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NACIAI UŽDARE MOKYKLAS IR FABRI
KUS JAPONU ATSTOVUI PAGERBTI

Iškilmėmis stengiasi paveikti ministerį

JIE BANDYS SUSTABDYTI APSAUGOS STREIKUS RUSAMS NEPARDAVINĖJA LINU

BERLYNAS, Vokietija, kovo 
26 d.—Japonų užsienio reikalų 
ininisteris šiapdien vakare at
vyko į Berlyną. Jis pasimatys 
su fiureriu ir kitais aukštais 
valdininkais, kad galėtų aptarti 
kokiu budu geriau realizuoti 
karo sąjungą* pasirašiusių vals
tybių siekimus.

Matsuokos stotin pasitikti at*- 
vyko visi aukštesnieji nacių val
dininkai. Stotyje nebuvo pa
ties Hitlerio, bet jis vėliau pri
ims Matsuoką ir su juo kalbė
sis.

Japonų m misterio priėmimą 
organizavo propagandos minis- 
leris Goebbels. Jis davė pinigų 
sveikinimo stulpams pastatyti 
ir kitiems pagrąžinimams pa
ruošti. Stotyje ir mieste buvo 
japonų stilium paruoštos te
kančios saulės.

Nacių valdžia įsake šiandien 
uždaryti visas Berlyno mokyk
las ir fabrikus. Mokinius Mat- 
suokai sveikinti ves patys mo
kytojai. o darbininkams įsaky
ta gražiai apsirengti ir stengtis 
sutikti ir pas veik injjL atvažiuo
jantį ministerį.

Miesto gatvė*,* kuriomis .pra
važiavo ininisterio automobi
lius, buvo pilnos žmonių. Tvir
tinama, jog 10,000 vokiečių 
sveikino japoną.

JUGOSLAVIJOJ NERAMUMAI DIDĖJA
t d V . * >

Sostinėje eina 
gatvių kovos

BELGRADAS, Jugoslavija, 
kovo 26 d. — Belgrade gatvių 
kovos šiandien vyksta su di
desniu įniršimu, negu vakar.

Pačioje sostinėje kovos vyk
sta 8 strateginėse vietose. Pro
vincijos miestuose vyksta di
deli neramumai. Sostinėje po
licija bejėgė tvarkai atstatyti, 
todėl valdžia siunčia karei
vius.

Valdžia jau areštavo dauge
lį opozicijos lyderių, bet tai 
sukėlė dar didesnį pasiprieši
nimą. c

Prie tiltų pastatytos 
sargybos

BELGRADAS, kovo 6 d. — 
Niekam nepaslaptis, jog visa
me krašte vėl organizuojasi 
slapta organizacija, kuri vadi
nasi komitadžis.

Valdžia turi žinių, kad jos 
nariai pradės vartoti teroro 
aktus ir sabotažą. Valdžia pa
statė sargybas prie visų svar
besnių tiltų, nes turi žinių 
apie rengiamą jų sprogdini
mą.

Valdžia daro kratas pas bu
vusius ministerius, kurie ne
norėjo prijungti krašto prie 
“ašies.”

Kaimiečiai nebijo 
karo su naciais

BELGRADAS, kovo 6 d. — 
Provincijose kaimiečiai reiš
kia didelį protestą dėl prisidė
jimo prie “ašies.v

Popovič miestelin susirinko

Byloj Matsuoka pasimatys su 
Hitleriu ir aptars visus “nau
jos tvarkos’’ įvedimo reikalus. 
Matsuoka mano prabūti Berly
ne keturias dienas.

Stotin atvyko Matsuokos pa
sveikinti Vengrijos, Ruinuhijos, 
Slovakijos, Bulgarijos ir Jugo
slavijos ministeriai.

Vokiečių spauda skelbia, kad 
Matsuokos atvykimas yra “a- 
šies” atsakymas priimtam Ame
rikos kongreso įstatymui, kuris 
yra nukreiptas prieš diktato
rius.

Valdžios sluoksniuose kalba
ma, kad bus sprendžiami ir ka
ro reikalai, bet spauda įtikinė
ja gyventojus, jog nereikia bi
joti Amerikos, nes japonai eina 
su vokiečiais.

Matsuoka buvo apsistojęs 
Maskvoje ir malėsi su Stalinu. 
Nepaskelbti jų pasikalbėjimo 
rezultatai. Manoma, kad vokie
čiai dės pastangas sutaikyti ru
sus su japonais, kad japonai 
galėtų suteikti “ašiai” geresnę 
paramą.

Naciškai nusiteikęs japonų 
ambasadorius Berlyne labai pa
tenkintas Matsuokos priėmimu. 
Jis pageidauja, kad vokiečiai 
laimėtų karą ir įvestų tvarką 
visoje Europoje.

keli tūkstančiai kaimiečių, 
dauguma jų buvo ginkluoti pa
prastais ginklais, ir Šukavo: 
Mes norime karo su naciais!

Kraljevo miestely susirinko 
8,000 gyventojų ir policija bu
vo bejėgė juos išvaikyti. Bu
vo pasakytos prieš nacius nu
kreiptos kalbos.

Sugriauta Berlyno 
policijos centralė
MADRIDAS, Ispanija, kovo 

26 d. — Atvažiavusieji pasa
koja, kad praeitos savaitės 
bombardavimo metu, britai 
padarė naciams labai didelių 
nuostoliu, c.

Stiprios bombos užkrito Ber
lyno policijos nrezidenturon ir 
nunešė kelis aukštus.

Kitos bombos pataikė Berly
no požeminį traukinį ir su
stabdė judėjimą. Nukentėjo 
dideli Wertheim magazinai ir 
kiti contraliniai miesto pasta
tai.

Paskandintas nacių 
laivas-tankas

LONDONAS, Anglija, kovo 
26 d. — Admiralitetas skelbia^ 
kad anglų submarinas pa
skandino nacių laivą-tanką, 
kuris plaukė Norvegijos pak
raščiais. Kitas britų submari* 
nas paskandino kitą vokiečių 
laivą Danijos pakraščiuose.

Britų lakūnai numušė vieną 
vokiečių bambaneŠį, kuris 
skraidė Temzės žiotyse ir no* 
rėjo numesti bombas į uostą.

Kita britų eskadrilė atmušė 
bombarduoti lekiančius nacių 
lėktuvus.

Prezidento Roosevelto paskirtoji Apsaugos
NAUJIENŲ-ACM E Telephoto
Sutaikymo Taryba atlaikė

Washinglone savo pirmąjį-posėdį. Sėdi, i'kaires dešinėn, Dr. Krank Graliam, Sid- 
ney Hilhnan, pirmininkas Clarcnce Dykstia, Daniel W. Tracy, William Davis. Sto
vi: Eugene Meyers, Roger D. Lapham, Cyrus Ching, Wallcr C. Teagle, George* M. 
Harrison, George Meany, Thomas Kchnfedy, ir Philip Murray.

Lakūnams gresia 
karo teismas

.V*.'. • • •

PENSACOLA; Flat^ovo 26 
d. — Aerodromo viršininkas 
Sample pareiškė, kad dviem la
kūnams grasia karo teismas.

Jiedu karo orlaiviu tiek že
mai nusileido, kad nukirto gal
vą vienai darbininkei. Pasiliko 
keturi jos maži vaikai.

Lakūnai buvo išskridę pra
timams. Darbininkai sako, kad 
lakūnai tyčia leidosi žemyn, kad 
galėtų pagąsdinti laukuose dir
bančius darbininkus.

Plieno fabrikų strei
kas tęsiasi

BETHLEHAM, Pa., kovo 26 
d.—Bethlehem plieno fabrikų 
streikas tebesitęsia. Policija iš
vaikė pikietininkus, fabrikan į- 
ėjo dalis darbininkų, bet jie ne
gali pradėti darbo. (

Unijos streiko vedėjas Riffe 
pasakė, kad darbininkai nori 
baigti streiką ir tuo reikalu pa
siuntė Hillmanui, Dykstrai ir 
kt. telegramas.

ANGLIJOJ ORGANIZUOJASI
VOKIEČIŲ SOCIALISTAI

LONDONAS, Anglija,, kovo 
26 d. — Anglijon atbėgo daug 
vokiečių socialistų, kurie buvo 
priversti bėgti nuo Hitlerio.

Dabar jie persiorganizavo. 
Vokiečių socialistai mano, kad 
Europos taikai būtinai reikia 
sumušti Hitlerį, todėl jie pade
da britams vesti kovą.

WASHINGTON, D. C., kovo 
26 d.—W. Green, AFL pirmi
ninkas, šiandien pasmerkė A- 
mefikos unijų nutarimus imti 
didelius įstojamus mokesčius.

Jis kelis kartus kreipėsi) į 
AFL unijas, prašydamas suma
žinti minėtus mokesčius. Tatai 
jis išdėsto savo laiške, kurį pa
siuntė senatoriui Norris.

Green pabrėžia, kad jis kelis 
kartus norėjo sustabdyti blo
giems tikslams naudojamus pi
nigus. .......

NACIAI ATĖMĖ IŠ BRITU AGHEILĄ
/ B' K

Britai buvo priver
sti pasitraukti

KAIRAS? Egyptas, kovo 26 
d. — Britų karo vadovybė skel
bia, kad jų sargybiniai, kurie 
stovėjo Agheilą miestelyje, bu
vo priversti pasitraukti.
į' Agheilą randasi pakelėj į Tri - 
politaniją ir yra 175 mylių at
stume nuo Bengazi.

Britų karo vadovybe kreipia 
dėmesio į kasdien vis didėjan
čią nacių karo jėgą Lybijoj. Ma
noma, kad gen. Wavell ryšis 
pasiųsti naujas jėgas ir italus 
visiškai išvys iš Lybijos.

Italai kalba apie di
delę ataką

ROMA, Italija, kovo 26 d. — 
Italų spauda, minėdama Aghei- 
los paėmimą, rašo apie didelę 
ataką, kuri yra planuojama Tri- 
politanijoj.

Vietoj atstatyto maršalo Gra
žiam, Mussolini paskyrė ,gen. 
Gariboldi Afrikos karo jėgoms 
vadovauti.

Tuo pačiu metu visas italų 
karo jėgas perdavė vokiečių ge
nerolo Rommel vadovybėn. Vo
kiečių vadovaujama kariuomenė 
ir atėmė iš britų Agheilą.

Nepasitenkinimas 
Dodekaneso salose
KRETA, Graikija, kovo 26 d. 

— Teko patirti, kad Dodekane
so salose jaučiamas labai di
delis gyventojų nepasitenkini
mas.

Italų kareiviai nepatenkinti 
savo viršininkais, nes dėl britų 
blokados visiškai negauna mai
sto. Italai bijo, kad galų gyven
tojai nesukiltų. Daugumą gy
ventojų sudaro graikai.

Britų karo laivynas saugo vi
sas salas ir neprileidžia italų 
laivų. Dažnai apšaudo salų ka
reivines.

Vokiečiai blokuoja 
Icelandą

BERLYNAS, Vokietija, kovo 
26 d. — Vokiečių valdžia skel
bia, kad jų blokada prieš bri
tus praplečiama.

Bus blokuojamas Icelandas, 
kurį britai okupavo praeitų me
tų gegužio menesį.

Vokiečiai gavo informacijų, 
kad Amerikos laivai atplaukia 
į Icelandą, ten iškelia karo me
džiagą, o iš ten ją pasiima bri
tų laivai.

Amerika susirūpinu
si Icelandu

WASHINGTON, D. C., kovo 
26 d. — Sumner Welles šian
dien pareiškė, kad Amerikos 
valdžia susirūpinusi vokiečių 
paskelbta blokada Icelando sa
loms.

Kai vokiečiai okupavo Dani
ją ir nutraukė susisiekimą su 
salomis, Amerikos laivai siun
tė gyventojams maistą.

Dabar yra nustatytas nuola
tinis susisiekimas su minėtomis 
salomis ir Amerikos laivai daž
nai jas aplanko. Ten patruliuo
ja Amerikos karo laivai.

BETAINAS ĮVEDĖ 48 V AL. 
DARBO SAVAITĘ

VICHY, Prancūzija, kovo 2G 
d. — Prancūzų valdžia šian
dien išleido dekretą, kuris leid
žia darbdaviams padidinti iki 48 
valandų darbo savaitę. Darbi
ninkai privalės gauti 10% di
desnį atlyginimą.

Valdžia skelbia, kad karo lai
vai ir dabar jau lydi prancūzų 
prekybinius laivus.

Pabrėžia tiktai, kad tie karo 
laivai yra silpnučiai ir negali 
pasipriešinti britams.

0 RAS
' Debesuotas ir šaltesnis.

Saulė teka 5:43 v. r., leid
žiasi 6:08 v. v.

Mariampolės ūkinin
kai neklauso ko-

• misarų
MARIAMBOLĖ, Lietuva, ko

vo 26 d. — Valdžia jaučia, kad 
visoj, Lietuvoj ūkininkai atsisa
kinėja pardavinėti korrtunistų 
agentams linus.

Kai kuriuose rajonuose supir
kinėjimas vyksta labai silpnai. 
Ypatingai smarkiai priešinasi 
valdžios nurodymams Mariam
polės ūkininkai.

Valdžios agentai tepajėgė 
įpirkti Mariampolės apskrityje 
tiktai 2% tų linų, kuriuos ma
nė nupirkti.

Neruoš naujų Įstaty
mų prieš streikus
WASHINGTON, D. C., kovo 

26 d.—Demokratų partijos ly
deriai pareiškė, kad jie nerems 
iu’omų įstatymų streikams su

valdyti.
Prezidentas paskyrė komisi

ją, kuri rūpinsis šiuo reika’u, 
todėl nėra reikalo daryti naujų 
statymų.

Repubi konai nori visiškai Už
drausti streikus ir siūlo vartoti 
•ginkjtfotą prteš- streikinin
kus. Šiame reikale demokratai 
jų nepalaiko.

ANGLAI KOVOJA DĖL LAIS
VĖS, SAKO HALIFAX

NEW YORK, N. Y., kovo 2G 
d.—Britų ambasadorius Halifax 
.iandien pasakė pirmą savo vie
šą kalbą Amerikoje. Jis kalbė
jo apie karo pabaidos galimu
mus ir apie jo tikslus.

IIalifax mano, kad po karo 
Didžioji Britanija privalės g’.au- 
įžlai bendradarbiai! i su Ame
rika.

Bus sudaryta Lyga, kurion 
Įeis visos laisvos tautos. Bus 
jriimta ir Vokietija, jeigu ji ai- 
■isakys noro kitus vergti. Ang
ai kovoja dėl laisvės Europoje, 
tvirtina Halifax.

Gerins Panamos 
kanalą

WASHINGT()N, D. C., kovo 
26 d. — Kongreso komitetas 
šiandien paskyrė 3110 milijonų 
lolcrių Panamos kanalo page
rinimams padaryti.

Kanalo gubernatorius Eger- 
'on prisiuntė apyskaitą, nuro
dydamas kokius pagerinimus 
reikia padaryti.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Maskva skelbia, kad iš Klaipėdos ir kitų vokiečių užim

tų kraštų Lietuvon atvaryta 21,343 lietuvis. Tuo tarpu iš Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos išvaryta Vokietijon 67,800 piliečių.

— Belgrade ir kitų miestų viešose aikštėse deginami Mus
olinio ir Hitlerio paveikslai. Berlyne suvaryti naciai džiaugia
si prijungta Jugoslavija.

— Syrijoj vyksta smarkus gyventojų susirėmimai su pran
cūzų kariuomene. Gubernatorius Dentz išskrido į Vichy pasi
tarti dėl padėties.

— Amerikos vyriausybė įsakė atidaryt? Allis Chalmers ben
drovės dirbtuves, nes tai kenkia karo laivų statymui.

— Matsuoka pareiškė, kad Berlyne tarsis kokiu budu pa
daryti pasaulio įtakos sferas. Japonai nekibs prie Amerikos, jei 
Amerika juos paliks ramybėj, sako.

— Betaino valdžia išdavė vizas dar 250 vokiečių karininkų 
vykti | Afriką.
f — Naciai Bolivijoj suorganizavo demonstracijas prieš Jungt. 

Amerikos Valstybes.

Valdžia ruošiasi li
nus konfiskuoti

MARIAMPOLĖ, Lietuva, ko
vo 26 d. — Sovietų valdžios laik
raščiai aprašinėja apie nenor
malią linų pardavimo padėtį.

Ypatingai smarkiai šiuo rei
kalu yra susirupinusi sovietinė 
kontora “žegotlion”. Ji yra pa- 
friryžusi išgabenti Lietuvos li
nus į sovietų Rusijos fabrikus.

Jeigu ir toliau vengs parda
vinėti linus, tai valdžia bus pri
versta įgalioti “žegotlion” kon
fiskuoti ūkininkų linus.

Bereikalingai kanki
na kooperatininkus

ŠIAULIAI, Lietuva, kovo 26 
d. — Vasario mėnesio 1 dieną 
buvo paskelbta, jog Gruzdžių 
kooperatyvo nariams bus par
davinėjami audeklai.

Lauke buvo 25 laipsnių šal
tis, bet 20 kooperatyvo narių 
prastovėjo ištisą dieną, nes no
rėjo šį tą nusipirkti.

Kooperatyvas tą dieną ne tik 
nepardavinėjęs audeklų, bet ir 
visai nebuvo atidarytas, nors 
nariams buvo pranešta, jog ga- 
lė$ pUkti.

Tarnautojai neturi 
teisės skųstis

KAUNAS, Lietuva, kovo 26 
d. — Rusas Ryžakov, Kauno 
“Maisto” fabriko krautuvių sky
riaus vedėjas, dalyvavo fabriko 
tarnautojų susirinkime.

Tarnautojai iškėlė aikštėn 
visą eilę nenormalumų ir driso 
paprašyti kai kurių lengvatų.

Komunistų paskirtas Ryžakov 
pareiškė susirinkusiems, kad 
tarnautojai neturi teisės skų
stis. Valdyba juos gali savo 
nuožiūra kilnoti iš vienos kratų 
t u vės į kitą.

Bernai siunčiami 
darbo stovyklon

KAUNAS, Lietuva, kovo 26 
d. — Pleiviu kaimo bernai P. 
Tekorius ir V. Tomkcvičius 
kaimo vakaruškoje sumušė P. 
šimkevičių.

Sužalojimas buvo nedidelis, 
bet mušusieji buvo atiduoti teis
mui. Abu kalti buvo nuteisti po 
tris metus darbo stovyklos.

Ligi šiam metui Gedvilas val
džia visą laiką neigė, jog Lie
tuvoje yra darbo stovyklos, ta
čiau šis teismo sprendimas pa
neigė komisaro neigimus.
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KOVO 25 DIENA
Nežhirint, kad ankstyvo pa

vasario saulute ir linksmiau 
mums nusišypsojo, sparčiau 
tirpydama gausaus snięgo liku
čius, vienok šis "Moterų skyr.v 
puslapis nesidžiaugia pavasario 
artėjimu. Ir- ši antroji- metine 
gedulo lakią pepaaipnoš pava- 
saiio linksmomis žibutėmis, 
bet paskęs gi, iau Ludesyj...

prašymai kai kada prisivilior 
tų. Bandykime pačios aplanky
ti šį skyrių savo jąųąpąų ska
tinamos, savo minčių akstina- 
mos. Visos juo privalome pasi
rūpinti, kad jis pagal M. Jur- 
gęjionienės troškimo) butų ir 
tobulas ir naudingas!

Minint M. Jųrgelionienčs ne
tekimo liūdnų sukaktį, negali 
mą n<epapiipėti, kad ši sukaktis 
sutampa ir su naujos vedėjos 
mylimos N- Gugienės, šio sky-

Metai tik gilina mąsų liūdesį, 
Didina pasiilgimų...

Prieš du metus musų mylima Mariutė 
paliko mus

Kovo 25 d. yra diena, kurso riaus bedimo sukaktim.
je‘ ‘ Moterų skyr.” laida sutel
kia visas moteris, kad paišinė
tų velionės M. Jurgelionienės 
tragngų mirtį, kad pagerbtų 
jos ątrryntį ir atnaujintą pasi
žadėjimų eiti, vęlionės pramin
tu kelių.

Šią dįęną YispA pažinojusio • 
vclįonę asmeniškai ar. įš jos, 
dailių, gilai susikaupę, dar
kau.q pi .s menam jos k Inių 
sielų, jos garbingus darbus 
šią dieną d r kaitą požvilgiam 
į jos praeities digUuap,:* kAus. 
kuriais ji patvariai žengė v'sų 
o kibiausiai musų išeivijos ge
rovei.

Dar kartą išsi’mam rūpestin
gai paš eptus jcs laiškus, pil
nus n uos rdumo ir gausaus 
įkvėpimo. Perbėgę jų turinį, 
nubrauktam rasojančias akįs ir 
paklausiam savęs: ar tinkamai 
mes pildome savo pasižadėjL 
mus neleisti užželti jos pramin
to kelio?

Žinome, kad M. Jurgelionie- 
nc viską, ką dirbo, tai tik iš 
pasišventimo, iš pasiaukojimo 
Dirbti ar aukotis kitiems — 
buvo jos> idealas! '

Vienas iš jos pąs,kiąusių troš
kinu) buvo moterų suartinimo 
klausimas. Taip atsiekti buvo 
'steigtas ir šis skyrius, kurio 
rimtumas, tobulumas, pastovu? 
mas ir moterų suartėjimo rea? 
hunas buvo jai svarbiausias 
dalykas.

Dėl to ji dirbo daug, kanl? 
riai pasmildama visus sutiktas 
kliūtis. Jai tos pastangos seku? 
si. J trumpą laiką ji užkariavo 
moteris, susidomėjusias jos pa? 
stangomis, ncšanč oinįs mums 
visoms ir naudą ir malonų 
džiaugsmą.

Mes, gavę Moterų skr. "Nau
jienose”, sutikome jį su gra? 
žiausioąiis viltimis. Sveikino
me jo įsteigėja*, dėkojome už 
suteiktą progą naudotis šiuo-

Nežiupiųt po yęlionės mirties 
didelei dąųgumaį moterų £.1- 
geųlaująųt įr prašant, gerbi
mą N. Gugienė, kad įr žinpda- 
ma kokią *unKą užduotį ji 
skirią mutęryą, įygi vąi’dąn vc- 

nuopelną ir troškimo, 
patenkino, muąą prašymų, ir 
sunkias pareigas ęįti apsiėmė. 

. Sų ęUiaųgsmu šią dviejų me- 
,tų jos vedimo Mot. skr. atįkąk- 
tį tcųką sye k nti, nes, šios sun
kios ir atsakingos pareigos ei-, 
narnos pirmtakunės tikraisiais 

'kebais.
, Nežiūrint kaip kąętaįs yra 
sunkių kaip nepakeliama, v’sgiį 
gari norai ir pasiaukojimas nu
lemia viską ir savo skyrių me* 
turime reguliariai, pamirštant, 
kad pačios jo pasirodymui la
bai labai kartais mažai talkos 
tesuteikiam.

Žinąnt^ kad musų mylimą N. 
Gugienė yrą viena ir iŠ tų, ku
rie dirba visuomeninį darbą h? 
bai plačiu mastu, jos darbo va
landos nenustatytos, jai dažnai 
poilsio laikas nuo darbų lieką 
labai trumpas. Mes ir jos visos 
negalime pavaduoti bei pagel? 
bėti visuomeniniuose bei kultu? 
rimuose darbuose, tačiau, kar? 
toju, “Moterų skyriuje” mes 
jai pagelbėti galime, tik norė
kime jai nors tame pagelbėti, o 
ji bus džiugi ir dėkingą visas 
vienodai vertindama už teikia
mą jai talką.

Tad vienos liudędamo*, o ki? 
tų ąveikiųdąmos linkėkime' lai? 
mes ir kąnlpąųs patvarumo ei? 
ti sunkiąs pareigas ir nepa
mirškime jas jai p*i lengvinti, 
siųsdamos dažniau savo raši
nius. —O. I.

Nepaprastą asme
nybe prisiminus

A. A. MARIJA JURGELIONIENĖ,

ĮiĮĮįm

\ šio skyriau* įsteigėją ir pirmoji vedėją
’ . 'A'. ’

Dėl Jos, kuri niekuomet nerodę savųjų skausmų,
Bet nuolatos maloniai dalinos tarp savo draugų, ’
Dėl Jos. kuri beviltį širdį gaivino, pripildė jų ,^rųsa, 
Liūdesyje teikė vien švelnių paguodų, suraminamą, > 
Dėl Jos, kuri niekuomet neatsisveikino nepalikdama dr;augus

Tos meilės, kuri viliojo mus nuolatos btiti jo^ draugijoj. 
Musų gilus liūdesys auga su metaiš, > ,
Ir kiekviena diena tik padidina musų pasiilgimų...

i v Nęrą..

dojęs jos geraširdystę.
Jos asmeninis gyvenimas bu? 

vo sųinkųs ir liūdna*, pilnas mv < 
isivylimo. Toki gyvenimo smū
giai, kuriuos jai teko pergy
venti, butų pavertę paprastes
nę moterį į niųrią pesimistę, 1 
kuri skųstųsi kįękvįęųam apie < 
,avo vęiaįmes ir skriaudas. Bet ’ 
į Marijų Jiur^Fouięnę jos gy
venimo nepasisekimai veikė at- 
Udaį. Ji nę jįk nęsįskundė ki
tiem* apie sąvo likimą* bet pa
sidarė daug jmUręauę įr švel
nesnė link kitų žmonių ir sten
gėsi savo nemalonumų^ pa- 
kąndinli darbuose kitų žmo
nų naudai.

Nesigyrė ji savo labdarystė? 
Urbai* ir viešoji publika ma
tai žinojo apie jos filantropiš
ką veikimų.

Pastarųjų metų bėgyje žy
niai padidėjo jo* tolerancija 
ink kitų žmonių sftpnybįų be; 
ų charakterio ue'astovumo 
Tų galėjau sprąsti iš musų as
meninio sus’rašinėjimo* iš jos 
raštų Moterų Skyriiue ir iš 
mano mumo* pap?.sokoj mų 

. nigrįžus mun į Amerikų jau po 
o* mirties.

Ji buvo Ukrą Ąmerikos lie
tuvių moterų veikimo ptonierė. 
Beveik viena ji pradėjo tą sun
kų labdarybės patarnavimą 
tarp lietuvių., suteikdama pata
rimus jiems įvąirios.e gyvenimo, 
problemose, ir išrūpindama pa- 
gelbų žmonėms nelaiminguose 
atsitikimuose. Ar kas nors jų 
kada galės, pavaduoji Šioje ro
lėje? Manau, mus.ų moterų di
džiausias pagerbimus jai butų 
tęsti toliaU’ *'jost pradėtu^ dar
bus., Vienų iš jų, — šio sky? 
riaus vedimų, su dideliu aįsi- 
davimų įr pasįsekimų tęsia No-

Draugės atsimi
nimas

Šiandien minime antrus me
tus NĮąriųįės Jurgęlionięnės pa
sitraukimo iš musų tarpo. Bet 
ne tįk šiandien minime mums 
tą didelį nuostolį — tą praša
limųjų iš musų tarpo musų my
limos. draugės.

Diena iš dienos dirbant šiam 
skyriui arba dalyvaujant įvai
riuose sąjūdžiuose, kyla viso
kį klausimai. Dažpai sakome: 
‘Mąrįutę ųebutų taip dariusį”, 
arba ‘ Mariutė turęjo lokį ir to
kį- nusistatymą tokiu atsitįki- 
mu”, arbą “Jeigu Mariutę čio
nai butų, tai ji taip ir taip da
rytų.”

Tad m,ęs, Mariutės draugės, 
kuyios ją gerai žinojom ir su 
kuria mes veikėm, neužmirš
tam jos darbus ir jos tikslus. 
Taipgi, kad atsiminti musų 
draugę, nelaukiant atminimo 
dienos, bet širdyse dažnai at- 
jaučiam draugę ir 
kad jos daugiau nėra 
sų.

Taipgi atsimenam 
ne tįk šiandien, bet ir per pra

sėjusių metų dienas, ne tik 
bendram darine, bet ir kasdie
niniam gyvenime.

gailimės, 
tarp mu-

tik retai surasta įdomią ir pa
sišventusią savo šeimai, drau
gams ir tikslams tokią ypatų, 
kąip buvo Mariutė Jurgelionie- 
nė. L. Narmontaitė.

i VAIKAS IR MOKYKLA
C . Rašo L. NARMONTAITĖ J
Ž\7/AWmVAY/.V/?*Y1iY.VAW//^//^«W/mVmV.WAWAV?

Period.nis sveikatas 
egzaminavimas

San ja i

PRIE KAPO
\ . M ' ■---- ------

Ąr lietus lijo, ąr sniegas snigo, 
PąląųŽė žiedų buliai lelijai?
Q, ne — li.k širdin, šiandien susmigo ( 
Septyni peiliai ir kalavijui.

Ar plėšrus paukščiui tąip šįvdį vąrslo, 
Snapais kapoja įr- kraują. geria ?- 
O nė'— tik žemę ąųl naujo hąr*tp,. 
Ąnt mėlynųjų akių, vąį, beria.

Kodėl tos akys, lyg liūdnos gėlės, 
Kažin ko klausia, vįsur sekioja? .? 
Kodėl vėl, skausme, lyg vėvęr*ėli*, 
Iškilęs dangun, kriųta po kojų?

Kaip mes galėtume konkre- 
liškai ir atatinkamai pąrodytį 
savo pagerbimų ir atjautimą 
Marijos Jurgelionįeųės pradėto 
veikimo socialinės labdarybės 
srityje, stengsiuos apibudįnti 
sekančiam Moterų Skyriaus 
numeryje.

nas jaiųias keturiolikos metų 
vaikas. Visj stebėjosi, ypačiai 
jo šeima, nes vaikas niekados 
nesirgo ir niekados nesiskundė 
jokiais skausmais ir negalavi
mais.

Susikrimtusi motina negalė
jo išaiškinti vaiko staigių mir
tį. Pagal jos išsireiškimų, vai
kas buvo pilnai sveikas, tik bis- 
kį per riebus. Jam nieko netru
ko, molina sakė, vien tik kadį 
jis bkskį tinginiavo. Ji mane, 
kad jis tingėjo dėl to, kad bu
vo jaunas ir biskutį per riebus.

Kada motina buvo užklausta, 
kuo ji rėmėsi, kad vaikas buvo, 
sveikas, ji atsakė, jog vaikas 
nesirgo, ir nickądos nesiskundė. 
Vaikų ųercikėjo vesti pas gy
dytoją jau per kelis melus, — 
toliau pasakė motina.

Bet kai vaikas staiga mirė, 
tai pasirodė, jog vaikas per il-

gydytoją reguliariai yra vertas 
daugiau, negu gydytojo atlygi
nimas.

Periodinis lankymasis pas 
gydytoją gali apsaugoti vaiko 
sveikatų, net ir gyvastį. Taip
gi sutaupys tėvams daug pini
gų. Visados yra pigiau surasti 
ligą, kuri yra tik prasidėjus, 
negu kada ta liga jau esti įsi- 
senėj usi.

Tad tėvai turėtų laikyti sau 
už pareigų apsaugoti savo vai
kų sveikatą bei vesti juos ne 
mažiau kaip du sykius per me
tus pas gydytoją, dentistą ir’

Sveikas vaikas yra geresnis, 
malonesnis ir paklusnesnis, vai-

Anglų kalbos 
mokykla

JAU DU METAI 
SUKAKO...

Gal nuo to. laiko, kada jis la
bui sirgo budąmąs mažas įr ka
da, pąs jį buvo pąskutįnį sykį

Dų metai prabėgo, prašvilpė 
ųųo. to laiko, kai mudvi paskii-

skyrių.
Netenka bep.r’mintu kad mes 

tai nepąprastaį įvertinoje pa- 
sižadėdaųios nor* dalinai* ųp.ys 
retkarčiais pereiti vęl’oųės ke
lių...

Beh deją, ąntrųpaius gedulo 
metu* mmmt tenka pąstąfoęįi, 
kad kilnus pąsUadėj’.mąs kaž
kodėl retėja. Vįeąa* vięnur^ ki? 
tas kitur likimą* nubloškė. Rųi 
kūr ę,, buvę ųęvą uuošjrdžjęs 
velionės darbų įveędntpjįos, 
šiandien pakeitę savo įsitikini
mų gaires, pamiršo ir savo pa- 
sižadčjhųųs. įmitęs vėl kažko- 
dėl Vko retos viešnios šjąme 
skyriuje.

Taigi, minint M. JurgeHęaįe 
nes dvięjų metų mirtie* su
kaktį, ųetakime nuo jos nuo
pelnu, nepamirškim, ką ine* 
pasižadėjome lydint ją į amži
nybę... . ' •

Pavaduoti jo* visuonąeąV 
niuose darbuose mes vim me-> 
kuomet negalėsime. To, ko mes 
nepajėgiame, jį niekad iž mu
sų nė nereikalavo. Tačiau Si 
skyrių dažniau lankyti savo ra-, 
šiniais mes visgi galime, 
tarp musų yra gana gabių U 
lųrtlngų ajMiomi# >wtiwh 
moterų. Nelaukime, kad mus 
kas ragintų, kadį tik mąloiiįąįs

Rašo Salomėja čerienė
Žinią ąpje Marijos. Jurgelio? 

nienės mirtį pasiekė mane tuo 
’aiku, kacįą dar Londo.
ne, ir ji Įjuvų man. ypelipgM 
skaudi, kadangi jaučiau pusto? 
Įus artimo žmogaus.

Perbėgo per mintį i.naų yaįz? 
das prisiminimų ir įspūdžiu 
musų daugelio meti) ųialoųios 
pažinties. Prisimenu nųisų pir? 
mą susitikimą šyento Jurgio 
Salėje, Chicagoj, dar prieš. įie? 
^uvos nepriklausomybės laikus 
Tai buvo koks nors lietuviu 
iPątęiętįpi^ ^ųs rųikįmąs, į kurį 
nusivedė mane tėvai. Buvau ta? 
d?i dar gąųą jauna if Kųąžai te? 
supratau beį atjaučiau lįętuvy? 
bes pfiedennę. Po p. Jųrgę^dr 
uięųč# karštoj, jąųd uąnčios 
prakąl^os tą vąkwt ivųyted 
savyje liąUiviškųs ąt?

^ųvlšk^fc reikšis ir ypatingai 
lietuviška mųs^ą. Ta.ų\ę ąųsk 
rinkjw tik maų
ąų ja W ^anr
dįen ^isięfteiftu .W d’namišką 
asjneųykę, joą gilias, liępsninr 
gąs ą^ia, Išsiskyrę ji iš k\tų

Mv^įiuau, .itf
vien tiktai savo apsi
rengimų, Įjet ir ęąvo gtiprin

Nutilo giesmės, rąųdų yųr^onąį.
Pasaulis visąs — tį^ lil^o, 
Pasaulis yįsąs — tik šmėklos, monąi.

Nors pažadėtum ir aukso miestų,
Nepriviliosi neparvadinsi.
Veltui į tolį rankas betięstum —,
Nesugrųžįnsi, nesu grąžins,!... •

M. JURGEUIDNIENES ATMINIMUI
Musų Marė miega. NęP^ąęljiĮis 
Varpų kraupus gaubimas... 
Suspaustos lupos jos — bežadės 
Jautri girdįs ^urimųs.

Jau niękad nępraipęrk* 
Tęs aky* melsvai pilkos... 
Jau nębęglęstys mus nė vieno.

Tikrai. Tikrai jos nęrą! .
. Vargai langąn sužiuro... ' 
Ir dienos rūškanos pasviro 
Prie mus nubudusių dųjęų.

Kovo 25, 1941,
rsrrrr t .m '.'.ft'f ■xa'.jun;ii. Hsact

mių. Visadęs ji turėjo lųikp iš-
—■'1 ■-T

intelektu, _ , . 3
Iš visų jos įdomaus charak- klausyti.1 paprastųjų žmonelių

terio bruožu >yKKįausiaS gal
bųVo Dešalįškąs pjniMs

įr ne vieną*, snjiogų# yrą Wąų-.
buVo MteMP1®*
kito /žn\ogąųs iy

rimų naujų darbų, apie įkūniji
mų gražių minčių...

—Ot, taip! Taip ir reikėjo. 
;Gęrąi, kad atvažiavai!

Rodos, tik vakar girdėti žb? 
dŽiai, rodo*, tik vakar malonus 

ižo.džiai šildė mano jausmus, 
rodos, tik vakar paskutinį kar- 

Itų bučiavau ir sakėm viena ki? 
tąi:

Rusima (y*im vasarą To
ronte.

Ęet brąugi sjela, tik už ke? 
Aiolįkd^ dienų. Tu net slaptai 
nįękaW nepasakius, linksmutė 
ir $ąą$vyžiw pilna nuėjai įę 
ųągęmjn.

O me*, tavu myliiųa šeimy-* 
ųėlę* iškrikusi šen ir ten,, liko? 
me be pątYąrkymo; subėgam, 
pasitariąm, suąivnčiam savo 
mintis ir vis, rodos, laukiam 
tąvę ųųs labps,. patvarkymo a v 
nųę/spręiidžių* Bet veltui lau? 
^iąm Wfcbų% į* tep brangi 
S&K ję.k* paštą* neateini i? 
įefeįų uęątųešą. Tik tavo 
geri ię* kilnų* ęktvbai šiandien 
yrą musų įkopėjai ir stipriu? 
Įęjąi, Ačiū, kad gyvenai jais 

Wkiną> jai* gyventi. 
Todėl i^or* jąų ęjn P*a'

Uk vafeav tavo 
žędž&į tąi^ įvejąįąį iųąųę glą- 
,mokėjo'*.. ttM/ ,F. Y-nė.

ko pas jį, kaip paskutinės ligos 
žaizda.

RęgŲliąrųs. sveikatos 
tikrinimą*

Jeigu vaiko motina butų tai
ki u^is tokios tvųrkos, kad. ser?

Brighlon Park Moterų Klubo 
anglų kalbos pamokos įvyksta 
šį vakarą lygiai 7:30 vai., 4451 
S. Wcstern avenue. Visos lietu
vės narės ar ne narės, įdomau
jančios išmokti arba pagerinti 
savo kalbą yra prašomos daly
vauti. Lekcijos nieko nekai
nuoja, nes mokytoja L. Nar
montaitė aukoja savo laikų, o 
K. Mocevičienė mokyklai 
vieta. —Narė P. 4- *

ją nueiti n,ę mažiau kaip, du 
kartus per metus sveikatos pa^ 
tikrinimui, tai gal būt buvę ga
lima išgelbėti šio vaiko, gyvastį.

Prieš daugelį metų, kai vai
kas sunkiai sirgo, gydytojas 
butų pastebėjęs, jog vaiko šir
dis susilpninta. Apie tai jis bu
tų pranešęs plotinai. Tada vai
kui butų buvusi nustatyta tam 

: tikra gyvenimo tvarka. Jam 
nebūtų buvę leista vargintis, jo 
neva tinginiavimas butų buvęs 
suprastas ne kaip tinkiniavi? 
mas, bet kaipo silpnumas, ir 
jįą nebdlų buvęs raginamas 
daug veikti.

Su tinkama^ gyvenimo tvarką 
įy s.u įį^ąiųv.^ųmkiuimu vai? 
kąs butų vęągęs pęr daug uu? 
vąrgtį m girt bute galėjęs išgy
venti dąu£ metų.

Saugokite sveikatą

Tąd apsjmoku ipmU laukN” 
ti gydytoją ręgulįarįaų kąd UPi 
saugotų vaiko sveikatą ir gy
vąjį. Neteikia gailėtis tų kelių 
dolerių,, kuviuoa veikią sumo
kėti gydytojui* jeigu ęgsamma- 
viiw lįjąrc^P? kad vąikas yrą 
sveikas. Tas įpratimą* ląnkytį

MOTERIS KALBA
Londone yra daugiau darbų 

moterims, negu moterų ųžųųli 
tas vietas. Rezultatas yra toks, 
kad moterys ketųriasdešimts 
penkių metų ir daugiau, atsi
jauninę su "permanent”, veidą 
pagražinę ir naują skrybėlę už- 
sidejusios alrodydamos apie X5 
metų, gauna darbus.

'ir"r

Maistas
V«dą MOKTA RŲU1KNB

Silkės

Išmirkykite 3 silkes, (per naktį), 
nulupkite, išimkite kaulus, supiau- 
stykite nesmulkiai.

^ųįujpkite cįu didelius rugšęius 
o>uoįiu&, supiąustykiie riekutėmis.

Silkių ikrus ir pienus sumaigyki- 
te, apipilkite ant sjjkįų obuolių 
riekučių, ir sumaišykite viską su 
šakutėmis. Tinkąm.a dad.ėti rięšutų 
arba kiaušinių, salietrų. Dėkite ant 
Saločių lapų. An>t viršaus uždėkite 
truputį rpayonnaiąe’o.

Labai skanu valgyti su juoda 
duona.
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NAUJOS PASAKIŠKOS PARAGVAJAUS
NAFTOS VERSMES

Milžiniškus naftos išteklius saugą laukiniai girių 
gyventojai

Kaip žinia, dėl karo nepap
rastai padidėjusi naftos pro
duktų paklausa. Todėl atsira
do daug žmonių, kurie suska
to visur kur ieškoti naftos 
šaltinių. Prisiminta ir Bolivi
jos bei Paragvajaus girių glū
dumos, kur prieš kiek laiko 
siautė žiaurus karas. Nepa- 
slaptis, kad anas karas savo 
kilmę slėpė naujai rastuose 
naftos šaltiniuose. Tyrimai į- 
rodę, kad tuose milžiniškuose 
savanų, girių ir pelkynų plo
tuose yra ištisi naftos skysčių 
laukai, neišmatuojamų ištek
lių versmės. Visa bėda yra jų 
eksplotavimo sunkumas ir ne
parankumas. Tose vidurinėse 
Pietinės Amerikos srityse nėra 
ne tik geležinkelių ar plentų, 
bet net ir prasčiausių kelių. 
Keliautojui tenka skintis ke
lių pro lijanų ir marinių žo
les, per upelius karstytis me
džių stisipynuosiomis šakomis, 
kovoti su eibe žvėrių, gyvačių, 
smauglių ir k t.

Tačiau reikalas nugali vi
sas kliūtis. Paskutiniu keliu w V
mėnesių tarpe jungtinė ameri
kiečių ir anglų bendrovė pa
dariusi atitinkamas sutartis, 
ryžosi galutinai ištirti ir pra
dėti mėginti šių sričių naftos 
eksploatavimų. Tuo tikslu ten 
nuvyko septynių žmonių, Dr. 
J. W. Horno vadovaujama, 
ekspedicija. Ekspedicijos va
dovas Dr. J. W. Hornas pa tie
kia daug medžiagos apie ne
paprastus tų sričių gyventojus, 
naftos versmių saugotojus 
khavrus. Jų religija susieta su 
naftos versmėmis, kuriose, ta
riamai, gyvena jų dievai. Naf
tos versmių eksploatavimas 
nemažų sunkumų sutiksiąs ir 
iš los, visai netikėtos, pusės. :

Khavrai ypatingai neapken
čiu ir vengiu svetimųjų, ne jų 
giminės, žmonių. Jie labai tvir
to kūno sudėjimo, žiaurios iš-

drabužių, nežino beveik jokių 
ligų, susilaukia itin gilios se
natvės. Naudodamiesi iš baltų
jų perkamais šautuvais, čiagi- 
miai labai naikina įvairius gi
rių žvėris; minta daugiausia 
mėsa ir girių vaisiais.

Khavrai labai žiaurus ir ker
štingi. Šu visais savo kaimy
nais khavrai gyvena bloguoju, 
taikosi nukauti. Nukovus prie
šininkų ir nukirtus jam galvą, 
švenčiama klaiki keršijimo 
šventė.

Keršijimo šventes iškilmes 
pradeda burtininkas. Jis eina 
kartu su keršy toj ūmi, kuris ne
ša nužudytojo galvų. Burtinin
kas, paėmęs iš jo galvų, įmer
kia į tris indus. Viename inde 
grynas vanduo, kitame vanduo, 
kuriame mirkytas tabakas ir 
trečiame khavrų svaigalai “či- 
ča”. Po to burtininkas semia 
iš visų trijų indų ir pila-į nu
galėtojo burnų, šis steng as! 
kuo daugiausia išgerti; tai gar
bės ir pajėgumo ženklas. Ku 
vanduo nebetelpa ir pradeda 
bėgti net per nosį, burtininkas 
skelbia jam nusikaltimų dova
nojimų. Po to visi svečiai at
siklaupdami pagerbia nužudy
tojo galvų ir tuoj prasideda 
puota, kuri tęsiasi tol, kol vis
kas suvalgoma ir išgeriama. 
Khavrai puotos metu išgeria 
labai daug svaigiosios čičos, to
dėl dažnai kyla peštynės, žudy
nes ir nauji kerštai.

Be keršijimo šventės khavrai 
švenčia vestuvių ir tabako 
šventes. Tačiau vestuvių šventė 
švenčiama ne vestuvių dienų, o 
užaugus daržovėms, kurios bu
vo pasėtos vestuvių dienų.

.Vestuvėms vyras nesiruošia. 
Jis tik išdirba daržo žemę. 
Tuomet visai giminei iliatant,' 
pas jį ateina mergaitė ir jie abu 
pradeda sodinti daržoves. Bur
tininkas apskelbia žmonos pa
reigas ir perspėja, kad už ne-

mušti. Kai užaugs vestuvių die
nų sodintos daržovės ir metąs 
jas rausti, pradedama puola. 
Jaunieji visus susirinkusiuosius 
vaišina. Ir dabar visi išgeria la
bai daug č.čos.

Trečia khavrų šventė yra ta
bako šventė, šios pusiaujo sri
tyse labai daug įvairių vab
zdžių. Tabakas padeda nuo jų 
saugotis, todėl nuo seno j.s čia 
gerbiamas. Tabako šventės me
tu visi geria daug vandens, ku
riame mirkyti tabako lapai. Ni
kotino prisisiurbęs vanduo 
žmones labai svaiginančiai vei
kia. Khavrai tabako šventę lai
ko gero derliaus ir apsaugos 
dievo maistu. Todėl ji itin iš
kilmingai švenčiama.

Khavrai, būdami labai atsis
kyrę ir šalindainiesi nuo bet 
kok.ų svetimybių, pasisavln.-

Burtininkų įtikinti khavrai ma
no, kad durnai išvaro ligos 
dvasių ir žmogus pasveiksta. 
Neretas atsitikimas, kad rūko
ma “ligos dvasia” išsineša ir 
gyvybę... Daugelis rūkomųjų 
esti uždusinami.

Susitikę su khavrais ekspedi
cijos dalyviai visų laiką gyveno 
pavojuose/Kurį laikų jie tyri
nėtojams prie naftos versmių1 Concepcijono į kalbamas sritis 
net artintis neleido. Tuomet jie pradėtas 
įvairiomis dovanomis papirko žinkelis.
kelis burtininkus, kurių dėka [prie Paranos upes, kuria toliau

slėpdamiesi nuo kitų khavrų,

dėka susisiekę su krašto vy- 
riąusybę, susilaukė karinės p .1-

valde visokį khavrų įtūžimų ir 
įgalino tyrinėtojus netrukdo
mai darbuotis.

Pažymėtina, kad vos tik pra
dėjus ekspedicijai dirbk, iš

liesi i siauras‘s gilė 
Geležinkelis baigiasi

nafta bus galima laisvai vežti.
Anksty vesniaisiais tyrinėtojų 

duomenimis remiantis, tose 
srityse naftos esu tiek, kiek 
visuose žemės kraštuose kartu. 
Nors šių naftos versmių eks
ploatavimas susietas su milži
nišku darbu ir išlaidomis, ta
čiau laukia puikus vaisiai ir 
milžiniški naftos, to XX šimt
mečio gyvybes, eleksyro, kie
kiai. Tai ilgiems metams nu
mestų skysto kuro gavimo rū
pestį. —P-as.

STATYKITE NAUJĄ 
NAMĄ

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

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

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

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

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

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

JOHN PAKEL
BUILDING CONTRACTOR

6816 So. Western Avė.
Tek GROVEHILL 0306—0363

ne-

esu 
ma

vaizdos, apaugę gina i g us! klusnumų jų vyras gali kiek- 
plaukais. Khavrai nedėvi jokių, vienu metu išvaryti arba ir už-

M A D O S

kėjimų. Jie tikri panteistai. Bu
dingos ir šiurpios jų tikybinės 
apeigos. Pasibaigus lietų peri- 
jodui, khavrai švenčia tikybinę 
avino aukojimo šventę. Ant 
upės ar didesnės kūdros kran
to sukraunamas akmenų auku
ras. Burtininkai atveda baltą 
avinų ir ožį. Prieš aukojimų 
abu gyvuliai įmerkiami į upės 
ar kūdros vandenį ir ten ilgas 
valandas laikomi. Po to prasi
deda avino kančia. Pirmiausia 
jam subadomos kojos. Kojų 
kraujas išpilamas ant ožio gal
vos ir ožys sudeginamas. Pra
dedamas gyvo avino mėslnėji- 
mas, kol kiekvienos kūno da
lies bent mažiausia dadelė nu
pjaunama ir sudeginama. Pa
skui visas avinas išdalinamas 
po nedidelę dalelę valgyti vi
siems šeimų vyresniesiems, šis 
mistinis avino valgymas turi 
tam tikros prasmes. Burtinin
kų aukojamieji žodžiai skelbia 
avino žmonių išpirkimų iš šių 
nusikaltimų. Khavrų maldavi
mai yra labai ilgi ir painus, ta
čiau juos išmokti turi kiekvie
nas khavras pirma,. negu jis 
priimamas į vyrų skaičių J r 
išvedamas į pirmųjų <medžiuk-i

T
įjį/sį į

Kas tai NAUJO* tapo pridėta
Tas pat pažįstamas 
pakelis, bet Nauji 
Old Golds viduj. 
Visi dabar parduo- i 
darni Old Golds /į 
yra NAUJI Old A3 
Golds.

$ Žiūrėk, kas dedasi ant tų durų? Kas tai 
naujo pridėta — tai aš! Ir* klausyk — kas 

tai naujo yra pridėta garsiam cigaretui.. . pri- 
duot jam net dar geresnį skonį.

Tai Old Gold’s nauja sudėtine — praturtinta 
garsiu importuotu tabaku, ilgus metus bran
dintu, ir tą jum teikia ši firma su ilgiausiu 
patyrimu tabako srityj. Gaukite pakelį naujų 
Old Golds šiandien!

*N4UJ4S — Praizinis importuotas tabakas 
iš rytinio Viduržemio-tabakas, kurio maži kva
pus lapai dar priduoda skanumo garsiai Old 
Gold sudėčiai! Taigi kiekvienas momentas jūsų 
praleidžiamas, su Old Gold bus dar smagesnis.

T jį į | n V 6/ | Busi turtinges- 
Mfcl r F 1 nis >r laimin- mui iiugesnis Turėsi 
UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
Mokame 3%% Dividendų 

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

$1,000,000.00

TONY LUKOŠIUS
Geriausias Brighton Parko

DRABUŽIŲ 
VALYTOJAS

Reikalui Esant šaukite: 
Tel. Lafayctte 1310 

lt

31-

4613—Suknelė ir kambarinis apsiaustas. Sukirptos mieros 14 — 20, 32—4<

Norint gauti vienų ar dau-i 
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan-1 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa-1 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So HaUted St.. Chicago, III

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. HalsteJ St., Chicago, I1L 

čia įdedu 15 centų ir prašau 

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

Mieros ...................... per krutinę
•»

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

Sunkus yra laukinių khavrų 
gyvenimas. Bet ypatingai sun
ki dalis skirta khavrėms mote
rims. Moterys turi dTbti sun
kiausius darbus, tačiau neturi 
jokių žmoniškų teisių. .Vyras 
visiškas šeimos viešpats. Vyras 
gali kada nori žmonų nuo sa
vęs pavaryti. Gana vyrui pasa
kyti tu man nebereikalinga, nes 
esi bloga ir nelaiminga mot> 
i is turi iš vyro namų dangin
tis. Tokios nelaimingosios bu
riasi už kaimo pamiškėje ir 
pradeda nepavydėtinai skurdų 
gyvenimų. Vyrai, net savi vai
tai jas niekina, gali skriaus ji, 
o visa giminė žiuri kaip į ko
das raupsuotąsias. Net nužu
dęs pavarytų khavrę prieš nie
kų neatsako. Tai žmonės ana
pus įstatymų...

Prie svarbiausių moterų pa
reigų priklauso gaminti čičų. Ji 
gaminama iš duonos paplotė
liams kepti vartojama augalo 
ouka. Oukos grudai moterų la
bai ilgai kramtomi ir pagaliau 
patenka į indų. Čia ši medžia
ga paliekama keletu dienų rūg
ti. Po kurio laiko gėrimaš pasi
daro labai smarkiai svaiginus. 
Khavrai čičų nepaprastai mėgs
ta ir kiekviena proga patys ge
ria ir vaišina savo svečius.

Nepaprastas čiagimių burti
ninkų suktumas ir tautiečių iš
naudojimas. Susirgus kuriam 
khavrui nakčia, pakviečiamas 
į palapinę burtininkas. Jis vi
siškoje tamsoje apibėga keletą 
kartų ligonio guolį ir šaukia 
dvasioms taikomus, nesupran
tamus žodžius. Suprantama, 
kiek toks gydymas gali naudos 
duoti ar sėkmingas būti. Ant
ras khavrų burtininkų gydymo 
būdas yra smilkymas durnuose. 
Susižeidęs ar sergąs žmogus 
pakalbinamas po medžiu, po 
kuriuo kuriama ugnis. Burti
ninkai į ugnį deda įvairių žo
lių, kurios leidžia daug durnų*, 
Sergąs 
dūmais

turi rūkti ir 
net keletu

Seniausi Amerikos Tabako prekBjai-^IslkCre 1760
I

Lavrndale Deniai Lab.
30 N. DEARBORN—Kamb. 806 
Atdara iki 6 v. v., antrad. ir 

Ketvir. iki 7 v. v.
3945 W. 26th—Antras Aukštas
1724 S. ASHLAND—2-ras aukŠ.

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

Sekm. 10 iki 4.

Gaisras yra jūsų namo didžiausiasPRIEŠAS!
kvėpuoti 
valandų.

Atrodykite Metus Jaunesni 
NATŪRALIAI ATRODANTI

Dantį; Fleitai

Apkain.
Nemok.

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

Pleitai 
Pataisomi Re j na Bros

opnie
• ATYDŽIAI tėmykit, kad 

švarumas butų palaiko
mas apie namus.

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

e
• TĖMYKITE, kad reika

lingi remontai prie namų 
butų tuojau atliekami. Se
nas, išdžiuvęs medis kvie
čia gaisrą.

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

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

T. RYPKEVICIA
“RASOM VISOKIĄ APDRAUDĄ”

1739 SOUTH HALSTED STREET

saukite CANAL 8500

arcus
RYTINĖ RADIO 

VALANDA 
— iš stoties —

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

NEPAMIRŠKITE
CHICAGOS LIETUVIŲ 

DRAUGIJOS
JAUNIMO VAKARAS
ŠEŠTADIENI, KOVO 29, 1941

DARIAUS-GIRflNO SALĖJE 
4416 So. VVestern Avė*
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Du “tautos vadai” kalėjime

Ketvirtadien., kovo 27, 1941

St. Miščikas-žiemys.

Du Anglijos Juros Keliai
visoms Balkanų šalims ir turkams; k^d ji jokios pagal
bos prieš vokiečius. Turkijai neduos. Štai kokį praneši- 

j mą Sovietų oficialinė žinių agentūra “Tass” buvo paskel
busi š. m. vasario mėnęsio 5 dieną: i

“Užsienių spaudoje ypatingai anglų, skleidžia
mas pranešimas apie tai, esą tarp TSRS ir Turkijos 
buvo sudarytas slaptas susitarimas, kuriuo TSRS įsi
pareigoja teikti Turkijai ginklų priešintis galimam 
Vokietijos aktingumui Balkanuose ir kad ryšium su 
tuo j Maskvą išvažiuoja turkų komisija ginklams 
pirkti, Tassas yra įgaliotas pareikšti, kad joks slap
tas ar viešas minėto pobūdžio susitarimas tarp TSRS 
ir Turkijos nebuvo sudarytas ir nenumatoma suda-' 
ryti, jokios turkų komisijos ginklams pirkti Mask
voje nėra ir bendrai visas šitas užsienių spaudos 
pranešimas yra pramanytas.” (Cituojame pagal “EL 
tr).
čia aiškiai pasakyta, kad bolševikai ginklų i Turki-

Daugumą Europos šalių yra apnikę, kaip cholera, Knesi^s ir Indrai ne*ios Turkijai jokios pagalbos 
Bet Amerikos Jungtinėse Vastybėse klima- priešintis Vokietijos invazijai Balkanuose. Tai buvo va

tas diktatoriams yra nepalankus. Jau du jų atsidūrė ka- sario m/nesio pradžioje. Šituo pareiškimu Stalinas tie- 
lėiime ' S1G^ Padrąsino Hitlerį eiti i priet-?rytinę Europos dalį ir

Užvakar federalinė valdžia pasodino už geležinių Turki^> kad HitlT° invafjai nesipriešintų, 
grotų “tautų vado” Stalino įgaliotinį Amerikoje, komu- Z1*1“ ^askvos zmgsnj darosi tiesiog nuo-
nistų generalinį sekretorių Earl R. Browderj. Jisai už- ^abu, kadJVashingtonas^dabar nudžiugo išgirdęs apie 
simokėjo $2,000 pabaudos ir turės atsėdėti keturis me- P^hno prižadėjimą, pareikštą užvakar, kad Sovietų Rū
tas kalėjime už pasų klastavimą. slJa ,bus ,Tuį^°s atžvilgiu. Maskva paleido du-

Pirmiau buvo uždarytas kalėjime naciško Vokiečių- dainuo į į a is ashing ono dip omą ams po to 
Amerikonų Bundo “fiureris”, Fritz Kuhn, kuris yra nu- kal JĮ padėjo Hitlernu okupuoti Balkanus, sulaikydama 
teistas už pinigų vogimą iš tos organizacijos iždo. T“rk1^ veikimo prieš nacius. Ar dgai duosis Ame- 

rikos valstybes departamentas Maskvos mulkinamas?
Vienas jų norėjo patapti “tautos vadu” Amerikoje

Stalino vardu, antras — Hitlerio vardu. Bet Amerika to- f 
kios laimės kolkas dar negeidžia. I^irma negu Browderis 
su Kuhnu atliks savo “pakutą”, gal būt, jau ir Europa 
bus išsigydžiusi nuo diktatūrų “pavietrės”.

diktatoriai.

Anglija turi tokioje Afrikoje, 
neskaitant dargi Pietų Afrikos 
sąjungos, apie 13 kolonijų bei 
protektoriatų, jos šalia: Austra
liją bei Naują Zelandiją, nema
žiau kitų interesų tiek Toli
muose tiek Artimuose rytuose. 
Visą laiką užinteresuota ne tik 
turėti didelį laivyną, kuris ap
gintų šiuos juros kelius į kolo
nijas, bet ir stipriu^ strateginius 
punktus, kur tas laivynas galė
tų atsiremti kovodamas su bu
simu priešu.

Po paskutinio Pasaulio karo 
Anglijoje, kaip ir anksčiau bu
vo susitvėrusios dvi viena kitai 
priešingos nuomonės dėl juros 
kelių gynimo. Viena vadinosi 
Iškyšulio ar Rago, kuri tvirtino, 
jog Anglija ruošdamosi karui 
neturi didelio dėmesio kreipti į 
Viduržemio jurą, bet saugotis, 
kad nebūtų jai nukirstas kelias 
aplink Afriką pro- Gerosios Vil
ties iškyšulį, nes nors šis kelias 
yra ilgesnis už Viduržemio ^ju
rą, visgi svarbesnis ir kare su
vaidins didesnę rolę, negu Vi
duržemio jura. Maža to, girdi, 
Anglijai per daug kainuos Vi
duržemio juros gynimas, nes 
gali likti visas laivynas po pir
mo nepasisekimo ir tuo vėliau

Rusija ir Turkija NAUJAS ŠNIPŲ VIRŠI
NINKAS RUSIJOJE

Labai daug kalbama apie Rusijos-Turkijos susitari- š. m. vasario 3 d. Sovietų Są- 
mą, paskelbtą kovo 25 dieną. Kažin kodėl daroma iš jo iung°s valdžia išleido “įsaką” 
didelis dalykas, nors esmėje jisai nieko reikšmingo ne- 
pasako. Vidaus Reikalų Komisariato.

Sovietų valdžia padarė pareiškimą, nuneigdama už- Valstybės saugumo (t. y. poli- 
sienių spaudos gandus, kad Rusija pasinaudosianti pro- ei jos ii’ žvalgybos) komisaru 
ga ir užpulsianti Turkiją, jeigu Turkijai tektų įsivelti į yra paskirtas “draugas” Vsevo- 
karą (su vokiečiais). Maskva sako, kad tai netiesa, ir l*>d Nikolajeyič Merkulov.
kad, jeigu Turkija butų užpulta ir ji turėtų gintis, tai L. žvalgybos viv-
Sovietų Sąjunga laikytųsi nepuolimo įtarties,, kuri yra Laru Be-
tarp turkų ir sovietų, ir butų visiškai neutrali. Turkija rija, kuris ton vieton atėjo po 
išreiškė padėką Sovietų valdžiai už šitą pareiškimą ir ežovo. Ežovo pirmtakas žvalgy- 
pareiškė, kad panašioje padėtyje ji elgtųsi tokiu pat bu- boję buvo Jagoda, kuris pasida- 
du Sovietų Sąjungos atžvilgiu. p® GPU viršininku p© Dzeržin^

Tai tokia yra ta sutartis. Ji reiškia tiktai, kad Sta- mirties- Jagoda buvo su- 
linas pasižada būti neutralus, jeigu Turkijai tektų gintis Ežovu nežinia
nuo Vokietijos puolimo. Bet Stalinas neprižada duoti j RUOinet Ežovaa buvo “likvi- 
Turkijai jokios pagalbos. duotas”,. Stapnas paskyrė visų

Reikia turėti galvoje, kad Turkija šiandien jau yra Rusijos, Šnipų galva savo vieiv 
Balkanuose izoliuota. Naciai jau yra okupavę Romani- Į gentį Beriją, kuris “pasižymė- 
ją ir Bulgariją, o pastaromis dienomis jie privertė ir Ju
goslaviją prisidėti prie “ašies” bloko. Ir tik dabar Mask
va rado reikalinga viešai pareikšti, kad ji nepuls Turki
jos, jeigu ši bus priversta kariauti, gindama ąavo teri
toriją! Iki šiol Maskva net tokio pareiškimo nedarė — 
vadinasi, ji laikė baimėje turkus, kad Sovietų Sąjunga 
gali jiems “įsmeigti peilį į nugarą”, kuomet jie butų sto
ję į karą Balkanuose. Šita baimė trukdė Turkijai pradė
ti kokį nors žygį prieš Vokietiją, kuomet ji veržėsi į Bal
kanus. Aišku, kad dabar, kai Bulgarija jau yra vokiečio 
okupuota ir Jugoslavija baigia pasiduoti, tai j,au per vė
lu turkams bandyti pastot kelią Hitleriui.

Tai ką gi tas Maskvos pareiškimas iš viso gali da
bar padėti turkams?

Ji žada turkų nepulti? Bet ar ji nebuvo davusi to
kius pat pasižadėjimus Lenkijai, Suomijai, Lietuvai, Lat
vijai ir Estijai? Stalino žodis yra ne daugiau vertas, kaip 
Hitlerio. ! ■

žodžiu, ta Rusijos-Turkijos sutartis anaip tol nįsra 
įrodymas, kad Stalinas nepartniariauja su Hitleriu. Grei
čiau, priešingai. Maskvos laikysena Balkanų krizės me
tu padėjo Hitleriui užimti vieną Balkanų šalį po kitos Įr 
izoliuoti Turkiją. Stalinas elgėsi, kaip tikras Berlyno tal
kininkas. ; \

jo” Kaukaze, žudydamas Gru
zijos socialistus ir demokratijos 
šalininkus. Beri jos padėjėjas, 
buvo Dekanozovas. Kai Berija 
atsikraustė į Maskvą, tai ir De
kanozovą perkėlė arčiau prie 
Stalino saulės.

Šis čekistas, kaip žinome, pa* 
skyrė Lietuvos “premjeru’' Pa
leckį — ir Paleckiukus.

Berija dabai’ bus vidaus rei
kalų komisaras, o GPU virši
ninkas bus Merkulov.

ūkis, visai ueaprupintas da
bartinių laikų technika, ga
mybos technikos atžvilgiu to
kio lygio, kuris mažai tepra- 
šoka žemės ūkio lygį, buvusį 
prieš pirmąjį imperialistinį 
karą.”
Neužginčijamas faktas, kad 

Lietuva įebėra ekonominiai la
bai atsilikęs kraštas. Bet jeigu 
ir Gedvilą tai žino, tai kokiu 
budu jisai gali sakyti, kad Mas
kvos paskirtieji komisarai da
bai’ jau’veda Lietuvą į “sočia- 
lizmą”?n

Koihiš’ai'as Gedvilas įtikinėjo 
komunistų suvažiavimą, kad 
Lietuvoje dabar jau yra “per- 
eihamnsib laikotarpis”, vedan
tis į sodializmą!
plepalas.

Savo ^‘plane” 
pripasakojo apie 
ševikai Lietuvą industrializuos, 
kaip jie kels žemes ūkį ir plės 
kitas ekonominio gyvenimo sri
tis. Jeigu spręsti pagal tai, kaip 
bolševikai “pakėlė” ekonomiųį 
Rusijos gyvenimą, tai Lietuvos 
laukia liudhas likimas.

Tai

Gedvilas daug 
tąjį kaip bol-

KUR JIE DINGO?

Maskvos patarnavimas Hitleriui

M. GEDVILO “ŪKIO 
PLANAS”

Lietuvos komunistų partijos 
suvažiavime, kuris prasidėjo 
Kaune vasario 5 dieną, komisa
rų tarybos pirmininkas M. Ged
vilas paskelbė ilgą “ūkio planą 
1941 metams”.

Toki dalykai, rodos, turėtų 
būt svarstomi sęįme arba, kaip, 
bolševikai sako, soviete, o ne 
partijos- suvažiavime. Bėt pas 
kępiųpį^us savotiška
“tvarka”.

Savo’ pranešhpe 
Gedvilas kalba apie
bendrai, apie statybos pramonę, 

į metalo pramonę, tekstilės m-a- 
Lmonę, medžio pramonę, maisto

komisaras
pramonę

Per visą laiką, kai naciai skverbėsi į Balkanus, S(h 
vietų Sąjunga nedarė nė vieno žingsnio, kuris butų .ga
lėjęs juos sutrukdyti. Maskva atidavė Hitleriui Bulgarė pramonę, žemes ūkį, miško ūkį 
ją. Tik kuomet vokiečiai jau buvo okupavę Bąl^riją, tai S?
sovietų Užsienių reikalų konųganatas pareiškė bulgarais kapxs • okupuojant: 
savo Nepritarimą”. ’

Maskva neapgynė nuo Hitlerio nė Jugoslavijos. O su 
turkais ji elgėsi taip, kad jie iki paskutinės valandos ne
žinojo, ąr Sovietų armija jų neužpuls, jeigu jie eis į pa
galbą graikams arba bulgarams. !

Kauno laikraščiai bubnija a- 
p.ie Lietuvos komunistų suva
žiavimą,. kaip labai svarbų is
torinį įvykį. Bet įdomu, kad 
jamę nef tiktai nepasirodė, bet 
nė neprisiimto kokio nors laiš
ko arba sveikinimo nei Aleksa- 
Angarietis, nei žalpys, nė J. Šu
kys, nė. kuris nors kitas senes
niųjų lietuvių komunistų šulų.

Matyt, ,,Ąngarietis ir žalpys 
jau tikrai ,yra “likviduoti”. At
rodo, kad atsitiko kas nors ir 
Šukiams-Sakalauskams.

Juozas Šukys, buvęs brookly- 
nietis, o paskui gyvenęs po var
du Sakalauskas Grand Rapidse,. 
turėjo vietą Minske. Tenai bu
vo ir jo žmona, šukienė-Bene- 
sevįčįutė. Pirniiaus juodu daž
nai parašydavę savo draugams 
į Ameriką girdami sovietų ro
jų. Bet jau dabar ilgokas hiir 
kas, kai apie juos nieko nebe
girdėt. Nepasirodė ir komunis
tų suvažiavime Kaupe. Gal būt,, 
ajęmcnis skaldo kur nors Sibi
re, kartu su “draugais” Anga- 
riečiu ir Žalpių ?

“Sunkus palikimas Lietuvos 
liaudžiai teko iš buvusių jos 
likįpo vąirųolojų: ųienįa ir 
primityvį pramonė, visą pu^ 
lįmžį ątsaikuai ny^ Wų kra* 

To ųe gana. Maskva iš anksto buvo viešai pasakiusi Į štų, gerokai nualintas žemės

• Graikai apskaičiuoja, Hąd 
apie 3,000 žmonių dalyvavo už- 
vakar Chicagots Coliseume, kur 
įvyko Graikijos nepriklausomy
bės 120-tų sukaktuvių,.,minęjb 
mas. Surinko kelis tukąlančius. 
Aukų.

niam keliui apginti pro Gero
sios Vilties iškyšulį.

Antroji nuomonė, taip vadi
nama Viduržemiečių stovėjo už 
tai, jog reikia ginti Viduržemio 
juros kelius ir ten sustiprinti 
karo bazes, nes kiekvienas su
silpnėjimas Viduržemio juroje 
Anglijos galybės gali tik pasku
binti karą ir todėl stovėjo už 
tai, kad Malta, Kipro salos, Pa
lestinos ir Transjordanijos man
datai turi būti išlaikomi, Egip
tas turi būti stiprinamas.

Viduržemiečiai pripažino, jog 
Viduržemio 3 juros išlaikymas 
gan sunkus,• nes. Malta netinka 
kaip laivyno bazė, bet tiktų 
kaip oro bazė, jei padarytų te
nai požeminius aerodromus, 
nors ... yra dar viena kliūtis— 
gyventojų dauguma nusistačius 
prieš anglus.

Ilgą laiką buvo nežinoma 
kaip gi pagaliau nuspręs val-

duržemį, tai bent kaip karo ke
lią, nes faktinai tiek Vidurže
mio, tiek aplink Afriką kelius 
turi šiandien tokios pat reikš-1 
mes anglams, kuomet vokiečiai 
prisiartino prie La Manšo kran
tų ir naikina anglų prekybos 
laivyną jam’ besiartinant prie 
pačios Anglijos salų, o ne kur 
kitur. Persimetus Afrikon svar
besniems karo veiksmams visgi 
Anglijos karo laivynas ir jo ba
zės Viduržemio juroje vaidina 
nepaprastai svarbią rolę.

It.
Panašus klausimas šiandien 

stovi Vokietijai ir bendrai “a- 
šiai”, kuri turi nuspręsti ką da
ryti: laikytis ir pulti pačią An
gliją ar laikytis Viduržemio ju
roje ir ten spręsti šio keisto ka- 
ro likimą?

Reikia atminti vieną labai 
charakteringą dalyką, tai triju
lę sąjungą, kurioje Afrika pa
skirta Vokietijai ir Italijai, gi 
paimti Afriką, joje įsitvirtinti— 
kyla tas pats klausimas vokie
čiams, kaip prieš karą anglams: 
kurį kelią pasirinkti patogiau
siu ?

Negalima daryti jokių spėlio
jimų, nes abudu keliai kaip vie
niems, taip antriems svarbus.

Jeigu vokiečiai spės, kad An
glijos salų užėmimu karas ne
sibaigs — stengsis visgi slinkti 
pro Gibraltarą į pietus Afrikos 
pakrante, kad užkirsti kelią š. 
Amerikai, kuri šiandien žiuri į 
Afriką, kaip prieš šimtą metų 
žiurėjo į Kiniją, kurios nedavė 
tais laikais pasidalinti Europos 
valstybėms numatydama, kad

Kuomet Iškyšulio karo pajė
gų vadas Pirow bene 1936 m. 
nuvyko į Londoną, daugelis ti
kėjo, kad anglai labiau susirū
pins keliu aplink Afriką, bet 
tuojau po to admiralitetas per 
Samuel Hoare pranešė, jog Mal
ta ir toliau pasiliks kaip svar
biausia karo bazė, kilo nuomo
nė, jog Anglija neapleis Vidur-' 
žemio Juros.

Iki 1935 m. anglų karo laivy
nas Viduržemio juroje visą lai
ką buvo didelis ir ten anglai 
pradėjo didesnio ir didesnio dė
mesio kreipti, kuomet fašistinės 
valstybės iš karto su Ispanijos 
pilietinio karo provokacija, vė
liau italų grąsinimais, parode, 
kur kryps.

Ir anglai nesuklydo. Kaip kar
tas šiandien pasirodė, kad dar
gi karui kilus ir tan kana n įsi- 

• vėlus Italijai, niekas neįstengė 
nukirsti kelią Anglijai Vidurže
mio juroje, priešingai, anglai 
suteikė bene didžiausius smū
gius priešams kaip kartas Vi
duržemio juros pakrantėje ir 
dargi geriausiam sąjungininkui 
-r- Prancūzijai iš fronto pasi
traukus, ką nelabai numatė an
glai prieš karą.

Šiandien Viduržemio kelias įr 
gyja vis daugiau ir daugiau 
reikšmės ir kas žino, kaip ir 
kur išsispręs karo likimas.

! šiandien W kas augia j, nors 
sunkiai, bet visgi gali po Viduy- 
žemio.juią važinėti prųdedaųt 
nuo Gibraltaro ir baigiant Pa
lestina, ateitis parodys ar tai 
bus įmanoma toliau. r

Bet visgi Teikia pripažinti, 
jog anglai nesuklydo pakriokę, 
jei ne kaip, prekybas kelią W

ten bus gera rinka jos prekėms. 
Panaši padėtis šiandien Afriko
je, kur kultūrinis gyvenimas ir 
bendrai civilizacija žengia spar
čiai pirmyn ir netolimoje atei
tyje bus bene svarbiausia pa
saulio rinka.

Nereikia taip pat pamiršti, 
jog Amerika Afrikoje šiandien 
turi dar kitą, interesą, būtent, 
jos žemės turtus, kurie yra lyg 
ir garantija už tas anglų skolas, 

'kurias dar anie padarys. Gi 
svarbiausia priežastis — leisti 
vokiečiams įsitvirtinti Afrikos 
Atlanto pakrantėje,, priartinti 
pavojų sau, nes nuo Dakaro iki 
Brazilijos pakrančių ne taip jau 
toli ir šiandien vyksta tiesiogi
nis lakstytuvų susisiekimas

Visa šita leidžia a ūgiams dau
giau dėmesio kreipti į Vidurže
mio. juros gynimą, negu į an
trąjį kelią — aplink Afriką, ku
rį pasiims ginti Amerika pama
čius pavojų iš vokiečių pusės. 
Tas pats motyvas gal versti vo
kiečius nepasirinkti Afrikos va
karų pakrančių, kad neišprovo- 
kuoti prieš save Ameriką, nors 
Gibraltaro užėmimas vokie
čiams būtinas, kurį kelią jie be
pasirinktų, nes Ši tvirtovė gina 
abejus kelius ir yra, tuo labiau, 

Į svarbesnis raktas Viduržemio 
juroje, negu pats Suezo kana
las.

Visa tai verčia spėti, kad vo
kiečiai stengsis kaip nors prasi
mušti sau kelią Viduržemio ju
roje pirmiau, negu kur kitur. 
Ar tą kelią ji pradės nuo Gi
braltaro ar suteikdama pagalbą 
italams Afrikoje ir pati stum- 
damosi per Balkanus prie Vi
duržemio juros — netolima at
eitis parodys.

(Tęsinys 7-me pusi.)

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

IŽDO APYVARTOS APYSKAITA
• (Tesųiys)

PRIEDAS 11. (Prie Išlaidų sąmatos III str. 1§) 
nedarbingų pabėgėlių, kuriems reikalingas išlaikymas 

150, Rm. 
150, 
150, 
150, -
150, 
150,

Sąrašas
1. Pijus Misiuravičius, 67 metų amžiaus, ligotas
2. Gustavas Kulikauskas, 63 mct. amžiaus ........
3. Ona Kulikauskiene, 60 metų amžiaus .......,.....
4. Edwardas Kulikauskas, 58 metų ......................

Stefanija Skučienė, paliegus .............................
Romanas Klova, paliegęs ...................................6.

iso 900 Rm.

X 10,800, Rm.
•PRIEDAS III. (Prie išlakių sąmatos III str. 2§) 

Sąrašas vaikų, kurių tėvams reikalingai vaikų priedas
1. Adomavičius, Antanas, 4 metų ..... ..........
2. Rąnęlda^ Česna, 8 metų amžiaus .........
3. Grąžinąs česaaitis, 4 metų amžiaus ......
4. Nijolė čiuoderytė) 10 metų amžiaus ......
5. Violeta Čiuoderytė, 7 metų amžiaus ......
6. Laimutė Bortkevičiutė, 11 metų amžiaus
7. Renkauskas, 2 metų amžiaus .... ..............
8. Rimvydas Aušrotas, 4 metų amžiaus ....
9. Bernardas Dirmeikis, 3 metų amžiaus ..

10. Neringa Railaitė, 5 metų amžiaus ..........
11. Vladas Sidoravičius, naujagimis .............
12. Ugnelė Karvele, 6 metų amžiaus ...........
13.

50,
50,
50,
50,
50,
50,
50,
50,

50,
50,
50,

16.

Paragienė (nėščia) ............:.................
Dalia Galeckaitė, 8 metų amžiaus ......
Audronė Galeckaitė, 3 metų amžiaus . 
Augustinas Maceiia, 5 metų amžiaus ... 
Saulius Maceina, 1 metų amžiaus .......

18. Inga Apcevičiutė, 6 metų amžiaus ....
19. šaulė Ancevičiutė, 5 metų ....
20. Vaidevutis Jakys, 9 metų
21. Rūta Kakytc, 4 metų ........
22. RįmvydosJ-akys, 7
23. Gęlzeitas, 2 metų .............
24. Go&ęįtą& 6 ųietų ..........
25. Aldona fięuMte» 8 wtų -
26. Gražina Cenkutė, 5 metų
27. Rimvydus čeukus, 3 metų .............. ....
28.
29*
30.
31.
32.

Dymšaitė, 11 metų .........
Ada Martinkaitė, 4 metų . 
Grinevičius .........................
Povilaitis, 5 metų ............
Povilaitytė, 6 metų ..........

50.

50,
50.
50,
50,
50,
50,
50,
50,
50,
50,
50,
50,
50,
50,
50,
50,
50,

Rm.

Viso 1600 Rm
X12

19.200, Rm.
(pas) R. Skipitis, 

Sąjungos Pirmininkas 
Berlynas, 1941 m. vasario 14 <į.

(GALAS)
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imtasis kaimas
A py saka

(Tęsinys)
—Ne, ne! šį, dargi prieš 

pietus žadėjo. Nesuprantu, ko
dėl jis taip vėlinasi. štai jau 
ir paskutiniai užkviesti svečiai 
ateina.

laiku įėjo kal

nuodėmė neišsimaudyli. 
tad galvodami, mes be 
nieko pribėgome prie

pagarbintas . .. 
amžinųjų, — 

sve- 
al ti

Kaip tik tuo 
mynai.

—Tegul bus
—Ant amžių

atsake tėvas. — Prašom, 
teliai, už stalo. Išgersime 
čio...

-—Gerai sakai, šiandien 
karšta .. . Bus ne pro šalį 
čio išsigerti...

Visi ėmė vaišintis, alų gerti, 
o mes mažieji, gavę iš mano 
gerosios mamos po pyrago ab
raką, šokinėdami pasileidome į 
paupį, 
buvusi 
Mažai 
niekur
vandens ir nusirengę tik pliumt, 
pliumt į upę. Drauge berniukai 
ir mergaites, nes gėdos mes dar 
nesupratome, nors iš musų kai 
kurie buvo augesni, — turėjo

taip
aht-

* ■ ■■ i i ■ i i »

cTBinin E- Van Buren W I UUlUprie Michigan Avė.
11:45 IKI VIDURNAKČIO

Pradedant Penktadienį 
“KAI VOKIETIJA PASIDAVĖ” 
Tikri vaizdai iš Anglijos, Fran
cuos, Vokietijos, Italijos, Rusų 
Revoliucijos, Etc.

kaip smagu ir malonu po van
denį taškytis. Kurį laiką pasi- 
maudę, visi skubomis apsiren
gėme ir šokinėdami nubėgome 
į namus. Kieme jau radome Ze
noną ir dar du ponus. Visi jie 
atvyko dviračiais. Mums tai 
buvo didžiausi dyvai, nes pir
mą kartą iš arti matėme tuos 
padarus. Negalėjome ir atsiste
bėti,- kaip dviem ratais galima

Pataria Užtvirtinti 7 BTiionu Paffdbą

Wi.lliam Knudsen (kairėj), produkcijos direktorius, 
ii- biudžeto direktorius Harold Smith patikrina savo 4 ,*■
užrašus prieš liudysiant senato sub-komiteto apklausi
nėjime sąryšy su septynių bilijonų dolerių apropriacija 
britų pagelbai. Abu ragino paskyrimą padaryti ir užlvii- 
tinli.

“NE TIK TURTINGIEMS TURTINGA DEGTINE

miliono
gėrėtis Amerikos 

.puikiausia Degtine

negalėtum nupirkti turtin
gesnę, puikiesnę Degtinę 

už Old Quaker

— bet jeigu 
turėtum milioną

This Whiskey is 4 Years Old • 86 Proof • Copr. 19 
Quaker Co., Lavvrenceburg, Indiana

COPR. I9AJ, NEEDL6C«AFr SERVICE, INC.

WALL HANGING PATTERN - 2790
No. 2790—Išsiuvinėtas sientieslas.

No. 2790I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT, 
| 1739 So. Halsted 8L, Chieago, m.

| Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No..

I Vardas ir pavardė...............—..........—.............. ■ - -

Adresas.--------------- —-

Miestas ir valstiją.-..

pavažiuoti. Kai kurie ir senes- ’o». G'rdi, jūsų mylimas Zeno-
nieji buvo labai susidomėję dvi- nas greit išvyksta kariuomenėn, 
račiais. Brolis jiems kažką aiš- Jį ten mokys ginti skriaudėjų
kino. Kalbėjo apie lygsvarą.

—Vaje, vaje, — kraipė galvą 
Švabys, — tai cinkai neregėti. 
Susimildamas, parodyk tą lyg
svarą...

Gražiai apsirėdę ponai juokė
si, o brolis stengėsi lygsvarą iš
aiškinti švabiui, kuris išsižiojęs 
vėpsojo.

—Ką tu čia jam aiškini apie 
lygsvarą, — įsimaišę žvirgždy
nas, — jis tik apie žaliąją teiš
mano. Geriau eikime į vidų.

—Prašome, — sujudo tėvas, 
ir taip visi sugarmėjo į trobą. 
Vyresnieji susėdo u-ž stalų, o 
mes. mažesnieji pradėjome ter
mą kelti prie pečiaus. Niekas 
mus' nesudraudę, kadangi ir su
augę nemažai triukšmavo. Tik 
sveiks, pasveiks. Pagalįąu kilo 
sumanymas padainuoti, ii* tėvas 
užvertęs galvą užtraukė:

Kas alaus, kas alaus, 
O aš arięlkėlės. , 
Kas gi mane pamylės, 
Jei ne giminėlės.

—-Zenonai, (u mus žadėjai į 
uogas nuvesti, — kreipėsi į bro
lį vienas ponaičių.

Buvo matyti, kad jiems nuo
bodu. Miesčionių širdys nesu
pranta kaimiečių džiaugsmo. 
Zenonas atsistojo.

—Dovanokite, mieli kaimynė
liai. Aš su draugais truputį ei
siu, o jus čia linksminkitės. Ne
trukus sugrįšime.

—O kur ketinate eiti? —- pa
daužė tėvas, —- I Gaidmargį 
uogų? Ar manote, kad mes ne- 
lorime? Jeigu einame, tai eina
me visi.

Ir taip išburbėjome visi, — 
dideli ir maži, jauni ir seni. O 
tas musų Gaidmapgis — tai vi
sų mylimas miškas, nes jame 
visokių uogų. Nuėjome ten, pri
sirinkome uo$ų ir valgome. Pa
skui pradėjome dainuoti. Mat, 
žemaičio toks jąn būdas, kadį 
miške jis būtinai turi dainuoti, i 
Žemaitis, su mišku yra suaugęs, 
susigyvenęs. Paslaptingas miš
ko- vejąs jo krutinėjo gimdo 
liūdesį, o medžio lapų šlamėji
mas sukelia ilgesį, žemaitis su
prantą kiekvieno medž'o ato
dūsį ir todėl negali iškęsti miš
ke nedainavęs. ,

Vienas tų ponaičių, kuris at-Į 
vyko su Zenonu, kažkieno pa
raginta^ prądčjo pasakoti apie 
senovės lietuvių girias, apie die
vaitį Perkūną bei jo valios skel
bėjus, apie žynius, vaideliutes, 
apie kunigaikštį Kęstutį ir tuor 
laikinę žemaičių galybę. Baig- 
damas fifcVO kalbą,, jis vii- 
sus reikalauti mokyklų^ kuriose 
viskas liųtų mokama lietuvių 
kalba. Labai gražiui pasako

,Kelios 
net apsiverkė. ' .

1 Po to ir-kįtas panaitis prabi-

žemę, “mątušką Kasėją”, Bet 
juk ji nėra musų motina, o tik 
žiauri pamotė.

Ne tik moterys, bet ir vyrai 
ėmė jaudintis. Tuo tarpu Zeno
nas užtraukė:.

Aš vienas, aš vienas
Pasauly likau,
Kaip vargšas našlaitis

Oi, motin, mot'n, 
Kam užauginai, 

/ Dėlko mane mažą 
Nenuskandinai?

Reikėjo nunešti

Į vandenėlį.
Nelaisvėj būdamas 
Laiškelį rašiau,— 
Seną, motipėlę 
Aš pravirkdinau.

Dabar aš turėsiu
Budeliui tarnaut, 
Kuris mus norėjo 
Ligi vieno išsmaugi.

Šiandien aš dar laisvas 
Močiutes sūnelis, \ ’ 
Rytoj busiu vergas, 
Caro raitelėlis. 1

Oi, motin, motin,
Motužė mąno,
Tu neregėsi kanč’.ų 
Sūnelio savo.

Jį čaižys bizūnais 
Ir kardais kapos, 
Jo jauno vargšo 
Nieks nepaguos.

(Bus daugiau)

Jei Insurance reik pa*
Dr P. Vileišį EI h

DR. P. \ 1LEIŠ1S
Aiatuvae

Prudential Ins. Co. of America
175 W. Jackson BAR 25M

Houi. Olft.T N^wark N j
4432 S. Caiiforma Avė. Lai 0771

BRIDGEPORT ROOF1NG AND' 
SHEET METAL CO.

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

sienų apmušimus.
taisome bet ką. Atnaujiname bet 
<ą. Darbas užtikrintas. Pilnai 

* apdraustas.
-............ ........ —---- ✓

eraforių
Reinkite Lietuvišką 

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

JE»VBL *

SERVEL, Gazinfe 
Šaldytuvas, apie kurį 

dabar visa Amerika kalba* 
Dirba tykiai, ilgiai nesu- 
genda. Išmėginkite savo 

namuose per 60 dienų.

Tai pasiūlymas! ’reSn SerT** 
Smį, ‘TEi m 

“ii 

štai proga išmėginti 
±vel patogumus. Visa*, 
turėsite pakankamai ledo 
S”. Galėsit matyti kaip 
Gervei užlaiko maistą švie
žu ir skanų. Tuo pačiu, su
žinosite kaip nepaprastai e- 
konomiškai Servel operuoja.

Taip pat sužinosite kodėl 
Servel yra geresnis už kito
kius šaldytuvus. Servel’io 
šaldinimo aparatas neturi jo
kių ratų ar judomų dalių. 
Maža- gazo liepsna atlieka 
viską. Kas geriausia, Servel 
yra visiškai tykus, negali
ma girdėt jokio krutelėjimo.

Įsitikinkite patys ir dabar 
priimkit šį pasiūlymą. Kreip
kitės į artimiausią Peoples 
Gas ofisą, prie Servel par
davėjo, ar šaukite: Wabash 
6000. Šis pasiūlymas tiktai 
trumpam laikui. Negaišinkit.

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

and I.OAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS. See.

3236 S Halsted St. CAL. 4118

SPEC1AL 
TRUMPA Al 
LAIKUI 
60 Dienų 

DvV^i >šbandy

~CRANE coal company 
5332 So. Ung Avenue 
Telefonas VORTSMOCTH 9028 

POCAH0NTAS Mine Run iš geriausių 
S a.«« išimi. $7,80 
Perkant 5 tonus ar daugiau.

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
... ; vKstra.

BLACK BAND LUMP ....... >9.75

PERSPĖJIMAS VISIEMS RADIO SAVININKAMS-
Radio stočių bangų ilgio pertvarkymai* kurie įvyks 3 
valandą ryto, kovo 29-tą dieną, Federai Conunumcations 
Comuaission įsakymu, reikalauja visų radio aparatų per
tvarkyme* Jūsų radio automatiški stočių guzikai radio 
stotims, kurios dabar transliuoja virš 730 kilociklių, turi 
būti- pakelti nuo vieno iki šešių laipsnių aukščiau jūsų 
radio rodiklyje. Prašom susitarimus darbui padaryti iš 
anksto.

Bridgeport Radio Service
3263 South Halsted Street
Narys, R. M. S. of the PHILCO CO.

DABAR LAIKAS INVESTUOTI PINIGUS j

IHVinMtHI

UNIVERSALSAVINGS&LŪAN ASSN
1739 SOUTH HALSTED STREET

į ‘ . r. • t

Mokame 3'/z Nuošimčio ant Visų Investinentų.

Jūsų indeliai apdrausti iki $5.000.00, par Fedarai Sa«ioes an(1 L
. i - • -v • ■, Waehlngton, B. e ran«e Corporation,

-

$2.0b

$17.50
viena

American Beauty
Fleitai
Ploni, natūralus, ir nesu.auzomi

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

APSKAIČIAVIMAS DYKAI
Plekai gaminami nuo įspaudų 
gautų nuo laisniuotų dantistų

Atsineškit Šį Skelbimą!
Jis $p.00 perkant

Vertas “ naujus pleitu

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

701-43 WEST 63rd STREET 
32 W. VVASHINGTON ST.

Tek DEArburn 1470
Atdara va karau—4 aukštas

-------- -- ■ .....

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

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

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
šaukit Tel. VICTORY 0066

VISI LIETUVIAI
REIKALAUJA
PLEITU

Ateikite į Phillip’s Dental Labo 
ratory kol kainos žemos

TRU-FIT
FLEITAI

Lab. kaina

$9-50
ir aukšč

GARANTUOTA MEDŽIAGA
Paisome ir Atnaujiname senus 
pleitus viena ... $1-00
nena ■ 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. Fleitai gaminami 
tik gavus orderius ir įspaudas 

nuo laisniuotų dentįstų.
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PRIEŠ MĖNESĮ TUŠČIA, ŠIANDIEN GYVE 
NIMAS VERDA SU 17,000 VYRU

CAMP FOREST, Tenn. ■ 
Prieš mėnesį ši vieta buvo 
apleista vieta, 18,000 akrų že
mes su eilėmis pastatų, ku
riuose nebuvo taip sakant “nei 
dūšios.” Bet šiandien čia Visai 
kitokis vaizdas. Gyvenimas 
virte verda. Kur pasisuki — 
kareivių būriai, visur kalbos, 
juokai, klegėsis. Dabar čia 
randasi 17,000 gyventojų — 
17,000 kareivių iš Illinois val
stijos, jų tarpe labai daug lie
tuvių, kurie mokosi čia gerais

— i kariais būti ir apginti Dėdes 
Šamo žemę.

Illinois Nacionalės Gvardi
jos nariai čia jau kelios sa
vaitės kai kraustosi. Ir užva
kar atvyko paskutinis “siun
tinys”.

Su laiku čia bus sutalpinta 
išviso 31,000 karių, vadinasi, 
dar 14,000, kurie bus jau draf- 
tuotieji vyrai.

SANDELIS VISOKIŲ
ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ

Kadangi uogos, Liepos žiedai, pe- 
lunas, alerų šaknys, ramunėliai, 
apvyniai, gumbažolės, 
valerijonai galima 
rų po 70c svaras, 
6 svarai už $3.30.

Taipgi aš turiu
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.

Fordas Reikalauja 
Šaukti CIO Vadus 
Kamantinėjimui

U
•1

NAtrtlfiNČS, Čhtcago. 111.
-- ----------------------- ■ - - - -------- : . ■

i

te .wil^—įn ■

$

Ketvirtadien., kovo 27. 1941 -- .............................................. _

inios į I

trukžolės, 
gauti ant sva- 

arba bile kokių

visokių sutaisy-

85c
60c
60c
60c
60c

Nori K uos t i Ir Komunistų

Murray, John Brophy, Leen 
de Caux, ir Lee Prcssman.

Jis taipgi nori kamantinėti 
ii* reikalauja išduoti 
nas”. komunistų

‘subpoc- 
vadams, 

Browderiui, Minor’ui, NVilliam 
Weinstone, NVilliam Z. Foster- 
iui, Wm. Gėbert, ir keliems 
kitiems žymesniems komunis
tams.

Harvester Atidaro

,U. S. Steel Pernai 
Uždirbo $102 Mil.

Richmondo Dirbtuvę
Derybos Su CIO Paįro.

RICHMOND, Ind.
sinusi McCormick
Chicagoje atidarymu, Haryest- 
er Kompanija bandys sulau
žyti streiką Richmond, Ind., 
dirbtuvėj, kur CIO streikuoja, 
reikalaudama pripažinimo ir 
geresnių darbo sąlygų.

Miesto majoras ir policija 
yra pažadėję kompanijai pil-

“BEŠOPINDAMA” 
NU ŠILAU Žt> NOSĮ

NVAVKEGAN, III. — “Bešo- 
pindama” “bargenų” vienoj 

GARY, Ind. — Milžiniška krautuvėj, prie prekių stalo, 
United States Steel. koi*poraci- paslydusi pavirto ir nosį nu- 
ja praneša, kad^ pernai ji lib silaužė 61 m. Daisy Hardcr, 
rėjo $102,211,282 grytio pelno, 1003 Porler street. 
palyginus su $41,419,000 1939 
metais.

Mat, kartais pavojinga 
genų ieškoti...

Apyvartos korp. perinai tu- --------——
rejo virš biliono, šiltHo. milio- m Vvrn
nu, apie $150,000,000 daugiau IR. Vyią
negu užpernai. 

—------ ...

Nori Kunigo Haas

bar-

7hJXX Arbitratorium
Waukegane

Odos Darbininkai Žada 
Streikuoti.

Už Grasinančio 
Laiško Siuntimą

Užmušė Naujoką 
Auto. Nelaimėje

Keturi Žudo Prie

Automo- 
Tbomas- 

žuvo naujokas, Bur-

DETROIT, Mich. — Fordo 
advokatas I. A. Capizzi vakar:ną pagalbą. Kompanija ir CIO 
pakartojo pirmesnį kaltinimą,, buvo susitarę, bet paskutinėj 
kad “CIO yra komunistų do- valandoj derybos paįro. 
minuojama”, ir tuo pasirem
damas reikalauja atmesti CIO 
prašymą paskelbti darbininkų 
balsavimus Fordo dirbtuvėse.
Prašymą 
taryba.

Fordo 
pašaukti
tinejimui CIO lyderius, Phillip

dabar svarsto darbo

advokatas reikalauja 
į liudininkus kaman-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

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

su POVILU SALTIMTERU.

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

iintiiiiiiHtiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiii

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

3

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE 

111111111111111111111111111111111111111111

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

' .S

* \ v

M
ANTH0NY B. PETKUS

6812 So. Western Avė. Phone GROvehill 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

f •

J. LIULEVICIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

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

Telefonas YARDS 1419.

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

YARds 1138
YARds 1139

LACHAWICZ IR STTNŲS ,
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tek Pullman 1270

Pašalina Valdininką 
Už Išeikvojimą

VINCENNES, Ind. — Spe- 
cialis teisėjas Gilkison, praša
lino iš pareigų Vincennes val
sčiaus trustee, I. Grant Bees- 
ley. Jis yra kaltinamas nau
dojimu valdžios pinigų asme
niškiems ir savo šeimynos rei
kalams.

WAUKEGAN, 111. - 
odos darbininkų unija 
pėsi į valdžią paskiHi 
kun. Francis J. Hašs jš Wash- 
ington, D. C., d'tbffMiorium 
spręsti ginčą, ktins kito tarp 
unijos ir Griess-Pfleger Tan- 
ning Company.

Apie 400 iš 600 darbininkų 
nubalsavo streikuoti už dides
nes algas. Kompanija sutinka 
pakelti 3c, valandai, bet uni
ja reikalauja 10 c.

CIO šioje dirbtuvėje nese
niai laimėjo darbininkų 
savimus.

Streikas Saint 
Charles’e

PEORIA, III. — Vietinė 
licija suėmė pirmadienį 
seph Galwis, 30 metų, gyv. 607 
Spencer street, kaltindama jį 
siuntinėjus1 paštu grąsinantį 
laišką.
Sakoma, kad Gatwis pasiun- 

' tė laišką John McCartby, 
South Side Foundry preziden
tui, reikalaudamas $2,500. 
Girdi, jis grasinęs mirtimi jei
gu pinigai nebus sumokėti.

Gatwis jau vieną karią pir
miau buvo areštuotas už pa- 

. našų nusikaltimą. Prieš du 
metu jis pasiuntęs panašų lai
šką su tokiu reikalavimu tam 
pačiam McCarty, ir vėliau jis 
buvo patalpintas Bartonville 

į Valstijos ligoninėje.
j Valstybės gynėjo padėjėjas

• pareiškė, kad Gatwis bus išeg- 
bal- aminuotas tikslu sužinoti ar 

jis protiniai nebus su- 
Jis dabar laikomas 
kalėjime. Sakoma, kad 
yra South Side Found-

po- 
.10-

CIO

garsų

kartais 
sjlpęs.
miesto 
Gatvvis

MADOS
TT

o’

J?

%

j

4718

ST. CHARLES, ' 111. — Į 
streiką išėjo 500 darbininkų

, dviejose Operadio Mdhūfactu- 
ring Company dirbtuvėse. Jie 
reikalauja “clpsgd <

C

4718—Išeiginė suknelė. Sukirptos 
mieros 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48.

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

———R—

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

Čia įdedu 15 centų Ir prašau
atsiųsti man pavyzd) No.....
Mieros  per krutinu

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

Neseniai Apsivedė, 
Nusižudė

BELVJPĘRĘ, III,. t- 
shop”. kusi virtuvės pečiaus

cal Workers unija.t j
Algų ir kilų. ..darbą , sąlygų 

reikalu abi pusės „sutinka.

Išteisino Vyro 
Nužudymu Kaltina 
mą Moteriškę

ELIZABETHTOWN,
4 moterų ir 8 vyrų džiifrė iš
teisino 36 metų moteriškę, 
Mildred Sewell Turley, kuri 
pereitų metų rugpiučio mėne
sį nušovė savo vyrą, Eddie 
Turley. Jie susiginčijo dėl 
vorso bylos, kurią žmona 
vo užvedusi.

iii.

di- 
bu-

Atšaukė Detroito
“Maisto Blokadą”

DETBOIT, Mieli, — Susita
rimu tarp AFL šoferių unijos 
ir nepriklausomos unijos, va
kar buvo likviduota “bloka
da”, paskelbta Deįrėit Union 
Produce maisto sandėlyje.

PEORIBCIAI TRAUKS
ARMIJOS TARNYBON

PEORIA, III. — Balandžio 
mėnesio pradžioj iš šio mies
to išvyks 316 vyrų armijos tar
nybon. Tarp draftuotųjų yra 
Mitchell Shemas ir Arthure 
Kašube.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

RANTOUL, III. 
biliui apvirtus prie 
boro, III 
nell Rediger, iš Ranloul avia
cijos stoties. Du kiti jauni ka
reiviai, Willis Siddcns ir Ja
mes T. Blank, buvo sužeisti.
Žuvo Keturi Jauni Žmonės.

GARY, Ind. — Trys jauni 
vyrai, ir jauna moteriškė, bu
vo užmušti, dviems automobi
liams susikūlus prie Lowell, į 
pietus nuo Gary, Ind.

Užmuštieji yra: 20 metų 
Eugene Cinkoskc, 207 Monroc 
Street, 18 metų Robert E. 
Johnson, 1006 Linvvood street, 
ir Henry Martinai, 20, visi ‘iš 
Valparaiso, ii* Mrs. Howard 
M. Harris, 28 iš North Hav- 
den, Ind.

Jos vyras, H. Harris, plie
no darbininkas, buvo sunkiai 
sužeistas.

Alsu t 
gaso 

kranus nusižudė 23 metų Do- 
rothy Pyszka, žmona Roberto 
Pyszkos, savininko Marųuette 
alinės.

Ji apsivedė tiktai du mėne
siai atgal. Vyras sako, ji sirgu
si “nervu liga.”

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT

LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

Britai paėmė Mardą 
tarpekli

NIROBI, Kenya, kovo 25 d. 
— Britų*karo jėgos paėmė Mar
dą tarpeklį Abisinijoj. Tai yra 
labai svarbus . strateginis punk
tas, nes jis atidaro britams du
ris į vakarus nuo Harraro.

Tarpekliu britai galės leng
viau pasiekti Addiš Abėba-Dži-' 
būtį geležinkelį.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pągal sutartį.
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LIETUVIAI

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

šiandien Vėl Pilnė
tuos Gary Liejyklas

GARY, Ind.*— šįvakar CIO 
plieno darbininku unija pra
deda masiniai pikietuoti Car- 
ncgie-Illinois Steel Co., liejyk
lą. Pikietavinru bandys kolek- 
luoti užsilikusias duoki, s ir 
rašyti hcunijisfus i CIO.

Teisingas — Užmo 
kčjo 25 Centus

LANSING, Mich. — Į Mrs. 
David P. Dixon namus atėjo 
nežinomas vyras ir padavė 
jai 25c. “Mano automobilis 
staiga užsidegė. Vandens ne
buvo. Pamačiau pieno bonką 
prie jusu durų, ir su juo ug
nį užgesinau. Dabar už tą pie
ną užmoku.”

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

KITI LIETUVIAI D AKT AR AT
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rezidencijos Telefonas:

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos:

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

DR. MAKLERIS
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI

nuo

Dr. F. Pulsuoki LeVan 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Tel. YARDS 3140
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 4 

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

DR. STRIKOL’TS
Gvdytoias ir Ch i r u r e- a 9
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nūn 6 iki P 

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

DR. RRTTNO J.
ZTTRRTCK’AS 

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namu Tel. VTNCENNRS 5272

Tel. HYDE PARK 3395
Dr. Susanna Slakis

Moterų ir Vaikų Litų Gydytoja 
Dabar priiminės ligonius namuose 

6733 S. Crandon Avė.
Vizitai sulig sutarties 

(išskiriant trečiadienius ir šešta.)

DR. HERZMAN
TŠ RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyru, moterų ir vaikų pagal rau- 
iau^ius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.*

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHTCAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai diena.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230

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

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALumet 6877

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

Ronm 2014 Tel. STAte 7572 
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto.

3149 SO. HALRTED STREET
TeL VICtory M79
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VARDADIENIAI, GIMTADIENIAI, SUKAK 
TUVES - CHICAGIECIAI NESĖDI

RANKŲ SUDĖT?

________________________  NAUJIENOS, Chicago, III.

kienės (Millerienės), kuri užlaL 
ko restoraną su / tavernų tįeą 
666 w.. 14th SAreęV ...

’1 '7’11“V• V!'*?’.'-r ‘

DU LIETUVIAI BAL. 1 SIEKIA POLITIŠKŲ 
VIETŲ MELROSE PARKE

HĮTTir ... .....................I I. !■■■ W»I—«n >
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Gražiuose šeimyniškuose Vakarėliuose Laiką 
Linksmai Leidžia

ŠLIAŽV ŠEIMOJ IR GIMTA
DIENIS IR VARDADIENIS
Valerija Šįiąžas, gabi bąletis- 

tė ir aukštosios mokyklęs lan
kytoja, koyę 18, d, minėjo savo 
gimtadienio. 17 metų sukaktu-, 
ves. Svečiams susėdus prie gau
singą! paruošto stalo prasidėjo 
gimtadienio apeigos su gimta
dienio himnu ir širdingais lin-> 
kėjimąis.

Valerija šliažas pasakė jaus
mingą kalbą apie gimtadienio 
pyrago prasmę ir dykojo sve
čiams už atsilankymų ir gausią 
ątmiptj. Užgesinusi septyniolL 
ką žvakučių, prasidėjo pyrago 
dalinimas ir širdingos vaišės. 
Svečiai linksmoje nuolaikoj o 
sotinosi skaniu maistu ir gard
žiais gėrimais.

“Juozapinės”

Tų pačią dieną pripuolė ir 
“Juozapinės”. Kadangi jos tė
velis yra Juozas, tad ir jis bu
vo nepamirštas. Ne tik kąd jum 
buvo didelis džiaugsmas kartų 
su savo dukrele Valerija švęsti 
Gavo varduves, bet jis buvo la
bai patenkintas savo žmonos 
Vincentos širdinga atmintimi 
ir jautėsi labai smagiai.

P-nai šliažai yra sąmoningi 
lietuviai, “Naujienų” skaityto
jai ir bendradarbiauja visuose 
kilniuose darbuose. Linkiu jiems 
daug laimės ir sėkmingumo.

— Jūsų Ona.

ne^

ŠTAI KAIP ŠVENTĖ 
BHĮPQĘP()ĘTięčIAI

Jokia lietuviška kolonija 
turi tiek Juę?apų, kiek jų turi
Bridgeportas. Nebus tai proša-r 
lį $u šios kolonijos Juozapais 
ir Juzefinomis susipažinti, 

o a »
BRIPGEPORT. — Neklysirų 

pasakę tai, kad biznierius Jo-, 
seph F. Ęudrik, 3409 So. Hąb 
sted St., yra vienas iš popu-: 
liariąusių žmonių ne tik Bri-t 
dgeporte, bet ir visoj lietųvišr 
ko j Chicągoj.

Dąbar jau Budrike 'vardu yrą 
operuojamos 3 didelės baldų 
ir radio krautuvės.

Jis yra ir lietuviškų rądio 
'valandų pirmtakunas.

Už tai per Juozapų vardines, 
jįs susilaukė begales sveikinimų 
su linkėjimais.

ATŽYMĖJO 2-JAS SUKAK
TUVES

dar vis TERELIUDI
šięs kolonuos populiarus, biz-. 

nierįąą Juozas Dargužis, užlai
kąs viešbutį adresų 1606, So, 
Halsted Street,, gavo nuo. drau
gų ir kostumerių vardadienin 
progą nuoširdžių sveikinimų su 
linkįjima^,

Juozapui ši gyvenimas. au<v 
lat jybutų waRes* 
tas sielvarto^ Mafe pernai van 
sąrą Dargužiui neteku sunąųą 
ir dukters. Duktė uurs natūra-: 
liai, n aumus Stasys, NVįscon- 
sino. valstijoj tragingęs 
mirties ištiktas.

Tokio pat sielvartu j,eį na 
didesnio,, yra paliesta ir Dar
gužio žmona Marijona.

Juos ?iųąs.

Cicerą Piliečiai
Ruošiasi Bal. 1

Galiauskas-Galeski Į Taikos Teisėjus 
Malinowski — Parkų Kom.

MEjUftOSS VARK, W._ _ Vie
tos lietuviai siekia politiškų vie-

■ a

HELP WANTED—F E MALĖ 
______ Darbininkių Reikia_______
MOTERYS DIRBTI ŽARNŲ dir

btuvėje, pageidaujamas patyrimas, 
kreipkitės 1335 W. 47th St.

PERSONAL 
Asmenų Ieško

Keistute Savings and Loan 
Ass’n sekretorius Juozas M- Mo 
zeris, 3236 So. Halsted St,, at
žymėjo 2-jas sukaktuves: Juo
zapų vardadienį ir dviejų 
tų Keistu to bendrovėj sekreto- 
riavįmo sukaktuves.

Jaunas Juozapas šiąą atsa
kingas bendrovėj pareigas vyk
do labai kruopščiai ir rūpestin
gai..

Antąnas Mickiewicz Kandida
tuoją į Konštebęliųs.

CICERO. — Balandžio 1 d., 
Cicevoj įvyksta lokalės valdžios 
rinkimai.

Reikės išrinkti trustee, polici
jos magistratų, tąi.kos teisėjus^ 
konšteibelius, library board iui- 
rius įr parkų kęunisionierius.

Lietuvis.

GRAŽIAI MINĖJO VARDA
DIENĮ

Juoząs Yasikas, 6108 S. State 
St«, yra savininkas ir gabus biz
nierius maisto krautuvės. Jq 
žmonelė Paulina pakvietė drau
gus, įafĮfetžttnus, -ft- * šaw ^vyro, 
vardadienio proga turėjo smą-. 
gų pasilinksminimų. P-ai Yasi- 
kai yra mandagus biznieriai, šir
dingai 
WOędo 
įvairių 
muoąe.

“Naujienos” — Mylimiausios

“Naujienos” yrą jų mylimiau
sias laikraštis, tad ir jų išplo
toj ilgiui daug gelbsti. Jie kąs 
metai atnaujina “Naujienas” 
savo broliui, kuris ukjninkapja 
Wis. valstijoje.

P-nams Yasikams linkiu daug 
labo ir pasisekimo jų biznio rei
kaluose.

PASIRENGĘS PAVASARIO 
SEZONUI

santykiauja su Engle- 
lietuviais ir dalyvauja 

organizacijų parengi-

Biznierius Joseph Ramančįo- 
nis ir žmona Stella neseniai 
grįžo iš saulėtos Floridos, kur 
jiedu turėjo labai smagias ato
stogas.

O, štai, anądien kukliai ir 
gražioj nuotaikoj atšventė savo, 
vardo dieną. O dabar jau yra. 
pasirengęs sutikti pavasario se
zoną.

Mat, jis užlaiko geležinių 
daiktų ir maliavų krautuvę va
dinamų Bridgcport Hardwaro 
and Paint Corp. ties 3214 So. 
Halsted Street.

Demokratų sąrašo tarp kan-. 
didatų yra lietuvis An-lhony 
Mickiewicz, kuris ieško konšte:- 
belio vietos. Apie jį bus plačiai., 

Kitoms vietoms demokratu 
sąraše eina šie kandidatai;

Demokratų Kandidatai
Į Trustce — Joseph Danek; į 

Polįęę MagisIrutę — llepry J. 
Sąndųsky; į Justięes, o,f the 
Peąęę — Tęd J. ^,aręiŲbąK Frę- 

'deriek Weįl, Jerry J. B^otisil 
J. Gųerrą'ir Nq- 

votriy; į Constables --- D.opąld 
O’Brien, Michacl P. Ohler, Mat- 
thew Schramm, AnUiony Mic- 
kievvįcz ir John Vandęnbdrg; į 
Ubvary Boąrd — Aiįton, J. Dyęr 
rąk iv Anton P. Mouvck; į Park 
CotKimissiopevs CIarenee 
Ąiąidt ir Joseph Pąoli.

—r. Jūsų Oną.

RUOŠIASI GIMTADIENI 
MINĖTI

Štai, gerai žinoma pąnelė L. 
Ęuibytė, švenčia savo gimtadie
nį kovo 28 d. Ta proga primin
kite sveikinimus nuo Jono Šliu
žo gero jūsų draugo. Taip pat 
ir nuo savo namiškių — svęi- 
kina jūsų sesute Genevieve, ir 
draugai — ilgiausių pietų ir pa
sisekimo darbuose. P-lė Ruiby- 
te gyveno po adresu 3934 So. 
Rockwell St. • k • .

NEBUVO PAMIRŠTA

Biznįerc Josephine Bęrtash, 
sako, varduvių dienos proga ne
buvusi pamiršta giminių ir kai
mynų, kurie tuomet suteikė jai 
nuoširdžius sveikinimus su lin
kėjimais.

Jos vyrąs Mątas, kurio san
dėlis randasi ties 3239 So. ĘaL, 
sted. St., yra mėsos dyleris.

Tada Jau Turėsime 
Apie Banketus 
Pamiršti —

! Juomsi Dubauskai, aviškai 
i-r- Joseph Gęąltski, varomi į Jus- 
; Uce of the p«ace, Provįsę 
ToAvąaltiPv Doyenttš^B 
^arty Skiete- 7

į Juozas Oaleski yrą gimęs įr 
Ąųgęs Parke,, geras lie- 
• tuvis, ^tyvaųja kelios.^ 
Hietųvių organizacijų valdybose.
! Tarp U apylinkės lie-.

yra gana ^ptiHar^ vai- 
’kmaa-.

lietuviai, pąsislenkia^ 
įsukiž ^vinkB i H garbiu 
•tų. Rinkiniai įvyks balandžio* l 
' dietv^,. l'VTl. - ,

Aatraa kandidate - - 
■ visient* g^ai žinomas Staa&y 
į Mąljuęwski (Malinamas). Va-,, 
rosi aųtrai tarnybai į Veteraną 
'Park Comniissionreriūs. Sako, 
įjani nėra opozicijos, tokiu bil
du jis tikrųi bus išrinktas. Rin- 

ikimai įvyks taip pat balandžio 
1 dįebą., Lietuviai, eikime visi 
balsuoti pasiūdykime, kad mes. 
esame geri Aifleriko® piliečiai.
Lietuvių Piliečių KUųbo Nąųjąs( 

Pręzidęntąs.* •
Dr, F. J. Strzyncckis, gavo, 

darbą Dėdės Šamo armijoj, tai 
ir išvažiavo iš Melrose Parko. 
Kliubo Prezi<lentu dabar yrą 
Ignas Petraitis.

Bendrai Koncertas. , 1
* T; • . B . .

SLA. 125 kuopa iv Lietuvių 
piliečių klubas bendrą i rengia 
koncertą ir šokius. Koncertą iš
pildys “piFibyn0 clięrąs iš, Chi- 
cagos, Aiiita Navickaitė — iš, 
MęĮix>sę Pai’k-

. .i. ' ■ >v • '> .i ’

Koncerte*(įvyks Velykų dįc- 
uiĮįąjįbdtedžid' 43 d ., 4'ivąl. po1 
nįetų. Bįlįietd^ parsiduoda pa 4^ 
ęęntų. Tędėt visi pasistenkite bi
lietus įsigyti AŠ'aųk$to, įr įsitė- 
mykįte ’dieną iv vietą — Rlue 
Goose Hali, 23rd avę. ir Lake 
St., Melrose ;Par^ IH.

Darbai šiuom laiku eina 
pašėlįpio,”
vaįtę ir įš jąųuų ŽApęųių bedar
bių negirdėti. Kas bu$ kaip pa
statys naliją milžįnišką dirbtu
vę, kuri gamins °ve laivynui 
motorus? Sako dirbs 10,000 
darbininkų. Dirbtuvę jau pra-. 

idėja stalyti ^ darbininkai dir
ba dieną ir naktį. M. š.

iKomAuga Nariais,
Gerai Darbuojasi

TTrrr'.*'-.'.

i Rengia $vetete Paskaitą:
Į Turėjo Pasekmingą Vąkarą
i PvaeRas kovo

REIKALINGA PATYRUSI OPe- 
ratorė dėl vienos adatos mašinos 
dirbti ant “Blouses ir Slack Suits”. 
FORM FASHION, 325 W. Adams.

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

ZUZANA DABAŠĮNSKĄITt iš« 
Pennsylvania ieško savo pussesrės 
Pranciškos Bereskaitės — po pir
mu vyru Matiušunas. Girdėjau, 
kad gyveno Brighton Parke —Chi- 
cagoj. Paėjo iš Skirsnemunio mie
stelio. Prašau jos arba ypatos, kuri 
žino, kur dabar ji randasi pranešti 
man. Box 2463. 1739 So. Halsted 
Street.

>
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- į),o 6. dienas į sn-

Drg.

W
 Gėlės IVJyUntięvus 

Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laidotu- 
vėms, Papu o*£ t- 

GEUNINKAg
4180 Archer Avenue

fhone LAFĄYETTĘ

Repikite korte 
sarainasi 

“NAUJIENOSE*

JUOZAPAI 18-TOJ 
APYLINKĖJ

18-ta APYLINKĖ. — ši. 
tuvių kolonija nelabai cDębęlc. 
Betgi intelektualiai gąųa pajė
gi: čia randasi nemana lietu
vių pręfesijęnalų, biznierių, dab 
lininkų, amatninkų, fąbrįkantų, 
publicistų, ž.urpalįstų, grąbęrių 
ir šiaip s.ąu gerois vąlio.s, dar
bininkų- Bat šiuo kart čia eina 
kalba išimtinai apie Juozapų 
vardo dieną,

s##
Laidotuvių direkįoyįųs Juo

zapas Rądžįų«, 668 W. 1on' 
St., jau buvo pasiruoąųą 
8-tų minėti savo gimimo dieną. 
Bet gimtadienio, išvakarėse mir
štą ję tėvąs.

Koks galėjo būtį gimimo die
nos minėjimas, kuomet ant len
tas guli tėvo lavonas?

fe-

IStŲ 
feV9

TURI PLAČIĄ PAŽINTĮ

ląžiRįęrjųs Jv.ųaąs Navickai 
716 W. 2VI Stęęet, yęą cteb 
gyvenęs ganą pląęįpš pažinties. 
Tąį tuę būdu ir per sąvo yąjS 
dines jįę s^sjląuk'ė daug 
sveiklpipių su lįpkėjięnte, w 
draugų įr giminių.

Jis y tą sūnus MpęlOfe

- Bet Kol Galime, Tai 
vaukime, Ypač šio Sekmadie
nio Parengime.

Daly

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

6 
d. buvo tatau ir gy
vą! ^vą^lytą visi įkalni.

$į kuopą turėjo malo- 
nntno we, P-ię
Ką^hęTOe atžy-
mėdwa ąąvb ^Wlft4ienį,. įsira- 
Ąč į ^LA- Tai gražus
pąvyzdys.,
Kuopęs Vąkavą^ Nepapvastai 

Pavykęs

Kovo 15 d- šios kuopos su- 
rengtasj vąkarąs., Hoiiywood | reikalinga

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

DORCHESTER 3331.

PATARNAUTOJA, DIRBTI ta- 
verne; nakvoti. Gera alga. 6021 So. 
Ąręher, ARGO, ILL.

REIKALINGA MERGINA dėl 
bendro namų darbo, nuosavas kam
barys, maudynė, malonus namai— 
$8.. SHEldrake 2463.

SITUATION VVANTED 
ieško Darbo

PATYRĘS PENTERYS paieško 
darbo, kas norite gerai atlikti Ąar- 
bą, senovišką kaina pigiai, tai šau
kite tuojaus. JOS. AUGA1TIS, 1608 
So. 5Q Avenue, CICERO 2633.

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

Labai svarbu visiems pažąn- 
gįečiaips žinoti.

Dalykas ve koksąi.
Sekmadienį, kovo 30 dieną, 

LSS. Centrąlįąę Kuopa ir LDD. 
4 Kuopa rengia labąi šaunų ban
ketą, W. Neffo svetainėj, 2435 
S. Leavitt St. Pradžia 4:30 va
landą po pietų.

Skani Vąkarįęnę — Grasąs 
Prograąiąs

Bus labai gražus programas 
dainos, šokiai, kuriuos išpįldys 
gabus ir gerai išsilavinę ir pą- 
sižymėję šoltčjąį ir dąįnįpįų-, 
kės.

Dar kartą paišinėsiu jų var
dus — tai yra $ąnęl$ Įįelen 
Kungis ir Al. Lankus, pašoks 
keletą tautišku šękiųK panele Q. 
Sąkąlauskaitė pašoks keletą 
klasiškų ir akrobatikos 
o panelės J. Milleriutė, V. Ladb 
giutė ir L. Slųporaite svidąi- 
nuoę iiaųijįęs

Prie linJąR\ę pęęgrąmo ir ska
nios vąRąyiep^s >
lėtą valandų, maloniai pasikal
bėsime su sąvę senąis draugais, 
0 ir alučio pę Šiger-

ir ? pasitarsime ką turime

gės, nepamirškite kovo 30 die
ną — nės tąi; bus nnvsų pįęmą 
pavąsarine šventę. Jau gamtą 
žąda greitai šiltesnį orą, turė
sime pakeisti ip 'visus paren
gimus. Važiuosime ant tyrę oro 
po žaliais lapais, Jau tada apie 
banketus turėsime pamiršti.

Kviečia/
Banketo Komisija.

svętainėję, sutraukė labai daug 
ąvečįų. Rengėjų svetingumas 
sudarė visiems malonią nuotai
ką. Pirmįejį-svąrbiąusieji laimė
tojai buvo: 1) Nena Iron, 2’) 
Stasys K. Grišius, 3) Mrs. H. 
Rudniske, Cicero, III., 4) J. Kun- 
droška, 5) p lė Evelyą Burba, 
ir šiaip daugybė dovanų buvo 
Svečiams išdalinta.
Buvusios Narės p. S, Nąrvidie- 

nęs Atsiminimas
' Nors kelį metai kaip gerb. p. 
vS. Narvidienė iš 134-tos išsi
kėlė į 208 kp., bet matomai dar 
savo pirmu, keliolika metų šioj 
SLA. kuopoj nepamiršo. Taigi, 
ir p. S,. Narvidięnū šiam gra
žiam vakarui atsiuntė dovanų 
— labai puikų didelį savo ke
pykloje gamintų tortą. Musų 
naujoji naret p; - .Elizabeth Ru- 
dauskas, Hdftywood savininkė, 
'taipgi vakarui aukavo didelę 
dovaną ir pabaigoje svečius pa- 
vąišįpę “b,aląndčliaįs”' i? kįtkuo.

Tąigi visiems, atsilankiusiems 
;svečiams viešnioms p. S. Nar- 
vįdiepei, p. F. Rudauskienei ir 
visoms pasidarbavusioms na
rėmis reiškiame širdingą padėką. 
Kuopai lįeką gražaus pelno.

O. Biežienė, 
K. Katkevičienė.

Sveikutes Pąskaita
P.S,—SLĄ. kuopa ren

gia svertos paskaitą balan
džio 3 du Sandaroj, 840, West 
38-čią gatvė. Prąd?& 8 vąk. 
^kailye Pr. s. Bįežįs.

Nares ir nenares kviečiame 
atsilankyti.

“FINISHERS” 
tuojąus dėl vyrų paltų (customs 
coą(s). 308 W. Van Buren, 3-čias 
aukštas.

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

VYRAI — MOTERYS
Turime .pastovius darbus pradi

niams ir patyrusioms darbinin
kams — ofisuose, mašinų šapose, 
dirbtuvėse, viešbučiuose, valgyk
lose ir kitokiose įstaigose. Pastovus 
darbai, aukščiausios algos. Visi dar- ;■ 
aai garantuoti.

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

Rengėjos.

Diena Iš Dienos
h—um u į h.1IiiII.uiWi^bi.,iii į   į m*

- visi --d&ųgti -u» -4m’

REIKALINGA PATYRUSI MER- 
GINĄ Gęndram nąmų darbui, be 
skalbimo, gyventi, malęnųs nąmai, 
$8.00. NEVADA 5066.

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. Box 92, 1739 S. 
Halsted St.

RARTNERS. WANTED
________

NORIU GAUTI PARTNERI Į 
taverno biznį, arba parduosiu visą 
pigiai. Atsišaukite 14.01 W. 47 St.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

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

Nauja Lietuviška
Radio Valanda

w. ą, c. t- i?to kįi<?w 
les — taip, iąi rądio stotis 
ant kurios šį rytų įr kąs rylą 
bus traaiUuęjąpm nąuhs Jie* 
tuviškUS W
dainų, muzikos, juokų, patari- 
mų, orę ii; tempČrątUTO m- 
pęiihiąį, ntr-

Programas bų^ . pęrduotąs 
oro bangomis kasdįęn ' nuo 7 
Iki 7:45 vai. ryto. Rengiantįjį 
darbą, priruošiami vaj.KŪ^uS 
mokyklai, atsisukite radio j 
WSBC stotį 1210 k. šiąm 
dien ir kasdien. - ; . ;

Nuo .29‘įos šįę niėnęsįo, pės* 
tebetinid, kud Štfdieš vietą, ant 
j^įų rądio • peiupainyta 
UUO 121Q iki 1241L įsitempkite- 

■ y ‘

taip* ląį rądio stotis

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj) 
Williąm (Uties, 

27
Uftfe VąięviŲ 

llfflgęs, 43

House, 23
Johų

Baltas, 52
Reikalauja
Perskiru

Helen Wo^ki. pyo Ędwąrd 
WoĮski
Gauną
Perskiras .

pąuly

28, sų Ęą^tie

47, su M|arię

su Ęssįę

su Ąąną

DRAUGIJOS
JAUNIMO vakaras
Š.ĘŠTADIĘMI, KOVO 28į 1M 

PĄRįię? om®jio §A^E 
4416 So.-besteni Av®.

SUSIRINKIMAI
LIETUVIŲ SOCIALISTŲ SĄ

JUNGOS. Chicagos Centralinės 
Kuopos susirinkimas įvyks penkta- 
dienįo vąkąre, kovo 28 d., Naujie
nų name. Pradžia 8 vai. vakaro. 
Visi nariai kviečiami būtinai at
vykti į šį susirinkimą, nes įvyks 
nominacijos kandidatų į Sąjungos 
Pildomąjį Komitetą.

—Sekr. W. V. M.

REIKALINGA VYRŲ su trokais- 
perimti išvežiojimą pagarsėjusį gė-1 
rimą (Beverages). Parduoti tiktai 
krautuvėms. Apdraustos vietos kos- 
tumeriai ir pagarsinimai pristayti.. 
Kambarys 322. 800 N. Clark St.

Du Anglijos 
juros keliai

(Tęsinys iš 4-to pusi.)
Jei kąi kąs galvoja, kąd vo

kiečiai bijo į Balkanus briautis 
nenorėdami supykinti rusus, 
klystą, nes nors šio argumento 
negalima atmesti, nes jis irgi 
svarbus, bęl didžiausią priežas
tis, kad neturi pakankamai ka
riuomenės, kad išvystytų puoli
mą kaip reikia. Reikia nepa
miršti, jog šiame kelyje ji su
sitiks su Turkija, kuri turi du

gųmo dėlei nemaža kariuome
nės turėti visu Rusijos pasieniu, 
kąd kartais nebūtų kokio siur- 
pryzo, tad norint išvystyti žai
bo kąra Balkanuose, vokiečiai 
turi inesti mažiausia šimtų di
vizijų gerai paruoštų kareivių, 

reiškia — palikti visur 
dargi okupuotuose kraš- 
gan menkų atsargų, gi

kitur, 
tuose 
Ofenzyvai nepasistūmėjus tin
kamu greičiu, gręsia vokie
čiams tas pats likimas, kaip ita
lus ištiko Graikijoje.

Tad norą Hitleris grąsįua iv 
žada karų baigti 1911 metąis, 
gali jį baigti, bet ar laimės, jau 
kitas klausimas, nes dargi ryž
tis kuriuo keliu pradėti iš nau
jo —- kovų, gan sunku, tad tuo 
sunkiau bus pasiekti laiminga 
gąlą ir tuo labiau tokiu trumpu 
laiku.

Hitlerio planus.

Teis Už Nužudymą 
Alinėje

Už tariamą nužudymą 48 me
tų šoferio Paul UĮraaialund, ali
nėje, ties 26 W. Harrison, į teis
mą traukiamas 48 
Buygęę, 23 W. Van

Greenlupd gyveną 
Bąi^yJ.avenue.

m. Tony 
Buren.

ad. 2218

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ii* Trokai Pardavimui

PARSIDUODA LĄBAI GEBĄS 
trokas, uždarytu body. Parduosiu 
pigiai nes man nereikalingas. Atsi-* 
tapkite 3553 v So. Halsted. Yards 
5113.

BUSINESS CHANCES 
BiznioPrftgoži

PARSIDUODA ALINĖ
Skersai gatvės nuo naujos 14' 

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

ANT RENDOS TAVERNAS, duo
siu lysą ant ilgo laiko, pigi renda, 
išdirbtą vieta, šąukite YARds 2052.

REAL ESTATE ĘOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

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

REAL ESTATE — LOANS— J 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 100,1.

Iš PRIEŽASTIES MOTĘRIRS: 
MIRTIES

PARDUOSIU ARBA MAINYSIU - 
mūrinį bizniavą namą ant prįva-» 
tiško namo. Storas su tąvernu ir 
restaurąntu, su 4 kambariais užpa
kaly. 6 kambariai ant antrų lubų, 
gąrų apšildomas, 2 karų garažas. 
Kaina $8500.00. Savįninkas—

KAZIMIERAS VAITUS 
2Q41 Węst 6?rd §t.

Taipgi parduosiu pigiai 4 ir 5 kam
barių rrieidinį namą platus lotas, 2 
karų garažą^ įmokėti tik $5000.00. 
Kitus kaip, »ęndą. 4008 South 
Maplewood Avanuę.

Vkiai Rąrdavtmui
80 AKRŲ, triobčsiai. Gerpian- 

town, Wis., prie apskričio kelię. 
Geras jnvestmęntas pąsŲoviąm gy
venimui, užtikrinta ateitis. Turi 
tuojau parduoti. Atiduodam pus
dykiai už $1,600.00. S. Lastowski, 
Nevv Įąsboą, Wis. R. No. 2.

Rakandai
MOKĖDAMAS ŲASK^ 

už rakandus, sutaupysi nuo. 40 
iki 60%. Mes pristatome bjle kur. 
Pašaukite ar rašykite dėl daugiau 
informacijų. Vte 6k nacionallai 
žinomi daiktai randasi pas mus.

ALISAŲSKA% SŪNŪS, 
6343 So. W^tern Ąve., 

Chicago, UI Tel REPublic 0051
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MAJORAS KELLY “BANDYSIĄS” LIKVI 
DUOTI HARVESTER STREIKĄ

CIO Lyderiai Kaltina Policiją Žiaurumu 
Reikalauja Atšaukti; McCormick 

Tebedirba
CIO Ūkio mašinų unija va-, 

kar surengė masinį “maršų“ į 
Chicagos miesto rotušę protes
tuoti miesto valdybai prieš 
policijos žiaurumą.

Nuo McCormick dirbtuves, 
kur jie pikietavo ir maršavo, 
streikieriai susėdo į gatveka- 
rius, automobilius ir nuvažia
vo į miesto rotušę. Ten vienas

Šeimos Reikalauja 
$250,000.00 iš 
Aludininkų

Kaltina Vyrų Mirtim, 
Pamišimu

o streikierių delegacija pasi
matė su majoru Kelly.
Siūlo Ginčų Atiduoti Naujai

i Harvestorc

raginimu pa- 
CIO naujai 

Roosevello paskirtai darbo ta-

Kelly kreiptusi 
Kompanija su

Dvi chicagiečių šeimynos už
vedė po bylą prieš kelis Chica
gos aludininkus, reikalaudamos 
$250,000 atlyginimo.

Vienoje byloje, skundėja 21 
metų Lucille Cline ir jos 3 m. 
duktė, 2522 Burling Avė., rei
kalauja $50,000 iš Louis Slo- 
ringer ir Julius Boren, kurie 
užlaiko alinę ties 2158 North 
Halsted Street.

Plieno Streikuotojai Susiremia Su Policija

Maujieiiu-Ai-rne THiephotu.
Raitas policininkas įjoja į streikuojančių plieno darbininkų minią Bcthlchein, 

Pa., stengdamasis apginti kilus policininkus nuo įpykusių streikuotojų. Tarp jų 
vyko keli susirėmimai ir keletas policininkų sužeista.

•s*-1?

CIO su tuo sutinka, ir jeigu 
kompanija sutiks, tai CIO 
streiką atšauks, grįš dirbti,

n uosprend-
žiu

unijos prašymą išpildyti ir 
pranešė, kad šauks kompani
jos atstovus pasitarimui.
Policija * Bereikalingai Žiauri'

Miesto tarybai ir majorui 
Keli v CIO nariai protestavo 
prieš policijos žiaurumą prie 
McCormick’o. ir reikalavo ją 
atšaukti. Majoras Kelly atsa
ke, kad policijos pareiga yra 
palaikyti tvarką prie dirbtu
ves ir ji neprivalo “žiauriai 
elgtis nei su vienos nei su ki- 
tos pusės šalininkais“.

Vakar prie dirbtuvės įvyko 
keli kruvini incidentai. V i e ne | 
CIO šalininkas NVilliam 
Strauch, 11 K) S. Oakley, buvo 
gerokai sumuštas, kai davė 
ugniagesiams melagingą gais
ro aliarmą. Keli streikieriai 
gavo buožėmis per galvą, o 
streikieriai besigindami par
mušė du policistus. Buvo keli 
CIO ir 
areštai, 
trukus

Vyrų Nušovė Policistas
Skundėja sako, kad jų ali

nėje pasigėrė jos vyras Cline, 
įsivėlė į ginčą su Brighton Par
ko nuovados policistu McGinnis, 
ir tas jį nušovė, bandydamas 
nuo Cline apsiginti.

Jeigr. jis nebūtų pasigėręs, 
sako skundėja, jis nebotų žu
vęs.

Prarado “Pelningą Biznį”
Kitoje byloje, Mrs. Bose 

Welsch, 1703 Albion, reikalau
ja $200,000 iš Wonderbar val
gyklos, 226 S. Wabash avenue. 
Ji sako, kad belankydamas tą 
alinę, jos vyras paliko chroniš
ku girtuokliu, prarado labai pel
ningą biznį ir buvo uždarytas 
beprolnamyj. Sako, po kelis 
kartus prašiusi alinės vyrui ne
parduoti gerti, bet jos prašymų 
nepaisė.

599 Vyrai į Armija, 
Keli Ir Lietuviai

Dr. Šimkus ir Montvidas
vieno AFL šalininkų 
bet policija visus ne

paleido.

Darbininkai vakar suėjo ra
miai į McCormicko dirbtuvę. 
CIO šalininkai jų nebandė 
stabdyti. Jie surengė maršą 
dirbtuvei gretimomis gatvė
mis, bet jis nebuvo labai skait 
liūgas.

Didžiausios strei 
pastangos buvo 
“maršui“ į miesto
konferencijai su 'majoru, 
įvyko prie uždarytų durų.

Vakar armija paėmė karo 
tarnybai 509 Chicagos ir Illi
nois vyrus, tarp jų 
Champ Clark, giminaitį 
loriaus Chanų) Clark, 
senate vedė atkaklią 
prieš ginklų įstatymą ii 
lietuvius.

vicną

kuris

Tyrinėja Bankrotų 
Referento Knygas

NAUJA DARBO TARYBA SPRĘS KELIS 
CHICAGOS APYLINKĖS GINČUS

Bandys Likviduoti Kelio# Switchboard Co., 
AFL Nesusipratimą.

Rytoj Svarbus
LS.S. Centro Kuopos
Susirinkimas

Nominuos Pild. K-to Kandi
datus.

Penktadienio vakare, kovo 28 
d., įv>ks svarbus sasii Likimas 
narių Liet. Socialistų Sąjungos 
Chicagos CentraEnės kuopos 
Naujienų name. Pradžia 8 vai. 
vakare.

Visi nariai yra raginami dal
yvauti, nes šiame su ir nkime 
bus nominacijos kandidatų t 
Sąjungos Pildomąjį Komitetą. 
Taip jau ir kitokių svarbių rej^ 
kalų randasi aptarimui.

Kas interesuojasi socialistų 
darbuote, dar nėra sąjungos na
riais, yra kv ečiami atvykti į

NVASHINGTON, d. c. —• 
Prezidebto naujai skiria pra- 
nroi ipiirkų-imijų-visuomc n ė s 
atstovų darbo tarybą ginčams 
spręsti karo pramonėse, jau 
Veikia.
Ji ėmėsi tvarkyti kelioliką 

ginČQ, tarp kurių yra keli dar- 
bininkų^kompanijų nesusipra
timai ir Chicagos distrikte.

Tarybai pavesti šie ginčai:
Kellogg Sivitehboard and 

Supply Co., Chicago, (AFL).
Youngstoum Sheet and Tool 

Co., (C. L O. plieno unija, 1,- 
000 darbininkų).

pažin'mui.
jam susi

Kvieslys

Frost Gear and Forge Co., 
Jackson, Mieli., (AFL, 800 dar
bininkų).

Re public Aireraft Products 
Corp., Detroit, Mieli., (C I O, 
fi00 darbininkų).

E. H. Sheldon and Co., Mus- 
kegon, Mieli., (AFL, M)0 dar
bininkų).

Sako, $165 Kyšiais 
“Nupirko” Vyrui 
Laisvę
Naujas Skandalas • Chicagoje
Nemalonus skandalas vystosi 

Chicagos miesto teisme. Teisė
jas Green trafiko teisme nese
niai nuteisė vieną Emmet Olin, 
1509 N. Lockwood, kalėti 30 
dienų už neatsargų važiavimą 
automobiliu.

Užmokėjo $165
Bet atsėdėjęs tiktai penkias 

dienas, jisai išėjo į laisvę. Olin’o 
žmona sako, kad ji išpirko vy
rui laisvę, sumdlcedama $165 
“kyšiais” kam lai kriminaliam 
teisme.

Kadangi teisėjas Green 
tvirtino Olin’o paliuosavimą 
po penkių dienų kalėjime, 
ir jo vardas rišamas su šiuo 
lyk u.

Ieško Berniuko 
Užmušėjo

. žuvo Ir Antras

pa
tik 
tai

ku • 
ve-

IEŠKO AVIACIJOS KADETŲ 
METEOROLOGIJAI 
STUDIJUOTI ■

Per ateinančias kelias savai
tes U.S. karo aviacija priims 
aplikantus, kurie nori mokintis 
meteorologijos (apie oro per
mainas). Kliasos prasidės liepos

Į
Aplikantai turi būti baigę ko- 

egijų inžinerijos skyrius.

Valstija Skiria 
$3,422,000 
Chicagos Gatvėms

Gal Union Avė. Užlopys?
Galiau, gal t&oUnion avenue 

gatvė Bridgeportej ir bus patai
syta. Miestais po kelis kartus 
žadėjo ją lopyti, bet vis “neras
davo pinigų”.

■ ■ ;• • h ■

Dabar, valstija skiria Chica
gos gatvėms-'taisyti $3,422,006 
iš gasolino taksų-'fondo. Mies- 
tajs bent negales aiškintis, kad 
pinigų nėra.

Pagaliau, Tikrai 
Įves Autobusus 
Calif ornia Gatvėj
Gatvekarių Bendrovė Turi 

dėti .Juos Operuoti , Į 
Dienų.

120

Po ilgų diskusijų ir nusidrie
kusių apklausinėjimų, Illinois 
Commerce Commission pagaliau 
nusprendė, kad California gat
vėj tikrai reikia autobusų.

Komisija vakar išleido patvar
kymą, kuriame įsako Chicagos 
gatvekarių bendrovei nupirkti 
20 naujų autobusų, už $150,000, 
ir pradėti juos operuoti į 120 
dienu.

Nuo Fulton Iki 72-tros
Autobusai vaikščios nuo Ful

ton avenue, šiaurėje, ištisai Ca- 
lifornia avenue, iki 72-lros Mar- 
ųuette Parke, kur susijungs su 
69-tos gatvės gatvekarių 
ja.

lini-

ėmimai

tėvai.

(var-
South

SHOPKUS,-------------- , (var
das nepaduotas), 944 West 37 th 
Place, gimė kovo 17, 
Stanley ir Anna.

STANKUS, -----------
das nepaduotas), 1935
Jefferson Street, gimė kovo 13, 
tėvai: John ir Marie.

ZAKES, David, 10633 South 
Wabash Avenue, gimė kovo 5, 
tėvai: Edward ir Mary.

BEINAR, Janet, 507 
28th Place, gimė kovo 9, 
Albert ir Anna.

GRIGONIS, ----------- ,
das nepaduolafe), 3343 So. Eme- 
rald Avenue, gimė kovo 11, tė
vai: Bernard ir Alice.

West 
tėvai:

(var-

S ui Ii du n 
i gan City, 
bi ninku).

Indianoj.
Maehine Co., Mieh-
Ind., (CIO, h00 dar-

VAKAR CHICAGOJE

na- 
kad

Policija ieško piktadario, 
ris pasivogė automobilį, ir 
iau prie 31-mos ir Wenlworth, 
užmušė 9 metų berniuką, Ste- 
phen Sabich, 3025 Wentworth. 
Jis pabėgo.

Automobilis pereitą pirma
dienį prie 35-tos ir Californla 
suvažinėjo 8 metų berniuką An- 
tonio' Scaturoo, 2915 Lyman. 
Vakar jis mirė.

Uždraudė Medinius 
“L” Vagonus 
Chicagoje- ■

Automobilio
Nelaimėje

PAULAUSKIS, Nancy, 5128 
Wcct Strong Street, gimė kove 
9, tėvai: Ignas ir Antoinette.

PIKIEL, Caroline, 1701 West 
Chicago Avenue, gimė ko’vo 1, 
tėvai: Alexander ir Bena.

FOCIEWICZ, Pvobert, 
West 46th Street, gimė 
7, tėvai: Frank ir Helen.

2519 
kove

Egzaminuos Naujokus.
Drafto tarybos No. 101 
s p. Chase, pranešė, 

nukreiptos Į I°Je s,oIyje dabar naujokus 
rotuše ir! egzaminuos Dr. Dr. V. A. Šim

kus, bridgeportietis, ir Dr. A. 
Montvidas, 2121 N. Western 
avenue.

Šaukiamų naujokų skaičius 
didėja kas mėnesį, todėl draf
to taryboms pradėjo pritrukti 
daktarų. Jos atsišaukė į Dak
tarų Draugiją prašydamos pa-

Federalei prokuratūrai parei-Į f)Os» lietuvių suminė- 
kalavus, valdžios agentai tyri-He.i* du gydytojai sutiko pa- 
nėja knygas federalio bankre- vest* dalį savo laiko. Vienas 
tų referento, Harry Dubia, 39 egzaminuos antradieniais, ki- 
South LaSalle street. > tas penktadieniais.

Sako, kad yra apie $21,000 Lietuviai Armijoj. 
trukumas. Jis yra kaltinamas Drafto tĮ|rvba N() ]01 ran. 
neataiskaitymu su kreditoriais. |(tasi a(lresu ‘ 5U1 S() Went. 

worth avenue.
Tarp vakar pašauktų naujo

kų buvo šie lietuviai:
Raymond Wirkus, 33, I56th 

Street, Calumet City, III.
L. Tedeikis, Franklin Park, 

Illinois.
Frank Petraitis, Elmivood 

Park, Illinois.
F. Kulis, 6909 Roosevelt Rd. 

Bei*wyn, III., ir
R. Paveža, 2523 Highland 

\avenue, Berwyn.

Bandė Nusižudyti 
Dėl Nedarbo, Blogos 
Sveikatos

Illinois legislatura vakar pri
ėmė rezoliuciją, kurioje įsako 
valstijos Commerce komisijai 
uždrausti Chicagos eleveiterių 
linijoms naudoti medinius va
gonus.

Draudimui pateisinti legisla
tura nurodė į kelias eleveiterių 
traukinių nelaimes, kuriose dėl 
tų vagonų keli žmones žuvo 
labai daug buvo sužeistų.
Kam Šis Šuniukas 
Priklauso?^

. T()WN OF LAKE. — 23 m

Wood street, lengvai susižeidė 
ir sus'krėtė auto nelaimėje prie 
45th ir Ashland. Jo mašina su
sidūrė su kitu automobiliu, ku
rį vairavo J. Kastas (?), 
S. Hermi tage avenue.

45 11

ir Rado Negyvą
Townoflakieti

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Neramumai koncen
tracijos stovykloje

Siūlo Naudoti
Tuščias Dirbtuves
Ginklams Gaminti

Yra Jų Labai Daug
Illinois Darbo Departamentas 

surado, kad valstijoje yra apie 
2’,500 tuščių dirbtuvių, kuriose 
gali dirbti nuo 6 iki 500 dar
bininkų kiekvienoj.

Durkin, departamento virši
ninkas, ragina pramonininkus 
atnaujinti darbą tose dirbtuvė
se. Visoms išdalinus kai ku
riuos kontraktus, visiems butų 
darbo, ir ginklų gamybą butų 
galima gerokai pagreitinti.

Į LIGONINĘ
BRIDGEPORT. — Į Apskri

čio ligon nę buvo išgabenta 32 
metų Barbara Pilch, 828»West 
31st street.

Su skustuvu gerklę ir rankų 
riešus bandė persikirsti 69 me
tų Pranas Skimin’as, gyvenas 
adresu 6452 South Kolin avė- 
nue. Jis buvo be darbo ir, sako,

BRIGHTON PARK, — Nuo 
salitikės McKinlėy Parko lagū
noje vakar buvo išgelbėtas ko
kiu tai budu ten pakliuvęs bal
tas spitz veisles šuo. Kas jo sa
vininkai, nežinia. Atsišaukit 
Brighton Parko nuovadą.

i

Guli apskričio ligoninėje. Jo 
gyvybe pavojuje.

Šiandien Laidoja 
Northsidietį 
M. Ruszewicz’ių

Išvežė Beatriče
Baltikonis Ligon

T0WN OF LAKE. — Adresu 
4406 South Ashland avenue, 
buvo rastas negyvas 45 metų 
William Pratt. Atrodo, kad ji
sai mirė širdies liga. Kūnas 
vo jo buto kieme.

Apkandžiojo Du 
Vaikus —

bu-

VICHY, Prancūzija, kovo 25 
d. — Valdžia skelbia, kad įvy
ko neramumai Argeles tsur Mei 
koncentracijos stovykloje. Be
taino policija atstatė stovyklo
je tvarką.

Nerimavo ispanų respubliko
nai, kurie nenori patekti atga' 
į Ispaniją.

Išvažiuoti iš Ispanijos Petai- 
no valdžia neleidžia, nors jie 
ri teisę įvažiuoti Meksikon.

e Už tai, kad žmona jam 
nuolat išmetinėjo už visokias 
“nuodėmės”, 27 metų Walter 
Wattles, 9415 St. Lawrence a v., 
kartą ją smarkiai kumštimis 
apkūlė, žmona Margaret užvedė 
divorso bylą, ją laimėjo, taipgi 
$12 savaitinės alimonijos ir 1 
metų sūnų. Bet teisme vakar 
netikėtai išsivystė komplikaci
ja. Po visos bylos abu suma
nė vėl grįžti kartu gyventi.

• Už tariamą suvažinėjimą 
ir užrpušimą mažos mergaitės 
Floridoje, buvo suimtas Michaęl 
S. Roth, prezidentas Advance 
Storage and Van kompanijos 
Chicagoj. 609 Eaist 60th st.

• Elgin, Joliet ir Eastern 
Illinois gelžkelio prekinių trau
kinių tarnautojai skundžiasi, 
kad gelžkelis parūpina jiems 
“nesanitarinį” vandenį, — pa
stato jiems atvirą kibirą, į ku
rį renkasi visokios dulkės etc. 
Jie reikalauja uždaryto elektri
nio šaldytuvo. Kompanija sako, 
negalinti jų įrengti ir siūlo 
kiekvienam parūpinti po “džio
vą”. Gelžkeliečiai tam irgi prie
šinasi. “Dirbdami traukinyj mes 
nepiknikuojam, neturim laiko 
‘džiogus visur nešiotis”.

• Koroneris išteisino Chi- 
eagos policiją už nušovimą pik
tadario Bruno Berk, 21 m. a., 
kuris bandė pabėgti, apiplėšęs 
kelias vietas Northsidėje. Jį su
ėmė ir mirtinai pašovė prie NVi- 
nona ir Ashland.

tu

NOBTHSIDE. — Šįryt šy. Ka
zimiero kapinėse laidojamas 
Matthew (Matas) Ruszewicz*us, 
miręs keletą dienų atgal.

Iš koplyčios, adr. 1735 Wa- 
bansia avenue, kūnas bus išly
dėtas pamaldoms 8:30, šv. My
kolo bažnyčioje. Velionis pali
ko dukteris, Pearl ir /Jadvygą, 
ir sūnų Stanley Ruszewicz.

Į apskričio ligoninę buvo iš
vežta Beatriče Baltikonis, 35 
metų moteriškėj gyvenanti adre
su 5412 SoutlyLoomis Bulva
ras.

Ji serga gana sunkiai.*

BRIDGEPORT.. — šuo Brid- 
geporte apkandžiojo du vaikus. 
Mary Ann Shine, 3722 Wallace 
Street, ir9 metų Viktorų Kirsch, 
3720 Wallace street.

STAIGIAI MIRĖ 
DIRBTUVĖJ

Bedirbdamas Cities 
Off Co., stotyje, 2101 
avenue, mirė 60 metų
C. Waterhouse, 892*5 Southport 
avenue. Kaltina., širdies ligą.

Service 
Efat&i 
Henry

NEPAMIRŠKITE
CHICAGOS LIETUVIŲ 

DRAUGIJOS
JAUNIMO VAKARAS
ŠEŠTADIENĮ, KOVO 29, 1941

DARIAUS-GIRĖNO SALĖJE 
4416 S o. VVestern Avė.

GERBIAMI N AG 
trtoiai Prašomi 1

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru
Teikia Žinias Api' Paren

gimas.
“Naujienos” įsteigė Lietuviški 
Parengimų Informacijų Biurą

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

• Iš Michigan ežero, prie 
59th, buvo išgriebtas kūnas apy
senio vyro. Spėjama, kad tai 
57 metų Raphael Finkenstein, 
gyvenęs ad. 4345 Drexel bulva
ras.

• Viešbutyje, ties 515 North 
Clark street, buvo atrasta ne
gyva, nežinoma apie 45 metų 
moteriškė.

• 22 metų Helen Germain, 
1849 Cleveland avenue, keletą 
dienų atgal, prarado darbą ap
skričio rumuone. Vakar ji ban
dė nusidurtl. Su dideliu peiliu 
Subadė sau vidurius. Kartu su
žeidė 50 metų tėvą Frank, ku
ris bandė peilį atimti. Ji guli 
kritiškoj padėtyj Augustana li
goninėje.

Nuo sugedusio pečiaus pra
sidėjęs gaisras išmetė tris šei
mynas iš gyvenamo namo ad. 
2433 Leland avenue. Nuostoliai 
$3,000.

• Tucson, Arizonoje, mirė 
37 nletų Adv. Albert Fink, ku
ris dažnai atstovavo Al Capone 
bylose.




