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N KARO LAIVU
SIUNČIA AMERIKON ATSTOVĄ

Smarkiai bombarduotas Hamburgas

VILNIAUS VALDININKAI BE BUTU

LONDONAS, Anglija, kovo 
14 d. — Valdžios sluoksniai 
praneša, kad Anglijos ministe- 
ris pirmininkas šiandien krei
pėsi į Jungtines Amerikos val
stybes, prašydamas prekybinių 
ir karo laivų.

Churchill nutarė pasiųsti 
Amerikon britų parlamento lai
vyno komisijos sekretorių Sir 
Arthur Salter. Pastarasis in
formuos Amerikos vyriausybę 
apie dabartinę laivininkystės 
būklę ir stengsis galimai grei
čiau šiuo reikalu gauti Ameri
kos paramą.

Kartu atvažiuos ir Robert 
Brand vadovaujama misija, ku
ri stengsis sutvarkyti maisto 
medžiagos pristatymą Anglijai 
ir jos kolonijoms.

Sir Arthur Salter jau matė
si su Anglijo:? karalium ir tu
ri paruošęs visas informacijas, 
kurios reikalingos jo misijai. 
Salter yra Oxfordo universite
to profesorius ir jam labai ge
rai yra pažįstami visi Angli
ja? laivininkystes reikalai. užmušta 23 asmenys, o sužei- 

Britų karo vadovybė skelbia, stųjų skaičius peršoka 100.
kad praeitą naktį jų aviacija Vokiečiai, keršydami anglams, 
labai smarkiai bombardavo! bombardavo Glasgovą.

NACIAI SUŠAUDĖ 15 OLANDU
Nužudytieji sabo

tavo vokiečius
BERLYNAS, Vokietija, ko- 

X’o 14 d. — Vokiečiai skelbia, 
kad šios dienos rytą vokiečių 
kariuomenė sušaudė 15 Olan
dijos gyventojų.

Tvirtina, kad sušaudytiems 
buvo sudarytas karo teismas, 
kurio) metu jie prisipažino 
priklausę slaptai teroristų or
ganizacijai.

Sušaudytieji olandai žudė 
vokiečių kareivius, naktį juos 
mėtė į kanalus ir perdavinėjo 
britams žinias apie vokiečių 
kariuonVnės judėjimą.

Lenkai žudo parsi
davėlius

BERLYNAS, kovo 14 d. — 
Praeitą savaitę Varšavoje sa
vo bute buvo nužudyti lenkų 
kino artistas Igo Sym ir teisė
jas Wasilewski.

Vokiečių policija mano, jog 
tai yra lenkų šovinistų dar
bas. Minėti asmenys buvo nu
žudyti, nes jie glaudžiai ben
dradarbiavo su vokiečiais.

Policija atsidėjusi ieško žu
dynių kaltininkų ir yra pasi
ryžusi juos pavyzdingai nu
bausti.

Ispanijoj sprogo pa
rako. fabrikas

SEVILIJA^ Ispaųija, kovo 
14 ar—Valdžia praneša, kad 
tapo užmušta 50 asmenų, kai 
sprogo Santa Barbara parako 
fabrikas, kuris randasi netoli 
Sevilijos.

Sužeistųjų skaičius siekia 
ligi 480. Daugelis sužeistųjų 
mirs, nes žaizdos labai pavo* 
j ingos.

2,500 asmenų liko be pasto
gės, nes išgriauti aplinkiniai 
namai. Sevilijoj nukentėjo 

Hamburgą. Tvirtina, kad nie
kad tas miestas nebuvo taip 
smarkiai bombarduotas.

Hamburge vokiečiai turi vie
ną didžiausių savo karo laivy
no bazių. Britams pasisekė iš
mesti gana didelis bombų skai
čius į kelis karo laivų fabrikus. 
Hamburge naciai turi ir che
mijos industriją. Britų lakū
nams pavyko sukelti labai dide
lius gaisrus.

BERLYNAS, Vokietija, ko
vo 14 d. — Vokiečių karo va
dovybė skelbia, kad praeitą nak
tį britų lakūnai išmėto kelias 
bombai? Hamburge ir užmušė 
daugiau negu 50 gyventojų.

Kai kurios britų bombos pa
taikė į Hamburgo ligonines ir 
užmušė ten gydomus ligonis. 
Praeitą naktį britų aviacija an
trą kartą ir daug smarkiau 
bombardavo Hamburgą.

Kitas vokiečių pranešimas 
sako, kad Berlyne užmuštųjų 
skaičius yra daug didesnis, ne
gu pradžioje paskelbta. Iš viso

300 namų. Sprogimas įvyko 
kraunant paraką į vežimus.

Bulgarijoj sabotuo
ja nacius

SOFIJA, Bulgarija, kovo 14 
d.—Iš Rumunijos ateinąs trau
kinys nubėgo nuo relių visai 
prie Rumunijos rubežiaus.

Tapo užmušti 9 asmenys ir 
23 didžiausi tankai tapo visiš
kai sunaikinti. Iš Rumunijos 
kariuomenei vežamas benzi
nas palietas.

Policija veda griežčiausių 
tardymą, nes mano, jog lai 
yra sabotažininkų darbas. Ge
ležinkelio bėgiai naktį buvo 
atsukti, todėl ir įvyko katas
trofa.

Rumunijoj mobili
zuoti vaikai

BUKAREŠTAS?” Rumunija, 
kovo 14 d. — Diktatorius An- 
tonescu paskelbė, kad visi ber
niukai ir mergaitės, kuriems 
suėjo 12 metų, mobilizuojami/

Jie bus priversti dirbti vald
žios prižiūrimus laukų darbus. 
Valdžia nurodinės žemės savi
ninkams kokius javu? privalo 
sėti ir duos darbininkus.

Turkai drąsina 
jugoslavus

STAMBULAS, Turkija, kovo 
14 d. — Turkijos radijas pa
skelbė, kad turkai pildys grai
kams duotus pasižadėjimus, jei
gu Jugoslavija nepasiduos na
ciams.

Tuo nori pasakyti, kad tur
kai gintų nacių užpultus grai
kus, jeigu Jugoslavija atsisa
kytų prisidėti prie “ašies”.

Jeigu naciai užpultų Turkiją, 
tai ji gintųsi, be Jugoslavijos 
vargu ar ji skubėtų užpultiems 
graikams j pagelbą.

Naujasis Keltuvas Pradeda Savo Kursą.

NAUJIENU-AOME Teleohoiu

Štai tas naujasis laivas — keltuvas, kuris aną dieną pradėjo kursuoti skersai 
Michigan ežero tarp Manitowoc, Wis. ir Ludington, Midi. Laivas kaštavo du mili
jonu dolerių. Jis vienu melu gali per ežerą perkelti 34 pi įkrautus gelžkclio vagonus, 
50kcleivinių automobilių ir 376 keleivius. Paveikslas imtas iš lėktuvo.

Ginklai jau siunčia
mi Anglijon

WASHINGTON, D. C., kovo 
14. d. Kąro ^įepąrįąpiento sekre
torius Stimson pasakė liikraš- 
tininkamš, kad kai kurie Ame
rikos ginklai jau vyksta pasky
rimo vieton.

Stimson atsisakė duoti smul
kesnių žinių ap e lai koki g’nk- 
lai siunčiami ir kur jie siunčia
mi.

Vyriausybė jau aptarė kiek 
ir kokių ginklų pirmu transpoir 
tu išvyks į Angliją ir Graikiją. 
Apie ginklus kiniečiams dar ne
padaryta jokio nutarimo.

10 METŲ Už VENGIMĄ 
KARO TARNYBOS

CLAYTON, N. M., kovo 14 d. 
—Teisėjas Taylor nuteisė Rus- 
se’.l Frazier nuo 10 ligi 15 metų 
kalėjimo už tai, kad ieškojo

JUGOSLAVAI NESKUBA VOKIETIJON
Nacių orlaivis nesu

laukia keleivių
BELGRADAS, Jugoslavija, 

kovo 14 d. — Prieš savaitę Bel
gradan atskrido specialus Hit
lerio orlaivis ministeriams Ber
lynan nunešti, bet ligi šiai die
nai jis ministerių nesulaukia.

Vokiečiai paskelbė, kad šian
dien išskris ministeriai, bet jie 
ir šiandien neišskrido.

Nežiūrint į didelį nacių spau
dimą, Jugoslavijos valdžia dar 
nenutarė ar ji'dėsis prie “ašies”, 
ar nesidės.

Jugoslavijos kariuo
menė nenori nacių
BELGRADAS, Jugoslavija, 

kovo 14 d. — Vokiečiai parei
kalavo demobilizuoti Jugaslavi- 
jos kariuomenę, tuo tarpu ka
riai liepia valdžiai nesidėti prie 
“ašies”.

Gyventojų dauguma yra grie
žtai nusistačiusi prieš fašisti
nius kraštus, o kariuomenė ži
no, kad tiktai demokratijoms

būdų išveng i karo tarnybos.
Russell pavogė vienos bend

rovės kasą ir buvo areštuoti.s. 
Vėliau paaiškėjo, kad jis tai pa
darė, norėdamas išvengti karo 
tarnybos.. ..... „ ,z ,

Teisėjas pasakė, kad karo 
tarnybą butų atlikęs per vienus 
metus, o dabar bus 1 a ėjime 
dešimtį.

Kaip naciai vadina 
savo draugus

NEW YORK, N. Y. kovo 14 
'd.-^-Nacių rad jas šiandien labai 
giria japonų ministerį Matsuo- 
ką, bet janonus naciai l'gi šiam 
metui vadino pusžmogiais ir 
pusbczdž’onėmis.

Rusus jie vadina raudonam 
kiaulėm arba raudonais šuni
mis. Italus vadina kačių triukš
mo kėlėjais, o bulgarus vadina 
arklių vagimis.

laimėjus atgauta nepriklauso
mybė.

Minis teris pirmininkas bijo 
skristi Berlynan, nes sugrįžęs 
gali rasti karių pastatytą nau
ją valdžią.

Graikai numušė 14 
italų lėktuvų

ATĖNAI, Graikija, kovo 14 
d. — Karo vadovybė skelbia, 
kad Klisura ir Tepeleni kalnuo
se graikams pavyko numušti 
14 fašistinių lėktuvų.

Šiomis dienomis Mussolini 
buvo Tiranoj. Grįždamas Itali
jon norėjo pasigirti dideliu lai^ 
mėjimu, bet jo inspiruota ata- 
ka nepavyko,.

Karalius pasiuntė maršalą 
Badoglio Albanijon, kad asme
niškai informuotų karalių apie 
kariuomenes padėtį.

ORAS
Didelis debesuotumas ir ga

li snigti, šalčiau.
Saulė teka 6:03 v. r.,, leid

žiasi 5:55 v. v.

Laivynas gaus nau
jus bombanešius

NEW YORK, N. Y., kovo 14 
d.—Pranešama, kad Amerikos 
laivynui .pradėta gaminti patys 
moderniškiausi bombanešiai.

Jie skris 350 į valandą ir ga
lės nešti dvigubą bombų kieki. 
Ligi šiam metui laivyno bom
banešiai skrisdavo tiktai 250 
mylių į valandą.

ŠIANDIEN ROOSEVELTAS 
KALBĖS PER RADIJĄ

WASHINGTON, 1). C., kovo 
14 d.—Rytoj, 8:30 v. v., prezi
dentas Rooseve’tas kalbės ap> 
naujai p: įimtą įstatymą ir api? 
reikalą padėti britams.

Jis išaiškins amerikiečiams 
kodėl vyriausybė nutarė siųsti 
ginklus kovojantiems britams.

Jis kalbės Washingtono laik
raštininkų draugijai ir tuo pa
čiu metu papasakos gyvento
jams apie susidariusią tarptau
tinę padėlį.

Prezidentas tarsis 
su Wm. Green

AVASHINGTON, D. C., kovo 
14 d.--Prezidentas Rooseveltas 
šiandien pasakė, kad ateinan 
čią savaitę jis mano pasitart? 
su Williain Green, AFL pirmi
ninku, apie tarpininkavimo ko
misiją.

Valdžia deda pastangas iš
vengti bereikalingų streikų.

Rooseveltas tuo pačiu reikal. 
šiandien kalbėjosi su Sidney 
Hilhnanu. Galimas daiktas, kad 
vėliau bus pakviestas ir P. Mur. 
ray, CIO pirmininkas.

GLASGOVIEČIAI RAMIAI 
SUTIKO NACIUS

GLASGOW, Anglija, kovo 14 
d.—Praeitą naktį vokiečiai la
bai smarkiai bombardavo Glas- 
gow uostą ir miestą. Išmetė 
šimtus bombų ir sugriovė daug 
namų.

Vietos gyventojai, kaip tiktai 
užgirdo skelbiamą aliarmą, ra
miai suėjo į slėptuves ir pralau
kė kol pasibaigė pavojus.

Visur apgyvendinta 
rusų kariuomenė

VILNIUS, Lietuva, kovo 14 
d. — Niekad Vilniuje nebuvo 
toks astrui? butų klausimas, kaip 
šiandien.

Iš Kauno j Vilnių keliamos 
visos valdžios įstaigos, o butų 
visiškai nėra. Visus didesnius 
namus užėmė rusų kariuomenė.

Mažesnius namus užėmė GPU 
agentai ir rusų karininkų šei
mynos. Iš Kauno atvykusieji 
valdininkai jokiu budu negali 
susirasti sau kambarių.

Kaunan važiuoja 
pailsėti

VILNIUS, Lietuva, kovo 14 
d. — “Tarybų Lietuvos” kores
pondentas taip aprašo valdinin
kų butų reikalą:

Pirmadieni — gyvena vieš-

Britai nepadarė nuo
stolių italams

ROMA, Italija, kovo 14 d.—- 
Italų karo pranešimas tvirtina, 
kad btytų orlaivių eskadra at
vyko bombarduoti Taranto ba
zę, bet buvo laiku nuvyti.

Vėliau tie patys orlaiviai bom
bardavo Valonos uostą, bet ir 
čia jiems nepavyko’. Išmetė daug 
bombų, bet tiktai viena patai
kė prekybiniam laivui.

Britų bombanešiai, atskridę 
į Saseno salą, buvo priversti iš
mesti bombas be jokias nau
dos.

Artistė su svetimu 
veidu

IIOLLYW()()D, (Lai., kovo 14 
d.—Veda Ann Borg. pradėjusi 
garsėti artistė, H 39 m. automo
bilio katastrofoj išlėkė per lan
gą ir visiškai sužalojo savo vei
dą.

Du metus ją gydė specialistai 
ir šiandien ji vėl prade o dar
bą Warner Brothers bendrovėj.

Vienintelis skirtumas, sako 
Ann Borg, kad dabart nė mano 
losis yra trumpesne už buvu
sią, bet ji dar gražiau atrodo, 
lai padaryta 10 veidą operacijų 
ir išimta labai daug st k’ų. Įde- 
_a kita nosis.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Graikai sumušė penkias italų divizijas, kurios šiandien 

□radėjo labai smarkią ataką. Mussolini iš Albanijos važiuos 
Italijon nieko nelaimėjęs.

— Britai skelbia, kad 20,C00 italų kareivių bėga į Addis 
Abeba. Jie negali atsispirti moderniškiems britų ginklams.

— Praeitą naktį britai numušė 13 vokiečių bombanešių.
— Belgų Congo kolonijoj areštuoti 200 nacių agentų. Ruo

šiami kareiviai padėti britams vesti karą.
— Darlan informavo admirolą Leahy apie Prancūzijos mai

sto stoką ir prašė padaryti intervenciją šiuo reikalu.
— Vokiečiai smarkiai bombardavo Plymouth praeitą nak

tį. Britai bombarduoja centralinės Vokietijos miestus.
— Gibraltaran atvyko keli aukšti Kanados armijos kari

ninkai. Spėjama, jog kanadiečiai siunčiami Afrikon.
— Britai labai smarkiai bombardavo Tripoli ir kitas italų 

dar laikomas vietas Lybijoj. Taip pat bombardavo italų mie
stą Bologna.

— Syrijoj vyksta didelis sumišimas, žmonės nepatenkinti 
Vichy valdžia. Nori generolo de Gaulle.

buty, antradienį — miega pas 
vieną savo pažįstamą, trečiadie
nį — pas kitą.

Ketvirtadienį ir penktadienį 
— pernakvoja i?avo įstaigoj, kur 
dirba, o šeštadienį po pietų va
žiuoja į Kauną ir čia praleidžia 
sekmadienį savo šeimoje. Pir
madienį vėl pradeda iš naujo.

Gregorauskas siūlo 
“iniciatyvą”

VILNIUS, Lietuva, kovo 14 
d. — Po 23 bolševikų viešpa
tavimo metų jaučiamas prekių 
trukumas, todėl nutarta decen
tralizuoti vietinės pramones ga
myba.

Maskva šiuo reikalu išleido 
dekretą, kuris galioja ir oku
puotai Lietuvai.

Prekybos komisaras Grego
rauskas labai patenkintas mini
mu dekretu. J:‘is sako, kad dar
bo žmonėms yra neribotos per
spektyvos iniciatyvai ir išra
dingumui.

Lietuva siųs Rusi-
- —■ jon pieną

KAUNAS, Lietuva, kovo 14 
d. — Valdžia paskelbė, kad Lie
tuvoje galioja Molotovo pasira
šytas dekretas, kuris ūkinin
kus varo į kolchozus.

Tas pats dekretas nustato 
kiek subolševikinti kolchozai 
turi valstybei priverstinai pri
statyti pieno.

Pačiame dekrete pasakyta, 
kad okupuotoje Lietuvoje jis 
įsigalios nuo 1942 metų. Dabar 
jį studijuoja komisarai ir ruo
šia instrukcijas.

Technikams duos in
žinieriaus titulą

KAUNAS, Lietuva, kovo 14 
d. — Valdžia svarsto reikalą 
suteikti inžinieriaus vardą auk
štesnę technikos mokyklą bai
gusiems technikams.

Ligi šiam metui Kauno tech
nikos mokykla rengė tiktai tech
nikus, bet dabar gimnazistams 
bus teikiami jau inžinierių ti
tulai.

Kauno džiovininkų sanatori
joj mirė M. Linkevičius, kuris 
spaudoje rašinėjo eilėraščius.
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AUKOS LIETUVOS VADAVIMUI
Sąrašas Nr. 5

Čia seka papildymas anks
čiau skelbtų aukų, kurias pą- 
trijotingieji lietuviai sūdė j,o 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo sukakties minėjime, 
32 \V. Randolph St. auditorijo
je: '

Pranciškus ir Petronėlė
Kayriai .................. $5.03

Kazys Slinkis ............... 5.00
V. Bernotas .................. 5.09
Dr. ir p. P. Atkjočiųnai 2.00 
Povilas Shauletis ..........  2.00
J. Staradum ..................  2.00
G. Dąmbrauskis ........... 1.5,Q
Dr. P. Vileišis ............... 1.50
Po $1: A. S. Knizin, Frank 

Vassel, Jos. V. Mockus, St. Pet
raitis, J. Spraitis, A. P. Pushis, 
'Padas Aleliunas, J. Radauck. 
pp. R. Andreliunai, St. Kunic- 
kas, Klementas Grigonis, Jonas 
Butkunas, Jonas Bukauskas, 
Stanley Janush, Barbora Šlio
gerienė, M. (i. Lukash, Alex 
Gedvilas, Joe, Josepb Ąshmont 
F. K. Macke, John Jakaitis, J. 
Bacewicis, Antanas Barsčius, 
K. Vitkevičius, Selvestras ir 
Mario Zolpai, A. (iudailis. Jo
nas Bender, G. Zadukis, J. Dra
gūnas. Boleslovas Lapshinskas, 
Nicljolas Dubois, E. Norgaila,

J. Bender, A. Zymont, Vincas 
Brusokas.

Irgi po $1: Felix Vinslau, N. 
E. Čųkteyn, Ona Zjdąnįs, Felix 
Milius, Liudovika Milius, S. Pa- 
zeckis, Petras Kampikas, Peter 
E. Pikturna, P. J. Paniška, 
Juoz. Mikšis, B. Nenartonis, V. 
Paukštis, J. Ukanis, Maggie 
Pilkšvieji, A. Shimkųs, Stasys 
Tuųkelis, Mike Pojinske, Petro
nėlė Starąžjnskaitė, Antoi) 
Nųrnjąnt, A|ekąs Žalpis, U. Gu
das. R. Matekunas, A. Bobelis,
J. Stolichis, Felix Platkauskąs, 
Paul Dusi n, Juozas Grumbinas,
K. Palionis, Vincas Katkeviče, 
John Hernian, S. Warapnickas, 
Matas Srubas, Vladas Brazai
tis, Petronėlė Gregonis, Jonas 
Brazas. L. Gotowtt, Ona šįppc- 
nytė, Zenonas Pocius, Jonas 
Davidauskas, S. Martišauskas, 
Mrs. Mary Dusin.

Viso ..................... .....
Anksčiau skelbta .... 
Viso ................... Z.....

(Bus dąugiąu)
Aukos Lietuvps vadavimui 

dar t.eheplaukįa. Visi norintieji 
prisidėti, nežiūrint ar'sumą bu
tų didelė ar maža, galite aukas 
siųsti Lietuvos Konsulatui, 39 
No. La Sajle St.

Liet. Nepr. D:en. K-tas

iKas Pametėte
Valizę Bridgeporte?

Smagus šokiai
Šįvakar, kovo 15 d. Jonisįų 

sąlčjp, 814 W. 33rql St., bus 
spaagus šokių ir pasiįinksųiįm- 
mo vakaras. Nuo 7 iki 8 vai. 
svečiai bus priimami su vynu 
ir užkandžiais. Bus ir kitų įvai
rumų, tad atisiveskit i^ savo 
draugus, nes visiems bus sma
gu šokti prie labai gero orkes
tro.

Visus širdingai užprašo para
pijos komitetas. Jūsų Oną.

$100.00
$625.00
$725.00

Išsiėmė Leidinius 
vodyboms 

(Chicągoj)

peiĮ.eiįi^t P.0CIU3, ^5,

TARP MUSŲ 
BUNKERIŲ

28, suWihiam Zelkovvitz, 
Pauline Sakęn/27

Leo Wąlen, 22, sų 
Mapraųo, IĮ?

Josep h Shere’ lis, 31, 
Hrfji Perfch.e'ispr, 
’lfeikalflyja 
Perslfiry

Ghrįstine Darųsh pųp Harry 
Pąrusjh
Gauna 
”crskiras
Jphn Ęitynski npo Anąstąz jps 
Kilynski

Teies.%

su Ro-

15 Metų vienoj 
Vietoj .

BRIGHTON PARK. — Dau-

niepįy Jopą Spitlį, u^ląikąntį 
gazoįipp įr ąįiejaus stotį ties 
4Q5.O Ąrpher Ąve. Bet retas klP 
ris jų žino tai, kad Jępui jau 
yrą suėję 15 pietų kąip prakti
kuoją kaJb.ąmą bizpį minėtu 
adresu.

Bizpierįus Spitlis yra sąmo- 
pįpgąs lįetųyis ir gyy.o 
žjp.ogųs. —Frentas.

budo

AUDITORIUM
RESTAURANT

3131 So. Halsted St.
Lietuviški ir Amerikoniški 

Valgiai Su Geriausiu Skoniu
P BALČIŪNAS ir

M. KOVARSKI, Sav.

Vakar “Naujienų” išnešioto
jas Bridgeporte rado naujutėlę 
valizę (siųtkėsį) Emerald avė., 
ir 31-mos bloke. Jei kam pri
klauso, jis sugrąžins.

J. A. S.

' i i I 11 . .1 . R

Diena Iš Dienos
•

Serga Julija 
Petraitiene

Maląų biotipą praneš
ti, kąd Juliją pptraįfteųė pų 
suųkįps operacijos šiuo laiku 
randasi Evangcjicąl Hospit.aĮ, 
5421 S. Morgan St. R,oom 120. 
Ji yrą žųioną draugijų vpikčjp 
Paul Petraičio, 812 W. 33r<l St. 
Ji yra Čemąkčįų Kųj.u’o? Klu
bo sekretorė. Geistina, kad 
draugai-ūs jų aplankytų.

Steponas.

Ir Pus Lietuvius
St. Pątrick Iškilmės

28

Gimimai
Chfcagoj

PAUKŠTIS, Gjerąld, 842 
52nd streęt, giipuė. vasario
tėvąi: Ąlexander ir Eįizabę£b-

MASIS, Aurora, 7,04 South 
Laflin strete, gįrpę kovo 8, tė
vai: Apthony ir Sbellą-

LANGES, Apthony, 25J.JL W- 
45th Place, gimė vąjsąrįo 27, tė
vai: Anthopy ir Julia.

MAS! Ui WIND0W SHĄDE CO.
S 4. Vųndrak Tel. Lafayette 4560

Langam I Iždangalus Padarom ant Užsakymo 
RRANKO1M LAZDAS .. MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS 

1803 VVEST 47th STREET (ARTI WO0D ST. >
k ■ ---- . ............ . ........................... n L ' --------------- --

ERLANGER
TIK TRUMPAM LAIKUI, KOVO 17-tą 

“Pralenkia Thurstoną ir liaudini” 
SPEKTAKLIS, KURIS JAUDINA MILIŪNUS’

SUMUnilusias D A N T E Su MOI-YO-MILLER Matikas V n 11 1 U ir 35-kių' Sąstatu
Fantastiškam Misterijų Revue SIM—SALA—BIM

Tiesiai iš 14 metų Gastrolių visam pasauly ir sensacingų vaidinimų 
New Yorko Broadway.

Populiariais Vakarais 55c iki $2.20
Kainos 750 vietų —$1.65
Visas porteris (orchestra) $1.10

Pirkite Bilietus iš Anksto!

Gyvena Naujoj
Vietoj
MARQUr/lTxC PĄFK.— Aną

dien man . teko pasitikti Wm. 
Pųža?, kurs užklaustas sako, 
jog jau gyvenąs naujoj vietoj, 
383 Į S. Ta Ima n aye.

VVįlliąmąs palyginti dar jau
nas \Jraą () šile to, jis- yra gi
rai apsipažinęs ir praktikavęs 
kelis ąipątus. Pastaruoju laikų 
tu’oj kepykloj kepa (Įuoną.

Frenkas

Popiečiais
Treč., šeštad. ir Sekmadienį 

55c iki $1.10

Rengiatės Vestuvėms?
O gal taip sau kokiai parei ar baliui?
Vestuvių arba baliaus pokylis bus malo
nesnis visiems jeigu visų maisto paruoši
mų darbų pavesite Norkui.
Norkus priruoš gardžiausių valgių ir pri
statys jums į namus arba salę, pagal užsakymų.

Frances Wesdžiunutė 
Sugrįžo

Frances vVpzdžiųnule, duktė 
populiai iškų Brighton Parko 
biznierių Geo. ir Eleonor Wes- 
džiunų. kinio užlaiko puošnią 
užeigą l es n.ųni. 2855 W. 3,81h 
street, jau sugrįžo iš atostogų.

Ji daugįausiąi laiko praleido 
Pensącolą, Florida. Buvo susto
jusi ir New Orleąns, La. Jau
noji fru ne.es jau ir vėl “barški
ną” rašomą mašiiiėįę Spiegels 
& Co., kur ji dirba už steno- 
grafę. —Steponas

AIex M. Kezes Vakar
Rytą Išvažiavo
Karo Tarnybon

Del platesnių informacijų ateikite arba pašaukite telefonu

Universal Restaurant
750 W. 31st St. VICtory 9670

Buvo Knygvedys

BRIGHTON P ARK. — Iš šips 
kolonijos jau daug jaunų lietu
vių vyrų išvyko karą tarnybon. 
O vakar, 6 valandą ryto, išva
žiavo karo tarnybon Alex M. 
Kezes, knygvedys, sūnūs žino
mo biznieriaus p. Kezes, prezi
dento Peoples Furnijture Co., 
4183 Archer Avė.

i Alex M. Kezes turėjo gerą 
dąrbą, bet viską tyrėjo palikti; 
darbą, automobilių, paėmę tik 
reikalingus daiktus, nes, jei pa
ims į kariuomenę, per metus 
laiko gąus rųbuis if yisą užlai
kymą. 2

Visus naujokus, apie 50 vy
rų, vakar rytą nuvpžė prįe West 
Chicago Avė. Kur iš tep Alex 
M. Kezes paklius, dar nei tė
vas nežino.

Popas Kezes pasakojo, kad 
tie jaunuoliai išrodė truputį su- 
ąirjųpinę, nes tikrai nežino, kur 
reikės tarnauti ip ar ilgai rei
kės išbūti kariuomenėj.

— A. Z?

žią ir švarią alinę, ir daro 
labai gerą biznį. Jie draugiški 
ir malonus žmonės, seni 
“Naujienų” skaitytojai ,ir tik 
šiomis dienomis vėl “Naujie
nas” atsinaujino.

Geresnės rekomendacijos 
nereikią, UŽįeks pasakyti, kkd 
pas 
giai

pp. Pįktųžius visi sma- 
laiką praleis. P. Š.

Baisiai Susipiauste
Paktarai Cook apskričio ligo- 

nipėje bandč išgelbėti gyvybę 
52 metų bedarbio, Bruno Do- 
minik’o, 1460 Cortez street. Mė
gindamas nusižudyti, jisai bai
siai susipiauste rankų riešus, 
gerėję įr vidurius.

Birutės Choro 
Šeimyniškas 
Vakaras

Šįvakarą Dariaus-Girėno Sa- 
Jėję, 4416 S. Western Ay., įvyk
sta “Birutės” Choro šeimyniš
kas vakaras.

Visi “Birutės” rėmėjai ir 
draugai esate nuoširdžiai pra
šomi atsilankyti. Birutiečiaį yra 
prįsįrengę visus 
palinksminti prie 
geros muzikos.

atsilankiusius 
užkapdžių įr

— Busiu.

i <

Šiandien, hąrtų $ų ąįriais, 
įr pp. J. P. PįįLtųžiąį, 5759 ( 
^pųth Ashląų.d avenųp švęs'

Pąjtrį.ck’s Ojeųą. Kyiečią i 
visus Mwrphi9ą» SiųiŲiųs ir 
O’Flahęrtys, tąįpgį tyfįęYus, 
Mb^kus ir yisųs kitus gerus 
lįeįųyįųs ąįsįląųkytį.

Pp. Piktužiąi ųžląįkp gra

j ŠbpHIES’ į
:■ RESTAURANT :■
!• GAMINAME >
:■ LIETUVIŠKUS :■
:>ir AMERIKONIŠKUS VALGIUS!" 
■a Didelis Pasirinkimas už 
"■ Prieinamą Kainą.
•;Mr. & Mrs. DrangelisĮ:
■JSophie ir Stanley Drangelis, sav.'1 
j; 2407 West 47th St. j; 
i? Prie Western Avenue 5

“TETA IŠ AMERIKOS”

Bukit Praktiški!
Nemokekit lletail Kainų 

Pirkitės Automobilį Tiesiog Nuo

COOK 
COUNTY

DISTRIBUTORS ' 
TAUPYKIT $100 iki $50Q0 

Jus Sutaupysite Retailerio Pelną 
COOK COUNTY DISTRIBUTO- 
RIAI, didžiausi TIESIOGINIAI 
distributoriai puikių automobilių 
Suvjenytose Valstijose, siūlo ka
rų pirkėjams stebėtiną bargeną 
kurio nė vienas RETAIL dyleris 
negali pasiūlyti! štai SYKI-J- 
GYVENIMČ) proga įsigyti puikų 
automobilių sensacingai žema 
kaina kurio negalima prilygti 
bile kur!
Sųvirš 450 karų, didžiausias pa
sirinkimas REKORD- LAUŽIAN
ČIŲ automobilių vertybių kurių 
nerasite visame karų pasaulyje.!

1941 OLDSMOBILES 
Puikus pasirinkimas 1941 Ply- 
mouths, yra VISIŠKAI NAUJŲ, 
už stebėtiną pasiūlą. Taipgi 1940 
ir 1939 Oldsmobiles, visi geram 
stoyy, taip žemai kaip

ibi B
Turųpe 10 10^1 
ir Goųpes—puikiausi karai kurios 
pinigai gali pirkti—su radios, Šil
dytuvais, white wall tires—yra 
VISIŠKAI NAUJŲ. Taipgi 25 
1940 Buicks ir 30 1939 Buicks, 
visi kaip nauji, Įkainuotos taip 

. kaip

M25
1941 CHEVROLETS

Puįkus kariukas, pilnai įrengtas 
su radio, šildytuvu, white-wall 
tįrės. Taipgi 12-1940 ir 15-1939 
Chevįrolėts’ taip žemai kaip

*345

1CKS
Buick Sedans

LIETUVIŲ STUDENTŲ KLJUBAS
KURIS.® SEKMADIENĮ, KOVO 16 d., KARTOJA KOMEDIJA' " "TĘTA IS AMERIKOS” MEDIJĄ

?S™-AUDIT0KU0J’ 3133 s: HalsW St. 4:30 v. popiet
Po Vaidinim ošOKIAI.

(APGARSINIMAS)

Taipgi 1938 — 1937 — 1936 ir 
1935 karų, visokių modelių ir 
stilių, pilnai karantuoti už tai 
žema kaina kaip

(APGARSINIMAS) (APGARSINIMAS)

Hm TUE.Y ARE 
r VE BEE^

YEARS/

HSNRY 
FOKD

SCHOOL

F0R TRĄffilINC 

to iii® 
MĮ> HMM 
IN SKIlUP

SWTEp^

^00^
C5UI>UAT£$

NEŽIŪRINT KOKIO STILIAUS 
KARĄ NORITE, MES JI TURI

ME PATOGIAUSIA KAINA 
JUM!

JUS GALIT PIĘKTI TIESIOG 
IR SUTAUPYTI 
$100—$500

NEŽIŪRINT KUR GYVENATI, 
ATEIKIT IR PASINAUDOKIT 
PROGA GAUTI VIENĄ Iš ŠIŲ 

‘ REKORDŲ LAUŽIANČIŲ 
VERTYBIŲ

VISI KARĄ! GARANTUOTI 
NEPAVADUOJAMAS 

PIRKINYS
AR PINIGAI GRĄŽINAMI 

VISI KARAI GARANTUOTI 
TOBULUS

IŠRAŠYTA GARANTIJA IR 10- 
DIEJjTŲ IŠMĖGINIMAS 

JŪSŲ KARAS IMOKĖJIMUI ' 
DU METAI IŠMOKĖTI — 
LENGVIAUSIOS SĄLYGOS 
PRISTATYMAS TUOJAŪS

COOK 
COUNTY

DJSTRIRUTORS 
1340 W, 63rd Street 

Ątdara Vakarais iki 10 
Nedėliomis iki 7 » *

$1.00 Pasiūlymas 
SPECIALISTAS sų 20 metų patyri
mu dabar jrodo sų $t.QO trytmep- 
tais ofise, kad jus galite pasveikti 
be operacijos, be peilio, ir nepra
rasdami laiko darbe. Egząminacija 
NEMOKAMAI, su pirmu trytmentu 
už $1.00. Nelaukite.

RĘCTAL SERVICE
of

NATURAL HEALTH INSTITUTE 
1869 N* Damen Avė. ARM. 8290 
Po laįsniuotų daktarų prįožiųrą.

20 metų patyrimas užtikrina gerus 
rezultatus. įėjimas .per krąutuvę į 

2-trą ąukšįą.
VALANDOS: Kasdien, IĮ įki 8, 

Sekmadienį iki 2.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

^NAUJIPNOSE’



i

Šeštadienis, kęvo 15, 1941 NAUJIENOS, ęhięągo, III.
. .......... I ...... . .. ,

J, A. Daugininas.

Rusų Bolševikų Smurtas ir Lietuva
■ ' "    — i ... . ........... ——»

Pabaltijo kraštai, apsisprendę, 
nepriklausomi ir ginklu išsiko
voję laisvę, sparčiai kėlėsi iš 
Didžiojo Karo griuvėsių. Jų 
sėkminga kultūros pažanga ste
bėjosi ir pašaliečiai. Iš rytų, iŠ 
Sovietų Rusijos, šono tiems 
kraštams vaidinosi tačiau pavo
jus. Norint jo išvengti, teko rū
pestingai ir stigriai dirbti. Mas
kvos nusistatymas šių savo kai
mynų atžvilgiu visą laiką buvo 
dviveidiškas. Viešai ji skelbėsi 
jų užtarytoja, gynėja, o slapčia, 
per savo atstovybių ir komu
nizmo organizacijos tinklą, rau
sėsi po jų santvarkos pamatais. 
Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje 
kominternas ne sykį mėgino su
kelti revoliuciją, bet tie jo mė
ginimai baigdavosi visišku ne
pasisekimu. Priešingai, visos 
tos trys valstybes, bekovoda
mas su Maskvos pinigais gau
siai palaikomu komunizmu, ta
po vis atsparesnės. Galiausiai 
įsitikino Maskva, jog neįstengs 
iš vidaus išsprogdinti Pabalti
jo kraštų ir juos sau pajungti. 
Savo tikslui siekti reikėjo ieš
koti kito kelio. Tas kelias susi
rado.

Europoje vaidinasi neišven
giamo karo šmėkla. Didžiosios 
valstybės priima Sovietų Rusi
ją Tautų Sąjungon, kad galėtų 
didžiulės bolševizmo imperijos 
pagalba lengviau nubaidyti tą 
šmėklą, šit Prancūzija norėda
ma atsveirti Rapalo sutartį, ri
šusią Sovietus su Vokietija, su 
jais irgi susi aria visokiose sri
tyse bendrai dirbti. Didžiųjų

BILIETAI JAU PARSIDUODA!
Sonia Henle Ir /Vthiir Wlrtx Stato

“IT HAPPENS 
ON ICE”

Tratai . NauJIenybė Ant' Ledo! 
riesiai |>U NVw Yorko Ro^hrfpIl'T ;Centcb 
Teatro * ku>/ su didžiausiu pasisekimu 

ėjo per visą eezona
OrlglnalU i (H) Žmonių Sųatatna 

JOE COOK 
— Ir Zvaiirždčmia —

• Sklppy Bnxter
• Frltz Dletl
• Freridy Trmkler
• Jo Ann Denn
• .Mary Jane Yeo
• The Thaella
• Gene Berg

• Kerti Strnnf
• K«lwina Blacle*
• Cnley Se*ery»
• La Verne
• Betty Atklnuon

X Cha*. Hainrs
• Four BrulKett

MII

KOVO 12 iki 23
Popiet — Kovo 16. 22 ir 23 

(Nebue pastatymų Kovo 18 ir 20) 
BILIETAI—-*1.2A, »I.O5. $2.20;

Ložoa. >3.30; General# įžanga—75c
Panriduoda BOND’S, H5 W. Madiaon. 
S'iAte 0484; STADIUM GRILL, 1800 
W. Madison. SEEley 5300: ir MAR- 
9HALL F1ELD & CO.

CHICAGO STADIUM

T0NY LUKOŠIUS 
Geriausias Brighton Parko 

DRABUŽIŲ 
VALYTOJAS 

2555 W. 43rd St.
Reikalui Esant Šaukite:

Tel. Lafayette 1310

valstybių diplomatai ima lauky 
tis Maskvoje, o Maskvos diplo
matai atsiteisia jiems tolygiu 
atsilankymu. Visa tatai esą da
roma taikos labui. Didėjant 
bolševikų svoriui, didėja ir jų 
panaberija. Maskva vis garsiau 
ir garsiau ima šūkauti gįsianti 
ne tik savo žemių ribas, bet ir 
prieigą (“podstup”) į tas ribas, 
mažuosius savo kaimynus. Ma
žieji tačiau nesidžiaugia tokiu 
neprašytu Sovietų pažadu, nes 
nujaučia, ką reiškia toks rite
rišku apsiaustu pridengtas jų 
mojus. Nesidžiaugia, bet ir ne
sijaudina perdaug: Europoje 
ramu tebėra.

Ramu tai ramu, bet vis skar
džiau ima dundėti ginklo skar
das. Jo dudesį nugirsta ir J. A. 
Valstybės, kurios ligšiol laikosi 
visai nuošaliai nuo visokios po
litikos Europoje, šit Preziden
tas Rooseveltas siunčia Europos 
galiūnams, ginklu barškinan
tiems, raštą, kuriuo ragina pa
sižadėti nepulti jo išvardintų 
valstybių, nesikėsinti į jų ne
priklausomybę. Išvardintųjų 
valstybių skaičiuje yra Lietuva 
Latvija ir Estija. Maskva, tebe
vaidinusi demokrato liberalo 
rolę diplomatijoje, palankiai į- 
vertina Roosevelto raštą ir tuo 
lyg pasižada gerbti Pabaltijo 
nepriklausomybę. Kai artėjan
čio karo kvapas visur jau su- 
uodžiamas, kai karas spėjamas 
nebetoli esąs. Maskva, jam iš
vengti ar atsispirti prieš ka ar 
su kuo talkoje, tampa didžios 
mados dalykas. Peršasi jai, kal
bina ja anglai su prancūzais, 
neatsilieka nuo jų nė vokiečiai. 
Tariasi, derasi vieni viešai, an’- 
ri slapčia. Katrie gi laimės Sta
lino malonę? I atvi ja ir Estija, 
kurių sienos tiesiog siekiasi su 
Sovietų Rusijos sienomis, daro
si tų derybų objektu. Maskva 
nori išsiderėti joms savo glo
bą. Tai juk “podstupai” (priei
gos), per kuriuos ims ir užpuls 
kažkoks neprietelis vargšę bol
ševizmo imperiją! Lietuva tuo 
tarpu nutylima. Koktu Maskvai 
apie ją balsiai kalbėti; Lietuvą 
skiria nuo Sovietų Rusijos len
kų koridorius. Litvinovą pakei
čia Molotovas. Ką tai reiškia?— 
klausia diplomatai. Tai reiškia, 
jog Litvinovo orientacija ar
čiau bendrauti su vakarų vals
tybėmis pakeičiama Molotovo 
orientacija krypti į Vokietiją. 
Vokiečiai laimėjo derybas, o 
anglai su prancūzais pralaimė
jo-

Lietuva, neturėdama tiesiogi
nių s'enų su Sovietų Rusija, 
rodėsi, galėjo kiek saugesnė, nei 
Latvija ir Estija, jaustis. Be to, 
nuo 1920 m. sutarties jos san
tykiai su sovietais visą laiką 
buvo geri, nes buvo sustiprinti

COPR. 1441, NC60UCCRAFT SERVICE, INC.

HOUSEHOLD LINENS — s PATTERN 2777
No. 2777—Išsiuvinėtos monogramos (raidės)

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

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 2777 |
| 1739 So. Halsted St, Chicago, m. ’
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nepuolimo, sutartim, prekybos 
ir k'tais susitarimais, .lokių ne
susipratimų nebuvo tarp milži
no ir nykštuko! Maskva nesyk) 
pabrėždavo kiliems, jos santy
kiai su Lietuva esą pavyzdingo 
gerumo. Jei priminsime Geptle- 
man Agreement, abiejų šalių 
sutartą, tai jų bendradarbiavi
mas rodysis ne tik padoras, bet 
ir mandagus. Va Klaipėdos ir 
Vilniaus bylose, kurios Lietuvai 
buvo lyg kokie opus politikos 
piktašnš'ai, Maskva dėjosi pa
laikanti Lietuvių teisę, nors, 
tiesą pasakius, kai tekdavo 
jiems kur gintis dėl tų bylų, ši 
atsikalbinėdavo padėti. Tokį 
Maskvos nusistatymą galima 
pateisinti dėsniu, jog kiekvie
nam tik savo marškiniai arti 
kūno. Taigi tiek to.

Nesauga pasireiškė Lietuvai 
pirma iš vakarų šono. Vokieti
ja staiga pareikalavo grąžint’ 
Klaipėdą, vienintelį Lietuvos 
uostą, ir ji buvo tuojau grąžin
ta. Šalinant tą opą, buvo suda
ryta ir nepuolimo sutartis su 
Vokietija. Tokiu bildu suduota 
Lietuvai smūgis per Klaipėdą 
virto jai apsidraudimu Nemuno 
srityje. Paliko klausimas, ką 
žada rytai. Netrukus ir jis pa
aiškėjo. Šit Lenkija žaibo grei
tumu sutriuškinta ir jau di’i 
narna tarp didžiųjų kaimynų 
Gal taip buvo sutarta Maskvo
je prieš pat karą. Vokiečių 
spauda pasisako, kad Vilniaus 
kraštas butų grąžintas Lietuvai. 
Ar patiems lietuviams jis gink
lu atsiimti, ar, vadovaujantis 
1920 m. Maskvos sutartimi, tai
kos keliu prisijungti? Maskva 
nesileidžia kalbon šiuo klausi
mu ir pati ginklu užima vi ą 
Vilniaus kraštą. Turėdamas da
lyką savo rankose, Molotovas 
pareiškia Lietuvos atstovui, jog 
1920 m. sutartis pasenusi. Lie
tuviai, naudodamiesi anuomet 
sunkia Sovietų būkle, pasisavi
nę tąja sutartimi gudų apgy
ventus plotus. Ir pats Vilniaus 
miestas nesąs rįetŲviškaj>. .Ar 
busią galima Lietuvai prisftirti 
kiek Vilniaus krašto, tai paaiš- 
kėsią, kai Lietuvos delegacija 
atvyksianti Maskvon. Per visą 
laiką Sovietai nekėlė abejonių 
dėl 1920 m. sutarties rimtumo, 
o jau dabar iš karto ima jos 
purtintis. Nuvažiavus Lietuvos 
delegacijai Maskvon, paaiškėjo 
visa: Sovietai siūlo Lietuvai 
grąžinti Vilniaus miestą ir tik 
mažą dalį Vilniaus krašto su 
sąlyga priimti raudonosios ar
mijos garnizonus, atsižadėti sa
vaimės užsienių politikos, de
rinti Lietuvos ginklo pajėgą į 
Sovietų armiją! Tai ne derybos, 
o jau diktatas. Sutikti ar nesu
tikti su juo? Latviai ir Estai 
sutiko su dar sunkesnėmis są
lygomis. Nesutiksi, tai ginklu 
turėsi ginti savo laisvę. Ir Lie
tuva ryžtasi tapti Maskvos va
salu. Ar gerai buvo padaryta,— 
pasakys ateitis. Dabar šuo 
klausimu nėra vienodos nuo
monės. Kalbant apie sienas, nie
ko nepadėjo delegacijos argu
mentavimas lietuvių teisei etno
grafiniais žemėlapiais ir kitais 
šalt’niais, rusų darytais. Tai, 
girdi, istorija, o gyvas reikalas 
visai kas kita. Byt po šiem u 
(taip turi būti) ir gana! Džiau
kitės, išsitaręs Molotovas, kad 
Maskva nebesovietins antrą sy
kį Lietuvos! Kiek jo žodis ver
tas, — parodė paskum įvykiai. 
Padiktuotos sutarties tokia pra
smė: Lietuva lieka nepriklauso
ma, suvereninė, valstybė; Sovie
tai pasižada nesikišti į jos di
daus gyvenimą, nei į jos visuo
meninę tvarką, nei į adminis
tracijos dalykus; užsienių poli
tika, abiejų kariuomenių ben
dravimas yra derinami. Kuriais 
dėsniais tas bendravimas ir ben
dras darbas yra pasiekiamas, 
kaip lyginti kilsimi nesusiprati
mai, — Maskva vengė aiškiau 
pasisakyti. Sutartyje tyčia pa
likta visokių spragų, kad pro 
jas lengviau butų galima pasi
reikšti užpakalinėms, klastin
goms, agresijos mįntims.

(Bus daugiau)

KORESPONDENCIJOS
ILLINOJ AUS ANGLIAKASIU TARPUSAVIO 

KOVA
Už praeities viršininkų klai

das angliakasių tarpusavio ko
va dar vis tęsiasi jau nuo 1932 
metų. Ir už tai turime dvi uni
jas. Senąją — United Miners 
Workers of America — ir nau
jąją Progressive Miners Wor~ 
kers. Senoji U. M. W. of Am. 
turi daugumą narių kaip I Ilino
juje, taip ir visoje Amerikoje. 
Viso narių 650 000, ir ji pri
klauso prie industrinės C. I. O. 
1,000,003 narių organizacijos.

P. M. W. unijukės viršinin
kai sako, kad jie turi Illinojli
ję 35,000 narių. Bet vargiai 
liek turi, kadangi balsavimuo
se savo viršininkų dalyvauja 
tik apie 8,000 narių. Progresy
viai priklauso prie senosios 
amatų “kraft” organizacijos— 
Am. Fed. of Labor. Dabar Ili
nojuje angliakasių d rba iš 
abiejų unijų tik apie 28,000.

Senoji U. M. W. of Am. uni
ja yra turima nariais ir finan
sais, o naujoji P. M. W. uniju- 
kė pra biedna ir nariais ir tur
tu. Ir jai nėra jokios ateities 
pasivyti senąją uniją ir išaugti 
i didelę. Kadangi senoji U. M. 
W. unija yra turtinga finansais 
ir skaitlinga nariais, tai jos na
riai moka ir žynrai mažesnes 
mokestis. Ir ji turi jėgų iško
voti didesnes savo nariams al
gas ir geresnes darbo sąlygas. 
Taipgi turi jėgų ir legislaturo- 
je išgauti iš valdžios puses ge
resnę angliakasyklose apsaugą 
ir teises.

“Progressive” liVOa uniju- 
kė, būdama biedha/ir nariais 
ir finansais, kad galėtų palai- 
kyli savo uniją ir viršininkams 
apmokėti algas, turi ^ųbellavai 
didesnes nibkesti</Wdkėti ri?i 
kad U. M. ,W. of Aįn. nariai 
moka. Ir darbdaviui, su tokia 
maža unija beveik nesiskaito. 
Jos sutartis su darbdaviais bū
na padaryta tik kaijrįjau U. M., 
W. of Am. un’ja sutartį pasira- v so.

Taigi visapusiškai apsvars
čius ir kyla klausimas: kam 
reikia ang'iakasiams dviejų, 
unijų? Ir kam rėkia, palaikyti 
bejėgių, mažą P. M. W. unij li
kę? Čia yra svarbu pagalvoti 
kiekvienam angliakasiui. Ypač 
dabar, kada baigiasi senoji su
tartis kovo 31 dieną.

Vasario mėnesį abi angliaka
sių unijos laikė Springfie’de, 
III., naujų algų konvencijas. 
Senoji U. M. W. unija kvietė 
naująją (progresyvius) bendrai 
aptarti algų ir darbo sąlygų 
reikalą. Taipgi kvietė ir prie 
vienybės. Progresyvių konven
cijoje buvo jr rezoliucijų, kad 
abi unijas į vieną suvienyti. 
Bet kur tau. Progresyvės virši
ninkai p eštu stoja j rleš vieni
jimąsi. Argi dabar jiems nege
rai gauti riebias algas ir turėti 
lengvą pragyvenimą?^ Tai kas 
kad jų nariai moka aukštas 
mokestis ir ši unija nieko ne
reiškia maža būdama, Bile tik 
viršininkams yra gerai. To ir 
užtenka.

Illinojaus U. M. W. of Am. 
unijos prezidentas R. Edman- 
son pateikė progresyviams ir 
gerą pasiūlymą. Dėl labo vieny
bės jis sutinka nuo prezidentys
tės rezignuoti. Taip turėtų pa
daryti ir P. M. W. prezidentas 
W. Keck. Susivieniję išrinktų 
naują prezidentą ir kitus sau 
viršininkus bendrai abi unijos. 
Toksai užmanymas yra pagirti
nas. Bet P. M. W. unijukės vir
šininkai nė šito nenori. Jie štai 
ką daro. Po pirmai balandžio, 
jeigu nebus susitaikyta su ope
ratoriais ir išeita į streiką, jie 
eisią dirbti. Reiškia, laužysią 
streiką. P. M. W. prezidentas 
Keck tai pareiškė per vietos 
dienraščius. O U. M. W. unija, 
jeigu nebus sutarties pasirašy

ta, e’s streikuoti ir dirbančias 
angliakasyklas pikietuoti.

Dabar Springfield, III., yra 
jau tik 2 didesnės angliakasyk- 
los, kuriose progresyviai dirba. 
Mine. A. Coal Co. ir Panther 
Creek .Coal Co. Nr. 5. šiose 
mamose dirba daug lietuvių. 
Lietuviai ir kitokie neturėtų eit 
streiklaužiai!ti. Ir turi sudraus
ti savo viršininkus? •

Sime B. Coal Co. 4 10 narių 
lokalas vasario 21 d. 1941 m. 
259 balotais prieš 108 nubalsa
vo (po priežiūra valdž’os) su
grįžti prie U. M. W. of Am. 
unijos. Turėtų ir visi kiti loka- 
lai Mine B. pokalą pasekti ir 
sugrįžti prie U. M. W. of Am. 
didžiules unijos ir užbaigti ant 
višados visokius nesusiprati
mus ir padarytas praeities klai
das.

Suskaldymu unijos buvo at
liktas blogas darbas. Ir tai nie
kada nereikia darvti. Skaldyto
jai tvėrė “Safely Miners Uni
on”, ‘‘National Miners Union” 
ir Progressive Miners. Bet iš 
to nieko gero neišėjo. Tik di
džiulės unijos-organizacijos ga
li pagelbėti iškovoti didesnes 
algas ii' geresnes darbo sąlygas.

Tel. VTCTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas 

Carr-Moody Lumber Co. 
NAUJOS LENTOS, STATYBOS 
medžiaga, rėmai, durys, stogai na
mams. Pagerinimus finansuojame, 
nereikia (mokėjimų—3 metams iš
mokėjimai, lietuvis pardavėjas.

STANLEY LITWINAS. 
Generalis Vedėjas.

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, HL.

Todėl nereikia skaldytis, o 
vienytis. Tik didesnėje vienybė
je darbo žmonių galybė.

Vlncent Chernis.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Bullitt prašo duonos 

prancūzams
WASIIINGTON, 1). C., kovo 

12 d.—William Bullitt, buvęs 
ambasadorius Prancuz’joje, 
spaudos konferencijoje pareiš
kė, jog neokupuo'on Prancuzl 
jon reikia siųsti maisto produk
tai.

Reikia žiūrėti, kad siunčia
mas maistas vokiečių nebūtų 
pagrobtas, bet nereikia leisti 
prancūzams ba da u t i.

STATYKITE NAUJĄ 
NAMĄ

AR NEREIKĖTU PRADĖTI ČEKIU 
■ SĄSKAITĄ SU DROVERS?

Tada kada moki bilas—išrašyk dėl sumų, kurias esi skolingas. 
Kada reikės pinigų asmeniškiems reikalams—išrašyk čeki dėl rei
kalingos sumos. Jūsų išmainyti čekiai suteiks rekordą visų išlaidų 
ir bus kvitos už užmokėtas bilas.

MUMS BUTU MALONU TURĖTI JŪSŲ ČEKIU SAS- 
i- KAITĄ PAS DROVERS. KODĖL NEATEINATE APIE 

JA PASIKALBĖTI, ŠIANDIEN?

Drovers National Bank 
Drovers Trust &. Savings Bank 

MEMBERS, FEDERAL UZPOSIT INSURANCE CORPORATION

47.JH STftĖET.- ANP .ĄSįilABP..AVINUI. ' CHICAGO

Pirkite Refrigiratorius Dabar
PRIEŠ KAINŲ PAKĖLIMĄ

Daug Sutaupinsite

Progrese Furniture Co.

PROGRESS KRAUTUVĖ yra tikras headąuarters dėl 
gerųjų išdirbysčių refrigeratorių

• General Motors Frigidaires
e General Electric ir
® Westinghouse Refrigeratorių

Pilnas pasirinkimas 1941 metų mados modelių 6 kubiš-
kų pėdų dydžio už kainą nuo ..................../.... $114.75

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI
PRITAIKOMI VISIEM

Imame senus refrigeratorius į mainus ant naujų 
nnnnAMv nrnirrj NTTinr.AjnA

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

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

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

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

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

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

JOHN PAKEL
BUILDING CONTRACTOR

6816 So. Western Avė.
Tek GROVEHILL 0306—0363

T fi I ! D V V I Busi turtinges-

UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and LOAN ASSOCIATION .

OF CHICAGO
Mokame 3*/ž% Dividendų

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

$1,000,000.00
* IIVo . ► * . 7

Atrodykite Metus Jaunesni 
NATŪRALIAI ATRODANTI

Dantų Fleitai

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

Fleitai 
Pataisomi $1

$050 
iki 
$35

Apkain. 
Nemok.

Hejna Bros

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

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

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

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

Sekm. 10 iki 4.

RYTINĖ RADIO 
VALANDA 

— iš stoties —

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.
ąB

GERBIAMI NAUJIENŲ Sksi- I 
tytojai Praioml Pirkinių Be&- I 
balais Eiti į tas Krautav®®, I
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Britų ofensyvas

kinti žmones, kad jis ne be rei
kalo protegavo Girą. Gira, gir
di, ir mokslo nebaigęs gali ki
tus mokyti. “Kritikos k a ra- 
liaus” titulas tai parodo.

“Kritikos karalius” navai- <(1 
n ik uotas.

Įdomu šiuo atveju yra tai, 
kad ir pats Liudas Gira patikč- 
jo, kad jis iš tikrųjų “pasku i- 
nis ir giliausias žodis literatū
ros klausimuose”. Jis ne tiktai 
išleistus rašinėlius kritikuoda
vo, bet pradėjo dėstyti taisyk
les kaip rašytojai privalo rašy-4* 
ti ir kokia kryptimi vystyti sa
vo mintis.

E. Rad z ik aus kas tiek įsisma
gino, kad viename “Skaitymų" 
numery atspaude ilgiausią 
straipsnį apie “genijų, talentus 
ir talentėlius”. Jis ten pripasa
kojo tokių nesąmonių, kad ir 
paprasčiausias skaitytojas buvo 
pasipiktinęs. Net pačių klenka-

saujienų-acme Teiephotr HM tarpe pasigirdo protesto bal- 
Londono laikraščiai didžiausiomis antraštėmis pa- įsu.

skelbė, kad “Leasc-Lend” bilius patapo įstatymu. Prem
jeras Churchill’is įstatymą pavadino “Nauju Magna Car- 
ta . . . Inspiruojantis pasitikėjimo ir ištikimumo aktas.” 
Paveikslas prisiųstas per radiją.

Bimba, Pruseįka, Andriulis ir 
kiti Stalino pakalikai drįs tatai 
užginčyti?

Smurtas prieš tautą
Ta aplinkybė, kad sovietų in- 

išvadavo liaudį iš Smeto-1 važi jos metu Lietuvoje buvo 
nos jungo”. Šitą burbulą pučia nedemokratiška valdžia, jokios 
ir okupantų pakalikai Aineriko- svarbos čia neturi. Mussolini 
je. - anąmet užpuolė Etiopiją, kurios

Diena iš dienos “Laisvė” ir valdžia buvo ne tiktai nedemo- 
“Vilnis” pasakoja, kokią baisią kratiška, bet buvo feodal ška, 
“vergovę” kentė Lietuvos žmo- kaip viduramžiuose. O betgi ko- 
nes “Smetonos režimo” laikais, munistų spauda tuomet tą už- 
ir kaip jie dabar yra “laimia-1.puolimą} ant Etiopijos griež- 
gi”, tuo režimu nusikratę.

Kiekvieną žmogų, 
pritaria Lietuvos 
komunistai vadina 
ninku”. Amerikos lietuvių vi
suomenei, kuri darbuojasi dėl 
Lietuvos nepriklausomybės al- 
steigimo, jie prikaičioja norąi. v, « - - . , , .,. v x . krašto žmonėms pasidaro barsi atstergti Smetonos viespatavi- . . , . . ........... .„ . TZ . , . v. skriauda, kuomet i ii įsilaužiamą Lietuvoje. Komunistai zi- ,.c , , .. , . svetima ginkluota jėga ir uz-no, kad jie meluoja, nes Sme- , . .., Jv. „ YJ,. . . deda jam svetimą jungą,tonos režimo salininkų yra
tarp Amerikos lietuvių labai Argi Lietuva komunistų aky- 

i mažai. Visos musų prieš-bolše- se neturi nė tiek teisių, kaip ta 
vikiškos srovės yra aiškiai ir Afrikos šalis? Ar lietuviai yra 
pakartotinai pasisakiusios už mažiau pribrendę nepriklauso- 
demokratines Lietuvos a įsteigi- mam gyvenimui, kaip etiopai? 

liną. Komunistiški šarlatanai pa-
Tačiau komunistiški melagiai sako j a apie “šimtus laiškų”, 

nesiliauja publiką mulkinę, ir kuriuose Lietuvos valstiečiai ne- 
dabar, kai p. A. Smetona, atvy- Va džiaugiasi savo “laimingu 
ko į Jungtines Valstybes, tai jie gyvenimu” po okupantų val- 
neriasi iš kailio, stengdamiesi džia. Nėra abejonės, kad tam 
pasidaryti “politinio kapitalo” tikras skaičius žmonių Lietuvo- 
savo partijos kromeliui. Vienas jc turi naudą arba gavo mora- 
penktakojis, pav. rašo Brookly- linį pasipiktinimą iš dabartinio 

| no stalincų organe: t perversmo. Tie, kuriems teko
Lietuvos Pr*e senosios Valdžios nukenlė- 

ir kančių PaJuto smagumą ir piktą 
Lietuvoje džiaugsmą, kuomet buvo nu- 

gyvenimas. versli ‘tie, kurię juos skriaudė.
Valstiečiai ir visi darbo žmo- Uuiie piirųiau negalėjo iš- 
nes patapo savo reikalų, sa- kilti arba »ric gyvenimo P™1' 
vo ateities šeimininkais. Jan laikyĮi> PasitIar5 laimingi, gavę 
suėjo aštuoni mėnesiai, kai aukštas vielas (kaip I alcckis 
LietUvfts cla1-b6 žmonės gyve- ’r k.).-.Kitus žmones okupantai 
na be ‘tautos vado’, be žval- ste.n8iasi. įvairiais budais pa- 
gybos, be priespaudos.

“Apie tąjį gyvenimą mu
sų spaudoje tilpo šimtai laiš
kų, rašytų daugiausia vals
tiečių. Juose žmonės džiau
giasi nusikratę Smetonos, 
kuris 1926 metais smurtu bu
vo pasigrobęs valstybės galią; 
kuris taip žiauriai engė Lie
tuvos liaudį, lietuvių tautą ir 
paskui pats pabėgo.”
Tai typiškas begėdiško žmo

nių mulkinimo pavyzdys. Kris
lelis tiesos čia yra įpintas į di
delį glėbį melo ir humbugo.

Visi žino, kad 1926 metais | 
buvo smurto keliu nuversta tei
sėta demokratinė Lietuvos val
džia, ir visi žino, kad to perver
smo vyriausieji kaltininkai iš
bėgiojo, pamatę pavojų, o kiti 
net parsidavė Lietuvos nepri
klausomybės priešams. Komu
nistai visą Jaiką rėkia apie Sme
toną, bet tikrasis 1926 metų 
perversmo vadas buvo Augusti
nas Voldemaras. Jisai paskui ir 
keturis komunistų “mučelni- 
kus” sušaudė, o betgi Stalinas 
davė Voldemarui profesoriaus 
vielą Maskvoje!

Toliau. Jeigu yra smerktinas 
1926 m. gruodžio 17 dienos 
smurtas, tai šimtą kartų labiau 
yra smerktinas 1940 m. birže
lio 15 dienos įmurtas, nes per- 

i eitųjų metų birželio mėnesį bu
vo sutremtą Lietuvos nepriklau
somybė. Pati Maskva ir jos pa
kalikai šitą faktą pripažįsta, 
nes ir jie sako, kad Lietuvą “iš
vadavo” sovietų Raudonoji ar
mija.

Ar komunistai drįs sakyti, 
kad svetima armija turi teisę 
įeiti į kitos valstybes teritoriją 
ir tenai “daryti tvarką”? Pati 
sovietų valdžia yra pasirašiusi 
su daugeliu valstybių (taip pat 
ir su Lietuva) sutartį apie agre
sijos reikšmę. Armijos įsiverži
mas į svetimos valstybės žemę, 
nežiūrint kokiais sumetimais ji-| 
sai yra atliktas, yra nepateisi
namas nusikaltimas. Ar Mizara,

Visa Lietuvos okupantų pro
paganda yra paremta tuo, kad 
jie
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Jau ilgokas laikas, kai ofensyvą veda anglai ir jų 
talkininkai, o ne “ašis”. Iki pereitojo rudens buvo prie
šingai. Sąjungininkai gynėsi, o vokiečiai ir italai puolė. 
Iniciatyva buvo agresorių pusėje.

Užkariavę Skandinavijos šalis, Holandiją, Belgiją ir 
Francuziją, naciai buvo pasiekę aukščiausią galybės laip
snį. Jie buvo taip įsismarkavę, kad Hitleris jau prana
šavo greitai paklupdyti Angliją ir prieš rudenį pabaig
siąs karą. Buvo numatyta jau ir diena, kuomet nacių 
“fiureris” turėjo su triumfu įžengs į Londoną: rugpiu- 
čio 15.

Bet Londonas dar ir šiandien nėra paimtas. Vokie
čių divizijos patruliuoja dešimties suviršum valstybių te-1 
ritorijas ir skverbiasi į Balkanus. Bet Hitleris bando už
kariauti Balkanus be kovos, tik grasinimais ir diploma
tinėmis intrigomis. Tų grasinimų net ir mažiukė Grai
kija nenusigąsta. Ji vis dar muša italus Albanijoje ir 
ruošiasi ginti nuo vokiečių savo rytinę sieną.

O tuo tarpu britai gaudo fašistų legionus Afrikoje. 
Juodmarškiniai nedrįsta nė į mūšį stoti prieš britų jė
gas, tik bėga nuo jų ir, kai nesuspėja pabėgti, pasiduoda.

Dideli mūšiai eina ore, ties šiaur-vakarine Europa. 
Anglų lėktuvai bombarduoja Vokietijos miestus, vokie
čių lakūnai — Anglijos miestus. Kurie padaro daugiau 
žalos savo priešui, sunku pasakyti. Atrodo, kad šita ko
va kol kas eina beveik lygiomis. Bet tuo pačiu laiku ang
lai sugeba padėti Graikijai ir smarkiai veikti Afrikoje.

Dviejose srityse iniciatyva, tokiu budu, jau perėjo į 
“ašies” priešų rankas. Tai yra labai reikšminga atmai
na karo padėtyje, palyginant su tuo, kas buvo prieš pu
sę metų laiko. ' < t

Kitas pusmetis parodys, ar Hitleris turi pakankamai 
jėgų laimėti kuriame nors fronte stambią pergalę. Jeigu 
ne, jo popieriai bus prasti.

laimia- puolimą{ ant 
čiausiai ksmerkė. Nė vieną kartą

. . jie neužsiminė apie “karalių ka- 
kilike np-r

. ' • raliaus” Hade Selassie valdžios
°^uPa<j,Jah atžagareiviškumą. Priešingai, 

sme om 1..^ sa|^, kad tautos nepriklau- 
soinybe~yra svarbesnis dalykas, 
negu, valdžios forma; nežiūrint,

“Bet praėjo los 
valstiečių ašarų 
dienos, šiandien 
kuriasi naujas

pirkti, dalindami atimtus iš 
“storkaklių ūkininkų” sklypus 
žemės, skirdami komisarų pa- 
gelbininkais įmonėse ir 1.1. O
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Literatūros Reikalais Į
XIII.

Vincas Krėvė proteguoja Girą
Liudo Giros draugai, ruošda

mi jam literatūros katedrą auk
štoj mokslo įstaigoj, norėjo pa
rodyti poetui siurprizą, bet pa
tys buvo didžiausio siurprizo iš
tikti.

Jų proteguojamas literatūros 
“profesorius” pats pasisakė, kad 
jis literatūros reikaluose nieko 
nenusimano ir nori šį tą pasi- 
mokėti. Apie kitų mokymą ir 
kalbos negalėjo būti, nes visi 
žino, kad aklas aklą netoli te- 
nyvgs. ■■ -

Manote, kad šitoks siurprizas'

teraturoje. Su bolševizmu jis 
maišė viską ir naudojo progą 
dergti liberalizmą, socializmą,

stovaujaučius žmones.
Krėvė pats vienas nepajėgė 

“Skaitymų” prirašyti, todėl pa
sikvietė bendradarbiauti Liudą 
Girą. Nei Krėvė, nei Gira savo 
varliais rašyti nedrįso. Krėvė 
pasirašinėjo M. Keinšiu, o Liu
das Gira — E. Radzikausku. 
Šiedu vyrai ir pripildydavo švie
timo ministerijos apmokamą 
žurnalą. Kiekviename numery
je jiedu prirašydavo po kelis 
stfhipsnius savo pavardėm ir 
po ilgiausią straipsnį slapyvar-

Vincas Krėvė, didžiausias 
Liudo (iiros “menadžerius“, ne
galėjo į krepšį numesti visų 
straipsnių, kurie “kritikų kara
liaus” adresu buvo parašyti. Jis 
buvo priverstas atspausti Tumo 
ir T. Nokubo straipsnį, kuris 
pavadintas “Vėjo malūnai”.

T. Nokubas labai karčių pi
pirų pabarstė Girai. Kalbėda
mas apie “kritikos karalių” No
kubas sako: — Kritikai dažnai 
atsiduria prieš genijus tokiame 
padėjime, kaip višta prieš 
išperėtus ančiukus, kurie 
savais keliais.

Toliau Nokubas sako,
kritika yra kūryba. Bet kritikos 
kūrėjas turi gimti su tam tik
ru talentu. Be to, jis privalo 
turėti kuo plačiausius horizon
tus, būti bešalis, 
gali būti bešalis, 
vo simpatijų ir 
kas svarbiausia,

savo 
eina

kad

kick žmogus 
atsižadėti sa- 
antipatijų ir, 
nesivaizduoti

i

Vokiečiai gali sukilti
Beveik visi iki šiol manė, kad vokiečių “morale” 

(dvasia, pasiryžimas) yra nepalaužiama.
Dideli Hitlerio armijų laimėjimai mūšiuose su len

kais, paskui holandais, belgais ir francuzais ir Berlyno 
propaganda, remiama palankios naciams spaudos, įtiki
no milionus žmonių Europoje ir Amerikoje, kad vokie-J 
čiai nesusmuks moraliniai, nežiūrint, kiek vargo jiems 
tektų pakelti dabartiniame kare. Visi pranešimai apie 
Vokietijos kariuomenę iki šiol sakė, kad jos nuotaika 
kuogeriausia, disciplina pavyzdinga. Rašydami žinias 
apie Vokietijos žmones, užsienio korespondentai nuola
tos pabrėžia, kad vokiečiai aklai tiki savo “fiureriu”, kad 
jie seks paskui jį į ugnį ir į vandenį, kad jų “patriotiz
mas” niekuomet nesusvyruos.

Bet vienas amerikietis, William B. Mock, išbuvęs 
daugiau kaip pusę metų vokiečių okupuotame Paryžiuje, 
turi visai kitokią nuomonę. Jam teko susitikti ir kalbėtis 
su daugeliu vokiečių karininkų ir kareivių,- ir dauguma 
iš jų pasirodė esą Hitlerio priešai. Juo toliau, kareivių 
dvasia vis labiau smunka, kai ateina iš namų laiškai, ku
riuose jų giminės ir šeimos skundžiasi, kad gyvenimas 
Vokietijoje eina sunkyn dėl anglų blokados.

Tas amerikietis mano, kad Vokietijos žmonės gali 
sukilti prieš Hitlerį, jeigu jie neteks vilties, kad karas 
greitai pasibaigs vokiečių pergale.

Nustatyti Vokietijos žmonių nuotaiką prieš Hitlerį 
labai daug padės Amerika, remdama anglus. Juo dau
giau lėktuvų, laivų ir kanuolių anglai gaus iš Jungtinių 
Valstybių, juo aiškiau vokiečiai pradės suprasti, kad na
cių pralaimėjimas yra neišvengiamas.

Amerikos pagalba Anglijai ne prailgins karą, kaip 
pasakoja visokie “izoliacionistai” ir nacių bei komunistų 
agentai, bet jį sutrumpins. Patys vokiečiai imsis žings
nių, kad butų pašalinta didžiausioji taikos kliūtis, t. y. 
hitlerizmas.

Galanda kirvį Molotovui
Sovietų premjero ir užsienių reikalų komisaro, Via

česlavo Molotovo, karjera gali pasibaigti taip pat stai
giai, kaip Litvinovo. Jo žmona, “draugė” žemčiužina, bu
vo pažeminta neseniai įvykusiame partijos suvažiavime.

tikas bus panašus i vaikų, ma
nantį, kad jo kambarys esąs vi-

prisivilioti visokiais pažadais ir 
puikių ateities prospektų pieši
mais. Visa “tarybines” Lietuvos

kiais okupantų pučiamais b u r 
bulais.

Laiškai iš Lietuvos
Taigi butų stebuklas, jeigu iš 

tų Maskvos apdovanotų, papirk
tų arba apmulkintų žmonių ne
ateitų laiškų, išreiškiančių 
“džiaugsmą”. Bet ir pačių ko
munistų laikraščiuose jau pasi
rodė ne vienas laiškas su nusi
skundimais dėl prekių trukumo 
ir neapsakomo visų reikmenų 
pabrangimo.

Tačiau tie, kurie skundžiasi, 
bijo savo mintis išreikšti, ir jei-

tai jie rašo ne komunistams ar
ba Maskvos pritarėjams, ka
dangi jie numano, kad tarp to 
gaivalo yra daug sovietų šnipų, 
kurie laiškų autorius išduotų 
Stalino žvalgybai.

Tuo tarpu žmonės, kurie lai
kosi toliau nuo komunistų, yra 
gavę nuo savo giminių Lietuvo
je daug pranešimų apie tai, kad 
Lietuvoje šiandien viešpatauja 
didelis skurdas ir tokia žiauri 
priespauda, kokios nė aršiau
siais “Smetonos režimo” lai- 
kais nebuvo! Tokių laiškų jau 
visa eilė buvo tilpę “Naujieno
se”. Iš pašto ženklelių ir pašto 
antspaudų Redakcija galėjo len
gvai įsitikinti, kad tie laiškai 
tikrai atėjo iš Lietuvos. Apie 
kokią nors apgavystę čia nega
li būti ne kalbos, nes žmonės, 
kurie tuos laiškus gavo, žino 
labai gerai, kas p uoš rašė.

Vadinasi, yra faktas, kad bol
ševikai biauraus smurto keliu 
išplėšė Lietuvai nepriklausomy
bę ir negailestingai spaudžia ir 
išnaudoja jos liaudį. O komu
nistai šilą pasibaisėtiną tiesą

sirinkate, jeigu taip manote. 
Kai jiems nepavyko Giros į 
“profesorius” įkišti, pradėjo jį 
proteguoti kitose vietose.

Sveikai galvojanlicms žmo
nėms atrodo juokinga tokia elg
sena, bet tuometiniame Lietu
vos gyvenime lai buvo papras
čiausias reiškinys. Tai buvo lai
kotarpis kada visi “karšti pa
triotai” — truks-laikys — sten
giasi sau ir savo draugams šil
tas vietas gauti. Visoki avantiū
ristai, svieto perėjūnai, stengėsi 
“viršun iškilti”. Blogiausia, kad 
visos “Šiltos vietos”, “geros al
gos”, direktorių titulai buvo 
daromi Lietuvos gyventojų są
skaitom

Turi laikotarpiu didžiausiu 
Liudo Giros protektorium buvo 
Vincas Krėvė. Švietimo minis
terija Krėvei buvo pavedusi re
daguoti žurnalą “Skaitymai”. 
“Valstybės stulpai” norėjo, kad 
butų užkirstas kelias bolševiz
mui, reikėjo tad visose gyveni
mo srityse išvystyti priešbolše- 
vistinę akciją. Krėvei liepė “su
kirsti” bolševikus literatūros 
arenoje. Krėvė pats rašė ilgiau
sias litanijas apie bolševizmą Ii-

bando paslėpti, dilindami visuo
menei akis riksmu apie Smeto
ną. Kai kurie tautininkai, deja, 
jiems dalinai padeda, įsivaiz
duodami, kad jeigu komunistai 
“Smetonos režimą” niekina, tai 
reikia jį tyčia ginti. Taip daro 
p. Karpius savo “Dirvoje”, ne
sijausdamas, kad tuo budu ji
sai pila vandenį ant Stalino 
klapčiukų malūno. Jam visuo
met trukdavo logikos.

Klausimas eina ne apie buvu
sią ligi birželio 15 d. Lietuvos 
valdžią, o apie pačią Lietuvą — 
apie lietuvių tautą, Lietuvos 
žmones.

Maskva Lietuvą pavergė. Nu
mesti tą nuožmų olai pa n tų jun
gą yra vyriausias lietuvių tau
tos uždavinys.

tevedančios vienos jo durys ir 
kad saulė tcšviečianli pro vie-

spaudė ir kiti asmenys, bet jie
du daugiausia “Skaitymo” pus
lapių pripildė.

Jiedu, aišku, ir honorarą nu
sinešė. Tuo metu tai sudaryda
vo ne mažą sumą. Kita spauda 
laikraštininkams mokėdavo po 
centą už eilutę, o šiedu vyrai iš 
valdžios iždo ir po litą pasiim
davo.
Gira tampa “kritikos karalium“

Kiekviename “Skaitymų” nu
mery Gira praspausdavo ilg'au- 
sią straipsnį literatūros temo
mis. Jis kritikuodavo kiekvieną 
naujai pasirodžiusį literatūros 
kūrinėlį. Kritikuodavo, aišku, 
sulig “centro nurodymais”.

Jeigu raštą parašęs asmuo 
buvo ištikimas kasdien vis stip
ru jautiems krikdemams, Liu-

vo. Bet jeigu autorius nenorėjo 
eiti “pagal srovę”, tai Gira vi
sokių priekabių atrasdavo.

Liudas Gira pakritikuodavo 
net ir tokius, kurie su “sroVe 
ėjo”, bet dėl “mažo mokslo” 
arba “neprityrimo” kartais į ša
lį nukrypdavo. Tokius asmenis 
Liudas Gira pabardavo ir nu
rodydavo kuria kryptimi reikia 
“plaukti”.

Bandyta sudaryti visuomenė
je įspūdis, jog E. Radžakausko 
straipsniai yra “rimčiausios kri 
tikos žodis”. Tokią mintį pro
paguodavo profesorius Vincas 
Krėvė, palaikė ją ir kiti to me
to reakcijos šulai.

Kadangi monarchijos idėja 
to melo Lietuvoje dar buvo ga
na stipri, ypatingai taip vadi
namų “tautos vadų” tarpe, tai 
ir E. Radzikauskas buvo pa
krikštytas “kritikos karalium”. 
Joks kritikas, manyta, geriau 
negalės įvairių literatūros klau
simų aptarti.

Vincas Krėvė stengėsi plėsti 
šitokią mintį apie Girą, nes tuo 
pačiu jis norėjo ir save patei
sinti. Vincds Krėvė norėjo įti-

kamai iškilti, o jis jau buvo nu
vainikuotas. Tai dėjosi 1921

—Kazys Varkala

LAIŠKAS IŠ 
LIETUVOS

ATSIŲSK NORS KOKIŲ 
SENŲ SKUDURŲ, JIE 

MUMS LABAI REI
KALINGI

Ištraukos iš laiško, kurį ga
vo baltimorietis iš savo sūnėno:

. . . Pirmiausia duodu žinoti, 
kad Lietuvoj jau sovietų rub
liai ir červoncai, nors, dar ir li
tai vaikščioja. Viskas labai pa
brango, o labiausiai materijos. 
Geresnės materijos metras kai
nuoja 400 litų, baltiniams met
ras 30 litų, — ir tai negalima 
gauti pirkti. Kojinės visai pra
puolė, visai nėra. Čebatai kai
nuoja 300 litų. Jeigu dėde ga
li, tai parleisk nors kokią apne
šiotą eilutę arba panešiotų bal
tinių ar pančiakų, ba Lietuvo
je jau nega’ima gauti ne už pi
nigus. Stovi žmonės prie krau
tuvių sustoję ir laukia, ir neži
no ko sulauks. Atėmė ir iš mū
šų lauko 7 hoktams, o likusią 
žemę nevalna nei parduot, nei 
purendavo!, — tik Uiri pats 
dirbti ir gyventi. Kaime žmo
nes kol kas dar vis gyvena, bei 
mieste tai jau blogai. Na nei’ 
ko nė norėti, — užsieniuose ka
rai eina, daug fabrikų sustojo 
ir šiaip sunku pargabenti pre
kes.

... O žmonės dabar dar la
biau geria, negu pirma. Snapso 
bonka kainuoja 16 litų.

. .. Jeigu gali, dėde, tai par- 
Icisk nors kokių senų skudurų, 
jie mums labai reikalingi...

Garsinkitės “N-nose”

i
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Remkite Lietuvišką 
Žyduką,

NATHAN KANTER
MUTUAL LKJUOR
CO.—VVHOLESALE

4707 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 0014

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

and LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZKRIS, Sec.

3236 S. Halsted St C AL. 4118

Jei Insurance reik pas 
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

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

Home Office N e w ar k. N. J.
1432 8. Calttornia Avė. Laf 0771

0/ ON SAVINOS 
INVESTMENTS

Current Rate Shorc Accounts

(Tęsinys)

Sustingo žmonės, nuščiuvo, 
visai kita puse išsivertę raudo
nos, blausios akys. Kaip per
kūnas nuaidėjo komisaro šū
vis . •. Kulka, numušusi šmo 
t ūkę marmuro, dzingtelėjo į 
korpusą ir, švilpdama, atšo
ko rikošetu...

Paskui buvo: gargialiuojęs 
keiksmas, spiaudimas baltų 
pūslėtų putų, gargaliuojąs kvė
pavimas, kažin kieno nežmo
niškas riksmas, kojų dundėji
mas, erzesys...

Sukaukė kaip padūkę mo
torai, suvirpėjo “'Pantera”. 
Truktelėjo sraigtai už laivo 
šono, kažin kas šliuptelėjo, su
urzgė, ėmė brėžti — lyg pik
ti geležiniai juros baisūno pir-

ros” aptaisymę. Vėl sustingo, 
vėl truktelėjo, įsitempė pas
kutinį kartę — ir sukaukė mo
torai lygiais, vienodais kauks
mais. Sraigtai nutraukė mi 
nos plieninę virvę.

Galingas smūgis {suvirpino 
laivę. Pasiliuosavusi mina atsi-

NAMŲ SAVININKAI

ŠILDYMUI 
ALIEJAI

Pirkit Dabar! Taupykit!
KAINOS DABAR GILIUOJA

Pečiams Aliejus "7 gal.
Ne mažiau 150 gal. / ■
’nrnasams Aliejus &al*
Ne mažiau 400 gal. w

FELDMAN
PETROLEUM COMPANY 

Tel. HARRISON 3500

mušė į laivę Zachnry^ius la
biau užsimerkė. Komisaras 
dab plačiau nusišypsojo. Gin- 
sas išsitraukė laikrodį:

—štai, štai. •. Lieka visa !..
Praėjo akimirksnis, antras 

—ir trečiame suriko džiaugs
mingai Cumosovas:

—Kylame! -.
žmonės nežinojo — kuo ti

kėti, ko klausyti. Dvejetas ker
tėje, atvertę galvas, gargaliuo
dami, leisdami seilių sroves, 
susmuko ant aslos. Kepkinas 
atsipeikėjo. Jis kramtė nagus 
nusikaltusiai šypsojosi ir vis 
tvirtino:

—Nusikaltau ... nusikaltam 
... netyčia —

Zacharyčius atmerkė vienę 
akį, komisaras susiraukė.

Ginsas, prisikišęs prie iliu
minatoriaus, nieko, be pilkos 
žaliavusios sutemos, nepama
to. Jis džiaugsmingai nusišyp
sojo, suriko, kaip vaikėzas:

—Visę, visą pirmyn!
Drauge su elcktromotorų 

kaukimu sugargaliavo balsai:
-Yra-.. Yra!...
Antanas jaučia, kaip darosi, 

drėgni skruostai ir suru ant 
lupų. Dairosi visi aplink. Visų 
drėgnos akys, degančios aud-. 
ringu gyvenimo džiaugsmu, 
nepaprastu pasigerėjimu.

—39 ... 37 ... 30 ... ' ;
Džiaugiasi čumosovas. Jis be 
veik šoka prie šturvalo, pritūp
damas su kiekvienu šūksniu.

MADOS

4578

No. 4578—Graži ir praktiška su
knelė. Sukirptos mieros: 34, 36, 38, 
40, 42, 44, 46, 48.

Pro periskopę pasirodė švie
sa. Įsisiurbė į ję Ginsas- Ne
toliese “Panteros” lėtai ir di
dingai sukinėjosi didžiulis 
juodas minos kamuolys. “Pan
tera” plaukė tiesiai į ję.

—Dešinėn vairus ... Dar,

—Y ra de-ši-<nė! — 
rėkia bocmanas. Jis 
pirma nesijaudinęs ir

—Yra dar dešinė!
Jura rami. Mažytis lygus 

bangavimas, ir akiraičio kraš
te dega kaip liepsna auksinis

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

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

Čia įdedu 15 centų Ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No.....

Mieros , per krutinę

(Vardas Ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

užkimęs

ramus.

savotiškas 
lauktas 

laivo šono — 
dalbų ir tyliai 

Antanas pastu-

NAUJIENOS, Chicago, III.

GARSUS MAGIKAS CHICAGOJE—

Sįį:į:&įįiz

DANTE, Europoje pagarsėjęs magikas pirma
dienį atvyksta su trupe Chicagoj ir per kurį laikę ;kas 
vakarę duos vaidinimus Erlanger Teatre, Clark, neto
li Rando'lph. Jo statomas “Revue” vadinasi, “Sim— 
Sala—Bim”. Kainos nuo 55c iki $2.20.

Jura žaidžia miriadais švi
tėjimų. Auksinis kamuolys ne
noriai nurieda už aiškaus aki
račio, uždega tamsiai raudonu 
gaisru debesis.

Dvelkia jodo kvapu, supu 
vusiu juros augalų.

Su. pasigerėjimu įkvėpuoja’ 
nuvargusios krutinės.

Žmonės geraširdiškai keikia 
juodę neapsukrią minę . . .

x * x
Virp ind a m a g a rs ę, “Pante

ra” tęsiamai sukaukė sirena. 
Prie patrankų suerzėjo arti-

leristai, lyg nebuvo nieko prieš

ir suvirpino vakaro tylų orę— 
baisus sprogimas. Minos ske
veldros krito krito į vandenį, 
juodi durnai slinko virš ra
mios juros.

Po pusvalandžio vėl staugė 
dizeliai “Panteroje”, vėl tie
sėsi už laivo puiki laivo pada
rytos srovės linija.

Priešaky ( rodėsi trokštieji 
krantai...
SulietuvinoArejas Vitkauskas 

(GALAS)

i

“Saulė! Buk sveika, sena 
valkata — saule!”

—Kilk!!
Dabar ir Topsas šypsosi, o 

locmanas nori gerti.
—Yra!
—Išpusti vidurinę!
Paspaude d aibę Navaginas, 

ir kai pasigirdo 
burbuliavimas, 
triukšmelis už 
sukniubo prie 
ėmė kukčioti, 
me jį, suriko:

—Išpusta vidurinė! — ir su
stabdė putimę.

Mažiausią greitumą!
Ant denio ėtrnė pliaukšėti, 

vanduo, ir buvo tas pliauškė-: < 
jimas saldesnis ir brangesnis 
už visus žemiškus garsus, ar
timesnis ir meilesnis-

Ginsas žiuri į laikrodį.
“Aštunta valanda vakaro ..

Na, ir vyrai, berneliai ! Bet juk 
tai rekordas!” — mano jis ir 
jaučia, kaip nuo to rekordo 
akyse ugniniai ratai ir įvai 
riaspalvės musės ...

Dešimtys karščiuotų blausių 
akių žiuri į Ginsę. Girdi jis 
nepakėliaiHę komandbs gar
galiavimą ir savo, tokį patį.

Atidaryta bendrojo skyriaus 
ventiliacija, šalta srove liejasi 
oras į laivę. Godžiai geria jį 
sausos gerklės.

Atidaromos skylės. Standžia, 
sunkia mase iššauna oras. Jis 
slegia ausis, varo sciles — ma
loniai gaivinintį, geria jį žmo
nes iki -apsvaigimo.

—Stop, motorai! V
Tankus puspadžių trepsėji

mas į geležį- Visi staiga iŠ 
karto atsimena, kad yra ne
pakenčiamas noras rūkyti.

Braižomi degtukai, pilamas 
tabokas, kaip vienas suka ož-. 
kakojikes rūkymai, kemša 
pypkes,

~^Pf-f-u-u! Tai bent, kaip 
puiku 1

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

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

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
•>aies lax ekstra.

BLACK BAND LUMP ... >9.75

I Turtas irs 55,500,000.001
Apart Apsaugas, Mes Turime

• A A A vATSARGOS FONDĄ Virš

$425,000.00
=Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigui g - —-———..... ...    , -  ---------- — -!
I CTANiucn ■■a&immBaBsiman
S r-t r-. »<lfl

Į tOAN ASSOClATONof Oucago

4192 Archer Avenue’
VIRffinia i 141 j

aJ

NELAUKITE—
Rytoj Gali Būti Pervčlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius, ar 
šiaip ką apdrausti, ‘reikalaukite agento, art>a brdkeri®, kad jis pa
rūpintų jums polisą per musų kompaniją. Nelaimei ištikus, netu
rėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underv/riters”

01ALLEY & McKAY, Ine.
222 W. Adams St. kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208
GENERALIAI AGENTAI šių Kompanijų: 

AMERICAN INDEMNITY COMPANY 
COLUMBIA PIRE INSURANCE COMPANY

. IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS F-IRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FJRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

MARCH RĖMOVAL SALE
TAIP! YRA TEISYBE
KAD BUDRIKO RAKANDU ANNEX-WAREHOUSE

3417-21 S. Halsted Street turės išsikraustyti. Lieka tik 60 dienų šiam iš- 
pardavimui.

KAD $125,000 stakas
rakandų, radijų, pečių, šaldytuvų, parlor setų, turės būt išparduota nepai
sant kokiomis kainomis — sutaupyt kraustymo išlaidas.

KAD šis išpardavimas sparčiau eitų,
kainos ant visų rakandų stebėtinai nužemintos.

KAD sutaupysite nuo 30 iki 40 nuošimčių
ant moderniškų, stipriai padarytų parlor setų, miegamo kambario setų, 
dining room setų, gasinių pečių, šaldytuvų, karpetų, lempų. Sutaupysite 
daug pinigų dabar perkant rakandus ir taip namams reikmenis.

VISI LIETUVIAI 
REIKALAUJA

PLEITŲ
Ateikite į Phillip’s Dental Labo 

ratory kol kainos Žemos
TRU-FTT
PLEITAI

Lab. kaina

$9-50
ir aukse

GARANTUOTA MEDŽIAGA
Taisome ir Atnaujiname senus 
pleitus viena .... $1.00 „
diena * I ir aukš.
PHILLIP’S DENTAL 

LABORATORY
2358 NVEST 63rd STREET

Prospect 2174
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

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

nuo laisniuotų dentistų.

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LA) N G DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. V1CTORK 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

LIFE
SPECIAL 

trumpam 
laikui 
60 Dienų 

Dvkai Išbandyt

ir

$17.50
viena

American Beauty 
Fleitai
Ploni, natūralus,

12 Mėnesiu
FACE-F O R MI N G 
PLEITAI, natūra
liais gurnais, nesu
laužomi ......................

nesuiaužomi
Mokėti

3417-21 SOUTH HALSTED STREET
ŠALĘ.BUDRIKO NAUJOS KRAUTUVES SU MĖLYNU FRONTU

$2.00
DYKAISUDRIK RAKANDU ANNEX s

Leidžiamas žymus radi o programas iš stoties V7CFL 970 kil. nedėlios vakarais mm 5:30 iki 6:i5 vai.

APSKAIČIAVIMAS
Pleitai gaminami nuo 
gautų nuo laisniuotų dantistų, 

į Atsineškit S j Skelbimą!
I Jis $9.00 perkant 
Vertas____“ naujus pleitus

Excel Dental Lab., Inc 
4707 IRVING PARK RD. 
113K1 « MICHIGAN AVĖ.

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

Tel. DEArborn 1470 
Atdara vakarais—4 aukštas.

t
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nimois«Sndiana-Michigaii-Wiscoii sm Žinios j
CIO. Sutinka, 
Jeigu—

i

Požėla ir Angelas
Vakar Buvo
Kenosho

RICHMOND, Ind. — CIO U- 
kio mašinų unija paskelbė, kad 
ji sutinka su kompanijos pasiū
lymu leisti vietos Harvester 
dirbtuvės darbininkams nusprę
sti, ar jų didžiuma nori toliau 
streikuoti ar ne. Dabar dirbtu
vė vra uždaryta.

Bet CIO stato sąlygą, kad jei
gu darbininkai pasisakys už 
streiką, tai kompanija automa
tiškai turi pripažinti unijos rei
kalavimus ir pasirašyti sutartį

(Chicagos CIO — Harvester 
streikuose nieko naujo).

KENOSHA, Wis. — Karol s 
Požėla, lietuvių garsusis risti- 
kas, kuris.dabar menadžeriauj i 
išgarsėjusiam “Angelui”, Maur
ice Tillett, vakar vakare buvo 
Kenoshoj. Jo “auklėtinis” rito-

pačioj ristynių programoje ri
tosi ir lietuvis Bill Bartush.

Ilgai Šios žinios 
Laukėme: Jau Ima 
Stigti Darbininkų

Kovo 24 Svarstys 
UAW Peticiją Dėl 
Fordo Rinkimų

Dirbtuvėse Vyksta “Nera
mumai”.

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 .........
Ramatų žolės .............
Trajankos 60c arba 3 .pk. $1.50
Žolių knygelė aprašo visokias 

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

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

85c 
60c 
60c 
60c 
60c

r

d

V

t

rį

GRAND RAPIDS, Mich. — 
Tikėsite ar ne, šio miesto tė
tušiai atranda, kad šiais me
tais iš numatytų WPA pro
jektų, lik apie pusė bus gali
ma įgyvendinti už lai, kad.... 
trūksta darbininkų. Tai žod
žiai kurie, daugelis manė, vi ( 
sai iš amerikoniško : 
prapuolė dar Hooverio 
link kampą” gerbūvio

DETROIT, Mich. — Vakar 
buvo paplitę gandai, kad Fordo 
dirbtuvių liejyklų departamen
te buvo įvykę “darbininkų ne
ramumai”, bet smulkmenos ne
žinomos.

Darbo taryba tuo tarpu apie 
kovo 24 d., ruošiasi svarstyti ir 
laikyti viešą apklausinėjimą dėl 
CIO Auto Workers uivjos poli
cijų paskelbti darbininkų balsa
vimus Fordo River Rouge ir 
Lincoln dirbtuvėse.

“Kai Pekla Užšals”.

Jauna Motina Mirė 
Pagimdžius Kudikiį

ELGIN, 111.
bus palaidota jauna Mildred 
Rubis, kuri mirė Chicagoje tre
čiadienį tuoj po pagimdymo 
kūdikio. Mrs. Rul.h, kuri 1935 
metais ištekėjo už cbicagieeio 

j Rudolph Rūb o, g'mė -Elgius 
1912 melais. Chicagoje Ruki-ii 
gyveno adresu 4612 W. Adams 
street. Mrs. Rubis naujagimė 
duktė, daktarai mano, gyvens.

— š’and.en 
jauna

O JI SU TĖVAIS 
TURĖJO BŪTI

DETROIT, Mieli.

Harry II. Bennelt, Fordo 
personalo direktorius” pareiš-

• I kė, kad “Jeigu balsavimai bus ,)CI 
i-i ... . . . . ___ . i

i ap
lietais.

11 Metų Mergaitė 
Pagimdė Kūdikį

CARSON CITY, Mieli. — Ce
zariuos operacijos keliu 11 me
lų meksikietė pagimdė sveiką, 
7 svarų 4 uncijų kūdikį, ber
niuką. Jo tėvas nežinomas.

Vaikai Sudegė, 
Motinai 30 Dienų
Kalėjime

LaPORTE, Ind. — 22 
motina Beatriče Glancy 
nuteista 30 dienų kalėjime už

melu v 
buvo

mainė automobilius kaip pan-į neprižiurėjimą savo dviejų ma- 
čiakas, pirkosi molorciklius, žų vaikų. Abu sudegė, kai ji iš- 
su kitom moterim į bloridą ^jo j krautuvę, užrak’nusi abu 
važinėjo,” o ji turėjo su lė- namie.
vais gyventi, skundėsi teisėjui _____________
Richler’hu .apie savo vyrą ęj.-SpjjJs T ipfnvp 
Katherine K. Blažio, 2542 CaS- IzIClUVę

Teisėjas jai davė diyorsą. Rockforde

žų vaikų. Abu sudegu, kai ji iš-

Streikas Padidino
Pašelpos 
Reikalavimą

Išteisino Už Vyro 
Užmušimą

MILYVAUKEE, \Vis. — Pa- 
sekoj Allis-Chalmcrs firmoj 

tebevykstančio Streiko, Mil- 
waukee apskričio pašalpos

EAST ST. LOUIS, III. — Tei
smas išteisino 38 metų Mrs. 
Lue Rodeinich Burns, kuri ne
seniai nužudė savo 45 melų vy
rą, John P. Rurns. Teismas su-

niu metu yra smarkiai padi
dėjęs skaičius pašalpos reika
laujančių žmonių. Sako, kadį Mrs. Burns dabar buvo tei- 
dėl streiko, suvirs 800 ' naujų ‘ siama antru kartu už vyro nu- 
pareikalavimų

dama”.

Mirė Automobilio
Sužeista Aurorietč

žudymą, bet ir pirmiau buvo 
išteisinta. 1931 męjtais ji nušo- 

'vė savo trečiąjį vyrą, Shelby 
Clav. Burns buvo ketvirtas s.

AURORA, III. — Vakar mirė 
sekmadienio automobilio nelai
mėje sunkiai sužeista 22 metų 
Virginia Verbic, pagarsėjusi 
Auroros gražuolė. Jos sesuo, j 
Bernadine, nelaimėje buvo už
mušta.

i DR. A. KASATCHENKO, S.pecia- 
'listas, turintis patyrimą ir daug 
' praktikos. Gydo visokias ligas, ge- 
1 ras patarnavimas. Diplomuotas Pe
terburge.. Antrašas 216 St. Cathe- 

: rine East. Ligonius priima nuo 12- 
14 p. m. 6-9 ,p. m. Tel. M. A. 6832.

IŠGĖDINO POLICISTO 
ŽMONĄ

WAUKEGAN, III. — 
riama išgėdinimą Zion, 
licisto žmonos,

Už
III., po-

! pripažinti, ir jeigu CIO juos ^i^jIJĄ

NVEST FRANKFORT, III.— automobilių susikulime, 
pirmadienį iš- Telferson ir Rockton, 

važiuoja 31 vielos vyras, tarp sunkiai^ sužeista 23 melu 
jų Joc Balsis, 603 East 7lh ir ^ortbelė, 

Elm.' ui., 
| stret. Pirmą pagalbą 
Rockford ligoninėje.

laimės, tai Fordas ‘derėsis’ su 
unija tol kol ‘pekla, užšals’, bet 
derybos dar nereiškia, kad mes Karo tarnybai 
turėsime unijai nusileisti.

Danvillėj Mirė 
Dr. Cass, Geras

Harry Banycky, 2008 E.

ROCKFORD, III. Trijų
prie

rock-
Arline E. Balulis, 

1015 North Horsman 
gavo

metams joiiete Lietuviu Draugas 
buvo nuteistas 28 metų John ■
Rentimam. Bausmę paskyrė ap
skričio teisėjas Dafiy.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

iohn F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

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

su POVILU ŠALTIMIERU.

MIRĖ GARSUS 
FABRIKANTAS

Du jauni kareiviai, kurie bu
vo su merginomis, tebeguli li
goninėje.

LIETUVIAI

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DANVILLE, III. — Dr. Geo
rge T. Cass, 69 m. amžiau\ 
kuris- pasimirė nuo plaučių 
uždegimo trečiadienį, buvo 
palaidotas vakar. Dr. Cass, 
nors ne lietuvis, per 
metų praktikavimo 
mieste, buvo gerai su 
lietuvių susipažinęs, 
gydęs ir daugelio vaikus į pa
saulį atvedė. Velionis sakyda
vo, kad su lietuviais jis, pir
mu kartu susipažino ‘ bestu
dentaudamas Valparaiso 
versitete.

' MIIAVAUKEE, Wis. — Už
vakar naktį mirė A. J. Linde- 
mann, buvęs prezidentas Linde- 
mann & Hoverson Co., pečių 
kompanijos.

sa'šian'ie 8-s Sužeidė. Troko- 
dauf'din Gatvekario Nelaimėj 
<laug jų. 

Kelis Sužeidė Brighton Parke.

BRIDGEPORT.JI -4 Astuoni 
keleiviai buvo su- 
28-|os ir

.'i gatvekario 
uni- v • .. Halsted

Laidotuvių Direktoriai^
NARIAI

Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

$
t

m
■ r.’

9
llll III lt III l<«l lt III II III linini Uliniu

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE
-111111111111111111111111111111111111111111

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

J. MULEVIČIUS "
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

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

Telefonas YARDS 1419.

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street 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

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

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

Vienas Gimė
Kitas Žuvo

D0WAGIAC, Mieli. — Mrs. 
Jcsse Lukas užvakar gimė sū
nūs. Vakar jos vyras, Jesse Lu- 
cas, žuvo po Mieliigan Central 
traukiniu, už 6 mylių nuo šio 
miesto. Sudaužė jo automobilį.

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

Soredomis ir Nedėl. pagal sutartį. 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

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 XI
Namų Tel. VIRGINIA 2421

Žymiai Padidėjo 
Studebaker 
Apyvarta

225 Raciniečiai
Gavo Amerikos 
Pilietybę

RAGINE, Wis. — Vakar 
cuit teismas suteikė Amerikos 
pilietybę 225 raciniečiams, jų 
tarpe keliems lietuviams. Vieti
nis amerikoniškasis dienraštis, 
Journal-Times, šalia plataus pi
lietybės suteikimo ceremonijų 
aprašymo, patalpino didelį pa
veikslą parodantį lietuvę, Mrs. 
Adam Kahvait, 1835 Chatham 
street, sudedant priesaiką prieš 
valdžios kvotėją. Po paveikslu 
pabrėžta, kad Mrs. Kahvait su

cir-

bes ištikimybes Lietuvai, kurių 
ji apleido 1912 metais.

Nauja Tvarka.
Pirmiau Racine pilietybės eg

zaminus darydavo kada tik at
sirasdavo kandidatų, nors ir 
kasdien, bet dabar išbandė nau
ją tvarką — palaukia savaitę ar 
dvi, iki susidaro didesnis skai
čius ir paskui egzaminuojami 
masiniai. Vakarykščios ceremo
nijos buvo pirmos lok os, už- 
lad tiek daug naujų piliečių vie
nu kartu.

Kadangi kiekvienas pilietis 
turėjo dar atsivesti po d i liūdi 
ninku, tai susirinko į teismą tie
siog nv’lž'niška minia. Ir t:krai 
jaudinantis ir inspiruojantis 
vaizdas išėjo, kada tiek žmonių 
iškėlė dešines ir pasižadėjo bū
ti ištikimais Amerikos pTieč’ais.

TEISĖJAS UŽSIMOKĖJO 
PABAUDĄ

tai, 
va

landą laiko, ir jo turėjo lauk
ti, teisėjas Robert S. Cowie 
užsimokėjo $5 pabaudos.

MADISON, Wis. — Už 
kad jis pavėlavo į ,teismą

važiavusį 
stotį.

iš gatvės i <. (rokų

Lietuvių sužeistųjų 
nėra. Vairuotojas, Glen 
ry iš Tcrre Ha u te, Ind., 
namas neatsargumu.

Sužeidė Moteriškę,.
BRIGHTON PARK. — Prie 

Francisco and Archer avė. au
tomobilis kritiškai sužeidė 39 
metų brightonparkielę, Mrs. 
Auna Sojkas (?), 4403 South 
Francisco avenue. šv. Kry
žiaus ligoninėj. Vairuotojas, 
Leon Smith, 7008 East End.

BRIGHTON PARK. — Du 
žmonės buvo labai sunkiai su
žeisti, kel. automobilio —tro- 
ko nelaimėje, prie 44th ir 
Sacramento avenue. Trokas 
apvirto, numušė elektros stul
pą ir papylė gatvėn kiauši
nius ir sviestą, kuriuos vežė. 
Sužeistieji, 32 m. Earl Wm. 
Shaare, 655 N. Auslin, ir tro- 
ko vairuotojas, Harold Ham- 
mer, 1148 W. Randolph. Abu 
Southtown liogninėje.

Taksi Sužeidė.
18-ta. — Taksikabas sužei

dė 22 metų Dan Aliano, prie 
221 W. 2<5th s t. Automobilį 
vairavo, Charles Stungis, 2651 
West 15th st.

Low- 
kalti-

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NA I HIENOSE”

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu neturite pinigų, kreip
kis į Naujienų spulką,— 
gausi paskolą ant ILGŲ 
METŲ.

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

SOUTH BEND, Ind. — Stu
debaker automobilių bendrovė 
skelbia, kad vasario mėnesį ji 
pagamino ir pardavė 8,306 au
tomobilius, o pernai per vasarį 
pardavė 7,490.

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas:

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos:

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

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak. 

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

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. Karį Nurkat
(NURKAITIS)

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

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

Yards 3089

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

KITATAUČIAI 
nStHKRŽMAir" 

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

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

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

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J..
ZTTRRTCK’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. VTNCENNES 5272

Tel. HYDE PARK 3395

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir Vaikų Ligų Gydytoja 

Dabar priiminės ligonius namuose 

6733 S. Crandon Avė.
Vizitai sulig sutarties 

(išskiriant trečiadienius ir šešta.)

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

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
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.: ųuo

3149 SO.
TeL

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

HALSTED STREET 
VlCtory 2679



Šeštadienis, kovo IK, 1941 NAUJIENOS, Chicago, H!.

Pirmad. Registruos 
Darbininkus
Karo Pramonėms

Kreipkitės į Artimiausią 
Darbo Raštinę.

/

Pirmadienį Chicagoje ir Ill
inois vąlstijęje, taipgi pej? vį- 
są Ameriką, bus regįsĮrpojanh 
darbininkai, kurią dabar ne
turi darbų, be| porėtų dirb|i 
kuro pramonėse, arba sutinka 
lavintis tekiąją dąrbui.

Yąjdžią nori sudaryti dar- 
bipinkų “rezervą” ir iš jo už- 
pi|c|yti trukumus, Jcurie yra 
pasidavę kai kuriose pramonė
se, arija netrukus pasidarys.

Užsiregistruoti reikia arti
miausioje raštinėje.

/Rištinės Chįcagoje.
Žemiau seka jų sąrašas Chi- 

cągpje:
(Už Chicagos kreipkitės į 

vietinę lllipois Štate Emplay- 
męnt Service raštinę arba į 
nedarbo apdraudos raštinę)

5306 Lawrence avenue, 455čį 
Kenmore avenue;

4207 Armitage avenue;
914 West Montana str.eet, 
4812 West Mądison Street; 
175 North Ada Street;
817 Exchapge Avenue;
4711 Sq. Park Way;
453 W. 63rd St.;
6760 Stony Island Avė.;
56 EasĮ llOtli St.;
8657 Connnercial Avenue;
Cen tralinė raštinė adresu 

208 West Washington S t.

Lietuvių Balalaikų 
Orkestro Koncertas
Rytoj vakarą Hollyvvood saėie

PARENGIMAI
ŠĮVAKAR
Birutes Choro šeimyniškas Vakaręjis, Pariųš-Gįrėn^s 

salėje, 4416 South Węsjtern avenue, 7 vai. vakare. Par 
rengimas nariams, rengėjams ir choro draugams. Šq- 
kįąi, programas, bųfefąs. 1

S.L.A. 134-tPs Kuopos Dov(anų, Žaislų ir šokių Vakaras, 
Hollywood Salėje, 2417 West 43rd stre.et, 8 vai. vak. 
35 centai. Vaišės. Dovanomis $25.00.

St. Padriek Vakaras, Jonistų Salėje, 814 West ’33rd Street, 
vynas, gerasšokiai, pasilinksminimas, užkandžiai, 

orkestras. 7:00 v. v.

RYTOJ
ĮJętuvįų Studentų Kliubas (L.U.C.) stato

MERIKOS” (pakartojimas, publikai
Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 3133 South Halst^d 
Street, 5:30 vai. pp., įžanga 55 centai. Visas pelnas 
Studentų Stipendijų Fondui. Šokiai.

Draugystė Susivienijimo Brolių ir Seserų Lietuviu Bun- 
co ir Kortų vakaras, Dievo Apveizdos Parapijos Sa
lėje, 18th ir Union avenue. 5:00 vai. po pietų. Komi
sija ir valdyba kviečia visus narius ir draugus atsi
lankyti.

/

Brjghton Parko Jaunuolių Balalaikų Orkestro Koncertas 
Hollywood Salėje, 2417 West 43rd Street, 5 vai. p. p., 
30 centų. Puikus programas, bufetas.

ii

reikalaujant),

CLASSIFIĘD ADVERTISEMBNTS
PERSONAL

Asmenų Ieško
PAILSAU JOE WALUSH arba 

Vaičiaus, pirmiau gyveno 43į2 So. 
Ashland, Chicago, 111. Prašau atsį- 
šaųktį .prįę advokato S. D. 39 So. 
La Sąįle $t.? Room 1425. Jarą yra 
palikimas mirusio Joe Green.

PAĮĘŠKĄU FABIJONO’ JUK- 
NIO, paeina iš Akmenės parap., 
Turiu svarbų reikalą. Prąšaų ątsį- 
šauktį. Vincentas Liufkus, 7240 S. 
Racine Avė.

SITUATION WANTED 
Ieško Pajrbo

PATYRUS BŲČERYS— paieška^ 
darbo. Pašaukite, CANAL 9095.

ATLIKSIU BENDRĄ VALYMO 
darbą ir skalbsiu pirmadieniais, 
trečiądieniąis arba ketvirtadie
niais. $2.50 ir karteris. KENwood 
19,67.

HELP WANTED—FEMAI.Ę
______Darbininkių Reikia
MOTERYS DIRBTI ŽARNŲ dir

btuvėje. Patyrimas pageidaujamas, 
kreipkitės 1335 West 47th St.

SINGLE NEEDLE operatoriai, 
i patyrę, ant moteriškų suknįų. Kiti 
1 neatsišaukite. Pastovus darbas.
SMOLER BROTHERS, Ine. 230p 
Wabansia.

REIKALINGĄ PATYRUSI vei- 
terka. ‘ SOPHIĘ’S RESTAURANT, 
2407 West 47th Street.

MERGAITĖS 
MOTERYS

HELP WANTEp-MALE-FEMALE 
Darbininjkųrparbinijok  ių Reikia
BERNIUKAI

VYRAI
Turime pastovius darbus pradi

niams įr patyruąiems darbinią- 
čams — ofisuose, mašinų šapose, 
dirbtuvėse, viešbučiuose, Valgyk
lose ir kitokiose įstaigose. Pastovas 
darbai, aujkščiaųsįos algos. Visi dar
bai garantuoti.

TRIAltfGLE EMPLOYMENT 
25 E. Japkspą — 13-tas Aukštas.

IĮELP WĄNTfeD—MALĖ 
Darbininkų Reikia

VYRAS DIRBTI FARMOJE. Tu
ri mokėti karvę melžti. 4650 South 
Westerą Ąv.e.

REIKALINGAS PATYRĘS buče- 
rys , turi gerai kalbėti angliškai. 
Pastovus darbas. ARCHER STO
RES, 8700 Archer Ąve., Willow 
Springs, III. Willow Springs 1099.

FUĮINISHED RQOMS—TO RENT 
Gyvenimui ^mbariai

RENDON fornišųotas kambarys, 
apšildomas. Prie mažos šeimynos. 
Vienam ar dviems asmenims su ar 
be valgio. Girtuokliai prašomi ne
atsišaukti. 4422 S. Troy St.

PASIRENDUOJA KAMBARYS 
prie vienos moteries. Vienam arba 
dviem vyram, kurie turi darbą. 
Su valgiu ar be valgio. 3118 So. 
Lowe Avenue.

kurti, visuomet reikia • gerokai 
padirbėti ir pridėti savo lėšų, 
taigi jaunuoliai tikisi skaitliiv 
gai publikos, ne vien todėl, kad 
laukia lietuvių paramos, bet ir 
tędėi, kad duos gražų ir įvairų

ga tiktai 30 centų. —A. M-nė.

Iš Koncerto
Į Ligoninę

( Laiškas Redakcijai)

Pirmiausia 
ačiuoli jums

REAL ESTATĘ FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

PERKAM, parduodam ir mainom 
namus, lotus, farmas ir biznius. 
Turime didelį pasirinkimą namų 
pirkti už cash arba mainais. Norinti 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa
tarnavimo Šaukite:

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE — LOANS— 

INSURANCE
4631 S. Ashland Avė.
\ Tel. YARDS 1001.

PARSIDUODA Bridgeporte me
dinis 6 kamb. cottage. Naujai mo
dernizuotas, rnaųjas beržo wood 
yvorkas, arches.

Aukštas cementuotas beismentas. 
Galima padaryti kambariai. Nėra 
skolų, dalis įmokėti priimsiu Hard- 
ware 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, storas ir 5 kamb. 
flatas pigiai.

5 kamb.
10 flatų 

Parke.
.14 flatų

Mėrąuette
8 flatų pečiais šildomas pigiai.
Visi šie bargenai yra verti pirk

ti, nes kainos žemos. Rašykite 
matykit—

JOE VILIMAS, 
6753 So. Rockwell St.

muro bungalow, pigiai, 
muro namas, Marąuette

ir 2 štorai, muro namas 
Parke.

BRIGHTON PAR. — Brigh
ton Parko Lietuvi] .Jaunuolių 
Balalaikų Oi kęst ras, kuris la
vinasi jau kelinti metai, rytoj 
vakare rengia grižų konce tą. 
Hcilywood salėje, 2117 West 
13rd atremt* r y -* c- - r

Orkestrui diriguoja Juozas 
Budrcvicius.

“Pagelbin’nkai”
Jauniems muzikams progra

mą padės pildyti Brighton Par
ko Jaunuolių dainininkai ir pa
ti orkestro organizatorė, p. A. 
Zabukienė.

Norint ką nors gražaus su-

ELEONORA BALČIŪNIENĖ 
po tėvais Remeikytė

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 nuliudime 
vyrą Antaną, dvi dukteris, 
Eleonorą ir Anne, 3 sūnūs: 
Joną, Antaną, ir Kazimierą, 
gimines ir pažįstamus.
Namų telefonas CANal 3423 
Kūnas pašarvotas J. F. Pa

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

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

Nuliūdę liekame:
Vyras, Dukterys, Sųnai ir 
Gilinės.

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

Sako, Dar Niekas 
Tokių Dovanų 
“Nėra Gavęs”
SLA 131 Kuopa Rengia Nepa

prastą Vakarą
S.L.A. 134-ta moterų kuopa 

rengia tikrai nepaprastai įdo
mų dovanų ir žaislų vakarą, 
kuriame kiekvienas atsilankęs 
turės progą savo laimę ištirti.

Bus kortų ir kauliukų (Bun- 
co) žaidimas, už kurių pasise
kimą bus duodamos tokios do
vanos, kokių dar niekas jokiam 
vakare nėra gavęs.

Durų Prizai, šokiai, Etc.
Taippat bus dovanų $25.00 

penkiose dalyse, be to, daugy
bės įžangos—door prizų, ska
nias vaišės ir šokiai laukia visų, 
žodžiu sakant, vakaras 'visais 
atžvilgiais bus linksmas, įdomus 
ir laimingas.

Rengėjos širdingai kviečia vi
sus atsilankyti į šį pirmą tos 
rųšies vakarą šįvakar, Hplly- 
yvood svet., 2417 W. 42nd St. 
Pradžia 8 vai. vak. Už 35 cen
tus įžangos visi turėsite pro
gą ir savo laimę išbandyti, ir 
šauniai laiką praleisti.

— S.L.A. narė.

leiskite man pa- 
už paskelbimą 

laikraštyje apie mano nelai
mę—ąksidentą, kuris įvyko sti 
manim sekmadienį, vasario 23 
d., 11 vai. vakaro, kai aš grį
žau iš “Naujienų” vakaro. Q 
antra, neatsisakykite įdėti į 
jūsų laikraštį mano širdingą 
ačiū visieips mano draugams 
i p jiažįstaniipins, kurie, paty
rę iš jūsų laikraščio' apie ma
no nelaimę, aplanke jnanč St. 
Paul ligoninėje.

O kas lai per ligoninė ir 
kur ji randasi, aš iki šiol ne
žinojau. Aš gyvenu Bridgepor
te nuo 1928 metu. Laikau šo-

SUSIRINKIMAI
KUPIŠKĖNŲ KULTŪROS DR- 

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

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

ĖKO KLIUBO susirinkimas įvyks 
kovo 16 d., sekmad., 1:30 v. .popiet, 
C. Ūkelio svet., 3436 S. Lituanica 
avė. Visį nariai kviečiami dalyvdut

—Valdyba
KRAKIŠKIŲ APŠV. IR KULT. 

Draugiško Kliubo mėn. susirinki
mas įvyks sekmad., kovo 16 d., 
1:30 v. popiet, Sandaros svet., 841 
W. 33rd St. Visi, nąliai prašomi at
silankyti ir atsivesti naujų narių.

—M. Titiškįs, Kąst.
AMERIKOS LIET. PIL. POLIT. 

IR PAš. KLIUĘAS 12 Wąrdo lai
kys savo mėn. susirinkimą sekmad. 
kovo 16 d. 1 vai. popiet, Hollywood 
svet., 2417 W. 43 St.

—Paul J*, Petraitis, Rast.
AM. LIETUVIŲ LAISVAMANIŲ 

ETINĖS Kult. Draugijos No. 1 kp. 
mėn. susirinkipaas įvyks pirmadie
nį, kovo 17-tą d.,‘ Darbininkų svet. 
10413 So. Michigan Avę. 8 vai. v. 
Visi nariai mąlonękite dalyvauti, 
nes turime svarbių "reikalų aptarti.

Sejkr. P. J. Kučinskas.

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 Maplewo,od avenue.

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

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

225 West 75th St.

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

33rd St. jau 10 melų. Iš tos 
mokyklos išėjo į gyvenimą 
šimtai mokinių. Vieni jų ap
sivedė ir jau turi vaikus, o ki
ti liko profesionaliais šokė
jais. Ne vienas desėtkas lie
tuviu vaiku ir dabar tebelan- 
ko mano mokyklą. Ir nė vie
nas iš buvusių ir esamų moki
nių niekuomet neprasitarė, 
kad čia kaimynystėje yra li
goninė. O štai dabar dėl įvy
kusios nelaimės aš atsidūriau 
joje. Nebandysiu aprašinėti 
ligoninę ir jums nepatarčiau 
į ją patekti! Ir lik vieną ma
lonų pergyvenimą aš iš tos 
įstaigos išsinešiu, būtent, kad 
lietuviai tėvai ir jų vaikai į- 
vertino ir neužmiršo savo šo-

Susirinkimas
Liet. Tautiškoj Parap. atsi

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

Po pamaldų buis susirinkimas 
parapijos ir prakalbos 7:30 v. v. 
Kviečia visus atsilankyti. Bus 
daug svarbių žinių parapij.o- 
nams.

Komitetas ir Klebonas.

Šiandien Metropoli 
tan Dainuoja 
“Carmen”

ar

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

PARSIDUODA 10 FLATU naujas 
muro namas .................... $16,000.

9 fialas pusnąųjąs muro namas, 
(weather stripped), visi langai ir 
tailo senos toiletuose ....... $18,000

6 f lėtai Marąuette Parke naujas 
muro — geras pirkinys. Netoli Ar
go—6 flatai ir 2 štorai, naujas mu
ro ...................................... $15,000

4 fletas muro namas platus lotas 
arti parkių ........................ $5,750

4 fletas muro Brighton Park ar
ti Archer Avę..................... $9j)00

4 fletas naujas muro arti Mar- 
ąųette bulvaro ................. $12,000

2 fletas Brighton Park naujas 
muro pirmas apšildomas. Privers
tas parduoti pigiai arba rąąįnyti 
ant katedž.

Bizniavas namas apšildomąs tuoj 
už Pulmona tavern. plotas žemės, 
tinkamas dėl piknikų, prie van
dens, šokių salė (Hali), ant Hi^h- 
way ir gatvekariai eina pro šalį 2 
fletai viršui $10,000. Arba mainy
sime ant privatiŠko namo.

WISCONSIN bizniška farma, pil
nai prirengta geriausiai išgerinta, 
vieta įkurta ir gera biznį daro, la
bai gražioj vietoj. Geriausia proga 
kam nors. Kaina $9,500. Be skolos. 
Arba mainysime ant miestavo na
mo. Senatvė. Visi žipo? kad per 
mane padarėte .pelningesnį pirki
nį arba geresnį mainą. Turime vi
sokių namų.

CHAS. URNICH (URNIKAS) 
2500 West 63rd Ęt.

Phone: PROspect 6025.

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. Rockwell St.

DIDELIS BARGENAS 2 krau
tuvės, 15 fliatų, 14 pietų sęnumo, 
63rd prie Western, įplaukos $7,700 

I Kaina $33,000.
PAUL

Tel. YARDS 5118.

DIDELIS BARGENAS
Geras bizniąvas muro namas su 

trims extra pagyvenimais ir bu- 
černės biznis, geroj vietoj, senas 
išdirbtas biznis, turi būti parduo
tas dėl svarbios priežasties, kurią 
patirsite ant vietos. Šaukite

YARDS 5579.

CIGARETAI IR TABAKAS, ice 
cream ir saldainiai, gėrimai, žurna
lai, mokyklų reikmenys, žaislai, 
sporto reikmenys, žuyavimo reik
menys. įsteigta 10 pietų, vieta gy
venimui, -parsiduoda dėl senatvės. 
Už 'cash parduosim labai .pigiai. 
Atsįšaukite, 2519 West 63rd ‘ St.

PARSIPŲOPA DELICATESSĘN 
ir mokyklos reikmenys — biznis 
išdirbtas per daug mėtų. Pardavi
mo priežastį paarsite vietoje.

3856 So. Washtenaw.

NAMAI, FARMOS IR BIZNIAI
Kas nori pigiai pirkti, greitai 

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

IR APYLINKĖJE
Mūriniai bungalows, kainos nuo 

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

CHARLES B. SUROMSKIS, 
COMPANY, 

So. Western Avenue 
3713 Vakarais Rrospect

TURIM TUOJAU PARDUOTI 
palikimui sutvarkyti. 3 aukštų mū
rinis namas, prie 857 N. Harding 
Avenue. Hot water šiluma. Infor
macijos adresu 855 N. Harding 
Av.enue. Atsišaukite 2-tram ąukšte.

SAVININKAS PARDUODA 8 
flatų modernišką namą, pigiai. 
METZ 35 W. 74th St., ABErdeen 
2451.

6921 
REPublic 
0176. -

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

4314 So. Ashląnd Avė.

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

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

1014 W. 19th St.

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

PARSIDUODA KAMPINIS mū
rinis namas dviejų flatų, 2 štorai 
su tavern. Biznis išdirbtas per 10 
metų. Taipgi turi 5 lotus parduoti 
ar mainyti ant rezorto prie- leikos 
arba ruiming house. Pardavimo 
priežastis turi 2 biznius.

7132 So. Racine Avė., Chicago.

Negirdėti Bargenai 
6 flatų muro namas po 5 
šildomas, 4 karų garažas, 
$13,900, Southsidėj.

2 fl. muro namas po 4 
šild., kaina $6,000. Brighton

Taipgi turime daugiau visokių 
bargerių, namų ant mainymo, dide
lių ir mažų.
F. G. LUCAS and CO„

4108 Archęr Avė. Laf. 5107

kamb., 
kaina

kamb., 
Parke.

5 KAMBARIŲ mūrinė coloniąl 
rezidencija, 8 mėnesių senumo. 
Automatiškas gasinis kontroliuoja
mas p.pšildymas. ultra moderniška 
virtuvė. Prie Parko, mokyklos, 
transportacijos, bažnyčios. Nauja 
elektriška refrigeraciją, ir gasinis 
pečius. $1,500 cash, balansas FHA 
paskola. Savininkas H. STĘĮN, 5331 
Oriole Avenue.

BRIGHTON PARK
Dėl mirties parsiduoda 2 flatų 

namas. 4—5 kambarių, platus lo
tas, 2 karų garažas. Nuomos $45 
j mėnesį, kaina $3,900. Maži įmo- 
kėjimai, mainais imsiu lota ar ko
kį ųprs biznį. Ties 40 ir So. Map- 
lewood, Telefonųpkite po 7 vaka
re. PROspect 0176.

KAZIMIERAS BALSER 
gyv. 4635 So. Paulina St.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 14 d., 5:30 vai. ryto, 
1941 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoje, Kilo iš Kra
žių. Amerikoj išgyveno 30 m.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Rozaliją, po tėvais Mi
liauskaitę, 4 dukteris Bronis- 
lavą, Ezerskis, žentą Bronis
lovą, Birutę Ezerski, žentą 
Leonardą ir jų sūnūs Leo- 
nard, Donald ir Robert, Kazi
mierą Klobą, žentą Feliksą ir 
Antaniną, švogerius: Š. Šam- 
bąrius. Liet. — sūnų* Joną ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Kūnas pąšarvotas kppįyčipj, 
1646 W. 46th St. Laidotuvės 
įvyks pirmad., kovo 17 d., 
8:30 v. ryto iš kopi. į Šv. 
Kryžiaus parap. bažnyčią, ku
rioje ątsįbus gedulingos 
maldos už velionio sielą, 
ten bus nulydėtas į šv. 
zimiero kapines.

Visi a. a. Kazimiero
scr giminės, draugai ijr pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikipimą.

Nuliūdę liekame— Moteris, 
Dukterys, žentai, Anūkai.

Laid. Direkt. Leonard Ezer- 
7kir. Tel. YARDS 1278.

pa- 
o iš 
Ka-
Bal-

■ | m ■ Gėlės Mylintiems
Į U |J II Vestuvėms, Ban- 

Jlfl kietams, Laidotu- 
**■■■*■ ■ vėms, Papuoši- 
GĖLININKAS m’ras 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 580«

sužeistas ligoninės lovoje. Jie 
atėjo kartu su manim paver
kti. Aš prisiminiau, kaip kū
dikystėje man motina sakyda
vo: “Andriuša, neturėk šimto 
rublių, o turėk šimtą drau
gų.” Aš džiaugiuosi ir didžiuo
juosi tuo, kad turiu šimtą 
draugų, o neturiu nei rublių, 
nei dolerių. Kad lik sveikata 
grįžtų, o doleriai atsiras.

Dar k.artą tariu ačiū visiems 
tiems, kurie aplankė mane, 
ir tiems, kurie išreiškė savo 
užuojautą dėl mano nelaimės.

Ą. Andrieff,
SI. Paul’s Hoąpital, 
828 W. 35th ’Place.

Opera bal. 6 d., stato “Pirmyn”
Garsioji New Yor|<o opera, 

Metropolitan, šiandien trans
liuoja per NBC (1-mą po pietų 
Chicagos laiku) Bizet’o operą 
“Carmen”, kurią balandžio 6 
d., įicjlųviains Chicągoje rengia
si pasįatyti “Pirpiyp” chprąs 
(Goocįmąp teatre, lįetuyių į<ąl- 
bpje).

Vyriausias roles Metropolitan 
transliacijoje nuo opcr.o$ sce
nos Ncw Yorke dainuos Gladys 
Swarthout, Charles Kullman, 
Leonard Warren ir keli kiti gar
sus solistai.

Chicųgpje ppprą tran-siiuoja, 
nuo l-jn.Qs pp., NBC 
WMĄQ, 670 k. ,c.

BRIDOEPORT. — 53 
Stanley Gibikis, 3559 
Union avenue
S t. Paul ligoninėn, 
kraujapludis.

Į apskričio ligoninę taipgi 
išvežta 49 metų Marcella Pei
kimas, nuo 3434 South Union 
avenuę. Ji buvo rasta gulinti 
be sapiopės gatvėje, ties 843 
\V. 33rd S t.

EXTRA! EXTRA! Ant pardavį- 
mo bekėrio (kepyklos) mašinos ir 
visi bekarnęs ‘fįįęčęriai. Šaukite 
Laf. 0591.

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

FARMS FOR SALE 
________Ūkiai Pardavimui________

20 AKRŲ. Ilk mylięs nuo mies- 
tot 1 mylia iki federalio vieškelio. 
Puiki ir didelė gerai pastątyta 
trioba; pavėsis, daržinė ir vištinin- 
kas. Truputį vaisių. $1,200.00. Są
lygos. HANSON-OSBORN, Hąrt, 
Michigan.

70 AKRŲ PIENO ŪKIS, truck 
vištų ūkis ir 2 akrai asparagų..... 6,-
000. Informacijoms rąšykil Leon- 
atrd Auer, R. R. 2, Paw Paw^ Mi
chigan.

80 AKRŲ FARMA, elektrą, geri 
trobesiai. Nenorim mainų. Atsaky
kit angliškai. Loręn G. James, Mar-

nuo-

stųtis

MODERNIŠKAS TAVERNAS ir 
restoranas skersai gatvės nuo Am
fiteatrą. Mirtis šeimynoje priverčia 
parduoti. 4109 Šo. Tiąl§fed St.

PARSIDUODA VALGYKLA ir 
Tavernas dirbtuvių tarpe, geras 
biznis. Savininkas ęina iš biznio. 
Kas norite atsišaukite Box 2460, 
1739 So. Hąlsted'St. '

PARSIDUODA TAVERNAS 4432 
So. Westerri. Biznię išdirbtas per 
daug metų.

Jeigu dar nematėte — tai 
sekmadienį būtinai pamątykit

“TETĄ Iš AMERIKOS”

Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 
šį sekmadienį.

Rengia Liet. Studentų Klu
bas (LUC).

šį

metų 
South 

buvo išvežtas 
Jį ištiko

PARSIDUODA TĄVERNAS ir 
Lūnchrobm, šu* namų ar be namo. 
Parsiduoda dėl' senatvės.

908 W. 21st Št.

PARSIDUODA TAVERN ir Res- 
torąpąs. ĄJrąnsferįų kampas, dirb
tinių diątrįkĮas. Vidutiniai $55 į 
dieną. Parsi'dupda dėl blogos svei
katos. 3901 South Wentworth Auc. 
QĄKląnd 9135.

SOUTH SIDE
12 fliatų, 3 krautuvės, kampas, 

nuomos $6,500 į motus. Kaina, 
$25,000. 7300 So. Emerald Avė.

9 fliatai, 3—6 kambariai, ir 6 
fiiatai, 4’/z kambariai. Pigiai, grei
tam pardavimui, kaina $19,000. 
5749 South Carpenter Avenue.

2 fliatai. 5—6 kambariai, 2 fpr- 
nisai, parduos labai pigiai.

BRIDGEPORT
1 krautuvė, 8 apartmentai,

mos $1,800 metams, kaina $7,750. 
848 West 33rd St.

2 fliątąi po 5 kambarius, 1-mam 
ąukšte hot wafer šiluma, bungalow 
stogas, 2 autom, mūrinis garažas, 
kaina $6,750.

6 kambarių mūrinis cottage, hot 
water šilumą, 3 kambąrių fliafąs 
skiepe, kaina $5,700.

Namas ir tavernas. Dabartinis 
sąvininkąs pasitraukia dėl senatvės, 
kaina $7,700. ’

Mes turime šimtus gerų pirki
nių, tik praneškite mums ką no
rite.

BRIDGEPORT 
REALTY COMPANY 

953 West 31st St. 
YARDS 0311—0312

S. SHIMKUS J. COSTELLO 
Atdara Sekmadieniais.

GERAS IŠTAISYTAS 294 akrų 
kombinącįnis ūkis Ozark kalnuose; 
puikus komercinis sodas. Savipin- 
kas parduoda tik už $22,000.

GĘO. ĘAGAN, Wheaton, Mo.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai U* Trokai Pardavimui

PARSIDUODA' TROKAS, labai 
geras, uždaryta body. Telefonuokit 
YĄRDS 511.8.

PROFESSIONAL SERVICE 
profesionaiisPatarnavimas

AR TURI FISTULĄ arba hem- 
moroidus? Pasakysiu kaip ąš bu
vau išgydytas. Atsiųskite štampuo
tą kon vertą. H. K. BERGMAN, 
P. O. Box 56, Chicago, Iii.

PARSIDUOpĄ TAVERNAS ~ 
gera vieta per daug metų išdirb
tą,. gejri fikčeriai. 6425 South Ash
land Avė.

PARSIDUODA l^URO NAMAS, 
du štorai įr 12 flatų. Parsiduoda iš 
priežasties persiskyriipo, turi būti 
Sarduotas už geriausį pasiūlymą. 
Jąmas randasi Brighton Parko 

apylinkėje. Atšišauljite L. V. SI- 
RUŠ, 3553 So. Ralstėd St. Telefo
nas YARDS 5118.

VVHOLESALE FURNITURE 
RafajUūidai ir ItaisaiPardavimui

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

ALIŠAUSKAS, ’ smrus;
6343 So. Western Avė., 

Chicago, 111. TęL RĘPublic 6051



ŠIANDIEN-
—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 dar bus Internal Revenue De
partamento atsiųstas tarnautojas p. A. S. Walons-Valu- 
nas. Jis pagelbės pildyti blankas ir atsakys klausimus.

MOTINOS IR SŪNAUS PELENAI KARTU 
LAIDOJAMI LIET. TAUTIŠKOSE KAP.

Iš Honolulu Atsiunčia Jono Kaičio Liekanas, Iš 
Pennsylvania — O. Kaitienės

Kartą jau buvo pranešta 
“Naujienose”, kad iš Hemlock 
Creek, Pa. i Chicago bui? atvež
ti ir Tautiškose Kapinėse pa
laidoti pelenai trumpą laiką at
gal mirusios Onos Kaitienės.

Dabar pasirodo, kad kartu Į 
su ja bus palaidoti pelenai ir 
jos staigiai mirusio sunaus.

Gyveno Chicagoje
Kaičių šeimyną daugeli:? chi- 

cagiečių atsimena. Jie per ilgą! 
laiką gyveno Northsidėje, kurį 
p. Petras Kaitis užlaikė vyriš
kių rūbų krautuvę-.

Keliolika metų atgal tėvai 
Kaičiai išsikėlė gyventi. maža
me ūkyje, Pennsylvania valsti
joje. Vienas sūnus, Antanas, 
pasiliko gyventi Chicagoje, o 
kitas, Jonas, įstojo tarnauti 
U.S. karo laivyne.

Mirė Kovo 10
Ir, štai, broliui Antanui ne

tikėtai atėjo žinia, kad kovo 10 
d., Honolulu salose dvigubą 
plaučių uždegimą pagavo ir mi
rė Jonas Kaitis. Jo kūnas buvo 
Budegintas. Atiduodamas savo 
jūreiviui pilną pagarbą, karo 
laivynas, atsiunčia jo pelenas i 
Jungtines Valstijas transpacifi- 
ko lėktuvu ir pirmadienį juos 
atgabens į Chicago ir perduos 
p. Antanui Kaičiui.

Laidotuvės At. Savaitę
Pirmadienį, kovo 17, į Chica

go iš Pennsylvanijos savo žmo
nos? pelenus atveža p. Petras 
Kaitis, ir abiejų liekanas kartu 
palaidos su kariškomis apeigo
mis Lietuvių Tautiškose Kapi
nėse, kur Kaičių šeimyna nuo 
seniai turi savo lota, c

šių nepaprastų laidotuvių 
smulkmenos bus praneštos, kai 
pp. Kaičiai jas galutinai nusta
tys.

Policija Ieško 
Kazio Rudžio 
Giminių

Buvo Automobilio Užmuštas
Užvakar mirė automobilio su

žeistas lietuvis, Kazys Rudis. 
Nors policijos raportas padavė 
jo buto adresą, 833 West 33rd 
Street, vėliau pasirodė, kad jis 
ten “visai nežinomas”.

Nebent kas vakar vakare at
sišaukė, velionio kūnas tebėra 
apskričio lavoninėje.

Velionio giminės ar asmenys, 
kurie jį pažinojo, prašomi at
sišaukti į Deering policijos nuo
vadą, 35th ir Lowe.

Policijos raporte minimas ki
tas adresas, 3334 Wallace st., 
irgi pasirodė neteisingas.

LIETUVIAI 
ARMIJOJE

Vakar metus karo tarnybos 
pradėjo šie Chicagos lietuviai 
(armija viso paėmė 376 vyrui?):

F. Shimbelis, 7920 So. Shore 
Drive

S. Kibartas, 4411 South Tal
man avenue

W. Sakaitis, 4425 So. Wash- 
tenaw avenue

S. Repsis, 4246 So. Campbell 
avenue

F. Navakauskis, 2653 West 
43rd Street

Joseph Gut (?), 4342 South 
Talman avenue

A. Vaitkus, 2707 West 47th 
Street

A. Gura, 4621 South Honore 
Street

P. Rimkus, 4612 South Wood 
Street

J. Bolis, 5624 South Sayre 
avenue

J. Januška, 2416 West 45th 
Street

S. Yurkus, 4532 So. Honore 
Street

W. Adomaitis, 6630 S. Tal
man avenue

J. Wasganis, 2025 W. Roose- 
velt Road

E. Domenick, 2237 Campbell 
Park

John R. Visius, 5921 South 
Fairfield avenue.

Louis Urban, 6427 South 
Sacramento avenue.

Joseph E. Kaleckas, 6118 S. 
California avenue.

Alex M. Kezes, 5734 South 
Talman avenue.

(Kitų vardai buvo paskelbti 
ankščiau).

Western Electric 
Unija “Likvidavo 
Nesusipratimą”

Pakėlė Algas, Davė Pirme
nybės Teises

Kompanijos ir unijos atsto
vai vakar paskelbė, kad “visi 
nesusipratimai buvo taikiai iš
rišti” Western Electric Co., 
dirbtuvėje, ties 2511 West 23rd 
Street.

National Association of W. 
E. Employees buvo pagrasinusi 
streiku, jeigu kompanija nepa
kels algų. Ji reikalavimą pri
ėmė, pakėlė atlyginimą po 7 
centus valandai, po 13 tiems, 
kurie gauna 48 centus, ir pri
pažino darbininkams pirmeny
bės teises. L. N. Rider, už kom
paniją, ir J. Shannon, už uniją, 
pasirašė sutartį.

Naujas Metodas 
Nėštumui Nustatyti

University of Illinois medici
nos mokykla turi išvysčiusi, sa
ko, naują metodą nėštumui nu
statyti. Jis parodo į valandą 
laiko ar moteriškė laukia kūdi
kio ar ne.

Į moteriškės ranką įleidžia
mas mažytis kiekis vaistų, “co- 
lostrum”.

VIENAS GVARDININKAS 
JAU ŽUVO

Vienas Illinois gvardininkas 
nebegrįš iš federalės tarnybos, 
į kurią gvardija buvo pašauk
ta. Kelyje į Tennessee stovyklą, 
19 metų Edward Pauls, 4258 
N. Damen avenue, buvo užmuš
tas vienam armijos trokui nu
šokus nuo kelio.

NAUJIENOS?, ęhic^go, III.
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Šivakar PrezidentasŠito “Naujoko” 
Karjera Armijoj 
Labai Trumpa

Viską užbaigė stiklinė akis
Jeigu niekas už tai jų nebar

tų ir nesakytų, kad “tai visgi 
negražu”, drafto tarybos n r 
101 nariai, 5114 Wentwoi\h 
avenue, mielai apkultų 25 me 
tų “naujoką” negrą Jacksor 
McHenry, nuo 155 W. 45th st

Kaip pamenate (žiūrėkite 
trečiadienio “Naujienas”) š 
drafto taryba yra “100% lietu 
viška” — visi jos nariai y:a 
lietuviai.

“Sekreto” nesakė
Dr. Viktoras Nares išegzam- 

navo naujoką McHenry ir at
rado, kad jo akys “visai tvtir 
k oje”. McHenry turėjo sekre
tą, bet nieko apie tai nesakė.

T k kai jis buvo paimtas ka 
ro tarnybai ir buvo egzam nuo- 
jamas armijos daktarų ji a' 
visus nustebino išimdamas h 

akies duobutės savo kairią j j 
aki. Ji buvo stiklinė.

Tai pamate, armijo; dakta
rai McIIenry’io armijos “kar
jerą“ užbaigė, ir dabar norėtų 
žinoti kaip jisai pere.’o per 
drafto tarybos d ktaro erzami 
naciją, turėdamas vieną stikli
nę akį.

Dr. Nares sp?ja. kad egzami
nuojant akis, McHenry dešinio
sios neprimerkė, kaip j s turė
jo padaryti, kad kairiąją akį 
išmėginti.

O A. Kasparas, stot e s virši- 
n’nkas, misterijos nei tiek ne
gali išaiškinti, bet jauč’a, kad 
“naujokas” McHenry jam ir 
visai drafto tarybai netikusį 
šposą iškirto.

Lietuvis Laimėjo 
$509 Dovana

Marųuette Parko lietuvis, 
Raymond Rakauskas, 2438 W. 
68th street, laimėjo $500 dova
ną dienraščio “Herald-Ameri- 
can” surengtame mislių kon
kurse. Dienraštii? vakar paskel
bė konkurso laimėtojus, ku
riems buvo išdalinta $15,000 do
vanomis. Pirma;? prizas, $10,000, 
teko George Hartnung’ui, 931 
Michigan avenue, Evanston.

Rakausko laimėta dovana bu
vo ketvirtoji.

SPORTAS,
Ainiu, iihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii tini iuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiA

Nepaprastas Sporto 
Vakaras

Kaip jau buvo kelis kartus 
pranešta, kitą ketvirtadienį, ko
vo 20 d., Dariaus-Girėno sve
tainėje įvyks nepaprastas spor
to vakaras, kuriame1 dalyvaus 
geriausi ristikai, o taip pat 
žmogus, kurio niekas negali pa
kelti.

Risis Vytautas Bancevičius, 
kuris1'juo tolyn, juo labiau ir 
labiau pasižymi.

Visas ristynių pelnas eis 
“drum and bugle” korpuso nau
dai. Būtent, nupirkimui to kor
puso nariams reikiamų instru
mentų.

Atvykę į ristynes ne tik tu
rėsite pasitenkinimą, bet ir pa- 
remsite gražų darbą.

AI Petraitis 
Armijos “Čampionų” 
Komandoje

Chicagietis Al Petraitis armi
joj gal muštro mokinasi, bet jis 

I ir armiją gali kai ko pamokin
tu Jisai vienas geriausių basket- 
bąli lošikų 2’02-trcs krantų ar
tilerijoj, Fort Bliss, Texas, ir 
yra narys pulko komandos, ku
ri yra neoficialiu stovyklos 
“čampionų”.

Visos didžiosios Chicagos sto* 
tys, taipgi CBS, NBC ir MBS 
stotys visoj Amerikoj ir Ca- 
nadiąn Broadcasting System 
stotys Kanadoje transliuos la
bai svarbią prezidento Rposevel- 
to kalbą apie Amerikos ginkla
vimo programą.

8:30 vai. vakare, Chicagos 
laiku.

Vyras Kalėjime, 
Žmona Mylimojo * 
Laidotuvėse

1 V i \ i f *•.; T-rį,,'.

Vakar kalėjime sėdėjo ir kri
minaliame teisme pirmą apklau
sinėjimą perėjo chicagietis Wal- 
ter Appelt, o jo žmbųa Wane- 
ta vakar buvo $li|waukėjė, Wis., 
savo nušautojo' mylimojo įnž. 
Joseph R. Lorenz laidotuvėse.

Appelt yra prisipažinęi?, kad 
pereitą pirmadienį jisai nušovė 
Lorenz’ą užklupęs jį netoli jo 
buto, adresu 4521 Malden avė.

Prieš įvykį Mrs. Appelt buvo 
už’veditsi divorso bylą.

IR REKORDAI
NEGELBĖJO

Nežiūrint fakto, kad jos vy
ras pasidarė fonografines plok
šteles savo žmonos tariamų “pa
simatymų ir pasikalbėjimų” su 
meilužiais, Lawrence Feiler va
kar pralaimėjo divon?o bylą 
prieš žmoną Edith.
<. Teisėjas DeSorl jai davė pęr- 
skiras, kurias vyras kovojo, jir 
jai turbut atiduos 4 metų duk- 
tekį auklėti.

NUSINUODIJO GASOLINO 
STOTYJE $

Gasolino stotyje, ,74th ir Sto
ny Island, buvo rastas nusinuo
dijęs jos savininkas, Larry J. 
Stratton, 2213 E. 69th street.

Laidoja Lietuvį 
St. Adalbert’o 
Kapinėse

šįryt, 9:30, St. Adalbert’o 
(lenkų) kapinėse yra laidoja
mas Laurencei Brenkus, lenkų 
kilmės lietuvis, miręs kovo 12 
d. Jis buvo 47 metų amžiaus. 
Laidojamas iš 1735 W. 18th st. 
Pamaldos St. Adalbert bažny
čioje, 17th ir Paulina.

Paliko žmoną Antoinette, sū
nų Walter, keturias dukteris.

Ingersoll Steel
Prie AFL

ROSELAND. — Ingersoll 
Steel and Disc Company 
1000 West 120’lh street, nepri
klausoma unija nutarė prisi
dėti prie Amerikos Darbo Fe
deracijos.

Dirbtuvėje dirba apie 800 
darbininku, »

NEMAŽAS UŽSAKYMAS 
PULLMAN'UI.

ROSELAND. — |Norfolk 
and Western gelžkelis užsakė 
Pullman-Standard Co., dirbtu
vėse, Chicagoje 15 naujų va
gonų ir pavede 25 senus per- 
modeliuoti.

BAIGS MOKSLUS 
BIRŽELIO MĖNESĮ

ROSELAND. — Pasiremda
ma dabartiniais laipsniais, 
Fenger High mokykla skel- 
ba, kad sekami lietuvių vai
kai birželio mėnesį baigs 
high school mokslus:

Rosalie Węskauskis, James 
Kondrath, ir John Merkei. Vi
si trys jaunuoliai įeina į už- 
baigtuvių iškilmių komitetą.

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

T

Roseveltas Kalba
Šiandien Laidoja 
Staigiai Mirusį 
Albert Jakaitį

Mirė širdies liga
St. Adalbert’o kapinėse, Niles, 

III. (Milwąukee Road) š ryt lai 
dojamas Northsidės lietuvis, 
Albertas Jakaitis. Velionis mi
rė staigiai, gavęs širdies ataką

Jis buvo apie 48 melų am
žiaus ir gyveno su šeimyna ad
resu 1407 Belden avenue. Pali
ko žmoną Auna ir sūnų Ed- 
wardą.

Velionio kūnas yra pašarvo
tas Ewald laidot. direktoriaus 
koplyčioje, 1359 Fullerton avė., 
iš kur. laidotuvės prasidės 9:30 
vai. ryto.

Maisto Kainos 
Pereitą Mėnesi 
Pakilo 2 %
Kiaul’ena ir daržovės pabrango

Pakilusios kainos už kiaulie
ną, šviežias daržoves ir kelis 
kitus produktus pake ė visą šei
mos biudžetą taip, kad vasario 
mėnesį maistas ats ėjo 2% 
brang:au negu sausio mėn. 
kaip praneša Darbo Biuro biu- 
’elcnis iš Washingtono.

Sakoma, bendras pakilimas 
butų buvęs didesnis, jei ne at
pigimas tokių produktų k i.) 
jautiena, žuvis ir kiaušiniai.

Abelnai imant, šių metų va
sario mėnesį maisto produktų 
kainos buvo 1.3 nuošunčio 
aukščiau negu tą patį mėnesi 
1940 m.

BALSAVIMAI DIXM00R’E 
BALANDŽIO 15 ,

Teisėjo Prys laiški patvarky
mu Ignatz Zelek, laikinas pre
zidentas, sudarė laikiną miei? lė
lio tarybąį Dixmoor, 111., mie
stelyje, kuri nominuos kandida
tus rinkimams, bal. 15.

Budriko Radio 
Valanda

Budriko Oro Teatras, gražios 
dainoi?, gęras Budriko Orkes
tras. šį sekmadienį dainuos pil
nas Budriko Radio Choras, pri
tariant Simfonijos Orkestru). 
Parinktos gražios dainelės. Pro
gramas iš WCFL Radio Stoties, 
970 Kil. sekmadienio vakare, 
nuo 5:30 iki 6:15.

Juozo Budriko Rakandų ir 
Radio Krautuvė, 3409-11 South 
Halsted Street, leidžia šiucį? pro
gramas. — Pranešėjas.

Garsus Brazilietis 
Fordo Valandoje

Guiomar Novaes, garsus Bra
zilijos muzikas-pianLtas, rytoj 
vakare bus svečias-artistas For
do sekmadienio simfonijos va
landoje — “Sunday Evening 
Hour”. Jis Amerikos publikai 
mažai žinomas, bet Braz Ii joj 
yra vienas mėgiasiausių muzi- 
kų.

Jisai skambins Frans Liszl’o 
“Dešimtąją Vengrų Rapsodiją”, 
ir braziliečio komp. Hekel Ta- 
vares kompoziciją, “Concerto 
A—dur”.

Dalyvaus choras, orkestras
Programe dalyvaus simfoni

jos orkestras, vedamas kana
diečio Reginald Stewart, ir 
Fordo Choras, kuris dainuos 
ištraukas iš Gllbert ir SuU:- 
van’o operetes, “Penzanco Pi
ratai”.

Programas transliuojamas 
CBS stočių, nuo 8 iki 9 vak. 
Chicagos laiku, Chicagoje — 
WBBM, 760.

šęltądieiife, kovo 15, 1941
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VAKAR CHICAGOJE
• žmona Ruth McKenna 

Mayer, užvedė divorso bylą 
prieš savo vyrą, Gottfried O. 
Mayer, 33, vice-prezidentą Os- 
car Mayer Packing Company, 
kaltindama jį žiaurumu.

• J pensijas pol. departamen
tas išleidžia 63 metų sulauku
siu:? policistus, William E. Bus- 
sian, 3222 Normai avenue, Bri- 
dgeportietį, ir Edvvard R. Hu- 
ber, 2714 Kimball avenue.

Bussian per 10 metų tarna
vo Deering nuovadoje, ir yra 
gerai žinomas Bridgeporto lietu
viams.

• Trys mėnesiai atgal 45 me
tų CIarice Schierkolk, 1723 N. 
Wolcott street, paėmė perskiras 
nuo savo vyro. Ji dėl daug rū
pinosi, pasakojo 20 metų sūnūs 
Blake, kuris vakar rytą rado ją 
pasikorusią.

e Apskritis užvedė forkloza- 
vimo bylas prieš 21 Chicagos 
firmas ir pavienius namų savi
ninkus, už nesumok ėjimą $140,- 
000 real-e?tate taksų.

• Betaisydamas vielas W.B. 
B.M. radio stoties bokšte, prie 
Glenview, elektros buvo nu
trenktas 36 metų darbininkas, 
DeMontte H. Little, 1829 Grove 
avenue.

e Nuo 4635 Calumet avenue 
kas tai pavogė automobib, ku
riame buvo $5,000 kailiais. Jie 
priklausė Kaufmann Fur Ine., 
firmai, 302 S. Market.

• Kadangi apskričio tarnau
tojų algos mažinamos, tai 154 
apskričio policistai šįmet turės 
imti dvi savaites nemokamų 
atostogų. (

O Armija perspėja laivų sa
vininkus neplaukti laivais Mi- 
chįgan ežere perdaug arti Fort 
Sheridano. Kasdien nuo 7 ryto 
iki 10 vak. ten vyksta šaudymo 
pratimai.'

• Everett Heskt iš Washing- 
ton, Kas., yra labai geras vai
ruotojas. Prie Archer ir Kenton 
pervėlai pastebėjęs, kad trauki
nys ateina, ir neturėdamas kur 
kitur pasukti, jis įvažiavo tarp 
dviejų telefono stulpų, nei pats 
nesusižeisdamas nei troko su
daužydamas. Tarpas tarp stul
pų buvo tik coliais platesnis už 
troką.

• Besimieruodama korsetą 
krautuvėje, 316 S. Wabash avė., 
33 metų Mrs. Alice Walther ne
teko lygsvaros, pavirto ir įsi
laužė koją. Ji gyvena ad. 2165 
Lincoln avenue. Tai jos pirmas 
korsetas...

• Policija suėmė jauną ka
baretų šokėją, Sheila Bates, ir 
du piktadarius, Jack Davis ir 
John Martin, kaltinamus papil
dymu ar gelbėjimu papildyti ke
lis apiplėšimus Chicagoj, Hali
ni bal, Mo., Taylorville, III., ir 
kitur. Areštai buvo padaryti 
merginos bute, 668 N. Wabash.

e širdies liga mirė Mrs. Ro- 
bert J. Dunham, žmona Chica
gos Parkų distrikto preziden
to. Gyveno ad. 1500 Lake Shore 
Drive.

Pikietuoja 100 
Pieno Krautuvių

Mėgindama suorganizuoti vi

gus neunijinius išvežioto jus, 
Chicagos pieno unija pradėjo 
pikietuoti apie 100 pieno krau
tuvių Maywoode, Chicagoje ir 
visoj eilėj priemiesčių.

Daugiausiai tų krautuvių kon
troliuoja neorgąnizuota May- 
wood Farms Dairy Company.

PO CHICAGĄ
PASIDAIRIUS

ŽUVO PO TRAUKINIU
Rock Island Golden State Li

mited traukinys prie 99th ir 
Vincennes, užmušė apysenį žmo
gų, kurio pavardė, kaip spėja 
policija, yra T. Dwyer, ad. 9833 
S. Carpenter.

Su Vygantu
Prieš akis Income taksų blan

ką ... šiandien juk paskutinė 
diena ... nors kaip nesinori var
gintis su nuobodžiomis skaitli
nėmis, reikia ir gana.

Pirmas paragrafas — Dėdė 
Šamas nori žinoti kiek man per
eitais melais įplaukė algos ir 
kitokio atlyginimo... Kitokio at
lyginimo? Kažin ką tas reiškia?

Alga. Hm... Kas per alga? 
Pats nežinau kas su ja pasida
rė. Anei dūko neliko. Pradėjau 
1939 metus su sidabriniais kiše
nių], ir iš 1941 metų sutiktuvių 
grįždamas turėjau dolerį nuo 
Jono pasiskolinti gazolinui.

Valdžia yra labai panaši į 
žmoną. Ir viena ir kita nori ži
noti kiek algos parneši.

Bet, kad rė kia tai reikia. Tu
riu čia kažkur ant kortelės pa
rašyta. Ofisas parūpino. Kad 
tik nebūčiau kur nudėjęs... O 
štai čia ... re kia nukopijuoti 
skaitlinė .. . 347 685 ... Kas čia 
per biesas... Ar lai mano alga... 
Kibą per klaidą man kažikas 
pono Fordo kortelę įkišo... O, 
mano klaida... Ne tą kortelę 
skaitau... Šita čia yra mano So
čiai Security...

Einam toliau su ta blanka... 
Šitoj vietoj valdžia nori žino.i 
kiek nuošimčio įplaukė iš padė
tų pinigų banke.. Juokauti 
mėgsta tie ponai... Nuošimtis iš 
padėtų pinigų... Kibą jie užmir
šo. kad gyvenu 1911 metais... 
Apie nuošimčius nesu girdėjas 
nuo 1929 metų... Greičiausia tie 
ponai neskaito laikraščių... Jei 
jie nori, nusiųsiu savo banko 
knygutę... Nesu jos rušiojęs jau 
nuo 1931 m... Nedaug ką p: š 
nes dabar tani banko name di
delis degtinės sandėl s.. Ir ten 
knygelė negiliuoja...

Na. dabar, kad įplaukos su
tvarkytos’ belieka tik dedukci
jas surašyti... Tas jau leng
viau... Išviso, visados lengva su
skaityti kiek turi išlaidų.. Su
skaityk įplaukas, atskaityk ka> 
kišeniuj ir — išlaidos.

Contributions paid, nori ži
noti... Aukos vadinasi . . aukos? 
Nagi palaukit, juk esu auko
jęs... O gal ne?

Kažin ką komunistai šitoj 
vietoj įrašo... Kaži ar jie ir ra
šo, kad, ana, Brovvderio išvada
vimui aukavau penkinę . .. kitą 
penkinę Stalino organo išlaiky
mui...

Sako, kad apie kovo 15 dieną 
didelė amerikonų didžiuma pa- • 
tampa dievobaimingais žmonė
mis... Girdi, income taksų Liau
kos parodančios, kad jie daug 
bažnyčioms aukoja... Ir atsime
na kiekvieną centą duotą uba
gui...

x Ale ką čia užsišnekėjau ... 
reikia grįžti prie savos Liau
kos... Šiandien paskutinė diena 
juk... Kur aš čia sustojau? O, 
aukos... Gerai, o kas po aukų? 
Ar neLus juokai, kad išvargus 
pora valandų, prisivarginus su 
skaitlinėmis, atrasiu, kad nelie
ka jokio Lalanso aptaksuoti? 
Bet ką žmogus padalyti. Tokia 
jau yra kovo 15-tos pakuta.

Vakar į Chicagą atvyko ko
munistų gloLai pasidavęs pia
nistas, kuris siuntė sveikinimus 
į Kauną po to kai Lietuvą rusai 
okupavo.

Justinas Mackevičius su žmo
na parlėkė vakar iš New Yorko 
kur ketvirtadienio vakare daly
vavo Smetonos priėmimo Lan- 
kiete. Mackevičius sako, 1 ad 
dalyvavo apie 350 svečių ir, kad 
Smetona lakai gražiai pr imtas. 
Sako Smetona pareiškęs, kad 
jis mano Chicagą neužilgo ap
lankyti.

—o—
Šiandien Mackevičius jau sėdi 

prie savo deskos Standard Fe- 
deral Savings and Loan kendro- 
vėje, 4192 Archer avė.




