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SPROGDINAMI NACIU TRAUKINIAI Pirmasis Foto Iš Anglų Puolimo Norvegijoje,

Karpomos telegrafo vielos ir dinamituo- 
jami tiltai

STAMBULAS, Turkija, kovo 
£0 d. — Valdžios informacinė 
agentūra skelbia apie nepapra
stai didelį sabotažą Bulgarijoj, 
kuris yra nukreiptas prieš vo
kiečių kariuomenę.

Diplomatiniu keliu gautas ži
nias patvirtina iš Bulgarijos at
vykę keleiviai, kurie matė sabo
tažininkų darbus.

Prie Balkanų kovų pripratu- 
sieji gyventojai tvirtina, kad 
niekad pietų Bulgarijoj nebu
vo taip stipriai išvystytas sabo
tažas, kaip paskutinėm dviem 
savaitėm.

Buvo susprogdinti du dideli 
vokiečių kariuomenės transpor
tai. Sabotažininkai padėjo di
namito bombas prie traukinio 
bėgių ir į padanges išnešė visą 
transportą. Vieną kartą lapo 
išsprogdintas traukinys, kuris 
vežė benziną iš Rumunijos. An
trą kartą išsprogdintas 
kų ginklų traukinys.

Atvykusieji vokiečiai 
tiesė savas telegrafo ir
no linijas. Nenorėjo naudotis 
bulgariškomis, kad priešai ne
galėtų sekti kariuomenės įsaky
mų. Bet vokiškosios lįnijys be 
pers.tojimo .pjaustomos visame

DUČES KAffijOMENE PRADEDA IRTI

vokiš-

prasi- 
telefo-

krašte. Vokiečių kariuomenė 
skundžiasi, viršininkai sako, jog 
privalės statyti sargybas prie 
kiekvieno telefono stulpo.

Tvirtinama, kad beveik kiek
viena naujai pravesta vokiečių 
telegrafo ar telefono linija ke
lis kartus buvo nukirsta.

Sabotažininkai susprogdino 
labai daug tiltų pietų Bulgari
joj. Vokiečių motorizuotos da
lys negali greitai judėti, nes 
be tiltų paliktos upės neperžen
giamos.

Naciais nepatenkinti gyvento
jai slepia nuo policijos sabota
žininkus. Visi stebisi iš kur jie 
turi tiek daug dinamito, 
gali naciams daryti tokius 
delius nuostolius.
| SOFIJA, Bulgarija, kovo 

dt — Nacių kontroliuojama 
liiija skelbia, kad jiems pavy
ko areštuoti kelis bulgarus, ku
rie dirba britų naudai.

Suimtieji prisipažino, kad jie 
gauna iš britų 
turi 
ei ją 
kiši 
nius 
rius 
veikimą, v
...............ž...,

kad
di-

20 
po-

atlyginimą ir 
plačiai išvystytą organiza- 
visame krašte. Policija ti- 
netrukus suimti svarbes- 
slaptos organizacijos lyde- 
if sustabdyti nelegalų jos

IŠ Albanijos bėga 
Jugoslavijon

BELGRADAS, Jugoslavija, 
kovo 20 d. —-.Įvairiose Alba
nijos pasienio .' vietose atvyko 
italų kariuomenės būriai. Jugo
slavijon atbėgo net keli italų 
kariuomenės karininkai su ka
reiviais. • .

Jie tvirtina, kad italų kariuo
menėje Albanijoj jaučiasi di
džiausia demoralizacija ir nėra 
jokios tvarkos:

Italai skelbia, kad jų kariuo
menė pradėjo irti ir daugu
ma stengiasi tiktai gyvybę gel
bėti. »

Turkija sutraukė 100,000 ka
reivių prie Bulgarijos sienos. 
Jugoslavija turi mobilizavusi 
vieną milijoną. Vokiečiai bijo, 
kad jiems nereikėtų susidurti 
dar ir su šiomis kariuomenė
mis.

Graikai smarkiai 
puola Tepeleni

20

Naciai pasiruošę 
įžengti Graikijon
BELGRADAS, Jugoslavija, 

kovo 20 d. — Nacių diploma
tai paskelbė, kad Hitlerio ka
riuomenė yra pasiruošusi bet 
kuriuo momentu įžengti Grai
kijon ir pradėti kovą su bri
tais.

Naciai padarė šitokius prane
šimus, nes jugoslavų spaudoje 
pasirodė žinios apie vokiečių 
baimę pulti graikus.

Jugoslavų spauda labai pla
čiai komentuoja britų kariuo
menės atvykimą į Saloniką ir 
kitus graikų uostus.

ATĖNAI, Graikija, kovo 
d. — Britų aviacija labai smar
kiai bombardavo visas Tepele
ni apylinkes. Graikams pavyko 
užimti vieną aukštumą, kur ra
do labai daug italų lavonų.

Britų aviacija smarkiai bom
bardavo patį miestelį ir sukėlė 
kelis gaisrus. Atėnuose viena 
svarbi gatvė tapo pakrikštyta 
F.D.Roosevelto vardu.

Iš Jugoslavijos ateina žinias, 
kad graikai jau paėmė Tepele
ni. žinios nepatvirtintos.

Silpnėja italų pozici 
jos Eritrėjoj

Graikai džiaugsmin 
gai sutiko britus

BELGRADAS, Jugoslavija, 
kovo 20 d. — Iš graikų pasie
nio teko patirti, kad graikai 
labai džiaugsmingai sutiko nau
jai atvykusius britų kareivius.

Uostuose jiems suruoštos di
džiausios ovacijos ir gyvento
jai labai patenkinti.

l A« M h.- N A t -.1 J i-. M> t'ti<»i.< I

Ši nuotrauka, paimta iš Movietone Ncyvs kino kronikos, pirmoji pasiekti J. V., 
parodo vaizdą iš neseniai padaryto anglį! užpuolimo ant Lofoten salos ties Norvegi
ja. Anglų kareiviai pasirengę atremti netikėtą ataką, žiuri kaip ugnies juroje skęs
ta 'uždegtas glicerino fabrikas. Britai šiam užpuolime suėmė 215 nacių ir išvadavo 
daug norvegų.

BALDU FABRIKAI BLOGAI VEIKIA
Išdirbiniams vartoja Direktorius po Kau

žalią medžiagą
KAUNAS, Lietuva, kovo 20 

d. — Komunistų “Tiesa” labai 
nusiskundžia baldų fabriko 
“Raudonoji žvaigždė” veikimu.

Nei komiteto fabrikas, nei 
paskirti prižiūrėtojai nesugebą 
atlikti savo pareigų.

Techninis vedėjas Abelis Sra- 
gavičius nesirūpina išdžiovinti 
medį, todėl baldai dirbami iš 
žalios ir šlapios medžiagos. Vi
si fabrike pagaminti baldai yra 
menkos kokybės, sako “Tiesa”.

Laivynui paskirta 
daug pinigų

Amerikos 
bilijono do-

senatais už-

Popiežius prašo gel
bėti fašistus

kovo
Popiežius kreipėsi i

LONDONAS, Anglija, 
20 d 
Anglijos Vyriausybę, kad ap
saugotų Abisinijoj gyvenančias 
italus nuo keršto.

Prašo prašyti Haile Selassie 
nebūti kerštingu ir užmiršti ita
lų padarytas skriaudas.

Prancūzai prašo su 
grąžinti Paryžių

VICHY, Prancūzija, kovo 20 
d. — Patirta, kad savo kelio
nėje Paryžiun adm. Darlanas 
prašė Vokiečių sugrąžinti pran
cūzams Paryžių.

Darlanas nori būtinai perkel- 
;i visas ministerijas i sostinę. 
Tokiu veiksmu jis žymiai pa
geltų savo valdžios autoritetą 
gyventojų tarpe.

KAIRAS, Egyptas, kovo 20 
d. — Karo pranešimas tvirti
na, kad britams pavyko užim
ti naujas 'viršukalnes Keren 
apylinkėse.

Italai dar kartą bandė kon- 
traatakuoti, bet visur buvo at
mušti ir labai nukentėjo. Bri
tų bombanešiai apšaudo italų 
artilerijos lizdus.

Kiti orlaiviai apšaudo kulkos
vaidžiais žygiuojančius italus. 
Aviacija bombardavo italų lai
vus, kurie stovėjo Tripoli uo
ste.

Sovietų agentai iš
vengė katastrofos
PITTSBURGH~Pa., kovo 20 

d. — Pradėjus aiškinti trau
kinio nelaimės priežastis, paaiš
kėjo, jog pro nelaimės vietą pra
važiavo 44 sovietų > Rusijos 
agentai.

Baden miestely buvo užmuš
ti 5 keleiviai, bet visi rusai iš
liko gyvi.

Konduktoriai aiškina, kad vi
si rusai sakėsi esą inžinieriai 
ir važiavo į Washingtoną. Ka- 
lifornijon jie atvyko iš Azijos 
ir važiavo per Sibirą.

Grupuoja britams 
karo laivus

10,000 BOMBŲ IŠMESTA LONDONE
šešias valandas tęsė 

si bombardavimas
LONDONAS,. Anglija, kovo 

20 d. — Praeitą naktį dideli 
vokiečių aviacijos vienetai la
bai smarkiai bombardavo Lon
doną. Visi stebisi, kad po to
kio smarkaus bombardavimo 
londoniečiai vėl skubėjo šį ry
ta darban. L
i Nacių orlaiviai apšaudė britų 
sostinę šešių valandų laikotar
pyje.

Apskaičiuojama, jog išmesta 
apie 10,000 įvairaus dydžio bom
bų. Sukelta labai daug gaisrų.

Paliesti visi miesto 
kvartalai

LONDONAS, Anglija, kovo 
20 d. — Vokiečių išmestos bom
bos palietė beveik visus mies
to kvartalus.

Pirma praskrisdavo vienas 
orlaivis, kuris išmesdavo gais
rą keliančias bombas. Kelioms 
minutėms vėliau skrisdavo vi
sa eskadrilė, kuri mėtė stiprias 
naikinančias bombas.

Ugniagesiai neleido gaisrams 
įsigalėti, užgesindami juos pa
čioje pradžioje. Paliestos 5 li
goninės. Tai buvo stipriausias 
Londono puolimas.

Paskandintas italų 
kareivių kanvojus

Sunaikinta visa 
; Graziani armija
LONDONAS, Anglija, kovo 

20 d. — Informacijos ministe
rija skelbia, kad britų kariuo
menei pavyko visiškai sunaikin
ti visą maršalo Graziani armi
ją, kuri susidėjo iš 150,000 ka
reivių.

Sugebėjo pabėgti tiktai du 
italų tankan ir keturi šarvuo
ti automobiliai. Britų kariuome
nės nuostoliai buvo labai nedi
deli, nes nesiekė nė 2,000.

Britų armija yra pasiryžusi 
sutikti geriausiai ginkluotus vo
kiečius.

Registruos jaunus 
vyrus

WASHINGTON, I). C., kovo 
20 d. — Karo departamentas 
skelbia, kad ruošiamasi regis
truoti karo tarnybai jaunus vy
rus, kuriems sueis 21 m. šį ru
denį, spalių 16 d.

Manoma, kad prezidentas pir
ma turės paskelbti įstatymą, 
kuris leis pravesti šią naują re
gistraciją.

Turima dar daug laiko šiai 
registracijai, bet departamentas 
mano, jog reikia iš anksto pa
siruošti.

F.D.R. apžiūri oro 
laivyno bazę

ORAS
Debesuotas.
Saulė teka 5:53 

žiasi 6:02 v. v.
v. r., leid-

WASHINGTON, D. C., kovo 
20 d. — Laivyno departamen
tas skelbia,x kad pradėta gru
puoti laivus, kurie bus atiduo
ti britams.

Pirmon eilėn jiems bus duo
ti maži laiveliai, kurie tinka 
kovai prieš submarinus ir pa
kraščiams saugoti.

Britai nori taisyti karo lai
vus Amerikos dokuose. Kreise
rių ir destrojėrių ' britai ne*' 
gaus.

LONDONAS, Anglija, kovo 
20 d. — Britų admiralitetas 
skelbia, kad trys britų subma- 
rinai labai smarkiai apšaudė ita
lų kareivių kanvoįų.

Submarinams pavyko paskan
dinti du didžiulius italų laivus, 
kurie buvo prikrauti kareiviais 
ir karo medžiaga.

Torpedo pataikė į kitus du 
italų laivus ir skaitoma, kad 
vienas jų paskendo. Karo pra- 

.. nešimas nesako kurioje vietoje 
[buvo paskandinti laivai.

AVASHINGTON, D. C., kovo 
20 d. — Senatas šiandien pa
tvirtino kongreso jau priimtą 
nutarimą paskirti 
laivynui 3 ir pusę 
lerių.

Tuo pačiu metu
draudė pirkti Amerikos kariuo
menei konservuotą pietų Ame
rikos valstybių mėsą.

Kariuomenė galės pirkti tik
tai Jungtinėse Valstybėse au
gintų gyvulių mėsą ir Ameri
kos ūkininkų javus.

JACKSONVILLE, Fla., kovo 
20 d.
tas išvažiavo į pietus pailsėti. 
Pakeliuje jis apsistojo Jackson- 
ville miestelyje ir apžiurėjo nau
jai steigiamos \ oro laivyno ba
zės darbus.

Prezidentas buvo patenkintas, 
nes nemanė, kad statybos dar
bai butų tiek pirmyn nužen
gę-

Naujai statomo j oro laivyno 
bazėje bus apmokomi 200 lakū
nų 
tas

Prezidentas Roosevel-

kiekvieną mėnesį. Preziden- 
apžiurėjo Visus darbus.

Dykstra paskirtas 
komisijos prezi

dentu
kovoWASHINGTON, D. C., 

20 d. — Clarence Dykistra pa
skirtas tarpininkavimo komisi
jos pirmininku, kuri rūpinsis 
išvengti streikų karo medžia
gos gamyboje.

Komisija sudaryta iš darbi
ninkų ir darbdavių atstovų. Vi
si pareiškė norą dėti pastangas 
išvengti bereikalingų streikų.

W. Green, AFL prezidentas, 
pareiškė, kad tokios komisijos 
paskyrimas yra sveikintinas da
lykas.

ną ieško vinies
KAUNAS, Lietuva, kovo 20 

d. — “Naujoji žvaigždė” fabri
ko komiteto pirmininkas Gla- 
zas niekur negalėjo surasti fa
brikui reikalingų vinių.

Vėliau vinių ieškoti išėjo ūkio 
vedėjas Pikusas. Jiedu bėgioja 
po likusias privatines krautu
ves, kur dar šiaip taip sugrai
boma kilogramas vinių.

Naujai įsteigtose valstybinė
se krautuvėse negalima suras
ti vinių.

Viekšniai pasiliko 
be laikraščių

KAUNAS, Lietuva, kovo 20 
d. — Laikraščiai rašo, kad Viek
šniuose negalima gauti jokių 
laikraščių.

Seniau Viekšnius laikraščiais 
aprūpindavęs “Spaudos” bendro
vės kioskas, bet dabar jis už
darytas. Naujo kiosko dar nie
kas neįsteigė, todėl visas mies
telis ir pasiliko be laikraščių.

Visose Lietuvos mokyklose 
vedama propaganda apie Leni
no gyvenimą ir nepaprastą mir
tį.

Suprastinti tekstilės 
fabrikai

KAUNAS, Lietuva, kovo 20 
d. —^ Pramones komisaro įsa
kymu visi tekstilės fabrikai tu
rės persitvarkyti.

Ligi šiam metui įvairiuose 
Lietuvos fabrikuose buvo ga
minama 70 įvairiausių audiniui 
rųšių. Komisaras liepia visoje 
Lietuvoje gaminti tiktai 7 audi
nių rųšis.

Fabrikų veikimas, sako, to
kiu budu bus suprastintas ir 
bus daugiau pagaminama. Au
dinių įvairumas prapuls.

Likviduotas Litua-*

nistikos institutas
WASHINGTON, D. C., kovo 

20 d. — Senatas šiandien gavo 
Amerikos kongreso patvirtintą 
nutarimą paskirti 7 bilijonus 
doleriu karo reikalams. L

Senato lyderiai tariasi ir ma
no, kad ateinančią savaitę šis 
įstatymas bus patvirtintas.

Senato komisija šiandien 
svarsto reikalą ir pavakariui 
iškvietė kariuomenės atstovus 
pareikšti savo nuomonę. Kon
grese buvo paduoti 336 balsai 
už 7 bil. ir 55 prieš.

Lituanisti-

vietoje steigiama 
akademija.

VILNIUS, Lietuva, kovo 20 
d. — Komisarų tarybos nuta
rimu likviduojamas 
kos institutas.

Instituto
komunistinė mokslų 
Akademijos statutas bus pana
šus į tokias akademijas, kurios 
veikia sovietų Rusijoj.

Okupacijos pradžioje komu
nistai skelbė, kad Lituanistikos 
institutas rūpinsis darbais apie 
lietuvių tautos praeitį, jos kul
tūrą ir kalbą.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Belgrade skelbiama, kad Jugoslavija prisidės prie “ašies”, 

bet bus paliuosuota nuo karo reikalus liečiančių pareigų.
— Jugoslavijos sieną pereina dideli italų būriai, kurie skel

bia, kad kariuomenėje jau visiškai nėra disciplinos.
— Naciai praeitą naktį smarkiai bombardavo Plymouth, 

Anglijos uostą.
— Jeigu Jugoslavija prisidės prie “ašies”, tai trys minis- 

teriai atsistatydins.
— Amerikos senatas patvirtino didelę sumą pinigų 6 nau

jiems kreiseriams pastatyti.
— Australijos ministeris pirmininkas išskrido iš Londono. 

Jis pasimatys su Rooseveltu ir tarsis karo politikos reikalais.
— Japonai uždraudė konsulams duoti transito vizas pabė

gėliams, kurie bėga nuo fašistų ir nori pasiekti Ameriką.
— Britų aviacija smarkiai bombardavo Koelną ir kitus mies

tus. Vokiečiai atskrido Londonan, bet nuostolių mažai padarė.
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Clevela n d o Nauj ienos
L-1- . Redaktorius—J. JURGELIS -   ■

Redakcijos Nariai — J. RACYLA, V. JURGELIS
Redakcijos Adresas — 1235 E. 81 St., Cleveland, Ohio

Kovo mėn. 14 d. pas p. Jur- metų; o kai kurie jų yra matę, 
gelius įvyko gražus “Naujienų” kaip viskas dėjosi, kuomet kilo 
bendradarbių susirinkimas.

Susirinkime
dabartinis karas bei kaip Lie- 

išrinkta valdy- tava buvo komunistų okupuo- 
ba: pirmininku J. Jurgelis, vi-j ta. 
ce-pirm. J. Balčiūnas, raštinin
ku Vaclovas Jurgelis ir kasinin
ku K. Savickas.

Redakcijos štabas: redakto
rius J- Jurgelis, redakcijos na
riai J. Racyla Ir V. Jurgelis. 

Be kitų pasikalbėjimų, susi
rinkime nutarta:

L Pirmoje eilėje “Naujienų” 
laikraščio platinimas ir daly
vavimas lietuvių veikloje tiek 
Clevelande, -:ek ir kitose kolo
nijose.

2. Visas žinias iš CIevelando 
ir Ohio lietuvių kolonijų su
rinkti kartu ir pasėsti tiesiog 
į “Naujienų” redakciją Chica- 
g°je-

Visos prisiųstos žinios paski
rų asmenų ne per CIevelando 
redakciją nebus talpinamos tos 
dienos “Naujienose”.

atnešti
CIevelando lietu- 

ir musų vergaujan-

kuomet kas nors

Todėl nenuostabu, kad jų 
pasiryžimas dirbti šioje sveti
moje šalyje dėl savo tėvynės 
idealų daug gero gali 
tiek mums 
viams, tiek 
etai tautai.

Žinoma,
yra daroma, visuomet atsiran
da priešingumų, gal ir daug 
teks apsirilti, bet reikia tikėtis 
kad nors kietas yra riešuto ke
valas, bet prie to girdaus bran
duolio bus prieita. Nereikia bi
jotis, kad gal ir žalumai ar 
raudonumai maišysis, — mes

duolį suvalgysime.

Iš buvusio susirink’mo ma
tyti, kad šis nedidelis būrelis 
daug ką žada ateityje. Dauge
lis šiame 
atvvkc iš

c irių yra 
Lietuvoje

burclyj yra neseniai
Lietuvos pasiryžę 

vienas šių jaunų at- 
matę, kaip viskas 
klojosi per keletą

“Dirvos” redaktorius su žmo
na ir p, Salasevič.ais išvažiavo 
į New Yorką pasitikti buvusio 
Lietuvos prezidento A. Smeto
nos. Gal kam ir juokai, bet 
redaktorius turi tą daryti, kad 
apsaugojus savo kavalierišką 
“činą”. Na, bet p. Salasevi- 
čiams važiavimas buvo be rei
kalo, nes New York o apylinke-

tuvių, kurie ir be 
ir tokios gražios 
pasitikti.

tokių išlaidų 
kelionės gali

QTIinin66 E- ^an Buren W I UUlUprie Michigan Avė.

Darys Atdaros 11:45 A. M.
Paskutini Kartą šiandien 

“WE ARE FROM KRONSTADT” 
ir 

“CONQUESTS OF PETER 
THE GREAT” 

Rytoj ir Sekmadienį 
“3 WOMEN” ir “THE BEAR“

Kovo men. 14 d. susirinki-

tinas ilgai. Be skirtumo min
čių, kupini pasiryžimo ėmėmės 
darbo, nors ir sunkaus, bet kil
naus spaudos darbo. Juk lais
vas ir tikras lietuviškas žodis 
šiame socialiame gyvenime 
daug. o daug gero gali atnešti

Nuoširdžiai Užprašo Visus Gimines, Draugus ir Pažįstamus į
JUOZAPO SPAIČIO VARDUVES

SEKMADIENĮ, KOVO—MARCH 23 d., 1 Vai. Po Pietų 
Bus gardžių gėrimų ir skanių užkandžių. Gera muzika šokiams.

Kviečia visus JUOZAS SPAITIS
SHADY TREE INN

&9th ir Archer Avė. — Willow Springs, III.
(Skersai O’Henry Park)

Jūsų parama

“MAUJIENll” NAMO FONDUIv

bus nuoširdžiai įvertinta

125 Darbininkai Sužeista Traukinio Nelaimėle

■M

NAUJIENU-ACMB Telfinhotn
Didysis keltuvas kelia sudužusio traukinio vagoną ties Windham, Ohio, kuria

me 125 darbininkai, vežami į valdžios arsenalą darbui, buvo sužeisti. Nelaimė įvy
ko po to kai prekinio traukinio lokomotyvas įvažiavo į keleivinį traukinį su darbi
ninkais. Traukinio kompanijos atstovai pareiškė, kad susidūrimas yra nelaimė, o 
ne sabotažo išdavos, kaip kai kur buvo įtarta.

Ką reiškia dabart’niai jattnuo 
liai ir kokie buvo tie, kurie at 
važiavo

Taip, 
besiu, 
darbus,
ros kloties ateities darbams.

desėtkai metų atgal, 
daug apie juos nekal- 
nes laikas parodys jų 
Tik palinkėti reikia ge-

Kovo mėn. 9 d. buvo sureng
tas raudonajam profesoriui 
koncertas. Paimta buvo mieste 
svetainė, nes manyta, kad daug 
bus publikos ir ji Lietuvių sve
tainėje netilps; bus tai bus 
žmonių, kaip Lietuvoje per “at-

vylė.

už kitus 
gailą, —- 
ir puspat-

ta, kad toks ir toks profeso
rius “grajis”, bet čia, kaip ty
čia, nė Stalino nestiš 1 lė.

Bet nežiūrint, kas kaip ma
no apie CIevelando lietuvius 
visgi jie patriotiškai pasielgė 
nugręžę nugaras ponams dratir 
gams ir ponui profesoriui.

Publikos buvo labai daug; 
tų, kurie džiaugiasi Lietuvos 
nelaime ir ruskių laime, atsira?- 
do vos apie 150 žmonių; tai 
viskas, ką jie iš 12,000 CĮeve- 
hndo lietuvių sužvejojo per du 
menesius. Prie jų prisidėjo ir 
žydeliu apie koks 100, tai viso 
apie 300 žmonių.

Nors ir nevertėtų 
raudoti, bet juk tai 
tiek kainuota, be to,
džiai nuplėšta, ykad tik geriau 
Pagerbus draugą profesorių, o 
čia tau pajuoka ir deficitas.

Na, draugučiai, šią skylę vi
si padengsime; gal dar kitą 
sugausite, pasimokysite, apsi
verksite dabartine broliukų ir 
sesučių “laime”.

Naujieniečių susirinkime vie
nas įnešė, kad be jokių atidė
liojimų turi būti įvestas “Nau
jienose” CIevelando skyrius su 
visa kontrole, kad pavieni as
menys negalėtu be šio skyriaus 
redakcijos pasinaudoti ir penk- 
takojams pataikauti,, kad nerei
kėtų laukti, kol karas pasibaigs 
ir tuomet žiūrėti, ar gera, ar 
bloga lietuviams rusų jungą

Įvairios pasaulinės žinios

Uragvajuj minėjo 
vasario 16-tą

MONTE VIDEO, Uragva j us, 
kovo 19 d. — Uragvajuj buvo 
minima vasario 16-ta diena.

Dr. Sačikautskas paskelbė, kad 
lietuviai yra pasiryžę kovoti 
prieš komunistus, nacius ir fa
šistus, nes jie visi yra demokra
tijos priešai.

Susirinkusius lietuvius (Svei
kino britų lagacija, laisvų pran-

otuli no globoj nėšt'i

Penktadienis, kovo 21, 1941

e

Garsinkitės “N-nose

rus politikieriai pradeda šeimi
ninkauti.

LSS 
įvyks 
parke.

susimetė
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Detroito Lietuvių Žinios
IL0MUNACIA1 APGAU- 

DiNĖJA PUBLIKĄ

’ Komunaciai stengiasi paslėp
ti savo tikrąjį veidą. Prisiden
gę lietuvių kulturo* organizaci
jų vardu, jie 
čiul” Vytautui 
certą.

Visi geros 
privalo neužmiršti, kad to ren
gimo pryšakyje stovi aiškus 
komunaciai. Nežiūrint kokio
mis kaukėmis jie bando užsi- 
maskoti, bet savo išdavikiško 
darbo Lietuvos atžvilgiu jie 
negali paslėpti. Niekam juk 
nėra paslaptis, kad tie rengėjai

rengia ‘ tavorš- 
Bacevičiui kon-

valios lietuviai

PARENGIMAI
Dailės choras ateinančią va

sarą turės du piknikus: vieną 
pikniką birželio 8 d., o kitą 
rugpiučio 24 d. Abu piknikai 
įvyks Capitol parke.

O O O
L. A. P. Klubas rengia du 

piknikus Birutės darže. Vienas 
piknikas įvyks birželio 1 d., o 
kitas — rugpiučio 31 d.

o o o
11G kuopos piknikas 

gegužės 18 d. Liberty 
—Rep.

cuzų atstovas, Lenkijos pasiun
tinys Mazurkevič ir visa eile 
kitų organizacijų.

tu laimio-

Beveik kasdieną Clevelandą 
pasiekia per laiškus liūdnos iš 
Lietuvos žinios.

Iš S. Kalvarijos* rašo p. R: 
Sunau, namo jau \ nebeturime 

a žemelę atėmė”...
Iš Rokiškio apyl tikės p-iai 

M. rašoma: “Brolio jau nebėra 
namuose, kalėjime”...

Iš Šiaulių miešto gyventoja* 
rašo p. C: “Su na it,
gas, kad Amerikoje, tavo brolį 
pceme į raudonąją armiją. Jis 
netarnaus Kaune, kaip tu, bet 
toli nuo mus”... '

Iš Kupiškio gautas laiškas; 
p. B. rašoma, kad žemės gavo 
5 ha., bet kad neturi kuo pra
dėti dirbti; pYaišo pinigų ark
liui, karvei, padargams ir dra
bužiams nusipirkti.

Tai ar mums mažą, (ht 
mums laukti po karui, gal dar 
taip nėra bloga, kaip laikraš
čiai rašo... ar maža teisybės, 
koks ten puikus rojus...

Taip palaukime, ateis pa.va- 
.-sariSf dar daugiau atsiras viso
kių prašymų, tuomet reiks že
mę dirbti, bet kai nebus iš ko*, 
jie nedirbs; o ta žemelė neap
dirbta, rodos, pati skųsis, kam 
jam buvo duota.

reiškia savo džiaugsmą dėl Lie
tuvos nelaimės. Jie džiaugiasi, 
kad Stalino gaujos ba:gia alinti 
Lietuvą, baigia gyventojus uba
gais paversti. Laiškai, kurie 
prasiveržia pro spygliuotą Sta
lino satrapų cenzūrą, puikiau
siai liudija, kaip biauriai at- 
plūdę kacapai plėšia Lietuvos 

| žmones.
Amerikos lietuviai privalo 

kartą ant visados nusistatyti, 
kad jie nenori nieko bendro 
turėti su Maskvai parsidavu- 
sia's gaivalais, kurie yra tiek 
nusmukę, jog re škia dž’augs- 
mą dėl Lietuvos pavergimo.

Vietos komunaciai Bacevi
čiaus koncertui nusamdė labai

Naciai leis pamatyti
Hottelet

WASHINGTON, D. C., 
19 d. — Sumner Welles 
dien pareiškė, kad slapta 
policija leis ambasados atstovui
pasimatyti įsu suimtu laikrašti
ninku Hottelet.

kovo 
šian- 
nacių

■ Manoma, kad žurnalistas AL 
len turės ilgiau pasėdėti, nes 
jis žinoję, Jog draudžiama iš 
neokupuotos dalies vykti į oku
puotąją, bet vis dėlto vyko.

Pašalinti Uragva
jaus fašistai

BUENOS AIRES, Argentina, 
kovo 19 d. — Iš Uragvajaus at
eina žinios, jog iš kabineto ta
po pašalinti trys ministeriai-he- 
reristai.

nuostoliai (o to galima laukti), 
lai nežinia kokie “dėdės” tuos 
nuostolius padengs? Gal tai

dų” vierniems Maskvos tar
nams remti...

APČIŽIURĖKIME
Detroito miesto politikieriai 

nori paimti į savo rankas Na
tional Gas Co., kur ą dabarti
ni ir laiku kontroliuoja Detroil 
City Gas Co. Klausimas bus 
sprendžiamas balandžio 7 d. 
balsavimu. ,■ Vadinasi, piliečiai 
turės pasisakyti’, ar jie prita
ria tokiam ‘sumanymui, ar ne-

Tel. VIRginia 9493 Moterim treč.
PAULINA RUSSIAN and 

. TURKISH BATHS
ELEKTRIKINIAI TRYTMENTAI
Ultra-.Violet-Sunshine ir Infra 
Red Light Ra- 
diations Swedish

Massege ir 
Movements

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

Sav. MAS5ACE

TONY LUKOŠIUS 
Geriausias Brighton Parko 

DRABUŽIŲ 
VALYTOJAS 

2555 W. 43rd St. 
Reikalui Esant šaukite: 

Tel. Lafayette 1310

MADOS

Herrera yra laikomas fašis
tinių idėjų šalininku.

Jis 'visą laiką protestavo prieš 
bendradarbiavimą su Jungtinėm 
Valstybėm. Visa nacių spauda 
palaikė Herrera.

Pradės “Miklinti”
Illinois Gvardiją
Kovo 31-mą

•lasin’iojimą .atmesti, nes Detro 
i to gyventojams gerai yra žino 
ma, kokios Vertes esti Nadona 
gazas. Buvo tvirtinama,, kad 
girdi,, tuo guzu virinami puo 
(lai nerūksią. Piliečiai c
T skaudžiai apsivylė.

John W. Smiih 
įpiršti National gazą. 
tina, jog naudotojams tas gu
zas p giau aksieis ąs. Tuo tarpu 
faktai visai ką kitą rodo. Jie 
rodo, kad detroitieciai turi mo
kėti už gazą vienu trečdaliu 
brangiau, negu CIevelando gy-

Tiesa, buvo prižadėta pra
vesti tyrinėjimas. Bet dabar 
jau niekas apie tai nekalba. Kai

Laikys Manevrus
Iš Camp Forrest, Tenn., 

na žinia, kad ten apgyvendinta 
Illinois nacionalė gvardija pra
dės 13 savaičių kariško muštro 
kovo 31-mą, po to apie birželio 
menesį laikys manevrus.

Ptift gvardijos stovykloje bus 
pridedami ir valstijoje draftuo- 
jami naujokais

apie savo pažadus
atei- pravarti! bus pri- 

kompanija, kuri 
miesto susisiekimo

užmiršo.
Šia proga 

minti, jog 
kontroliavo
priemones, darydavo pusėtinai 
didelį pelną’. Dabar susisiekimo 
kontrolė pateka į politikierių 
rankas, ir štai jau pasirodė 
nuostoliai!

Tikra bėdh, kai nelabai šva-

4670—Namie dėvėti suknelė. Sukirp
tos mieros 12, 14, 16, 18, 20, 30, 32, 
34, 36, 38, 40.

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

JACK SWIFT

(Valdai tr pavardė)

(Adresas)

(Miestas Ir valstija)

P. S. — Šfs skyrius bus de
damas penktadieniais.

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

čia jdedu 15 eentų tr praiau

atsiųsti man pavyzdį

Mieros -- ----------- per krutinę

EXTRYĮ W0RLD 3AVED PI 
ReTURfts TO FORMER AXIS 
FLOODS. STORMS CEASEI
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Viskas Tvarkoj!

Nykštukus sunku yra su
klasifikuoti, bet dėl patogu
mo geriausiai juos suskirstyti 
į simetriškus ir nesimetriškus. 
Simetriški ar tikrieji nykštu
kai niekuo be ūgio, iš norma
lių žmonių neišsiskiria. Jų 
ūgis yra labai įvairus—nuo 
46 cm iki 1 m. 20 cm. Jie yra 
proporcingi, gerai išsivystę ir 
protu ir lytiškai. Iš tiesų jie 
yra tik miniatiūriški žmones; 
net, galima sakyti, paprasti su
augę žmonės, tik matomi tar
tum pro atbulą žiūronų galą* 
To gamtos pokšto priežastys 
nėra mokslui žinomos. Tokie 
nykštukai , paprastai gimsta 
kaip visai normalių tėvų vai
kai ir ne retai tokioje šeimo
je jo kiti broliai ar seserys 
vra visiškai normalus. v t

Atogrąžų Afrikoje gyvena 
simetriškų nykštukų giminės, 
vadinamos pigmėjais. Pirmą 
kartą juos aprašė jau apie 2,- 
000 metų prieš Kristaus gimi
mą, ir nuo to laiko jie, rodos, 
nepakeitė nė savo gyvenamos 
vietos, nei papročių. Kai ku
rios jų giminės yra labai ka
ringos; pavyzdžiui 1871 me
tais jos labai kliudė Stanley’- 
ui keliauti per Afriką. Ctesias, 
V šimt., prieš Kristų, graikų 
istorikas ir gydytojas, rašo 
apie centrinės Indijos pigmė
jų giminę kurioje aukščiau
sias vyras tebuvo dviejų uole
kčių aukščio; visi jie buvo 
juodi, baisiais plaukais ir to
kiomis ilgomis barzdomis, kad 
naudojosi jomis kaip drabu
žiais. Be to, jie buvo puikus 
šauliai, o kalba ir papročiais 
nesiskyrė nuo kitų Indijos gi
minių.

Pietų Afrikos bušmenai, kai 
kurie Malaju salų gyventojai 
ir laplandiečiai irgi gali būti 
nykštukų pavyzdžiais. Labai 
žemų žmonių galima rasti dar 
tarp eskimų, o apie japonus 
sakoma, kad jų aukščiausio 
laipsnio aristokratai dažnai 
būna tokie maži jog Europoje 
juos žmonės laikytų nykštu
kais. Kai kurie istorijoje pa
garsėję vyrai pagal normalų
jį standartą buvo visai žemi. 
Senaisiais laikais savo ugiu 
buvo garsus Philatas iš Koso, 
poetas ir gramatikas (300 m. 
prieš Kr.), apie kurį padavi
mai sako, kad buvo toks ma

žas, jog turėjo dėvėti avalynę 
švino padais, kad vėjai jo ne
nuneštų. Napoleonas neturėjo 
nei 150 cm ūgio. Toks pat bu
vo ir mažesnio atminimo Dol- 
fussas.

Taisykle galima laikyti tai, 
kad kalnų žmonės ir gyvuliai 
yra žemi. Tai jau darviniški}s 
“tinkamiausios atrankos’’ dės
nis, nes mažo žmogaus širdis 
turi mažiau dirbti lipant į kal
ną negu didelio. Gamta moka 
tokius reikalus tvarkyti. Pa
vyzdžiui, jei vaikui širdis pa
genda, ji niekad neleidžia jam 
ugiu prilygti jo šeimos stan
dartui. Bene garsiausias nykš
tukas pasaulyje buvo anglas 
Jcffrcy Hudson (1619—1682). 
Garsus jis ypač savo paveiks
lu, kurs dabar kabo anglų 
Tautinėje Galerijoje. () jo is
torija buvo tokia. Buckingha- 
nio gercogas iškėlė p'etus Kar
ui I ir jo žmonai. Pietų melu 
tas nykštukas buvo atneštas 
sriubos dubenyje ir iš jos su 
gracija ant stalo dideliam vi
su svečių džiaugsmui. Karalie
nė tučtuojau jį įsūnijo. Pikti| 
liežuviai sakė, jog tur būt, to
dėl kad palyginus su juo jos 
vyraš atrodė didelis vyras 
(Karlas I buvo mažo ūgio). 
Per pilietinį karą Hudsonui 
teko nemaža iškentėti; kurį 
laiką jis buvo net kalinamas. 
Bet visi tie vargai pasibaigė 
jam stebuklingai: iš savo ori
ginalių 46 centimetrų jis išau
go iki 115 cm! Karlas II jam 
paskui suteikė riterio titulą ir 
pensiją iki gyvos galvos.

Kitas garsus nykštukas buvo 
prancūzas Ricbebourg, miręs 
Paryžiuje 1858 melais, 90 me
lų amžiaus susilaukęs. Jis te
turėjo 71 cm ūgio. Visą laiką 
jis buvo ištikimas Orleanu gi
minės tarnas ir revoliucijos ir 

i teroro laikais kaip kūdikis 
žinduolis buvo nešiojamas iš 
Paryžiaus ir į Paryžių ant 
rankų. Bet visada su svarbio
mis žiniomis ir instrukcijo
mis.

Nesimetriškų nykštukų yra 
daug rūšių. Kai kurie yra to
kie dėl tėvų kaltės: alkoholiz
mo ar sifilio; kai kurie tokiais 
pasidaro dėl ligos kūdikystė
je (pavyzdžiui, dėl džiovos ar 
rachito); dar kiti tokie išauga 
dėl kretinizmo, kuris atsiran
da dėl tbyroidinės liaukos

i

“Studio” Teatras
Atgaivina Kelis
Rusiškus Filmus 3435 SO. HALSTED STREET
Rodo “Petrą Didįjį”, “Cap j>

I er ateinančius kelias dienas 
šimtiniu rus ški filmai bus io- 
lomi “Studio” Teatre, ties 66

aai, kurie seniau jau i 
l< mi, bet “atgaivinami 
tai reikalaujant.

šiandien paskutinį kartą ro 
lomi, “Mes. Esam iš Kronštad- 

l,o”, ir “Petras Didysis”, kurh 
lar nevisai seniai buvo sukė’ęs 
emažą scir ariją savo turini l

“Trys Moterys’

NAUJIENŲ-A CM E Telophoto
Kap. Eddie Rickenbackcr, 

oro linijos prezidentas, pa
rodomas pirmoj nutraukoj 
po to kai jis buvo sužeistas 
keleivinio lėktuvo nelaimėj 
ties Atlanta kelios savaitės 
tam atgal.

(ant gerkles) ligos ar dėl pi- 
tuitarinės liaukos negalavi
mo. Pastaruoju atveju nykš-

liu pilvu kaip bosas ir riebiu 
pabrinkusiu veidu. Bet daž
niausiai pasilaikanti nesimet
rišku nykštuku priežastis ne-
simetriškų
lis yra įdomi ir iki šiol neiš
aiškinta achendroplasia, dėl 
kurios stomuo ir galva išauga 
visai normalus, o rankos ir 
kojos palieka vaikiškos. Re
zultatas yra tas, kad žmogus 
virsta keistu apie 1 metrą au
kščio fenomenu, visiškai nor
malaus proto, patenkintu savo 
gyvenimu ir dargi mėgstan
čiu laidyti humorą. Jis mėgs
ta dėtis kvailas ir dažnai nu
eina žmonių juokinti į cirką. 
Seniau tokie būdavo karalių 
juokdariais. Kad geriau galėi 
tume suprasti, kas su lokiais 
žmonėmis atsitiko, reikia pa
žvelgti į taksą, į Jo ilgą kū
ną, nešiojamą ant trumpučių 
kreivų 'kojų. O dar geresnę 
analogiją duos vilnonių kinie- 
tiškų šunų vaizdas, nes jų kū
nas nėra toks proporcingai 
ilgas, o supliuškęs, snukutis 
yra visai panašus į tokių nyk
štuku veidą. C v

Gražiausiais Romos imperi- 
jos laikais nykštukų prekyba 
buvo itin paplitusi.
natūralių nykštukų jau truko, 
lai buvo sugalvoti budai nykš
tukams dirbtinai gaminti: 
bandažais, balanomis ir pan. 
Toji barbariška prekyba buvo 
nuėjusi net taip toli, kad pirk
liai vaikus tyčia neprimaitin
davo, trynė jiems į kūną sta
rų, šikšnosparnių, kurmių ir 
kitų gyvulių taukus, nes ma
nė, kad jie sulaiko žmogaus 
augimą. XVI šimt. karalių 
dvaruose nykštukų mada vėl 
atgijo. Tą madą Europoje 
įkūrė garsioji Kotrina de Me
diči ir ne mažiau garsi Izabelė 
d’Esle. 1572 metais Karlas IX 
savo dvare jų turėjo net devy
nis. Tuo metu maž daug ir 
prasidėjo nykštukų karjera

Kadangi

Rytoj ir 
rodys. “Tris 
d”. Pirmam

sekma d er į teatras
Moteris” ir “Lo- 
filnie-vaidina pa- 
aktoriai.

ir antradienį,Pirmadienį
vo 24 ir 25 dd., į Studio teatrą 
grąžinami “čigonai” su Lala 
Černaja, Maskvos Čigonų Teat
ro žvaigžde, ir garsusis filmas, 
‘čapajevas”, kiniam rekomen
dacijoj nereikia.

“Leninas Spalio Mčn
‘Lcn’nar. 1918 Metais” bus r i
dom! treč'adienį ir ketvirtadie
nį, kovo 26 ir 27.

‘Kai Vckktija Pasidavė *

Sludio Teatre durys atidaro
mos 11:45 ryto, o kainos yri 
28c. iki Lmos po pietų, 39c iki 
6:30 vakare, 
šeštadieniai, 
bilietai 39c. 
iki 6:30 pp.

Penktadienį, kovo 29 d., vien 
tiktai Studio teatre Lūs rodo 
mas svarbus dokumentali* fil 
mas, “Kai Vokietija Pasidavė”.

Patents 
Gabardeens 
Snakeskins 
Saddletans

PASIRUOŠKITE PAVASARIUI SU
BOSTON’S NAUJAIS STILIAIS

Puikiais Stiliais!! Stebėtinai Naujais’’ 
žavingai Gražiais!

• Nauji
• Nauji
• Nauji
• Nauji

ir aukščiau.

NAUJI BATELIAI VAIKAMS — Poli Parrot v 
Star Brand. $1.99—$2.45—$2.98. Visi dydžiai visi 
pločiai. Mes turime siauras mieras.

Didžiausias pasirinki
mas Stilių kada nors 
buvęs vienoj vietoj. 
Visi dydžiai, visi 
pločiai. 
Kulnys. 
Žemi, 
Aukšti. 
Nauji 
Wedgie 
Kulnys

ATYDA, VYRAI! 
VISAI NAUJI PAVASARIO STILIAI 

Puikiai Pritaikysime.
Geriausi pirkiniai 

visam mieste.
Naujos Odos. Nau
jos Spalvos. Nauji 
Kulnys.

MOTERIMS
Piniginės ir

Rankinės
Puikiai pritaikysim jusi 
bateliams. Dabar $ 

ir aukščiau. ■
101 Nauji Stiliai.

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas 

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

STANLEY LITWINAS. 
Generalis Vedėjas.

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, n.L.

STATYKITE NAUJĄ 
NAMĄ

Visokie 98
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 goriausios 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 
brangus (didžiumoj 2 flatų).

Per paskutinius 18 metu 
pastatęs arti 300 namų ir visi
m kostumeriai yra .pilnai paten
kinti. kas liudija, jog ir tamsta 
oavedęs man savo namo statymo 
darbą busi pilnai patenkintas.

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

JOHN PAKEL
BUILDING CONTRACTOR

6816 So. Western Avė.
Tek GROVEHILL 0306—0363

ne

esu 
ma-

ir sekmadien'aA

e Už nesilaikymą, miesto 
katos reikalavimų, namo 
ninkas Thoinas Zbiegian, 
Division, buvo priteistas 
mokėti .$200 pabaudos
—— u—---- j£R.ŪJ

savt-

ŽIŪRĖKIT!!!
Dabar pritaikomi 
su X-Ray Batukai 
Švelnioms Sunkiai 
Pritaikomoms Ko
joms — Leiskite 
Mums P a ri n k t i 
•Jums batelius tuo
jau!
Ekspertiškai P r i- 
taikome su X-Ray

MOTERIŠKOS KOJINĖS Jūsų Ensambliui
Išpildyti. Pilnas Pasirinkimas Spalvų .......

Boston Shoe Store
3435 SO. HALSTED STREET

f

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long- Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta $7.80 
Perkant 5 tonus ar daugiau.

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
''ftfes T»* ekstra.

BLACK BAND LUMP ... $9.75

PICTURES PATTERN 2725

ne tiktai atrodė kaip paslap
tingi burtininkai, bet dažnai 
būdavo ir labai smailo proto, 
Labai paplitę nykštukai buvo 
ir Ispanijoje. Velesquez pali
ko mums kelis jų paveikslus. 
Vienas iš jų yra aiškus ach- 
ondroplasikas, o vienas—kup
rius.

No. 2725—Išsiuvinėti paveikslai.

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 2725
| 1739 So. Halsted St, Chicago, DL |

Čia Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzd,1 No--- ----------  ■

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

Adresas.......................... ...........................................- —-------- -----------

Miestas ir valstija...................-..........-......... -............—--------------

T A i I D V1/1 Busi turtinges- AUriMnis ir laImin- III v M l III gesnis. Turėsi 
UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
Mokame 3*/6% Dividendų

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

TX™ $1,000,000.00
uzsi-

Atrodykite Metus Jaunesni 
NATŪRALIAI ATRODANTI

Dantų Fleitai

$35

$1 Ele j na Bros

Apkain. 
Nemok.

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.

10 MĖN. MOKĖTI m r H 
Pinigų grąžinimo ga- IĮ į I 
rantija. Denturos da- “ JI y ** 
romos tiktai gavus už- M 
sakymą ir nuo formų 
padarytų laisniuotų 
dentistų.

Z 4

Į.-.-- t
Y

Pieitai 
Pataisomi

Gaisras yra į ūsų namo didžiausias

PRIEŠAS!
• ATYDŽIAI tėmykit, kad 

švarumas butų 
mas apie namus.

palaiko-

popie- 
išmesti

• NEREIKALINGI 
riai- turėtų būti 
laukan, nes namuose jie 
išstato gaisro pavojų.

• TĖMYKITE, kad reika
lingi remontai prie namų ■ 
butų tuojau atliekami. Se
nas, išdžiuvęs medis kvie
čia gaisrą.

Labai keista, bet jau seno
vės Egipte nykštukai buvo 
laikomi stebukladariais 
gaiš. Bet ne visi nykštukai, o 
tiktai achondroplasikai,; ir 
tiktai vyrai. Jų statuetes buvo, 
laikomos kaip amuletai prieš 
piktąsias dvasias ir blogą lai
mę. Be to, egiptiečiai tikėjo, 
kad jie labai gelbėdavo nuo 
bevaisingumo ir padėdavo 
gimdyti vaikus. —Biogenas.

• STATANT namą, neskai
tykite medžiagos kainos 
svarbesne už kokybę!

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

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA 
— iš stoties —

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

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

ma- T. RYPKEVICIA
“RAŠOM VISOKIĄ APDRAUDĄ”

1739 SOUTH HALSTED STREET

Pirmadieniais taipgi 7:00 
vaL vakare.

Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

šaukite CANAL 8500
6
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

Publlshed Daily Except Sunday
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

by

Subscription Rates: 
per year in Canada$6.00

$6.00 per year outside of Chicago
$8.00 * ‘

3c per
per year in Chicago 
copy.

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

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

KAIP BUVO NUSTATYTA LIETUVOS 
TAUTINE vėliava?

klausomas rusų respublikas — Pskov ir Nižni Novgorod.
$8.oo | Užkariavęs Nižni Novgorod, caras Jonas per 5 savaites 

žudė tos respublikos vyrus, moteris ir vaikus. Jisai už
mušė ir savo vyriausiąjį sūnų, Joną — panašiai kaip ir 
Petras I. ę

Rašytojas Kostyliev suranda, kad prie Jono Baisiojo 
Rusija padariusi “didelę pažangą”, — mat, jisai sėkmin
gai kariavo su švedais ir lenkais, plėsdamas Rusijos sie
nas į vakarus. Savo žiauriam despotizmui paremti, beje, 
caras Jonas buvo sudaręs ypatingą ginkluotą jėgą — ka
riuomenę, kurią jisai vadino “opričniki”. Tai buvo tero
ro įnagis, kuriuo caras galabijo visokią opoziciją vals-1 laisvės” kovotojams susijuosti 
tybėje. Šių dienų rudmarškiniai Vokietijoje, juodmarški- vėliava jų patriotinėje tarny- 
niai Italijoje ir čekistai arba GPU Rusijoje yra tų “oprič- boję.
nikų” kopija. Galimas daiktas, kad ta Jono Baisiojo te- . šen lr ten *as sPalvu klaa‘ 
roro organizacija tai ir bus, Sovietų Rusijos valdovų Kimas net ^.avo sa^aran. 1 

| akyse, svarbiausias to caro nuopelnas “progresui . Įje ir Rytprusiuose lietuviai jau
seniau buvo pasirinkę žalią.- 
baltą-raudoną vėliavą ir ją 
vartojo savo pokyliuose, šven
tėse ir patriotiškose iškilmė
se. Kitur Vytis jungė lietuvius 
jų darbe.

ja, kuria pasirėmė p. Smetona, I Tas klausimas ypatingai 
yra neteisėta (vienintelė teisė- pribrendo, kai lietuvių tauta 
ta Lietuvos konstitucija yra ta, pajuto 
kurią priėmė Steigiamasis Sei- Reikėjo 
mas), vistiek ji p. Smetoną ri- duotų 
ša, nes jisai pats ją buvo pasi-|mą.
rašęs ir paskelbęs.

Tos konstitucijos
71 skamba taip:

“Respublikos Prezidentui I 
sergant arba esant užsienyje, 
jį pavaduoja Ministras Pir
mininkas.

“Pavaduodamas Ministras 
Pirmininkas atlieka už Res
publikos Prezidentą jo ga
lios veiksmus.” t
Šituo konstitucijos straipsniu 

p. Smetona ir pasirėmė, išva
žiuodamas iš Lietuvos. Tokiu 
budu jisai išvyko į užsienį, kaip 
privatinis asmuo, palikęs prezi
dento galią p. Merkiui.

Aiškus dalykas todėl, kad da
bar p. Smetona jokių pareigų, 
susijusių su prezidento galia, ei

4.00 
2.00 
1.50

.75

3c 
18c 
75c

Uįsakymo kaina:
Chicagoje—paštu:

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

Chicagoj per išsiuntinėtojus
Viena kopija _____ ____
Savaitei ..............................
Mėnesiui ............................

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: (Atpiginta)

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

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

Orderiu kartu su užsakymu.

Amerikos lietuviai ir valdžia
Šiuo laiku svarbiausias dalykas Jungtinėms Valsty

bėms tai — krašto vienybė. Amerika daro milžiniškas 
pastangas sustiprinti demokratijas visame pasaulyje, 
kad jos laimėtų kovą su totalitarinėmis diktatūromis- 
Taį yra mirtina kova, kuri nulems ilgiems metams žmo
nijos ateitį. Tokioje kovoje visos jėgos turi būti sujung
tos į daiktą.

Amerika yra demokratija, ir mes, Amerikos lietu
viai, esame tos demokratijos dalis. Kokia yra musų pa
reiga šitoje kovoje? Aišku, ne kitokia, kaip ir visų ki
tų šio krašto piliečių ir gyventojų. Mes privalome kuo 
galėdami prisidėti prie to, kad šis kraštas savo tikslą 
pasiektų.

Laisvoje šalyje valdžia remaisi ne prievarta, bet 
Žmonių pritarimu. Dabartinė Jungtinių Valstybių val
džia turi milžiniškos žmonių daugumos pritarimą. StF 
prantama, kad ir Amerikos lietuviai jai pritaria. Išimant 
mažą dalelę “penkta-kolumnistų”, kurie už pinigą arba 
per savo žioplumą tarnauja Hitleriui ir Stalinui, — Ame
rikos lietuviai geidžia, kad pergalė butų demokratų pu
sėje.

Lietuviai turi dar daugiau pagrindo remti preziden
to Roosevelto nusistatymą, negu daugelis kitų amerikie
čių, nes prezidentas stoja už musų gimtojo krašto išva
davimą. Jisai nori, kad visos tautos išsilaisvintų nuo sve
timo jungo. Šitas jo pasiryžimas bus juo tvirtesnis, juo 
mes aiškiau parodysime, kad mums yra brangi Lietuvos 
laisvė.

Pirmiausia, ką mes galime padaryti, paremdami pre- 
židento Roosevelto žingsnius, tai — apvalyti musų orga
nizacijas ir musų visuomeninį gyvenimą nuo visokio de
mokratijai priešingo gaivalo. Vidaus priešai, kaip paty
rimas rodo, dažnai gali pakenkti kraštui labiau, negu 
išoriniai priešai.

Naciai, komunistai ir fašistai šiandien veikia išvien. 
Bet kurie jų, įsiskverbę į draugiją, darbininkų uniją ar
ba kitokią organizaciją, gali patarnauti išdavikams. 
Mums turi rūpėti, kad Amerika butų nuo jų apsaugota. 
Taigi apsisaugokime nuo jų pirmiausia mes patys! Tokiu 
budu mes prisidėsime prie suvienymo visų šio krašto jė
gų kovoje prieš diktatūras.

AR BUVO PROTESTAS?

du reikalavimu. Vienas 
birželio 14 d. ultimatu- 
kad į Lietuvos teritoriją 
įleista sovietų Raudonoji

Pašalino komunistų profesorių
New York’e Miesto Kolegija atstatė anglų kalbos 

mokytoją Morris Schappes, kuris prisipažino per 5 me
tus priklausęs komunistų partijai. To ne gana, distrikto 
prokuroras jį dar patraukė tieson už kreivą priesaiką, 
ir teismas padėjo jį po $5,000 kaucija.

Schappes pirmiaus liudijo, kad Miesto Kolegijoje ji
sai pažinojęs tiktai 4 profesorius komunistus. Tuo tarpu 
kiti liudininkai parodė, kad Schappes yra dalyvavęs 
skaitlinguose komunistų mokytojų susirinkimuose; ir ji
sai pats dabar prisipažino, kad toje kolegijoje jisai pa
žinojo bent 50 mokytojų, komunistų partijos narių.

Browderio partija ir jos “bendrakeleiviai” New Yor- 
ke kelia triukšmą, protestuodami prieš mokytojų “lais
vės varžymą”. Jie nori įtikinti Amerikos visuomenę, kad 
laisvė reiškia teisę agentauti svetimos valstybės valdžiai.

Taiso Rusijos istorija
Kontr-revoliucinis Sovietų Rusijos valdovų veidas 

darosi vis aiškesnis. Jie$ jau taiso Rusijos istoriją tokia 
prasme, kad atrodytų, jogei Rusijos kunigaikščiai ir ca
rai buvo didvyriai, o ne despotai ir žmonių skriaudikai.

Prieš dvejetą metų vienas Sovietų rašytojas (Tols- 
toi) parodė labai palankioj šviesoj žiaurųjį carą Petrą I. 
Apie tą patį laiką sovietų istorikai ir beletristai ėmė aiš
kinti, kad buvo didvyriu Rusijos didieji kunigaikščiai — 
pav. Dmitri Domskoi. Dabar kitas rusų rašytojas, V. 
Kostyliev, idealizuoja dar nuožmesnį Rusijos carą, Joną 
Baisųjį. Sovietų rašytojas sako, kad caro Jono asmuo 
buvęs iki šiol “vienpusiškai”, ir “neteisingai” piešiamas. 
Jisai teisina žiaurųjį Rusijos valdovą net dėl jo nužudy
mo savo sunaus.

Jonas IV, pramintas “Baisiuoju” valdė Maskvą 16- 
ąme šimtmetyje. Jisai sunaikino paskutinei dvi nepri?

Brazilijos laikraščiuose pasi- 
lodė p. A. Smetonos pareiški
mas, kurį paskui pakartojo ir 
kai kurie Š. Amerikos laikraš
čiai, kad jisai savo išvykimu iš 
Lietuvos išreiškė “pasingą pro
testą” bolševikams. Tas p. Sme
tonos pareiškimas skamba taip: 

“Norėdamas išreikšti bent 
pasingą protestą Maskvos 
valdovų invazijai ir neduoti 
prievarta reikalaujamo para
šo jų smurto žygiams Lietu
vos laisvei naikinti, turėjau 
pasišalinti su savo šeima į.š 
gimtinio krašto.”
Dabar kyla klausimas, kaip 

ir kokiu budu tas “pasingas 
protestas” buvo išreikštas?

Pats išvykimas iš Lietuvos, 
aišku, nėra joks protestas, nei 
aktingas, nei pasingas. . v

Maskva statė Lietuvos val
džiai 
buvo 
mas, 
butų
armija neaprėžtame skaičiuje.

Šitą ultimatumą Smetona ir 
jo ministerių kabinetas priėmė. 
Tiesą pasakius, purina jiegu ul
timatumas buvo priimtas, rau
donarmiečiai jau įmaršavo į 
Lietuvą (birž. 15 d.).

Antras reikalavimas buvo su
daryti palankią Maskvai vy
riausybę.

Atsakydamas į šitą reikalavi
mą, p. Smetona sutiko pakeisti 
kabineto sąstatą ir pasiūlė pa-' 
skirti ministerių pirmininku 
gen. Raštikį. Bet Maskva jo pa
siūlymą atmetė. ’ Tuomet p. 
Smetona parašė laišką buvu
siam tuo laiku ministeriui pir
mininkui, p. A. Merkiui, pra
nešdamas jam, kad jisai (Sme
tona) išvažiuoja į užsienį “pa
taisyti savo sveikatą” ir įgalio
damas Merkį, pasiremiant vals
tybės konstitucijos str. 71-u, 
perimti jo galią.

Parašęs šitą laišką, p. Sme
tona hėdo į automobilį ir nu
važiavo į Kybartus. Pervažiavęs 
Prūsų sieną, jisai atsidūrė Vo
kietijoje. Paskui jį vijosi Lietu
vos armijos karininkų būrys, 
kurie norėjo jį sulaikyti ir su
grąžinti į Kauną, bet jisai pa
siekė Vokietijos sieną pirmiau 
už juos.

Taigi p. Smetona išvyko iš 
Lietuvos, ne tiktai neprotestuo
damas, bet atlikęs formalumą, 
kurį numato jo paties padik
tuota konstitucija: perdavęs sa
vo galią ministeriui pirminin
kui.

Šitokiame elgesyje “protesto” 
negalima įžiūrėti nė per padi
dinantį stiklą.

Jeigu p. Smetona bent nebū
tų įgaliojęs p. Merkio eiti pre
zidento pareigas, tai butų gali
ma sakyti, kad jisai bėgo nuo 
pavojaus ir kad jo išvykimas į 
užsienį nesudarė pagrindo mi
nisteriui pirmininkui elgtis taip, 
kaip numato konstitucija. Bet 
savo prezidentinę galią p. Sme
tona atidavė į kitas rankas.

Konstitucijos 71 strąipsnis.
Nežiūrint to, kad konstituci-

Lietuviai dar savo hepri- niųjų ir kairiųjų, 
klausomybės neatstačius, tau
tinių spalvų klausimas buvo 
keliamas (visokiuose lietuvių 
susirinkimuose. Buvo jaučia
mas reikalas parodyti vieny
bę bendru puošniu simboliu. 
Kaip juosta rėikejo Lietuvos

bes jisai gavo teisę įvažiuoti, 
tik kaip privatinis asmuo.k; .

lios perdayjino Merkiui, kuris 
įvyko, p. Smetonai parašius lai
šką ministeriui pirmininkui. P- 
as A. Merkys toliau veikė, kaip 
respublikos prezidentas. Tai da
vė progą Lietuvos okupantams 
legalizuoti” pirmąjį savo žing-

į Lietiivos “susovietinimą”.
. . r • • 

I » I . ;

Čekisto Dekanozovo 
atvykimas.

Lietuvą Stalinas pasiuntė 
liaudies komisarų tarybos pir
mininko pavaduotoją, čekistą 
Dekanozovą, ir šis pareikalavo, 
kad p. Merkys paskirtų Justą 
Paleckį ministerių pirmininku. 
Merkys sutiko.

Gavęs iš p. Smetonos galią 
atlikti valstybės prezidento 
veiksmus, jisai pakvietė Paleckį 
į premjerus. Paleckis sudarė 
naują ministerių kabinetą, ir p. 
Merkys jį patvirtino, o po to 
pats atsistatydino.

Vadinasi, p. Smetonos pava
duotojas taip pat nekėlė jokio 
protesto.

Tai liūdni ir kenksmingi Lie
tuvai faktai, bet nuo faktų pa-

n 

snj

aitgimimlo valandą* 
tik, kad kas nors čia 
autoritetingą atsaky-

Jau nuo Didžiojo Karo pra- 
straipsnis džios 1914 metais, dviem mu- , 

|sų kaimynams susidūrus lietu
viai ėmė ruoštis įnaują orga
nizuotą tautinį gyvenimą. Vo-! 
kiečiams Lietuvą užėmus 1915 
metais rugsėjo 18 d., susida
rė reikalingos sąlygos. Lietu
vių būrys Vilniuje, nors ir la
jai sunkiose okupacijos sąly
gose, viešai ir slaptai šoko į 
darbą.

Tuojau susimetė komitetai, 
grupės, kur susibūrė visokių 
srovių veikėjai. Ir tarp kitų 
didžiųjų Lietuvos atsafymo 
problemų tada jie svarstė tau
tinių spalvų arba tautinės vė
liavos klausimą. Vėliava at
rodė tiek pat būtina, kaip 
gimstančiam kūdikiui marški
nėliai.

Bet visai konkrečiai tauti
nių spalvų arba vėliavos klau
simą pastatė tiktai 1917 m. 
birželio 8 d. susirinkimas pas 
d-rą J. Basanavičių. Tai buvo, 
berods, eilinis vadinamojo 
Gonsortiumo posėdis.

To nerangiu lotynišku var
du pavadinto Gonsortiumo is
torija buvo gana vingiuota.

Tik karui prasidėjus, buvo 
Vilniuje sukurtas nepartinis 
Komitetas nukentėjusiems nuo 
karo šelpti. Martynas Yčas, 
būdamas Rusijos Durnos ats
tovu, tiko jam" pirmininkauti 
ir juoba pinigams išgauti. Bet 
kilo nesusipratimų tarp deši-

va, kaip išdumti į Prusus! Tie 
faktai žymiai sukompromitavo 
Lietuvos reikalą ginče su Mas
kva. Jeigu butų buvęs koks 
nors protestas, kad ir “pasin
gas”, tai visam pasauliui butų 
buvę aiškiau, kad bolševikai pa
vartojo smurtą prieš Lietuvą. 
Ir gyvenantieji užsieniuose lie
tuviai butų buvę mažiau suklai
dinti.

Formaliai imant, Paleckis ir 
jo kabinetas buvo “teisėta Lie
tuvos Vyriąusybė” — tokia pat 
teisėta, (toks buvo p. Smetona 
teisėtas prezidentais. Ne be rei
kalo į tą “teisėtą vyriausybę” 
sutiko įeiti net Ernestas Galva
nauskas.

Tačiau Stalino komisarui rū
pėjo tiktai teisėtumo skraistė 
smurtui pridengti. Kai tiktai 
Paleckis sudarė ministerių ka
binetą, kurį Merkys patvirtino 
ir pats pasitraukė, kai Dekano

tus, buvo sudarytas Biuras iš 
M. Biržiškos, Klimo, šaulio, 
Smetonos ir Stankevičiaus. 
Biuras rinkosi labai dažnai ir 
iš tikrųjų atlikinėjo visą dar
bą. Jis, pav., surašė ir atsaky
mą į pragarsėjusį Lietuvos 
lenkų memorandumą Vokieti
jos kancleriui, kur ouvo rei
kalauta įjungti Lietuvą į pas
kelbtą Lenkijos karalystę. Vi
sas Consortiumas rinkosi Biur 
ro pranešimams išklausyti ir 
bendriems debatams. Visa tat 
buvo daroma, žinoma, visai 
slaptai nuo vokiečių ir daž
niausia pas Basanavičių Mok
slo Draugijos bute senuose 
vienuolyno rūmuose prie šv. 
Mikalojaus bažnyčios.

Tame Gonsortiume 1917 m. 
birželio 6 d. ir buvo pakel
tas Lietuvos tautinių spalvų 

dažnai iš tu arI*a vėliavos klausimas.
Basanavičius pirmas paskai-

Vokiečiams Lietuvą užėmus, 
Komitetas pasidalino pusiau: 
Yčas su dalim narių pasitrau
kė į Rusiją, o vice-pirminin- 
<as Smetona su kita dalim 
pasiliko Vilniuje. Tuojau bu
vo pamėginta visus lietuvius 
suburti į vieną krūvą tame 
Komitete. Tatai pasisekė, nors 
ir ne pirmomis dienomis; dar 
daug senų partinių atrugų ne
išgaravo. Tačiau apystovos 
reikalavo vienybės ir savitar
pinio susiklausymo.

Kadangi Komitetas daugiau
sia užsiėmė prieglaudomis ir 
pašalpa, tai šalimais kūrėsi 
kitokios grupės, < 
pačių žmonių. 1915 m. gruod
žio 4 d., pavyzdžiui, susirinkoI te savo straipsnį, kurį jis buvo 
Rūtos klubo priedanga 31 vii- seniau atspausdinęs Amerikoje, 
nietis ir A. Janulaitis ten pas- Jis įrodinėjo, kad vėliavų spal- 

k kaitė referatą apie PrūsųĮva senovės Lietuvoje visada 
Landtago nario Gaigalaičio buvo raudona, o ant to raudo- 
brošiurą, Litauisch-Baltische no dugno buvo pavaizduotas 
Frage, iškeldamas Lietuvos kardu užsimojęs raitelis ant 
ateities klausimą. Čia jau kiįo pirmo žirgo. Basanavičius pata- 

ir 
biuro, | Vyties ženklą ant raudono dug

no padaryti atgimusios Lietu
vos vėliava.

Niekas tam nesipriešino, bet 
vienas kitas pastebėjo, kad ta
tai neišsprendžia tautinių spal
vų klausimo, juoba kad ir pats 
Basanavičius pažymėjo vėliavą

kitų klausimų dėl propagan-|r^ tradiciją toliau tęsti i 
do£, dėl informacijų ] 
dėl etnografinių Lietuvos sie
nų ir tt.

Antras toks Rūtos sambū
ris, po savaitės, išklausė Dr. 
J. Šaulįo paskaitą apie Rohr- 
bacho knygą Russland und 
wir. Susirinkusieji svarstė, 
kaip spirtis prieš lenkų akci-Įkuvus visa(U su Vytim. Be \y- 
ją, kuri įsiteikdama vokie- tics raudona vėliava skyrium 
čiams, Lietuvą traukė prie nebuvo vartojama. Reikėjo tad 
busimos Lenkijos. pasirinkti naujas spalvas, ku-

Dar po savaitės (XII. 18) rios galėtų sudaryti paprastą 
tokia Rūtos arbata jau nusi-pias<‘'en’nt> lengvai pasiuvamą 
bodo. Dar karią Rūta susirin-|sl>a'vY vėliavą, šalia istorinės 

valstybinės vėliavos su Vytim.
Gonsortiumo nariai tada nu

statė principą, kad butų pa
rinktos tokios spalvos, kurios 
daugiausia aptinkamos liaudies 
dirbiniuose, juostose, žiurstuo-

ko gruodžio 28 d. Janulaitis 
kiek netvarkingai, bet karštai
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zovas ėmė sukti sovietinę kata- 
rinką, o naujieji m misteriai 
pradėjo 'pagal tą muziką šokti.

Visi Paleckio vyriausybės 
vardu atliktieji darbai buvo 
grynas humbugas ir žmonių ap
gavimas: “liaudies seimo rinki
mai”, “sovietinės konstitucijos” 
priėmimas, delegacijos siunti
mas į Maskvą, “stojimas” į So
vietų Sąjungą ir 1.1. Jokio tei
sinio pagrindo šitiems žings
niams nėra. Lietuva yiyi “suso- 
vietinta” ir prijungta prie Ru
sijos prievartos keliu, prieš 
žmonių valią.

Ar p. Smetona dėl to, kad jis 
nerezignavo, galės kelti kokią 
nors pretenziją dėl prezidento 
galios, sugrįžęs Lietuvon, kai 
bolševikai bus iš jos išvyti, tai 
— kitas klausimas. Lietuvos 
žmonės jam tos galios nebuvo 
suteikę. Jisai buvo ją uzurpa
vęs. Paskutinis teisėtas Lietu
vos respublikos prezidentas bu
vo Dr. Kazys Grinius. Tačiau 
nuo to laiko praėjo daug metų.

Atrodo, kad po karo Lietuva 
savo valdžią rinks, visai neatsi
žvelgdama į tai, kas ją valde 
pirmiau, ir ji tikrai nenorės, 
kad ją valdytų demokratijos 
priešai.

P-o A. Smetonos vizitą Ame
rikoje yra privatinio pobūdžio. 
Visos srovės, kurios stoja už 
Lietuvos nepriklausomybės at- 
steigįmą, šitame punkte yra nu- 
si&tačiusios vienodai.

mybės šūkį. Prieš mirtį klu
bas pamėgino mestis į politi
nį sukurį, bet tam nebetiko 
arbatėlių rėmai nei atmosfe
ra.

Todėl po Naujų Melų atsi
rado naujas susibūrimas, 
daug siauresnis, bet aiškiau 
nusistatęs politikos 'klausi
mais. Tai buvo vadinamieji 
ketvirtadieniai. Antrame to
kiame ketvirtadieny 1916 m. 
sausio 27 d. dalyvavo vienuo
lika žmonių: Basanavičius, 
kun. Dogelis, Grajauskas, Ja
nulaitis, Kairys, Klimas, Ky
mantas, kun. Kukta, J. šaulys, 
Smetona lir Stulginskis. Vė
liau tame būry matome dar 
kun. Stankevičių, šerną, J. Vi
leišį ir net Domaševičių. Jis 
rinkosi vasario 3 d. 10, 17, 24, 
kovo 16, 23, 29 d. Svarstomi 
klausimai buvo bendri politir 
niai, praktiški, kilę okupaci
jos sąlygose* propagandos, 
laikraščio, net slaptų atsišau
kimų.

Bet ir tie pasikalbėjimai il
gainiui kiek ištižo, o reikalų 
atsirado visai konkrečiu ir net 
skubių, kuriems reikėjo orga
nizuoto reagavimo. Todėl ir 
tas vadinamas inteligentų bū
rys pakriko. Bet tuojau buvo 
sudarytas, balandžio 24 d., 
naujas būrys iš Basanavičiaus, 
Dogelio, Klimo, šaulio ir Sme
tonos. Vėliau buvo dar pa
kviesti M. Biržiška, Janulaitis, 
Kairys, Stulginskis ir Žmuid
zinavičius.

Tuo budu susidarė vaidina
moji Politinė grupe, kuri ruo
šė memorandumus okupacijos 
valdžiai, siuntė delegatus į už
sienį, steigė atstovybes, svar
stė orientacijos klausimą, or
ganizavo etnografines studi
jas, galvojo apie visos Lietu
vos ; atstovų konferenciją, rū
pinosi laikraščio leidimu ir 
taip toliau.

1917 metais ta grupė kaž
kodėl gavo Gonsortiumo var
dą. Gegužes 10 d. į tą Consoir* 
tiumą buvo dar priimti: A. 
Gylys, kun. Brazys, D. Mali
nauskas, o vėliau Stašinskas, 
kan. Kukta ir kun. Reinys. 
Taip Consortiumui prasiplė-

kios spalvos yra žalia ir rau
dona. Tų tad spalvų suderini
mu vėliavoje ir buvo pavesta 
užsiimti dailininkui Žmuidzina
vičiui.

Bet dar ilgai nebuvo surasta 
darnaus spalvų santykio. Žmui
dzinavičius nebuvo vienos nuo
monės su Tadu Dauginki, ku
ris tuo klausimu buvo taip pat 
konsultuotas. Ginčytasi daug 
dar dėl spalvų skaičiaus. Vieni 
norėjo dviejų, raudonos ir ža
lios, kiti būtinai trijų. Rasti 
trečią buvo sunkiausia. Projek
tų projektai buvo sudaryti ir 
net tų projektų paroda. Klau
simas nusitęsė ligi Vilniaus 
Konferencijos, kuri tautinių 
spalvų klausimą svarstė savo 
posėdyje 1917 m. rugsėjo 23
d.

T. Daugirdas, musų senas 
archeologas ir dailininkas, siū
lė vėliavą iš žalios spalvos vir
šuje, baltos vidury ir raudonos 
apačioj. Bet jis pats tuo savo 
siūlymu nebuvo patenkintas. 
Jam atrodė geresnė tiesiog ža- 
lia-raudona, nes tos spalvos do
minuoja musų žmonių dirbi
niuose. Pagaliau jis siūlė siau
rą geltoną juostą tarp tų dvie
jų spalvų. Žmuidzinavičius gy
nė dviejų spalvų vėliavą, rau- 
doną-žalią, nes tos spalvos reiš
kia meilę ir viltį... Kiti norėjo 
matyti vėliavoje gamtos at
spindį: žalius laukus bei pie
vas (apačioj), geltonus žiedus 
(vidury’) ir raudoną tekančią 
saulę (viršuj).

Konferencija neišsprendė to 
klausimo ir pavedė tat padary
ti išrinktajai Tarybai. Tai bu- 
/vo, berods, paskufinis progra
mos punktas ir nebebuvo kaip 
jo vieno nukelti į kitą dieną.

Bet ir Tarybai nesisekė grei
tai nusistatyti. Per kelias sesi
jas nutyso svarstymai ligi visi, 
svyravimų nuvarginti, sutiko 
priimti dabartinės Lietuvos 
tautinės vėliavos spalvas ir 
tvarką. Kada tikrai Jaryba tą 
projektą priėmė — negalėčiau 
pasakyti. 1918 m. vidury dar 
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MAKS NORDAU NUO SUŠALIMO

DAILININKAS
(Tęsinys)

Tokiu bildu jie nuėjo visi 
per sodą prie namų, augštas 
žmogus ėjo su maža mergyte 
priešakyje, šalia su jais, išsi
tempęs, didingai ėjo ant sa
vo trijų kojų pastatiklis, čia 
pat žingsniavo keturkojė kėdė 
ir paskui jų šokinėjo nedide
liais šoktelėjimais, sunkiai, lyg 
rupužė dėžė su dažais.

»
Einant skraidė turėjusios 

sode lizdus lieponelės ir juodi 
strazdai *ir sutiko dailininką 
linksma daina, kuriai jis at
sakinėjo maloniu linktelėji
mu. Akacijos ir laukiniai kaš
tanai bėrė savo žiedus ant jo 
ilgų plaukų, kai jis ėjo po jų 
šakomis.

Gi katė, kuri šildėsi po sau
lute prie įeinamų durų, 
greitai pabėgo. Ji nieko ne
suprato mene ir ją išgąsdino 
pastatiklis, sudedama kėdė ir 
dėžė su dažais, kuriuos ji pri
ėmė per priešingus jai gyvū
nus.

Maža mergytė nubėgo pir
myn ir pranešė motinai apie 
stebėtiną svečią, pastatiklį, 
sudedamą kėdę ir dėžę su da
žais, atšokusias ir atropoju
sius paskui juos.

Bet dailininkas paliko juos 
kieme ir įėjo vienas.

Jis pasakė motinai, kad jos 
dukrytė nori mokytis piešti. 
Ji, matomai, turi tam gabumų, 
be to, ji laiminga, ir visa sek
sis puikiai.

Jis pasiruošęs mokyti ją iki 
tol kol jam užteks žinių.

Motina nieku nesipriešino 
tam, kad tiktai mokslas nie
ko nekainuotų.

Dailininkas nuramino tau
pią moterį ir nutaria, kad 
Maksa pasidarys dailininko 
mokine.

—Kame gi tamtos dirbtuvė? 
—pakaušė motina.

—Kur tik ‘tamsta nori. — 
tamsios sode...

—Ar atvirame ore?
- Ne. Jeigu tamsta leisi aš 

pasistatysiu ten namelį.
Motinos veide pasirodė abe

jojimas.
—Hm, —tarė ji,—tai tęsis 

ištisus mėnesius, ir visi tie as
mens darbininkai, dailidės ir 
šaltkalviai triukšmaus ir da
rys nešvarumą...

—Nieko panašaus, — nu
traukė ją dailininkas. — Ne
bijok tamsta nei nešvarumo, 
nei netvarkos. Per vieną va
landą visa bus paruošta, ir aš 
pakviesiu tamstą apžiūrėti 
statybą.

Ji pamanė, kad jis juokiasi 
ja, bet jis nedarė lokio įspū
džio.

—Gerai,—tarė ji,— pamaty
sim po valandos, ar tikrai 
tamsta kalbi.

Dailininkas išėjo, ir Maksa 
nuėjo paskui jį. Ji norėjo ma
tyti, kaip jis pastatys per vie
ną valandą namelį.

Jis suieškojo sode prie tvo
ros, saulės nušviestą pievutę, 
be medžių, atsisėdo ant savo 
sudedamos kėdės, išėmė iš dė
žės naują nedidelę drobę, už
traukė ją ant pastatiklio, pa
galvojo truputį ir ėmė piešti 
puikų namelį, primenantį dė
žę brangymynams.

Sienos buvo iš marmuro, 
prieš įėjimą — dešinėj ir kai
rėje—buvo pastatytos kolonos, 
stogas iš žalios geležies, o už 
veidrodiškų langų matėsi 
geltonos šilkinės uždangos.

Ir visa, ką dailininkas vaiz
davo ant drobės radosi tik
rumoje.

Ir kai namelis buvo padary
tas ant drobės jis buvo pada
rytas ir sode. Dailininkas pa
ėmė Maksą už rankos, įėjo su 
ja ten. Paskui jis vėl atsisė
do ir ėmė piešti atitinkamą 
apystovą — gražius senoviš
kus sienų popierius iš šilko 
auksinio audinio, turkiškus 
kylimus švelnių išblukusių 
spalvų, plačius, žemus daily- 
suolius, lengvas auksuotas kė
des, aukštas pjaustytas spin
tas iš juodo medžio, o kertė
se ir padarytuose įdubimuo
se geležinius senoviškus ka
rių rubus, bronzines stovylas 
ir didelius farforinius indus 
dėl gražumo.

Jis neužmiršo ir savo ma
žos bičiulės ir nupiešė jai še- 
lias lėles — vieną gražesnę už 
kitą, kiekvieną kitais rūbais, 
ir gražiausią iš jų vaizdavo 
baltaplaukę šveicarietę su si
dabriniu grandinėlių prie lie
mens.

Kai Maksa pamatė ją, ji 
garsiai suriko iš džiaugsmo, 
pribėgo prie šveicarietės, paė
mė ją ant rankų ir tarė:

—Aš parodysiu ją mamai!
—Ne,—tarė dailininkas, — 

tu neturi nieko iš nešti iš čia. 
Gali žaisti čia dirbtuvėje su 
savo lėlėmis, o kai tavo moti
na ateis čionai, ji pamatys jas.

Bet namelis nebuvo dar 
baigtas.

Kai puošni vidaus apystova 
buvo jau padaryta, dailinin
kas nupiešė dar dvi jaunas 
negrikes su kaspinuotais šilki
niais rūbais ir raudonomis 
skepetaitėmis ant galvos. Po 
paskutinio teptelėjimo teptu
ku jų atvaizdavimui — jos 
stovėjo dirbtuvėje, kaip gyvos, 
priėję prie dailininko ir že
mai nusilenkė jam ir Maksai.

—Tai tarnaitės, — paaiški
no dailininkas, —•’ jos tavęs 
klausys, jeigu tu joms protin-

* Liaudies .padavimu, vaikas, gimęs 
sekmadieny, laikomas laimingu.

Davė Anderson iš Baraga, Mįch., vienas iš 21 žuvi
ninko, kurie per ištisą naktį išpluduriavo Superior ežere 
ant lyties per pereito sekmadienio didžąją vėtrą, pasa
koja savo vaikams, Margaret ir Donaldu apie nuostabų 
išsigelbėjimą. Tiems vyrams gręsė mirtis, jei ne nuo pri
gėrimo, tai nuo sušalimo, nes su vėtra kartu nupuolė 
temperatūra žemiau nulio. Kitų žmonių nuo kranto pas
tangos plūduriuojančius vyrus išgelbėti nedavė vaisių, 
nes per ledus negalėjo prie jų priplaukti. Tik vėjas lytį 
nunešė prie kranto.

gai liepsi. Bet jos atsakinės 
tau tik žvilgsniais, nes jos ne
bylės.

—Argi tu negali suteikti 
joms kalbėjimo dovanos? — 
paklausė Maksa.

—Ne,—tarė dailininkas, — 
to aš negaliu. To man tektų 
prašyli kito dailininko—poeto. 
Bet negrikėnis tai nereikalin
ga.

Nepraėjo ir valandos — tru
ko kelių minučių,—kai daili
ninkas grįžo pas Maksos mo
tiną ir paprašė ją aplankyti 
jo namą sode ir dirbtuvę.

Motina buvo labai nustebu
si, pamačiusi puikų mažą 
marmurinį rūmą, jo turtingą 
apystovą, juodas tarnaites *su 
palvotais šilkiniais sijonais ,ir 
šešias Maksos lėles.

—Tamsta gabus dailininkas. 
Aš patikiu Tamtsąi savo Mak
są. Ji išmoks pas tamstą daug 
ko.

Kiekvieną rytą Maksa atei-Į 
davo į dirbtuvę. Dailininkas 
siųsdavo ją namo jeigu diena 
būdavo apsiniaukusi, arba jei
gu jis pats būdavo blogo ūpo.

Ji stropiai ėmėsi mokytis ir 
norėjo tuojau piešti ant dro
bės dažais ir teptuku. Bet dai
lininkas neleido jai to.

—Tu turi pirma išmokti ge-

Spausdinam
PLAKATUS. BILIETUS 

BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
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NAUJIENOS
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CHICAGO, ILLINOIS
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Daug Darbo Reikia 
Iki Prekės Atsiduria 
Ant Lentynų

Ir jis davė jai paprastą 
pierį ir paišiuką. Neprityrusia 
ranka ji braižė įvairius lauk- 
stylus brūkšnius ir įtimpai 
žiūrėdavo iš už braižymo len 
tos, -stengdamasi pamatyti tik
rumoje tai, 'ką ji nupiešė.

Bet niekas nesirodė^
Tuomet ji metę paišiuką ir 

sušuko nekantriai:
—Jeigu aš negaliu sukurti 

nieko tikro, tai tas visai neį
domu. Išmokyk mane tavo 
meno ir daugiau nieko.

Dailininkas pažiurėjo į ją 
rimtai ir atsakė:

—Meno negalima išmokti 
per vieną dieną. Reikia ilgai 
ir kantriai dirbti.

—Ar dagi man,, laimingai?

—Dargi tau... Gi tas, kas 
negimė laimingu, tas visai ne
gali išmokti jo. Tu turi pradėt 
iš pačios pradžios, kaip tai da
rėme visi mes. Tu neturi tei
sės atidaryti dėžės su dažais 
pitma, negu tu visai tikrai im
si dirbti paišiuku. Pamanyk, 
mano vaike, kas butų jeigu aš 
leisčiau tau piešti dažais anks
čiau, negu tu gerai išmoktum 
to? Tu nupieštam išgamą ir 
nelaiųiingą būtybė gyventų,— 
sužalota ir sulaužyta, ji stove 
tų prieš lavp akis.

,(Bus daugiau)

po-

nizacija. Ją turi sudarę patys 
krautuvininkai, virš 500. Jie 
tiesiai įš dirbtuvių perka mais
tą vagonais, tokiu bųdu gaųųa 
visuomet šviežias ir pjgesnęs 
prekes, ir tuo budu pirkdamos, 
Midwest krautuvės visuomet 
užtikrina kpodidžiausį pasirin
kimą šeimininkėms.

nas dalykas tam išpardavimui 
buvo rūpestingai parinktas, ir 
neš didelę naudą kiekvienai šei
mininkei. Pasinaudokite šiuo 
išpardavimu, eikite pirkti į 
Midwest krautuves. (Sp)

Insurance reik pas 
P. Vileiš) EIK 
DR. P. VILEIŠIS

Atstovai!
Prudential Ins. Co. of America 

175 VV. Jackson H AR. 2500
Home Office Newark, N. J.

4432 S. California Avė. Lai. 0771

Jei 
Dr.

Šią gavaitę Michvest Krautu
vės turi specialį išpardavimą, 
kuris garsinamas kitoje vieto
je, šiame laikraštyje. Kiekvie-

• Užsižiebusi degtuką, 
Mary Newman ko tai ieškojo 
rūbų spintoje. Rūbai užsidegė, 
ir kilęs gaisras padarė $l,20Q 
jos namui, ties 6123 South 
May Street. Apdegė ir du greti
mi namai, adr. 6121, ir 6125.

Mrs. BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

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

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

apdraustas.

PAVASARINIS IŠPARDAVIMAS
PUIKIOS RŪŠIES MAISTO 

NAUJAS, ŠVIEŽIAS PREKIŲ PASIRINKIMAS KURIS PADA
RYS JŪSŲ MAISTĄ SKANESNIU IR MAITINGESNIU

•IŠPARDAVIMAS! PENKT. IR ŠEŠT., KOVO 21 IR 22

Reinkite Lietuvišką 
Žyduką,

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

“MIDWEST” PUIKIAUSIOS KOKYBĖS GRYNOS SMETONOS

SVIESTAS SV.32fec
Puikiausi gamtos pagaminta! U. S. Gov. Certificate of Quality 

patikrina kad tdri 92 score ar aukščiau
“MIDWEST” PUIKIAUSIOS KOKYBĖS VIS AKAM
MILTAI 5 sv. maiš. 19c 24'/z sv. maiš. 690
“Bake-Rite” gryna vegetąble shortening 3 sv. ken. 370 
“SNIDER’S” Tomaičių Catsup 
ii

did. būt. 150
KOSTO” Dezertai ar Tapioca Puddings 4 pak. 190

“Lipton’s” Juoda Arbata 2 maž. 17 c Vi sv. pak. 230 
SPAGHETTI AR MAKARONAI
“RED CROSS” 3—7 unc. pak. 13c 2 1 sv. pak. 170 
“Sunfilled” Grandžių Sunka 12 unc. ken. 3 už 250 
“Shurfine” Grapefruit sunka No. 2 ken. 3 už 250 
“Justice” Tomaičių Sunka 23 unc. ken. 3 už 250

—
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“MIDWEST” PUIKIAUSIOS KOKYBĖS
DVZJ A T Pusės ar Cieli

1 Didelis ŽVz kenas

N epriklausomybė 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansiniai apsirūpinęs. Statyki
te, remontuokite ir įsigykite na
mus pagal musų ilgamečio iš
mokėjimo planus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $5,000 mokame 314%.
KEISTUTO SAV1NGS

and LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS, Sec.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

Maisto kelionė ilga nuo 
ūkininkų iki krautuvių

Eidami pei gyvenimą mes 
dažnai nei nepa galvoj a rųe apb 
kai kuriuos svarbius dalykus, 
priimam juos lengvai. Važiuo
jame gatvekariais, bet nepagal
vojame kokios didžiulės orga
nizacijos reikia gatvejkarius 
operuoti. Pirkdami automobilį 
neįvertiname, kiek darbo, gal
vojimo ir planavimo reikėjo 
įdėti, kad jį padaryti gražiu, 
greitu ir patogiu.

Panašiai yra su maistu. Mais
to prekes ilgai keliavo iki pa
siekė krautuvių lentynas. Mais
to pramone yra milžiniška. Ji 
prasideda su ūkininku, kuris 
maisto produktus augina. Rei
kia didelių dirbtuvių jį paruoš
ti pardavimui. Reikia gelžke’įų, 
trokų arba laivų jį sugabenti į 
miestus, reikia gal an saųdel/ų 
ir didelio darbo jį išdalinti į 
krautuves.

500 krautuvių — viena 
organizacija

Taigi, ir ■ Midwest krautu
vėms aprūpinti prekėms veikia 
didelė, gana komplikuota orga

“LIBBY’S”
Pork and Beans did. 28 unc. ken. 2 už 190
“Lincolnshire” Piaustyti Lašiniai ^4 sv. pak. 150
“PABST-ETT” Sūrio Maistas 2 pak. 270

1

PUIKUS FLORIDA VALENCIA
GRANDŽIAI did. 150 mieros tuz. £50 
GRAPEFRUIT did? 64 mieros 3 už 100 
ŠVIEŽI RIDIKAI pundelis

“OXYDOL” ~2~mažiT7c £did7 pak? 350 
P &G Balta Naphtha Muilas did. šm. 3 už 110 
“FLEECY-WHITE” BLEACH k?L bulT 140
“BRILLO” 2 maž. 17c~ did. pak. 17^
“LITTLE’bOY BLUE” Lazurka" 2 už 170
1c IŠPARDAVIMAS ' 
SWEETHEART Muilas
BATHROOM TISSUE~
“NORTHERN” 4 rolės ££0

Padaryta iš “Fluff” Labai Minkšta

3 š m. už 18c 
ir 1 šm. už 10

MES PRIIMAM ORANDŽINES IR MĖLYNAS ŠTAMPAS 
$100 DYKAI Kas Savaitę. Taupykite Musų Kuponus

PIRK UŽ MAŽIAU IŠ

MIDWEST STORES
500 Nepriklausomų Apylinkinių Krautuvių

DABAR LAIKAS INVESTUOTI PINIGUS j

UN1VERSALSAVINGS&LOAN ASS’N
1739 SOUTH HALSTED STREET

' Mokame 3'/z Nuošimčio ant Visų Įnvestmentų.

Jųsų indėliai apdrausti iki $5,000.00 per Federal Savings and Loan Insurance Corporation, 
Wasfalngton, D. C.

VISI LIETUVIAI 
REIKALAUJA
PLEITU

Ateikite į Phillip’s Dental Labo 
ratory kol kainos žemos

TRU-FIT 
PLEITAI 

Lab. kaina

$9.50
ir aukse

GARANTUOTA MEDŽIAGA 
Taisome ir Atnaujiname senus 
pleitus viena .... C4 .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 storus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatėm an
glis į visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
šaukit Tel. VICTORY 006«

• FOTOGRAFAS

LIFE

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

SPECIAL 
TRUMPAM 
laikui
60 Dienų 

Dvkai Išbandyt

ir

517.50
viena

American Beauty 
Pleitai
Ploni, natūralus,

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

nesulaužomi
Mokėti

s ■ ■ cn

$2.00 
DYKAI 

nuo įspaudų,

Atsineškit šj~Skelbimą!
Jis $2.oo perkant I 
Vertas" naujus pleitus

APSKAIČIAVIMAS
Pleitai gaminami 
gautų nuo laisniuotų dantistų.

Excel Dental Lab., Inc- 
4707 IR VIN G PARK RD. 
11351 S. MICHIGAN AVĖ. 

701-43 WEST 63rd STREET 
32 W. W*«WTNGTON! ST. 

Tel. DEArbom 1470 
Atdara vakarais—4 aukštas.
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Bankas Sako Davęs 
$1,000 Daugiau 
Negu Priklausė
Žmogus Patrauktas Teisman

DETROIT, Mich. — I. Mar
elis, tepliorius, patrauktas teis
mo atsakomybėn su apkalti
nimu, kad jis buk tai nuėjęs 
i bankų iškeisti čekį per kasie- 
riaus laidą gavo $1,000 dau
giau negu jam priklausė.

Marelis, pašauktas prieš J. 
V. Komisijonierių, nieko ne
sakė tik pareiškė, kad jis nė
ra kaltas. John S. Būgas, F.

R. I. Detroito biuro galva, at-Į AlKa f 
sisako paskelbti smulkmenų vllilllllvl D 
apie šią bylą, kuri jei busi 
išnešta nuosprendis prieš Mar
elis, turi galimą bausmę $5,- 
000 pinigais ir 10 metų kalė
jime.

Pelnas $5,009,000
Detroitiečiai
Pasaulio Čampionai

Didelė Aukso Rockford, III

'‘Problema” Linksmas pokyl

SANDELIS VISOKIŲ
ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ

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

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

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

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

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

85c 
60c 
60c 
60c 
60c

“Klaida.’’
Kiek daugiau apie permo

kėjimą patirta iš banko, kur 
jis įvykęs. Sako, kad Marelis 
atėjo su tuksiančio dolerių 
čekiu ir paprašė dviejų penk- 
šimtinių banknotų. Išmokėto- 
jas pasakęs, kad jis penkšim- 
linių tuo laiku neturįs ir pa
siutęs dvidešimties dolerių 
banknotus. Marcus pasakęs, 
kad gerai, ir, girdi per apsiri
kimą jam išmokėta 100 bank
notų vieton priklausančių 50.

Byla Balandžio 16.
Iškilus klaidai aikštėn, ban

ko direktorius ir i_______
jas tuoj nuvyko į Marcus na-' 
mus ir jam reikalą išaiškino, 
bet tas, girdi, atsakęs, kad jis 
tuos pinigu*, visai nei neskai
tęs išmokėjo kitam asmeniui.

Marcus dabar paliuosuotas 
po $1,000 užstatu ir byla bus 
svarstoma balandžio 16 d.

MIIAVAUKEE, Wis. —Pe
reitais metais 
Manufacluring 
darė $5,051,444 
Užpernai uždarbis siekė $3,- 
709, 548.

Streikas kompanijos West 
Allis, Wis., dirbtuvėse dar nė
ra likviduotas.

CHICAGO, III. — Detroito 
igles baskelball komanda1 

Allis-Chalmcr.•• jaiinėjo pasaulinį čampionatą' 
Company pa- Chicagos International Am-’ 
gryno pelno, phitcalre lošimuose. Finaluose 

ko-

Ne, Ne Ekspliozija, 
Jis Varduves Šventė

supliekė Oshkosli, Wis. 
maudą, 39-37.

i Kontraktai Rockfor 
dui, Peoria, 
Waukeganui

Ponų Broniaus ir Am'lijos 
Nekrash namuose (801 Simina- 
ry St.) kovo 16 d. įvyko poky
lis. Iš ponų Ntkrash pusės t.i 
buvo siurprizas gnii:iėms ir 
draugams, kurie buvo pakv e i
ti pietų bei vaiš narni gardžiau 
siais valgiais ir gėlimą 
so dalyvavo ape 25 Žino:.ė'.

Visi smagiai linksminosi, d i

Dinamitavo 
Bažnyčią, 4-is 
Sužeidė

,tManna,> East Chicago j e

EAST CHICAGO, III. — 
Leon J. Granger, vielos aseso-, 
rius turi galvosūkį. Jisai neži
no kaip takšnoti 460 plytų au
kso, kurias Užtiko vienos me-' 
talų refinerijos nuosavybėje J 
Auksas vertas apie $4,000,000,Į 
ir jei Grangeriui pasisektų jį navo, klausėsi muzikos arba lo- nį įžeidimą, 
aptaksuoti, tai East 
gautų $120,000 taksais. 
Ihii tai butų mauna

LYONS, Ind.— Keturi žmo
nės buvo sužeisti dinamito 
sprogime, kuris apgriovė vie
tos metodistų bažnyčią. Spro- 

Iš vi-Į girnų kaltinamas vienas apy
linkės ūkininkas, .lis keršijęs 

-1 bažnyčios klebonui už “asine-

Chicago
Mieste-1 iki vėlumos.

St. Charlietis 
Armijon

111. — Nusi- 
gyventojai ėmė 

išmokėto-'P°^CBQ klausti “kur
I įvyko ekspliozija?” Trenks
mas “iki pamatų sukūrėte mu
su namus!” c

Policija ėmė tyrinėti.
Kaltininku pasirodė 

mas Naples, gyvenąs
North ir Fifth avenue. Jis pa- 

; aiškino, kad savo mirusio tė
vo, Juozo, gimtadieniui ir 
varduvėms paminėti, Juozų 
dienos vakare jis kasmet, ir

MAYW()OD, 
gaudę vielos

AVASHINGTON, O. C. — 
Karo departamentas paskyrė 

Ikariškus kontraktus šioms II- 
! iinois firmoms: ‘Barbcr-Col- 
inan Co., Rockford, 
Johnson Motors 
$52,656, ir Caterpillar 
tor Co., Peoria, $5,835.

:o” ir kitokius žaidimus
. Kai laikas buvo 

tai sveč ai nuoširdžiai 
vaišingiems šeimini n-

Tho- 
pric

[Užmušė, Pavogė 
'Raktus, Apiplėšė

Garnys Racine
RAGINE, Wis. — Mr. ir 

Mrs. Williain Blask, 3203 Kiu
žio avenue, susilaukė sūnaus.

RACINE, NVis. —Mr. ir Mrs. 
i Edward Makovsky, Route 2, 
! užvakar susilaukė sūnaus.

kams.
Ponai Nekrash yra pavyzdin

gi, draugiški ir linksmo budo 
žmonės. Ten buvęs-

Problema lame: jei 
rija auksą laiko nok 

$1,116; fcderales valdžios rei-
Waukegan, ip metalą takšnoti nėra

kaip. Bet Grangcr irgi norėtų 
. iškolektuoti nors truputį los Statys Mokyklą 
$120,000 sumos, kurią turėtų (nnmmnnjjn 
gauti, pasiremiant aukso ver
te. Bet tokiam atsilikime 
East Chicagos turėtų susikibti 
su federalia valdžia.

Kas darvti?*

refinc-

Trac-

ADRIAN, Mich. — Nežino
mi piktadariai užmušė 69 me- e _ • „.
tų Herman P. Burgcr’į, pasi- Lietuvaite Laimėjo 
ėmė jo raktus cigarų krautu
vei, kurią velionis vedė, ir 
nuėję pasivogė $150.

Jei trenksmas buvo didelis, i . ~ ~~

ten Pirmą Vietą 
Muzikos Konteste

S T. CHARLES, III. Kovo fO(iėl, kad šįmet laikai ge-1 Brolis Į Armiją, 
27 d. is St. Charles į armiją Įa(j jr fejerverkų buvo 
išvyksta Anton D. Brazdonis. daugiau. Sesuo Į Jo Vietą

HAMMOND, Ind. — Prie 
Civic Centre, Hammonde, ne
trukus bus statoma nauja 
“high school” mokykla.

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5R49~~

LIETUVIAI

ja Dr. Peter T. Brazis
i GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO JSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

Ar Jie Aldermanai
Ar ne?

Ir Aurora Turi Galvosūkį.

AURORA, III. — Aurora 
turi 13 aldcrmanų, bet tuo pa
čiu laiku jų “neturi”.

Kas lai iškniso užmirštą (įs
tatymą, kuris sako, kad alder
manai nustoja savo teisių, jei
gu jie priima atlyginimą už 
miesto tarybos posėdžius, ku
riuose jie nedalyvauja. (Jiems 
moka po $10 už posėdį).

I Pasirodo, kad visi alderma-

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

su POVILU ŠALTTMIERU.

Laidotuvių Direktoriai

giau mitingų, bet savo $10 at
lyginimą už kiekvieną milin
gą gavo — ir tokiu budu yra 
“praradę” teisę .aldermanais 
toliau būti.

Tai gana kebli situacija, ku
rią jie bandys sutvarkyti atei
nančio pirmadienio posėdyje.

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

Vienur Taksus Kelia, 
O DeKalbas Naikina

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

ANTHONY B. PETKUS
6812 So. Western 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.

L J. ZOLP
1646 West 46th Street Phone YARds 0781

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

YARds 1138
YARds 1139

LACHAWICZ IR SŪNŪS
2314 Weat 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street TeL Pulhnan 1270

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

k

ar- 
mc- 

Wilfrcd Lc-į

WESTVILLE, III. — Phyllhl 
Shimkus, Weslville laukšles- 
nės mokyklos studentė, laimė
jo pirmąją vietą piano klasė- 

Ije čia laikydama dislrikto 
izikos konteste.

ST..LOUIS, Mo. — Kai 
mija pašaukė tarnybai 23 
tų taksi šoferį, 
Baube, jo vielą prie taksi vai- | i qx 
ro užpildė sesuo Viola. Mics- otOWC
tas jai davė specialį leidimą 
būti laksi šoferiu. 

---

Rockforde Pagerbta 
2 Lietuviai Atletai

Kalbės DeKalbe

mu-

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

Draugijos NanaL
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

S^rodomis ir Nedėl. pagal sutartį. 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

nuo

ROCKFORD, pi. — West 
Rockford ,'Highšchool vakar 
vakare surengė pagerbtuves 
87 savo goriausiems atletams, 
jų tarpe du lietuviai: Frank 
Bagdon ir Edward Bogdonas.

DeKALB, III.— Pirmadienį, 
kovo 24 d. DeKalbc, Mokyto
jų Kolegijoje, kalbės garsusis 
Chicagos Daily News karinis 
korespondentas Leland Slowc, 
kuris neseniai sugrįžo iš ka
riaujančios Europos. Slowe, 
kuris turi lietuvaitę žmoną, 
kalbės apie “Hitlerį Europoj

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidenciios Telefonas: 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

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

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI

nuo.

Tyrinėja Dviejų 
Mirti

ST. ANNE, III. — Prie Wi- 
chart, III., Chicago and East- 
ern Illinois traukinys užmušė 
du žmones, 25 i\ietų Robert 
Simmons, ir 19 metų Charles 
Cote. Abu iš St. Anne.

“Bulvių Čempionas”

AKIU SPECIALISTAI

Dr. F. Pulsuoki LeVan 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak. 
1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Damen. Hemlock G699

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS ;

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Nereikės Miesto Vehicle 
Taksų Mokėti.

De KALB, III. — Miesto 
taryba nubalsavo ,kad prade
dant gruodžio 31 d. 1941 m., 
DeKalbo automobilistams ne
reikės mokėti city vehicle tak
sos. ši pamaina statute yra iš
pildymas priešrinkiminio pa
žado, kurį padarė dabartinis 
majoras Hugo J. Hakala. Savo 
kampanijos kalbose Hakala 
nurodė, kad DeKalbui į iždą 
įplaukia užtektinai pinigų iš 
valstijinio gazolino — alyvos 
taksų paskirstymo.

LANSING, Mieli. — 
Ketvirtus iš eilės metus Mich- 
igano bulvių čampionatą lai
mėjo J. D. Robinson, buvęs 
mokytojas ir advokatas. Jo ri
kyje akras vidutiniai davė 590 
bušelių bulvių.

Texas Co., Pralaimė 
jo Uniją Bylą

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHTCAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai diena.
Phone MIDWAY 2880

Turėjo Ne Vieną 
Bet Du

Federaliam apeliaciniam teis
me Texas (gasolino) Corpora
tion pralaimėjo apeliaciją prieš 
Darbo Tarybos nuosprendį. Ta
ryba įsakė korporacijai netruk
dyti darbininkams organizuotis 
ar į CIO ar j nepriklausomą 
Texas Corp. darbininkų 
nizaciją.

orga-

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ,

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

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

ADVOKATAI

OAK PARK, III. — 17 metų 
Miss Pearl 
Catherine, 
tų reikėję 
jeigu Dr. 
Maywoodo 
rų akių. Bedarydamas mergi
nai operaciją Dr. Bengson at
rado, kad ji turi ne vieną bet 
du apendiksu.

Jis abu išpiovė. Vienas ruo
šėsi trukti, antrus buvo visai 
sveikas.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel- Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
3

Larsen, 411 North 
La Grange, gal bu- 
dviejų operacijų, 
B. N. Bengson iš 
nebūtų turėjęs ge-

$1,396,922 Karo
Kontraktu

Per paskutines tris dienas 
karo departamentais išdalino $1,- 
396,922 smulkiais karo kontrak
tais kelioms dešimtims Chica
gos dirbtuvių. Bene didžiausias 
teko Bauer and Black Co., 
$393,000, pirmos pagalbos reik
menims.

Dr. Kari Nurkat
(&URKAITIS)

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

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

Yards 3089
I 
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DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj .pagal sutartį.

DR. BRUNO .T.
ZTTRRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namu Tel. VTNCENNES 5272

Tel. HYDE PARK 3395
Dr. Susanna Slakis

Moterų ir Vaikų Ligų Gydytoja 
Dabar priiminės ligonius namuose 

6733 S. Crandon Avė.
Vizitai sulig sutarties 

(išskiriant trečiadienius ir šešta.)

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

ofisas—127 N. Dearborn St. 
1431-1434-Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 'So. Halsted S t

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230

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

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALumet 6877

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

Room 2014 Tel. STAte 757?
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto.

3149 SO. HALSTED STREET 
TeL VICtory 2679



Penktadienis, kovo 21, 1941

DRAUGAI IR KAIMYNAI REIŠKIA GILIAU 
ŠIĄ UŽUOJAUTA AVELIU ŠEIMYNAI

RAŪJIE^OS, Chicago, iii.

Staigiai Mirė Jų Motina ir Tėvas

BRIDGEPORTAS. — Trage
dija ištiko bridgeportiečių A- 
velių šeimyną. Jos septyni 
nariai, penki sūnus ir dvi duk
terys, yra įvykio taip pritren
kti, kad tik už labai ilgo lai
ko galės pilnai atsigriebti.

Užvakar, beveik vienu it 
tuo pačiu laiku mirė ir jų mo
tina, Kazimiera, ir tėvas, Do- 
ininikas Aveliai. Mirtys buvo 
netikėtos, ir staigios.

Rado Abu Negyvus.
Visi sūnus ir dukterys buvo 

darbe, kai tragedija įvyko. 
Telefonu gavę žinią, kad mi
rė motina, visi parskubėjo na
mo—ir čia susilaukę dar vie
no smūgio—atrado negyvą ir 
tėvą.

Pp. Aveliams skausmą lai 
sumažina giliausia užuojauta, 
kurią jiems šitoj skaudžioj va
landoj reiškia ne vien jų skai
tlingi draugai, bet ir jų kai
mynai, su kuriais jie draugiš
kai ir gražiai gyveno pel ilgus 
metus.

Jie paliko dukteris, Bronis- 
lavą Matulevičienę, Oną Van 
Kampen, ir sūnūs, Joną, Pra
ną, Dominiką, Juozą ir Julių, 
taipgi kelis anukus. Laidotu
ves tvarko dir. A. M. Phillips.

—Drg.

P. Paliulis — Kaip 
Ir Prisikėlė iš 
“Numirusių”
Visų Didelės Pastangos “Graži

no” Jam Gyvybę
CICERO. — Neseniai buvo 

rašyta, kad P. Paliulis ligoninėj 
su mirtim kovoja. Ištikrųjų, taip 
ir buvo.

Diena Iš Dienos
Kaip Juozapai ir 
Juzefinos Minėjo 
Savo Vardines

štai Kaip šventė Jas 
Townoflakiečiai

TOWN OF LAKE. — Vardu
vių proga draugai ir giminės 
sveikino ir linkėjo ilgiausių me
tų advokatui Juozapui Grisiui, 
kurio raštinė randasi ties 4631 
So. Ashland avenue.

Jonui Aveliui.
Pirmyn” Choro nariai, 

‘Naujienos”, reiškia 
užuojautą p. Jonui 

velionių sunui, kurį

Po apendikso operacijos išsi
vystė plaučių uždegimas, ir ga
lima suprasti kas tuomet atsi
tinka. Ligoninių rekordai rodo, 
kad labai mažas nuošimtis to
kių ligonių pasveiksta. Turtin
gas ar biednas — gyvybė kiek
vienam brangi. Pavojaus valan
doj visi ieško išeities — pagel- 
bos, o tas kainuoja nemažai. O 
kas to ištekliaus neturi, tai tu
ri

ir puošniais rūbais.
Dar to negana, panele G. Sa- 

kalaus-kaitė irgi išpildys eilę kla
siškų šokiiį, kuriuos publika la
bai mėgsta- matyti.
‘ Galima iš anksto spręsti, kad 
banketas visapusiškai bus kub- 
puikiauisias. Bus ir kitokių po- 
marginimų, kūnuos čia Šimkų 
paminėti^ o gal kitą kaHą pa- 
sistengsime dapildyti.

Skaitykite “Naujienas”.
Baittkėfb Koittišija.

DVEJOS SUKAKTUVĖS
Mėsos parduotuvės savinin

kas Juozas Atkočiūnas (Atken- 
son), 4402 So. Wood St., minė
jo dvejas sukaktuves: vardo 
dieną ir 30 metų biznio sukak
tį. Tai tuo budu šio meto var
dadienis Juozapui Atkočiūnui 
buvo nepalyginamai reikšmin
gesnis ir brangesnis negu pra
eities vardadieniai.

Rengia Vakarėlį 
Onai Dovgin 
Pagerbti

Įvyks Kovo-March 29
Smagus Šokių ir pasilinksmi

nimo pokilis įvyks šeštadienio 
vakare, kovo 29 d., Jonistų sa
lėje, £14 W. Š3rd St.

šį pokilį ruošia veiklios Onos 
Dovgin pagelbininkės. Jos turės 
paruošę skanaus maisto ir gar
džių gėrimų. Apart to, buš ir 
įdomus programas, kurį išpil
dys žymus vaidylos.i

Gabi Artistė
Nors Ona Dovgin savo

nos gabumais ir artistiškumu 
nesigiria, Vienok j oš artistišką 
vertę daug kas brangina ir ga
lima tikėti, kad jos bendradar- 
biai-Vaidylos, draugai ir publi
ka, visi atsilankys ir tinkamai 
įvertins jos darbus. Tad, nepa
mirškit kovo 2’9 d., nes atsilan
kę į Jonistų salę, visi turėsime 
daug smagumo ir malonumo.

— Vai dyla.

bandys “Atvaduoti”
35-tos ir Union

v/ i v/4Bažnyčią

KAIP BUVO NUSTATYTA 
LIETUVOS TAUTINĖ 

VĖLIAVA? CLASSIFIED ADS

sce-

taipgi 
ypatingą 
Aveliui, 
jie artimiau už kitus brolius
ir seseris pažįsta.

Jonas yra choro narys, taip
gi yra dainininkas kvarteto, 
kuris reguliariai dainuodavo 
“Naujienų” radio programuo- 
se.

Trūksta žodžių išreikšti jau
smus, kurie perbėgo jo draugu 
širdis, kai jie netikėtai suži
nojo apie Joną ir jo brolius 
ir seseris ištikusią nelaimę.

Kūnai Namie.
Abiejų velionių Avelių kū

nai yra pašarvoti namuose, 
adresu 942 Węst 33rd street, 
iš kur jie bus palaidoti šeš
tadienio Kazimiero
kapinėse.

ELZBIETA MART1NET 
po tėvais Naujokaitė. 
Downers Grove, III.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 18 d., 10:40 vai. vakaro, 
1941 m., sulaukus 58 metų 
amž., gimus Liet., Pašašuvos 
kaime, Batakių miestely, Ra
seinių apskr. Amerikoj išgy
veno 39 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Joną dukterį Marthą 
Pieritz, žentą William, 3 
sūnūs, John, marčią Marie, 
Martin ir George, marčią Bar
borą, 3 anukus ir kitas gimi
nes ir draugus.

Kūnas pašarvotas Adams 
Chapel, 5017 Highland avė. 
(į šiaurę nuo gėlžkelio _sto
ties), Downers Grove, III.

Laidotuvės įvyks penktad., 
kovo 21 d., 2:00 vai. popiet. 
Iš kopi, bus nulydėta į Lietu
vių Tautiškas kapines.

Visi a. a. Elzbietos Marti- 
net giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, Vyras, 
Duktė, Sunai, žentas, Marčios 
ir Gimines.

Dėl informacijų šaukite tel. 
Downers Grove 1228W.

užgesti.
Pinigai Tada Nesvarbu

P. Paliulis biznyj per daug 
metų, vienok turtų nesukrovė, 
tik galą su galu sudurė. Pavo
jaus valandoj ponia Pallulienė 
daktarams sako, “darykite ką 
galite. Užmokestį gausite su pa
dėka.” Du gydytojai, seni, pa
tyrę, su medicinos pagalba Pal
iulio gyvastį išgelbėjo, o jisai 
buvo jau kaip numiręs ir vir
šiausia ligoninės sesuo sakė, 
“Gaila, p. Paliulis miršta.” O 
pati Pallulienė gailioms ašaroms 

apraudojo.
Ruošiasi Grįžti Darban

O šiandieną su šypsena sako, 
“Petras sveiksta, grįš darban. 
Nors ir daug kaštavo, vien li
goninė netoli keturių šimtų, bet 
ką tas reiškia prieš žmogaus 
gyvastį?”

Už savaitės-kitos Paliulis grįš 
darban ir “tų šimtų” vėl bus, 
tad geriausio pasisekimo būti 
sveikam ir ilgai gyventi.

Beje p. Paliulis yra narys 
Chicagos Lietuvių Draugijos, 
Lietuvių Piliečių Kihibo, ir SLA 
301 Kuopos. Su pašalpa tų 
draugijų ilgai nekankins. Sako, 
“kad tik pradėsiu vaikščioti, at
sisakysiu. Nenoriu draugijų 
skriausti.” D.

IRGI DVEJOS SUKAKTUVES
Biznierius Joseph Kelpšas, 

4625 So. Marshfield A've., savo 
Varduves minėjo kartu su 3-jų 
metų partnerystės sukaktuvė
mis. Jis yra bizny partneriuose 
su Antanu ir Sofija Mažučiais.

GRAŽIOJ NUOTAIKOJ

Iš “TatltiitėS^ Kalalikų 
R&Žftyčios Veikimo

Siriagtis Šokių ir pasilinksmi
nimo šuėjirhaš įvyks Šeštadienio 
vakarė, Johistų salėje, 814 W. 
33fd St. Prie gero orkestro vi
siems bus smagu Šokti ir links
mintis. Visus širdingai kviečia 
Parapijos Komitetas.

Sekmadienį Mitingas
Sekmadienio 11:00 vai. rytą, 

buis iškilmingos apeigos ir po 
apeigų, parapijos susirinkime, 
arkivyskupas Geniotis praneš 
gerą naujieną. Kas tik esate su
interesuoti 35-tos ir Union baž
nyčios “atvadavimu”, atsilanky- 
kit į susirinkimą, šis reikalas 
negali būti atidėliojamas, —- vi
si atvykite laiku.

Prakalbos
Vakare toje pat salėje bus 

prakalbos. Kalbės įvairių pažiū
rų kalbėtojai. Visus kviečia pa
rapijos komitetas.

Juozas Nakrošitis.

(Tęsinys iš 4-to pusi.) 
tokio nutarimo nebuvo, nes ba
landžio 24 d. tas punktas vis 
dar figūravo dienotvarkėje. Bet 
sudarant pirmą Voldemaro Vy
riausybę, 1918 m. lapkričio 11 
d. ant Tarybos namų Vilniuje 
jau plevėsavo dabartinė trispal
vė vėliava. Vėliau ji buvo įra
šyta į konstitucijas ir per 22 
metus vartojama ji įgijo tvirtą 
Lietuvos pilietybę. Joki agreso
riai nei parsidavėliai netesės 
jos išrauti iš lietuvių rankų. Ir 
su ja mes vėl atkovosime savo

P. Klimas,
Įgaliotas Ministeris, Buv.

Valstybės Tarybos narys.

Viktoras Butkus
Savo Miestu 
Didžiuojasi

ji

Visi Jie Groja 
iš Natų”, Ne 
“Iš Kepurių”
Žemaičių Kul. Kliubo Orkestrą 

neblogai veikia

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

IEŠKAU DARĖO už bartenderį 
ar virėją. Esu pavienis, kalbu ge
rai lietuviškai ir angliškai, šau
kite nuo 7 iki 12 A. M. FRANK, 
COOK, 1858 W. 14th St., CANal 
9632.

I lutei H i ■ ■ <i ■ l ■ ■

HELP WANTED—FEMALE
_______ Darbiiiinkiij, Reikia

PATYRUSI AUKLĖ, maži vai
kai, nuosavas kambarys, miėste. 
Reikia rekomendaciją. $12.00.

FAIrfax 3771.
MERGAITĖ ~BENDRAM NAMŲ 

darbui. Skalbinių, langų plauti 
nereikia. Nuosavas kambarys mau
dyklė. $10. Geri namai, suaugą.

BlTtersweet 3555.

A
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GĖLININKAS mams
1180 Archer Avenue

Phone, LAFAYETTE 5800

Puikiai. Pasisekė 
Jaunuolių Balalaikų 
Orkestro Vakaras
Jauni muzikantai labai gerai 

pasirodė
Biznierius Juozapas J. Ežer- 

skis savo vardadienį praleido 
gražioj nuotaikoj. Juozapinių 
išvakarėse sveikino jį draugai, 
giminės ir šiaip kostumeriai, ku
rie suteikė momento atatinka
mus linkėjimus.

Jis su žmona Antanina užlai
ko gražią taverną ties 4600 So. 
Paulina St.

SUSILAUKĖ NEMAŽAI 
SVEIKINIMŲ

Juozapų . iš.Vakątėąė nemažą 
sveikinimų susilaukė biznierius 
Juozas. Laurin, užlaikąs su žmo
na Uršule mėsos parduotuvę, 
adresu 4601 So. Paulina street. 
Jį sveikino su linkėjimais gimi
nės,-bičiuliai ir kostumieriai.

Juos žinąs.

pavasaris Jau 
Čia (Šiandien 
Pirmoji Diena)

BRIDGEPORT. — žemaičių 
Kultūros Kliubo Orkestras, ku
ris pernai rudenį buvo suorga
nizuotas, stropiai rengiasi savo 
pirmam vakarui,- kuris įvyks 
kovo 23 d., Hoilywood Inn sa
lėje, 2417 W. 43rd Street.

Komisija praneša, kad apart 
orkestro progranie dalyvaus 
p-Je Viola Stancliufė, šokėja, 

ZabttkĮcrė ir jos vedamai 
jaunų merginų sekstetas, ir ke
li kiti asmenys.

Prieš programą ir po prog- 
rarfio bus- smagus šokiai gto- 
ptnt gerų hiiizikahtų orkestrui.

Praktikos kas ketvirtadienį)
Žemaičių Kultūros Kliubo 

Orkestro* praktikus bttnd kas 
ketvirtadienio vakarą, Prano 
šcmeto svetainėje; 3336 Lito a- 
nica avė. Muzikantai,', kas tik 
mokat' “iš notų” grotu ešafe 
kviedamr atvykti ir: cftdyvariti 
praktikose; —žemaičių Sumiš.

Fhyllis

Išsiėmė Leidimus
V ėdy boitis

(Chicago j)
John Simort, 25, su

Hayden, 20
James Kvidern, 23, su Gert-

;rude TalmUn, 22
Rėikalauja 
l’erskirų

i Rose Pickę^jtes nuo Anton
Pickerites
Gauna A
P^tskiraš

Erhma Ratkovitch nuo Paul 
Ratkovitch

Tad Subruskim Tinkamai Už
baigti Tą šaltą žiemos Sezoną

Žiema baigiasi, pavasaris jau 
Čia. Taigi, turime’ subrusti tin
kamai’ užbaigti žiemos sezoną ir 
pradėti ruoštis prie vasarinių 
parengimų-piknikų.

Gamta Dar Neprielanki
Bet pakolei gamta dar nėra 

prielanki, tai Lietuvių Socialis
tų Sąjungos Chicagoje centra
linė kuopa, ir Lietuvių Darbi
ninkų Draugijos 4 kuopa, ben
drai rengia didelį irietinį ban- 
feiėt^ sekmadienį, kovo 30 die
nų, W. Neffo svėt., 2435 South 
Lė'aHtt St.

Bus Naujienybių
Tai bus vienos Šauniausių 

banketų, o tai dėl to, kad btiš 
pastatytas labai pliikUs progra
mas, su dainomis ir šokiais. Pir
miau tas nebuvo praktikuoja
ma.

O kas dalyvaus tame progra- 
me'? Ogi- musų lakštutės, J. MiL 
ler, V. Lad;ygiUtė it L. Stupa- 
raitė,- kurios sudainuos kelėtų 
dainelių ir žavės susirinkusius 
dalyvius savo maloniais ir švel
niais balseliais.

Ėūs It Seikėjai
O* taipgi bus visų mylimi šo

kėjai, panelė Hefen Kungis k 
AL* Lankus, kurie nustebins da^ 
lyvius puikiais, tautiškais šokiaiš

<

Gimimai
Chicagoj

gimė

SAVAGE, Mary Jane, .657 
Wcsl 18th street, gimė kovo 2, 
tėvai: Adam ir Leoną.

DABRAUSKAS, Diana, 4-131 
South Artesian Avenue,
kovo 4, tėvai: Joseph ir Alice.

CHURAS, Carol Ann, 7255 
South Wdshtėnaw Avenue, gi
mė kovo 8, tėvai: Witt ir Ber- 
nice.

SHAPKAUSKI,—, vardas dar 
neduotas), 4434 South Califor- 
nia Avenue, gimė kovo 8, tė
vai: John ir Adcline.

RŪTA, —, (vardais dar ne
duotas), 6215 South’ Whipple 
street, gimė kovo 9, tėvai: Ed- 
ward ir Eleanor.

KARPĘS,—, (vardas dar ne
duotas), 3300 Wešt Armit'age 
Avenue, gimė kovo 9, tėvai: 
Benedict ir M’frdred.

BRAZULIS, Patricia, 4330 
South Hermitage Avenue, gimė 
kovo 5, tėvai; Anthony ir Ca- 
simira.

WENCKUS, James, 4325 Ma- 
ryland Avenue, gimė vasario 
28, tėvai: Ralph ir Florence.

MmannmmattUMHttmitiHiHMiiHHiHiitmHMMtt

Sportas
MARGUMYNŲ vakaras 

CICERO J

SUbatojė, kdVo 22' d., Litro- 
sybės svetainėje rengiamas 
margumynų vakaras. Bus dai
nos, muzika, o pamarginimui ir 
imtynės. Vytautas Bance'vičius 
susikibs ant matraso su geru 
rjstiku?
J1 Įžanga

Kovo 16 d., IIollywood sve
tainėje, 2117 W. 43rd St., įvy
ko Brighton Parko Jaunuolių 
Balalaikų Orkestro vakaras. Jis 
puikiai nusisekė. Programas 
buvo gražus ir publikos buvo

Ten Patriotizmas “Karštai 
Dega”

Nors Viktoras Butkus dabar 
gyvena Chicago j e, adresu 137 
E. 115th street, bet 'vis dar šil
tą vietelę jo širdyje turi Hart
shorne, Oklahoma, miestelis, iš 
kur jis čia atvyko.

Visų laikraščių redakcijoms 
jis siuntinėja laiškus, nurody
damas, kad Chicagoje, pavyz
džiui, 
norių,

Bet 
ugnis 
kvota
išpildė savanoriai. Apie draftą 
ten nei galvoti nereikia.

armijai neužtenka saVa- 
reikia vyrus draftuoti.
Hartshorne patriotiška 
karštai dega. Miestelio 
buvo 47, ir visą kvotai

REIKALINGA MERGINA prižiū
rėti 5-kių metų berniuką — 11:30 
vai. ryto iki 7 Vai. vakaro. Ang
liškai kalbanti. AtšiŠUūkite .po 7 
vai. vakaro. 1217 West 18th St: 
CANAL 6834, 3-čio aukšto Šoninės 
durys. 
—a

HELP VVANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-Darbininkių Reikia
BERNIUKAI — MERGAITĖS 

VYRAI — MOTERYS
Turime pastovius .darbus pradi

niams ir patyrusiems darbinin
kams — ofisuose, tnašinų šapose, 
dirbtuvėse, viešbučiuose, ymlgyk- 
lose ir kitokiose įstaigose. Pastovus 
darbai, aukščiausios algos. Visi dal
bai garantuoti.

TRIANGLE EMPLOYMENT' ' 
25 E. Jackson — 13-tas Aukštas.
.i.ai i i. .« .U »i

HELP WANTED—MALĖ

PAIEŠKAU DARBININKO pus
amžio žmogaus prie lengvo nafeų, 
darbo, su kambariu, valgiu ir dar 
primokėjimu. M. Shimkuš, Route 1, 
Lehiont, III. Lėmčht.' 81J1. ______—...... .......... .  • -_ .A.

REIKALINGAS SENYVAS žmo
gus Chicagos prieiniėsty. Turi mo
kėti karvę milžti ir gėles prižiūrėti. 
Atsišaukite 2126 S. HALSTED St.

Programų svečiai
Balalaikų Orkestras sugrojo 

kelioliką gabalėlių lietuviškai ir 
rusiškai. Elvira Zabukas ir 
Violcl Adošiunaš gražiai sudai- 
mtVU''“švinta’'Rytas”, o boh'e- 
nių baleto šokėjos gražiai atli
ko numerį “Borba Za Svobo- 
du” ir pašoko keletą klasiškų 
šokių. Anelė Zabukienė, prita
riant balalaikų orkestrui, pui
kiai sudainavo rusiškai “Kaliu-

Į “Hollywoodą”
užvis gražiausiai man 

Kristinos Milleriutčs dai
navimas. Neperdedant, reikia 
žymėti, kad iš šios jaunos mer
gaites mes galime kada nors 
turėti žvaigždę Hollywoodc. Jos 
levai Alex ir Kazimiera Mille- 
riai, 4258 So. Western Avė., 
turėtų kreipti į tai atydą ir 
leisti ją į konservatoriją.

Reikia žymėti, kad progranm 
labai tvarkingai vedė p-lė Jčan 
Kiaunė. —Steponas.

Bet

taria-

Kaltina Lietuvį 
Pašto Vogimu

* /

bridgepoRt. — Už
mą vogimą pašto siuntinių jš 
dėžučių yra suimtas 27 metų 
NVilliam Kizis, 3419 Lituanica 
avenue. Kaltinimą jam kelia 
John Shultz, 828 Wesl 34th.

Suvažinėjo
Brightonparkietį

Prie 39th ir 
mobilis sunkiai

Ashland auto- 
sužeidė į gal-

nuo 4414 So.Kuraūskį (?), 
Rockwell street. Apdaužė jam 
galvą .ir prakirto rankas.

Rėmkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NATT.nENOSE”

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
Vad* Naujienos 
/ra madingos.

MUSICAL INSTR’NIS FOR SALE 
Muzikaliai Instrumentai

CIO Ruošiasi Dery
boms Su Armour

PARSIDUODA piano akbrdijo- 
nas už 40 dolerių. 120 bosų.- Kaš
tavo 300 dolerių. R. Laurinaitis, 
3303 So. Morgan St.

BUSINESS CHANUOS
Sekmadienį ties 205 W. Wack- 

er, įvyks konferencija visų CIO 
skerdyklų darbininkų unijos lo
kalų, prie kurių priklauso Ar
mour darbininkai. Konferenci
joje bus sudaryti reikalavimai 
naujos sutarties deryboms su 
Armour bendrove.

EXTRA! EXTRA! Ant pardavi
mo bekefio (kepyklos) mašinos įr 
visi bekarnės lifcčėriai. šaukite 
Laf. 0591.

PARSIDUODA TAVERN. Biznis 
išdirbtas 18 metų. Pa'ędaVftnd pYiė- 
žastį patirsite vietoje. Taipgi par
siduoda lotai 200x200 aht Archer 
Avė., Willow Springs. Atsišauki
te 6845 So. Western Avė.

Paskyrė Adv. C. P. 
Kai Drafto Patarėju

Gubernatorius Dwight H. 
Green vakar paskyrė advokatą 
Charles P. Kai, nariu kariuo
menės drafto patarėjų tarybos 
13-tam warde, Marąuette Par
ke.

Pareigas pradės tuojau eiti.

EXTRA BARGENAS!
Parsiduoda Tavern bizfris su 

rai išdirbtas , per 23y nietūs. 
namu Bridgėporte. Biznis gę- 
Taipgi parsiduoda 2 hbfdi plie 
67th ir Maplcwood Avef

Atsišaukite bile ’ kada.
Savininkė:

Teisia Pamotę 
Už “Žiaurumą”

4 nieUž tariamą žiaurumą 
tų podukriai ir jos mušimą, 
miesto teisme teisiama 20 me
tų Mrs. Isabel Pungiture, nuo 
3226 South Canal street.

Ji taip skaudžiai sumušusi 
mergaitę, kad ta išgulėjo 
mėnesius ligoninėj.

Apiplėšimai 
Brighton Parke

kelis

New City policijos nuovada 
ieško dviejų jaunų Vyrų, kurie 
apipiešė gasolino stotį adresu 
4513 South- Western avė. Nuo 
tarnautojo Robert Reid atėmė 
$15.00.

Jie taipgi atėmė $10 nuo sa
vininko gaso stoties, 5030 So. 
Western.

SUSIRINKIMAI
Žagariečių Kliubo mėnesinis su

sirinkimas įvyks nedėlioj, kovo 23 
d., Hollywood svet., 2417 W. 43rd 
Str., 1 vai. popiet. Malonėkite atsi
lankyti, nes yra dačig Svarbių rei
kalų aptarimui. Taipgi bus renka
mi darbininkai dėl kliubo metinio 
parengimo, kiltis įvyks balandžio 
20 d., X Kefetakis', rašf.

Pirkite tošė krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

701 West. 31st St.
Tel. VICtory (H83.

REAL ESTATE FO^ SAtE 
N amai-Žemė PardaVimuĮ., .

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

REAL ESTATE — LOANS-— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

MEDINIS BUNGALOW,A-1 sto
vis. Parsiduoda kadarigi reikia ap
leisti miestu Turi bdti caėh. Ptos- 
pect 3415, 2215 VV. Marąuette Rd.

PARDAVIMUI BIZNIAVUS 6d-

tas, karštu Vandeniu
karų garažas. Savininkai 2435 w.
7lst St. ĖĖP'ublic 8242.

■............................................ —. »» UI ' .1 » •' • ii ' liteli I.

PAftŠIDUdtfA 6 KAMtiĄtlĮŲ 
mufirtis bungalbw “ocfagbn frbfit , 
karštu vandeniu Šildomas^ plieno 
konstrukcija, $6,5p0'. 6819 South
*Wa$htenaw, HEMlbck 5709.

2-FLATIS, and 75x125 pėdų lo
to, 2 automobilių garažas, hot wa- 
ter apšildamas, puikiam stovyje. 
Kaina prieinafna. 3418 W. 61st PI. 
, , i i y.--.a,y,:

WHOLESALĖ fu
RakandahtrltžtfSalPafdavimui

MOKĖDAMAS CASH— 
nž rakandus, sutaupysi nuo 40 
iki 60%. Mes pristatome btte kUč; 
Pašaukite ar rašykite dėl dtfugiau 
informacijų. Vien tik ndcionali&i 
žinurtii daiktai rdnčfas! ptfo mus.

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 Šo. Wėstern .Avm 

Chicago, UL Tel RĖBubltc
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AR INT. HARVESTER ATIDARYS McCOR- 
MICK DIRBTUVĘ, AR NEATIDARYS?

APLEIDŽIA DEGANTI DANGORAIŽI

Valdžia Vėl Šaukia CIO, International 
Harvester Deryboms

Ar International Harvester 
Co.. bandys atidaryti streiko 
uždarytą McCormick dirbtu
vę, prie 26-tos ir Western, ar 
ne?

6.000 darbininkai nekant
riai laukia atsakymo tam 
klausimui. Vakar kompanija 
paleido gandą, kad “didžiu
mos darbininkų ‘spiriama’ ji 
atidarys dirbtuvę, nepaisyda
ma ar CIO su tuo sutiks ar 
ne. (CIO vadovauja dabar 
vykstančiam streikui).

Didžiuma “Nori Dirbti.”
Kompanija tv'rlino. kad 

didžiuma darbininku 
so prie AFL. streikui 
si ir nori dirbti.”

Kompanija taipgi

Tikisi Chicago 
Padaryti Dideliu 
Prekybos Uostu

priklau-

skelbė, Einant sutartimi, abi

niento žodi, jog “policistai pa-

jvyBet vėliau--kas tai buk 
ko. Kompanija pareiškė, 
“ ’jdvvsh“ n^uioi aplinky 
kinius dirbtuvės alidaryrna 
“gali sutrukdyti kuriam lai
kui.”

Kas tos “aplinkybės” yra — 
kompanija nesako. Greičiau
siai tai bus Washingiono nau
jas įsimaišymas į tą Harvest
er ir CIO ghičą.

Darbo departamentas pa
kvietė abiejų pusiu atstovus 
vėl atvykti i Washingloną 
“naujoms taikos deryboms”.

Derybos kartą jau vyko, bet 
pereitą savai te iširo, be rczul-

Jeigu kompanija ir bandys

Ii, tai susilauks smarkaus pa
sipriešinimo iš CIO. Vakar 
vakare ūkio mašinų unija su
šaukė visų CIO unijų lyderius 
konferencijai, kur prašė slrci- 
kieriams skubios pagalbos.

CIO šiandien

Chicagos miestas jau svajo 
ja apie vadovaujamą rolę pa

Džiaugiasi jKanados 
Sutartimi.

Svajonių “kaltininke” yra 
“Greal-Lakcs” t---St. La\vrcn- 
ce” sutartis, kurią porą dienų 
atgal pasirašė Kanados ir Jun-

upes
didžiųjų Irans-

susisiekimui,

tu ‘Didžiųjų
S t. Lavvrencc 

; vandens kelius 
atlantiniu laivu 
ir vandenis kontroliuos elek
tros gamybai.

Kadangi Chicago]'' yra did
žiulis gelžkelių centras, lai yra 
vilties, kad ir Chicagos uostas 
bus plačiai išvystytas preki
niu ir gal keleivinių laivu su
sisiekimui su Europa ir kitais 
kontinentais.

įNubaudė Metams 
i Kalėjimo Už 
Melavimą Teisme
Buhvillą Divorso Bylos Keisti 

Atgarsiai Pasodino Du 
Kalėjime.

Gruodžio 10, apskričio tei
sėjas Philip Finnegan svars
tė Margaret ir Charles But- 
will’ų divorso bylą.

Vyro pusėj liudijo vienas 
turės apsta-^8 metų Walter Glista, 3606* I lllVllj TV ClllVl

čiusi McCormicką tūkstančiais South Hermitage avenue.
pikietininkų’ 
vadas. Jeigu 
streiklaužiai 
dirbtuvę, “ta 
liejimo.”

kalbėjo streiko 
AFL nariai ir 
bandys įeiti i 
bus kraujo pra-

žadėjo

•Iv

> auglių-
šimtai darbininkų ir tarnautojų skuba ugnies saugu

mo laiptais žemyn iš užsidegusio 12 aukštų namo Chicago- 
je. Gaisras iškilo antram aukšle, bet jis sugadino elevato
rių sistemą. Visi žmonės pasiekė žemę saugiai, bet dviems 
reikėjo ugniagesių pagelbos, kada jie nusilpo nuo dūmų.

Demokratijos ir Lietuvosilepri-
klausomybSs Sąjunga

Mirė Automobilio 
Sunkiai Sužeista 
Marijona I Irbonas

VAKAR CHICAGOJE
n i i

Kompanija taipgi 
atidaryti streiko 
Richinond, Ind., dirbtuvę, bet 
kol kas tnrbut nebandė to da
ryti, nes žinių iš Richmondo 
nėra.

Kaltino "Negražiu Elgesiu”
Jis apkaltino ButwiH’ienę 

“negražiu elgesiu” su vyrais, 
automobilyj.”
Žmona 

liavinru 
kaltino

Vakar 
w ii Pienė

kaltina vyrą girtuok- 
ir žiaurumu, o vyras 
žmoną nepadorumu, 
abi bylas išmetė.
į teisiną atėjo But- 
jos avokatas ir liu- 
Glista. Jisai teisėjui

prisipažino, kad jo liudymai 
apie moteriške gruodžio 10

PENKTADIENI ĮVYKS PRAKALBOS IR 
DISKUSIJOS

Chicagos Lietuvių Auditorijoj DL Grigai 
tis papasakos apie galimybes Lietuvai 

atgauti neprikląusomybę

Siūlo Kompanijoms 
Dalintis Pelnu 
Su Darbininkais

“Butų Mažiau Streikų”

Donald Despain, direktorius 
American Profit Sharing Insti
tuto, 100 W. Monroe, pasiuntė 
laišką prezidentui Rooseveltui, 
ragindamas pramonės ir biznio 
įstaigas dalintis pelnu su savo 
darbininkais.

Jis sako, kad darbininkų už
darbis privalo didėti kartu su 
kylančiomis kainomis ir didė-1 
jančiu kompanijų uždarbiu. Dar
bininkų uždarbiuose turi būti 
“lankstumas”, ko reguliarės, nu
statytos algos neturi.

Pasidalinimas pelnu “užmegs 
artimesnius, šiltesnius ryšius 
tarp darbininkų ir kompanijų”. 
Dabar paprastai abi pusės vie
na į kitą “šnairuoja”, kartais 
“visai bereikalingai”.

buvo “prasimanymas.” Jis nie
kad pirmiau jos nebuvo ma
tęs, ir liudijo prieš ją vyro 
sukurstytas ir “papirktas”. 
Sąžinė jam nedavusi ramy
bės, kad “jis apšmeižė nekal
tą moteriškę.”

Abu Gavo Melus.
Teisėjas Finnegan ir Glista 

ir Charles Bulvvill’ą nubaudė 
metams kalėjimo ir galvoja 
ar atiduoti juos kriminaliam 
teismui už neteisingus liudy- 
mus ir “teisingumo trugdy- 
mą.”

Bulvvill’ienė ir jos 18 metų 
duktė Margaret gyvena adre
su 2600 West 65th strčet.

Armija Vakar 
Paėmė 489

Vakar metus karo tarnybos 
pradėjo 489 jauni vyrai, iš Chi
cagos ir įvairių kitų Illinois 
miestų. Kovo mėnesio kvota val
stijai jau baigiama užpildyti.

Rytoj Laidoja 
Nicola Pastote Apiplėšė 

Lietuvaitę

Buvo Apie 50 Melą Amžiaus; 
Laidojama Byloj

Pasikankinusi kelias dienas 
užvakar mirė 50 metų bridge- 
portietė, Marijona Urbonaitė, 
kuri buvo sunkiai sužeista 
automobilio nelaimėje, prie 
29-tos ir Emerald avenue (žiu- 
ėk pirmadienio “Naujienas”).

adresu 2920 South Union avė 
nue su savo giminaite, E

© 19 metą Arthur Shinkle, 
1430 N. Central avenue, yra 
kaltinamas suvažinėjimu žmo
gaus ir pabėgimu iš nelaimės 
vietos. Liudininkai pastebėjo jo 
automobilio numeri, vėliau po
licija suėmė jį namie. Ties 1618 
W. Augusta jisai buk suvažinė
jo 69 metą Joseph Nuydra, 
1027 N. Hermitage avenue.
• Bernelt Morris, yra našlys, 
r 90 melų. Jis neretų ap įvesti, 

bet neranda “tinkamos moters”. 
Jis gyvena adr. 11103 Indiana 
avenue.

PO CHICAGĄ
PASIDAIRIUS
Su Vygantu

si laidotuvėmis.
Išteisino Vairuotoją

Vakar .įvyko mirties inkves- 
s, kuriamo automobilio vai

ruotojas, WiUiam Melu tyre. 
6804 S. May s|reet, buvo ištei
sintas ir paleistas nuo atsako
mybės.

Iš Ligoninės—į Ligoninę

Paskutines gyvenimo dienos 
velionei buvo labai vargingos. 
Ji buvo taip sunkiai sužeista, 
kad per ilgą laiką buvo be są
mones. Ji pirmiausiai buvo nu
vežta i Gerinau Deaconess li
goninę. Iš ten netrukus polici
jos amlAilansas ją perkėlė į 
apskričio ligoninę. Ten ji pa
gulėjo apie dieną, po to ją per
kėlė į šv. Kryžiaus ligoninę. 
Ten ji mirė.

Velionės kūnas yra pašar
votas adresu 3319 Lituanica 
avenue, iš kur ji bus laidoja
ma ryloj rytą, šv. Kazimiero 
kapinėse, direktoriui John F. 
Eudeikiui patarnaujant.

Nelaimė įvyko velionei Ma
rijonai Urbonaitei einant na
mo po pamaldų šv. Dovido 
bažnyčioje.

• Bevažiuodamas eleveiteriu 
apskričio rūmuose, mirė baili
nas, Edward Readey, 5210 So. 
May Street. Jis buvo 66 metą 
amžiaus, tarnavo teisėjui Ro- 
bert C. O’Connor.

Suvažinėjo Luciją 
Mąsoiiis; Sužeidė 
6 Bušo Nelaimėj

Nei vienas Amerikos lietuvis nesidžiaugė, kai suži
nojo, jog Lietuva neteko savo nepriklausomybes. Dauge
lis išliejo ne vieną karčią ašarą, kai gavo žinią, jog Lie
tuva pateko sovietų kariuomenės vergi j on.

Visiems rupi ar Lietuva ir toliau pasiliks priešo oku
puota, ar yra kokios nors vilties kada nors vėl tapti ne
priklausoma.

Visi nori žinoti kokios yra dabartinio karo perspek
tyvos, kas gali būti nuga'ėtoju ir kaip šio karo išdavos 
atsilieps į Lietuvą.

Visiems įdomu išaiškinti kokia bus pokarinė tvarka, 
ar diktatoriai viską tvarkys, ar bus dar labiau sustip
rinta demokratija;

Dr. P. Grigaitis papasakos apie šiuos ir daugelį kitų 
Įdomių klausimų. Svarbiausia jis kalbės apie galimybes 
Lietuvai vėl atgauti nepriklausomybę.

Kalboje Dr. Grigaitis nurodys kaip progresyviškoji 
visuomenė privalo veikti, kad nepriklausomybės atgavi
mas butų greitesnis.

Po Grigaičio kalbos bus diskusijos
Baigus Dr. Grigaičiui kalbą susirinkusieji ga'ės kel

ti klausimus, kurie juos kamuoja ir kurie neaiškus. Dis
kusijose galės dalyvauti visi lietuviai.

Kalba įvyks Chicagos Lietuvių auditorijoj, 3133 So. 
Halsted st. Prasidės 7:30 valandą vakaro.

Visuomenės reikalais susirupinusių žmonių pareiga 
dalyvauti diskusijose.

Kalbą ir diskusijas ruošia Demokratijos ir Lietuvos 
Nepriklausomybės Sąjunga.

ĮvažiavO į Stulpą.

GAGE PARK. — 51-inos ir 
Western avenue automobilis 
suvažinėjo ir sunkiai sužeidė 
44 metų gageparkietę, Luciją 
Masonis, nuo 2500 West 50th 
Street. Automobilį vairavo 
Andrevv Polonek, 3646 West 
GOlh street.
6 Sužeidė Autobuso Nelaimėje 

Prie 61-mos ir Pulaski Road, 
į šviesos stulpą įvažiavo gat- 
vekarių autobusas, sužeisda
mas šešis žmones, vieną jų 
sunkiai. Autobuso šoferis, An- 
thony Phillips, 3449 W. 60th, 
staigiai mašiną pasuko, veng
damas susikulimo su kitu au
tomobiliu.

Sunkiausiai sužeista yra mo
kytoja, Marie Mulcahy, 9426 
So. Elizabeth St.

Ji ir kiti sužeistieji gavo 
pirmą pagalbą šv. Kryžiaus 
ligoninėje. Jie yra: Louise 
Campbell, 6619 So. Stewart 
avenue, S. Pincich, 6646 South 
Hermitage, Dorothy Riley, 
6243 Mayfield ir Christine 
Rcese, 2534 W. 64th St.

■' ■ t

• Įdomiai teismui aiškinosi 33 
melų Robert Stanley, 
apskrityje, Yorkville, teisiamas 
už čekių klastavimą. Kai buvo 
mažas, jis pasakojo, “šved joje 
jam įspyrė arklys. Nuo to laiko 
jaučiasi ‘nesavas* ir nežino ką 
daro.” Teismas jo paaiškinimą 
šklause ir nuteisė Stanley ka
lėjimai! nuo 1 iki 14 metų.

O Teisėjas John T. Zuris pa
skyrė $25 pabaudą evanstonie- 
čiui John J. Centore, 1111 
Church street, už labai malonų 
nusikaltimą. Ties 1600 Juneway 
Terrace jis apkabino dvi jau
nas, nepažįstamas moteriškes ir 
jas pabučiavo.

O Namo sienoms sugriuvus ties 
1935 Crystal street, buvo sun
kiai sužeistas 14 metų berniu
kas, F rauk Lewnesky, nuo 1923 
Crystal. Nulaužė jam koją.

• B. W. Carrington buvo iš
rinktas nauju Morton Salt Co., 
prezidentu. Pirmesnis prez. Da- 
niel Peterkin pasimirė.

• Prie 13-tos ir Oakley, neži
nomas piktadaris atėmė pini
gus taksi šoferiui, ($15.00), pa
siėmė ir jo automobilį, po to 
jį pašovė ir paliko sužeistą gat
vėj. šoferis yra Robert Wisch, 
3528 Grove avenue, Berwyn, ir 
dabar guli apskričio ligoninėje.
e Į Elgin proto ligoninę buvo 
išsiųsta Mrs. Helen Gardner, 
7631 „ Eggleston avenue, kuri 
neseniai buvo išteisinta už savo 
vyro policisto nušovimą. Teis 
mas surado, kad ji išėjus iš 
lygsvaros.

Kendill

“Naujokai Tarnaus 
Tiktai Metus”

Pavasaris?
Tai Vakar, 
Ne Šiandien

Šiandien pirmoji pavasario 
diena, bet kur nors įvyko klai
da. “Tikra” pavasario diena bu
vo vakar, bet šiandien, jei ti
kėti oro pranašui, tai bus ir šal
čių, ir lietaus, o vėliau ir snie
go. žodžiu, oras bus “brudas”.

BRIDGEPORT. — Iš koply
čios ad. 3307 Lituanica avenue. 
rytoj rytą šv. Kazimiero kapi- Į jaunas užpuolikas atėmė pini- 
nėse bus palaidotas italas Nico- ginę nuo p. June Zoris, gyve- 
la Pastore. Jisai buvo vyras lie- Į nančios adresu 7550 Coles avė. 
tuvaitės, buvusius p. Kazimieros Joje buvo $10 ir auksinis žie- 
Yasius. das.

Ties 6760 Stony Island avė.
Rado Negyvą Miką 
fiut-Gutauska

Adrešu 3314 South 
deen avenue, buvo rastas nėr 
gyvas 59 metų lietuvis, Mikas

Aber-

Gut-Gutauskas.
Michael Giesliak, kuris su 

velioniu gyvenp skjępe, pasa
kojo, kad parėjęs pamo, jisai 
rado velionį gulinti ant grin-

BRIDGEPORT. Prie 28-ros 
ir Halsted istreet, žuvę 54 me
tų mechanikas, Matthew deri
na, 1857 West 21st Place. Tro- 

Jį įkėlė į Jpv^, ir kai grį- kas kuriame jisAi dirbo, nu-

Tai dabar teisėją Zurį chica- 
giečiai girdi kasdien per radiją 
— iš trafiko teismo, kuriu jis 
nuskirtas po pereitą savaitę pa
sibaigusių atostogų Floridoj?. 
Klausantieji bylų svarstymo 
transliacijų sako, kad musų 
teisėjas turi gerą radijo balsą 
ir, kad jis gana atlaidus.

—o- -
Nėra, jokia paslaptis, kad bu

vo, gal ir yra, lokių žmonių, 
kurie mėgo ginčyti, kad Zuris, 
kartu su kita s pirmiau po'.i.i- 
niam gyvenime mažai kuo pasi
žymėjusiais, į savo vietas pate
ko pasidėkojant tiktai Prezi
dento Roosevelto populiarumui. 
Gal ir taip, bet Zuris šiandien 
po keturių metų munic prii
mam teisme, kitų teisėjų aky
se, ta p pat d džiumos advoka
tų opinijoje, įsigijęs gražų ir 
švarų rekordą. Ir City HaU’ėje 
tvirtinama, kad Zuris su tuo 
rekordu Lūs lengvai perrinktas 
1942 metais.

—o —
girdėjote vėliausią anck- 

apie karą ir popiežių (jis 
per šv. Juozapą pa akė kalbą 
išreikšdamas viltį, kad karas 
tuoj pas ba:gs): Mrs. Milius su
tikusi savo kleboną nusi -.kandę 
paskutine popiežiaus kalba. Su- 
sirupinuši ji, girdi.

“Ana, mano vyresnysis sūnūs 
Petras išėjo į armiją ir atsiun
čia man kas mėnesį po $15. La
bai gerai, nes kada sj manim 
gyveno tai niekad už burdą 
mokėjo.

“Jaunesnysis sūnūs Jonas 
imtas į laivyną. Ir jis man 
menuo atsiunčia penkiolika
lerių. Ir tas labai gerai, nes ka
da gyveno namie lai netik, kad

ne

kas

mokėti, bet dar aš turėjau vis 
po kelis dolerius išmesti ant če- 
ringėš. '* ‘

“Mano nevidonas vyras irgi 
dabar į mėnesį užd rba po $125; 
prie kariškų pabūklų gaminimo 
dirba. O pats žinai klebone, kad 
per dešimtį metų tas laužas tin
giniavo ir nieko neuždirbo.

“Ir ve, dabar, kad vi kas pra-

tai į lizdą plaukti, popiež us 
ima reikalauti taikos.”

Chicago Daily Nevvs dabar 
jau kuris laikas aprašinėja iš 
svetur atvykusių ch’.cagiečių 
gyvenimą. Vakar dienos straip
snis pašvęstas lietuvių šeimai 
iš Marųuette Parko, Kazimierui 

. Jie gyveni 
savam name, 6402 S. Talmcn 
avenue. Turi sūnų Tony, kuris 
studijuoja dentisteriją, ir duk
terį Aldoną, kuri, anot ameri
kiečio reporterio, nori patapti 
artiste. Trečia duktė, Bernice, 
12 metų, lanko Šv. Kazimiera 
akademiją.

Karo departamentas vakar(ir Onai Vilimams, 
užginčijo gandus, kad “nau- 
jokai ir Illinois nacionalė 
gvardija turės tarnauti ilgiau 
negu melus laiko.”

Departamentas oficialiai pa
reiškė, kad tarnybos terminas 
nebus ilginamas, nebent “su
sidarys dabar nenumatomos 
labai pavojingos aplinkybės.”

Išvežė J. Bakshį 
Ligoninėn
TAIPGI ANNA SHAPKUS

Mirė Senas Town 
Of Lakietis, 
William Tereikis

BRIDGEPORT. — Į apskri
čio ligoninę buvo išvežtas Joę 
nas Bakshis, 47 metų bridge- 
portietis, nuo 3423 South Litu
anica avenue. Simptomai ro« 
do, kad jis gavęs kraujo pa
plūdimą smegenyse.

Į Lying-In ligoninę, 59th ir 
Cottage Grove, taipgi buvo 
išvežta 25 metų Anna Shap- 
kus, nuo 944 West 37th

Vienu Laiku Daug Veikė, 
Buvo Biznierius

PI.

Apiplėšė Alinę
WESTSIDE. — Du yrai

T0WN OF LAKE — Pirma
dienį šv. Kazimiero kapinėse 
bus palaidotas senas vietos gy
ventojas, AVilliam Tereikis, 
kuris mirė užvakar ligoninėje, 
po ilgos ligos.

Velionis gyveno adresu 4535 
South Honore Street. Jis išg’r 
veno Town of Lake apie 50 
metų. Per ilgą laiką buvo biz
nyje, taipgi veikė vietos or
ganizacijose. Apie 10 metų at
gal jis iš biznio pasitraukė.

Velionis buvo nevedęs. Pali-
užpuolė alinę adresu 2159 W. ko seserį, ir kelis tolimesnius 
13th Street, kuri priklauso giminaičius. Jo kūnas yra pa- 

i Dorai Judis. Pasiėmė $40, 14 šarvotas John F. Eudeikio ko- 
5 dėžes eiga- plyčioje, 4605 South Hermi- 

| and Stone Company, akmenyną, retų ir vieno kostumerio paltą, tage avenue.
žd kiek vėliau, jis buvo negy- krite 270 pėdų į Stearns Lime kvortų degtinės, 5

| —J __ —T L- ____ • • a

vas. I




