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ANGLU ORLAIVIAI BOMBARDAVO BERLYNĄ
DIDŽIAUSIAS BRITŲ AVIACIJOS PUOLI 

MAS ANT VOKIEČIU
Hamburge bomba pataikė Amerikos 

konsulatan
LONDONAS, Anglija, kovo 

13 d.—Karo vadovybė skelbia, 
kad vakar britų aviacija pada
rė vieną stipriausių užpuolimų, 
kokis buvo padarytas nuo da
bartinio karo pradžios.

Didelės britų orlaivių eskad
ros bombardavo Berlyną, Ham
burgą, Koelną, Bremeną ir ki
tus vokiečių miestus.' Orlaiviai 
buvo pasiųsti į Olandijos, Bel
gijos, Prancūzijos ir Norvegijos 
uostus.

Visur išmesta labai didelis 
bombų kiekis ir padaryta na
ciams didelių nuostolių. Bom
bardavimas vyko naktį ir ne
grįžo į savo bazes tiktai 5 lėk
tuvai.

Ligi šiam metui, britai sako, 
jie negalėjo siųsti savo orlaivaj 
vokiečių bombarduoti, nes ne
turėjo pakankamai dolerių nau
jiems orlaiviams įsigyti. Dabar 
jie turi vilties, jog iš Amerikos 
ateis reikalinga parama, tjdė’. 
gali ir savo karo jėgas užpuoli
mo tikslams vartoti. Ligi šiam 
metui tiktai gynėsi.

Hamburge birtų-aviae.'fa pa
skandino parištus ųacįų ęĮestro- 
jerius. Kiti orlaįviai pataikė na
cių laivams, kurie plaukė iš 
Danijos į Norvegiją. Skagerake

buvo paskandintas vienas'nacių 
laivas.

Berlyne sukelti labai dideli 
gaisrai, nes britų aviacija palei
do stiprias bombas. Netoli Am
sterdamo pavyko padegti Schi 
pol aerodromas.

Iš Amerikos atvyko naujų or
laivių, todėl panašius puolimu: 
anglai mano dažniau ruošti.

HAMBURGAS, Vokietija, ko-

bombardayo Hamburgą ir vie
na bomba pataiko Jungtinių 
Valstybių konsulatan, Laime, 
kad tuo metu konsulate nieko 
nebuvo ir nesužeistas nei vie
nas tarnautojas.

BERLYNAS, Vokietija, kovo

nai Berlyne užmušė 16 vokiečh 
ir 37 sunkiai sužeidė, skelbia 
vokiečių karo pranešimas.

Bremene britai padarė dide
lių nuostolių ir užmušė Ir s gy 
venjojus. Britai išmetė bombas 
tiktai gyventojų distrik tuose 
bet karo siekinių nesurado, sa
ko vokiečiai.

Vien tiktai Berlyno apylinkė-

10 britų orlaivių -K sako pra
nešimas. Du tapo numušti 
Hamburge.

HITLERIS TIKI LAIMĖJIMU
Bus sukurta didelė 

Vokietija
LINZ, Vokietija, kovo 13 d. 

— Adolfas Hitleris, švęsdamas 
trijų metų Austrijos prijungi
mo sukaktuves, pasakė, kad na
cių Vokietija laimes dabartinį 
karą. ' ' ■

Ligi šiam metui naciai vo
kiečiams atnešė vien tiktai lai
mėjimus, sako Hitleris, todėl 
reikia tikėti ir paskutiniuoju 
laimėjimu.

• Vėliau vokiečiai turės daug 
dirbti ir sukurti didelę Vokie
tiją, apie kurią senai svajojo.

pradės siųsti ir kareivius, jeigu 
nepajėgs britai įveikti nacių.

Graikų valstybes vyrai ma
no, kad be Amerikos kareivių 
vargu ar naciai bus įveikti.

Pataria apleisti 
Prancūziją

Austrai patenkinti 
naciais

LINZ, Vokietija, kovo 13 d. 
— Churchill tvirtino, kad Au
strijos gyventojai nepatenkinti 
naciais, sako Hitleris, bet da
bar jis aiškiai mato, jog au
strų gyvenimas pagerėjo.

Be to, Austrijos batalijonų 
pasiryžimas buvo nei kiek ne 
mažesnis už britų pasiryžimą 
Norvegijoj ir Francuzijoj.

Naciai neprivalo klausyti nei 
vienos klases instrukcijų, todėl 
visiems vokiečiams bus gera 
gyventi, baigia fiureris.

VICHY, Prancūzija, kovo 
d. — Jungtinių valstybių kon
sulai išsiuntinėjo apdraustus 
laiškus visiems Amerikos pilie
čiams, patardami apleisti neoku
puotą Prancūziją.

Laiškuose nurodo, jog Pran
cūzijoj kasdien kyla didelių sun
kumų ir vėliau vargu Jungti
nių valstybių valdžia pajėgs su
teikti tinkamą protekciją savo 
piliečiams.

Raudono Kryžiaus laivas Cold 
Harbor neveža Amerikon ke
leivių.

13

Britų neleidžia iš 
Prancūzijos

ATVYKS AMERIKOS KAREI
VIAI, SAKO GRAIKAI

ĄTENAI, Graikija, kovo 13
— Graikų laikraščiai, ko?d.

mentuodami Ropsevelto pasira
šytą įstatymą, sako, kad Ame
rikos kareiviai atvyks Europon.

Jungtinės valstybės siųs k&-

Prezidentas Praša Septynių Bilijonų Dolerių.
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ATSTATYTAS ŽEMES ūkio komisaras
Mickiui primeta vi
sas krašto nelaimes

Mickis — atgailos 
ožys

•sfcrongly
•' •• ' „s š A l“

NAUJIENŲ-ACME Tclephou.
Atstovu Buto v

finansavimui

VILNIUS, Lietuva, kovo 13 
d. — Sovietu Lietuvos tarybos 
pirmininko J. Paleckio įsaku 
atleistas iš pareigų žemes ūkio 
komisaras Matas Mickis.

Įisake pažymima, jog Mickis 
pats prašėsi atleisti jį nuo šių 
pareigų.

Naujuoju žemes ūkio komi
saru paskirtas kažkoks Bronis
lovas Leonas-Pušinis. Ligi šiam 
metui visuomeniniame gyvenime 
Leonas-Pušinis visai nepažįsta
mas.

Prezidento Roosevclto pasirašyto, ląiškas, kurį jis pasiuntė
Spvkeriui Ravburn, prašvdamas kohgresa ♦ paskirti $7,000,000,000 ■ ■ /■ i * .pagelbos Anglijai, ši pagelba bus*' duodama prisilaikant naujojo Lend-Lease
biliaus. - ’ ’ ’' |

Goebbels susirūpino
Wendell Willkiu

GRAIKAI SUMUŠĖ 13,500 ITALU
Mussolini atakos 

nenusisekė
Paskandintas italu 

submarinas

stengsis sulaikyti nuo streiko.
Savininkai sako, kad bus pri

versti kelti anglies kainą, jei
gu turės mokėti angliakasiams 
didesnes algas.

NE\V YORK, N. Y., kovo 13 
d.—Goebbels paskelbė, kad 
kažkoks žydas privertė Wen- 
dell Willkio protėvius išva
žiuoti iš Vokietijos. Surasti se
ni dokumentai tatai įrodo.

ATeNAI, kovo 13 d.—Grai
kų deslrojeris Psąra Egėjaus 
juroje paskandino italų sub- 
mariną. Italai tykojo graikų 
transporto laivus, bet jiems 
nepavyko nieko paskandinti. 
/ Vakar; l)i4t't>y aviacija Urbai 
vykusiai kombąrdavo italų ka
reivius užfrontėj.

Lakūnai surado 
slenkantį didelį s 

| karavaną, kurį i:

d. — Suimti karininkai tvirti
na, kad Mussolini, apleisda
mas Albaniją, fašistų genero
lams liobe “ką nprs daryti.”

Sulig jo įsakysiu buvo , pra
dėta ataka, bet ji pasibaigė 
didžiausiu fiasko.

Gaikai užmušė 2,000 puo
lančių italų. Sužeistų skai
čius siekia apie 10,000. Paėmė 
nelaisvėn 1,500 italų. Prie šio Buvo vežama karo medžiaga, 
skaičiaus reikia pridėti ’ 3^500 neš paliesti automobiliai spro- 
prieš porą dienų suimtus. ginėjo.

VICHY, Prancūzija, kovo 13 
d. — Senai, dedamos pastangos 
išvežti iš neokupuotos Prancū
zijoj Anglijos piliečius, bet vi
sos pastangos nuėjo niekais.

Vokiečių valdžia neleidžia Be
tainui išleisti Anglijos piliečių 
iš savo teritorijos.

Buvo jau paruoštas laivas, 
kuris galėtų paimti 1,700 asme
nų, bet niekas negali iš va žiu o-

ORAS
Giedra.
Saulė teka 6:54 v.

ro medžiagą, maistą, o .včliaų žiasi 5:45 v. v.

Į frontą 
automobilių 

ir apšaudė.

Kongresas kvies se 
kretorių liuli

WASHINGTON, D. C., ko
vo 13 d. —‘ Kongreso pirmi
ninkas Rayburn pranešė, kad 
ateinantį antradienį bus pra
dėtas svarstyti prezidento raš
tas dėl 7 bilijonų.

Pirmiausia kongreso komi
sija pakvies užsienio depar
tamento sekretorių Hull, kad 
inform.uotų kuriam tikslui to
kia suma reikalinga.

Vėliau bus kviečiami Mor- 
genthau, Stimson, Knox ir ki
ti sekretoriai. Informacija bus. 
slapta.

’ priklausė komunistų partijai, 
, kad komunistai jam liepė įsi
rašyti į Geštąpo ir ąktyviai vei
kė Amerikoje.

Nors jis ir atidengė komu
nistų šunybes,/ bet Amerikos 
įstatymai r.oikąlauja išsiųsti to
kį užsienietį. p.

Atmetė angliakasių 
reikalavimus

Britams parduoti 
du laivai

SAN FRANCISCO, Cąl., ko
vo 13 d. — Pranešama, kad 
britų vyriausybė nupirko du 
seirtis prekybinius laivus. Jie 
bus naudojami maisto med
žiagai vežti.

Prekybos laivai buvo nau
dojimui Pacifike ir nuo 1936 
m. stovėjo parišti uoste. Abu 
laivai turi po 28 metus ir bu
vo skaitomi pasenusiais.

Nori išsiųsti Jan t 
Valiutą

' WASHINGTON, D. 
13 d. — Imigracijos 
kai pareiškė, kad jie 
Valtino bylą.

r., lęįd- “Out of the night’

C., kovo 
valdinin- 
tiria Jan

Nėr aliumini jaus 
puodams lieti

CLEVELAND, kovo 13
Aliuminijaųs industrijosAliuminijaųs industrijos vir- 
šiti+h k ai ąa ko,-* kini - n lei t y < ne 
galės gaminti puodų ir kitų 
indų iš aliuminijaųs.

Vyriausybe išsiuntinėjo vi
siems pramonininkams raštą, 
kuriame sako, kad galės su
vartoti tiktai nupirktą alitimi- 
nijaus kiekį, naujo aliumini- 
jaus negaus pirkti.

Visas aliumini jus bus ski
riamas karo industrijai.

jog lai neteisybė. \Villkie tė
vukas dalyvavo sukilime prieš 
prusus, norėjo demokratinę 
tvarką Įvesti. Sukilimas nepa
sisekė ir jis buvo priverkiąs

nl'ikrič

Statykim greitai lai 
vus, sako Knox

AVASHINGTON, D. C., ko- 
vo 13 d. — Laivyno sekreto
rius Knox, informuodamas 
kongreso komisiją, pareiškė, 
jog yra skubus reikalas baig
ti statyti abiejų vandenynų 
laivus.NEW YORK, N. Y., kovo 13 

d. — Anglių kasyklų bendro
vės atmetė John Le\vis reika
lavimus, kur jis norėjo padidin- ji dar labiau pablogės, 
ti vienu doleriu algas anglia
kasiams. /

Tarptautinė padėtis kasdien 
blogėja ir galima laukti, kad

i Karo laivai Amerikai bud
inai bus reikalingi, nes jie vie- 

Lewis tvirtiną, kad derybų n i galės apsaugoti ją nuo prie
mėti! darbas nesustosiąs ir jis šo.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Du Kanados bombaneŠiai, skrisdami priešingomis kryp

timis, sukirto sparnais. Užmušta 7 asmenys.
— Vokiečiai praeitą naktį smarkai bombardavo Hull, šiau

rės Anglijos uostą. Anglai siunčia dideles aviacijos jėgas Vo
kietijon. Geras

— Anglai 
tai

menę, tuo ti 
matmuo.

, Geras oiąs padeda aviacijai.
Anglai numušė 9 vokiečių bombanešius. Manoma, j 
ima naujų gįnklu, kuris užsieniams dar nepažįstamas. 
Vokjęčiąi pareikalavo demobilizuoti Jugoslavijos karii 
uo tarpu generolai liepia valdžiai neklausyti nacių u]

i. Manoma, jog

, kariuo- 
nacių uiti-

Citrine kalbą, kurią jis 
“todėl jis visai ne-

— Britų valdžia cenzūravo Walter Citrine kalbą, kurią jis 
turėjo pasakyti apije Amerikos industriją,'todėl jis visai ne
kalbėjo. '

— Keleiviniai laivai “Manhattan” ir “Washington” plauks 
į Lisaboną, kad galėtų parvežti Amerikos piliečius, bėgančius 
iš Europos. ;

— 'Abisinjjos gyventojai bė britų pagelbos išmušė italus 
Yavello mieste ir paėmė savo žiniop visą apylinkę.

— Britų aviacija smarkiai bombardavo italų aerodromus 
Rhodes saloje.

TVashington” plauks 
piliečius, bėgančius

italus

VILNIUS, Lietuva, kovo 13 
d. — Didžiausią badą, žemės 
ūkio desorganizaciją ir kitas 
nelaimes Lietuvos gyventojam) 
atnešė okupantų tvarka, bet jie 
visa bėda suvertė ant komisa
ro Mickio.

Matas Mickis yra Benas sa- 
lioninis bolševikas. Smetonos 
laikais jis stojo dirbti žemės 
ūkio ministerijoj ir buvo tole
ruojamas.

Mickis su savo bendradar
biais norėjo pasiteisinti, bet jis 
buvo atstatytas.

Rusai Įsigali visoje 
Lietuvoje

VILNIUS, Lietuva, kovo 13 
d. — Valdžia skelbia, kad so
vietinės Lietuvos vietinės pra
monės komisaro pavaduotoju 
paskirtas rusas F. T. Terešin.

Sovietinių teismų prokuroro 
pavaduotoju paskirtas rusas P. 
Lubiancev.

Lietuvos komunistų partijos 
centro komitetan Maskva pri
skyrė Kūrojedovą, Maiminą ir 
įkrovą. Be šių asmenų centro 
komitetan įeina Icikas Meškų-

siekė vokiečius, jei Goebbels 
šitokius tvirtinimus daro.

Kunigas plakė 16 m 
mergaitę

13 d.ASHLAND, O., kovo
— Rymo katalikų bažnyčios ku
nigas W. Rooney patraukto 
teismo atsakomybėn už tai, kad 
plakė ir kankino 16 metų mer-

Virginia Barrctt teismui tvir
tina, kad 49.metų kunigas jai 
liepė išsirengti, o vėliau nuo
gą pradėjo plakti.

Kunigas sako, kad visas rei
kalas labai perdėtas. Kunigas 
išvažiavo į Clevelandą ir visą 
reikalą nori papasakoti arcivy-

“Įšaldyti” Vengrijos 
pinigai

C., kovo 
preziden- 
nuostatą, 

” visi Vengri-
turtai laikomi

WASHINGTON, I). 
13 d. — Respublikos 
tas šiandien pasirašė 
kuriuo “įšaldomi 
jos pinigai ir
Jungtinėse Amerikos valstybė
se.

liuli paaiškino, kad Amerika 
Vengriją skaito okupuota šali
mi, todėl neleis dabartiniai Ven
grijos valdžiai naudotis apsau
goji atvežtų turtu.

Baus olandus 
dėl žydų

AMSTERDAMS, Olandija,, 
kovo 13 d. —Seys Inąuaftas, 
nacių primestas gubernatorius 
olandams, tvirtina, kad jis^ 
baus visus olandus, kurie ben
dradarbiaus su žydais.

Žydai yra Vokietijos prie
šai, jei olandai juos globos, 
tai vokiečiai už taį baus ir pą-

leckis.

Gyventojai negerbia 
, turto

KAUNAS, Lietuva, kovo 13 
d. — Sovietu Lietuvos valsty
binio plano komisija pradeda 
leisti dvisavaitinį ekonominį žur
nalą “Liaudies ūkis”.

Svarbiausias žurnalo uždavi- 
kovoti su ncekonomis- 

neger-

neger- 
vagia,

nys 
kurnu ir liaudies turto 
bimu.

Pastebėta, kad niekas 
bia jokio turto. Miškus
laukų neprižiuro, geležinkelių 
vagonus drasko ir visą valdžios 
turtą naikina, fe

Litų bankai jau 
nepriima

kovo 13 
panaikin- 
taupomo-

kurios
Rusijos bankuo-

paskelbta, kad 
jau nebepriima 

maskoliškus rub-

KAUNAS, Lietuva, 
d. — Lietuvoje tapo 
tos visos valstybinės 
sios kasos. Panaikintųjų vieton
įsteigtos maskoliškos, 
pinigus laiko 
se.

žmonėms 
naujos kasos 
litų, bet tiktai 
bus.

Labai mažai kas neša pini
gus į naujas maskolių kasas. 
Iš uždarbių žmonės negali pra
misti, tai ir kalbos negali būti 
apie taupymą.

Pildome 1940 
Income Tax 
Blankas

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

Sekmadieniais— nuo 9 iki 
1 vai. popiet
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Visuomet Gausite ■ 
Gerą Patarnavimą

Aną šeštadienio vakarą kis, 
Chicagoj c kartu su rytų veju 
atėjo gausus sniegas.

Sekmadienio rytą visas mie
stas jau buvo nuklotas storu 
baltu klodu, ir pusnynais už
verstas. Žmonės brido per 
sniegą, kasė sniegą šaligat
viuose ir prie namų nelauk
dami, kad snigti nustotų.

Sniegas! Musų Veikimas
Gatvekariai nebetaip spar

čiai vaikščiojo, o automobiliai 
irgi prunkštė' pailsę. Padan
gos smarkiai sukosi, bet ne
sijudino iš vietos.

Oras tuojau paliečia musų 
veikimą. Tą dieną lietuviški 
parengimai ir susirinkimai 
buvo skystoki, žmoneliai pri
sibijojo.

Sniegas minkštutis, 
tis, vis krito 
storino miestą 
tus rubus.

Bet dar gražiau laisvojoj Lietuvoj; truputis 
prisiminimų

daug metų atgal, mano 
jaunystėje.

Vieną tykų žiemos vakarą 
mėnulis švietė danguje lyg 
tarp debesų pakabinta liktar- 
na. Norėdamas namiškiams 
padaryti siurprizą, pasigavau 
niekam nematant tėvelio šau
tuvą ir traukiu į mišką, nu
šauti stirną, zuikį ar lapę. Kad 
ir baimingai, cinu sniegu, ar
timuos prie miško, 
tą vietą kur apušių 
Stirnos 
paėjo 
laukiu, 
graužti

Pasiekiu 
krūvos, 

ateinant,pajutę mane
toliau, o aš
kad jos ir vėl sugrįžtu
apušių šakas.

Pasirodo Lape—Ir
Belaukiant stirnų

i, šniukštinedama

Stirna . ..
visai neto- 

pa lengva

Ir gerą pasirilikimą pigesnėmis 
kainomis

Eidami ..pirkti maisto, rūbų, 
baldų ar kitokių pirkinių, visuo
met norime vieno dalyko — ge
ro patarnavimo.

Geras patarnavimas daug ką 
reiškia,—- ne vien mandagų par
davėjo elgesį su pirkėju. Į gerą 
patarnavimą įeiųa didėlis ir ge
ras prekių pasirinkimas, įeina 
ir prieinamos, pigios kainos.

Be to, šeimininke, kuri daro 
pirkimus, nori, Ikad krautuve 
jutų atti, kad nekeiktų toli eiti.

Midvvest visuoriiet arti

ėję į Midwest krautuvę, žvilgte
rėkite į lentynas, ir pamatysite 
kokiomis įvairiomis prekėmis 
jos nukrautos.

O kainos Midwest krautuvėse 
visuomet buvo ir bus prieina
mos, nes jos daro milžiniškus 
užpirkimus vagonais, mat jų 
kooperatyvas didžiausias Ameri
koje, tokiu budu sutaupo ir sau 
ir pirkėjams didelius pinigus.

Negana to, Midvvest krautu
vės patarnauja savo pirkėjams 
reguliariai kas penktadienį tal
pindamos savo skelbimus šiame 
laikraštyje, kur nurodo kas eko
nomiškiausia pirkti ir kokie ge
riausi bargenai. Eidamos mais
to pirkti, būtinai peržiūrėkite 
Midwest skelbimą, ir eikite į 
Midvvest krautuvę. (Sp)

Tel. VIRginla 9493 Moterim treč.
PAULINA RUSSIAN and 

TURKISH BATHS
ELEKTRIKINIAI TRYTMENTAI 
Ūltra-Violet-Sunshine 
Red Light Ra- 
diations Swedish

Massąge ir • -
Movements 4/

1657 W. 45 St
Kam. S. Paulina
A. F. CZESNA* L2 

Sav. |__

ir Infra

MASSAGE

TONY LUKOŠIUS 
Geriausias Brighton Parko 

DRABUŽIŲ 
VALYTOJAS 

2555 W. 43rd St. 
Reikalui Esant šaukite:

Tel. Lafayette 1310

švclnu- 
iš aukštybių ir 
užgulusius bal-

ją šauti. Sakau, jeigu nėpatro- 
pysiu! Taip ilgai belaukdamas 
jau kojas buvau atšalęs. Tik, 
matau, prie apušių stirna stovi 
ir savo uodegėle balzgama 
kaip nosinėle šmikliuoja. Pri
sidėjau atsargiai muškietą prie 
žando, ir paleidau į ją šūvį. 1

Dūmai susmilksta, o šūvio 
balsas tokioj tykioj naktyj nu
aidėjo mylių mylias. Pama
niau, na tai dabar čiupsiu stir
ną, užsidėsiu ant pečių ir bėg
siu į sodžių, kad girininkas 
išgirdęs šūvio balsą neatbėgtų 
ir mane nepagautų. Atimtų jis 
nuo manęs šautuvą ir tėveliui 
bėdos butu. Caro laikais už nu
šovimą pono miške žvėrelio 
bausdavo 25 rublius ir dau- 

įgiau. Už šautuvo laikymą, ne
prisimena man vienas įvy- legaliai, I

gausiu sniegu
kščioti po
“mišką” ir v

tuo 
nuėjau 

Brighton 
pasigerėti 
puikiais

puikiu ir 
p a si vai- 

Parko 
žiemos 

Igamtos
vaizdais.

Bcvaikštinėdamas (porą sy
kių teko ir į sniegą parpulti), 
nubėgau mintimis į laisvąją 
Lietuvą. Kaip ten gražu, gal
voju, kada yra nešalta ir snie-

įsisėdus 
sakomą 
lankai, 
kurna!

važiuoti! Kokį 
gražų vaizdą 

miškai ir visa

neap
daro

Viena “artisčių” Walt Disiiey sukurtame filihe, “Fan- 
tasia”, kuris dabar yra rodomas du kartu į dieną Apol-

Fihhas turi daug visokiu natijienybių ir yra ncpa 
prastai įdomus ypač muzikos Diegėjams.

skirdavo, kartais ir į kalėjimą' f

Durnius
|$ PORTAS 1

Bet ar žinot kas atsitiko? 
Dūmams išsisklaidžius, žiuriu, 
ir matau, kad ta stirna tebe- 

‘ stovi prie apušių krūvos. Kai, Rengia Ristynės 
pribėgau arti, pasirodė, kad 
tdi butą apsnigusio kelmo, o 
mano muškieto šūvis labai 
puikiai nubraukė to kelmo pa
viršiu.

Rytojaus dieną ėjome abu

Dariaus-Girėno čPostas

taipgi didelę bausmę su 1C\cliu » n,išk(* ,ncdžilI
kad

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
P0(!j\I10NTAS Mine Run iš geriausių 
mainų,'daug dulkių išimta’ T $7^80 
Perkant 5 tonus ar daugiau.

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
"-ateS lax eKstra.

BLACK BAND LUMP<...... $9.75

šoviau .stirną, Jik, negalėjau 
jos namo parnešti. Jis pavadi
no mane durnium . ..

......... ,l

Diena Iš Dienos
S———— , 7

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

Frank S'kamu’is, 37, su Ma- 
rie Strimel, 30

Louis Fartfelli,
Bokus, 20

Reikalauja
Perskirų

Patricia Biaga
Biaga

Gayo
PerskiVas

Heleri Bruris
Bruns

su Aitria

nuo

nuo

joseph

W i Ui am

COPR. I9<i, NEEDLECRAFT SERVICE, INC.

CROCHETED SOUARE PATTERN 2773'

No. 2773—Megzta staltiesė.

Gimimai
Chicagoj

H^lKlflI Si

l»m.(
III

H) i-t ntų u prašau atsiust? n«ar> Pavyzd) No.. ..

Va> ii valdė

Aa t’-sdh

h vatai tja

JACK SWIFT

FHG POLARlAN
HORDES . 

R6TREAT TO

AS THE LAŠT 
PORTAL CUOSES 
0EHIND THEM, 
ONLY THE ROAR 
OF THE GI ANT 

GYROSCOPE 
ABOVE, 

SOUNO5 AN 
OMINOuS 

vvArning T0 
jack.

THE COAST i S CLEAR 
i F I ČAN STOP THAT

WHEEL HN TIME-----

Todėl tai šeimininkė, norinti 
pirkti maisto, visuomet eina į 
MidWest krautuvę, nes Midwest 
krautuvė visuomet yra arti jos 
namų.

Be to, Midvvest krautuvėse ji 
visuomet atras didžiausi viso- 

f 

kiaušių prekių pasirinkimą. At-

Išteisino Du Jaunus 
Lietuvius

Kviminalis teisėjas Fardy 
vakar išteisino du jaunus lie
tuvius, kaltinamus apiplėši
mais. Jie yra, Edwardaš Jano
nis ir Vincentas Zaleskis.

z JUS ATRASITE, KAD

DIDŽIAUSIOS VERTYBĖS
Yra MIDWEST STORES Krautuvėse

...PUIKIAUSIOS RŪŠIES PRODUKTAI
.. žemiausios Pinigus Jums Taupančios Kainos

IŠPARDAVIMAS! PENKI. IR ŠEŠT., KOVO 14 IR 15

RemKite tuos. Kuru 
garsinasi

Dariaus-Girėno Postas kovo 
2’0 d. rerigia didelės ristynės, 
kuriose dalyvaus jau spėjęs, iš
garmėti Vytautas Bancevičius, 
“drapiežno dzūko” sūnūs.

Vytautas pastaruoju laiku 
dalyvavo keliose ristynčse ir vi
sur nepaprastai pasirodė. Kovo 
20 d. jis rtsįį*ąri Jack Zarevicb, 
patyrusiu irCįfęru ris tiku.

To vakaro /didžiausia nauje
nybė bus Coulon, — žmogus, 
kurio niekas negali pakelti. Tie- 
są pasakius, jis-yra; tik “žmo
giukas”, ne>3. syerįa 106 svarus. 
Ir vis 'dėl to niekas nepajėgia 
jo nuo ženiės pakelti! Jeigu ne
tikite, kad gali liiiti toks pada
ras, tai kovo 20 d. ateikite į 
Dariaus-Girėno svetainę (ten 
yra, rengiamos ristynės) ir įsi
tikinkite.

šia proga reikia dar pabrėž
ti, jog visas ristyftių pelnaš yra 
skiriamas įgijimui “druni and 
bugle” komandoš uniformai. To
ji vaikučių komanda visada da
ro grąžų Įspūdį, kad jį pasiro
do lietuvių parengimuose. Lie
tuvių visuomei|įLrtad turi pa
remti jos naudai^ngiamas ris- 
tynes. Atvykę j ‘'riistynes, jus 
ne tik jaunuolius paremsite, bet 
Ir turėsite smagią pramogą.

Parktj Tarnautojai 
Gali Pasiliuosupti 
Ir Vykti Armijon

DIDZĖREKIS,
3012 Union aVeiiue, gimė kovo
3, tėvui: Pahl ir Rdse.

JONIKAS, Bose, 3602 South
Paul na Street, gimė kovo 7, 
tėvai: Bruno ir Ros e. \

DUDONES, Stanley, 3148, 
Lituanica avenue, gimė, vasario. Pirkite 
21, tėvai: Stanley ir Aniia. ----

Mary.

Parkų Taryba skelbia, kad 
parkų tarnautojai, kurie arba 
draftuojami , arba savanoriškai 
stoja' kariuomenėn, gauna pa- 
iiuosavimą mm savo darbo ir jį 
galis atgal atlikę kartnę tarny
bą. Paliuosayimo metu algos 
nebus mokama.

...... ...a tose krautuvėse, ku-
'ridš garsinasi “NAUJIENOSE”

HEAVEN HELP ME AND 
A VVAY TO THE SU B PACE

HlS BOUT SUN ELASTINO
GREAT DOORS APART, JA'

IDAHO RUSSET PUIKIAUSI U. S. 1 RŪŠIES

Bulvės PLAUTOS 15 SV. PERIS

ŠVIEŽI NO. 1 KOKYBĖS
KIAUŠINIAI
‘<MIDWEST’’ PUIKIAUSI KAVA

. DELUXE KAVA sv. ken. 24e
“TASTEWELL” RAUDONOS RUKŠTOS PITTED
VYŠNIOS No. 2 ken. 3 už 25č

1 s v. cello maiš. 14c

tuz. 190

“MIDWEST” EGG NOODLES 
“SHURFINE” GRAPEFRUIT SUNKA did. 46 unc. ken, 15c

— Pilkiausi Tomaičiu Sriuba Specialia Žema Kaina — 
“SARATpGA” SPICy
Tomaičių, Sriuba kondens. 10 unc. ken. 4^
“LIBBY’S” •'
C1IIL1 CON CARNE No. 1 ken. 2 už 19c
“CONTADINA” Tomato Pašte 6 unc. ken. 4 už 190

2 už 15<įQUAKER” FARINA 14 unc. pak.
’. “LIPTON’S” Juoda Arbata maž.

1 sv. ken. 18c“CRISCO” 
‘^KRAFT’S’’~

• Philadclphia Crcam Cheese 
IfOT HOUSE AGURKUS 
PU IKI US”CA LIF 7 M O R KO S 
California Sultingos Citrinos 
“SUNKIST” Navel UPąndžiai

1c k vi. 41 e
3 sv. ken. 450

2 už 170 
viena 100didelės

did. pund. 3 už 130 
360 mieros 6 už Sc 
252 mieros. tuz. 190

TEKĄS FLAT LEAF SPINAKAI sv. 50
5 sv. 9c

“GOLD DUST” 3 maž. 13c did.' pak. 15<>
DYKAI INDAMS ŠLUOSTUVAS
“SILVER DUST” did. pak. 21<t
LAVA MUILAS 3 šn>. L7^
“BAlUO” VALYkLIŠ 2 ken. 23^
Ivory Flakes ar Ivory Snow maž. !) c. did. pak. 210
“PŪRO PŲROX”~ 2^-idclmkriOc 2 25c pak. 250

MĘS PRIIMAM ORANDŽINES IR MĖLYNAS ŠTAMPAS
SlrtO DYKAI Kas Savaitę. Taupykite Musų Kuponus

PIRK Už MAŽIAU Iš

MIDVVEST STORES
' 1 " '.U'' •<’> i ' ''7' v?''’’

500 Nepriklausomų Apylinkinių Krautuvių

VE-THE OREAT GYRO 
H'NS TO TILT ON E0GE ?HE ENTIRE PUANET IS 
UT TO SWINCB VVITH IT

KRAFT FRENCH 
DRESSING

‘AMlRI.CiB WG£$T 
SEUi'nG BRANO . . '

MADOS

No. 4711—Praktiška kasdienė 
suknelė. Sukirptos mieros: 16, 18, 
20, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46.

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

NAUJIENOS Pattern Dept
1789 S. Halsted SL, Chicago, m.

čia jdedu 15 centų Ir prašau 

atsiųsti man pavyzd; No..... .

Mieros  per krutinę

(Vardas ir parari*)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)
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LIUDIJA KINO MAGNATO BYLOJE

i Apie Įvairius Dalykus ij

NEPAPRASČIAUSI PAMINKLAI
Paminklai didvyriams karo vadams. — Paminklai karių 

draugams. — Gryno aukso paminklas. — Pagerbti 
paukščiai

Kai kurie žmonės mėgsta tikresnio apie juos sužinoti.
ypatingai originaliai pagerbti Vietinių gyventojų žodžiais re-
savo artimus mirusiuosius ar miantis, tektų manyti, kad tai, 
tuos, kuriuos gyvus labai ger-’gal būt, dievų, kuriuos senų 
bė. Kaip įvairiai ir nepaprastai senovėje šio krašto gyventojai 
įamžinama mirusiųjų atmintis, garbinę, atvaizdai. Tačiau ne
matyti iš daugelio įvairiuose 
pasaulio kraštuose esančių cha
rakteringų paminklų.

Už vergijos panaikinimą ir 
eilę kitų darbų valstybes bei 
žmonių gerovei J. A. Valstybių 
prezidentas Linkolnas nusipy
nė didelės pagarbos. J. A. Vals
tybėse Linkolnos yra taip pat 
populiarus, kaip pats Jungtinių 
Valstybių įkūrėjas Jurgis Va
šingtonas. Apie jį pasakojama 
mokyklose, visose viešose vie
tose kabo jo paveikslai, visuo
se miestuose stūkso jam pasta
tyti paminklai. Tačiau prieš ke
lerius metus atsirado grupė 
žmonių, kurie ėmė įrodinėti, 
kad prezidentas Linkolnas dar 
nėra kaip reikiant pagerbtas. 
Jie siūlė

pastatyti jam tokį paminklą, 
kokio nėra visame pasaulyje. 

Šis pasiūlymas rado visišką pri
tarimą. Bematant imta svars
tyti, koks tasai paminklas tu
rėtų būti. Nutarta iškalti jo 
statulą vieno Pietų Dakotos 
akmeninio kalno viišunėje. 
Statula turėjo būti ne mažytė, 
o milžiniška ir iškalta Iš vieno 
be galo didelio akmens gabalo 
neatskeliant jo nuo viso kalno 
masės. Specialistai greitai pa
rinko tinkamą tam icika'ui 
kalną ir skulptoriai pradėjo 
darbą. Jie mi žinišką kalno vir
šūnę pradėjo dailinti, o paskui 
kalti iš jos prezidento Linkol- 
no galvą ir pečius, šiuo metu 
galva jau galutinai padirviu. 
Ji išėjo net dvidešimties metrų 
aukštumo. Kokia ji didelė, jau 
galima supras, i iš to, k ui žmo
nės, atsistoję ant jo smakro 
vos tik pasiekia jos apatinę lu
pą. Nežiūrint statulos didumo, 
joje yra atvaizduoti vis dėlto 
net patys smulkiausi Linkohio 
veido bruožai. Linkolnas turė
jo ant dešinio skruosto ir šile 
nosies porą karpų. Statuloje jos 
iškaltos ir išėjo beveik puses 
metro didumo. Jos nosis via 
G metrų ilgumo, akys — ne 
mažesnės kaip vidutiniškas 
arklys. Amerikiečiai Linkolno 
paminklu didžiuojasi.

Gana daug paminklų akme
nyse randama ir Afrikoje, Ki- 
limandžaro kalnuose. Bet ka
dangi jų praeitis nėra aiški ir 
nėra likę jokių dokumentų by
lojančių apie jų statybą ir pra
eitį, tai sunku nustatyti ar ką

veiklaus budo čiabuviai vargu
galėjo ryžtis tokiems nepapras 
tiems ir daug energijos reika
laujantiems žygiams. Ncg.ų 
mrorų tautelėje žinomas pava
dinimas, kad kadaise čia buvę 
atkeliavę iš šiaurės balti die
vai, kalnų aukštumose kažką 
palaidoję ir paskui iškalę kele
tą jo atvaizdų. Ir iš tiesų, kiek 
iš likusių statulų ga’ima sprę - 
ti, visų jų tie patys vienodi vei
dų bruožai. Visos statulos ir 
šiandien tebežiūri į vakaras 
kur leidžiasi raudona saulė.

Čilės valstybėje yra pam nk- 
las pastatytas Judai. Paminklas 
pastatytas nežemo kalnelio vir
šūnėje už Antanino miesto. Tai 
akmeninė žmogaus didumo sta
tula, kabanti ant tam tikros ge
ležines lingės. Tačiau šis pa
minklas padarytas ne dėl ko
kios pagarbos, o visai atsitikti
nai. Paminklas pastatytas 18.,4 
metais, o pačią statulą iška.ė 
menininkas Resuarias, kuris 
nepaprastai gražiai išpuošė tuo 
metu Antcn no inies'.e s'atoma 
bažnyčią. Savo kurinį Resua
rias ka|c minėtai bažnyčiai ir 
tikėjosi ją ten atatinkamoje 
vietoje pastatyti. Tačiau bažny
čioje statyti J ūdos statula ne
buvo leista, tad ji nugabenta į 
užmiestį, Priešvelykinėmis die
nomis miesto ir apylinkių gy* 
ventojai ant to paties kalno 
i engia iškilmes, todėl Judo sta
tulos buvimas kaip tik derinasi 
su tuo momentu ir jo iškilmė
mis. Dabar ir pats kalnas vadi
namas Judos kalnu.

Monumentalus ir didingai 
paminklas pastatytas Anglijoje 
Southamptcno parke septy
niems mokslininkams, Afrikos 
tyrinėtojams pagerbti. Budinga 
jų žuvimo istorija iškalta pa
minklo papėdėje. Tai Ottono 
Vieckelio ir jo šešių draugų li- 
k.mo aprašymas. Viekelis yra 
pagarsėjęs savo mokslinėmis 
ekspedicijomis Afrikoje. Jis 
yra tyrinėjęs Vakarų Afriką ir 
visas jai artimas sritis. Pasku
tinė jo kelione, kurioje neteko 
savo gyvybės, buvo žygis aukš
tyn Nigerio upe. Iš sudurstytų 
prie jo lavono rastų rankraščių 
sužinota, kad Viekelis buvo su
rinkęs daug vertingos medžia
gos. Jis su bendradarbiais 
plaukdamas Nigeriu aukštyn ir 
norėdamas daugiau patirti, pa-

NAUJ1ENU-ACME Phot<.

Cracse Poggi, šokėja, matoma čia* su kino magnatu 
Joseph M. Schenck, pastarojo jachtoje, liudija New Yor- 
ko teisme, kur Schenck’ui iškelta byla už nesumokeji- 
mų visų iš jo priklausančių income taksų. Šokėja teisme 
sakė, kad naudojus Schenck’o namus ir jachtų dengimui

mink’as balandžiui “ConorUi”, 
kuris išgelbėjo Reunicjues for
to įgulų ir ten susispietusius 
žmonos. Vokieč ų armijai įsi-

suko vienu nežinomu intaku. 
Gana toli nukeliavus ir pada
rius daug įdomių užrašų, stai
ga atėjo sausros metas, bežiū
rint nuseko upės. Kai po vieno veržtis į neutralia Belgijų, Rcu- 
žygio žmonės grįžo prie upės, 
ant kurios krantų stovėjo jų 
palapinės, upės* nebebuvo. Buvo 
tik smulkiu smėliu nuklota 
upės vaga be menkiausio van
dens lašo. Žmonės liko be van
dens, o saulė negailės angai svi
lino. Iš paskutinių jėgų visi pa
sileido per smėlio dykumas. 
Per 8 paras nuėjo 150*kilomet
rų. Tai buvo vargo ir kančių 
kelionė. Vickel.s savo užrašus 
saugojo ir vis rašė iki pat pa
skutinių gyvenimo valandų. Vė
liau visi čia žuvo, o jų kaulus 
tik po daugelio metų rado le
kiančiu smėliu užpustytus. Pa
minkle atvaizduoti septyni tro
piškais drabužiais vyrai, sulin
kę keliauju į šiaurę, į savo tė
vynę Anglija, kuriai norėjo už
kariauti naujų žemių. Viekelio 
ir jo draugų statulos nuliedn-į 
tos iš bronzos. Kiekvienos sta-' I 
tūlos kišenės yra įrengtos taip, 
kaip aukų dėžutės. Jos ir eina 
aukų dėžučių pare gas. Į jų ki
šenes 
kurie
šelpti Afrikoje.

Nepaprasčiausias 
ginusias paminklas 
je, netoli Manipuro. Čia gyve
na vienas iš turtingiausių Indi
jos maharadžų Madrahada.. Sa
vo mirusiam tėvui Madrahada 
įastatė nepaprastų paminklų : 
nuliedino natūralaus žmogaus 
didumo statulų iš aukso... To 
neužtenka, statulai akis ir dan
tis įstatė brangiųjų akmenų: 
deimantų, sapfirų ir kt. Statu
la pastatyta vienos salės vidu
je, jai smilkoma kaip kokiam 
dievui, ši 
vertinama 
sterlingų.

Žmones
minkius ir gyvuliams bei pauk
ščiams. Šveicarijoje, Alpių kal
nuose yra keletas gražių pa
minklų Sanbernardų veislės šu
nims, kurie yra išgelbėję daug 
kalnų keleivių bei turistų. To
kius paminklus statė daugiau-1, 
šia tų šunų išgelbėtieji iš mir-- 
ties nasrų žmonės. Gana daug 
paminklų yra pastatyta Didžia
jame kare pasižymėjusiems žir
gams. Taip, viename Paryž uje 
yra keletas tokių žirgams pa-1 
minklų. Anglijoje pastatytas 
paminklas žuvusiam žirgui ir 
raiteliui, kurie nebegrįžo iš Di-į 
džiojo karo. Netoli Strasbour- 
go yra toks paminklas žirgui, 

, kurį pastatė patys apylinkių, 
gyventojai, reikšdami savo di
delę meilę žirgui, — kario 
draugui. Įvairiuose kraštuose 
dažnai užtinkama paminklų 
nusipęlniusiems balandžiams. 
Romoje yra paminklas Nojaus 
balandžiui, kuris parnešė į lai
vų žinių apie vandens nuseki- 
mų žemėje. Belgijoje yra mo
numentalus ir žavingas pa-

niąues fortas greitu laiku bu
vo apsuptas ir atkirstas nuo su
sisiekimo. Vokiečiai nutraukė 
ir telefono laidus. Atkirst eji 
dvi dienas išsilaikė nepasiduo
dami. Vokiečiai jau grūmojo 
forto sunaikinimu kai pas vie
nų čia esantį karį rastas sužeis
tas gydomas balandis. Dar ne- 
pasveikusį balandžio koja bu
vo sutvarstyta, jam įduotas 
pranešimas ir išleistas skristi. 
Balandis padarė didvyr škų žy
gį: jis su išsukta koja ir su 
pranešimu prie kaklo nuskrido 
į belgų ir sųjung ninkų kariuo
menės stovyklų. Fortas spėta 
išgelbėti ir žmonės išlaisvinti.

praeiviai meta p’niguš, 
atiduodami misijoms

ir brau

paminkline statula
7.5 milijonu svarų

linkę statyti pa-'

Jūsų parama
“NAUJIENŲ” NAMO FONJUI 

bus nuoširdžiai įvertinta

Balandis dėl ant joginio darbo 
ir didelio nuovargio daugiau 
nebepakilo. Jis buvo iškilmin
gai kariškai užkastas, o ant jo 
kapo jau kuris laikas stovi di
dingas paminklas: aukšto obe
lisko viršūnėje mėlynas skren
dąs balandis su išlaužta koja. 
Apylinkės gyventojai čia susi
renka visoms tautinėms iškil
mėms. Apie šį didvyriškų žygį 
atlikusį balandį sukurta daug 
pasakų, apysakų ir eilėraščių.

Yra paminklų tokiems gy
viams, kurie nieku geru nėra 
pasižymėję ar kuo nors nusi
pelnę. Anglijoje, Vesmerlande, 
netoli Vecko kaimo jau kelios 
dešimtys nietų kaip pastatytas 
paminklas vapsvoms. Tuo me
tu tose srityse siautė tikri vap
svų spiečiai, kurie puolė gyvu
lius ir žmones. Jų padaryta ža
la buvo neapskaičiuojama. Prie 
vapsvų paminklo kasmet susi
renka vietos žmonės ir mel
džiasi. Tų pat dienų vaikai ieš
ko vapsvų lizdų ir juos išdras
ko. Amerikos Jungtinėse Vals-

Kelerius metus nebuvo gauta 
jokio medvilnės derliaus. Pa
galiau medvilnių laukuose bu* 
vo užveistos spragės, kurios sa
vo ėdrumu sunaikino visus 
kenkėjus ir atgaivino medvil
nės plantacijas. Lockeyro baž- 
nžčioje yra jūreivių pastatytas 
paminklas žuvėdroms. Pamink
lų pastatė jurininkai savo pačių 
lėšomis. Mat/ plaukiančius per 
Atlanto vandenynų jure.v.iu

ginančios. Žuvėdros jurei.iv 
pranašai,. kurie atneša žin a 
i<ad vandenynas baigiamas per
plaukti ir jau nebetoli žemė. 
Amerikos JungLnių Valstyb.ų 
didmiesčiuose yra specialus šu
nų kapai. Tuose kapuose p_L

las medvilnes spragoms. Vienu 
laiku medvilnės rikius buvo la
bai užpuolę įvairus kenkėja’.

nių” fifų, taksių, inaksų ir t. t. 
Kai kurie tų paminklų labai iš
puošti, gražus ir brangus. Vie
ni akmeniniai, k t. bronzin a 
ar dar brangesnės medž.agos. 
Tų paminklų papėdėse palaido 
tiems šunyčiams iškalti ištisi 
eilėraščių posmai, atsisveikin.- 
nimo kalbos, geriausi linkėj 
mai.

Prancūzijoje, Duprese, ne^e 
niai pastatytas paminklas ra u

Į Turtas Virš$5,500,000.00
Apart Apsaugos, Mes Turime 

ATSARGOS FONDĄ Virš
$425.000.00

I Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų 
- ------  
s irA/TV a V TT\ A ——_——  ----------------------------I F
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Undor U. S.'Goyf. Supervision ,

LOAN ASSOClATIONofChtcago
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

; 4192 Archer Ayenue
VIRginia |_________________________ _

iįll5) 0/ ON SAVINOS 
W£r/0€ INVESTMENTS
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dbho sūrio išradėjai p-iai Mal- 
brussienei. pamihklas yra sū
rio išvaizdos, o ant jo užkelta 
bronzinė Malbrusslenės statula.

(L-us)

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 Halstnd St.

CHICAGO, ILL.

STATYKITE NAUJA 
NAMĄKam pirkti seną namą kada aš tamstai galiu pastatyti naują gražų namą dar pigiau negu tamsta turėtum užmokėti už seną.Mano statomi namai yra įrengti su vėliausiais pagerinimais, su- hudavoti iš geriausios medžiagos ir yra žinomi kaipo geriausios konstrukcijos namai.Dabar yra geriausias laikas pradėti statymo darbą, todėl neatidėliokite tolesniam laikui. Statykite dabar kol dar kainos nėra iškilusios O kad kainos kils tai nėra abejonėsDėl platesnių pasitarimų šaukite arba atvažiuokite j mano ofisą, kuris kasdien atdaras nuo 9 ryto iki 8 vakaro, trečiadieniais ir penktadieniais iki 5 vakaro, nedėliomis iki 12 vidurdienio. Atvažiavusiems parodysiu užbaigtus ir apgyvendintus namus. Esu tikras tie namai tamstai patiks, nes jie yra labai gražios formos, ekonomiški ir nebrangus (didžiumoj 2 flatų).Per paskutinius 18 metu esu pastatęs arti 300 namų ir visi mano kostumeriai yra pilnai patenkinti, kas liudija, jog ir tamsta pavedęs man savo namo statymo darbą busi pilnai patenkintas.Turiu porą užbaigtų naujų namų pardavimui už labai prieinamą kainą.

JOHN PAKEL
BUILDING CONTRACTOR 

6816 So- Western Avė.
TeL GROVEHILL 0306—0363

TAlIDVI/f Busl turtinges-
HUrti\inis iriitva i iv i gesnls Tur-s.

UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO Mokame Dividendų

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

Tvmts $1,000,000.0!)
w hmm—1 i

Atrodj kitę Metus Jaunesni 
NATŪRALIAI ATRODANTI

Dantų Fleitai

Hejna Bros
Pleitai 
Pataisomi

Apkain.
Nemok.

10 MĖN. MOKĖTI 
Pinigų grąžinimo ga
rantija. Denturos da- 

>mos t’k tai gavus už
sakymą ir nuo formų 
padarytų laisniuotų 
dentistų.

Gaisras yra jūsų namo didžiausias

PRIEŠAS!
• ATYDŽIAI tėmykit, kad švarumas butų palaikomas apie namus.
• NEREIKALINGI popieriai turėtų būti išmesti ląukan, nes namuose jie. išstato gaisro pavojų.
• TĖMYKITE, kad reikalingi remontai prie namų butų tuojau atliekami. Senas, išdžiuvęs medis kviečia gaisrą.
• STATANT namą, neskaitykite medžiagos kainos svarbesne už kokybę!

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

T. RYPKEVICIA
‘RAŠOM VISOKIĄ APDRAUDĄ”

1739 SOUTH HALSTED STREET

šaukite CANAL 8500

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.

opine
Barčus
RYTINE RADIO 

VALANDA 
— iš stoties —

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

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

I vaL ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vaL vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

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

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

by

$6.00
$6.00
$8.00

3c per

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

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50
.75

3c 
18c 
75c

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
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Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu:

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

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

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: (Atpiginta)

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

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

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

Lėktuvų eksportas

Tą masinę kontrolę pavesta suorganizuoti fabrikų ir 
įmonių komitetams “iš atitinkamų profsąjungų narių 
tarpo”. Masiniai kontrolieriai prižiūrės, kad krautuvėse 
butų pakankamai prekių, kad prekės butų geros rūšies, 
ir kad pardavėjai neapgaudinėtų pirkikų. Jie prižiūrės 
“nacionalizuotus” namus ir naujų namų statybą; prižiū
rės ligonines, vaikų darželius ir lopšelius. Ir tuomet vis
kas eis, kaip sviestu patepta.

O kodėl iki šiol nėjo? Juk prie kiekvienos įmonės ir 
įstaigos buvo paskirtas komisaras, buvo sudaryti parti
jos komitetai ir profsąjungų skyriai. Jų visų pareiga bu
vo žiūrėti, kad įmonėse butų tvarka, kad darbininkai ir 
tarnautojai dirbtų, kad įmonės veiktų kaip galint gė
riau — Stalino garbei ir “socialistinės tėvynės”' naudai.

Sunku įsivaizduoti, ką ta “masinė kontrolė” galės 
geresnio sugalvoti. Bus tiktai dar vienas ratukas biuro
kratijos mašinerijoje, dar labiau- padidės parazitiškų 
“prižiūrėtojų” skaičius ir dar daugiau bus gaišinama lai
ko komitetų, komisijų ir komisarų pasikalbėjimams.

Literatūros Reikalais
.................................................................■ ....... ■■■■■».......   I i ...      ..IĮ .................... .................... .. ,1

Federalinio Prekybos Departamento duomenimis, 
Jungtinės Valstybės 1940 metais eksportavo lėktuvų ir 
aviacijos pabūklų už $311,757,326. Tas eksportas teko 
daugeliui šalių. Iš jų keturiolika paėmė daugiau kaip už 
milioną dolerių eksporto.

Pirmoje vietoje tarp tų šalių stovi Britanija su ko
lonijomis (neįskaitant dominijų). Ji gavo iš Amerikos 
lėktuvų ir lėktuvų dalių už $134,534,037. Francuzija (kol 
ji kariavo) pirko aviacijos pabūklų už $75,463,921; Ka
nada — už $33,994,473; Australija — už $15,887,718; Ki
nija — už $11,087,467; Holandų Indijos — $6,128,729; 
Švedija — $5,231,384; Suomija — $4,303,299; Pietų Afri
ka — $4,033,849; Brazilija — $3,013,606; Turkija — $2,- 
458,860; Norvegija — $1,468,591; Argentina — $1,179,- 
609; Belgija — $1,150,083.

Toms šalims Amerika pristatė per pereituosius me
tus viso 3,532 lėktuvus, 4,986 lėktuvų motorus ir už mi- 
lionus dolerių propellerių, parašiutų ir kitokių reikalin
gų aviacijai dalykų.

Bet pernai lėktuvų gamyba Jungtinėse Valstybėse 
dar nebuvo “įsisiūbavusi”. Daugelis dirbtuvių dar tiktai 
gaminosi mašinas jiems dirbti ir samdėsi naujus darbi
ninkus, kuriems reikėjo lavintis, kad jie įprastų sparčiai 
dirbti. Šiemet gamyba padidės keleriopai. Prieš metus 
laiko karo lėktuvų gamybos Amerikoje, galima sakyti, 
nebuvo. O šiemet per vieną tiktai sausio mėnesį buvo tų 
lėktuvų padirbta apie 1,050. Dalis jų teko J. V. armijai ir 
laivynui, kita dalis — Anglijai ir jos talkininkams. Va
sario mėnesį gamyba ėjo dar sparčiau.

Tokiu budu Amerikos pramonės galybė dabartinia
me kare reikšis vis labiau ir labiau. Amerika nfe tiktai 
kiekvieną mėnesį pristatys Hitlerio priešams vis dides
nį ir didesnį skaičių bombonešių ir kovos lėktuvų, bet ji 
parūpins jiems ir tų milžiniškų “skraidančių tvirtovių” 
— 25 tonų svorio kiekviena, — kurių nepagamina nė vie
na kita šalis.

Todėl “izoliacijonistai”, kurie sako, kad Anglijos jau 
nebegalima išgelbėti, be reikalo gąsdina save ir publiką. 
Artimiausieji keli mėnesiai Anglijai bus, žinoma, kritin- 
gi. Bet jeigu ji atsilaikys prieš nacių atakas bent iki 
saros, tai toliaus Amerikos lėktuvai pradės vaidinti 
sveriančią rolę oro mūšiuose.

ISTORIJOS FALSIFL 
KACIJA

Kauniškės “Tarybų Lietuvos” 
sausio 21 dt numeris yrta pa
švęstas Lenino 17-oms meti1- 
nėms mirties sukaktuvėms pa
minėti. Tarp daugelio įvairių iš 
Maskvos atsiųstų raštų, tame 
numeryje yra įdėtas ilgas 
straipsnis apie “Vladimiro IIj i- 
čo Lenino” gyvenimą ir veiklą. 
Suprantama, kad Kremliaus pa
samdyti plunksnabraižos pada
rė iš to žmogaus didžiausią “ge
nijų” ir “didvyrį”, kokio nebu
vo matęs pasaulis.

Tikrumoje tas rašinys yra 
begėdiška istorijos falsifikacija. 
Ji atlikta labai gramozdišku 
budu. Stalino publicistas įrodi
nėja, kad Leninas suorganiza
vo Rusijos Social-Dėniokratų

Valdžios pasiųsti agentai rado 
reikalingu pradėjusį garsėti ko
munistą Zonelį net po ledu pa
kišti,,

Valdžia nerado geresnio žmo
gaus šiam neramiam apskričiui 
valdyti, kaip buvusį žvalgybos 
Viršininką Liudą Girą. Jie žino
jo, kad komunistams jis smar
kiai “užkirsiąs”, nes visą laiką 
jis pasakojosi, kad norįs atker
šyti “raudoniems Maskvos par
sidavėliams”, kurie jį kalėjime 
laikė ir sušaudyti rengėsi.

Neilgai Gira viršininkavo 
Mariampolėje: Vos tiktai atva
žiavo, kelias dienas pasišvaistė 
su reta barzduke po miestą ir 
susirgo. Valdžia turėjo kitą v.’r- 
šininką susirasti. Pasakojama 
kad Liudui Girai
lės klimatas nėjo sveikaton”.

Liudas Gira rengiasi 
studentauti.

Mariampo-

Kas čia per šposai?

va-
nu~

pa-Vienas Teisingumo Departamento tarnautojas 
skelbė spaudoje žinią, kad tasai departamentas ketina 
pradėti deportavimo procedūrą prieš Janą Valtiną, kny
gos “Out of the Night” autorių, — kadangi jisai viešai 
prisipažino buvęs “komunistų partijos agentas ir Gesta
po, vokiečių slaptos palicijos, narys.”

Tai skamba, lyg koks šposas. Jan Valtin, rodos, jau 
buvo nutraukęs ryšius su komunistais, kuomet jisai at
vyko į Ameriką. Apsigyvenęs Amerikoje, jisai ne tiktai 
nedalyvavo komunistų veikime, bet spaudoje iškėlė aikš
tėn daugybę Stalino žvalgybos paslapčių.

Gestapo agentu jį apšaukė komunistai, kuomet jisai 
pradėjo juos demaskuoti. Jisai pats ginasi, niekuomet 
Hitleriui netarnavęs.

Bet Teisingumo Departamentas grasina jį deportuo
ti. O tuo tarpu Amerikoje yra tūkstančiai ateivių komu
nistų, kurie atvirai veikia, ir departamentas jų “nenia- 
to”. Kai buvo užtiktas Washingtono hotelid 'kambaryje 
neva tai nusižudęs W. G. Krivitskis, kuris buvo aprašęs 
Maskvos šunybes Amerikos laikraščiuose, tai federalinis 
tyrinėjimo biuras (FBI) ir vietinė policija atsisakė ty
rinėti.

Kas šitokį Teisingumo Departamento “nusistatymą” 
inspiruoja?

įkūrė pirmą rusišką social-de- 
mokralinį laikraštį “Iskrą” ir 
įsteigė pirmą rusišką marksis
tinę grupę — “Darbo Išlaisvi
nimo .Cjirupę”. Kiekvienas šilas 
“faktas” yra melas.

Paklausykite:
“1895 metais Leninas sm 

jungė Peterburge visus mark
sistinius darbininkų ratelius 
į ‘Kovos dėl darbininkų kla
sės išlaisvinimo sąjungą*. Šo 
‘Sąjunga’ buvo revoliucinės 
proletarų partijos Rusijoje 
užuomazga.”
Bet iš tiesų ta organizacija 

buvo įsteigta 1883 m*. Leninas 
jos įsteigime visai negalėjo da
lyvauti, nes jisai tuomet buvo 
dar lik 13 metų amžiaus (jisai 
gimė 1870 m.).

“Darbo Išlaisvinimo Grupę” 
įsteigė Pleclianov, AkšClrod, 
Vera Zasulič ir DeiČ. Tai buvo 

kuriinteligentų organi zaci j a, 
skleidė socializmo idėjas spau
doje. Tik 15 metų vėliau buvo 
įsteigta slapta social-demokra-

Masine kontrolė”
Pramonė ir prekyba, kurias bolševikiški Lietuvos 

okupantai paėmė i savo rankas, šlubuoja. Prekių trūks
ta, kainos kyla, žmonių nepasitenkinimas auga. Kas da
ryti? , , . z

Paleckio vyriausybė surado vaistą: “masinę darbi-* 
ninku ir tarnautojų kontrolę”.

žiavimas įvyko 1898 metais.
Leninas jos įsteigime nedaly

vavo, nes jisai tuomet buvo iš
tremtas ir gyveno viename Si
biro miestelyje. Ir ne jisai įstei
gė partijos laikraštį “Isllra” 
(Kibirkštis). Jisai buvo pakvie
stas laikraštyje bendradarbiau
ti, kuomet sugrįžo iš ištrėmi
mo ir išvažiavo į užsienį, 1900 
m.

Tiktai aritrame Rusijos So- 
ciat-Dfertiokratų Darbininkų 
partijos suvažiavime, 1903 m., 
Leninui teko “pasižymėti”, čia 
jisai išlindo su savo “bolševikiš
ka” frakcija. Besibaigiant suva
žiavimui, kuris tęsėsi beVeilt 
tris savaites, dalis delegatų bu
vo išvažinėj usi nartio, ir pasiro
dė, kad lenine pusę remia 2T 
delegatai, kuomet priešingoje 
pusėje buvo palikę tik 20 de
legatų.

Ta keturių balsų dauguma 
Leninui buvo “milžiniškos” 
reikšmės dalykas, ir jisai para
še brošiūrą “šag vperiodį drii' 
šaga nOzad” (Žingsnis pirmyii, 
du* žingsniu atgal)*, pasigirda
mas, kad jo frakcija turi.*Mąu-

gumą” (bolšinstvo) partijoje ir 
esanti tikrai “revoliucinga”. Iš 
to kilo “bolševikų” irt “menše
vikų” vardai.

Bet “Tarybų Lietuvos” straip. 
snyje skaitome:

nė, kad geriau turėti savo žmo
gų, nors ir aukšto mokslo ne
baigusį, negu samdytis kokį 
šveicarą arba iš Rusijos pabė
gusį baltagvardietį. Kiti Giros 
prieteliai manė, kad universite
to nebaiginias praspruks nepa
stebėtas. Visuomenėje Gira jau 
sugebėjo pasidaryti “rimto vy
ro” vardą.

Viskas butų gal gerai pasi
baigę, jeigu pats Liudas Gira, 
nieko nežinodamas apie jam 
ruošiamą “profesūrą”, pada\e 
prašymą universitetan, kad jį 
priimtų studentauti. Jis nenorė
jo atsilikti nuo mokslo žinią 
siekiančią žmonių.

Aukštos mokslo įstaigos ad
ministratoriai susirinko posė
džiui, kad galėtų galutinai nu
tarti apie L. Giros profesoria
vimą ir rado siurprizą. Norėjo 
paskirti Girai literatūros kate
drą-, bet rado Giros praš m: 
riimti literatūros mokintis.
Po lokio siurprizo nei jam 

katedra nebuvd duota, nei Giri 
ėjo mokytis. Mokslų jis ir šian
dien nebaigė.

—Kazys Varkala
“tu

XII.
L. Gira paskirtas Mariampolės 

apskrities viršininku; )
Naujai susidaritisi Lietuvos 

valdžia atstatė Liudą Girą nuo 
žvalgybos pareigų, bet jai bu
vo nepatogu visiškai atstumti 
nuo valdžios aruodo žmogų, 
ikomūnistų kalėjime kankintą.

Lietuviški Valdovai buvo jau
ni, bet jie žinojo, kad buvusiam 
policijos viršininkui reikia duo
ti naujas darbas. Taip* elgiama
si ir kitose valstybėse, kad be
reikalingai neiškiltų aikštėn į- 
vairųs dalykėliai, kurie Visuo
menei nepravartu žinoti.

Bedirbdamas žvalgyboje Liu
das Gira pats arčiau suėjo į 
kontaktą su politikieriais ir už
mezgė su jais artimesnių ryšių.

Reikia turėti gaivoje, kad 
naujai valdžiai buvo reikalinu 
gas kiekvienas žmogus, kuris 
galėjo kurioj nors gyvenimo šar
koj ją atstovauti. Patyrusių 
žmonių nebuvo, todėl glaudė 
kiekvieną prie valstybės darbo

“II suvažiavime (1903 me- artėjantį vyrą.
tais) buvo įkurta Rusijos so
cialdemokratinė darbininkų 
partija (RSDRP).”
Tai yra melas ir nesąmonė. 

Partija bhvo įsteigta jau pen- 
keri melai prieš tai. O 1903 me
tais įvyko antras partijos suva
žiavimas. Aišku, kad antras su
važiavimas negalėjo būti stei
giamasis suvažiavimas.

Leninas melavo ir savo bro
šiūroje, kad jo frakcija turinti 
“daugumą” partijoje. Daugu
mos ji neturėjo, tik. dėl susidė
jusių aplinkybių, kurias minė
jome aukščiau, suvažiavimo pa
baigoje buvo palikęs didesnis 
Lenino šalininkų skaičius suva
žiavime.

“Niekšiškiausias” Trockis.
Stalino''publicistas pasakoja 

Kauno oficioze, kaip Leninas 
kovojo- siV “marksizmo išdavi
kais” — -lyg krtd marksizmas 
butų kokia1 ten slapta konspira
cija; kurią galima* “išduoti”!

Po 1903 metų suvažiavimo, 
girdi,—

“Lenihas negailestingai de-
ma'slirtvb' irt griovė menševi- 

! kus irt niekšiškiausiąjį jų —
Trockį...”
Tačiau visi žino, kad su tuo 

“mekšišlHausiuojiV’ Trockiu Lė- 
rtinrts vėliau veikė išvien, dary
damas bolševikišką pervers riią 
Rusijoje irt steigdamas “sovie
tų validžią^.

Straipsnyje pasakojama, kaip 
Laikinoji Revoliucinė Vyriau
sybė bandė Leniną “nužudyti” 
(1917 m.), štai ta baisi istori
ja:

Tuo metu valdžia neturėjo 
tinkamo žmogaus Mariampoles 
apskrities viršininkui. O Ma- 
riampolės apskritis tuo metu ir, 
galima sakyti, visą laiką, buvo 
labai sunku tvarkyti. Mariam- 
polės apskrity nepatenkintąją 
skaičius visą laiką buvo labai 
didelis.

Ypatingai griežtos kovos ėjo 
tarp klerikalų ir pažangiųjų. 
Klerikalai stiprėjo visoje Lietu
voje, o Mariampolėje pažangie
ji stengėsi nepasiduoti jų vieš
patavimui. Be klerikališkai re
akcinių elementų, Mariampoles 
apskrity buvo ir raudonai reak
cinių elementų, kurie taip pat 
nerimą kėlė. Ypatingai neramus 
buvo kai kurie šimtamargių 
vaikai.

Tai keistas lietuviško gyveni
mo reiškinys, bet Suvalkijoj 
“stambių buožių” vaikai atsidė
ję dirbo komunistams. Dirbo 
jie 1919 m., dirba jie ir dabar.

Ligos metu Liudas Gira 
rėjo laiko susikaupti”. Susidū
ręs su gyvenimu jis aiškiausiai 
pamalė, kad jokiam visuomeni
niam darbui jis netinka. Teisės 
dalykuose jis nieko nenusima
no, gamtos ir matematikos nie
ko nežino, o kiti 
yra visai svetimi, 
bėtis. Jis mokėsi 
kalė lotynų kalbą
rijas, kurios su realiu gyveni
mu nieko bendro neturi, todėl 
jis nieko ir nežinojo.

Gira apsvarstė visus amatus, 
apgalvojo visus budus kaip jis

LAIŠKAS IŠ
LIETUVOS

dalykai jam 
Nėra ko ste- 
buti kunigu, 
ir kitas iste-

ti, bet nieko išgalvoti negalėjo. 
Daug kuo jam butų pat.kę bū
ti, bet kai apgalvodavo, jog rei
kės dirbti, dirbti atsidėjus, tai

Gira atsidūrė 
buvo ne vienas, 
visuomeniniame 
buvo susidaręs

nepasisekė. Jisai buvo nuslo
pintas, ir žmonių neapykanta 
prieš bolševikus buvo labai di
delė. Tik pamanykite: Rusija 
tuomet kariavo su Vokietija, o 
Leninas mėgino sukelti kariuo
menę prieš darbininkų ir vals-

“1917 melais liepos mėn. 
Laikinoji buržuazinė vyriau
sybė davė įsakymą suimti 
Leniną ir atiduoti jį teismui. 
Pasiutusiai nekęsdamos Le
nino, buržuazija ir jos men- 
ševištinė-eserinė agentūra nu
sprendė nužudyti jį.

rytų suirutė ir kaizerio armi
jos galėtų Rusiją sutriuškinti!

Aišku, kad už tokį krimina- 
xišką darbą valdžia turėjo teisę 
bolševikų vadus suimti ir su
šaudyti, kaip krašto išdavikus. 
Kiekviena valdžia taip pasielg
tų: Bet Kerenskio vyriausybė 
nenorėjo būti žiauri. Kai ku
riuos bolševikų vadus ji suėmė, 
o aršiausiojo sąmokslininko, 
Lenino, ji nepasiskubino su
čiupti. Suimtieji nebuvo nubau
sti.

Bolševikų laimei, prieš vaiz
džią, netrukus,: sukilo kazokų 
vadas, gen. Kornilovas. Kerens-

kitą “ciną”, kuris jam atneštų 
duoną be darbo.

Kai Liudas 
Kaune, jis jau 
Lietuviškame 
gyvenime jau
keletą draugų. Ypatingai geru 
jo draugu tapo Vincas Krėve, 
kuris profesorium buvo pada
rytas.

Vinco Krėvės ir Liudo Giros 
santykiai yra labai įdomus ir 
kiek vėliau gal teks apie juos 
pakalbėti, šiedu “literatai” pir
mieji liepė saugotis “kairiųjų 
ir visokių laisvamanių”, o vė
liau pirmieji nuėjo Maskvai 
tarnauti.

Dabar tiktai priminsime, kad 
judviejų draugystė yra labai se
na ir eina nuo prieškarinių lai- 
klj.

Kai Liudas Gira sirgo ir ne
žinojo kas pradėti, Vincas Krė
vė jam ruošėsi padaryti siur 
prizą. Krėvė jam norėjo suras
ti gerą darbą, kur Gira be jokio 
prakaito duoną uždirbtų ir gra

Girai ruoštas siurprizas 
nepavyko, 

r
Krėvė, Liudai Girai
žodžiu neprasitarda-

GREIT SUSILAUKSIM TI- 
KRO ROJAUS IR VAIKŠ

ČIOSIME NUOGI, KAIP 
ADOMAS IR IEVA

Ištrauka iš laiško, kurį gavo 
ir prisiuntė mums viena philu- 
delphietė:

.. . Nors ir sveikinam tams
tas su šventoms Kalėdoms, o 
pas mus jų nebėra: rusai švęsti 
mums uždraudė, — dirbs visi 
fabrikai. Liūdnos pas mus nau
jienos, viskas išvežta į Rusiją: 
avalynė, maistas, gyvuliai,

z “Menševikai irt eserai, kar
tu su Trockiu, Kamenevu, 
Bykovu reikalavo, kad Leni
nas- atvyktų į teismą,' lai yrta 
mirčiai į rankas?’
Kodėl “mirčiai- į rankas”? 

Juk nė vieno bolševiko Lailri- 
:ndsios Vyriausybės teismas 
mirčiai nepasmerkė ir nenužu
dė, • nors daugelis jų blivo su
imti. Biivo sunirtas h* Trockis,, 
apie kurį Kauno oficiozas pa
sakoja, kad jisai kartu su burt- 
žuazija norėjęs “nužudyti” Le
niną !

Leninas pasislėpė, pabėgęs į. 
Suomiją.

/Kodėl, gi jisai turėjo slyapsty- 
tis, ir kodėl Laikinoji VyridiV 
sybė buvo suėmusi Trockį Ir 
kitus bolševikų agitatorius ? Tem
dei, kad jiė bandė daryti gink
luotą sukilimą prieš valdžią.

Liepos sukilimas bolševikams

ševikus, prašydamas jų pagal
bos prieš kazokus. Bolševikų ly
deriai, kurie buvo* suimti, tapo 
paleisti iš- kalėjimą. Tokiu biP 
du Kornilovo maištas išgelbėjo 
bolševikus nuo pasmerkimo vi
suomenės akyse. Jie atgavo sa
vo įtaką ir tuojau vėl pradėjo 
daryli konspiracijas prieš Lai
kinąją Vyriausybę.

Tai apie šituos įvykius kalL 
bėdamasj Stalino publicistas ra
šo “Tarybą Lietuvoje”, skadi 
Laikinoji Vyriausybė — ir net 
Trockis kartu su Kamenevu ir 
Bykovu! — norėję “nužudyti” 
nekaltą avinėlį. Leniną!

Lietuvoje dar yra daug žino1- 
nių, kurie tuos laiktis gerai at- 
sirtiena. Skaitydami tuos melus 
Paleckio organe, jie tik dar kar
tą įsitikins, kad iš bolševiką 
tiesos negalima laukti.

Vincas 
nė vienu 
mas, norėjo padaryti Liudą Gi
rą literatūros profesorium. Vin
cas Krėvė norėjo greičiau su
organizuoti fakultetą ir jam 
buvo įsakyta surasti lietuviškų 
žmonių profesorių kadrui.

Lietuviškų profesorių nebu
vo, ir reikėjo imti žmones, ku
rie tarti darbui nebuvo pasiruo
šę. Krėvė manė, kad prieš Girą 
niekas neprotestuos. Jis klebo
nų jau buvo išgarsiu tas lietu
višku poetu; Lietuvoje buvo iš
platinta- Giros surinkta “Cit, 
paklausykit!” Spaudoje buvo 
atspaudęs visą eilę straipsnių 
įvairiais klausimais. Buvo pa
ruošęs net naują eilėraščių rin
kinį, kurį Krėve skaitė ir rado 
labai vertingu dalyku.

Buvo žinoma, kad Gira tik
tai kunigų seminariją buvo bai
gęs, bet juk aukštesniuose kur
suose dėstė ir kiti žmonės, ku
rie universitetų buvo nebaigę. 
Kai kurie administratoriai ma-

bendrai, viskas. Jei nori pasi
pirkti kaliosios ar medžiagos 
batams, tai turi stoti iš vakaro 
i eilę, tik rytojaus dieną priei
si. Be galo brangu ir tų nėra. 
Vyriški batai, kur buvo 25 li
tai, dabar 500 rublių; moteriški 
batukai buvo 15 litų, o dabar 
100 rublių; vilnonė medžiaga 
buvo 30 litų, dabar 100 rublių, 
ir tos negalima gauti. Papras
čiausios medžiagos negalima 
gauti. Viskas valdžios, visos 
krautuvės nusavintos, — nebė
ra nė paprasčiausių dalykų. Ne
žinome, kaip gyvensime. Užvis 
liūdniausia, kad vaistų neturi
me. Vaistinės nusavintos,—tuš
čios, nieko nėra, Susirgai ir 
mirk, — pagalbos nėra.

Liūdnas likimas suspaudė Lic 
tuvą. Turėjome laisvę, gerovę, 
bet nemokėjome jos branginti. 
Jeigu nieks musų neišvaduos, 
tai turėsime per amžių vargą ir 
didžiausį skurdą kęsti.

Rusai, kai į Lietuvą įvažiavo, 
tai viską iš musų griebė, vežė 
į Rusiją, — popierių ir tą pun
dais vežė, o apie maistą, me
džiagą, balus, tai jau ir kalbos 
nėra.

O pasaulyje kas dedas, mes 
nieko nežinom. Musų spauda 
nieko nerašo, tik apie Staliną 
ir jo rojų. Greitai bus ir pas 
mus rojus: kai nunešiosime už
silikusius drtabužius, tai paliksi
me nuogi, ir nuogi vaikščiosi
me po rojų, kaip Adomas ir 
Ieva...

Negaliu daug rašytų nes ma
no nervai neperileša tokio me
lo ir apgavystės. Mes dabar, 
kaip maiše įkišti ir užrišti, — 
nieko nežinome, kas pasaulyje 
dedasi.

Bombos nukrito Į 
karaliaus rumus

LONDONAS, kovo 12 d.

karaliaus rumus.
Tapo užmuštas vienai poli

cininkas ir išgriauta viena rū
mų siena. Išmušta daugelis 
karališkų rūmų langų.

Nenukentėjo nei vienas ka
raliaus giminaitis.



Penktadienis, kovo 14, 1941 NAUJIENOS, Chicago^IlU

Nakvyne Bcdtiįosdugne
(Tęsinys)

Plaučiai gargaliuodami! į- 
traukia orą, tankus kvėpavi
mas, išsprogintos akys, vos gy
vi judesiai. Ausyse skamba į- 
kyrus varpelis. Vairininkas 
Antanas mato, kaip mažam 
torpedistui Cumisovui iš au
sies teka juodo tiršto kraujo 
gyvatukė; mato, kokia spindu
liuota ugnimi noro gyventi 
žiba jo didžiulės, mėlynos, pa
sidariusios tamsesnės akys. Po 
savo nosimi jaučia kažin ką 
lipnų ir šiltą. Pabraukia dre
bančia, šalta ranka — juodi 
ir šviesiai raudoni tirštimai. 
Šoko visa prieš akis juokingu 
šokiu. Ryškesnis ir įkiresnis 

skambėjimas ausyse. Nepa
kenčiamai kentėdamas kan
džioja liežuvį, varto jį sausa 
ir išputusi — burnoje, laižo 
juo sausas ir suplyšinėjusias 
lupas, čiulpia kraują.

Jam baugu pažvelgti aplink. 
Kraują šaldo tos raudonos iš
sprogintos akys išpustos juodos 
gyslos, išpūtę fioletines spal
vos liežuviai atvirose, truk-čio- 
jimai kvėpuojančiose burno
se.

Ginsas žino: dar penkios še
šios valandos ir . . . Ginsas gal
voja:

“Nekreipti domūs į pavojų 
—didelė paikybė. Pasilikti vie
toje nėra prasmes. Reikia 
veržtis lauk!”

Komisaras prižiūri žmones. 
Jo rankose naganas — ir pir
štas ant -spaustuko. Ar nu
žiūrėsi visus? Nemažesnė pai
kybė! Reikia veržtis lauk! 
Arba mirtis, arba saulė ir oras! 
Ar taip?

—Maža (ėjimą) atgal... 
Stop! .. Visa pirmyn ... D i- 
džia tįsią! .. Kilk!

Bocmanas skubriai ūme 
sukti šturvalą. Surinkusi visas 
jėgas, Pantera” puolė* pirmyn.

Smarkus) Įbraškėjimas pir- 
bagalyje, Jiižta nematoma kliū
tis, baisus dundėjimas, girgž
dėjimas. Kažin kas ilgai, 
čerškėdamas brėžė laivą. Žmo
nės palenkę galvą, įlenkę pe
čius, tvirtai užmerkė pavargu
sias akis: štai įsiverš vanduo 
pikta, visą naikininčią srove, 
sudarkys, nublokš nuo kojų, 
pasmaugs. Sekundei gęsta ir 
vėl įsižiebia šviesa —- ir iš kar
to pasidaro tyla. Vienodai 
žviegia dinamo, ramiai stau
gia sraigtai.

“Pantera” stačiai pakelia 
nosį, veržiasi aukštyn. Čumi- 
sovas, .stovėdamas prie štur
valo ir nekantriai trypdamas, 
džiaugsmingu, skambančiu 
balsu praneša gilumą::

—120 pėd ...100...90 ... 
84...

Džiaugsmingas atdusys iš 
’Tfešiničių atsikvėpusių krūti
nių !

—Ky-y-lame!!!

Laukinio džiaugsmo prisi
pildo širdys. ,

Kojos nestovi vietoje, — 
taip štai ir norisi surikti, kaip 
laukiniam —kad girdėtų vi
si::

—“Kylame!”...
Bet čumisovas gęsta. Labiau 

išblyškę ir trumpesni šūkte
lėjimai: :

80 ... 90 ... 100...
“Pantera” sunkiai krinta- į 

dugną.
Drauge su skaitlinėmis ma

žėja ūpas, ir išgąstis užpuola 
žmones.

Lygus gurgždėjimas po lai
vu, smūgis — minkštai nutu
pia pilkas kūnas- Dabar už
pakalinėje dalyje, dirbančiuo
se sraigtuose — duslus švilpi
mas, vandens urzgimas.

—Neveikia!'
Kaip aidas skamba suma

žėjęs balsas. Ginsas žiuri pro 
iliuminatorių — šiek tiek su
virpa Laivo kovos dalies sie
nele kažin kas atsargiai li
pa, girgžda per geležį minkš
tais dusliais smūgiais. Dešim
tys išsprogintų akių be žodžių 
klausdamos įsibedė į GiUsą. 
Visur jis jas jaučia. Ant nu
garos, ant pečių, ant spran
do . .. Kaip vikrus vijurkas 
mintis sunkioje galvoje::

“Mina!..” ' ,
Dabar pasiduoda ir jis- Iš

siplėtė išputusios raudonos 
blakstienos. Pilkos aiškios a- 
kys pažvelgė iš ten — į de
šimtis kitų, — o šiuose baugus 
klausimas, didelė viltis if 
kančia. Tokį komanda ji ma
to pirmą kartą. Ginsas be rei
kalo nepažiūrės taip, reiškia 
— didelis pavojus.

Kolačcvas prikibo prie ma
žyčio stiklo- Antrą kartą gy
venime komisarui — šilta ir 
šalta nugaroje. Pirmą — prie 
Archangelski, baltųjų nelais
vėje, kai rišo virvę ant kak
lo. O antrą?..—Štai jis: už 
stiklo, -tamsiose juros neby
lės viešpatijos sutemose — su
pasi juodas bauginąs kamuo
lys.

Mina lėtai pasisuka. Vos 
įskajto komisaras svetimas 
nesuprantamas raides ...

Pagal seną jurų paprotį 
niūriai, sau nusikeikė komisa
ras. Nusikeikimas nuvarė šal
tį nuo nugaros. Staigiai pasi
suko ir pažvelgė į berilus — 
jaunus, tvirtus ir tokius- dabar 
beginklius. Girgžtelėjo danti
mis, suspaudė kumštis:

“Tokiems, ir mirti!?..”
Ryškiai ir ramiai:
—Na, berniukai, vėl nelai

mėje iki ausų! Ant vokiškos 
minos užšokome! Ir kaip ji 
čia išliko? Užkliudė sraigtus, 
dar kažin ką, ir beldžia — 
pašėlusi! — į šoną. Dūžikliai 
viršuje •.. Visiems nelaimė *.. 
Na, broliai... dėl savęs kovo-

sime! Ar kas mirti panorėjo? 
Savo likimą letenose laikome! 
.. Pražiopsosime — laivas ir 
visi mes po šimts kalakutų... 
Ir nebūti kvailas!.. Pirmą — 
nudėsiu, ir pavardės nepa
klausiu ... nebus' ko minėti.!

Zacharyčius suka pliką gal
vą:

—Ir kažin kas nesiseka, ba^ 
landėliai,t nesiseka, broleliai! 
Tik tu pažiūrėk — nuo žmo
nos, ir pas uošvę!,.-

Tai, kad pavojus Saugojo 
visai šalia ir pati mirtis, ro
dėsi, žiurėjo kiekvienam į akis 
—darė žmones keistai ra
miais. Tik burnos godžiai' čiul
pė sutirštejusį orą.

Jaunas arti Juristas (Kepki 
naši kaip' tuščias maišas1, pa
krito ant denio; suėmęs veidą 
rankomis. Jis’ tyliai' sucypė, iš
kišo Ginsui storą išpnt'ukį lie
žuvį ir, mirksėdamas ėmė lip
ti ant rundukų. T jį niekas ne
atkreipė domūs — lik komi
sarui vikriau ėmė judėti gele
žinės akių lėlytės, pasidarė 
tamsesnis veidas .. .

Perdėtai greitai ir laisvai 
dirbo povandeninio laivo žmo
nės. Kai garsiau ir įkyriau su
duodavo į laivo šoną piktą’,le
mianti viešnia, visi' krūptelė
davo. Komisaras, neatsitrauk
damas akių nuo iliuminatorių, 
kartais skersomis pažvelgda 
vo į Kėpkiną ir pirštas stip
riau paspausdavo nagano 
spaustuką.

“Kad nesugadintų, vargšas, 
viso ko... Juk, mat, kaip iš
sigando !”

Į Kepki ną niekas nežiūri. 
Nenugalimas žvėriškas gyve
nimo troškimas vet’čia greičiau 
jūdeti, skubėti; Slegia gailus 
Kepkiho cypimas ir vaitojimai. 
Tuomet Ginsas padidina bal
są, teikia' ūpo, stengiasi juo
kauti — ir geriau eina dar
bas.

Toks geležinis, nerašytas po
vandeninis paprotys: vadas 
juokiasi, reiškia —- juoktis vi
siems.

Išpumpuoj amas prisirinkęs 
vanduo viduje, ' išlyginamas 
pirmagalį s, ir/iš cisternų at
sargiai prašalinamas vanduo. 
Bet “Pantera” vis dar nekyla. 
Nepakenčiamai ilgai' tęsiasi 
minulės.

Povandeninio Idivb žmonės 
slaptai sekazGinsą ir Bocma
ną. Kad juos, nereikšmingi 
snukiai; Egipto mumijos! Vie
nodai abejingi kaip visuomet 
--jie žiuri į gilumo matuoto
ją.

“Pantera” neklauso, oras 
mažėja — vis sunkiau k ve 
puoli.

Staiga išpūtęs Bocmano vei
das pasileidžia į plačiausią 
šypseną; Rodydamas dantis/- 
jik šdko Ginsui:
i —Kylame, kad tave!

ŽihOnės pavargusiai šypso
si. Greičiam greičiau! Atsar
giu* šnibždėšitiku perdbodaiiii 
trokšti žodžiai:

“Kylmne! kylame!”
Iš pradžių lėtai’, paskui viš 

greičiau ir greičiau “Paniūra” 
mauna į’ viršų;- vildlinia pas
kui savęs baisų, tylų svorį! 
Ramiai, dusliai; mina bilda į 
laivo1 šonų, priihiiidama apid 
save.

—60... 53 .. • 50 ...
I saulę, į žvaigždes, į aiškų 

vaiskų; dangų, j malbnuiną1 tei
kiantį/ vėjelį!
—49...47...

štai, štili! Greitai! Na$ dar! 
j . Na! .. Oro!!!

šviesėja vanduo per iliumi
natorius. Dhbar greta su juo 
paviršius iV išgelbėjimas- Ar
timi, trokšti krantai, žuvėd
ros !•.•.

—Oro! oro!!!
! —45... 41...
| —Oro! Oro!! Oro!!!

Kolačcvas žilti*!' į1 Gihsą. 
ši u rkšči anie, ži HtibiUiiie jd • vei- 
db dėmėmis — blyškumas. 
Štai jie Įnirtis — neišvengiama, 

, inevėrtd, judkiĖga I Prkkeiktdš 
įsvoris,' prakeiktas, triM kartus 
prakeiktus 1

' Niekas be trijų — Ginso, ko
misaro ir Žacharyčiaus — ne
žino, kad mina išplaukia pif- 
mčji, ir iškilusi paskiri ją 
“Pantera” užšoks ant iškišu’ 
•liti. Nieko nežino povandenimo' 
laivo žmonės. Išsigelbėjimo 
džiaugsmas įsiliejo audringa 
triukšhidujdnčia srove, kvie
čia į gyvenimą ir saulę. Žiu-* 
r i 'komisaras į jaunuomenę, 
judina antakius senas vana
gas. Žiūrėk, ir sugargaliuoja 
kiėno\ nofs ryklė, susvirtioja' 
bernas, plėšia' nekantria ran
ka iTbiformos apikaklę, susuk
tai pirštais brėžia krutinę-

Žiuri komisaras į žciPę, ver
čia’ audringus nugyvento gy
venimo lakštelius: štai kame 
mirti teko ... Bailieji piovė, ne
baigė piauti1, gydytojai ųiOvč,

- nebaigė piauti. Trys kulkos 
kūne; sulaužytame, sudarkyta
me. Štai ji, įnirtėlė! Taip; nė- 
vėlini' nugyventa, tegul kitas 
taip pašokineja, kdip jis, kd-1 
misaraš Kolaccvas. Mirti, tai 
su braškėjimu!.. . Geru pa
minės ten. .. aukštai. . .

Jis jilačiai šypsosi Ginsui. 
Ginsas krutina lupų kerteles-

■^'galima. Ginsas ne vienas — 
štai, kaip1 žiuri! -. Tegul ir

Pasibaigs Jūsų 
Kojų Vargai

į 
JU- 
pa- 
ap- 
pa- 
ūž-

ar
Tas

miršta taip, su viltimi!

—byliame!... 39 ... 37....
Zacharyčius sumerkė su‘n 

kias blakstienas. Jis mirtinai 
pavargo. Sunkiai tenka laikyti 
dirksnius — amžius atsiliepia.

“Nieko, gera mirtis! Per 
vieną sekundę nieko nelik*! 
Taip geria*u, balandėliai!”

Stengiasi Zacharyčius atsi
minti: kas gi jo verks? Senio 
akys bando prikelti užmirštus 
artimus veidus. Niekas nepa
sidaro •..

—Anūkas? -. Jokių arnikų
nėra! Ir nenum'atoma ...

Trys laukiu mirties, ir lik

trys žino, kaip ji artima. At
rodo jiems, liad amžina nak
tis deda savo sunkius pirštus 
ant pavargusių pečių.

Vienodai ūžia elektromoto- 
rai. Laive girdisi iš vien gar
galiavimas ir pūkštimas. Na- 
vagihūi gimsta įžūli mintas: 
timptelėti cisternos rankenas, 
kaip sūkurys išlėkti į orą, pri
sigerti jo, siusti laukiniamė

Už jį tai padarė k i lak. Nie
kas nepastebėjo, kaip prisėlino 
Kėpltinaš prie skirstomosios 
lentos, kaip kate prišoko prie 
įtaisymo, įjungė jį.

(Bus daugiau)
: i. »

Boston Shoe Store
3435 so. halsted stReet

PASIRUOŠKITE PAVASARIUI SU
BOSTON’S NAUJAIS STILIAIS

' v Puikiais Stiliais!! Šttebėflr&i l^atajai*!’’
Žavingai Gražiais! X

• Nauji
NatiįjV

• Nauji
» Nauji'

' Didžiausias pasirinki
mas Stilių kada nors 
buvęs vienoj vietoj. 
Visi dydžiai, visi

, pločiais Visokie 
Kulnas. 
Žemi, 
Aukšti. 
Nauji 
Wedgiė 
Kulnys

Patents
Gabardeens 

Snakeskirts 
Saddietans

ir aukščiau.

Jei Insurance reik, pa*
Or. P. VHelšĮ EIK

DR. P. VILEIŠIS
A tirto v m

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

Home Office Newark, N. J.
4432 S. CaMfdrnfa AVė. Lat 0771
z * iŠ V Į- ■ ■

BRTOGEFORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

5216 S. Halsted St VIOtory 4905
Stogus, rynas, stoglangius ir 

sienų apmušimus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 
ką. Darba* užtikrinta*. Pilnai 

apdraustas.
k

Remkite Lietuvišką 
Žyduką,

NATHAN kANTER
MUTUAL LIQUOR
CO.—WHOtESALE
4707 S. Halsted St.
Tek Boulevard 0014

T T t I .!■ i . ■ /■..A,—-

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

and LOAN ASSOCIATION
JOS! M. MOZERIS. Sec.
S. Halsted St. CAL. 4118

VIST LIETUVIAI ' 
REIKALAUJA

. PLEITV
Ateikite į Piiillip’s Dontal Labo 

ratory kol kainos žemos
TRU-FIT

; FLEITAI
Lab. kaina

15
ir aukščiau.

NAUJI BATELIAI’ VAlkAMŠ — Foll Parrot i! 
Star Brand. $1.90—$2.45—$2.98. Vi*! dydžiai visi 
pločiai. Mes turime siauras miera*. 

--- --------------------------- -------

ATIDA, VYRAI!
VIS AT NAUJI PAVASARIO STILIAI 

Puikiai Pritaikysime.
j* Geriausi pirkiniai

visarti mieste.
Naujd* Odos. Nau- 

"rW jos Spalvos. liauji 
B Kulnys.

$g.5o
ir aukse

t, 1 GARANTUOTA MEDŽIAGA
Taisome ir Atnaujiname senus 
plėitu* viena .... C 4 sQQ 
diena • ir aukš
l’HILLIP’S DENTAt

LABORATORY
2358 WEStf 63rd S'I flEET

, Prospect 2174
1 Lietuvis LabbratdrijO* Technika- 

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

nuo laisniuotų dentistų.
' : ’ i ' ' ' " - ........ -

Boston Shofc Įtaisė X-ray 
Mašiną

BRIDGEPORT. — Plačiai ži
noma lietuviams Boston Shoe 
krautuvė įsteigė X-ray mašiną, 
kuri tikrai parodo ar jūsų nu
pirktas batelis tikrai tinka \ j il
sų kojai ar ne.

Daugiau nereikės abejoti per
kant sau avalinę. Nebus komi 
nei kitokiu nemalonumų su 
su kojomis. Pasirinksite sau 
tinkamo kurpalio batelius, 
simausite ir X-ray mašina 
rodyis kiek vietos justi koja 
ima tame bately j.

Jeigu pasirodys pepmaži 
perdideli, tai imsi kitus,
patarnavimas nieko jums nekai
nuos. Batų kainos taipgi nepa
keltos. Boston Shoe firma jau 
dabar turi visas Velykoms nau
jas madas visai šeiniai. Patar
nautojai taipgi tie patys, kur 
pėr eilę metų jumis aptarnavo. 
Daug žmonių turi1 vargo su sa
vo kojomis labiausiai dėl to, 
kad bateliai netinkamai pritai
kinti. Dabar, pas Boston Shoe 
jus neturėsite jokio vargo tin
kamai pritaikinti sau porą, kur 
patys galėsit pamatyti, kad tik
rai jums liiika: Tūmykit Boston 
Shoe skelbimą, kuris telpa 
“Naujiehose” šiandien. (Sp.)

— VBA.

MOTERIMS 
Pirii’ginėls ir 

Rankines
Puikiai pritaikysinT j ii?v 
bateliams: Dkbar $T.oc 

ir aukščiau. ■
101 Nahji Stiliai.

ŽIŪRĖKIT!!’
D a b ar pritaikomi 
su X-Ray B ‘ ‘ 
Švelniom* S 
Pritaikomoms 
jo m s
'Mumš a r i n k t i 
Jums 
’au!

. Ekspcrtiškai P r i- 
taikortiė su X-Ray

Boston Shoe Store
> 3435 SO. HALSTED STREET

^OTĖRIŠKOŠ1 įtOJINES Ju*ų Ensafhbliui CQC 
i Išpildyti, dilinąs Pa*irinkimas Spalvų .......

atlikai’ 
unkiai' 

Ko- 
Leiskite

batelius tilo-

. . ...... ......■■■■■■■■■ ,i i fai 
VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
jPerkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tu*. Žema kaina; Musų dbrbfc* 
garantuotas. Taipgi pristatom an- 

.glis į visas miesto dalis.
, 3212 So. Halsted St.
■ Saukit' Tel. VIOTORY 0066

< FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųŠies su mo
derniškomis u ž 1 i- 
domis ir Hollywood 
Šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

DABAR LAIKAS INVESTUOTI PINIGUS Į

*17.50
viena

; American Beauty 
Pleitai
Ploni, natūralų^,

12 Mėnesiu

SPECIAL 
TRUMPAM 
LAIKUI
60 Dienų 

Dykai Išbandyt

MOMtY-BACK 
&UARANTEI

ir

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

nesulaužomi
Mokėti

$2.00 
DYKAI 

nuo įspaudų.
APSKAIČIAVIMAS

Pleitai gaminami i 
gautų nuo laisniuotų dantistų.

DNIVERS AL SAVINGS & LO AN ASSN.
1739 SOUTH HALSTED STREET

Mokame 3'/z Nuošimčio ant Visą Investmentų.

Jūsų indėliai apdrausti iki $5,000.00 per Ffedėral Savings and Loan Insurance Corporation; 
Washington, D. C.

• - 4 į • t

■ i ...... r.. ...... 1 i" ................................. ■■■ ■„■■ ,,, , I'

Atsineskit §į Skelbimą!
-Jis $9.00 perkant
Vertas- » naujus pleitus

;Excel Dentat Lab;, Inc-
. 4707 iRVlNG PARK RD.

11351 S. MICHIGAN AVĖ.

Tek DEArborn H7O 
AtHatn’ vakarais—4 aukštas.

NArraoro sm- 
oml PiriEtobl Bdk 
į ta* Kranto



NAUJIENOS, Chicago, III.

Illinois Indianas-

1,^

Penktadienis, kovo 14, 1941
---------- - Į ,r ■ -Į -r Į ,111,. .. .J.

Lietuviai Stipriai 
Susiorganizavę Rin 
kimams Westvillėj

Atskiras Lietuvių Sąrašas
\VESTVILLE, III. —- Antra

dienį įvykusiam miesto tary
bos posėdy negauta joki iš
traukimai iš kandidatų, kurie 
jau anksčiau pasiskelbė siek
sią vietų savivaldybėje, kas 
reiškia, kad visi aktyviai rin
kimuose dalyvaus.

Binkimai įvyks balandžio 
15 d. ir juose bus trys atskiros 
grupės —» tikietai. Svarbiau-

siuoju skaitoma Lietuvių, ku
ris ir ant baliolo bus užrašy
tas kaip “Lithuanian Citizens 
tiekei.”

Kilos grupės fra Union in 
Indepcndent. Pažymėtina, kad 
Union likielu į aldermanus 
siekiasi ir lietuvis, NVilliam

Waukeganietė Matė 
“Tris Vaiduoklius”, 
Pašaukė Policiją

Georgetown Valsčiaus 
Rinkiniuose Taip Pat 
Yra Lietuvių

Rinkimai Ralandžio 1 d.

Nušovė Dainininko 
Stasio Rimkaus 
Broli Juozą

Milwaukeej Palaidota 
Laivininkas, Gimęs 
Netoli Lietuvos

'Vaiduokliai Medžiojo Varnas’
WAUKEGAN, III. — Kažko

kia nežinoma moteriškė dre
bančiu balsu patelefonavo

kų, italų, franeuzų, belgų ir
kilu mužumu kombinacija.

Lietuvių tikiėto sąstatas bus ^yauj<egano policijai 
tokis:

AVESTVILLE, III.— Gcorgc- 
town valsčius balandžio 1 d. 

iš naujo savo valdinin- 
šiuose rinkimuose akly-!

viai dalyvauja lietuviai, 
George Brazas ,Jr., 

didaluoja net viršininko

kus.

4 bu Pašone  jai Suimti;
narni Žmogžudyste

Kalti-

M1IAVAUKEE, Wis. — Va
kar ,cia palaidota Rudolph 
Morbeck, 71 m., kuris ne tik 
Mihvaukcej, bet keliose apv-

Majoru — Charles B. By- 
ron, kuris prieš kelias savai
tes atsistatvdino iš trustisto 
vietos.

kuris tą vietą ir dabar turi.
Aldermanais— Chris Shaw,

“V'v-vai-ddrub-uo-kk-liai!”
, išstenėjo.

“Prašau pakartoti ką sakė
te,” šerifas paprašė prispaus
damas telefono priimtuvą prie 
ausies.

“Vaiduokliai čia’ 
viela atėjo, “Net Ir}

savo akimis

balsas

CINCINNATI, Ohio. 
policijos pašauti 
kaltinami žmogžudyste 
traukiami į kriminalį teismą' 
už nušovimą 35 melų ....... -

Išviso rinkimuose bus išsta- (Joscp’h) (Rimkaus, Cincinna- 
lyla trys tikietai: Reptibliko- įį gyventojo nuo 4815 Prospe- 
nų, Demokratų ir Indepen- Place.

'don t. ,
Republikonų 
Gdanskas Jr.

nas.
vie

ką n- 
vie-

Biznierių Klubas 
Grand Rapids 
Rinko Naują V-bą

GRAND RAPIDS, Mieh. - 
Lietuvių Biznierių klubas pir-

linkinėse valstijose buvo pla-! madienio vakare laike metini 
ciai žinomas laivininkas. Jis,‘susirinkimą, kuriame j\y«> 
pamilęs jurą nuo pat mažens,'‘mmjos valdybos r ūkimai, 
beveik visą gyvenimą pralei-j brauk Giedris įslinkta prez*- 

*do prie laivų. Laivininkystės'dentu. Kiti patikusieji nau.on 
Juozo Us išmoko beplaukiodamas su vahlybon: Matliew Bagdon — -

i tėvu Lietuvos pakraščiais, nes'v’cc-pirm.; Jonas Rinkevič.us — 
'gimė ir augo vienoje Baltijos'sekretorius, Peliksas \. Zukai- 
jjurų saloje.

vvrai yra
ir bus

tis - iždininkas.
Tarybos nariais išrinko kun.

SANDĖLIS VISOKIŲ
ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ

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

tų žolių pakeliuose su angliškais ir 
lietuviškais užvadinimais. kam jos 
naudingos ir kaip vartoti.

Nervų arbata ...........
Vidurių reguliatorius 
Dusulio arbata ....
Kokliušio arbata ....
RamatiĮ 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 . , , , >
336 Dean Bldg., Spencerport, N. Y.l Prašymą vedybų 1c.durnu.

7'rūstis tu — Anthony Rim-
kliai 
čiau.

ma-

sąrašu Tom t 
kandidatuoja į ni- 

clerko vielą ir A. A. Apanai-

Czcrncw.sk i Tyrinėja Sprogimą Į J"^cilaS"j*

85c
60c
60c
60c
60c

statydinimu paliktą nebaigtą’ ai 
terminą — du metu). |

Policijos Magistratu — A.1 
A. Apanaitis, kuris tas parei
gas jau eina per daug melų.

Rinkimuose turės būti pas
kirta du nariai į Knygyno Ta
rybą, ir'tų paskyrimų siekia 
lietuviai, — Auna Laitias ir 
Frank E. Dugas, kurie tas vie
tas užima jau keli metai.

Rengiasi Apsivesti
GRAXI) RAPIDS, Mch. — 

Joscph Staskus, 28 m., ir Louise 
Elean To\vsend, 27 m., padavė

P cino k ra t ų są rašo,

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

AMBULANCE
DIENA IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742

I

4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

-į • koplyčios visose
JPsL. crl 1 Chicagos dalyse

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

su POVILU SALTIMIERU.

pasiėmė šaukėjos
adresą. Sakė pasiė- virš minėto George Brazas Jr. 

palydovus atvyks figūruoja Andrew ------
pats pasižiūrėti. Vaiduokliams shis į laikos teisėjo vielą, 
vaidinlis ir žmones gązdinli 
juk yra nelegališka.

Policija nuvykus į nurodą 
vietą klausia ]

'.“ivis dar išsigandusi), kur čia 
ilie vaiduokliai siunta. Moteri
škė parodė miško link.

“Ten pati savo akimis ma
čiau... balti loki...”

Rado “Vaiduoklių Pėdas”
Policijanlai patraukė miško 

link ir pradėjo ieškoti nusi
kaltusiu vaiduokliu. Vienas 
net atsiminė, kad pagal kalen-J Reguliariam sąraše (“Har- 
dorių lai diena nelabai kokia, mony Party”) trečiam termi- 
trylikla. Vaiduokliams mėgia-jnui į majorus kandidatuoja 
ma diena. Bet. kitas sako, nie-(John P. Dromey. ir keli kiti 

įkiš, kad trylikta, bile tik ji ne- dabartiniai valdininkai.
| Peter Czajkovvski, lenkų vei- 

pastebėjo jie ^ėjas, vadovauja “sukilėlių” 
“Community Party”) sąrašui, 
kaipo kandidatas j majorus. Ta-

Jie nušovė Rimkų 
21 1 Broadway, kur 
dirbo už bartenderį.

A' Audru- ncPaPraslo ūgio žmogus, virš
6 pėdų, 5 colių, ir svėrė 300

apart
prie cafe, 

velionis
Liejykloje

Laidotuvių Direktoriai jg

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

J. LIULEVICIUS
8 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 Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street TeL Pullman 1270

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

! G. Kuzmickas Tarp 
n^teHšhes (ji North Chicago 
rincii kur cin t-7

“Sukilėlių”

kai jį nušovė keršydami Rim
kui už lai, kad pereita ketvir-

nes.
Nušovę Rimkų, užpuolikai 

bandė pabėgti, bet šuvius i 
girdusi

I vytis ir 
1 General

Vakar pasibaigė laikas kandi-.

Eina I Aldermanus
NORTH CHICAGO, III.

datams registruotis lokaliams 
miesto valdybos rinkimams.

Reguliariam sąraše

Besikalbant
sniege pėdas. Trijų gyvūnų,
atrodė Ivg žmonių.

“Aš nežinojau, kad vaiduo- me lSt<jraše j pirmo wardo alder
manus kandidatuoja šioje vie
toj jau minėtas Jurgis (George) 
Kuzmickas. '' ;r

nas pareiškė savo nuomonę.
“Gal šitie vaiduokliai kilo

ki,” suramino kitas.
Ir tikrai šie vaiduokliai bu

vo k i toki. Paėję kiek 
liko tris medžiotojus,

o už
kurio 

buvo apsisiautę baltomis pa
klodėmis ir ant galvų turėjo 
baltus gaubtuvus.

“š-š-š...” “vaiduokliai su
draudė policiją. “Nekelkite 
triukšmo, nes išbaidysite var
nas.”

Po kelių minučių visa padė
tis išaiškinta. “Vaiduokliai” 
visai nebuvo vaiduokliai, bet 
trys vvaukcganiečiai, medžio
tojai, kurie baltai apsirengę 
medžiojimui varnų.

“Kada visur baltuoja snie
gas tai varnos musų tuose bal
tuose apsiaustuose nemato,” 
išaiškino vienas “vaiduoklis.”

Mirė Buvęs
Chicagietis

GARY, Ind. šiandien .vyk
sta čia laidotuves Daniel Wick, 
85 motų vokiečio, kuris pirmiau

cagoje. aštuonioliktos kolonijo
je (prie 18th st. ir Laflin) ir 
buvo gerai pažįstamas daugo-

abu pašovė. Jie 
ligoninėj, iš km

iš- 
abu 
guli <7

(Nušaulasis yra brolis chi- 
cagjcčio dainininko Stasio 
Rimkaus, kuris, kaip girdėjo
me, yra išvažiavęs į jo laido
tuves Cincinnati mieste).

Moderniškas Keltas 
Jau Operuoja

Likvidavo Plieno
Streiką Moline

MOLINE, III. — 600 
ninku šiandien grįžta į 
trijose Moline Iron Works dirb
tuvėse, po septynių dienų strei
ko. Kompanija pakėlė algas 5 
centus valandai ir pasirašė 
tartį su AFL.

Pirmiau turėjo sutartį 
CIO.

Keturi Žuvo 
Auto Nelaimėj

darbi- 
darbą

su

su

PRINCETON, Ind. — 
vieškelio 41 keturi žmones 
vo užmušti, .penki sunkiai 
žeisti auto, nelaimėje, žuvo
ra Green, sūnūs Joe, Etta Mor
ris, iš Princeton ir William 
Knight, iš Patoka, Ind.

Ant 
bu- 
su-

ŠIRDIES LIGA
GUBERNATORIAUS PUOTOJ

SPRINGFIELD, III. — Laike 
pietų gub. Green rezidencijoje 
širdies ataką gavo atstovas 
Clinton Searle, iš Rdck Island. 
Guli St. John ligoninėje.

GARY, Ind. — FBI “tyrinė
janti mažą sprogimą Inland. 
Steel Company, Indiana IJarborH 
dirbtuvėje, kur du darbininkai 
—“unijistai” — buvo sužeisti. 
Reikalavimą tyrinėjimą praves
ti darė Fred Gillies, dirbtuvės 
superintendentas.

LUDINGTON, Mieh. — Pla
čiai rekliamuotas $2,000,000 
moderniškas Marųuette gelžke- 
lio keltas, “City of Midland”, 
jau pradėjo operuoti Michigan 
ežere tarp Manitowoc, Wis., ir 
šio miesto.

Jis labai moderniškų linijų, 
gali paimti 50 automobilių, 1,- 
200 tonų prekinių vagonų ir 
376 keleivius.

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT

LIETUVIS

LIETUVIAI

kem, Walter Morris ir Bcn Gib- 
son. Susirinkimas laikyta Šv. 
Petro ir Povilo parapijinėj sa-

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 

Samdomis ir Nedėl. pagal sutartį.
Rez. G631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
TeT^HemIo^^5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. A. .TENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rezidencijos Telefonas:

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos:

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

DR. MARGERTS
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI

nuo

Dr. F. Pulsuoki LeVan 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Lietuvis Studentas 
Oratorių Konteste

MILWAUKEE„ Wis. — Va
kar vakare čia įvyko studen
tų kalbėtojų kontestas tarp de
šimties aukštesniųjų mokyklų 
geriausių oratorių. West Allis 
mokyklą atstovavo lietuvis 
Joe Bactin.

Išrinktas Studentų 
Organizacijos 
Valdybon

SPRINGFIELD, III. — John 
Urbis, Browns Business kolegi
jos studentas, tapo išrinktas toj 
mokykloj susitverusio Phi The- 
ta Pi organizacijos Beta Rho 
skyriaus valdybos nariu.

Atsisakė Pakelti
Laisnius Alinėms

ap-GENEVA, III. — Kane 
skričio taryba atmetė pasiūly
mą pakelti nuo $25 iki $350 
laisnius alinėms, darančioms 
biznį už Auroros, ,St. Charles, 
Elgino, ir kitų apskričio miestų 
ribų.

MIRĖ AUROROS 
LAIKRAŠTININKAS

AURORA, III. — Sulaukęs 74 
melų amžiaus mirė Albert M. 
Hirsh, biznio vedėjas laikraščio 
Aurora Beacon News. Sirgo ink
stų liga. Laidotuvės įvyksian
čios rytoj.

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyru, moterų ir vaikų pagal 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

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

Dr. Kari Nurkat
(NURKAITIS)

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.

Tards 3089

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą
Ofiso Tek: YARDS 4787

Namų Tel. PROSPECT 1930

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ

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

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

ADVOKATAI
DR. 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.
ZTTBRTCK’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 PARK 3395
Dr. Susanna Slakis

Moterų ir Vaikų Ligų Gydytoja 
Dabar priiminės ligonius namuose 

6733 S. Crandon Avė.
Vizitai sulig sutarties 

(išskiriant trečiadienius ir šešta.)

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
Vai.: nuo

3149 SO.
TeL

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

HALSTED STREET 
VlCtory W79

Czcrncw.sk
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KREIPS DAUGIAU DOMĖS JINVESTMEN 
1US, PERKELS PINIGUS I TAUPYMO 

BENDROVES
Kiti Keistučio Pašalpos Kliubo Tarimai

Paskutinis Keistučio Kliubo 
susirinkimas Įvyko kovo 2 d. 
Hollywood salėje. Pirmininkas 
J. Sholtemanas.

Praeito susirinkimo protoko
las buvo labai ilgas, nes buvo 
įdėta visa 
skarta. Jis

kliubo finansinė at
buvo priimtas.

Laiškai
laišku už palarnavi-

Rengiasi prie pikniko

žiavimas įvyks gegužės 18 d. 
Willow West darže.

Į kliubiečius atsišaukta pa
remti International Harvester 
kompanijos štreikieriuš. Susi
rinkimas nutarė parinkti aukų. 
Sudėjo $6.74.

Naujuose reikaluose N. Kli
mas davė pasiūlymų kreipti 
daugiau atydos į kai kuriuos 
investmentus, o J. Kondroška

Padėkos 
laidotuvėse prisiuntė Taš

kinių šeimyna.
Buvo laiškas nuo City Ope

ra Ilouse, bet neskaitytas. Bu
vo kitas laiškas nuo “Peace 
Confedenee”, bet drg. K. Alek-

Biznio komitetas pranešė, 
kad rengiasi prie pikniko. Ti
kisi padaryti jį labai pasekmin
gu. Bus daug prizų. Rudeni
niam parengimui paimta Soko- 
lų salė lapkričio 9 dienai.

P. J. Ridikas pridavė rezig
nacijų iš biznio komiteto, ir į 
jo vietų buvo išrinktas J. Sta- 
lioraitis. Investmentų komite
tas pranešė, kad viskas tvar
koje, ir jų manymu visi kliubo 
investmentai yra 
sys.

Buvo atsilankęs

pinigus iš Continental Banko 
ir įdėtų juos į taupymo bend
roves (spulkas).

Susirinkimas nutarė, kad 
į 

valdybos ir komisijų susirinki
mai butų laikomi ir ate’tyje.

Penki nauji nariai
Strikolis patikrino 5 naDr.

geri ir sau-

jus, kad jis be parašo, laiškas 
nebuvo skaitomas.

Dauguma balsų atmetė val
dybos susirinkimo tarimus.

Keistutiečiai priėmė kvieti
mą nuo Teisybės Mylėtojų 
Draugijos dalyvauti jųjų ren
giamoj bunco party.

atstovas iš 
Auditorijos, 

p. J. Rūta. Jis paaiškino audi
torijos reikalus ir kvietė kliu- 
bą paremti remonto reikalams 
rengiamų koncertų gegužės 3.

Mirė du nariai

rių sveikatų. Visi buvo priimti 
į kliubą. Prie finailSų stalo md* 
kesčiai buvo imami nuo 10 vai. 
ryto. Įplaukų buvo virš $2)000.

■' • ' ' ■ > -.z*'-

Susirinkimas buvo uždarytas 
apie 5 v. pp., bet valdyba turė
jo dirbti iki vėlumos, nes buvo 
daug išmokėjimų ir kitų dar- 
bų.

Dar turiu pastebėti, 
sirinkime nebuvo N. 
iies, iždo globėjos, ir 
kės, Lucille Dagis. Ji 
būti, nes serga ir yra 
taro priežiūra.

Į jų vietas buvo pastatytos 
dvi gabios jaumiolėš, Aldoria 
Mažeika' ir Elizabeth Dagis. 
Jos atliko darbų kuopuikiau- 
siai. —Korespond. N. Klimas.

k&d su- 
Viršiiie- 
raštihiri- 
negalėjb 
po dak-

AUKOS LIETUVOS VADAVIMUI
(Tęsinys)

Gavo 32 Naujus 
Narius

Drau-Lietuvių Eks-mainierių 
giško Klubo Veikla

Praeitas (susirinkirtias įvyko 
vasario 16-tą dieną, C. Ūkelio 
svetainėj. Prisirašė 32 nauji na
riai. Naujų narių prirašyme pa
sidarbavo šie nariai: Marijona 
Russell — prirašė lOtš narių; 
J.‘ Gabalis — 8-nis; J. Zitkie- 
nė -— 6-iS; A. Sinkevičius — 
4-is; P. MatuseViČitrs — 3-is.

Pelningas Vakaras
Buvo išduoti raportai iš 

renginio, ■
Vo sėkmingas, svečių dalyvavo 
iš visų Chicagos apielinkių. Bu
vo atsilankęs Cicero Aguonėlių 
Choras.

Liet. Eks-mainierių klubo tsu- 
sirihkimai laikomi kas 3-čią 
sekriiadienį kiekvieno rriėnesio, 
1:30 vaL po pietų, C. Ūkelio 
svetainėj, 3436 So. Lituanica 
avenue.

Sekantis susirinkimas šį sek- dnbtl ‘aVe.rn°je. 
madienį.

J. Gelgaudas, Koresp.
1900 So. Union Avė.

pasirodė, kad
pa- 
bu-

1

CLASSIFIED ADS
PERSONAL 

Asmenų Ieško
BUSINESS CHANCES 

Biznio Progos
PAIEŠKAU JOE WALUSH arba 

Vaičiaus, pirmiau gyveno 4312 Sp. 
Ashland, Chicago, III. Prašau atsi
šaukti prie advokato S. D. 39 So. 
La Šalie St., Room 1425. Jam yra 
palikimas mirusio Joe Green.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

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

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

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

225 West 75th St.

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

CIGARETAI IR TABAKAS, ice 
cream ir saldainiai, gėrimai, žurna
lai, mokyklų reikmenys, žaislai, 
sporto reikmenys, žuvavimo reik
menys. Įsteigta 10 metų, vieta gy
venimui, parsiduoda dėl senatvės. 
Už cash parduosim labai pigiai. 
Atsišaukite, 2519 VVest 63rd St.

PARSIDUODA DELICATESSEN 
ir mokyklos reikmenys — biznis 
išdirbtas per daug metų. Pardavi
mo priežastį patirsite vietoje.

3856 So. Washtenaw.

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.

Pirmyn Generalė 
Repeticija Dėl 
“Carmen” Šįvakar

REIKALINGA MERGINA dėl 
abelno namų darbo, bereikia virti, 
arba skalbti. Nuosavas kambarys, 
gera alga. HAYmarket 4451.

Sąrašas IV.
Vasario 1b dienos minėjimo 

proga Chicagos ir apylinkių 
patrijotingieji lietuviai duos- 
niai aukojo Lietuvos vadavimo 
reikalams. Č:a seka papildymas 
anksčiau tilpusiu, taipgi 
miau paskelbto aukotojų 
šo:

Petras Ališauskas
Juk ir Sofija Piliponiai
Paul Dalen ............. ....
Jonas Dambrauskas ....
Pp. Parmoliai ........ ......
Wm. Petrošius ........... .
P-as Kumskis .......... .
Antonia Budavičaitė ....

REIKALINGA MERGINA paty- 
' : nuo 20 m. 

Gera alga. Atsišaukit į Naujienas. 
Box 2461, 1739 So. Halsted St.

Dalyvauja Ir Vaikų Choraspil’- 
sų ra-

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

Finansų raštininkas prane
šė, kad mirė du nariai, ir kad 
yra apie 10 ligonių. Keletas 
serga ilgai. Nutarimų raštinin- 

narių nelaikyti ilgai 
gautus čekius, nes 
knygų tvarkymų, 
komisijos vardu J.

Neffo įšalėję, 2435 So. Lea- 
vitt St., šį vakarą 7:45 vai., 
įvyksta generalė praktika ope
rai “Carmen”, kurią “Pirmyn” 
jau baigia rengti ir perstatys 
Goodman Theatrė, balandžio 6.

Visi solistai, orkestras, “Pir
myn” choras, Vyrų choras ir 
Vaikų choras* ’įMvalo būti.
Pirmyn Vaikų Choro Sąstatas:

MERGAITĖS 
MOTERYS

gniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiitiiiiiiiititiiiiiiiiiiiiiiiiiifii'iringiiftiHC

.sportas!$5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
2.00 

. 2.00
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00

iš kliubo
c

Vincas SliterChoras

“Pirmyn” Vedėjas.

namuose

SUSIRINKIMAI

kun. J.

Klu-
(LUC).

Susirinkimas
atsi-

Komitetas ir Klebonas.

PRAKALBOS

muro bungalow, pigiai, 
muro namas, Marąuette

kitų gi- 
Dėl pla- 
šaukite

PARSIDUODA VALGYKLA. 6912 
S. WESTERN AVĖ., HOME COOK- 
ING RESTAURANT.

ir 2 Storai, muro namas 
Parke.

MODERNIŠKAS TAVERNAS ir 
restoranas skersai gatvės nuo Am
fiteatro. Mirtis šeimynoje priverčia 
parduoti. 4189 So. Halsted St.

PATYRĘS BUČERYS— paieškau 
darbo. Pašaukite, CANAL. 9095.

ir patyrusioms
- ofisuose, mašinų šapose, 

viešbučiuose, vlalgyk-

IIELP VVANTED—MALĖ
- Reikia

EMPLOYMENT 
— 13-tas Aukštas.

269.
DR- 
šeš-

PARSIDUODA VALGYKLA ir 
Tavernas dirbtuvių tarpe, geras 
biznis. Savininkas eina iš biznio. 
Kas /nęrite; Atsišaukite Box 2460, 
1739 So. Halsted St.

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

EXTRA! EXTRA! Ant pardavi
mo bekerio (kepyklos) mašinos ir 
visi bekarnės ‘fikčeriai. šaukite 
Laf. 0591.

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

1014 W. 19th St.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ii* Trokai Pardavimui

PARSIDUODA 1940 BUICK, au
tomobilis, 5 pasažierų, juodas, su 

■ baltais ratais, su radio’ir apŠildy-
Bancevičius Į mii, šaliniais “extra” ratais, kaip 

naujas, kainavo $2,000, parsiduoda 
už .mažiau kaip pusę.

7127 So. Talman Avė.

dė Thomas CoFinš, adr. 6752 
S. Ada.

13 d., 3:15 vai. ryto, 
m., sulaukęs senatvės,

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.

i'aliko dideliame nubudime 
2 dukteris Marie Blair ir Al
dona Murphy, 2 seseris Domi
cėlę Gaubienę, Grand Rapids, 
Mich. ir Marę Pateška, 2 bro
lius Lietuvoje Povilą Ritme- 
tis ir Joną Pateška.

Priklausė .prie Garfield Pk. 
Pas. Vyrų ir Moterų Kliubo 
ir SLA 226 kp.

Kūnas pašarvotas William 
Schilke ko.pl., 5839 W. North 
Avenue.

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

Vis?-4i.‘4i’1 Anelės' Ghubitfrt'ek 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. (

Nuludę liekame,
Dukterys ir Giminės.
Laid. Direkt. Antanas Pet

kus, Tel. CICero 2109. GRO- 
vehill 0142.

kas sutvarkyta ir greitai pra
dės dirbti. Prašė visų paramos.

Padėkime
Legionieriamk

Dariaus-Girėno Postas visada

HELP VVANTED-MALE-FEMALE 
Darbinllakų-Darbininkių Reikia
BERNIUKAI

VYRAI
Turime pastovius darbus pradi

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

TRIANGLE 
25 E. Jackson

ELEONORA BALČIŪNIENĖ 
po tėvais Rcmeikytė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 13 d.. 1:30 vai. popiet, 
1941 m., sulaukus .pusės amž. 
Gimus Raseinių apskr.. Jur
barko parap.. Banzinių kai
me.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Antaną, dvi dukteris, 
Eleonorą ir Anne, 3 sūnūs: 
Joną, Antaną, ir Kazimierą, 
gimines ir pažįstamus.
Namų telefonas CANal 3423 
Kūnas pašarvotas J. F. Ra- 

džiaus kopi., 668 W. 18th St. 
Laidotuvės įvyks pirmadieni, 
kovo 17/ d., 8:30 vai. ryto iš 
kopi. į/Dievo Apveizdos .na- 
rap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Eleonoros Balčiū
nienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliuc\ę liekame:
Vyras. Dukterys, Sunai ir 
Gilinės.

Laid. Direkt. J. F. Radžius, 
Tel. CANAL 6174.

Klimas pranešė, kad Keis-- 
Choras labai gražiai mo- 

ir netrukus pra- 
veikalo ateinan- 
Jis prašė kliubie-

kinasi dainų, 
dės lavintis 
ciani sezonui.

ti jaunuoliams dai’g’au drąsos. 
Pirmas choro pavasarinis išva-

Is. Mesevicz ....
Paul Werthelas
Po $1: Stevcn Lukas, K. Sau

noms, pp. A. Kasmauskai, Vin- 
cerit Manikas, pp. Antanas Bu
lis, Michacl Rozenski, J. S., Dr. 
A. J. Normanth, Agnieška Kili 
derienė, Wm. Tarvidas, A. Ja-

E. Walulis, 
Kanusen,

Pr. Juška, 
K. Kolalis,

i A ! / S* i i/ 8 0 pančiam Gėles llVHftiA TeIc5ra,«us i 
U U f Li I I M Visas Pasaulio

Dalis
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

I m n A Gėlės Mylintiems
II U K A Vestuvėms, Ban- 
IJ IB D kietams, Laidotu-p i w r i v-ms, Pa p u 0 g į.

GĖLININKAS. manxs 
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

John 
Klimas

' FRANCIŠKUS ŽILINSKAS 
gyv. 4034 So. Artesian. 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 
1941
gimęs Raseinių apskr., Kražių 
parap., Linkaičių kaime. A- 
merikoj išgyveno 40 metų.

Paliko dideliame nubudime 
sesers sūnų Walter Staponkus 
ir jo šeimą ir daug 
minių ir pažįstamų, 
tesnių informacijų 
Lafayette 7189.

Kūnas pašarvotas
4034 So. Artesian Avė. Laido
tuvės
15 d., 
į Šv. 
nyčią, 

/Jingos 
sielą,

įvyks šeštadienį, kovo 
3:30 vai. ryto iš namų 
Kryžiaus parap. baž- 
kurioje atsibus gedu- 
pamaldos už velionio 

o iš ten bus nulydėtas 
Kazimieros kapines.

Visi a. a. Franciškaus Žilin
sko giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimų ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Sesers Sunai ir Giminės.

Laid. Direkt. J. F. Eudeikis, 
Tel. YARDS 1741.

THEODORE
JANKOVVSKI (JANKUS)
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 12 d., 4:40 vai. popiet, 
1941 b., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoje.

Amerikoj išgyveno 40 m .
Paliko dideliame nuliudime 

sūnų Theoddrą, dukterį An- 
ną, žentą Albin Roos, anū
ką Norvid ir daug giminių, 
draugų.

Kūnas pašarvotas Ridiko 
koplyčioje, 710 W. 18th St. 
Laidotuvės įvyks subatoj, ko
vo 15 d.. 1:30 vai. .popiet. Iš 
kopi, bus nulydėtas į Lietu
vių Tautiškas kapines.

Visi a. a. Theodore Jan- 
kowski giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą. Nuliūdę liekame:

Sūnūs, Duktė ir Giftiinė's.
Laid. Direkt. P. J. Ridikas, 

Tel. YARDS 1419.

kiekis, A. Kukšta,' J. J. Hert- 
manavičius, Stanley Mockus, 
G. Maukus, Jos. M, Mozeris, 
Thomas Aleksynas, Julius J. 
Balchunas, P. Sutrim, Ona ir

kas, Juozas Brazaitis, Tcodor 
Shadbaras. Anton Shadbaras, 
Juozas Kriščiūnas, Ig. černaus- 
kas, J. C..Aleksa, Mrs. J. Alek
sa, Auna Sidabras, Anton Sa
las, Kazimieras Mažeikis, kun. 
P. P. Cinikas, L. Narmonta, 
Nora Gugis, p. Gevilas, A. Dan
galas, Jos. Glinskį, P. Mazonis, 

Vincenta 
Baliauskas, 
Stanislovai-

Stanley Augustas, 
Slazas, Kazimieras 
T. Petkus, Pranas

dys, 
Dambrauskas, Jonas Puida, 
Antanas Raudis, p. AraiČekaus- 
kas, Antanas Zdaniais, K. Rad- 
zvilis, Frank Aldonis, AV.. Ma
linauskas, Chas. Vcrtelka, Juo* 
zas Zaleskis, pp. L. Juranai, J. 
Kaupan is, Juozas Davidonis, 
Alcx Micurčius, Jos. Strazdas, 
J. Kclichus, Dominikos Shimai- 
tis, Pranas Valaitis, P. Šalii- 
inieras, A. Vasiliauskas, AVal- 
ter Šatkauskas, Justus ?, Anta
nina Encher, Kazimcr Yuška, t l 
Stanley Pužauskas, A. Maukus, 
Alcx Borisas, Antanas Youd- 
niašis, K. Rimkas, Jonas Cer- 
neviez, Antanas Bučys, Juozas 
M. Gerlikas, A. Norwish.

Viso .......    $125.00
Pirmiau paskelbta .... $500.00 
Viso  .........   $625.09

(Bus daugiau)
Kas dar neaukojote Lietuvoj 

vadavimo reikalams, arba nori 
savo auką padidinti, gali savo 
aukų siųsti tiesiai į Lietuvos 
konsulatų, 30 No. La Šalie St.

Už visas lietuviškąsias aukas 
nuoširdžiai dėkoja

Liet. Nepr. D. Kom-tas.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto;

Naujienos
naudingos

Violet Daračunas 
Mary Dvilaitis 
N&stor Girdwainis 
Stella Geradauskas 
Clemens Gaushas 
Frank Gaushas 
Irene Jotautas 
Lorctta Kassel 
Albcrt Kassel
Bernice Kasmauskas
Arthur Karpitiis

. Stanley MąČiūlis 
Lucille Milius 
Alb.ert phįlUps . 
Algird Shumaker 
John Shumaker 
Ruth Sinkus 
Ronald Sinkus 
Rita Tamulionis 
Eugene Vilis

Rytoj Kupiškėnų 
Kult. Draugijos 
Susirinkimas

dėjime. Jo įsteigtas “druni and 
bugle” korpusas jau nekartų y- 
ra gražiai pasirodęs įvairiuose 
apvaikščiojimuose. Tačiau pa
laikyti tokį korpusų sudaro

reikalinga įsigyti instrumentų, 
kurie yra gana brangus.

Postas tad nutarė rengti spor
to (ristynių) vakarus, kad tuo 
budu butų galima sukelti pini
gų. pirmos ristynęs įvyks kovo 
20 d. pariaųsTfjrirėno . svetainė
je-. Risis Vytautas, 
ir kili geri ristikai.

. Šia proga tenka priminti, jog 
sporto vakarų renginiu rūpina
si Johnny Mason, kuris turi di-

FOR RENT—IN GENERAL 
_______ Renddai—Bendrai

KAS NORĖTUMĖTE 4 kambarių 
flatą, stove heat, naujai išdeko- 
ruotą. už 30 dolerių, prašau atsi
šaukti tuojau. 1-mas aukštas, 7207 
South Maplevyood avenue.

nomas Chicagbs lietuviams.
Paremkite legijonreriuš gau

siai lankydami jų sporto vaka
rus.

Ruošia Parengimą Balandžio 26
Rytoj, kovo 15 dienų, yra 

šaukiamas Kupiškėnų Kultūros 
Draugijos svarbus mėnesinis 
susirinkimas. Nariai prašomi 
atsilankyti įskaitlingai išklausy
ti valdybos bei komisijų rapor
tu, v

Bilietai jau pagaminti busi
mam parengimui. Tamstų visų 
pareiga juos išplatinti, kad pa
rengimas butų sėkmingas. Ne
palikit viso darbo komisijai, jus 
irgi padirbėkit Draugijos labui.

Susirinkimas K. Matekonio 
Bute

Pardngimas įvyks balandžio 
26 dienų, 4808 West 16th S t., 
Cicero. Jau nedaug laiko liko 
iki parengimo, tad visi Kupiš
kėnai prie darbo, o p&sėkmės 
bus geros. Susirinkimas įvyks 
8 vai. vak., K. Matekonio bu
te, 3435 W.. Jackson Blvd.

Ieško Taksi, Užmu- 
šusio Žmogų

Prie 68th ir Racihe avenue 
nežinomas taksi kebas suvažinė
jo ir, mirtinai sužeidė težino
mą apysenį žinogų; Kištetiuoše 
buvo $40; dėvėjo rudą odifti 
š^trką, radą sveterį ir juddus 
batukus be šiiiuruolės.

Jeigu dar nematėte — tai šį 
sekmadienį būtinai pamatykit

“TETĄ Iš AMERIKOS”
Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 
šį sekmadienį.

Rengia Liet. Studentų
bas

Liet. Tautiškoj Parap. 
bus pamaldos lietuvių kalboje 
Nedėlioję, 11:00 v. r., 814 W. 
33rd St.

Po pamaldų bus susirinkhnas 
parapijos ir prakalbos 7:30 v. v. 
Kviečia visus atsilankyti. Btiš 

• v

daug svarbių žinių parapijo
nams.

Biblijos -tyrinėtojų prakalbos 
atsjbuna kas sekmadienį lygiai 
nuo 2 vai. po pietų Mildos sve
tainėje, 3142 S. Halstėd St., 
Chicago, III. Kovė 16 d. kalbas 
Alex Beneckas, kovo 23 d. — 
F. Žavisi temoje “Kada Kutas 
Pasibaigs”. įrašome visus atei
ti, nės girdėsite įdomių dalykų, 
įžanga veltui, rinkliavos hebtis.

Rengia ir kviečia
Biblijos Tyrinėtojai.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui

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

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Western Avė., 

Chicago. III. Tol. REPublic 605)

KRIAUČIŲ LOKALO 269, A. C. 
A. of Ap susirinkimas įvyks penk
tadienį, kovo 14 d., Amalgamated 
Centro name, 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
siems nariams.

Frank Prusis, Sec’y L.
KUPIŠKĖNŲ KULTŪROS 

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

—Sekretorius, P. B.
• .LIETUVIŲ EX-MAINIERIŲ DR- 

ŠKO KLIUBO susirinkimas įvyks 
kovo 16 d., sekmad., 1:30 v. .popiet, 
C. Ūkelio svet., 3436 S. Lituanica 
avė. Visi nariai kviečiami dalyvaut

—Valdyba
KRAKIŠKIŲ APŠV. IR KULT. 

Draugiško Kiiubo mėn. susirinki
mas įvyks sekmad., kovo 16 d., 
1:30 v. popiet. Sandaros sVet., 840 
W. 33rd St Viši nariai prašomi at
silankyti ir atsivesti naujų narių, 

—M. Titiškis, Rašt.
AMERIKOS LIET. PIL. POLIT. 

IR PAš. KLIUBAS J 2 Wardo lai
kys savo mėn. susirinkimą sekmad. 
kovo 16 d. 1 vai. popiet, Hollyvvood 
svet., 2417 W, 43 St.

—Paul J. Petraitis, Rast.

Užpuolikas Sužeidė 
M. Augustinas

Apskričio ligoninėje guli 31 
Inetų Marcelin Augustinas, 
nuo 1027 So. AVinchester avė.

Einant AVinchester gatve 
ties 1041 jų užpuolė nežino
mas vyras ir skaudžiai sužei
dė. Apdraskė jai veidų ir ap
daužė kūną.

REAL ESTATE FOR SALE 
~^JVamai-^____

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

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

TIKRAI GERAS BARGENAS
Pardavimui 4 flatų muro namas, 

2—5, 2—74,^13 metų sehas, 50 pėdų 
lotas, garų Šildomas, muro garažas, 
rendų $190 į mėnesį. Turi būt greit 
parduotas. Atsišaukite, 4148 Arch
er Avė., Lafayette 3847.

PARSIDUODA Bridgeporte me
dinis 6 kamb. cottage. Naujai mo
dernizuotais, naujas beržo wood 
workas, arches.

Aukštas cementuotas beismentas. 
Galima padaryti kambariai. Nėra 
skolų, dalis įmokėti priimsiu Hard- 
warc store, ar bizniavą mažą namą 
į mainus, šaukite vakarais, Bruns- 
wick 9131.

PIGUS NAMAI.
MARQUETTE PARKE: 6 kamba

rių nauja muro rezidencija, savi
ninkas parduoda pigiai.

Biznio namas, štoras ir 5 kamb. 
flatas pigiai.

5 kamb.
10 flatų 

Parke.
14 flatų 

Marąuette
8 flatų pečiais šildomas pigiai.
Viši šie bžirgenai yra verti pirk

ti, nes kainos žemės. Rašykite ar 
matykit—

JOE VILIMAS, 
6753 So. Rockwell St.

DIDELĖ PROGA
Dėl 18th Street gyventojų. Par

siduoda biznio namas, mūrinis sto
ras ir 3 flatai vandeniu šildomas, 
geram stovy. Kaina pigi, randasi 
ant 18th Street į rytus nuo Union 
Avė. Jei kas turite lotus, .priims 
į mainus. Rašykite ar matykite —

J. VILIMAS,
6753 So. Rock\vell St.

FARMS FOR SALE
Ūkiai Pardavimui_______

119 AKRŲ GENERALIS ūkis, 
daugiausiai clay loam žemė. Pui
kus triobesiai, 20 tonų šieno, šiek- 
tiek įrankių. 2*A mylių iki miesto 
ir grįsto kelio. Viskas — $4,200.00. 
Sąlygos. HANSONOSBORN, Iląrt, 
Miclugan.
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NELAUKITE ILGIAU—
ŠIANDIEN IR RYTOJ-

—paskutinė proga išpildyti 1940 metų income taksus.
Turi pildyti pavieniai, kurie uždirbo pernai $800 ar 

daugiau;
Vedę, kurie uždirbo $2,000 ar daugiau;
Biznieriai ir profesionalai, kurie padarė $2,000 ar 

daugiau apyvartos.
-----x----- • '

“Naujienose” šiandien ir rytoj dar bus Internal Re- 
venue Departamento atsiųstas tarnautojas p. A. S. Wa- 
lons-Valūnas. Jis ofise nuo 9:80 ryto iki 5:30 vak., pa
gelbės pildyti blankas ir atsakys klausimus apie metinių 
pajamų mokesčius.

Harvester Co. Nori 
Balsavimų Ind.
Dirbtuvėje
Eina Prie Richmond Dirbtuves 

Atidarymo
International Harvester Co., 

vakar kreipėsi į darbo depar
tamentą pravesti specialius bal
savimus tarp darbininkų strei
kuojančio) Richmond, Ind., dirb
tuvėje, kur dabar nedirba apie 
1,200 darbininkų.

Kompanija sako, kad dauge
lis darbininkų pareiškė pagei
davimą “grįžti dirbti”, jie ne
priklauso prie CIO, ir “grįžtų 
dirbti”, jeigu nebijotų “kraujo 
praliejimo”.

Kompanija sako, kad prie 
CIO priklauso ir streike akty
viai dalyvauja tik mažuma Rich
mond dirbtuves darbininkų.

Chicagoje AFL, CIO ir Har
vester atstovai tarėsi su darbo 
tarybos atstovu R. M. Madden’u, 
dėl AFL reikalavimo paskelbti 
naujus darbininkų balsavimus 
McCormick dirbtuvėje unijos 
reikalu.

Ateivių Gyvenimas 
Naujoje “March 
Of Time” FiLmoje
Rodoma ką im’grntii įnešė 

Amerikos statyme

March of T inę filmų gamin
tojai praneša, kad kovo mėne
sio filmą, kuri bus pradėta ro
dyti visos šal ęs teatruose už 
kelių dienų, yra pašvęsta at
vaizdavimui ateivių, jų įdo
maus gyvenimo ir ių įnašo di
džiosios demokratijos' budavo- 
jime.

Filmoje iškeliama tas faktas 
kad ateiviai sulošė labai svar
bią rolę, nes jų per paskutinį 
šimtmetį iš kitų kraštų atplau
kė apie 40 000,000. Paveikslas 
taip pat iškels ir atžymės tuos 
asmenis, kurie nors svetur gi
mę ir augę, atvykę šion šalin 
nesudėjo rankų, bet kartu sti 
visa šalimi maršavo priekin ir 
šiandien užima pačias atsako- 
mingiausias vietas.

Lietuvoj gimęs iškilo
Pavyzdžiu paduodama Wil- 

liam S. Knudsen ir Sidney HilL 
man, abu šiandien yra J. V. 
Gynimosi ir Apsaugos Vyr. Ta
rybos nariai. Jų rankose pati
kėta šios šalies išsaugojimas, 
nors abu gimė ir augo svetur. 
Knudsen atvyko iš Danijos, o 
Hillman iš Lietuvos (Žagarės).

Filmoje svarbi dalis pašvęs
ta ir penktakojų ateivių tarpe 
veikimui atžymėti. Joje nuro
doma, kad tikrumoje tarp at
eivių tik maža dalele žmonių 
dirba pragaištingą penktosios 
kolumnos darbą ir, kad šios 
šalies autoritetai apie juos vi
sus turi visas reikalingas ži
nias, taip kad netenka už kelių 
neištikimų gyventojų niekšys- 
tes įtarti visus tuos, kurie at
vyko į šią šalį iš svetur ir šian
dien yra ištikimiausi Amerikos 
piliečiai.

Ir Jie Dabar Jau 
Uniformose

356 priėmė, 78 atmetė
Vakar U. S. armijos unifor

mas pirmu kartu užsivilko ir 
melus karo tarnybos pradėjo 
856 chįcagiečiai, tarp jų šie lie
tuviai (78-is armija atmetė dėl 
blogos sveikatos).

II. Wasson’is, 6543 Univensity 
avenue;

J. Radin, 7841 Phillips avė.;
A. Yesulaitis, 110 East 107th 

street;
A. Raugelis, 5408 S. Kostner 

avenue;
E. Balun, 4616 South A vers 

avenue;
L. Rimkus, 1633 North S*.. 

Louis avenue.
Stanley Navickas, 827 West 

34th Place
Marion Rusevic, 3141 South 

Wells Street
Tony Verbiski, 3520 South 

Emerald avenue
Frank Molišius Jr., 3331 So. 

Halsted Street
John Jonaitis, 3155 So. Lowe 

avenue
Raymond Baranauskas, 4205 

South Union avenue
Thomas Dangles, 3205 South 

Halsted street
Victor Rechlevicz, 710 West 

35th street
Albert Bruchas, 2901 South 

Union avenue
Joscph Genčauski, 3535 So. 

Emerald avenue
Joseph Poleikis, 3443 South 

Lituanica avenue
Eugene Shimkus, 917 Weist 

31st Place
John Putramentas, 3443 So. 

Lituanica avenue
Charles Visockis, 3414 South 

Lituanica avenue
Michael Garb, 4330 So. Pau

lina street

įžeidė Shaulį, 
Taraila Automob.
Nelaimėse

Gatves Chicagoj Labai 
Slidžios.

Dėl slidžių gatvių vakar 
Chicagoje įvyko kelios auto
mobilių nelaimės, kuriose bu
vo sužeisti ir du lietuviai:

Prie 31-mos ir Halsted tre
ko automobilio buvo lengvai 
sužeistas troko vairuotojas, 
William Bugaila, taipgi kel. 
automobilį vairavęs Dr. Lie- 
berman, nuo 3149 South Mor
gan street.

Susikūlė 3 Automobiliai
30 metų Leo Shaulis, 3641 

South Wallace, vakar rytą 
buvo sužeistas trijų automo
bilių nelaimėje prie 53-čios ir 
Ashland avenue.

Į Shaulio automobilį trenkė 
kita mašina, kuri paslydo ant 
gatvekario^ bėgių ir negalėjo 
sustoti.

Shaulio mašina tada įva
žiavo į trečią mašiną, pastaty
tą ties 5326 South Ashland 
avenue. Visi automobiliai ge
rokai aplamdyti.

Pirmąjį automobilį .vairavo 
vienas Patrick H. Muftangle.

rr

Ir Vėl Bombos Ant Buckingham Rūmų.

Ši fotografija iš Londono parodo nuostolius paliktus Buckingham rūmuose po 
to kai naciai bombomis apmėtė tą Anglijos karalių rezidenciją. Bet nuostoliai len
gvi, sugriauta sodo siena ir vienas tarnų ųaųpikas. Tai jau antru kartu naciai 
užpuolė šiuos ritmus. Kaip pranešamą iš Londono, bombardavimo melu rūmuo
se nebuvo nei karaliaus nei karalienės. Pavęikslas prisiųstas kabeliu.

^agęldė Kelis. <. 
Vetuvius Cook 
Apskr. Ligoninėje
Susirgo Plaučių Uždegimu, 

Apendiksu.
Vakar ir užvakar į Cook 

apskričio ligoninę buvo išvež
ti keli Chicagos lietuviai. Vie
ni serga plaučių uždegimu, ki
ti apendiksu, treti asljuna, ir 
kitomis ligomis.

Labai pavojinga pi. uždegi-
ntu susirgo 61 metų Auna 
Bayorunas, nuo 1717 NVest 21, 
street našlė.

Plaučių uždegimu ir asth- 
ma susirgęs Stove Stelukas, 
2616 YV^st 15th slreąt, irgi 
buvo išvežtas į apskričio ligo
ninę. Jis sunkiai susirgo be
laukdamas čekio pašalpos sto
tyje. Gyveno adr. 2616 \Vest 
15th street, ir yra 50 metų 
amžiaus.

Apskričio ligoninėje guli ir 
23 metų Josephine Stasulis, 
brighlonparkietė. Susirgusi 
sunkiai apendiksu. ? •

Jam Pagalbos Nereikia.
Prie 35-tos ir Litųąnica av. 

apendiksu staigiai susirgo 46 
metų bridgeportietis,. Walter 
Sereniewski, nuo 3463 Litua-r 
ilica avė. Policija jį skubiai 
nugabeno į apskričio ligoninę, 
tikėdami, kad reikia operaci
jos, bet Serenievvski atsisakė 
pasiduoti daktarų pagalbai.

Rachmaninovas 
Chi, Simfonijoje

Gros Rusijoj uždraustą 
kompoziciją “Varpai”

Šiandien po pietų garsusis 
rusų kompozitorius, Sergei Va- 
silievič Rachmaninovas diriguos 
Chicagos Simfonijos orkestrą, 
pakartodamas programą, kurį 
orkestras išpildė vakar vakare.

Tarp koncerto ^numerių 
bus Rachmaninovo kompozicija 
“Varpai”, kurią sugrojus 1931
metais, Maskvoje, ir ta kompo
zicija ir visi kiti jo kuriniai bu
vo uždrausti?

Rachmaninovas buvo ir tebė
ra priešingas bolševikų tvarkai. 
Nors jis norėtų grįžti savo gim- 
tan kraštan koncertuoti, bolše
vikai neduoda jam vizos.

135-is Aprūpino 
Diplomais

Vakar, po pietų Chicagos Uni
versitetas aprūpino diplomais 
135 studentus, baigusius; regu
liarius mokslus a-r. specialius 
kursus. . ■ ; •'

Tarp baigusių yra 32 nauji 
daktarai.

NAUJIENOS, Chlcago, III.

t

Užgyre Įstatymo 
Projektą Duoti 
Chicagai Kolegiją

i starte1-:
SPRINGFIĖyP, įll. ~ Illi

nois atstovų buto švietimo rei
kalų komisija ąžgyrė Diliaus 
projektą, kuriuo porima įsteig
ti Chicagoje viešą kolegiją su 
keturių metų kursu.

Pra platins Maisto 
Ženklą Naudojimą

Duos Pensijų Gavėjams
Apie balandžių 21 d., maisto 

ženklus galės naudoti seneliai, 
kurie gauna pensijas, pensijo
mis gyvenančioms motinos ir 
akli, kuriuos ĄęĮpią valstija. Iki 
šiol maištą že^ jds gaudavo ir 
juos tegalėdavę- naudoti bedar
biai šelpiami. ,)< .

Valdžia duoda daugiau mai
sto ženklais šelpiamiems, negu 
pinigais, kad- sumažinti pas ūki
ninkus susidarįuS’ maisto per
viršį. Tas planas; tuo pačiu lai- 
Kv duoda. galimybę šelpiamiems 
■gauti daugiau maisto, negu jie 
galėtų vien- pašalpos pinigais.

Neužteko..
• ■ ;?i j

■■■.**•* r ■ • j".......- *

Ji norėjo n .gražiai gyventi, 
puošnias suknias dėvėti, bet al
gos neužteko p-lei Lee Schuman, 
33 metų gražįąi stenografei, 
6700 Sheridan Road.

• ; L.

Ji pradėjo savintis Globė 
Papei’ Box Company pinigus, 
223 W. Huron street.

Vėliau, norėdama išeikvojimą 
padengti, ji pradėjo lošti “ark
liukais”, bet laimės neturėjo. 
Viso paliko skolinga kompanijai 
$3,000.

Norėdama ti’ukumą pasįėpti, 
ji padegė dalį,rekordų ofise, o 
kitus įmetė į • DesPlaines upę. 
Vakar ji buvo/ suimta ir prisi
pažino. / , ’

Anksti Atsikėlę 
Astronomai Mate 
Menulio Užtemimą

■ v/ . v; .
, Reikėjo kėltis, pęnkiose

■ ■ ■ ta1*?1 "" r*' •

Ąstronomy^ sekau tieji chica- 
giečiai, jei tik netingėjo anksti 
keltu šį rytą gifėjo jnątyti dą- 
linį užteįnjįmą (žino
ma, /jei debesys,, kųrįe laiko 
padengę ! padangę mm sęknA- 
dlenio, spėjo šiek tiek prasis
kirti).. Užtemimas įvyko apie 5 
vąlandą. Kaip astronomai sako, 
tai ^buvo paskutinis užtemimas 
matomas Amerikoje šiemet.

Lietuvos Konsulato 
Čikagoje Ieškomieji 
Asmenys

Sąrašas Nr. 118
Giminės ir pažįstami oku

puotoje Lietuvoje ir užsieny 
paieško savo gimimų ir pažįs
tamų Amerikoje. Ieškomieji as
menys yra:

1. BALKUS, Andrius Jonas, 
kilęs iš Genionių km., Traką 
apskr. Paskutiniu Luku gyve
no Chicagoje.

2. .JOFFE, Bencijanas, Abra- 
omo-Simono sūnūs, kilęs iš 
Vilniaus. Amerikon atvykę? 
1918 m. Gyveno Winnibago, 
Wisconsin.-j.

3 KUBEKAITe, vardas neži
nomas. Kilusi iš Trakų apskr.

4 KURTAUTAS (Kurtofas), 
Juozas, gimęs Kaune. Ameri 
koii atvykęs pirm Didžiojo Ka
ro. Gyvenęs “Dclilla” (?)
,mieste, ITinois vai t. Taipgi bu
vo ž’nomas kaipo Juozas R m

■ kevįčiųs.
< 5. MIKALAUSKAS, Dr. An

tanas. Gyvenęs Kaune, Klaipė
doje ir Berlyne. Praeitu; me
tai?. a’vykęs ••Amerikon.

6/ PO TBO IS, B onislavr- 
Amerikon atvykęs 1910 m. Gy
veno Garden Avė., Hamilton 
Ohio.

7. PŪKIS, Jonas, sūnūs Jo
no. Atvykęs Amerikon 1909 m 
gyveno Co’es, III.
8. RADŽIŪNAS, Kostas (Gust 

Rogers). Gyveno Chicagoj'1 
Jam yča laiškas iš Vokietijos.

Ieškomieji asmenys arba 
juos pažįstantieji yra prašomi 
tuojau atsiliepti. Reikalas svar
bus ir skubus.

Lietuvos Konsulatas, 
30 No. La Šalie St., Chicago

Automobilis Užmušė 
Lietuvį K. Rudį 
Bridgeporte

žuvo prie 33 ir Union

Apskričio ligoninėje vakar 
rytą mirė 55 metų bridgeper- 
tietis, Charles Rudis, nuo 833 
West 33rd street.

Užvakar vakare automibilis 
jį mirtinai sužeidė prie 3300 
South Union avenue.

Kitose automobilių nelaimėse 
žuvo šie žmonės:

44 metų Srank Reuhl, iš 
Milwaukee, III., prie Frankfort, 
BĮ.;

35 m. Lewis Talmadge, 2341 
Commonwealth avenue, ir

79 m. Joseph Rassilson, nuo 
1510 S. Ąvers avenue, prie 79 
ir Western.

Penktadienis, kovo 14, 1941
1 i — r ............ i »!■ ■ ■

UŽGRIEBĖ BRIDGEPORTO RAKANDU 
KRAUTUVE UŽ PERSONAI PRO- 

PERTY TAKSUS
Išparduos prekes antradienį, “jei savininkai neatsiteis”

Cook apskričio iždininkas 
John Toman jau pradėjo vy
kinti savo grasinimus, kad už
griebs^ turtą chicagiečių, atsili
kusių su personai property tak
sais. ••

Užvakar vakare su buriu pa- 
gelbihinkų jis užgriebė Bridge-

VAKAR CHICAGOJL
•

• Iš kinietiškos valgyklos, ad. 
1712 W. 95th street, piktada
riai per langą išnešė didelį sei 
fą, kuriame buvo $400.

• Nelabai skubės pasveikti 
39 metų berwynietis, Carl Pi- 
per, 3747 S. Wesley avė. Kai 
tik jis išeis iš ligoninės, jis bus 
patrauktas teisman už neatsar
gų ir girtą važiavimą, ir pabė
gimą iš nelaimūs vietos. Prie 
76th ir Ashland, taipgi 67th ir 
Damen jiis apdaužė du automo
bilius ir sužeidė kelis žmones.

e Dėl tragingo sprogimo Ed- 
wal chemikalų dirbtuvėj, 732 
Federal street, miesto taryba 
svarstę pasiūlymą iškraustyti 
visas tokias dirbtuves iš vidur- 
miesčio ir tirštai apgyventų vie
tų i pakraščius.

• Evanstone teisėjas Portcr 
priteisė Bovvman pieninę sumo
kėti $30,000 nuostolių tėvams 
13 mėnesių mergaitės Sandra 
Marie Welter, 708 Wesley avė. 
Kaltinimas prieš kompaniją sa
kė, kad mergaitė labai užsinuo
dijo ir rezultate paliks invalide 
visam amžiui, išgėrusi pieno iš 
bonkos, kurioje buvo nuodin
go švino.

« Miego milteliais viešbutyje 
ties 3266 Ainslie avenue, nusi
nuodijo' 30 metų chicagietė, 
Mrs. Nan Kozak, 5215 N. Pu- 
laski. Atsisveikinimo raštelyje 
buvo žodžiai, “Negaliu pergy
venti naujos operacijos”.

® Automatiškas kranas Win- 
netkoje, prie statomo Pine gat
vės tilto, užmušė 31 metų dar
bininką, Albert Pierisanti, 385 
Provident avenue.

e Adresu 3100 South Ked- 
zie avenue darbe mirė 68 me
tų eleveiterių operatorius, Wlll- 
iam Poarlman, 3239 W. Adams. 
Dirbo toj vietoj 18 metų.

0 Rytoj 1-mą valandą po 
pietų, ad. 185 N. Wabash, Chi
cago Civil Liberties komitetas 
pradeda seriją paskaitų apie 
“Laisvės Sunaikinimą Europo
je”. Pirmas prelegentas Dr. 
Renzo Sereno iš Chicagos Uni
versiteto. Įžanga laisva.

• Adresu 1 N. LaSalle street, 
vienam aukščiausių Chicagos 
triobesių, Columbia Broad'cast- 
ing Company stato televizijos 
stotį.

PASIDAVĖ; KALTINAMAS 
ŽMOGŽUDYSTE

Policijai vakar pasidavė chi- 
cagietis Walter Appelt, kaltina
mas nušovimu vieno Joseph Lo- 
renz, tariamo jo žmonos, Wa- 
neta Appelt meilužio. Ji reika
laujanti divorso.

Ugniagesiai Išgelbė
jo, Bet Ji Mirė

Iš degančio namo adresu 5034 
Cottage Grove avenue ugniage
sys išgelbėjo 11 mėnesių mer
gaitę, Dolores Notlbahm.

Eidamas į degantį namą ug
niagesys Frank J. Donohue ri
zikavo savo gyvybe, vienok jam 
pasisekė kūdikį išimti iš lopšio 
ir išnešti laukan. ’

Mergyte netrukus mirė. Ji 
buvo perdaug durnų pritroškin- 
ta.

porto Central District Furniture 
Company baldų sandėlį, adresu 
3621 South Halsted Street.

Skolingi $1,650
Jo savininkai yra Joseph 

Juozaitis, 3504 Lowe avenue, ir 
Edward Wendt, 9047 S. Laflin 
avenue, Anot Tomano, jie sko- 
ingi personai taksų apskričiui 
51,652 už 1938 ir 1939 metus.

Kadangi tai pirmas toks už
griebimas, tai nežinia, kaip vis
kas pasibaigs, bet Toman pa
skelbė, kad antradienį jo auk- 
jionieriai išparduos sandėlio 
orekes už mokesčius, “jeigu sa
vininkai iki to laiko nebus at- 
siteisę”.
Užsilikusių Taksų $250,000,000

Personai property taksų Cook 
apskričio gyventojai, daugiau
siai biznieriai, yra skolingi ap
skričiui apie $250,000,000. Ne
galėdamas jų kitaip iškolektuo- 
ti, Toman sumanė atsilikėlių 
turtą užareštuoti ir išparduo
ti.

Central District baldų sandė
lyje dabar budi du šerifo pa- 
gelbininkai, kurių darbo laiką ir 
užlaikymą turi apmokėti krau
tuvės savininkai, ir jie neleid
žia krautuvei daryti jokio biz
nio.

Toman vakar pareiškė, kad 
jisai jau yra nužiūrėjęs antrą 
biznio įstaigą, kuri yra užsili
kusi su mokesčiais, ir netrukus 
ją užgriebs. Tai esanti “gana 
didelė įstaiga”.

Kartu su Tomanu Central 
District baldų krautuvę užareš
tuoti atvyko Arthur Sullivan, 
jo advokatas, Andrew J. Kolar, 
asistentas kasierius ir keli “de- 
pučiai”.

Matyt, Toman buvo pasirur,- 
•šęs visokioms galimybėms.

?0 CIHCAG4
PASIDAIRIUS
Su Vygantu

Antradienio vakare ' ienam 
'. idurmiesčio vic'b :ty įvyk) 
bankietas pager' inr i ga sau 
lenkų operos dainin’nko Jan 
Kiepuros. Kai kurie amer komi 
laikraščiai aprašydami tą įvyk’ 
pažymėjo, kad Kiepurą png°rb 
ti atvyko ir lietuvių visuome
nės lyderiai. Neteko patirti 
kurie l eluviai ten dalyvavo. 
Gal lietuviais dedasi kai kurie 
lenkai? Vieno. Karol Rozma- 
rek, lenkų susivienijimo prezi
dento, kuris tam bankiete, ži
noma, dalyvavo, žmona yra 
tikra lietuvaitė. 

• • •
Jo Ann Davis, kuri vakar 

laimėjo titulą kaip Chicagos 
“gražiausia nuoga” mergina, 
yra lietuvaitė. Iš profesijos ji 
yra modelis ir daro pragyveni
mą iš pozavimo dailininkams 
bei fotografams.

• • •
Atvirutė iš Floridos praneša, 

kaj Justinas Mackevičius su 
žmona nutraukė savo atostogas 
r išvyko į New Yorką, kur da

lyvavo vakar įvykusiam Sme
tonai pagerbti bankiete. 

• • •
Šiandien gi iš Floridos į Chi- 

cagą turi sugrįžti teisėjas Zu- 
ris. 

) • • •
Daugeliui žmonių pavasaris 

neateina iki kovo 20 d. 6:21 v. 
v., bet daugeliui jis prasidė o 
vakar, kada Chicagos saliunai 
pradėjo pardavinėti bock alų. 
Lietuviai jį vadina “avino 
alum”.

Garsinkitės “N-nose”
*
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