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UBOSLAVA
DIKTATORIAI PASIŽADĖJO RESPEKTUO

TI JUGOSLAVIJOS SIENAS
Nesiųs vokiečių kariuomenes jugoslavų 

žemėn
BELGRADAS, Jugoslaviją, ’ liau jis priėmė visus aklų pusi- 

kovo 25 d. — Kai tiktai sužino-, rašiusius narius, 
ta, jog valdžia pridėjo kraštų 
prie “ašies”, prasidėjo visuose
miestuose didžiausios manifes
tacijos.

Policija tūkstančiais areštuo
ja nepatenkintus visuose mieste
liuose. Vietomis policija yra be
jėgė išvaikyti demonstrantus.

Jugoslavų ministeriai pasiža
dėjo vokiečiams išnaikinti visus 
“ašies” priešus, todėl visur Ir 
keliami dideli protestai.

VIENA, Vokietija, kovo 25 d.
— Šiandien iškilmingame posė
dyje Jugoslavija prisidėjo prie 
“ašies” valstybių. Ribbentropas 
paskelbė, kad “ašis” jugosla
vams padarė dideles išimtis, ku
rių negavo nei viena prie 
“ašies” prisidėjusi valstybė.

Iš jugoslavų pusės dokumen
tų pasirašiė užsienio reikalų mi
nisteris Cinkai* M?rkovič, daly
vaujant ministeriui pirmininkui 
Cvetkovič. ; •

Už vokiečius l>a^£HŠ^ĮUbben- 
tropas. Italijų atstovavo Muso
linio žentas Ciano, o Japonijų
— japonų ministeris Berlyne.

Visos “ašies” valstybes pasi
žadėjo respektuoti Jugoslavijos 
teritorijų ir jokiu atveju nesiųs
ti savo karo jėgų per Jugosla- 
vijų. Jugoslavai pasižadėjo iŠ 
savo pusės bendradarbiauti su 
“ašies” valstybėmis naujai tvar
kai įvesti Europoje.

Vienon atvyko pats Hitleris. 
Po pasirašymo jis ilgai kalbė-j 
josi su jugoslavų atstovais. Vė-I

Pasirašymo proga Ribbentro- 
pas pasako kalbų, kurioje pri-
žadėjo daug gėrybių jugoslavų 
tautai. .lis džiaugėsi, kad kraš
tas nepasidavė anglų bei ame
rikiečių įtakai, bet prisidėję 
prie “ašies”.

šis paktas seniai turėjo būti 
pasirašytas, bet jugoslavai ne
sutiko leisti nacių kariuomenės 
savo teritorijom Vokiečiai ilgai 
spyrėsi, bet galutinai nusileido. 
Jugoslavija yra vienintelė “a- 
šies” valstybė, kuri neleis kraš- 
tan nacių.

BERLYNAS, Vokietija, kovo 
25 d.—Jugoslavija nepaklausė 
Amerikos prezidento nurody
mų, bet prisidėjo prie “aš’es”. 
Tai yra dar vienas diplomatinis 
vokiečių laimėjimas, kuris 
smarkiai apvylė Churchillį ir 
Rooseveltų.

Kai tiktai tapo pasirašytas 
paktas Vienoje, krašte įvesta 
cenzūra. Telefonų pranešimai 
užsienin jau kontroliuojami ir 
valdžia neišleis iš krašto mela
gingų žinių. Kariuomenė pasi
ruošus palaikyti tvarkų.

BELGRAD, Jugoslavija, kovo 
25 d.—Policija areštavo dau
giau negu 100 vaikų, kurie pra
dėjo kelti triukšmų sostinės 
gatvėse

Dauguma mokyklų mokinių 
išėjo į gatves ir pradėjo šaukti: 
—Šalin Hitlerį! —Šalin Musso 
lipi!

NACIAI DABOJA TVARKI ITALIJOJ
Bijo, kad nekiltų 

maištas
LONDONAS, Anglija, kovo 

25 d. — Iš užsienio gautos pa
tikimos žinios rodo, kad šian
dien Italijoj jau randasi 18 na
cių divizijų.

Jos yra išskirstytos po visų 
Italijų. MussoĮini jas vartoja, 
kad galėtų numalšinti nepaten
kintus italus:

Mussolini ir vokiečiai bijo, 
kad Italijoj neprasidėtų sukili
mas ir gyventojai neišvytų iš 
savo krašto visus fašistus. Gy
ventojai reikalauja taikos.

Maršalas Graziani 
paleistas atsargon
ROMA, Italija, kovo 25 d. — 

Mussolini valdžia skelbia, kad 
maršalas Graziani paleistas at
sargon sulig jo paties prašy
mu.

Graziani buvo vyriausiuoju 
italų karo jėgų viršininku Ly- 
bijoj. Britai išmušė visą jo ar
miją ir paėmė nelaisvėn daugiau 
negu 100,000 kareivių.

Graziani pradėjo pulti britus 
Egypte ir pasiekė Sidi Barani, 
bet vėliau britų gen. Wavell at
ėmė iš jo visą italų Lybi ją.

Graziani kaltina Ita
lijos fašistus

VICHY, Prancūzija, kovo 25 
d. — Italų maršalas Graziani 
Lybijos nelaimėse kaltina Ita- 
ijos fašistus, kurie daug kal
bėjo, bet nieko neveikė.

Graziani reikalavo daugiau 
tankų, o Mussolini jų neatsiun
tė. Atvažiavę fašistiški karinin
kai sakė karštas kalbas, bet 
kai išvykdavo į frontą, tai pir
mieji pasiduodavo.

šį pranešimą Graziani parašė 
gen. Badoglio, tuo metu buvu
siam vyr. štabo viršininkui.

Naciai atėmė iš 
britų Agheilą

BERLYNAS, Vokietija, kovo 
25 d. — Vokiečių karo vadovy
bė skelbia, kad jų karo jėgoms 
pavyko atimti iš britų Agheilą, 
kuri randasi 150 mylių į vaka
rus nuo Bengasi.

Britai paėmė Agheilą iš ita
lų praeito mėnesio pradžioje.

Chicago, III., Trečiadienis, KOvo-March 26 d., 1941 
------ :-------------------------- ---—---------- k—a  --------------------------

PERKRAUSTYS VISĄ MIESTELĮ

Kur dabar stovi Greenville, 125 metų senumo mieste
lis Missduri valstijoje, už kiek laiko bus ežeras prie naujai 
statomos./WaĮ)pdpėllo tvano koptrolčst Nelikimo. Visas 
miestelis bus perkeltas į kitų vietų, apie mylios alstipne 
nuo dabartinės vietos. Miestelis turi 650 gyventojų. Viršu
tinis paveikslas parodo svarbiausiųjų gatevę. Apačioj — 
vienas namas jau kraustomas.

[SALDYTI JUGOSLAVIJOS TURTAI
Amerikoj laike mi

lijoną dolerių
WASHINGTON, D. C.., kovo 

25 d.—Kai tiktai gauta žinia, 
<ad Jugoslavija prisidėjo prie 
“ašies”, prezidentas “įšaldė” Ju
goslavijos turtus Jungtinėse A- 
merikos Valstybėse.

Jugoslavija yra tryliktoji val
stybė, kurios turtai “įšaldyti”.

Prekybos departamentas skel
bia, kad Jugoslavija Ameriko
je turi apie 1 milijonų dolerių.

Welles patenkintas 
sovietų pažadu

WASHINGTON, D. C., kovo 
25 d.—Sumner Welles pareiškė, 
kad Jungtinių Valstyb ų valdžia 
labai patenkinta sovietų duotu 
pasižadėjimu nepulti Turkijos.

Welles pabrėžė, kad dabarti
niu metu, kada daugelis valsty
bių prarado savo nepriklauso
mybę, Rusijos pareiškimas tu
ri didelės svarbos.

Rusija pasižadėjo būti neu
trali, jeigu vokiečiai užpls Tur
kiją ir pastaroji ginsis nuo na
cių.

Turkai tikisi gauti 
ginklų

ANKARA, Turkija, kovo 25

Pranešimas nesako kada pa
imtas šis punktas, kokios vyke 
kovos su britais ir neminima 
ar kovos iŠ viso yra buvusias 
šiuo reikalu britai nieko ne
skelbia.

d.—Turkų valdžios atstovai pa
tenkinti rusų pasižadėjimu ne
pulti Turkijos.

Dabar jie galės atitraukti ke
lias divizijas nuo sovietų sienos 
ir pasiųsti jas į Bulgarijos pa
sienį.

Valdžios sluoksniuose tiki kai 
kurie, kad Rusija sutiks par
duoti turkams ginklų Dardane
lams ginti. Turkai yra pasiryžę 
mokėti už visus įgytus ginklus 
Kiti abejoja sovietų nuoširdu
mu.

Naciai nepatenkinti 
amerikiečiais

BERLYNAS, Vokietija, kovo 
25 d.—Nacių valdžios atstovas 
labai nepatenkintas J. V. imi
gracijos valdininko pasielgimu 
kai šis atidavė Kanados polici
jai du nacių jurininkus.

Nacis sako, kad nei anglas 
nedženlelineniškiau butų nepa
sielgęs.

Suimti naciai buvo perduoti 
Kanados policijai, nes jie dar 
neįžengė J. Valst. teritorijon ir 
neturėjo tam reikalui vizos.

-_______ H !____ —•

Syrijoj paskelbtas 
karo stovis

JERUZALĖ, Palestina, kovo 
25 d.—Iš Beiruto ateina žinios, 
kad gubernatorius Dentz pa
skelbė karo stovį keliose Syri- 
jos vieto-e.

Prancūzai buvo pasižadėję 
suteikti Syrijai nepriklausomy
bę 1939 metais, bet dėl karo ne
priklausomybės suteikimas bu
vo atidėtas.

Syrijos rtaconali tai re’ka- 
ląuja, kad ji dabar butų duota, 
nes Prancūzija nustojo karian
ti; bet gęn. Dentz atsisako |en* 
kintj tokiuą reikalavimus ir pa
skelbė kari) stovį.

Danai suruko 
savo arbatą

KOPENHAGA, Danija, kovo 
25 d. — Danijoj arbatos nega- 
.ima gauti, nes jos nėra, iš už
sienio neįvežą.

Arbatos vietoj danai gauna 
valdžios paskirtų porciją džio
vintų vyšnių lapų su kitomis 
žolių priemaišomis. Kadangi Da
nijoj tabako taip pat nėra, tai 
rūkymui irgi vartoja įvairius 
lapus.

Gautų arbatos porcijų gali iš
gerti arba surūkyti, sako da
nai. Vieni ją geria, o rūkoriai 
suruko.

7 bil. Įstatymas, pa
siųstas Rooseveltui

WASHINGTON, D. C., kovo 
25 d. — Kai tiktai Rayburn pa
sirašė įstatymą, kuris skiria 7 
bilijonus dolerių ginklams ga
minti, po juo padėjo savo para
šą viceprezidentas Wallace.

Įstatymas nuneštas į Baltuo
sius Rumus. Bet prezidentas iš
važiavęs atostogoms į jurą.

Minėtas įstatymas, kartu įsu 
kitais svarbiais dokumentais, 
siunčiamas orlaiviu į jurų, prie 
prezidento laivo. Manoma, kad 
prezi(j£p|as jį pasirašys karo 
laive, beatoistčgaudamas.

Streikininkų pešty
nės su policija

BETHLEHEM, Pa., kovo 25 
d. — Bethlehem plieno dirbtu
vių darbininkai turėjo labai 
smarkų susirėmimą su policija 
Buvo vartojamos ašarinės bom
bos ir pačiupti du policijos au- 
omobiliai.

Policijos viršininkas prašė 
daugiau jėgų, nes su turimais 
policininkais jis yra bejėgis 
įveikti streikininkus.

Susidūrimai įvyko su pikie- 
tininkais, kurie pastovėjo prie 
vartų ir nieko vidun neįleido.

Willkie reikalauja 
britams laivų

MONTREAL, Kanada, kovo 
25 d. — Wendell Willkie važi
nėja po svarbesnius Kanados 
miestuis ir sako kalbas.

Iš Toronto atvažiavo j Mon- 
trealį, kur susirinko didelės mi
nios jo pasiklausyti. Willkie pa 
reiškė, kad Jungt. Valstybės 
privalo siųsti britams daugiau 
laivų.

NVillkie mano, kad Amerika 
turi pakankamai karo laivų ii’ 
gali britams suteikti didesnę pa- 
gelbą, negu dabar teikia.

Sprogimas chemika
lų dirbtuvėje

PORTLAND, Ore., kovo 25 d. 
— Šiandien sprogo Chipman 
Chemical bendrovės dirbtuvės.' 
Vėliau sprogimai išsivystė į di
delį gaisrą. Privažiavo daug ain- 
bulancijų nukentėjusiems paim 
ti.

Dirbtuvė buvo nesenai pasta
tyta ir gamino specialių sprog
stamą medžiagų, kuri yra rei
kalinga moderniškiems gink
lams. v

BOMBA ŠALIA LIETUVOS ATSTOVYBES
Išmušti Londono pa

siuntinybės namai
WASHINGTON, D. C., kovo 

25 d. — Pasiuntinybė skelbia, 
kad kovo pradžioje viena na
cių paleista bomba nukrito gre
ta Lietuvos Atstovybės namo 
Londone.

Išmušti Lietuvos Pasiuntiny
bes langai, sugadintas stogas, 
darželis užverstas akmenimis, 
plytgaliais ir moliu. Net virtu
vėn įkrito akmenų.

K. Balutis ir kiti pasiuntiny
bės tarnautojai išliko sveiki ir 
nepaliesti.

Palietas neišgertas 
alus

KAUNAS, Lietuva, kovo 25 
d. — Kaišiadorių aludes užsakė*

Karo laivai atmuša 
bombanešius

BRITŲ LAIVAS V1DURŽE- 
MYJE, kovo 25 d. — Vokiečiu 
bombanešiai kelis kartus bandė 
pulti britų karo laivus, kurie 
lydi kariuomenę.

> •#- ZS. •

Šiandien vokiečiai užpuolė 
britų kanvojų, bet britų orlai
viai ir priešlėktuvinės patran
kos privertė vokiečius pasi
traukti.

Britams pavyko numušti du 
nacių bombanešius ir sužeisti 
kitus du. Britai išmoko sude
rinti orlaivių ir priešlėktuvinių 
patrankų veikimą.

Browderis pats atėjo 
kalėjiman

NEW YORK, N. Y., kovo 25 
d. — šiandien rytą Bro\vderis, 
buvęs komunistų partijos sek
retorius, pats atėjo kalėjiman 
4 metu bausmei atsėdėti, c

Tuo pačiu metu teismo val
dininkas gavo 2,000 dolerių če
kį uždėtai bausmei sumokėti. 
Čekis buvo pasirašytas Elisa- 
beth G. Flynn, kuri save skai
to komunistams ginti komiteto 
nariu.

Gandai, kad Browderiui pa
ikos kalėjimas, nepasitvirtino. 

Jis Rusijon nepabėgo.

ORAS
Debesuotas ir šiltesnis.
Saulė teka 5:45 v. r., leid

žiasi 6,07 v. v.

23 statines alaus. Pertvarkytas 
geležinkelis alų nuvežė ne į Kai- 
šiadorius, bet į Mauručius.

Įsakyta alų tuojau sugrąžin
ti, bet geležinkelis pavėlavo iš
pildyti įsakymą. Statinės stoty
je prastovėjo visą naktį.

Paryčiu paspaudė šaltis ir vi
sos alaus statinės susproginėjo. 
Padaryta nuostolių 7,000 rbl. ir 
palietas neišgertas alus.

'Sovietai nori Lietu
vos pasiuntinybės

Argentinoje
WASHINGTON, D. C., kovo 

25 d. — L. P. Žinios skelbia, 
kad sovietai deda pastangas at
imti Lietuvos pasiuntinybę Ar
gentinoje.

Bulgarijos pasiuntinys, savo 
vyriausybės .pavedamas, darė 
žygių paimti Lietuvos atstovy
bę, kad vėliau ją galėtų per
duoti sovietam!?.

Šis sovietų inspiruotas bul
garų manievras nuėjo niekais, 
nes pasiuntinys Graužinis griež
tai atsisakė patenkinti tokį pra
šymų.

Klimas išvyko pietų
- * Prancuzijon

WASHINGTON, D. C., kovo 
25 d. — L. P. žinios praneša, 
kad p. P. Klimas, Lietuvos Mi
nisteris Prancūzijai, iš Vichy 
kuriam, laikui išvyko pietų Pran
cuzijon.

Buvęs Lietuvos kariuomenės 
pulkininkas St. Jurgutis su šei
ma laimingai pasiekė Rio de Ža- 
neiro.

Lietuvos generalinis konsula
tas Ciuriche pradėjo leisti biu
letenį, kuriame telpa apie Lie
tuvą pasirodžiusieji straipsniai 
šveicarų spaudoje.

Pakelėse vagia 
miežius

KAUNAS, Lietuva, kovo 25 
d. — Vienas susovietintos įmo
nės sunkvežimis vežė į Uteną 
javus ir buvo pušnio ištiktas. 
Sunkvežimis sustojo pakelėje 
ir ten prastovėjo ištisas tris 
savaites.

Vežant iš Mauručių stoties 
miežius maišai buvo gerai ap
žiūrėti, bet kai atvažiuota į 
Uteną, tai nerasta 10 centnerių 
miežių.

Susirinkę komunistai svarstė 
reikalą ir nutarė pasiųsti Osi- 
pui Visarijonovičiui telegramą.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Graikų ministeris pirmininkas, minėdamas nepriklauso- 

nybės sukaktuves, pareiškė, kad Graikija tęs karą su visais 
krašto priešais.

— Londone oficialiai paskelbta, kad britų kariuomenė iš
lipo Graikijoj ir padės graikams ginti krašto nepriklausomybę.

— Jugoslavijos valdžia pasižadėjo panaikinti visokią politi
nę įtaką, kuri yra kenksminga “ašies” valstybėms.

— Atsistatydinus maršalui Graziani, skelbiama, kad visas 
italų kariuomenės jėgas Lybi jo j komanduos vokiečių generolas 
Rommel.

— Vakar susirinko pirmam posėdžiui prezidento paskirta 
komisija streikams išvengti. Dykstra pareiškė, kad visi nesusi
pratimai tarp darbdavių ir darbininkų privalo būti pranešti ko
misijai. i

— Amerikos valdžia rekvizavo karo tikslams laivą Man
hattan.
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KANADOS LIETUVIU ŽINIOS
TRUMPAI APIE VISKĄ

TORONTO, ONT.

Šartkiatjia^ U.C.F. Liet. Sk. 
Suširinkiht&s.

C.C.F. siisirinkimas tūrėjo j- 
vykti kovo 23 d., bet dėl įvyku
sių šermenų, nfruš p. Aidai 
Mankienei, susirinkimas buvo 
atšauktas, kad tuo neatitraukti 
musų kai kurių skyriaus narių 
nuo dalyvavimo šermenyse. 
Drg. J. Maukus yra buvęs mu
sų skyriaus narys ir geras d au
gūs.

Todėl dėl šios priežasties da
bar susirinkimas įvyks ate nan- 
tį sekmadienį, kovo 30 d., 3 vai. 
popiet, 261 Belhvoods avė., drg. 
Indrelių namuose.

Į susirinkimą esate kviečiami 
visi C.C.F. Liet. Skyriaus na
riai būtinai dalyvauti šiame su
sirinkime, nes yra keletą svar
bių reikalų aptarti. Būtent: rin
kimas delegato į C.C.F., Ont. 
konvenciją, kuri įvyks balan
džio 11—12 dienom s.

Apsvarstymas šežonųi baigti 
rengiamo vakaro reikalų. Yra 
reikalo apsvarstyti ir keletas ki
tų mažesnių reikalų. Be to, šia
me susirinkime bus išdalinti 
skyriaus nariams nario bilietai 
kurie jau yra gauti iš “nailo
nai” ofiso, Otlawos.

Be to, C.C.F. Liet. Skyriaus 
komi lėtas kviečia į tą susirin
kimą visus socialistinės idėjos 
draugus, šimpa tikus ir rėmėjus. 
Ateikite visi, susipažinkite su

ni,, todėl ragino visus stoti į 
H.C.F. riatiėiš ir kovoti. Po kal- 
jų buVo daūg paklausimų įvai
zdis klaušiiiiąiš. šiose prakal
bose rilatėsi keliolika lietuvių 
Butų gerki, kad tbk’Oms pra 
kalboms įdomautus! ne kelioli 
ka, bet visi Toronto lietuviai 
kuri fe nėpdrsidave komuna 
ciams ir nacikomunistams.

žiūrėdama ar jis pagalbą jai su
grįš kada, ar ne.

Tai buvo moteris, kuri tirtė
jo širdį, sielą ir jausmą žmo
niškumui. Daugelis ,jos gailisi, r* “ ■ *- •-* * !*■ A “
liOnei Mankienci, 
leiig^a šios šalies Žemelė. O drg.
J. Maukui siunčiame širdingą 
užuojautą pernešti tą smūgį de 
kurio teko ir tenka kentėt1.

Mes, kurie gailime), linkime ve
lionei Mankienzi, kad jai bv.L

kraustė pati paskutine. Komu- ti už dyką, žinoma, bu»ūiV 
nacių organas ‘‘L. B.” sako, i<ąd kila rengdama parengimą 
šuninė turtinga turi 7,000 
ififtrių ir dpie,$4,000 įiinigų.

Kaip matote, užlaikyti Mas
kvos komundčių dparatą, kuris 
dirbk Kaiiados šūsbviet’nimo 
ddrlią. tai JU1 ir rfeikik-jauti lur- 
liiigki, nęš kitaip ^išokie ^los 
T kitokie išrial os tlirltų badau-

SIS TAS IS ŠEN IR TEN

riaus veikimu ir užduotimi. Juk 
visi esame daibin ūkai, gyvena
me šioje šalyje, taigi negalime 
nesirūpinti šios šalies darbinin
kų būvio pagerinimo reikalais, 
šis dalbas, — tai mūšų? 'Vlšit 
klasiniai $us pratusių darbinin
kų užduotis. 'C.C.E. Liet, sky
rius ne tik kviečia atsilankyti, 
liet atsilankius stoti nariais ii’ 
behdrai dirbti. Darbas seniai 
laukia. Bendrai dirbdami, galė
sime džiaugtis savo darbu lai
mėjimu.

C.C. F. Liet. Sk. sekretorius

Iš C.C.F. Prakalbų.
Kovo 14 d. C.C.F. Ontario 

Section surengė prakalbas For- 
ester Hali, 22 College st. Publi
kos buvo neperdaugiaūsiai, nes 
prakalbų garsinimas vyko per 
C.C.F. skyrių komitetus ir jos 
narius. C.C.F. organas “The 
New Commonwealth” 'išeina 
veną kartą į mėnesį, tai atsi
tiktinų reikalų nevisuomet gali
ma suspėti per organą paskelb
ti.,

C.C.F. prakalbose kalbėjo 
draugai Jorlife, B. E. Leawen> 
E. Brrsvin, o vyriausias kalbė
tojas buvo buvęs C.C.F. frakci 
jos praeitame parlamente nary 
ir dabartinis nacionalis C.C.F 
organizatorius, išrinktas meti 
nūje nacionalėje C.C F konven
cijoje Wln.iip?ge drg. Grąnt 
MacNeil.

Visi kalbėtojai nurodė reika-1 
lingumą organizuotis ir kovoti, 
nes lik per kovą galima laimė
ti geresnį gyvenimą. Ypatingai 
drg. Grant MacNeil vaizdžia 
apibudino esamos santvarko I 
netiksltririus, iŠniudrijimą dar
bininkų ir valstiečių. Įtikinan
čiai nurodė, kaip ir kas toj esą 
moj santvarkoj netikslumus 
gali prašalinti. Grarit MacNeil 
įsitikinimu, teisinga santvarka 
ir geresnis gyvenimas bus tada, 
kada darbininkų klasė iškovos 
socialistinę santvarką. Už socia
listinę santvarką kovoja visos 
socialistų ir socialdemokratų 
partijos. Kanadoje tokia parti
ja yra, kuri vadinasi Co-opera- 
(ive Coinmonwealth Federation. 
Sutrumpintai C.C.F. Bet ir esa
moje santvarkoje darbininkai 
ir valstiečiai gali pagerinti savo 
būvį tik organizuotai kovoda-

Sako, kad jiš teisybę raTo
Pas mus Toronte išeina ko 

munacių gazieta. Komunac’ai ją 
vadina “Liaudies Balsas”. Kili 
vadina “Stalino balsu”, “Palec
kio balsu”, komunistų balsu i’ 
dar kitaip. Esu girdėjęs n o 
kelių komunacių, kurie savo 
organą vadina “kiaules balsu”. 
Žinoma, jie savo organą vadina 
taiį> todėl, nes mūno, kad veid
mainiaujant galima paslėpti ko- 
muriaėišką savo vardą, kuris 
tarpe lietuvių įasidarė labai ne
populiarus, ypatingai po Lietu
vos okupacijos, įvedant tenai 
naują vergiją. Kai dėl manęs 
tai nesu komunacis, bet komu- 
nacišką spaudą skaitau, kai j 
inah pasipainioja po ranka. O 
pasipainioja, iles kai koks išna
ra savo tėvą ir motiną parda
vęs aziato Stalino vėrgijdn, su
randa “Liaudies Balse” koki 
Paleckio, Giros ar kokio kito 
škurninko melą, tai, žiūrėk, 
“Liaudies Balso” ieškoti nere;- 

Į kia. Jis ateina pats komunaciš- 
ko išnaros nešinas. Skaitau. 
Daug prirašyta iš visur apife 
viską, bet apie sūnų ir dukterų 
4 kuopos Edmoritone uždarymą 
neparašyta nė vienos eilutės. O 
juk ta kuopa uždaryta, kai kas 
areštuotas. Ji uždaryta ne to
dėl, kad šulių ir dukterų 4 kuo
pa, pašalpiiiė organizacija. Ne, 
tokių driaūgijų Kanados valdžia 
nedariuoju. 4 kuopą uždarė to
dėl, kad komunistai po tos kuo
pos nekalta priedūngi vare ko 
munacišką darbą. “L. Balsas” 
tos kuopos ir kitų kuopų yra 
organas ir tas organas žinoda
mas apie kuopos liždaryihą rie- 
painformuoja kitas kuopas, ne
pataria kitoms kuopoms mesti

“ Auš tos” chori) vakarienė.
Kovo 22 d. “Aušros” chorai 

rengė vakarienę Kanados lietu
sių generaliniam konsului pu.k 
Grant-Suttie pagerbti. P. Granl 
Slittie, nežiūrint, kad svetimos 
tautos žmogus, bet paskirtas 
Lietuvos konsulo pareigoms ei 
ti, pasišventusiai jas eina, d rb 
damas lietuviams net geriau nei 
kai kurie kiti Lietuvos konsu 
lai. Konsulo pastangoms “Auš 
ros” choras galėjo dainuoti per

turis sekmadienius. Jspudin- 
giausis radijo programas buvo 
asario 16 d., kur choras, be ki

tų dainų, sugiedojo Lietuvos 
himną, o kons. Gran-Suttie pa
sakė reikšmingą kalbą apie Lie
tuvos kilmę, istoriją ir kultūrą. 
Gaila, kad į vertą žmogų pa
gerbti vakarienę publikos buvo 
neperdaugiaūsiai. Kad vakarie
nė buvo nepasekminga yni trys 
priežastys: aukšta kaina (75c 
prie ko Toronto lietuviai nepri
pratę), nebuvimas reklamos lai
kraščiuose ir pagaliau pasitai
kiusios šermenys. Vakariene 
buvo pirmos rųšies įvairių ska
nių valgių su trupučiu gėrimų. 
Nuotaika buvo nebloga. Po va
karienės choras padainavo ke
liolika daiiiellų, kai kurias la
bai gražiai. Choro vedėjai pasa
kė po Keletą žodžių? Kėįetą žo
džių pasakė ’ ir svečias koris. 
Grant-Suttie ir dar’.koks tai 
svetimtautis.

Ii.
Taigi, komunacių štab?s su- 

sikraustęš į SlininČs pastogę už 
prieinamą kainą (kiti sako už 
dyką) ir šiiiiihes namuose Ka
nados susd’įieiįmmo darbą he- 
misiojo dirbę ;iki ritktfeipė val
džios dferilcsį į komunacių dp- 
niktį Suhibės drūtiglj^. ddtbl- 
niiriaš Šialiribc sdtfės siininės 
namuose priėjo prie to, kad val
džia neduoda šunimi leidinio 
daryti viešų nareriginių. Srininė 
pirko namą, kad iš jo turėti pa- 
'bgūmą ir pelną, kurį išmesda
vo hii<irhoUis. -C^Hribūr... Dabdr 
šuninė ;gali daruti pareng’mus 
šeimyninio įiobudžio ir tik ba
riams be jdkibs įžangos. Sveti
mi, ne dariai, negalį į tokį pa- 
rehgiriią įeiti be rekomendaci
jos, bet ir rekohiendiidtam ne- 
galima pirkti bi|ięįo, — turi ei-

suninė ar 
ima 

įžangą aplinkiniais keliais arba 
kai niekūs nemato. Už pardavi
nėjimą bilietų Toronte šuninė 
tūrėjo ir bylą teisme. Laimė, 
kdd šiuo kdrtū teišmas nenu- . „
bduelė daūg tik $10.00 pabau- džiai suš.ėję ir prinena mums 
dos, bet piidėjuŽ advokato iš- oaini£, riepasitikėjimą, 
laidas džiaugsmas pasidaro ne- Urbą ir Ūpvylimą. 
didelis, o dalykui pasikartojus 
baudą gali te.smas staiga už
krauti nepakęliamą, nes karo 
stoviui esant gali pritaikytį. Ka- 
hadoš ripsigyhiirid beguliacijų į- 
štaiyihą. Taigi, šūnihėš dūriai 
Itiri budėti, kūd kbmtthacidl ne
pražudytą drdūgijds tŪiįi, kaip 
priažudė Ėdmbhtone. jbabdr šu
ninė ribrėdariia pūsirbdytl sd 
vieštt vakarti, koncertu ari šo
kiais, ktiriūos galėtų pamatyti 
ir ne supinės nariįai, turi lam
dyti kalį) iri sūriidę salę įren
giniams pas svelimtiosius. Na, d 
kai rengiama pds sVetimūosius, i pu»itikcu savimi, uui pusiuKeji- 
Wt šūvdji Stovi tuščiu. Vadina- irias kitiiiš savaime išnyksta ir 
ši, sūhiriė tūri salę, bet šokti čiil įžengia tipsivylimas. Apsi 
Joje neguli, ties netūri ir ne- vylimas, it koks kirminas, pa- 
diioda leidimo bilietairis įrda- kėritū paskutines atsparumo jė- 
vitiėti. Kad- rt savo hariums, d gas ir tuomet toks asmuo, nelc- 
iįž dyką pūrengimai,kelti iteap- kęs jokio pamato po savo ko- 
simoka. —Buvęs komunistas | jomis, tampa “kiškiu” — jis 

bėga teii, kur pirmą plyšį pa
mato; visrii nepaisydamas, kad 
jis skaudžiai apvylė tuos, kurie 
j ii o pasitikėjo.

Iš viso to iries gauname

“PASINGAS PRO
TESTAS”

TORONTO, Ont. — šie aukš
čiau jpahiihėti žodžiai yra glau-

apsivy-

Balinį žmogus jaučia, kada 
jam, ar kam nors art inai su 
juo susiejusiam gręsia koks 
nors pavojus, arba kūda jis yra 
padaręs ką nors neteisėto, ne
sąžiningo sii pagelba kitų, nuo 
kurių valios jis dabar pr.klau- 
so ir niekuomet nėra tikras, ką 
jis turės daryti ir ką jis darys 
rytoj. Šalia baimės atsistoja 
nepasitikėjimas. Nepasit’kčj'-

I mas savimi ir kitais. Žmogų 
papildęs ką nors nesąžiningo 
nustoja valios, pasitikėjimo sa- 
vimi, o kuomet jau nesugeba Į nes gal įr vS|’ 

•pasitikėti savimi, tai pasitikėji-

kuris per 13 metų buvo afišuo
jamas kiekvienam Lietuvos 
kampely, kiekvienam pasijudi
nime kaipo tautos vadas, tau
tos vadas, tautos vadas... Beli
ko tik kiekvienam katinui ant 
uodegos pririšti afišą, kad dar 
garsiau ir plačiau tautos vado 
vardas skambėtų — prie pir- 

i mos progos brenda per upelį į 
Vokietiją, kad išgelbėjus savo 
ir savo šeimos kailį. O jus, ku
rie maitinot, titulavot, kurie 
sukrovėt tautos vadui turtus ir 
jus valdininkai ir kariuomene, 
kurie dėjot priesaiką šaliai ir 
pasitikėjimą vadui — jus visi 
pasikarkit, jeigu jums nebus 
malonus “raudonojo rojaus” 
gyvenimas. Jus kirmykit kalėji
muose, Malkit Sibire, bet aš,

I tautos vadas, turiu išsigelbėti,

Turi salę, bet negali joje 
šbltti.

Kai vienu kartu SLA kuopa 
p'rkti

PAKARTOTINAS PRANEŠIMAS 
MONTREALO VISUOMENEI

Dainininkė JONĖ žUKAUS- 
KAtTft; dalnbos šti vietiniais 
čhbrūis i ir šoki. Jos ddiną ly- 

___ ,_____ u _ v deš pijaiiū žynius itiUžikoš pro- 
______ Montreale parengtino, feėoriūs. Ji (iditiūbš lietuvių ir 
kiirs įvyks šių įlietų kovri 30 kitdriiis kambitiiš. 
dieną, 4 Vai. p. p., Vytauto klu
bo svetainėj;’ į x j

Klausi kokš bai’ėiigimas? Tai 
štai: yra ruošiaiiiii riiilžiniškaš 
koncertas, kurio programos 
vyriausioji dalyvė atvyksta iš 
New Yorko, — tai įžymi artis
tė dainininkė meno ir dainos 
paštuiįy, aukštai iškilusi žvaigž
dė JONE ŽUKAUSKAITĖ, kirti

šimą, kad vėliai! nekaltintum 
kitų ir savęs, kad nežinojai Žy
miausio 1

Taibgi pfdgrdihos dalį užpil
dys įkrisi piofesOtė ŠuLLE 
MARGĖRitfc RALĖBĖAU pa-

džių duetą “Mužiką Muzika”, 
Mikuckio1 “Barkarolę” ir kitus , "* •. r- įj . i;t L j/ 1 ........ .kurinius.

Kad butų aiškiau', tad jau iŠ 
anksto prašome būti pažinty sri 
mūšų programa:

1. Koricferlo alidarymaš

pa
ini-

le “L. Balsas” nesigėdi sakyti: 
‘skaitykite ‘L. Balsą’, nes tik 
Liaudies Balsas’ teisybę rašo”.

Žinant tą faktą, kokio likimo 
nisilaukė šuninės 4 kuopa, apie 
kurios uždarymą įneš čia To- 
onte žinome iš atvykusių ke- 
ių edriiohtohiėči į. Komunacių 
‘L. hal b” teisybę suprantame

lėtelpa, bet kai j jį rašomos ne- 
ąthoriės ir melas apie llago- 

LaiijKl rakalbi's Mo trzalęj ap fe 
lanados Lietuvių Tarybą To- 
bute, apie “Naujienas” ir kit- 

<ą; tai sieksninių slbaipšnių pri- 
ašoma. VVirinipego it Toronto 
lininių kuopų nariai turėtų pa- 
imoky.i iš Edhiontono 4 kuo- 

aos uždarymo ir vyti komuna- 
cišką darbą lauk iš pašalpinių 
draugijų, o jei reikalas yra, tai 
ir pačius komunacius.

Mite Aida Minkiėne.
Aida Mankienė gyv. 74 Robi

ną Avė., Toronte po ilgos ii 
štirikios vėžio ligos pasimirė sa
vo hariiiiose šių melų kovb 
men. 22 d. Laidotuves įvyks 
kbVo 24 d. su bažnytinėmis ap- 
feigohiis. Velionė Mankienė sti 
vyrų Jonu iš sunkaus darbo bit- 
v6 pasiekus lengvesni d gyveni
nio, bet nelemtas vėžys nuvarė 
ją Į kapus. Mankienė buvo reli
ginio įsitikinimo moteris, bet 
plačių pažiūrų lolerantė. Ji ger-

buvo nutarusi teirautis 
šalę ar namelį patogėsii 
veikimui, tai komūniStai, kurię 
salės pirkimui buvo didžiausi 
priešai (bijojo, kad salės pirki
mas nepakenk tų “L. B.” va
jams). staiga pasidarė Salei 
prietelhis. Kontrolitiodairii su- 
riirię draugiją, kuri stipresnė už 
SLA kuopą, užbėgo su ja liž 
akių SLA kuopai iri “šalę” nu
pirko. Už kuone privatinį na
melį sumokėjo $6,000 Apie tūk
stantį remontui ;^.žinoma, sko
lintais iš narių pinigais, dalimi 
aukų iš žmonių surinktų. Kai 
tik hriirias buvo atremontuotas, 
kad jame galima butų gyvenli, 
pirniiaušia į jį sus kraustė ko-1 tų g 
uunacių organas “Liaudies Bal- pašri

kiekvieną žmogų. Ji nežiūrėjo į 
kitų p^iuras^ nelaimėje ne t k 
užjautė kitą, bet ir gelbėjo, nc-

sas”, “garsioji” šalomsko lite- 
*a turką, komsomalcų “Bangos” 
choras, ir visi GPU agentai. Šu
ninė į savo nuosavą namą atša

joj, koncertavo įvairiose šaly
se, taipgi skambėjo jos malo
nus lyrinis soprano balsas Ro
moje.

Su šia dainos žvaigžde at
vyksta Lietuvoj Vytauto . D. 
universitetą iarik’iisi ELEONO
RA BARTKEVIČIŪTĖ, “Ame
rikos” moterų puslapio redak
torė, kuri pasirodys scenoje sū 
savo meno dalimi.

Taipgi atvyksta iš Toronto 
kalbėtoja , ponia ONA KALl- 
NAUSKIENĖ, kuri neseniai 
grįžo iš Lietitvbš, ir plačiai pa
pasakot dabartinę Lietu
vos it lietuvių būklę.

Prie šių įžymiųjų viešnių 
prisidės ir vietines geriausios 
meno jėgos; ipOClAUS gitąris- 

grupę, akordiarias su 'dairia, 
A.„Jbks Rūtele Kilimohytė, šū- 
(Idihiioš Š610 Irena ir Ramulė 
Ivaškevičiūtės, taipgi ciaimioš 
vyrų kvartetas, vedamas p. Ka- 
jacko4

tos Himną ir kelias liaudies 
dainas

3. Pociaus gitaristų grupė
4. Eleonoros Bartkevičiūtės

męno dalis ,
5. Akdrdiahaš su daina
6. Vyrų kvartetas vedamas p. 

Kaja'cko
7. Dainos žvaigždės pasirody

mas.
— PERTRAUkA —

8. Prol'esorė Milte Margel i te 
Paledeaū . muzika ir Ivaškevi- 
čiučių solo ir duetai.

9. Rūtelės Kilmonytes šokis 
Ponios O. Kalinauskienės

vusį Lietuvos prezidentą.
“Pasingas protestas” yra 

ties p. A. Smetonos žod 
kuriais jis pateisina savo pabė-' 
girną. Reiškia, Lietuva, ta did
vyrių žeriiė. turėjo garbės turė
ti prezidentą (kuris pats save 
pakartotinai rinkdavo), kuris 
sugebėjo pakelti tokį “didelį” 
protestą prieš “invaziją”, kad 
riet pabėgo iš Lietuvos; ar jo 
paties žodžiais sakant, iš gim
tinio krašto! . ’

Atsiirienu kaip > šiandien tas 
dienas, tuos riiomentus, kai 
ašarotomis akimis klausyda
vom dažnaus radlb pranešimo 
apie Lietuvos padėtį. Apie įvai
rius bolševikų reikalavimus ir 
galop išgirdom apie p. A. Sme
tonos pabėgimą .. Tą dieną 
mdri teko garbė kalbėti su vie- 
mt žilagalviu, septintą dešimtį 
baigidnčiū, bet dar stipriu ir 
energingu anglu, kuris visą sa
vo amžių praleido biznio ir po
litikos dirvoje. Kalbant apie 
karą ir Rusijos užsimojimą ant 
Pabalčio valstybių jis staigiai 
užklausė, 
Lletbvoš
Momentas tylus; krutinę 
slėgė, kad tik pahikėjris 
atsakiau: Man gėda, pone, 
rhano gimtinė šalis tūrėjo pre
zidentą, kuris didžiriūsiojc jo 
nelaimėje ją apleido...

šį įvykį kartoju čia ne dėl 
to, kad jis butų nepaprastas 
tik dėl to, kad ir šiandien to 
pat nuomones laikausi.

Geras kapitonąs, gaudama 
savo valdžion laivą, sudeda

pa-

10. 
kalba 

.11. Gitaristai
Dainininkes II dalis
Gitaristai 
dibras sū viešniomis.
kbricertd yra ruošiama

jums reikalingas. Kodėl musų 
tautos vadas neatsistojo prieky 
savo žmonių ir nepaskelbė pa
sauliui, kad jis negali pasira
šyti po Rusijos reikalavimais 
ir kad jis stovi su savo žmonė
mis, nežiūrint koks likimas io 
laukia. Bet ne! Jis to nedrįso 
padaryti, jis bailys. Tik dva
sios ubagai ir galėjo užimti iš 
kitų sunirtu pagrobtas parei
gas ir dirbti ne tautai, bet už 

| pinigus. Dabar jis rašys Lietu
vos istoriją, saugiai demokra
tiškoje šaly besėdėdamas, be'.

ką aš manau apie 
prezidento pabėgimą, 

taip 
jam

lai neužmiršta, kad didžiuma 
lietuvių tautos bus giliai įsira
šiusi Lietuvos istoriją į širdis 
ir tąjai, jo parašytajai netikės! 
Lai p. A. Smetona pagalvoja ir 
apie tai, kad jis ne vienintelis 
genijus, kuris galės Lietuvos is
toriją rašyti; .atsiras tikrų Lie
tuvos sūnų, dabartinio jungo 
kankinių, kurie galės geriau jo 
valdymo,,-Ja i k iis nušviesti, 
jpač tautos vado pabėgimą.

MINĖS SIDABRINĮ 
JUBILIEJŲ

Malonu yra pranešti, kad 
viena iš SLA kuopą, kūri ran
dasi I Jam ii ton, Kanada, stiši- 
laukė 25 metu amžiaus ir š a 
sukaktį hamiltoniečiai žada iš
kilmingai pahrinėti balandžio 
riiėn. 19 <1. Tąja proga Toronto 
SLA 236 kuopa yra kviečiama 
į svečius ir prisidėjimu prie 
programų. Toront'cčiai pakvie- 
tiiną priėmė ir ruošiasi į tą 
žymią hamiltoniečių šventę.

ŠIRDINGI ŽMONĖS
kai Aušros choras dainavo

13.
14.
Po 

puikiausių Mohtrealo šeiminin
kių Gdrbės Viešniomis ameri- 
kietėrilš ir totonlielei vakarienė. 
Aūbšfa ponios: Vilkaitierie, Gir- 
dauškieriė1, Jūškėvfčifertč, Vili- 
miėh&, MicktiVifehė IV kitos. Prie 
štaių patatnaUš jkhhoš, vikrios 
llelūValtėš mergaites.

Tąja Lietuvi! šio KONCERTO 
neapleisk! Jis bus. gražiausias, 
įdomiausias ir maloniausias už 
visus buvusius koncertus! Neš 
tokios jegps,. Ipip dainininkė 
Jone ŽUKAUSKAITĖ, tai rete
nybė! Todėl kviečia Kanėdoš 
Liet. Taryba visus Montrealo 
lietūUriš atsilankyti.

—Tyrų Dukružfe

Dh A. Kašatchtenko,
' Specialistas, turintis patyrimą ir 
‘daug praktikos. Gydo vįspkiąs li- 
I gas, geras patarnavimas. Diplomuo
tas , Peterburge. Antrašas

216 ST. CATJJERINE East.
Ligbriiiis pViima riūo 12—4 p. m. 

6-^-9 p. m. Tel. M. A. 6832.

kių, kurie parašė labai gražius 
laiškus į stotį ir chorui, bet at
sirado ir tokių širdingų žmo
nių, kurie manė, kad laiško ne
užtenka, o reikia chorui “už- 
fūndvti”.

Tais širdingais lietuviais yra

Jie abu atvykę iš Edmontono. 
Petras Kairys tik pasisvečiavi
mui ir greitu laiku vėl grįžta į

kbl gyvas liūs. Kas atsitiktų su 
laivais, jeigu kiekvienas pavo
jus laivui pAvetstų kapitonus 
“kiškiais”? Tttbiriet pilkiai Val
dytų jurį taip; kaip diktatobiai 
dabar valdo didesnę dalį Euro
pos šalĮšžemib.

Šiandien iries kanadiečiai ga
lime didiiriotiš Britų karališ
kąja šeima. Jau antri metai ka
ro ir nuolatinio bombardavimo 
Londono, o karališkoji šeima 
nė tik pasilieka rūmuose, ku
tui jau keliiis atvejais bonibų 
išgi’ia'riti, beit kasdien lanko la- 
btaiisiai išgriautas miesto vie-

rtfes ir priduOdi jiems kovingu
mo ir ištvermės. TaLgalinta 
pavadinti šalies valdovais, žmo
nių draugais ir prieteliais. Tai 
didvyriška ii’ žmonių meilės 
verta šeiiria!

Bet mūsą brangios gimtinės 
Lietuvos-, musų tautos vadas,

rys atvyko į Toronto su šeima 
tikslu pastoviai aps'gyventi.

Taigi jiedu susitarę ir prane
šė chorui apib “fundą”, o Ony
te ir Adomas KUriiūČiai leido

Choristai gėrė, valgė ir dai
ria Vo. Dainavo ką norėjo, kaip 
uorėj o ir kiek norėjo, — žo
džiu, visi turėjo laišVę ir pasi
tenkinimą. Gerbiamiems fun- 
dytojąms buvo padėkota ir pa- 
driinuota ir tikiu, kad choristai 
iigrii jūoš atsimins.

Griila, kad choras negali tu
rėti savo tarpe 
ir gerų norų 
PfetraS Kairys, 
mas lėmė būti
tdrpu kaip mums rytuose. Bet 
dažnai yra labai riialonu ir 
naudinga turėti draugų ir toli, 
nes geri žmones ir toli gyven
dami sugeba būti artimais.

Franccs

tokio darbštaus 
žmogaus, kaip 
Jam, mat, liki- 
vakaruosc, tuo
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TARP EUROPOS IR AZIJOS
Tiflisas ir gruzinai. — “Mes esame europiečiai”

džiaugsmo mano kaukaziš- 
keliončs draugas. “Tiflisas 
europietiškas, musų namai 
pat europietiški, — štai

mediniai ir geležiniai bokštai, 
kurie rodo, kad tose vietose 
randama žibalo.

Senas miestas
kalnų

■

ir patogiuose prospck- 
nematyti tokių orienti- 
papuošimų; rusų areli'- 

kurie caro laikais čia

miestui nuo- 
europietkšk

tamsus

GALIOTO W
“Mes, gruzinai, e.?ame euro

pietiška tauta”, pareiškia pil
nas 
kas 
yra 
taip
pažvelkite. Mtuų gatvės visiškai 
europietiškos. Musų sena, dvie
jų tūkstančių metų kultūra, 
taip pat europietiška, nors ji 
ir atsirado ant ribos tarp Eu
ropos ir Azijos. Aš esu buvęs 
Maskvoje. O kas liečia jūsų 
kraštų, Germaniją, tai, bukite 
nuoširdus, — ar yra labai dide
lis skirtumas?” Jis nekantriai 
prieina prie lango ir ranka nu
moja Rustaveli prospekto link, 
kuris savo tamsiais kiparisais 
ir išraitytais kandeliabrais tik
rai sudaro pasaulinio miesto 
įspūdį. Gruzijos jaunuomenė, 
apsirengusi tvarkingais euro- 
pietiškais rūbais, vaikštinėja 
plačiais, žole apsėtais šaligat
viais. Tarp Kaukazo sostines 
įvairių rasių gyventojų gruzinai 
labiausiai mėgsta būti viešumo
je, ir jų temperamentingas 
linksmumas yra budingas gat
vių vaizdui. Tvarka, švara ir 
grožiu pusės milijono gyvento
jų miestas Tiflisas neatsilieka 
nė nuo vieno tokio pat d’dumo 
Europos miesto. Tok’ų nuomo
nę pareiškia vienas vokiečių 
laikraštininkas ir toliau šitaip 
informuoja:

Deja, paaiškėja, kad europie
tis, kaukaziečių supratimu, tė
ra... mažai išsilavinęs. Jis tik 
čia sužino, kų reškia geras Ka- 
chetino vynas. O kų jis žino 
apie Gruzijos vvnuogynus? Jis 
taip pat nenuvokia, kad arbata, 
kurių jis geria, nėra nei kinie- 
tiška, nei rusiška, nei indišku, 
šiuo metu Gruzija tiekia visai 
Europos Rusijai arbatų iš nuo
savų plantacjų. Vaisingoje že
mėje tarp nuožulnių sniego pa
dengtų Kaukazo kalnų ir tro
piškų Viduržemio juros par 
krančių noksta citrinos, apelsi
nai, pamplemusai, mandarinai 
ir dar vienas savotiškas kartus 
vaisius, kuris vadinamas citru
su. Jam pranašaujama didelė 
ateitis marmelado pramonėje. 
Tačiau 
krantėse
taip pat pagal upes randama 
dar kai ko. Ten kyšo liekni

Aplinkui skleidžiasi 
pavėsis. Taip pat ir Tifliso gat
vės kopia į šlaitų. Ant plyšėtų 
uolų virš sraunios Kuros upės 
didingai stūkso sena tvirtovė, 
persų pilis, kuri kadaise buvo 
citadelė, o vėliau buvo žinoma 
kaip nekenčiamas kalėjimas, 
kuriame žuvo ne vienas Kau
kazo laisvės kovų didvyris. Č a 
viršuj butą ir Pompejaus, kai 
jis persekiojo Miriadų, iki Kau
kazo pakraščio. Tiflisas, šian
dien gruziškai vėl vadinamas 
“Tibilisi” (šiltoji), yra vienas 
seniausių pasaulio miestų, šia-

NAŲJIEN0g) CWeag0) JĮJ.
■ ■■ . t* I

pastangom ir didele mei’.e pao-j 
šia savo balkonus ir verandas. 
Senasis Tiflisas yra gražių bal
konų ir verandų miestas. Tik 
rusiškuose kvartaluose, jų pla-, 
čiuose 
tuose 
liškų 
tektai,
vykdyda\o staty 
šiam aziatiškam 
gus ir griežtus 
empiro fasadus.

Azija... Tai yra
gus pripildytas riksmo. Ta
čiau pardavėjai sula ne bran
gius sidabro išd.rbinius arba 
kaukaziškus kilimus. Jie pre 
kiauja europiškomis prekėmis, 
kartoniniais lagaminais, dirbti
nomis gėlėmis, kvepalais. Gi? 
dar tik 
noviškai 
klijentui
lygiai kaip ir kepurių siuvėjas 
čia pat vietoje pasiuva juodų,

batsiuvys tebe ėdi sę- 
ir deda laukiančiam 
batams puspadi i .is,

JOSEPH DANEK '

ir sausose kalvose, o

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

jos ir 
laikais 
Šimtai 
aiškius 
kartų

Europos jau Kristaus 
buvo žinomas alfabetas, 

invazijų paliko savo 
pėdsakus. Tiflisas daug 
buvo užkariautas, su- 

s ir vėl naujai atstaty
tas. Jis buvo puolamas romė
nų, bizantiečių, turkų, iranie
čių, saracėnų, arabų, mongolų 
ir, pagaliau, rusų. Gruzinų tau
ta tik labai trumpų laikų tega
lėjo pasidžiaugti politine lais 
ve. Dvyliktasis šimtmetis yra
jų kultūros ir valstybinio gy
venimo klestėjimo epocha. Tai 
yra legendariniai senųjų gruzi
nų kalulių ir jų didžiojo rašy
tojo Rustaveli laikai. Tačiau jų 
garbę tryliktame šimtmetyje 
vėl aptemdė mongolų puoli-
mai.

Tad šalia modernios Sovietų 
Georgijus icspublikos sostinės 
yra dar ir legendin’s, romantiš
kas, tukstanties ir vienos nak
ties Tiflisas, kuriame susikry
žiuoja įvairiausios istorinės įta
kos. Šis aziatinis Tiflisas yra 
aiškiai atskirtas nuo europie
tiško. Jis stovi prie kalnų 
uolos, jo gatvės siauros ir ja
me daug yra labai senų bažny
čių. Architektūroje ir orna
mentikoje, šalia gruziniškų sa
vitumų, randama taip pat la
bai daug svetimų, užkariautų
jų tautų elementų. Gruzinų 
mediniai, plokščiais stogais, na
mai su verandomis, kurios 
karštu vasaros laiku naudoja
mos gyventi, yra be abejo pie
tų Europos kilmės, tačiau jie 
būna gausiai papuošti orienta- 
liškais turėkliais ir geležiniais 
grotais. Gruzinai, lygiai kaip 
iraniečiai ir turkai, su didelėm

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
POGAHONTAS Mine Run iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta *7,80 
Perkant 5 tonus ar daugiau.

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
^ales Tay ekstra.

BLACK BAND LUMP ....... $9.75

INI AUJ IENOS
NAUJIENOS pirmas ir didžiausias Lietuvių Dien

raštis Amerikoj.
NAUJIENOS turi savo korespondentus visuose 

Amerikos miestuose ir kituose pasau
lio kraštuose.

NAUJIENOS paduoda vėliausias pasaulines žinias. 
NAUJTENOSK rasite necenzuruotų žinių iš Lietuvos. 
NAUJIENŲ prenumerata Amerikoj (be Chicagos) 

kainuoja $600, Chicagoj ir Europoje 
—$8.00.

NAUJIENOMS—pinigus siųskite šiuo antrašui 

“NAUJIENOS” 
1739 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO, ILLINOIS

ma čubeika. Dabar jau sunku 
būna prikalbinti siuvėjų pasiū
ti kaukaziškus, juodo perkelio 
marškinius arba gražiųjų “č?r- 
keskų” su šovinių kišenėmis 
ant krutinės. Tifliso gyventojai 
laiko šiuos gražius tautinius 
rubus kaimietiškais ir provin
ciališkais ir stengiasi rėdytis 
europietiškai. 

i y \
“Kaukazišku paproč'u’

Tiflise garbinama visa, kas 
europietiška. Šio miesto gy- 
ventojai netolerantingąi žiuri į 
tamsiaodžius kalnų piemenis, 
kurie dėvi papurusias kailines 
kepures, kai jie varo į turgų 
savo avių arba asilų bandas. 
Ar šiandien dar kas beatskiria 
visus tuos senus klanus, kur
dus, išdidžius, gražiai išaugu
sius lesginus, osettus su jų gra
žiais apsiaustais, čerkusus, če- 
čcncus, iraniečius, armėnus ir 
totorius?.. Jie visi ateina iš sa
vo kalnų į visai naujų pasaulį. 
Šių dienų Tiflisas yra pramo
nes miestas ir turi 520,000 gy
ventojų. Iš didžiulių .kaminų 
kyla durnai. Tūkstančiai buvu
siu , piemenų jau užmiršo jodi
nėti išdidžiais žirgais, jie atsi
žadėjo kalnų laisvės ir dirba 
geležinkelių dirbtuvėse, maši
nų fabrikuose, šilko audimo 
dirbtuvėse, tekstilės ir popierio 
pramonėje...

Gatvėmis, žengia krovinių ne
šikai. Jie neša centnerius sve
riančias naštas per žmonių mi
nias. Vienas jų neša ant pečių 
tikrų veidrodinę spintų. Atrp- 
do, kad mažasis nešikas bus 
tos naštos visai prislėgtas prie 
žemės. Tačiau jis juda pirmyn. 
Pirkėjas eina priešais ir rūpes
tingai vairuoja spintų tarp 
žmonių, automobilių ir vežikų. 
Čia yra taip pat ir sidabru iš
puoštų diržų, kaukazišku durk
lų ir auksu siuvinėtų orienta- 
bškų kepuraičių, tačiau visa 
tai randama tik senoviškų 
daiktų parduotuvėse prie Beri
jus aikštės, kuri seniau buvo 
vadinama kareivių aikšte. Vi
sa žuvusi didybė dabar ištrem
ta į dulkinas senų daiktų par
duotuves. Svetimšaliui roman
tiško įspūdžio sudaro mėlynų 
koklių mineretai. Tačiau tai nė
ra mošejų minaretai, kaip ga
lima butų pagalvoti, o tik nau
jos, “persiškos”, pirties dažy
tas lentų fasadas.

Malonu praleisti su gruzinais 
vakarų prie stiklo vyno. Jų 
tamsios žmonos yra lieknos ir 
ypatingos. Jos priprato, kad 
kalbėtų tik vyrai. Apskritai, 
gruzinai atrodo grynaiv vyriška, 
išdidžių, gyvų charakterių tau
ta. Madinguose restoranuose 
šokami “vakarų šokiai”. Tačiau 
kai nuotaika eina geryn, kai 
pasidaro jauku, tada moterys 
pasilieka sėdėti prie stalų, o 
vyrai kaukazišku papročiu vie
ni patys šoka. Visi svečiai, kel
neriai, žmogus prie bufeto, — 
visi ploja šokančiųjų žingsnių 
taktan. Garsusis spirgintas šaš
likas ataušta. Nepridera kram
tyti svogūnų ir ridikėlių, kai 
visas pasaulis klauso čongurų 
garsų...

JUDGE II. J. SANDUSKY

STATYKITE NAUJĄ 
NAMA

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

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

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

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

Per paskutinius 18 metu 
pastatęs arti 300 namų ir visi
no kostumeriai yra pilnai paten
kinti, kas liudija, jog ir tamsta 
navedęs man savo namo statymo 
darbą busi pilnai patenkintas.

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

JOHN PAKEL
BUILDING CONTBACTOR

6816 So. Western Avė.
Tek GROVEHILL 0306—0363
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ma-

Balsuokit Straight

DEM0CR1TIC
Rinkimai Antradienį, Balandžio 1,1941

For TRUSTEE
(ONE TO BE ELECTED)

H JOSEPH DANEK
For POLICE MAGISTRATE

(ONE TO BE ELECTED)

S HENRY J. SANDUSKY
For JUSTICE of the PEACE
■ ' ■ (FIVE TO RE^ELECTED)

8 TED J. ZAREMBA
8 FRĖDERICK WEIL
8 JERRY J. BROUSIL

FRANK J. GUERRA
JAMES NOVOTNY
For CONSTABLE
(FIVE TO BE ELECTED)

S DONALD O’BRIEN
S MICHAEL P. OHLER
S MATTHEW SCHRAMM
S ANTHONY MICKIEWICZ

JOHN VANDENBURG
For DIRECTOR of the LIBRARY BOARD

(TW0 TO BE ELECTED)

8 ANTON J. DVORAK
8 ANTON P. MOUREK

Balsas Už Demokratų Partiją 
Yra Pasitikėjimo Balsas 

Prez. Roosevehui
Balsavimo Stotys Atdaros Nuo 6 Ryto Iki 5 Vakare

r ■•.J-. ■ ;• ■ • <

T A 11 D V1/ I Busi turt,*nges- Hui lMnis ir laimin i 1IVI iltį gesnis Turėsi 
UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
Mokame 314% Dividendų

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

T™rsS $1,000,000.00

Atrodą kitę Metus Jaunesni 
NATŪRALIAI ATRODANTI

Oantų Fleitai

~ $35
Apkain.
Nemok.

10 MĖNJ! MOKęTI p a r A 
Pinigų grąžinimo ga- X || H Į 
ra n t i,j a. Denturos da- V 
romos tiktai gavus už- U 
sakymą ir nuo formų 
padarytų laisniuotų 
dentistų. ___

Pleitai 
Pataisomi Eiejna Bros

Lawndale Deniai Lab.
30 N. DEARBORN—Kami). 806 

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

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

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

Sekm. 10 iki 4.

ophie

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA 
— iš stoties —

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

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

Pirmadieniais taipgi 7:00 
vai. vakare.

Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

cheese 
food that’s digestible 

as milk itselfI

SPRfADSf SLICSSI TOASTS!
MELTS PERFECTLYI
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“Mes esame atsilikę 50—100 mėtų”
Kauniškė “Tarybų Lietuva” cituoja Stalino kalbą; 

pasakytą 1931 mėtų pradžioje, pirmosios “piatilietkos” 
treciuosiuose metuose. Rusijos diktatorius tuomet pa
reiškė :

“Mes esame atsilikę nuo priešakinių šalių 50—
100 metų. Mes turime nubėgti tą tarpą per dešimti 
metų. Arba mes tai padarysime, arba mus sumin
džios.”
įdomus pareiškimas, ar ne? Esame atsilikę 50—100 

metų nuo priešakinių šalių!
1931 m. pradžioje bolševikai jau buvo valdę Rusiją 

per 13 metų, ir per tą laiką sovietų spauda ir komunistų 
ląikraščiai visame pasaulyje be paliovos skelbė, kad Ru
sija milžiniškais žingsniais “žengia priekyn”, pasivyda
ma ir pralenkdama Ameriką, žengė, žengė — ir atsiliko 
50—100 metų! Tai kur stovėjo Rusija tuo laiku, kai Le
ninas ir Trockis pagrobė valdžią į savo rankas? -

Viena iš dviejų: arba ji buvo tuomet atsilikusi dau
giau, negu 100 metų nuo priešakinių šalių — arba ji per 
13 metų bolševikų viešpatavimo nepadarė progreso.

Jeigu Rusija buvo taip baisiai atsilikusi nuo kitiį 
šalių 1917 metų pabaigoje, tai tiktai bepročiai galėjo įsi
vaizduoti, kad ji tuomet jau buvo pasiruošusi steigti 
aukštesnę ekonominę sistemą, negu kapitalizmas, ir pa
rodyti kelią pasauliui į darbo žmonių išvadavimą nuo iš
naudojimo.

O jeigu Rusijos atsilikimas buvo 1917 metais ne di
desnis, kaip 1931 metais, tai reiškia, kad ji per tuos 13 
metų bolševikiško viešpatavimo neprogresavo, reiškia — 
Maskva ir jos gizeliai apgaudinėjo publiką.

Rusijos 50—100 metų atsilikimą pažymėjo ne koks 
nors sovietų priešas, o pats tos valdžios diktatorius. Ji
sai sakė, kad Rusija turi tą tarpą “nubėgti” per 10 me
tų. Jeigu ji ir butų “nubėgusi”, tai kitos šalys per šitą 
dešimtmetį juk nestovėjo vietoje. Taigi net ir geriausia
me atsitikime Rusija dar ir šiandien yra toli atsilikusi 
nuo kapitalistinio pasaulio!

Faktai tačiau rodo, kad ji yra toli atsilikusi ne tik
tai nuo kapitalistinių šalių, bet ir nuo žemės ūkio kraš
tų. Net sovietų komisarai, pereitą vasarą atėję į Lietu
vą su Raudonąja armija, pripažino, kad žmonių gyveni
mo lygis Lietuvoje yra daug aukštesnis, negu Sovietų 
Sąjungoje.

O betgi Lietuvos okupantai imasi “tvarkyti” Lietu
vos ūkį!

Seniau Chicagoj e gyveno vie
nas BE. Simons-Simokaitis, ku- j 
ris visiems įsipyko savo neririi- 
iais širaksėjimais. Prieš ŠLA 
Chicagos seimą, kuomet bolšė- ' 
vikdi rengėsi SLA užkariduti, ji
sai jifadčjo skleisti tarp ŠLA 
vėikėjų gandus, kad p. S. Gė- 
gtižis (tuometinis SLA prezi
dentas) “slaptai susitarė” šil ft. 
A. Smetona ir rengiasi “pdi’d'ŪO- 
ti” Šilsi vieni j imą fašištdnis. tlž 
Šitą plepalą Simokaitiš būvo iš
mestas iš SLA Vakarį Koinitfe^ 
to. Tuomet jisai pradėjo leisti 
hektografuotus lapelius, ata
kuodamas Pildomąją Tarybą ir 
užtardamas bolševikus.

Dabar Simons-Šimokaitis gy
vena Mašs. valstijoje ir bando 
pasigarsinti nešvariais melais. 
Rytiečiai jo dar kaip reikiant 
nepažįsta ir jisai tikisi, kad jie 
juo patikės. Viename laikrašty
je jisai piktais žodžiais plustii 
“Naujienas” ir pasakoja ajiife 
kokią tai socialistiį “Š3 kp.” 
Chicagos North Sidėj, kad ji 
sunaikinusi peticiją su parašais 
dėl Lietuvos nepripažinimo.

“Šituoš pdrtiŠuš” fašo Si- 
mokaitis, “Socialistų 83 kp. 
nariai sunaikino. Toje kuo
poje priklausė beveik visas 
ndtijiferiibčių šthbas ir tenai 
priklausė pats ‘Naujienų’ re
daktorius P. Grigaitis.”
Ponas Simons-Simokaitis čia 

meluoja per akis. Jokioje socia
listų North Sidės kuopoje P. 
Grigaitis nėra priklausęs (tenai 
buvo 81-a, o ne 83 kuopa), ir 
suprantama, kad ta kuopa arba 
jos nariai jokių peticijų nedtąs- 
ke.

Į kitus jo plepalus neapsimo
ka nė atsakinėti. ,

1 >

ieško Nuoširdumo

Pramonė nemokšų rankose

Liudas Gira fašistinėje spau
doje galėjo spausti ką tiktai jis ■ 
panorėdavo, tuo tarpu fašizmo 
priešai negalėdavo jam tinka
mai atsakyti.

Didžiausiubju jo talkininku, 
kaip jau minėjome, buvo karo 
cenzūra, kurią vykdė fašistų 
pastatyti agentai.

Nefašistiškai nusiteikę žmo
nės, negalėdami spaudoje tinka- 

o tie tik iš ftlažitiknos arba Ba-|mai atsikirsti Girai, stengdavo- 
joro. Kas nbitiihavo pereitahie si tai padaryti kitokiu budu. 
sėimė kandidatu į redaktorius Jam primesdavo padarytus 
K. JurgėlionĮ — ar ne komu- šmeižtus kiekviena proga. Ne 
riišttii? 0 ar jiš jirieš tai protes- vieną kartą Liudas Gira buvo 
avo? Ar “vienybė” jį už tai priverstas savo kudašių pasku- 

sftierke?” bomis nešti iš kavinės, kad pa
tai kame gi tas nuoširdų- leistas butelis galvos nepraskel- 

iiaš? 1 tų.
Liudas Gira neklaušdavo pra

dedančio rašyti jaunuolio dėlko 
paleido bakalą. Jis žinojo, kad 

A. Bimbai labai skaudu, kadi jauni vyrai ginasi tokiomis 
SLA viceprezidentas Mažukna priemonėm iš, kokių cenzūra
)asmėtkė bolševikų okupaciją dar nebuvo uždraudusi. 
Lietuvos. Sakb: Nežiūrint į akylių cenzūrą,

“feetgi niekas Lietuvos ne- kartas liuo karto vienas kitas 
okupavo. Negražu taip fak- rašinėlis ir lietuviškoje spaudo- 
lus kraipyti. Lietuva demo-|ie pasirodydavo. Keletas lietu- 

. rašančio
Liudos Giros vardu tekštelėjo 
stiprių žodžių, bėt čia paminė
sime tiktai Korsako-Radžvilo, 
nes dabartinėms apystovoins jie 
yra labiau budingi.

“O vis dėlto atsitinka, — ra
šo Korsakas “Kultūroje” 1931 
m., — kad tenka būtinai gi il
tis. Ir rimtai gintis. Ypač tada, 
kai puolimą pradeda toki vyrai, 
kaip mūšų “kritikų karalius” E. 
Radžikatiškaš”.

Korsakas prirašė kelis “Kul
tūros” puslapius įrodinėdamas 
Liudo Giros-Radzikausko rašo
mas nesąmones, bet Giros lite
ratūros reikaluose nemanė įti
kinti. Korsakas žino, kad Gira 
savo “kritikas” rašo ne sulig 
įsitikinimais, nes tokių jis nic-

LIETUVOS PILIEČIŲ SĄJUNGOS e. V. BER
LYNE 1940. VIII. II. -1941. L14

IŽDO APYVARTOS APYSKAITA
biivo padaryta be Mažiuknbs 
žinios, tai kodėl jis neprotes
tavo?”
Nuoširdumas geras daiktas, 

bet rėikaldUtį jo reikia iš visų,

“Vienybė” pasigenda nuošir
dumo pas naująjį “Tėvynės” re
daktorių ir pas vice-prezidentą

Mažiuknų. Jisai klausia:
“Bet kodėl praėjusiuose 

SLA rinkimuose Mažiukna 
buvo paskelbtas kaipo komu
nistų kandidatas? Jeigu Jai

P-

DRĄSIOS AKYS

kratiniu keliu nutarė įstoti įp^kų vyrų fašistams 
Sovietų Sąjungą.”
Šitaip drąsiai kalbėti gali tik- 

tdi komunistai — žriibiiės, ku
rie aklai tarnauja Maskvai.

REIKALAUJA LAISVĖS 
KOMUNISTAMS

Anglijos’laikraščio “The Man- 
chester Guardian” 
dentas Paryžiuje 
Francuzijos fašištai 
paleisti iš kalėj ithų 
vadus.

“Marcei Gittol
vusių vyriausių

rašo, kad 
reikalauja 
komunistų

vienas bu- 
komunistų

tas, “rašo Ddriot laikraštyje 
‘Cri du Peuplė’: ‘Jie (komu
nistai) pamatė šviesą 1939 
metų rugpiučio mėnesį’. Ta
da, kaip žinoma, Hitleris su 
Stalinu- .. pasirašė Maskvos 
paktą. ‘Į juos nebegalima žiū
rėt, kaip į pavojingus nau
jam rėįimpi.’ Tą pačią, die
ną nacių ‘France Travail’ 
agituoją, kad butų paleisti iš 
kalėjimų komlmistiškų pro
fesinių <sąjungų lyderiai.”
Iš to matome, kad Francuzi- 

jOje naciai kur galėdami sten
giasi kooperuoti su komudis- 
tais. Nieko nuostabaus — juk 
komunistai stengėsi padėti Hit
leriui užkariauti Francūziją.

Literatūros Reikalais

(Tęsinys)
II. Kultūros reikalams:
1. Darželio vedėjui (150X12) —-........................ 1,800,
2. Darželio ir vasaros kolonijos patalpos nuoma 3,000,
3. Chorvedžiui-vargonininkui (150X12) .......... 1,800,
4. Stipendijoms besimokinantiems (41X120X12 ir 7x50x12)

Viso 69,840,
II. šalpos reikalams:
1. Nedarbingiems šelpti (6X150X12) .............. 10,800,
2; Šeimų su vaikais paramai (32x50x12) ....... 19,200,
3. Pirmajai pabėgėlių pagalbai pristatant į darbą 

(300X50) 15,000,

Visb 45,000— Rm.

117,690— Rm.Viso išlaidų
(pas) Dr. Pr. Ancėvičius, 

Sąjungos Iždininkas.

1.

2

3.

4.

5.’

6.

7.
8.
9.

10.

120, Rm.

120,

120,

120,

120,

120,
120,
120,
120,

Dėl Lietuvos žemės ūkio nesutvarkymo bolševikai 
suvertė kaltę ant komisaro Mato Mickio ir atstatė jį iŠ 
vietos. Bet susovietintoje pramonėje tokia pat netvarka. 
Jau ir Kauno oficiozas apie tai rašo.

Jisai sako, kad fabrikai ir įmonės buvo paimti į val
džios rankas. Jiems vadovauti buvo paskirti komisarai 
— direktoriai. Bet komisarai nieko neišmano apie pra
monės vedimų, todėl fabrikuose ir įmonėse buvo palikti 
senieji inžinieriai. Kas iš to išėjo? štai kas:

“Daugelis darbininkų”, rašo Paleckio valdžios 
laikraštis, “pasiėmę ūkinių vienetų vadovybę; ėmė 
galvoti, kad fabrike ar įmonėje užtenka direktoriau
ti, (atšeit, sėdėti direktoriaus kabinete, pasirašyti raš
tus ir paitnti direktorišką atlyginimą, šiaip jau visi 
kiti reikalai bandomi pavesti technikiniams vado
vams ir inžinieriams. \

“Bet gyvenimas rodo, kad direktoriai, kurie tik 
pasirašinėja, kurie nfeįsigilina į visą gamybos proce
są, kurie patys nekontroliuoja gamybos vyksmo, at
liekamų darbų, kurie nebando pasisavinti techniškų
jų žinių, tokie direktoriai gali pasidaryti savo tech
niškojo personalo belaisviai, ir bejėgiai stebėti, kaip 
fabrike vyksta procesas.”
Toliau, oficiozas nurodo, kaip prastai dalykai yra 

tvarkomi “Drobės” fabrike, “Maisto” fabrike ir kitur.
Vadinasi; komisarai, paskirti direktoriais, nieko ne

supranta ir nieko neveikia, bet jie sėdi direktorių kabi
netuose; pasirašinėja kokias tai popieras ir ima direkto
rišką atlyginimą! Tai yra grynas parazitizmas. O tuos 
parazitus darbininkai turi užlaikyti.

XVI.
Gira kritikuoja ne fašistiškai 

nusiteikusius poetus.

Kol lietuviški krikdemai sė
dėjo Valdžioje^ Liudas Gira 
“kritikavo” bepradedančius ra
šyti poetus iš “Romoš katalikų 
bažnyčios” taškaregio. Jis dėjo
si dideliu “tėvynės mylėtoju” ir 
dar didesniu kataliku.

—Jeigu butum nerašęs sulig 
K. V. centro nurodymais, — 
vėliau tautininkams aiškino 
Liudas Gira, tatyfum hdšiskųs- 
damas, darbo visai tau butų 
nedavę. '

Kai valstybės iždą pasigrobė 
iaUtihinki|ki fašištai, Liudas 
Gira pradėjo kritikuoti iš “tau
tiško” tftškarėgio. Jeigu kuris 
nors tiktai drįsdavo paabejoti 
“tautos vadų” patriotiškumu, 
jėigii kas nurodydavo, jog į>6 
“tautiškumo” skraiste daromos 
didžiausios vagystės Lietuvoj ė, 
Liuddš Gira Spaudoje jį tuojait 
“sudirbdavo”.

—Jeigu butum nerašęs sulig 
fašistų pageidavimais, — paši-fašistų pageidavimais, 
teisinimui bolševikams šiandien 
aiškinąs Liudas Gira, — badu 
butum tūrėjęs dvėsti.

Fašistų galios 'gadynėje, kai 
Smetona buvo vyriausiuoju 
“vadų’\ o Voldemaras jo vizy- 
rium, dirai labai iėdgva buvo 
“apsidirbti” su fašizmo priešais

literatūroje. Kai tiktai pastebe- 
ddvo, jog spaudon gali praši* 
veržti kokia norš žinia, kuri ^a- 
li sugadinti nuotaiką kuriaiil 
nors “patriotui”, patelefonūb- 
davo vietos konifendantui, kuris 
visam karo meldi konfiskuoda
vo jau surinktą ir išleistą kny
gą arba žurnalą.

Jeigu vis dėltt) ir komenddii- 
ttts šį tą praleisdavo, tai tada 
Liudas Gira imdavosi sdvb 
plunksnos. Mylimiausias j b 
baubas buvo — “bolševikas”, 
“marksizmas”, “Maskvos ageh- 
tas”.

Nefašistiškai galvojančius jis 
tuojau ipakrikštindavo bolševi
kais. Visus ne “tautiškai” liū- 
tėiktus rašinius jis sumaišyda
vo su marksizmu. O jeigu šių 
dviejų epitetų jam nepakakda
vo, tai tada griebdavosi trečio
jo, pačio baisiausiojo — Mas
kvos agentas.

Liudas Gira aiškiausiai žiiib- 
jb, jog jiš iiielttoja ir viską šu 
purvais drapsto, bet jis taip il
gėsi, nes to reikalavo jo darb
daviai. Būti bolševiku (ne ‘ša- 
lioniniu) buvo uždrausta, paši- 
’Vadinti marksistu buvo pavb- 
jinga, na, tai Liudas Gira ir 
primesdavo visiems šiuos . vdr- 
dus.

Giros negalėdavo niekas
-- sukritikuoti.

užsakymais.
Korsakas ranka ant Liudo 

Giros htiinoja.

Tame pačiame “Kultūros” 
straipsnyje Korsakas-RadžvilasJ Z . - rašo:

“Suprantama, kad jau ir 
ankščiau E. Radzikausko lite
ratūros pažiūros ihums buvo 
gerai žinomos, kaip ir jam mū
siške. Tiėsa, tai dar nereiškia, 
kad negalima pasvarstyti bei j- 
vertinti jų... Ginčb Slinku rasti 
beiidtų dėsnių: inibmonČs — 
lyg vinys: juo labiau jaš kali, 
juo giliau jos lenda. Gi nėra 
nibko nuobodesnio, kaip bėtikš- 
liškas ginčas.”

Dar toliau Korsakas taip pri
deda :

“Bbt vis dėlto jei čia imamės 
ginčytis, tai tik ne todėl, kad 
bdndytųmė įtikinėti p. E. Rd- 
dzikūušką ar į jį panašitiš. Mes 
perdaug gerai htsiiiiėndme prie
žodį apie kuprotus žmones.”

Kuprotą tiktai grahb leiita iš
ties;
diš. Kai šiiioš žodžius Korsakas 
rašė, tai jis mdhe, jog Liudb 
Giros jam niekad nepavyks įti
kinti. Jis tb iie nenorėjo, todėl 
ant visko it ranka nitmbjd.

Bt‘t Koisdkaš šiitti atveju ap
siriko. Liudo Giros fašistiška 
kiiflra ištiesta Jie įrabo lentos. 
Kai tiktai Litidaš Gira pariiatė 
artėjančią šiiicklą šu piautuVh 
rdhkojc, kdi tiktai pastebėjo iš
kaltą kūjį, smetohiŠkg fašizmą 
ištaisė į staliiiiškąjį ir viskas 
tvarkoje;

Pats Korsakas šiandien nūb 
Liūdo Giros visai hėšiglilft. Da- 
bhr rankoiiiis štisįkabipę abu 
“priešai” pd štblyČią vųikštd. 
Liudas Gira lietuviškas biblio- 

. tėkdš valb ir renka iš jų Sėlius 
“Kultūros” nuniėrius, kūr Ko‘r- 
sdkaš Girą kritikavo, o kotša- 
kas sjiaUdžia Girbš poemas ii’ 
lidtu^iams jas įinihetd.

Priežodį dpiė kupritį Korsa
kas blogai pritaikė. Liudas Gi
ra ūaclarjdas iš tftklbs ihmkštbs 
medžiagos, kurį kibai lengvai 
išsltiešia. Kai tikidi papučia ki- 
tdkii vėjai, be jokios lentos Gi
ros kupi’a išsitaisb. Nuo šios li
gos tik grabo lenta jį išgelbės.

• —Kazys Varkala

sako Hėtuviškas prfežd-

(paš) R. Skipitis,
Sąjungos Pirmininkas

Berlynas, 1941 m. vasario 14 d.
PRIEDAS 1. (Prie išlaidų sąmatos II str. 4§) 

SĄRAŠAS BESIMOKANČIŲ, REIKALINGŲ NUOLATINES 
PARAMOS

Dr. Antanas Maceina, V. D. Universiteto 
docentas, 34 metų am. ........................... ...... ..............

Antanas Alekna, V. D. Universiteto studentas
25 m. iš tėvų gavo ....................................................
Albertas Avižą, V. D. U. studentas, 24 m. 
savarankiai vertės ............. ......................................
Viktoras Bagdonavičius, muzikas, studentas 
stipendinihkas ...............................................................
Vytautas Brizgys, gimnazistas ir 8 klasės, 18 m. 
buvo prie tėvų ................ ...... ....... .............................
Julius Butėnas, V. D. U. studentas, 27 m. 
savarankiai vertės ..........................................................
Apolinaras Gotzeitas, 3 kl. gimnaz. 13 m. prie tėvų 
Elena Gotzeitaitė, 7 kl. gimnazistė, 16 m. prie tėvų 
Zigmas Jakaitis, 7 kl. gimnaz. 20 metų, prie tėvų 
Jonas Januškevičius, 8 klasės gimnaz. 18 m.
prie tėvų ................................................................ ...... 120,
Šarūnas Jazdauskas, 7 kl. gimnaz. 20 m. prie tėvų 120, 
Aleksius Karaliūnas, 8 kl. gimnaz., 20 m. prie tėvų 
Česlovas Katilius, baigęs gimnaziją, 21 m. prie tėvų 
Bonifacas Ramanauskas, V. D. U. studentas,
26 m. savarankus .......................................  ...
Petras Skardžius, VDU studentas, 27 m. savarankus 
Kazys Veverskis, V. D. U. studentas, 29 m. 
savarankus ............................... .......................................
Danutė Bortkevičaite, 3 kl. gimnazistė, 14 m. 
ptie tėvų .................................................... ..................
Povilas Visockis, 3 kl. gimnazistas, 14 m. 
prie tėvų ........................................................................
Juozas Bansevičius, V. D. U. studentas, 27 m. 
savarankus ...................................... .............................
Jūratė Skučaitė, baigus gimnaz., 19 m. savaranki 
Birutė Skučaitė, 7 kl. gimnazistė, 17 m. 
prie motinos ............................ ..................................
Ričardas Garbaliauskas, 8 kl. gimnazis. 18 m. 
.prie tėvų .......................................................................
‘iola Garbaliauskaitė, 4 kl. gimnaz. 14 mt. 

prie tėvų ..... ....................................... ................ .........
Leonardas Garbaliauskas, 2 kl. gimnaz. 12 m......
Jonas Jakštas, ŽMės Ūkio akadem. stud. 26 m. 
prie tėvų .............. .........................................................
Eitąvičius Stasys, klerikas, 24 m. prie tėvų .......
Viktoras Bieliauskas, 23 m. klėrikas, savarankus 
Kazys Senkus, 22 m. klerikas, prie tėvų ..............
Jonas Kuncaitis, 23 m. klerikas, prie tėvų ..........
Leonas Jovaišas, 20 m., 8 kl. gimnaz., prie tėvų 
Marijonas Dambrauskas, 25 m. V. D. U. 
studentas, savarankus ..........,................... •............
Antanas Jonynas, 23 m., V .D. U. studentas, 
savarankus ...................................... ....... ..,..................
Tadas Palionis, 24 m. V. D. U. studentas, 
savarankus .......................................................................
Jonas Akramas, 25 m. V. D. U. studentas, 
savarankus ...................................................................

. Juozas Vaičjurgis, 27 m. V. D. U. studentas, 
savarankus ...........................................................
Plechavičius, 15 m. 6 kl. gimnaz. prie tėvų .......
Plechavičius, 12 m. 3 kl. gimnaz. prie tėvų .......
Plechavičiūtė, 16 m. 8 kl. gimnaz. prie tėvų .......
Stasys Rimkus, 24 m. V. D. U. studentas, 
savarankus ............................................. ......................
Viktoras Vaitas, 25 m. V. D. U. studentas, 
savarankus .......................................... .................. .....
Ignas Šilgalis, 26 m. V. D. U. stud. savarankus 
Feliksas Gureckas, kunigas, jau studijuoja .......
Teodoras Jokubauskas, kunigas, jau studijuoja .... 
Jonas Krivickas, kunigas, jau studijuoja ..........
Mykolas Stonis, kunigas, jau studijuoja ...............
Jurgis Razutis, kunigas, jau studijuoja ...............
Pranas Gaidamavičius, kun., jau studijuoja .......
Antanas Račkauskas, kunigas, 24 m. savarankus 
V. t>. U. studentas ....................................................

(41x120x12x7x50x12) ..............  63.240 Mk.
(pas) R. Skipitis, 

Berlynas, 1941 m. vasario 14 d. Sąjungoš Pirmininkas 
(Bus daugiau)
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Ekspliozijojė Ntikeii- 
tėjo Kėli Lietuviai

\ 1 • f •

Penki lietuviai liko sunkiau 
ar lengviau sužeisti.

MONTREAL, Kanada. — Ko
to 18 d. khilių dažymo įinotiti- 
Je (A. rioliatider and Sons, Ltd., 
730 W8iilhgtdh Št.) į^ko bdi- 
ši ekspliozija, dėl kurios žuvo 
tienas darbininkas, o 64 liko 
Sunkiau ar lengviau sužeisti.

Kiek žinoma, ąštūohi biivo 
labai rihitai sužeisti ir yra pa
bojus jų gyvasčiai. Ti^ sunkiai 
Sužeistų tarįie yra ir vifenaš lie- 
tutlš; Btltėrit, Mikas Mockevi
čius. r

LėĮigviau sužeisti liko: Tohy 
Kajokus, Alfbiišas Gibaš, Ali ta
ftas Kavaliūnas, Juozas Yukas 
jr Juozuk.-WAtkis.

Kalbamoje dirbtuvėje dirbo 
labai didelis skaičius Hbluvių. 
Iki šiol dar nepasisekė išaiškin
ti ekspliozijos priežastį. Nuos
toliai milžiniški. «—Moiitrealieiis

Armijos Kvota
Balandžio Men,
15,000

Drafto vedėjai spėlioja, kad 
balandžio rtiėnešio drafto kvo
ta Cook apskričiui bus apie 
15,000 vyrų, 4,500 daugiau be
gu kovo ničhėšį;

Dabar armija kasdien vidu
tiniai paŠflbkia cgzddiihacij'ai 
pd 700 vyrų.

Turi “Nuodėmių”
Bet Jis 105

Vengras Arpad Sabados, 
3717 We$t 68th Place, vdkar 
šventė 105-tą gimtadienį. Jis 
geria, ruko, turi ir kilų “diio- 
dširiių”, bet jaučiasi sveikas ir 
Stiprus, todėl sako, kad “ddug 
laiko praleidžia dirbdamas 
iafike.”
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C. I. O. Streikas Bethlehem Plieno Dirbtuvėje

imtasis kaimas
Jei
Dr

(Tęsinys)
Į litanijos pabaigą atėjo 

Švarbienė, o vėliau ir jos vy-

| žipų.SUKU,

dynas su žmona ir visi kiti kai
mynai. Sugarmėjo ir vaikų 
pulkas. Tada pradėjome giedo
ti “Pone Karaliau, Dieve Visa
galis”. Taip visą maldaknygę 
ir išgiedojome. Po to Bark 11- 
vienė paleido 
pirštais ėmė 
Švabienę:

—Ta kale 
rūstybę...

—Pabučiuok man ...
—Aš tau pabučiuosiu ... 

Smertis ant nosis, o ji dar už-

savo liežuvį ir 
badyti vargšę

užtraukė Dievo

Palengvinti q j r j
Vargams O L. V/ Ų

SKYSTIS 
j" I" I ■ TABLETAI

B<% MOSTIS 
NOSIMS LAŠELIAI 

W W V COUGH DROPS
Mėginkit “Rub-My-Tism”—Puikus 

Tepalas

TONY LUKOŠIUS 
Geriausias Brighton Parko 

DRABUŽIŲ 
VALYTOJAS 

2555 W. 43rd St. 
Reikalui Esant šaukite: 

Tel. Lafayette 1310

O

*

sikabinės, begėde...
—Tu pati begėdė. Kas pirma 

pradėjo, jei ne tu? — nepa
siduoda Švarbienė.

—Nutilk! — sutrepsėjo koja 
Barkuvienė.

—Nenutilsiu!
Aš tau akis išdraskysiu ...
—Aš tavo kapą apdergsiu ...
—Aš tau nosį sugrusiu. Tfiu!

Tfiu!

ir za- 
nebe- 
suolo, 

nuo

gomis rodytis kaimynkos. Visi 
tik trauko pečiais. Kai kurie 
pradėjo prašyti tėvą, kad pa
skaitytų šimtmetinį kalendorių. 
Tėvas sklaido lapus, ieško ke
turioliktų metų aprašymo. Tuo 
tarpu dvi bobos ir kala 
latija. Pagaliau Barkus 
iškenčia: atsikelia nuo 
atsikrankščia, nusiriša
pilvo pantį ir “čiakšt, čiakšt’ 
per nugaras abiem bobom. 
Tos, kaip bematant, atližta. O 
tėvas tuoj pradeda “kirelei- 
son”. Taigi užtraukia litaniją, 
'kad nuramintų įsisiūbavusias 
kaimynų aistras.

Kitą dieną, kada didelė rau
dona saulė pradėjo merkti sa
vo blakstienas bei už jurų 
slėptis, lai tik žaros skaisčiai 
tebešvietė, tarsi jos butų krau- 

jju nulaistytos. Vėjas sujudino 
skaruotas šakas ant dangaus,

MASTER WIND0W SHADK C0.
S. J. Vondrak , Tel. Lafayette 4560 

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

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

“SKALBINIŲ MEISTERIAI”
15 TROKŲ JUMS PATARNAUTI

Tereikia Telefonuoti — HEMLOCK 2500

)

SI

H

•••♦ <?

K

SKALBIMU MAISAS UŽ $ 1.00
PER VISĄ SAVAITĘ

Jvedam 2 Naujus Taupumo Patarnavimus
Staltieses ir Patalines Išprosinam už Revoliuciniai Žemą Kainą! 

Jokia kita skalbykla niekad nėra padariusi panašaus pasiūlymo 
šeimininkėms. Musų nauji metodai ir moderniški 
įrengimai duoda mums galimybę padaryti jums 
eifna cjiifaiiDSK 
NAUJAS SPĖCIALIS PASIŪLYMAS!
Jūsų visi skalbiniai bus išdžiovinti tiktai už ..........

■J 0 už svarą

£ už svarą

' j , t .., ,, 4 , > i A A bJ i fc,N 0-aCME
Pikiėthinkų eilė stovi prie Bethlehėm Plieno difblUvėš, Betlilelieib,- Pd., kur .

C. I. O. darbininkų unija sustreikavo. Dirbtuvėj dirba 18,600 žmonitį ir dabartiniu 
irietii turi datigiati hėgu bilijono dolerių vertes apsaugos užsakymų.

ir ta ttgriiš ėmė taip barigttoti, 
jog mums pasidarė baisu. Per 
nugarą perėjo šiurpas, o dan
tys pradėjo kalenti. Palupo 
drebėjo, tarsi kisielius. Rami
nausi, kad aš ne vienas. Ma
ma ėmė verkti, atsiklaupusi 
žegnotis ir muštis į krutinę. 
Kitos moterys irgi pasekė ją. 
Tik vyrai, kurių tarpe ir aš 
buvau įsispraūdęš, nesijudino 
iš vielų ir tik įtemptai sekė, 
kaip pamažu miškas ima blės
ti ir pagaliau žaros gesta.

Tačiau netrukus surėmė ki
ta baimė: nei iš šio, nei iš to 
kiaules ėmė žviegti, o karvės 
nesvietiškai baubti. Kitu at
veju aš bučiau atsikvošėjęs ir 
dasiprotėjęs, kad deglosios ė- 
dalo prašo, nes nuo ryto nie
kas jų nešėrė, o karvių tešme
nis degina neišmilžtas pienas. 
Bet tas paprastas dalykas ta- 

S^įda niekam nė į galvą neatėjo. 
|^Tai dar labiau šiurpino įerzin
ęs i tus nervus ir, rodosi, sakyte 
$ sakė, kad jau artinasi baisioji 

valanda. "Senis Kvedcras tai 
ar ir patvirtino:

—Mat, ir gyvuliai nujaučia

fi-1 .Kaip tik ttio momentu pro 
K medžiu viršūnes aš pamačiau 
Įs, keista žvaigžde. Tiek buvau

į sujaudintas, jog voš galėjau'

MARŠKINIAI RANKOMS ATLIKTAS DARBAS, Qc 
iTltlllOllllllrllto GUZIKUS PRISIUSIM, PATAISYSIM ** f

OPR. 19*1. NEEDLECRAFT SERVICE, INC.

CROCHETED RUG PATTERN 2794
No. 2794—Mėgstąs patiesalas.

MES OPERUOJAME 100% UNIJINE SKALBYKLĄ

GAGE PARK LAUNDRY, Ine. 
5001-05 South Western Boulevard 
<e>V' '^♦X. .&♦.&

I NAUJIENAS NEEDLECRAFT DEPT 
| 1739 So. Halsted SL, Chicago, I1L

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man PkVyzdf Nd._

I Vardas ir pavardė.

Adresas.

Miestas ir valstija.

No. 2794

—Mama, mama . .. žiūrėk
jau kometa ateina...

KANADIETES 
APYSAKA

Vakar pradėjome spausdinti 
“Gimtąjį kaimą”. Tos apysakos 
autorė yra kanadietė. Ji labai 
gyvai vaizduoja Lietuvos žmo
nių būklę pasaulinio karo me
tu. Vaizduoja ji tą tragediją, 
kurią lietuviams teko išgyventi 
rusų ir vokiečių okupacijos me
tais.

Pravartu tą apysaką perskai
tyti, o ^pačiai dabar, kai Lietu
va ir vėl liko tusį okupuota. 
Juo labiau, kad dabartinė oku
pacija Liettfvos žmonėms už
krovė tokią jau sunkią naštą, 
kaip ir anų laikų rusų ir vokie
čių šeimiriihkavimas.

keista žvaigždė bei su dideliu 
smarkumu nėrė aukštyn. Jos 
uodega buvo ilga, skamota. Ki
lo baisus triukšmas. Moterys 
sukniubusios ant žemes cypė, 
o vaikai joms pritarė. Vieni 
vytai keikėsi,‘ kiti ašaras liejo 
ir maldavo Panelės švenčiau
sios užtarimo mirties valando
je. Barkuvienė nualpo, b Bur
kus apsikabinęs jaučio balsu 
baube:

—Marei, , nesibijok, palatik 
... ir aš ir aš tuoj .. ati-dir.

Man pasidarė silpna ir aš 
nualpau, i Todėl Hėbelnačiau, 
kaš dėjosi toliau.’ Atsipeikėjau 
tik, kai pasigirdo nesvietiškas 
kdliojimasis. Supratau it prife- 
žastį: švabifciiė apdergė Bar- 
kuvienei nugarą. Tiesą pasa
kius, visiems buvo didelio 
strioko, todėl nieko stebėtino, 
kad taip atsitiko.

Šia*ip viskas laimingai baigė
si. Susirinkusieji ėmė įsitikinti, 
jog svieto pabaigos nebus. Bei 
vis dėlto jie kalbėjo poterius 
ir prašė Aukščiausiąją, kad ati
tolintų nelemtąją žvaigždę su 
uodega. Mūšų maldos, tur būt, 
buvo išklausytos, nes klebonas 
pagarsino, kad kometa nukri
tusi į jurą. Tąsyk žmonės ga
lutinai apfiitio, nors visokių 
gatidų Vis dar netrtiko. Bdrkus 
sakėsi ant dangaus riiatęs ryk
štę. Kitam vėl kažkokie pra
jotai pasirodė, žodžiu, visokie 
gandai buvo platinami* Mela
giams tai tikros Velykos buvo: 
plepėk, kas tik ant seiles už-

eina, o žinonės už tikta pinigu 
ihia. Ne tik 'tiki, bet dar reiš
kia dėkihguhią ir vaišina. Se- 
rtiš KvcHerids nebežinojo ne 
ką b'rašiinaiiyti: pradėjo tvir
tinti, kad jdkios kometos ne- 
buvb. O tuo tarpu jis kartu 
su visais liuke šv e o paba.i- 
gos ir matei kaip pasirodė dan
guje žvaigžde su uodega.

Kiįria’ni laikui praėjus mes 
jau Ijuvbine bepradedą.pamirš
ti tąį ndlcmtą komet.j, kaip 
vienį diėiitį Čliie ir užtemo 
saulė.' Ir vėl kinkų drtbūjimaš 
bei- phldįitį tarškejlibas.

•—Nėsdlattkšimė gerti metų, 
--kalbėjo tėvas,. — kas jiorš 
atsiliks.‘

Ir mano levas retai ąpšigau- 
dato; jo pranašavimai $ana 
dažnai išsipildydavo.- Jiš buvo 
plačių pečių ir turėjo didelę

gfilv^. O tb'kiė žmonės, kaip ti
kindavo mano mdnia, papras* 
lai yra pranašo uosle apdova
noti.

Žinoma, toli gražu nevisi tė
vo pranašavimai pildėsi. Kaip 
pavyzdžiui, ir šį karią: prana
šavo blogus metus, o tuo tarpu 
jie buvo nepaprastai derlingi. 
Musų pievoje šieno užaugo 
tiek, kaip niekados. Rugiai, 
kviečiai ir, bendrai, visas va-

rdjė vandiio. Todėl visi džiau
gėsi ir rankas trindami per

usu putė ir šypsojosi. Ir kaip 
nesidžiaugti bei besišypsoti, 
kai laukuose tiek gerybių. Visų 
ūpas pakilęs, nusiteikimas 
puikiausias. Tik musų kieme 
įsigalėjo kažkokia prislėgta 
dvasia. Mat, Zenonui reikėjo 
į kariuomenę eiti. Vadinasi, 
vargšui teks kur nors Rusijos 
gilumoje atsidurti,—Kaukaze 
ar Sibire. Rusų kariuomenėje 
buvo labai blogai tarnauti, o 
ypačiai lietuviams, kuriuos 
karininkai dažnai ir apstum- 
dydavo. Kai kurie tvirtino, jog 
Zenonui nebusią bloga, nes jis 
mokytas, o su tokiais ir “potu- 
čikai” žmoniškai elgiasi. Kve- 
deras tvirtino, kad Zenonas 
busiąs į “apicierius” pakeltas 
ir jam nereikėsią šuns vietoje 
slankioti. Kaip butų gerai, gal
vojau aš, kad Zenoną “api.D 
riu” paskirtų.

Zenonas turėjo atvažiuoti į 
x'vnus, kur jam buvo rėhgia-

> išleistuvės. Tėvas pagami
no alaus ir nupirko gorčių 
degtines. Motina prikepė kum
pių, privirė dešrų su kopus
iais. Ot tai bus balius! Kad tik 
Zenonas nesuviltų...

Ne, to negali būti. Zenonas 
niekuomet duoto žodžio nesu
laužo. Jei ką pasižada, tai vi
suomet savo pažadą išpildo 
Norš, kaip sakoma, akmenimis 
IVdavo, bet jis visada pasi
stengdavo būti. Aš nekantravau 
ir bijojau, kad nenueitų nie
kais bandurka, kurtą, kaip 
mailia sakė, Zenonas žadėjęs 
man atvežti.

—Motin, gal tu ncnusiklau- 
Sei? — jau ėmė nekantrauti 
ir tėvas. — Gal kitą sekma
dienį sakė? (Bus daugiau)

Insurance reik pas
P. Vileišį EIK
DR. P. V I LEISIS

Atatovae
Prudential Ins. Co. of America

175 W. Jackson H AR. 2506
, Bonu N J

4432 S. Caiifornia Avė. Lai 077]

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAt CO.

1216 S. Halsted St VICtory 4965
Stogus, rynas, stoglangius Hr 

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

apdraustas.

Remkite Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.—VVHOLESALE

4707 S. Halsted St.
Tel. Poulevard 0014

N epriklaiisomybė 
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 3^%.
KEISTITTO SAVINGS

and LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS. Soc.

3236 S Halsfeo St. CAL. 4118

TALPU

SPECIAL ’ 
TRUMPAM 
LAIKUI 
60 Dienų 

DvVai išbandyt

ir nesulaužomi
Mokėti

MONEY-BAC* 
ftUAfiANTEt

vie- 
nas 

$2.00 
DYKAI

Įp

i $17.50*
viena

American Beauty 
Pieitai
Ploni, natūralus,

12 Mėnesių
FACE-F O R M 1 N G 
P L E IT AI, natūra
liais gurnais, nesu
laužomi .......................j£ MUS!

Jus persitikrinkite, kad Mes Turime Didžiausį Pasirinkimą 
,r?os Rūšies

* FOTOGRAFAS
IR VISOKIAU
SIŲ KITŲ STA

TYBOS ME
DŽIAGŲ

APSKAIČIAVIMAS
Pieitai gaminami nuo įspaudų 
gautų nuo laisniuotų dantistų

Atsiheškit ŠĮ Skelbimą! ~
Jis $0.00 perkant

Vertas " naujus pienu

Excel Dental Lab., ,ne
4707 IRVING PARK RD.
11351 S. M1CHIGAN AVĖ.

701-43 ĮVEST 63rd STREET
32 VV. VVASH1NGTON ST.

Tel. DEArburn 1470 
vakarais- 4 aukštas

Mes finansuOsinic įtišį namo pe ubymą ir mą — x\ieico berei
kia numokėti. Mokėkite per Tris Meti^-r-Apkąinavimai Nemokamai 

LIETUVIŠKAS PARDAVĖJAS 

CARR-MOODY LUMBER CO.
. STANLEY LITVINAS — Gėheralis Vedėjas 

3039 So. Halštėd St. VICtory 1272

Lentų 
Medžiagų 
Stogams
Medžio 
Reikmenų 
Statybai

Studija 
mos ri 
derniškomis u ž 1 r i- 
domis ir tPollyvvood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. 63rd S L 
Tel. ENG. 5883-5840

vo

Dabar laikas Investuoti
i t V* ii •< V **•»’. • *’>’ 4 I ♦ >

PINIGUS

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Šaukit Tel. VICTORY 0066

UNIVERSALSAVINGS&LOAN ASS’N.
Z ‘

SOUTH HALSTED STREET

Mokame 3!4 Nuošimčio ant Visy Investmėiitij

iiištį indėlidf ^drausti iUi $5,000.00 per Federal Savings and Loan Insurance Corporation, 
Washington, D. C.

'ĮSI LIETUVIAI 
REIKALAUJA
PLEITU

Veikite į Phillip’s Dental Labo 
ra tory kol kainos žemos

TRU FIT 
FLEITA! 

Lab. kaina

$g.so
ir aukšč

GARANTUOTA MEDŽIAGA
Paisome ir Atnaujiname senus 
pieitus viena ... $1.00 

ena ■ ir aukš.
PHILLIP’S DENTAL 

LABORATORY 
2358 WEST 63rd STREET 

Prospect 2174
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

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

nuo laisniuotų dentistų.

-------- KMrtiifM.ittMMilMhirtHi f! 11' i __
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Illinois - Indian M i c H i gan ~ Wisconsin. Žinios j
Fordą Šaukė, Bet 
Fordas Nebuvo

CIO organizatorius | 
dirbtuvėse, sako, kad/

neralis 
Fordo 
24 valandų bėgyje, apie 15,000 
darbininkų du kartu buvo su
stoję dirbti apie valandai lai
ko, reikalaudami, kad kom
panija svarstytų jų skundus. 
Kompanija sutikusi lai pada
ryti.

ŪKININKO SŪNŪS UŽMUŠTAS

Fordo Darbininkai Budo 
Sustoję Dirbti.

DETROIT, Mich. — Darbo 
taryba, kuri dabar svarsto
CIO reikalavimą skelbti bal- ~ •
savimus Fordo dirbtuvėse, va- i^amdyS ChlCagOS 
kar buvo pašaukti j liudinin- Darbininkus 
kus Henry Fordą, jo sūnų 
Edsel, taipgi Harry Benuei
tą, Fordo darbininkų viršinin
ką. Nei vienas jų tardyme 
atsilankė.
Reikalauja Svarstyti Skundus, chicagos "ir kitų vietų

JOLIET, III. — Pagal susita
rimą su AFL statybos unijo- 

1 c" mis, kontraktoriai galės sam-

Michael F. AVidman Jr.,

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.

statyti 
didžiulę amunicijos dirbtuvę, 
kuri statoma prie Kankakee.

Kontraktoriai ruošiasi imti 
240 darbininkų, apie pusę jų 
chicagiečių.

Bandys Deportuoti 
Harry Bridges

85c 
60c 
60c 
60c 
60c

LAKE FOREST, III. — Dc-

NAUJIENŲ-ACME Teiepliocu.
John Kelly Jr., 13 metų amžiaus, iš FrUitport, Mieli., ūkininko sūnūs, kurio 

suleriotas kūnas rasta krūmuose, mylios atstume nuo namų, ir Mr. ir Mrs. John 
Kelly, liūdesio apimti tėvai, policija ieško dviejų negyvojo vaiko draugų, kurie 
prapuolė po to, kai atrasta kūnas.

wiu’ išvykJ'Tsan' įSancS UŽdafė DU MaZUS
Gal., kur jisai vos valdžiosby- 1
lą prieš Harry Bridges, CIO, 
jūreivių unijos lyderį ir ta- ------------
riainą “komunistą”.

Goodvvin bandys Bridges iš- rių nutarimu likviduojasi Ply- 
nepageidau- mouth State Bankas. Atmokai 11 • t • • • •

Milwaukeeje
Vedybos

Traukinys Užmušė
3 Hammondiečius

MACOMB, III. Dircklo-
MILVVAUKEE, Wis. 

dybų biuran prašymus 
vių leidimams padavė 
Jurgiams, 24 metų, su

ja’mą svetimšalį.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

depozitoriams visus pinigus.
Taipgi uždaromas National 

Bank of Colchester. Jo turtą 
perima ir depozitoriams pil
nai pinigus atmokės, kas to 
reikalaus, National Bank of 
Macomb. Antras bankas skun
džiasi, kad mirtis ir draftas 
“perdaug praretino” jo direk
torių sąstatą.

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
Trys Metai 
Be Sąmones

Prisipažino Nužudęs Vėl Kvos Buri 1 Q13 Metų Draugų
MUSKEGON, Mich. --- 14 

motų 'Glenn Arthur Brough 
Jr., prisipažino, kad jis su 11 
motų broliu nužudė 13 metų 
draugą, Jack Kelly, kurio kū
nas buvo atrastas pelkėse 
Fruitfort, Mich.

prie

Rutkauskas Iš
Sheboygan 1-mas 

I Ritimo Turnyre

jungtu- 
Irene

Arlnur Limited ekspresinis traukinys
F. Frenz, 29 melų, ir Florence sudaužė
M. Bartisch, 21 melų, su Ro- 
berb'Rose, 25 metų. Visi jau
nieji yra milwaukiečiai.

IIAMMOND, Ind. — Penn- 
sylvania gelžkelio Broadway

Lietuvių Pilietybei
\VAUKEGAN, III. Apie 

balandžio 28 Lake apskrityje 
kvotinius 

popie- 
.lų tarpe, kaip ir

175 ateiviai laikys 
antriems 
riams gauti 
pirmesnėj į 

i lietuvių.
Po šių kvotinių vėlesni 

I likau t ai arba ne 
mų turės laukti 
mėnesio.

spaliu

f*

NVis. — Joc 
pereitą savai-

SHEBOYGAN 
Rutkauskas J r., 
tę \Visconsin valstijos ritinio 
(bowling) turnyre užėmė pir
mąją vietą išrisdamas 738 
punktu^ trįijuose lošimuose.' 
Atskirais žaidimais jo rezul
tatai buvo: 256, 228 ir 251.

Tai antras kartas šiemet 
Rutkauskui iškilti. Sausio mė
nesį laikytame panašiam tur
nyre jis buvo paėmęs pirmąją 
vietą su 737 punktais.

j Uždarė Mokyklą 
Dėl Škarletinos

SKOKIE, III. -- Dėl šešių 
susirgusių Škarletina uždaro
ma Cleveland pradinė mokyk
la, kuria lanko 225 vaikai.

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

MADOS

(roką, užmušdamas 
jame buvusius tris vyrus, Le- 
wis Pietranczyk, Sam Ostrow- 
ski, ir Norbert Weiss. Nelaimė 
įvyko prie Lake avenue kryž
kelės.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

koplyčios visose

ELMW00D PARK, 
Trys melai 
“miego liga”, D 
Eilėn Reardon, vis dar tebe
miega. Ji guli 
76th avenue.

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

su POVILU SALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai

YARds 1138
YARds 1139

imi imu iiciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iii*

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

>1111IIIIIlllllllllltllllllllllllllllllllll

I. J. ZOLP
K Phone YARds 0781

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

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

DR. MARGERTS
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rezidencijos Telefonas:

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos:

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

AKIU SPECIALISTAI
namie, 3132

Keturi Nori Būti 
Majorais • KITATAUČIAI

atgal
metu c

III.
susirgusi
mergaitė

AURORA, III. — Antradienį 
Auroroje1 įvyksta miesto val
dybos rinkimai. Kandidatų į 
majorus yra keturi, dabartinis 
Harry R. Warner, Ray Mar- 
shall, Wilson Groshans ir 
Andrew J. Garter.

Registruotų balsuotoju yra 
27,258. (

nuo

Dr. F. Pulsucki LeVan
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Pakliuvo Po 
Automobiliu DR. VAITUSH, OPT

LIETUVIS

NORTH CHICAGO, III. — 
Po automobilių, kurį vairavo 
Antanas Cizauskas, 2005 Ho- 
nore st., pakliuvo ratukais 
čiužinėjanlis berniukas, 13 
metų Vau Sevens’ka, 1228 Vic- 
toria Street. Buvo sužeistas.

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
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superlor 9454 ar Central 7464

Žuvo Herrinietė
Šešis

automobilių nelaimė- 
užmušta Herrino gy- 
Mrs. John Hiller, o 
žmonės, tarp jų du

HERRIN, III. 
terville 
je buvo 
ventoja, 
šeši kiti
vaikai, buvo kritiškai sužeis
ti. Visi Herrino ligoninėje. ,

Irgi Suvaržė 
Vandens Vartojimą

4634

4634—Sportiška graži suknelė. Su
kirptos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 44, 
46, 48.

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 A v.

Phone YARDS 1373

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

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

šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai diena.
Phone MIDWAY 2880

DR. STRIK OL’TS
Gvdytoias ir Chirure-a?
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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maiirice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

ADVOKATAI

1646 West 46th Street

LACHAWICZ IR SŪNŪS 
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East lOSth Street Tel. Pullman 1270

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

Telefonas YARDS 1419.

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

ANTHONY B. PETKUS
6812 So. Western Avė. Phone GROvehill 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109 HARRISBURG, III. — Mes

to taryba uždraudė 
iams naudoti miesto vandenį’^ 
Hifomobiliams, šaligatviams ir 
namams plauti. Gręsia 
dens trukumas.

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

gyvento- varde ir adresą. Kiekvieno pa- 
1 vyzdžio kaina 15 centų. Gali- 

j pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikta adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted SL, Chicagd, III.

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTTSTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

van-

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
3

Galvidienė
Ligoninėje

FREESOIL, Mich. — Pauli
na Stearns ligoninėj guli p-ia 
Walter Galvidienė, Freesoil,. 
Rou’e L, gyventoja.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted SL, Chicago, IR

Čia |dedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzdį Nn
Mieros ...................... per krutinę

(Vardas ir pavardė)

Remsite tuo*, kurie

“NAUJIENOSE*

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

Dr. Kari Nurkat 
(NURKAITIS) 

Atsakomingas 
pritaikin ime 
akinių už priei
namą kainą, tai
pgi ant lengvų 
išmokėjimų.

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

Yards 3089

DR. RRTTNO .T. 
ZTTBRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 7R99 

Namu Tel. VTNCENNFS 5272

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Tel. HYDE PARK 3395
Dr. Sušauna Slakis

Moterų ir Vaikų Ligų Gydytoja 
Dabar priiminės ligonius namuose 

6733 S. Crandon Avė.
Vizitai sulig sutarties 

(išskiriant trečiadienius ir šešta.)

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALumet 6877

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

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

3149 SO. HALSTED STREET 
TeL VICtory 2479

i
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Trečiadienis, kovo 26, 1941 NAUJIENOS, Chicago, DL

PIRMAS CHICAGOS LIETUVIU BANDYMAS 
IŠEITI J PASAULĮ SU PILNA “GRAND 

OPERA“
BALANDŽIO 6 PAMATYSIM LIETUVIŲ KALBOJE 

“CARMEN”
Chicagos lietuviai dar šį pavasarį pamatys du gražius 

veikalus

Tai opera ”Carmen”, 
stato scenoje Goodman 
balandžio 6 d. Chicagos 
vių Choras “Pintlyn”, ir
nias Išradėjas” arba “Pirmas 
Degtindaris”, kurį suloš Vyrų 
Choras gegužes 4 d. Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj.

šiuos abudu chorus mokin i 
ir diriguoja p. K. Steponavi
čius.

kuriį daro skirtumo kokioj kalboj jie 
teatre yra lošiami. Svarba yra ne kal- 
Lietu- boję, o tame, kad musų scenos 
“Vėl- ir dainos mėgėjų tardė jau su

sidarė tokia 
imtis už šio 
darbo.

spėka, kurį drįsta 
didelio ir sunkaus

Bilietai Jau Parsiduoda
Operos pastatymas scenoj 

yra nepaprastai sunkus dalykas 
dėl to, kad visas lošimas eina 
dairiomis. Kiekvienas daininin
kas kartu tūri būti ir geras lo
šėjas artistas, o kiekvienos lo
šėjais tui-i biiti kartu ir geras 
dainininkas. Solistų ir duetų 
daigos yra palydimos didelio 
orkestro, o dažnai ir viso cho
ro, kas sūdato tikrai gražius 
ir jtspiidingus mOhieritus.

“Carmen” statoma, kaip mi
nėjau, bal. 6 d., Goodman Tea
tre. Dabar laikas bilietus pirk
ti — $1.00 ir $1.50, nes teatro 
vietos aprubežiuotos.

Didelio Statybos 
Sandelio Biznio 
Vedėjas

Reikia

Dainas dažnai girditne
“Carmen”. — Labai mažai ra

sime dainos ir muzikos mėgėjų 
Amerikos lietuvių tarpe, kurie 
nebūtų girdėję, o daugelis yra 
ir matę scenoj, tik ne lietuvių 
kalboje “Carmen”. Jos dainos 
yra išverstos j daugelį kalbų, 
jų tarpe ir į lietuvių, ir ne vie
nų kartą, eedme girdėję musų 
koncertuose ir per radio.

Klasinės muzikos kuriniai ne-

Daug Drąsos
Drąsos pas kai kuriuos, 

tuviškus chorus, jau buvo 
siradę ir pirmiau, bet kaip 
sakoma, jie mėgino 
aukščiau juostos.

Gi “Pirmyn” tokių dalykų, 
kurių negalėtų išpildyti — ne
ima.

lie- 
at- 
yra

iššokti

Šį Sekmadienį 
Metine Pažangiy 
Lietuvių Pramoga

“Protestuos”
Galinu į tą tarybą patekd 

M. MiceviČia, komuništų “tū- 
rūd&ika” YūŠka it viena p. 
Būrtnikiėne. Jie eis į “Naujie
nas” proteštiioti, k&d “netiks
lias” žinias deda apie komu
nistų pastangas Suvalkiečių 
chorą užvaldyti, ir reikalauti, 
kad Naujienos jiems išduotų 
kas f aš korespoildericijas rai
šo.

Taigi, jus ten “Naujikuose”, 
laukite ir drebėkite! Invazi
ja netrukus įvyks!

—Lazdynas.

Tyrinėja 2 Moterų 
Mirti Gaisre

CbASSIFIED ADS
SITUATION WANTED

• > _____ Ieško Darbo___________
PATYRĘS PENTERYS paieško 

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

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

HELP WANTED—FEMAI.E 
Darbininkių Reikia

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

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 Suits”. 
FORM FASHION, 325 W. Adams.

IGNACAS STUPELIS 
10604 S. Edbrooke Avė.
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 nuliūdime 
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 nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą. Nuliūdę lie- 
ka:Brolis, Sesuo ir Giminės.

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

Pastaroji “Pirmyn” choro 
scenoj pastatyta operetė “Kai 
Gėlės Žydėjo”, kurioje yra at
vaizduojamas, nemirtino Šuber
to, gyvenimas, parodė, kad 
“Pirmyn” choras turi spėkų ir 
dar dėl didesniems veikalams.

Ši operetė choro “Pirmyn” 
buvo sulošta keliuose Amerikos 
didmesciuose ir kiekviena kar
tų vis su didesniu pasisekimu.

Dainininkai Iš Lietuvos
Dabar, dar iš Lietuvos sugrį

žus, dainos y* muzikos stipen
dininkams, tai A. Navickaitei ir 
V. Benderiui, “Pirmyn” spėkos 
pasidarė tikrai geros. Ir dėl to 
imtasi už Operos.

Tai bus pirmas Amerikos lie
tuvių dainos, muzikos ir scenos 
mėgėjų išėjimas į “pasaulį” su 
grand opera.

Nuoširdžiai KviėČia Visus Daly
vauti šauniaih Bankiete.

Kas metą Lietuvių Socialistų 
Sąjungos Chicagos Cėntralė 
kuopa surengia draugišką va
karienę — bankietą.

Paskutiniais keliais metais ši 
pramoga buvo rengiama bend
rai su Lietuvių Darbininkų 
Draugijos 4 kuopa.

Rengia Bendrai.
Tad ir šiemet ta metinė pra

moga yra rengiama bendrai 
aukščiau minėtų kuopų.

Bankietas įvyks ateinantį sek
madienį, kovo-March 30 dieną, 
Ncffo svetainėje, 2435 S. Lca- 
vitt st., pradžia 4:30 vai. po

FRANK WISBOR 
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, Hfclen Davidson ir 
Aruiette 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 laidotilvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Seserys, Giminės ir Draugai.

Laid. Direkt. John T. Kelly, 
Tel. LAFąyette 0980.

• | M > Gėlės Mylintiems 
11 U U fl Vestuvėms, BaU- 

[1M kietams, Laidotu
vėms, Pa p u o š i- 

GĖLININKAS ““ms
4180 Archer Avehue

Phone LAFAYETTE 5800

U J 1. 1 i u Visas Pasaulib
Dalis

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. VARDS 7308 . .

amž., gi-

riuliudime
sūnūs Jo-

DARATA SHWARLIŠ, po 
pirrii'u vyru Poškienė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 23 d., 5:17 v. ryto, 1941 
m., sulaukus pusės 
mus Shąmoken, Pa.

Paliko dideliame 
vyrą Benediktą, du
ną ir rųoterį Veroniką ir Vin
centą ir jo moterį Albiną, 3 
seseris Pennsylvanijoj, Anria 
Gedmin, Mary Miller ir Mar- 
garet Digrys ir jų šeimynas, 
brolį Antaną, giminaitį Jurgį 
ir jo žmoną Frances ir jų su
nūs kun. Mykolą Shwarlis ir 
jų dukteris, Julia, Antoinette 
ir Josephine ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas namuo
se, 1343 So. 50th Avė.,. Cięero. 
Laidotuvės įvyks ketvirtad., 
kovo 27 d., 8:00 vai. ryto iš 
namų į šv. Antano parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nulydė
ta į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Daratos Shtoarlis 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka
me: Vytas, Sunai, Seserys ir 
Giminės.

Laid. Direkt. Antartas Pet
kus, Tel. ClCEkO 2109.

ANTANAS ŽILINSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

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

Amerikoj išgyveho 33 m.
Paliko dideliame nuliudihie 

moterį Veroniką, .po tėvais 
Norkaitę, posūnį Joną, pu- 
dukrę Stanislavą Chapas, žen
tą Phillip, švogerfcą ir švo- 
gerį Domicėlę ir Antaną Ža- 
deikienę ir daug kitų gimi
nių.

: Priklausė prie Chic. Lietu
viu Dr-jos, Teisybės Mylėtojų 
ir Keistučio Kliubo.

Kūnas pašarvotas P. J. Ri
diko, kopi.,. 3354 So. Hals
ted Št. Laidotuvės įvyks ket
virtadienį, koVo 27, 1941, 1:00 
vai. popiet. Iš koplyčios bus 
nulydėtas į Lietlivių Tautiš
kas kapines.
.Visi a. a. Antano Žilinsko 

giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam .paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinihrią. Nuliūdę lie- 
karrje: Moteris, Posūnis, Po- 
dukrė ir Giminės.

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

Apart vakarienės bus pateik
tas įvairus programas. Pagei
daujama, kad kiekvienas šių or
ganizacijų narys neapleistų sa
vo parengimo ir kad draugus 
atsivestų.

Įžanga 65c.
■i; v

, Taip Jau. yra, kvląčiami. ir,. vi
si jų draugai bei'siinpatizuoto- 
jai. Įžanga lik 65 centai ir tak
sai ypatai.

Turėsite sau malonų vakarą 
tarpe vienminčių. Rengėjai pra
šo kad dalyvausiantieji užsisa
kytų tikietus iš ankšto, pašau
kiant Mrs. K. Kungis, Tel. LAF- 
ayette 3957 arba į Naujienas 
CANal 3500. W. M.

Vaidins Vieno Veik
smo Komediją 
“Knarkia Paliepus”
Šdkiiį ir Pasilinksminimo Va

karas Kovo-Marcli 29 d.

Smagus šokių ir pasilinks
minimo vakaras su paįvairini
mu, vieno veiksmo komedija,

tądien io vakare, Jonis tų salė
je, 814 W. 33rd st.

Komedija “Knarkia Palie
pus” yra labai juokingas vei
kalas, kurį perstatant visi tu
rės daug smagumo ir malonu
mo.
Vaidins Liudkevičiai ir kiti.

Šio veikald vūidyloš biiš: 
B. LiUdkeviČitis, Š. Lihdkėvi- 
čiene, A. Andrijauskas ir p-Ič 
Duleičiute. Visi šie yaidyloš 
turi įgimtus gblnrintis ir daug 
patyrimo vaidinime; tad ir šis 
veikalas buš gabiai sttvaidih- 
tas.

Tdip jau šeimininkės irgi 
Hidšiaši publika, sutikti sii 
škanidi paruoštu maistų ir 
pkie pliošniai paruošto bufeto 
Vištis širdingai dptdrnaus. į- 
ždngos bilietas tik 25c, d bufe
to užkandžiai bus veltui, šir
dingai visus kviečiu atsilanky
ti ir praleisti smdgiai laiką.

—Oiia Dongui.

MIRK BAŽNYČIOJE.

Laikė primaldų bažnyčioje, 
1762 K. Wėlls štreei, širdies 
liga rinke 81 hietiį Amelia Mcz- 
Klfefrfey, 1762 k Wells. *

Stanley Litvinas (Litwin)
Tarp jaunų, čiagimių lietu

vių, iškilusių į atsakomingas 
biznio vietas,, yra šis jaūnas vy
ras, p. Stanley Litvinas. Jisai 
yra generalis biznio Vedėjas di
džiulio statybos sandėlio Bridge- 
porte, CARR-MOODY LUMBER 
Company, 3039 South Halsted 
Street.

Jis tvarko visas to biznio pu
ses, užpirkimus, pardavimą, rek- 
liamą, tvarko jo finansinius rei
kalus, ir yra parodęs kaip dide
lį gabumą, taipgi pasekmingam 
biznieriui reikalingą apsukru
mą.

Savo tautiečiams jis turi ypa
tingai gerą akį, — juos samdo 
darbininkais sandėlyje, ir rūpes
tingai juos aptarnauja, atėjus 
daryti užpirkimus arba apkai- 
navimus namų remontui.

Lietuviai pirkėjai visuomet p. 
Litviną ras sandėlyje, ir gaus 
kuogeriausį patarnavimą. Adre
sas 3039 South Halsted (Carr- 
Moody Lumhęr Co.), o telefo
nas, VICtbry^į.272.

';'S (SP) M. L.

Ugniagesiai ir koroneris ty
rinėja gaištą, kttris ištiko gy
venamą namą adresu 644 Bd- 
wen avehue.

Ugnyje žuvo dvi namo gy
ventojos, 71 metų Mary Shcp- 
pard, ir 32 metų Maude Wil- 
lianis. 40 kitų gyventojų išsi
gelbėjo.

Kitas Gaisras.
Gaisras vakar taipgi pada

rė didelius nuostolius dviejų 
šeimynų namui ties 223 Gid- 
dings street.

PARTNERS WANTED 
. . Reikia Partnerių

NORIU GAUTI PARTNERĮ Į 
taverno biznį, arba parduosiu visą. A T TlkT_ . j-,
pigiai. Atsišaukite 1401 W. 47 St. REIKALINGA OPERATORĖ dėl 

vienos adatos mašinos dėl “Wash 
” ■ -1 ........ ... - Frocks”, mokama gera alga (piece

t • _ m • work). Pats and Bonds, 2300 W.Juozapinės lai lik |Armitage.

Puse Priežasties 
Švenčių

Pasibaigė Ir Didžioji 
Darbymetė.

REIKALINGA PATYRUSIŲ MA- 
šinų operatorių siūti moteriškas 
“blouses”. Pastovus darbas. ER- 
WIN & ERWIN CO., 329 W. Mon- 
roe Street.

PranešimasSLA 
6-to Apskričio 
Kuopų Delegatams

Metinė Konferencija Sį 
Sekmadienį.

konferencija įvyks kovo 30 d. 
Burnsidė lietuvių kolonijoj, 
p. Mačiuke vi čiltuš salėje, 1036 
E. 93rd st., pradžia 
valandų popiet.
Reikia Baigti Seimo

Kuopų , išrinkti
privalo visi dalyvauti. Apski'i-

konferencijoje
dar nebaigti

reikalai; antra, riiiki-

šioje
Viena,
seimo
nias apskričio valdybos; tre
čia, bendri ŠLA brgaiiizdcijos

Todėl čia primenama, kad 
veikoj ai-veikėjos atsivežtumė-

jos labui.
K. J. Semaška, Apškr. 

2>r3S W. 'i5th St

“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų informacijų Biurą.

Draugijos, Kiiubai ir viso
kios įstaigos prašomos praneš
ti “Naujienoms” dienas savo 
parengimų. Taipgi ir rengėjai, 
pirm samdymo svetainių, pra
šome kreiptis į “Naujienas”, 
kad nesusidurti su kitais pa
rengimais ir išvengti nepagei
daujamos . konkurencijos, šį 
patarnavimą “Naujienos” tei
kia nemokamai.

MADOS

apie 2-rą

atlikti.

Reikalai, 
delegatai

Kažin, Ar Toji 
Invazija Bus 
Labai Baisi?

Iš Siįvaikiė^iiį Vei'kimb
Paskutiniuose Suvalkiečių 

Draugijos, ir Choro suširinkį- 
muose buvo nemažai triukš
mo.

Choro susirinkime komunis
tai kėlė savotišką “revoliuci
ją” ir išrinko “komisarų tary
bą” padaryti “invaziją” Nau
jienose. Nėi’ vienas iš pačių 
koiirimišlų nelabai norėjo į tą 
tarybą apsiimti. Vienas į kitą 
žiUi’iiiejo klis pirihaš jšidi’ą- 
siiis. Iš rimtesnių chrifo narių 
nei vienas neapsiūuie joje da
lyvauti.

471,7—Modernišką suknelė. Sukirp
tos įlietos 14, 16, 18, 20, 32, 34, 36, 
38; 40 42.

NoHnt gauti vieną ar dau
giau virš nųrdayliį pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą bldnį- 
kūtę. arba . pridiioti pavyzdžio 
numerį. pažymėti mierą ir aiš
kiai‘parašyti savo vardą pa
varde ir adresą. Kiekviėho pa
vyzdžio kaina 15 centų; Gali
fė Baaiųšti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu SU užsaky
mu. Laiškus reikia .adresuoti: 
Naujienos Patterii Dept., 1739 
So. Halštėd SU Chicago, III.

rmėti mierą ir aiš- 
ti savo vardą pa- 
■esą. Kiekviėiio pa-

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

čia įdedu 15 centų ir praiau

atsiųsti mdn pavyzdį -
Mierbš per krutinę

(Vardas fr pavardė)

(Adresas)

. (Miėątaa ir val&|a):

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
darbui. Vienas vaikas. Nakvoti. Ge-

T . •. . v v. x i • iri namai. S. Weingart, 4145 W.Jeigu Jis laikraščių neskai- Arihington St.
tytų arba radio neklausytų, 
tai Juozapas P. Varkala gal 
visai ib neatmintų, k'ad 19-ta 
diena kovo yra šv. Juozapo 
diena. Bet kadangi tiek yra 
rašoma ir sakoma apie Juoza- 
pineš, tai ir jam tenka švęsti 
tą dieną.

Bet kai tik pusė priežasties 
švenčių per pora savaičių 
pirm tos dienos, Juozas Var
kala kaipo viešas auditorius 
dirbo ilgas valandas tvarky
damas “Income Tax” raportus 
biznierių, firmų, ir pavienių 
ypatų, kad visi raportai pa
siektų valdžios rankas iki vi
durnakčio 15-tos dienos kovo|lose ir kitokiose.įstaigose. Pastovus 
mėnesio.

Vakarienė— Ir l'eatras.
Taigi, 19-tą dieną su savo 

ofiso štabii iš šešių jis šventė 
ne tik Juozapinės, bet ir už
baigą tos metines darbymetės. 
Visi vakarieniavo mieste ir 
aplankė naujai atvykusį loši
mą, “See My Lawyer” Schvyn 
teatre.

Visi suiikiai dirbo, tai ir vi
si po (o sykiti praleido vaka
rą linksmai. —Rep.

REIKALINGA PATYRUSI MER
GINA bendram namų ruošos dar
bui; nereikia skalbti, maža šeimy
na, gyventi; $8.00 iki $9.00. AUS- 
TIN 0072.

REIKALINGA PATYRUSI mer
gina bendram namų darbui, ir prie 
valgio, nuosavas kambarys su mau
dyne, malonus namai; $9 iki $10. 

DORCHESTER 3331.

MOTERYS

HELP WANTED-MALE-FEMALE
Darbininkų-DatbihinkinBeikia
BERNIUKAI — MERGAITĖS 

VYRAI
Turime .pastovius darbus pradi

niams ir patyrusiems darbinin
kams — ofisuose, mašinų šapose, 
dirbtuvėse, viešbučiuose, valgyk-
darbai, aukščiausios algos. Visi dar
bai garantuoti.

TRIANGLE EMPLOYMENT 
25 E. Jackson Blvd.—13-as Aukštas

REIKALINGA PORA nesenesni 
kaip 50 metų, dirbti ant mažo ūkio 
—netoli Wheaton. Turi būti be vai
kų. Vyras apžiūrėti ūkį—moteris 
už gaspadinę. $75 į mėnesį. Paliu
dijimai reikalingi. Bok 92, 1739 S. 
Halsted St.

HELP VVANTED—-MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS DARBININKAS 
dirbti Road Housej, rytais ap
valyti ir dirbti už baro. SUMMITT 
868-W-l. 5700 W. 79 th St.-

Diena Iš Dienos
Išsiėmė Leidimus
V ėdy toms

(Chicagoj)
Frank Zolozinski, 28, su Mae

KatHs, 28
Reikalauja
Perskiry

Seimą Grikietis nuo Pius Gri- 
kiėtis

Adelė Berider
Bendef
Gauna
Perskiras

Sophie Bartell
Bartell

nuo Joseph

nuo William

Gimimai
Chicagoj

GIRDAUSKAS, Martene, 1809 
South Peoria> avenuc, gimė ko
vo 14, tėvai: John ir Bernice.

kALIN, Mary, 6510 South 
HarVard avėnuc, gimė vasario 
12, tėvai: Stanley ir Anna.

MINI GIMIMO DIENĄ
T0WN OF LAKE. — Vakar, 

kovo 25-tą, biznierė Konstanci
ja Martinkienė, kuri Užlaiko de
likatesų krautuvę, adresu 4516 
So. Hėrmitage avė., minėjo sa
vo gimtadienį. Jai sukako 50 
metų amžiaus.

Bizniere Martinkienė yra pa
žangios spaudos skaitytoja ir

įlieja. Vietinis.

REIKALINGAS VIENAS seny
vas žmogus dirbti maudyklėje, pa
tyręs apžiūrėti boilerius. 1916 West 
Division St.

’ » » • . «»« i i. ■* ••

Alios—TRUCKS Fofe ŠALli 
AutomobiliaiiiTrokaiPardaviiilCtj

PARSIDUQDA LABAI., GERAS 
trokas, uždarytu body. Parduosiu 
pigiai nes man nereikalingas. Ątsi- 
šajikitė 3553 So. Halsted. Yards 
5118.

BUSINESS CHANCĖŠ

PARSIDUODA ALINĖ
Skersai gatvės nuo naujos 14 

mijionų dolerių Studebaker dirbtu
vės, .prie Archfer ir Cicero Avėntie. 
Parsiduoda dėl ligos. Bižhis 22 me
tų senas. Su atsakomingu pirkėju 
galima sudaryti šąlygas išmokėji
mais. John J. Jilelc. Išimtinas 
Agentas, 5348 S. KEDZIE AVĖ.

SPECIALIS BARGĖNAS
Grosemė, Delicatessen, saldainių 

krautuvė. Skubiam pardavimui šią 
savaitę už pusę kainos. Reikia pi
nigų. $400.00. Gera vieta, biznis iš
dirbtas per 15 metų. 325 W. 117 St.

REAL ESTATE FOR SALE 
Patdavimui

PERKAM, 
namus, lotu 
Tufime didelį pasirinkimą barnų 
pirkti už cash arba mainais. Norinti 
pirkti ar mainyti,-dėl greitesnio pa
tarnavimo Šduklte:
PAUL M. SMITH & CO.

REAL EŠTATE — LOANS— 
... INSURANCE
4631 S. Ashland Avė.

Tel. YARDS 1001.

fARms . frdiL ŠALĘ ’ 
Ūkiai Pardavimtii

'duodam ir mainom 
armas ir biznius.

PARDAVIMUI 60 AKRŲ FAR- 
MA WiscOnsine, arba mainysiu į 
Propertę ar bilc kokį bizni.Chica- 
goje. Sav. 634 West 35th St.

WriOLESALE

MOKfiDAMAS CASH— 
už rakandus, sutaupysi nuo 40 
iki 60%. Mes pristatome bile, Jciir. 
Pašaukite ar rašykite dėl daugiau 
informacijų. Vien tik nacioniliai 
žinomi daiktai rąndasipas mus.

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Western Avė., 

Chicago, III. TeL REPubllC 6051
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SUMUŠĖ DAUG STREIKIERIŲ, AŠARINĖS 
DUJOS PRIE McCORMICK’O

POLICIJA PRIE STREIKUOJANČIOS DIRBTUVĖS

Kompanija Bando Visai Uždrausti Pikietavimą

Vakar jau nebuvo ramu prie Royal Bakery, 1240 S. 
International Harvester McCor- zie avenue, (AFL) 
mick dirbtuvės, 26th ir West- 
ern. AFL darbininkai, priešingi 
CIO paskelbtam streikui, suėjo 
į dirbtuvę beveik netrugdomi, 
bet netrukus po to policijos buo
žes, kumšty s ir ašarinės dujos 
buvo palestos Į darbą.

Prie Oakley ir Blue Island. 
kelių šimtų policistų būrys ban< 
dė sulaikyti CIO streikierių ir 
simpatizatorių paradų, ir čia 
įvyko smarkus susikirtimas.

Sumušė Kelis Streikierius

Ked-

4528

Bei

ni iu-

Keli parado dalyviai gavo 
buožėmis per galvą, ir vienas 
simpatizatorių buvo taip sun
kiai sužeistas, kad turėjo būti 
išvežtas į ligoninę.

Į parado tirštumą policija 
taipgi įmetė ašarinių dujų bom
bą. Po riksmo, triukšmo ir gra
sinimų, vienas pol. kapitones ga- 
liau įsakė paradų praleisti. Jis 
apsuko dirbtuvę, Coulter gatvę, 
Blue Island, ir išsiskirstė. Poli
cijos trugdomas, paradas gu
liau susiorganizavo po masinio 
mitingo, kurį CIO sušaukė Mel- 
dažio-Westsidės salėje, 2217 W. 
23rd Place.

AFL;
Drendel, 22, Naper- 
moulderis, AFL, ir
C am per, 6223 Ken-

CIO.

Thomas Moulding Co., 
51st stęeet (AFL), ir

VVieboldt Stores, Ine., 
mont ir Lincoln (AFL).

Sužeistieji
Nuo policija; buožių ir

tynese prie McCormicko vakar 
daugiausiai nukentėjo šie dar
bininkai:

Vito Stanovich, 2050 Coulter 
Street, darbininkas;

Raymond Kuhrt, iš Naperville, 
moulderis,

H ar oi d
vi U e, irgi

Arthur
wood avenue, 25 m. a

Į Pagalbą Streikieriams
Slreikieriams j pagalba vakar 

susirinko darbininkai daugiau
siai iš šių dirbtuvių: 
jyklų, skerdyklų, ir

Illinois Malleable
1801 W. Diversey;

National Malleable
Casting, 1400 S. 52nd, Cicero, 
ir

Central Pattern and Foundry 
Co., 3737 S. Sacramento.

plieno lie-

Iron

and Steel

Padegė Automobilį
Policija sako, kad vietomis 

buvo padegti AFL darbininkų 
automobiliai, arba jų padangos 
buvo sukapotos, o vienas AFL 
darbininkas buvo sumuštas.

Šįvakar — Labai 
Įdomios Prakalbos 
Brighton Parke

Harvester 
kad vakar 
dirbti raportavo apie trys šim
tai daugiau darbininkų negu va
kar. Vakar buk raportavo apie 
3,100 iš 5,400 rytinio “šifto” 
darbininkų, o popietiniam už
vakar raportavo apie 300. Nak
tinio “šifto” visai nebuvo.

Bando Visai Uždrausti 
Pikietavimą

Jausdamas, kad ji “streikų su
laužė”, kompanija vakar krei
pėsi į teisėją Lewe apskričio 
teisme reikalaudama įsakymo 
visai uždrausti dirbtuvės pikie
tavimą. Bet teisėjas šį kartą 
nepuolė kompanijos norą pildy
ti. Atidėjo reikalo svarstymą 
iki ketvirtadienio.

“1,200 Streiklaužių”
Robert Travis, CIO Ūkio ma

šinų unijos lyderis, ginčija kom
panijos skelbiamas skaitlines 
apie grįžusių darbininkų skai
čių. Jis sako, kad “tikrų” dar
bininkų grįžo gal tik 600, o 
apie 1,200 kitų darbininkų yra 
importuoti streiklaužiai iš “Ala- 
bama valstijos”.

Viso streikierių ir simpatiza
torių iš CIO skerdyklų unijos^ 
iš Plieno lokalų Indianoj, iš 
American Youth Congresso, ir 
kitų organizacijų buvo prie dirb
tuvės gal 7,000. Po areštų po
licija turi padėjusi 10 streikie
rių.

Kiti Chicagos Streikai
Chicagoje šiuo laiku vyksta 

ne vien šis nelaimingas McCor- 
mick streikas. Yra keli kiti:

American Die and Tool Com
pany, 2242 N. Racine (CIO)

American National Insurance 
Co., 2’400 W. Madison (AFL)

Butler Specialty Co., 1015 N. 
Halsted street (CIO)

Central Screw Co., 
Shields avenue (CIO)

Chicago Coin Machine 
1725 Diversey, (AFL)

Harlich Manufacturing 
1417 Jackson Blvd., (AFL)

Illinois Automobilis Club, 3401 
S. Michigan avenue, (AFL)

J. P. Smith Shoe Co., 671 
N. Sangamon st., (CIO)

Lady Esther Co., 7171 West 
65th street, (CIO)

Michigan Avenue Chevrolet 
Sales, 2401 S. Michigan avenue 
(AFL)

kompanija skelbia, 
rytiniam “šiftui”

3501

Co.

Dr. Grigaitis Kalbės Kaip Lie
tuva Gali Nepriklausomybę 

Atgauti.

šįvakar “Naujienų” redak
torius Dr. P. Grigaitis kalbės 
Brighton Parko Dariaus-Girė
no Salėje, 4416 So. Western 
avenue.

Jo kalbos tema bus Kova 
Dėl Lietuvos Nepriklausomy
bės.

Kalbėtojas aiškins ar Lietu
va gali atgauti savo nepri- 
clausomybę, ir jeigu gali at
gauti, tai kokiu budu.

Bus Diskusijos.
Jis taipgi nurodys kokia

rą laimės Hitleris, taipgi 
<ia bus jos padėtis, jeigu 
Heliją bus sumušta.

Prakalbos prasidės 7:30

ko-
Vo-

va-

sijos, kuriose visa publiką ga
lės dalyvauti.

Visi Brighton Parko ir arti
mų apylinkių lietuviai yra 
kviečiami skaitlingai susirin
kti.

Prakalbas rengia Demokra- 
itjos ir Lietuvos Nepriklauso
mybės Sąjunga.

Vakar Armija 
Paėmė 509 Vyrus

V'

-u'

i 
a

■ «AUJIENŲ-ACME TelepnoU)
policininkų žiurėjo, kad neįvyktų jokių susirėmimų, kada pir

madienį apie 3,000 darbininkų, priklausančių prie A. F. L. grįžo darban Interna
tional Harvester kompanijoj, Chicagoj. Prie C. I. O. priklausantieji darbininkai 
tebetęsia streikų, kuris pradėtas vasario 28 dienų. . . \ .

Dies Kaltina 7-is ' • <
Ch-gos Komunistus
“Sabotažu”

Gavo Divorsa ir 
? 135 (MM)

T r ug d o G i i iki a vi m o 
Programą”

Kongresmanas Martin Dies, 
viršininkas garsaus Dies ko
miteto, vakar paskelbė vardus 
27-nių komunistų, tarp jų sep
tynis chicagiečius, kurie buk 
“trugdo ginklavimo progra
mų.” Dies kaltina “juos “sabo
tažu.”

Jo minimi Chicagos komu
nistai, yra: Jack Jobnstone, 
buvęs -komutiistų kandidatus 
įvairioms vietom^; Illinois val
stijoje; Jack Russak, Joe We- 
ber, Elhel Stevens, Eleąnor 
Bye, Doyle,.Glormer ,ir Min- 
ncola Ingcrsoll.

“Kelia Nerimą” Plieno 
Pramonėj.

Dies sako, kad jie - vykins 
savo sabotažo darbą/ keldami 
nerimą ir suirutę tarp darbi
ninkų Indianos plięno dirbtu
vėse, tuo budu bandydami pa- 
raližuoli ginklų gamybų, kuri 
nuo plieno pramonės daugiau
siai priklauso.

23 metu Marv Elizabeth 
Strom apskričio teisme laimė
jo divorsą nuo savo 28 metų 
vyro, turtingo Walter Strom, 
7811 Greefield avenue, River 
Forest.

Teisėjas DeSort priteisė vy
rų sumokėti žmonai $135,000, 
atiduoti jai 3 melų dukterį ir 
mokėti po $80 kas mėnesį jos 
užlaikymui, iki ji sueis 
žiu. ,, ,.V/

j ain-

G. Burba Veža 
Dovanų Lincoln 
žvėrynui

Sugavo “žeminę Kiaulytę”
T0WN OF LAKE. — Perei- 

tą savaitę, biznieriui G. Burbai 
pavyko visai netikėtai sugauti 
gyvą žeminę “kiaulytę” (ground 
hog), kurią jis šiomis dienomis 
ketina vežti į Lincoln Park žvy
ryną, ■

Ji Orą Buria
“kiaulytė”, čia Amerikoj; 

pagarsėjusi dėlei savo ' rų-

Sears Roebuck Co. 
Uždirbo Pernai 
$36,000,000

šeštadienį Radio 
Stotys Chicagoje 
“Mufuojasi”

Ieškokit jų naujose vietose 
radio rodikliuose

Ateinantį šeštadienį beveik 
visos Chicagos radio stoty, 
persikrausto į naujas vietas jū
sų radio aparatų lodikliuose.

sutarties su Kanada, Meks’ka 
Kuba ir Pietų Amerika, beveik 
800 Amerikos radio stočių su 
šeštadieniu transliuos radic 
programos aukš’e nio viipėji 
mo bangomis, tokiu budu be 
veik visų ir kilociklių numeria’ 
padidėjo.

Prašalins “statiką”
Pertvarkvmo tikslas yra 

gerinti radio trans iacijų ir
šalinti susikirtimų taip stočių 
ir “statiką”.

Palieka sino-.e vietose

pa-

VAKAR CHICAGOJE

Rytoj Laidoja 
Staigiai Mirusį 
Bridgeportietį

Tik trys Ch.cagos stotys 
liks dabartinėse vietose. Jos

W. I. N. D. 560
W. M. A. Q. — 670
W. G. N. — 720
Visos kitos Chicagos

stotys dabar turės sekamus ki
lociklių numerius:

‘Persikrausto”

pa
v ra

radio

George Simms.

Li-Iš koplyčios adresu 3307 
tuanica avenue, (A. M. Phil
lips—d ir.), rytoj rylų laido
jamas George Simms. bridge
portietis, kuris staigiai mirė 
sekmadienį, kovo 23 d.

Po pamaldų šv. Jurgio baž
nyčioje jisai bus palaidotas 
šv. Kazimiero kapinėse.

Paliko Daug Giminių.

Velionis gyveno adresu 901 
Węst 33rd Street. Jis paliko 
žmoną Loltio; Zacharevičiutę- 
Sininis, uošvius J. Zacharevi- 
čius, seseris Pauline Strampel, 
Helen ’Bordė.n,. ir brolius 
chael. ir Frank.

Rytoj Laidoja 
Staigiai Mirusį 
A. Žilinską

Mi-

Seni
. 770.

870
920
970

Stotys
WBRM
WENR-WLS
WAAF
WCFL ’
WMBI, WCBD 1080
WJJD 1130
WJOB 1200
WSBC, WCRW

WE1)C
WGES
WHIP

Nauji
780
890
950

1000
1110 .
1160
1230

1210
1360
1480

1240 
1390 
1520

Teis Pamišusi 
Tėvą už 2 Žmonų 
Nužudymą

— Vieną Be Kojos
Karo tarnybai vakar raporta

vo 509 vyrai, daugiausiai iš 
Chicagos šiaurinių distriktų ir 
priemiesčių.

Tarp raportavusių buvo vie
nas naujokas, kuris baigė tar
nybą jos nei nepradėjęs. Pasi
rodė, kad jis turi vieną medinę 
koją. Lokalės drafto tarybos 
daktaras, Northsidėje, buvo pri
pažinęs jį visai sveiku.

Apyvartos Padarė $704,301,000
Metiniame biznio raporte 

didžiulė Sears, Roebuck and 
Company skelbia, kad' pernai 
padarė rekordinę sumą,, $704,- 
301,014, apyvartos, ir. gtyno 
pelno turėjo $36,086,668, po 
$6.32 Šerui.
Samdo Labai Daug l\iėtuvių.

Sears, Roebuck and Co., 
savo sandėliuose ir raštinėse 
Chicagoje, Philadelphijoj ir 
kitur, samdo daugiau lietuvių, 
ypač merginų, negu kuri kita 
korporacija Amerikoje.. •

Philco Pelnas.'
Philco radijų ir kitų elek-» 

tros aparatų, kompanija per
nai
apie $400;000 daugiau hėgu 
1939 metais. /

ši
yra
šies prietaro:. B ilk tai :.|is gyvū
nėlis vasario 2-rą dieną išlen
dąs iš urvo, ir jei pasitaiko die
na saulėta, tai išvydęs savo še
šėlį, atgal bėgąs į urvą. O uka- 
nuotoj, dienoj —4pasielgiąs prie
šingai. '

Einant tuo prietaru, pirmuo
ju atveju žiema dar busiant 
šalta ir ilgoka. O antrojo — 
netokia žiauri ir netokia ilga.

Siuvėjas
G- Burba iš amato yra siu

vėjas. Jis su - žmona Stėlla tu
ri įrengęs didel^nioteriškų rū
bų siuvyklą tiėą; 1857 W. 47th 
street. Frentas.

Permaiito^Valstijos 
Valdžioje J

pelno . padare; $2,268,568

Buvo Rastas Negyvas Namie

BRIDGEPORT. — Rytoj 
Tautiškose kapinėse bus pa
laidotas senas bridgeportietis, 
Antanas Žilinskas, kuris stai
giai mirė , kovo 24 d.

Jo kūnas buvo atrastas bute 
ties 827 Wesl 34th Place, kur 
velionis gyveno. Jis buvo ne
gyvas, o šalia gulėjo revol
veris.

Velionio kūnas yra pašarvo
tas P. J. Ridiko koplyčioje, 
3354 So. Halsted St., iš kur 
laidotuvės prasidės.

Jis paliko žmoną Veroniką 
Norkaitę-Žilinskienę, podukrą, 
posūnį ir nemažai kitų gimi
nių.

Mirė Besiruošdama
Karo Tarnybai

Susikūlė Gatvekaris 
Trekas

Ties 2323 Archer avenue, į 
didelį Cuneo spaustuvės troką 
įvažiavo gatvekaris, troką su
daužydamas ir į šipulius pavers
damas gatvekario priekį.

Tik troko vairuotojas, John 
Dalpine, 1451 Laramie, buvo su
žeistas.

metais.
Cities Service. , ■■ ■■ 

Citięs Service elektros, gaso 
ir gasolino kompanija skelbia, 
pernai turėjusi $9,928,000 gry
no pelno, apie $3,500,000 dau
giau negu užpernai. ■ šitai fir
mai inžinierių gasojino sky
riuje tarnauja inž. A. Rulis.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad 
yra

pačios' Naujienos 
naudingos.

Vakar iš ĮĮįĮpoi^ Commercė 
Comtnission pirfninjnkų pasi4 
traukė Gen. Roy D. Keehn. 
Jis, sako, nori užsiimti teisių 
praktika. ?
! Į apdraūdos departamento 
perdėtinius Grėęn paskyrė Neį
lįs P. Parkinson’ą, Amerikos 
Legiono veikėją iš Dęcatur, UI. :

GAIŠIAS 18T0J

Nuo sugedusio motoro vakai* 
rytą buvo užsidegusi krautuve 
ad. 1800 S. Halsted, priešais 
“ĮSrjiijienąs”. Nuostoliai maži.;

Garsinkitės “N-nose”

j va- 
stotį

Bekraudama daiktus 
ližę kelionei į armijos 
karo tarnybai, staigiai mirė 39 
metų s|augė, Helen Moran. Jos 
kūnas buvo atrastas namie, 
8216 Indiana avenue, šalia va- 
ližės. b.: >, ■

Ieško Už 10 Metų 
Berniuko Užmušimą

Prįę 31-mos ir Wentworth 
nežinomas automobilistas, už- 
mužė 10 metų berniuką, Ste- 
phen Sabich, 3025 Wentworth 
avenue, Vairuotojais pabėgo, 
berniuką palikęs gatvėj.

• Aragon viešbutyje ties 
5401 Cornell avenue, pasikorė 
53 metų moteriškė, Celia Er- 
mln, adresas nežinomas.

• ROSELAND. — Neseniai 
gasolininio pečiuko sprogime 
sunkiai sužeistas, mirė 24 me
tų Charles Page, 205 West 115th 
street.
. > Miesto taryba, pilietinės 
organizacijos, ir net legislatura 
svarsto pasiūlymą “muitais” 
(tolis) finansuoti eilę ekspre- 
3inių vieškelių, kuriuos jau se
niai žadama išvesti Chicagos 
susisiekimui pagerinti su prie
miesčiais vakaruose ir šiaurėj. 
Automobilistai, kurie norės tais 
vieškeliais važiuoti, turės mo
kėti tam tikrą mokestį. Taip 
bent sako pasiūlymas.

Nors 29 metų Henry Wag- 
2638 N. Moody labai sku- 
ir pravažiavo net tris tra- 
šviesas, jis nesuspėjo laiku 

Jo žmona
27, pagimdė kūdikį

Ir

nėr, 
bėjo 
fiko 
pasiekti ligoninės.
Sophie, 
(mergaitę) automobilyje. Abi 
jaučiasi gerai. Guli Jefferson 
Park. ligoninėje.

• Prie Elgino, III., ir netoli 
Mihvaukee, Wis., policija suėmė 
du chicagiečius ir merginą, ku
rie yra kaltinami apiplėšimu ir 
susi&Įudymu prie vienos MiL 
vvaukee alinės, ir žmogaus’ pa
grobimu. Jie yra, Wesley Cross, 
21, jo brolis Edward, 38, nuo 
6401 
Jean 
mas.

Maryland 
O’Connor,

Ties 2409

avenue, ir Miss 
adresas nežino-

E. 78th st., du 
vyrai atėmė $269 nuo apdrau- 
dos agento, Abraham Mendel- 
tsohn, kuris tuo adresu gyvena.

Surado Jauna
Brightonparkietį
Miimeapolyje

Nudurė Savo 2 Metų Sūnų 
žmonos Motiną; Sunkiai Sužei

dė Žmoną
BERWYN. — Šeimynines ne

susipratimas privedė prie baL 
sios tragedijos, kurioje žuvo mo
teriškė, 2 metų kūdikis, viena 
jauna moteriškė buvo sunkiai 
sužeista, o pavydo iš lygsvaros 
išvestas tėvas laukia teismo.

Jis bus kaltinamas dviejų 
žmonių nužudymu.
Kalbino žmoną Neimti Divorso

Kaltinamasis 
William Evans, 
dienį, nuvykęs į 
Mrs.

yra 25 metų 
Pereitą šešta- 

savo uošvienės, 
Estelle Sanders namus,

3208 Grove Avenue, jisai bandė 
prikalbinti savo nepaprastai 
gražią žmoną Nedrą ištraukti 
divorso bylą, kurią ji buvo už
vedus!, ir grįžti su juo gyven
ti.

Iš profesijos Mrs. Evans yra 
modelis ir neseniai buvo išrink
ta “gražiausia Chicagos brune
te”. Ir apsivedusi ji nemetė 
darbo, bet pavydus vyras nuo
lat jai išmetinėjo. Rezultate, ji 
vyrą paliko, ir su 2 metų sū
num Douglas persikėlė pas mo
tiną gyventi. Ji taipgi užvedė 
divorso bylą.

Bandė Nusižudyti
Žmonai atmetus jo prašy

mus, vyras William Evans už
virė apmaudu, ir išsitraukęs di
delį medžioklinį peilį, beveik 
vietoj nudurė uošvienę Mrs. 
Saunders, mirtinai subadė vi
durius sunui, taipgi kirto kelis 
kartui? žmonai į vidurius, po to 
pats bandė nusižudyti, bet su
bėgę kaimynai j Į sulaikė.

Jis guli Bridewell kalėjimo 
ligoninėje, o sužeistoji žmona 
Berwyno ligoninėj. Ji yra kri
tiškoje padėtyje.

“Pražuvimų” Epidemija 
Brighton Parke

Pereitais metais rugsėjo mė
nesį iš namų dingo 16 metų 
berniukas, Robert Derdzinski, 
4027 South Artesian avenue. 
Policija praneša, kad jį galiau 
surado Minneapolyje, Minneso- 
tos valstijoje.

1937 metais iš namų dingo 
kitas brightonparkietis, 26 me
tų George Guze, 4030 S. Arte
sian avemte, bet apie jį jokios 
žinios dar nėra. /

Ir Jie Dingę
Tarp brightonparkiečių, ku

rie yra dingę be žinios, yra dar 
ir šie asmenys:

15 metų Chester Wolf, 4233 
S. Mozart Street.

15 m. Steiki Kotlarsky, 3130 
West 36th Street.

Irene Thomas (?), 19 m. a., 
4242 So. Artesian avenue.

16 m. Chester Kozinski, 4034 
S. Francisco avenue.

17 m. Edvardas Rekasz, 4011 
S. Maplewood avenue.

16 m. Irene Pinkos, 4247 S. 
Kedzie avenue.

16 m. Frank Kay, 3243 Ar
cher avenue. (šis jaunuolis kar
tą grįžo namo, pasiėmė rūbų, 
po to vėl kur tai dingo.)

18 m. LeRoy Sislowski, 4208 
S, Richtnond Street.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinąs: '‘NAUJIENOSE*’

Turbut, Pavasaris f’5
Dingęs be žinios yra ir 65 me

tų vyras, Joseph Lipala. Jis tar
nauja už sargą Czerwiec Lum- 
ber Company sandėlyje, 3700 
S. Western avenue (kur sako, 
kad jis lietuvis). Lipala buk 
serga “amnesia”-praranda at
mintį, arba pavasariui atėjus 
ir orui atšilus “nenurimsta” vie
toj, ir pradeda “keliauti”.

Manoma, kad pavasario oras 
ir dabar jį paveikė ir pagelbė
jo jam tą “atmintį užmiršti”. 
Kas turite žinių apie šį asme
nį, praneškite Czerwiec sandė
liui.




