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Anglijoj pagerbtas naujai atvykęs Ameri
kos ambasadorius Winant

WASHINGTON, D. C., kovo 
18 <1.—Sumner Welles, laikinai 
einąs užsienio departamento se
kretoriaus pareigas, paskelbė, 
jog nacių submarinai artėja 
prie Jungtinių Amerikos valsty
bių vandenų.

šių informacijų užsienio de
partamentui suteikė britų am
basadorius, lordas Halifaksas. 
Welles neturi jokių žinių ar 
sion Atlantiko vandenyno pu
sėn plaukia ir nacių kreiseriai.

LONDONAS, Anglija, kovo 
18 d.—Winston Churcbill, bri
tų ministeris pirmininkas, pa
skelbė, kad ne tiktai nacių sub
marinai, bet ir kreiseriai plau
kioja vakarinėje Atlantiko pu
sėje. Vokiečių karo laivai Ame
rikos pakraščiuose jau paskan
dino kelis britų laivus, kurie 
neturėjo palydovų.

Churcbill pasakė, kad vokie
čių submarinai plaukia kitoje 
42 meridijano pusėje. Tai yra 
tolis, kuris randasi 1500 mylių 
atstume nuo New Yorko.

Ta pačia proga Churcbill pa
reiškė, jog britų karo jėgoms 
pa vąM< o pa sk a n din i S Tlii ei ų
submarinus. . A.-,

šiuos pareiškimus Churchlll 
padarė pietų metu, kurie buvo

suruošti naujam Amerikos am
basadoriui pagerbti. "VVinant at
sakė kita kalba.

\Vinant tvirtina, jog Ameri
kos gyventojai nebetiki Hitlerio 
skelbiama “nauja pasaulio tvar
ka”. Amerikiečiai nori turėti 
tokių tvarkų, kur žmonės gali 
laisvai gyventi ir būti civilizuo
tais.

Cituodamas kai kuriuos Roo- 
sevelto kalbos paragrafus Wi- 
nant pasakė, kad jis dės visas 
pastangas padėti kovų vedan
tiems britams. Britams bus pa
dedama su amerikiečiams įpra
sta skuba ir su amerikonišku 
pajėgumu.

Churcbill pabrėžė, kad Ang
lijos gyventojai tvarkosi laisvai, 
besivadovaudami demokratiš
kais principais. Pripažįsta, kad 
jų santvarkoje yra ir taisytinų 
dalykų, bet visa tai pataisys pa
tys gyventojai, o ne diktatoriai.

Anglija ir Amerika privalo 
laimėti kovų dėl Atlant'ko, k;r 
stengiasi įsigalėti diktatorių jė
gos.

Pietų metu gauta Anglijos 
karaliaus telegrama, kurioje la
bai išgiriamas Rooseveltas už

• ^5* "" A J? *tarptautinių, problemų suprati
mų ir už pasakytų kalbų.

i

\ tacme-nati.ttenv Phonn
Du vagonai Pennsylvania Railroad kompanijos traukinio guli Ohio upėje po 

to, kai lokomotyvas iššoko iš bėgių ties Baden, Pa. ir nusitrauko vagonus per 50 
pėdų aukščio pastatą. Nelaimėje keturi, žmones užmušta ir suvirs 100 sužeista. 
Kompanijos oficiolai sako, nelaimė įvyko po to, kai sabotažnikai sugadino bėgius.

ŪKININKAI NETURI SĖKLOS
Javus sušėrė badau
jantiems gyvuliams

KAUNAS, Lietuva, kovo 18 
d. — Visi susirūpinę artėjančiu 
pavasariu, nes ūkininkai visiš
kai neturi sėklos.

Žiema buvo labai sunki, vi
sur jaučiamas didelis duonos 
nepriteklius, todėl žmonės javų 
atsargas tsuvalgė. Išvežus sovie
tų agentams pašarą, dalis javų 
sušerta badaujantiems gyvu
liams.

Valdžios agentai sakė, kad 
sėklos gaus iš Rusijon, bet da
bar tuo reikalu tyli.

Kaltina ūkininkus 
dėl sėklos stokos

KAUNAS, Lietuva, kovo 18 
d. — J. Kalakonis, spaudoje

NACIAI UŽMUŠĖ 1,000 ANGLŲ
18’ d. — 
šiandien 
laivynas. gradą

Marshall pataria 
duoti bilijonus

Smarkiai nukentėjo 
Glasgow ir Liverpool

LONDONAS, Anglija, kovo 
18 d. — Vidaus reikalų minis
terija skelbia, kad šio mėnesio 
12 ir 13 dienų nacių lakūnai už
mušė apie 1,000 anglų.

Nacių eskadros labai smar
kiai bombardavo Glasgow ir Li
verpool miestus, šiuose mies
tuose sužeistųjų skaičius siekia 
1,300.

Sugriautų namų skaičius la
bai didelis. Naciai giriasi, kad 
šiuose miestuose nuostoliai pa
daryti, kaip Coventry.

Atmuštos italų 
kontraatakos

KAIRAS, Egyptas, kovo 18 
d. — Karo vadovybė skelbia, 
kad britams pavyko atmušti ke 
lias italų kontraatakas Keren 
apylinkėse.

Italai norėjo išstumti britus 
iš naujai užimtų viršukalnių. 
Britai labai lengvai atmušė ita
lų kontraatakas ir paėmė ne
laisvėn 800 kareivių.

Britų aviacija labai vykusiai 
bombardavo, o vėliau kulkos
vaidžiais apšaudė, italų batali- 
jonus Eritrėjoj. '

Pataria anglams ne
gesinti šviesų

LONDONAS, Anglija, kovo 
18 d. — N. Pemberton, britų 
aviacijos specialistas, patariu 
karo vadovybei negesinti švie
sų nakties bombardavimo poe
tu.

Priešas, sako, vistiek žino 
kur skristi, nes jo planas iš ank

sto gerai paruoštas. Uždegtos 
šviesos tiktai daugiau suklai
dins lakūnus. '■

Be to, bus išvengta daug ak- 
cidentų, kurie vyksta dėl tam
sos. šviesomis galima priešų są
moningai labai suklaidinti.

Harriman pasiekė 
Londoną

LONDONAS, Anglija, kovo 
18 d. — Averell Harriman, 
Roosevelto specialus atstovas 
britus karo medžiaga aprūpin
ti, jau pasiekė Londopą. ‘ Jis 
matėsi su britų ministeriu pir
mininku.

Harriman stebės karo eigą ir 
informuos prezidentų apie bri
tų reikalus. Jis praneš kiek mai
sto ir kokios medžiagos britai 
reikalingi.

Harriman dirbs glaudžiai su 
Amerikos karo patarėjais, ku
rie jau veikia Londone.

Pavyko suvaldyti 
“Bremen” gaisrą

BERLYNAS, Vokietija, kovo 
18 d. — Vyriausybė skelbia, kad 
gaisrininkams pavyko suvaldyti 
“Bremene” kilus; gaisrą.

Vokiečiai skelbia, kad pada
ryta milžiniški nuostoliai. Ne
žinia kada jiems pavyks patai
syti šis didžiulis laivas.

Britų aviacija praeitų nakt 
dar kartų atskrido į Bremenu 
ir išmetė didokų smarkių bom
bų skaičių, šį kartų padarė ma
žiau nuostolių.

Anglai skuba Grai-

LONDONAS, kovo 
Valdžios sluoksniai 
paskelbė, kad britų
veža kareivius iš Egypto į 
Graikiją.

Iš karo sluoksnių teko pa
tirti, jog 100,000 britu karei- 
vių jau pasiekė Graikiją. Iš 
viso manoma išlaipdinti 300,- 
000 kareivių.

Kai kurios kariuomenės da
lys jau randasi beveik fron
to linijose. Visi britų laivai 
skubiai veža kareivius iš Egy
pto ir Lybijos.

ORAS
Debesuotas ir šiltesnis, po 

pietų bus lietaus arba sniego.
Šaulė teka 5:57 v.>r., leid

žiasi 6:00 v. v.

Valonu visiškai 
sugriauta

BELGRADAS, Jugoslavija, 
kovo 18 d. — šiandien Bel- 

pasiekė 11 gaikų inva
lidų, kuriuos Raudonas Kry
žius veža į Graikiją.

Jie bus pakeisti sužeistais 
I italais, kuriuos atiduos grai- 
į kai. Sužeistieji pasakoja, kad 
i jie buvo Valonoj, kai britai 
bombardavo miestą.

Tvirtina, kad nieko neliko 
Valonoj, viskas buvo išgriau
ta. Sužeidė labai daug italų. 
Graikai fronte peršalo ir ne
teko kojų.

Paslaptinga Dono- 
van kelionė baigta
NEW YORK, N, Y., kovo 18 

d.—-Pulk. Donovan šiandien 
transatlantiniu lėktuvu atskri
do į New Yorkų.

Jo kelionę daugelis laikė 
paslaptinga, nes jis važinėjo 
su specialia misija įvairiose 
karo zonose. Donovan pareiš
kė padaręs 25,000 mylių.

Tvirtina turįs labai įdomios 
medžiagos ir galėsiąs duoti 
labai gerų patarimų Amerikos 
kariuomenei ir moderniškam 
apsiginklavimui.

Amerika padarys 
diktatoriams galą
WASHINGTON, D. C., kovo 

18 d. — Demokratų atstovas 
VVoodrum šiandien kongrese 
pradėjo ginčus dėl prašomų 7 
bilijonų dolerių.

Jis sako, kad 'prašoma suma 
prezidentui reikia duoj, nes an
traip Jungtinės Valstybės bus 
priverstos daugiau išleisti.

Kai šis įstatymas bus praves
tas, sako Woodrum, tai bus pa
darytas galas diktatoriams, nes 
jie nepajėgs atsi aikyti. Ameri
ka atneš jiems galą.

SUŽEISTA 125 DARBININKAI
Važiavo į ginklų 

dirbtuves
VVINDHAM, O., kovo 18 d.,— 

Šį rytą tapo sužeisti 125 darbi
ninkai, kai jie važiavo į Bave- 
na ginklų dirbtuves ir sandė
lius.

Iš paskos atėjęs traukinys 
trenkė į keleivinį traukinį, ku
riame buvo darbininkai. Penki 
vagonai buvo nuversti ir kelei
viai sutrenkti.

Vienas darbininkas užmušiąs. 
40 labai sunkiai sužeista, o kitį 
lengviau. Ambu’ancijos juos 
nuvežė į ligonines.

Skubiai tiria nelai
mės priežastis

■ •dI •.........*.........—

WINDHAM, O., kovo 18 d.— 
Mašinistas sako, kad traukimo 
ženklai aiškiai rodė, jog kelias 
yra laisvas.

Valdžios organai tiria dalyką, 
nes eina kalbos apie sabotažą. 
Vakar įvyko viena traukinio 
katastrofa, "kur buvo atsukti 
bėgiai, šiandien garvežys įva
žiavo į keleivinį traukinį.

i Nori ištirti priežastis, kad gB^ 
lėtų nustatyti ar čia sabotažas, 
ar šiaip susisiekimo nelaimė.

WASHINGTON, D. .C., kovo 
18 d.—štabo viišininkas George 
Marshall kongreso komisijai pa
tale paskirti prašomus 7 bilijo
nus.

Amerikos apsauga nuo to vi
sai nenukentės, nes kariuome
nė gaus dar naujesnius ginklus.

Marshall nieko prieš neturi 
jeigu prezidentas atiduos bri
tams kai kuriuos kariuomene-’ 
ginklus. Kariuomenė įsigys mo
dom iškesnius.

Matsuoka jau su
stos Maskvoje

TOKIO, Japonija, kovo 18 
d.—Šiandien valdžios praneši
mas jau sako, kad užsienio 
reikalų ministeris sustos Mas
kvoje dviem dienoms.

Japonai nori išsiderėti iš 
rusų, kad jie nepardavinėtų 
kiniečiams daugiau ginklų.

Be to, nori garantijų, kad 
rusai nepuls japonų užkariau
tų kraštu, kai japonai pradės 
pulti britų imperiją. Japonai 
tikisi, jog Hitleris privers Sta
liną patenkinti jų reikalavi
mus.

Atmestas komunacio 
Bridges prašymas
WASlilNGTON, d. C., ko- 

vo 18 d. — Valstybės gynėjas 
šiandien atmetė Harry Brid
ges prašymą, kuriame jis pra
šė teismą atidėti jo išsiuntimo 
terminą iš Jungtinių Valsty
bių.

Kovo 31 dieną jis turės sto
ti prieš teismą San Francisco 
mieste.

Bridges yra australietis ir 
vykdo Maskvos įsakymus Pa- 
cifikp jurininkų sąjungoje. 
Phillip Murray pataria dar
bininkams paremti • Bridges,. 
kad neišsiųstų.

Hull pataria skubėti
VVASHINGTON, D. C., kovo 

18 d.---Sekretorius liuli patarė 
kongresui galimai greičiau sku
bėti 7 bilijonų reika’ą svarstyti.

Jeigu britams laiku bus pa
gaminti ginklai, t?i budimieji 
pasaulio nukariautojai bus su
mušti anksčiau ir Amerikai ne
reiks su jais kariauti.

Greitas klausimo išris mas 
parodys diktatoriams, kad ame
rikiečiai Laikų nekječia, bet ei
na skubiai prie reikalo.

Apgautas japonų 
agentas

NEW YORK, N. Y., kovo 18 
d. — Policija areštavo du žiba
lo bendrovių agentus, kurie iš
viliojo didelę sumą pinigų iš ja
ponų agento Kohron.

Amerikos valdžia uždraudė 
pardavinėti japonams kariuo
menei reikalingą benziną, bet 
agentai prižadėjo iš Texas jam 
parduoti didelį benzino statinių 
skaičių.

Žuvo šeši lakūnai
WASHINGTON, D. C., kovo 

18 d. — Laivyno departamen
tas skelbia, kad žuvo 6 juros 
oro laivyno lakūnai Pacifike.

Manievrų metu susidūrę jų 
orlaiviai ir užsimušė juose skri- 
dusieji lakūnai. Dviejų karinin
kų lavonai surasti.

kalbėdamas apie sėklos stoką, 
kaltina lietuviškus ūkininkus.

Ūkininkai, rašo Kalakonis, 
verčiau įsušeria grūdos, kad tik
tai sėklai nepaliktų. Lietuvoje 
yra buožių, kurie tai daro są
moningai, kad tiktai pakenktų 
bolševikams.

Kalakonis nėra tikras ar iš 
sovietų Rusijos laiku bus gau
ta reikalinga pavasario sėkla.

Mirė rentgeno spe
cialistė Kerpau- 

skaitė
KAUNAS, Lietuva, kovo 18 

d. — Staigiai mirė Kauno Uni
versiteto klinikų rentgeno sky
riaus vedėja dr. Ona Kerpau- 
skaitė. Ji buvo kilusi iš Žemai
tijos ir buvo 48 metų amžiaus.

Sovietų valdžia paskyrė 6 
pensijas seniems bolševikams, 
kurie ilgai vedė kovą prieš “ka
pitalizmą”.

Kompozitoriui Stasiui Šimkui 
valdžia paskyrė 500 rublių mė
nesiui.

Mokina pramonės 
trestų direktorius
VILNIUS, Lietuva, kovo 18 

d. — Vietinės pramonės komi
sariatas sušaukė atskiru tres
tų direktorius.

Iš viso pasitarime kalbėjo ke
turių trestų direktoriai. Odų 
tresto direktorius Lurje, meta
lo pramonės tresto direktorius 
Goldmanas, medžios pramonės 
direktorius Kolodnas. Kalbėjo 
ir vicekomisaras Terešin.

Visi labai susirūpinę didžiau
sia suirute, kuri vyksta kiek
viename treste.

Ligas naudoja sovie
tų propagandai

VILNIUS, Lietuva, kovo 18 
d. — Sovietų Lietuvos spauda 
daro didelę reklamą iš darbinin
kų, kurie gydymosi tikslais siun
čiami į sovietų Rusiją.

Paskutinėmis dienomis Rusi
jon gydytis išvažiavo šie lietu
viški darbininkai: Feigė Krup- 
nikienė ir Mauša Dubianskis.

Darbininkas M. Ritblatas ap
rašinėja spaudoje, kaip jam ge
ra nuvažiavus į Esentukį kuror
tą Kaukaze.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Keren kalnuose, Eritrėjoj, užmuštas italų generolas Lo- 

renzoni. Italai tvirtina, kad britams padarė daug nuostolių.
— Jugoslavija pasižadėjo pasirašyti su vokiečiais draugiš

kumo sutartį, bet jokiu budu neleis nacių kareiviams įžengti į 
savo teritoriją.

— Italijos diplomatai prašo vokiečių nepradėti pulti Grai
kijos. Italai dar kartą bandys atakuoti. Jie nori pralaužti grai
kų frontą.

•— Vokiečiai fortifikųoja bulgarų-turkų pasienį. Mano, kad 
šitokiu budu turkai negalės pulti vokiečių, kai jie pradės pulti 
graikus. >

— Amerikos vyriausybė leido bankams padaryti suomiams 
5 milijonų paskolą maistui.

— Vyriausybė tikisi rytoj kongrese pravesti 7 bilijonų įsta
tymą su didele balsų dauguma.

— Turkų užsienio ministeris išskrido į Egyptą. Manoma, 
kad jis dar nori pasimatyti su Edenu, britų ministeriu.

— Hitleris įsakė evakuoti visus vaikus iš šiaurinės Vokie
tijos. Ilgiausi traukiniai juos veža į Slovakiją, kur jiems stei
giamos prieglaudos.



Bet argi pa-

mų Hitlerio agentų, organizuo
jamų J. Vastijose opozicijų pa-

žinomi Hitlerio 
ir visų Ameri- 
Tų žno ir “L. 
bet jų tikslas

NAUJIENOS, Chicago, III.
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INSURANCE
(APDRAUDA)

BUKIME APDAIRESNI NAMŲ NUO
moii-

nimui sugalvoja vis ka 
naujo.

parašytas 
kliubo 

choristės 
manymu,

paskutinio
kpr čigonu
mylimoji

GERAI PAVYKUSI VYTAUTO KLIUBO CHORO 
OPERETĖ “ČIGONĖS KERŠTAS”

Čigonų (Romų) vaidino gina 
gerai J Vilkelis. Taipgi neblo
gai savo roles atliko ir kiti ar
tistai, kurių buvo gana daug.

damas, kad Lina jau negyva, 
pasiima tų patį peilį, nuo ku
rio žuvo taip jo norėtoji gauti 
už gyvenimo draugę Linų, ir 
smeigdamas sau į krutinę pats

Minimos operetės kai kurie 
vaidintojai savo roles atliko ga
na gerai. Vyriausiųjų šio veika
lo rolę vaidino pati šio veikalo 
autorė M. Labunienė. Vaizdavo

Pasirodo, kad* ii’ montrealie- 
li turime sumanių ir gabių 
gų, kurios gyvenimo paįva- 

nors

Nnujienų-Acmp Teiepnoto
Mrs. Roosevelt prisega žalią karnaciją prie Preziden

to atlapo šv. Patrick’o dienoj, kuri taip pat yra Roose- 
veltų ženybų metinė. Pirmadienį jie švente 36 metus ve
dybinio gyvenimo.

MONTREAL, Kan. — Kovo nos nugarų tu® momentu, ka- 
2 d. Vytauto Kliubo choras ir da jos taip mylimas čigonas 
dramos grupė suvaidino gražių Romas prisiekdinėjo gražiajai 
trijų veiksmų operetę ‘‘Čigonės Linai, kad jis be jos jau vistie’c 

gyventi negailėsiąs.
Kadangi veikalas buvo, taip 

sakant, operetės formoje, lai

Kerštas”. Kaip visuomet, taip ir 
šiuo sykiu publikos buvo piln i 
svetainė prisikimšusi. Montrea- 
1 iečiai gerai žino iš praeities, 
kad klubiečlų parengimai, ko
kius lik jie rengia, būna vieni 
iš įdomiausių. Užtai ir skait
lingos (Hiblikos visuomet susi
laukia. Kas, žinoma, ir pačiam 
chorui priduoda daugiau ener
gijos ir noro dirbti su atsidavi
mu ir toliau šio klubo naudai. 
Linkėtina, kad klubiečių 
ras savo eiles didintų vis 
jų jėgų prisitraukdamas, 
gali būti malonesnio ir 
mesnio išeivio lietuvio

cho- 
nau- 
Kss 

arti- 
jaus-

mams ir širdžiai, ka p 'Ltuv^šę 
ka daina svetimoj padangėj? 
Su daina lietuve motina skie
piję tėvynės me lę savo vai
kams. su liūdna daina rokavo 
savo ir tėvynės vargus ir nelai-

žai turėjo mstrumo ir apsu
krumo kortų “varažijime”. Ta
čiau aš nesiimu spręsti kieno 
čia kaltė buvo.

Šis veikalas yra 
vienos montrealietės 
choro pasižymėjusios 
M. Labunienes. Mano
veikalas yra neblogas; kadangi 
čigonai daugiausia vyrauja šh- 
me veikale, tad gana linksmo 
humoro suteikia. Kiek sukrečia 
žiūrovo jausmus tai įvykdanti 

veikai )
Romo 

nužudo

davikai. Tuos visus komunistų Maskolijos, jis gerai žinojo, 
darbus ĮM’isimindimi ir jų ne- kas jo laukė. Retai kada na- 
įarbingus siekius gerai žino- muose ir nakvodavo, nes žan- 
Jaipi., iąnkykite reguliariai sa- darų buvo akyliai sekiojamas. 
vo susirinkimus ir patys svars-'. Kai vieną kartų po dviejų suvai
tokite draugijų reikalus, nebe- čiiį nebuvimo namuose gr žo 
parinkdami jų kitiems, kaip da- aplankyti savuosius, tai tuojau 

iki šiųki, jei nenorite, kad jų namai liko apsupti kazokų ir 
ias į yktų Vytauto Klube, kas šis socialistas tapo suimtas, 
vyko Sūnų ii' Dukterų Draugi- pančiais surakintas ir prie rai- 

įįoj. —Nepartinis.

Kelios monLrcalietės gavo lai
škus iš L;c|uvos nuo savo arti
ntųjų, kuriuose nūs skundžia 
saviškiai, jog pas juos viskas 
esu nepaprastai brangu, o kai 
Kurios reikmenis, pavyzdžiui, 
geresnės medžiagos, paprastam 
žmogui visai neįmanoma pirkti. 
Negalima gauti viedrų ir kito
kių geležinių dalykų, jų vi
sai nesu — jie išimti iš apyvar
tos. iVena laiško gavėja pasako
ja. kad jos sesutė šiaip bėdo- 
janti jr nepatenkinta, nes nau
joji valdžia ir iš jų atėmusi ž > 
Įnę, kurių tik per savo taupu
mų ir triūsų buvo,-įsigiję. O 
žmonių esu'neavešiuoju. Jos vy
ras buvęs Šimonių miestelio 
viršaičiu, bet ir jo niekas ne-
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tų kazokų arklių pririštas, bei 
nuvestas j miestų. Vėliau jis 
buvo ištremtas į tolimų Sibirą, 
šis įvykis taip sukrė'.ė visus 
musų kaimo gyventojus, kad 
motinos šį atsitikima pasakojo

vinių su A. Hitlerį 
munaciai kiekviename sakinyje 
reikalavo Anglijos ir kitų vals
tybių, kad jos skelbtų karų 
prieš Hitlerį; mat, jie nežinojo, 
kad jų “neklaidingasis” Stali
nas veda derybas su Hitleriu. 
Bet kada gavo įsakymų iš Mas
kvos, kad užginti Stalino bičiu
lystę su Hitleriu, tai ir “L. Bal
sas” ragožium apsivertė ir už
čiaupė savo purvinų snukį prieš

buvo rusų kazokai, kad žmogų 
laike šunies vietoje. Žiauriausi 
persekiojimai atgrasina bailes
nius žmones nuo bet kokių kil
nesnių siekių, ir jie pasilieka 
vietoje merdėti ir laukti, kų li
kimas pats savaime atneš.

—iviontrealietė

A. HITLERIO PRO 
PAGANDA “LIAU 

DIES BALSE”

velto planui gelbėti Didžiąj: 
Britaniją ginklais ir amunic ja 
kad sumušus banditiškų Hitle
rio užsimojimų pavergti visa 
pasaulį. Dabar jau jiems paru
po taika, kada Hitleris su Sta
linu pavergė didesnę dalį Euro
pos. Kam nėra 
norai užvaldyti 
kos kontinentų. 
Balso” štabas,
mulkinti savo skaitytojus, bu-

? Tas kaip

nų), kas jai labai gerai pavyko 
kaip vaidinime, taip ir dainose. 
Taipgi gana šauniai savo rolę 
išpildė (senos čigonės burtinin
kės) p-ia šilkauskienč, kuri 
man tikrai pr minė čigon ? (i«s- 
parienę, kuri dažnai sukinėda
vus musų apylinkėje Lietuvo
je. Dvarininkailės Linos myli
mas ir sužadėtinis Lenkaitis 
taipgi gerai atrodė (jaMDoJ<^;i 
liniuko rolėje). Dar viena ga
ni gerai vaidino, kurios pavar
dės neteko sužinoti. Ji buvo či
gono Tomo pirmutinė mylimo
ji, kuri vėliau iš pavydo ir ker
što dėl Romo, kam jis pradėjo 
meilintis prie gražiosios dvari
ninkaitės Linos, šių nužudo įs
meigdama didžiausį peilį į Li-

trcalicčiai yra suvaidinę, para
šytus taipgi montrealiečiams i 
amerikiečiams iš spaudos ge
rai pažįsžinios Aforijos Aukš
ta i tęs. Iš jų man labiausiai pa
tiko “Tėvynės Išdavikas”. Tai, 
rodos, penkių veiksmų drama. 
Viskas vyksta Li'tuvcs nepri- 

auštanl. Taigi 
priklauso vien 
tai jų la'ko ir 
galime pasi-

gulmybės rytui 
ir šis kreditas 
moterims, nes 
darbo vaisiais 
džiaugti.

PEIKTINAS PA
PROTYS

jau yra ir klubo nariai, kurio 
praeityje 
ir Dukterų 
nebuvo jų rankose): 
balsavimai 
darau,

Man rodos, kad žmonės kei
stai galvoja. .Juk nei caro žan
darai, nei komunistai, nei kito
kie nepersekioja ir neareštuoja 
tų žmonių, kurie rūpinasi vien 
tik valgiu ir drabužiu, kad pil
vų pasotinti ir kūnų aprengti, o 
šventadienio sulaukus pasimels
ti. Bet tegul Lietuvos pilietis 
pabando pasipriešinti okupantų 
valiai, tegul jis neseka paskui

Kas abejoja dar, kad komu- 
nacių organas “L. Balsas” pa
laiko A. Hitlerio propagandą, 
tepasiskailo “L. Balsą” Nr. 490 
pirmame puslapyje su dideliu 
antgalviu “Amerikos darbo 
žmonės organizuojasi kovai ap
gynimui demokratinių teisių.”

tik ir yra demokr; 
mas. nes banditas 
nori sunaikinti.

—A. Frenzelis

atrodyti toks antgalvis labai 
gražus, nes jis pridengtas gra
žiu obalsiu, kuris sako apgyni
mui demokratinių teisių, kurių 
komunaciai patys labiausiai ne
apkenčia, nes kas tik Sovietų 
Rusijoje pareikalauja demokra
tinių teisių, tai tas gauna ku-

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabi- 
lities. '

pašaipiau draugija 
Kai bus 

tai'žiūrėkite, ka aš 
— taip,,'darykite ir jus.

Aš rankų kelsiu, kelkite ir jus, 
-- lik klausykite manęs ir pa

matysite, kad jnes laimčs’mc.” 
Ir kaip žininf Simų ir Duktė; 

rų ])ašal]5iĮTė-‘'^drviugi.ja jau yra 
seniai piPhoje j iU kontrolėj e. Su 
ja jie daro, kų lik nori.

Visos Monfreale gyvuojan-; 
čios draugijos iškėlė protesto' 
balsus prieš niųsų tautos klas
tingus užgrobęTtis. Nors ir pa
rapijinėse 
yra 
komunis-tus (jie savo obajaio 
dar neatsižadėjo, kuris jiems 
suko skverbtis ų visas organiza
cijas ii’ daryti .nesantaikų narių 
tarpe, kiršinti iiarius vienos 
prieš kitus, ' b paskiau kiek ga
lint daugiau pasinadotį), tačiau 
visų draugijų valdybas sudaro 
rimti, sąžiningi ir savo tautų. 
bei kraštų tįkrųi mylį žmonės, 
kurie nori, kad jų gimtasai 
kraštas gražiai ir kulturingji 
pats tvarkytus!,, o ne kacapas,

komunistų yra organ'zuojamos,MONTREAL, Kanada.— Ma
no manymu, labai .negerai da
ro Vytauto Klubo tie y nariai, 
kurie reguliariai nelanko khib ) 
susirinkimų. Niekuo nepateisi
namas yra toks pasakymas: 
Šiuo sykiu apsieis ir be manęs, 
nes mokėti dar nereikia.

Viena. nebuvęs susirinkime 
narys nežino, kas draugijos yra 
(nutaria veikti. () kita, esant 
kokiems rinkimams ar balsavi
mams dėl dange io nepartinių 
klubiečių neatsilankymo (n>. 
partiniais vadinu tuos, kuri'1 
ncužg’iia Lietuvos Įižgrobimo, 
arba aiškiau pasakius nekomu 
nistus) esti nubalsuojama šio 
klubo nenaudai. Mat, Stalino 
diktatūros garbintojų, yra pri
lindę visur, — reikia neužmirš
ti, kad tokio nepageidaujamo 
elemento yra ir minimam klu
be. 0 jų troškimai^tlabar jau 
visiems aišk'ai yra žinomi. Ma
tome, kų jie užtraukė Lietuvai, 
—- ne kitokie .jų siekiai yra ir 
šioje šalyje. Norėdami komu
nistai kokį dalykų pravesti ir> 
pastatyti ant savo, visuomet at
eina organizuotai ir susitarę, 
ir tas jų įnešimas jiems pasise- 
,ka pravesti, o nepartiniai na
riai sėdi sau namuose, palikda
mi savo draugijos reikalus 
svarstyti kitiems, visai nežino
dami, kokie reikalai bus svars
tomi. Tai tikrai labai .peiktinas 
ir niekuo nepateisinamas Jokių 
narių apsileidimas; Reikia ge
rai įsidėmėti tas, kad tie patys

m ietis okupantų įstatymų geru
mus ir “gę/'u^ norus” jų pa
vergtai Lietuvai. Aš pati atsi
menu, kad ir iš musų kaimo 
dar caro laikais tik vienas musu 
kaimo žmogus bus netikėtai 
suimtas rusų žandarų. Būda
mas “cicilistas” (taip seniau sa-

mos, Stalino dar

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ.
LANGŲ.

draugijose ir kitur 
įlindę po' vienų -ar kelis

už Lietuvos išsilaisvinimų iš

kad jų sumulkinti pasekėjai ne
suprastų, ko siekiama. Taigi čia 
pat aš priparodysiu, kas slepia
si po tuo gražiu antgalviu. Skai
tančiai visuomenei nėra paslap-

prieš Stalino galutinų pasibučia-

Raštinėje per
A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St

sesės lietuves,

JACK SWIFT

I jfcMt

Raštinė atdara kas vakaras 
iki 8 vai. Sekmadieniais — 
nuo 9 ryto iki 1 vai. popiet

CONTROL ROOM

SOOTHE VVORKED EYES! 
MAKE THIS SIMPLE TĘST TODAY

F ATE O F THfc
Y/ORLC A*’’ 

5TA*aE, JACK 
TURNS THE 
aOL.T GUN 

L.OOSE

turėdamos tam neginčijamų
, ir ateityje sukurtų vi-

DR. A. KASATCHENKO, Specia
listas, turintis patyrimą ir daug 
praktikos. Gydo visokias ligas, ge- ,<nh»Fnnu 
ras patarnavimas. Diplomuotas Pe-. . , • v .
terburge.. Antrašas 216 St. Cathe-rU‘’tt’e”C.1 ki! I’?? n8U.IO> "Z 
rine East. Ligonius priima nuo 12-,,nes l,uslme <lckln«' Visuomet. 
4 p. m. 6-9 p. m. Tel. M. A. 6832. i Montrealutė.

________________________

<aras nuropoję
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. Chicagoje ir Europoje—$8*00.
Money Orderį ar čekį siųskite:

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS
Susi pažinimui kopiją pasiųsime veltui.

TW1

EYES OVERWORKED? Dot hey smart 
and burn? MUrine brings ouick rclicf. 
Try two drops of Murinę nigiit and 
mornirmoming and v/henever your Ėyes are 
irritated and reddened or fcel tired.

Nors netolimoje 
komunistai dėjosi demokrati-, 
jos simpatikais bei pritarėjais,

kad tas viskas buvo 
įiekšinga pardavikiš- 
vaidiiiti patriotus, o1

Murine is alkaline— pure and gentie, 
eęonomical, too. Try Mūrine today.

JŪRINEI 
ySEYes .

SOOTHES • CLEAHSES • REFDESHES

lų fondui buvo pradėję aukoti, 
tačiau tik dabar viską gerai su
pratome, 
paremta 
ka klasta
sužiniai kasti duobę nepriklau
somai Lietuvai. Už tai lietuvių 
tautos jie bus su didžiausia pa
nieka minimi, kaip teVypės iš-

THE

WATCH tOuB

THROAT 
after sudden exposnres 

gargle Ilstelint. 
Sudden temperature changes. likę dra.Ls 
. . . wet feet . . . and fatigue, may lower 
body reąjstance. Then cokis er sore throat 
often develop and gerins in the tnoutli gei 
theupper hand. Pronipt and freauent useof 
Literine Antiseptic may often nead off an 
irritated throat and kee j a cold from br- 
.-oming troubiesoine—becauae it kilis eur- 
f are gerins asaociated with these conditions. 
Lambert Pharmacal Qo., St. Louin, M o.

Kilis genus on throat

M

r**-1
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Iš gimnazijos laikų dar at- šinės puses raumenų veikimas 
simenu, kad kairiarankius mes yra valdomas kairiųjų smc- 
laikydavome kažkokiais ypa
tingais žmonėmis, kurie kiek
vienoje srityje savo gabumais 
išsiskirdavo iš savo draugų. 
Subrendęs ir tų reikalų pa 
studjavęs, vėl sužinojau, kad 
kairumas jokiu budu nesuda
ro iškrypimo iš normalumo ir 
kad kairiai dažnai savo gabu
mais stovi žemiau vidurkio. 
Ir vienas ir kitas įsitikinimas 
tačiau gali būti tikras. Tai pri
klauso nuo individų. Tyrinė
tojai teigia, kad kairių yra ne 
mažiau kaip keturi procentai 
ir kad vyriškiai tarp jų suda
ro didelę daugumų. Jei pasi
remdami daugumos dėsniu vis 
dėlto pripažinsime, kad de- 
šinrankiai yra kiekvienu at
žvilgiu normalus tipai, tai sų- 
žiningai galvodami turime pa
klausti ir, kodėl gi normalus 
žmogus turi būti dešinys, ne 
kairys. Kitur kur gamtotje to 
nepasitaiko- Musų artimiau
sieji giminaičiai beždžionės 
yra abirankes, o homo sapiens 
abirankis yra tiesiog gamtos 
fenomenas, Genus homo sa
piens iš kilų sluburkaulinių 
rusių išsiskiria kalbos dovana, 
tad, gal būt. ši pastaroji gale 
tų tų biologinę ypatybę kuo 
nors pagrįsti?

Ir iš tiesu. Kalbos valdymas c •<
yra kairėje smegenų pusėje, 
o dėl anatomu, vadinamosios C
“piramidinės dekusacijos’’ de-

Real Estate Paskola, 
kurią gauni iš Chi- 
cago City Banko yra 
“tailor made” pritai
kymui prie jūsų ap
linkybių. žemos pa
lūkanos visados. F.
H. A. ir Paprastos 
sąlygos iki 20 metų. 
Jei nori pirkti, staty
ti ar refinansuoti, at
eik ir pasikalbėk su 
mumis.

MASTER WIND0W SHADE C0.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo 
FIRANKOM LAZDAS.. MES NUMIERUOJAMIR UŽKABINAM 
TAVERNOMS. NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS 

1803 WEST 47th STREET ' (ARTI VVOOD ST.) /

No. 2715—Megzta staltiesė.

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 2715
| 1739 So. Halsted 8t. Cbica<o. HL

Čia įdedu 10 centų ir praSau atsiųsti man Pavyzd.1 No.

Vardas ir pavardė ...... .. .. ......... ...................... — —........

irtreMUf ... - ........... ................. '

Mi**?ta* ir valsnjH

dar ir dabar stebina žmones. 
Sako, kad būdamas septynias
dešimt šešerių metų jis tapė 
kažkokius -paveikslus Pranciš
kui I ir jo dešinė pusė tapo 
suparaližuota, bet jis nemetė

valdomas kairiųjų sme
genų centrų. Tų dešįnosios pu
sės raumenų veikimo asocia
cija su kalba geriausiai ilius
truoja apopleksija. Apopleksi
jos yra kraujoplūdis kurioje 
nor smegenų dalyje. Kai krau
joplūdis sunaikina akiriųjų 
smegenų pusę, dešinės kūno 
pusės raumenys suparaližuo- 
jami ir kartu išnyksta kalbos 
sugebėjimai; o kai kraująplu- 
dis įvyksta dešinėje smegenų 
pusėje, kairės kūno pusės rau
menys suparaližuojami, bet 
kalbos sugebėjimai lieka nepa
liesti. Visa tai būna pas “nor
maliuosius’’ žmones. Pas kai 
rius viskas vyksta atvirkščiai.

Kai kas žmonių dešinumų 
aiškinasi tuo, kad primityvus 
žmonės, kovodami su visokiais 
gamtos atšiaurumais suprato, 
kad jų akirioji pusė buvo daug 
jautresnė ,ir dėl to ėmė jų ati
džiau saugoti, o ginklų ėmė 
valdyti dešiniųjų ranka. Toks 
išsiaiškinimas man atrodo ne 
labai rimtas, bet savo rimtu
mui paremti aš vis dėlto rim
tesnio įrodymo negaliu suras
ti, tad ir paliksiu tų klausimą 
visai nespręstų. Tebūnie dar 
čia priminta, kad iš visu “nor
malių jų” dešiniu žmonių 
kruopštų sudetalinla darbą 
kairiąja ranka dirbti yra liu
ke vieni smuikininkai.

Dar vienų įdomu ryšį tarp 
kalbos ir vienos kimo pusės 
raumenų valdymo iliustruoja 
’as faktas, kad daugumas kai
liu vra mėklini ar žmones s?i 
kitais panašiais kalbos truku- 

Ju procentas vra toks 
d'dolis. iog to sutapimo nega
lima laikyti atsitikt imi- Išplė
tus ta trukumą reikėtų pa
sakyti, kad kalbos ccnluri at- 
sidurus dešinėje smegenų pu
sėje. ne kairėje, kalbos ga
bumai neįstengia pakankamai 
išsivystyti ir jo įsakymai ger
klės raumenims pasidaro per
trūky, šuoliniai, spaziniški. 
Kad kalba išeitų aiški, švari, 
turi gerai veikli trys raume
nų grupės: 1) kvėpavimo rau
menys, kurie parūpina reika
lingų kieki oro, 2) gerklė 
(larvnx), kuri oro srovę pa
verčia garsu, ir 3) gomurio,^ 
liežuvio ir lupų raumenys, 
kurie balsų taip moduliuoja, 
kad jis pasidaro suprantamas 
kaip tam tikros reikšmės kal
bos garsas. Jei tarp šitų trijų 
mechanizmu nėra koordina- c

cijos, mėklumas ar panašus 
negalavimas turi pasireikšti.

Mėklumas dažniausiai atsi
randa dėl kvėpavimo trukumų. 
Kalbos garsai turi darytis iš
kvepiant orų, ir kai žmogus 
autematiškai neprisi traukia 
oro prieš kalbėjimų1, kalbos 
mechanizmas turi užsikirsti- 
Kai toks užsikirtimas įvyksta 
keletu kartų nervingam žmo
gui, į tų reikalų įsikiša dar 
baimė, ir blogasis įprotis jau 
ima šaknvtis. Mėklumas nėra 
įgimtas ir nėra paveldimas; 
jis paprastai atsiranda kūdi
kystėje ar vaikystėje kokiu 
nors kritišku momentu. Jei 
kas draugiškai imasi jį gydy
ti, tas negalavimas pasirodo 
labai lengvas pašalinti. Mer
gaitės daug rečiau tuo kenčia 
negu berniukai. Kai mėklys 
bando ištarti žodį įkvėpdamas 
orą, jis ima stenėti, mykčioti, 
kriuksėti ir, pats išsigandęs tų 
garsų, visai neįstengia pirmo 
žodžio ištarti. Jei toks žmo
gus dar savo' kalbų yra pra
tęs pradėti kokiu nors ne visai 
‘lalioniniu žodžiu, kaip kad 
garsusis prancūzų admirolas, 
kuris istorijai paliko apibu
dinimų “le mot de Combren- 
ne”, tai toks mykčiojimas ir 
kartojimas nepažįstamam žmo
gui turi atrodyti, švelniai ta
riant, keistas. ♦

Dar kiti (iš filosofinio luo
mo) spėja, kad dešinumas yra 
kažkokiu budu susietas su 
saulės garbinimu. Kai žiūrime 
i saidę pietų kryptimi, gyvy
bės siovė eina į vakarus ar 
kitaip tariant. į dešinę; ir įsi
dėmėtina šiuo atveju bus tai, 
kad hebrajų ir sanskritų kal
bose žodis “pietai” ir “dešinė” 
vra identiški. Visi fnieslai nor
malia plečasi vakaru krypti
mi. Kai kurios laukinių žmo
nių giminės kairiųjų ranką lai
ko negarbinga ir paprastai at
lieka ja tokius darbus, kurie, 
manoma, žmogų suteps. Tad 
daugelis primityvių žmonių 
tiki, kad pasiūlyti ‘kitam* val
gyli. gerti ir rūkyti kairiąja 
ranka yra didelis įžeidimas. 
Net ir musų vaikai yra moko
mi duoti sveikinantis “kitą” 
ranką, kai svetimam žmogui 
jie atkiša kairiąją letenėlę-

IŠ tiesų daug gražių teori
jų jau yra sukurta žmonių de- 
šinumui pagrįsti, bet anatomiš
kus priežasties nėra jokios, 
kuri galėtų jas pateisinti. Pa
vyzdžiui, viena teorija sako, 
kad vaikai dešiniai virsta dėl 
to, kad iš kūdikystės jie lai
domi tokioje padėtyje, kuri 
dešinės pusės išsivystymų tar
tum skatina. Bet dabartinio ku- 
dikių auginimo stebėjimas to 
visai nepatvirtina. Dar kiti a- 
natomislai teigia, kad dešinu
mas susidaro dėl to, kad ke
penys ir plaučiai dešinėje pu
sėje sudaro didesnį svorį ir 
kūno svorio centrų persveria 
į dešinę pusę; o buvo ir lokių, 
kurie manė, jog dešinumas 
susidaro dėl nelygaus kraujo 
susiskirstymo smegenyse. Yra 
tų teorijų ir dar įmantresnių.

Tad visa, ką galima pasaky
ti apie kairumų, yra tai, kad 
jis, kaip kad ir plaukų rudu
mas, nėra esminis dalykas. 
Kairumas yra daugelio laiko
mas trukumu, bet iš tiesų kai
riai žymiai lengviau gali pa
sidaryti abirankiais negu de
šiniai. Į tai juos verčia pats 
gyvenimas. Geri kišeniniai va
giliai, sako, yra visada moko
mi naudotis dešiniąja ranka, 
o dešinių kairiąja niekas ne
moko. Leonardo da Vinci ir 
Mykolas Angelas Buanarotli 
abudu buvo dešiniai, bet nau
dojosi abiem rankom. Leonar
das iš tikrųjų buvo nepapras
tas žmogus. Būdamas gyvas 
kiekvienoje srityje jis neturė
jo konkurentų, o jo išradimai 

darbo ir baigė jį dirbti kairią
ja ęanka. Jei paprastam žmo
gui suparaližuotų dešinę pusę, 
tai jis netektų kalbos, bet kas 
atsitiko su Leonardu — neži
nia. Jis tikrai buvo nepaprastas 
vyras, todėl galima tikėtis, 
kad ir kalbos centrus jis turėjo 
kiekvieonje smegenų pusėje.

Kai kas dar teigia, kad kai
riai yra mažesnes inteligenci
jos žmones, bet mano suprati
mu, pasiremiant stebėjimais, 
tai didelė klaida- Dar neseniai 
kai kas mane, kad kadangi 
dešinės pusės išvystymas ge
riau išlavina kairės pusės sme
genis, tai konsekventiškai rei
kia stengtis žmogui lavinti ir 
kairiąją pusę, kad ir dešinieji 
smegenys per lai atitinkamai 
išsivystytų. Kai kaid atrodė 
net, kad simetriškai išvystyti 
smegenys reiškia genialumą. 
Bet dabar biologai tos ko n se
kvencijos jau nebeįžhiri. žmo
gaus abirankumą biologijos 
mokslas laiko nepaprasta iš
imtimi, o dėsiu urną—- tokia pat 
normalią mįsle, kaip kad ir 
širdies poziciją kairėje pusėje.

Diogenas
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AT ALL MAE LŪKĖS IN CHiCAfin
ROCKFORP, PEORIA and SOUTH BEND!

49c D0Wr 
25ęaWEEK
We Want 2000 
N.6w Customers

rtMVCOUPOH A00^1

Nepaprastas Marks 
Pasiūlymas
Naujiems Pirkėjams
Siūlo $10.00 Vertybę Už $3.49

Viena smarkiausiai augančių 
biznio firmų Chicagoje ir ki
tuose Illinois ir Indiana mies
tuose, MARKS, daro nepapras
tą pasiūlymą naujiems pirkė
jams gauti.

Jiems pasiūlo $10.00 vertybę 
už tiktai $3.49.

Krautuvės siūlo naujiems pir
kėjams nepaprastai gražią ir 
aukštą grindininę lempą, kuri 
duoda septynių rųšių šviesą, ir 
yra moderniškiausios statybos, 
nes šviečia “netiesioginiai”, tuo- 
mi apsaugodama akis tų, kurie 
arti prie lempų skaito, rašo ar 
atlieka kokį smulkų darbą.

Lempos iliustracija randasi 
skelbime, kuris telpa šiame 
“Naujienų” puslapyje.

Raginame visus, kam tik rei
kia lempos, šiuo nepaprastu pa- 
Biulymu- pasinaudoti. Nueikite 

į artimiausią Marks krautuvę 
arba iškirpkite skelbime telpan
tį kuponą ir pasiųskite nuro
dytu adresu. Esam tikri, kad 
šiuo pirkiniu tikrai apsidžiaug
site.

Visų pinigų nereikia sumokė
ti vienu kartu — mokėkit po 
25c kas savaitę. (Sp)

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Vokiečiai bijo britų 

Graikijoj
BELGRADAS, Jugoslavija, 

kovo 17 d.— Turima žinių, 
kad vokiečiai turi paruošę ke
lias divizijas Graikijos pasie- 
nyje, bet dabar abejoja dėl 
karo pradžios.

Jie nemanė, kad britai siųs 
savo karo jėgas Graikijon ir 
gins Graikijos nepriklausomy
bę.

Vokiečiai susirūpinę ir ju
goslavais, kurie atsisakė dėtis 
prie “ašies.”

Garsinkitės “N-nose”

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas 

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

STANLEY LITWINAS. 
Generalis Vedėjas.

3039 S. Halsted St.
CBICAGO, ILL.

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

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

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

Per paskutinius 18 metu esu 
nasta*es arti 300 namų ir visi ma
no kostumeriai yra pilnai paten
kinti. kas liudija, jog ir tamsta 
navedes 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- NVestern Avė.
Tek GROVEHILL 0306—0363

TAUPYK! Busi turtinges
nis ir laimin
gesnis. Turėsi 

UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERALSAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
Mokame 3l<>% Dividendų 

2202 VV. Cermak Rd. Cana! 8887 
Ben. J. Kazanauskas, Sec.

TTmts • $1,000,000-09
—-------- --------- --  e..,UA4.. --■■■ __________________ ’

Atrodj kitę Metus Jaunesni 
NATŪRALIAI ATRODANTI

Dantų Fleitai

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

$050
«J iki

padarytų laisniuotų
dentistų, __________

Pleitai $ 1
Pataisomi •

Apkain.
Nemok.

Hejna Bros

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

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

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

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

Sekm. 10 iki 4.

Sopkie
Barčus
RYTINE RADIO 

VALANDA
— iš stoties —

W.G.E.S.
K

Kasdien nuo 8:45 v. ryto 
iki 9:15 vai. ryto.

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

Pirmadieniais taipgi 7:00 
vai vakare.

Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.
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fUUMMOS
The Lithuanlan Daily News 

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

$8.00 
....  4.00 
™ 2.00 
_ 1.50 
..... .75

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

3c per copy.
Entered as Second Class Matter 

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

3c 
18c 
75c

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

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu:

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

Chicagoj per išsiuntinėtoj us:
Viena kopija .....................
Savaitei ..............................
Mėnesiui .............................

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: (Atpigintą)

Metams ........... ..................  $6.00
Pusei metų ............................ 3.35
Trims mėnesiams ............ _ 1.75
Dviem mėnesiams ............ .. 1.25
Vienam mėnesiui ................  .75

Užsieniuose:
Metams ..............
Pusei metų ........
Trims mėnesiams
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00 
4.00 
2.50

Amerikos izoliacija pasibaigė
J. V. kongresui priėmus 1776 bilių kraštas įstojo į 

naują užsienių politikos kelią. Ne gana to, kad Ameri
ka nutarė visomis pajėgomis remti Angliją ir jos sąjun
gininkus kovoje prieš totalitarines diktatūras, ji taip pat 
apsiėmė rūpintis pasaulio rekonstrukcija ir demokrati
jos pagrindų sustiprinimu po karo. Jungtinių Valstybių 
izoliacijos politika pasibaigė. Tai yra reikšmingesnis da
lykas, negu pagalbos teikimas Anglijai.

Amerikos izoliacija prasidėjo tuoj po pasaulio karo, 
kai Jungtinių Valstybių senatas atsisakė patvirtinti Ver
salio taikos sutartį ir atmetė prezidento Wilsono suma
nytąją Tautų Sąjungą. Su Vokietija ir buvusiomis jos 
talkininkėmis Amerika padarė atskirą taiką.

Daugiau kaip per 20 metų Jungtinės Valstybės lai
kėsi to nusistatymo, kad joms “ne galvoj”, kas dedasi 
Europoje. Tegul jie ten riejasi ir piaujasi, o mes dary
sime biznį! — sakė Washingtono politikieriai, ir tam pil
nai pritarė Amerikos spauda ir dauguma visuomenės.

Amerika reikalavo, kad Europos valstybės grąžintų 
jai karo skolas, o kadangi jos pinigų neturėjo, tai jos 
vertė Vokietiją mokėti “reparacijas”. Bet Vokietija bu
vo visai subankrotavusi. Kad ji galėtų mokėti “reparaci
jas” franeuzams, anglams ir belgams, jai skolino pinigus 
Amerikos bankininkai — skolino tol, kol buvo vilties, 
kad iš Vokietijos bus galima tas paskolas atgauti.

Kai Vokietija prisiskolino tiek, kad duoti jai dau
giau paskolų neatrodė saugu, Amerikos bankininkai stai
ga paliovė skolinę. Tuomet sustojo “reparacijų” mokėji
mas ir sustojo Amerikos, prekių eksportas į Europą. A V 
ėjo didysis 1929 metiį krachas. v

Depresija, kuri prasidėjo to kracho rezultate, pri
vedė prie Vokietijos respublikos griuvimo, Hitlerio dik
tatūros ir naujo pasaulio karo, kuris dabar gręsia ir pa
čios Amerikos saugumui.

Jungtinės Valstybės dabar pamatė, kad eiti toliau 
tuo izoliacijos keliu butų pragaištis. Todėl kovoje dėl 
Anglijos pagalbos biliaus paėmė viršų izoliacijos prie
šai. Po to, kai didelė dauguma abejuose kongreso rūmuo
se pasisakė už Anglijos rėmimą, opozicija prezidento 
Roosevelto politikai visai susilpnėjo. Roosevelto prašymą 
paskirti 7 bilionus dolerių priimtojo biliaus vykdymui 
bus patenkintas greitu laiku.

Amerika nutarė “sugrįžti į Europą”. Jeigu ji nebū
tų iš jos “pabėgusi” 1919 m., tai pasaulis nebūtų susi
laukęs dabartinio karo. Nebūtų buvę nei Mussolinio, nei 
Hitlerio ir, veikiausia, seniai butų išnykęs bolševizmas.

Šiandien tas “džabas” — išvaduoti žmoniją iš tota
litarinių diktatūrų pragaro — bus labai sunkus.

žemės ūkio komisaru Bronislo
vas Leonas-Pušjnis.

Matyt, draugui Mickiui teko 
pasiimti ant savę atsakomybę 
UŽ nepasisekimus žemės ūkyje.

VISA PAGELBA ANGLAMS—F. D. R.

—

NETVARKA PRAMONĖJ

M

girtuokliaų-

direktoriaus

.■> ■

Po “įsaku” pasirašo Paleckis

JAU STEIGIAMI 
“KOLCHOZAI

“Nąu j ienose”
kad tarybiniai Lietuvos valdo
vai lapkričio mėnesį buvo iškė
lę mintį steigti “grupines sody
bas”. Tai buvo pirmas sumany
mas įvesti Lietuvoje kolektyvi
nius ukius arba “kolchozus”.

Dabar “Tarybų Lietuva” jau 
visai atvirai veda agitaciją už 
“kolchozų” steigimą. Kaip pa
prastai pasakojama, buk patys 
valstiečiai to nori. “Tarybų Lie
tuva” rašo:

Susovietintoje Lietuvos pra
monėje didelė netvarka,, apie 
kurią rašo ir oficiali Kauno 
spauda.

Vakar buvo nurodyta, kas I 
dedasi “Valgio” treste ir “Mais
to” fabrike. O štai ką sako “Ta
rybų Lietuva” apie “skandalin
gus reiškinius” įmonėse:

“LKP (b) Kaupo organi
zacijos konferencijoj buvo 
iškelta visa eilė tiesiog skan
dalingų reiškinių kai kuriose 
musų įmonėse. Pavyzdžiui, 
“Gumoj”, “Dianoj”, “Litek
se” dalis darbininkų siste
mingai neateina į darbą, vė
luojasi, kitur, kaip “Elnyje”, 
darbo metu net 
jama! /

“Būna tokių 
kad neklausoma
įsakymų ir to rezultate įmo-1 
neį padaroma nuostolio.”
Kauno oficiozas todėl reika

lauja pastatyti “visu griežtu
mu” darbo disciplinos klausi
mą ir skelbti griežtą kovą 
tiems, “kurie ardo gamybą, ją 
desorganizuoja”.

Kaip ta disciplina bus vykdo
ma? Ne įtikinimais, sako oku
pantų laikraštis, nes—

“Vis dar yra žmonių? ku
rių žodžiai neveikia, kurie 
galvoja, kad jeigu juos gra
žiuoju įkalbinėja, tai jų va
lia elgtis taip, kaip jiems pa
tinka. Prieš tokius užkietėju
sius tinginius, darbo discipli
nos laužytojus turi būti im
tasi griežtų priemonių. Bet 
kokiam liberalizmui čia ne* 
turi būti vietos,”

“Prieš kelioliką dienų Gul
binų kaime (Akmenės valse.. 
Mažeikių apskr.) keliolika to 
kaimo gyventojų buvo susi
rinkę aptarti klausimą apie 
kolektyvinio ūkio įkūrimą. 
Aptarę reikalą, susirinkusieji 
nutarė organizuoti kolektyvi
nį ūkį ir susirinkimo dalyviai 
pareiškė norą stoti į kolek
tyvinį ūkį su visu turimu in
ventorium: grūdais, gyvuliais 
ir trobesiais...

“šiandien reiškia savo no
rą steigti kolektyvą ir kiti 
apylinkės valstiečiai ir net 
buvę priešingi kolektyviniam 
ūkini Gulbinų kaimo gyven
tojai.”
Prie tos neva žinios pridėtas

ma kai kurių valstiečių “noras” 
dėtis į “kolchozus”.

Galima numanyt, kad jau šįŠitokią laimingą “darbiniu- Galima numanyt, kad jau šį 
kams tvardą okupantai įvedė | pavasarį bus tuksiančiai Lietu- 
LietĮ^voįe

kas it
DUODAMA TARYBI
NĖJE LIETUVOJE

FVž KIEK PAR

vos ųljipinkų suvaryti į “kol
chozus”, nors pernai, kai bol
ševikai okupavo Lietuvą, buvo 
žmonėms skelbiama, kad į “kol
chozus” Lietuvos ūkininkai ne
bus varomi.

Dar viena išdavystė?
Japonijos užsienių reikalų ministeris Yosuke Mat- 

suoka rengiasi keliauti į Berlyną ir Romą pasitarti su 
“ašies” partneriais dėl tolimesnių žygių Azijoje ir Paci- 
fike. O pakeliui Matsuoka ketina sustoti Maskvoje.' X.

Tokyo praneša, kad japonų ministeris sustos dviem 
dienom sovietų sostinėje, važiuodamas į Berlyną, ir pas
kui vėl sustos Maskvoje, grįždamas atgal. Tokiu budu 
Stalinas galės ne tiktai perduoti Hitleriui ir Mussoliniui 
savo pasiūlymus apie bendrą diktatorių kampaniją prieš 
demokratijas, bet ir išgirsti jų nuomones, :

Maskva vis labiau ir labiau įsikinko į fašistų kontr^ 
revoliucijos vežimą. Didžiausias patarnavimas, kurį ji 
dabar gali atlikti Hitleriui, tai — duoti užtikrinimą 
ponams, kad sovietų Rusija neberęms Kinijos. Gavę tokį 
užtikrinimą, japonai galėtų pulti britų ir holandų kolo
nijas Tolimuose Rytuose. Britai butų priversti gintis, ir 
jiems į talką stotų Amerika.

Hitleriui to kaip tik ir reikia, nes tuomet Amerikos 
dėmesys butų nukreiptas į rytus ir ji nesugebėtų suteik* 
ti daug pagalbos Anglijai Europoje.

Nėra abejonės, kad Matsuokoe tikslas, sustojus Mas-, 
kvoje, bus prikalbinti Staliną, kad jisai pasirašytų su Ja
ponija “nepuolimo sutarti” ir išduotų Kiniją.

Vakaruose tokią niekšybę Stalinas ątliko 1939 m. Pa
daręs “nepuolimo sutartį” su Hitleriu, jisai atidavė na
ciams sudraskyti Lenkiją ir atidarė kelią karui Europoje.

Įš skelbimų, kurie yra deda
mi “Tarybų Lietuvoje”, galima 
patirti įdomių dalykų apie da
bartinį gyvenimą Lietuvoje. 
Pav., vasario 1 dieną įdėti toki 
skelbimai;

“Parduodamas parkeris
(250 Rb.) ir auks. vyr. laik-i 
rodis —- 2500 Rb.”
Reiškia, fontaninc plunksna 

Parker firmos kainuoja Lietu
voje 250 rb, kuomet Ameriko
je tokią plunksną galima nu
pirkti už 4 ar 5 dolerius. O auk
sinis laikrodėlis net 2500 rub
lių !

Kitas skelbimas:
“Parduodama vyr. apsiau

stas (500 Rb-), moteriškas 
apsiaustas (700 Rb.), naujas 
šveicariškas žadintuvas (300 
Rb.).”
Vadinasi, už apsiaustą (pal

tą) reikią mokėti nuo 500 iki 
700 rublių!

Toliaus:
“Parduodaiuas vaiky

mėli® 200 Rb/’ 
vaiky

mslb (OQ Rb,)...”
Oficialus rublio kursas

20c,, L y, dalis dolerio. Tai
gi UŽ vąiką ^šimelį Lietuvoje 
reikia mokėt tarp 40l ir 70 do- 
lerįųj •

IšSPltĘNDĖ KLAUSIMĄ

ryba pašalino iš “Tėvynės” re
daktoriaus pareigų K. Jurgelio- 
nį, tai ji (Pildomoji Taryba) 
yra “marksistinė”. Taip rašo 
vienas juokdarys, pasivadinęs 
inžinierium. Sako:

“... jeigu už Jųrgelionio iš
metimą vienbalsiui buvo bal
suotą, tai reikštų, kąd visi 
S.L.A, Pildomosios Tarybos 
nariui yrą marksistai ir arti
mi penktakojams...”
Tačiau tas gudragalvis inži

nierius mano, kad ir Jurgelionis 
yra “marksistas”, liktai 
metęs “tautiškumu” dėl 
nominio išrokavimo”.

Ar jisai žino ką jis rašo?

apsi
teko-

LAIŠKAS Iš
LIETUVOS

vęži-

veslr

yra

VIETOJ MICKIO,

LmtilYPs žemčs ukip komisa
ras Matas Mickis jau yra “ižva; 
lytas”. Vasario 1 dįęną “aukš
čiausioj tarybos prezidiumas” 
paskelbė tokį “įsaką”:

“Atleisti iš pareigų
Ūkio Liaudies Komisarą 
Mickį Matą, jo paties prašy
mu.”

LAIMINGAS, KAD 
IŠVAŽIAVAI

Ištraukos iš ląišįb, klU’į gavo 
vienas chįęągįetis, gyvenąs 
Brįdgęporte: i .

.. . Kaip matyti į| Jųsų laiš
ko, tai Jus apie Lietuvos buit 
gąraį žinot, kas pas mus įvyko. 
Tą j ąš daug ką ir nerašysiu, nes 
bijau. kad nepakenktų šilam 
laiškui pasiekti Ameriką. Tik 
pąbpešilbxką^ esi labai laimin
gus, kad išvažiavai iš šitos ne
ramios Europos. Ne tik AŠ taip 
sakau, bet ir tavo gęri pažįsta
mi taip sako.

... Policijos, ką anksčiau bu
vę, dabar perą nė vieno. Dabar 
jau vadinasi milicija^ Senieji 
nuėio. kur kas išmanė. — kasnuėjo, kur kas ičmgne, - 
art, o kas šiaip sau darbuotis.

NAUJIENU-ACME Photo
Kalbėdamas prieš Baltojo Namo korespondentus tų 

surengtame metiniame baliuje, Prezidentas Rooseveltas 
atsišaukė į visą šalį sudėti pečius krūvon ir duoti pil
niausiai galimą pagclbą kovojančioms demokratijoms.

chavičiai, Mačiukos ir Gudynai 
pagrobė valdžią, Liudas Gira 
jau apie juos pradėjo sukinėtis.

Krikščionių žmonės buvo val
džioje, bet krikščionių centras

gauja, kuri neklausys “katalikų 
bažnyčios” nurodymų. Lietuviš
ki klebonai jautė, kad Voldc- 

iškrės-maras ir katalikams gali

kirto liaudininkams.
Nors krikščionių dauguma ir 

pritarė fašistų perversmui, bet 
buvo ir tokių, kurie jautėsi de
mokratais ir laikėsi nuošaliai.

Liudas Gira, nuolatinis ‘ Rv- 
to”, krikščionių demokratų par- 
ijos organo, bendradarbis, pa

rašė straipsnį, kuriame įrodinė
jo, jog neverta nerimauti. Jis 
liepė “tautai būti ramiai”, nes 
valdžios vairas yra gerų žino- 

I nių rankose, tikyba bus apsau
gota, bolševikai sutramdyti ir 
bet koks socialistinis judėjimas

Literatūros Reikalais Į
XV. I

Kaip Gira liaudies pinigus ap
gaulingai iš iždo ėmė.

Liudas Gira, pasirašinėdamas 
E. Radzikausku, savo “kritikas” 
pradėjo rašyti “Skaitymuose”. 
Jį protegavo Vincas Krėvė, vy
riausias “Skaitymų” redakto
rius. Vėliau, kai “Skaitymai” 
buvo uždaryti, Liudas Gira sa
vo “kritikas” rašė “Gaisuose”, 
“Meno kultūroj” ir kituose žur
naluose.

Už kiekvieną “Skaitymuose” 
atspaustą straipsnį Liudas Gira 
gaudavo labai gražų honorarą. 
Gira nieko nedirbdamas ir jo
kios atsakomybės nenešdamas 
kiekvieną mėnesį įsidėdavo ki
šenini! kelis šimtus litų, tary
tum jis butų kokios nors įstai
gos direktorium.

Vėliau, kai fašistų gauja 
Smetoną vąldžion pasodino ir 
tautininkams atidavė švietimo 
Ministeriją tvarkyti, visi tie 
Liudo Giros straipsniai buvo iš
leisti atskiru tomu. Liudas Gi
ra ir vėl iš valstybės iždo ga
vo gražią pinigų sumą.

Jeigu paprastas darbininkas 
arba koks amatininkas už vie
ną ir tą patį darbą drįstų pa
imti du užmokesnius, tai jis 
butų patrauktas teismo atsako
mybėn ir nuleistas kalėjimu. 
Tuo tarpu Liudas Gira tokią šu
nybę padarė ir niekas jo teis
man už tai nepatraukė.

Nepatraukė, nes Gira šunybes 
krėtė su valdžios žinia. Švieti
mo ministerijos valdininkai ži
nojo, kad jie Girai moka už ne
nudirbtą darbą, bet tai jų nei 
kiek nejaudino. Tautininkų pa
statyti činovnikai ir patys sau

vė-

Patys krikščionys demokratai 
pradėjo raukytis paskaitę šito
kius Liudo Giros tvirtinimus. 
Jie aiškiai mate, kad Liudas Gi
ra visai tautininkiškai pradėjo 
giedoti. Krikščionys demokratai 
tuojau suprato kuo visa tai 
kvepia ir patarė ištikimiesiems 
būti atsargiems su Liudu Gira.

Dar už savaitės krikščionių

gražias algas ėmėsi neatlikdami 
jokio darbo, lai kodėl jie Girai 
negalėjo “honoraro” išmokėti? 
Gira juk tapo “saviškiu”.

Gira straipsnius “per
redaguodavo”.

Kad prie Liudo Giros ir
liau niekas negalėtų prikibti, 
tai savo “kritikas” jis perreda
guodavo. Liudas Gira žinojo, 
kad ir tautininkų valdžia bus 
neamžina. Vieną gražią dieną 
liaudis gali ją prašalinti ir pa
prašyti atskaitomybės už kai

lietuviški mokesčių mokėtojai 
nepareikalautų pasodinti kalėji
mai! visus tuos “tautos vadus” 
ir “atsidavusius patriotus”, ku
rie jokio produktingo darbo ne
dirbo, bet iš žmonių surinktą 
pinigų gražiai gyveno.

kritikos

laikais. Tada Gira gavo vieno 
kias intrukcijas ir privalėjo 
šyti truputį kitokiu tonu.

O kai buvo leidžiamas 
“raštų” tomas, tai valdžioje 
dėjo fašistai. Šitokie reikalavo 
truputį kitokių “kritikų”, todėl 
Gira ir buvo priverstas “perre 
daguoti” savo darbus.

Jakštas, pav., buvo
smarkiai išbaręs rašytoją A. 
Vienuolį už “Paskenduolę”. 
Jakštas aiškiai pasakė, kad Vic 
nuolis norėjo išjuokti jam ne

ra-

labai

muoju perckulščiku”. .lis buvo 
vienas pirmųjų krikdemų, ku
ris persimetė pas tautininkus, 
kai perversmas buvo įvykdytas 
ir seimas išvaikytas.

Krikščionių demokratų mi- 
nisteriai, kurie 
tams susitupėti,

padėjo fašis- 
vėliau apleido 
perėjo ramiom* 
tarpu Liudasopozicijon, tuo

Gira apleido krikščionis ir tapo 
dideliu tautininkų garbintoju.

Visai nėra ko stebėtis, kad 
Liudas Gira iš tautininkų val
domos švietimo Ministerijos ir 
dvigubus pinigus ėmė už “su- 
tąutintas kritikas”. Toks jau 
Liudo Giros charakteris. Jis ir 
šiandien gražiai pinigus gauna 
už “sustalintas” kritikas.

Kazys Varkala.

Cimeo Press Co.
Uždirbo $1,200,000
Firmai Dirba šimtai Lietuvių
Atskaičius visas išlaidas, tak

sus, skolas, Cuneo Press kom
panija, kuri užlaiko didžiulę 
spaustuvę Chicagoje (kur dir
ba šimtai lietuvių) ir kituose 
miestuose,
216,714.33 gryno pelno.
Union Carbide — $42,000,000

Kita didelė lietuvių samdyto
ją, Union Carbide korporacija, 
raportuoja, kad jos pernykštis 
pelnas siekė $42',247,247.01, p»J 
$4.55 Šerui.

pernai padare $1,-

manauskas, bet neilgai jam Le
ko tarnauti. Mat, peršovė girtą 
žmogų, lai gavo pustrečių me
lų kalėjimo. Balį Tatarelį suė
mė Kaune. Buvo vachmistras. 
Dabar sėdi kalėjime. Ir gal sė
dės visą amžių už tai, kad 
anksčiau labai komunistus gau
dė. Jakučiunas irgi nebe viršai
tis; iš pradžių buvo iš Kalniš
kių Abišala, o dabar iš Astruv- 
kos ruskelis.

... Kunigai gyvena ne taip, 
kaip seniau. Mat, žemę atėmė, 
lik, rodosi, sodybos liko para
pijos. Algų negauna, tik ką už 
mišias žmonės sumoka, — na 
ir už kitokius patarnavimus, 
kaip krikštas, šliubas. K i bartas 
ir tas jau parvažiavo žemės ar
ti. Jis buvo ant rubežiaus poli
cijoje. Seniūnas dabar nebe Ba
reika, bet iš trijų asmenų su-

todėl ir parašė tokį veikalą. Ne
gali juk rašytojas, galvoja Jakš
tas, aprašinėti apie netekėjusios 
merginos vaiką ir jos išgyveni
mus, jeigu jis yra tikras katali
kas. O aprašinėti, kad merginos 
ncląimės kaltininku yra kuni
gas, gali tiktai bedievis.

Kai A. Vienuolis šį savo dar
bą rašė, gal jis dievu ir netiko 
jo, bet įsigalėjus Lietuvoje fa
šistams, jis pradėjo jiems sim
patizuoti. Liudas Gira įrodinėjo, 
kad kunigas Jakštas klydo, kad 
Vienuolis visai nenorėjo pa
juokti katalikų bažpyčįos, kad 
jis yra geras žmogus ir be rei
kalo jo peikti nereikia.

Liudas Gira “sutautino” ir 
kitus savo rašinius, kad jie ata
kuotų laiko dvasią.

Liudas Gira ramina tautą.
Tautininkai išleido Giros 

“kritikas” 1928 metais. Manote, 
kad Girai buvo reikalingas pus
antrų metų laikotarpis, kad iš 
krikdemo taptų tautininku?

Apsirinkate, jeigu taip galvo-

Nubaudė Tris 
Fašistus

6 Mėnesiai, Ir 1 Diena
Homer Maerz, ir Fred Po- 

kęrny, nariai fašistų Silver- 
shirtis organizacijos gavo po 6 
mėnesius kalėjimo už daužymu 
langų departamentįnės krautu
vės ties 1623 W. Chicago avė.

Trečias narys, Douglas Camp
bell, gavo dieną kalėjime.

Jie buvo teisiami kriminaliam 
teisme.

Tas Nelabasis 
Aitvaras!

Sek-

Buvę gavęs ų| vachmistrą Ra-'darytas komitetas. Vos tiktai Skorupskiai. Ple-

CHICAGO LAWN.
madienio vėtroje nukentėjo lie
tuvio p. Kasto G. Urncžio biz
nio vieta. Išmušė langą ir nu
plėšė iškabą. Padarė daug- nuo
stoliu.

Tai vis tas nelabasis aitva- 
ras-vėjae! * Rcp.
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Iš Pietų Amerikos
URUGVAJAUS LIETUVIU SUVAŽIAVIMAS 

IR SUDARYMAS LIETUVOS VADAVIMO 
SĄJUNGOS

(Tęsinys)

garbingų tautos sūnų, Lietuvos 
kariuomenės savanorių pralie
tas kraujas nepriklausomybės 
kovose įpareigoja mus tę ti 
Lietuvos valstybės atstatymo 
darbų.

Gerbiamieji Urugvajaus lietu
viai (ėsk bukime verti garbin
gų savo nočių pastangų ir nar
sių savanorių kraujo aukos kū

Kova už nepriklausomų L e- 
tuvų — musų garbės reikaas!

Baigdamas kalbėti norėčiau 
padėkoti ir pareikšti savo ii 
visų čion suvažiavimo lietuvių 
steigėjų vardu tamstoms, ger
biamieji svečiai. Reiškiam mu
sų nuoširdžių padėkų dėl jūsų 
pasišventusių ir palriotingų pa
stangų ginti tikruosius Lietu
vos reikalus šiuo, jai sunkiu,

NAUJIENOS, Chicago, III.

2,000 Mylių, Kad Gauti “Deitą.”

Ręmkitę Lietuvišką 
Žyduką,

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.—VVHOLES ALE 
4707 S. Halsted St. 
Tel. Poulevard 0014

Jei Insurance reik pas 
Dr. P. Vileišį EIK 

DR. P. VILEIŠIS
Ala to v u

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

Home Office Newark, N J.
4432 S. California Avė. LaL 0771

BR1DGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

3216 S. Halsted St VICtory 4955
Stogus, rynas, stoglangius ir 

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

apdraustas.

Musų kilnias, teisingas ir 
garbingas lietuvių tautos pa- 
stangas palaimins Visagalis 
Dievas ir pritars visas pasaulis 
— ir įvyks taip, ko taip visi 
trokštame. Iš karo griuvėsių 
kelsis nepriklausoma Lietuva. 
Išlaisvintieji broliai su dėkin
gumu amžiais minės brolius iš
eivius ir siųs padėkos himnus 
už jų išgelbėjimų.

Urugvajaus lietuviai ir lietu
vės, išmušė jūsų valanda paro
dyti pasauliui lietuvių tautos 
vertybę.

TONY LUKOŠIUS 
Geriausias Brighton Parko 

DRABUŽIŲ 
VALYTOJAS 

2555 W. 43rd St. 
Reikalui Esant šaukite: 

Tel. Lafayette 1310

MADOS

cijos momentu.
Iškilmingas įteikimas L. V. 

Komiteto deklaracijos buvo pa
vesta ponui Antanui Stendeliui, 
kuris pareiškė sekančiai:

Gerbiamieji svečiai ir visi 
gerbiamieji lietuviai ir lietuvės 
steigėjai! Gerbiamasai suvažia
vimo pirmininke!

Į tamstos, gerbiamas pone 
pirmininke, rankas atiduodu 
šių lietuvių steigėjų deklaraci
jų ne paprastu laiku, bet tų die
nų, kada aplink viešpatauja ne
rimas ir nervingumas, kada 
Urugvajaus lietuviai, visai to 
nerimo nepaisydami kelia kaip 
lik priešingus jausmus ir nuo
laikas, būtent ryžtingumų, drą
sų ir ištvermę ir pasitikėjimų 
savimi laimėje ir nelaimėje.

žiūrėkite, pone pirmininke, 
kad šio musų pirmojo lietuvių 
suvažiavimo dvasia visada vieš
patautų šios steigėjų deklaraci
jos turiniu.

(Perskaitė deklaracijų, kuri 
skamba sekančiai:) “Į Lietu
vos Vadavimo Sųjungų šian
dien gali ir turi įstoti visi lie
tuviai. Nežiūrint jų politinių ir 
religinių įsitikinimų, nežiūrint 
to, ar kuris musų turtingas ar 
neturtingas, nežiūrint nė to, ar 
esame bedarbiai ar su darbu, 
visiems mums pirmiausiai turi 
rūpėti 
laisvais
prieš akis dabar turėdami tik 
aukščiausių Lietuvos jr lietuvių 
tautos idėjų — Lietuvos laisvę 
ir nepriklausomybę. Mes visi 
savo darbu ir vieningumu turi
me siekti, kad tas idealas butų 
išlaikytas. Kas nenori imti? 
Lietuvos gynimo darbo, tas ne
vertas naudotis lietuvio vardų, 
tas yra dvasios paliegėlis ir el
geta. O kaip tok?/jis niekam 
nereikalingas. Todėl visi lietu-

šiais laikais išlikti vėl 
ir nepriklausomiems,

Palengvinti q t | t
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NOSIMS LAŠELIAI
W W W COUGH PROPS
Mėginkit “Rųb-My-Tism”—Puiku? 

Tepalas

Juozo Ažuko

■J A l’JTEN V-ACME Telephoio

Trys Missouri universiteto studentai pametė viską ir 
savo automobiliu vijosi specialų traukinį, kurio 700 stu
denčių iš Stęphen kolegijos, Mo., vyko atostogoms į Cali- 
fornia. Bet kol pasivijo, jie patys pasiekė California. Kada 
pasivijo, tai jie pareiškė norį ‘.‘deitų” su merginomis, šios 
trys studentės sutiko Mdeituoti.” v

via i ir lietuvės sudarykime tan
kias Lietuvos vadavimo gretas, 
visi stokime į Lietuvos Vadavi
mo Sųjungų, kad visa lietuvių 
tauta butų kaip vienas, vienin
gai, tvirtai pasiryžusi atremti 
visokius pavojus ir kovoti ligi 

laisvę ir ne- 
Lai gyvuojapriklausomybę.

per amžius musų tėvynė Lietu
va ir nepriklausoma! (Seka pa
rašai visų steigėjų).

(Toliau pradėjo sekančiai). 
Malonu yra sveikinti pirmutinį 
rietuvių suvažiavimų savo ir 
Laikinojo Lietuvos Vadavimo 
Steigėjų Komiteto vardu ir pa
linkėti griežtai pašalinti viskų, 
kas butų negero musų tarpe, 
bukime gerais ir pavyzdingais 
lietuviais ir visais atžvilgiais 
savo tėvynė mylinčiais pilie
čiais. Tebūna ne tiek tėvynė 
mums, kiek pirmiausia mes tė
vynei. Mes lietuviai išeiviai nie
kad nereikalavome ir nereika
lausime ypatingų sau privilegi
jų iš tėvynės ir visuomenės, 
nes ne tėvynę ir tauta mums 
tarnauja, bet mes tarnaujame 
savo tėvynei ir tautai ir tar
naujam ne kaip samdiniai, t. y. 
ne už atlyginimų ar mokestį, 
□et tarnaujam dykai, patys ati
duodami tėvynei ir tautai savo 
ųisvų laikų, savo jėgas, gabu

mus, aukojame liekamas savo 
sutaupąs, o jei reikėtų, tai net 
sveikatų ir gyvybę.

Lai gyvuoja Lietuvos Vada
vimo Sųjunga Urugvajuje!
Lietuvių Vadavimo Sąjungos 

Urugvajuje pareiškimas
Lietuvių suvažiavimas Urug

vajuje 12 d. sausio mėn. 1911 
metais savo iškilmingame posė
dyje nutarė paskelbti lietuvių 
visuomenei lokį pareiškimų:

būriško koinunistinio imperia
lizmo okupacijų, laisvėje gyve
nančių lietuvių yra šventų ir 
nepakeičiama pareiga dirbti, 
kurti if kovpti visomis teisėto
mis priemonėmis, kad Lietuvą 
vėl taptų laisva, nepriklausomų

4463—Sportiška suknelė. Sukirptos 
mieros 12, 14 16, 18, 20, 32, 34, 36, 
38. 40.

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų A|an- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
pumerf pažymėti mierų ir aiš
kiai ] 
varde 
vyzdž 
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted SU Chicago, I1L

parašyti savo vardą pa- 
? ir adresą. Kiekvieno pa* 
;io kaina 15 centų. Gaii- 

asiųsti pinigus arba paš-

įvyks
Trečiadienio Vakare 

KOVO-MARCH 19, 1941
Bus muzika, užkandžiai ir gėri
mai. Kviečiam visus draugus ir 

pažystamus atsilankyti.

JUOZAS AŽUKAS
OLD CORNĘR TAVERN 

3301 S. LITUĄNICA AVĖ.
~ !.'■ "U1 ■WY-iTg.il ‘ ' Iiiin/ib

2. — Lietuvos Vadavimo Są
junga Urugvajuje jungs vigas

■?

(Vardas ir pavardė)

NAUJIENOS Pattern Depu 
1789 S. Halsted St, Chicago, DL

Čia {dedu 15 centų Ir prašau 

atsiųsti man pavyzd] No......... .

Mieros j j . P«r kratinę ?7this cheese

(Adresas)

(Miestą* ir valstija)

fęod that's digettiblę 
gs miĮkjtsęĮfl

$PREADSI SLICESI TPASTSl 
( MELTS PERFECTLYi

rio šešioliktos dienos deklara
cijos Vilniuje nužymėtais dės
niais.

5. — Lietuvos Vadavimo Są
junga, visu skausmu pripažin
dama faktų, kad piusų išeivi
joje yra Lietuvos pavergėjų 
pataikūnų ir jų tamsių agentų 
komunistų, kurie šlykščiai ve
da lietuvių tauto? nuodijimo 
darbų, kreipiasi į visų lietuvių 
visuomenę ir jos atskirus na
rius, kviesdama ir prašydama 
griežtai ir nea (laidžia i kovoti 
prieš lietuvių tautos kūnų ža
lojančius komunistus ir jų pri
tarėjus, kuriems negali būti 
vietos ir jokio pripažinimo lie
tuvių gyvenime.

6. — Lietuvos Vadavimo Sų
junga dėkingai pareiškia pasi
tenkinimų, kad Lietuvos atsto
vas Pietų Amerikai (gyvenan
tis Buenos Airėse) p. Dr. Ka
zys Grižiiiis ir jo vadovaujami 
konsulai energingai budi Lietu
vos nepriklausomybės ir jos 
žmonių suverenumo teisių sar
gyboje. Liėtuvos Vadavimo Są
jungos suvažiavimas linki at
stovai ir jo vadovaujamomis 
įstaigoms tęsti garbingų Lietu
vos reikalų gynimų.

7. — L'cuvos Vadavimo Sų
junga Urugvajuje pavedė vy
riausiajai valdybai specialiai 
audencijoje padėkoti Urugva-. 
jaus vyriausybei, jos preziden-l 
(ui generolui arkiteklui Alfredo j 
Baklomirpi asmeny, už nepri
pažinimų Lietuvos prijungimo 
prie Sovietų Rusijos ir už pa
lankumų lietuvių išeivijai.

Montėvideo 12 d. saus o 
mėn. 1941 m.

Lietuvos Vadavimo Sųjunga 
Urugvajuje Vyr. Valdyba,

(GALAS)

jus taip dažnai vartojate 
telefoną kitus šaukti, kad 
gal neįvęrtipate kiek kiti 
jį naudoja jus šaukti. Tie
są pasakius, tuose “skam
binimuose” jums ir gludi 
didelė dalis jūsų telefono 
naudingumo.

Kai pradedate galvoti a- 
pie tai kiek telefonas prisi
deda jūsų gyvenimui page-

pintį, pridėkite ir pašauki
mus kuriuos gaunate, .prie 
tų kuriuos patys padarote.

Jūsų kompanijos nuolati
nis noras yra duoti jums 
kuo geriaųsį galimą ir tech
niškai įmanomą telefoninį 
patarnavimą kuomažiausiais 
kaštais jūsų kišeniui... 
Illinois Bell Telephone 
Company.

Klausykite “THE TELEPHONE HOUR” kas pirma
dienį, 7 P. M., WMAQ.

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

and LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS, Sec.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 x 
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta 57.80 
Perkant 5 tonus ar daugiau.

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
^aics lax eksira.

BLACK BAND LUMP .... *9.75

‘SKALBINIŲ MEISTERIAI”
15 TROKŲ JUMS PATARNAUTI

Tereikia Telefonuoti — HEMLOCK 2500

S

SKALBINIŲ MAISAS UŽ $1.0(1 
PER VISĄ SAVAITĘ

Įvedant 2 Naujus Taupumo Patarnavimus 
Staltieses ir Patalines Išprosinąm u$ Revoliuciniai Žemą Kainą! 

Jokia kita skalbyklą niekad nėra padariusi panašaus pasiūlymo 
šeimininkėms. Musų nauji metodai ir moderniški 4 ųž svarą 
įrengimai duoda mums galimybę padarytį jum? ’ 
šitas sutaupąs.
NAUJAS SPECIALIS PASIŪLYMAS!
Jūsų visi skalbiniai bus išdžiovinti tiktai už 
MARŠKINIAI RANKOMS ATLIKTAS DARBAS, 

guzikus prisiusim, pataisysim **

ųž svarą

uz svarą

r

s

f

f

VISI LIETUVIAI 
REIKALAUJA
PLEITŲ

Ateikite į Philhp’s Dental Labo 
ratory kol kainos žemos

TRU-FIT
PLEITAI

Lab. kaina
59.50
ir aukšč
GARANTUOTA MEDŽIAGA

Taisome ir Atnaujiname senus 
pleitus viena .... $ < .00 
diena ■ ir aukš.
PHILLIP’S DENTAL 

LABORATORY
2358 WEST 63rd STREET 

Prospect 2174
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

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

nuo laisniuotų dentistų.

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. žema kainą. Musų darbas 
garąntuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St
Saukit Tel. VICTORY 0066

• FOTOGRAFAS 
CONRAD 

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

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

tuvių jėgąs, grupes ir sroves, 
kurios aiškiai stovi už laisvų 
ir nepriklausomų Lietuvų ir de
rins išeivijos visuomeninę pa
triotinę veiklų Lietuvos nepri- 
klųusomybeį alsteigti,

3. — Lietuvos Vadavimu Sų
junga reiškia nepriklųpsomai 
Lietuvai ištikimos išeivijoj 
tvirtų pageidąvįmų ir norų, kad 
Europoje pradėtų veikti Lietu
vos Vyriausias Patriotinis Ko
mitetas, kuriam pažada visiška 
paramų, kokių tik bus įmano
ma išeivijos gyvenimo sąlygose.

4. — Lietuvos Vadavimo Są
junga Urugvajuje, jausdama ir 
atspėdama visos lietuviu tau
tos tĮ’pškimusi, stručiui pasisu
ko, kad Lietuvos atžvilgiu visų 
lietuvių pagrindinių valstybiniu 
siekimu yra ir bus laisva, ne
priklausoma, demokratinė Lie
tuva, atsteigta 1918 metų vasa-

DABAR
T

ttUARj

1739 SOUTH HALSTED STREET

SPECIAL 
TRUMPAM 
LAIKUI
60 Dienų 

Dvkai Išbandyt

g MES OPERUOJAMU 100% UNIJINE SKALBYKLA
į GAGE PARK LAUNDRY, Ine
* 9OO1-O5 South Western Boulevard

W

ir nesulaužomi
Mokėti

$2.00
DYKAIAPSKAIČIAVIMAS

Pleitai gaminami nuo įspaudų. 
gautų nuo laisniuotų dantistų.

Atsineškit šį Skelbimą! j
Jis $2.oo perkant

Vertas » naujus pleitusį

LAIKAS INVESTUOTI PINIGUS |
Ji V«UI

T <
i;

517.50
viena

American Beauty 
Fleitai
Ploni, natūralus,

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

UNIVERSALSAVINGS& LOAN ASS’N
Mokame 3’/ž Nuošimčio ant Visų Investmentų

• ’ ’ 1 • z ■ -

Jūsų indėliai apdrausti iki $5,00Q.Q0 per Federal Sąvings and Loan Insųrąnęę Corporation, 
VVashington, D. C.

Excel Dental Lab., toc- 
4707 IRVTNG PARK RD. 
11351 S. MICHIGAN AVĖ. 

701-43 WEST 63rd STREET 
32 ” ęj’jp

Tel. DEArborn 1470 
Atdara vakarais—4 aukštas.
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mos i
Vėtrose, Sniego 
Pūgose Žuvo 
78 Žmonės

sino—3, Ohio—2, Michigan —■ 
2, ir penki žmonės žuvo ry
tuose. f

Rytuose audros smarkiau
siai siautė Marylande, Maine 
ir New Yorke.

Likviduoja
Streiką

I TAŠKO JI 
NEPASTEBĖJO.

VienaELKHART, Ind 
vietos gyventoja atsiuntė mie-

Armija Paėmė 
435 III. Vyrus

Wisconsinc— 3, Mich.—2
Smarki vėtra ir sniego aud

ros, kurios buvo užklupę vi- 
durvakarines valstijas sekma-, 
dienj, dabar siaučia Atlantiko 
pakraščiuose.

Apskaičiuojama, kad iki 
šiol jos užmušė 78 žmones, 
daugiausia North Dakota val
stijoje. Ten žuvo 38, daugiau
siai ūkininkai. Minnesotos au
kų skaičius siekia 28, AViscon-

Gražina Depozito 
riams $9,968.20

SPRINGFIELD, III. — Už
sidaręs Farmers State Bank, 
Dalias City, Ilk, mieste, iš
moka savo depozitoriams

968.20. 
dendas.

i paskutinis divi- 
Dep. bus atgavę

YPSILANTI, Mich. — Laiki- s,to valdybai $272 ir pasisktin- 
nu susitarimu likviduojamas 
streikas United Stove Compa- 
ny dirbtuvėje, kur dirba apie

•• ..i i°» kad bilos sumoje buvo taškompanija suliko pakelti •’ . , , . .
algas ir priimti pašaltintus 
Un. Aulo \VOrkers narius.

Platesnes Žinios
Apie Andrekaus 
Mirti Springfielde

SPRINGFIELD, III.

Pasiūlymas Peoria, 
Rockfordo, South 
Bend SkaitytojamsVa

dė, kad jos “mokesčiai šįmet kai’ karo tarnybai Chicagoje 
kažkodėl gana aukšti.” Mies-1 turėjo reportuoti 435 vyrai iš 
tas beveik visus pinigus jai'lva*rių Illinois valstijos mies- 
grųžino. Moteriške nepastebį1 tų ir miestelių. Tarp jų yra 

/keletas lietuviu, v 
(Kai kurių pavardes 

buvo paskelbtos “Naujienose”,'dc, III., Peorijoje, III., ir 
kilos bus paskelbtos vėliau). Bend, Ind.

kas, ir kad jai reikėjo mokėti 
ne $272, bet $2.72.

Lietuviai Studentai 
Už Gerą Mokymąsi 
Garbės Saraše

Pasinaudokil Gera Proga!

Šioje “Naujienų“ laidoje 
randasi didelis skelbimas 

iMarks krautuvių, kurios užlai- 
Ja'u ko didelius skyrius Rockfor- 

Soutli

Išsiuntė Į Virginią 
Karo Tarnybai

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų
Biuru
Teikia Žinias A p;- Paren

gi mušt.

SANDĖLIS VISOKIŲ
ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ

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

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

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

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

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

Streikas Valparaiso 
Plieno Dirbtuvėj

VALPARAISO, Ind. — Dėl 
ginčo tarp CIO ir AFL, darbi* 
ninku atstovavimo reikalu, j

Buvo užmuštas vietoj
SPRINGFIELD, iii. — La.n- 

phier Migli School direktorius 
vakar paskelbė sąrašų sluden-

85c 
60c 
60c 
60c 
60c

Indiana Steel Products 
pany dirbtuvėje.

KALTINAMAS
NEATSARGUMU.

Com-

SI BINGFIELI), III. -- Vakar l,u"ri<; 'lž mokymąsi už- 
“Naujicno.se” buvo trumpai. s'1>eInC «arbCs stt,denhi ' 
pranešta ap'e Adomo Andre
kaus suvažinėjimų. šiand'en 
gauta sekama papildoma infor
macija:

Vi ko 20 pėdų

Sekmadienio vakare, apie 7 Kaltina Pilietybės 
vai., Adomas Andrekus ėjo Fnkifikhvimil 
skersai gatvės Eleventh ir Wa- JP <*4blllfl<iVllllll

FORT CUSTER, Mich. — I ' 
Camp Lee, Virginia valstijoje, 
karo tarnybai buvo išsiųsti k e- ! 
Ii šimtai Michigano naujokų 
jų tarpe, Frank A. Kazickas 

dų. Jų tarpe yra šie lietuviai: Bruno Wasko ir 
Bulli Pelrokas (ji gavus ypa- Bačkas, 
tingų atžymėjimų), Francesį  
Stankavitch, John 
Vytautas Bernotas.

ir PALAIDOJO ANTANĄ 
MASOTĄ.

NORTH CHICAGO, III. — da į jį įvažiavo automobilis ir 
. Andrekus, 65 

mobilio buvo suimtas, vėliau'melų amžiaus, batsiuvys ’x 
paleistas už $500 kaucijos Ja- profesijos, <

Firma kviečia visus 
j ienų” skaitytojus tuose 
tuose pasinaudoti nepaprastu 
pasiulymu, kurį ji daro nau
jiems pirkėjams gauti — pa
siūlo jiems labai puošnių 
grandinę lempų, vertų $10.00, 
tik už

Tai
R’ kinys,

WAUKEGAN, III. — Ascen- -----
sion kapinėse vakar rytų buvo ——...

palaiotas 23 metų Antanas 
Masotas, sūnūs northcbicagic-

DETROIT, Mich. — Federa-'čių William Dakų, 2304 Mo
lis teismas turi suėmęs 46 me- nore avenue. Jis i 
fu darbininkų William J. County sanatorijoje.

Nau- ti “Naujienoms
mies-

‘Naujienos” /steigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurų.

Draugijos, Kliubai ir viso
kios įstaigos prašomos praneš- 

dienas savo
parengimų. Taipgi ir rengėjai, 
pirm samdymo svetainių, pra
šome kreiptis į “Naujienas”, 
kad nesusidurti su kitais pa
rengimais ir išvengti nepagei
daujamos konkurencijos, šį 

j patarnavimų “Naujienos” tei-$3.49.
nepaprastai geras pir-Įkia nemokamai, 
ir gera proga 
tiems, kurie nuo seniau 

pirkti.
Nereikia visų pinigų 

keti sykiu. Mokėkit ] 
kas savaite, c

į suino- 
po 25c.

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

DR. A. .TENKINS
f Lietu visi

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street

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

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariat
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868

Už neatsargų vairavimų auto-Į užmušė yietoje.
TaUS, DatS UVyS IŠ '“i vvi*n«in u. v.vu»nv

dar buvo automobi- Conner (Kagan), 114 Stimson.Į ----------------
liaus pavilktas apie dvidešimt kaltinamas melavimu, kad KllS
pėdų. Greit nuvežta ligoninėn, Vra Palietis, kuomet likreny-j 
bet jau buvo negyvas. bėję yra gimęs Rusijoje ir P1“,

. lietybės popierių neturi. Ji^i ®
Mirties automobilių vairavo 

I Malke Ray Wilson, spring 
(lietis, kuris policijai pat 
nematęs Andrekaus iki tas 
atsidūrė prieky mašinos, o 
da jau jis negalė o išvengti 
sidurimo. '

mes Lapenskis, 2234 Hcrvey 
avenue. Teisiamas kovo 25.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis ne
ta

ps u-

Lake

t ik reny- j 
beje yra gimęs Rusijoje ir j 
lietybės popierių neturi, jių 
dirbo' Murray Body Corp. dir- SPRINGFIELD, 111. — Tarp 

19 studenčių

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

T -T 1 -5 k°P1yčios visose
1—c-i 1 Chicagos dalyse

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

su POVILU SALTTMIERU.

!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

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

J. MULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

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

Telefonas YARDS 1419.

T. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phone YARri« 07K1

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

YARds 113#
YARds 1139

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1279

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

DR. MARGERTS
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

SI. John’s ligoni- 
mokykloje, ku- 

įteikta kepuraitės, 
jos jau baigia sa-

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rezidenciios Telefonas:

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: ’

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

Lietuvis 5-toj 
Vietoj Bowling 
Kongreso Turnyre

(■L-

Padarė 649* tbskus
•’ Ieško sesers

i
Andrekaus draugai sako 

jis Springfielde išgyveno 
trisdešimt metų, bet neturėjęs 
šeimos. Policija deda pastan- ’ Budis iš Springfield, III., vakar 
gas surasti Andrekaus seser; 
jo vienintelę artimų giminę.

Andrekus buvo pirmoji 
metų trafiko mirties au

rioms vakar
ženklas, kad
vo mokslų, v’ena yra Ueluvaite
— Antonia Rastis. KITATAUČIAI

$15,000 Kyšis

Yad 
apie Sunkiai Sužeidė

ST. PAUL, Minti. — Tony

! Amerikos Ritin’mo (Bowling) 
Kongreso (A. B. C.) turnyre 

1941 išrito 649 taškusuiir atsistojo

lošimų rezultatai buvo 218,233 
ir 198. '

CLINTON, Ind. — Skalbia
mosios mašinos volas sutrynė 
rankų Mrs. William Wabal, 
nuo Blackman street. Beskal
biant volai moteriškei rankų 
pagavo.

Didelis Gaisras 
Gary, Indianoje

AKIU SPECIALISTAI

Dr. F. Pulsuoki LeVan 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak. 

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

DR. VAITUSH, OPT
lietuvis

DETROIT, Mich.
<. Hamilton, Detroito miesto* 
arybos narys, prisipažino cir- 
mit teisėjui Ferguson’ui, kad 
is priėmė $15,000 kyšį nuo 
Miicagos kontraktoriaus Avil
iam S. Lipman, už balsavimų 
am paskirti Herman Gardens 
lamų statybos projekto kont-

John| CxARY, Ind. — Prie 
; Adams, biznio centre, 
ivalgyklose buvo kilęs 
kuriam 
ugniagesių komandos, 
kas buvo suvaržytas ilgų

5th ir 
vienoje 
gaisras, 

gesinti -suvažiavo 9 
Trafi- 

lai-

GARNYS MILWAUKEEJE

MILWAUKEE, Wis. 
ir Mrs.
2005 A W Greenfield st., 
lauke vakar dukters.

loves IT.

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

Mr.
Theodore Wojculis, 

susi-

Žuvo Angliakasis
DUQUOIN, III.—Little Mud- 

dy kasyklose, prie Tamaroa, 
buvo užmuštas 55 metų 
gliakasis, Ralph Hodgson.

MIRL GAISRE

an-

FLINT, Mich. — Hurley Ii 
goninėje mirė gaisre mirtina 
apdegęs 54 metų Joseph Se 
kelsky, 1069 Pierson.

Sūnūs Stuparams

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
Tš RUSIJOS”

Gerai lietuviams žinomas per 39 
metus kaipo patvręs gydytojas chi- 
ruT’<Tas ir akušeris.

Gvdo staigias ir chroniškas ligas 
vyru, moterų ir vaikų nagai nau- 
iaucius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofi«n<? ir Labnrafnriia
1034 W. IRth St.. netoli Morgan St

Valandos npo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7 30 vai. vak. kiekvieną 
diena, išskiriant šeštadienio vakaro 
ir nedėliomis.

TpI. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atydą 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. STRIKOL’TS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nūn 6 iki P 

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

Sunaus 
Stupa- 
Motina

Ir Kliknams,
WAUKEGAN, Ilk — 

susilaukė pp. John A. 
rai, 911 Tenth street.
ir kūdikis guli St. Therese li
goninėje.

R O C K F O R D, Illinois. — 
Swedish-A ni e r i c a n
nėję sūnūs gimė Mrs. F. 
nienei, žmonai p. Frank 
no, 319 Bildahl.

l'igoni-
Kli’k-
Klik-

Dr. Charles Segal
OFISĄ S

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

CHTCAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai Hipno.

Phone MIDWAY 2880
Telefonas YARDS 0094

Dr. Manrice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos!
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 3 po

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

ADVOKATAI

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKlt GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35ih STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
3

DR. C. Z. VEZEL’TS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Strppt

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

Dr. Kari Nurkat
(NURKAITIS)

Atsakomingas 
pritaikin 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 T. 
■ZTTRRTCK’AS 

GYDVTf»TAQ TR C’TTTRVRG A *3 
vattioje vietoje 

2403 West 63rd St. 
VAI ANnpę. 9—4 noniet ir 7—C 
vakaro, trečiadieniais ir ^ekmadio- 

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 7809 

Namu Tel. VTNCENNFS 5272

Tel. HYDE PARK 3395

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

6733 S. Crandon Avė.
Vizitai sulig sutarties 

(išskiriant trečiadienius ir šešta.)

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 «n HM.STFD STREET
Tel CAf.umet 6R77

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

Rnom 2014 Tel. STAte 757?
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 rvto.

3149 SO. HALSTED STREET
TeL VICtory 2S79
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KOMUNACIAI UŽSIMOJĘ SUARDYTI SU 
VALKIEC1ĮJ DRAUGIJOS CHORĄ

Klauso Bylų 
Trafiįo Teisme

NAUJIENOS, Chicago, UI. 
f rj——     —-n-——— 1   r

Painokose kelia ermyderius

Suvalkiečių choro repetici-įgaliau davė balsų G. Miklų- 
josc, kovo 7 dienų, Budrio sa-jnui, kuris ir sako, ar čia ko- 
lėjc, išėjęs į priekį mažasis kia agentūra, ar pirmininkas 
Ispanijos respublikos išgelbe-1 agentauja katu kitam. Jei turi 
tojas pradėjo iš niekur nieko kas ką pasakyti tegul kalba 
garsiai kalbėti, kad choras už save. Kaip tik tuos žodžius
turi mokytojai mokėti tiek ir Miklunas pasakė, tai kad pra
liek, ir, kad i 
apie tai jokių diskusijų vary- sais šaukti,
ti. * \ j butų pamanęs,

Už pavyzdį jis suminėjo ke- pročių namas, 
lis chorus, kurie, 
kiek moka. Bet visi jo sumi
nėtieji chorai yra penktakojų ir peršaukęs savo tavorščius, 
įtakoj. Tada paėmę balsą A.1 girdi, Milanas, 
K. Valukas sako, kad čia nie- Valakas eikite
kas nereikalauja jokių mokės- padarysime čia tvarką be ju- 
čių, ir ko čia tas mažiulėlis sų. Nereikia, girdi, mums čia 
taip sielojasi. diktatorių. Aiškiai matėsi, kad

“A J Pirmininkas”...
“Aš čia pirmininkas ir aš 

kalbu”, ima rėkti mažasis, 
“aš čia tvarką įvesiu.” Ir taip 
įsikarščiavo, kad niekam ki
tam balso nedavė. Buvo net 
nesmagu į žmogų žiūrėti, rė
kė, šukavo, o didžiuma netu
rėjo mažiausio supratimo kas 
su tuo žmogum pasidarė.

Kada kiek aprimo tai pa-

nereikia, girdi,'dėjo komunaciai visokiais bal- 
staugti, praeivis 

kad tai be-

Sportas

Rytoj Ristynės

Rytoj 15-to Wardo 
Demokratai Vėl 
Mitinguoja

CLASSIFIED ADS.
SITUATION WANTED 

Ieško Darbo

ve Varo Ne pritariančius Lauk. 
Atsistojo vienas kriaučiukas

Milunienė ir 
laukan, mes

jam į akis pripūtė 
šios šalies pepktako

matėsi, kad kaip tas

tas žmogelis kalbėjo durnai^, 
kuriuos 
tikrieji 
jai.

Kartu
kriaučiukas taip ir kiti komu- 
nacėliai meškiškai pasitarna
vo partijos gerovei, nes ir jų 
žygiai ir žodžiai rodė, kad ne-

Teisėjas, John T. Zuris, pe- 
seniai sugrįžęs iš atostęgų 
Floridoje, dabar kląuso bylų 
Chicagos miesto . trafiko teis
ine. Kovo 25 d., jisai kąlhės 
apie patyrimus tame tęiąipe 
Lietuvių Demokratų Lygos 
mitinge.

Rytoj, kovo 20 d., Dariaus- 
Girėno svetainėje’ (4416 South 
Westėrn A've.) įvyks dideles 
ristynės. Risis Vytautais Ęąnce- 
vičįųs su Jack Zarevich, Phil 
Gruber su Joe Dvorak ir dąi' 
trys poros. Dalyvaus išgarsėjęs 
nedidelis žmogių, kurio niekas 
negali pakelti. Kad tai yra tik
ras dalykas, tai galėsite, jeigu 
norėsite, persitikrinti: vadinasi, 
galėsite pabandyti jį pakelti.

Ristynės rengia legionieriąi 
palaikymui “drum and bugle” 
korpuso. Visi kviečiami atvyk
ti ir paremti grąžų darbą. Tik
rai smagiai praleiisite porą va
landų. Pradžia 8:30 vai. paka
ro.

Išrišo” Komunistišką "Miste
riją” — Tai Štai Kame

Paslaptis!

PAIEŠKAU PR. ir SALOMĖJOS 
KLEJUNŲ, iš Raseinių apskr., 
Namakščių parap., Pažeriu kaimo. 
Kas žinote apie juos ar jie patys 
.prašom atsiliepti. J. S. Mockus, 
White Cloud, Mich., Box 63.

IEŠKAU DARBO, TURIU 25 
metų patyrimo, prie namų maliavo- 
jimo, kaip iš lauko taip ir viduje.. 
Noriu gauti nuolatinį darbą, kas 
turite didelį namą, atsišaukite. 
Klauskite TONY, RADcliffe 4229.

Lietuvių Demokratų 15-to 
Wardo Kliubo nariai rytoj va
kare vėl susirenka mėnesi
niam mitingui, priprastoje A. 
K. Budrip sąlėje. 2710 West 
59th Street, 7:30 valandą va^ 
kare.

Kliubas dabar ruošiasi prie 
buliaus, tad reikės tą reikalą 
gerai apsvarstyti. Nariai pri- 
vajo atsiskaityti su duoklėmis, 
o visus darbus užbaigus — tu
rėsime ir vaisių.

SUSIRINKIMAI
ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLIU

BAS laikys savo mėn. susirinkimą 
trečiad., kovo 19 d., 7:30 vai. vak. 
Hollyvvood svet., 2417 W. 43rd St.

Julia Petraitienė, Rast.
NORTH WEST LIETUVIŲ 

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

—Sekr. A. Aleknienė.
• HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO susirinkimas 
įvyks kovo 20, 8 vai. vakaro, sve
tainėje 3600 W. North avė. Prašome 
atsilankyti, turime naujų dalykų 
svarstyti. —Valdyba.

MO- 
susi- 
vak., 
4941

PAIEŠKAU BARTENDERIO ar 
virėjo darbo. Esu pavienis, kalbu 
gerai lietuviškai ir angliškai, gau
kite nuo 7 iki 12 A. M. Adresas 
1858 W. 14th St., CANal 9632.

HELP VVANTED—F EMAI .E
Darbininkių , . 

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

TAMOŠIUS KULIEŠIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 17 d., 6:30 vai. ryto, 
1941 m., sulaukęs senatvės, 
gimęs Liet., Panevėžio apskr. 
Vabalninku parap., Daunorių 
kaime. Amerikoj išgyveno 
48 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Anastaziją, po tėvais 
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. j

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- « 
šiauš giminės, draugai ir .pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Sūnūs, Dukterys ir 
Giminės.
, Laid. Direkt. La.chawicz [ 
ir Sunai, Tel. Pullman 1270 
arba CANAL 2515.

munistai suplanavo perėmi
mui šios organizacijos. Jie ži
nojo, kad “reikia perimti”, bot 
nepasirūpino geriau išmokti, 
kaip revoliucija.sukelti. Užtai 
visas triukšmas išėjo taip 
kvailai, kad penkiolikos me
tų vaikai skaitytų tokių akci
jų vaikiška.
Nepakentė "Kačių Koncerto”.

Kriaučiukas kaip ir keli ki
ti nemoka paslėpti kažkokio 
ilgesio būti dideliu vyru ar 
kokiu tai lyderiu. Tikrai juo-

Komunaciams betvarkę be
keliant išeina iš salės Vala
kas su Milanu. Ausis spenkia 
nuo to kačių 
kaip bešališkai 
rint pasirodė, 
mokytoja, iki
misidavusia, pasirodė stovinti 
komunacių pusėje. Kada Va
lakas su Milanu ėjo laukan iš 
sales, 
ranka

ko už tai ką daro. Paskutinioji 
priežastis sulosią rolę kada jis 
ima kelti pamokose ermyde- 
rius.

Chore viskas buvo tvarkoje 
ir viskas ėjo gražiai iki komu
naciai neįkišo savo ilčių. Da
bar tai ardymo ' darbas eina 
greitu tempu, ir yra labai 
svarbu, kad ir ištikimieji cho
ro nariai ir abelnai visa Su
valkiečių draugija greitai at- 
steiglų tvarkų. Kitąip tas .cho
ras neišsilaikys ilgai. O jo su
griovimas ir yra komunacių 
vedamos kampanijos tikslas. 
Suvalkiečiai turite darbo — 
mikitos jo greitai.

—Slapuonėlis Žemaitis.

Žemaičiai Nebeskirs- 
tys, Priims į Kliubą 
Visus Lietuvius

šįvakar kliubo susirinkimas
Biff Bartush

Kaip Komunistus Ątsivilioli.
Pereitame susirinkime irg 

buvo vaišių, bet 
neteks klausytis 
oracijų.

P-ia Budrienė
sirinkimui iškepė didelį kala
kutą, p. Budris parūpino skai
driąją, o Kliubas — alų. KO

gal šį karia 
komunistiškų

pereitam su-

koncerlo. Man 
iš šalies žiu" 

kad ir choro 
šiol bešališkai

tai ji jiedviem pamojo 
“Gud 
kurie
įtarė mokytojų komu- 

simpatike esant. Jei jie

Bai”. 
nariai jau kuris

Diena Iš Dienos

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

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

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

i I H H A Gėlės Mylintiems 
M ta !t Vestuvėms, Ban- 
|lj>4 kietams, Laidotu- 

• vėms, Pa p u o š i- 
GELININKAS - mams
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

| į] V A KISIL w ■ L. 1IU Visas Pasaulių 
Dalis 

KVIETKIN1NKAS
I Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
I 3316 So. Halsted Street
I Tel. YARDS 7308

laikas 
naciu i,

jai mieli, tai tegul pas juos ir 
eina. Tegul komunaciai jai 
ir vietų parūpina.
Reikia Sustabdyti Griovimas.

Suvalkiečių chore komuna
ciams vietos neturi būt i ir čia 
reikia greitu laiku pravesti 
ragų aplaužymas. Reikia pra
dėti paliuosuojant iš pirmi
ninko pareigų esamų komuna- 
cį, kuris pasižymėjęs didžiau
sios betvarkės kėlimu kiek
vienose pamokose. Na riai, ži
noma, ne komunaciai, sako, 
kad jis — 1. Nemoka vesti 
susirinkimų; 2. Neduoda na
riams balso jei kalba ne taip 
kaip jam patinka; 3. Neturi 
mažiausio supratimo apie su
sirinkimo vedimo taisykles; 4.

Labai dažnai atvyksta to
kiam stovy, kuris verčia dau
gumų manyti, jog jis neatsa-

Žemaičių Kultūros Kliubo re- 
guliaris mėnesinis susirinkimas 
įvyks trečiadienį,', kovo. .19; d., 
7:30 v. v., Hollyvvood hm sve
tainėje. 2417 W. 43i»d strcel. 
Visi nariai-ės esate kviečiami 
dalyvauti.

Taipjau lai b.unie visiems lie
tuviams žinoma, kad Žemaičių 
Kultūros Kliubas savo visuoti
name narių susirinkime nutarė 
priimti į kliubų kiekvienų lie
tuvį, kuris pageidauja tapti 
kliubo nariu ir pildyti kliubo 
įstatus.

Tadgi atsiveskite daug naujų 
narių nežiūrint iš kokio Lietu
vos krašto jie paeina.

Žemaičių Kultūros Kliubo 
Prezidentas Steponas Narkis.

Beje, jei -nesusidarys kokios 
klintys, tai padėjo atvykti Bill 
Bartush, išgarsėjęs tiek Ameri
koje, tiek■ Europoje.ir. kitur lie
tuvis ristikas. Bartuish’as yra 
gimęs ir augęs Roselandc. Jis 
yra Karolio -Požėlos mokinys. 
Jis yra laikomas kaipo vienas, 
geriausių pasaulio ristikų. Sa
vo laiku j iš1nugalėjo buvusį pa
saulio čempioną' Ed “Strangler” 
Lewis’ą.

Bill Bartush’as yra tik 
metų amžiaus. Į Chicagą jis 
vyko tik šiomis dienomis.

at-

Iš DeKalb Į Chicagą 
Gimtadienį Švęsti

zikoutai, Jonas Žukas ir Juo
zas Grušas, tai buvo ir muzi
kos.

Dabar, pasitaikė, kad “Nau
jienose” buvo rašyta, kad “bus 
senvičių”. Pasiskaitęs, į susi
rinkimą tuoj atšovė vienas ko
munistėlis. Jei nori komunis
tą atsiviloti — tai paskelbk, 
kad dalins nemokamai sen
vičių — ir tuoj ateis. Taip iš 
visko atrodytų. (Tai, štai kur 
paslaptis!).

"Broliai, Kovokim!”
Jis tuojau ir ėmė drožti spy- 

čių, “broliai organizuokimėsj 
važiuokime į Washingtoną! 
Gelbėkime taiką! Amerika ne
turi biznio kištis į Europos 
reikalus, protestuokime!”

Kliubo narįai pasipiktino 
“draugo” kalba ir greitai jį 
šiistabdė: ''Netrukus jis ‘išsineš
dino.

Taip, ir mes kovojame su 
tais penktakojais.

Vienas žmogus prisiminė, 
kad per 10 metų priklausė 
prie komunistų partijos, bet 
dabar džiaugiasi pasitraukęs. 
Jam nusibodo nuolatinis aukų 
kaulinimas, nuolatinis lindi
mas kitiems į akis.

O tuo tarpa, neužmirškite 
rytdienos susirinkimo. C. D.

Minė's Juozapines
BR1DGEPOBT. — Visi žino 

tą seniausi kampinį taverną, 
kurį pirmiaus valde Juozo tė
vas, o dabar valdo pats Juozas

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

ERO MFG. CO., 
714 W. Monroe.

■■)r.|.ii m į |„t

Lanko Mokytojų Kolegiją.

Vernas yra užvardintas, “The 
Old Corner Tavern”.

Šiandien vakare Juozas Ažu- 
kas užkviečia savo draugus ir 
pažįstamus, kuriuos skaniai pa
vaišins Juozo vardadienio pro
ga. —VBA.

Galinskai Jau
Sugrjžo

Jau buvo rašyta, kad jauna
vedžiai Viktoras ir Antoiielt? 
Galinskai vasario 21 d. išvažia
vo į Californijų “medaus mė
nesiui”. Dabar galima jau pra
nešti ? kad 
žo.

Apie jų 
parašysiu 
j e. šiuoni 
tik tiek, “

kelionės įspūdžius 
atskirame straipsny- 
laiku galiu pasakyti 

welcome home”, geri
naujienieoiai! —Steponas.

PATYRUSI AUKLĖ, maži vai
kai, nuosavas kambarys, mieste. 
Reikia rekomendacijų. $12.00.

FAIrfax 3771.

MERGAITĖ BENDRAM NAMŲ 
darbui. Skalbinių, langų plauti 
nereikia. Nuosavas kambarys mau
dyklė. $10. Geri namai, suaugę.

BlTtersweet -3555.

MERGAITĖS ’ 
MOTERYS

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-Darbininkių Reikia
BERNIUKAI

VYRAI
Turime pastovius darbus pradu 

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

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

ir patyrusiems
- ofisuose, mašinų šapose, 

viešbučiuose, vialgyk-

MUSICAL INSTR’NTS—WANTED 
MuzikaliaiIns£rumenfai~Į8

NORIU PIRKTI VISOKIŲ varto
tų lietuviškų rekordų. Prieinama 
kaina, šaukite po 6:00 vakare.

VICTORY 3677; STANLEY.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

ONA MIKAITIENE
Po tėvais YŲRAVIČIUTĖ

Gyveno adresu 1900 South Union Avcnuc.
Persiskyrė su šiuo pasauliu kovo 16 d., 6:30 vai. vakaro, 

1941. m., sulaukus senatvės amžiaus .gimus Lietuvoje, Žvingių 
parap., Laumenų kaime.

Amerikoje išgyveno apie 40 metų.
Paliko dideliame nuliudime dukteris: Josephine Chcrnąus- 

kas, žentą George M., Frances Zekas, žentą Charles, Dorothy 
Smith, žentą John, Marie Goss, žentą peter, sūnų Kunigą Vic- 
tor Mikaitis, dukteris Helen Hartnady, žentą Bernard ir Cathe- 
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, 710 W. 18th St.
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, kovo 20 d., 9:30 vai. ryto, 

iš kopi, i Dievo Apvaizdos parap. bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės sielą, o iš ten bus .nulydėta į Sv« 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Onos Mikaitienės giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami .dalyvauti ladotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.
Nuliūdę liekame. Dukterys, Sūnūs, žentai, Anūkai ir Giminės.

Laid. Direkt. P. J. Ridikas, Tel. YARds 1419—Canąl 3161.

Gražus Sekmadienio 
Budrike Radio 
Programas

Pereitų sekmadienį visi su 
pasigerėjimu klausėmės pui
kaus radio programų, kurį pa
teikė J. F. Bukriko radio ir ra
kandų krautuvė Chicagoj, 3409 
S. Halsted Street.

šie programai yra leidžiami 
kas sekmadienį iš dideles sto
ties WCFL, nuo 5:30 iki 6:15 
vakare, o pareitų sekmadienį 
programas ypatingai pasižymė
jo savo įvairumu, turiningu
mu ir tikrai artistišku išpildy
mu dainų.
Kitas programas ketvirtadienį

Visų dainų programų pildė 
Budriko specialia radio artistų 
choras su orkestro pritarimu, 
kas į klausytojus darė tikrai 
ipalonų ir gilų įspūdį. Valio už 
tai leidėjams.

Beje, kitas * Budriko gražus 
programas būna ketvirtadie
niais iš Cicero stoties WHFC, 
nuo 7 iki 8 vai. vakaro. Kinu'* 
sysimes. —Kaimynai.

Neseniai iš Dc Kalb, III., 
kur ji lanko mokytojų kolegi
ją, Chieagon buvo parvykųsi 

apatija S. Puniškailė. 
sugrįžusi pas leyelius, 
8 d.,.pas juos ątšven- 
gimta,dieni.
susirinkęs gražus bu.- 

saviškių-gimi-

Lietuviai Reikalaus 
Vietos Ateinančių 
Rinkimų Baliote

Lšsiernū Leidimus 
Vedyboms 

(Chicagoj) 
Frank Temelis, 

ley Barney, 17 
Otto Hahn, 39, 

koleit, 27
John Mitchell, 

Linden, 26

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

22, su Shir-

su Adele Ni-

26, su VioU

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

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

Ji buvo 
ir kovo 
tė sayo

Norų Demokratų Kandidatū
ros Sandariam Distriktui.

nuo Stanley

Buvo 
relis jaunimo, 
nių, pasveikinti p. Hypatiją 
gimtadieniu, ir palinkėti jai 
laimingai tęsti, mokslus to
liau.

Senių neminėsiu, bet jauni
mą myliu ir gerbiu, tad visuo
met noriai jis pagerbti. Jau
nimas musų ateitis.

Seniai Turi "Tylėti^ 
pąįyvavo Onutė Kąmpikaitė 

įsu brpnukų, Stella Stąnkiutė, 
Ęlvira Žąbukaitė, Violet Ada- 
šiunaitė, Eugenija Misčikaitė, 
Henry Paniško, Petras Painis 
iš Caluniet City ir Aldona 
Gulbinaitc. Visos panelės dai-į 
nįninkės, — vienos birutietės, 
kitos Brighton Parko Jaumio-j 
lių chpro, tad dainų netruko.

Mes seniai jau turime tik! 
klausytis, tiktai ,A. Zabukienė 
visuomet su jaųpimu, vis ne-i 
•pasensta, puota užsibaigė apiej 
trečią valandą ryto.

—Zabelė.

jai ruošiasi siųsti delegaciją 
pas majorą E. J. Kelly ir de
mokratų partijos vadą Cook 
apskrityje, Pat Nash, reika
lauti vielos (lietuviams atei
nančio balandžio rinkimuose.

Delegacija nurodys, kad sa- 
nitariame distrikte yra vakan- 
cija, ir kad lietuvis privalo 
būti nominuotas tai vielai už- 
piljdyti. »

Jie liūlys turbūt tai vietai 
jau minimą Bridgeporto biz
nierių F. Woidatą.

Mitinguos Kpyo 25.
Planai delegacijai siųsti ir 

instriiktuoti ką sakyti .demo
kratų lyderiams bus darpmi 
Lietuvių Peųiokratų Lygos 
susirinkime, kuris xįvyks kpvo 
25, Lygos Centre, 6825 South 
Western avenue.

Sus'irinkįnie dalyvaus Ly
gos viršininhpi ir .demokrati
nių kliuhų atstovai iš įvairių 
wardų.

Reikalauja
Perskiry

Ann Andricks
Andricks

Jennie Serpitis nuo Frank 
Serpitis

Bertha Palenske nuo Stephen 
Palenske

Gauna
Perskiras

William Divis nuo Dorothy 
Divis

PARSIDUODA TAVERN. Biznis 
išdirbtas 18 metų. Pardavimo prie-- 
žastį patirsite vietoje. Taipgi par
siduoda lotai. 200x200 ant Archer 
Avė., Willow Springs. Atsišauki
te 6845 So. Western ‘Avė.

T
Pirkite tose krautuvėse, ’ ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE” 
' • ■ '.A' -i * ••

Sfcelbirpai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
■yi*a naudingos.

Gimimai
Chicagoj

SLEPCEVICH, Michael, 7145 
Sacramento Avenue, gimė ko
vo .2, tėvai: Michael ir Zelma.

VASILAS, Helen, 6459 Ken- 
wood avenue, gimė kovo 2, tė
vai: Williąm ir Bessie.

MATIS, James, 549 East 91st 
Street, gimė kovo 3, tėvai: Hen
ry ir Mae.

GANOLIS, James, 42’14 Wil- 
cox Street, gimė kovo 4, tėvai: 
Frank ir Eleanor.

Brookfieldo demokratas 
McGrafth įteikė valstijos legis- 
laturai pasiūlymą legalizuoti 
arkliu lenktynių lažybas Illi-

“Bukiai” turėtų mokėti 
000 valstijoj mokesčių.

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: J*
PAUL M. SMITH & CO.

REAL ESTATE — LOANS— " 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

MEDINIS BUNGALOW, A-l sto-,C 
vis. Parsiduoda kadangi reikįa ap-‘ 
leisti miestą. Tyri būti cash. Pros- ■ 
pect 3415, 2215 W. Marąuette Rd.

PARSIDUODA 4-rių FLIATŲ 
mūrinis namas po 4-rius kamba- * 
rius, Brighton Parke. Kreipkitės - 
2650 West 39th Place. ;

PARDAVIMUI BIZNIAVAS. na
mas 22x80, Štoras 22x50, gyveni
mui kambariai užpakaly, beismon- 
tas, karštu vandeniu šildomas. 2 
karų garažas. Savininkas 2435 W. 
71st St. REPųblic 8242.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

a., ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Western Ąve., 

Chicago, III. TeL RCPublic 6051

I 4 >i 44. H
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“Ar Lietuva Atgaus 
Nepriklausomybę?’

Svarbios Prakalbos Ir Diskusijos šį 
Penktadienį, Auditorijoje

Ne vienas lietuvis yra pagalvojęs, “ar Lietuva gale 
atgauti Nepriklausomybę?”

Kviečiami į kovą už Nepriklausomybės atsteigimą, 
kai kurie pamojo ranka, kad “neapsimoka”, “vistiek, nie
kas neišeis”, “kagi mes galime padalyti, kuomet didezn’ 
už Lietuvą žlugo?”

Kalbės Dr. Grigaitis.
Kaip ištikrųjų stovi tas reikalas?
Ar yra vilties, kad Lietuva vėl galės laisvai gyventi, 

ir kaip ilgai teks jai vargti svetimą jungą? Kaip į Lietu
vą atsPieps taika, sudaroma po dabartinėm 
kovos tarp demokratijų ir diktatūrų? 
kada nors pasibaigti.

Šitie labai svarbus klausimai bus 
kurią penktadienio vakare pasakys 
“Naujienų” redaktorius, Chicagos Lietuvių Auditorijoj?, 
3133 South Halsted Street.

Draugijų Lyderiai Prašomi Dalyvauti.
Dr. Grigaitis klausimą gvildens labai plačiai, 

prakalbų įvyks diskusijos, kuriose galės dalyvauti 
publika.

Prakalbas ir diskusijas rengia Demokratijos ir Lie
tuvos Nepriklausomybės Sąjunga.

Viši lietuviai, ypač draugijų lyderiai, yra prašomi 
kuoskaitlingiausiai atsilankyti.

Prasidės 7:30 vai. vakare.

žūtbūtinės
Juk karas turės

NAŲJWP$, Chięago, UI.
ii. ii r-.’—." t ■ i *<*“ »*“***’v " —■ ■■ " > 'i«■ ŠIR1 JI I |!l. Iliųįl

GUBERNATORIUS ATIDARO RITIMO KONGRESĄ
** WMWIHI

VAKAR CHICAGOJE'
• Vakar kriminalis teismas 

pradėjo antru kartu teisti jau
ną chicagietj, Jerry Mangano, 
kuris kaltinamas nušovimu po- 
licisto, Harry Francais. Jis jau 
buvo nuteistas mįriop, bet aukš
čiausias teismas pirmąjį svar
stymą pAnaikino dėl legalių ne
tikslumų.

• Vakar jau buvo žymiai šil
čiau, negu užvakar. Oro prana
šas sako, kad šiandien tempe
ratūra sieks net apie 35.

O Nuo perdidelės dozos mie
go miltelių mirė 53 metų mo
teriškė, Anna Lauder, 7117 So. 
Princeton avenue.

kovę 1$, 1941
♦

PO CHIC AGĄ 
PASIDAIRIUS
Su Vygantu

Keli jauni lietuviai profe
sionalai nusiskundė, kad stai
ga jiems pradėjo paštu ateiti 
lietuvių kcnnunacių dienraš
tis, kurio jie nėra netik neuž
siprenumeravę, bet net susi
pažinimui vieno numerio iš 
niekeno neprašę, žada pasis
kųsti paštui, nes, kaip vienas 
išsireiškė — “esu susirūpinęs, 
kad tie Rusijos agentai turi 
mano pavardę ir adresą, kur 
nors savo knygose.’’

tr

>

:V

ji

tema prakalbos,
Dr. P. Grigaitis,

o po 
vi a

Traukia Boss Co 
Teisman Dėl 
Ginčo Su Unija

Turėjo $50,000 
Nuostolių Dėl Lie 
tuvio A. Balas

NAUJirMl ‘ K Iflcpli..

Minnesotos gubernatorius Harold Stasscii rita pirmąjį* kamuolį ir tuo atidaro 
Amerikos Ritimo (Bowliug) kongresą St. Paul, Minu. Užpakaly šlovintieji indėnai 
dalyvavo atidarymo ceremonijoje. Ril'mo sporte šiandien gerai pasižymi lietuviai ir 
šiame didžiamjam kongrese per paskutinius kelis metus pirmąsias vietas laimėjo 
lietuviai Joe William ir Joo Norris.

Labai Greitas, Šis 
lauras Bridgeporto 
Smarkuolis

Vidur-Vakarinių Valstijų

Kaltina Nesiskaitymu Su 
Teismo Įsakymu

Teisino paniekinimu yra kal
tinama garsioji Boss Manufac- 
turing Company pirštinių dirb
tuvė, 222 VVest Adams Street.

1939 metais teismas buvo 
įsakęs firmai derėtis bu unija, 
pasirašyti sutartį dėl algų, va
landų, viršlaikio ir kitų darbo 
sąlygų.

Federalis apeliacinis teismas 
sako, kad kompanija to patvai*- 
kymo visai nepildė, ir nesiskai
tė su International Glove Work- 
ers, (AFL), kuri atstovauja 
firmos 400 darbininkų.

Falsifikavo Automobilių Par
davimo Dokumentus

Sirgimai Plaučių
Uždegimu Chicagoj

Industrial National Bank ir 
celios kitos finansinės įstaigos 
apskaičiuoja, kad jos turėjo apie 
$50,000 dėl lietuvio Antano Ba- 
as, 3040 So. Halsted st., kuris 

buvo nuteistas 1—14 metų ka
lėjimo dėl parašų falsifikavi
mo.

Diskontavo Netikrus 
Kontraktus

Įstaigos prarado tuos pinigus 
dhskęntLiodąmos netikrus auto
mobilių pardavimo kontraktus, 
<uriuos Balas diskontuodavo. 
Jų nuostolius betgi padengia ap- 
drauda.

Balas buvo savininkas Bridge- 
porto Motor Sales vartotų auto
mobilių agentūros.

Ir 20 Skvadkarių Negalėjo
‘ Jo Sugauti
BRIDGEPORT. — Sekmadie

nį Deering policijos skvadkariš 
Northsidėje suėmė 17 metų 
bridgeportietj, John Patnick, 
3148 Lovve avenue. Jis bando 
pabėgti su vogtu automobiliu.

Dabar Patnick prisipažįsta, 
kad jis buvo smarkusis 'vairuo
tojas, kuris kovo 5 d., laimėjo 
nepaprastas “lenktynes” su 20- 
čiu policijos skvadkarių, kurios 
prasidėjo Lincoln Parke, ir už
sibaigė prie 182-troB ir Doty 
avenuė. Ten Patnjcko automo
bilis įklimpo dumble, bet jis ir 
tada ištruko, nes ir skvadkariai 
įklimpo.

Jis prisipažino papildęs ir ke
lis apiplėšimus.

Atidarė Knygyną 
South Chicagoje

ceremonijo- 
“paš ventin- 

ir vakar publikai atidary- 
nąujas viešas knygynas

Konferencija
Įvyks Chicagoj, sekmadieni, gegužės 11 dieną, Da- 

rius-Girenas svetainėj, 4416-20 S. Western Avė., pradžia 
10 vai. ryto.

" Šią konferenciją š.iuk’a Demokratijos ir Lietuvos 
Nepriklausomybės Sąjunga.

i

Konferencijoj bus minėjimas sukaktuvių Lietuvos * b -ISteigiamojo Seimo, kuris įvyko gegužės 15 dieną, 1920 
metais.

• 82 žymus Chicagos moks
lininkai dvasiškiai ir kiti Ame
rikos visuomenės lyderiai Ame
rikos išleido pareiškimą, kuria
me ragina valdžią duoti mai
sto nacių okupuotai ir laisvai 
Francijai. Tuo reikalu daugiau
siai darbuojasi buvęs preziden
tas, Herbert Hoo’ver.

• Lake apskričio teisėjas Da
ly patenkino vieno graiko pra
šymą ir rezultate North Chi- 
cago dabar turi penkis “Apaš
talus”-“ Apostles”. Minimas grai
kas padavė prašymą pakeisti jo 
ir šeimynos pavardę, “Aposto- 
loff” į “Apostle”.

• Mirė kerosininio pečiaus 
sprogime sunkiai sužeistas 57 
metų Joseph Picconio, 468 No. 
Aberdeen avenue.

žuvų 
dėjo

ves
Apie Lietuvos Steigiamojo Seimo 20 metų sukaktu- 
bus “Naujienose” daugiau rašoma.
Sekite tubs’raštus “Naujienose” kasdien.

n/ . •

21-MOS SUKAKTUVĖS

Šįmet Jau Mirė 409
Vakar Chicagos sveikatos de

partamentui buvo raportuoti 58 
nauji susirgimai plaučių užde
gimu ir penkios mirtys. Pernai 
kovo 18 susirgimų buvo 12, o 
mirčių — 2.

Viso šįmet sirgo 2,529, mirė 
409 žmonės.

Turi $250,000, 
Negali Pinigais 
Pasinaudoti

Su puošniomis 
mis užvakar bu'vo 
ta” 
tas
South Chicagoje.

Jis turi didelį rinkini litera
tūros techniškais klausimais, 
skiriamą darbininkams įvairių 
karo pramonių, kurių South 
Chicagoje yra gana daug.

Tymai

Tymais ikišiol sirgo ar serga 
14,729, mirė — 11.

1937 metais miręs brokeris 
Harry Nott paliko apie $250,000 
turto. Jo našlė, kuriai paliki
mas eina negali pinigais nau
dotis, nes Bedi Kankakee proto 
ligų ligoninėje.

Teismas dabar bando jos rei
kalą sutvarkyti. Ji 73 metų am
žiaus. '

Apsivedė Savaite 
Atgal — Mergina 
Sėdi Kalėjime

Gegužės 15 dieną šių metų, 
sukanka lygiai ^1 metai, kai 
Lietuvoj buvo išrinktai Steigia
masis Seimas.

Dvidešimts metų.—- tautos is
torijoj nėra.5.didelis laikotarpis. 
Vienok per tą. laiką Lietuvą per
gyveno daug. Lietuvos žmones 
džiaugėsi ir turėjo daug gražių 
vilčių', kad išrinkus savo atsto
vus tiesioginiu, slaptu, visų pi
liečių balsavimu turės savo tik
rą valdžią, žmonių valdžią.

Jie mane, kad tik žmonių iš
rinkta valdžia yra tikra šalies 
valdžia. Tikri demokratijos my
lėtojai dabar ir visada tikės,? 
kad visų žmonių išrinkta vald
žia, be jokių varžymų ir per
sekiojimų, yra tikra jų vald
žia ; visų piliečių norų reiškė
ją.

Tokia tikrai demokratinė vai-, 
džia turės būt atsteigta Lietu-

voje. Mes, Amerikos lietuviai, 
turime prie to prisidėti, kiek 
tik galime. Ir mes prisidėsime!

O štai kaip laikraščiai rase, 
prieš pat rinkimu^ Lietuvos 
Steigiamojo Seimo:

“Gyvenimas visais galais 
irsta; Visame netvarka auga; 
represijos ir suvaržymai stip
rėja; viskas militarizuojami; 
suirutės pavojingiausios žy
mės iš visų pašalių kyšo. Mu
sų politikos šiandieniniai vai
rininkai baigia liepto galą ei
ti. Ir iš kurio galo neateitų 
dabartinei tvarkai galas, — 
aišku, kad savivaldybių ir 
seimo rinkimai prie to galo 
galėtų greičiau privesti. Mu
sų gi įsitikinimu, išbridus iš 
dabartinės padėties, pradėtų 
reikštis kraštui ir išeities ke
lias, ir palengvėtų jo šian
dieniniai vargai.”

e Bevalydamas medžioklinį 
šautuvą, Leslie McGee pašovė 
savo žmoną, 32 m. Margaret 
McGee, 3126 Warren bulvaras.

Į Michigan ežerą valstijos 
departamentas vakar pra
leisti 25,000,000 mažų va- 
Darbas užtruks apie sa

vaitę, jei oras netrugdys, ir yra 
vykinamas prie Waukegano.

• Prie Racine ir Adams po
licija vakar suėmė kamantinė
jimui 23 metų šokėją kabarete, 
Lois Moran, 2118 S. Austin ir 
du vyrus, Jackie Richards, 411 
S. Wabash, ir Joseph Matono. 
621 S. Loomis.

Jaunos Lietuvaites
Modeliuos Suknias
Madų Parodoje

Dalyvauja Wilson Kolegijos 
“Pavasario Karnivale”

Ragen Tyrinės 
Ateivių Darbuotę 
Chicagoje

Kelis Sužeidė
Gatvekario-Troko
Nelaimėje

re-

Vakar rytų keli žmonės buvo 
lengvai sužeisti, vienas sunkiai, . z 
gatvekario-troko susikulime, ku« 
ris įvyko prie 27th ir Ashland.

Gatvekaris buvo pilnas žmo
nių, važiuojančių j darbą.

Žinoma tie jaunieji žmonės 
mažai apie komunacių veiki
mo metodus žino. Jie nežino, 
kad komunaciai savo propa
gandinę spaudą bruka kur tik 
gali. Man pereitą vasarą teko 
vienuose namuose matyti jų 
dienraštį kasdien ateinant, 
nors pačios administracijos 
įspaustam gavėjo adrese pa
žymėta, kad prenumerata pa-

Vien tik pašto ženklelis

kaštuoja vieną centą. Į metus 
susidaro mažiausia 
riai. O tas žmogus gavo laik
raštį tris metus, už dyką, kas 
vadinąs tik pašto ženkleliais 
kaštavo apie devynis dolerius. 
Tai tik vienas skaitytojas. Tik 
pafigeriuokite.

trys dole-

Ar pastebėjote, kad tas as
muo, kuris jums vis sako, kad 
pinigas nereiškia viską, pap
rastai to pinigo turi daugiau 
negu jus.

—o—
Konsulas Petras Daužoardis 

I

vakar sugrįžo iš rylų, kur da
lyvavo Newyorkiečių sureng
tame Smetonos priėmimo ban- 
kiete. Iš Nexv Yorko jis pasuko 
dar toliau į žiemius, aplankė 
sūnų studentaujantį Mariano- 
polio kolegijoje, ir pasakė kal
bą sekmadienį sėkmingam 
Worcester’io lietuviu masmi- 
tinge.

—o—
Smetona, kaip tenka patirti, 

už kelių dienų persikels į 
Washingtoną ir pradės rašyti 
knygą apie Lietuvos Nepri
klausomojo gyvenimo metus. 
Knygą anglų kalba išleis žy
mi Ncw Yorko leidykla, su 
kuria Smetona jau turi suda-

V

si

Kovos “Prieš-valstybinį 
Veikimą”

Joseph E. Ragen, neseniai 
zignavęs Jolieto ir Stateville ka
Įėjimų viršininkas, netrukus 
pradės Chicagoje naujas parei
gas.

Washingtono natūralizacijos 
departamentas paskyrė jį regis
truotų ateivių tyrinėjimų vir
šininku. Jo darbas buB tyrinė
ti ateivių organizacijas ir pa
vienius asmenis ir žiūrėti ar jų 
veikimas priešvalstybinis ir ar 
kenkia ginklų programui..

Susikalė Trokas- 
Traukinys

MARQUETTE PARK. — Prie 
71-<nos ir Bell avenue su Balti- 
more and Ohio traukiniu susi
kūlė trokas, vairuojamas 46 me
tų George Streb, 7618 S. Green 
fltreet.

Jis buvo 
guli šv. Kryžiaus ligoninėje.

Suimti ir Sepytni Kiti
Tik savaitė atgal 18 metų 

Mrs. Donna Julien, 4432 Mag- 
nolia avenue, apsivedė. Už ke
lių dienų jos vyras buvo paim
tas j armiją, o ji pati dabar sė
di kalėjime, kamantinėjimui 
apie tariamą dalyvavimą plėši
muose.

Kartu su ja suimti ir septy
ni kiti jauni žmonės, Harvey 
Roth, Floyd Koch, Robert L. 
Smith, Margaret Malcolm (jau
niausias 15, vyriausias 21 
metų amžiaus), taipgi Henry 
Russo, 29, Edvvin Prichard, 16, 
ir 32 m. William Duncan, 5310 
So. Wabash.

Arsenalas Tebe- 
didina Darbininkų 
Skaičių

Kaip kovo 18, darbininkų 
skaičius Rock Island arsenale, 
1J1., buvo pakilęs iki 8,082. Sam 

sunkiai sužeistas, dūšioje amunicijos įmonėje di 
'dina kasdien

O

Aukos “Naujienų”
Namo Fondui

“Naujienos” yra dėkingos visiems rėmėjams ir pie
teliams, kurie/prisideda savo aukomis remontavimui “Nau
jienų” namo. Kiekviena auka, nežiūrint kaip didelė ar ma
ža, yra ženklas, kad naujieniečiai įvertina šio laikraščio 
ilgametę darbuotę Amerikos lietuyijoje. Dėkui jums, nau
jieniečiai. • ■

(Tęsinys)
JONIŠKIEČIŲ Ų. ir K. KUUBAS, per J. Jankų 
JOE MISEVIČIUS, Chicagoje ..................... ......... .
V. ČERNAUSKAS, Springfield, Iii.......... .......
ANNA KUIZINAS, Chicago .... ..............................
M A. JANŲSON, West Orange, N. J............ .
JOHN STATKUS, Chicago .... ........................... .....
Mr. ir Mrs. JOHN JASINSKAS, Chicago .......... ,...

į Buvo paskelbta (kovo 3),

$5.60 
1.00 
2 00 
100 
1.50 
2.03 
5.00 

$1,141.50

Penktadienio vakare, kovo 
21 d., Wilson Jun’or kolegijoje 
bus pastatytas pirmasai pava
sario karnivalas, “Spring Car- 
nival”. Karnivalas bus kombi
nacija įvairių spektaklių, ku
riuos surengė kolegijos organi
zacijos. Įžanga prie durų tik
tai penktukas, o bilietai į įvai
rias koncesijas po penktuką 
daugiau. Programai prasidės 
apie 7:30 v. v. ir tęsis iki 11:30 
v. v. Visi studentai, tėvai ii 
draugai yra prašomi j šį įdo
mų parengimą.

Tai, kad kokios šiais metais 
Amerikos knygų rinka susi
lauks dviejų knygai apie Lie
tuvą: Smetonos ir J. V. minis- 
terio

Sakykite ką norite, bet tos
Norenfo.

resu atneš.

Mados ir lietu v ai
Tam vakarui, Wilson Junior 

Executives, jaunieji biznieriai, 
rengia įspud ngą madų parodą, 
kurioje dalyvaus ir keli lietu 
via i studentai. Genev;eve Sau- 
ris, Edward Gestautas ir Irerj 
C. Mankos mode’iuos ve iau 
sias pavasario madas. Kelios di 
dėlės krautuvės p iš deda prie 
karnivalo, p~rupind’mo3 dra 
bužius.

Bus

Sakoma, kad Smetona savo 
knygoje plačiai iškels komu
nistų skymus ir skymelius 
kaip jis juos matė valdyda
mas Lietuvą per paskutinius 
tryliką ir pusę metų. Norem’as 
taip pat per du metu turėjo 
sėdynę pačioje pirmoje eilėje 
ir gerai matė kas dėjosi.

ir šokiai

Septyni Paliko
Be Pastogės

Ugnis sunaikino mažą medi
nį gyvenamą namą, adresu 412 
North Bishop Street, kuriame 
gyveno neturtinga Vincent 
O’Connor šeimyna. Tėvai ir pen
ki jauni vaikai paliko be pasto
ges.

Namas užsidegė nuo popie
rių, uždegtų po sušalusiais van
dens vamzdžiais.Trys dideli 

patrauklios 
perstatytos publikos p?linksmi 
nimui.

Wilson Jr. kolegija randas 
ties 6800 S. Stewart Avė., ku’ 
taįpgi randasi Cbicago Tea- 
chers CoUege, vienas blokas į 
šiaurę nuo 69th gatvės.

Šokiai ir visokios 
įvairenybės buę

GAISRAS T0WN
OF LAKE

Nuo ugnies, sukurtos po už
šalusiais vandens vamzdžiais 
užsidėgė namas < To wn of Lake, 
adresu 440$ South Ashland avė.

Nuostoliai nedideli.
VISO

a-'Y'-'v' vVjjk

>
________

$1,159.00
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