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NACIU LAIVAI ATLANTIKE KELIA 
SUSIRŪPINIMĄ ADMIRALITETE

Smarkiai nukentėjo Įvairios nacių 
karo bazės

JUGOSLAVIJOS VALDOVAI TEKSTILES FABRIKAI NEVEIKIA DEL 
STOKOS ŽALIOS MEDŽIAGOS

LONDONAS, Anglija, kovo 
24 d. — Valdžios sluoksniai 
skelbia, jog praeitą naktį bri
tų bombanešiai išmetė 10,000 
bombų Berlyne. Britų aviacija 
sukėlė nacių sostinėje didelių 
gaisrų ir sunaikino kelis karo 
fabrikus.

Tuo pačiu metu britai bom
bardavo Kielį, Hanoverį ir HeL 
der bazę Olandijoj. Lenkų la
kūnai padėjo britams bombąy- 
duoti nacius.

Cherbourge britų aviacija už
klupo paraduojančius nacių ka
reivius ir juos apšaudė kulkos
vaidžiais, nes bombas baigė iš
mėtyti.

Britu orlaiviai bombardavo 
įvairias vietas kanalo pakraš
čiuose.

Anglijos gyventojai infor
muoti, jog gauta didokas or
laivių skaičius iš Amerikos. Pri
dėta, kad vokiečiai kasdien bds 
smarkiau bombarduojami, neš 
Anglijos apsauga stiprėja. •

Anglų admiraliUlil ...sjjjoks- 
niuoše kelia didelio susirūpini
mo vokiečių karo laiv^'vėlkla 
šiaurės Atlantike. Turima žinių, 
kad vokiečiai ten pasiuntė 
Scharnhorst ir Gneisenau, grei
čiausius pasaulio karo laivus.

Tiktai naujai pastatytas an

BRITAI KONTROLIUOJA VISĄ SOMALIJA
Iš kolonijos išvyti 

visi italai
NAIROBI, Kenya, kovo 24 d. 

—Britų karo vadovybė skelbia, 
kad jų karo jėgos kontroliuoja 
visą Somaliją.

Praeitais metais rug ėjo mė
nesį italai išvijo nedideles Į ri
tu karo jėgas iš britų Somali- 
jos. Dabar italų kareivių joje 
visai nėra, jei neskaityti belais
vių.

Britai atidarė kelią, kuris 
jungia Berberą su Harge’sa ir 
juo siunčia motorizuotas dalis 
į Abisiniją.

Sustabdytos italų 
atakos Kerene

------------------TT—

KAIRAS, Egyptas, kovo 24 d. 
—Britų kariuomenė atmušė vi
sas italų atakas ir apgynė pra
eitą savaitę už’mtas v ršukalnes 
Keren apylinkėse.

Italai norėjo išmušti britus, 
nes mato, jog antraip nepajėgs 
apginti Keren.

Pačioje Etiopijoj britų pozi
cijos žymiai pagerėjo. Užėmus 
Negeli apylinkes, žymiai priar
tėta prie Addis Abeba. Kasd en 
vis didesni abisinieč ų būriai 
prisideda prie neguso.

Jugoslavai šiandien 
įsijungs “ašin”

BELC-RAD, Jugoslavija; kovo 
24 d. — Jugoslavijos valdžia 
skelbia, kad jos atstovai šian
dien prisidės prie diktatorių 
“ašies”.

Sudaryta nauja vyriausybė, 
vieton atsistatydinusių ministe-

glų George V yra greitesnis už 
šiuos nacių karo laivus. Vokie
čių laivų kanuolių pajėgumas 
yra daug didesnis už paprastų 
britų karo laivų kanuoles. Tik
tai patys stipriausieji britų ka
ro laivai turi stipresnes kanuo- 
les.

Admiralitetas nori nustatyti 
kur randasi nacių laivynas, kad 
galėtų pasiųsti pačflts sunkiau
sius karo laivus.

Vokiečiai smarkiai kenkia 
prekybiniams laivams. Į juos 
bus kreipiamas visas dėmesys, 
kad laiku butų suvaldyti.

BERLYNAS, Vokietija, kovo 
24 d. — Stiprus nacių karo lai
vai, didelės submarinų eskadros 
lydimi, smarkiai užpuolė britų 
kanvojų šiaurės Atlantike.

Kanvojų lydėjusieji karo lai
vai pradėjo apšaudyti vokie
čius, bet nacių patrankos juos 
labai greitai nutildė. Britai pa
stebėjo, kad juos pasitiko ne 
vien paviršiaus laivai, bet ir 
submarinai.

Vokiečiai ištraukė iŠ vandens 
Š00 britų jurininkų, kurie ly
dėjo laivus. Išgelbėtieji tvirti
na, kad iš Amerikos Anglijon 
buvo vežamos orlaivių dalys ir 
kita svarbi karo medžiaga.

rių paskirti kiti.
Mokyklose ir viešose vietose 

niekinamas Hitlerio paveikslas. 
Išvykstančius ministerius paly
dės nacių ministeris Viktor von 
Hecren.

Gyventojai reiškia 
nepasitenkinimą

BELGRADAS, kovo 24 d. — 
Opozicija išleido atsišaukimus 
ir brošiūrėles, kuriose labai 
smarkiai puolami valdžios poli
tikieriai.

Brošiūrose juos vadina išda
vikais ir reikalauja mirties bau
smės. Gautas labai griežtas bri
tų vyriausybės perspėjimas.

Rytoj opozicija šaukia dide
lius mitingus, kur bus kalba
ma apie nelegalų prisidėjimą 
prie ‘ ašies’’, nes gyventojų dau
guma yra priešinga.

Organizuoja slaptus 
komitetus

BELGRADAS, kovo 24 d. — 
Opozicijos lyderiai pradėjo or
ganizuoti slaptus komitetus, ku
rie veiks prieš “ašį”.

Jeigu vyriausybė pradės per
sekiojimus, tai jie vyks užsie
nin ir ten sutvers laisvų jugo
slavų komitetus. Opozic ja rei
kalauja, kad ats'statydintų vi
sas Gvetkovičiaus kabinetas.

Valdžia bijo, kad neprasidėtų 
maištas, todėl apginklavo visą 
policiją ir kariuomenei įsakė 
pasiruošti.

Giedras.
, Saulė teka 5:46 v. -r., leid
žiasi 6:06 v. v.

Kairėje matome nepilnametį Jugoslayij&s karalių ir 
greta jo karūnos regentą princą Povilą. Hąstarasis* ne
kreipdamas jokio dėmesio į gyventojų daugumos norą,
nutarė įjungti Jugoslaviją diktatorių “ašin-’ ir pasiuntė
Vienon paklusnius ministerius.

SENATAS PATVIRTINO 7 BILIJONUS
Įstatymą pasiuntė > 

prezidentui
WASHINGT()N, D. C., le vo 

24 d.—Jungt nių Valstybių se
natas šiandien patyiitino kon
greso priimtą įstatymą dėl 7 bi
lijonų dolerių.

Už šį įstatymą buvo paduoti 
67 senatorių. įjąlsąį, o prieš ji 
tiktai 9. ’ ' ’

Dalis rėpublikonų, kurie bal
savo prieš įstatymą, nukreiptą 
prieš diktatorius, šiandien ati
davė savo balsus už bilijonus 
dolerių. Senatas įstatymą per 
siuntė prezidentui pasirašyti.

Pasirašyta nauja su
tartis su Kanada

WASHINGTON, D. C., kovo 
24 ’d>—Vyriausybė paskelbė, kad 
šiandien pasirašyta nauja sutar
tis su Kanados valdžia.

Ji leis Kanados ir Amerikos 
vyriausybėms statyti ir taisyti 
karo laivus didžiųjų ežerų dirb
tuvėse. Pastatyti laivai negalės 
būti naudojami pačiuose eže
ruose.

Kiekviena šalis privalūs in
formuoti antrąją apie statomus 
laivus. Baigti laivai privalo bū
ti tuojau išvežti iš ežerų.

Amerikoj taisys bri
tų kreiserius

BALTIMOREr Md. kovo 24 d. 
—Teko patirti, kad J. V. vy
riausybė nutarė leisti britams 
taisyti savo karo laivus Ameri
kos dirbtuvėse.

Tam tikslui karo valdžia pa
skirs kelias laivyno dirbtuves. 
Tvirtinama, kad vienas britų 
karo laivas jau plaukia į Nor
folk, Va., dirbtuves.

Šias žinias praspaude vietos 
laikraščiai, bet oficialus val
džios atstovai .|atai dar nepa
tvirtino.

F.D.R. aprėš plau
kiojimo plotus

WASHINGTON, D. C., kovo 
24 d.—Pranešamą, kad prezi
dentas netrukus pasirašys nau
jus nuostatus, kurie aprėš plau
kiojimo plotus svetimų valsty
bių laivams.

1 Manoma, kad prezidentas už

draus svetimų valstybių lai
vams įplaukti į Filipinų salų 
zonas ir į tam tikras Aliaskos 
zonas.

‘Svetimi laivai galės įvažiuot 
į minėtas zonas tiktai su spe
cialiu laivyno* sekretoriaus lei- 
(Lrnu.

Pirks Argentinoje

WASHINGTON, D.' C., kovo 
24 d.—-Amerikos senatas šian
dien pakeitė savo nutarimą, ku
ris neleido kariuomenei- pirkt’ 
pietų. Amerikos valstybėse kon
servuotos mėsos. ; ■

Senatorius Bąrkley paaiškino, 
kad tokį nutarimą senatas pri
ėmė tiktai per neapsižiūrėjimą.

Užsienio departamentas pata
rė tokio nutarimo nepriimti, 
nes jis labai pakenktų J. V. san
tykiams su pietų Amerikos val
stybėmis.

Pasirašys dokumen
tą dėl karo bazių
WASHINGTON, D* C., kov<j 

24 d.—Valdžios sluoksniuose 
turima žinių, kad netrukus 
bus pasirašytas oficialus do
kumentas apie britų karo ba
zių perleidimą Amerikai.

Britų vardu dokumentą pa
sirašys Glnirchillįs, o Ameriką 
atstovaus ambasadorius Wi- 
nant. šešios britu bazes ati
duodamos Amerikai 99 me
tams.

Neleido Martinui 
atsistatydinti

WASHINGTON, D. C., kovo 
24 d.-—Respublikonų partijos 
nacionalinis komitetas gavo 
partijos pirmininko J. Martin 
atsistatydinimo pareiškimą.

Jo pareiškimas buvo per
skaitytas, bet nepriimtas. Jis 
sakosi, kad norėjęs pravesti 
tiktai prezidento rinkimų 
kampaniją, bet dabar nori pa
sitraukti.

OGDENSBUBG, N. Y., kovo 
24 d.—J. V. pasienio inspekto
rius pagavo du nacių lakūnus, 
kurie pabėgo iš Kanados /kon
centracijos stovyklos. ,,v

Abu suimti naciai areštuoti 
ir sugrąžinti į Otawą.

NACIŲ FIURERIS

Adolfas Hitleris šiandien 
įtraukia Jugoslaviją savo vert 
guvėn.

Rusai neduoda ži
balo naciams

BELGRADAS, kovo 21 d.— 
Diplomatiniuose sluoksniuose 
patirta, kad sovietų Rusija 
nuo kovo 1 dienos sustabdė 
žibalo siuntimą į Vokietiją.

Sovietai buvo nepatenkinti 
nacių įsiveržimu į Bulgariją, 
todėl ir padare tokį nutari
mą. ,

Neteko, patirti ar šios žinios 
yra tikros. Kai kurie diplo
matai tvirtina, jog tai yra ty
čia paleistas gandas.

Molotovas tarėsi 
su Matsuoka

MASKVA, Rusija, kovo 24 d. 
— Matsuoka šiandien kalbėjosi 
su komisaru Molotovu užsienio 
politikos reikalais. Japonų mi- 
nisterį sutiko visi “ašieis” di
plomatai Maskvoje.

Vokiečiai jam suruošė pietus. 
Matsuoka matėsi, ir su Stein- 
hardtu, Amerikos ambasado
rium Maskvoje.

Italų karalius nori 
taikos

LONDONASr~Anglija, kovo 
24 d. — Italijos karalius tris 
kartus matėsi su popiežium. Jis 
deda pastangas sugrąžinti Ita
lijai taiką.

Italijos karalius norėtų atsi
kratyti fašizmo ir išgelbėti sa
vo sostą.

Karalius prašo popiežiaus pa
daryti intervenciją ir išgelbėti 
likusią italų imperijos dalį.

__ _________________

Britai gavo skrai- 
dančias tvirtoves
LONDONAS, Anglija, kovo 

24 d. — Orlaivių gamybos mi
nisteris pareiškė, kad pirmieji 
Amerikos didieji orlaiviai jau 
p’asiekė Angliją. Skraidančios 
tvirtovės perskrido vandenyną j 
pusaštuntos valandos.

6 orlaiviai bus naudojami 
Amerikos lakūnams skrisdinti, 
kurie atskrisdina karo lėktu
vus ir turi greitai grįžti.

ROMA, Italija, kovo 24 d. — 
Mutssolinio duktė Edda, grafo 
Ciano žmona, smarkiai serga 
plaučių uždegimu.

Kąi britai paskandino laivą, 
kuriame diktatoriaus duktė 
plaukė, tai jai teko papiudu- 
riuoti šaltame vandenyje kol ją 
ištraukė. Ten ji persišaldė ir 
gavo plaučių uždegimą.

Darbą trukdo biuro
kratizmas

KAUNAS, Lietuva, kovo 24 
d. — Naujai “perorganizuota” 
tekstilės industrija žymiai su
mažino savo darbingumą dėl 
stokos žalios medžiagos.

Paskirti direktoriai skundžia
si, kad be žaliavų jie negalės 
realizuoti paskirto verpalų fon
do.

Spaudoj pasakoj ima, kad prie 
šios netvarkos prisidedąs ir 
naujas biurokratizmas. Komi
sariatų valdininkai nelengvįna 
padėties, bet ją sunkina.

Komisarai nežino ža
liavos kainu c.

KAUNAS, Lietuva, kovo 21 
d. — J. Kalkus “Tarybų Lietu 
voje” audimo pramonės netvar
ką suverčia naujiems biurokra 
tams.

Sovietai žada ne
pulti turkų

: STAMBULAS, • Turkija, . kof 
vo 24 d. —'■ Valdžios atstovai 
skelbia, kad šiandien vakare 
bus paskelbtas Turkijos ir so
vietų Rusijos pareiškimas.

Bus paneigti gandai, kad so
vietų Rusija, jeigu prasidėtų 
karas, nori užpulti Turkiją iš 
užpakalio, kaip ji padarė su 
Lenkija.

Rusai pasiliks neutralus, jei
gu Turkija pradės karą savo 
žemei apginti. Nauji pareiški
mai bus paremti 1926 metų 
sutartimi.

Japonai nerespek
tuoja diplomatų

TOKIO, Japonija, kovo 24 
d.—Amerikos ambasadorius J. 
Grew, visų užsienio diploma
tų dekanas, įteikė užsienio 
reikalų ministeriui protestą.

Japonai nerespektuoją už
sienio diplomatinių atstovų. 
Grew nurodė, kad nesenai j|- 
ponų nacionalistai sumušė 
prancūzų diplomatą. Kitam 
prancūzų diplomatui ' išlaužė 
koją.

Matsuoka atsiprašė Grevv ir 
pasižadėjo dėti pastangas pa-
našiems reiškiniams išvengti, baisu”.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Jugoslavijos ministeriai Dragica Cvetkovič ir Cinkar 

Markovič išvažiavo Vienon, kad prijungtų kraštą diktatorių 
‘ašin”.

— Iš sostinės išvažiavo paslapčiomis, kad nepatenkintųjų 
manifestacijos nepakenktų ir nesutrukdytų kelionės.

— Britų karo jėgos Abisinijoj stumiasi pirmyn ir randasi 
tiktai 50 mylių atstumoj nuo geležinkelio linijos.

— Turkai paskelbė, kad jiė laikysis solidariai su graikais, 
bet nepasakė ar jie padės ginti kraštą nuo vokiečių.

— Šiandien teisėjas įsakė Browderiui pradėti keturių me
tų bausmę kalėjime už dokumentų falsifikaciją.

— Petaino valdžia sulaikė 348 ispanų respublikonus ir ne
leido išvažiuoti iš Marseilles. Jie jau turėjo prancūzų valdžios 
leidimus išvažiuoti ir buvo užmokėję laivakortes į Meksiką.

— Limon, Peru valst, atvyko Jungt. Valst komisija, kuri 
tyrinėja galimybes prekybai sustiprinti ir naujoms pramonės 
šakoms atidengti.

— Nuo balandžio ! dienos prancūzams dar daugiau suma
žintas duonos davinys. Gaus tiktai 240 gramų duonos.

Kalkus tvirtina, kad žaliavų 
bazės nepardavinėja medžiagos 
artelėmis, nes nežinančios atsių
stos medžiagos kainų.

Artelės nariai ištisomis dieno
mis sėdi be darbo, nes nėra 
žaliavų. Pirma gaudavo įvairių 
atmatų, bet “Sojuzutil” dabar 
ir jas išveža į Rusiją.

Rusai braunasi
i valsčius

VILNIUS, Lietuva, kovo 24 
d. — Kasdien Maskva siunčia 
vis didesnį valdininkų skaičių 
į Lietuvą.

Ligi šiam metui jie tenkino
si valdžios vietomis komisaria
tuose, bet pąskutiniu metu at
važiavusieji jau vyksta į vals
čius.

Degučių valsčiaus vykdomojo 
komiteto pirmininku paskirtas 
iš Maskvos atsiųstas Kurakin. 
Šiomis dienomis bus paskirti 
nauji viršaičiai, nes jie jau at
siųsti Lietuvon.

Krautuvės paliktos 
... .. .. be batų : .

KAUNAS, Lietuva, kovo 21 
d. — Kretingoje buvo teisia
mi J. Hermanas ir š. Aronas. 
Pas juos rasta odos gaminių 
atsarga už 1,000 rublių ir jie 
buvo apkaltinti spekuliacijoje.

Reikia turėti galvoje, kad da
bar Lietuvoje pora batų kai
nuoja 300 arba 400 rublių.

Teisiami atsargų sudarinėto
jai ir spekuliantai savo krau
tuvėse galėjo turėti ne daugiau 
trijų porų batų ir už tai tei
siami.

Lietuvos mišką siun
čia Rusijon

KAUNAS, Lietuva, kovo 24 
d. — Valdžios laikraščiai džiau
giasi, kad okupuotos Lietuvos 
lentpjūvės dirba be pertraukos.

Jos gamina rąstus ir lentas 
ir visose dirbama dviem pamai
noms. Pagaminti rąstai ir len
tos siunčiamos Rusijon ir nau
dojamos raudonarmiečių bara
kams.

Laikraščiai skundžiasi, kad 
Kauno pirtys “laikomos tokioj 
higienos padėty, kad net Įeiti
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CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija.

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

K. KAIRIS, prezidentas K. AUGUSTAS, iždininkąs
P. J. RIDIKAS, vice-prezidentas p. CTALSKIS, trustisas
V. JANKUS, sekretorius P. MILAŠEVIČIUS, trustisas

P. MILLER,, finansų sekretorius.
DR. MONTVIDĄS, Dr-jo^ Daktaras, K. GUGI$, Dr-jos Advokatas

JAUNUOLIŲ PAREN
GIMAS

Kitą šeštadienį, kovo 29 d.. 
Dariaus-Girėno svetainėje įvyks 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
jaunimo komiteto rengiamas 
pasilinksminimo vakaras.

Komiteto pryšakyje stovi P. 
J. Ridikas. Kili nariai yra Jo e 
phine Miller, Dea Mockus ir 
Ladiga. Jauniems nariams (na
riams, kurie yra jauni amžiu
mi) liko išsiunt nėti pakvieti
mai. Tie pakvietimai atstos į- 
žangos tikietus. Tai reiškia, jog

MADOS

4714

PIKNIKAS

Į kalbamų vakarą yra kvie
čiami ir senesnio amžiaus drau
gijos nariai. Atvykite ir drau
ge pasilinksminkite su jaunąja 
karta.

4714—Graži pavasarinė suknelė. Su
kirptos mieros 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18.

kas prie durų parodys pakvieti 
mą, tam nereikės įžangos tikie- 
to pirkti.

Chjcagos Lietuvių Draugijos 
nariai iš viso bus įleidžiami ne
mokamai. Kad jie iš tiesų yra 
draugijos nariai, tai jie galės 
įrodyti mokesčių knygų beini;.

Komitetas yra nusitaręs su
rengti tikrai linksmą vakarą, 
kur jaunimas ne tik turės pro
gos smagiai laiką praleisti, bet 
ir sueiti į artimesnes tarpusa
vio pažines. Visiems juk yra ži
noma, kad jaunimo mes turi
me labai daug. Tačiau jis yra 
išsiblaškęs po įvairias miesto 
dalis ir mažai teturi progos su
eiti į daiktą bei susipažinti. Ko
vo 29 d. jiems tokia proga bus 
suteikta. Ir jei rengiamas vaka
ras nusiseks, tai ateityje tokių

zonas. Piknikų rengėjai papras
tai stengiasi konfliktų išvengti. 
Vadinasi, bando savo piknikus 
rengti tokiomis dienomis, kada 
draugingos organizacijos pa
rengimų neturi. Tuo budu yra 
išvengiamos bereikalingos var
žybos, kurios draugingoms or
ganizacijoms yrajĮ'nepa geidauja
mos.

šia proga visoms organ'zaci- 
joms nurimo pranešti, jog Chi
cagos Lietuvių Draugijos pikni
kas įvyks biržeiio (Junc) 15 d. 
Liberty darže. Daržas piknikui 
buvo nusamdytas dar pernai.

Butų gerai, kad art inųjų ko-

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

CTlIflIfl66 Bure^nM J VU! Į? prie Michigan Ąvę.

Durys Atdaros 11:45 Ą. M.
Paskutinį Kartą šiandien 

‘WE ARE FROM KRONSTADT” 
ir

“CONQUESTS OF PETER 
. THE GREATM 
Rytoj ir Sekmadienį 

‘3 W0MEN” ir “THE BEAR“

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

Čia {dedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzdį No.....
Mieroi  per krutinę

(Vardas Ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)
T

QUINTUPltTS 
ūse MUSTEROLE for 

CHEST COLDS
Mother—Give Your CHILD r'
* Thįs Šame Expert Care J

A t the flrst aigp pf the Dionne ,Qąin- 
tuplets catching cold—their chėsts and 
throats are rubbed with Children’s 
Mild Musterole — a produet madė to 
promptly relieve the DISTBĘSS o,f 
children’s colds and resulting coughs.

The Quints have always had the 
best pf care, so mother—you inay be 
assured of using just about the BEST 
produet made when you ūse Musterole.

i MORE than an ordinary “salve”— 
varming, soothing Musterole helps 
break up loeal congestion. Also made 
in Regular and Extra Strength for 
those preferring a stronger produet

JACK SWIFT

I AR (JNDER 
THE SURFACE,

RA-MU, *• 
RUL.ER OF 
POLABI3, 
AND RIS 

- SUPREME 
COUNCIL.

HAVE BEEN 
AVVAITING 

THElft MOMENT 
OF TRIUMPH.

£121

s

RADO UŽMUŠTĄ 
BERNIUKĄ

Prieangyje namo ties 406 E. 
51i3t Street, vakar buvo atras
tas nušautas 14 metų berniu
kas, pobert Washington, nuo 
348 E. 53jrd Street.

Policiją ieško dviejų jaunų 
vyrų, kurie įtąriami nužudymu.

T«L VICTORY 1272 ............
DYKAI Apskaičiavimas 

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

STANLEY LITWINAS.
Generalis Vedėjas.

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL. ’ -M

■

Nepaprastas Palengvinimas. STATYKITE NAUJĄ 
Reumafiškų Skausmų

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

• . . LITHUANIAN 153

NAMĄ

.\AGJXEJNU-ACM r K-intM..,.

Įsiutęs, kad jo žmona nesutiko nutraukti divorso procedūros, William M. 
Evans (dešinėj), 25 metų, peiliu subadė uošvę, Mrs. AVilljam Sanders, dviejų metų 
amžiaus sūnų, Douglas, pavojingai supjaustė £moną Nedra (matomą kairėj su už
muštu sunum, Douglas), ir bandė pats saye persidurti. Tragedija įvyko Mrs. San- 
ders namuose Berwyn, III. : <

loni jų skyriai tą ' dieną 
nerengtų. Geriau tegul visi su
važiuoja tą dieną į bendrą pik
niką.

-T"

n ęko gerovei. O yi^pį^anink^ Ka

WAUKEGAN, ILL.
Pereitą sekmadienį, kovo 23 

d., VVaukegano Lietuvių Kultū
ros Draugija turėjo vakarą 
IJ uosy bes s vėtai nė j e.

Tenka pasakyti, jog vakaras 
nusisekė visai neblogai. Žmo
nių dalyvavo gana pusėtinas 
būrys. Susirinko ne tik vietos 
lietuviai, bet atvyko ir svečiai 
iš Kenosha ir Chicagos. Iš Ke
nosha teko pastebėti ponus Ro- 
davičius ir C. K. Braze. Iš Chi 
cagos buvo nuvykę K. Kąjrjjs, 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
prezidentas; Paul Miller, finan
sų sekretorius; Dr. A. tylontvi- 
das, A. Ambrose ir kiti.' Be to, 
chicagiečiai “dėdė” B,rook,s ir 
AI. Brazis prisidėjo prie pro
gramos išpildymo.

Programa buvo gana gyva ir 
domi. Ją išpildė Waukegano 

Moterų choras po vadovyste 
ponios Amie Pianaiticncs (Kat
riutės), A. Bitvinskas ir P. Dau- 
deris, Brazis ir Brukąs, Bern’ce 
Mikulis (akordionistė), Bernicc 
Malda (lama), Dolores Dulkus 
ir grupė bei Olga Bitumskis. Vi
si programos dalyviai rūpestin
gai ir gerai savo numerius iš
pildė. “Dėdė” Brooks ir Al. 
Brazis publikai labai patiko.

Vakaro vedėju buvo p. Male
la, draugijos pirmininkas. Bu
vo pakviestas kelis žodžius pra-; 
tarti ir p. J<. Kairis, Chicagos: 
Liet.uvių Draugijos pirminiu-:

sparas Grinius, matyti, yra pa-, 
siryžęs visus sukirsti: jis vie
nas pardavė .apie 70 i i kietų. 
Prie draugijos vakaro pasiseki
mo jis prisidėjo dar ir kitoms-: 
ku budu, būtent, užfundijo or-

Kai programa pasibaigė, tai 
prasidėjo linksmoji dalis. Vjeni; 
šoko, kiti š’aip linksipinosi ir 
šnekučiavo. Tiek chieagiečiams, 
tiek kenoshiečiams buvo itin 
smagu kelias valandas su wau-j

pasakyti, jog waukegan:ečiąi 
yra labai draugiški ir svetingi 
žmonės.

Malonų pabrėžti dar ir tai, 
jog Waukegano kultūros drau
giją turi tikrai nuoširdžiu vei
kėjų. P-as Malda, naujasis 
draugijos pirmininkas, darbuo
jasi su atsidėjimu organizacijos
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“Argentinos
Lietuvių Balsas

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

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

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

Dėl platesnių pasitarimų šauki
te arba atvažiuokite į mano ofisą, 
kuris kasdien atdaras nuo 9 ryto 
iki 8 vakaro, trečiadieniais ir penk
tadieniais iki 5 vakaro, 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 metų 
pastatęs 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.
TeL GROVEHILL 0306—0363

ne-

esu
ma

Laguardįą vėl no 
minuos meru

li. S. a. metams kainuoja
Pusantro Dolerio

metai kaip pavyzdingai eina 
draugijos finansų raštininkės 
pareigas. Nemažai taip pat yrą. 
pasidarbavę p. MitchelJ ir kili. 
Taigi Waukegano kultūros 
draugija tikrai gali pasididžiuo
ti savo veikėjais.

KENOSHA, WIS.
Kenosha Lietuvių Kultūros 

Draugijos susirinkimas įvyks 
baląndžįo 2 d., 7:30 vaj. vaka
ro, Pot.cIiųuienAę name.

. ■ ; ■ ' . .jj,; '
Kadangi kenosb‘iečiai ir wau- 

keganiečiai yra geri kaimynai/ 
iai k lo snujanymas vasaros 
metu surengti, bendrą pikniką 
ar išvažiavinią< irVisas reikalas 
netrukus bus /fi’pkąmai aptartas. 
Reikia tikėtis, jog toks bendras 
piknikas bus .surengtas. Apie 
pasisekimą vargu galimą ąbejo-į 
ti, jei tik butų palankus oras.1

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

La— 
ve 

mė

a

Casilla de Correo 303, 
Buenos Aires, Argentina.

NEW YORK, N. Y., kovo 23 
.d. — Politikierių sluoksniuose 
daromi žygiai nominuoti 
guardia trečiam terminui, 
jį nori išrinkti New Yorko 
ru.

Jau sudaryta politikierių gru
pė, kurie stengiasi šį reikalą 
pravesti.

Sako,x gyvename karo laiko
tarpiu ir New Yorkui reikalin
gas karingas meras.

I)E KALB, ILL.
De Kalb Lietuvių KuTuro>s 

Draugija baląųdžip 19 d. Fin-; 
ni.sh Hali svetainėje rengia pra
mogų vakarą. Prograihą pildys- 
būrys chicagiečių: “dėde”! 
Brooks, Al. Brazis, “Naujosios. 
Gadynės” trio (Milleriųtė, Moc-, 
kiute ir Ladiga) ir Aldoną Gri
gonis. x >

Programa prasidės 7 vaj. va-j 
karo. > '

De Kalb Betųvių kolonija nė-: 
rą didele, tačiau ji. gana vjenm- 
ga. Jau tas faktas, kad ten kul
tūros draugiją ;yisąj ųe^logaj 
gyvuoja, lyg liudyle liudija, jogį 
lietuviai sJeDgiąs.i krovoje lai
kykis. Iš senesnių veikėjų P ra r 
vartų paminėti \p. Karietą (jis 
yra dra ugi jos pirmininkas), p. 
Petrauską, ponus Kelly ir ,t.t. 
Jaunieji irgi neatsilielca. Pavyz
džiui, p-lė šeinis jau kuris lai
kas lajiai rūpestingai eina drau
gijos finansų sekretoriaus pa-' 
reigas . .

' • ■ ■ ■

TORTURE 
THE BUNGLER^ 
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PRANCŪZAMS UŽDĖTOS DI 
DĖLĖS KONTRIBUCIJOS

VICHY/Prancužija, kovo 23 
d; Francųzijos bankas buvo 
priverstas dvigubai padidinti 
savo paskolas, kad galėtų mo
kėti vokiečių paliaubų komisi
jos uždėtas koplribucijas.

■ \

Dabar ikekvieną dieną pran
cūzai sumoka vokiečiams -400 
milijonų tankų.

Oficialiai ši suma skiriama 
okupacinei vokiečių kariuome-

kad vokiečiai nė pusės šios su
mos nesunaudoja okupacinei 
kariuomenei išlaikyti.

Remkite tįios, kurie 
garsinasi

, “NAUJIENOSE”

AR ŽINOTE KĄ 
RAŠO

KELEIVIS?”

T A 18 DVI/ lBusi tuHinges- 
nu i i l\inis ir Iaimin- ■ iivb i iii gesnis. Turėsi 
UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ-

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and LOAN ASSOCIATION

. OF CHICAGO
Mokame 3’/^% Dividendų

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

■■ $1,000,000.00 um; i

<4

pasislėpę jį 
savo parapi
ją j rankas

u/

Ar žinai, kodėl vieni jį gi
ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
ii skaityti?

Net kunigai 
studijuoja, jiors 
joriims draudžia 
paimt.

“Keleivį” žmonės mėgsta dėl 
to, kad jis niekam ąepataikau- 
ia ir nesibijo teisybę skelbti.

Žmonių mulkintojus ir apga
vikus jisai lupa be jokio pasi
gailėjimo.

Be to, jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 
iš viso pasaulio.
Kainuoja tik $2.00 metam*.

Adresas toks-

“KELEIVIS"

Atrodykite Metus Jaunesni 
NATŪRALIAI ATRODANTI

Dantų! Fleitai

P?

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

Fleitai
Pataisomi

253 Broadway,
SO. U.OSTON. MASS. 51

$35

Apkain.
Nemok.

Hejna Bros

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di
džiausia lietuvių organizacija. Tai lietuvių 
apdraudos tvirtovė Amerikoje. Tai lietuvių 
brolybės fraįternalė organizacija. SLA- trokš
ta dar dąugiau gerų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais yieąon didelėn ir gražion šeimy
nom Dabar einą SLA. Pažangos Vajus nau
jiems nariams priimti.

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

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

Dąbąr vjsoąe lietuvių kolonijose darbuojasi šimtai SLA. organi
zatorių. Kai vienas tų organizatorių atsilankys į jūsų namus, pa- 

' klausykite' jo patarimo—-prisirašykite prie Susivienijimo su visa 
sjfivę šeimyna.

SUSIVIENIJIMAS LIĘTUVIŲ 
AMERIKOJE

307 West 30th Streęt, New York, N. Y.
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Lawndale Deniai Lab.
30 N. DEARBORN—Kamb. 806 

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

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

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

Sekm. 10 iki 4.

ie

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA 
— iš stoties —

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

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

vai. ryto.

ii

ryto

9 15

Pirmadieniais taipgi 7:00 
vai. vakare.

Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius

pranešimus.
/

«i



ATSAKYMAS KACAPŲ IŠPEROMS

Žinių
Londo- 
šaltinis

Kacapų gazietpalaikėj, “Vil- 
nyj”, iš vasario 26 d. buvo 
per visų puslapį stambiom rai
dėm užvardintas str 
“Pabėgėliai įkinkyti 
Propagandų Skleisti”, 
šaltinis paduodamas 
nas. Nežinau, kiek tas
patikimas, bet tik vienų žinau, 
nuo kada kacapai pradėjo ti
kėti Londono šaltiniais. Gal 
čia korektūros klaida, ir turė
jo būti Maskva?

Bet ne prie to noriu susto
ti. štai pabaigoj to straipsnio 
tarpe skliaustelių ir stambes
niu šriftu taip rašoma: “Kiek 
pirmiau Amerikos lietuvių 
laikraščiuose, kurie atakuoja 
naujų Lietuvos valdžių, buvo 
laiškų iš Vokietijos, kuriuose 
aiškiai matėsi nacių propar 
gandos. Tie laiškai dėta ir 
anglų ir lietuvių kalbomis. 
Įdomu, kad iš Vokietijos jie 
atsiųsta anglų kalba, matomai 
takyta plačiau negu lietuvius 
pasiekti su naciu propagan-

rat poisori’.,.
Nemanau ar kita kalba turi 

tokį pritinkantį žodį kaip tas 
angliškas naujadaris “raf’. 
Kai 'kurių laikraščių redakto
riai savo iniciatyva išvertė tų 
laiškų lietuviškai, antrų kartų 
pakartodami (Gal vėl nacių 
propaganda?). Mano nuošir
dus ačiū jiems. Vėliau gautas 
laiškas jau mano paties 
išverstas lietuviškai.

buvo

aukš-
“Vil-

ta, kad tie laiškai yra tiksli 
nacių propaganda. Dabar Lon
dono laikraštis tai patvirtina.”

Mieli skaitytojai, prašome

paeina iš Londono. Jis atsi
rado tikriausiai Maskvos ber 
nu uzbonuosc. Prierašas liečia 
šio straipsninio autorių ir an
ksčiau plačiai paskelbtus lie
tuvių spaudoj (ne kacapų) ke
lis autentiškus laiškus jo gero 
prieteliaus, todėl autorius jau
čia pareigų nušviesti kuri pu
sė užsiima propaganda. “Na 
vorie, šapka gorit” (ant va
gies kepure dega).

Taip, mieli skaitytojai, 
Tamstos, be abejo, ska’itCje . • «
tuos Amerikos lietuvio laiš
kus rašytus iŠ Vokietijos, nes 
jie buvo patalpinti plačiai vi
suose lietuviu laikraščiuose. 
Juos rašė mano vienas seniai 
pažįstamas prietelius, geras 
ir nuoširdus lietuvis ir joks 
nacis, komunacis ir joks fašis
tas. Pirmas laiškas buvo pa
duotas spausdinti angliškai, 
štai dėl ko. Geriausias verti
mas neprilygs originalui. Yra 
tam tikrų žodžių, kurie išver
sti kiton kalbon, nustoja daug 
savo esencijos. Kaip gali taip 
gerai išversti angliškai žodį 
“rat” į žiurkę, kad laiško tu
rinys nenukentėtų. Turiu pro
gų pakartoti to pirmo laiško 
ištraukų dar kartų angliškai 
(džiaugsmas ima, kad per 
tiek laiko kacapai neužmiršta 
to laiško). Ten, kur rašoma 
apie bėdas su gavimu vizų iš
važiuoti, angliškai taip skam
ba: “To be frank, there were 
momenls that I entirely for- 
got what politeness is and it 
came to shouting and swear- 
ing a t the reds or their ap- 
pointed puppets (the vicc Mi- 
nister of the Interior, the 
“Security” Policc. In other 
wordr an exchisive admixture 
of rats from the GPU and the 
local Jews, who are the only 
employees in this outfit. As 
long as we Americans were 
polite they were laughing at 
us and making such 
marks that finally 
tience ran out and 
proached them in 
manner: calling
idiots and better narnės. And 
this helped. One of the reds 
even went that far as to say 
that its foolish to “run away” 
to America, because they 
would come there i n a year 
or so, so why all the trouble. 
I could not stand that rude al
titude and told him that wc 
have plenty of bullets for any 
red that might try to come 
over there, and in case we ran 
short of bullets, there remains

our pa- 
we ap- 

the right 
them saps,

Žvilgtelkite dar kartų 
čiau į “Vilnies” žodžius: 
ny tada buvo pastebėta, kad 
tie laiškai yra tiksli nacių 
propaganda. Dabar Londono 
laikraštis lai patvirtina.” Lon
donas patvirtina kų? Nieko. 
O Maskva kų patvirtina? Taip 
pat nieko.

NAUJIENOS, Chicago, 111
Atsimenu tų triukšmų, kurį 

sukėlė “Vilnis” ir “Laisvė” ko? 
mentuodama tuos laiškus net 
savo vedamuose straipsniuose! 
Jie pasigavo kai kurias laiško 
ištraukas (tiktai) ir rėkė ir 
kartojo ir triiibijo: “Matote, 
smetpųininkas išbėgo iš Lietu
vos ir mano galės jis atvažiuot 
ti Amerikon”. Kodėl jis negali 
atvažiuoti Amerikon? Juk jis 
Amerikos pilietis ir laiškuosė 
aiškiai pažymėta. Amerika tol- 
ji šalis, kuri priima ir Ispa
nijos lojalistus, kai matiuška 
Roseja atsisako. Mano priete- 
lis joks sinętonininkas ir apie 
tai iš laiškų labai aišku. Bet 
ne kacapains! Jie be ružavų
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Du Generolai Seka Oro Paradą

Gen. John J. Pershing (kairėj) ir buvęs Vicc-prezi- 
dentas, taip pat generolas, Charles G. Dawes, seka moder
niškosios Amerikos Armijos aviacijos paradų Randolph 
Fiėld, Texaš. Parade dalyvavo naujai mokslų užbaigę jau
nieji lakūnai, jų tarpe chicagietis Joe Shulmistras.
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kie iš jų “pažangus” žmonės, 
jęigli jie tebetiki į vaiduok
lius. Ar nesivaidena jiems vi
sur ir visuomet Smetona? Per 
savo 
vien 
Ech, 
tai!..

Tai neviskas. Mes gerai ži
nome, kokie jie dideli mono
polistai. Aukščiau pažymė
jau, kaip jie mėgsta save va
dintis “pažangiais”. Labai

ružavus akuliorius jie 
smetonihinkus temato, 

jus trockistai, trockis-

labai gabus ant kartojimo, ly
giai taip pat kaip ir Hitleris. 
Tada jie patys įtiki, kad iš 
neteisybės pasidarys teisybė. 
Aišku mums ir jų visi triksai. 
Paklauskite kartais, kas jie to
kie. Išgirsite .vienų ir tų patį 
jau nublukusį atsakymų: “Mes 
pažangieji”, koncertų rengia ir vis be muilo. Ar bent kartui komunistais ar kacapais? Ko-

| “pažangieji”, vis “pažangieji” girdėjote juos pasivadinant

apie inįernacionalčnius-tarp- 
tautinius dalykus, kad tie visi 
tuojau nublunka ir pasidaro 
monopoliniai ir tiktai geri, jų 
rankose. Ir kai kur jie pusėti
nai gabus. Ir tikrai atrodo, 
kad jie mano jie vieni kvai
liai, o kiti tai ne! Neseniai 
skaitau jų gazietpalaikėj vie
no .senio tikielų platintojo 
triksų, jų išrasto “genijaus” 
koncertui. Ateina tas platin
tojas į vienos lietuviškos ir 
dar katalikiškos draugijos 
“bunco party” ir klausia jis

............................ ....... 3 ............... . , ,, , 
visų ir pats atsako: “Menas 
yra tarptautinis, ar ne?“ 
Tarptautinis, visi atsako ir nu
siperka po tikietų. Clevelando 
lietuviai vadai apsižiūrėkite 
savo tarpe. Jie kalba lietuviš
kai... Jie mėgdžioja lietuvius... 
Kokia avinų banda!..

Dar truputis. Dėl jų Ameri
ka negali ginkluotis, ji negali 
laikyti kariuomenės. Bet jų 
matiuška Roseja gali visko 
turėti ir daryli. Ar neateis toji 
diena, kada japonai ar vo
kiečiai duos į klyną jų “tėvy
nei”, tai kur jie kreipsis pa
galbos? Kokia smarvė šiomis 
dienomis buvo sukelta dėl jų 
to “poor devil” Browdcrio nu
teisimo kalėjimai!. Atrodo, 
jie dar ir kilų kankinį \Vie- 
ner, kuris t. p. klastojo pasus 
ir buvo nuteistas. Ir išrado 
ružavieji ir raudonieji, kad

GYVYBĖS APDRAUDOS VEIKLA
Gyvybės apdraudos veikia iš 

esmės yra nuolatinė veikiančioji jė
ga — milijonuose tų namų, kurie da
lyvauja jos pelne.

Pernai Metropolitan apsilankė dau
gelyje tų namų, kur įvyko šeimų kri
zė, išmokėdama daugiau negu l$182,- 
000,000 pomirtinių dešimtims tūkstan
čių paveld ėjų, turinčių apdraudos poli
sus. Dividendais, amžiaus apdraudomis, 
nedarbingumu, nesveikatos ir nelaimių 
apdraudomis ir kitomis pašalpomis iš
mokėta ar kredituota polisų laikyto
jams per metus daugiau negu $426,- 
,000,000. Iš viso išmokėta beveik $609,- 
000,000 polisų laikytojams ir pomirti-

nių gavėjams, kas yra gana aukštas 
' šios Bendrovės rekordas.

Metropolitan fondai, įvesdinti jos 
polisų laikytojų, naudai, nesilipvė da
lyvavę tautos ekonominėje struktūroje. 
Tie fondai padėjo valdžios veiksmų fi
nansavimų, padėjo palaikyti industrijos 
eigų ir žmones darbuose, statyti viešus 
ir privatinius pastatus, pagelbėjo far- 
meriams įsigyti ūkius ir juos užlaikyti 
tinkamame stovyje. O vienok bendrdi 
nustatyti žemi nuošimčiai nesiliovė 
veikti į Bendrovės pelnų, podraug ir į 
polisų laikytojų dividendus.

Be to, per savo Geroviškumo veiklų, 
slaugymo patarnavimų teisėtiems poli-

sų laikytojams, per tyrimus, per svei
katos ir saugumo literatūrų bei skelbi
mus Metropolitan vėl daug prisidėjo 
prie sveikatingumo palaikymo Ameri
koje. Mirtingumo rata tarp Metropoli
tan polisų laikytojų pasilaikė labai že
ma, o mirtingumas tarp industrinių po
lisų laikytojų buvo beveik tokis pat, 
kaip ir 1939 m. — labai žemas šiai ap
draustųjų grupei.

Metropolitan yra savitarpinė apdrau
dos bendrovė. Vadinas, tos bendrovės 
pelnas yra skiriamas polisų laikytojams 
ir jų paveldėjams. To pelno vertė galų 
gale išmokama kaip jų pačių pelnas... 
ir tik jiems patiems.

Biznio raportas už 1940 metus iki gruodžio 31 d. (kaip Įteikta Ncw Yorko valstybes Draudimo Departamentui metiniame pareiškime).
AKTYVAS, KURIS UŽTIKRINA PAŽADUS PASYVAS POLISŲ LAIKYTOJAMS, GAVĖJAMS IR KITIEMS

VALSTYBIŲ VERTYBINIAI POPIERIAI . . . $1 147 603 320 93 REZERVAI POLISAMS, KAIP REIKALAUJA ĮSTATYMAI $4,665,558,926.00
J. V. Valdžios . ' . . . $1,063,435,444.96. 3 o .. ......-------- ------------------------------------ <,
Kanados valdžios

KITI BONAI.,.’ .
J. V ..Valstijų ir Savivaldybių
Kanados Provincijų ir Savivaldybių
Geležinkelių ................................
Viešųjų reikmenų ....
Industrinių ir įvairių . ♦'' .

AKCIJOS . . . ...
Visos pirmenybinės ir garantuotos išskiriant $47,952.13

PIRMOJI PASKOLA NEKILNOJAMAM TURTUI .
Ūkiams . . . . . . '82,104,425.08
Kitoms nuosavybėms . . . . 855,122,018.39

PASKOLOS POLISAMS '................................ .......
NUOSAVAS NEKILNOJAMAS TURTAS

Įima Bendrovės nekilnojamą turtą savam vartojimui ir 
projektams • ■ /

GRYNAIS PINIGAIS . . : . ; • .
NESUMOKĖTOS IR ATIDĖTOS PREMIJOS . . »
PRIKLAUSĄ IR PADAUGĖJĘ NUOŠIMČIAI . .

' IŠ VISO................................ ....... . .

84,167,875.97 '•

.98,597,960.88
104,071,903.62
556,382,872.40
709,433,300.58
479,3,54,236.03

Suma, jęuri su nuošimčiais ir ateities .premijoms užtikrins 
polisų apmokėjimą.

1 947 «4n 273 DIVIDENDAI POLISŲ LAIKYTOJAMS . 
paskirti išmokėjimui 1941 metais.

REZERVAI. ATEITIES IŠMOKĖJIMUI SULIG
PRIEDINIŲ .SUTARČIŲ . .. . . - -
LAIKOMA BYLOMS . . .

Čia įimamos bylos laukiančios įrodymų ir numatomos 
nepareikštoms byloms.

KITOS POLISŲ OBLIGACIJOS . . . .. .
Įimti rezervai nelaimiu ir sveikatos apdraudai, palikti 
Bendrovėje dividendai, išmokėtos premijos ir kt.

ĮVAIRIOS ATSAKOMYBĖS . ...
Neįskaitytos viršuj atsakomybes, kaip priklausantys 
ar susidėję taksai. '

VISOS ATSAKOMYBĖS . .
SPECIALŪS FONDAI .......
NEPASKIRSTYTOS LĖŠOS........................................

86,359,622.68

. ■937,226443.47

.; 504.549,131.45
•430,945:055.68

Iš VISO

sumos

namų ■;J.'

.150,740,516.25
90,232,1 79.03

. ' 62,295:093.32

. ' $5,357,791,636.32
NOTA.—Šioje sąskaitoje įiena ir $238,267,054.59 sudėti pas įvairius viešuosius viršininkus, kaip reikalauja įstatymai 

ir reguliavimo viršenybė. Įvesdinimai Kanadoje parodyti Šioje sąskaitoje, yra rąportuoti sulig pariteto vertės.

1 12,417,253.00

139,378,189.86
23,183,629.31

44,729,420.90

32,284,133.01

$5,017,551:552.08
16,370,000.00

323,870,084.24

$5,357,791,636.32

Metropolitan Life Insurance Company
Frederick H. Ecker, Chairman of the Board ja Mutual company) Leroy A. Lincoln, President

7 1 Madison Avenjie, New York, N. Y.
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George McAneny, New York, N. Y. 
Chairman of the Board 
Title Guarantee and Ttust Company 

Robert V. Fleming. Washington, D. C. 
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Riggs National Bank 

Frederic W. Ecker, New York, N. Y. 
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Metropolitan Life Insurance Company 

WlNTHROP W. Aldrich. New York, N. Y. 
Chairman of the Board 
Chase National Bank of New York 

William W. Crocker, San Francisco, Calif. 
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Frederick H. Ecker, New York, N. Y.
Chairman of the Board
Metropolitan Life Insurance Company

♦Mitchell D. Follansbee, Chicago, III.
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William L. De Bost, New York, N. Y.
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Milbank 8c Co.

♦Died Jan. 26,1941
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Montreal, Canada. Senior Vice-President, 
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Chairman of the Board 
Western Union Telegraph Company
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President, Metropolitan Life 
Insurance Company
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Company
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President, Corning Glass Works
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Iliustracija vaizduoja Metropolitan Life In
surance Company generalines patalpas New 
Yoike. Vyriausi Biurai yra taip pat San 
Francisco ir Ott?wa, Kanadoje. Be to yra 
daugiau kaip 1,100 apskričių ir atskirųjų 
ruožų biurų visose Jungtinėse Valstybėse 
•r Kanadoje polisų laikytojų parankumui.

vių kankiniai. Žiūrėkite į tų 
“stink”, kurį jie sukėlė, štai 
kaip jie triubija: “Browderis 
ir Wiener kovojo už taikų, už 
civiles teises, už teisę strei
kuoti, už aukštesnes darbinin
kų algas.” Už kokių taikų? 
Lenkijai, Besarabijai, Lietu
vai? Tai gal Finlandiiai? Už
kokių teisę streikuoti? Gal 
Vokietijoj, Italijoj? Tai gal

mums įrodo, nuvažiuodami
nors savaitei ar nors norai

streikuoti. Už kieno darbinin
kų aukštesnes algas? Ar tik
tai tų, kurie turi po namukų, 
kiekvieno namo fliore po ra
dijo aparatų ir po automo
bili?...

Baigdamas, noriu visiems 
lietuviams vienų dalykų pa
stebėti. Mes žinome, kad i 
Lietuvų įsiterpė lenkai, kurie 
paliko savo išperas ir su tuo 
dideles skriaudas Lietuvai ir 
jos žmonėms. Mes taippat ži
nom, kad ištisus šimtmečius 
rusai buvo paglemžę Lietuva. 
Daugelis gyventojų lietuvių iš
tisom šeimmn ir kaimais buvo 
išgrūsti tolimon Samaron, Si
biran ir į jų vietas atkelti ru- 
skiai kolonistai. Daugely Lie
tuvos provincijų ištisi kaimai 
iki paskutinių laikų buvo bur
liokų gyvenami. Stovėjo ir 
ruskių kariuoihenė. Prisimin
kime tiktai Kražius, iš kur tie 
kazokai atjojo. Argi ta visa 
rusų kariuomenė atsiųsta Lie
tuvon buvo beveislė? Ar jau 
nepaliko jie nei vienos išpe
ros? Patyrinėkime! Kas čia 
yra, kad kai kuriuos iš musų 
tarpo taip traukia svetima tė
vynė? Ne vien vilkas į mišką 
žiuri ... ir meška ...

Vykime mes juos laukan. 
Už musų švelnumų jie mėgsta 
mums prikaišioti, kad mes ne
kultūringai elgiamės su jais. 
Gerai, bukime nors puse tiek 
kultūringi, kaip jie. Nekolio- 
kim mes jų, nemeskime jų iš 
namų, susirinkimų, parengi
mų ir t. t. Suspardykime mes 
juos. Tiktai. Kam mums rei
kia to šieno maišantis lyg po 
akelį. Šiur, pas mus Rusijoj 
yra orandžių. Pristatėm naujų

dabar juos gamina. Good 
night. —Jf.

P. S. Londono patvirtinimas 
šio straipsnio nereikalingas. 
Taip pat nei Berlyno, nei Vaps
vos. Turime Amerikoj notarų, 
kurie patvirtina teisingiau į- 
vairius raštus, parašus, asme
nybes. P. Redaktoriai visi pa
žįsta “M”. Lauksime dabar ve- 
damųjų-ed toria’ų iš Maskvos, 
kaip Lietuvoj laukė naujų 
“dziegorėlių”", kai išpardavė 
visus tuos gautus iš Berlyno.

(VAŽIAVO Į VISĄ
EILĘ AUTOMOBILIŲ

18 APYLINKĖ. — Cermak 
gatvės gatvekaris prie Chicagos 
ipčs tilto įvažiavo į visų eilę, 

stovinčių automobilių, sunko
kai sužeisdamas tris žmones. 
Automobiliai stovėjo laukdami, 
kad nusileistų laivui iškelta > 
tiltas.
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Pusaštuntos valandos per Atlantą
Anglija gavo keletą milžiniškų Amerikos darbo bom

bonešių. Jie buvo anglams pristatyti oru. Per Atlanto 
vandenyną jie nuskrido Anglijon per 7% valandas!

Tie bombonešiai gali skristi be sustojimo apie 3,000 
mylių.

Aviacijos technika labai priartino Europą prie Ame
rikos. Bet daugelis žmonių dar vis įsivaizduoja, kad At
lanto vandenynas mus visiškai apsaugoja nuo puolimo iš 
Europos pusės, ir jie pataria Jungtinėms Valstybėms ne
paisyti, kas dedasi Europos kontinente.

Už keleto metų, veikiausia, bus padaryta tokių lėk
tuvų, kurie galės perskristi per vandenyną ir be sustoji
mo sugrįžti atgal.

Pirmas pasipriešinimas
Jugoslavija dar neprisidėjo prie “ašies”. Krašte kilo 

didelis subruzdimas ir valdžia negalėjo surasti pakanka
mą skaičių ministerių, kurie sutiktų pasirašyti sutartį 
su naciais. Paskiausios žinios sako, kad pereitą naktį de
legacija vistiek rengėsi važiuoti į Vieną.

Galimas daiktas, kad opozicija bus nugalėta ir Ju
goslavijos valdžia pasiduos. Bet šis pasidavimas jau ne
bus toks sklandus, kaip Romam jos ir Bulgarijos atsiti
kime. Pirmą kartą Hitleriui tenka susidurti su atviru ir 
gana stipriu pasipriešinimu, besiveržiant į piet-ryčius.

Jugoslavijoje dar gali kilti pilietinis karas, kuris su
naikintų daug maisto produktų ir pramonės medžiagų, 
kurias Vokietija iki šiol gaudavo iš tos šalies. Jeigu Hit
leris norės, kad serbai negriautų geležinkelių, kuriais ji
sai rengiasi siųsti savo kariuomenę prieš Graikiją, jisai 
bus priverstas tenai ateiti su labai didelėmis jėgomis.

Juo daugiau jėgų Hitleris siųs į Balkanus, juo sun
kiau jam bus pasiruošti Britanijos salų užkariavimui. 
Karas Balkanuose sugadintų visus jo planus, nes tuomet 
jisai turėtų karą dviejuose frontuose, — ko jisai visą 
laiką bijojo.

Rekordinis spartumas

karo pralaimėjimo, tai žino vi
si žmonės Fraiicuzijoje. Įdomus 
kad Šitą faktą papasakojo dve
jetas francuzų, neseniai sugrį
žusių į Ameriką, vienam lietu
viui komunistui. Jie sako, kad 
Francuzijos kareiviams fronte 
buvo pristatoma netikusi amu
nicija, supuvęs maistas ir t.t. 
Atvirai veikė Frapcuzijoj vokie
čių šnipai. Tuo frančuzai tvir
tina, kad dėl šito kenkimo bu
vo daugiausia kalti komunistai.

Komunistas, kuriam jie tatai; 
pasakojo, rašo Brooklyno sta- 
lincų organe:

“Ir tikėsite ar ne, tie du 
mano pažįstami nekaltina 
Francuzijos buržuazijos ir 
social-fašistų už tokį aiškų ir 
niekšišką šalies pardavimą, 
karo pralaimėjimą, ale ko
munistus! Sako, buk komu
nistai per unijas taip, sutrum
pinę darbo valandas ir su
varžę apsigynimo reikmenų 
gaminimą, kad prieš tūkstan
čius Vokietijos apginkluotų 
tankų Frančuzija neturėjus 
beveik nė vieno tanko. Ko-j 
munistai taipgi esą kaltinin
kais ir kitų nedorybių Fran
cuzijos armijoj, nes jų ten 
daug buvę, kurie nenorėję 
netik patys kariauti, aje ir 
kitų nenorėję leisti kariauti. 
Net ir tokius paminėtus sabo
tažus primeta komunistams.”
Maskvos davatka nenori tikė

ti, bet yra faktas, kad Francu
zijos komunistai taip darę, kaip 
tie frančuzai pasakoja. Jie elgė
si, kaip tikri šalies pardavikai, 
kadangi jiems taip buvo įsakęs 
Kominternas.

Dėl Anglijos pagalbos biliaus J. V. kongresas ginči
josi beveik du mėnesiu, bet užtai dabar, kai tas bilius 
tapo priimtas, įstatymų leidėjai jau negaišina bereika
lingai laiko.

Prezidento Roosevelto sumanymas paskirti1 7 bilio- 
nus dolerių ginkluotės reikalams praėjo abejuose kon
greso rūmuose per vieną savaitę laiko. Vakar tas suma
nymas jau buvo pasiųstas prezidentui pasirašyti.

Tai rekordinis spartumas, atsižvelgiant į milžiniš
ką pinigų sumą, numatytą tame sumanyme. Jeigu Ame
rikos valdžia panašiai elgsis ir toliau — mažiau kalbės, 
o daugiau veiks, tai Europos diktatoriai liausis plepėję 
apie “demokratijų supuvimą”.

Darbininkų tarpusavio kovos
Didelė Amerikos darbininkų nelaimė šiandien yra, ta, 

kad pas juos nėra vienybės. Suskilę į priešingas frakci
jas, jie kovoja vieni su kitais aštriau, negu su savo darb
daviais. Vieni išeina į streiką, kiti eina dirbti! •

Šitos tarpusavio kovos kenkia ne tiktai darbinin
kams, bet ir kraštui, nes jos trukdo pramonę, erzina pu
bliką ir duoda medžiagos atžagareivių propagandai, ’ ku
rie nori suvaržyti darbininkų teises. /

Amerikos darbininkams trūksta bendros idėjos, kuri 
galėtų juos suvienyti. į

KAS VEDĖ TĄ KIRšlNL 
MO AGITACIJĄ?

Viename rytinių valstijų laik
rašty rašo kažkoks asmuo, pa
sislėpęs po pseudonimu So. Bos- 
ton’o Senas Sandarietis, apie 
agitaciją prieš SLA vicc-prezi- 
dėntą J. K. Mažukną. Sako:

“Verta pastebėti, bet visai 
neseniai sandariečiai iš Pitts- 
burgh’o, Chicago’s, Boston’o, 
VVorcester’io siuntė protes
tus prieš Mažukną, ir jie visi 
buvo inspiruoti iš paties Vai- 
dylos, ‘Sandaros’ redakto
riaus tą daryti. Ar toli p. 

. ‘Sandaros’ redaktorius M.
Valdyta mano eiti su tokia 
politika, ar tas eina ant svei
katos • ‘Sandaros* intere
sams?”
Įdomu, jei tiesa?

^APŽVALGA
KODĖL FRANČUZIJA 

PRALAIMĖJO?

Turėdama stipriausią Euro- 
|>os kontinente kariuomenę ir 
milžiniškų tvirtovių eilę pasie
nyje —. Maginot Liniją, Fran- 
euzija buvo nacių perblokšta 
ptr 10 dienų. Prancūzų susmu

kimo priežastys yra vidujinės. 
Francuzijos kapitalistai ir sufa 
šistėję politikieriai vienoje pu 
sėje ir pacifistų bei komupistų 
suagituota darbininkų dalis an-j 
troje — nenorėjo kariauti prieš 
Hitlerį.

Kad komunistų pf^aciška 
propaganda daug prisidėjo priė

NAUJA AGRESORIŲ 
AUKA?

Atrodo, kad Hitleris su Stali
nu planuoja sudraskyti Norve
giją. Brooklyno “Laisvė” sako
si pastebėjusi spaudoje prane
šimą iš Sto.ckholmo, khd

“Vokietija perveda Sovie
tų Sąjungai šiaurinę dalį 
Norvegijos su prieplaukomis 
prie Atlanto Vandenyno. Iš 
Londono gi pranašauja, buk 
Sovietų Sąjunga bus Vokie
tijos fašistų karo arsenalas, 
taip, kaip Jungtinės Valstijos 
yra Anglijos ginklų ir reik
menų arsenalas.”
Gal taip ir bus. Hitleris sp 

Stalinu yra partneriai.
i, , » .f..

PREZIDENTO GA
LIA IR TITULAS
Mums rašo iš Washingtpn, D. 

G.c
“Draugo’’ kovo mėn. 13 <4. 

numeryje tilpo p. P. Grigaičio 
pareiškimas “Draugo” bendra
darbiui, kuriamo tvirtinama e>są 
p. Prezidentas A. Smetona pa
vedęs prezidentavimo galią p. 
Merkiui ir išvažiavęs į užsienį, 
kaip privatus asmuo. Dėl tos 
priežasties esą jafn netinkąs ne
šioti prezidento titulas.

Ryšyje su tuo pastebėtina, 
kas sėka. Lietuvos Konstituci
ją įš m- ll

d. 71 straipsnyje, tarp kita, pa
sakyta: “Respublikos Preziden
tui sergant arba esant užsieny
je, jį pavaduoja Ministras Pir
mininkas”. šiuo Konstitucijos 
straipsniu remiantis Respubli
kos Prezidentas akte iš 1940 m. 
birželio mėn. 15 d. N 751, adre
suotu p. Ministrui Pirmininkui 
A. Merkiui parašyta: “Man su
negalavus, remdamasis Lietu
vos Konstitucijos (71 str.), pra
šau Tamstą pavaduoti mane 
Respublikos Prezidento parei
gose”. ,šis aktas buvo pasirašy
tas ir p. Respublikos Preziden
to ir p., Ministro Pirmininko 
(žiur. Vyr. įfcinių N 709 iš 1940 
m. birželio mėn. 16 d.).

Iš aukščiau pasakyta seka, 
kad Lietuvos Respublikos Pre
zidentas nėra atsistatydinęs, bet 
skaitosi esąs atostogose.

Ministras Pirmininkas, kaip 
Respublikos Prezidento pava
duotojas, neturėjo pilnos Prezi
dento galios. Jis tokią galią te
būtų turėjęs tik tuo atveju, jei 
Respublikos Prezidentas butų 
atsistatydinęs arba miręs. Kons
titucijos 72 straipsnyje aiškiai 
pasakyta: “Respublikos Prezi
dentui mirus arba atsįstačius, 
ligi bus išrinktas Respublikos 
Prezidentas ir ligi jis perims 
Valstybės vadovavimą, Valsty
bei vadovauja Ministras Pirmi
ninkas.

Vadovaudamas Valstybei, Mi
nistras Pirmininkas turi visą 
Respublikos Prezidento galią.”

Kaip matyti šiame atsitikime 
P. Merkys neturėjo “visos Res
publikos Prezidento galios,” nes 
nesama akto, kuris tokią galią 
jam butų suteikęs. Tiesa, po p. 
Prezidento išvykimo p. Merkys 
iš Kauno radiofono paskelbė 
esą p. Prezidentas Smetona iš
vykęs į užsienį sekant Kontitu- 
cijos 72 str. t. y. esą p. Prezi
dentas ^atsistatydinęs. Bet, kaip 
Žinoma^ tai neątą tinka tikreny
bei. Tękį klaidingą per • radio 
skelbimą p. Merkys padarė esa
mo Kaune Dekanozovo spau
džiamas, t P. Merkio operuota 
Konstitucijos 72 str. tuo tikslu, 
kad, mąiyt, nei Merkys nei De
kanozovas neskaitė, kad pasirė
mimas Konstitucijos 71 zstr. 
teiktų pavaduotojui tą galią, 
kurios Maskva norėtų. Todėl p. 
A. Smetona tebėra Respublikos 
Prezidentas ir teisėtai tą titulą 
nešioja. L.Sp.ž.

Del šitų L. Sp. ž. aiškinimų 
reikia pastebėti:

Tenka skirti vieną nuo kito 
du dalyku: prezidento galią ir 
prezidento' titulą. Kai dėl prezi
dento galios, lai ir šio straips
nio autorius pripažįsta, kad p. 
Smetona dabar jos „nebeturi; 
šayo galią jisai perdavė p. Mer
kiui. Titulo klausimas yra ma
žesnes reikšmės. Tačiau reikia 
pąstebėtj, kad pręzidentp titulo 
p. Smetona nebuvo įgijęs teisė
tu budu. Atsisėsdamas į respu
blikos prezidento Dr. K. Gri
niaus vietą, jisai pasidarė pre
zidentas “de facto”, o ne “dė 
jure^’. P. Smetonos prezidenta
vimą butų galėjęs legalizuoti 
Lietuvos seimas, sušauktas Stei
giamojo Seimo nustatyta tvar
ka, kurią pats p. Smetona buvo 
prisiekęs saugoti. Bet lokio sei
mo jisai nesušaukė, todėl iki 
pat 1040 metų birželio 15 die* 
Uos jisai paliko tiktai faktinas 
prezidentas. O kadangi dabar 
jisai nebeturi ir faktines galios^ 
tai visos jos pretenzijos vadin
tis “prezįdentub yra bė pagrim 
do. Redakcija.

$2,000 Pabaudos už 
Nelegali Alkoholį

- -.Mj-.ij ijj - t | n

Fęderelis teisėjas Woodward 
priteisė aludiplnką Pątrick J. 
Kilty užsimokėti $2,000 pabau
dos už laikymą nelegalio ir ne* 
takšnoto alkoholio savo alinėje, 
840.0 South Halsted strėet.
Jam taipgi paskyrė penkis me
tu^ probacijos. Jo įstaigoje 
agentai rado nelegalio alko-ho* 
lio 49*iš galiomis.

BENDRU REIKALU
(Tęsinys)

Man rodos dabar, jog konsti
tucija, sudaryta pagal J. Ame
rikos Valstybių konstitucijos 
pavyzdį—pritaikytą musų kraš
to reikalams, butų buvusi 
mums naudingesnė ir butų gali 
padėjusi išvengti tų sukrėtimų, 
kurių mums teko patirti, ir bu-, 
tų greičiausiai suteikusi jam 
daugiau ramesnės plėtotės ir 
pastovumo. i

Vietoj to krašte, kaip buvo- 
tik pabaigtos kovos su bolševi
kais ir prasidėjo taikos meto 
gyvenimas, prasidėjo tuoj par
tijų rietenos ir jų varoma de
magogija. žmonės negalėjo su
sigaudyti, kur teisybė ir kur 
Ynelas. Vyriausybės keitėsi vie
na po kitos, režimai mainėsi. 
Stigo reikiamo kraštui politikos 
pastovumo. Paimkime nors Vie
ną konkretų pavyzdį parodyti, 
kaip toks musų politikos nepa
stovumas atsiliepė kad ir mu
sų politikoje Klaipėdos Krašte. 
Ką viena vyriausybė buvo ten 
bepradedanti daryti, tai kitos 
vyriausybės buvo tuoj keičia
ma. Vienas gubernatorius buvo 
bepradedąs vieną politiką, kitas, 
jį pakeitęs, ėmėsi kitokios po
litikos linijos. Nebitvo iš pačių 
pradžių nustatyto pastovaus 
plano tam kraštui valdyti, jam 
priartinti prie Lietuvos. Tatai 
palengvino, žinoma, vokiečiams 
darbą, kuris sistematingai ve
damas, naudojosi musų ten da
romomis klaidomis ir paveikė 
gyventojus prieš mus. Viduji
niai tas kraštas buvo jau anks
čiau atplyšęs nuo musų, negu 
įvyko faktinas jo grąžinimas 
vokiečiams.

Geriausi buvo tie momentai 
musų valstybės gyvenime, kuo
met partijos galėjo rasti bendrą 
kalbą ir sudaryti bendro pasi
tikėjimo vyriausybę. Tatai atsi
tikdavo dažniausiai, kada kraš
tui gręsdavo koks pavojus. De
ja/ pavojui praėjus, vėl prasidė
davo Vad. rinkiminės statistikos 
politika. Už partijos nebematy
ti buvo valstybės!...

Kovų įkarštyje musų parti
niai politikai pamiršdavo tą pa
prastą sveikos politikos dėsnį, 
jog demokratijoj tik partijų 
bendradarbiavimas gali patik
rinti normalų demokratinių į- 
staigų funkcionavimą ir suteik
ti valstybei ir jos gyventojams 
maximum tų sąlygų, kurios rei
kalingos yra kelti krašto gero
vei.- ...

Diktatoriškai — autori ta ty vi
nis tautininkų režimas, įsikūręs, 
A, Smetonai vadovaujant, po 
1926 m. perversmo, kaipo reak
ciją prieš kairiųjų vyriausybę, 
įnešusią kraštan nemaža nera
mumo, suteikė iš pradžių, tei
sybė, pašalinus variusį terorą A. 
Voldemarą, krašto gyvenimui 
tapytum didesnio pastovumo. 
Kai kuriose Srityse, ypač kraš
to ūkyje, reikia pripažinti, bu
vo, tani režimui kraštą valdant, 
pasiekta net žymios pažangos. 
Bet krašto valdymas be parla
mento, taigi be viešos kontro
lės (paskiau ųuasi-fašistiniais 
pamatais ; išrinktas Seimas bu
vo tik menkas jo surogatas), 
privedė, neskaitant kitų neigia
mumų, pagaliau prie politinės 
stagnacijos, kuri pasidarė sun
kiai bcpakeliaina įie tik kraštui, 
bet įkyrėjo ji ir patiems tauti
ninkams, taip jos patys nebeži* 
nojo, kaip iš jos išbristi be pa- 
vojingesnįo valstybei sukrėti
mo.

Nėra ko slėpti, per tuos 20 su 
viršum metų buvo nemaža pri
daryta klaidų: darė jų ir tauti
ninkai ir krikščionys-demokra- 
tai ir liaudininkai su socialde
mokratais. Viepi gal daugiau, 
kiti mažiau. Bet vieni ir kiti 
dirbo bei tarnavo Lietuvai ir 
stengėsi, kaip išmanydami, da
ryti jai gera.

Esu įsitikinęs, kad ir iš vad. 
tautininkų režimo, privedusio 
kraštą prie politinės stagnaci
jos, butų buvusi surasta išeitis,

kuri butų galėjusi įstatyti vals
tybes gyvenimą vėl į normali
nes politines vėžes. Paskutiniais 
metais susidariusioji bendradar
biavimo vyriausybė buvo jau 
rimtas žingsnis, padarytas ta 
kryptimi.

Ar šiaip ar taip vertus, Lie
tuvos kraštas, nežiūrint visų į- 
vykusių paklydimų, buvo jau 
pažengęs visose savo gyvenimo, 
srityse gerokai į priekį, ką yra 
konstatavę ne kartą ir sveti
mieji, lankiusieji Lietuvą. Kul
tūra be paliovos kilo, gerovė 
krašte augo. ,

Bet — nelaimė įvyko. Ji įvy
ko ne dėlto, kad prie valdžios 
vairo buvo vienas, o ne kitas 
režimas. Didieji musų kaimy
nai, su kuriais turėjome ir ne
puolimo ir kitas sutartis, tvar
kiusias musų su jais santykius, 
sUvede savo sąskaitas^ ant mu
sų nugaros, be musų atsiklau- 
simo ir be musų žinios. Bolše
vikai smurtu užėmė musų kraš
tą be jokio atsižvelgimo į esa
mąjį ten režimą, o siekdami 
vien savo imperialistinės politi
kos uždavinius ir naudodamies 
susidariusios ir jiems palankios 
konjunktūros apystovomis.

Kur buvo ėmusi klestėti ir 
kultūra ir gerovė, ten dabar 
siaučia bolševikiškieji barbarai, 
pavergdami musų žmones ir

paversdami musų kraštą tikru 
kalėjimu ir tiesiog — pragaru. 4 

Musų tad pareiga, hiusų vi
sų, kurie liuosi esame nuo bjau
rios okupantų letenos, šventa 
pareiga yra telktis į krūvą ir 
bendromis jėgomis organizuoti 
pagalbą atvaduoti Lietuvai iš /( 
vergovės.

Lietuva turi vėl atsistoti an| v 
kojų — laisva ir nepriklauso
ma !

Pasimokę iš praeities klaidų, 
pasistengsime atkurti ją ir ge
resne, ir šviesesne!

Kuriomis apystovomis pasi
seks atstatyti Lietuvą vėl nepri
klausoma valstybe niekas dabar 
negali pasakyti. Kiek betgi leis •* 
apystovos, musų pareiga bus - 
pasistengti sudaryti tokias są
lygas, kad pati tauta per savo 
laisvai išrinktus atstovus galė
tų susidaryti tokią krašto tvar
ką, kokia jai pasirodys naudin
ga ir reikalinga jos kultūrai ir 
gerovei kelti.

Eisime su liaudimi ir dirbsi- 
, me liaudžiai: mes patys juk ,< 
esame tos pat liaudies vaikai.

Niekas musų negali ir neturi 
teisės atsisakinėti nuo to ben
dro darbo savo kraštui gelbėti 
iš nelaimės: tai musų visų — 
bendras reikalas.

—J. Balsėnas 
1911 m. vasario 16 d.

(GALAS)

LIETUVOS PILIEČIU SĄJUNGOS e. V. BER 
LYNE 1940. VIII. II. -1941.1.14

IŽDO APYVARTOS APYSKAITA

(Tęsinys)
PRIEDAS I

prie Lietuvos Piliečių Sąjungos e. V. Berlyne 1940. VIII. 11= 
1941. 1. 14. iždo apyvartos apyskaitos

.j_______ ________ *
Sąrašas skolininkų, kurie

1. Pulk. K. Ambraziejui 80,—
2. Dail. Stasiui Dargiui 105,
3. Gyd. J. Medžikauskui 50,
4. Jurų kap. Kuizinui 20,
5. Gyd. J. Kamarauskui 75,
6. Xnž. A. Tumosai 50,
7. Purkarinin. Balkiui 25,
8. Muit. vai. KlastaUskui 50,
9. Stud. Česl. Katiliui 10,

10. Vald. Radzevičiui 10,
11. Stud. Vik. Bagdonavičiui

10,
12. Vald. J. Žukauskui 10,
13. Vald- Stankaičiui 10,
14. Majorui Matulevičiui 55,
15. Stud. K. Veverskiui 10,
16. Vald. J. Ramanauskui 10,
17. Vald. M, Morkunaitei 25,
18. Kmi. J. Razučiui 40,
19. Kapitonui Kukučiui 5,
20. Vald. Šidlauskui 25,
21. Vald. Dolgačui 35,
22. Vald. Kenteniui 20,
23. Stud. A. Aleknai 20,
24. Stud. A. Avižai 20,
25. Vald. Motiejunui-Va-

levičiui 100,
26. Vald. Karol Žalkąus-

kui 150,

mis apyskaitos laiku buvo duota 
paskola
Rm. 27. Gyd. K. Avižieniui 170,

28. i Kun. Micui 70,
29. Kun. Baltiejui 40,
30. Stud. J. Akramui 40,
31. Vald. K. Giedraičiui 40,
32. Stud. Jonynui 25,
33. Stud. Palioniui 25,
34. Vald. F. Bortkevičiui 50,
35. Karinin. Dambrauskui 40,
36. Vald. Jacikevičiui 40,
37. Gimnazistui Jovaišai 25,
38. Stud. Radžiūnui 50,
39. Stud. Strazdui 50,
40. Vald. Aukštinaičiui 35,
41. Stud. Butėnui 100,
42. Vald. Skirmuntui 50,
43. Vald. čiuberkiui 90,
44. Vald. Renauskui 70,
45. Klerikui Gedgaudui 40,
46. Klerikui Baužai 40,
47. Klerikui Balčiūnui 40,
48. Klerikui Dyburiui 40,
49. Klerikui Anužiui 100,
50. Kun. Garbukui 100,
51. Stud. P. Skardžiui 74,

VISO 2.464,—Rm.
II

kuriems Lietuvos Piliečių Sąjunga yra 
suteikusi pašalpos

Sąrašas asmenų,

1. Dr. Ant. Maceinai 
(du vaikai) 100,—Rm.

2. P. Anceyičienci
(2 vaikai) 50,

3. K. Žalkauskienei 50,
4. P. MisiureviČiui

(nedarbingas) 50,
5. Garbąliaūskienei 

(3 vaikai) 150,
6. Adomavičienei 

(1 vaikas) 50,
7. Čiuoderienei (2 

vaikai) 50,
8. Gptzėitienei (4 vai

kai) 100,
9. česnienei (2 vaikai) 100,

10. Renkauskienei 
(2 vaikai) 50,

12. Dirmeikienei (1 
vaikas) 50,

13. Railienei (1 vaikas) 50,

14. Herbačiauskui
(nedarbiningas) 30,

15. Galeckienei (2
vaikai) 50, ,

16. Paškevičiui (7 vaik.) 50,
17. Jakienei (3 vaikai) 100,
18. Skučienei 100,
19. Jnuševičiui (rūbams) 10,
20. Gajauskui (rūbams) 10,
21. Vaikevičiui (rūbams) 10,
22. Uzėnui (knygoms) 5,75
23. česnai (knygoms 5.75
24. Galeckui (knygoms) 5,75
25. Kulikauskams

(nedarb.) 150,
26. B. Ramananskui (už

mok.) 180,
27. Paragieaei (nėščia) 100,
28. Eglofui dėl bendra-

būč. 90,

. VJSO 1.797,25
(pas) R. Skipitis, 

Sąjungos Pirmininkas.
LIETUVOS PILIEČIŲ SĄJUNGOS e. V. BERLYNE 1941 M.

SĄMATA
PAJAMOS \
1. Narių metinis mokestis (320X12) ..... ............. 3,810,— Mk.
2. Savanoriškas narių mokestis ......................... 5,400,
3. Aukų .....................................     100,000,
4. Nenumatytų pajamų ......................................... 8,450,

Viso 117,690,— Mk.
ISLAIPOS:
I. Administracijos:
1. Reikalų vedėjui (200X12) ................................. 2,100, Mk.
2. Rastines reikmenis ....... 150,
3. Telefonui, paštui, susisiekimui ..................... •........  300,

_______________  -■ i

Viso 2,850, Mk.
(Bus daugiau)



Antradienis, kovo 25, 1941_________________________ NAUJIENOS, Chicago, III 5

175 Vaikai Užnuodinta Valdžios Mokykloje

razumą, — pasigiria

—Gumbą tu meldei, — pa-

iŠ

• ••> ■

NAUJIENŲ-ACME Tdenriou,
Slaugė Eleanor Barbier (kairėj) teikia pirmąją pagclbą septynių mctlj vai

kiukui. Susirūpinęs vyriškis yra vaiko tėvas. Kūdikis yra vienas iš 175, kurie už
sinuodijo nuo valgio valdiškoje mokykloje Omaha Indėnų rezervacijoje, 'Macy, 
Neb. Tikimąsi, kad visi pasveiks.

Apysaka Mi&ii

Mano gimtasis kaimas... dras? Kiaušinį! Ačiū Ponui 
Jis toks paprastas, toks ma-Į Dievui...

žas, — tik septyni ūkininkai 
jame gyvena išsimėtę Švent
upio pakrantėse tarp tankių1 tai, kad Visagalis suteiktų gan- 
alksnynų, prie pat valdžios drams 
miško. Pats Šventupis — ma- švabienė. 
ža visų musų lygiai mylima
upytė. Kaimo gyventojai visi kiša špygą Barkuvienė. — Tu 
mažažemiai, — vos po šešis tik loti moki, o ne melstis, 
ar septynis hektarus teturi. 
Trobesiai menki: čia ir gyve
namas namas, ir kūtė, ir dar
žinė, ir jauja, — viskas po 
vienu slogu. Skurdus vaizdas. 
Nė.vieno medžio prie namų, 
išėmus dvi ar tris obelis — ir 
tos pačios nusususios. Tik prie 
musų trobelkos galo žaliavo 
kuplunė liepa. Toliau sodelio 
kertyje stovėjo rauplėtas to
pelis. Jo viršūnė buvo nukir
sta, o ant jos užmautas senas 
karklų vytimis išpintas ratas. 
Tai gabdro lizdas. Kiekvieną 
pavasarį ten patogiai įsireng
davo gandrų porelė. Užvertę 
kaklus, jie kalendavo raudo
nais snapais. Be to, pranašau
davo metus: jei išmesdavo iš 
lizdo kiaušinį, tai mano tėvas 
tas ilgų ūsų karalius, paten
kintas sakydavo:

—Šiemet, motin, gerus me
lus turėsime, — gandras iš
metė kiaušinį.

—Garbė Dievui, — atsaky
davo motina.

Bet jeigu kartais po topeliu 
plika gandruka rasdavo, tai

—Uodegą? Ir iš kur tokia*Jei r*£, pas
biaurybė atsirado? — tarė mo
tina.

—Tik Dievulis vienas težino, 
—aiškino tėvas. — Klebonėlis 
sakė, kad, tui- būt, kuo užrusti- 
noihe Visagalį, jei žada visus 
išmarinti. Tad pasimelskime, 
kol dar gailinė lupas pajiidin-

Dr. P. Vileišį EIK
DR. P. VILEIŠIS

Atstovas
Prudential Ins. Co. of America 

175 W. Jackson H AR. 2506
Home Office Newark. N. J.

4432 S. Callfornia Avė. Lai 0771

Ir jų veidai nušvisdavo.
—Neveltui meldžiausi karš-

—Na tu jau ... tu ...
—Žinoma, aš ... ale ko tu 

iš manęs nori? — kimba Bar
kuvienė prie švabienės.

Jos niekaip negalėdavo su
gyventi ir susitikusios būtinai 
turėdavo išsikolioti. Gal dėl to, 
kad abi liesos buvo ir vienodo 
ūgio. Tik nosis turėjo skirtin
gas: švabienė smailią, kaip 
ylą, o Barkuvienė buką, pri
plotą. Be to, švabienė buvo 
šviesaplaukė, o Barkuvienė 
briunetė. Abi buvo ne pėsčios, 
abi turėjo gerai išplaktus lie
žuvius. Mano mama neleisda
vo joms musų troboje kolio- 
tis, — imdavo ir sudrausdavo 
jas:

—Ko jus čia riejatės, kaip 
kokios kalės. Bijokitės Dievo! 
Dar galite Jo šventą rūstybę 
užtraukti, — ims 
išmes gandruką..

ir

sproktakė bus kalta . ..
—Eik tu, kumpanosia. 

kaip tau liežuvis nenukirmija.
atsuka

ir

Tai taręs, tėvas išsitraukė il
gą rąžančių iš užančio. Mama 
pamojo man ranka:

—Ir tu eik prie maldos.

Aš tingiai nusiritau nuo suo
lo, atsiklaupiau šalia mamos 
ir suneriau rankas ant kru
tinės, Tėvas garsiai ėmė mels
tis:

—Širdie Jėzaus, šaltini viso
kių gėrybių; širdie Jėzaus, 
prieglobsti griešnųjų ...

O mama ir aš tik kartojame:
—Susimilk ant musų, susi

milk ant mukų ...
(Bus daugiau)

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

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

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

apdraustas.

Reinkite Lietuvišką 
Žyduką,

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

N epriklausomy bė 
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 
KETSTUTO SAVINGS 

and LOAN ASSOCIATION 
JOS. M. MOZERIS.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

m

si

(-7-1

Įiįl

■

ir to pat tėvo vaikai, turėjo 
pelnyti duoną pas svetilnilš. 
Zenonas ir Anupras apskrities 
mieste fabriko tvaiką gėrė. 
Juozas viename netolimame 
dvare kučeriavo, o Antanas ir
Julijonas pas ūkininkus ber- vosi karštos bei 
navo. Per Kalėdas pastarieji 
du parnešdavo visą savo meti-

visi seni ir jauni, saulei tekant, kojo apie kometą, kurią matė 
suklaupdavo ant kapinių ir danguje. Ta kometa esanti 
traukdavo visų šventų litaniją žvaigždė stl šliiota .. .
arba “Pone Karaliau”. Jie bu-i 
davo rimti ir nusižeminę, o is . 
jų įdubusių krūtinių veržda-l

davo. Žinodavome, kad rei
kia blogų metų laukti. Gan
drais ir mano geroji motutė 
tikėdavo ir laikydavo juos di
dėliais pranašais. Tikėdavo 
ne tik ji, o ir visas kaimas.

—Še, pašnipšk ... ir 
pasturgalį.

Antroji nusimauna 
klumpę ir paleidžia į
ką. Tuo dažniausiai ir viskas

medinę 
susied-

Taip būdavo lik tais melais, 
kai mano tėvas rasdavo kiau
šinį. O jei gandruka rasdavo, 
tai kaimynkos nesibardavo:Todėl apie birželio pabaiga . , .... . .. , ’•. i i bendra nelaime jas sutaikyda-kaimynkos- imdavo musų tro

bos duris varstyti. Po krikščio
niško pasisveikinimo pirmas 
jų klausimas būdavo:

—Susiedėle, ką išmetė gan-

vo. Ir • iš viso gandruko išme
timas visiems įvarydavo kin
kų drebėjimą.

davo porą ar trejetą mėnesių 
ir vėl išeidavo kur bernauti. 
Tokia jau nedėkinga jų dalia 
buvo. Ir jie lai žinojo, nes mo
tina sakydavo, kad “linginio 
duona verkia valgoma”. Todėl 
tie mano broliai sąžiningai pil
dydavo sunkias savo pareigas, 
kaip ir kiti to kaimo dvidešimt 
trys jaunuoliai.

Tenka pasakyti, kad tie mu
sų kaimo gyventojai buvo veis
tus, kaip triušiai: prieauglio 
būdavo, kaip pupų. Tik Bar
kuvienė nė vieno vaiko netu
rėjo. Žmonės kalbėdavo, jog

Tai tokiame kaime aš gi-1P^giinclžiusi ketinis vaikus, 
miau. Ten išvido pasaulį irP30^ v*si išmirę. Mano motina 
mano penki broliai. Jie jau au. pasakodavo, jog Bąrkus jau
kesni už mane buvo. Aš buvau nys^Je nušovęs gandrą, - 
pats mažiausias — pagrindu-] e*l- ir jo vaikai išmirę, 
kas, kaip mama : 
Gal dėl to ir 'mano kūdikystės 
dienos buvo saulėtesnės, — aš 
netarnavau, kuomet mano pen
ki broliai, tos pačios motinos

TONY LUKOŠIUS
Geriausias Brighton Parko

DRABUŽIŲ 
VALYTOJAS

2555 W. 43rd St.
Reikalui Esant šaukite:

TeL Lafayette 1310

sakydavo, Ju° šventai likėjau. Tikėjo 
ir kiti mano broliai, išėmus 
Zenoną. Mums visiems moti
nos žodis buvo šventas. Bet

—Su šluota? O Dievulėliai 
. —sušuko motina.
—Aha, — palingavo galvą 

nuoširdžios tėvas, — klebonėlis sakė, kad 
■maldos žodžiai. Jų giesmių jeį ta šluota sieks žemę, tai 
melodijos aidėdavo 
viršūnėmis ir upės klanais ir j 
dingdavo toli toli už tamsaus 
miško. Net Barkuvienė tokiais 
atvejais paliaudavo pludusi 
Švabienę. Kai maldos pasibaig
davo, visi sujaudinti grįždavo 
namo prie savo darbų. Musų 
kaimas ir tuo buvo pavyzdin
gas, kad visi pasižymėjo darb
štumu ir ne vieno tinginio ne
buvo. Ne tik vyrai liedavo pra
kaitą, bet nuo jų .neatsilikda
vo ir moterys. Visi vienodai 
sunkiai dirbdavo ir visi vieno
dai hudav’o linksmi. Taip dai
nos garsai ir skambėdavo 
musų apylinkėje. Bet jeigu 
gandras išmesdavo pliką gan- 
druką, tą'^yk, žinoma, nusi
teikimas pablogėdavo: skųsda
vosi Dievui ir labai pikiais vei
dais žiūrėdavo į musų gandro 
lizdą. Įtužusios moterys plūs
davo tuos nekaltus paukštelius 
ir sakydavo:

medžių visi žmonės išmirs.
| —Išmirs? ... išsigandusi su
smuko kėdėje mama. — O 
kuomet ta kometa pasirodys? 
Paklausė maiila drebančiu 
balsu.

—Šiąnakt ar 
skaudindamas 
vas.

Kaip sakoma,
los nutirpo. O tėvas ir vėl ėmė 
byloti:

—Klebonėlis liepė visiems

momby-back

BNTALPLA

SPEC1AL 
TRUMPAM 

k LAIKUI 
| 60 Dienų

Dvkai Išbandyt

—rsegai'e.o 
nio išmesti!.

kiauši*

rytoj, — ne
paaiškino te

mano ir gys-

PAGELBAI NUO
RAUMENŲ SKAUSMO
Johnson s Red Cross Plaster 
šildo, ramina ir paremia. Pade
da nugaros ir strėnų skausmus 
pašalinti, pasireiškusius nuo 
raumenų skausmų, raumenų su- 
stipimo, sukimo, niksierėjimo, 
pasitempimų ir paprastų kruti
nės slogų. Lengvas vartoti. 
Ekonomiškas.

Padarytas Johnson & Johnton didžiausių 
pasauly chirurginių dalykų Hdirbijų

valiau bei karštai melstis, kad 
Dievas pariestų tai kometai

ęofvnyovft
RED CROSS

PLASTER
Pastebėkit Raudoną Kryžių 
aht Plasterio kada pirksit 

PARDUODAMAS VAISTINĖSE

Opera

n
t

*17.50
viena

American Beauty 
Pleitai
Ploni, natūralus, ir

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

nesu laužomi
Mokėti

na s 
$2.00 

DYKAIAPSKAIČIAVIMAS
Pienai gaminami nuo įspaudų 
gautų nuo laisniuotų dantistų.

Atsineškit šį Skelbimą!
Jis $0.00 perkant
Vertas» naujus pleito '
Excel Dental Lab., ,n‘

4707 IRVING PAR K RD.
11351 S. MICHIGAN AVĖ.

701-43 VVEST 63rd STREET
32 W. WASH1NGTON ST.

Tel. DEArborn 1470
Atdara vakarais—4 aukštas

• FOTOGRAFAS

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

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

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
"nies Tax ekstra.

BLACK BAND LUMP ... *9.75

iCROCHETED DOILIES PATTERN 2762
No. 2762—Išsiuvinėtos servetkėlės.

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

f Čia Jdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

No. 2762

i Vardas ir pavardė.

Adresas.

davosi ir dažnai paneigdavo 
motinos aiškinimus. Mat, jis 
buvo mokytas: vieno studento i 
paruoštas jis išlaikė iš keturių 
klasių kurso egzaminus prie 
valdžios gimnazijos Šiauliuose. 
Galvojo jis stoti į Veiverių 
mokytojų seminariją. Tėvai jį 
ragino eiti į kunigus. Jie vis 
kaldavo: kur rasi geriau, kaip 
kunigo užsiėmimas, — ir Die
vui ir svietui naudą atnešti. O 
jis vis savo, ir gana:

—Netiesa, mama, šimtą kur
tų geriau būti sąžiningu elge
ta, negu blogu kųnigti. O tuo 
tarpu perą kilnesnio darbo, 
negu mokytojo. Mokytojauda
mas aš jaunose sielose įkvėp
siu tautos meilę, išauklėsiu 
mokinius gerais žmonėmis, 
kad jie nesiduotų caro valdžiai 
už nosies vedžiojami.

Mama verkdavo, tėvas per 
nudribusius tisus kažką mur
mėdavo. Aš gi drauge su ma
ma liedąvau graudžias ašaras 
ir niekaip negalėdavau supras
ti, kaip Zenonas drįsta neklau
syti gerosias mamos. Toks el
gesys musų šeimoje buvo di
džiausias nusikaltimas. Ir iš 
viso musų sodžiuje vaikai 
klausydavau savo tėvų, todėl 
ir dora klestėte kjęsįėdavo. 
Rodosi, visoje žemaičių žemė
je taip buvo, bet mpsų kaime 
ypatingai. Pąr ^dventą, ga- 
vėnę ir majuvką visi susirink-

■ davo pas mus Jjei melsdavos 
įr giedodavo tam tikras giės- 

— I mes. Gi per Kryžiaus dienai

Prieš pat karą, 1914 metais, 
kartą parėjęs iš bažnyčios, tė
vas pareiškė:

—Blogai, motin, šiandien 
debonėlis per pamokslą pasa-

h

r Vi\ V’

Bizeto 4 Aktų

“GARMEN
CONRAD

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

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

5Š=

Goodman Theatre
Mohroe ir Michigan VICTOR BAGDONAS

LOCAL & LONG DISTANCE 
MOVING

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

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0066

1739 SOUTH HĄLSTED STREET

Mokame 314 Nuošimčio ant Visų Investmentų,

DABAR LAIKAS INVESTUOTI PINIGUS
j • ; u..:... - ' - in.aAį   -

i

Afiv tfl J

> IKI

UNIVERSALSAVINGS&LOAN ASS'N

Jūsų indeliai apdrausti iki $5,000.00 per Federal Savings and Loan Insurance Corporation, 

WasW»gtop, p. C.

VISI LIETUVIAI 
REIKALAUJA
PLEITU

Ateikite j Phillip’s Dental Labo 
ratory kol kainos žemos

TRU-FIT 
PLEITAI

Lab. kaina

$9-50 
t 

ir aukšč

GARANTUOTA MEDŽIAGA
Paisome ir Atnaujiname senus 
pleitus viena .... C 4 -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, seredomis 
pagal sutartį. Pleitai gaminami 
tik gavus orderius ir įspaudas 

nuo laisniuotų dentistų.

Miestas ir valstija......
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PRANAS LUBINAS - SVEIKAS IR GYVAS,1 “SS” 
LAIMĖJO AMERIKOS KREPŠINIO TITULĄ

Rodyta Springfielde
čia

Pripažintas Antruoju Geriausiu Amerikos 
Krepšinio Lošėju

DENVER, Colo. — Jei Ame
rikos lietuviai pasigedo did
žiojo Frank Lubino nuo to 
laiko, kai jis sugrįžo iš Lietu
vos, kur per porą metų moki
no lietuvius lošti krepšinį, te
gul nustoja rūpinęsi. Frank 
Lubinas ir gyvas ir sveikas ir 
.. . krepšinį lošia po senovei. 
Vadinasi, gerai.

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.

SPRINGFIELD, III.
sekmadienį atvykus Motuzas 
rodė Lietuvos gyvenimo fil
mas centennial buildijjig audi
torijoje. Vakarą surengė SLA 
158 kuopa. Žiūrovų prisirinko 
pilna salė.

Fordas Reikalauja 
AmestiC.1.0.
Rinkimų Prašymų

DETROIT, Mich. — Darbo 
taryba Detroite vakar pradėjo 
svarstyti CIO Aulo unijos pra- 

išymą paskelbti darbininkų 
. _. . i balsavimus trijose Fordo dirb-

aimejo visos ĮUVgse (Rjver Rouge, Lincoln

85c 
60c 
60c 
60c 
60c

Lubiną sekmadienį Ameri
kos sporto rašytojai išrinko 
vienu iš penkių Amerikos ge
riausių krepšininkų. Faktas 
yra, kad jis paties geriausio 
lošėjo titulą pralaimėjo tik 
keliais balsais ir turėjo pasi
tenkinti antraja vieta. Pirmon 
vieton pateko pasauliniai iš
garsėjęs Hank Luisetti, kuris 
net kino kontraktą buvo gavęs 
už savo fenoinenalį lošimą.

Laimėjo Campijonatą.
Bet Lubinas užtai su savo 

komanda, Hollywood Tvven- 
tieth Ccntury,
Amerikos krepšinio čampijo
natą. čia čampijonato turny
ras vyko per su virš savaitę ir 
jame dalyvavo tik rinktiniau- 
si šalies tymai.

Lubinas dabar dirba Twen- 
tieth Century kino studijose 
ir kartu vadovauja 1 
panijos finansuojamam l?- 
mui. Vakarais Lubinas tebe- ^ia suokalbis tiugdyti 
tęsia teises studijas. ■•ginklavimo programą.

Jis Lietuvoje su savo žmo-l . ~
na išbuvo netoli du metu ir Westvillės Lietuviai 
padėjo lietuviams apginti Eu- Studentai Pakelti j 
ropos krepšinio čanipijonatą. Garbės Sąrašą

_____ _

Streikas Uždarė
Fordo Lincolny
Dirbtuvę
“Negali Gauli Rėmų Aųk)mo- Motina įr naujagimis 

kiliams.

Garnys Lankėsi 
North Chicagoj

NORTH CHICAGO, 
Mr, ir Mrs. Louis J 
1030 Adalns Street, 
penktadienį susilaukė

III. -
Cepon, 
pereitų 
sūnaus.

St. Thereše ligoninėje.
DETROIT, Mich.—Dėl dvie- ’ w j • j q j ->♦ 

jų savaičių streiko Detroito1 IViaiSlO MlKiCllO 
Midland Steel Products dirb-lfii 1 j j. 
tuvėje vakar užsidarė didžįu- 01000 OOtlOlte 
le Fordo Lincoln automobilių 
dirbtuvė. t ' •>

Firmos viršininkai aiškina, j

GEORGETOWNE MIRĖ BUVĘS WESTVILLE 
MAJORAS THOMAS GUDAUSKAS, 67 M.
Amerikoje Išgyveno 50 Mėty; Gimęs Kaune 

Dirbo Kasyklose.
I

GEORGETOWN, III. — Pe
reitą šeštadienį, kovo 22 d., 
staiga pasimirė savo namuoĄ 
Thomas Gudauskas Sr., savo 
laiku buvęs Weslvilles polici- 

įjos viršininku ir
Koroneris padaręs

•r

A*

na į Geor-’

ręsti 429 E. West slrer!.
Paliko Didelę Še i mg.

Gudauskas paliko tris su- 
majOiU. nus, 'fi10mas y|ax jr yjc_ 

tyrimą, tor, visi gyvena Georgeto\vn’e;DETROIT, Mich.
mas vakar sustojo didžiuliam' nustatė, kad Gudauskas mirė tris dukteris, Mrs. Mary Dat- 

kad dėl minėto streiko, pri- Detroit Union Produce Termi-'nuo širdies priepuolio. Laido- kūnas, Mrs. Grant Morby ir 
j Miss Adeline Goodwine, Chi- 
.cago; du broliu. Petrą ir And- 
i rių Gudauskus, abu gyvena 
Georgeto\vn’e.

truko rėmų Lincoln aųtomo- naĮ maisto sandėlyje. Apie 
Į kiliams statyti, tokių budu 200 trokų iš didelių Detroito 

urmo firmų apsupo sandėlį, 
neleisdami niekam nei įva- 
žinoti, nei išvažiuoti.

savaitė nepasek- T,]-i ęmndplis nnr-

tuvės įvyko vakar po pietų.
Gimė 1876 M e. t a i s

Gudauskas gimė Kaune. Lie
tuvoj, 1874 inetų gruodžio 30 
dieną. Į Ameriką litvyko 1891 
inetais, kada buvo tik septy- 

urim-1 ni()iikos metų amžiaus. Atvy- 
j ir ten ilgus 

išgyveno. Dirbo kasyk- 
Vėliausiai Gudauskas 

U. S. Fuel kompanijoje,! 
ten nustojo dirbęs prieš

PriešDarbą t(št'u’kpms 
Federalis tarpininkas 

wey antra 
Midland sticiką juo(javo maistą tiktai

, n inkams, bet vėliau pradėjo j ko •' ^Veslvillę 
tiesiog pardavinėti krautu
vėms. Urmininkai prieš

> protestuoja. Streikuoja apie 1,700 darbi-j ■
ninku. Lincoln dirbtuvėj 

Jis pareiškė, kad “komunis- ha apie 3,000.
tai kontroliuoja automobilių | ------------ -rr-

Fordo advokatas L. A. Ca- 
pizzi, reikalavo prašymą iš
mesti.

likviduoti. Svarbiausias susi
kirtimo punktas yra Auto uni
jos reikalavimas panaikinti

dir ROCKFORD1ETIS 
CHAPULIS SPĖJO

tai,
metus
lose.
dirbo
bet ir
šešis metus. Prieš pora metų

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi •‘NAUJIENOSE”

bos koill j . , 1^, i,, “ I CIO Vėl Ruošiasia f !vieno ‘komunisto darbo tary-'^r •. x•Verbuoti Narius 
Plieno Liejyklose

GARY, Ind. — CIO plieno 
unija rengiasi atnaujinti Car- 
negįe-IlHnois Steel liejyklęs

ROCKFORD, III. —

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
VVESTVILLE, III. — Vietinė 

aukštesnėj i mokykla pakėlė 
sekančius lietuvius studentus

nariams
kolektuoliverbuoti ir duokles

iš užsilikusių narių.
Ketvirtadienį tuo

unija laikys m as ui j, mitingą.
reikalu

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742

mąsi: Margie Copas, Raymond 
Darzinikas, 
Joseph 
zavich, 
Phyllis 
kas.

Francus Mayoras, 
Monyok, Lucille Rad- 

Valerie Radzavich, 
Sh i nikus ir Ilclen

šeši Žuvo Auto 
Susikulime

Stasys 
išvengė 

suvažinėjimo pereito penkta
dienio ndktį, kada jain beei
nant Kishwaukee gatve tarp 
17 ir 18 gatvių, pro šalį važia
vęs automobilis neteko kont
rolės užšokęs saidvoką atsi
mušė į stulpą. Chepulis pama
tęs, kad automobilis artinasi 
prie jo, suspėjo užsistoti už 
medžio. Sudužusiu automobi
liu važiavo du jauni vaikinai, 
abu po 17 'metų amžiaus. Abu 
sunkiai susižeidė.

LIETUVIAI

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
TeL~Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

siy-

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

koplyčios visose

Atrado Negyvą
Berniuką Pelkėse

žmo
RADO DETROITIETJ 
NEGYVĄ.

CHICAGO, 111. — Daltoji 
viešbutyje, 234 S. Wabash, 
Chicagoje, buvo rastas nusi- 

advokatas,

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

su POVILU ŠALTTMIERU.

atrastas
13 metų berniuko Jack 
Kūnas buvo be rūbų, ir 
subadytas. Galva taipgi 
sutriuškinta. Berniukas

. .NILES, Mich. — šeši 
nes žuvo dviems automobiliams 
susikuluis ant vieškelio tarp 
Niles ir South Bend^ Ind. Už
muštieji visi yra sduthbendie“
čiai, R. Jeffries, J.''H. Ęothba- nuodijęs Detroito 
ller, Dr. E. Rothb&llėr, Edith Louis G. Gooze, 40 m. amž. Jį 
Beecher ir Bernice Bėecher Ry- 
an.

identifikavo brolis David, spe
cialiai atvykęs iš Detroito.

FRUITPORT, Mich. — Neto
limose pelkėse buvo 
kūnas 
Kelly, 
peiliu 
buvo

. dingo iš namų pereitą šeštadie
nį. šerifas spėja, kad buvo 
žudytas.

Rado Tėvą, Du 
Vaikus Negyvus

nų-

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

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

Telefonas Republic 7868

DR. A. .TENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas:

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite:

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

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

DR. 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
<4

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

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

Atšaukė Streiką
Valparaiso Dirb.

PONTIAC, Mich. — Garaže 
pastatytam automobilyje bu
vo atrasti negyvi darbininkas, 
John Schilling, ir jo du mažį 
vaikai. Nutroško gasolino du
jomis.

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

Dr. F. Pulsucki 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 Brunswick 0597

DR. HERZMAN
Tš 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
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratoriia
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

Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

VALPARAISO, Ind. —Kom
panijai, CIO plieno unijai ir 
AFL metalo darbininkams su
sitarus, CIO atšaukė savaitės 
streiką Indiana Steel Products 
Company dirbtuvėje, 
darbininkams atstovauti 
unija atidavė Federacijos 
jai.

Steponkus Iš North 
Chicago Šaukiamas 
Armijon

CIO 
tini-

Ieško Dviejų 
“Hit-Run” 
Vairuotojų

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. pooiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 

valandai diena.
Phone MIDWAY 2880

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.

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

u

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos: >
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 po

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

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Tek: YARDS 4787 

Namų Tel. PROSPECT 1930

Trys žmonės Mirė
Policija ieško dviejų neatsar

gių vairuotojų, kurie pabėgo, 
kritiškai sužeidę du žmones.

Vienas sužeistų yra George 
PoLson, sargas Cook County 
Lumber Co., sandėlyj, Division 
ir Mannheim Road, antras, ne
žinomas vyras, suvažinėtas prie 
Adams ir Aberdeen.

Mirė
Automobilių nelaimėse vakar 

ir užvakar žuvo šie žmonės: 
VVilliam Staniec, 23,, nuo 8111 
Addison st., 23 m. George Van- 
der, 2300 S. Michigan avenue 
(įsudegė, prie Gary, Ind.), ir 461 
m. Ernest Baker, 1237 Karlov 
avenue.

ADVOKATAI
DR. C. Z. VEZEL’TS

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47 Street 
Telefonas YARDS 2246 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj .pagal sutartį.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

NORTH CHICAGO, III. — 
šį penktadienį Waukegano: 
draftavimo tarybos pašauks 
74 vyrus kvotimams dėl tarny
bos armijoje. Tarp tų vyrų 
bus vienas lietuvis, Bruno 
Bernard Steponkus, 1013 
Tenth* .street.

3

Be-1646 West 46th Street

YARds 1138 
YARds 1139

Phone GROvehill 0142
Phone Cicero 2109

Tel. STAte 757? 
9:00 iki 11:00 ryto. 

HALSTED STREET 
VTCtory 2979

bilyj, kuris stovėjo garąže. Jis 
nutroško gazolino dujomis

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

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

Telefonas YARDS 1419.

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

nuo 
SO. 
TeL

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearhorn St.
Room 1230 ‘

Ofiso tol. CENTRAL 1824.
Namų tel.-—Hydp Park 3395I. J. ZOLP

Phone YARds 07R1

ANTHONY B. PETKUS
6812 So. Western Avė.
1410 South 49th Court, Cicero

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.
Y.

$

DR. BRUNO J.
ZTTRRTCK’AS 

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

2403 West 63rd St. 
VALANDOS: 2—4 poni»t ir 7—■> 
vakarn. trečiadieniais įr sekmadie 

niais naga) susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 78<H» 

Vamu Tol V1NCENNES 5272

VYTAUTAS TARUTIS 
ADVOKATAS

3133 SO HAIS’t’FD STREFT 
Tel CM.umet 6677

Vai : nuo 1 00 nnoiet iki 8 v vak 
134 N. LA SAULE STREET

Ronm 2014 
i Vai.: 

3149

Nužudę Dukteris, 
Nusišovė Rado Bridgepor 

tieti Negyvą
BRIDGEPORT. ’L. Spėjama, 

kad dėl nedarbo nusižudė 41 
metų George Simnas, 901 West, 

Žinona Lottie

MINNEAPOLIS, Minm— 
sirengdama į bažnyčią pamal
doms 38 metų Mrs. Dorothy 
Mesuing turbut staigiai pamišo, 
nes pasigriebusi revolverį nušo
vė savo dvi dukteris, 15 m. Do- ^Srd street. 
rothy, 11 m. Muriel, po to pati Simmsi atrado jo kųną automo-1 
nusišovė. Vyras tuo laiku buvo

Dr. Kari Nurkat
(NURKAITIS)

Atsakomingas 
pritaikin ime 
akinių už priei
namą kainą, tai- 

r pgi ant lengvų 
išmokėjimų.

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

Yards 3089

Tel. HYDE PARK 3395

Dr. Sušauna Slakis
Mnterų ir Vaikų Ligų Gydytoja 
Dabar priiminės ligonius namuose 

6733 S. Crandon Avė.
Vizitai sulig sutarties 

(išskiriant trečiadienius ir šešta.)



Antradienis, kovo 25, 1941 NAUJIENOS, Chicago, Įll

IGNACAI STUPELIS 
10604 S. Edbręoke Ąve.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 24 d., 2:00 vai. ryto, 
1941 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Liet., Kretingos apskr., 
Kulių parap., Karklėnų kai" 
me. Amerikoj išgyveno 27 m.

Paliko dideliame nubudime 
brolį Antaną, seserį Barborą, 
jos vyrą Leoną Gudas, ir jų 
šeimyną ir daug kitų giminių 
draugų ir pažįstamų. Lietu
voje—2 seseris Oną ir Mar
celę ir jos vyrą Stanislovą 
Biknewicz.

Kūnas pašarvotas kopi., 
10834 So. Michigan Avė. Lai
dotuvės įvyks penktad., kovo 
28 d., 8:30 vai. ryto iš kopi, 
į Visų šventų parap. bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Ignaco Stu.pelio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžia) kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą. Nubudę lie- 
ka:Brolis, Sesuo ir Giminės.

Laid. Direkt. J. F. Eudeikis, 
Tel. YARDS 1741.

Trūksta Patyrusių 
Darbininkų

DIDŽIULIAI CHICAGOS PAŠTO RATAI SKLANDŽIAI SUKASI SU ŠIŲ TRIJŲ LIETUVIŲ PAGALBA
Visi užimą svarbias, labai atsakomingas vietas

c

JONAS KARALIUS 
gyveno 535 VVest 32nd St.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 22 d., 4:20 vai. popiet, 
1941 m., sulaukęs .pusės amž., 
gimęs Liet., Vilkaviškio aps
krity, Pajavonių valse., Tri
laukių kaime.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Brigitą, po tėvais Da- 
niševičiutę, dukterį Marijoną 
Debrauskienę, žentą Stanislo
vą, anukus: Carol ir Joną ir 
dukterį Isabelle, brolį Anta
ną, brolienę Oną ir jos dukte
rį Alice, švogerį Leoną Dani- 
ševičių ir šeimyną; Brooklyn, 
N. Y., švogerką Stellą Pran- 
kaitienę ir vyrą Vincą, pus
brolį Simoną Švedą ir šeimy
ną, ir daug kitų giminių. Lie
tuvoje—3 brolius, Petrą, Juo
zą ir Kazimierą ir jų šeimas.

Priklausė prie Teisybės My
lėtojų ir Chic. Liet. Dr-jos.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
kopi., 3319 Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks trečiad., 
kovjo 26 d., 8:00 v. ryto iš 
kopi. į Šv. Jurgio parap. baž
nyčią, kurioje atsibus gedu
lingos .pamjddos , už velionio 
sielą: o i.< ten bus' Nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono Karaliaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nubudę lieka: 
žmona, Dukterys ir Giminės.

Laid. Direkt. S. P. Mažei
ka, Tel. YARDS 1138-9.

Pramonininkai “susirūpinę

r-'- <><įYw«.

-Oi -V-' 

u.

Chicagos pramonininkai, sa
ko, yra susirūpinę kur gauti 
patyrusių arba šiek-tiek prasi
lavinusių darbininkų karo pa
būklų darbams. Jau dirban
čioms ir naujai statomoms 
dirbtuvėms reikės keliasde
šimty tūkstančių tokių darbi
ninkų, bet jų nėra.

Ketvirtadienį tarsis
Ketvirtadienį LaSalle viešbu

tyje įvyks pramonininkų kon
ferencija, kurioj bus svarsto
mos priemonės trukumui pra
šalinti.

ą Į.

ir& z

EVA KEWEZA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 23 d., 1 vai. .popiet, 1941 
m., sulaukus pusės amž., gh, 
mus Lietuvoje.

Paliko dideliame nubudime 
vyras Jurgis Sr., sūnus Jur
gis Jr., Louis, Jonas ir Juo
zas, dukterys Marie Johnson, 
Tillie Kugly, Antoinettc Ed- 
wards, jų vyrai, anūkai ir 
kiti giminės.

Kūnas pašarvotas Becvar & 
Sons kopi., 5218 — 24 Kedzie 
Avė. Laidotuvės įvyks tre
čiadienį, kovo 26 d., iš kopi, 
į St. Gall’s church, 55th ir 
Kedzie Avė. parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o 
iš ten bus nulydėta į vietos 
St. Mary kapines.

Visi a. a. Eva Keweza gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kvięčiami 
dalyvauti laidotuvėse ir sutei
kti jai .paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą. Nubudę lie
ka: Vyras, Sūnus, Dukterys 
ir Giminės.

Laid. Direkt. Becvar and 
Sons, Tel. PROspect 3810.

M

Chicagos pašto viršininkas į prielankumą lietuviams, ir tam 
Ernest J. Kruetgen priima gim
tadienio sveikinimus nuo savo 
lietuvių asistentų. Iš kairės į 
dešinę: Sam Saluski, Frank 
Bland, pašto viršininkas Ernest 
J. Kruetgen ir jo sekretorius

A. Smardack.

prielankumui buvo rimta, prie
žastis, nes ačiū lietuviams, jo 
asistentams, Chicagos pašto 
darbas yra našus ir pasižymi 
gera ir pavyzdinga tvarka.

PAŠTO VIRŠININKAS

kio išdidumo nei
Jis su visais mandagiai pasikal
ba ir liuOsai vartoja lietuvių 
kalbą.

su juom turėjo reikalą jo ras

Bruno
lietuviai, pp. Saluski, 

ir Smardąck, užima auk-
Šie

Bland
štas vietas Chicagos pašte. Kol 
męs eisime prie šių lietuvių 
biografinių apžvalgų, susipa
žinkime su pačiu pašto virši
ninku, Ernest J. Kruetgen’u.

Jis iš senų laikų rodė didelį

Postmastėris Ernest J. Krųet- 
gen yra gimęs Vokietijoje ir į 
Suvienytas Valstijas atkeliavo 
visai dar jaunąs. Nors ir jau
nas būdamas, jis parodė didelį 
talentą ir ambiciją. Mokslą ei
damas jis stengėsi užlaikyti sa-

FRANK VVISBOR
gyv. 3736 So. Washtenaw

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 24 d., 12:30 vai. ryto, 
1941 m., sulaukęs 35 m. amž., 
gimęs Southport, Pa.

Paliko dideliame nubudime 
2 seseris, Helen Davidson ir 
Annette Newman, ir kitas gi
mines, draugus ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas koplyčioj 
2616 W. 38th St. Laidotuvės 
įvyks seredoj, kovo 26 d., 3 
vai. po pietų. Iš koplyčios 
bus nulydėtas į Lietuvių Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Frank Wisbor gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Seserys, Giminės ir Draugai.
Laid. Direkt. John T. Kelly, 
Tel. LAFayette 0980.

ANTANAS ŽILINSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 24 d., 5:00 v. ryto, 1941 
m., sulaukęs pusės amž., gi
męs Liet., Rokiškio parąp.

Amerikoj išgyveno 33 m.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Veroniką, .po tėvais 
Norkaitę, posūnį Joną, pu- 
dukrę Stanislavą Chapas, žen
tą Philbp, švogerką ir švo
gerį Domicėlę ir Antaną ža- 
deikjęnę ir 
nių.

Priklausė 
vių Dr-jos, 
ir Keistučio Kliubo.

Kūnas pašarvotas P. J. Ri
diko kopi., 3354 So. Hals- 
ted St. Laidotuvės bus pra
nešta vėliaus.

Visi a. a. Antano Žilinsko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidę.tuvęse ir suteik
ti jam .paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą. Nubudę lie
kame: Moteris, Posūnis, Po- 
dukrė ir Giltinės.

Laid. Direkt. P. J. Ridikas, 
Tel. YARDS 1419.

i

11 H n £ Gėlės Mylintiems 
i I U M A Vestuvėms, Ban- JM kietams, Laidotu- 
**■*■*■ ■ vgrt|S papuoši- 

GĖLININKAS mams
4180 Archer Avenue

Phone l.AFAYETTE 5800

i nvftkis
L U w LrlfilV Visas Pasaulio

Dalis
KVIETKIN1NKAS 

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Parrabams

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7303

daug kitų gimi-

prie Chic. Lietu- 
Teisybės Mylėtojų

JURGIS *WERTELK 
gyveno 2000 JV. 59th St. 
Persiskyrė ,sų šiuo pasauliu 

kovo 22 d., 1:15 vai. popiet, 
1941 m., sulaukęs pusės ąmž., 
gimęs Liet., Ramigalos para.p.

Amerikoj išgyveno 32 m. .
Palikč dideliame nubudime 

moterį' Jubjoną po tėvais 
Dancaitę, sūnų Stanley, mar
čią Stellą, dukterį Mjldręd, 

x 3 brolius: Mateušą ir jo žmo
ną, Tadeušą ir jo žmoną Oną 
ir James ir jų šeimynas; pus
seserę ’ Barzdienę ir jos šeimą 
ir daug kitų giminių, draugų 
ir pažįstamų. Lietuvoj—sese
rį Rozaliją ir švogerį. Dėl 
platesnių informacijų šaukite 
RERublic 8674. ' ;

Kūnas pašarvotas J. F. Eu- 
deikio kopi., 4605 So. Hermi- 
tage Avė. Laičlotuvės įvyks 
treč., kovo 26 d., 8:30 vai. ry
to iš kopi. į šv. Basil’s paraįp, 
bąžnyčią, 55 )r So. Ųojio^e 
st. 1 kurioje atsibus gedulingos 
pamalcsos UŽ velionio sielą, 
o iš ten bus nulydėtas į A v. 
Kazimiero kapinę.s. •

. Visi a. ,a.' Jurgio Wę.rtęlkos 
giminės, draugai ir pažįstami 
ėsat nuoširdžiai ? kviečiami da
lyvauti laiddtuvėse ar Suteik
ti jam. pašutini patarpąvįmą 
ir -atsisveiKihimą. Nubudę lie
ka: Žmona, ir Gimjnės

Laid. Direkt- J- F? Eūdeikjš, 
Tel. YARDS 1741.. .

sunkių gyvėjimo aplinkybių, 
jaunasis Erųes.tas pasidarė po
pui i arus ne tik tarp Chicagos 
tuomląikini.U; biznierių, bet bu
vo ir plačiąį)žinomas kajpo vi
suomeninis Reikėjas, artistas, ir 
dainininkas. Jis buvo įsteigėjas 
ir prezidentą^ tuo laiku plačiai 
žiiiomos Eęjpest J. Kruetgen 
Co., 917 N.<(Riųįh Street, Chica- 
goj.c. J’s ir dabar yra garbes 
prezidentas paskilbusios Cljica- 
gos Singvcrcin Organizacijos, 
Jis yra amžinas narys Art In- 
stituto (Ju.cagojc, taipgi narys 
Chicagos Historical Society ir 
per 15 metų buvo Ttūsteė Na
tional Teachers Scminary, Mil- 
yvaukee, Wis.\ ' ■

DARATA SHVVARLIS, po 
. pirmu vyru Poškienė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 23 d., 5:17 v. ryto, 1941 
m., sulaukus pusės amž., gi
mus Shąmoken, Pa.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Benediktą, du sūnūs Jo
ną ir moterį Veroniką ir Vin- . 
centą ir jo moterį Albiną, 3 
seseris PennsylVanijoj, Anna 1 
Gedmin, Mary Millęr ir Mar- 
garet Bigrys ir jų šeimynas, 
brolį Antaną, giminaitį Jurgį 
ir jo žmoną Franccs ir jų sū
nūs kun. Mykolą Shwarlis ir 
jų dukteris, Julia, Antoinctte 
ir Josephine ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas namuo
se, 1343 So. 50th Ct., Cicero. 
Laidotuvės įvyks ketvirtad., 
kovo 27 d., 8:00 vai. ryto iš 
namų į 
bažnyčią, 
du 1 ingos 
nes sielą, 
ta į šv.

Visi a. 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvęse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nubudę lieka
me: Vyras, Sunai, Seserys ir 
Giminės.

Laid. Direkt. Antanas Pet
kus,* Te). CICERO 2109.

Šv. Antano .parap. 
kurioje atsibus ge- 
pamaldos už velio- 
0 iš ten bus nulydė- 
Kazimjero kapines, 

a. Daratos Shwarlis

PRANCIŠKUS YODEIKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 23 d., 11 vai. ryto, 1941 
m., sulaukęs 50 m. amž., gi-- 
męs Liet., Kėdainių apskr., 
Baisogalos parap. Amerikoj 
išgyveno 27 metus.

Paliko dideliame nubudime 
draugus, ir pažįstamus Ameri
koje, o Lietuvoje — mątiną, 
seserį ir jos šeimyną, brolio 
šeimyną ir kitas gimines.

Kūnas .pašarvotas randasi 
A. M. Phillips koplyčioje, 
3307 Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks kovo 26 
d., 9:3Q v. ryto iŠ Jcopl. į šv. 
Jurgio parap. bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Laidotuvėmis rūpinasi My
kolas Karolina Prahinskai, 
4921 So. Avers Avė., Telefo
nas LAĘayette 9251.

Laid. Direkt. A. M. Phillips, 
Tel. YARDS 4908.■ ' ' <

1911 m. tapo paskirtas nariu 
Bųard of Education, kur išbu
vo iki 1949 lų? 1931 metais ta* 
po paskirtas vice-prezidentu 
Board of Local Improvements, 
ir vienus metus vėliau buvo, pa
keltas į Illinois State, Coni- 
mcrce Commision.

Rugsėjo 1 d. .1933 gavo pą- 
skyrimą kaipo Postmaster of 
Chicago.- Jam tą vietą paskyrė 
prezideųtas Franklin D. Roo.se- 
veltas, ir 1938' metais' paliko 
dar vienam terminui. Chicagos 
lietuviai yra’ dėkingi Preziden
tui Roosevcltui už paskyrimą 
Chicagai tokio žyniaus ir ga
baus Postinasterio ir gero lie
tuvių draugo, kokiu yra gerbia
mas Ernest J; Kruetgen.

BRUNO A. SMĄRDĄCICAS
Musų tautietis Bruno Smar- 

dack’as užima labai svarbią 
vietą Chicagos pašte. Jis yra 
Chicagos Postmasterio sekreto
rius. Per jo rankas eina visi 
Chicagos pašto veiklos doku
mentai, kaip tai: paaukštini-,

Jijs yra čia gimęs lietuvis. Jo 
ievai atvažiavo iš Lietuyos 

; 896 m. Jis pradėjo dii’bti Chi
cagos pašte 1917 m., bet vė
laus įstojo į U. S. Navy, kur 

jjs tarnavo Pasaulinio karo lai
tu. Po karo jis sugrįžo į Chi
cagos paštą ir gavo paaukštini- , 
mą 1938, o praeitų metų lap
kričio mėnesį buvo paskirtas 
vyriausiu perdėtiniu Foreign 
Mails Section, kur eina parei
gas iki šiai dienai.

CHICAGOS PAŠTE DIRBA 
DAUG KITŲ LIETUVIŲ

Chicagos pašte dirba daug 
lietuvių, bet čia sužymėjau tik 
svarbesnes vietas užimančius. 
Beje, negalima praleisti nepa
žymėjus ir vieno lietuvių drau
go, kuris yra 2-ros klasės siun
tinių ąnpervaiąeris. Po jo prie
žiūra dirba daug lietuvių. Tai 
yra mano geras ypa tiškus 
draugas, Walter Carlson’as. Jis 
yra švedas, bet su lietuviais be
veik išimtinai dalyvauja. Per 
jį ir per Tarną Maženį, 3357 
So. Kedzie Avė., man teko ir su 
viršminėtais pašto viršininkais 
susipažinti.

Tai tiek šiuomi kartu apie 
aukščiau pakilusius lietuvius. 
Trumpoje ateityje parašysiu 
apie žymesnius lietuvius, kurie 
yra pakilę į viršūnes politikoje 
ir taip jau žymesnius profesio
nalus ir veikėjus.

Steponas Narkis.

stebėjimo, kada jis užkalbino 
juos lietuviškai. Bruno yra gi
męs Spring Valley, III. Jo tė
vai M r. ir Mrs. Alexander 
Smardack, atvyko į Ameriką 
1888 m. Jis lankė pradinę mo
kyklą Spring Valley, o vėliaus, 
tėvams persikėlus į Chicago, 
Engl.ewood Aukštąją mokyklą, 
o dar vėliau D.c Paul Universi
tetą.

11920 m. jis ‘pradėjo dirbti 
Chicagos paš(e ir vis kilo ąukš- 
čiaus ir aukščiaus, o 1939 m. 
jau tapo paskirtas Chicagos 
pašto viršininko .sekretorium ir 
tas pareigas eina iki šiai die-į 
nai. Bruno yra vedęs lietuvaitę, 
p. J^eną Varnelis. Ji yra gimusi 
Rygoje. Dabar jos tėveliai Juo
zas ir Petronclla Varneliai gy
vena Wayn.c, 111. Bruno tėvas 
mirė apie metai atgal, o jo mo
tina gyvena 6815 So. Emerald 
Avė. • Bruno ir Lena Smar- 
dack’ai auklėja sūnų Bruno Jr., 
10 metų amžiaus,, dukterį 
verne, 6 metų, ir dukterį 
To-thy, 2 mėnesių.
į FRANK J. BLANŲ 
Chicago pašto elęktrojmechani- 

kų vų-šininkay
. Erank J. Bland paeina iš 
Klaipėdos. Augęs Upper Falls, 

•Mas,s. J Chicagą atvažiavo 4911 
m. Lankė Louis Institutą, kurį

Northsidiečiui 
Jonui Radišauskui 
Padarė Operaciją

Guli American Ligoninėj

CLASS1FIED ADS
SITUATION VVANTED 

Ieško Darbo
PATYRĘS PENTERYS paieško 

darbo, kas norite gerai atlikti dar
bą, senovišką kaina pigiai, tai šau
kite tuojaus. JOS. AUGA1TIS, 1608 
So. 50 Avenue, CICERO 2633.

■ ■ .1 - .1 ■■ ■ .III. « II ■■■     ■ ■ . ——- , » ■!!

PAIEŠKAU DARBO. Esu kax- 
penteris daug patyręs, šaukite iš 
ryto ligi 8 fr vakare po 5. CICERO 
4329.

HELP VVANTED—FEMAI.E 
Darbininkių Reikia

MERGINA, MOTERIS, bendram 
namų darbui. Nakvoti. Geri namai. 
Vaikas. CRAwford 6926.

MOTERYS DIRBTI ŽARNŲ dir
btuvėje, pageidaujamas patyrimas, 
kreipkitės 1335 W. 47th St.

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

SHEldrake 8768.
REIKALINGA MERGINA ar mo

teris, apie 30 metų, namų ruošai ’ 
5 dienas savaitėj. Valandos nuo 10 
iki 4 po pietų, gera mokestis. 1050 
N. Mason Avė. COLumbus 3218.
^REIKALINGA PATYRUSI ope
ratorė dėl vienos adatos mašinos 
dirbti ant “Blouses ir Slack Sults“. 
FORM FASHION, 325 W. Adams.

REIKALINGA OPERATORĖ dėl. 
vienos adatos mašinos dėl “Wash 
7rocks”, mokama gera alga (piece 
work). Pats and Bonds, 2300 W. 
Armitage.

VYRAI

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Darbinin^
BERNIUKAI — MERGAITĖS 

MOTERYS
• Turime .pastovius darbus prądi- 1 
niams ir patyrusiems darbinin
kams — ofisuose, mašinų šaposė, 
dirbtuvėse, viešbučiuose, valgyk
lose ir kitokiose įstaigose. Pastovus : 
darbai, aukščiausios algos. Visi dar
bai garantuoti.

TRIANGLĘ EWPLOYMENT
25 E. Jackson Blvd.—13-as Aukštas

La-
Do-

trical Enginccr. Dirbo Kamble 
Electric Co., vėliau senajam 
pąšte, U. S. Coųrt House, o da
bar eina pareigas kaipo elek
tromechanikų naujame pašto 
name.

Frąnk J.-. Bland yra Pasauli-' 
nio Karo veteranas. Jis tarna
vo kaipo liuosnorįs 82-roje di
vizijoje, Signal Corps. Jis yra 
Amerikos Legijdno McKenley 
Posto 371 narys ir buvęs ko
mendantas. Gyvena su savo 
šeimypa nuosavame name, 
4201 S. Ca-lifo.rnia Avė. Jis su. 
savo žmona Adelinc auklėja 2’ 
dukteris, Frances, 43 metų, ir 

bu-; 
Sa-:

bininkų aplikacijos ir t. t. Be 
jo žinios niekas negali pašto' 
viršininko pamatyti. Reiškia, 
jis yra ta “ašis”, ' apie kurią1 
“viskas sukasi“.

■ i

Bruno Stųąrdack’as, kuris
•Y* ' > . - ' , , ** j

nuin. 7658 S. Union Avc., lyrą 
^erbiainąs ne tik Chicagos paš
to tarnaūtojų, bot yrą gerbia
mas įr kaimynu. Pas jį nėra jo-

iš
< •»

p-

Adelinc, 10 indų. Jis yra 
vęs Brightnn Parko Namų 
vin inkų prezidentay.

SĄM SALESKJ, 
Užsienio pašto skyriaus 

formanks •
Sam Saleski .pąeįna irgi 

Spring Valley, III., kgip ir
Smardack. Šiuomi laiku eina 
Užsienio Basto Skyriaus foi- 
inano pareigas. P-a s Saleskis 
yra vedęs ir gyvena su žmoną 
jr 2 vaikais adr. 7312 South 
Ąrtesiąn Ąv.ę. .. . :r.,. - -

Pereitą šeštadienį (kovo 22) 
buvo padaryta operacija žino
mam northsidiečiui .Tonui Ra- 
dišauskui, gyv. ad. 2733 North 
Richmond St. Ligonis guli Ame
rican Hoispital, 850 Irving Rd. 
Kambarys 315. Lankymo valan
dos kasdien nuo 2 iki 4 popiel 
ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

Gulės Dvi Savaites
P-s J Radišauskas ligonine, 

turės prabūti, iki pasveiks, dar 
apie dvi savaites. Tikiuosi, ka< 
jam tas laikas nebus nuobodus 
— jį atlankant skaitlingiems 
jo draugams ir pažįstamiems.

Nuo savęs linkiu p. Radišaus
kui greit pilnai pasveikti ir ve 
dalyvauti tarp savo draugų.

Ragina Prisispausti 
Prie “Velnio 
Išradėjo”

Vyry Choro Nariams
Chicagos Lietuvių Vyrų Cho

ro dainų pamokos įvyks rytoj, 
kovos 26 dieną, 8 vai. vakare, 
Neffo svetainėj, 2435 S. Leavitt 
street.

V^si Choro nariai būtinai su
sirinkite laiku, nes jau turime 
prisispausti prie “Velnio Išra
dėjo”. Beje dar turime primin
ti, kad Choro pamokos neįvyks 
sekmadienį, kovo 30 d., ir ba
landžio 6 d., nes Choro moky
tojas yra labai užimtas su ope
ra “Carmen”.

Choro Valdyba.

Diena Iš Dienos
- J ------------ Į—*

SU

Lu-

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Stanley Ljčkus J r., 31,

Joan Ųzeiniak, 21
Mat N.oUleman, 37, su

cille Drazba, 27
Frank Balsitis, 21, su Mar-

jorie Murray, 21
Stephen Wytrykus, 37, su

Bernice Slovvik, 29
Reikalauja
Perskirų

Paula Ėalea nuo Pat Balos.

REIKIA VYRO dirbti Douglas ** 
Bath House. Pageidaujam pavienio. « 
3516 W. Roosevelt Road.

REIKALINGAS DARBININKAS .. 
dirbti (U°acl Housej, rytais ^ap- „ 
valyti ii’ dirbti už baro. SUMMITT - 
868-W-l. 5700 W. 79 th St.
_____ ________________________________________________ _ y

REIKALINGAS VIENAS seny- L 
vas žmogus dirbti maudyklėje, pa- - 
tyręs apžiūrėti boilerius. 1916 Wcst \ 
Division St.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir TrOkai Pardavimui

NEPAPRASTOS VERTYBĖS
’37 PACKARDAS ............. $575
’37 LINCOLNAS $295, abu 7. pa- 

sažierių.
Sedanai visai kaip nauji, šoferių 

vairuoti. Nepaprastai gražios žalios 
spalvos. Baltų šonų padangos, ra- 
dio, šildytuvai. Reikia pamatyti, 
kad įvertinti. CADILLAC Agentū
ra, Irving 8888. 4306 Elston Avė.

4

t

BUSINESS CHANCE8 
Biznio Progos ' 

PARSIDUODA ALINĖ
Skersai gatvės nuo naujos 14 

milionų dolerių Studebaker dirbtu
vės, prie Archer ir Cicero Avenue. 
Parsiduoda dėl ligos. Biznis 22 me
tų senas. Su atsakomingu pirkėju 
galima sudaryti sąlygas išmokėji
mais. John J. Jilek. Išimtinas 
Agentas, 5348 S. KEDZIĘ AVĖ.

RĖAL estatė for sal£

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.

2 FLIATŲ MURO NAMAS, 5—6 
kambariai, muro garažas, hot water 
šiluma. Kaina $6900. Savininkas. 
6632 Ingleside Avė. MIDway 0605.

FARMS FOR SALE 
________ Ūkiai Pardayimni

PARSIDUODA 15 AKRŲ ūkis, 
geroj vietoj prie Saugatuck, Mich
igan, ant vieškelio 31. Geri trobe
siai, elektra, galvijai, įrankiai. 'Ra
šykite savininkui, Agle Glass, Ha- 
mjlton, Michigkn.

12 AKRŲ VAISIŲ FARMA — 
prie Kalamązoo, 500 vaisinių med
žių, spjay riek, dėžės. 7 kambarių 
moderniškas namas su maudykle, 
vištininkas. Kaina skubiam parda
vimui. A. STOLK, R. 4, Bo?c 42. 
Kalamazoo, Mich.

WHOLESAt6‘'FURNTrUKE 
Rakandai rir jtąisai Pardavimui

MOKĖDAMAS CASH— 
už rakandus, sutaupysi nuo 40 
iki 60%. Mes pristatome bite fcur. 
Pašaukite ar rašykite dėl daugiau 
informaęįjų. Vįen tik naoionąliai 
Žinomi daiktai randasi pas muk.

alisąuskas; SŪNŪS, 
6343 So. Weątem Aye.» 
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ATIDARĖ McCORMICKO DIRBTUVĘ, BET 
C.1.0. UNIJA NEPASIDUODA

šauks Vistas CIO Darbininkus Chicagoj Į “Užuo
jautos Steriką.”

Internalional H ar v e s t e r 
Kompanijai vakar pylą pasise
kė atidaryti McCormick’o dir
btuvę, bet streikuojanti CIO 
nenuleidžia rankų. Ūkio maši
nų unija, kuri trys savaitės at-

lai konferencijoj Chicagoj nu
tarė naujose sutarties derybo
se su Armour’u reikalauti 40 
valandų savaitės, pakelti al
gas 20 nuoš. ir mokėti algas 
kariuomenėn pašauktiems 
darbininkams.

kovos už savo reikalavimus.
Travis, st reiki erių lyderis, 

pareiškė, kad CIO bandys iš
šaukti i užuojautos streiką vi
sus CIO darbininkus Chicago- 
jc. Unija taipgi bandys sutrau
kti prie McCormick dirbtuvės 
“tokias minias simpalizato- 
rių”. kad nei vienas “AFL 
slreiklaužis” šiandien “nedrįs

$4,600,000 Nauju 
Karo Kontraktų

Didžiausias Universal Atlas 
Cement Bendrovei

Būriai Policijos
Jau nuo užvakar nakties 

prie McCormick, 26th ir West- 
ern. pradėjo rinktis būriai po
licijos, taipgi būriai streikie- 
rių ir AFL narių, pasiryžusių 
dirbti. Ape 6 ryto, prie dirb
tuvės buvo tiek policijos, kad 
visur tik mėlynavo jų unifor
mos.

Grįžo Apie 3y000

Pereitą savaitę valdžia išda
lino $4,608,083 karo kontraktais 
Chicagos ir Illinois valstijos fir
moms.

Didžiausias teko Universal 
Atlas Cement Campany bendro
vei, $1,779,840, parūpinti ce
mentą Norfork, Arkansas tven- 
kiniui.

Kiti stambesni kontraktai 
yra: Coath and Co., statybai 
Šavannah. III., $625,000; How- 
ard Foundry Co., — $150,800, 
ir Morton Manufaeturing Co., 
— $260,225.

NAUJIĘNOS, Chięągo, UI
.U.'.L U.lĄ'.it ,1' '.'ET

JAU DU METAI
(KOVO 2&^1939)

u

E.3 .‘E>7UUtXVaEOr:
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MUSŲ MYLIMA, NEUŽMIRŠTĄMA;

a. a. iHarija Jurgelioniene
■nansKi

STEIGIAMASIS SEIMAS PADEDA PAGRIN 
D| LIETUVOS VALSTYBĖS SANTVARKAI

Sudraudžia sauvaliauti pradėjusius 
monarchistinius karininkus

VAKAR CHICAGOJE

ninkai susirikiavo prie savo 
unijos raštinės, ir rikiuotėj su
ėjo į dirbtuvę per O ak Py ave
nue vartus. Kompanija bando 
skaitlinę grįžusių darbininkų 
išpusti, CIO truputį perdau/ 
įų sumažinti, bet iš liudininkų 
apskaičiavimų atrodo, kad 
grįžo į darbą apie 3,000.

Vai. Darbo Biurui
Reikia Daug
Įvairių Darbininkų

.............   i ............... u •... ................... i

apie
dau-

čius rvliniam “šifte” vra •" v
5.500. Taigi, grižo dirbti 
ginu kaip pusė.

Saukiasi G u b. Pagalbos.
Dar užvakar vakare CIO ly

deriai, ypač Rav Ednnindspn. 
CIO vadas valstijoj, kreipėsi į 
gubernatorių Green, « prašyda
mi jo intervencijos, kad kom
panija nebandytų dirbtuvės 
atidaryti. Bet Fovvler McCor
mick, Harvester vice-prezi- 
dentas, griežtai atsisakė eiti į 
tolimesnes derybas su CIO.

Mayoro Nėra Chicagoj.
CIO lyderiai 

šauktis majoro
bos, bet Kelly ir šiuo kartu, 
kaip ir kitais kritiškais mo
mentais, buvo išvykęs iš Chi
cagos. Sako, jis atostogauja

Kreipkitės Į Artimiausią
Darbo Biuro Raštinę

Illinois State Employment 
Service turi didelį pasirinkimą 
įvairių darbų, kuriuos užpildys 
kai tik gaus aplikantuis.

Reikia:

Kelly pagal-

Viso McConnicke dirba apie 
6,000 darbininkų. Kiek rapor
tavo popietiniam šifte idrbti, 
šią žinią rašant dar nebuvo 
kaip patirti. Policijos prie var
tų ir dirbtuvės apylinkėje bu
vo apie 1,400.

Mašinistu
Automatic

Operatorių
Sheet Metai
Bookkeepers
Salesmanų
Stock Clerks
Vyrų, mokančių rašyti maši

nėlėmis
Office Boys
Patarnautojų Valgykloms
Patarnautojų (mot.) prie 

“fontanų”.
(Aiškumo dėlei kai kurias 

darbų klasifikacijas paduodam 
angliškai.)

Aplikantai darbams privalo 
kreiptis į artimiausią Illinois 
State Employment Service raš
tinę (Adresai paduoti telefonų 
knygoje).

Screw Machine

Workers
— knygvedžių

Jokių susikirtimų tarp CIO 
ir darban grįžtančių darbinin
kų nebuvo per visų dieną. Abi 
pusės užsilaikė labai tvarkiai.

Chicagiečiams
Vėl Dainuos

CIO surengė prie dirbtuvės 
gal 2,000 darbininkų paradą. 
Jie maršavo dainuodami ir 
šaukdami “nebūkit streiklau-

susirinko masiniam /mitingui 
strategijai aptarti ties 2214 W.

Neliečia Traktorių Dirbtuvės.
McCormick dirbtuvės atida

rymas nepaliečia traktorįi 
dirbtuvės, kur CIO yra stipri 
ir kur streikieriai yra vienin
gesni negu buvo McCormick- 
iečiai. Bet šis įvykis suduos 
didelį smūgį ir jų šansams 
streiką laimėti.

Kaip McConnicke, taip ir 
traktorių dirbtuvėj CIO reika
lauja išimtino pripažinimo, 
didesnių algų ir akordinio 
darbo panaikinimo.
REIKALAUS PAKELTI 

GAS ARMOURE
AL-

CIO skerdyklų unijos loka-

. kad bendras veikipias nebus 
sėkmingas, nes kai gurios sro
vės nesulaiko demokratijos 
principų.

Buvo pagcidąviinų labiau 
supažindinti Ąiųcrikos publi
ką,; su tuo, kas (ledąsi Lielu- 

e voje. Vienas kalbėtojas pala- 
| re versli į anglų kalbą įdo
mesnius laiškus 4š (Lietuvos ir 

Nėra vilties Lietuvai atgau- skelbti juos anglų fi spaudoj o.
Nori Daugiau Plm. Prakalbų

Buvo pageidavimų, kad pa
našių prakaUnjn ir diskusijų 
butų rengiama Į<ąjp galint dau-

Labai Įdomios 
Prakalbos-Disputai 
Lietuvos Klausimu

Pilna Salė

/jeigu
kuris

ti nepriklausomybės, 
kada laimės Hitleris, 
yra susijungęs su kitomis to-1 
talitarinėmis diktatūromis. Jis 
nepripažįsta teisių kitoms tau
toms. Lygias teiš'dš pripa
žįsta tiktai demokratinė tvar
ka, ir liktai demokratijų per

nes jos nušviečia, visą Lietu
vos klausimą.

Veikėjai buvo 'kviečiami ra- 
Tokios buvo pamatinės min-'ginti draugijas^rdalyvauti.iVi- 

tys kalbos, kurią pasakė purei- dur-vakarinių valstijų Dėmė
to penktadienio vakare Dr. p. ki’atijos ir Lietuvps Nepriklaii- 
Grigaitis, “Naujienų” redak- sOniybes konfėręncijoję, kuri 
torius. Jisai kalbėjo prakal- įvyks Chicagoje gegužės 11. 
bose ir diskusijose, kurias Au- Kvietiniai draugijoms bus iš- 

j siuntinėti netolimoje ateityje.

Del širdies ligos mirė Herman 
A. peVfy, prezidentas DeVry 
Corporation, kuri gamina įvai
rius kinometografinius apara^ 
tuis. Jis gyveno ad. 839 Hutchin- 
son avenue. Paėjo iš Vokieti
jos.

d i tori jo j e buvo surengusi De
mokratijos ir Lietuvos Nepri
klausomybės Sąjunga.

Hitlerio “Nauja Taika '
Kalbėtojas pareiškė savo 

kalbos įžangoje, kad jam svar
biau yra išgirsti ką viešuomenė 
mano, negu smulkmeniškai 

savo mintis, nes visuo- 
jas jau žino iš spau-

OI

>n»i«h

VAIZDELIS “KEISTA ŽMO
NA”, JAUNUOLIŲ KVARTE

TAS, “GIMNAZISČIŲ” 
DUETASo visos 

tarnauti.

Balandžio 6 chicagiečiai vėl 
išgirs gražų ir Lietuvoje gero
kai pamiklintą balsą tenoro Vik
toro Benderio, kuris pereitą ru
denį sugrįžo Chicagon iš Kau
no.

šis jaunas ir gabus solistas 
bus vienas iš kelių žymių so
listų, kurie dainuos vadovau
jamas roles operoje “CARMEN”, 
kurią “Pirmyn” Choras stato 
Goodman Teatre, Michigan ir 
Monroe.

menė 
dos.

Dr. Grigaičiui baigus trumpą 
kalbą, prasidėjo diskusijos, 
kurios iškėlė daug įdomių min
čių.

Dr. Grigaitis, tarp kitko, 
'aiškino Hitlerio steigiamą 
i “naują tvarką”. Vokiečiai lai 
viešpataujanti tauta, 
kitos tautos turi jai
Todėl lai Lietuvai ir nėra vil
ties nepriklausomybę atsteigti, 
jeigu jis laimės.

Kai p Bus Ateityje ?
i Lietuva išsilaisvins tiktai, 
jeigu demokratijos laimės, bet 

/kyla klausimas, kaip bus su
tvarkyti tarptautiniai santy
kiai ateityje, kad mažosios 
i tautos butų apsaugotos nuo 
panašaus likįmo koks dabar 
jas ištiko?

Diskusijos dalyvavo Dr. 
Vileišis, Adomas Mičevičia, 
M. Stulpinas, T. Milleris,
Szimbelis, p. Petravičius, ne
seniai iš Lietuvos, ir kiti pu
blikos nariai, (žmonių buvo 
pilna salė).

“Bendras Veikimas” •
Visi pritarė kalbėtojo min

tims. Vieni ragino rengti di
deles prakalbas, visoms sro
vėms susidėjus. Kiti įrodinėjo,

P

Kai tiktai susirinko pirmam posėdžiui steigiamasis 
seimas, pirmuoju jo rūpesčiu buvo padėti pagrindus val
stybinei santvarkai.

Lietuvoje buvo sudaryta valdžia, buvo m’nisterių 
kabinetas, bet .tvarkos Lietuvoje nebuvo. Kiekvienas sa
vaip planavo,, kiekvienas savo pasiūlymus darė, bet kiek
vienas stengėsi daugiau valdžios pagrobti.

Šia netvarka naudojosi svetimų valstybių agentai ir 
norėio Lietuvą vėl pagrobti. Maskvos bo^evikai pasiun
tė dideles apmokamų agentų gaujas, kad “drumstų van
denį” ir stiprintus! visame krašte.

Vokiečiai taip pat turėjo visą eilę junkerių agentų, 
kurie tykojo pagrobti kraštą. Jie organizavo savo ban
das, siuntė iš Vokietijos ginklus ir kurstė gyventojus.

Lietuvoje buvo pradėta organizuoti sava kariucm?- 
nė, bet ir joje jokios tvarkos nebuvo. Voldemaras pri
grūdo vyriausian štaban ir kituosna svarbesniuose 
punktuosna monarchistiškai nusiteikusių karininkų, ku
riems Lietuva visai nerūpėjo.

Tie karininkai galvojo apie monarchijos įsteigimą ir 
žiurėjo, kad jiems butų garantuotos vietos generalinia
me štabe.

Santykiai tarp paprastų kareivių ir aukštesnių ka
rininkų buvo labai b'osri. Voldemaro pastatyti karininkai 
b'jojo ruvykti i Šančius ir užeiti į kareivines, nes karei
viai buvo prieš juos nusistatę.

Vasario mėnesi Šančių kareivinėse įvyko kareivių 
sukilimas. Kareiviai skundėsi blogu maistu ir b’ogais vir
šininkais.

Steigiamas seimas pirmuose posėdžiuose svarstė su
sidariusia padėti ir pašalino iš vadovaujamų vietų mo
narchistiškai nusiteikusius karininkus.

Vieno mėnesio laikotarpy! Ste’giamasis seimas pri
ėmė Laikinąją Lietuvos Konstituciją, kuri buvo pagun
dų tolimesnei krašto tvarkai.

Steigiamasis seimas susirinko gegužio 15 d . o birže
lio 11 dieną laikinoji konstitucija buvo priimta jau visais 
trim skaitymais.

Gegužės 11 dieną Dariaus-Girėno svetainėje, Chica- 
goj, 4416-20 S. Western Avė. bus kalbama apie steigia
mojo seipio darbus.

Kalbas ruošia Demokratijos ir Lietuvos Nepriklau
somybės Sąjunga.

• Prie Winona ir Ashland 
avenue, policijos pašautas pik- 
tadaris, 21 metų Bruno Berk, 
700 Noble, vakar pasimirė. Po
licija ieško jo sėbro, su kuriuo 
velionis papildė seriją apiplėši
mų Northsidėje.

• Pereitą savaitę chicagie- 
čio Otto Obright žmona buvo 
uždaryta bepročių ligoninėje. 
Vakar ar užvakar Obright, 65 
metų amžiaus, pasikorė Lyons 
valščiuje, prie sanitarinio kana
lo.

• Nuo lovos stulpo su diržu 
pasikorė 50 metų chicagietis, 
senų daiktų pardavėjas, Roy 
Stillwell, 1758 I^arrabee street.

• Sulaukęs 69 metų amžiaus 
mirė Theodore Koch, North- 
western Universiteto bibliote
kos vedėjas ir garsus rašyto
jas.

0 Ar pamenat? Kovo 24 d., 
1930 metais Chicagos miestą 
ištiko didžiulė sniego pūga. Pri
snigo net 18.6 colių sniego, ir 
judėjimas per dvi paras buvo 
visai sustojęs. Tos pūgos dešim
tų sukaktuvių dieną vakar bu
vo truputį niūri, bet šilta. Pa
sirodė kelios snieguolės, bet ir 
tos greitai pranyko.

• Už didelę drąsą ir išgel
bėjimą 9 metų berniuko nuo 
prigėrimo, 18 metų Wiiliam Har- 
rison, iš Vilią Grove, III., buvo 
apdovanotas brangiu auksiniu 
laikrodžiu. Dovaną įteikė Chi
cago and Eastern Illinois gelž- 
kelis.

Peoples Programe Dalyvauja 
Ir Dėdė Vaitekūnas

šiandien, antradienį, 7tą va
landą vakare, radjo klausytojai 
užisistatę radio ant stoties W.G. 
E.S., turės tikrai' smagią valan
dėlę pasiklausyti dainų, muzikos, 
šposų, misterijų/.taip ir svar
bių pranešimų bei naudingų pa
tarimų.

Programo išpildypie dalyvaus 
Brighton Park jaunuolių grupė, 
“Gimnazisčių” duetas, vaizde
lis, “keista žmona,” dalyvaus 
senas artistas “Dėde” Vaitekū
nas ir kiti, kurie tikrai išpildys 
šį programą su pilnu pasiseki
mu.. ■

Prie to, radio klausytojams 
bui3 naudingą girdėti apie Peo 
plės Krautuves didį prieš-Vely
kinį išpardavimą 
mams reikmenų, 
galima susipirkti 
nigų sutaupymu.

RYTOJ DAINUOJA OPEROJ—Ladis Kiepura, brolis 
vakare dainuos 
Chicagos Civic 
kompozitoriaus 

Galima

garsaus dainininko Jau Kiepura, ryloj 
operoje “Straszny l)wor”, kuri statoma 
Operos rūmuose. Opera parašyta lenkų 
Moniuszko’s. Bilietai yra nuo $1.10 iki $3.30.
gauti impr. Hąrry Zelzer raštinėj, kamb. 330, operos rū
muose, prie Madison ir Wacker Drive.

Didelis Gaisras 
Prie Vidurmiesčio

visokių na- 
kurias dabar 
su dideliu pi-

XX.

Neišaiškintas gaisras vakar 
rytą padare apie $20,009 nuo
stolių Western Floor Covering 
dirbtuvėje, ad. 112 So. Franklin 
Street. Degusiam triobesyj yra 
kelios kitos dirbtuves ir biznio 
įstaigos.

Motina Į Krautuvę 
Sūnūs Sudegė

Du Page apskrityje, 
BensenvJl', niot'n i 
krautuvę, jos 5 melų

o Buvęs miesto teisėjas Jo- 
seph W. Schulman, kaltinamas 
miesto teisme už svetimo tur
to pasisavinimą, vakar buvo iš
teisintas. Jis grąžino visus $500 
Mrs. Catherine Dobritz, 4628 
West Chicago avenue, nuo ku
rios jis buvo pinigus pasisavi
nęs.

• Michigan ežere buvo at
rastais kūnas 39 metu ne\vyor- 
kiečio, Nathan Cohn. Jis dingo 
atvykęs į Chicagos iš New Yor- 
ko apie mėnesi atgal.

Nemokamai Norėjo 
Pavažinėti — 
“Sabotažininkai”
Nemokamos atostogos pas'.bai- 

gė labai brangiai '
Keturi Chicagos universiteto 

studentai, užbaigę žiemos se
mestrą, sumanė išvažiuoti “ato
stogoms’, o kadangi pinigų ne
turėjo, tai nusprendė keliauti

n j vagonų 
Kenlucky 
detektyvai

Pennsylvania prekl- 
jie nusidangino iki 

valstijos - - ir ton 
juos suėmė.

Kadangi turėjo fotografinius 
aparatus, tai detektyvai sku
biai nusprendė, kad jie “rabn- 
tažnink i” ir visus ke’uris už
darė kalėjime.

$100 laisvei
Tėvui studentus išgelbėjo, nu

siuntę jiems iš Chicagos $10 I 
iš ka ė.imo išpirkt . Viskas iš- 
siaišk no, bet studentų “atosto
gos” pasibaigė ir turėjo grįžti 
į Chicago — taipgi turėjo trau
kinio bilietus nusipirkti.

Sutiko Primokėti 
Darbininkams 
$15,000.00

Pieninė Nusidėjo Valandų 
Įstatymui

Beatriče Creamery Company, 
1526 S. State Street, vakar su-

P- i i tiko primokėti už neužmokčtą 
š jas į viršlaikį savo darbininkams 
sūnūs. $15,000, taipgi ateityje laiky- 

Rcnald Buckholz sudegė gaiš- tis valandų ir algų įstatymo.
re, kuris ištiko Buekhclz’ų šei
mynos namus.

$15,000 gaus apie 500 firmos 
darbininkų Chicagos ir kitose 

Ji nemokėjo jiems. B minkąs sirgo tymias ir gn- pieninėse.
Įėjo lovoje. | pusantros algos už viršlaikį.Įėjo lovoje.




