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B?DEGA “BREMEN". DIDŽIAUSIAS NACIU W iM

LAIVĄ PADEGĖ BRITŲ AVIACIJA
49,864 tonų keleivinis laivas skaitomas 

sunaikintu

LIETUVOS JAUNIMAS KARO TARNYBAI 
SIUNČIAMAS RUSIJON

BERLYNAS, Vokietija, kovo 
17 d. — Vokiečių valdžios at
stovai oficialiai šiandien paskel
bė, kad labai smarkiai liepsno
ja vokiečių keleivinis laivas 
“Bremen”, kuris priklausė Ger- 
man Lloyd bendrovei.

' “Bremeno” gaisras yra toks 
didelis, kad visos pastangos jį 
užgesinti nuėjo niekais, laivas 
ir toliau liepsnoja.

Pradžioje vokiečiai nurodė, 
kad ši žinia yra paruošta Ber
lyne, bet vėliau pridėjo, jog 
gaisras Vyksta Bremeno uoste.

Laikraštininkai dėjo pastan
gas išaiškinti gaisro priežastis, 
bet propagandos ministerijos 
valdininkai atsisakė suteikti bet 
kokių žinių apie gaisro prad- v • zią.

“Bremen” buvo skaitomas vie
nu didžiausiu vokiečių keleivi
niu laivu, nes jo įtalpa sieke 
49,864 tonų. “Bremen” pastaty
ti vokiečiams kainavo kelis mi
lijonus. Savo laiku jis buvo 
skaitomas greičiausiu pasaulio 
laivu ir turėjo sau iškovojęs 
Mėlynąjį raikštį^greįįig.fc sim
bolį.

'“Bremen” plaukiojo tarp Eu
ropos ir Jungtinių Amerikos 
valstybių.

BRITAI ATSIĖMĖ RARBERA UOSTA
Nelaisvėn paėmė

100 italų
KAIRAS, Egyptas, kovo 17 

d. — Britų karo vadovybė skel
bia, kad jiems pavyko paimti 
Berberą uostą britų Somalijoj.

Praeitais metais italai puolė 
britų Somaliją iš Abisinijos ir 
išvyjo nedideles britų kariuo
menės jėgas.

Vakar britų karo laivynas ap
šaudė italų kulkosvaidžių lizdus 
ir jurininkai užėmė visą, uostą. 
Britai paėmė nelaisvėn 100 ita
lų. Kiti italai bėga Abisinijon, 
bet bus paimti.

Vyksta kovos Keren 
apylinkėse

KAIRAS, Egyptas, kovo 17 
d. — Britų kareiviams pavy
ko užimti naujas pozicijas Ke^- 
ren tvirtovių apylinkėse.

Atvyko naujos britų jėgos ir 
manoma, kad netrukus bus pra
dėta pulti italų įstiprinimai auk
štuose kalnuose. Keren yra 
skaitomas vienu stipriausiu pa
čios gamtos paruoštu strategi
niu punktu.

Britų aviacija dominuoja vi
sas fronto linijas ir laukiama 
tiktai stipresnių patrankų.

Mussolini grįžo 
Italijon

ATĖNAI, Graikija, kovo 17 
d. — Iš paimtų nelaisvėn Ita
lijos karininkų pavyko nusta
tyti, jog diktatorius Mussdlini 
iš Albanijos išskrido į Italiją.

Jis dėjo pastangas pradėti di
delę ofensyvą, bet graikai su
mušė apie 50,000 italų ir visiš-

Dabartinio - karo pradžioje 
“Bremen” buvo New Yorko uo
ste. Britų karo laivai jį sekė 
ir norėjo pagrobti, bet “Bre
men” kapitonas sugebėjo pa
sprukti nuo britų. Britų karo 
viršininkai skelbė, kad jie ne
norėję skandinti tokio brangaus 
laivo.

“Bremen” iš Nevv Yorko nu
plaukė ne Vokietijon, bet pa
suko į šiaurę ir pasiekė Mur
manską, Rusijos uostą šiaurėje. 
1939 m. gruodžio mėn. “Bre
men” iš Murmansko atplaukė į 
Vokietijos uostus.

“Bremeno” netekimas daro 
labai daug nuostolių vokiečiams. 
Jie netenka vieno didžiausio lai
vo kareivių transportavimui.

LONDONAS, Anglija, kovo 
17 d. — Britų aviacija labai 
smarkiai bombardavo ketvirta
dienio naktį Hamburgo ir Brei- 
meno uostus. Ypatingai daug 
bombų buvo išmesta Bremeno 
laivų dirbtuvėse ir sukelti di 
deli gaisrai.

Laivyno sluoksniai yra įsiti 
kinę, jog “Bremeno” gaisrą su
kėlė Anglijos aviacija, kuri lai
vų dirbtuvėse išmetė nepapras
tai stiprias bombas.

kai atmušė fašistus.
Mussolini grįžo Italijon smar

kiai nusiminęs, nes jis pats įsi
tikino, jog italai yra bejėgiai
frontui pralaužti.

Britų perspėjimas 
fašistams

ROMA, Italija, kovo 17 d. — 
Italijos valdžia skelbia, kad Ita
lija ir Vokietija gavo labai rim
tą britų perspėjimą.

Jeigu italai arba vokiečiai 
bombarduos Atėnus, sako bri
tų perspėjimas, tai britai bom
barduos Romą.

ši žinia Romos gyventojų tar
pe sukėlė didžiausią nerimą, nes 
visi bijo bombardavimo.

Graikai nebijo nacių 
grasinimų

BERLYNAS, Vokietija, kovo 
17 d. — Užsienio koresponden
tai užklausė informacijos val
dininką apie vokiečių ir graikų 
santykius.

Nacis atsakė, kad vokiečiai 
su graikais negali derėtis ir gin
čytis įvairiais klausimais. Ligi 
šiam metui jis sakydavo, jog 
su graikais palaikomi normalus 
diplomatiniai santykiai.

Valdžios atstovas visiškai at
sisakė kalbėti apie britų karo 
jėgas Graikijoj.

Italų aviatoriams
; nesiseka

ROMA, Italija, kovo 17 
Pranešama, kad orlaivio 
laimėje žuvo italų aviacijos 
didvyris pulk. Guldo Bonini.

Bonini buvo Italo Balbopa- se.

d.—
nę-

ČIA KRITO; NACIŲ BOMBA

NA U.l IENU-ACM E Tplnnnolu
Gelbėtojai ieško aukų šiuose autobuso griuvėsiuose, pa to kai bomba iŠ nacių 

lėktuvo jį suardė. Kiekvienas keleivis buvo vietoj užmuštas, o asmenys, kurie bu
vo netoli nuo autobuso—sunkiai sužeisti.

vaduotoju, kai italų eskadra 
skrido per Atlanliko vande
nyną. Kai’ žiivo aviacijos gene
rolas AkĮo Pellegrinj, Bonini 
buvo paskirtas užimti jo vie
tą.

Pranešimas nemini kur įvy
ko orlaivio nelaimė, kuri prar 
žudė vieną geriausių Italijos 
lakūnų. ;

Schušchnigg išvež
tas Bavarijon

BERLYNAS, kovo 17 d. — 
Kurt Schušchnigg, paskutinis 
nepriklausomos Austrijos pre
mjeras, išvežtas į Bavariją.

Liki šiam metui jis buvo 
laikomas Vienoje, nacių poli
cijos priežiūroje. Visą laiką 
Schušchnigg buvo izoliuotas 
Metropolc hotely, kur dabar 
įsteigta gestapo agentūra.

Kartu su juo galės gyventi 
ir jo žmona. Bavarijoj visą 
laiką jie bus policijos prie*- 
žiūroje.

Petainas atidavė na
ciams Thysseną

VICHY, Prancūzija, kovo 17 
d’-— Valdžios sluoksniai pa
skelbė, kad prancūzų vyriau
sybė, prisilaikydama paliaubų 
sutarties su vokiečiais, na
ciams atidavė vokiečių pra
monininką Fritz Thysseną.

Savo laiku Thyssen davė- 
milijonines sumas Hitleriui, 
kad išvystytų nacių judėjimą, 
bet vėliau nuo Hitlerio pabė
go Prancuzijon.

Dabar naciai jį pasodino 
Dachau koncentracijos stovy
klom

Kolumbijoj laimėjo 
liberalai

BOGOTA, Kolumbija, kovo
17 d.—Liberalų partija, kurią! ( imtuoju, bet geštapo agentai ne- 
vadovaūja buvęs prezidentąš leido, jį laiko visiškai izpliuo- 
Alfonso Lopez, laimėjo rinl^i- tu.
mus 12 departamentų. < 4? Kai bus baigtas tardymas, 

Konservatoriai laimėjo tik- sako geštapo agentai, ambasa
dai dviejuose departamentup- dos valdininkai galės pąsimaly- 

1 ti su žurnalistu.

BTSU0KA NESUSTOS MASKVOJE
Jis tarsis tiktai Japonams nepatiko 

i Roosevelto kalbasuHitleriu
17TOKIO, Japonija, kovo 

d.—Užsienio. reikalų ministe-
ris Matsuoką/pareiškė laik
raštininkams, kad jis visiškai 
nemano sustoti Maskvoje.

• Jis vyksta Vokietijon, ir ma
no tartis tiktai su Hitleriu.
Gal būt pasimatys ir su Mus- 
soliniu, bet neranda reikalo 
tartis su Rusijos diktatorium.

Matsuoka pareiškė, kad jis 
tikisi parvežti japonams “ne
matomą dovaną”, kurios japo
nai nematys.

Audroje žuvo 
55 žmonės

GRAND FORKS, N. D., ko- 
vo 17 d. — šeštadienio naktį 
N. Dakota ir Minnesota valsty
bėse siautė labai didelė audra 
su šalčiais. Iš 'viso nuo audros 
mirė 55 žmonės.

Sužeistų ir peršalusių skai
čius labai didelis. Siautė toks 
smarkus vėjas, vietomis išvertė 
tiek daug sniego, kad keleiviai 
negalėjo važiuoti.

Dauguma keleivių mirtį rado 
užpustyti, sniegu užverstame 
vieškely j. žuvo daug 'vaikų.

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

Kulį reikalauja na
cių pasiaiškinti

WASHINGTON, D. C., kovo 
17 d. — Užsienio departamen
to sekretorius Hull pareikalavo 
nacių tuojau duoti pasiaiškini
mus dėl laikraštininko Hottelet 
arešto.

Amerikos ambasadas valdi
ninkai bandė pakalbėti su su-

TOKIO, kovo 17 d. — Japo
nu laikraščiai skelbia, kad
, Roosevelto kalba sukėlė di
džiausio nerimo visame kraš
te.

Kalbėjo, sako, jis labai gra
žiai, tarytum gėles iš burnos 
barstytų, bet jo žodžiai yra 
pavojingi. Japonai mato, kad 
Amerika dabar eis karau 
prieš visas totalitarines vals
tybes.

Vienoje pusėje kovos visi 
demokratiški kraštai, o kitoje 

'bus diktatorių valdomi. *.

Ohio upėn Įkrito 
traukinys

BADEN, Pa., kovo 17 d. — 
Šiandien nuo bėgių nukrito 
traukinys, kuris ėjo iš Sewick- 
ley į Rochesterį.

Geležinkelio valdininkai skel
bia, jog buvo padarytas sabo
tažas. Kitaip jie negali išaiš
kinti geležinkelio nelaimės prie
žasties. J|

Traukinys, kuriame važiavo 
112 keleivių, įkrito į Ohio upę 
ties Baden miesteliu. Penki ke
leiviai užmušti. Ambulancija 
paėmė sužeistuosius.

Ginklų gamyba 
. padidės 60%

WASHINGTON, D. C., kovo 
17 d. — William Knudsen šian
dien pareiškė, kad dabar visa 
Amerikos industrija privalės pa
didinti savo darbą 60%.

Jeigu bus duota 7 bilijonai 
dolerių ir bus imami britų ka
ro medžiagos užsakymai, tai 
darbingumas turės žymiai pa
didėti.

Amerikoje nepasiliks nei vie
no bedarbio^ nes naujai steigia
miems fabrikams bus reikalin
gi tūkstančiai darbininkų.

Privalės tarnauti 
4 metus

VILNIUS, Lietuva, kovo 17 
d. — Valdžia paskelbė, kad Lie
tuvos jaunimas bus mobilizuo
jamas raudonon armijon. Bus 
šaukiami 18 ir 20 metų amžiaus 
jaunuoliai.

Nežinia į kurias sovietų Ru
sijos pakampes bus siunčiamas 
Lietuvos jaunimas, bet mano
ma, kad jis bus laikomas toli 
nuo Lietuvos.

Rusijos karo tarnyboj jau
nuoliai privalės išbūti 4 metus. 
Lietuvoj tarnavo tiktai vienus 
metus.

Valdžia jau nepaten
kinta spartuoliais
KAUNAS, Lietuva, kovo 17 

d. — Kaune pramonės komi
saro pavaduotojas Terešin su
šaukė fabrikų atstovų pasitari
mą ir smarkiai išbarė spartuo- 
lius-stachanovcus.

Nye priešingas -
7 bilijonams___

VVASHINGTON, D. C., kovo 
17 d. — Senatorius Nye pareiš
kė, kad jis priešingas skirti to
kią didelę sumą apsiginklavi
mui.

Nye mano, kad prezidentas 
turėtų tenkintis, jeigu kongre
sas jam duotų tiktai pusę pra
šomos sumos.

Tuo tarpu valdžios sluoksniai 
nemano nusileisit. Amerika da
bar negali duoti nei žingsnio 
atgal ir privalo be atidėliojimo 
skubinti ginklų gaminimą.

VIG1IY, Prancūzija, kovo 
17 d.—Maršalas Petain labai 
patenkintas Roosevelto kalba. 
Savo artimiems jis pareiškė, 
kad niekad nemanęs prisidėti 
prie kovos Anglijai sumušti.

Tuo tarpu visi žino, kad jis 
visą laiką tylėdavo, kai 
draugai primindavo Hitlerio 
pasiūlymą sumušti britus.

ORAS
Giedras ir Šaltas.
Saulė teka 5:58 v. r., leid

žiasi 5:58 v. v.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Washingtone turima žinių, kad britai nutarė nuimti blo

kadą neokupuotai Prancūzijai. Įvežamus javus kontroliuos Ame- 
•ikos valdininkai.

— Iš Jugoslavijos pranešama, kad graikai apsupo 15,000 
italų ir mano, kad pavyks visus paimti nelaisvėn.

— Britų radijaus stotys išvertė Roosevelto kalbą į 34 kal
bas ir paskelbė.

— Jugoslavai skelbia, kad naciai jau turi 16 divizijų Bulga
rijoj ir nedr|sta pulti graikų, nes ten jau atvyko britų divi
zijos.

— Paryžiuje naciai areštavo Amerikos žurnalistą Jay Allen. 
Jį kaltina be tinkamų popierių norėjus pereiti neokupuoton Pran
cuzijon.

— šiandien Amerikos kongresas pradės svarstyti preziden
to prašymą 7 bilijonams dolerių. Manoma, kad ketvirtadieni 
prašymas bus patenkintas.

— Turkai atsakė Hitleriui, kad jo protekcija Turkijai ne
reikalinga, nes ji nesijaučia jokiame pavojuje.

—- Geštapo pasižadėjo paleisti Thysseną, jeigu jis perleis 
naciams visas savo akcijas, kurias turi pietų Amerikoje. Jos 
siekia 6 milijonus dolerių.

Vienas “Liteks” spartuolis iš 
karto dažė perdaug medžiagos, 
norėdamas perviršyti normą ir 
visiškai pagadino medžiagą.

Darbininkai stengiasi dau
giau uždirbti, nežiūri kokybės, 
bet kiekybės, skuba ir nieko 
gero nepadaro.

Paštas neturi pinigų
VILNIUS, Lietuva, kovo 17 

d. — žmonės skundžiasi nauja 
pašto tvarka, nes jame nėra pi
nigų.

Balbieriškio mokytoja nu
klampojo 7 kilometrus, kad ga
lėtų atsiimti atėjusią perlaidą, 
bet pašte pinigų nebuvę. Pašto 
viršininkas pareiškė, kad per
laida atėjo, bet pašte pinigų nė
ra.

Panašių atsitikimų esti ir ki
tose pašto įstaigose. Laikraščiai 
pradėjo rašyti apie įsigalėjusią 
netvarką paštuose.

Bolševiku organiza
cija šlubuoja

KAUNAS, Lietuva, kovo 17 
d. — Kaune įvyko Kauno, Ro- 
KiŠkioT Kėdainių ir Biržų ap
skričių komunistų partijos ko
mitetai.

Konferencijoj dalyvavo in
struktorius Lebedev ir Lietuvos 
komunistų partijos narys Glad- 
kov. Jie skundėsi, kad kai ku
rios partinės organizacijos yra 
labai atsilikusios.

Partijoj šlubuoja drausmė, 
nėra atskaitomybės, nesaugoja
mi atskaitomybės dokumentai 
ir t.t.

Telegrafas pėsčias 
vaikščioja

KAUNAS, Lietuva, kovo 17 
d. — “Tarybų Lietuva” nusi
skundžia naujai įsteigto banko 
veikimu.

Sako, kad naujai pertvarky
tas Lietuva? Bankas veikia tie
siog skandalingai. Pav., tele
grafu pervestus iš Kauno į Vil
nių pinigus ši bolševikų įstai
ga išmoka tiktai po 6 dienų!

Per šešias dienas žmogus pės
čias į Vilnių suvaikščiotų ir su
grįžtų, greičiau negu bolševikų 
telegrafas.
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CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija.

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

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

K. AUGUSTAS, iždininkas
P. GALSK1S, tmlisas
P. MILAŠEVIČIUS, trustisas

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

IS CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS 
PASTOGES

PRASIDĖJO
Naujų narių gavimo vajus 

į pasidėjo su šio menesio pra
džia. Suprantamas daiktas, kad 
ti;rts praeiti i ie’c 1 i o, kol dar
bas įs siubuc s ir Įeis j tinkama i 
xėže>. Dabartini a laiku bando
ma suorganizuoti vajaus apara
tas, surasti žmonis, kurie apsi
imtų padirbėti. Ypačiai bando
ma surasti tokie žmonėm kolo
nijose, kur naujų narių įrašy
mas lyg ir šlubuoja. Žinoma, ne 
apie visas kolonijas tai galima 
pasakyti, nes kai kurios jų vi
sai neblogai pereituose kontes
tuose pasirodė.

Keikia pasakyti, jog per šį 
menesį oras buvo gana nepalan
kus: sniegas, ledo dengti keliai 
trukdė tinkamų susisiekimą. 
Dėl los priežasties Bruno Bruk- 
nis (“dėdė” Brooks) negalėjo 
aplankyti tiek žmonių, kiek bu
vo numatyta. Tačiau vis dėlto 
jis aplankė Gary, Indiana Ilar- 
bor ir Vieną kitą artimesnę ko
loniją bei ten turėjo pasitari
mą su draugijų atstovais ir vei
kėjais. Kiek galima spręsti, 
ūpas visur gana geras. Atrodo, 
kad kolonijose veikimas bus

galima pusėtinai išvystyti. K u 
Lk oras pasit »isys, t ii draugi.) >s 
įgaliotinis Bruno Bruknis ap
lankys dauginu kolonijų bei ten 
su vie.os veikėjais pasitars apie 
vajaus ic.'kalus.

PARENGIMAI
Veikimas k d; n jos? lyg šie : 

tiek ir pagyvėjo. Jau kelios kul
tūros draugijos turėjo surengu
sios vakarus, kurie gana neblo
gai pasisekė. Tokius vakarus 
rengė Kenosha, Aurora, Rose- 
land, Harvey ir 1.1.

Vienur tie vakarai pasisekė 
geriau, kitur prasčiau. Tačiau, 
bendrai imant, visur jie buvo, 
palyginti, gana sėkmingi.

Pravartu paminėti, kad šį se
zoną mažiau aktyvumo paren
gimų srityje rodo Rockf ordas. 
Bet iš kitos pusės, ten kultūros 
draugija turi savo klubą, kur 
koncentruojasi veikimas. Ten 
nariai ir jų draugai turi pro
gos susitikti bei pasitarti įvai
riais klausimais.

Kitos kolonijos dabar rengia
si vakarams. Ir rengiasi su di
deliu atsidėjimu, todėl gal ina 
tikėtis visai neblogų .pasėkų.

NAUJIENŲ-ACME Talephoto
Keturi asmenys buvo sužeisti šioje trilypėje automobilių nelaimėje netoli

Kaip Mums Reikia
Kovoti “5-kojus”

I

— Skaitytojų Balsai —
Teko matyti “Naujienose” ž - 

n.itę iš Clevelando, kad — te- 
nailiniai lietuviški komunistu 
turi striuko, kad niekas neima 
jų skelbimų, kad ir riebiai ap
mokamų. Taip ir reikia!

Lietuviškoji visuomenė, kuri 
užjaučia dabar okupuotai Lie
tuvai ir pavergtiems jos žmo
nėms, turi šalintis nuo tų Stati 
no agentų ir niekuo r.eremt 
juos — o visaip ignoruoti.

Štai, Chicagos komuni.tiu 
rengė neva koncertą savo mu- 
zikantėliui, į kurį įžanga bus 
net $2.00.

Nemanau, kad daug rad is 
lokių, kurie už pasėdėjimą ii 
pasiklausymą, komunistinės 
i ropaganc’os sutiko mokėti į 
žangus $2.00. Tai Lutų beveits 
pinigų mėtymas, ir rėmimas 
musų ėvynes Li.h.vjs priešų.

3 ra g: m jaukių parengimų

su gražiais perstatymais ir ma
ža įžanga. Toki parengimai yra 
rengiami dėl laisvinamo paverg
tos Uctuvos iš po komunistų 
letenos! Mes, susipratę lietuviai 
ir neparsidave Sla inui, ar Hit
leriui, turime suprasti ir pažin
ti kas juoda, o kas balta. Ne
ginkime savo priešų!

M. Molupis

Nuo
Raumenų 
Skausmo

^olvnwwi
REDCROSS

PLASTER
Pastebėkit Raudoną Kryžių 
ant Plasterio kada pirksit 

°adarytat Johnson & John on didžiausių 
pasauly chirurginių c’a'ykų išdirbėjų 
PARDUODAMAS VAISTINĖSE

Chicagos.

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

AR ŽINOTE K A ! 
RAŠO

“KELEIVIS?” i
Ar žinai, kodil vieni ji gi

ria. kiti keikia, bet visi mėgsta 
n ''kaityti9

Nėr kunigą pajkislėpę jį 
midiju«)ja,, nors savo parapi- 
ionin's draudžia ji i ranka.*

‘Keleivi” žmonės mėgsta dėl 
U«. kad jis niekam nepataikau 
ja ’r nesibijo teisybę skelbti

Žmonių mulkintojus it apga 
vikoj. jisai luua be jokio pasi- Į 
gn ilė :hno

I
G* r<» visokių OH

tar ipu, pamokinimų. gražių 
eilių, i<ioir»>u paveikslų ir žinių

k-dnnotM tik metama.
toks

“KELEIVIS”
253 Rroadway, 

BOSTON. mass.
'

JAUNIMO ŠOKIŲ 
t VAKARAS

Pernai prie Chicagos Lietu
vių Draugijos susidarė “jauni
mo komitetas’’. Svarbiausias to 
komiteto uždavinys buvo i- 
traukti į veikimą jaunimą, ku
ris priklauso draugijai.

Jaunimo komitetas padėjo 
nemažai darbo ir surengė šo 
kius. Kaipo pirmas bandymą- 
šokiai visai neblogai pasiseko. 
Vasaros metu buvo suorgani
zuota ekskursija laivu į Mil-’ 
Avaukee. Nus.-sekė irgi gana ne
blogai.

štai dabar komitetas ir vėl 
yra pa s i mojęs surengti bent ke
lis šokių vakarus, kur draugijai 
priklausantis jaunimas turės 
progos pasilinksminti, pasišokti 
bei arčiau tarpusavyje susipa
žinti.

Pirmas toks šokių ir pasi
linksminimo vakaras įvyks ko
vo 29 d. Dariaus-Girėno svetai
nėje. Draugijos nariai yra kvie
čiami lame pasilinksminimo vi
kare dalyvauti. Nariai bus įlei
do iami nemokamai, o pašali
niams įženga lik 25 centai.

Pageidaujama, kad į tą vaka
rą atvyktų kaip galima daugiau 
ir senesniu nariu, v c

o! i d mai Naujienose 
Iv oda nauda dėlto, 

’ n.d pačios Naujienos 
nsndinęrng

WAUKEGAN, 1LL.
Kultūros draugija rengiasi 

dideliam vakarui.
Šį sekmadienį, kovo 23 d., 

VVaukegano Lietuvių Kultūros 
Draugija rengia didelį vakarą, 
kuriame dalyvaus ne tik įžy
mesnes vietos meno jėgos, bet 
taip pat ir svečiai iš Chicagos. 
Iš vietinių dalyvaus Povilas 
Dauderis, Oiga Bitumskis, An
tanas Bitumskis, Dolores Dcl- 
kus, Bernicc Malda (Lima), 
Bernice Mikutis, Waukegaiio 
Lietuvių Moterų Choras po va
dovyste Onos Pranaitienės 
(Katriutės), iš Chicagos “dėdė” 
Brooks ir Al Brazis. %

Kaip matote, programa bus 
labai įvairi ir patrauki. Kai 
kurie programos ^Ląlyyųų waų- 
keganiečiams yra J'ibaį gerai ži
nomi. Kili — tai lyg ir naujai 
pasireiškia talentai, Pavyzdžiui/ 
neseniai pradėjo ponios Prana - 
tienės vadovybėje veikli mote
rų choras. Jis \isai gražiai dai
nuoja.

Dalyvaus taip pat jauna akor- 
diniste Bcrn'ce Mikutis. Tai bus 
savo rūšies naujenybė.

“Dėde“ Brooks vyksta į Wau- 
keganą ne tik kaipo programos 
dalyvis, liet tuo pačiu melu jis 
dengsis su vielos veikėjai} pa
sitarti apie vajaus reikalus. Ži
noma. kiek tai bus galima pa
daryti linksmame vakare. /

Ai Brazis yra mėgiamas dai
nininkas, kuris sugeba ne tik 
publikai, bet ir drauge su pu
blika dainuoti. Be to, jis pasi
žymi ir tuo, kad moka labai 
daug liaudies dainų, kurios yra 
plačiai dainuojamos.

Šia proga tenka atiduoti di
delis kreditas valdybai, kuri tik
rai nuoširdžiai ir su atsidėjimu 
dirba, kad šis vakaras butų 
sėkmingas. Kaip žinia, draugi
jos pirmininkas yra p. J. Malė
ja, o vice-pirmininkas p. Kas
paras" Grinius. Pirmininkas Ma
lda ir finansų sekretore Gabris 
rūpinasi išgarsinti vakarą bei 
sutvarkyti programą. Tuo tar
pu p. Grinius deda visas pa
stangas tam, kad svetainė butų 

I kupina žmonių. Jis jau prhš

porą savaičių buvo išplatinęs 75 
tikietus. Visai galimas daiktas, 
jog iki koncerto likietų jis bus 
išplatinęs 100 su viršum. Kas 
gali jo rekordą sumušti? Jo ru? 
pėsčiu vakarus taip pat yra gar
sinamas per radiją.

Kaip jau buvo minėta, vaka
ras įvyks kovo 23 d. Prasidės 
5 vai. po pietų. Vieta —- visiems 
žinoma Liiiosybės svetainė, 8th 
ir Adams. <

Kiek žinoma, į dą vakarą ren
giasi atvažiuoti ir būrys chica- 
giečių. Reikia tikėtis, racinie- 
čiai, o ypač kenoshiečiai (pa
vyzdžiui, ponai Rodavičiai) irgi 
atvyks pūs/savot gerus kaimy
nus p us liuli minti. Wąukega- 
niečiai juk malonus žmonės, tad 
sveči is šauniai pViims.

. , , > . '-'-i!. . Et- 1 t • , .

CICERO
Cicero Lietuvių Kultūros 

Draugijos mėnesinis susirinki
mas įvyks kovo 21 d. L. L. sve- 
luineje, 11 SI. 'ir^SJ Cl. Pradžia 
7:30 vai. vakaro.'“

Nariai prašomi susirinkti, nes 
turėsime šaunią programą. At
vyks p. Bruno Bruknis (“dėde” 
Brooks) palinksminti susirinku
sius. P-as,’Bruknis yra draugi
jos įgaliotas rupinius1 vajaus 
reikalais. Be to, bus ir centro 
valdybos narys.

Ciceriečiąi, berwyniečiai, da
lyvaukite susirinkime. Tai tre
čias mėnesinis susirinkimas, tad 
turėsite progos išsilyginti ir su 
mokesčiais,-

Fin. sekr. K. Yokubka

Annella Pocius
Antanina Nenienė
Peter Banis
Košt Kaleski
Walter R. Rage
Jav žakar
Stanley Chopulis
Rose Marie Pauga
Victor Joseph Juskevice
Ed MitcheH
Stanley Daniel
William Samoska
Bertha Balchunas
Theresa Markus
Sophie Bladek
Charles Davis
Anna Pikturna
Helen J. Kroptovich
Alice Slorenee Skrabuten

- SAVAITRAŠTIS -

“Argentinos 
Lietuvių Balsas”

U. S. n. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas“ arba tiesioginiai, 

adresuojant:

“A. L. Balsas”
Casilla de Correo 303, 

Buenos Aires, Argentina.

NAUJI NARIAI
Pastaruoju laiku į Chicago; 

Lietuvių Draugiją įsirašė šie 
nauji nariai:

Pirkite tose krautuvėse, kū
nus garsinasi “NAUJIENOSE’

■f
--------- ... ... .2... ..... . ----- ------------------

/' 1 ' ............
Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.;

JACK SWIFT

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

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

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

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

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

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

“NAUJIENOS”
1739 South Halsted Street '

CHICAGO, ILLINOIS
Susipažinimui kopiją pasiųsime veltui.

DOCTOR’S AMAZING LIQUID
GREAT SUCCESS FOR

SKIN TROUBLES
(externally caused)

PRAISED
‘ FROM

COAST 
TO

COAST!
No matter what you’vc tried without 
success for unsightly surface pimples, 
blemishes and similar skin irritauons 
here s an amazingly success!ui doc- 
tpr s formula—powerfully soothing 
Lioind Žemo—which ęuickly relieves 
itchmg soreness and starts right in to 
help nature promoto FAST healing 
8° years continuoua success! Let 
Žemo s 10 different marvelously effec- 
tive ingredients help YOUR skin 
Also ointment form. Severe casea 
inay need Extra Strength Žemo.

just what you want— 
light, delicious and of 
fine texture.

^^''J'sted-DoubleAction 

lw BAKIN6 POWDĘR
f [f hMiml 

5OYTAR5, 
L ZSOtHCES lįŪse only onc le-vcl tea- 

spoonful to a eup of _ 
sifted flour for most recipcs.

MILLIONS 0F POUNDS HAVE 8EEN 
41SED BY OUR GOVERNMENT



Antradienis, kęvę 1$, 1941 NAUJIENOS, Chicago, Ifi.
I) -y 

■s**

KORESPONDENCIJOS
____________________________ ______________ i________________

Brooklyn, N. Y
Iš Paminklui Statyti Koncerto- 

Baliaus ir Aukos

paminklo 
ruoštas 

vasario 2 
Paradise 

davė

Dariaus-Girėno 
pastatymo reikalu 
koncertas ir balius 
d. 1941 m., Grand
salėje, Brooklyne, N. Y 
gerų pasekmių atžvilgiu dailės 
ir publikos, kurios buvo kupi
na svetainė; daugeliui prisiė
jo pavargti bestovint. Progra
ma buvo įdomi ir turininga, 
kurių atidarė Apreiškimo Pa
rapijos choras su Lietuvos 
himnu, vėliau teikė meliodiš- 
kų dainų, vadovaujant muzi
kui Jonui Jankui, šis choras 
yra gausus dainininkais, turi 
gerus balsus ir solistes Ange
lų Maslauskaitę ir Adeline 
Dragūnaitę, kurios padainavo 
solo ir duetų. Publikai labai 
patiko.

Margaret Digrytė, nauja ar
tistė šiai publikai, pūkini pa
grojo tris kurinius smuiku-so- 
lo. Trumpai kalbėjo J. šaltis 
Fondo reikale ir apibudino

klo projektų, — pagamintų 
lietuvio dailininko p. Joe Stel
moko. Taipgi paprašė aukų, 
ir surinkta $148.00. Dorothy 
Bubniutė, labai mėgiama kla-

; Nepaprastas Palengvinimas
Reumatiškų Skausmų

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

LITHUANIAN 183

OUINTUPLETS 
ūse MUSTEROLE for 

CHESTCOLDS
Mother— Glvo Your CHILD 
Thls Šame Expert Care!

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

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

tu su skirtingais mikliais šo
kiais.
Joe Thomas (Tamašauskas), 

jaunas artistas, puikiai val
dantis armoniką, stebino klau
sytojus, lyg vargonais groda
mas. Biruta Ramoškaitė, so
pranas, žinmna solistė, gražiai 
pasižymėjo išlavintu balsu, 
sudainuodama tris dainas. O- 
na Daukantailė ir Lilija Mil- 
čiutė, pradinės pianistės, 
žiai skambino duetą.

Aidbalsiai — Ensamblis 
dovystėj B. šalinailės negau
sus daininkais, bet žymus mu
zikoje , padainavo 
dainas; paskutinę 
B. Ramoškaitei, ir 
koncertą su daina Lituanikos 
Didvyriai, sutaisytą kompozi
toriaus J. Žilevičiaus; vėliau 
sekė šokiai grojant Jono Na
vicko “Nakties Pelėdų” orkes
trui.

Aukščiau paminėti chorai ir 
menininkai dalyvavo progra
moje už mažą atlyginimą, tai 
buvo pasiaukojimas pastaty
mui paminklo musų didvy
riams, lakūnams Dariui ir Gi
rėnui. Pavyzdžiui, Margaret 
Digrytė vieton penkiolikos do
lerių sutiko dalyvauti už $5., 
kitus skiria paminklo Fondui. 
Justas Jankus, akompanuoto- 
jas, vieton dešimtinės, sulyg
ta už $5.00. Taip pat Angelą 
Maslauskaitę, Adeline Dragū
naitė solistės, ir Dorothy Bub- 
niulė šokikė dalyvavo dova
nai. Už tai chorams ir artis
tams reiškiame nuoširdžia pa
dėką. Taipgi dėkojame Ap
reiškimo Parapijos .klebonui 
Norbertui Pakalniui už leidi
mą dalyvauti chorui. Nors 
menininkai taipgi prielankias 
nuolaidas, vienok pramoga 
siekė aukštas išlaidas, mat, 
Brooklyne sunku ką nors pa
bengti su mažais < ekspertais.

Dėkui draugijoms bei kuo
poms, kurios prisidėjo šios 
pramogos paruošimui ir nu
pirko iš anksto koncerto ti- 
kielus. Būtent: švento Jur- 
g'o Draugija už $25.00; A- 
malgameitų Unijos Lietuvių 
54 skyrius $25.00; Amerikos 
Lietuvių Piliečių Kliubas už 
$25.00; D r. Martyno Liuterio 
Draugija $5.00; Lietuvių Atle
tų Kliubas $5.00; Amerikos 
Lietuvių Piliečių Kliubas, Ba- 
yonne, N. J., $4.00; Lietuvių 
Darb. Susivienijimo 1 kp. $2.- 
50; 46 kuopa $1.50; 24 kuopa 
Great Neck, L. L, $1.50; Am. 
Liet. Darb. Literatūros Dr-ja 
$2.50; Sandaros 1 kuopa $2.50;

Ko n t ra k torių

keturias 
pritariant

’PRIDE OF THE GARDEN . PATTERN 2774 
2774—Išsiuvinėta lovatiesė.

Gestapas Sulaikė

gra-

va-

ICŪ
SOVIETU
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SOVIETŲ “DRAUGIŠKUMAS

KAS DABAR DEDASI LIETUVOJE

LIETUVOJE ŠEIMININKAUJA Iš MASKO 
LIJOS ATGRUSTI RUSAI

Tikrieji Lietuvos šeimininkai yra ne Maskvai parsida
vę Paleckiai, Gedvilai ir kiti lietuviški komisarai, 
bet iš Maskolijcs atsiųsti rusai.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Richard C. Hollelet, 23 

metų amerikonas žurnalis
tas Berlyne, kurį sulaikė 
Vokiečių Gestapas apkal
tindamas jį šnipinėjimu.

buvome rašę, kad ma- 
užiintojc Lietuvoje tik- 

šeimininkai yra ne oku- 
parsidavę Paleckiai,

Associacija už 
draugijų pinigai viso 
įeina į abelnų tikietų

$19.50. šie
$119.00

šešiolik- 
1941 m. 

Grand Paradise salėje, Brook
lyne, Dariaus-Girėno pasta
tymo paminklo naudai auko
jo: Lapašauskas ir Bendrovė, 
kriaučių siuvyklos, 573 Metro
politan Avenue, Brooklyn, N. 
Y., čekį $25.00; Kazys Sheledi- 
nas $5.00; Braunstain $3.00; 
Murauskai ir šeima $3.00; S. 
Karvelis $2.00; po $1.00 au- 

X. Strumskis, Grand 
O. Bičkunienė, E. Ku- 

A. Buivydienė, J. ki
šimai lis, Diržys, R.

Teikiame i 

iš vasario

Florist, 
lokas, 
menas,
Paulauskas, P. Peldus, P. Ma-
činskas, Leonas Grikštas, Mrs.

Lietuves Informrcljų Biuras 
apie gyvenimo sąlygas okupuo
toje Lietuvoje patyrė tokių ži
nių :

Jau 
s kol i ų 
rieji
jantams 
Gedvilai ir dar saujelė lietuviš
kų komisarų, bet iš Maskolijos 
atgrusti rusai. Prie kiekvieno 
lietuviško komisaro yra pri
skirti maskoliai, kuriems su
teikti tiktai komisarų pavaduo
tojų titulai/ b0t tikrovėje visa 
“laisvosios” Lietuvos valdžia 
yra šių bolševikiškų obrusitelių 
rankose.

Pavergtosios- Lietuvos žmo
nės pirmą kartą viešai apie 
“tovarišč” Gladkovą patyrė per 
bolševikų rėvolįucijos Busi j oje 
sukaktį lapkričio mėn., kada 
Kaune su didele pompa buvo 
minima toji sukakt’s. Tuomet 
į sukaktuvių minėjimo prezi
diumą Kauno valstybiniame te
atre buvo paskirtas ir “tova
rišč” Gladkov, kuris buvo už- 
rekomenduotas kaipo vidaus 
reikalų komisaro pavaduotojas 
Joks paskyrimo aktas Lietuvos 
visuomenei nebuvo' žinomas, 
lygiai kaip nepaskelbti kitų 
maskolių paskyrimų- aktai. Iki 
ano Gladkovo užrekomendavi- 
mo tebuvo paskelbta, kad vi
daus reikalų komisaras yra A. 
Guzevičius, dar jačųias vaiki
nas, bet jau praėjęs stažą Ma- 
skolijoje. Tik staiga patukta, 
kad “draugo” A. Guzev č'aus

šininkui, “tovarišč” Gladkov 
dirba visai pagal žinomus GPU 
metodus. Kaip šikšnosparniai ir 
naktiniai paukščiai nepakenti j 
dienos šviesos, taip GPU įstai
gos 
kai 
sioš

savo aukas naktį, 
buvo s nunirę jam i 
tiktai nakties m> 
praktikuojama ir

durys atsidaro tiktai naktį, 
pradeda “švies1 i” nelem’o 
Stalino konsl tuc:jos “sau- 
Dienos metu GPU žvalgy

bos įstaiga lieka uždara. Kaip 
jau žinoma, maskoliška žvalgy
ba parenka 
Visi lietuviai 
GPU agentų 
tu, kaip tai
sovietų Rusijoje. Aukų t.irdy 
mai, kamantinėjimai ir žiau
riausi kankinimai taip pat at
liekami naktį.

Pats GPU viržin’nkas Glad
kov dienos metu beveik niekur 
nesirodo. Iš viso, jis kaip tik
ras patamsių valdovas labai re
tai kur viešai pasire’škia. Bet 
užtat šio azijatiško budelio ga
lių nelaimingos aukos pajunta 
nakties glūdumoje, kuomet bz's-

Slinktai ima reikštis kankina
mų lietuvių patriotų atžvilgiu.

Tenka pastebėti, kad nakti
mis dirba ne tik GPU jštai a 
Taip pat kito “tovariščo” — N. 
Pozdniakovo — vadovaujami 
Maskolijos gcneralgubernatura 
Kaune savo darbo valandas yra 
paskyrusi naktį. Ji pradeda 
dirbti tiktai 7 vai. vakaro ir

Bakunas, K. 
Miliauskas, J. 
Daukantienė, 

A. Rutkunas,

tas “tovarišč” Gladkov.
Dabar iš visiškai tikrų šalti- 

> “tovariš- 
‘laisvosios’’ 
Mat, Glcd-

Koncerte Surinktos Aukos 
Juozas Simonaitis, Thomas 
Cirkelis, - Kazys Šablickas, P. 
Atkočailis, Jonas Bauba, Tu
mas, A. Saučiunas, A. Bdris, 
J. Gedvinas, B. Woltam, P. 
Sveika, K. Degutis, Daukšas, 
Mrs. F. Šnyras, Mrs. Bankus, 
Jonas Kuodis, P. Simonaitie- 
nė, J. Diržys. V. B. Jankus, M. 
Misevičienė, J. 
Laurinaitis, A. 
Balickas, Mrs. 
Juozas Garšva,
M. Sukauckas, Mrs. Zabaraus- 
kienė, M. Buika, K. Aleknavi
čius, Paleckas, A. Lclis, A. Os- 
eika, A. Karušaitis, A. Boku- 

vienė, M. Stanevičienė, 
Samalionienė, A. Linkus, 
Kiburienė, P. Mačys, adv. 
Briedis.

Šiame .surašo įsu 'vardais 
yra aukų $94.00. Smulkių — 
$54.88. Viso $148.88. Tai gau
singa surinkta suma nuo kon
certo svečių. Moterų Birutės 
Draugija iš Newark, N. J., au
kojo į Fondų $5.00; SLA. 38 
kuopa Brooklyn, N. Y., taipgi 
aukojo $5.00., Nuo įžangos bi
lietų iki dabar lieka $200.00. 
Tai bendrai pramoga davė 
pelno $358.88. Bet galutinų 
koncerto sąskaitų pateiksime 
vėliau. šiuomi nuoširdžiau
siai dėkojame visiems koncer
to ir baliaus dalyviams ir au
kotojams už gražių aukų su
mų. Taipgi visus prašome rem 
ti aukomis šį kilnų visuomeni
škų reikalų, visi dėkime pas
tangas pastatymui paminklo 
musų garbingiems žuvusiems 
lakūnams Dariui ir Girėnui.

Aukas siųskite čekiais ar 
Money Orderiais išrašant varr 
du Darius-Girčnas Monument 
Fund ir pasiųskite Fondo Ko
miteto iždininkui Mr. John 
Spurga, Port Jefferson Sta- 
tion, Long Island, N. Y. Už 
pasiųstas draugijų ar pavienių 
asmenų aukas siuntėjas gaus 
nuo iždininko patikrinimo 
kvitų ir bus paskelbta vardai 
ir suma spaudoje. .

Paminklo Fondo Korespon 
dentas

P

nių patirta, kad J i 
čius” yra tikrasis “ 
Lietuvos valdovas.
kovo rankose yra ne tiktai vi
daus reikalų komisariatas, bet 
ir liūdnai pagarsėjusi GPU. 
“Tovarišč” Gladkov atsibastė 
iš Maskolijos kaipo GPU virši
ninkas, tad jo rankose yra vi
sų nelaimingosios Lietuvos gy
ventojų gyvybės.

Kaip ir pridera despoliškę- 
sios Maskolijos žvalgybos vir-

žinoma, “tovarišč” Pozdniakov 
nepriklausomos Lietuvos lai
kais buvo SSSR pasiuntinys 
Kaune, o po bolševikų okupa
cijos j’s buvo paskirtas Masko- 
’ijos komisarų tarytos atstovu, 
atseit, generalgubernatorium 
Lietuvoje. Tačiau skirtumas

tarp cariškųjų ir staliniškųjų 
generalgubernatorių yra milži
niškas. Tuo tarpu kai Murav
jovas Korikas buvo tiktai caro 
atstovas, “tovarišč” Pozdn’.a- 
kov yra paskirtas “Lietuvos 
liaudies” atstovu į Maskolijos 
aukščiausiųjų tarybų, “demo
kratiškiausių parlamenta pa

Tel. VICTORY 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 LmVINAS. 
Generalis Vedėjas.

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Kaip matome, tokio pasity- 
nebuvo net

gcneralgu- 
maskoliškų

čiojimo iš žmonių 
caro laikais.

O kai dėl GPU, 
bernaturoš ir kilų
įstaigų paskirtų darbo valandų 
naktimis, tai šis dalykas kultū
ringam žmogui atrodo stačiai 
neįtikėtinas faktas. Tenka visa
da atsiminti, kad tas, kas atro
do negalima bet kurioje kultū
ringoje šalyje, yra e’linis reiš
kinys visur ten. kur įsigali azi
jatiški maskolių papročiai. Ma
skvoje yra įprasta, kad net sve
timų valstybių diplomatam 
maskolių aukšti pareigūnai pa
skiria pasimatymus naktį. To
kio 
jos 
tas

papročio, pav., sov. Rusi 
užsienių reikalų komisaria- 
laikosi dar nuo čičer no lai-

Prisiminkime, pagaliau 
Lietuvos sutartis su SSSR 
tarpusavio pagalbos 193

kad 
dėl 
m. rudenį buvo Maskvoje laij 
pat pa s .rašyta naktį, lyga 
kaip visos derybos ėjo nakties 
metu. Kai 4 vai. ryto buvo 
Kremliuje pasirašyt i minėta 
sutartis, kurių bolševikai vėliau 
taip begėdiškai sulaužė, tai pa
tamsių mėgėjų gaujos vadas 
Stalinas pakvietė Lietuvos dele
gacija į jam specialiai įrengta 
kinų pačiame K-eml uje. 
gausiai įvairiais brangiais 
giais ir gėrimais apdengtų 
ų Lietuvos delegatai buvo
versti išbūti su Stalinu šiam? 
kino seanse net iki 6 vai. ryto, 
o už valandos jie jau išskrido 
’ėktuvu atgal į Kaunu.

sta- 
pri-

Įtaria Apiplėšimais 
Bridgeporte

Bridgeporlo Deering nuova
doje, 351h ir Lowe, yra suimti 
tris vyrai. Policija juos įtaria 
apiplėšinėjimais vietos krautu
vėse. Jie yra George Noveau, 
855 West 35th PI., John Brady, 
3349 So. Wallace Street, ir Pat- 
rięk Brady, adresas tas pats.

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 
Sales Tax ekstra.

BLACK BAND LUMP .... *9.75

STATYKITE NAUJĄ 
NAMĄ

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 {reng
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 
oarodysiu užbaigtus ir apgyvendin
tus namus. Esu tikras tie namai 
tamstai patiks, nes jie yra labai 
gražios formos, ekonomiški ir 
brangus (didžiumoj 2 flatų).

Per paskutinius 18 metu 
critatęs arti 300 namų ir visi
nn kostumeriai yra .pilnai paten
kinti. kas liudija, jog ir tamsta 
oavedęs 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. Wcstern Avė.
Tek GROVEHILL 0306—0363

ne-

esu 
ma-

T Ii t S D VI/ I Busi turtinges- Rur i Mnis ir ,aimin- ‘ ,iWI ■ gesnis. Turėsi 
UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
Mokame 3V6% Dividendų 

2202 W. Cermak Rd. C anai 8887 
Ben. J. Kazanauskas, Sec.

- $1,000,000.00

Atrodjkite 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.

Pleitai
Pataisomi

$050■ 1 iki
$35

$1
Apkain.
Nemok.

Elėj na Bros

Lawndale Deniai L a b.
JO 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.

DABAR LAIKAS INVESTUOTI PINIGUS I

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA 
— iš stoties —

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vaL vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

tAvavv 
uf veui 

INVHTMIM

NSURED

UNIVERSALSAVINGS&LOAN ASS’N
1739 SOUTH HALSTED STREET

No. 2774 -f

Mokame 314 Nuošimčio ant Visy Investmentų

Vardas ir pavardė

Adresas

Miestas ir valstija.

M

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT 
| 1739 So. Halsted St, Chieago, Dl.

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

Jūsų indėliai apdrausti iki $5,000.00 per Federal Savings and Loan Insurance Corporation, 
VVashington, D. C.
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per year in Canada 
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Užsakymo kaina:
Chicagoj e—paštu:

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

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

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj^ 
paštu: (Atpiginta)

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75
. 3c 

18c 
75c

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu. \

Metams ..........................
Pusei metų ................... ......... 3.25
Trims mėnesiams ...... ..... . 1.75
Dviem mėnesiams ..... ..... . 1.2§
Vienam mėnesiui ________  .73

Užsieniuose:
Metams ......................... ...... $8.00
Pusei metų .................. ......... 4.0(
Trims mėnesiams ....... ......... 2.5(

Thyssenąs suimtas

Darbininkų skriaudimas ir suktybes K. Mažukna, — nors Mažukna 
buvo išrinktas visuotinu SLA. 
nąi’įų balsavimų ir buvo vien
balsiui patvirtintas seimo.

Jeigu yra “gengsteriškas“ pa-- 
sielgįmu^ pašalinti seimų išriųk- 
tą ŠLĄ parejgųną, pirma nęgų

. --.-X -i ' u- ♦ i linu fa t.ermmąs, tai, pęiš-sio 26 d., yra jdetąs ilgas “Darbininkų kęlektyvo^’ pra- kįą> paįs jųrgeiionię dė^vo
nešimas, kuriame skaitome: SĘĄ ųrgąiip rąštus, kųj-stųn-

‘*Bet ^Valgio’ trę^te liko senas režimas... . vke-BrSdpiitM^ su

“Mes kentėjome ir laukėme, bet matyti į tylin- H •
čius niekas neatkreipia dėmesio. Todėl padarę susi- W ^VO|HWt5>u«1Mpf uaugitm,
rinkimą nutarėm iškęlti viską aikštėn. Sausio 16 d. I r—’ keĮių valandų trukusi kalba.
buvome paruošę. Ęet atsirado sabotązninke, k^ris įdirbęs “Tėvynėje’ 
kaip vjsųpmęt (Į — “N.” Red.), ir išvogė musų su-Jan

gausybe papašiį. Sabotažninke antrą Į BąįiW buvo ’ | ktaipu laikraščiu

BoJševikąĮ, kaip beždžionės, bąndo pamėgdžioti Ą- 
pięrikos kapitalistus ir visur steįgią “trestus” (įrustus). 
Yra įsteigtas “tarybinėje” Lietuvoje “Valgio” “trestas’*.

Tame pačiame ‘-‘Tarybų Lietuvos” numeryje, iš sau- « BĮ — . *1 * 1 • • 1 1 Iii 4*

gą, kurios priešakyje prijung-

tais pamatai, kad įvadas yra 
geresnis ųž patį knygos turinį 
ir kad vięąi be reįĮtalo sugai
šai gilindąrpasis į šimtus 
kųygps pusĮąpių. Būna ą^itįjd- 

ipių, kąd viena frazė pasako nę- 
1 paĮyginampį daugiąu, ppkąjp

Spaudoje buyo visokių žinių ąpie Vokietijos multi- 
milįonierių Thysseną, kuris karo pradžioje pabėgo į Švei- 
cąriją, o paskui apsigyveno pietinėje Francuzįjoje ir pa
sikalbėjimuose su laikraščių atstovais smerkė Hitlerio 
politiką. Vieni sakė, kad jisai iš tiesų nutraukė visus ry
šius su naciais, kiti — kad jisai yra apsimetėlis ir slap
tas Hitlerio agentas.

Telegrama iš Vichy dabar praneša, kad Fritz Thys- 
sen jau yra nugabentas į baisiąją koncentracijos stovyk
lą Vokietijoje, Dachau! Jį suėmė franeuzų Rivieroje Be
taino vyriausybė ir prieš keletą dienų nugabeno į vokie
čių okupuotąją Francuziją atiduoti naciams.

Fritz Thyssen buvo vienas iš tų Vokietijos kapita
listų, kurie finansavo Hitlerio rudmarškinius banditus, 
norėdamas, kad jie sunaikintų darbininkų judėjimą ir 
padėtų demokratijos priešams atgauti savo galią. Thys- 
senas buvo tarp tų atžagąreiviškųjų kapitalistų pats 
stambiausias. Be jo pinigų ir moralinės paramos Hitle
rio galvažudžių gaujos nieku budu nebūtų galėjusios pa
sidaryti pavojingos respublikai, ir Hitleris nieku budu 
nebūtų galėjęs patapti Vokietijos kancleriu ir diktato
rium.

Thyssenąs ir jo draugai padėjo rudiemsiems barba
rams sutrempti demokratiją Vokietijoje ir užtraukti ka
rą visai Europai. Dabar jisai pats gauna to pragaro bai
senybių paragauti. Jisai to užsipelnė.

Dažnai sakoma, kad kapitalistų klasė susideda iš la
bai gudrių žmonių, kurie jeigu ir yra godišiai, tai bent 
supranta gerai, kas yra naudinga, o kas n.e, jiems pa
tiems ir jų klasei. Bet čia turime pavyzdį,, kuris rodo vi7 
sai ką kita.' Thyssenaš ir jo sėbrai buvo patys gabiausieji 
ir įtakingiausieji žmonės savo klasėje, o betgi jie elgėsi, 
kaip paskutiniai glušai. Jie kasė duobę savo krašto dar
bo žmonėms — ir patys į ją įkrito!

Taip atsitiko maskolių bol- 
N.’’ Red.), ir išvogė musų SU-|anįę 20 pini) Jwt'gpli9pl° Įševikams su Maskvos didžiuo- 

rašytą tiesą su gausylie panašų. Sąbotažnjnlfė antrą Bąjppąą bųyp ąįgĮąįytąs | įtai ju laikraščiu “Pravda“ (194Į 
dieną jau buvo pakelta į kasininkes. Bet mes prane7 u? iąį, kąd sauslQ 21 d- N.°:12’^*
šėme milicijai, kuri, tikime, šį reikalą sutvarkys.” 11 
Tai puikus “klestėjimas’?, ar ne ?
Imsime dar vieną pąvyzdį, ir tai he kokį nors maž-1 Jųrgplionį.

možį, bet pačia stambiausiąją pramonės įmonę Lietuvoj 
je: “Maisto” fabriką.

nąųdPli sąvp tęįęę, kąįp ^LĄ mes visi esaiųe prisikjaųsę bol- 
nąRys, įp kąpdiiįątųųtį sęjiųp j ševikiškų frazių apie nųl^iniš 
“Tjevyųęę“ redąktprįus

Didžiausia netvarka “Maiste”
Pagrobę į ^avo pandas ya)džią? Lųetuvps okupantai 

“Maisto” Bendrovę suvalstybipo, ją valdyti pavedė ko
misarams. Tai buvo nemenkas grobis bolševikiškiems pa
razitams, nes pats Kauno oficiozas rašo:

SLA konstitucija neduoda 
feisėę prgaųo ręda|<toriui sam
dykis pagelbininkus be Kontro
lės Komisijos ir Pildomosios 
Tarybos pritąrinio. Iš to išeina 
kad jisai neturi teisės ir jų at
statinėti. O betgi Jurgelionis tai 
padarė. Tai buvo sauvaliavimas 
ir kerštas. Tačiau dabar jisai 

I nesisarmatija prikaišioti ki 
tiems “smurtą“, “hpjdupą“ iy

“Didžiausias fabrikas visoj tarybinėj Lietuvoj “gengsterišką“ pasielgimą!
yra ‘Maisto’ fabrikas. Didžiausias savo darbininkų ~ 
skaičium ir reikšmingiausias savo verte musų kraš-l ^EI DU, NEI VIENAS 
tui.”
Kas gi atsitiko su tąja stambia įmone, “prisilietus 

bolševikiškai rankai”? “Tarybų Lietuvoje” vienas jos 
bendradarbis, sausio 26 d., rašo:

“Kas yra dabar, l^ai musų kraštas iš pagrindų 
pasikeitė? Tenka atsakyti: ‘Maiste’ liko viskas po 
senovei. Niekas ųepasifceitė. Maža to, senos ydos pa
daugėjo, seni blogumai padidėjo ir įgavo tokią for
mą, kuri verčia kiekvieną dorą ‘Maisto’ tarnautoją 
kelti savo balsą ir sakyti visu griežtumu: ‘Maisto’ 
fabrike netvarka. Ir ta netvarka nėra paprasta. Jį 
turi kenkimo ir sabotažo pobūdį,
Straipsnyje toliau pasakojamą, kad “formaliai” yra 

nustatyta 9 valandų darbo diena, bet darbininkai kai ku
riuose skyriuose dirba po 10 ir po 12 valandų; kad yrą 
labai gadinamos ^mašinos; kad administracija niekam ne
tikusi, ir 1.1. ; ' / /,

Pati okupantų spauda šituos faktus praneša. Toks 
Stalino pavergtoje

Bolševikiška propaganda ir gyvenimo 
tikrovė

yra tas bolševikiškas “klestėjimas”
Lietuvoje.

Bet komisarai nesisarmatija žmohėms į akis durnus 
pusti ir pasakoti jiems, kad gyvenimas po okupantų le
tena esąs “laimingas”!

Tik-ką atėjusiame iš Kąuno “Tarybų Lietuvos” nu
meryje, š. m. sausio 26 dienos, yra įdėtas vedamasis (edi- 
torialas), kuriame sakoma:

“Bolševikai yra didžiausi reformatoriai. Kur 
prisiliečia bolševiko ranka, ten klesti jįayigiąpuL^is 
puikus gyvenimas, fabrikai ir gamyklos ima dirbti 
nematytais ligtol tempais, suklesti žemės ūkis, kul
tūra, mokslas ir menas. Liaudis ima gyventi laimin
gą ir pilną gyvenimą. Tai ryškiai matyti musų res
publikoje...

“Dar tiktai pusė metų tepraėjo, kai sukurta Ta
rybų valdžia musų respublikoje. Tačiau kokių nuo
stabių pasikeitimų yra įvykę Lietuvoje!..”
Gerai, dabar pažvelgsime į tuos nuostabius pąsikei- 

timus ir klestėjimus.
Kitame to paties “Tarybų Lietuvos” numerio pusla

pyje rašoma, kaip Zapyškio valsčiuje, Ežerėčio durpyne 
pereitą vasarą (jau bolševikams valdant) bųyo renka
mas darbininkų komitetas. Į komiteto pirmįjįįnkųs Pate
ko jaunalietuvių (fašistų tautininkų) vadas! V.eĮĮąų įp? 
mitetas buvo perrinktas ir tuo fašistu nusikpątytą. Ęęt 
ar jau dabar tenai viskas ypą puikiausioje tvą^jp? Pą? 
klausykite, ką pasakoja Kauno oficiozo korespopįįęntąp:

“Durpyne paplitęs jdarbininkų tarpe girtuo^Įįą? 
vintas, nėra jokio švie^pio.”
Be fo, pernai buvo nupirktos dvi naujos mašinos, 

kurios kainavo “nemažai pinigų”, o štai k,ąs sų tgpąį$ 
mašinomis darosi:

“tyąšmps ?jęiws bėgame ore blogai ap§ąų£pt&S 
ir rudyją/’
Tąi šitokius “stebukĮps” padarė bolševįkįškos rąn? 

kos “prisilietėjimas”.
Tačiau kokis ten Ęžepėčio durpynąs, gąl bųt, nprą 

svarbus daiktas ^soci.alistjpiam ukiui”. Imsime stambes- 
pi “Vąlgio”

u

“KAIP

pašalintas iš “Tėyynės” re- 
daktprįąus vietos, K. Jurgelio
nis rašę Ęropklyjio tąųtiųinkų 
laikraštyje, kad SLA Pildomo
ji Taryba pasielgė su juo “kaip

“Tie šeši vyrai ir viena mo
teriškė, kurie vadinasi SLA 
Pildomoji Taryba“, sako ji
sai, “atliko paprastą smurtą, 
*pjučą’ arba holdupą. Jie ne
tylėjo jokios teisės seimo iš- 
Fjpfctą ir seimui atsakomin- 
gą redaktorių suspenduųįi, 
pąįąĮiųtį arba atimti jam ąl- 
gą Įkį jp termino papąigo^. 
W visk‘*
eigp k.aiP Jj?

tom 
jo pįfligus ir jiegos grąsijjir 

privertė jį išeitį i|'$ggtrfĮ 
ofiso. J. K. Mažukna net bu- 
vq užsimojęs redaktorių fak- 
tinąi sumušti su tyliu visų 
kitų pritarimu.“
Mųiųs tękp gifdėtį yį$ųi įd- 

tpki| yer^iją fo inpiįįęnjtp tprp 
Mažyknos iv JUFgęlipnio, bet 
apie tai čia nėra reikalo kalbė
ti. Pildomo^ Tarybos posė
dyje, kuriame incidėntas įvyko, 
buvo pe tijjtąi jokios pąripį, 
bet, rodos, ir kontrolės komi
sijos nariai, taigi viso ne ma- 
žįąų kąįp 1Q ^ąnįų; įr j.ęįgy 
jie mąty# ręįjįj^į, jįp galės vi
suomenei paaiškinti, ar Jurga-

lionis rašo tiesą apie p. Mažūk- 
ną ir kitus šešis SLA viršininr 
kųs, ar ne. Mums čia yra įdo
mu juridinė (teisinė ir morąlir 
nė klausimo pusė.

Jurgelionis sako, kad Pildo
moji Taryba neturėjusi “jokius 
teisės“ pašalinti seimo išrinktą 
rądąktp^ių ija jo terniipp pa
baigos. Kuo jisai tai remia? 
Bendru Ąmerįį<os įstatymų 
principu? Bet tokįo principo Ą- 
merikoje pjeyą. Npt Jungtinių 
Valstybių prezidentą^ kuris y/:ą 
renkamas tvėrių pietų termi
nui, gali būti “impeach’intaą” 
ip pašalintas iš savo vietos, ne
jaukiant iki pasibaigs jo tern^į- 
ną^l Galį Jauti pašalintas ir bef 
į$ri£ Įęįgęjąs, valstijos guber- 
pątorįųs fF t..t. Tai kodėl gi tų; 
|’i bųĮi apsaugotas nuo to SL/\ 
or^ąpp redaktorius ?

P gal būt, taip yra nustaty
tą SLA konstitucijoje? Nieko 
panašaus. Konstitucijoje kaip 
tik yra paragrafas, kuris sako, 
kad, organo redaktoriui netiųr 
kąjįpąi ąjdį,ekąųt sąyo pąreigąs, 
pjlčj. Tųpybą “^ųtvąrkp dalyką 
pagal savo nuožiūrą“.

Tai žino gerai ir pats Jurgęr 
lionis, ir kuomet reikalas liečįą 
ne jo asmenį, tai jisai nemato 
njęjjp hį9gP tame, kad Pild. Ta
ryba pavartotų tokią galią.
sai dėdavo “Tėvynėje“ kuopų 
rezoliucijas, reikalaujančias, 
kad butų pašalintas iš Pildo
mos Tarybos vice-prezidentas J.

prieš SLA Pildomąją Tąiybą, 
p. Juozas Tysliąvą ne tiktai pa
skelbė savo redaguojamame lai
kraštyje, bpt dar pridėjo pasta
bą, kąd dėl “Tėvynės“ redakto
riaus ątstalynio “džiaugiasi tiek 
vadinami sociąlistai, tiek kruvi
nojo Stalino garbintojai komu
nistai“. Girdi:

“Atrodo, lyg butų atgaivin
tas ‘bendras frontas’.“

• • • * , • į

P-as J. Tyęliąya žino, kad 
Jurgęlionį nominąvp kandidatu 
į “Tėvynės” Redaktorius perei
tame SLA seirpe komunistai. Ji- 
sąj žino, kajd tąpie seime laikė 
“bendrą frpntą“ sų komunistais 
tąutipįpkąi U* sąndariečiai.

Jisai žinp, kad socialistai išė
jo griežčiausiu budu prieš ko
munistus dar prieš dabartinio 
karo pradžią, tuo tarpu kai pats 
p. Tysliava dalyvavo bendrose 
prakalbose su komunistais jau 
po to, kai Stalinas buvo atsiun
tęs pirmuosius savo garnizonus 
į Lietuvą.

Jisai žino, kad Jurgelionis ir 
tautininkų-sandąriečių blokas 
laikė “bendrą frontą“ su ko
munistais net ir tuomet, kai 
Dekanozovas jau buvo sudaręs 
Paleckio “kabinetą“ Kaune.

šlaitiniame Pildomosios Tary
bas suvažiavime už Jųrgelipnio 
pašalinimą bąįsąyp Pild. Tary
bos naciai Dr. Vinikas?, p. ĄLqc- 
kų$ ir Dr. Biežis ir kad jo pa
šalio jmo reikę Javo visa Kontro
lės Komisija, ncišįmant jr n. Ne

Tąi kpdel p. J. 
bar taip rašo?

Sayo editorialp p. Tysliava 
dap pasakoja, kajd Jurgelionis 
visai nenorėjų tcięįntįs ir “išlai
kyti džąbą“ prie SLA organo. 
Užųpt atsakęs į Pijd. Tarybos 
pateiktus jam apkaltiniiųus, ji
sai šoko ją yisą smerkti, taip 
kad j įsai atstume nuo savęs net 
ir tuos Pild. Tarybos narius, 
jairię gal butų uorėj g jį užtarti.

Vadinusi, pate Jurgelioniu iš: 
proyok^yo yįenbalsį Pild. Tavy? 
bos nutarimą prieš save! p bet
gi p- Tysliava bando snknrstytį 
$LĄ narius Pildomąją Ta
rybą dėl Jurgelionio atstatymo. 
Tai kame gi čia sensas?

ppieš klls sovietų lainiėjimus visose 
Įgyyenįmo srityse, apie nppa- 
pras|ą kulturps pakifimą sovie
tų Sąjungoje! B,et štai įpinėtapi 
“Prąvdos” numeryje įdėtas npt 
yedąniąsis straipsnis, kuris pra
sideda šią, tiesiog pritrenkian
čia, fraze: “Purvas ir kultųra 
— nesuderinamos sąvokus“!

Praėjo 23 metai nuo bolše
vizmo įsikūrimo, rašalo juros 
išlieta už ir prieš bolševizmą, 

Į o pačioje sovietų Rusijoje, va
dovaujamame laikraštyje, kuris 
duoda toną visai 193 millonų 
žmonių valstybei, dar disku
tuojamas klausimas apie purvo 
ir kultūros nesuderinamumą...

“Pravda“ sakytame straips
nyje rašo apie purvą sovietiš
kuose fabrikuose ir dirbtuvėse. 
Purvo esą visur: fabrikų kie
muose, pačiuose fabrikuose, 
ant mašinų ir ant grindų. “Pa
kanka pereiti per daugelio įmo
nių kiemų užkampius ir įs'ti
kinti, kad stinga elementarinio 
susirūpinimo švara: čia be 
tvarkos mėtosi, užnešamos 
sniegu, yudyja įvairios metali
nės dalys, medžiagų liekanos, 
pusfabrikačiai. Bet taip yra ne 
tik fabrikų kiemuose. Sąšlavų 
ir liekanų krūvos dažnai gali
ma užtikti ir musų įmonių 
skyriuose viduje, jų tarpe ii 
tokių įmonių, kurios pretem 
duoja į pirmaujančių vardą.“

Laikraštis pailiustruoja savo 
žodžius pavyzdžiais iš tokių 
pirmaeilių fabrikų, kuriems už 

1 nuopelnus duoti Lenino, Molo- 
: tovo ir kitų sovietų aristokra

tų vardai. Pa v., “kai kuriuose 
tekstilės fabrikuose dėl purvo 

' atskiruose skyriuose dažnai 
mažėja produkcija ir jos koky- 

’ bė“, nes fabrikuose ne tik visur 
; pįlpą purvo, bet ir “mašinos 

purvinęs”. Molotovo vardo 
pjiepę ir vielos fabrike 10% 
gamybos eina į broką tik dėl 
to, kad dąrbininkai “dirba su 
pųpvįųpjnįs pirštinėmis“.

Bpt ąp tik šiapdie bolševikai 
pastebėjo, kad “purvas ir kul
tūra — nesuderinamps sąvo
kos“? Pasirodo, kad ne. Ta pa
ti “Pravda” cituoja Stalino tau
tiečio O/’č^ionikidz.ės pasaky
mą n.et iš J933 pietų, kur jįs 
dėl yįeno fabriko išsireiškęs, 
kad purvo “galima praskel
ti galvą, nors savo galvų pasi-

Bandė Nusinuodyti
dn.cįjps Jii.ę|’pyj.’pr 

$ų’orpp Įjapdė pyginupdytį §0 
jųętų Jupzas Ęnrge^ieh, puo 
2147 W.a$hi?drnp ąyęnųe.

Paguldytą^ ąpskrįčię ligoni- 
nęję. Pąsvęiks.

metai, bet patiPfą.ejp 7 
“Prąyfįa7’ 1 
kad dėl puryp dar šiandien 
“reikia įtikinėti“. “Purvas jr 
kultųra —: ^suderinamos są
vokus. Ątfgįytų, kąd ši tiesa 
nereįjiąjautų įrpdinėjįnių. Ta
čiau jĖĮaugėlįo fabrikų ir įmo
nių pppklika rpdo visai Į<ą Ju
tą” ‘ .

T^ip, pųrva^ ir kujtųrą ~ 
nesųidpfįnaipos sąvokoj. "Prąy- 
dai’?, Įkaip bolšpyįkų Partijoj 
centro kpmitętp vyriausiajam 
organui, šį paruP° pad<§ 
kutųoti kląųsįpią apįe purvą 
fabrikuose. Bolševikų pasaulė
žiūroje žmogus ir fabrikas su
silieja į vįępą automatą, me
chanizmą, nuo kurio neatski 
riama žmogaus, kaip asmeny
bės. Todėl jis veda kovą su 
purvu fabrikuose.

Bet ar purvo esama vienuo
se bolševikų fabrikuose? Kelias 
dienas anksčiau (1941 m. sau
sio 20 d. No. 20) ta pati “Prav-

da“ įsidėjo vedamąjį straipsnį 
ąpie sovietų teismus. Tų teis
mų uždaviniai apibudinami 
šiais skambiais žodžiais: “Jam 
(teismui) priklauso viena žy
miausių vietų sovietų valstybi
nių organų sukurtų proletaria
to diktatūros, sistemoj. Jis pa
šauktas saugpti sociąliznio už
kariavimus prieš vięus ir viso
kius priešišku^ gaivalus, dar 
esančius soviptų yispoinpnėje.“ 
Ęet kaip praktikoje veikia šis 
spviptįnės diktatuos teismas, 
ku?japi skiriaiųi toki aukšįi už
daviniai? Į tai atkako pati 
“Pravda”, pažodžiui rašydama: 
“Ar gali būti tūlas teisėjas so
vietų kultūros reiškėjas ir auk
lėtojas, jeigu jo sprendimai ro- 
dp nepakankamą išsilavinimą 
(gramolny), jeigu jis nežino 
įstąįymų, jeigu jis savo npaiš- 
kia ir netobula praktika gimdo 
bylinėjimąsi, jeigu jis ziurkš- 
tus ir neatidus žmonių atžvil
giu, jeigu teismo reikaluose vil
kinimas, o teismo patalpoje —

• purvas, apsileidimas?“
Kaįp matome, ir čia ta pati, 

galirpą sakyti, tiesiog tragiško
ji problema: purvas ir kultūra. 
Teisėjas turėtų būti “socialisti
nės kultūros reiškėjas ir auklė
tojas“, o čia — paprastas pur
vas !

Pasiskaičius šiuos “P 
straipsnius, nenoromis 
mintis: ar nėra purvo 
bolševizmo sistemoje, 
bolševikų galvojime? 
purvini smegenys sėdi bolševi
kų valdžios priešakyje? I£aip 
kitaip galima butų išaiškinti 
visą tą terorą, klastą, žmonių 
eksploataciją, žmogaus laisvės 
ir sąžinės paneigimą, jei ne 
purvo apneštų smegenų ir są
žinės išdava?

Dar vienas labai reikšmingas 
faktas. Bolševikų pavergtosios 
Lietuvos laikraščiai laikas nuo 
laiko perspausdina “Pravdos“ 
ar “Izviestijų“ vedamuosius 
straipsnius. Tačiau lietuviškųjų 
laikraščių redaktoriai gėdinasi 
pateikti Lietuvos skaitytojams 
ištisus tokių straipsnių verti
mus, todėl aštresnės viptos vi
sada išleidžiamos. Taip atsitiko 
ir su anuo “Pravdos“ straips
niu, kuris gvildeno purvo ir 
'kultūros santykį. Bet “Elta“, 
kurios prįcšąkyję sėdi kažkoks 
“draugas“ Šausas, šiuo atveju 
padarė pęt atvirą falsifikacijų. 
Būtent, rusiškas žodis “pur
vas“ (griaz) išverstas į lietu
vių kalbą žymiai sušvelnintu 
žodžiu “nešvara“. Tačiau Šan
sas nepajėgs nuo lietuvių vi
suomenės nuslėpti to purvo, 
kuris viešpatauja nuo pat 
Kremlio viršūnių iki sovietiškų 
fabrikų kiemų. Lietuvių visuo
menė gerai žino, kad už bp’še- 
vizmp ir jo “kultūros“ slepiasi 
paprastas, viską užteršia utis, 
purvas.

“Purvas ir 
derinamos ; 
siška frazė, kuri, neabejpįame, 
įeis į istoriją. Po 23 ipetų bol
ševizmo yiešpaląvimp svąrpiau- 
sias sęstiųps dienraštis tai pre- 
blemaį pašyppčia net vedąpiąjį 
ętraipsnįl fto vertos po to vi
sos l|pjšpyij<ų f rąžės apie jų su
burtą “kultųjų“ Į£aiR gulima 
dąr rimtąi skaitytis sų visu 
tųp, kas dąroma bp|jevį|<ijoje, 
jeigu jie dar diskutuoja fpkio- 
mis temoųiis kaip — purvas ir 
kultūrą?

Šią “Prąy^Jos“ kelįaiųą pro
blemą gprąi įtądėmėkime. Ir 
jeigu Jįplšęyikų agentai ,<ada 
apsius huFUą arpą prįrą^ys iš
tisus ton)»§ apie “sovietų kul
tūrą“, paklauskime tik vieną: 
ar jus, pagaliau, išsiaiškinote, 
kad purvas ir kultūra — nesu
derinamos sąvokos?

peršasi 
visoje 

visame 
Ar ne

kult ura — pesu-

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujiem s 
yra naudingos.
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Iš Pietų Amerikos
URUGVAJAUS LIETUVIU SUVAŽIAVIMAS 

IR SUDARYMAS LIETUVOS VADAVIMO 
SĄJUNGOS

svečiai 
lietuviai ir lietu-

tėvynė 
greit metai, kaip 

bolševikų oki

Lietuva, 
velka

(Tęsinys)
Kallia pasakyta Dr. Prano 

Šacikausko, atidarant Lietuvių 
Suvažiavimą Urugvajuje 12 d. 
sausio mėn. 1941 m., salėje 
“Cįrculo Espanol Republicano” 
ant gatvės Soriano 1126, Mon- 
tevideo mieste.

Gerbiamieji 
mečiai, broliai 
vės!

Mųsų senoji 
jau
sunkų 
jungą.

Artimiausi musų broliai ir 
seserys, daugelio tėvai bei gi
minaičiai kenčia žiauriausius 
persekiojimus nuo komunistiš
kų čekistų rankos.

Tūkstančiai musų geriausių 
tautiečių sugrusti į kalėjimus 
arba ištremti j Rusijos gilumą 
sunkiems darbams.

Daugelis suimtųjų sėdi kalė
jimuose be teismo jau nuo 11 
dienos liepos (pirmi masiniai

sučmimai prieš komunistinio 
“seimo” rįpĮcįmuą) nežmpnįš 
kai žiauriųjų hęlšpvikų ageųĮų 
kąpbinami ir badu marinami- 
Mmps jau žingipps payafdę.> 
keliolikos aukštų karininkų, 
mirtinai nukankintų bolševikų 
kalėjimuose, o kiek jų žuvo, 
apie kuriuos tik vėliau sužino
sime.

Panaikintos visokios žmpni^ 
politinės ir kultūrinės laisvės, 
uždarytos visos be jokips iš
imties lietuviškos draugijos, pa
liekant veikti tik vieną koipu- 
nistų partiją; pždrauslį visį, 
iki vienam, jįetųv*škį laikraš
čiai, išskyrus, žinoma, kelis ko
munistinius laikrąštukus garbi
nančius Staliną ir ginąnęiur

Naujas Veidas

Pailgintas darbininkų darbai 
dirbtuvėse ir jie kaip bandžiau 
lankai pririšti prie fabrikų, ne 
turi laisvės pasitraukti iš airi) 
tu ves arba pasiieškoti geresnio 
darbo.

.n AbJllbN Ų-ACM E Teleplioiu
Vedi i Ann Borg, kuri 

prieš porą metų ąutomobi- 
liaus nelaimėj buvo tąip 
sųpiaustyta, kad ji buvo 
vadinama mergina “nete
kusi veido”, grįžo kino vąi- 
dybon po to kai gydytoją} 
jai “perdirbo” pąują veicįą. 
Jos nauja nosis priugdyta 
iš išpjautų jp<j šopkauįio.

TONY LUKOŠIUS 
Geriausias Brighton Parko 

DRABUŽIŲ 
VALYTOJAS 

2555 W. 43rd St. 
Reikalui Esant Šaukite: 

Tel. Lafayette 1310

MADOS

paliepęs gyventi.
Buvo skelbiama bolševikų 

spaudoje, kad lietuvių burzua- 
zija-yaldininkai turės butus už
leisti biednuoinenęį-d^pbįnin- 
kams, q atsįti|<p peLipk|as qą-

savo senuose o į lie-

areštai

Darbininkų atlyginimai fab
rikuose daugelyje vietų palikt* 
tie patys, o kai kur tik nežy
miai padidinti, žmonės savo 
uždarbiu nebegali išgyventi, 
nes dėl maisto ir prekių tru
kumo viskas beveik dviguba* 
pabrango. Į darbininkų nusi
skundimus atsakoma 
a- jų ištrėniipių, tuo
vietines koncentracijos stovyk
las pristatoma priverstiniems 
darbams.

Miestuose ir kaimuose su
kimšta daugiau puse milijono 
sovietų kariiiomcnės, |<uri greit 
suvalgys visąs musų tėvynės 
maisto atsargas ir privers mu
sų brolius kęsti bącją.

SuvaĮstyĮiiųųs prąmppę, pre- 
■’bą ir negaunant iš niekur

gyvenimo rci|<mpnų, kai]) dra
bužių, ą vaipės ip net bailiųjų. 
Jau 
šleivi
bet mąžai ką bėga lipama pa
sipirkti, ne,s daug prekių išpir
ko skaitlinga sovietų armija, 
kurios |<al*įąį gąusįai perkasi 
ir siunčia savo giminėms į Ru
siją, kur tų prekių yra daug 
didesnis trukumas.

Pirpipje eilėje ųu|<epčįą bied- 
nuomenė. kuri neturėdama 
drabužių ir avalinės atsargų

šįan((icn prįe krautuvių 
įlgiap^ios ejlės pįrĮ<ėjų,

apsivilkti.
Naujieji Lietuvos viešpačiai

atimant žemę iš tų, kurie turi 
daugiau 30 ha. ir atiduoti be- 
žemiąųis. Bet si Preforjpa” įne
šė lik maišatį į ūkininkų tarpą, 
nes dėl tps reformos vos neliko

No. 4586—Apatiniai rūbai. Su- Į 
kirptos "mįęroš, 34,' 36, 3S, 40. 42, 
44, 46, ^8, 50.

Norint gauti vieną ar dau
giau vir$ 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 SL, Chicago, HL

Čia {dedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzd} Ną.........

Mfero* ■ per krutinę

(Vardas ir pąvardS)

(Adresas)

(Miestas Ir valstija)

savo 
brolius lietu- 
svetur laisvo -

l’eiuviai išei-

nebebus išgirstas pasaulyje, nes 
susisiekimas su Europa ir pa
sauliu visai nutraukt |s, išsykti 
niekp . neišleidžia, laisvą spau
da ir susirinkimai užcĮ|’ąųsli, 
visuomenės veikėjai sugrusti į 
kalėjimus ir kone ritrccijo^ 
tovykl is. Vi'.os paveigos t in

tos viltys nukreiptos į 
brolius išeivius, į 
vius gyvenančius 
ae šalyse.

Tik mes vieni
viai tpgalime padėti nelaimin
gai brolių tautai ir sėkmingai 
kovoti dėl L’etuvos išlaisvini
mo iš bolševikų j nuiro.

Musų pareiga n" ola t p im:n- 
ti pasauliui apie musiv tautie
čių nelaisvę ir bolševikų jiems 
daromas skriaudas.

Nuolatinis beldimasis į pa- 
viulįp valdovus ’r geros yalios 
autų sąžinę privers bolševiku 
risargiaų eĮgtis su musų tautie
čiais okupuotoje 
karui baigiantis,
Europos žemėlapį, pasaulio ga
limai greičiau atsimins paverg
tą tautą ir sugrąžins munąs ne
priklausomybę.

Lietuvių tautos gyvybė turi
reikšti^ šįąndięą niu^ų įšeįyių 1 Prancązijon, jeigu amerikiečįąi 
intensyvioje veikloje. Gapsing | dabos, kad maistais neis vokie-

Lietuvoje i: 
pertvarkau

Įvairios pasaulinės žinios
Suimtas norvegų vah eiams iDa’':ap^ vy,ks..į Pary: 

stiecių lyderis
STQCKHOLMAS, Švedija, ko

vo 16 d. — Suiiptąs Norvegijos 
ūkininkų organizacijos Įyderįs 
Johan Egeberg.

Quislingas pareikalavo, kad 
jis bendradarbiautų su jo val
džia ir persiųstų ūkininkams 
valdžios instrukcijas.

Egeberg atsisakė Quislingo 
nurodymų klausyti ir 
areštuotas.

žiu ir bandys iš vokiečių gauti 
leidimą amerikiečiams kontro- 
JįpptĮ ipaistp įvežimą.

Jei msurance reik pa.- 
Dr F Vileišį EI h

DR. I’. , l LEISIS
America 

HAR 2501 N J
Lai 0771

PrudendaJ tns Co o!
175 W. Jackson

Offu* N‘-warU
)432 S California Avė

buvo
Areštuotas ne tik

tai jis, bet ir visa ūkininkų 
gapizacijos valdyba.

Prąncųzai gaus 
duonos

0F-

WĄ§HĮNGTON, D. C., kovo 
16 d. — Brįtų ir pranppzų at
stovai vakar tarėsi su sekreto
rium Hų|l dėl niąisto blokados 
Prancūzijai.

)lritąi suliktų įleisti maisto

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru
Teikia Zuaas Paren

gimus.

“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą

Draugijos, Kiiubai įr yi$q- 
kjpą įstajgos prašomos prąpę^- 
ti “Naujienoms” dienas savo 
pąręngįiųy.- Taipgi ir repgėjaį, 
pjriĮI ąąjpdynjo svetainių, pra
šome kreiptis į “Naujienas”, 
kad nesusidurti su kitais pa 
rengimais ir išvengti nepagei
daujamos konkurencijos. Sį 
patarnavimą “Naujienos” tei
kia nemokamai.

BR1DGEPORT ROOFING AND 
$heeT METĄL CO.

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

sienų apmušimus.
Taisome t>e| ką. Atnaujiname bet 
ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 

apdraustas

Kerpkite Lietuvišką 
žyduką,

NĄTRAN KANTER
MUTUAL LjQUOR 
CO.—yyrHOLES ALE 
4707 S. palsted St. 
Tol. Paule vard 0014

ėjo sovietiški buržujai. Tųkių 
“svįeto lygintojų” ųejaukė net 
lietuviui kųpiunistai, kurie 
šįąpdien jau pątyląmis niurna 
prieš okupantų vąldžią, bet nie
ko negali padarytį.

Pagal sovietinę sistemą aukš
čiausia valdžia krašte priklau
so komunistų partijai. Kadan
gi Lietuvos komunistų partijo
je 75 nuošimčių nariai yra žy
dai, o tik 25 nuošimčiai lietu
viai, tai visą galią partijoje tu
ri žydai.

Kaip žydai komunistų tą sa
vo galią naudoja pr eš lietu
vius, ypač inteligentiją — jų 
vadinama buržuaziją, matysi
me iš šio atsitikimo. .

trečdalis padavusiųjų prašy- 
ąųis žemei ’gauti buvo ąprupįp- 
ti žeme, b.el ip tie “iųiipingieji” 
šiandien jaučiasi nelaimingais, 
nes jiems įsikurti jokios pagel-

ninkai bijodami, kad neatimtų 
iš jų ūkio-inventorių, pradėjo

dėl ko, žinoma, nukentės ūkio 
produkciją ip ąpątų? yiępks Lie
tuvos krašto progresas.

Tikybos suvaržytos, uždraus
tos visokios religines procesi-

procesijos, atimtos visos baž
nytinės nuosavybės ir jau ve
dama didelė propaganda ko
munistų spaudoje, kad už- 
drausti kppjgaips pet pamoks
lus sakyti. Visi geresni namai 
miestuose ir kaimuose sekvest- 
iruoti §pvięt^ kąpiu.ųpięnės rei
kalams. Geresnieji bųtaį Ati
duoti sovietų kariuomenės ka
rininkų ir čekistų špimom^, o 
lietusiai tujcstančįais i$ tų įų-

I tų iškraustomi ir turi lįsti į

intensyvioje veikloje.
ietuvįų išeivija, daugiau mLi- 

jppąą žiponių |uri pakelti ąn' 
savo pečių Lietuvos valstybė 
atstatymo paštą įp išlaisvinti 
savo brolius iš žiaurios okupa
cijos jungo. Mes Urugvajau 
lietuviai esame irgi dalis tų pa
čių brolių lietuvių, todėl vis 
kuo kas gali patiekime Lie ti 
vos gelbėjimo darbą dirban
tiems’ žmonėms. Tuo tarpu iš i 
musų, Urugvajaus lietuvių, nie-1 
kas nereikalauji kraujo aulos , 
įaj mes nors dirbu ir materia Į 
lįai, aukųmis prisidėkime prv 
Lietuvos išvadavimo.

(Bus daugiau)

Gąnsinkites “N-nose’'

N epriklausomyhė 
yra brangiausias tautos turtąs. 
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^%.
r<EISTUTO SAVINGS

and LOAN ASSOCIATION
' JOS.- M. MOZERIS. Sec.

1236 S. Halsted St. C AL. 4118

mrmmHHMUHmnimHMraHimmHMMMM

Į TurlasVirš $5,500,000.00
i
E I

"" ................ . —

Apart Apsaugos, Mes Turime 
ATSARGOS FONDĄ Virš 

$425.000.00
I I*

E

į Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų

Remkite tuos, kurie 
garsinami 

^NĄUjTĖNQSF/‘-'

Under U. S. Govt. Supervision

£ INVESTMENTS

LOAN ASSOCIATIONoFChicago
JUSTIN MĄCĮįlĘyVICH, Pres.

4192 Archer Ąvenue
Vl^ifiįa Ilki

VISI LIETUVIAI 
REIKALAUJA
PLEITV

\teikite į Phillip’s Dental Labo 
ratory kol kainos žemos

TRU-FIT 
FLEITAI

Lab. kaina

$9-sc
ir aukse
GARANTUOTA MEDŽIAGA

Taisome ir Atpaujmame senus 
•įeitus viena $1.00 
Leną | ir auks

HILLIP’S DENTAL 
LABORATORY

WEST 63rd ST1JEE) 
Prospect 2174

Lietuvis Laboratorijos Technika: 
D. MASKALA

Valandos nuo 10 iki 9, seredpmi: 
«agai sutartį. Fleitai gaminami 
k gavus orderius ir įspaudas 

- nup laisniuotų dentisių.

žujų Lietuvoje keliolika karių 
dąųgiąų kąįp lietuvių, bet iš 
žydų buržiiazijpš ąrcšluotas tik 
vienas kitas, 6 lietuvių areštuo
tų priskaitoiną iki 10,000 
menų.

Bolševikąi norėdami 
dengti savo pikius tikslus Ii 
tuvių tautos' atžvilgiu, ir 
ąyęhijnli pasaulio ak-ys.e Lietu-11 
vos okupacijos faktą, pavarto- I 
jp dąr viępą gudrybę. Vqs tik I 
nacinę Lietuvos valdymą į sa~II 
yo rankąs pą$ke)hė nęyą bįs-IĮ 
vus seimo rinkimus. Dalyvauti 
rinkimuose žmonės buvo vapi | 
yarppii ir grąžinami. Npipūiuo- I 
ti kandidatus į seimo n irius 
turėjo t.eįsę tjjc yįpąą komii- 
nisių partija. Todėl per rinki
mus į seimą atstovais tegalėjo 
pafekti koipjąųįsfąi ąrba 
jiems pąhųkU? asn),epy§.

Nors žmonės mažai teėjo | 
balsuoti, Jjet buvo paskelbta, 
kad “seimas” išrinktas.

Susirinkęs “seimas ’ vienų 
komunistų ąĮstov^, ir ąįš^jąi 
vipųĮįaUiąį $ąrgi sp d^iąp^ipu 
išnešė tą garsųjį nutarimą pri
jungti Lietuvą prie sovietų są
jungos, jeaip to įiorėjo Maskvos 
valdųvaį. Pasaulio istorija, tur 
būt, nežino antro tokio tautos 
valios klastojimo. Apgaule ir 
klasįa įvyk^ytj's prijungtfnas 
neįpąręigųjp lietuyįų taųtps, tq- 
dėl ir jokių polį|;įpjų pasekmių 

teHl? neSali felB;
Taip atrodo UetH“

cĮnųl Lietuvą. pąžą-
dai® ppĮfaHta blar
kp$| įr perąpj4n jšrigįbejw<L 
Joks tpjsipgąs lįetųyių -skundas

3

as-

su-

VICTOI? PAGDONAŠ 
LOCAL & LONG DISTANCE 

M0VĮNG
Perkraustom forničius, pianus ir 

’iso^įąs rakandus bei štbrus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žepaa kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
Šaukit Tel. VICTOJtY Q06p

Gaisras yra j asų narna didžiausias

PRIEŠAS!

AS

CONR
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis u ž 1 • i- 
domie ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

SPEČIAt 
TRUMPAM 

k LAIKUI 
| 60 Dienų

MTUPUTEt Išbandyt
LIFE

9 atyd^iąi tėmykit, kad 
Švapųmąs bų|ų palaiko
mas'apie narnąs.

• NEREIKALINGI popie
riai turętų būtį išmesti 
laukan, nes namuose jįe 
išstato' gaisro pavoją.

• TpMYKITE, kad reika
lingi remontai prie nanių 
butų tuojau ątliekąnd- Se
nas, išdžiuvęs medis kviė- 
ęją gaįsrą. '

• STATĄNT panąą, neskai
tykite medžiagos kainos 
syąri?esųę ųž kokybę!

Sunku butų su^^įtliųoti nuostolius, 
b§įi§ęnyhe^ į? sielvartas, kurias kas 
jnetąs gąisrąs atneša musų miesto 
gyventojams. Kas metas ugnis su
naikina milionų dolerių vertės nuo
savybių. Nežiūrint musų atsargumo, 
jis atsilanko ir atneša nuostolius. 
TpJjjąįg įvykiais tik APDRAUDA 
galį pi u S apsaugoti,.. Ąpdrauskite 
visas nuosavybe^!

T. RYPKEVJČIA
“£$ŠOM y)£(}KIĄ APDRAUDĄ”

1739 SOŲTĘ HALSTED STREET

ir

$17.50
viena

American Bėaujy
Fleitai
Ploni, natūralus.

12 Mėnesių
FACE-FORMING 
FLEITAI, natūra
liais’ gurnais, nesu
laužomi ....................

pęsulaužomi
Mokėti

$A cn

$2.00 
DYKAIĄPSKĄICIAVIMAS 

Plei|ąį gaminąmi nuo įspaudų, 
gauĮų nuo laisniuotų dantistų.

"Atsineskit š| Skelbimą!
Jis $2.oo perkant 
Vertas naujus pleitusl

Exęel Denfal Lab., In^ 
4707 IRVING BARK RD. 

' ll$51 S. MICHIGAN AVĖ. 
701-43 WEST 63rd STREET 
32 W. W ASHINGTbN ’ ST.

Tel. DEArborn 1470 
aukštas.

m?

šaukite CA N AL 8500
-E

■""B"1 ll."

I
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Didins Dvi Karo 
Dirbtuves 
Harvey, Rockforde
Karo Departamentas Paskyrė 

$1,500,000.

\VASHINGTON, I). C. — 
Karo departamentas paskyrė 
kelias dideles sumas pinigų 
padidinti kelioms karo pra
monėms, Illinois, Ohio ir kito
se valstijose.

Illinois didžiausios sumos 
tenka Harvey, ir Rockfordui.

Rockfordas gavo $380,000 
padidinti dirbtuvę, kuri ga-

mina dalis lėktuvų propele
riams. Harvey gi gavo $1,133,- 
495 žymiai padidinti įmonę, 
kuri lies įvairias metalo-dalis 
sunkiems karo pabūklams.

Westvillėj Palaido
tas 75 Metu Juozas
Bukosky

palaidotas .Juozas 
75 metu amžiaus, 
gyveno Danvillėj,

WESTVILLE, III. — Vakar 
čia buvo 
Bukosky, 
Velionis
402 N. Bowman avė. Po apei
gų lietuvių ŠŠ. Petro ir Povi
lo bažnyčioje, Bukosky nuly
dėtas į katalikų kapines.

General Motors Co 
Pernai Uždirbo 
$195,621,721

PRISIPAŽINO 12 M.
MERGAITES PAGIMDYTO 
KŪDIKIO T P. VU ESĄS.

CARSON CITY, Mich. —Po
licija ])enktadienį suėmė 
Frank Vargez, 45 metų am
žiaus ūkio darbininką, apkal- 

| tindami jį esant tėvu lo ku- 
DETROIT, Mich. Gene-’^’kio, kurį dieną prieš lai pa

rai Motors Corporation prezi-> dvylikos melų mergai- 
dentas, Alfred P. Sloan Jr., 
paskelbė matiniam raporte,1 Vaigez piisipažino esąs vjn^įam 
kad pernai G. M. padarė $195,- naujagimio tėvu ir sakė norįs R- 
621,721 gryno pelno, ir beveik 
visą sumą išdalins 'dividen- 
dais. Tai apie $12,400,000 daii- su ja,uno*ios 
giau negu užpernai.

$12,^00,000 Daugiau Negu 
Užpernai. 

Mich.

Banditų Pora
Atėmė Lietuvio
Automobilių

Atėmė. Ir Pinigus.

Bartulis Laimėjo
Muzikos Kontešte

SANDELIS 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.

NUŠOVĖ ŽMONĄ, 
NUSIŠOVĖ.

me
nu- 

šovė savo 54 metų žmoną 
Carric, bandė nušauti dukte
rį Carol, 20, po to pats nusi
šovė.

FAIRMOUNT, III. — 57 
L. A. Zierjack vakar 

metu

jo, nežiūrint, kad pernai tu
rėjo sumokėti $40,766,000 spe
cialiais taksais ir paskyrė 
$15,000,000 į specialį fondą 
padengti nuostolius dėl karo.

Į pelno sumą nėra įtraukti 
$4,000,000, kuriuos pirma 
darė užsienyje.

Nervų arbata ..................... 85c
Vidurių reguliatorius ......  60c
Dusulio arbata .............. 60c
Kokliušio arbata .............  60c
Ramatų žolės ................. 60c

AREŠTAVO DĖL $3,000 
TRUKUMO.

GARNYS APLANKĖ
SPRINGFIELD1EČIUS G AR Y, Ind. — Gary

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.

Lietuvi Išgelbėjo 
Iš Ežero, Po To Kai 
Apsivertė Jo LaivasAURORA, ILL.

Bartulis, 
los studentas, 
mojo klarinelo klasėje Auro
ros studentų muzikos kontešte 
ir Balandžio 18-19 atstovaus

Albert 
aukštosnėsės inokyk- 

šeštadienį lai- Tas Ežeras Šaltas

MILWAUKEE, 
Michigan ežeras 
šaltas”, pareiškė 

išį miestą visos Illinois valsti- j Schimanckas, po to 
|jos kontešte, kuris bus laiko- krantes sargyba ištraukė iį ir 

kad jam besėdint savo sto- inas i£]ni)lursĮe. 
automobily, Weslvil-Į __ _____

■ •• ■ nepažįstamas vyras su. . .
apsivesti su jį pagimdžiusia moterim įsikraustė į užpaka-'Al BlOZIS .Mete 
mergaite. Vargez, kuris gyve- 

i motinos tė
vais ant burdo, taip pat prisi
pažino palaikęs lytiškus san
tykius su mergaite jau nuo 
pernai metų balandžio mėn. 

Jis patrauktas teisino atsa
kom /')čn už statu toriui išžagi
nimu. 4

DANVILLE, III. — Andrew 
Bartash, iš Westvilles, pereito 

i šeštadienio vakare atvykęs į

e-.linę sėdynę ir prikišę revolve-
c ri prie nakaušio liepė važiuo- IsclUJtlS

Pasaulio Rekordas

Wis. -

VVilliam

pa- “Nėra Abejonės” 
Kad Miss Klores

'jo draugų, Roberl Grttleman

Holel 
viešbutyje buvo suimtas ne- 

;V- tikru vardu užsiregistravęs 
ap-iPatrick McCarthy, 432 Jack- 

Stanley son. Jis 'kaltinamas pasisavi- 
Slrainis iš Rivcrton, palikda- nimu $3,000 iš Benefit Assn of

SPR1NGFIELD, III. — 
įeitą penktadienį garnys 
lankė M r. ir Mrs.

Pc-

mas sūnų. Motina ir naujagi- Carncgie-Illinois Steel 
mis randasi St. John’s ligo*- Buvo jos iždininku, 
ninėje. -

Corp.

rį prie pakaušio liepė važiuo
ti iš miesto į laukus. Pava
žiavus apie tris mylias, nepa

žįstamieji “keleiviai” privertė 
Barlash’ių išlipti laukan, atė
mė jo piniginį, ir paskui sifYorko, kuris 

( automobiliu nuvažiavo. Bar- į į 
Įtash’ius sako neturėjęs geros

į užpuolikų tč naują pasaulio rekordą pa-
išvaizdas.

Automobilis yra

Badminton Čampion nunois -1-2^-731

B niek 
Nr.

iš-

Jiedu atsirado 
'apie mylios atstume 
i to, po to kai jų naujas dvyli
kos pėdų laivas atsimušęs į 

i plūduriuojančią ledo lytį, ap- 
! si vertė. Jiems teko vandeny

vandeny, 
nuo kran-

CLEVELAND, O. — Al Blo ,.VI . . , v.
, i*- -v XT 1 išbūti apie dešimt■», jaunasis milžinas is New , . 1 ,

. , v : Schimanckas, kurisi įpratęs sulauzv- 
rekordus kamuolio stuuu-!gyvcna 

ine, pereitą sekmadienį pasta-i ’ “ ’ ’ * r< s^rC(^-

minučių, 
yra 28 
adresu

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

^ohnF. 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

1 • koplyčios visose
<r^L 1 Chicagos dalyse

Užmušė Pirmą 
Žmogų Springfielde

Adomas Andrekus.

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

su POVILU ŠALTIMIERU.

'Laidotuvių Direktoriai

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

* Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

•
TURIME 

KOPLYČIAS
VISOSE MIESTO 

DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

-v.
ES

$
I ANTHONY B. PETKUS
| 6812 So. VVestern Avė. Phone GROvehill 0142
į 1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

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

Telefonas YARDS 1419.

1646 West 46th Street
I. J. ZOLP

Phone YARds 0781

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

YARds 1138
YARds 1139

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street TeL Pullman 1270

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

17 Žvejų Išsigelbėjo
miiavaukee, wis. - Bad- Nu0 Mirties 

minlono turnyre, kuris baigėsi į 
čia šeštadienį, moterų vieneto | 
titulą laimėjo lietuvaitė Irene 
Kloras, kuri savo < 
Ruth Schlosserpagalėjo vien
pusišku rezultatu: 11-3 ir 11-2. 

| Vėliau Irene Kloras supo
ruota su Edna Dobron, laimė
jo moterų dvejetukų čampįo- 
natą. Jos sumušė Ruth Schlos- 
ser-Ruth Orthey kombinaciją,

Skaitlinės Patvirtina

I gerindamas savo paties atsie
ktą tolį netoli dviem coliais. 
Blozis yra Georgetown univer
siteto studentas. Naujasis re
kordas yra 56 pėd. 4 ¥2 colio.

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

Bet tai dar ne viskas. To
liau Irene Kloras' suporuota 
su Jack Golish prie kitų titu
lų prisidėjo d ar* maišytų dve
jetukų titulų, priversdami

L’ANSE, Mich. — Patys ar
ba su krantų sargybos pagal- 

oponentę j^a nRO injrĮįes Superior
ežere išsigelbėjo 18 žvejų, ku
riuos vėtra buvo išnešusi į 
ežerą ant ledo lyties. Kai ku
rie jų yra nušalę pirštus iri 
<ojas.

Krantų sargyba ir toliau ie
ško žvejų, kurie yra pa 
<ur nors kaip Superior, 
ir Michigan ežere.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

nuo

SPRINGFIELD, III. — Pir
moji automobilio auka Spring 
ficldc šiais metais buvo 76 
melų Adomas Andrekus.

Užvakar jį užmušė nežino- Ruth Schlosser ir Fred Alstadt 
mas “hit-and-run’’ vairuoto- nusilenkti, 15-8 ii? 15-11, 
jas. ■............ - . >■■

nusilenkti, 15-8 it 15-11,

SUSTREIKAVO
VIEŠK. DARBININKAI

PEORIA, III. —- Protestuo
dami prieš atleidinėjimus, į 
streiką išėjo 100 valstijai tar
naujančių vieškelių darbinin
kų. Darbas sustojo valstijos 
garažuose ir prie vieškelių 
taisymo.

Tikrai Esanti Verta 
Gauti Stalino 
Medalių

-11 Prie Eau 
CIaire, Wis.

Lietuvis Padėjo 
Mokyklai Laimėti 
Krepšinio Titulą

Chicagoje 
dvi mote-

Lošė Su T iv o Rivers, Wis.

MILWAUKĖE, Wis. — Lie
tuvis, Leroy Sliimulunas, šeš
tadienį įvykusiame krepšinio 
lošime už Wisconsin valstijos 
aukštesniųjų mokyklų čam- 
pijonatą, padarė aštuonis tai
kus, kurie, kaip vėliau pasiro
dė buvo . labai reikalingi, kad 
Shimuluno mokykla laimėtų 
titulą.

Sliimulunas lošė su Two Ri
vers mokyklos komanda ir ji 
čampijonatą laimėjo nugalė
dama Shawan6 mokyklą 
zultatu — 35:28, vadinas 
septynių taškų perviršiu.

MILWAUKEE, Wš. — Kuo
met Chicagoje žemiausia tem
peratūra vakar buvo vienas 
virš zero, prie Eau CIaire, 
Wis., ji buvo nukritusi iki 11 
žemiau zero. Kaip Dakotoje 
Minnesotoj, taip čia vėtra kar
tais siekė 85 mylių smarkumo.

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rezidencijos Telefonas:

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos:

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

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI

nuo

re-
,tik

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. HERZMAN t
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

Komunisčių “Kultūra”
Šiomis dienomis 

lankėsi iš Benld, III 
relės ir vienas vyras. Apsistojo
pas buvusį benldietį dženitorių, 
Douglas Park apylinkėj.

Nieko blogo svečiuotis pas sa
vo senus pažįstamus. Kadangi 
ir aš, kaipo kaiminka, buvau 
užkviesta į svečius, noriu šį-tą 
pareikšti apie svečiavimosi ap
eigas.

Viešnios iš Benldos ir pakvies
tos Chicagos buvusios benldie- 
tės ir benldiečiai yra karšti ko
munistai. Visi labai didžiuoja
si savo komunizmu ir mokslin
gumu, nors retas kuris vos pa
sirašo pavardę. Noriu pabrėžti 
kaip tie “kultūringi” komunis
tai praleido laiką.

Per tris dienas smarkiai ba- 
liavojo. Dar nemačiau tokio gir
tuokliavimo tarp moterų. O jau 
tas pliauškimas — baisu klau
sytis. Net vyrai pareiškė, kac 
ausys kaista klausant “kultu- 

Į ringų” komuniščių pliauškalų. 
Buvusi benldietė, L. savo pliauš
kimu viršijo visas, tikrai verta 
gauti nuo Stalino medalių.

Yra labai apgailėtina, kad ko
munistės moterėlės taip žemai 
nupuolę kultūroje, kad girtuok
liavimas, o ne kultūringas įsve- 
čiavimasi yra pirmoj vietoj.

Lietuvė.

3,000 NAUJŲ NAMŲ 
JOLIETUI

JOLIĘT, III. — Dėl 
j ilsios ginklų gamybos 
jai statomos didžiulės 
to dirbtuvės, Joliete šįmet bus 
pastayta 3,000 naujų namų 
darbininkams apgyvendinti.

padidė- 
ir nau
jinami-

“RAMINS” ST. CHARLES 
PATAISOS NAMUS.

ST. CHARLES, III. — Iš Jo- 
lieto kalėjimo į vietos pataisos 
namus perkeliami šeši sarga; 
raminti dažnai “maištaujan
čius” namų įnamius. Neseniai 
ten du jauni piktadariai skau
džiai supiauMS trečių <jau- 
nuolį.

l KALĖJIMĄ. UŽ 
IŠEIKVOJIMĄ.

HAMMOND, Ind. — Martin 
A. Hubers, demokratų politi
kas, buvo nuteistas nuo 2 ik 
20 metų Michigan City kalėji
me už svetimų pinigų išeikvo
jimą. ;

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nūn 6 iki 8 

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

ADVOKATAI

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
3

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.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Dr. Kari Nurkat
(NTJRKAITIS)

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

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

Yards 3089

DR. BRUNO J.
ZTTRRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namu Tel. VINCENNER 5272

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230

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

Tel. HYDE PARK 3395
Dr. Susanna Slakis

Moterų ir Vaikų Lirų Gydytoja 
Dabar priiminės ligonius namuose 

6733 S. Crandon Avė.
Vizitai sulig sutarties 

(išskiriant trečiadienius ir šešta.)

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SD. HALSTED STREET
Tel. CALumet 6877

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

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

3149 SO. HALSTED STREET
TeL VICtory 2679
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MANELĖ GAUB1ENĖ JAU ILSISI LIETUVIUTAUTIŠKOSE KAPINĖSE
Garbinga moteris, gera veikėja ir gera motina

Nors šeštadienio oras buvo 
labai nemalonus ir lietus s.u 
sniegu krito iš debesų dideliais 
gabalais, ir trugdė visą Chica
gos judėjimą, bet Anelės Gain 
bienės giminės, seni draugai 
bei pažįstami, kurių velionė tu
rėjo gana daug, to neatbojo.

Beisi kartu su vyru
Skaitlingai

Schilke koplyčią, 5839 Wesi 
Nortb Avė., suteikti jai pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikino 
palydėti į amžinasties vietą -— 
į gražų ir tylų negyvųjų mies
tą — Liet. Taut škas kapines, 
kur laukė jos mylimas vyras ir 
daug draugų, kurie pirmiau jau 
ramiai ilsisi užbaigę šio žiau
raus gyvenimo kelionę.

Tai įvyko kovo 15 dieną, 
apie 2 valandą po pietų.

Irgi atvyko laimės ieškoti
Anelė atvyko. į šią šalį jauna, 

pilna energijos ir spėkų. Kaip 
ir mes visi, atvažiavo laimės 
ieškoti aukso šalyje. Išlipo, ro
dos, Boston mieste, Mass. vals-

tijoj. Ten pabuvus trumpą lai
ką ir nesuradus tinkamo ir pel
ningo darbo, atvyko į Chicagą 
ir čia apsigyveno pastoviai.

Susipažinus su Jurgiu Gaubu 
pradėjo tverti šeimyninį gyve
nimą — susilaukė dviejų duk
relių, jas auklėjo, iš savo ptts- 

| lėtų rankų valgė Amerikos bal
tą duonelę ir jautėsi abu lai- 

rinkosi į W. Įmingi.
Vyras mirė 1932

J. Gauho mirtis sukrėtė jų 
gražų šeimyninį gyvenimą ir 
velionė buvo palikta su dukre
lėmis kovoti šį žiaurų gyveni
mą. Tik paskutiniu laiku jau
tėsi laiminga, gyvendama prie 
žento, kuris ją labai mylėjo ir 
gerbė kaip savo motiną. Sma
gu buvo ir norėjosi gyventi, 
bei spėkos pradėjo silpnėti, 
daktarai pripažino širdies ligą 
ir pasirgus apie porą mėnesių 
persiskyrė su šiuo pasauliu, su
laukus 65 m.

Ne tik lietuviai, bet ir sve
timtaučiai dalyvavo jos laido
tuvėse ir jos visi labai ga Įėjo,

Ir taip daugelio mylima ir 
gerbiama drauge A. Gaubienė 
liko palaidota Lietuvių Tautiš
kose Kapinėse. Jos liūdi dukre
lės netekę mylimos mamytes 
ir užtarėjos, liūdi jos gimines 
ir draugai. Taipgi liūdi ir Ku
piškėnų Kultūros Draugija, ne
tekus darbščios ir mylimos na
rės.

Il’*kis, Anele, ramiai, šalia 
savo mylimo vyro, apdengto 
žalia velėna. Lai būna jum: 
akiems lengva Amerikos žeme
lė, o mes pasilikę dar grumi*:i- 
mes su gyvenimo bangom’s.

TAMOŠIUS KULIEŠIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 17 d., 6:30 va), ryto, • 
1941 m., sulaukęs senatvės,
gimęs Liet., Panevėžio apskr. 
Vabalninku parap., 
kaime. Amerikoj 
48 metus.

Paliko dideliame 
moterį Anastaziją, 
Valackaitę, 2 dukteris Juliją 
Sadulienę ir jos vyrą Petrą, 
Valeriją Petrauskienę, jos vy
rą Petrą, sūnų Tarną ir jo 
moterį Ceciliją — 4 anukus, 
seserį Veroniką, gyvenančią 
Boston, Mass,. 2 pusbrolius: 
J. Alvinas, Detroit. Mich. ir 
Jurgį Aukštikalnį San Fran- 
cisco, Calif., daug kitų gimi
nių ir draugų.

Priklausė - prie * Keistučio 
Pas. Kliubo ir Teisybės My
lėtojų Dr-jos.

Kūnas pašarvotas namuose, 
10734 So. Prairie Avė. Laido
tuvės įvyks ketvirtad., kovo 
20 d., 1:00 vai. popiet. Iš na
mų bus nulydėtas į Lietuvių 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Tamošiaus Kulie
šiaus giminės, draugai ir .pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame. 
Moteris, Dukterys ir Gim.

Lajd. DSrekt. Lachawicz 
ir Sunaį, Tel., Pullman 1270 
arba CANAL 2515.

Daunorių 
išgyveno

nuliudime 
po tėvais

i I * Gėlės Mylintiems i I M K A Vestuvėms, Ban- U n Un kietoms, Laidotu- 
**■■■*■ B vėms, Papuoši- 

GĖLININKAS mams 

4180 Archer Avenue 
Phone LAFAYETTE 5800I OVFiKISU U V L III IV Visas Pasaulio

Dalis
KVIETKININKA8

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

42 metu išgyveno šioje šaly
je, bet nepamiršo Lietuvos ir 
to kampelio, kur buvo* gimusi 
ir augusi — kaime Maugarų, 
Kupiškio parapijoj.

Veikė su Kupiškėnais
Prisirašiusi prie Kupiškėnų 

Kultūros Draugijos turėjo už 
garbę sykiu su kupiškėnais 
dirbti įsteigimui laisvų kapinių 
Kupiškyje. Už tai nuo Kupiš
kėnų Kultūros Draugijos buvo 
aukotas gražus gyvų gėlių vai
nikas ir kupiškėnai palydėjo 
savo mylimą narę į poilsio vie-

Koplyčioj apeigos buvo atlik
tos o kapinėse

dalinskas pasakė atsisveikini
mo prakalbėlę. Mat, velionė bu
vo rimto budo ir gražiai mokė
jo su višais sugyventi.
Daug svetimtaučių laidotu^Ss

Metines Mirties Sukaktuvės.

ONA MAČIULIENĖ 
po tėvais Valaičiutė.

Persiskyrė su šiuo pa
sauliu kovo 18 d., 1940 
m., sulaukus pusės aiuž„ 
gimus Lietuvoj, Šakių 
apskr., Tebekin.ių kaime.

Paliko dideliame nu
liūdime vyrą Kazimierą, 
sūnų Kazimierą ir daug

Poryt, vadinasi, kovo (March) 
20 d. Dariauis-Girėno svetainėje 
įvyks didelė sporto pramoga, ku
rią rengia Dariaus-Girėno Pos
tas “druni and bugle” korpuso 
naudai.

Pirmiausia apie patį tikslą. 
Kaip žinia, Dariaus-Girėno Pos
tas palaiko jaunuolių “drum” 
ir “bugle” korpusą, kuris labai 
gražiai trimituoja svarbesniuose 
lietuvių parengimuose. Kapinių 
dieną jis šauniai pasirodo ren
giamose iškilmėse. Bet tokio 
korpuso palaikymas reikalauja 
nemažai pinigų, nes yra reika-į 
lingos ,uniformos ir instrumen-į 
tai. Tiems instrumentams įsigy
ti legionieriai dabar ir rengU 
sporto vakarą.

Kaip matote, tikslas labai gra- 
žus ir remtinas. Juo labiau, 
kad legionieriai visada gražiai 
patarnauja musų visuomenei.

Tačiau legionieriai ir šį kar
tą yra pasiryžę suteikti publi-Į 
kai tikrai- smagią ■ pramogą.' 
Sporto vakaro rengimas liko 
pavestas Jęhnny Masonui, ge
rai žinomam ristikui ir legio-. 
nieriųi, kuris tokiuose reikaluo
se turi labai didelį patyrimą. 
P-as Mason sukvietė pasižymė
jusius ristikus, kurie kovo 20 
d. dalyvaus programos išpildy
me. Risis Vytautas Banvevičius, 
“drapiežno dzūko” sūnūs.

Kaip Reikia Gaudyti Smelt Žuvys

VYTAUTAS BANCEVIČIUS, 
“NEPAKELIAMAS” ŽMOGUS 
IR KITOS PRAŠMATNYBĖS

SPORTAS

ACME-NAUJIENŲ Telephoto
Linda Johnson, radijo ir kino artistė, parodo kaip 

reikia pagauti smėli žuvis, kurių sezonas prasidės už ke
liu savaičių.

Išvyko Į 
Californią

Komunacių Publika 
Nuobodžiavo “Savo” 
Pianisto Koncerte
Triukšmavo Laike Grajiniino

Elena ■ Rimkaitė.

CLASSIFIED ADS
HELP WANTED—:MALĖ 

Darbininkų Reikia
KNYGVEDIS AR JUNIOR 

countant kalbantis lietuviškai, 
duokit pilnas rekomendacijas, 
sakykit angliškai. Box 2462, 
So. Halsted St.

ac- 
Pri- 
At- 

1739

REIKIA MUMS patyrusio gero 
bučerio, 1907 So. Halsted St. tel. 
SEELEY 4619.

SUSIRINKIMAI

HELP ’ WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

SINGLE NEEDLE operatoriai, 
patyrę, ant moteriškų suknių. Kiti 
neatsišaukite. Pastovus darbas. 
SMOLER BROTHERS, Ine. 2300 
Wabansia.

REIKIA PATYRUSIŲ moterų 
sortuoti. popierius. Turi būti paty
rusios. Kreipkitės Thomas Paper 
Stock Co., 860 W. Evergreen Avė., 
prie Halsted ir Division.

musų bran- 
niekuomet

mus 
mes 
pas

mus

gioji Onute 
neužmiršime. Tu pas 
jau nebestugrįši, bet 
anksčiam ar vėliaus 
tave ateisime. Lauk 
ateinant 1

Nuliudę lieka: 
irus, Simus, Giminės ir

V. Bancevičius

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLIU- 
BAS laikys savo mėn. susirinkimą 
trečiad., kovo 19 d., 7:30 vai. vak. 
Hollywood svet., 2417 W. 43rd St.

Julia Petraitienė, Rast.
NORTH WEST LIETUVIŲ MO

TERŲ KLUBAS laikys mėn. susi
rinkimą kovo 19 d., 7:30 vai. vak., 
dr-gės Stasiūnienės namuose, 4941 
W. Deming Place.

—Sekr. A. Aleknienė.
D. L. K. VYTAUTO DR-JA lai

kys mėn. susirinkimą antrad., kovo 
18 d., 7:30 v. vak., Chic. Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted St. 
Sus-mas yra svarbus, todėl kiek
vienas draugas privalo būtinai at
silankyti, nes turime svarbių rei- 
ka svarstymui. Taipgi, kurie nariai 
esate pasilikę su mokestimi, būti
nai pasirūpinkite apsimokėti.

P. K., Sekr.

Sveikinimai Juozams 
Nuo “N” Išnešiotojo

MERGAITĖ, PRIŽIŪRĖTI du 
vaikus, nereikia virti, skalbti ar 
namus valyti. Gali nakvoti jei no
ri. 2517 W. 69th St.

KOLONIJA. — Juo- 
proga sveikinu skai- 

kuriems kasdien 
“Naujienas” pristatau į na
mus.

Juo f e zina C h ar n a u ck a s, 
1900 So. Union Avenue.

Juzefiną Marcinkus, 
Canalporl Avenue.

Juzefiną Žitkus, 667 IV. 18 
Street.

Juozapas K i k, 6h h Wesl 18

18-TA 
zapinių

PATYRUSIOS MOTERS virti, 
valandos nuo 1 P. M. iki 8 P. M. 
4656 So. Western Avenue.

1931

REIKALINGA PATYRUSIŲ ope
ratorių dėl vienos ir dviejų adatų 
automatiškų siuvamų mašinų.

ERO MFG. CO., 
714 W. Monroe.

MERGAITĖS 
MOTERYS

HELP VVANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-Darbininkių Reikto
BERNIUKAI

VYRAI
Turime pastovius darbus pradi

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

TRIANGLE 
25 E. Jackson

ir patyrusioms
- ofisuose, mašinų šapose, 

viešbučiuose, Malgyk-

EMPLOYMENT 
— 13-tas Aukštas.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

PARSIDUODA BIZNIS su namu 
arba be namo. Grocery, delicates- 
sen, ir school supplies. Arba mai
nysiu ant mažo namo. Matykite 
savininką, 1439 So. 49th Avė., 
Cicero, arba šaukite CICERO 2937.

Pianiastas Vytautas Bacevi
čius, kuris pernai po rusų 
okupacijos pasiuntė iš Pietų 
Amerikos pasveikinimus į 
Kauną, ir nuo to laiko komu- 
rtaciams tarnaująs, pereitą 
sekmadienį debiutavo Chica
gos garsiojoj Orchestra Hali. 
Kohcerta, žinoma, surengė koji • i ‘ . i ..mtmistų organizacijos.

Nežiūrint komunacių orga
no gyrimosi apie “stipriausią 
įtekmę” lietuviuose, salėje sė
dynių bilvo daugiau tuščių 
negu pilnų. Net ir balkone, 
kur bilietai pigiausi, daugiau 
kaip pusė sėdynių tuščių bu
tą. O galerija lai visai nebuvo 
nei atidaryta.

Pu b Ii k a Nekali uriška.
Publika buvo viena iš ne- 

kulturiškiausių ir jokio supra
timo apie muziką neparod
žiusi. Kalbėjo, juokėsi, tiesiog 
be susilaikymo pianistui be
grojant. Užpakaly musų, bal
kone, viena “tavorška” kas 
kelios minulės garsiai skundė
si aplinkiniams, kad “niekam 
nelikusi programa, gerinus 
bučiau’ vclik j ‘miifink’ p?k- 
čerius nuėjusi.” Ir daug kilų 
veidų rodė visišką nesuprati
mą ir nepaisymą tuo, kas dė
josi scenoj.

Ne t<Virluozas’>
O apie Bacevičiaus muziką, 

tai reikia pasakyti, kad. pianą 
grajina gerai, žino kelią. Bet 
iki virtuozo titulo (tokiu jį 
garsino komunaciai), dar jis 
toli turi eiti.

Tos pačios opinijos laikosi 
ir amerikonų laikraščių kriti
kai, kurie į rečitalį atsilankė. 
Jie pareiškė, kad Bacevičius 
moka grajinti, bet nemoka 
muzikos klausytojams per
duoti.

Bacevičiui programoje asis
tavo komu n aci uis L. K. M. 
choras, kuris patiekė publi
kai “liaudies dainą”—Onytę, 
(kuri yrą sena ispanų daina). 
Kaip ir tikėtasi, dainavo ir ru-

Juozapą Žitkų, 1928 C.anal- 
port Avenue.

P. Juozapą Rudį, 809 IV. 19

PARSIDUODA GROSERNĖ. Vie
ta išdirbta per daug metų. Par
duosiu pigiai. 4443 So. Wood St.

PAIEŠKAU BARTENDERIO ar 
virėjo darbo, gaukite nuo 7 iki 12 
A. M. Adresas 1858 W. 14th St., 
CANAL 9632.

Visiems Juzefinoms ir Juo
zapams, mano maloniems kli
entams “Naujienų’’ skaityto
jams, linkiu kuogeriausios 
laimės ir kloties jų bizi 
bei privačiame gyvenime, 
ypatingai sveikatos.

Beje, negalima pamiršti ne
pasveikinus ir tolimą South- 
sidietę (buvusią 18’kietę) p-ią 
Juzefiną Pilkis, 6600 So. West- 
ern avė., kuri niekuomet ne
pamiršta vaišinti visus su 
“Lithuanian Turkey”. Bukite 
sveiki visi Juzefinos ir 
zapai.

o

REAL ESTATE 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.lė Elena Rimkaitė, 
nalport Avė. p-lė Elena, ei
nanti slaugės pareigas pavieto 
ligoninėje, gavo mėnesį laiko 
atostogų. Pasinaudodama pro
ga, ji išvyko į Los Angeles, 
California. Jos palydovė ke
lionėje yra p-lė Justina Gri- 
caitė, vietos “Beauty” operuo- 
toja.

P. p. . Rimkai, tėveliai Ele
nos džiaugiasi, kad Elena po 
ilgų melų triūso jau gavo 
pirmas, 
atostogas.

Juo-

./oseph Kuzmickas,

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

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

BRIGHTON PARK
Dėl mirties parsiduoda 2 flatų 

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

Diena Iš DienosVytautas jau daug kartų ri
tosi Chicagoje ir kitur. Ir jis 
taip smarkiai progresuoja, kad 
visai galimas daiktas, jog ne
trukus jis pasidarys vienas po- 
puliariškiausių ristikų ne tik 
Chicagoje, bet ir už Chicagos 
ribų. Kaip sakoma, jis ristynes 
pažįsta nuo A iki Z. Be to, mo
ka labai gražiai ristis.

Be kelių porų ristikų, daly
vaus ir nepaprastas žmogus, ku
rio niekas negali pakelti. Tas 
žmogus yra apvažiavęs visą pa- 
šaulį ir niekas jo nepajėgė pa
kelti. O tuo tarpu jis sveria tik 
107 svarus! Ir štai tokio men
kučio žmogaus niekas nepajėgia 
pakelti. Jums gal tai atrodo ne
tikėtina, bet atvykite kovo 20 
d. ir patys įsitikinsite. Jei no
rėsite, tai galėsite ir savo “šy
lą” pabandyti. Vadinasi, paban
dyti, ar iš tiesų tokio mažo žmo
gaus negalima pakelti.

Programa prasidės 8 vai. 
karo.

—Juozas K.

■Mira

&aino= Visiems Juozams 
Ir Juozapams — MEDINIS BUNGALOW, A-l sto

vis. Parsiduoda kadangi reikia ap
leisti miestą. Turi būti cash. Pros- 
pect 3415, 2215 W. Marąuette Rd.Taipgi ir Juzefinoms linki

me kuosmagiausių varduvių!Juozapų sveikinimai, Mote
rų Choras, “Gimnazisčių” 
duetas, “Keista žmona”.
Seniausia lietuvių korporaci

jos krautuvė, Peoples Furni- 
ttire Company, 4179-83 Archer 
Avenue, sėkmingai tarnauja vi
suomenei ne tik geresnių pre
kių patiekime mažesnėmis kai
nomis, bet ir dvylikti metai 
nuolatiniai leidžia kilnius ir 
gražius radio programas.

Šiandien, 
vakare 
WGES

PARDAVIMUI MŪRINIS biznia- 
vas namas, karštu vandeniu šildo
mas. 2 flatai ant antrų lubų, 2 
karų garažas. 3527 S. Halsted St. 
Savininkas 3232 So. Halsted StŠirdingiausis 

Ačiū

va-

Kazys Batonas

FARMS FOR SALĖ 
Ūkiai Pardavimui

antradienį, 7 vai. 
užstatę savo radio ant 
stoties girdėsite gražų, 
naują ir malonų prog-

nazisčių duetas”, bus šposų, 
Juozapų sveikinimai, praneši
mų ir t. t.

Nepamirškite užšistatyti savo 
radio.

M

20 AKRŲ. mylios nuo mies- 
tot 1 mylia iki federalio vieškelio. 
Puiki ir didelė gerai pastatyta 
trioba; pavėsis, daržinė ir vištinin- 
kas. Truputį vaisių. $1,200.00. Są
lygos. HANSON-O3BORN, Hart, 
Michigan.

ONA MIKAITIĘNE 
Po tėvais YURAVIČIVTg

Persiskyrė su šiuo pasauliu kovo 16 d., 6:30 vai. vąkaro, 
1941 m., sulaukus senatvės amžiaus .gimus Lietuvoje, Žvingių 
parap., Laumėm; kaime.

Amerikoje išgyvena apie 40 metų.
Paliko dideliame nuliudime dukteris: Josęphlne Chcrnaus- 

kas, žentą George M., Frances Zekas, žentą Charles, Dorothy 
Smith, žentą John, Marie Goss, žentą Peter, sūnų Kunigą Vie- 
tor Mikaitis, dukteris Helen Hartnady, žentą Bernard ir Catfce- 
rine Muller, žentą Otto, anukus Adv. Frank V. Chernauskas ir 
Adv. Charles Zekas ir daug kitų anūkų, giminių ir draugų.

Kūnas pašarvotas P. J. Ridiko koplyčioje, 719 W. 18th St.
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, kovo 20 d., 9:30 vai. ryto, 

iš kopi. į Dievo Apveizdos parap. bažnyčią, kurtoje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės sielą, o iš ten bus nulydėta į Sv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Onos Mikaitienės giminės, drąugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti ladotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą. t . .
Nuliūdę liekame. Dukterys, Sūnūs, Žentai, Anūkai ir Gimines.

La i d. Direkt P. J. Ridikas, Tel. YĄRds 1419—Caųąl 3161.

APKANDŽIOJO ŠEŠIS 
VAIKUS

Policija ieško pasiutusio štfc 
nies, kuris apkandžiojo šešis 
vaikus šeštadieni, prie 63rd ir 
Halsted street.

ramų.
Jo išpildyme dalyvaus grupė 

žymių talentų, šį sykį prasidės 
nauja serija misteriškos kome
dijos, įdomus\vaizdelis, ‘‘Keista 
Žmona”. Dainuos Brighton 
Pa-rk Lietuvių Moterų Dratfgb 
jos choro grupė, dainuos visuo

Per šio dienraščio skiltis no
riu tarti širdingiausi ačiū apš- 
čiam būreliui draugų, kurie ko-, 
vo 2 d. suruošė man labai sma
gią vardadienio pramogą ir su
teikė man duosnią dovaną.

Ačiuoju draugams J. Vaidžiu- 
nams, O. Sidiškienei, P. Kučin
skams, J. Pučkoriams, P. Pago- 
jams, S. Valančiams, U. Brie
dienei, J. Gulbinienei, M. Zol- 
pienei, E. Žukauskams ir J. 
Grybams.

■ Man ypač smagu, kad drau
gai manęs neužmiršta, nors jau 
senas laikas kaip mažai galiu 
dalyvauti jų tarpe, ir mane vis 
aplanko.

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

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir ĮtoUal Pąrdaviinui

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

ALISAUSKAS. SŪNŪS, 
6343 So. Western ĄveM 

Chicago, III. TeL REPublic 6051



M.
NAUJIENOS, Ehisago, III.

Į, , . ..............
Antradienis, kovo 18, j941

i Vltt. ..\.M'fe.'..i«'<»i.. i ... ' . ■■ I .

Vidur-Vakarinių Valstijų
Konferencija

“VĖJO MIESTĄ” APLANKO ' DIDELIS VĖJAS

Įvyks Chieagoj, sekmadienį, gegužės 11 dieną, Da- 
rius-Girėnas svetainėj, 4416-20 S. Western Avė., pradžia 
10 vai. ryto.

Šią konferenciją šaukia Demokratijos ir Lietuvos 
Nepriklausomybės Sąjunga. w

Konferencijoj bus minėjimas sukaktuvių Lietuvos 
Steigiamojo Seimo, kuris įvyko gegužės 15 dieną, 1920 
metais.

Apie Lietuvos Steigiamojo Seimo 20 metų sukaktu
ves bus “Naujienose” daugiau rašoma.

Sekite tuos raštus “Naujienose” kasdien.

Ne Darbininkai 
Kalti, Kalti ir 
Darbdaviai

Automobiliai Šį 
Kartą Nukentėjo 
Bene Daugiausiai , . v. ■ NAUJIENŲ-AGME Telephoto

Chicaga, visam pasauly žinomas “Vėjo Miesto” vardu, gauna gerą porciją to 
vėjo, kuris per paskutines kelias dienas siautė čia. Protarpiais vėjas pavirto į tik
rą šturmą ir jo pasėkoj keli žmones neteko gyvasties, ir pridaryta daug visokių 
medžiaginių nuostolių.

Kovo 30-tą LSS
Ir LDD Rengia 
Bendra Banketą <r V
Tai metinis pažangių veikėjų 

suėjimas, kame išgirsite daug 
gražių minčių, įdomių prisi
minimų.

Siūlo Pastovią Tarpininkavimo 
Tarybą Darbo Ginčams Spręsti

Du Chicagos Universiteto pro
fesoriai sekmadienio radio dis
kusijoje priėjo išvados, kad bū
tinai reikia pastovios tarpinin
kavimo tarybos, spręsti ginčus 
karo pramonėse.

Tokiai tarybai pavedus gin
čus, nebūtų prileidžiama prie 
streikų ir karo pramonėse ne
būtų stabdomai darbas.

Profesoriai buvo Paul U. 
Douglas ir Raleigh W. Stone.

Douglas diskusijose primine, 
kad visuomenė paprastai už 
streikus ir darbo trugdymą 
smerkia unijas. Ne vien unijos 
kaltos, jeigu jas galima vadin
ti “kaltomis”. Unijos turi veik
ti viešai, ir visuomenė viską 
mato, bet darbdaviai dirbdami 
užkulisiuose kartais darbą trug- 
do daugiau negu unijos, bet 
juos retai kas pagalvoja kal
tinti.

Daugybė Smulkių Automobi
lių Nelaimių.

Vakar ir užvakar vakare į- 
vyko visa galybė visokių ma
žų automobilių nelaimių, ku
riose turbūt automobiliai nu
kentėjo daugiau ,negu vairuo
tojai.

Keliose nelaimėse figuravo 
ir lietuviai:

George Strampalis, 33, 6637 
South Troy Street, buvo lengi 
vai sužeistas, o automobilis 
“sunkokai”, ties 3748 West 
62nd street, kur i jį įvažiavo 
22 metų Joe Hillman, 6126 S. 
Tripp street.

Thomas Gerulis, 68, 6161 S. 
Kilbourne. avenue, buvo su
krėstas dviejų mašinų susiku- 
lime prie 64th ir Spaulding.

John Verkus, 65, 2622 West 
69lh street, ir Frank Hayden, 
44, 27 E. 18th street, pasibu
čiavo “mašinomis” prie 73rd 
ir Maplevvood.

Liet. Soc. Sąjungos Chicago- 
je centralinė kuopa ir Liet. 
Darbininkų Draugijos 4 kuopa 
rengia labai šaunų bankietą.

Apart puikios vakarienės, bus 
atliktas ir šaunus programas. 
Bus klasiški šokiai, kuriuos iš 
pildys pasižymėjusi šokėja, pa
nelė G. Sakalauskas, kurią visi 
mėgsta ir įvertina.

Dainuos “N. G.” trio
Taipgi dalyvaus visų myli

mos dainin.nkės — J. MJ’.er 
V. Ladyga ir L. Sluparas, ku
rios- sudainuos keletą gražiu 
daine’ių savo gražiais žavejan- 
čiais balsais.

Po ilko laiko —
O kas svarbiausia, tai pasi

matysime su savo senais drau-

Milžiniškas Gaisras 
Padarė $500,000 
Nuostolių
Sunaikino Didelę Trokų Stotį, 

Daug Krovinių, Trokų
Nesuvaldomos, vėjo į visas 

puses švaistomos liepsnos vakar 
sunaikino Monark Freight Lines 
trokų stotį prie Chicagos kinie
čių kvartalo, adresu 2263 Lum- 
ber street.

Sudegė visas didžiulis triobe- 
sys, tūkstančiai dolerių įvairiau
sių prekių, ir apie 16 trokų ir 
trailerių, stovėjusių stotyje.

Ugniagesių departamentas ap
skaičiuoja, kad nuostoliai siekia 
apie pusę miliono dolerių.

Gaisras Nuo Sprogimo
Gaisrą pirmiausiai pastebėjo 

Dalbertas Purpus, 26 metų tar
nautojas, nuo 4935 So. Wells 
street. Jis sako, kad išgirdo 
sprogimą, ir tuojau po to pasi
rodė liepsnos. Ugniagesiai spė
ja, kad sprogo stotyje buvęs 
aliejinis pečius.

DIDELIS GAISRAS PRIE 
68-TOS IR HALSTED

Kitas didelis gaisras išmetė 
apie 20 vienmarškinių .žmonių 
į gatvę iš apartamentinio namo 
adresu 6843-45 South Halsted 
street. Užsidegė šiukšlės, buvę 
netoli boilerio skiepe, ir ugnis 
žaibo greitumu išsiplėtė j vir
šutinius aukštus. Edward Green, 
ugniagesių inspektorius, pareiš
kė, kad reikalaus tyrinėjimo.

Ugniagesių aparatų buvo tiek 
daug, kad Halsted gatvekarių 
susisiekimas kuriam laikui bu
vo nutrauktas, o vėliau gatve* 
kariai buvo kreipiami j kitas 
linijas.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi ••NAUJIENOSE”

Nulaužė Kojų Keliose Vielose.
Sunkiausiai sužeista auto

mobilių auka yra Sofija TiĮs
kils (?), 30 metų amžiaus, 
nuo 1925 West 17th street. 
Mašina ją suvažinėjo prie 18 
ir Damen, kur j bandė perei
ti skersai gatvę. Jai nulaužė 
dešiniąją koją keliose vietose. 
Guli apskričio ligoninėje.

Stanley Yanulis, 26, 2363 S. 
Leavitt, buvo lengvai sužeis
tas, bet mašiną gerokai apga
dino pakliuvęs tarp dviejų 
automobiliu ties 2158 South 
Hoyne avenue.

Kitos Nelaimės.
Kitose nelaimėse figuravo 

taipgi 19 metų Alphonse Roz- 
gus, 6336 South Rockiuell st., 
kur trys automobiliai buvo 
apgadinti ir 32 motų Joseph 
Gribas, 6305 South California 
avenuet Jis susidūrė su kitu 
automobiliu prie 35th ir Ash
land.

Prie Archer ir Drake į gat- 
vekario stulpą įvažiavęs susi
žeidė 30 m. Edvardas Barans- 
kis, Box 161, Willou) Springs, 
Illinois.

Nubaudė Bridgeport 
Biznierių A. Balą 
1—14 M. Kalėjimu

Prisipažino Padirbinėjęs 
Parašus.

Kriminalis teisėjas Eardy va
kar nubaudė nuo 1 iki 14 me
tų kalėjimu Bridgeporto biznie
rių, Antaną Balas, kuris užlaikė 
Bridgeport Motors vartotų au
tomobilių agentūrą, prie 31 St. 
ir Halsted.

Kaltinamasis prisipažino, kad 
jis padirbinėjo parašus.

Teisėjas jam davė iki kovo 
20 d. sutvarkyti savo reikalus, 
ir tada turės pradėti terminą 
Jolieto kalėjime.

Mirė Senas, Garsus 
Chicagietis, 
Tarnas Kuliešius
Išgyveno Amerikoje Apie 50 m.

KOSELANDt — Pasirgęs ke
letą savaičių ir sulaukęs gi
lios senatvės, vakar rytą Rose- 
lande mirė garsus chicagietis, 
Tarnas (Tamošius) Kuliešius.

Velionis buvo apie 80 metų 
amžiaus, ir Amerikoje išgyveno 
apie pusę šimtmečio.

Jis vienas Roselanda koloni
jos pionierių.

Laidotuvės Ketvirtadienį.
Ve’ionis savo laiku nemažai 

veikė, buvo gyvas ir apsukrus 
žmogus.

Jis laidojamas ketvirtad’eaį 
po pietų Lietuvių Tautiškose 
Kapinėse. Kūnas yra pašarvotas 
namie, adresu 10.31 S. Prairie 
avenue.

Velionis paliko žmoną Anas
taziją, dukteris Juliją Sadute- 
nę, Valeriją Petrauskienę, jo 
vyrus, anūkų ir labai daug kitų 
giminių. Jo laidotuvės bus la
bai skaitlingos;

Mirė J. Chernaucko 
Uošvienė, Ona 
Mikaitienė
Sulaukė Gilios Senatvės; Laido

jama Ketvirtadienį.
18 APYLINKĖ. — Sulaukusi 

senatvės sekmadienio vakare 
mirė chicagietė, Ona Mikaitienė, 
garsaus 18-tos apylinkės b’znie 
rio, Jurgio Chernaucko, 1900 S. 
Union avenue, uošvienė. Velio
nė sirgo ilgą laiką.

Du Anūkai — Advokatai.
Ji paliko dukterį Josephine. 

p. Chernaucko žmoną; dukterį 
Frances, jos vyrą Charles Žeką. 
taipgi dukteris Dorothy Smith, 
Marie Goss, jų vyrus John 
Smith ir Peter Goss, sūnų kun. 
Viktorą Mikaitį, dukteris Helen 
Hartnady, žentą Bernardą, duk
terį Catberine Muller, žentą Ot- 
to, anukus adv. Frank V. Cher- 
naucką, adv. Charles Zeką, ir 
daug kitų giminių.

Velionės kūnas pašarvotas P. 
J. Ridiko koplyčioje, 710 West 
18th street, iš kur laidojama 
ketvirtadienio rytą,, šv. Kazi
miero kapinėse,

GAISRAS
BRIDGEPORTE

Dėl nežinomų priežasčių kilęs 
gaisras sunaikino dalį gyvena
mo namo, adresu 3551 Wallace 
street. Priklauso H. Darlan’ui.

APIPLĖŠĖ BRIGHTON 
KARKO KRAUTUVĘ

Ir radio krautuves adre u 
4315 Archer avenue piktadariai 
išnešė penkis rado aparatus. 
Įsilaužė v.idi'm per duris. Krau
tuvė priklauso vienam Juliau 
Krasutsky, 4322 South Albai y 
avenue.

Jisai Tenorėjo 
“Teisingą Biznį 
Pradėti”

. 1 !.

Bet Pradžia Buvo Ne Kokia
12 dienų atgal išėjęs iš kalė

jimo, kur sėdėjo už žmonių ap
gaudinėjimą, 34 metų John La- 
cey sumanė atidaryti “teisingą 
bizni” — kiaušiniu ir sviesto

- . d ...i

sandėlį.
Pasamdė apie 10 darbininkų 

ir užpirko didelius kiekius įkvie
sto ir kiaušinių, ir kitokio mai
sto, 4r pasiūlė už juos užmokė
ti $12,000 čekiu, išrašytu var
du^ kokio tai banko Argentino
je,“-— žinoma, netikusiu.

Lacėy. vėl atsidūrė kalėjime. 
Jo raštinėj, 21 E. Jackson po- 
icija atrado penkis kitus pana

šius čekius. Lacey aiškina, kad 
jis nieko blogo nenorėjęs pada
ryti. Tikrai, tenorėjo teisingą 
biznį pradėti, bet t u r ė- 
jo griebtis čekių nors pradžiai, 
nes kitų pinigų neturėjo.

J. Valonis Nukrito 
Nuo Gatvekario

Sunkiai Susižeidė.
Nuo einančio gatvekario plat

formos nukrito ir sunkiai susi
žeidė 25 metų jaunuolis Julius 
Valonis, 8010 Vincennes, avo- 
nue. Jisai tarnauja “bowling 
il’ey” įstaigoje, prie 63rd ir 
Ashland, kur nelaimė įvyko.

Valonis išsisuko ranką, išsi
mušė keturis dantis ir skaudžiai 
apsidraskė veidą. Guli South- 
town ligoninėje.

Rado Negyvą 
Townoflakieti 

_
T0WN OF LAKE. — Adresu 

4508 South Paulina street, va
kar buvo raštas negyvas širdies 
liga ir asthma sirgęs 61 metų 
darbininkas, John Shaban. Sir
go ilgą laiką, ir važiuodavo į 
apskričio ligoninę gydyt ’ s.
i Velionio kūnas išvežamas į 
Whitihg, Ind., laidotuvėms.

Mirę Širdies Liga.
^Adresu 5710 Sotith Paulįpa 

buvo rasta negyva apie 80 me
tų senelė, Clara Spoo. Mirties 
priežastis širdies..liga.

Mirė Nežinodamas, 
Kad Jo Kūrinys 
Pagarsės Pasaulyj
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Pirmas “Carmen ’ nėra Leki 
mas nuvarė kompcz torių į 
kapus
Balandžio 6 d. plačiai žino

mas Chicagos Lietuvių Choras 
Pirmyn Goodman teatre statys 
išgarsėjusią ir plačiai žinomą 
keturių aktų operą “Carmen”, 
parašytą George Bizet’o.
Vaizduoja Ispanijos gyvenimą

Joje vaizduojamas Ispanijos 
čigonų gyvenimas. Tos. operos 
kompozitorius George Bizet bu
vo franeuzaš, bet jo motina bu
vo ispane. Nors jis niekad ne
buvo Ispanijoj, tačiau savo ku
riniu įdėjo klasinį pavyzdį Is
panijos muzikos. Yra posakis, 
kad jo “Carmen” yra labiau 
ispaniška, negu pati Ispanija.

“Carmen” buvo pirmą kartą 
pastatyta Paryžiuje, Opera Co 
mique. Bet nežiūrint muzikos 
gražumo, opera nesulaukė pa
sisekimo.

Tik po mirties —
Tas nepasisekimas taip pa

veikė kompozitorių, kad jis mi
rė į tris mene i lis po pirmo 
perstatymo. Tik jam mirus 
opera išgarsėjo ir ji šiandien 
yra viena populiariausių operų 
pasauly, kasmet kiekvienos 
operos trupės statoma po kelis 
kartus į sezoną.

Labai sunki pastatyti
Nors “Carmen” nėra lengva 

pastatyti ir ant jos suklumpa 
didelės operos, bet Pirmyn dir
ba su atsidėjimu ir tikisi ją pa
statyti taip kaip “Carmen” tu
rėtų būti pastatyta.

Kad Pirmyn sugeba tinkamai 
net ir sunkias operas pastatyti 
tą jis yra ne kartą įrodęs ir 
reikia tikėtis, kad ir šį kartą 
publika nebus suvilta. Tad, rei
kia tikėtis, publika turės tikro 
smagumo užgirdusi pirmą kar
tą lietuvių kalboj šią gražią ir 
prietaikingą operą—“Carmen” 
balandžio 6 d., Goodman teatre, 
2 vai. popiet

Tad visi ir esate kviečiami į 
ją atsilankyti. —K. B-

Nusiskandino 
Prisirišęs Akmenį 
Prie Kaklo

Kelių žmonių akyvaizdoje ne
žinomas apie 25 metų vyras pri
sirišo didelį akmenį prie kaklo, 
ir šoko į Michigan ežerą prie 
Ohio gatvės. Prigėrė. Kūnas bu
vo tuojau išgriebtas. Policija 
bando patirti velionio pavardę 
ir adresą.

gaiš, paspausime vieni kitiems 
rankas ir pasidalinsime minti
mis, kurių per ilgą laiką įgijo
me. Tai bus malonu, kada prie 
vieno stalo kai vienos šeimynom 
sūnus ir dukterys turėsime 
progos pavakarieniauti.

Bilietai platinami
Taigi, draugai ir draugės, į ;i 

gykite tikietus iš anksto -- 
juos galima gauti pas minėtu 
kuopų narius ir “Naujienų” 
raštinėje.

Vieta bankietui labai patogi, 
geras privažiavimas iš visų da
lių Chicagos ir apylinkes — W. 
Neffo svet., 2435 S. Leavitt St. 
Nepamirškite, bukime visi, seni 
ir jauni, kurie mylite smagiai 
ir maloniai praleisti keletą va
landų. Kviečia

Rengimo Komisija.

Išgelbėjo Dvi Mer
gaites Iš Ežero

Petras Paganis, 2325 Ainslee 
ir William Park, du Columbia 
Yacht Klubo tarnautojai, neto
li Navy prieplaukcik išgelbėjo 
iš Michigan ežero dvi mergai
tes. Jos vos neprigėrė, kai vėt
ra užvakar apvertė jų burinį 
laivą.

Mergaitės yra, 18 m. Jean 
Whitney, ir Polly Hammond, 
16, duktė Hammond Instrument 
Co., prezidento.

Sunkiai Sužeistas 
Sprogime

ROSELAND. — Gasinio pe
čiuko sprogime labai sunkiai 
buvo sužeistas 24 metų tarnau
tojas, Charles Page, 205 West 
115th. Jam keliose vietose bu
vo nulaužta dešinioji koja, ir 
kūnas skaudžiai apdegintas.

Sprogimas įvyko gasolino sto
tyje ties 9115 S. Park avenue, 
kur jis tarnavo.

Pirmas Slavų
“Festivalas”

VAKAR CHICAGOJE
O John Tassone’o orkestras 

šįvakar negalės groti. Į vedėjo 
automobilį, ties 62 E. Cermak, 
sibrovė vagys ir pasivogė du 

saksus, klarinetą ir pluoštą gai
dų.

• Iš 3238 Lakewood avenue, 
šiandien bus laidojami du ber
niukai, Frank ir Christ Jeffers, 
ir jų 60 metų motutė, Mrs. He- 
len Constantino. Visi trys žuvo 
gaisre, kuris penktadienio vaka
re ištiko jų butą.

• Gaisras padarė $1,500 nuo
stolių Silver Moon alinėje, 852 
West Madison street. Begesi- 
nant buvo sužeistas ugniagesys 
Vernon Warren.

• Bešaudydamas į taikiklį, 
17 metų Elmer Bull, 5340 So. 
Carpenter, pats buvo sužeistas 
nuo sienos atšokusios kulkos. 
Ji sulindo jam i nosį.

• Prie Wheatono, Aurora ir 
Elgin traukinys užmušė may- 
vvoodietį, Charles Hochstrasser, 
1915 17th avenue.

• Bebandydamas su rankena

Publikos buvo nedaug, bet jai 
patiko pirmas “Slavic-American 
Festival”, kuris buvo surengtas 
Civic Operoje, sekmadienį.

Programas susidėjo iš lenkų, 
ukrainiečių ir rusiškų liaudies 
dainų ir šokių. Parengimą su
organizavo garsus ukrainietis, 
Vasil Avremenko.

uždegti savo automobilio moto
rą, prie 61-mos ir Harlem ne
gyvas krito 47 metų konduk
torius, John Maloney, 2851 So. 
Kedvale avenue.

• Dėl slidžių gatvių įvyko 
dvi auto nelaimės,, kuriose žuvo 
21 metų Frank Frasor, nuo 
12613 Maple avenue, Blue Is- 
land, ir nežinomas apysenis žmo
gus. Jis buvo užmuštas ties 2724 
Fullerton avenue. Trečioje ne
laimėje prie 15th ir Kolin avė., 
automobiliui apvirtus keturi 
žmonės buvo sunkiai sužeisti, 
tarp jų Mrs. Andrew Milas, 1529 
S. Kenneth.

• Kieme ties 7221 St. Law- 
rence avenue, buvo rastas ne
gyvas 49 metų jurininkas, Mar
tin Wakild. Gyveno adr. 7227 
Rhodes avenue.

• Prie Higgins ir River 
Road, paslydęs arklys pavirto, 
ir mirtinai sužeidė 48 metų Bert 
Nelson’ą, nuo 3404 North Bell 
avenue.

• Už tariamą pašovimą žmo
gaus alinėje .ties 1115 Lawrence 
avenue, buvo suimtas 43 metų 
Ben Freidmann, 4861 Winthrop 
avenue. Pašautasis yra 30 m. 
Howard Hoonsbcen, 803 Leland 
avenue.

• Trys jauni vagiliai, kurie 
atiminėjo pinigines moterims, 
jau prisipažino, kad jie padarė 
apie 150 plėšimų. Kai kurios 
apiplėštosios, kurios atėjo prieš 
piktadarius liudyti, puolė juos 
mušti, bet buvo policijos sulai
kytos. Kelios jų buvo skaudžiai 
sumuštos, kai jaunuoliai jas už
puolė Chicagos gatvėse. Jie yra, 
24 m. John Zinmeister, 24 m. 
Russell Holbrook ir 22 m. Ches- 
ter Bujnowski.

e Oro linijos paskyrė $100,- 
000 įsteigti lėktuvų prekinį su
sisiekimą. Ikišiol vežė mažus 
kiėkius prekių keleiviniuose lėk
tuvuose, bet dabar žada ope
ruoti lėktuvus išimtinai pre
kėms.

Žuvo Po
Traukiniu

Prie 140-tos ir Halsted, Illi
nois Central traukinys užmušė 
svičmaną, Thomas Kosteka, nuo 
238 West 170th street, Hazel- 
crest.

Jis buvo 28 metų amžiaus.

Sustreikavo 
Mašinistai

Vakar į streiką išėjo 70 na
rių International Association of 
Machinists, dirbančių Cullman 
Wheel Company dirbtuvėje.

Jie reikalauja pakelti jiems 
algas 10 centų į valandą.

Vėl Apgynė 
Čampionatą

Joe Platakis su Diek Martinu 
sekmadienio vakare apgynė na- 
cionalę handball lošimo pirme
nybę, supliekdami Bob Quinn ir 
Paddy Cannon, Midwest Ath- 
letic Kliube.
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