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užmuštuju skaičius didelis
Ambulancijos maitina namų netekusias 

šeimynas
. HULL, Anglija, kovo 19 d. 
— Ištisą naktį ir visą rytą šim
tai vokiečių lėktuvų bombarda
vo Hull uostą ir darbininkiškus 
miesto kvartalus.

Ne pirmą kartą naciai bom
barduoja šį miestą, bet niekad 
užmuštųjų skaičius nebuvo toks 
didelis.

Siame pramonės centre gy
vena apie 300,000 gyventojų, 
praeitą naktį daugelis jų nuken
tėjo nuo barbariško nacių už
puolimo.

Vokiečiai siuntė nepaprastai 
didelius aviacijos kiekius ir 
bombardavimui vartojo tuos pa
čius metodus, kuriuos vartojo 
Liverpooly ir Glasgove.

Bombardavimas buvo toks 
staigus, kad daugelis gyventojų 
neturėjo laiko nei į slėptuves 
nubėgti. Viena stipri bomba

Savanoriu] brigados atkasinė- 
ja užverstus namus ir stengia
si ištraukti užverstus lavonus 
arba sužeistuosius. Kai briga
dos pritruko įrankių savo dar
bui, tuščiomis rankomis pradė
jo vesti gelbėjimo darbus.

Iš vakaro atskrido keli vo
kiečių orlaiviai ir išmetė kelias 
bombas. Vėliau pralaukė tris 
valandas, kai gyventojai vėl su
ėjo į savo namus ir buvo be
pradedą užmigti, išmetė tokią 
didelę daugybę bombų, kad ne
galima buvo rasti vietos nuo 
jų pasislėpti.

Aplinkiniuose miesteliuose 
buvo išmesta keli šimtai bom
bų, kad negalėtų atvykti grei
ta pagelba nukentėjusiam mies
tui.

LONDONAS, Anglija, kovo

PO VOKIEČIŲ BOMBONEŠIŲ VIZITO

ši nuotrauka, prisiųsta iš Londono kabeliu, parodo Bristolio miestą po lo

KRAŠTĄ RUSINA PER MOKYKLAS
Komunistai padeda 

rusintojams
KAUNAS, Lietuva, kovo 19 

d. — Kaune įsteigtas “markis- 
tinis leninistinis universitetas”, 
kuris veikia sekmadieniais.

Skelbia, jog nori sukomunis- 
tinti Lietuvą, bet tikrumoje jie 
stengiasi pirmiausia ją suru
sinti. Įsteigtame universitete 
paskaitas skaito maskoliai Lap- 
tuchov, Svistunov ir KošeleV.

Nėra nei vieno lietuviško lek
toriaus. Visus juos rekomenda
vo Lietuvos komunistų parti
ja.

Lietuvoje stokuoja 
degtukų

KAUNAS, Lietuva, kovo 19 
d. — Sovietų laikraščiai prane-

pataikė į slėptuvę, kurioje už
mušė visus pasislėpti atbėgu
sius gyventojus. Gyvas išliko 
tiktai vienas 12 mėnesių vai
kas.

Miesto savivaldybė Atidarė 6 
centrus, kad noršTUaikinai' ga
lėtų priglaysti n^nij neteku
sius gyventojus. Atvyko ambu
lancijos, kurios rūpinasi sužeis
taisiais ir atvežė maiisto nuken- 
tėjusiems.

19 d. — Karo sluoksniai aky
liai seka paskutinėm dienom pa
didėjusius nacių bombardavi
mus ir stebi, kad’ jų nepatektų 
invazija.

Anglija reikalinga dar dides
nio orlaivių skaičiaus, kad ga
lėtų vokiečiams atatinkamai at
silyginti už bombardavimus. An
traip vokiečiai ir toliau nakti
mis bombarduos Anglijos mie
stus iš didelėis aukštumos.

kai kovo 16-los naktį jį aplankė naciui oro armada sui bombomis. Nuo pereito 
rugsėjo mėnesio Bristolį, istorišką Anglijos uostą, vokiečiai bombardavo jau aš
tuonis kartus.

BRITAI UŽĖMĖ DŽIDŽIGĄ
Italai nespėjo pasta

tyti tvirtovių
NAIROBI, Kenya, kovo 19 d 

—Britų karo vadovybe skelbia, 
kad jų jėgos paėmė Džidžigą, 
svarbų strateginį mazgą Abisi
nijoj. t

Džidžigą randasi tiktai 70 
mylių atstumoj nuo geležinke
lio, kuris eina iš Addis Abbebi 
į Džibutį.

40,000 italų kareiviu] pasku
bomis stengėsi pastatyti naujas 
tvirtoves, kurios apgintų Abisi
niją iš Somalijos pusės, bet jie 
nespėjo baigti apsaugos darbų.

Muša italus Keren 
kalnuose

KAIRAS, Egyptas, kovo 19 d. 
—Britu] kariuomenė užėmė ke
lias svarbias strategines vietas 
Keren kalnuose.

Italai buvo bepradedą kontra- 
atakuoti brituis, bet labai smar
kiai nukentėjo. Britai ne tiktai 
atlaikė užimtus kalnus, bet pa
ėmė kelias naujas strategine; 
vietas.

Turima žinių, jog Keren kal- 
nuosna sutraukta 35,000 italų. 
Britai pasekmingai pradėjo pul
ti italus šiose apylinkėse.

Britai atmušti, 
sako Roma

ROMA, Italija, kovo 19 d. —

niečiais. Italai britams padarė 
labai didelių nuostolių, užmuš
dami daug kareivių.

Rlogas oras neleido italų 
aviacijai bombarduoti graikų 
kareiviu] Albanijos frontuose.

MUSSOLINI ŠOKDINA 
ETIOPUS.

Vokiečiai nebijo ka
ro su Amerika

BERLYNAS, Vokietija, kovo 
19 d. .— Daugelis amerikiečiu] 
mano, kad Amerika jau kariau
ja su Vokietija, pareiškė val
džios atstovas.

Gerai, sako nacis, mes karo 
nebijome, bet neleisime bet 
<am diktuoti kada Vokietija 
privalo skelbti karą, kada ne.

Šiam tvirtinimui nac’ai ima 
Amerikos spaudos pareiškimus, 
cituoja net kai kurias senatorių 
kalbas. Taip pat turi galvoje ir 
anglų pareiškimus.

Hitleriui Įteiktas tur
kų atsakymas

Maskvos valdžia 
sugavo vagis

MASKVA, Rusija, kovo 19 
d.—Užsienio komisariatas in
formavo J. V. ambasadorių, 
kad komunistų valdžiai pavy
ko suimti vagis, kurie apvogė 
bažnyčias.

Ambasadorius Steinliard 
protestavo, kai buvo apvog
tos kelios kataliku] bažnyčios.

Maskvos valdžia skelbia, 
kad ji ne liktai visus penkis 
vagis sugavo, bet ir surado 
visus vagiu] pa vogtus bažnyti-, 
nius daiktus.

Siūlo britams nely- 
dėti laivų

Petain paleido su
imtus socialistus

VICHY, Prancūzija, kovo 19 
d.—Valdžios sluoksniai skel
bia, jog išleisti laisvėn Pran
cūzijos socialistų lyderiai Jac- 
ques Moutet ir Salomon Grum- 
bach.

Valdžia jokių kaltinimų 
jiems nebuvo pareiškusi, bet 
laikė areštuotus Vals les 
Bains stovykloje.

Manoma, kad netrukus pa
leis laisvėn ir kitus socialistus, 
kurie dabar laikomi kalėjime, 
nors neturima jokiu] kaltini
mu. L

Tikisi duonos iš

Karo vadovybė skelbia, kad ita
lų karo jėgos atmušė britų ata
kas Keren apylinkėse.

Žuvo italų generolas Lorenzi, 
kuris labai gerai pažinojo apy
linkes, nes ten kovojo su abisi-

Ligi šiam metui Mussolini 
šokdino pavergtus etiopus. 
Jeigu jie drįsdavo protes
tuoti, tai Mussolini pasiųs
davo liepsnosvaidžius ir iš
degindavo jų namus. Šian
dien jau etiopiečiai italams 
liepia šokti. Kai tiktai pa
gauna nesuspėjusį laiku iš 
provincijos pasitraukti ita< 
lą, tai labai karštai jį pa
svilina.

HONKONGE KYLA 
CHOLERA

HONGKONG, Kinija, kovo 19 
d. — Valdžios atstovai labai su
sirūpinę pradedančia kilti cho-

BERLYNAS, kovo 19 d. — 
Ske’biama, kad Hitleriui įteik
tas Turkijos prezidento atsaky
mas į fiurerio raštą, kuriame 
siūlė Turkijai Vokietijos pro
tekciją.

Nacių valdžios atstovas pa
reiškė, kad vokiečiai seka bri
tų kariuomenės kelionę Graiki
joj!. Diplomatiniuose santykiuo
se su Graikija dar neįvyko jo
kių pakaitų.

Skelbia, kad netrukus prie “a- 
šies” prisidėsianti dar viena val
stybė.

NEW YORK, N. Y., kovo 19 
d. — Amerikos laivininkystės 
ekspertai pataria britams nely- 
dėti prekybinių laivų per van
denyną. Dideli kanvojai duoda 
galimybės vokiečiams juos pul
ti ir skandinti laivus.

Amerikiečiai pataria britams 
laikyti karo laivus visą laiką 
vandenyne, kad jie nuolat ste
bėtų vokiečiui?.

Prikrautus laivus pataria sių
sti po vieną j Angliją. Juos pri
žiūrės nuolat vandenyne dežiuo- 
ruojantieji laivai.

AMERIKOS ORLAIVIAI GRAIKIJOJ

Amerikos
VICHY, kovo 19 <1. — Pe- 

tainas paskelbė, jog Prancū
zija laukia duonos iš Ameri
kos. Maršalas išaiškino Ameri
kos ministeriui maisto stok) 
ir tikisi, jog bus gauta reika
linga maisto parama.

Petainas pareiškė, kad ga
lutinė Prancūzijos konstituci
ja bus nustatyta po karo.

Maršalas skundėsi, kad kai 
kurie prancūzai jo nesuprafita 
ir dažnai bereikalingai jo val
džią kritikuoja.

Kongresas atmetė 
opozicijos pataisas
WASHINGTON, D. C., kovo 

19 d. — Respublikonas Lam- 
bertson pasiūlė kongresui suma
žinti, 383,000,000 doleriais karų 
išlaidoms prašomą sumą.

162 balsais prieš 63 buvo at
mestas šis jo pasiūlymas. Kon
greso grupių lyderiai mano, kad 
bus paduota labai didelė balsų 
dauguma už Roosevelto prašo
mus 7 bilijonus.

Kongreso nariai parodys už
sieniečiams, jog Amerikoje vei
kiama vieningai.

F.D.R. tariasi apsau
gos reikalais

WASHINGTON, D. C., kovo 
19 d. — Prezidentas šiandien 
tarėsi su laivyno departamento 
sekretorium Knox.

Ilgai kalbėjosi ir s> pulk. Do- 
novan, kuris tik vakar grįžo iš 
ilgos kelionės po įvairias Euro
pos ir Afrikos valstybes.

Į pasitarimus apsaugos reika
lais pakviestas ir William Bul- 
litt. Prezidentas išvažiuoja ke
lioms dienoms atostogų, prieš 
kelionę norėjo pasiinformuoti.

ORAS
Debesuotas ir šiltesnis.
Saulė teka 5:55 v. r 

žiasi 6:01 v. v.

ša, kad smarkiai išsiplėtusi deg
tukų pramonė, bet čia pat pa
stebi, kad Lietuvoje degtukų 
vis dar stokuoja.

Nepriklausomos Lietuvos lai
kais degtukų pramonė gal ir 
nebuvo taip išsiplėtusi, kaip da
bar, sako kaimiečiai, bet tuo 
metu buvo pakankamai degtu- 
kų.

Įvedama Stalino tvarka, vis
ką ardo.

Priversti naujai 
kelti algas

KAUNAS, Lietuva, kovo 19 
d. — Sovietų Lietuvos komi
sarų tarybos pirmininkas M. 
Gedvilą išleido įsakymą, kuriuo 
vėl pakeliamas atlyginimas že
mės ūkio darbininkams.

Atlyginimas pakeliamas tiems 
darbininkams, kurie dirba pas 
privačius samdytojus.

Ūkininkai, kurie išmokėjo al
gas ligi 1940 m. lapkričio pir
mos dienos, tiems nereiks pa
keltų algų mokėti, bet neišmo
kėjusieji privalės mokėti 30*/< 
daugiau

Skelbia papeikimus 
įmonėms

VILNIUS, Lietuva, kovo 19 
d. — Maisto pramonės komisa
ras paskelbė viešą papeikimą vi
sai eilei įmonių už atskaitomy
bės darbų nevykdymą.

Komisaras perspėja, kad so
vietų Rusijoj apsileidėliai at
skaitos darbe esą griežtai bau
džiami.

Tokios pat bausmės bus tai
komos ir lietuviškų įmonių di
rektoriam bei buhalteriams už 
apsileidimą atskaitomybėje.

Valdžia papirkinėja 
menininkus

VILNIUS, Lietuva, kovo 19 
d. — Valdžios kontroliuojamas 
sovietiškos kultūros fondas pa
skyrė 100,000 rublių už dailės 
kurinius.

Paskelbtos sąlygos parodo ko
ki dailės kuriniai bus remiami. 
Valdžia dailininkams užsakymus 
daro pagal sutartis ir net iš 
anksto pateiktus eskizus.

Menininkai gaus pinigų, jei-
gu jie dirbs taip, kaip valdžios 

leid- atstovai nori. Savo kūrybai vie
tos visai nėra.

Maža graikų kariuo
menė sulaiko italus

BELGRADAS, Jugoslavija, 
kovo 19 d. — Turima žinių, 
kad kartu su britų kariuome
ne Graikijon atvežta didelis 
skaičius Amerikoj gamintų 
orlaivių.

Jugoslavija dėsis

BELGRADAS, kovo 19 d.— 
. Nacių ministeris Victor von 
iHeeren pareiškė, kad netru- 
įkus Jugoslavija prisidės prie 
“ašies” valstybių.

Tuo tarpu Jugoslavijos val-300,000 graikų kareivių per
metami į rytų frontą, kad pa- džios atstovai nedaro jokių 
dėtų britams sulaikyti besi- pareiškimų šiuo reikalu. Ju-

goslavijos kariuomenė stipri-

Sudaryta komisija 
streikams išvengti
VVASH1NGTON, D. C., kovo 

19 d. — Prezidentais Roosevel- 
tas šiandien paskyrė komisiją 
iš 11 žmonių tarpininkauti tarp 
darbdavių ir darbininkų.

Vyriausias komisijos uždavi
nys bus išvengti bereikalingų 
streikų karo pramonėje.

ruošiančius pulti vokiečius.
Iš viso graikai kariuomenė- na savo jėgas ir valdžiai patą- 

je turi 800,000 vyrų. Su 500,-ria “ašin” nesideti. i
Britų kariuomenė Graikijoj Phillip Murray, CIO sekretorius.

lera.
Ištirta 78 choleros lizdai, ku

rie jau nusinešė į kapus 228 as
menis. Beveik visi miruisieji yra 
kiniečiai. priemonių už- ryžę sulaikyti visas Mussolinio^ dar labiau stiprina prieš na- Pareigų komisija
kirsti ligos plitimą. divizijas.

000 kareivių graikai yra pasi-j

Komisijos nariu paskirtais 
George Meany, New Yorko AFL 
sekretorius. Nariu paskirtas ir

| eitis nusiteikusių pozicijas. skirstė.
dar r.epasi-

VĖLIAUSIO£NAUJIENOS
— Amerikos kongresas vakar vakare patvirtino valdžios 

įrašomus 7 bilijonus dolerių karo medžiagai gaminti, šiandien 
reikalą svarstys senato komisija.

— Prezidentas Rooseveltas išvažiavo pailsėti į Floridą.
— Praeitą naktį vokiečiai labai smarkiai bombardavo Lon

doną. Daug užmuštų. Anglai bombardavo Kielį ir Rotterdamą. 
Vokiečiai skelbia, kad anglai sukėlė daug gaisrų Vokietijos mie
stuose.

— Vokiečiai pasižadėjo garantuoti Jugoslavijos teritoriją, 
jei netrukus pasirašys su jais sutartį. Jugoslavai neTris vokie
čių savo kraštan, bet leis pervežti karo medžiagą.

— Norvegija, Danija, PTancuzija ir Čekoslovakija moka 
dabartinės vokiečių kariuomenės išlaidas.

— Du Amerikos kreiseriai ir 5 destrojeriai šiandien įplau
kė į Australijos vandenis. Australiečiai gražiai sutiko juri
ninkus.

— Komunistų ir nacių agentai vakar puolė Meksikos už
sienio reikalų ministeriją už ministerio pareiškimus dėl noro 
bendradarbiauti su Jungtinėmis Valstybėmis.
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Pavasarinė Suknelė, Kuria Galima Lengvai 
, ; Pasisiūti.

Supratimas muzikos vertės
Visi supranta, kad norint bū

ti geru muziku reikia rimtai 
mokytis. Bet kad suprasti mu
zikos vertę ir išmintingai daly
vauti kaipo klausytojas, tai ir
gi reikia mokslo.

Chicagos viešose mokyklose 
jau seniai įvesta muzikos kur
sai su tuo tikslu, kad ne visi 
bus muzikai, bet didžiuma taps 
klausytojais. Kad- jie butų, inte- 
ligentiškesni klausytojai, tai be 
mokinimo balso, instrumentų, 
gaidų, teorijos ir taip toliau 
tam tikslui nuo pradinių kla
sių vaikai dalyvauja taip vadi
namosiose lekcijose “įvertini
mo klasėse’’ (ąpprąciation 
courses).

Jie yra mokomi ko klausytis, 
kaip klausytis, ko ieškoti ir 
kaip atskirti geresnius kurinius 
nuo prastesnių. xTaip per me
tus vaikai išmoksta, kaip bran
ginti ir priduoti svarbumo mu
zikos kuriniams.

Suaugusiems k asės
Bet ir suaugę žmonės nėra 

visi turėję tokios progos, hu
ną musų jaunimas naudojasi 
nuo mažų dienų. Dėl to įvai
riose mokyklose dienomis ir 
vakarais, kaip ir universite
tams, taip ir privatinėm# Vritf- 
kykloms,’ ir per radio.*?^-^** 
.skirta muzikos supratimo ir 
įvertinimo klasės.

Per radio ir per spaudų ga
lima naudotis šia proga nemo
kamai. Įvairiose įstaigose lek
cijos yra duodamos laikas nuo 
laiko, taip kad kiekvienas gali 
pasirinkti sau tnkąmą laiką ir 
pagal savo finansines išgales. 
Kas turi noro mokytis, tas su
siras ir tinkamą sau keją.

Dalyvis muzikališkų paren
gimų visados bus daug daug'au 
patenkintas, kada jis bus išla
vintas klausytojas. Tada ne
reiks vargti per koncertą, kaip 
dabar dažnai atsitinka ne tik 
tarp musų lietuvių, bet ir tarp 
kitų tautų.
Pindermė muzikalių draugijų

Šioje srityje musų piuzikalės 
draugijos ir kultūros rateliai 
galėtų daug pasidarbuoti. Kad 
butų galima vesti šitokį darbą 
pasekmingai, turėtų musų cho
rai padaryti planą, kad kas 
metui butų suteikta choro rė
mėjams, nariams ir publikai 
proga dalyvauti lekcijose ir pa
skaitose. 'Vokiu atveju per ke
letą metų musų žmones taptų 
daug geresniais ir daugiau su
pratimo turinčiais klausytojais, 
daug širdingiau remtų musų 
artistus ir vertus mėgėjus. Be 
to, ir patys klausytojai butų 
vertingesni ir daug daugiau pi- 
tenkinti musų visuomenės na
riai.

Kaip dalykai stovi dabar- 
sunku yra marėms išskirti ge
resnius artistus puo prastesnių. 
Taipgi siisdurę su žymesniu 
artistu, nesuprantą muzikus 
vertės asmc'vs noasinaudos 
proga įvertinti tokį artistą, nes 
jie nesupras, negaus nuo jo tą 
džiaugsmą ir patenkinimą s’e- 
los, kurį tik žymus artistas ga
li žmogui suteikti, ir jų dienos 
bus tamsios, be tos šviesos, ku
rią jie hutų galėję turėti.

Tad reikia mokytis muzikos, 
bet ypatingai peikia mokytis, 
kaip būti rimtu ir suprantan
čiu klausytoju.

HIGIENA
Nuovargis ir poilsis

Didžiausia žmogaus kūno or
ganizmo ypatybė yra ta, kad 
jis pats savaime prašauna nuo
vargį ir vėl virsta tinkamu dar
bui. Tačiau nėra taip lengva, 
kaip kad iš pradžių atrodo, nu
statyti nuovargio ribą, t. y. tą 
momentą, nuo kada žmogaus 
organizmas jau negali be poil
sio tinkamai dirbti. Kiekvienas 
atskiras žmogus turi savo nuo
vargio momentą, visai atskirą 
nuo kitų žmonių. Kasdienio gy
venimo praktika rodo, kad vie
nas žmogus greičiau pavargsta, 
o kitas — daug vėliau, dirbda
mi tą patį darbą. Todėl yra la
bai svarbu, kad kiekvienas mo
kėtų tikrai nustatyti nuovarg i) 
pradžią, peš t.ąi yra sveikatos 
pagrindu. Reikia pasakyti, kad 
daug žmonių labai klysta. Yr i 
tokių, kuriems atrodo, kad jie 
pavargsta po mažiausio jėgų 
įtempimo. Tik pradėję ką dirb
ti, jie tuoj eina “ilsėtis”. Toki 
žmonės yra verti pasigai ėjimo, 
nes jie jokiam darbui netinka. 
Bet yra ir tokia žmonių katego
rija, kurie pradžioj dirbą, ne
žiūrėdami savo jėgų, be jokio 
poilsio. Ir toki žmonės nėra 
darbui naudingi, nes, pradžioj 
daug padarę, jie, vėliau, pa
vargę darbo dirbti, kaip reikia, 
negali. Tad ir yra labai svarbu, 
kad intensyvus darbas eitų pa
kaitomis su poilsiu.

Geriausias poilsis po darbo 
yra miegas. Tačiau lygiai kaip 
valia reikalinga darbui dirbti, 
taip ji yra būtina ir norint pa
ilsėti. Yra daug žmonių, kur e 
negali tinkamai pailsėti, nes 
jiems tam trūkstą valios. Jie 
ieško poilsio suerzinti, susimąs
tę, nusiminę. Tai yra ddele 
klaida. Žmogus, norįs savo ato
stogų melu kaip reikia pąilsė i 
geriausia padarys, jei nuvykęs 
į atostogų vietą pirmą parą 
praleis lovoj. Tik po to jis gali 
pradėti normalų atostogų gyve
nimą. Bet reikia atm’nfi iš ki
tos pusės, kad atostogos, ilges
nis poilsis, negali būti absoliu
tinis nieko neveikimas. Kūnas 
ir protas ir po Isio metu reika
laują darbo. Yrą tiesiog žalin
gą pp smarkaus darbo ilgiau 
nieko ne eikli. Toks tingini a? 
vimas kenkia kunui ir dvasiai 
beveik taip pat, kaip parėjimas 
:š labai karšto kambario į la
bai šaltą. Reikia vengti kraštu
tinumų. Jei sėkmingas darbas 
yra savo rųšies menas, tai ir 
mokėti pailsėti nuvargus yra 
irgi didel s menas. Reikia mo
kytis d rbti su valia ir taip pat 
ilsėtis sąmoningai, su valią. 
Taisyklingas darbo ir poilsįo 
paskirstymas yra svarbus įdė
lis į žmogaus gyvenimo rumus.

r t

208-tos SLA Moterų 
Kuopos Parengimas 

Puikiai Pasisekė

IŠ LIETUVIU MOTERŲ DRAUGIJOS 
“APŠVIETOS VEIKLOS

... /
>

a

Musų suąuąnio^ ir darbščius 
208-tos SdL.A. Moterų kuopęs 
napas ii' vėl džiaugėsi pastangų 
rezultatais pramogos, ieuri įvy
ko Syrenos Svetainėje praeito 
sekmadienio !po?pietį. Neatsižvel
giant į tai, kad buvo net keli 
didesni parengimai tą pačią 
dieną, tačiau musų moterys su
kvietė labai skaitlingą ir drau
gingą publiką j savo kortų įr 
jkąujįukų pramogą. Dovanų bu
vo daug ir įvairių, kurias suau- 
kav.o pačios narės ir biznieriai. 
Narės irgi pagamino visokių 
pyragų, sausainių; >etc., taip, kad 
■po lošimo buvo malonus pasi
svečiavimas ir vaišės.

Ronią Marytė Misevičienė, 
kuri buvo langinio komisijos 
pirmininkė, kartu su visą komi
sija, kuri taip pasišventusiai 
dirbo šiam parengimui, parode, 
kari “Whe>r<e there is a will, 
tliere is a way” — jos nusitarė, 
kad šis iparengimas neturi atsi
likti nuo tą, kurkĮ0§ kw>pa tu
rėjo praeityje, turi būti visa
pusiškai pasekmingas, taip i? 
buvo. Kadangi ši kuopa nuola
tos aukauna įvairiems lietuvių 
reikalams/ be abejo, kad dalis 
šio parengimo pelno irgi pateks 
kokiam svarbiam tikslui.

( —Miglė
----------------------——

Prądėdąma eiti savo parei- draugijų “Apšvieta” gali pasi
girti finansiniai gerai stovinti. 
Nors per depresiją pusėtinai 
pražuvo ir jų kapitalo, ir iš- 
aukavo kur tik matė reikalo 
tiems, kuriems draugijos ma
nymu, būtinai buvo reikalinga 
skubi pagalba. Tokia pagalba 
visuomet buvo suteikta, 
ir mažomis sumomis.
“Apšvietietės” neužmiršta 

gerbti ir musų visuomenės

x x uyrvMUMAu va <.jL ov* v w .

gas kaipo “apšvietiečių” kores
pondentė noriu paminėti šių 
moterų veikimą nors trumpoj 
formoj.

Per 1940 metus ši Draugija 
aukojo kai kuriems labdarybės 
tikslams, kaip lai Vilniaus pa
vargėliams, Marijos Jurgejio- 
nienės Paminklo Fondui, įniru
siems nariams pasiųsti vaini
kui, jų artimiems giminėms do
vanos, etc. Minėtiems tikslams 
“Apšvietus” Draugija išdėjo 
apie $154.75 per metus. Kadan
gi ši Draugija nėra taip didele, 
tai, rodos, tokia suma nėra taip 
maža auka, šio melo praėjo 
dar tik keli mėnesiai, 
jau prisiėjo vienur-kitur 
ti.

Kaipo viena iš moterų

tačiau
auko-

ž
K

Veda—Nina
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pavyzdžiui, advo-

ę jų dvidešimts penkių metų 
ženybinio gyvenimo proga ir 
visuomenės darbuotės. Mes su
prasdamos kokią svarbią už
duotį visuomenėje a lieka Nora 
Gugienė dailėje, literatūroje ir 
įvertindamos jos troškimą, kad 
tik lietuvių jaunimas žengtų 
pirmyn ir butų naudingas sau 
ir garbė musų tautai, ta proga

Tikrai jausitės pavasariškai, kai apsiviĮksite šią suk
nelę, kuri yra paprasta, kukli ir lengvai pasiuvama. 
Smulkmenos parodomos “Auna Adams” pavyzdyje, kur 
yra paduotos siuvimo instrukcijos. Su jukų moderniškos 

,.t -V
siuvimo mašinos įrengimais, galėsite užbaigti suknelę 
greitai. Pastebėkite visus naujų madų ženklus. Kaklas 
iškirptas širdies formos. Pečių kvoldavimąs ir nuožul
nus susiuvimas per klubus ir surauktą žeinjąų, šitą 
madą yra iš 4657 pavyzdžio ir galimą gauti puo 12 iki 
20 dydžio ir yra viena iš gražiausių dabar rodomų par

------------------------------------------------------- ■■ ••• ■■ _    |.

TEDIRBA su MUMIS

GERAI ŠEIMININKAMS 
ŽINOTI, KAD:

Kenuolas pienas nepagonda ir 
be šaldytuvo, jeigu k-enas ne-' 
atidarytas. Tačiau, kaip tik ke
lias atidarytas, pieną rėkia iš
pilti į indą ir uždengus pastą r 
lyti į šaldytuvą.

Reikia sąuąai nudžiovinti bul
ves prieš įdedant į pečių kepti, 
kad jos greičiau iškeptų. Arba, 
kuomet verdate senas bulves, .j- 
pilkjte šaukštą pįepo, tada bul
vės ųegasidarys juodos.

■ i —Kaimynka

(Tęsinys) žasty musų kai kurie vyrai su-
Man džiugu, kad moteryse randa joje juodą dėmę ir ven- 

pagiežininkjų nėra, Išskyrus g!a apie ją balsiau pakalbėti, 
konmnistes, kurios nebėra ver
tos lietuvės vardo, visos kitos 
surąndame bendrą kalbą. AŠ 
noriu manyti, kad mes busime 
pirmosios parodymui tos būti
nos simpatijos savo tremti
nėms ir pakviesime jąs į laiką 
dirbti kultūros darbą. Partįjų 
skraistėmis mes dauguina ne- 
sisupome, musų moterų sky
riai nuo jų pasirodymo išliko 
švarutėliai. Būdamos (|aiigymoj 
paprastos darbininkės, mes iš 
savo tarpo nedaug turėjome 
moterų, kurios galėtų mums 
opiaisiais klausiniais plačiau 
pakalbėti, kurios galėtų gyvu 
žodžiu d:eglf kultūros ir lietu
vybės kibikštėles tose motery
se, kurioms 1’kinu> buvo lemta 
pasilikti be didesnio išsimoksli
nimo, kuriąs likimas ir dabąr 
’aiko vietoj prirakinęs. Musų 
tremtiųese tokių esybių alsi/ 
randa, žymiausioji jų šiame 
rašote nąiijima yrą ne kas kita, 
p tik Jadvyga Tubelienė. Tie
sa, jos adresu daug piktų gan- 
dy buvo leidžiama, jai taikomi 
priehąisfai buvusios valdžios 
opozicionierių. Mat, p. Tubelipr 
ųė yra a. ą. Tūbelio, įiivų^ip 
Lietuvos miųįstrp, naš|e. Ar 
tai ne juokinga, jei šitoj prie-

Tačiau žmonės, išgirdę jos žę- 
dį, tuojau pakeičia savo turė
tas apie Ją mintis ir atvirai pa
reiškia džiaugsmą, kad tai mo
teris daug lemianti musų dide
liam darbui, Lietuvai iš nelais
vės vaduoti, šiuo laiku p. Tu- 
belienė važinėja su prakalbo
mis po visą Ameriką. Moterų 
draugijos, kliubai, kuriems tik 
arti širdies lietuvių nelaime, 
tui’ėtų pasikviesti ir jos kalbos 
paklausyti. Tuo jai suteiktume 
morąlį pasjitenkinimą, o pačios 
įgytume gyvų žinių apie Lietu
vos gyvenimą, jos verguvę, inu* 
sy trenkimų lįkinią. Aš girdė
jau ją kąjbapt keliais atvejais, 
bet mielai dar paklaūsyčiau 
progai pasitaikius. ’

Pr. Lapienė 
(GALAS)

PATARIMAI ŠEIMI
NINKAMS *

iKino-Tea traSi
i gk IMOVIES) Į

Jeigu jūsų pečiai yra per pla
tus ar per dideli proporcijoj jū
sų veido, gab.te, sumažinti tokį 
efektą, tąisaųt . plaukus taip, 
kąd ausys rodytųsi, ir nešiojant 
pląųkus pilnai sutaisytus šonuo-

nimą su pintine gėlių. Už tą at
mintį p-ia Gugienė atsiuntė 

i pipųis tikrai
Kovo 2 d. 

rengė žaislų 
svetainėje, iš 
tas desėlkų dolerių pelno, ku
ris bus paskirtas labdaringiems 
tikslams. Rengimo komisija la
bai gražiai darbavosi ir visos 
narės kooperavo su komisija,

Gugienė 
poetišką laiškelį.
“apšvietietės” su- 
vakarą Syrena 
kurio 1 ko keie-

iš1 p&rt'hgtmo.
Sekantis “apšyiel.ieč.ų 

rengimas bus prelekcija 
katos klausimu.

pa-

VenĮant pomidorus, (“jjoRųą-i 
loes”) šyįežiųš ąrĮja aĮjįįjąŲo- 
tų$, dėl slapesnio sHfąiįę įdė-; 
kito šaukštuką ar dauginą cąk- 
Saus, ir truputį | ipirų bei dnis7 

.os, pagal skonį. Galit,c dar į- 
tą^ųpįi frųpųįį ir ąv^ųp.

tą laiką 
pamatysi t 
” su Cą-

Sako žmonės, kad arklys aut 
keturių suklumpa; o jūsų ko
respondente anį vienos maši
nėlės! Tad vartoju šią progą 
atsiprašymui. “Tobacco Road” 
yra •rodomas Chicago teatre, o 
-ne United Artists, kaip pereitą 
ketvįrtądienį buvau pranešus. 
Bet jeigij užėjot į United Ar
tists ir “Tųbaeco Road” nera
dot, — maža skriaudos, ypa
tingai jeigu buyot malę arba 
skaitę veikalą ir manėt prily- 
gininjų .daryti ,8d mūviu kuri
niu. Paveikslas vikrumo išsėlin
tas, paliko taip sau pasiūlymas, 
bet nieko nepaprasto 
naųčio.

Verčiau praleiskit 
Palace teatre, kur 
“Mr. and Mrs. Srųitli
role jLombąrd ir Robert Mont- 
gomery — komedija gerai ir 
dažnai išsikariančios poros, 
kuri patiria, kad jų vedybos 
buvo nelegalios ir nutaria pa
tirti ąr vėl atsiskirtų, j.eigu ne
vedę butų.

Antras paveikslas yra atkar
tojimas “Vivaciuos Lady” su 
Giiiger Rogers ir James Ste- 
wart, šių metų Akademijos pri
zo laimėtojais. Publikai įdomu 
juodu kąrtu lošiant pamatyti,

Arba užeikit į World Play- 
house, kur yra rodoma “Dream 
of ^lądąpie ButlerfĮy” — gra-. 
žįos ųiy^ikpK papuoštas miši
nys peląip)ingų meįlė.s įsįpąi- 
nįojįmų, Yra gąhąu^ tošimis 
ląvĮpĮų bą|sų, Įjęųdro ^pgeįdyv 
Uio šiame kurlnyj; vertą k^d 
iy per šių diępų šąlčįus į teatrą 
nuvykti. Jųsų

Su zauną Viliutė,

■; Skystimus, kuriame virei rū
kytą $inkų, netyri buĮ išpiltas 
lauk. Jauic išvirintos pupos, žir
niai ir įvairus kiti valgiai turi 
daug gardesnį skonį.

[tepkite truputį perfumo vi
duryje pirštinių. Tada bedėvint 
pirštines naturalė šiluma jūsų

ir jausis švelnus kvapas. Tik 
niekados nenaudokite peraštrų 
perfumą arba perdaug, kad ir 
geriausi*).

=

susi-

Maistas
Veda MOKTA gĮUUjųsNfi

Po kiekvieno mėnesio 
rinkimo įvyksta vaišes, kurias 
suteikia pačios narės. Praeitą 
susirinkimą tokias vaišes patei
kė mums pirmininkė Maria 
Schultz, ponios O. Sanders ir L. 
Adams.

Susirinkimai visuomet būna 
gyvi ir cntuziast ški.

A. Misčikaitienč.
Korespondentė

Ryžiai
Ispaniškai

2 šaukštai sviesto
2 puodukai konservuotų pomido
rų (tomaičių)
1 pupdųkas ryžių
1 šaukštukas druskos
% šaukštuko pipirų
1/3 puoduko kapotų svogūnų
2 sukapoti žali pipirai
2 puodukai karsto vandens
Pakepinkite svogūnus ir pipirus 

tarpintąme svieste. Pridėkite pomi
dorus, vandenį ir prieskonius. J- 
inaišykite į ryžius ir yirkite 
suminkštės.

Duonos ir Sūrio 
“Custard”

4 riekės duonos, sviestuotos
2 puodukai karšto pieno
1 Šaukštukas druskos
3 kiaušiniai

puoduko trinto sųrio
Pipirų
Įdėkitę duonos riekes į keptuvą 

ir a.pibarstykke kiekvieną riekę’ 
trintų sųriu. Lengvai sųplakit kiau
šinius, ir pridėkite druską, pipirus 
ir pieną. Išpilkite ant duonos, ir 
kepkite, įdėję keptuvą į karštą 
vandenį iki iškeps.

Greitas Vokiškas 
Pyragas Kavai

1 šaukštukas sviesto
% puoduko cukraus
% puoduko pįeno
1 šaukštas taukų
1 suplaktas kiaušinis
2 dideli šaukštukai baking
der-io 1
Kepkite įįgoj, negilioj blakinėje. 

Viršų apibarstykite ciikrum. cina
monų ir kapotais riešutais. Kepkite j 
20 minučių. Valgykite karštą.

Jeigu indai dėl kepimo mėsos 
yra pirmiau patrinti česnako 
šaknele, mėsa bus skanesnė. Y- 
patingai yra patartina tą dary
ti, jeigu šeimynoje randasi na
rys, kuris turi aukštą kraujo 
spaudimą, nes yra sakoma, kad 
česnakai nužemina tokį spau
dimą.

DAL1NA NAUJAS
TELEFONO KNYGAS

kol

pop-

Vakar telefonu bendrovė 
pradėjo dalinti abonentams 
naujas 1941 metų p a vasari o 
telefonų knygas. Senąją su
grąžindami neužmirškite iš! 
jos išimti fotografijas, užra
šus ir kitus daiktus, kuriuos 
knygoje laikėte. 
_________ 4___ - - -
DOCTOR’SAMAZfflGUQUID 

GREAT SUCCESS FOR 

SKIN TROUBLES 
<0xternally ęąused)

PRAISED

TO 
COAST!

No matter vhatyou’vo tried vithout 
success for unsi^utly surface pi m plės, 
blemishes and similar akin imtationa, 
here’s an amazingly auccasaful doc- 
tor’s _ formula—powerfuUy soothing 
Lūuid Žemo—wnich ęuiekly relieves 
itening soreness and atarta right in to 
help nature promote FAST healing. 
30 yeara continuoua succesa! Let 
Zemo'a 10 different marvelously effec- 
t»ve ingrediente help YOlJR dkin. 
Also ointment form. Severe casea 
nmy need Ertra Strength Žemo.
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Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas 

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

STANLEY LITWINAS. 
Generalis Vedėjas.

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.Nau

Reikalingas komitetas.

Dabar reikia vieningai veikti. — Karo kaltininkai. —> 
Majoro vietininkas jau rengiasi rinkimams. — Rė
mė, o dabar jau smerkia. — 75 nauji busai 
jieniečių grupė. — Statys milžiniškas dirbtuves. — 
Nebesusikalba

Po ilgų ir aštrių, diskusijų S. 
V. kongresas perleido naują į- 
slatymą, kuris suteikia neapsa
komai didelę galią S. V. prezi
dentui veikti šiame pavojinga
me laike, kada visas pasaulis 
yra užsiliepsnojęs bei viso pa
saulio akys atkreiptos į Suvie
nytas Valstijas. Todėl ir linkė
tina, kad musų sugabus prezi
dentas Rooseveltas nenusllnktų 
nuo savo stipraus ir rimto nu
sistatymo bei nepanaudotų jam 
suteiktas teises tokiu budu, kad 
galėtų šalies gyventojams pa
kenkti.

Todėl tie, kurie prieštaravo 
priėmimui naujo įstatymo, ne
turėtų ir toliau būti opozicijo
je, bet turėtų nusilenkti daugu
mos valiai ir stoti į darbą bei 
kooperuoti su prezidentu, kad 
apsaugojus šią šalį nuo karo. 
Šiuo momentu visų šal ęs gy
ventojų kooperavimas yra labai 
reikalingas. Prezidentas kreipia
si į visus nuo mažiausio dirb
tuvės darbininko iki fabrikanto 
bei bankininko. Prez dentas tu
ri gerus norus ir yra sugabus, 
tačiau tai nėra vieno žmogaus 
darbas. Nė vienas gyvenantis 
žmogus gal nebuvo tiek reika
lingas pagalbos, kiek šiandien 
pagalba yra re’ka’inga Roose- 
veltui.

Tačiau prezidentui teikiama 
pagalba neturi būti akla, ir ne
turi būti atsiduodama vien tik 
ant jo. Prezidentas ir su gerais 
norais gali padaryti klaidą. S. 
V. kongresas ir visos šakes gy-

bet bilijonais. Tai yra neapsa 
komai didelės pinigų sumos lei
džiamos ne tik šalies apginkla
vimui, bet ir šelpimui kitų ša
lių, kurios taipgi sunkiai ka
riauja su užpuolikais.
Kada Rooseveltas įvedė WPA 

darbus, tai kapitalistai visa 
burna rėkė, kad praskolins ša
lį ir prives prie bankruto. Net 
ir daugelis tų pačių WPA dar
bininkų sakė, kad Amerika bus 
kieno nors už skolas atimta. 
Bet valdžios išlaidos ryšium su 
WPA darbais buvo tik menk
niekis. Todėl Rooseveltas ma
žai arba visai dėmesio nekrei
pė į tuos, kurie taip daug rėka
vo. Jis gerai permatė ir žinojo 
šalies padėtį, būtent, kad to
kios išlaidos buvo labai mažos. 
Prezidentas ir dabar neprašytų 
kongresą tokių didelių sumų 
pinigų, jeigu jis nematytų, iš 
kur tie pinigai galima paimti.

“Income Tax” nelaip daug 
palies darbo žmones arba ma
žus biznierius, bet labai užka
bins fabrikantus ir šiaip visus 
turtuolius, kurių pajamos yra 
labai didelės. Jeigu žmogus ga
li mokėti “income tax”, tai jis 
dar gali neblogai gyventi. B^t 
kurie moka šimtais tūkstančių

vis suranda būdą, kad galėtų 
patraukti balsuotojų niintis 
prie savęs. Dabart uis majoras 
kurį Burlon į savo vietą įsta
te VVashinglonan išvažiuoda
mas, taipgi sugalvojo savotiš
ką skymą, kurį panaudos atei 
nančio rudens balsavimuose. 
Jis dabar sušilęs dirba, kad 
kaip nors galėtų išnaikinti \i 
sus gembleriavimo mašinas. To
kiu budu jis mano gauti s’nipa- 
tiją tų piliečių, kurie tam yra 
priešingi. Mat, majoras gal nu
mato, kad jo partija (repub’i. 
konai) gali jo neremti į majo 
ro vietą ateinantį rudenį. Tode’ 
jis ir stengiasi sudaryti nepri
klausomą grupę, kuri jį remtų.

Taigi iš visko matyti, kek 
jam rupi piliečių apsauga. Jis 
tik nori sudaryti savotišką ma
šiną, kad laikui atėjus ji gerai 
dirbtų. Well. nežinia kaip kiti 
rinkimai išeis. Matyli, jog de
mokratai irgi nesnaudžia ir 
smarkiai rinkimams rengiasi 
Ir jeigu tik partijoje nekils ko
kių nesusipratimų, tai majoras 
vėl bus demokratas.

—o—
Cleveland News, republikonų 

’aikraštis, kuris stipriai rėmė 
Burtoną į S. V. senatą, parašė 
atvirą laišką ir nupeikė jį už 
tai, kad jis stoja prieš davimą 
Anglijai pagalbą. Taipgi vietos 
spauda ragina p. Burtoną, kad 
jis plačiau žiūrėtų į pasaulinę 
padėtį, o susiaurintų savo 
čia politiką.

* —o—
“Dirva” praneša, kad 

gianti kažkokį suprizą po
tykų Lietuvių salėje. Kokis tas 
suprizas bus, tai pamatysime.

—o—
Miesto taryba priėmė įstaty

mą, kuris leidžia gatvekarių 
kompanijai pirkti 75 naujus 
busus. Kiekvienas jų galės vež
ti po 40 pasažierų. Kuriose gat
vėse tie busai bus padėti, dar 
nėra pasakyta. Jau ir dabar 
yra gatvių, kur busai užima 
gatvekarių vietas.
' ■ —o— •

P-as A. Gedgaudas buvo ap
sirgęs, bet dabar vė pasitaisė 
ir grįžo prie kasdieninio užsiė
mimo.

lllš-

ren-

mu sekti. Naujame įstalynie 
yra pažymėta, kad kongresas, 
pamatęs prezidento klaidą, gali 
jo teises susiaurinti. Bei tas ga
li atsitikti pervėlai, jeigu nebus

pimnau apsisaugoti, negu vė
liau ją gesinti.

Naujas įstatymas leidžia pre
zidentui veikti nepriklausomai 
tol, kol jis savo darbe nepada
ro klaidų. Taigi ir linkėkime 
jam, kad klaidų nepadarytų ir 
apsaugotų Ameriką nuo karo, 
kuris naikina turtą ir atima 
žmonių gyvastis.

Kada valdžia pradėjo dideles 
sumas pinigų leisti apsiginkla
vimui, tai žmonėse kilo klausi
mas, kas už tą viską mokės, ir 
iš kur tie pinigai atsiras. Val
džia jau nebeskaito milijonais,

rna dar didesnius taksus uždė
ti. O tuo Rooseveltas daugiau
sia ir remiasi.

Šiandien mes jau turime per 
milijoną vyrų pastovioje ka
riuomenėje. Tie jauni vyrai tu
rės praleisti po metus laiko už 
mažą atlyginimą, ir j.’e priren
giami šalies apsaugai. Tai ko
dėl jiems nemokėti didesnę al
gą už jų sugaištą laiką. Ant 
kapitalistų turėtų būti dar di
desni taksai uždėti. Kiek ma
tytis, tai gal Rooseveltas prie 
to ir rengiasi.

Amerika per pusantro šimto 
metų su viršum neturėjo taip 
ginkluotis ir tokias p’nigų su
mas leisti, kol keli pakvaišė
liai pasaulyje nesukėlė tokias 
neramybės ir privedė prie bai
sios skerdynės. Todėl pasaulio 
žmonės turėtų susiprasti ir sa
votišku teismu nubausti tokius 
niekšus, kaip Hitlerį, Mussoli- 

ą kitų. O kitaip tai 
nesimato nei žudy- 
pinigų leidimui.

dar galo
nėms, nei

Miesto politikieriai vis

jiems butų iš to naudos.

No. 2776

I Vardas ir pavardė

Adresas..

Miestas ir valstija

su- 
kad 
Jie

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.
| 1739 So. Halsted 8L, Chicago, HL

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

COPR. NSCDUCRAO SSRYKSC. INC.

KNITTED COAT AND CAP PATTERN_ 2776U
No. 2776—Nertas apsiaustėlis ir kepurėlė. Mieros 4, 6, ir 8 m

Clevelande susidarė naujie- 
niečių grupė, kuri rūpinasi 
spaudos ir, abelnai, visais rei
kalais. Tas yra gerai ir pagir
tina. Taigi sveikinu naujus 
darbuotojus ir linkiu gerų pa
sekmių. Mums jaunos ir stip
rios jėgos labai yra reikalingos.

— o—
Miestas įsteigė naują vietą, 

air bus laikomi proto ligomis 
sergą žmonės. Vieta arti vi
durmiesčio ir galės sutalpinti 
apie pustrečio šimto žmonių.
staiga atsidarys apie 

balandžio mėnesio. *
pirmą

prisisegė su

didesnė priėmimo 
Tik nežinia, kas už 
mokėjo, ar svečias

medž
iu ir nuvažiavo Smetonos pa

sitikti bei su juo pabaliavoti. 
Reiškia, kavalierių gvardija bu
vo vienu 
jankiete. 
šampaną
ar kavalieriai.

—o—
Clevelando priemiestyje Euc 

lid statys didelių dirbtuvių. 
Spauda praneša, kad federalč 
valdžia praleis per trisdešimt 
milijonų dolerių jų įrenginiu. 
Ten daugiausia bus daroma 
kanuolėms kulkos.

NAUJIENOS, Chicago, tft

Kas tai NAUJO* tapo pridėta

Seniausi Amerikos Tabako prekSĮal—įsikūrė 1760

OT TAI NAUJIENA! Tai du berniukai
Kas tai naujo prisidėjo mano seimai. Tad 

užsirūkyk cigaretę! Kas tai naujo tapo pridėta 
mano cigaretam taip pat, kad juos net dar pa-

Taip, pridėjimas specialio importuoto tabako 
kaip tik dapildo garsiąją Old Golds sudėtį! Iš
bandyk naują Old Gold greit—o pamatysi. Dau
giau smagumo jum — dabar — su naujais CJd 
Golds!

*NAUJAS — Praizinis importuotas tabakas 
iŠ rytinio Viduržemio-tabakas, kurio maži kva
pūs lapai dar priduoda skanumo garsiai Old 
Gold sudėčiai! Taigi kiekvienas momentas jūsų 
praleidžiamas su Old Gold bus dar smagesnis.

Tas pat pažįstamas 
pakelis, bet Nauji 
Old Golds viduj. 
Vist dabar parduo
dami Old Golds 
y™ NAUJI old 
Golds. :

! korespondencijos
< ................   —------ fe............... ------------------------------------------------------------------T- ------ --

Bart. Mich čiiį” ir vynuogių.
—o— ’

Ch. Waslawskis,Blogas oras. —- Mirė lietuvis
t virtuolis. — Užveda didelį fanuos ūkininkas, 
sodą. — Wasloivskiai padi
dino ūkį.

dar 40 akerių. Tai 
su kaupu šimtamargis

80 akru L 
nusipirko 

dabar bus 
ūki-

ninkas. Tąipgi ponas Ch. Was-
.Oraą prastas. Šią žiemą tu

rėjome kelis .kartus smarkius 
vėjus. Nors sniego nebuvo la
bai daug, bet vėjai sniegą su
nešė į. krūvas, užbarikadavo 
kelius ir kiemus, kurie riog
sojo per kelias savaites. Nuo jo, 
kovo 11-tos iki 14-tos turėjom 
saulėtas dienas, šiandien kovo 
16, ir vėl tirštai sninga ir smar 
kus vėjas neša sniegą ir krau
na aukštesnius pusnynus. Ro
dos, ir vėl prasideda gili v žie
mą.

Kovo 9-to palaidotas Jonas 
Seamonas, lietuvis tvirtuolis. 
Kelis melus dirbo prie Bar- 
num ir Bailey cirko kaipo 
sunkių daiktų kilnotojas. Jis 
automobilį pakeldavo ir su 
kumščia įkaldavo storą vinį į 
lentą. Mirė prieglaudos far- 
mos ligoninėje. Laidotuvėmis 
rūpinosi biednuolių adminis
tracija. Kunigas Popeli, lietu
vis, aplankė ligonį prieš mir
tį ir prieš išlydint į kapus pa
sakė gražią kalbą. Hario lietu
viai palydėjo į kapines. Ad
ministracija siuntė telegramą 
jo seseriai į Chicagą, bet jos 
nesurado. Velionis paliko ma
žą farmiukę, 17 akrų 
d inkai s.

Tautininkai ir komunistai 
daug kalba apie pakeitimą SLA 
organo redaktoriaus. Tautinin
kai rėkė, kad Pild. Taryba bu
vo iš anksto primokyta kaip 
suvažiavime balsuoti, ir busią 
neteisėtai redaktorių pavariusi. 
Bet jie nepasako, kas primoki- 
no jų pusės Tarybos narius ir 
dėlko jie neteisėtai pasielgė. O 
komunistai taipgi apgailestau
ja, kad buk ir jie darė blogas 
sutartis su tautininkais laike 
seimo Chicagoje.

Clevelande butų reikalingas 
išrinkti komitetas, kuris rupin-

Į.

—o—
Milleris 
golfininko

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Amerikiečiams ne 

stigs duonos

WASHINGTON, D. C., kovo 
18 d. — Prezidentas Rootsevel- 
tas šiandien uždraudė išvežti 
visą eilę įvairių medžiagų, ku
rios gali būti naudingos karo 
reikalams.

STATYKITE NAUJA 
NAMĄ

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

Mano statomi namai yra įreng
ti su vėliausiais pagerinimais, su- 
budavoti iš geriausios medžiagos 
ir yra žinomi kąipo 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, nedaliomis 
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 
oastatęs arti 300 namų ir visi
no kostumeriai yra pilnai paten
kinti, kas liudija, jog ir tamsta 
pavedęs man savo namo statymo 
darbą busi pilnai patenkintas.

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

JOHN PAKEL
BUILDING CONTRACTOR

6816 So- Western Avė.
Tek GROVEHILL 0306—0363

ne-

esu
ma-

T A Ii DVI/ ! Busi turtinges- nUi IMnis ir laimin IIIVI I Itl gesnis. Turėsi 
UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
Mokame 3ę6% Dividendų

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

Tvrets" $1,000,000.00

1
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lo^vskis Atnaujino “Naujie
nas” ant metų. P-ai Waslows<- 
kiai sako: nežiūrint, kiek mes 
darbo turime, bet be “Nau
jienų” negalėsime būti. Turi
me žinoti, kas darosi pasauly- 

o jeigu nori teisingas ži
nias gauti, lai skaityk “Nau
jienas.”

Miss Elliot pareiškė, kad ame
rikiečiai turės pakankamai duo
nos, mėsos, cukraus ir kitų pro
duktų.

Šį kartą Amerika geriau pa
siruošusi ir išmintingiau tvar
ko maisto reikalus, negu 1917 
metais.

Atrodykite Metus Jaunesni 
NATŪRALIAI ATRODANTI

Dantų Fleitai
-O----

J. Kičas jau prisirengęs vež
ti Chicagon kelis šimtus buše
lių obuolių.. Tik laukia kol 
keliai pagerės. ChicagieČiai 
gaus gardžių obuolių.

—o—

rengiasi 
sausio

P-ia Ch. Matulienė, 
sūrių dirbėja, ir vėl 
važiuoti į vestuves, 
mėnesį 1941 veseliojo Pranu
ko vestuvėse, o kovo mėnesį 
uliavos Stasiuko vestuvėse. 
Abu jos sūnus gyvena Grand 
Rapids, Mich. Laiko valgomų 
daiktų krautuvę.

—Marė Dundulienė.

su bū-

Shelby

Dempsey Cook Co 
Viešas Adminis
tratorius

Gassman — Maisto Superin
tendentas

Gubernatorius Green vakar 
paskyrė republikonų partijos 
lyderį John T. Dempsey, Cook 
apskričio viešų palikimų admi
nistratorium. Tai skaitomas vie
nu “pelningiausių” darbų ap
skrityje.

Green taipgi paskyrė Zean F. 
Gassman’ą maisto ir pieninių 
superintendentu valstijoje.

$050
■J iki

$35

Apkain.
Nemok.

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

Pleitai
Pataisomi 51 Hejna Bros

Lavmdale 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.

Antanas
Evanstono
Millerio brolis, davė užsaky
mą i sodininkams pasodinti 
400 “pičių” į jo sodną, o jau 
daugiau 600 yra prisodinta 
kriaušių, obelių, vyšnių, “pU

tusi Lietuvos reikalais. Tokis 
komitetas turėtų būti rinktas 
viešai visų lietuvių, o ne parti
jų, kaip dabar yra: vienas tad-į 
tininkų, kitas katalikų ir t. t. 
Jie sau visi į savo pusę traukią. 
Turėtų būti sušauktas visų vie
tos lietuvių masinis mitingas 
ir tokiame mitinge išrinktas, 
komitetas, kuris veiktų vistj 
lietuvių tarpe, o ne tik grupė
se. Iš to butų geresnės pasek
mes. —Jonas Jarus. • !

AUŠRA
TIKYBINIS BIBLIJOS TYRINĖTOJŲ

ŽURNALAS

Chicago, III

^ATTčflR A”__  protingai ir suprantamai aiškina apie Pasaulio
Pabaigą, Kristaus antrąjį atėjimą, simboliškąjį 
žemės sudegimą, jos “elementų sutirpimą” ir 
taip toliau.

“ĄTT^RA”_  Skelbia įkūrimą NAUJO DANGAUS ir Nau-nUDit jos 2emgs—busimos Dievo Karalystės, kurioje 
viešpataus teisybė ir kurioje visos tautos bus 
palaimintos.

«ATT&DA”_  rodo Krikščionims tikrąjį kelią, kuris veda į
zv u amžinąjį gyvenimą, moko juos kaip pasirodyti

patinkamais Dievui ir prirengia juos dalyvauti 
su Kristumi visų žemės giminių palaiminime.

IŠEINA KAS MĖNESI. 16 PUSLAPIŲ. 
PRENUMERATOS KAINA $1.50 METAMS.

Pirmą numerį gali gauti dovanai. Rašykite šiuo antrašu:

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA 
— iš stoties —

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vaL vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.
'vi

“AUŠRA”
6429 S. Damen Avė., iytejai Prašomi
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Lietuvos ateities klausimas
Visiems aišku, kad likimas tų tautų, kurias ginklu 

arba grasinimais yra užkariavusi Vokietija, priklausys 
nuo to, kas laimės dabartinį karą. Jos atgaus laisvę, jei
gu Vokietija bus sumušta. Bet klausimas apie Stalino 
pavergtas tautas yra keblesnis.

Viena iš tokių tautų yra Lietuva. Anglijai sumušus 
Hitlerį, naciai bus priversti pasitraukti iš Klaipėdos kra
što ir iš Suvalkijos “trikampio”. Bet visa Didžioji Lietu
va dar bus bolševikiškoje Sovietų Sąjungoje. Kas ją iš 
tenai išvaduos?

Ar Anglija turės skelbti karą Stalinui, kad jisai iš
sinešdintų iš Pabaltijo kraštų?

Šita problema sukelia daug abejonių musų visuome
nėje. Kol mes nesame jos sau išaiškinę, mes negalime 
turėti nuosakaus nusistatymo savo veikime dėl Lietuvos 
nepriklausomybės atsteigimo. Reikia ją visapusiškai 
svarstyti ir išdiskusuoti.

Išimant akluosius Maskvos agentus, visi lietuviai 
ri, kad Lietuva nusikratytų svetimu jungu. Bet gerų
rų nepakanka. Nepakanka ir gerų vilčių, jeigu jos yra 
paremtos tiktai svajonėmis. Viltis pavirsta “kunu” tik
tai tuomet, kai ji yra paremta realia, gyvenimo tikro
vėje veikiančia jėga.

Kokia jėga arba kokiomis jėgomis gali paremti lie
tuviai savo viltį, kad Lietuva bus laisva?

Šitam klausimui apsvarstyti, Demokratijos ir Lie
tuvos Nepriklausomybės Sąjunga rengia eilę prakalbų ir 
diskusijų Chicagoje jr apielinkėse. O gegužės 11 d. ivyk;s 
Chicagoje draugijų T atstovų ir veikėjų Vidur-Vakarnj 
Konferencija. Reikia tikėtis, kad protaujančioji musų 
visuomenės dalis šitose diskusijose noriai dalyvaus.

Darbininkų streikai tose įmonėse, kurios dirba ar
mijai ir laivynui, pusėtiną! suerzino publiką. Tuo pasi
naudodami, kai kurie kongreso nariai ir dalis spaudos 
pradėjo kelti reikalavimą, kad butų/išleistas įstatymas,] Xly.
uždraudžiantis streikus apsigynimo pramonėje. L‘ Gira vena vaidzi°s izdo*

Bet prezidentas Rooseveltas paliko ištikimas savo Prieš karą Liudas Gira. mito 
liberališkam nusistatymui. Vietoje įstatymo, varžančio iš kleboną ir “geraširdžių mo- 
darbininkų laisvę, jisai sumanė sudaryti įstaigą, kuri terell.V ’ ka™ metu ^vokiečių, 
stengtųsi geruoju sutaikyti darbininkus su darbdaviais, ? .<al neJ . ausom>7 steigč- 
kuomet tarp .jų įskyla konfliktas. ratą mokesčiams imti ir kiek-

Tokia taikymo arba tarpininkavimo taryba Na- vieną, pusmetį tuos mokesčius 
tional Mediation Board, netrukus, bus paskirta. Ji bus vis kėlė, tai Liudas Gira suge- 
sudaryta iš 11 narių, kurių vieni atstovaus darbdavius, bėjo prisitaikyti prie valdžios 
kiti darbininkus, treti publiką arba atatinkamus valdžios lzdo- 
departamentus. . : ' Pirmą kartą prie valdžiom

Roosevelto sumanymui pritarė Amerikos Darbo Fe- naudainas žvalgyboje. Jis paty- 
deracijos vadai, bet Industrinių Organizacijų Kongreso rė, jOg ui yra lengviausias bu- 
(CIO) viršininkai pradžioje priešinosi. Tačiau, Roosevel-1 das “duonai užsidirbti”, 
tui pasikalbėjus su CIO prezidentu, Philip Murray, pa
starasis taip pat davė savo sutikimą. Bolševikiškas ele
mentas, kuris bandė sukurstyti industrines unijas prieš 
valdžią, šitame reikale prakišo.

Taikiu budu Amerikos darbininkai laimės daugiau, 
negu stabdydami pramonę tokiu-metu, kada kraštas tu
ri įtempti visas savo pajėgas demokratijų paramai.

ap-

no-
no-

Wisconsinas turi savo “Dies komitetą”
J. V. kongreso komitetas “nė-amerikiniems veiks

mams tyrinėti”, paprastai vadinamas spaudoje “Dies ko
mitetu” (kadangi jo pirmininkas yra kongresmanas 
Dies), atlieka labai naudingą darbą, keldamas aikštėn 
nacių, komunistų, fašistų ir kitokių anti-demokratinių 
gaivalų veikimą Amerikoje. Panašų komitetą dabar nu
tarė paskirti ir Wisconsino legislatura.

Nutarimas buvo priimtas 85 balsais prieš 6. Todėl 
niekas negalės pasakyti, kad tai buvo “atžagareivių” su
manymas. Į Wisconsino “mažąjį Dies komitetą” legisla
tura paskyrė daugumą žinomų progresistų.

Wisconsine,*kaip ir kitose vidur-vakarinėse valstijo
se, yra nemažai įvairių rųšių “penktakojų”, įsiskverbu
sių į darbininkų unijas ir farmerių kooperatyvus. Legis- 
laturos komitetas turės pakankamai darbo juos demas
kuoti, kad jie nebūtų pavojingi krašto saugumui.

Reikalauja imtis griežtų priemonių

GERA KNYGA APIE 
RUSIJĄ

ši knyga išblaškys daug klai- 
ngų iliuzijų apie Sovietų “re-

jų”.

liamas aukštyn fašistams dir
bąs ir “tautininkiškai” literatū
ros reikalus aiškinąs Gira,

—Kazys Varkala

Vyras Ir Žmona 
Mirė Beveik Tuo
Pačiu Laiku

Atstovas Martin Dies (demokratas iš Texas valsti
jos), kurio komitetas tyrinėja valstybės priešų veikimą, 
sudarė sąrašą organizacijų, tarnaujančių totalitarinėms 
diktatūroms. Jisai sako; kad tų organizacijų pastango
mis Vokietijos ir Rusijos agentai įsiskverbia į ginklų bei 
amunicijos pramones Amerikoje ir patiria jų paslaptis.

Atstovas Dies reikalauja, kad priešvalstybinės orga
nizacijos butų uždarytos, o jų viršininkai patraukti tie
som Jei nesiims griežtų priemonių Teisingumo Departa
mentas, tai jisai ketina pats kreiptis į “grąnd juvy” Ca- 
lumbia Distrikte (kuris yra kongreso valdžioje) ir įteik
ti apkaltinimus minėtoms organizacijoms. Kaipo totali
tarinių diktatūrų agenturąs, kongresmanas Dies pažy- 
mėjo pirmoje vietoje šias organizacijas: German-Ameri
can Bund, Komunistų Partijų, International ,Workers’ 
Order, Kyffhąeuserbund, International Labor Defense ir 
Workers’ Alliance. Iš jų dvi yra naciškos, o keturios ko
munistiškos.

Jeigu Amerika nenori, kad išdavikai sunaikintų jos 
atsparumą diktatūroms, kąip kad atsitiko Holandijoje, 
Belgijoje ir Francuzijoje, tai ji turės pasielgti taip, kaip 
atstovas Dies pataria.

Neseniai išėjo iš spaudos ge
ra knyga apie darbininkų padė
tį Rusijoje: “Workers Before 
and After Lenin”. Ją parašė 
Manya Gordon, buvusi Rusijos 
social-revoliucionierių partijos 
narys, dabar gyvenanti Ameri
koje.

Toje knygoje yra palyginti 
darbininkų uždarbiai Rusijos 
senaisiais prieš-rcvoliuciniais 
aikais ir po to, kai valdžia pa

teko į bolševikų rankas. Knygos 
autore sugriąuja bolševiką 
skleidžiamą legendą, kad sovie
tinėje tvankoje Rusijos darbi
ninkų būklė labai pagerėjusi. Ji 
parodo kad, priešingai, darbi
ninkai Rusijoje dabar gyvena 
daug blogiau, negu prieš 1917 
metus.

Tai nereiškia, kad Manya 
Gordon gina arba teisina Rusi
jos carizmą; ne, carizmui ji jo
kios simpatijos neturi ir netu
rėjo. Ji buvo revoliucionierė ir 
kovojo prieš carizmą. Bet bol
ševizmas, kaip ji parodo skait
linėmis, paimtomis iš sovietų 
statistikos, atnešė darbininkams 
daugiau vargo, negu kad jiems 
reikėjo kentėti senoje tvarko
je.

Maskva giriasi, kad darbinin
kai sovietų Rusijoje uždirba vi
dutiniškai 10 kartą daugiau ru
blių; tačiau ji užmiršta, pasa
kyti, kad už rublį dabar galima 
nupirkti 15 arba 20 kartų ma
žiau, negu 1913 m.: mažiau 
juodos duonos ir bulvių, kadan
gi jų kaina pakilo 18 kartų; 
mažiau mėsos, kadangi ji pa
brango 17 kartų; mažiau ko
pūstų, kurie pabrango 25 kur
tus; mažiau riebalų ir alyvos, 
kurių kaina pakilo 40 kartų.

Pasiremdama ' Sovietų statis
tikos duomenimis, autore paro
do, kad gyvenimo lygis sovietų 
Rusijoje nuo 1928 metų iki 
1938 metų, nuolatos ėjo Žemyn. 
Pavyzdžiui, darbininkas 19£9 
metais išmaitindavo savo šeimą 
iš 4 žmonių 46-ais rubliais, o 
1937 metais už tą patį maisto 
kiekį jisai jau turėjo mokėti 
350 rublių; bet jo uždarbis bu
vo pakibs tik 3 kartus.

Visi žino, kad dabartinėje 
Rusijoje darbininkas turi daug 
mažiau laisvės, negu kąd Huė- 
jo carizmo laikais. Jisai tuomet, 
sakysime, galėdavo streikuoti, 
ir d^rbinįnkai anais laikais yra, 
iš tiesą, laimėję daug streikų. 
O Sovietą Rusijoje streikai yra 
visai uždrausti.

Tokiu budu bolševizmas ne 
tiktai atnešė darbininkąms 
daug didesnę priespaudą, bet ir

TAI NE IMPERIALIZMO 
KARAS

Maskvoš gramofonai ir kai 
kurie “kairieji” liberalai vadina 
dabartinį karą “imperialisti
niu”. Bet jisai nėra imperialis
tinis. Butų, nesąmonė maišyti 
su imperializmu Hitlerio tiks
lus.

19-ojo šimtmečio imperialis
tai norėjo pavergti ekonominiai 
ir kultūriniai atsilikusius kraš
tus, paversdami juos “kolonijo
mis”. O n^cių teorijai sako, kad 
visos tautos turi vergauti vokie
čiams/ Imperializmas buvo 
stambiojo kapitalo politika. Hit
leris pajungė ir kapitalistų kla
sę.

Anglijos siekimai dabartinia
me kare taip pat nėra imperia
listiniai —į žinoma, dėl visai ki
tokių priezasęių. Jas nurodo 
žinomas rašytojas Lewis Mum- 
ford, būtent:

“Pirmoji priežastis yra ta, 
kad teritorijas, kurias Britai 
pasiėmė prieš 100 ar 200 me
tą, kaip Indija, jau ne tik 
yra subrendusios pačios val
dytis.; jos jau turi tiek auto
nomijos, kurią pripažįsta ir 
Anglija, kad jos gali atsisa
kyt nuo dalyvavimo dabarti
niame kare ir drausti Lan- 
cashjre’o audinius įvežti į In
diją. Antra priežastis yra ta, 
kad Britai darosi tolyn vis 
labiau žmoniški ir civilizuoti, 
taip kad jau jie nebeturi sa
vo senojo epetito valdyti spal
votąsias rases. Be to, klasės, 
kurios siųsdavo savo atlieka
mus sifhus į kolonijas tar
nauti armijoje, būti guber
natoriais ir administratoriais, 
po šio karo bus netekusios 
daugumos savo turtų ir pa
jamų. Jos nebegali laikyti 
imperiją senuoju pagrindu, 
pr ivelegi juo los mąžumos 
naudai; butų pįgiau tiesiog 
skirti pensijas jaunesnie
siems sunams.”
Mr. Mumford nurodo taip 

pat, kad atsilikusiose pasaulio 
ąrįtyse yrą steigiamas prame
nąs, * mą tepalinė žmonių būkle 
gerėja, ir pramoningųjų šalių 
kąpitąĮizmuidjalįcka vi$ mažiau 
■progos jąs išnaudoti.

todėl 
[visą laiką ir stengėsi nuo “val
džios darbo” neatsitraukti.

Kad mokesčiams surinkti lie
tuviškas antstolis kartais par
duodavo paskutinę ūkininko 
karvutę arba miesto darbininką 
į gatvę išmesdavo, Liudui Girai 
visai tai nerūpėjo. Kad už prie
varta išluptą pinigą reikia 

I stengtis kas nors padaryti mo
kesčių mokėtojų gerbūviui pa

skelti, Girai taip pat nerūpėjo.
Jis tiktai žiūrėdavo, kad butų 

[patenkintas departamento di
rektorius, kuris jam pinigus iš
moka ir kad “gerą akį” turėtų 
partijos centro komitetas, kuris 
valdžią diriguoja.

Liudas Gira* gavo didžiausias 
sumas iš švietimo Ministerija 
nutarė sustabdyti “Skaitymus”, 
tai Liudas Gira prisiplakė prie 
kitos milžtuvės.

Giros draugai sudarė Meno 
kūrėjų draugiją ir pavedė Girai 
administracinį darbą dirbti. Me
no kūrėjų draugija pinigus gau
davo -iš ministerijos fondų.

Vėliau išgavo iš ministerijos 
teisę organizuoti dramos teatrą. 
Direktoriaudamas gaudavo la
bai gražias sumas iš švietimo 
ministerijos. Šioje vietoje jis iš
buvo ligi 1926 metų gaudamas 
labai gražią algą ir nieko ne
dirbdamas.

Jeigu Girai kariais kišenius 
“neišnešdavo”, tai iš švietimo 
Ministerijos knygų leidimo ko
misijos gaudavo kokią komisi
ją ir labai lengvai keliais tūks
tančiais papildydavo švankuo- 

. j antį biudžetą.
Ministerija leidžia “kritikų ka

raliaus” raštus.

su žmonėmis, kurie liaudies 
kraujais buvo sutepę savo ran
kas.

Tautininkai neturėjo nieko,
geresnio išleisti, kaip Liudo Gi-[ 
ros “kritikas”. Jie žinojo ką 
daro, jiems rūpėjo Girą pas sa
ve patraukti, nes žmonių jie vi 
sai neturėjo. Tai buvo laba 
lengvas dalykas.

“Kritikų karaliaus” straips 
niai buvo surinkti iš “Skaity 
mų”, “Gaisų” ir kitų spausdi 
nių, visi naujai peržiūrėti ir tin 
karnai pertvarkyti, kad “atatik 
tų laiko dvasią”. Minėtus straip
snius Gira rašė sulig krikdeme, 
užsakymais, tuo tarpu 1928 m 
valdžioje viršų ėmė tautininkai 
todėl ir straipsnius reikėjo “su- 
tautinti”.

Išleisdami Giros 1 tomą, Mi
nisterijos valdininkai galėjo pa
sirodyti, jog jie ne veltui val
džios pinigais minta, o Liudas 
Gira už nieką kelias šimtines 
kišenini) įsikišo. Patenkinti bu
vo ir tautininkai, nes kai kurie 
dalykai Giros buvo tinkamai 
“sutautinti”.

Krėvė parašo Girai įvadą.
Kad sukritikuoti ir prieš de-

1928 metais L. Gira mokėjo 
tiek suįdominti “gyventojų švie
timu” susirupinusius tautinin
kus, kad švietimo Ministerijos 
knygų leidimo komisija išleido 
jo kritikos raštus, rašytus ne
priklausomo gyvenimo pradžio
je.

Perversmo keliu tautininkai 
pagrobė ministeriją ir išvaikė 
iš jos visus švietimo darbe nu
simanančius, bet ne tautininkiš* 
kai galvojančius, vyrus, 
ministerijos valdininkų 
pasitraukė, nes nenorėjo
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mo žlugimą. Jisai sako, kad 
Italija pasiekė susmukimo laip
snį. Jos žmones yra nusivylę ir 
prislėgti, kadangi jų svajonės 
apie imperiją sudužo.

Prof. Sereno savo kalboje, 
Pilietinių Laisvių Komiteto su
eigoje, palietė taip pat hitleriz- 
mą ir bolševizmą, ir pasakė:

“Šitie ižmai yra apgaulė 
pridengta progreso skraiste. 
Aš juos stebėjau visą laiką 
nuo Mussolinio žygio į Ro
mą, kuomet jisai buvo skel
biamas, kaipo Italijos išgel
bėtojas, naujasis Cezaris ir 
senosios Romos Imperijos at-

ITALIJOS ŽMONĖS 
NUSIVYLĘ

Pabėgęs iš Iląhjos prof. Ren- 
40. Sereųo,, kuris gyvena CĮuca- 
goję ię skaito; lekcijas Chicągos 
Universitete,, pranašauja fasiz-

“Tikrumoje šitos fašizmo, 
nacizmo; ir komunizmo dok
trinos neturi savyje ne vieno 
pažangaus sumanymo ekono
minei arba socialinei gerovei. 
Fašizmas sėjo vėją, o dųbųr 
plauna audrą. Italijai kito- 
|;io$. vilties nėra, kaip tiktai

Keistas Supuolimas Bridgepor- 
tiečią šeimynoje.

BRIDGEPORT. — Skaitlinga 
bridgeportiečių Avelių šeimyna 
ruošiasi dviguboms laidotu
vėms. Ateinantį šeštadienį pa
laidos kartu ir savo tėvą ir mo- 

itiną. Abu jų tėvai mirė vakar 
rytą, beveik vienu ir tuo pačiu 
laiku.

Abu mirė namie, bet vyras 
mirdamas nežinojo, kad jo žmo
na neseniai buvo mirusi.

Valanda Teskyrė.
Apie 9:40 valandą ryto po il

gos ligos akis amžinai užmerkė 
Kazimiera Avelis. Praėjus lygiai 
valandai, 10:40 ryto, mirė ir 
jos vyras, Dominikas Avelis. 
Abu sirgo ilgai, ir abu gulėjo 
namie, 942 West 33rd 
kur juos

Abu

raštai rimtais atrodytų, tauti
ninkų ininisteriui pagalbon at
ėjo Krėvė. Vincas Krėvė surink
tiems “raštams” parašė įvadą, 
prie vardo pridėjo savo profe-

je Krėvė štai ką pasakoja: Eu
ropos vakaruose kritika turi 
aiškiai nustatytus uždavinius 
tiek visuomenės, tiek rašytojų 
atžvilgiu. Visuomenei kritika 
stengiasi palengvinti skaito
muosius autorius, pabrėžiama 
jų meniškas priemones, pasau- 
liožiurą ir keliamas idėjas bei 
problemas. Autoriams ji padeda 
tuo, kad stengiasi pastebėti tas 
jų kūrybos ypatybes, kurių daž
nai pats autorius sąmoningai 
nenuvokia; taip pat nurodo 
jiems nukrypimo pavojus, pa
sidavimą kitų rašytojų įtakai ir

Toliau sako: Tą literatūros 
kritikos spragą, kurią visi tiek 
jaučiame, gali, nors iš dalies 
užkišti teikiamas čia straipsnių 
ir recenzijų rinkinys, kuris kaip 
tik atsako Europos vakarų su
pratimui.

Kai Krėvė šiuos žodžius rašė, 
lai jis turėjo galvoje “nukrypi
mo pavojų” ir “pasidavimą” 
kairiųjų įtakon. Jam atrodė pa
vojingu dalyku nukrypimas 
nuo “bažnyčios ir tautos galvų” 
filosofijos. Kad dalykas dar bai
sesniu atrodytų, Vincas Krėvė 
sąmoningai kiekvieną nukrypi
mą su bolševizmu maišė. Kiek
viena proga jis Maskva grasino.

Kaip pavyzdį nuo Maskvos 
bauIiĮO apsiginti, Vincas Krėvė 
rodė Europos vakarus. Ten esą 
ir kritikai geri ir tikrus kelius 
nurodo.

Vincas Krėvė atsiminė kokios 
mintys buvo pareikštos dėl E. 
Radzikausko rašinių, kai pirmą 
kartą jie buvo spausdinami, to
dėl ir įvade pastebėjo, kad E. 
Radzikausko kritikos raštai 
“nors iš dalies užkiš” tą spra
gą. Tikrumoje gi jis žinojo, 
kad Giros raštų spausdinimas 
užkiš tiktai spragą, kuri pasi
darė Liudo Giros įplauką ba
lanse. Kitokios spragos ji už
kišti negalėjo.

Kas butą galėjęs pamanyti, 
kad “kritikos karalius” ir musą 
“išmintingasis” profesorius nęi 
10 metų nepralaukęs nuo savo 
tvirtinimų, atsisuks nuo vakarų 
Europos ir nuvažiuos “raudo
nos Maskvos” garbinti.

Liudas Gira, jeigu tų “kritikos” 
raštų jis butų visai nerašęs! 
Dar laimingesnis pasijaustų 
Vincas Krėvė, jeigu jo įvade ne
būtų giriami vakarai ir neke-

Street 
prižiūrėjo vaikai.
Pašarvoti Namie.
abiejų velionių kūnaiNamie

bus pašarvoti, ir abu kartu šeš
tadienį bus laidojami šv. Kazi
miero kapinėse, direkt. A. M. 
Phillips patarnaujant.

Velionys paliko dvi dukteris, 
Stanislavą Matulėnienę, ir Oną 
Van Kainpen; penkis sūnūs, 
Praną, Joną, Dominiką, Juozą 
ir Julių, taipgi keturis anukus.

Abu buvo apie 60 metų am
žiaus ir Bridgeporte gyveno il
gą laiką. Jie išauklėjo
šeimyną ir buvo skaitomi 
vyzdingais tėvais ir gerais 
tuviais.

Pranešimas
L.D.D. Nariams

gražią 
pa- 
lic-

Visiems 4-tos kuopos nariams 
yra išsiuntinėti pranešimai apie 
susirinkimą penktadienio vaka
re, “Naujienų” name. Kad na
riai galėtą dalyvauti diskusijo
se, Chicagos Lietuviu Auditori
joj, visi prašomi susirinkiman 
susirinkti 7 valandą vakare, o 
ne laiku, nurodytu atvirutėse.

J. Kundroška

7,942,000 Be Darbo 
Sausio Mėnesį

Daugiau Negu Pernai
Alexander Hamliton finansi

nis Institutas apskaičiuoja, kad 
sausio mėnesį Amerikoje buvo

■ kuomet
buvo 6,-

padidėji- 
buvo še

7,942,000 bedarbių, 
gruodžio mėnesį jų 
811,000.

Bedarbių skaičiaus 
mas, sako Institutas,
zoninis, kadangi Kalėdoms pra
ėjus sumažėjo kai kurie darbai 
dept. krautuvėse ir dovanų pra
monėse.

Reikalauja $25,000
Iš Aludininkų

Jeigu teismas pripažins skun
dą pamatuotu, tai aludininkai 
Donald ir William Bedursk’iai 
turės užsimokėti $25,000.

Vienas Adolph Lesperance iš 
Palatine, IU., sako, kad Be- 
dursk’ių alinėje, prie Dundee ir 
Quinton Road, jį užpuolė trys 
nusigėrę vyrai, ir jį subadė pei
liu.

Pavogė Sukaktuvių 
Dovanas —

Jokio sentimento neturi va
gilis, kuris apkraustė automo
bilį pastatytą prie Illinois i;' 
State gatvių.

Tai buvo dovanos, kurias sa
vo žmonai vedybų sukaktuvėms 
pažymėti nupirko chicagietis, 
Frank Lynch, 2045 Farweli 
avenue.
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Gyveno maža mergaitė var
du Maksa. Ji buvo graži, vi
suomet linksma ir labai smal
si. Iš jos lupų dažniausiai iš
eidavo žodis “kodėl?”.

Ji norėjo žinoti iš kur visa 
paeina, kas kuria visą, ypa
tingai gėles, paukščius, auksi
nius vabalus ir įvairiaspalves 
plaštakes. Matydama žibutę su 
tupinčiu ant jos karkvabaliu 
arba rožės krūmą aplink 
rį plesdena plaštakė, ji 
sukdavo:

—Ach, jeigu aš galėčiau 
kurti ką nors panašų!

Vieną pavasario dieną Mak
sa žaidė viena sode. Ji ritinė
jo savo lanką iki tvoros, sky
rusius sodą nuo gretimos pie
vos.

Staiga ji pamatė žmogų sė
dėjusį kitoje pusėje tvoros nu
gara į tvorą, ant sudedamos 
kėdės. Prieš jį stovėjo pasta
tiklis su drobe be rėmų, ir jis 
piešė.

Ji neišsigando nes buvo so
de, o jis sėdėjo ant pievos, ir 
juos skyrė tanki, durianti pin
tinė tvora. Bt to, jis nepaste
bėjo jos ir nekreipė į ją jokios 
domės.

Ji sustojo, priglaudė savo 
lanką prie tvoros, ir, stovėda-

T0NY LUKOŠIUS 
Geriausias Brighton Parko 

DRABUŽIŲ 
VALYTOJAS 

2555 W. 43rd St. 
Reikalui Esant šaukite: 

Tel. Lafayette 1310

ma ramutėliai, ėmė žiūrėti.
Pieva buvo labai plati ir tru

putį batuota ir tolumoje, jos 
pabaigoje, buvo žema balta 
siena.

Toli aplink nebuvo matyli 
nei žmogaus, nei gyvulių, ir 
ruda pievos žemė buvo nuklo
ta beveik vienomis geltonomis 
gėlių galvelėmis.

Ant drobės prieš dailininką 
dar nesimatė nieko. Jis rengėsi 
tiktai piešti dangų.

Iš po jo teptuko atsirado 
stebėtina mėlynė, kurioje plau
kiojo keletas eiklių, baltų de-

—O! — pamanė Maksa, — 
tai netikra! Dangus visiškai 
grynas.

Ir ji pažvelgė į viršų tam, 
kad palyginti. Ir ką gi—dan
guje iki šiol visiškai be debe
sų, dabar kai kuriose vieto
se buvo išmėtyti eiklus 
debesys, visai taip kaip 
davo dailininkas.

Jis stropiai tebedirbo 
teptuku.

Maksa matė atsiradimą pie
vos, bet, jos pabaigoje, paveiks
le matėsi ne balta siena, o ža
lia upė, kurioje atsispindėjo

C Iii c ag oje, Floridoje, visur rasite gražius, ruimingus 1941 metų FORDUS. Tai 
automobilis, kuris jus pigiai ir patogiai nuveš kur tik norite važiuoti. Paveiksle 
parodytas modelis yra Ford Super De Luxe Sedan Coupe, kuris patiks ypatingai 
jauniems žmonėms. “Susipažinkite su faktais ir jus pirksite Fordą.“ (sp.j
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Maksa suplojo rankomis ir 
sušuko: ' ,

—Ach, jeigu aš galėčiau tai 
padaryti! Mielas dailininke, iš
mokyk mane to!

Žmogus su ilga barzda pa
žiurėjo į ją vieną akiinirksiu 
savo spindinčiomis žydriomis 
akimis, pagalvojo ir tarė:

—Ne kiekvienas gali 
mokti. Bet tu laiminga 
vo giedrios akys. Tave 
būt, išmokysiu. Eiva,

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

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

Home Office Newark. N. J.
4422 S. California Ava. Lai. 0771

balli 
vaiz-

savo

gi tai reiškia?
teu. Ką

žinoma 
jos pa-balta siena dingo ir 

prastoje vietoje bėgo upė, ku
rios ji niekomet nematė anks
čiau ten. Ji buvo labai nuste
binta ir ėmė dar domiau įsi
žiūrėti.

Dabar dailininkas piešė eilę

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

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

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
'•'Alės Tax ekstra.

BLACK BAND LUMP . 59.75M A D C < i 

; •; ij

-------- — tt ir trt-u—
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4701 4330 \

MOTINOS IR DUKTERS SUKNELĘ.
No. 4701—Pavasarinės suknelė. Sukirptos mieros: 12 iki 20. 
No. 4330—Sukirptos mieros: 2 iki 10.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio į 
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 Patiem Dept., 1739 
So. Halsted SU Chicago, III.

— ■ ............................................ ■ 1 T

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

čia įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No................

Mieros ..... .................. per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestay, ir valstiją)
7

to 
ir 

aš

iš- 
ta- 
gal 

mano
vaikę, pas tavo motiną ir pa
prašysim leidimo.

—Bet kaipgi tu perlipsi per 
tvorą? Ji tokia tanki ir durian
ti?

—Buk rami, — tarė juok
damasi, dailininkas, atsistojo 
nuo savo sudedamos kėdės ir 
pamojo galvą.

Tuomet tvora prasiskėtė ir 
praleido jį ir sudedama kėdė, 
pastatiklis ir dėžė su (lažais

1 ■■■yi..... ■ ,
BRIDGEFORT ROOFING AND 

SHEET METAL CO.
3216 S. Halsted St VICtory 4965
Stogus, rynas, stoglangius ir 

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

apdraustas.

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

Remkite Lietuvišką 
Žyduką,

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR
CO.—WHOLESALE
4707 S. Halsted St

1 Tel Poulevard 0014

r

KEISTUTO SAVINGS
and LOAN ASSOCIATION

JOS. M. MOZERIS, See.
3236 S. Halsted St. CAL. 4118

Kai visi jau buvo sode— tvora 
vėl susiglaudė užpakalyje jų. 

(Bus daugiau)

aukštų topelių išilgai upės— 
ir iš tikrųjų, ten tolumoje ma
tėsi aukšti topeliai. Jis nusėjo 
pievą nežinomomis jai žydro
mis ir raudonomis gėlėmis. Ir 
greitas žvilgsnis, mestas į pie
vą, įtikino ją, kad visos vie-

do iš rudos žemes nežinomos

Maksos nuostaba vis augo. 
Gi kai dailininkas nupiešė vie
noje savo drobės kertėje bal
tų kaip sniegas avių ir avinų 
bandą, ir tarpe jų piemenį su 
plačia skrybėle su ilga lazda 
ir vikriu baltagalviu šunimi— 
pievoje lyg kad 
rado piemuo su 
čiais bryliais, su 
vikriu šunimi,

taip pat atsi- 
skrybėle pla- 
ilga lazda ir 
saugojančiu

nų bandą Maksa nesusiląikė 
ir sušuko:

—Juk visa, ką tu pieši, iš
auga iš žemės!

Dailininkas greitai atsisuko 
(ir pažvelgė į ją. Ji norėjo pa-

bet 
pa

Ji pati nežinojo kodėl, 
pasiliko vietoje. Ji suspėjo 
stebėti, kad jo ilgi plaukai. 
Dabar ji pamalė, kad jo ilga 
barzda ir žydrios akys, spin
dinčios lyg laiškiausio žvaigž
dės naktį.

—Kaip! tu matai, kaip visa, 
ką aš piešiu, išauga iš žemės?

—Žinoma aš matau. Kodėl 
gi aš neturiu matyti? — atsa
kė Maksa.

Ji žinojo iš dažnių motinos 
pasakojimų, kad gandras at
nešė ją vięną iš sekmadienių*,

—Gyvena — jeigu tai gyvos pasilieka amžinai jaunais ir 
būtybės. Ir ,gyvena daug ii- puikiais, kokiais juos 
giau, negu sukurti gamtos, ir dailininkas.

—Taip, taip—murmėjo dai
lininkas, — .maloniai žvelgda
mas į gražią mažą mergytę,— 
laimingieji mato tai, ko nepa
stebį kiti.

— O tu, — paklausė apsipra
tusi Maksa, — kas tu?

—Aš — dailininkas!
—Kas lai dailininkas? — 

Piešėjas?
Jis nusijuokė.
—Ne kiekvienas piešėjas 

dailininkas ir ne kiekvienas 
dailininkas—piešėjas. Aš dai
lininkas, kuris piešia.

—Bet tu netik pieši, o suku
ri upę, medžius, baltas avis ir 
dargi piemenį su skrybėle su 
lazda ir šunimi. Argi lai yra 
čia ištikrųjų?

—Yra — taip kaip tu ma
tai visą tai.

—Reiškia tu tas, kuris kuria 
gėles ir paukščius, auksinius 
vabalus ir įvairiaspalves plaš
takes.

—Ne aš vienas kuriu juos, 
bei ir aš darau lai. Dailinin
kas kuria visą, kas jam tinka, 
ir visa, ką jis sukuria, iš tik
rųjų yra — daiktai ar gėlės, 
gyvūliąi ąę žmonės.

—Ar ir gyveną?

sukurti

• Prie Wheatono, III., nuo 
bėgių nušoko keli prekinio 
traukinio vagonai. Kai kurie ve
žė galvijus. Karvės, kiaulės, 
avys išbėgiojo po visą Wheato- 
no\ apylinkę, ir policija turėjo 
daūg darbo, kol visus sugau
dė.

Niekad Fordas neturėjo tokios

EXTRA VERTYBES
kokia dabar turi!

ir

Mes norėtumėm, kad jus .pamatytumėt ir 
važiuotumėt puikiausiu Fordu, kokį mes 
bent kuomet padarėme.

Jus rasite jį didesniu ir ilgesniu vidu
je, su daugiau vietos sėdėjimui plotyje ir 
didesniu priešakiniu langu (windshield), 
negu bent kur kitur Fordo kainos srityj.e 
šiuo momentu.

Jus turėsite švelnų ir tykų važiavimą, 
kuris nustebino daugelį žmonių ir gali 
nustebinti ir jus.

Ir su jo ruimingumu, važiavimu ir iš
vaizda, jus gaunate extra jėgos Fordą su 
extra taupumu, su didžiausiais hydrauliš- 
kais stabdžiais arti jų kainos, ir daugelį 
gražaus automobilio mechaniškų “gėry
bių”, randamų už žemą kainą tiktai 
Forde.

Jei jus renkatės naują automobilį šiais 
metais, jus pasielgsite išmintingai neap
lenkdami 
kad mes 
faktai tą

šio Fordo. Ir taip yra ne dėlto, 
taip sakome, bet dėlto, kad

i

Susipažinkite Su Faktais ir Jus Pirksite Fordą!

DABAR LAIKAS INVESTUOTI PINIGUS Į
I l IT

□ » V«UI

INSURED

UNIVERSALSAVINGS&LOAN ASSN
1739 SOUTH HALSTED STREET

Mokame 3'/z Nuošimčio ant Visu Investmėnty,

Jūsų indėliai apdrausti iki $5,000.00 per Federal Sąvings and Loan Insurance Corporation,
- ' Washlngtoų, ©• C.,

.-irnerv?

VISI LIETUVIAI 
REIKALAUJA
PLEITU

/Įteikite j Phillip’s Dental Labo 
ratory kol kainos žemos

TRU-FIT
FLEITAI

Lab. kaina

$9-50
ir aukšč

GARANTUOTA MEDŽIAGA 
Taisome ir Atnaujiname senus 
pleitus viena .... $1-00 
diena ■ ir aukš.

PHILLIP’S DENTAL
LABORATORY 

2358 WEST 63r<l STREET 
Prospect 2174 

Lietuvis Laboratorijos Technikas 
D. MASKALA 

Valandos nuo 10 iki 9, seredomls 
pagal sutartį. Fleitai gaminami 
tik gavus orderius ir įspaudas 

nuo laisniuotų dentistų.

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY ft»66

• FOTOGRAFAS 
CONRAD 

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

420 W. 63rd St 
Tek ENG. 5883-5840
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Ūkininkai Remia 
Streikuojančius 
Darbininkus

MINNEAPOLIS, M i n n. — 
Farmer-Labor asociacija, ku
rios pirmininku yra buvęs 
Minnesotos gubernatorius El- 
mer Benson, pradėjo daryti 
žygius suorganizuoti vidurva- 
karinių valstijų ūkininkus, 
kad tie pareikštų savo balsą 
dabar 
tional

Už 
dienų
cija, į kurią bus sukviesta far-

vykstančiame Interna- 
Harvester streike.
savaitės ar dešimties 
bus šaukiama konferen-

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

merių unijų, kooperatyvų iri 
kitų ūkio organizacijų atsto
vai iš AVisconsin, abiejų Da- 
kotos, Illinois, Ioxva, Indiana 
ir Minnesota valstijų sudaryti 
planus kaip geriausiai priver-

nu monopolį priimti 15,000 
darbininkų statpmas sąlygas.

“Farmeriai neturi didelės 
meilės tam ūkio impičmentų 
trustui”, pareiškė Bentonas.

Irgi Kaltina 
Kyšių Ėmimu

DETROIT, Mieli. — Circuit 
teismas apkaltino kyšių ėmi» 
nm antrą Detroito miesto ta
rybos narį, Robert G. Ewald, 
jis priėmęs $5,000 nuo kont- 
raktoriu, kurie bandė 
kontraktą statyti didžiu] 
000,000 Hcrman 
mų projektą.

Pirmiau $15,000 -kyšio 
mimu buvo apkaltintas 
F. Hamilton.

Gardens na-

Gavo Didžiuli 
Karo Kontraktą

Rytoj Laidoja
Taut. Kapinėse
Elžbieta Martinet

Svarstys Lietuvos Laisvės Klausimus Laukia Teismo

Draugijų Astovų Ir Visuomenėj Veikėjų
Įvyks Chieagoj, sekmadienį, gegužės 11 dieną, Da- 

rius-Girėnas svetainėj, 4416-20 S. Western Avė., pradžia

RACINE, \Vis. --- Teismo 
laukia šeši racinicčiai, kalti
nami papiki vmu kelių stam
bių apiplėšimų. Vieni buvo 
suimti Racinc, kili South Mil-

Neseniai Nusilaužė Koją; Mirė
Nuo Komplikacijų.

DOWNERS GROVE, III.
Rytoj Lietuvių Tautiškose ka-10 vai. ryto.

Šią konferenciją šaukia Demokratijos ir Lietuvos 
Nepriklausomybes Sąjunga. • 

mirė kow> 18 d., Konferencijoj bus minėjimas sukaktuvių Lietuvos'
- 'Steigiamojo Seimo, kuris įvyko gegužės 15 dieną, 1920 • 

nusilaužė1 metais. Ir bus svarstomi svarbus Lietuvos klausimai.
ŽODŽIAI RAŠYTI 20 METŲ ATGAL Atsisak? Saliutuoti 

TINKA IR DABAR

Elžbieta Martinet, sena Dow- 
ners Grove gyventoja.

Velionė mirė kovo 18 d., 
nuo komplikacijų, kurios išsi-Į 
vyste’iš nelaimes du mene-, 
šiai atgal. Velionė i ______
koją.

Iš namų ji buvo Naujokaitė, 
ir paėjo iš Batakių apylinkės, 
Lietuvoj. Paliko vyrą Joną, 

.dukterį Martlia Pierilz, ir tris 
sūnūs, Joną Jr., Martiną ir

Velionės kūnas yra pašar
votas; Adams koplyčioje, 5017 

l)lie". Higbland avenue, Downers 
John cjrove, iš kur ji bus laidoja

ma 2 vai. popiet.
Pp. Martinet yra seni “Nau-1

ken- 
karą 
inži- 
Ste-

• Kaip Lietuvos valstybė 
tėjo per pirmutinį didįjį 
ir po karo, apie tai rašė 
nierius Stepas Kairys. Tie
po Kairio reikšmingi žodžiai dar 
ir dabar, praėjus jau 20 me
tams, tebėra tokie pat. o gal 

I dar žiauresni ir baisesni.

j ienų” skaitytojai.

............. „ šeši LietuviaiALTON, III. —Western Car-Arv jr- i 
tridge Company, East Alton, i-Š 1V(MWSS1OS
III., gavo naują karo departa- RaŠailkti Armijon 
mcnlo kontraktą gaminti a-j 
municiją šautuvams. Kontrak
tas siekia $3,608,465.

Štai tik truputis ištraukų iš 
jo rašto:

“ ... Visą beveik karo laiką 
išbuvus žiaurioj vokiečių oku
pacijoj, Lietuva lig šiai dienai 
nėra pasiliuosayutsi nuo svetimų 
užgrobikų; jų skaičius net pa
didėjo ir sunku butų pasakyti, 
kuomet kraštas pajėgs laukan

Mirė Garsus 
Socialistas

Jie yra, 22 m. Sylvestras Ru-! 
nis, 1422 Tenlh st., Anthony 
Judicki, 22, nuo 1039 Wash- 

I ington avenue, Salvatore Cul- 
lota, Adam 
Mead st., ir du broliai, Donald 
ir VVarren 
kitas 22.

Vcrmey, 1611

Vėliavą

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis

KENOSHA, Wis.—Sekančią
savaitę iš Kenoshos į armiją juos išvyti. Dabar Lietuvą ėda 
turi išvykti 88 vyrai. Tarp jų iš rytų lenkų legionai, ruožtu 
numatyta sekantieji lietuviai: 
Waltcr J. Šaltis, Paul P. GaL 
liūs, George Untulis, Walter

irJ. Gibas, Louis A. Gedra 
Felix J. Bareika.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
DIENA IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742

Indiana Valdžioj
Vėl “Karas”

IIOLAND, Mieli. -- Sulau
kęs gilios senatvės mirė Geor
ge H. Koop Sr., vienu laiku 
garsus socialistų veikėjas Cbi- 
cagoje. Laidojamas šiandien 

| Chicagos Waldheim kapinėse.

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI

Baird, vienas 19.

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

T—\ • koplyčios visose
1—-^2^ 1 1 Chicagos dalyse

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

su POVILU ŠALTIMIERU.

INDIANAPOLIS, Ind.—Ind. 
gub. Schricker, vienintelis į 
valdžią išrinktas demokratas, 
užvedė bylą, apšaukdamas 
nekonstituciniu įstatymą, kurį 
legislatura (republikonų kont
roliuojama) priėmė, atimda
ma jam teisę skirti valstijos 
generalį prokurorą. Legisla
tura patvarkė, kad ateityje jis 
turėtų būti renkamas.

Gub. Schricker sako 
tai jo teisių varžymas.

nuo Tauragės Mintaujon apgu- 
' lė geležinkelį vokiečių kariuo
menė, vietomis tirščiau pamai
šyta rusų gaujomis, sudaryto
mis čia reakcinės Rusijos lie
kanų. Tas iš Vokietijos atšliau
žęs žaltys vietomis prasiplėtė, 
sudarydamas didesnes gūžtas 
Šiaulių ir RadviĮiškio srityje, 
Tauragėj ir Jonišky. Tiek pat 
vokiečių rankose pasilieka gele
žinkelis iš Bajorų (Kretingos) 
Prekulėm Rusų komunistų Lie
tuvon atgabentoji raudonoji ar
mija, pusę metų paplešikavus,

Waukeganiętė
Chicagos Ligoninėj

kad

'Laidotuvių Direktoriai
NARIAI

p

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

jr J

Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktj

Gar-

Garnys Ir \ 
Mihvaukčje

Ir Barringtone.
MILWAUKEE, Wis. —

nys paliko sūnų pp. Arthu- 
ranis F. Naujokanys, 813 West 
Bula Court, Town of Mil- 
vvaukee, Wis.

BARRINGTON, Wis. —Du
ktė gimė p-iai Joe Lackienei, 
žmonai p. Joe Lackaus, gyv. 
Chestnut street.

r

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

18 Detroito
Moterų Užsinuodino
Užkandyje

pavojus 
jos lais- 
ateičiai

PEORIA, III. — Apšvietus 
taryba atsisakė priimti atgal 
i mokyklą du berniukus, ku
rie pereitą rudenį buvo paša
linti už atsisakymą saliutiior 
ti U. S. vėliavos.

Jie priklauso Jehovos liti 
dininkų sektai.

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

LITHUANIAN IŠ*

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

6*

v

LIETUVIAI

I Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

V»

jau galutinai išvyta iš musų 
krašto ir šioj Dauguvos pusėj 
nebelieka berods nė vieno bol
ševiko.

“Dabartiniai Lietuvos okupan
tai — ne pripuolamas daiktas. 
Tikslai, kuriais vedini atėjo jie 
musų kraštan, rišasi labai gy
vai su musu ateitim. I*

“Abejų okupacijų 
Lietuvos demokratijai, 
vai ir demokratingai
yra vienodai didelis ir nepra
manytas. Tegul bent kuri jų įsi 
galėtų ir savo sumanymus at
siektų, Lietuva, kaipo nepri
klausoma respublika žlugtų, re
akciniai užgrobikai pasistengtų 
sugniuždyti demokratiją ir jos 
siekimus likviduoti. Lietuvos 
liaudis kartais gal instiktu, 
bet aiškiai numano padėtį.”

Tada Lietuva kentėjo nuo 
dviejų grobikų, o dabar ji ken
čia nuo vieno. Bet šį sykį ru
sai grobikai, jau pasimokinę iš 
praeities, apginklavo savo rau
donąjį armiją, nuo galvos iki 
pat kojų padų ir, užgrobę Lie
tuvą, taip ją kankina, kad nei 
atsikvėpti Lietuvos žmonėms 
neduoda.

Ta rusų vergijos priespauda 
nėra amžina. Lietuviai ir vėl 
sugebės atsikratyti nuo to jun
go. O musų pareiga jiems pa
dėti !

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

DR. A. .TENKINS
(Lietuvis)___

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

nuo

WAUKEGAN, III. — Chica
gos Norwegian-American li
goninėje tarnauja Dr. Euge- 
nia Gurskis, duktė waukega- 
niečių pp. Frank Rukštalų. Ji 
ten eina interno pareigas ir 
netrukus savo terminą 
baigs.

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

uz-

Vagys, Ir Prasti
Vagys... Išvogė
Automato Centus

RACINE, Wis. — Joseph 
Kaupie pranešė policijai, kad 
nežinomi vagys įsiveržė į jo 
gazolino stotį 848 Herrick avė. 
pirmadienio naktį ir išvogė 
centus iš riešutų automato. 
Vagys taip pat išsinešė apie 
$10 vertės automobilio reik
menų.

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

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rezidenciios Telefonas:

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos:

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

DR. MARGERTS
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI
•«

nuo

Dr.’F. Pulsuoki LeVan
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunsvvick 0597

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

Gvdo staigias ir chroniškas ligas 
vyru, moterų ir vaikų pagal nau- 
iausius 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

• i

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai diena.
Phone MIDWAY 2880

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

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

Telefonas YARDS 0994

Dr. Manrice 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. Telenhone PLAZA 3200

ADVOKATAI

DETROIT, Mich. — Antra
dienį čia įvyko užkandėlis, 
kuriame dalyvavo apie 25 mo
terys, jų tarpe Detroito majo
ro žmona. Pavalgius, aštuo
niolika jų sukrito nuo, kaip 
vėliau paiškčjo, valgio užsi- 
miodinimo. Tarp susirgusių 
yra ponia majoriene. Taip pat 
viena 
Stanik, 
yra.

3

701

YARds 1138
YARda 1139

t
Tel. STAte 757? 

9:00 iki 11:00 ryto 
HALSTED STREET 

VTCtory 2679

GRĄND RAPIDS, Mich. — 
Čia gauta žinia iš Camp Li- 
vingston, La., kad seržantas 
M. R. Rymsza tapo pakeltas 
į staff seržanto laipsnį.

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

patarnautoja, Stella 
kuri bene lietuvaitė

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

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

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

Telefonas YARDS 1419.

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 127ft

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTTSTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj .pagal sutartį.

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.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

T. J. ZOLP
1646 West 46th Street • Phone YARds 0781

DR. BRUNO .T.
ZTTBRTCK’AS 

GYDYTOJAS m CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

niais pagal silsitarijna.
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namu Tel. VINCENNES 5272

Dr. Kari Nurkat 
(NURKAITIS)

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

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

Yards 3089

Rockfordietis Petronis 
Šaukiamas Armijon

ROCKFORD, III. — Tarp 
Rockfordo vyrų, kurie bus 
šaukiami armijpn balandžio 
mėn. yra Edwardas Petronis, 
23 metų amžiaus, gyv. 
Woodlawn avenue.

Atsisakė Išmesti Šei
myną, Pametė Darbą

SAINT CHARLES, Mo. — 
Konštebeilis Edward Giese- 
mann metė savo darbą, ku
riam neseniai buvo išrinktas. 
Gavęs įsakymą išmesti šeimy
ną iš buto už nuomos nemokė
jimą, jis atsisakė ir rezignavo. 
Kurgi jie pasidės, jis aiškino.

Paaukštintas 
Kariuomenėje 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.)

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALnmet 6877

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

Room 2014
Vai.: nuo

3149 SO.
TeL



Ketvirtadien., kovo 20, 1941______________________

0 CICERO DABAR VEIK KAS VAKARI 
BUNCO KAULIUKAIS LOŠIA

Mat, Gavėnia; — Įvairios Įdomios Žinutės Iš Vietos 
Lietuvių Gyvenimo

CICERO. — Kaip Gavėnios 
laike, tai praktikuojami bunco 
lošimai. Iš eilės įvyko keturi 9 
dieną kovo Liuosybės svetainė
je. Namų Savininkų Kliubas 
turėjo daug svečių ir daug do
vanų. Popietis linksmai pra
leistas.

Tą patį vakarą bažnytinėj 
svetainėj taipgi lošta bunco 
Draugystės šv. Antano. Del di
delės draugijos tai žmonių ma
žai, o jau tų dovanų, dovanų— 
daugiausiai kavos. Visi gavo 
svarą.

• Kodėl nesivienyti?
Ketvirtadienio vakare, 

dieną, taipgi bažnytinėj
tainėj irgi lošta bunco — žmo
nių ir dovanų nedaug. Protin
gai vyrai padarytų, kad parei
tų prie senojo Namų Savininkų 
Kliubo. Tokia maža saujelė na-

po

13
sve-

TAMOŠIUS KULIEŠIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

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

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

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

Kūnas pašarvotas namuose, 
10734 So. Prairie Avė. Laido- 

'tuvės įvyks ketvirtad., kovo 
20 j;0Q vai., popiet, Jš .na
mų bus nulydėtas į Lietuvių 
Tautiškas kapines.

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

Nubudę liekame.
Moteris, 
Giminės.

Laid. 
ir Sunai, 
arba CANAL 2515.

Daunorių 
išgyveno

nubudime 
po tėvais

Sūnūs, Dukterys ir

DJrekt. Lachawicz
Tel. Pullman 1270

mų savininką ir turėti du kliu- 
bai —’ tai nieko gero, tik spė-> 
kų eikvojimas.

16 dieną, sekmadienio vaka
re, Moterų Sąjungos 48 kuopą 
lošė bunco parapijos svetainėj. 
Tai moterų draugija, tai beveik 
vien moterys ir susirinko. Dar 
bus keli bunco lošimai ir ga
linu ateis Velykos.

Du nauji kunigėliai
Po Velykų bus įšventinti du 

nauji kunigėliai, seni vietos gy
ventojai, Zakarauskas ir Ado- 
minas. Tėvams didis džiaugs
mas matant sūnūs tikslo pasie
kusius.

Du kandidatai
Draugystė Lietuvos Kareivių 

turėjo savo mėnesinį susirinki
mą praeitą sekmadienį, Liuo
sybės svetainėj. Narių atsilankė 
nedaugiausia. Buvo pora svečių 
iš Republikonų partijos — kan
didatai pirmos balandžio rinki
mų miesto valdžios. Advokatas 
L. W. Kizas eina į taikos teisė
jus, Jonas Bertašius — į kon- 
štebelius. Abudu geri vyrai, tu
rėtų būti išrinkti.
Naujas L. Namo Prižiūrėtojas.

Lietuvių Liuosybės svetainės

ras atsisakė po dviejų melų 
tarnybos. Naujas apsiėmė Juo
zas Baldas, kriaucius. Nežinia 
kaip jam seksis. Ilgiausiai tar
navo prižiūrėtojas A. Avižonis, 
ir jeigu ne politiški triukai, tai 
butų buvęs ir po šiai dienai. 
Nėra pelninga, bet pavieniam 
gyvenimas geras.

Krautuves puošia
Nors dabar ir užėjo šalčio 

banga,> vienok, kvepia pavasa
riam ir pavasario proga daug 
kas gražina savo namus 
krautuves.

Štai, Liberty Valgyklos

ir

sa- 
at- 

naujino vidų — viskas tik žvil-

NAUJIENOS, Chicago, IB

SPORTAS
“Visuomet Buvom ir 
Busim Gerais 
Lietuviais — ”

*

Diena Iš Dienos
"A

ŠIANDIEN DARIAUS-GIRĖNO 
SVETAINĖJE RISTYNĖS
Šiandien Dariaus-Girėno sve- 

tainėje, 4416 S. Western Avė., 
įvyks įdomus sporto vakaras, 
kuris susidės iš ristynių ir kitų 
numerių. Risis penkios porus 
ristiky. Jų tarpe ir Vytautas 
Bancevičius.

Jei praeityje tarp lietuvių, 
buvo labai išgarsėjęs "drapiež- 
nas dzūkas”, Juozas Banceyi- 
čius, tai dabar taip jau prade
da garsėti jo sūnūs Vytautas, 
Kam tik teko paskutinuoju lai
ku matyti Vytautą besiritant, 
tie sutinka, jog jis dabar pilnai 
gali pavaduoti savo tėvą. Tad 
atvykite ir pamatykite, kaip 
šauniai ritasi Vytautas. Jo opo
nentas bus Zarčvich.

Kaip šioje vietoje buvo mi
nėta, dalyvaus ir nepaprastas 
žmogus, kurio niekas nepajėgia 
pakelti. Ir nemanykite, kad jis 
yra koks milžinas. Visai ne! 
Sveria jis tik 107 svąrus. Ne
žiūrint tokio lengvumo, jis mo
ka taip laikytis, jog jo negali
ma pakelti.

RaIr Dar Viena To Jaunimo 
telio Ginčo Pusė

Kovo 9 4iena buvo Ratelio 
metinis parengimas. Buvo at
vaidintas veikalas ^‘Grigaįtis”.

Labai esam patenkinti ir dė
kingi visiems už atsilankymą 
į Lietuvių Auditoriją. Salė bu
vo pilna, žmonių buvo apie aš- 
tuoni šimtai.

4-i Metai
Dėkojam visiems, ir visoms 

kur dirbo per tą parengimą ar 
kokiu nors bildu prisidėjo prie 
vakaro pasisekimo.

Kultūros Ratelis virš keturis 
metus pasekmingai darbuojasi. 
Vieni Ratelį remia, kiti iš jos 
šaiposi. Nereikia man daugiau 
nei nesakyti. Skaitytojai tai pa- 
tėmijo spaudoje. Bet Kultūros 
Ratelis buvo, yra ir bus. Kuo
met yra ūpas ir noras veikti 
kokioj nors organizacijoj, tai 
organizacija ir gyvuoja.

“Mes Lietuviai”

ta

Juozapai, Juzefinos 
Šauniai ginėjo 
Savo Vardines

SLA 301 Kuopa
Už K. Jurgelionio
Prašalinimai*

CLASSIFIED ADS.

Jei norite patirti, kokį “trik- 
są” vartoja tas nepaprastas 
žmogus, tai atvykite rytoj į ris- 
tynes.

Ristynės prasidės apie 8 vai. 
vakaro. Įžangos tikietai priei
nami. Visas pelnas skiriamas 
Dariaus-Girėno Posto išlaiko
mam jaunuolių “druin and 
bugle” korpusui.

Mes turėjom kelis veikalus 
perstatę ir visi buvo sėkmingi. 
Ateityje bandysime dar ką nors 
geriau ant scenos jums sulošti. 
Lietuviai yra savo Tautos my
lėtojai. Kuomet išgirsta savo 
kalboj dainų, eilių, ar apie Lie
tuvos grožybę, jos gamtą, tai 
visiems prisimena praeitis. Mes 
esam Lietuviai ir busim Lietu
viai.

Iš Stiširinkimo

Štai Kaip Šventė Jas 
Brightonparkiečuii

BRIGHTON PARK. — ši ko
lonija lietuviais Juozapais’ 
gausinga. Pravartu *su jais su
sipažinti :

Juozapų išvakarėse nuošir
džius sveikinimus su linkėji
mais susilaukė Dr. Juozas A. 
Paukštys, 4204 Archer av6., 
pųo »sav.o draugų, giminių jr 
pacientų.

Šia proga daktaras Paukš
tys gali pasididžiuoti ir 12 
metų praktikavimo dentisto 
profesijos sukaktuvėmis.

Irgi Juozas. 
M

Peoples Furniture kompani
jos sekretorius ir garsinimų 
vedėjas Juozas Krukas, 4183 
Archer avenue, kasmet per 
juozapines draugų, bendra
darbių ir kostumerių būna 
tinkamai įvertintas ir gausiais 
komplimentais apibertas.
MINĖJO DVEJAS SUKAK-

“Buvo Per toli Nužengęs”
CICERO. — S.L.A. 301 kuo- 

pa, Cicero, Ilk, savo mėnesiniam 
susirinkime, 10 dieną Kovo, Joe 
Shameto svėtainėj, 1500 South 
49th Avė., apkalbėjo Centro pa
darytą pakeitimą “Tėvynės”, 
S.L.A. organo, redakcijoje. Re
daktorius brolis Kleofas Jurge
lionis buvo pertoli nužengęs ir 
jo pašalinimas organizacijai bus 
į sveikatą.

“Nėra Apsiskandalinęs”
Naujas rędaktorius Pranas 

Bajoras, yra ilgametis centro 
darbininkas ir redaktoriaus kė
dė jam nėra svetima. Daugu
mas narių jo nepažįsta, nes nė
ra nekuomi apsiskandalinęs, ra
maus budo žmogus, ir mes Im
kim jam geriausių pasekmių.

Pildoma taryba tai viršiausia 
tvarkytoja viso Susivienijimo, 
tad visi nariai turi duoti jai pa
sitikėjimą. Mes vienbalsiai iš
reiškiame savo viršininkams, 
ypač prezidentui Bagočiui, pa
garbą ir esam patenkinti jo pa
stangomis ginti S.L.A. nuo 
kenksmingų elementų.

Organizatorius K, P. Deveikis.

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

IEŠKAU DARBO 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.

HELP WANTED—FE MALĖ 
Darbininkių Reikia

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

ERO MFG. CO., 
714 W. Monroe.

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

FAIrfax 3771.

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

BITtersweet 3555.

REIKALINGA PATYRUSI mer
gina bendram namų darbui, mylin
ti vaikus, būti, smagus namai. 

SHEldrake 8768.

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

VYRAI — MOTERYS
Turime pastovius darbus pradi

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

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

ir patyrusioms
- ofisuose, mašinų šapose, 

viešbučiuose, vialgyk-

MARIJONA URBONAITĖ 
gyv. 2920 Sq. Union Avė. 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 19 d. 11:00 vai. ryto, 
1941 m., sulaukus 70 metų 
amž., gimus Liet., Šiaulių ap
skrity, Akmenės parap. Ame
rikoj išgyveno 29 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
brolio dukterį Emiliją Lau- 
zauskienę, jos vyrą Felix, 
anūkę Stellą Vancovorden ir 
jos vyrą Harold ir jų šeimą; 
anūką George Kross, brolio 
sūnūs Thomas ir Frank Ur
ban ir jų šeimas iš Gary, 
Ind. ir daug kitų giminių 
draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas koplyčioj 
3319 So. Litųanica. Laidotuv.ės 
įvyks šeštad., kovo 22 d., 9.00 
vai. ryto iš kopi. į šv. Jurgio 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pąmaldos už 
velionės sielą o iš ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka- ’ 
pines.

Visi a. a. Marijonos Urbo-, 
naitės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, Brolio 
Duktė, Anūkės, Brolio Sunai, 
Giminės ir Draugai.

Laid. Direkt. J. F. Eudei- 
kis Tel. YARDS 1741.

■

W Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laidotu
vėms, Papuoši-

GĖLININKAS mams
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

pesnis. To nereikia nei sakyti.
Erdvesnė, didesnė

J. Kimbarkas savo krautuve /
taipgi pertvarkė. Miesto aseso
rius advokatas F. J. Christen- 
sonas nauja vieta pilnai paten
kintas, nes daug erdvesnė.

Bus daug vestuvių
Po Velykų čia įvyks keletas 

vestuvių. Jau dabar ruošiasi. 
Štai, panelė Rimkaitė su Ralph 
Pakibinu jau susitarė ir perei-

■ ■ ............................. ■ ■" —

tą antradienio vakarą įvyko 
jiems “shower”. Dalyvavo daug 
jaunimo, sunešė nemažai gra
žių dovanų.

Jų vestuvės balandžio 19 die
ną. Rimkaitės tėvai seni vietos 
gyventojai. Pati p. Rimkienė 
yra veikli tarpe moterų draugi
jų. Tik bėda, dabar negalai! j i 
ir “shower” vakarėlyj nebuvo. 
Bet iki vestuvių tikrai pasveiks 
ir pati ves vestuvių tvarką, 
ypatingai valgių gaminime, nes 
turi gero patyrimo.

Ciceriečiams “nosis”

Kultūros Ratelio susirinkimas 
įvyko praeitą trečiadienį, Kovo 
12 dieną, Hollyvvood svetainėj, 
2419 W. 43rd Strėet.

Štai, Juozapas Juzėnas, už
laikąs mėsos parduotuvę ties 
4008 Archer avenue. šalia var
dadienio minėjo ir 
biznio sukaktį.

Tai simpatingas 
sąmoningas lietuvis, 
ko, kas jį pažįsta.

IRGI MINĖJO 2-JĄS 
SUKAKTUVES.

30 metų

ir 
visi

giliai
sa-

Chicago Apleido, Bet 
Geriausių Draugų 
Nebuvo Išleistuvėse

Kodėl rengėjai nepranešė?
Apie J. Rašinskienę

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

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

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

Narių atsilankė skaitlingai. 
Susirinkimui^pirmininkavo vice
pirmininkas 'Kizlaitis, kuris pa
sekmingai tvarką vedė. Susirin
kimui atsidarius prasidėjo viso
kios diskusijos.

Ginčas Dėl Jakučio

Gerai žinomas mechanikas, 
Joseph Blpuzdįs, minėjo 2-jas 
sukaktuves, briten'l, Juozapų 
vardines ir 18melų kaip ties 
4318-20 So. Weslern avė., 
taiso visokios rųšies automobi
lius ir trokus.

O, štai, panelė Ona Stankiu- 
tė, 1602 S. 49th Avė., irgi ren
giasi prie vestuvių. Jaunikis 
prisipiršo iš Chicagos North 
Sidės. Vadinasi, Cicero vaiki
nams “nosis”. P-lė Slankiutė 
yra graži, rimta mergaitė. Gai
la, kad , neteko vietos kokiam 
jaunikaičiui. Vienok neprastai, 
kad pasirinko lietuvį. Tėvams 
daugiaus džiaugsmo. Pats C. 
Stankus taip ir Stankienė yra 
linksmo budo, draugiški. Ves
tuvės jų dukters bus iškilmin
gos, įvyks birželio 14 d. —D.

Juk Ir Paklydusiam 
Sunui “Nebuvo 
Surengta Pirtis”
Ir čia “paklydusius priims 

muzika ir šokiais”
suELZBIETA MARTINEI 

po tėvais Naujokaitė. 
Dovvners Grove, III.

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

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Joną dukterį Marthą 
Pierifz, žentą William, 3 
sūnūs, John, Martin ir Geor
ge, marčią Barborą, 3 anūkus 
ir kitas gimines ir draugus.

Kūnas pašarvotas Adams 
Chąpel, 5017 Highiand avė. 
(į šiaurę nuo gelžkelio sto
ties), Downers Grove, III.

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

Visi a. a. Elzbietos Marti
nei giminės, draugai ir pažįs
tami esat nypšird^iąi kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

x Nubudę liekame, Vyras, i 
Dpktė, Sunai, žentas, Marčios 
ir Giminės.

Dėl informacijų šaukite tel. 
Downers Grųve 1228w. •

Pirmiausiai buvo užsipuoli
mas ant muzikonto Jakučio, 
kam jisai vartojus Ratelio var
dą savo orkestrui. Tie patys 
nariai būdami įtariais per ke
turios metus nedarė pirmiau 
pastabos apie vartojimą to var
do. /

Gaila, kad tie pirmaeiliai na
riai, kurie taip dirbo Ratelio 
labui ir gerovei, dabar, iškilus 
mažam nesusipratimui, pradeda 
labai priešintis prieš didžiumos 
narių sumanymus. — Kai dėl 
vartojimą Ratelio vardo Jaku
čio orkestrui, buvo didžiumos 
narių nutarta palikti ir toliaus 
jam tą vardą vartoti,

Ratelio Korespondentė.

SUSILAUKĖ DAUG SVEI
KINIMŲ.

Biznierius Joseph Dreoins- 
kis, 2638 West 65th Place, 
per Juozapų vardadienį susi
laukė daug sveikinimų. Jį 
sveikino ir linkėjo jam laimės 
ir ilgiausių metų jo kostume- 
rįai ir šiaip bičiuliai.

Kostumerai būna patenkin
ti ir tuo, kad jo mėsos par-

CICERO. — Ilgamete vietos 
gyventoja, p. Juzė Rašinskienė, 
mus apleido. .Jau buvo praneš
ta spaudoj ir per radio apie jos 
išleistuvių vakarą. Tos išleistu
vės įvyko svetainėj, 811 W. 
33 St. Kas tas išleistuves ren
gė ir jų pasekmes, man nežino
mos. Tik liek žinau, jog rengi
mas buvo netikslus, o gal ant 
greitųjų? Aišku, kad taip buvo, 
nes nebuvo duota žinoti geriau- 
siems draugams, būtent, Klova- 
niečių Kliubo valdybai bei 
riams.

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

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

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

Bu

dien paskirais numeriais
“Naujienas.”
NEPAMIRŠO PASVEIKINTI.

Juozapų varduvių proga 
draugai ir giminės nepamiršo

Northsidietčs Švęs
10 Metų 
Sukaktuves

tį Juozą Grumbiną, 6606 So. 
Rockivell slreet.

šeštadienio vakare, Jonistų sa
lėje, 814 W. 33rd St. Smagus 
šokiai žmones atgaivina ir ati
traukia nuo blogų papročių.

šis šeimyninio pobūdžio pa
silinksminimo susirinkimas bus 
pavyzdingas ir visiems teikiam 
tis daug smagumo.

Štai, kad ir paklydusiam su
nui grįžus, tėvas nesukūrė pin
tį, bet suruošė pbkiiį su muzi
ka ir šokiais Lk. 15. 25). Taip^ 
jąu ir mes paklydusius lotynus 
priįmąm su muzika ir įšoktai- 
Visi ateikit ir turėkit sįmagų 
laiką, nes čia susitiksite savo 
draugus, pažįstamus ir gimines.

Musų šeimininkės turės pa
ruošę skanaus maisto ir visus 
smagiai ap tarnaus, širdingai 
Užprašo parapijos valdyba.

Rengia Banketą
NORTHWEST SIDĘ. — šios 

apylinkės moterys jau ruošiasi 
iškilmingai atšvęsti savo orga
nizacijos 10 metų sukaktį.

'Į’aį North West Lietuvių Mo
terų Kliubas.

Kliubo veikėjos rengia iškil
mingą jubiliejinę vakarienę, ku
ri įvyks gegužės 4 d., J. Ori- 
gaičio-Armitage salėje, 3800 
West Armitage avenue,

Smulkmenos apie parengimą 
bus paskelbtos vėliau.

mai, jo nuolatiniu 
maistu. —Juos Žinąs,

(Bus daugiau)

dvasios

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicago j)
Clarence Gursky, 24, su

riba Bowditch, 23
Edvvard Sinwelski, 22, su Ve

ra Carnagey, 22

Klovaniečiu “širdis”
P-ia Rašinskienė buvo 

kliubo “širdis”; ji gausiai 
mė visus parengimus, taipgi 
jos velionis vyras. Ir tokios 
stambios nuoširdžios rėmėjos 
išleistuvėse , kliubas neėmė da
ly vumo.

Tai daugiau negu keista. At
rodo, kad (arpe valdybos nėra 
kooperacijos, arba viešpatauja 
apsnūdimas.

Linki netrukus grįžti
Kaipo nuoširdžiai kliubo rė

mėjai, aš linkiu laimės nauja
me “kontinente” (Californijoj) 
ir neviikinant grįžti savo tėviš
kėn Chicagon, nes čia praleido 
savo jaunystes linksmas ir 
liūdnas dienas, išauklėjo dvi 
dukteris ir sūnų, kuris jau su 
tėvu ilsisi ramiai Šv. Kazimie
ro Kapinėse.

PARSIDUODA TAVERNAS — 
gera vieta per daug metų išdirb
ta, geri fikčeriai. 6425 South Ash
land Avė.

to REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

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

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

MEDINIS BUNGALOW, A-l sto
vis. Parsiduoda kadangi reikia ap
leisti miestą. Turi būti cash. Pros- 
pect 3415, 2215 W. Marųuette Rd.

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

Me-
Įima daug kas parašyti, bet te
gul bus kitą kartą.

Didelių gabumą

WHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Western Avė., 

Chicago. III. TeL REPublic 6051

Gimimai
Chicagoj

darKĄLAINE, (varčias 
neduotas), 3032 South Emerald 
Avenue, gimė kovo 3, tęvai*

Reikalauja
Perskiry

Mary Azubales nuo John 
Azy balęs

Mathew Page nuo Natalie 
Page

John Badziewicz nuo Fran- 
ces Radziewicz

Eunice Winston nuo AVil- 
liam Winston

sc” pastebėjau trumpą praneši
mą p, J. Nakrošiaus. Tarp kit
ko buvo pastebėta, jog “Juzė 
Rašinskienę yra geraširdė, li
berališkų pažvalgų” ir t. t. 
Apie lai nesiginčysim. Nuo sa
vęs galiu pridėti, kad pas ją ga
bumų nestokavo nuo pat jau
nų dienų, tik visa bėda, kad 
negalėjo jų pavartoti, išvystyti

SUSIRINKIMAI
HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ 

POLITIKOS KLIUBO susirinkimas 
įvyks kovo 20, 8 vai. vakaro, sve
tainėje 3600 W. North avė. Prašome 
atsilankyti, turime naujų dalykų 
svarstyti. —Valdyba.

t——r—-—1 r.—t'.'.n——

Garsinkite “N-nw”

Gauna
Perskiras

Florence Ahtrim nuo John
Alt trim

Musų tarpe yra daug, daug 
brangaus talento, kuris pasau
lio neišvysta. Tam priežasčių 
yra įvairių, bet .užvis svarbiau
sia bene tai, kad “jaunystė — 
durnystė”, —Klo*<inietis.

$300,000,000 PER
8 MENESIUS

Illinois valstijos pramonin
kai apskaičiuoja, kad per pas
kutinius aštuonis mėnesius fc- 
derale valdžia davė valstijai 
apie $300,000,000 karo kont
raktais ir dirbtuvėms statyti.
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INTERNATIONAL HARVESTER BANDYS
ATIDARYTI RICHMOND DIRBTUVĘ

SUBMARINAS ARTINASI PRIE AMERIKOS?

Sako, “Ir Traktorių Darbininkai Nori Grįžti 
Dirbti.”

Ateinančios kelios dienos 
parodys kiek vieningi yra C. 
I. O. darbininkai, kurie dabar 
streikuoja International Har
vester traktorių ir McCormick 
dirbtuvėse Chicagoje, ir ūkio 
mpfnų dirbtuvėj, Richniond, 
Indiana.

Richmonde kompanija \pa
davė darbininkams 
dirbtuvę atidaryti, 
kelios dienos atgal.

"Didžiuma Nori

Chicagos Prekybos 
Butas Prieš 
“Closed Shop”

pasiūlymą
Tai buvo

Dirbti
darbiniu-Užvakar masinis 

kų milingas pašildymą atme
tė, bet vakar kompanija pas
kelbė, kad tas mitingas darbi
ninkų “neatstovavo,” buvo, 
“pripakuotas”, ir kad didžiu- 

dirb-

Nori “Pakeisti” Darbo 
Įstatymą

Chicago Association of Com- 
merce, biznierių organizacija, 
priėmė 11-kos punktų progra
mą pakeisti dabartinį federalį 
Wagnerio Darbo Aktą, kuris su
teikia darbininkams teisę lais
vai organizuotis ir reikalauti 
pripažinimo dirbtuvėse.

Prieš “Checkoff”

■ y i if rtmrnrffiT

Ąnglija pranešė Jungtinėms Valstijoms, kad šiomis dienomis pastebėta mažiausiai vienas nacių subniarinas 
plaukiąs į Amerikos pakraščius, kur, kaip manoma, jis galės puldinėti laivus vežančius Amerikos pagelbą bri
tams. Tam pagrindo duoda andai Hitlerio pareikšti žodžiai, kad “Kur tik pasirodys anglų laivas ten jį pasitiks 
musų subniarinas.” Paveiksle matosi vienas iš nacių submarinų, kurie gali operuoti dideliuose vandenuose.

PO CIIICACĄ
PASIDAIRIUS
Su Vygantu

Tas drafto į armiją biznis 
su kiekviena diena vis labiau 
ir labiau ima suleisti savo na
gus į kasdieninį gyvenimą. 
Vieni važiuoja noriai, kiti 
kiek susiraukę. Tarp susirau
kusiųjų yra dažniausia tie, 
kurie civiliniam gyvenime per 
pastaruosius kelis metus įsi- 
dirbo į geras vietas. Aną dieną 
pavyzdžiui, vienas lietuviukas

simaųti (už 21 dolerį mėnesi
nės aglos) ir palikti darbą, ku
ris jau mokėjo 260 dolerių į 
mėnesį.

kom-
ban-

dirbtuvėse 
unija turi

darbo pa-

ma “tikrųjų” Richniond 
tuvės darbininkų “nori 
dirbti.”

Tuomi pasiremdama 
ponija “už dienos kilos
dvs dirbtuvę atidaryti, kad ir 
su policijos pagalba.”

V įsose trijose 
CIO ūkio mašinų 
paskelbusi streiką 
niu algų, akordinįo
naikinimo ir pripažinimo.

Kelia Nesantaiką, Baimę
Kompanijos taktika dabar 

yra kelti streikieriuose nesan
taiką ir baimę, kad “streikas 
gali būti pralaimėtas.” Ji kal
ba jiems kad “geriau padarys 
dabar grįždami į darbą”, negu 
“laukdami negarbingos strei
ko pabaigos.” Tada, juk, vi
saip gali būti su jų darbais.

Tokią taktiką kompanija 
naudoja tarp streikierių trak
torių dirbtuvėje. Gal nuošir
dus, o gal lik kompanijai in
teresams tarnaują keli darbi
ninkai dabar irgi kalbina 
streikierius užmiršti streiką 
ir grįžti dirbti.

AFL Irai "Nori Dirbti"
C. L O. poziciją silpnina ir 

AFL, kuri sakosi turinti did
žiumą McCormicko darbinin
kų savo pusėje. Vakar AFL 
šalininkai laikė masinį mitin
gą adresu 2504 S. Claremont 
avenue, kur jie “reikalavo” 
Harvester kompanijos tuojau 
atidarvti darbui McCormick’o 
dirbtuvę.

Jeigu kompanija to nepa
darysianti, sako AFL, “jie ap
kaltins įją lokautu.” Jie 
“streiko nenori”, CIO nepri
taria, ir AFL nemato “kodėl 
jos nariai negali dirbti vien 
dėlto, kad “saujelė CIO darbi
ninku sumanė streikuoti.” c

butasChicagiškis prekybos 
nori taip pakeisti aktą, kad 
“Closed Shop” ir “Checkoff” si
stema (duoklių kolektavimas iš 
algų), butų padaryti nelegaliais, 
taipgi kad butų atimta teisė di
džiumai darbininkų kalbėti ir už 
mažumą, kurie prie didžiumos 
unijos nepriklauso.
Uždraustų Užuojautos Streikus

Jie toliau norėtų uždrausti 
užuojautos streikus, sit-down 
streikus, duoti teisę ir samdy
tojams reikalauti darbininkų 
balsavimų, taipgi laikyti darbi
ninkų balsavimus reguliariai kas 
du metai.

Iki Balandžio 17 
Registruos Darb. 
Karo Pramonėms
Tūkstančiai Jau Susiregistravo

Pirmadienį pradėta registra
cija darbininkų įvairioms karo 
pramonėms, bus tęsiama iki ba
landžio 15. Taip paskelbė Martin 
Durkin, Illinois darbo dept. vir
šininkas.

Pirmos registracijos dienos 
davė valstijos samdos biurui ke- 
liasdešimts tūkstančių darbinin
kų, kurie sutinka dirbti karo 
pramonėse. O iki balandžio 15, 
ta skaitlinė pakilsianti iki 60,- 
000.

Kur, Kam Registruotis
Užsiregistruoti reikia arti

miausioje Illinois Employment 
Service raštinėje.

Gali registruotis ir darbinin
kai, kurie turi darbus, ir 
neturi.

Taipgi gali registruotis 
rę darbininkai ir tokie,
sutinka mechaniško darbo mo
kintis, kad galėtų dirbti karo 
pramonėse.

kurie

paty- 
kurie

LIETUVIAI
ARMIJOJE

Vakar metus 
bos pradėjo šie 
tuviai. (Armija 
370 vyrų):

.7. Barče vich, 
Princelon avenue.

.7. Buzas, 3211 Norlh 
avenue.

karo tarny-
Chicagos lie- 

viso p a cine

2700 South

Central

J. Jankouski, 6143 Giddings 
avenue.

Chicago — Bus 
Ginklu Gamybos 
“Centras”

Wa-Jei tikėsite žiniomis iš 
shingtono, tai kai tik bus pri
imtas dabar kongrese svarsto
mas $7,000,000,000 ginklų įsta
tymas Chicagoj bus sudarytas 
“centras”, kuris vadovaus to 
įstatymo autorizuotų ginklų 
gamybai.

Chicago buvo parinkta to
dėl, kad ji centralinėje vietoje 
tarp Detroito, St. Louis, ir ki
lų didelių pramonės miestų, 
kur darbas bus vykinamas.

Šen. J. M. Slattery 
I Teisėjus

Chicago j e plinta kalbos, kad 
buvęs Illinois senatorius James 
M. Slattery (lapkričio rinki
muose jisai pralaimėjo Wayland 
Brooks’ui), bus paskirtas fede- 
raliu teisėju.

Tuo reikalu Washingtone 
pinasi šen. Scott Lucas.

ru-

Demokratijos ir Lietuvos Nepri 
klausomybSs Sąjunga

PENKTADIENI ĮVYKS PRAKALBOS IR 
■ DISKUSIJOS ■

Chicagos Lietuvių Auditorijoj Dr. Grigai
tis papasakos apie galimybes Lietuvai 

atgauti nepriklausomybę

VAKAR CHICAGOJE
Mažai entuziazmo parodo ir 

vedusieji vyrai, nes jaučia, 
kad metai išplėšti iš vedybinio 
gyvenimo, ypač jo pradžioje,

e Automobiliai Chicagoje už
mušė du žmones per paskuti
nes 24 valandas: 48 metų Ro- 
bert Raichert’ą, 4306 W. 31st 
Street (prie 24th ir Marshall) 
ir 71 metų pianistę Mrs. Maude 
B. Bruner, Hammond, Ind. Ve
lionė buvo 
komp. Franz

O Policija
: juodveidžio piktadario, kuris už
puolė, bandė apiplėšti ir sun
kiai sužeidė 44 metų 
kę, Florencc Solberg, 
mont avenue.

mokinė garsaus 
Liszt’o.

ieško nežinomo

moteriš-
404 Tre-

paliks savo ženklą. Tuo la
biau, kad Amerikos vedybos 
pastaraisiais džiazo metais iš
viso nebuvo ant stipriausių 
pamatų pastatytos. Divorsai 
taip lengva gauti, kad kiti že- 
nijasi ir save ramina, kad 
“jei viskas nebus kaip reikia 
tai visados galiu išsiskirti.”

^..Jauniesiems vaikinams, ku
rie jokių atsakomybių neturi, 
armijos gyvenimas daug gero 
padarys. Išmoks drausmės, 
išmoks kaip geriau su artimu

Swift Darbininkų 
Algų Byla Eina 
Prie Pabaigos

Kompanija Užbaigė Savo 
Argumentus

Swifto darbininkai netrukus 
išgirs iš Chicagos federalio teis
mo, ar Swifto kompanija jiems 
skolinga $5,000,000 užsilikusio- 
mis viršlaikio algomis, ir 
stoliais, ar ne.

Byla dabar svarstoma 
teisėją Igoe. Skundą daro
ralė algų-valandų administraci
ja, kuri sako, jog kompanija 
nesilaikė valdžios nustatytų virš
laikio patvarkymų.

“Biznis Sezoninis”
Kompanija vakar užbaigė 

vo liudijimus, ir daugiausiai
mesi argumentu, kad “mėsos 
biznis yra perdėm sezoninis”, o 
sezoniniams darbininkams Virš
laikio algas nereikia mokėti. 
Taip juk sako pats įstatymas, 
aiškina Swiftas.

Prokuratūra su tuo nesutin
ka ir turbut šiandien pradės sa
vo argumentus.

Montgomery Ward 
Firma Nesiskundžia

Tyrinėja Didelį 
Vidurmiesčio
Gaisra

nuo-

prieš 
fede-

Padarė $515,000,000 Apyvartos
Pereitais metais tikrai nesi

skundžia Montgomery Ward 
and Co., firma, kurios Chicagos 
distrikto viršininkų tarpe yra 
p. J. Jason-Jasinskas, jaunas 
lietuvis biznierius.

Firma pernai padarė rekordi
nę sumą apyvartos, $515,910,- 
915, apie 8.5% daugiau negu 
užpernai.

Kompanijos grynas pelnas, 
atskaičius $35,083,000 specialių 
mokesčių, yra $23,028,017.

sa- 
rė- Jeigu 

Nežinojote

Nei vienas Amerikos lietuvis nesidžiaugė, kai suži
nojo, jog Lietuva neteko savo nepriklausomybės. Dauge
lis išliejo ne vieną karelą ašarą, kai gavo žinią, jog Lie
tuva patekoL 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 ąali būti nugalėtoju ir kaip šio karo išdavos 
atsilieps į Lietuvą.

Visiems įdomų 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.

Mrs. Ge-q 25 m. chicagietč 
neva Stokes reikalauja divorso 
ir prašo teismo priteisti jos vy
rą sumokėti jai $3,000. Ji sa
ko, kad tuos pinigus jam pasko
lino medicinos mokslus išeiti, 
bet juos išėjęs, jis ne tik sko
lą, bet ir ją pradėjo užmiršti.

• žurnalas, “Criminal Just- 
ice”, leidžiamas Chicagoje, ra
šo, kad buvęs bartenderių uni
jos viršininkas, George McLane, 
pasitraukė iš dabartinės unijos, 
(AFL), ir organizuoja naują 
CIO bartenderių uniją. McLane 
lai karštai užginčija, pareikšda
mas, kad CIO tik “bunčius ko
munistų, ir jis komunistus vi
suomet kovoja’’. Apie tai nieko 
nežino ir CIO.

sustiprins juos. Tas ypač svar
bu miestuose išlepintiems vy
riokams.

Smetona atvykęs į Ncw Yor- 
ką ir sužinojęs, kad sekančią 
dieną Metropolitan operoje 
dainuos Auna Kaskas, pasis
kubino padaryti rezervacijas.
kad galėtų spektakly daly
vauti. Po operos jis su žmona 
bei keliais newyorkiečiais pai 
lydovais aplankė tą lietuvių 
dainos pažibą scenos užkuli
siuose. Kelioms dienoms vė
liau, Auna Kaskas dainavo so
lo Smetonos priėmimo ban- 
kiete. Be p-lės Katkauskaitės 
programoje dainavo ir chica- 
gietė Barbara Darlys.

Pastate 1,000 Dirbininkų 
Pavojuje.

Ugniagesiai vakar tyrinėjo 
gaisrą America Fore dango
raižyje, 844 Rush st., kuris 
užvakar po pietų pastatė apie 
tūkstantį darbininkų pavoju
je. :

Gaisras prasidėjo nuo ma
liavos sprogimo Ryan and Co., 
dirbtuvėj antram namo aukš
te. Nuostoliai siekia apie $10,- 
000.

Visi darbininkai išsigelbėjo 
dangoraižio atsarginiais laip
tais.

Kiti Gaisrai.
Vakar ir užvakar taipgi kilę 

n'ėmaži gaisrai Chicago Curled 
Hair Compariy dirbtuvėj, 2301 
South Paulina, ir Western

Varžytinės III.
Legislaturoj Dėl
Darbo Įstatymo

I Išmėtė Iš Automobi
lio, Tyčia Suvažinėjo

rytdiena, kovo 21-ma, yra pir- Shade dirbtuvėje, prie 22-ros 
ma “oficiali” pavasario diena, netoli Chicagos upės.

Pažiurėjus į sniegą, kuriuo] Mažas sprogimas ir gaisras 
gatvės nuklotos, nesinori ti- įvyko ir adresu 3246 Roosevelt 
keti, kad netrukus pradėsime Road. 
galvoti apie piknikus. $1,500.

Nuostoliai siekia apie

Pramonininkai Atstovai Trugdo 
Svarstymą

Illinois lęgislaturoje dabar 
eina gana smarki kova tarp at
stovų, prielankių darbininkams, 
ir atstovų, kalbančių už pramo
nę, dėl įstatymo įvesti valsti
jos .“valandų ir algų adminis
traciją”.

Įstatymas reikalauja federa^ 
lio valandų algų akto neapima
miems darbininkams nustatyti 
30 centų minimam algas ir 40 
valandų darbo.

AFL.> CIO Remia Pasiūlymą
Pasiūlymą remia ir AFL ir 

CIO, bet biznio atstovai bando 
j j “palaidoti” ir trugdyti jo 
svarstymą komisijoje įvairiais 
techniškumais. v &

Įstatymo autorius yra atsto
vas E. C. Huntęr, iš Rockfordo, 
Illinois. - -

Prie Ohio ir Wabash gatvių 
vakar rytą praeivių akyvaizdo- 
je iš automobilio buvoz išmestas 
žmogus. Vėliau tas automobilis 
išmestąjį kelis kartus suvažinė
jo, ir kur tai nuskubėjo.

Suvažinėtasis yra Robert 
Marzio, adresas nežinomas, 
guli apskričio ligoninėje.

Jis

Dar 38-i Chicagiečiai 
Gavo Sparnus

• Keturios savatiės atgal din
go senelės Mrs. Bertha Schmitz, 
6336 Magnolia avenue šuniukas. 
Moteriškė tiek susikrimto, kad 
eina iš lygsvaros. Kaimynai ban
do šuniuką surasti, ir jai kaip 
nors pagelbėti.

e 55 namų savininkai pasi
rašė po peticija, protestuodami 
miesto sumanymą praplatinti 
Division gatvę Northsidėje, tarp 
State ir Orleans gatvių. Mies
tas norėtų susiaurinti šaligat
vius, bet biznieriai sako, kad 
tas labai pakenks jų bizniui.

• Prie 52-os ir Halsted st., 
gatvekaris užmušė 83 metų se
nelę, Mary Devereaux, 8436 S. 
Morgan Street.

e “Duodamas pavyzdį” kuni
gams, kaip verbuoti parapijonus 
ir narius katalikiškoms organi
zacijoms, ark. Samuel A. Stri- 
teh, sudėjo netikėtą vizitą 
bridgeportiečiui Kasper Knasiak, 
1042 W. 31st Street. Užbaigęs 
dienos darbą, sako ark. Stritch 
jis sumanė “išeiti į žmones”. 
Pasirinko Knasiak’ų šeimyną, 
juos prikalbino dėtis į religinę 
Holy Name Society, ir norėtų, 
kad ir kunigai eitų panašiai 
žmones”.

Lietuvių šį Kartą Nėra
Armija praneša, kad 410 jau

ni vyrai baigė aukštuosius avia
cijos mokslus Texaso Randolph 
Field stotyje, ir gavo karo la
kūnų sparnus. Jų tarpe yra 36 
Chicagos ir apylinkės vyrai, bet 
nei vieno lietuvio.

Randolph stotyje leitenanto 
sparnus keletą metų atgal gavo1 mety amžiaus. Paguldytas ap 
ir Įeit. Feliksas Vaitkus, garsus skričio ligoninėje. * 
lietuvių lakūnas.

Rado Mirštanti 
Žmogų Gatvėj

3947 
buvo

Mečys Motuzas, šiuo laiku

rias lietuvių kolonijas su lie
tuviškomis f dinomis.
ko, kad kur tik nuvyksta tai 
atranda, kad komunacėliai, 
pagal orderius kaži kur nuo

sa-

langų publiką “atkalbinti 
nuo lankymosi į seansus.

Komunaciai savo

giausia yra, kada jie 
darni kamuflažuotis, 
tuos, kurie prieš Rusijos agen
tus išsiręiškia, penktakojais 
vadina. Ir šeškai paprastai 
elgiasi lyg kad kitas butų 
smarvę paleidęs.

bandv- *
visus

Vyras nežino, kad jo mote
ris turi kantrybes tol kol ji 
jos nepraranda.

Darbininkas Žuvo 
Dirbtuvėje

BRIGHTON PARK. 
ruošdamas krosnį darbui dirbtu
vėje, ties 2935 West 47th st., 
mirtinai sudegė 54 metų darbi
ninkas, Herman Johnson. JA 
gyveno ad. 2144 Washington 
bulvaras.

Kokiu tai bud u užsidegė jo 
rūbai.

Be-

Prie 79th ir Michigan sekma
dienio rytą šuo apkandžiojo ne
žinomą mažą mergaitę. Vakar 
pasirodė, kad šuo yra pasiu-

BRIDGEPORT. — Ties 
Lowe avenue gatvėje 
rastas sunkiai sužeistas, są
monės netekęs nežinomas 

(žmogus. Jis atrodo apie 25 tęs. . , . .
»- Jeigu mergaitė greitai nepa- 

Jam yra aiduos daktarų pagalbai, tai jai 
perskelta galva. Igręsia mirtis.




