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REGENTAS PABĖGO, “AŠIAI” IŠTIKIMA 
VALDŽIA AREŠTUOTA

PA V ARKTĮ JUGOSLAVIJOS VALDOVAI

Generolas paskirtas premjeru, karalius 
Petras II paėmė sostą

BELGRADAS, Jugoslavija, 
kovo LT d. — Nauja Jugosla
vijon vyriausybė yra pasiryžu
si ginti savo valstybės sienas, 
jeigu vokiečiai bandys pulti.

Bulgarijos pasienin pasiųsta 
1,200,000 kareivių, kurie gins 
savo kraštą. Nauja vyriausybė 
atsakė vokiečių notą ir tęsia mo
bilizaciją.

BUDAPEŠTAS, Vengrija, ko
vo 27 d. — šiandien rytą Jugo
slavijos kariuomenė perėmė val
džią į savo rankas ir krašte 
padarė tvarką.

Sostą užėmė 17 metų amžiaus 
karalius Petras II. Jugoslavijos 
regentas Povilas ir jo žmona 
išbėgo Graikijon. Kartu su jais 
pabėgo ir kiti du regentai.

Ministeris pirmininkas Cvet- 
kovič ir užsienio reikalų minis
teris MarkoviČ traukiami atsa
komybėn už krašto j jungimą 
“ašin”. Areštuoti visi buvusios 
valdžios ministeriai ir padėti 
kalėjimam Visi bu§ atiduoti Jei • 
smui.

Jaunas jugoslavų karalius šį 
rytą išleido atsišaukimą f kra
što gyventojus, kuriame skelbia 
apie naujai susidariusią padė
tį. Jin kviečia visus klausyti jo 
nurodymų ir pildyti naujos val
džios įsakymus.

Petras II naują ministerių 
kabinetą pavedė sudaryti avia
cijos generolui Dusan Simovi- 
čiui. Kabinetan įeina dar vienas 
kariškis. Visi kiti ministeriai 
yra demokratiškai nusiteikę po

litikai. Dauguma jau kelis kar
tus buvo valdžioje ir paskutiniu 
metu buvo nusistatę prieš įjun 
girną krašto nacių “ašin”.

Naujan kabinetan įeina vei 
kojų iš visų Jugoslavijos tau 
tybių.

Ministeris pirmininkas pa 
skelbė, kad kariuomenė buvo 
priversta atstatyti krašte tvar
ką, nes negalėjo žiūrėti į dvi 
dienas besitęsiantį nuolatinį šau
dymą sostinėje ir kitose krašto 
vietose.

Kai tiktai kraštui paskelbta, 
jog sudaryta nauja Vyriausybė, 
tuojau viskais aprimo. Gyven
tojai pradėjo rinktis džiaugsmo 
demonstracijom. Iš viso krašto 
siunčiamos sveikinimo telegra
mos jauam karaliui ir naujam 
ministeriui pirmininkui.

Patriarchas Gavrilovas, vy
riausiai? ortodoksų bažnyčios 
tikybininkas, pasakė džiaugsmo 
kalbą ir patarė visiems tikin
tiems remti jauną karalių.

Visame krašte vyksta dide
lės manifestacijos ir aikštėse 
nakomos kalbos. Oratoriai kal
bas baigia su šauksmais: — 
Mirtis Hitleriui ir Mussoliniui!

Jugoslavijos karininkų sąjun
ga pasiuntė sveikinimą naujai 
valdžiai ir pasižadėjo ją remti. 
Didžiausios ūkininkų ir jauni
mo organizacijos taip pat pa
tenkintos pakaitomis. Nauja 
valdžia įsakė visiems karinin
kams registruotis ir klausyti ko- 
mandantų įsakymų.

su nacių ministerių Ribbentropu. Kairėje .pi incą regentą Povilą su savo žmona. Kai 
tiktai Cvetkovičius parvažiavo iš Vienos, prijungęs Jugoslaviją prie “ašies”, prasi
dėjo sukilimas, šiandien Cvetkovičius jau sėdi kalėjime, o pirncas išvytas užsienin.

KOMUNISTU PASKIRTI BIUROKRATAI 
IŠARDĖ LIETUVOS KOOPERACIJĄ

Tatai pripažįsta Sąskaitos suvėluoja
partijos centras 2 mėnesius

Jeigu Jugoslavija ryšis pasi-( 
priešinti agresoriau s, tai ji gaus
karo medžiagos; jai bus pritai

BRITAI PAĖMĖ KEREN IR HARARĄ

HITLERIS REIKALAUJA PASIAIŠKINIMU
Nepatenkintas jugo

slavų perversmu
BERLYNAS, Vokietija, kovo 

27 d.—Žinia ap e Jugoslavijos 
perversmą sukėlė didžiausią nu
sistebėjimą ir nepas tenkinimą 
nacių valdžios sluoksniuose.

Jie nemanė, kad paktą pasi
rašiusieji jugoslavų ministeriai 
taip greitai eis į ka’ėjimą.

Hitleris įsakė tuojau pareika
lauti pasiaiškinimų. Jrs nori ži
noti koki naujos valdžios san
tykiai bus su “ašies” valstybė
mis ir kokios vertės turi jų pa
rašas.

Rusai nenori nacių 
Jugoslavijoj

VICHY, Prancūzija, kovo 27 
d. — Patirta, kad rusai yra 
priešingi nacių įsigalėjimui Ju
goslavijoj.

Jeigu Vokietija peržengtų Ju
goslavijos sienas, pasakė Mas
kvos komisaras jugoslavų mini
steriui, tai rusai keistų sutar
tį su vokiečiais. Tvirtinama, 
kad dabar rusai jau nesiunčia 
žibalo naciams.

Churchill paskelbė 
kraštui naujieną

LONDONAS, Anglija, kovo 
27 d. — Premjeras Churchill, 
kalbėdamas konservatorių par

tijos mitinge, paskelbė kraštui 
didelę naujieną.

Jis pasakė, kad Jugoslavijos 
gyventojai sukilo prieš diktato
riams ištikima valdžia ir suda-

V L

r ė naują.
Jugoslavija surado savo sielą 

ir ryžosi g'nti savo krašto lais
vę ir nepriklausomybę, tvirtina 
Churchill. Jo kalba buvo labai 
džiaugsmingai sutikta.

Britai padės jugo
slavams

LONDONAS, kovo 27 d. — 
Anglijos vyriausybe pranešė 
naujai susidaiius’ai jugoslavų 
valdžiai, jog britų laivynas, a- 
viacija ir visos karo jėgos padės 
jiems ginti savo krašto laisvę.

Visi britų gyventojai ir visos 
valstybės padės jugoslavams 
jeigu jie drįs pasipriešnti dik
tato! iams.

Churchill pasakė, kad jau 
prasidėjo Hitlerio politikos ne
pasisekimai, kurie jį nuves be
dugnėn.

Amerika remia 
naują valdžią

WASHINGTON, D. C., kovo 
27 d.—Sumner Welleš šiandien 
pranešė naujai sudarytai Jugo
slavijos vyriausybei, kad ji gaus 
visą Jungtinių Amerikos Vals
tybių paramą.

kytas naujai pr imtas ginklą į- 
stalymas.

Užsienio departamentas in- 
formąvo jugoslavų • ministerį 
Washingtarfe ir instruktavo sa
vąjį Belgrade^ /:- ' v
< . . < t - . A (.

“Atšaldys” jugosla- 
vijos turtus

AVASHINGTON, D. C., kovo 
27 d.—Jeigu nauja Jugoslavijos 
vyriausybė atsisakys klausyti 
“ašies”, tai Amerikos valdžia 
“atšaldys” prieš porą dienų “į- 
šaldytus” Jugoslavijos turtus.

Tai butų pirmas toks atsitiki
mas.

Jugoslavijos ministeris Wash- 
jngtone ir visi ambasados tar
nautojai pasiuntė sveikinimo 
telegramas naujam karaliui. Iš
reiškė savo pasitenkinimą dėl 
padarytų pakaitų.

Graikai džiaugiasi 
jugoslavų pa

kaitoms
ATĖNAI, Graikija, kovo 27 

d. — Su didžiausiu džiaugsmu 
sutiktos žinios apie padarytas 
pakaitas Jugoslavijoj.

Sumušė 35,000 Ita
lijos fašistų

KAIRAS, E yptas, kovo 27 d.
Karo vadovyhp skelbia, kad 

britų karo jėgos šiandien u&ri 
mė Keren miestą, Eritrėjoj.

Šį svarbų strateginį punktą 
gynė 35,000 italų. Italų genero
lai ten buvo sutraukę geriausias 
savo karo jėgas, vadovaujama
is t iki m ia u si ų f ašis tų.

Iš Keren britai slinks prie As- 
maros, Eritrėjos,, sostines, kuri 
randasi 42 mylių atstume. Tu
rės kristi Masawa, didžiausias 
italų uostas.

Abisinijoj paimtas 
svarbus punktas

KAIRAS, Egyptas, kovo 27 d. 
—Britų karo jogos šiandien už
ėmė Hararą, svarbų strateginį 
punktą tolimesniems užkariavi
mams.

Hararas randasi tiktai 25 my
lių atstume nuo Addis-Abeba 
geležinkelio.

Britai turi žinių, kad italai 
krausto savo gyventojus iš etio
pų sostinės ir siunčia juos į 
prancūzų Džibutį. Nelaisvėn pa
imlų italų skaičius gana didelis.

Graikai su jugoslavais ir pra
eitame kare kartu kovojo.

Graikai jau ruošėsi kovoti ir 
su trečiuoju priešu, nes manė, 
kad Jugoslavija, prisidėjusi prie 
“ašies”, taip pat skelbs grai
kams karą.

Italai kaltina britus 
dėl perversmo

ROMA, Italija, kovo 27 d. — 
Italijos laikraščiai kaltina bris
tus dėl Jugoslavijos pervers
mo.

Sako, jog tai yra slaptų bri
tų agentų darbas ir išlieja ant 
jų labai daug tulžies. Italai ma
no, kad jugoslavai neatšauks 
savo parašo po “ašies” paktu.

Matsuoka susitarė 
su Hitleriu

BERLSNAS, Vokietija, kovo 
27 d.—Matsuoka šiandien kal
bėjosi su Hitleriu. Oficialus 
pranešimas sako, kad abu val-
džios vyęai sutarė visuose svar
besniuose rekaluose.

Matsuoka kartu su Hitleriu
išėjo 40 sekundžių ant kance-

ORAS
Debesuotas.
Saulė teka 5:41 v. r., leid-

žinai 6:10 v. v.

KAUNAS, Lietuva, kovo 27 
d. — Komunistų partijos cen
tro komitetais paskyrė šliomą 
Maiminą komiteto prekybos 
skyriaus vedėju.

“Tiesoje” šlioma paduoda la
bai liūdnų vaizdų apie dabarti
nę kooperacijos būklę. Jis skel
bia, kad valdžios kooperatyvuo
se įsigalėjo biurokratizmas, ku
ris viską išardė.

Vilkaviškio kooperatyvais per 
3 menesius gavo 44 siuntas, bet 
30 jis neprašė, neužsakė.

KAUNAS, Lietuva, kovo 27 
d. — Maiminas aprašinėja, kad 
Telšių kooperatyvas gavo pus
bačių, bet sąskaitos atėjo dviem 
mėnesiais vėliau.

Prekės gulėjo lentynose, bet 
negalėjo jų parduoti, nes neži
nojo kainų. Tvirtina, kad tas 
pats atsitiko Panevėžio koope- 
fratyve su geležies prekėmis.

Utenos kooperatyvas turi 6,- 
000 porų pusbačių, tuo tarpu 
kitose vietose visai jų nėra.

Turkai ruošiasi gintis nuo na
cių ir k r ei ia ypat ngo čemesio 
i parašiutininkus.

Turkai skelbia, kad Bulgari
jon naciai sutraukė <500,000 ka
reivių ir netrukus pradės pulti 
Graikiją. Turįina žinių, kad 
naujos brtų . jėgos vyksta į 
Graikiją/.

Britai plaukia pro 
Gibraltarą

MADRIDAS, Ispanija, kovo 
27 d.—Pastebėta, kad paskuti
nėmis dienomis dideli britų ka
ro laivai pro Gibraltarą prave
žė daug kariuomenės.

Kareiviai plaukia į rytus. Is
panų spauda rašo.,, kad vieni 
britų kareiviai vežami tiesiog į 
Graikiją, o kiti į Egyptą.

Retkarčiais atskrenda naciu 
lėktuvai bombarduoti Gibralta
ro, bet tvirtovei labai mažai pa
kenkia.

Knox įsakė atidaryti 
dirbtuves

MILWAUKEE, kovo 27 d. — 
Kai tiktai AHis-Chalmers bend
rovė gavo Knox ir Knudsen įsa
kymą atidaryti dirbtuves, pa
siuntė tarnautojams ir darbi-

Svarbi pulk. Dono- 
van kalba

WASHINGTON, D. C., kovo 
27 d. — Pulkininkas Donovan 
?er rulji vakar ia akj k'lbj 
\pie transporto reikalus.

Jis apvažinėjo daugelį valsty
bių ir tvilrina, kad Hitleris lai
mėjo dėl žmonių baimės. Hit
lerio karo joga yra stipri; bet 
dar stipresnė yra jo propagan
da.

Kalbėjo apie transportą Ang- 
lijon. Kalboje jis klausia ar A- 
merika gamins karo medžiagą, 
kad Hitleris ją skandintų Al- 
lantike.

Vedėjai prekyboje 
nenusimano

KAUNAS, Lietuva, kovo 27 
d. — Kauno kooperatyvų vedė
jais pasodinti Verblovskis, Ša- 
banas, Baikovas, Kvintas, kurie, 
sulig Maimino tvirtinimais, pre
kyboje nieko nenusimano.

šie vedėjai atsisakė pardavi
nėti adatas, nei? tai esą mažai 
pelno duoda. Tuo tarpu žmo
nes negali nusipirkti adatų.

baiminąs labai smarkiai už
sipuola visus naujai pastatytus» 
biurokratus, kurie, sako nepri
pažįsta disciplinos.

Kooperatyvų vedėjai 
girtuokliauja

ninkams telegramas.
Visus pakvietė rytoj pradėti 

darbą. CIO unijos vadai protes
tuoja. Jie pareiškė, kad šešta
dienį sušauks darbininkų susi
rinkimą ir nutars kada pradėt 
darbą.

| CIO nepatenkinta Knox įsa
kymu, nes streikas dar neskai
tomas baigtu.

liarijos balkono. Prie rūmų bu
vo susirinkę 60 000 berlyniečiu.

Vėliau Matsuoka ilgai kalbė-i 
josi su Ribbentropu ir “sutarė 
visais ‘ašį’ liečiančiais klausi
mais”.

Tikisi išrišti Bethle-
hem streiką

BETHLEHEM, Pa., kovo 27 
d.—Unijos atstovai šiandien ta
riesi su valdžios atstovu streikui 
išrišti.

Tikimasi, kad netrukus bus 
baigtas jau trečią dieną bes tę
siąs plieno fabrikų stre'kas.

CIO atstovai šiandien tarėsi 
jų darbi-

Turkijoj išlipo britų 
kareiviai

STAMBULAS, Turkija, kovo kokiomis sąlygomis
27 d.—Užsienio korespondentai ninkai sugrįžtų į darbą. Jie ne
praneša, kad britų kariuomenės, ri tas sąlygas suformuluoti ir 
transportai išlaipdino kareivių pateikti atvykusiam federalinės

•turkų teritorijoj. valdžios atstovui.

Pataria siųsti karo 
laivus

NVASHINGTON, D. C., kovo 
27 d.—Jeigu Vokietija drįso pa
skelbti blokadą Ice andiu, skel
bia senatorius Glasš, tai Ameri
ka privalo siųsti karo laivus 
kanvojains lydėti.

Icelandas skaitomas vakarų 
žemyne ir naciai neturi teisės 
5:a skelbti jokios blokados.

Glass aiškina, kad Amerika 
pagamintus ginklus privalo pri
statyti britams, antraip nėra jo
kios prasmės milijonines sumas 
leisti.

Siamas susirūpinęs 
japonų Įtaka

BANGKOK, Siamas, kovo 27 
d. — Siamo vyriausybė smar
kiai susirupinusi japonų įtaka 
savo krašte ir stengiasi prie
šintis jų reikalavimams.

Siamiečiai dėkingi japonams 
jž suteiktą paramą, bet jie ne
nori, kad japonai visą krašto 
nepriklausomybę pagrobtų.

KAUNAS, Lietuva, kovo 27 
d. — Maiminas kreipia skaity
tojų dėmesį į asmenišką tar
nautojų gyvenimą.

Tvirtina, kad Šiaulių koope
ratyvų vedėjas Jurevičius su 
kitais atsakingais tarnautojais 
darbo metu važinėja medžiok
lėn ii’ girtuokliauja.

Kooperatyvų viršininkai me
džioklėn važiuoja tarnybiniu au- 
tomobilium. Skundžiasi, kad fa
brikuose nesteigiamos valgyk
los.

Paskelbtas miego 
lenktyniavimas<

KAUNAS, Lietuva, kovo 27 
d. — Komunistų laikraščiai tvir
tina, kad Vabalnininkų profesi
nė Sąjunga ir Liaudies Pagelba 
paskelbė miego lenktyniavimą.

Visi Lietuvoje šį tą veikia, 
o šios dvi organizacijos visai 
nesijudina. Jos nepasirodė nei 
per rinkimus į aukščiausią ta
rybą, nei per Lenino mirties mi 
nėjimą.

Komunistai prievarta nori pri
versti gyventojus Leniną gar
binti.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Vokiečiai nepatenkinti naujos jugoslavų valdžios inter

pretavimu santykių su “ašimi”. Vokiečių turistai skubinasi neš- 
iintis iš Jugoslavijos. Jie bėga į Vengriją.

— Belgrade plevcsuoja britų, Amerikos ir jugoslavų vėlia
vos. Sudaužyti nacių ir italų turizmo centrai. Minios sumušė 
Švedijos ministerį, todėl, kad girdėjo jį kalbant vokiškai ir pa
skaitė vokiečiu.

— Hitleris ilgai kalbėjosi sU Matsuoka, bet vakar dienos įvy
kiai blogai paveikė japonų ministerį. Be to, britų bombanešiai 
smarkiai bombardavo Vokietiją praeitą naktį.

— Atsistatydinęs jugoslavų ministeris Maskvoje pasilieka 
savo vietoje.

— Londone pasirašyta Amerikos ir Anglijos karo bazių 
sutartis. .

— Jugoslavijos regentas bėgo ne Graikijon, bet Vengrijon.
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Balandžio mėn. 6 d. L.eluv.ų 
svetainėje 
Tubelienės 
bos.

įvyks p. Jadvygos 
maršruto prakal-

Tą dieną Clevelando tauti
ninkai mano pravesti įspūdin
gai, — sukviesti tiek žmon ų, 
kad salėje netlptų.

Garsiaka.bis, paradas Lietu
vių Darželiu, — tai juk didelė 
naujenybė clevelandiečiams. To
kias iškilmes tik retai kada dė
vėki ndiečiai vartoja.

Labai klysta tautininkų 
“p.’rštų” ratelis, nes clevelan- 
diečiai labai šaltai žiuri į visus 
ruošiamus jų parengimus, ne
žiūrint, kaip, kur ar kada jie 
buvo ruošiami. Butų labai ma
lonu, kad nors ta pilnutėlė sa
lė prisipildytų ir nereikėtų 
rausti prieš viešnią.

Nors nevertėtų diskusuoti, 
bet ką darysi, kad ši maža 
smetonelė jokiu badu nenori 
kitiems nusileisti, — nori pa
tys vadovauti ir sau lauro vai
nikus nešti.

Mes ruoštam, mes ir kvie
čiam prisidėti — pilnas jų at
sakymas.

Jeigu iš tikrųjų v.’si susidėję 
ruoštų, tai ne lik p Inutėlė salė 
butų, bet net kelių garsiakalbių

vykdavo tiek iš Lietuvos, txeu 
ir iš kitų kraštų laimes ieškoti 
ar nuo priespaudos savo gyvy 
bę gelbėti.

Tuo laiku, norą iir sunku 
jiems būdavo su svetima kal
ba, bet darbą jie visvien ar šio 
kį ar tokį surasdavo. Bet šiuc 
laiku atvykusiam jaunimui jai: 
sunkiau su kalba ir sunkiau 
darbas surasti. Juk pilna 
Amerikoje jaunimo, kuris 
ba savąja, gimtąja kalba, 
darbo niekur negauna.

Gerai dabar, kuomet Euro 
poj siaučia baisi karo šmėkla 
tuomet jaučiasi Amerika pavo- 

. u j, kuomet dabar per d’enų 
dienas ūžia fabrikai apsiginkla
vimui, — tat darbas nesunku 
gauti. Bet kas buvo prieš kele
tą metų. Sunku ir graudu bu-

yr 
kal
bėt

■<*>

.$ y

JOSEPH $iįįĮi8į

STANLEY 
CZERWIEC

Šį sekmadienį, kovo mėn. 30 
d., įvyks Dr. V. Kudirkos Skau
tų Vyčių būrelio susirinkimas.

šis mažas būrelis iš pereito 
susirinkimo yra nutaręs iš sa
vo vakaro pajamų paskirti dvi 
dalis sušelpimui lietuvių pabė
gėlių. Viena dalimi jie sušelps 
neseniai atvykusį iš Lietuvos 
p. J. Urmoną, kuris atvyko čion 
(su vienu savo vaike’iu, pabkęš 
Lietuvoje žmoną ir dar vieną 
vaiką), netekęs ūkio rr dar

Jam ne tik šią mažą piniginę 
dovaną, bet ir parę, žmonai al- 
\ykus, skautų būrelis ruošia.

euris darbo negavęs dejuodavo. 
<am jis čia atvažiavęs; esą, 
norįs užsidirbti laivakortei 
grįžti...

Bloga buvo visiems, juk 
juvo depresijos laikai.

Aš nežinau, kas buvo kituo
se miestuose, bet Clevelande 
daugumą ateivių yra aprūpinus 
darbais U. S. Steel Wire Spring 
Co., kurios prezidentas ir sek
retorius yra Lietuvos vokiečiai. 
Jie ne vieną lietuvį ateivį jau
nuolį ir jaunuolę priėmė dar
iau ir sušaldė jų apsivylimą 
Amerika.

Šiandien tie jaunuoliai daug 
<ą nuveikia Clevelande lietuviu 
tarpe; daugelis jų yra didesnė
se lietuvių organizacijose, net 
ir tų organizacijų ar draugijų 
valdybose. Visi jie dirba ir pa
vaduoja tuos, kurie yra pase
nę ar atbukę savo darbais.

Nesakau, kad visas ateivių 
nirvs dirba tame fabrike. Dir- 
>a f ii 
reikia
kurie nors nėra tos tautos, bet 
iš los tautos lopšio kilę.

I’

tai

jų dalis, bet ir už tai 
būti dėkingiems tiems,

siųs tiesiog į Wasliingtoną Lie
tuvos Atstovybei sušelpimui ki
lų pabėgėlių.

Gerb. Schultz visuomet 
tavęs net pačioje 

užkalirna lietuviš-

Abiejų Czerwiec Lumber Company 
Sandėlių generalis vedėjas. Jis rū
pinasi duoti pirkėjams kuodidžiau- 
sj pasirinkimą kuoprieinamiausio-. 
mis kainomis.. Antras sandėlis So. 
Chicagoj atidarytas pirkėjams ge
riau patarnauti.

lw

šis paveikslas parodę- viso bloko ilgio sandėlį Czerwiec No. 2, South Chicagoje, adresu 9000 
South Chicago Avė., su eile sunkių trokų, kuriais pirkiniai skubiai pristatomi pirkėjams. Visas 
firmoš biznis remiasi getu, patogiu patarnavimu savo pirkėjams.

Czerwiec Lumber Company sandė
lių įsteigėjas. Jisai yra gerai žino
mas Chicagoje biznierius ir gali pa
sigirti, kad rūpestingu patarnavimu 
ir pigiomis kainomis išvystė mažą 
biznį į didžiulę įstaigą.

galimybę statybinę medžiagą 
duoti pigesnėmis kainomis.

Balandžio mėn. 20 d. Cleve- 
lando ‘‘Lietuvių žinios”, savait
raštis, rengia savo metinį va
karą. Prie jo parengimo prisi
deda daugelis draugijų, būrelių 
ir pavienių asmenų.

Reikia tikėtis, kad šis paren
gimas turės didelį būrį svečių, 
nes pats laikraštis, nors ir men
kai yra iš i platinęs, bet yra 
draugiškas tiek su jaunais, tiek 
su seniais, ir visuomet palaiko 
jų organizacijų veikimą ir vi
suomet prisideda prie jų rengi
mų.

Stipriausios meno jėgos da
lyvaus šio laikraščio parengi
me.

dirbtuvėje
kai ir, pasitaikius liuesam dar 
Tiii, visuomet sako duosiąs dar 
ją tam jaunam “grinoriui’ 
is geresnis darbininkas, 

čia augęs.
Pravartu pastebėti ir 

kad p. C. Schultz su savo
na niekuomet nepraleidžia nei 
vieno Dr. V. Kudirkos Skautų 
Vyčių būrelio- parengimo, 
myli lietuvių 
ir remia.

Clevelande
kų metų buvo viena t k šv. 
Jurgio parapija. Bet kadangi 
‘oj parapijoj įvyko visokių ne
susipratimų, kivirčų ir vaidų 
tai dalis parapijom] atsiskyrė

Ww*
„ nes 
kaip

tai 
žino-

Jie
jaunimą, todėl jį
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Kovo mėn. 22 d. įvyko Kul
tūros draugijos kor(avinio va-

;r visi linksmai praleido laiką.

augęs 
nedide- 
konsti- 

tueijos ke is punktus, reika ti
kėtis, kad visiems dirbant vie-

mojo Lietuvoje ir čia 
jaunimas. Nors tai yra

bei įsteigė naujų parapiją.
Dabar esant jatmani ir ener

gingam kun. J. Angelaičiui su
manyta pastatyti daug geresnę 
bažnytė’ę ir tam sudarytas fon
das.

Ba landžiu 
va” ruošia 
siurprizą. Ligi siurprizo paskel

mėn. 27 d. ‘ Dir 
clevclandiečiam*

veikti ir padaryti. Tat, jauni
me, j darbą!

šį sekmad enį, kovo mėn. 30 
d., £v. Jurgio parapijos audito
rijoje kalbės apie Lietuvos pa
dėtį neseniai iš Lietuvos atvy
kęs svetys, adv. Stasys Gaba-

Reikia tikėtis, kad clevelan- 
diečiai išgirs įdomią kalbą su 
naujausiomis žiniomis apie

liauskas yra labai geras kalbi? 
lojas.

rk c
Mes žinome, kad prieš deset- 

kus metų Amerikon daug at-

kokį čia “Dirva surprzų ruo
šia. Vieni nukalba pajuokdami, 
kiti nežinodami, bet iš tų kalbų 
juokų būdavo.

Matyti, kad ‘ Dirve’e’ jau 
nieko kilo geresnio ne šgalvojo. 
Tad pagalios paskv’etė š Chi- 
cagos lietuviškų šokių trupę at
važiuoti ir parodyti lietuviams, 
kaip lietuviai tautiškus šokius 
šoka.

Anot Petro: “Aš jau ir pa
mirkau šokti, o j’s mane vėl 
mokys”. Taip, jeigu “Dirvelė” 
butų svetimtaučiams šį paren
gimą ruošusi, tai jiems įdomu 
butų, bet lietuviams reikia ko 
įdomesnio.

u *

Czervviec Lumber Co., sandėlio So. 
Chicagoj, nereikia ieškoti. Didžiu
lės raidės ir didžiuliai triobesiai iš 
tolo .pasako, kur pigiausiai, pato
giausiai galite .pirkti lentas ir kito
kius daiktus j.usų namo remontui.

Darbininkai iškrauna lentas iš lcnt- 
piuvės atvykusio vagono. Tai ro
dos, nesvarbus darbas, bet lentų ko
kybė daug priklauso nuo to kaip 
jos sukrautos, kad oro permainos 
jų neveiktų. Tam reikia patyrusių 
darbininkų.

Darbininkai krauną statybos me
džiagą Czervviec sandėlyje iš vago
nų. Užpirkimai daromi tiesiog iš 
fabrikų, tokiu budu kainos yra že
mesnės. Ištisi vagonai veža prekes 
į sandėlį kiekvieną dieną.

Štaį, didžiulis sandėlio triąbesys pil
nutėlis tokios statybos medžiagos, 
kokios tik reikia, žemiausiomis kai
nomis, geriausiomis sąlygomis.

Kitas- vaizdas didžiulio Czerwiec 
statybos sandėlio, su gelžkelio bė- 
gėmis, kuriomis statybos medžiaga 
.pristatoma iš lentpiuvių ir fabrikų.

Paveikslo gilumoj-© matytis pilnas 
Częnviec Lumber Cp., South .Chi- 
cago. sandėlio vaizdas, su didžiulė
mis krūvomis lentų. Rasite tokių 
lentų, kokių tik jums gali prireik
ti.

Vėl kitas sandėlio vaizdas, kuris pa
rodo kaip- sandėlis aprūpintas gelž- 
kelių patarnavimu. Dideli užpirki
mai, pristatomi gelžkeliais, duoda 
galimybę statybinę medžiagą par-

■ t ■ ■ • i • » 1.
’« ** o v • y*. •' .• 4 1 ‘ ■

Czerwiec Lumber Company sandė
lis South Chicagoje turi didžiausį 
pasirinkimą lentų ir kitokių iš me
džio darytų statybos reikmenų. Pa
čiame sandėly]" jos apsaugomos nuo 
oro įtakos ir užtikrina gerą pasi
rinkimą.
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Kšą

Czerwiec Lumber Company kviečia visus aplankyti jų nauja sandėlį, 9000 SOUTH CHICAGO AVENUE
.■x«*
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MIRĖ J. GRABAUSKAS

kuris
Elliot.

O.iver

Kovo 16 d. persiskyrė su šiuo 
pasauliu J. Grabauskas, 
gyveno adresu 4734 M t. 
Palaidotas 1 ko kovo 20 
bažnytinėmis apeigomis 
kapinėse.

J. Grabauskas buvo dar ne
senas žmogus, apie 53 metų 
amžiaus. Jis kai kurį laiką ga
na sunkiai sirgo. Priklausė Šv. 
Jurgio Draugijai ir L. P. P. 
Klubui.

Iš amato J. Grabauskas bu
vo batų siuvėjas. Jis su visais 
gražiai ir draugiškai sugyveno. 
Jo žmona daug yra veikusi Dai
lės chore ir L. A. P. Klube. 
Ypač ji daug drbdavo tų orga
nizacijų parengimuose.

Velionį Grabauską į kapines 
palydėjo gana gražus žmonių

Grabauskienei ir visai še.’mai 
reiškiu giliausią užuojautą.

NETEKOME JUOZO 
DARGIO

Kovo 19 d. pasimirė Juozas 
Dargis (10279 Russell St.). Pa
laidotas jis liko laisvai Ever- 
green kapinėse kovo 22 d. Pa
tarnavo laidotuvių d rektorius 
I). B. Brazis.

Velionis Dargis buvo dar ga
na tvirtas žmogus. Amžiaus ga
lėjo turėti kiek per 50 metų. 
Kažkokia nelemta liga kamavo 
jį per kelis mėnes'us ir p .kir
to jo sveikatą.

Pirmiau veliones Dargis pri
klausė L. A. P. Klubui. Kai 
ėjo nedarbas, jis nega ėj >
simokėti duoklių ir išsibraukė 
iš klubo.

Dargis buvo rimtas žmogus. 
Jo gyvenimas susidėjo taip, jog 
jam daug vrok'ų nemslanumų 
teko išgyvent’. Dabar jo visi 
vargai ir noma’on linai pasil ai-

uz- 
už

I OMUNACIAl NETEKO 
DIDELIO VEIKeJO

Kovo 20 l.ko palaidotas 
Jonas Baronas, kuris gyveno 
adresu 7717 Navy Avė. Palai
dotas jis liko Woodmere kapi
nėse. v j

Jonas Baronas per ilgus me
tus buvo Maskvos agitatorius. 
Jis atsidėjusiai skleidė Štai no 
evangeliją lieuvių tarpe ir 
smerkė “kapitalistiškas šalis”.

Buvo jis nuvažiavęs ir į bol
ševikų dujų, bet ten labai neil
gai tepasiliko. Jis tuoj grįžo at
gal ir pasileido važinėti su pra
kalbomis po lietuvių kolonijas. 
Gynė jis bolševikišką tvarką ir 
iš to darė sau b:znį. Taip, jis 
kitiems bolševikišką rojų siūlė, 
bet pats tame rojuje nenorėjo

Pravartu pažymėti vieną 
smulkmeną: koniunaciai kauli
ja iš lietuvių graborių skelbi
mus, bet kai pasimirė jų toks 
tūzas, kaip Batonas, tai laidol 
jį pavedė kitataučiui.

NAUJIENOS, Chieago, III
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SOUTH CHICAGO

Tel. SAGINAW 0203
NAUJOS LENTOS

1x3 lentos grindim, sklep.
ar kamb. pastogėj, 100 p. $1.58 

1x6 lentos grindim,' beisman- 
tajns ar kamb. viške. Pėda 2VsC 
1x4 verandų grindim. Pėd. 214c

1x6 porčių sidings. Pėda 
1x12 W. P. Shiplap. Pėda 4 *4 c 
2x4—7, 8, 9 pėdų ilgio, už

■Pėdą .................................... 2c
2x4—10, 12,14 ir 16 pėdu ilgio

...... 2'/2c
pėdų
....... 4>/2c
pėdų

..... 4»/2c
pėdu, 
......  4% c

GARAŽUI
GALIMA PIRKTI PA

Mokėkit po truputi kas

ko meneHiuKkelis anavo-Per
nepaprastanie

rasinuudokite ie-paslull jiinų.
kainomis. oi a Kah-nioims

rūšiesKauti Ka-nia
<•-ražus

Pagal F

GAL CZERVVIEC MĖ
NESINI BIUDŽETO

PLANĄ

mėnesi. Pasinaudokite
Czerwiec proga. Galite
pirktis geniausios rų- 

r šies medžiagą pas Czer-
wiec, su geriausio dar-

užtikrinimu. Taip 
pirkdami daugiau su

• « .-'1

r '1 . ''zr

Įgiįf
i k ■ kka- p.uĮKMų

Ra r F

1*4 •

i iii -k’-. 1 >/ .2 DIDELI SANDELIAI
9000 SO. CHICAGO 3700 SO. INESTERN

Tel. VIRGIN1A 0456

MEDŽIAGA PILNAM

m m ■■■

padaryti

$2*88

į:

"KĖ’̂ tbOF\//<»w

ir 16 
pėdą 
ir 1G 
pėdą 
ir 16

slor.
Vd. 
ii i.
tik

taupysit—ypač perkant
pagal Czervviec’o F. H.
A. Biudžeto Planą. Už
mokėjimai virš $60 gali
būti. mėnesiais.

nž mažiau pinigų.
praeityje.kadagu metam*.trims__ sųlygas 

Jokio imokėjimo.
HA

CK *

a
padaryti

6

Nauji Sietai
Rankiniai Zomkai

Dydžio 
2'0"x(5’S”

c1.60
galioja perkant 
Ar Daugiau

STOGAMH I’OPIEKIIK
90 hv. rolih, žalio popieriaus, 
geria ilsios kokybės, ne an
traeilės vertės
*2.20. Kolas
Šios kainos

5 Rollts

Kombinacinės 
DURYS

Pagamintos iš gry
no pušies. Czerwiec 

konib. durys atro
do geriau, il
giau laiko. Dan
gų garima iš‘ 
imli žiemai, sie- 
tų loėli vasarai.

Aukščio 
30 Col. 
s c. pil. 
Vielinės 
Tvoros, 
42 p'l. 
unkščia 
Oc. Pd.

Zomkai Durims
Zomkai Langams 

Nauji Užtvarai

KOPHC.

IMI. llltio.

Gi.M
Labai

s

Exten<don Liuli er
nepaprastai tvir

ne
tik

U

PILNU ĮRENGIMU 
LANGAI

Susideda iš 
išiauk i n i ų 
vitrinų, rė- 
m ų, stiklo, 
virvės su 
vogom, rak
tais, pakėli
mui. Paruo
šti malevo- 
jimui. P a- 
Kiauskit a- 
pie kainas.

S 1.05

tos kopėčios

3lc

GERIAUSIOS
MALIAVOS

Sutaupykite 
ant Išorinių Durių

Visos Czerwiec durys yra paga- 
mintos iš parinkto, ištvermin 

go medžio, nepaisančio oro, 
ir išdžiovinto medžio džio
vintuve. Visos durys yra 

Stiprios konstrukcijos, o 
jų naviršiai gerai nu

šlifuoti ir paruošti- 
maliavai varnišiui 

ar gravira
vimui.

2’0”x6’8”
1% Storio

Czerwiec 
Parduoda 
PIGIAU

2’8”x6’8
1% Storio

$8.30

2 6”x6’8 
Storio

*10 
si -

^0
Czerwiec 
Parduoda 
PIGIAU 

.. ....

Atnaujinki! Namą Dabar su Trintom Plytomis
’t'V

1 . •*?. e.£ CHANGED A 
g FRAME fOJSE 
« TO BRICK IN 
fįTHREE DAY51

žl
i’
G-

•>

LA

YES-
WITH

BRICK-TEX|[^

Mielai su jumis apkalbėsime kainą atnaujini
mo jūsų namo ir parūpinsime jums apkaina- 
vimą be jokių kaštų.

3 Sluoksniai, Gražus, Gerai 
Apsaugos

1. Trintos Plytos.
2. Nepermirkstantis Mastic paviršius.
3. Mastic Weathersealed insuliacija.

Viskas uždedama sykiu. Atsispirs visokiai 
oro įtakai per daug, daug metų.

Apdengimui 100 
Kvadratinių Pėdų

už pėdą ........
2x6—10, 12, 14 

ilgio už ketv.
2x8—10, 12, 14

ilgio už ketv.
2x10—10, 12, 14 

už ketv. .pėdą
2x12—10, 12, 14 ir 16 pėdų

už ketvirtainę pėdą .......  5c
V2x6 Cedrinės Siding, ge

riausios rųšies už ketv. p.l%c
Geriausios rųšies Red Oak

Flooring, ąžuolo grindim
lentos. Už 100 pėdų .... $9.50

Gcr. rųšies Maple Flooring
|. klevinio med. Už 100 p. $9.00

Lengva Vartoti Czerwiec 
Plilster Board

Tinkamas vartojimui dėl in- 
suliacijos. Vartokite jį bet 
kam vietoj Wall Board pagra
žinti a 11 i k ą arba 
kambarį.
4 pėdų pločio, nuo 
iki 10 pėdų ilgio.

ketv. pėda

INSULIUOK1T 
NAMĄ SU ROCK 

W00L BATTS
-Wool batts” lengvai 

pritaikomi, visur tin
ka. gaminti iš spe

cialios vandeni at
laikančios medžią 

yra lengvi 
gos. Batts yra 
lengvi varto
ti ir yra pui
kus visiems 

. insuliacijos 
darbams.

15”x48” batts 
-> col. 
<10 kvt.
kartone, 
kartonų

Nauja INSULIACIJOS 
“Užklotė”

Pasiūlome pirkėjams naujiausią 
ir pigiausią Czerwiec’o insuliaci- 

ją. Tai Nauja “Užklotės” In
sulte ei ja—padarys pamą 

vėsesniu vasarą, šiltesniu 
žiemą. Pagaminta iš ne
degamos, vilnonės med
žiagos. Nesupus ir nesu
ges... lengva ir švari, terei
kia vinimis prikalti prie 
balkių ir sienų... yra lan
ksti ir galima apsukti ja 
vandens vamzdžius ir ka
mpus. Rolės yra 15 col. 
pločio, 1 col. storio.

Tik $7.50
Už rolį, kuris ap

dengs 250 pėd. arba 

3<
UŽ kvpflr. tipHu.

Eli

$5.30

VAISTAM SPINTA

Buvo Bedarbis

—TELEFAM a t

-5

PUSE BLOKO J SIAURU NUO ARCHER AW.
cAvniįLIA!—

PRIE BESSEMER PARKO, SOUTH UH1UAGOJ.
KASDIEN ATDARA NUO 8 VAL. RYTO IKI 6 VAL. VAKARO. IŠĖMUS SEKMADIENIUS

SHERVVIN 
WILLIAMS 

Gamybos
Visuomet ap
simoka pirkti 

Galionas 
tiktai

žmogaus to-

“Klemkos” Durimis Vašai Durimis
Numeriai Namui Belstuvai

Kandelabrai

9000 S. CHICAGO AVĖ.
■ 1 ■' • - - -1 L■ " ■ - / 1'' .

TEL S AGI N AW 0203

VIELINES TVOROS

Tikrai nepaprastas dioalir 
14a«j col. veiurodis iš gry
no stikl. pilnai pri- j>E 
dengia visų spintų

‘Vįln’es” bu 
Abekas pa- 
Raudonosios

Kad koniunaciai labai verti
no Joną Baroną, tai bus nuo
mauti iš to, jog ’š 
vo delegatas F. 
mokslą pasakyti.
armijos “dezertyras” buvo įpa
reigotas į padanges iškelti žmo
gų, kuris pats 
rojuje gyventi 
kitiems jį gyrė.

Tinkamesnio
kioms pareigoms tikrai nebūtų 
buvę gal ina surasti... —Rep.

bolševikškame 
nenorėjo, bet

Skimin’as Mirė 
Nuo Žaizdų

Apskričio ligoninėje mirė 69 
metų southsidietis, Pranas Ski
min’as, kuris porą dienų atgal 
bu skustuvu persikirto gerklę ir 
rankų riešus. Jis gyveno adr. 
6452 S. Kolin avenue.

Buvo bedarbis ir nes'veikavo. 
(Žiūrėk vakar “N-as”).

riakietai. i» geriau-
v >11. <*2., ga.'a.iC.* kuu i.ga. 

tarnaus ir duob apsaugų. 
Aštriai arba lygiais gau»s. 
Kaina už 30 $1.65
jin. ryšuli —- ^č*"****
Apvali Stulpai. ce<lrh,:"' ~

.... ..... 260

NAUDOKITE GEROS RŪŠIES 
PAPUOŠALUS

SAVO NAMUI —- ILGAI TARNAUS, 
LARAI PAPUOS

Namo
U G

A NEW GARAGE DOOR

Sftf (NfHGlUNG ONftua OVflIHIAOJTM

Reik tik pirštą pridėt, ir Craw- 
Fir-Dor atsidaro. Drūtos, tinka 
visiems garažams. Didis pageri
nimas.
SU VISKUO SPYNA, A A 
RĖMAIS IR Ik « <
STIKLAIS 10 V U

CZER WIEC LUMBER 00.
C Hf AVif F'.y " • 'nTEI-,?-J> -.lif 1 1M B A B A-EC?v■ Uu, Va INftvT-ERN-^A'’^'ži^Dtlaia^ VIHulNIA U4ub
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PLIENO STREIKUOTOJŲ GRIEŽTUMASri užtikrins joms ekonominę 
būklę, paremtą teisingu apsi
keitimu žemės ūkio ir pra
monės gaminiais.

“4. Jungtinės valstybės tu
rėtų dalyvauti, bet jeigu vie
nai valstybei teks laikinai pa
laikyti tvarką Europoj, tai 
sąjungininkai be jokios kal
bos stos už Angliją, o ne už 
Vokietiją.”
Apie tai praneša Oversęas 

News Ageųcy korespondentas, 
EdwarU L. Dcuss. Jisai sako, 
kad paminėtoje komisijoje vieš
patauja nusistatymas, jogei są
jungininkų valstybės laiko save 
laikinai pavergtųjų tautų globė
jais. Jos veiks tų tautų vardu 
tiktai ligi tol, kol šios nebus 
atgavusios galimumo pačios 
veikti. Bet ištremtosios val
džios neketina dabar sėdėti, su- 
nūrusios rankas. Jos jaučia, kad 
aiškus planai ateičiai turi būti

gomis kalbomis, kuriose bu-’ 
vo išreikštas didelis džiaugs
mas dėl brolių atvykimo į 
socialistinę tėvynę* ■ Atvyku
sieji, savo kalbose išreiškė 
džiaugsmą ir padėką dėl gra
žaus jų sutikimo -ir visoke
riopo jais rūpinimosi ir žadė
jo aktyviai prisidėti prie so- 
cializųio kūrybos, keliant vi
sų darbo žmonių gerovę.“
Kažin kaip ilgai tįe žmones 

•73^džiaugsis, kai pagyvens po Sta
lino “konstitucijos saule”?

Bet kam iš viso reikėjo juos 
kilnoti? Kodėl Stalinas perve
dė tą Suvalkijos dalį naciams?
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Perversmas Jugoslavijoje KOMINTERNAS ŠMEIŽIA 
HILLMANĄ

Nacių priešai nuvertė Jugoslavijos valdžią, kuri tik- 
ką buvo pasirašiusi sutartį su “ašies” valstybėmis. Re
gentas kunigaikštis Povilas pabėgo, premjeras Cvetko- 
vič ir kiti pro-hitleriški ministeriai yra suimti. Naujoji 
vyriausybė, kurios pryšakyje atsistojo aviacijos korpuso 
viršininkas gen. Dusan Simovič, veikia karaliaus Petro 
II vardu, — nors tasaf karalius dar neturi pilnų metų.

Perversmą įvykdė Jugoslavijos karininkai, kurie mil
žiniškoje daugumoje simpatizuoja Britanijai. Juos, žino
ma, skatino anglai (ir, be abejonės, Amerika). Britani
jai pritaria ir didelė dauguma Jugoslavijos gyventojų, 
kurie juk neužmiršo, kad pereitame pasaulio kare Serbi
ja ėjo išvien su Santarve prieš Vokietiją ir kad, karui 
pasibaigus Santarvės pergale, serbai įgijo didesni plotą! 
žemės, negu kad jie turėjo prieš karą.

Valdžia, kuri buvo parsidavusi Hitleriui ir pardavu
si jam kraštą, yra pašalinta. Dabar klausimas, ar nau
jieji Jugoslavijos valdovai sugebės tuojaus sukonsoliduo- 
ti savo pozicijas ir įsitvirtinti, pirma negu Jugoslaviją 
užpuls vokiečiai? Svarbu, kad Jugoslavijoje nekiltų pi
lietinis karas (kaip, sakysime, kad kilo Ispanijoje). Ne
žinia, kiek kariuomenės ir ginklų turi naciai prie Jugo
slavijos sienos.

Hitleris stovi prieš labai keblią dilemą. Yra rizikin
ga jam tuojaus veržtis į Jugoslavijos teritoriją, nes vo
kiečių įsiveržimas gali dar labiau sukelti žmones prieš 
nacius ir padėti Britanijos šalininkams Jugoslavijoje su
stiprėti. O jeigu Vokietija nedarys nieko ir lauks, tai 
naujoji valdžia turės laiko pasiruošti apsigynimui ir gau
ti daugiau pagalbos iš .Anglijos. Tuomet naciams jau bus 
nelengva apsiditbti su Jugoslavija. Serbai yra geri ko
votojai — sako, bene geriausi Europos kontinente.

Tačiau, nepagrobęs Jugoslavijos, Hitleris stato į di
delį pavojų savo divizijas Bulgarijoje. Jos gali būt už
pultos iš trijų pusių: rytų, pietų ir vakarų. Jisai turės 
arba užkariauti Jugoslaviją, arba trauktis iš Bulgarijos. 
Laikas karo veiksmams Balkanuose dabar nepatogus. 

. Kalnuose tirpsta sniegas, upės ištvinusios, keliai biaurųs.
žodžiu, šita revoliucija Jugoslavijoje reiškia skaudų 

smūgį Hitleriui ir visai “ašiai”. Japonų ministeriui Mat- 
suokai bus nekoks balius Berlyne.

Šioje vietoje aną dieną mine-

dėjo įrodinėti caro Jono Baisio
jo .“gerumą“. Tuo pačiu laiku, 
sai Maskva paskelbė, kad tas 
žiauriausias Rusijos caras dir- 
jęs Rusijos “progresui”, tai ji 
liktai užsipuolė Amerikos dar
bininkų vadą Sidney Hillmaną. 
apšaukdama jį “imperializmo 
agentu“ ir “gengsterių” drau
gu!

“Žurnalas ‘Komunistų In
ternacionalas’— sako Brook- 
lyno stalincų organas—‘smer
kia Sidney Hillmaną, vieną 
iš karinės gamybos direkto
rių Jungtinėse Valstijose, 
kaipo agentą imperialistines 
amerikonų buržuazijos. Ap
rašydamas gyvenimą Hillma- 
no, Amalgaineitų Siuvėjų li
nijos pirmininko, ‘Komunis
tų Internacionalas’ sako, kad 
Hillmanas, ‘grynas savanau
dis karjeristas’, gengsterių 
pagalba įsigalėjo toj unijoj.

“Amerikos buržuazija da
bar vartoja Hillmaną, kaip į- 
rankį nelaboj savo kampani
joj prieš darbininkų klasę, 
rašo ‘Kominterno Internacio-

anksčiau pateikti žmonėms, kad 
neįvyktų suirutės po karo.

SRIČIŲ FEDERACIJA

Yra svarstoma, kokios rųšies 
federacija turės būt sudaryta 
ateities Europoje: ar federacija 
iš atskirų valstybių, ar iš vals
tybių grupių. Čekai ir lenkai 
mėgina įkurti vakarinių slavų 
federaciją, kuri įeitų į Europos 
valstybių sąjungą. Panašią or
ganizaciją planuoja Oslo Kon
vencijos valstybes: Suomija, 
Švedija, Norvegija, Danija, O- 
landija, Belgija ir Luxembur- 
gas.

Overscas News 
(ONA) rašo:

“Neoficialiai britų šaltiniai, 
ypatingai žurnalas ‘Specta- 
tor’ ragina tuojaus įsteigti 
Londone tarptautinę tarybą 
ir nurodo, kad pinniaus nie
kuomet nebuvo tarptautinės 
kariuomenės, kovojančios už

Service

Revoliucija prieš fašizmą
Aną dieną juodmarškinių organas Romoje “II Gior- 

nale dTtalia” gyrėsi, kad Italijos revoliucija, prasidėjusi 
22 metai laiko atgal, šiandien jau virto “pasaulio revo
liucija”. Mes tuomet pastebėjome, kad fašistų revoliuci
ja tai — tiktai tęsinys tos kontr-revoliucijos, kurią Le- 
ninas ir Trockis 1917 metais pradėjo Rusijoje.

“Naujienos” pareiškė: “Revoliucija ateina iš demo
kratinių šalių”.

Ji jau atėjo. Pirmą smūgį ji kirto fašizmui Jugosla
vijoje. Po jo seks kiti smūgiai. Kontr-revoliucinės fašis-. 
tų, nacių, bolševikų ir Japonijos militaristų diktatūros 
nebeturės laiko pulti demokratijų, kuomet šios sumobili
zuos prieš jas laisvųjų ir pavergtųjų šalių liaudį.

KRAUSTO LIETUVIUS Iš 
SUVALKUOS

Pūgai sutartį tarp Hitlerio 
Stalino, tuksiančiai vokiečių 
užsirašiusių “vokiečiais

ir 
ir 

žmo
nių buvo iškelti iš Lietuvos į
Vokietiją. Daugelis tų žmonių, 
matyt, norėjo ištrukti nuo bol
ševikišku okupantų ir įrodinėjo 
savo “vokiškų*1 kilmę, nors, 
kaip pranešė vienas Amerikos 
korespondentas, apie 70 nuo
šimčių jų nemoku nė vokiečių 
kalbos.

Vasario mėn, pradžioje Hitle
ris pradėjo gabenti į tarybinę 
Lietuvą iš vokiečių okupuoto

Suvalkijos “trikampio” (Vyžai- 
nio, Punsko, Seinų, Suvalkų, 
Pilypąvo, Augustavo) lietuvius, 
“Tarybų Lietuva” aprašo, kaip 
apie 100 jų atvyko per Lazdi
jus ir buvo pasitikti Suvalkų 
Kalvarijoje;

“Kalvarijos miesto gatvės”, 
pasakoja oficiozas, *‘b»vo pil
nos žmonių. Prie namų ple-^ 
vėsavo raudonos vėliavos. At
vykusieji buvo apgyvendinti 
iš anksto jiems paruoštuose 
butuose, iš kur susitvarkę 
svečiai buvo pa^vie^i, j di
džiulę valgyklą pietų. Pietus 
praėjo jaukia ir pakilia nuo
taika. Buvo pasikeista širdin-

“Hillmąnas žino, kaip kirst 
sinugiiis. gyviesiems darbinin
kų reikalams. Jis yra priešas 
darbininkų klasės, priešas 
Komunistų Partijos ir įlūžęs 
priešas Sovietų Sąjungos. Jis 
reikalauja be gailestingumo 
veiksmų prieš komunistus to
dėl, kad jis jaučia, kokia 
silpna, nepastovi, yra jo po-

Šitaip Stalino Komiu temas 
drapsto purvais vięną gabiau
siųjų ir kilniausiųjų Amerikos 
darbininkų veikėjų, ir aklieji 
Maskvos klapčiukai tuos bjau
rius šmeižtus kartoja savo lai
kraščiuose. Kažin ar Amalga- 
meitų unijos lietuviški skyriai 
toleruos tokias biaurias “Lais
vės”7 atakas prieš jų unijos pre
zidentą ?

KOKIA BUS EUROPA PO 
KARO?

Anglijoje yra gyvai diskusuo- 
jamas klausimas, kaip turės 
būt sutvarkyta Europa po da
bartinio karo. Planui pagaminti 
yra sudaryta tam tikra sąjungi
ninkų komisija, į kurią įeina 
atstovai ne tik Anglijos, bet ir 
Čekoslovakijos, Norvegijos, O- 
landijos, Lenkijos ir kitų susi
jungusių su Anglija šalių atsto
vai.

Komisijos darbas dar nėra 
pasiekęs to laipsnio, kad jos. su
manymai galėtų būti oficialiai 
paskelbti spaudoje, bet jau su
sitarta kai kuriais punktais. At
seit:

“1. Turi būt išvengta tau
tinių ir ekonominių varžyti
nių, kurios, siautėjo pričš-ka- 
rinėje Europoj ir privedė Ei;h 
ropą prie karo.

“2. Prieš-kąrimaisuprąti- 
mai ąpie nepriklausomybę, 
tautinį suverenumą ir neut
ralumą yra mirę, nors dar 
nėra palaidoti.

“3. Atskiros valstybės tu
rės įšfužądčtį dalies savo po
litinių ir karinių teisių virš- 
tautiiies įstaigos naudai, ku-

j ėga yra tarpiau ti nio veiki
mo pagrindas.’’

) .. . : '“■v.
Visi numano, kad tartis dėl 

tautų santykių ir busimų vals
tybių sienų yra geriau dabar, 
kol dar tebeina kova, negu kad 
bus pasj<ui, kai karas jau bus 
laimėtas,

Reikia pastebėti, kad Angli
joje yrą ir kitas judėjimas —• 
Britų Federacijos Sąjunga, ku
rioje dalyvauja tiktai britai.

Šeštadienį LSS- 
LDD Bankietas

30Sekmadienio vakare, kovo 
d., įvyks šaunias draugingumo 
banketais, W. Neffo svetainėje, 
2435 S. Leavitt St., rengiamas 
bendromis pastangomis Liet. So
cialistų Sąjungos Centralinės ir 
Liet. Darb. Draugijos 4 kuopų. 
Pradžia 4:30 vai. po pietų.

Apart šaunios vakarienės dar 
bus pateikta įdomus ir gražus 
programas dalyvaujant žymiau- 
siems V. Beliajaus šokėjams, H. 
Kungiutei ir Al. Lankui. Bus 
“mergaite be kaulų”, p lė G. Sa- 
kalauskaitė-akrobalė šokėja, ir 
trys radio dainininkės, J. Mil- 
leriutė, V. Ladygiutė ir L. Stu- 
paraitė. Įžanga tik 65 centai ir 
taksai ypatai.

Visi ųariaį. draugai ir prita
rėjai kviečiami dalyvauti ir tar
pe savųjų draugingoj nuotai
koj praleisti malonų vakarą.

— Kvieslys. ,

Žuvo Pagelbėdamas 
Vaikams

60 metų John Haėk, WPA 
darbininkas, prie 7'7-tėsrir Ash
land, gelbėjo mažiems vaikams 
pereiti skersai gatvę. Jis už tai 
užmokėjo gyvybe.

Jį užmušė iš kontrolės išėjęs 
automobilis. Prie vairo buvo 18 
m. Byron Nelsoų, 7945 Cham- 
plain avenue.

Hack gyvena ad. 1519 West 
51!st str.eet.

( ACM E-M A U J JENŲ
Įdukusi streikuojančių plieno darbininkų minia apsupa ne-streikuojančio 

darbininko automobilį tani bandant įvažiuoti į Bcthlchem Plieno dirbtuvės kie
mą, Bethlehem, Pa. Policija pavartojo ašarinių dujų bombas, kada kiek vėliau 
pikietininkai bandė apversti kitą automobilių, kuriuo dirbtuvei! vyko keli darbi
ninkai.

Literatūros Reikalais
RAšYTUVAS LIUDAS GIRA

XVII.
Korsakas skundžiasi Liudu Gira

Korsakas-Radž vilas, vyriau
sias sovietinės Lietuvos cenzo
rius, (sakau vyriausias, nes jis 
deda savo parašą knygoms ir 
laikraščiams leisti, kuriuos Ma
skvos pastatyti agentai spausdi
na Lietuvoje), savo laiku para
še keletą straipsnių prieš reak
cinius Lietuvos rašytojus.

Korsakas-Radžvilas įtikinęs 
“Kultūros” bendrovės savinin
kus, jog jis nėra bolševikas ir 
jų iš tolo ųenopįs pažinti, sur 
gebėjo pralįsti į žurnalo redak
ciją/ ' '/. .; ‘ '■f

Korsakas asmeniškai yra la
bai didelis bailys, net savo įsi
tikinimu viešai nedrįsdavo ap
ginti, bet kai užsidarydavo vie
nas kambary ir prisidėdavo vi
są pundą įvairių knygų, tai kal
tais gana vykusiai pakritikuo
davo klerikalinės reakcijos at
stovus.

Nepriklausomos Lietuvos gy
venime buvo keletą tokių laiko
tarpių, kada krašte labai tvan
ku pasidarydavo. Žmogus jokio 
laisvesnio žędžio negalėdavo pa
reikšti, nes ' cenzūra vislią iš
braukdavo. Tuo tarpu reakci
niai elementai/ naudojosi di
džiausia laisve ir visa kas tik
tai su jais nesutikdavo, spaudo
je i ško neveikdavo.

Vienas bjauriausių ir nacha- 
liškiausių tautiškai fašistinės 
reakcijos atstovų buvo Liudas 
Gira. Jis nepraleisdavo nei vie
nos progos pa žangiesiems įgel
ti. Kur tiktai galėdavo praspau- 
sti kokį straipsnį, ten kairiuo
sius smarkiausiai ir užpuldavo.

Korsakas-Radžilas, dabartines 
Lietuvos spausdinto žodžio kon
troliuotojas, parašė keletą 
straipsnių, papešiodamas šį ne
lemtą elementą. Kam teko skai
tyti tuo metu Korsako rašytus 
straipsnius, pamanys, jog šių 
dviejų “kritikų“ kebai yra la
bai skirtingi ir niekad viens ki
tam rankos nepaduos. Už pasa
kytus spaudoje žodžius vieno ir 
kito adresu, dorus žmogus, aiš
ku, rankos neduotų, jis visai 
nepažiūrėtų į tą pusę.

Šiuo reikalu “Kultūroje” Kor
sakas štai ką rašė:
;.°VUą musų buržuazijos ide

ologiją, paties E, Radzikausko 
pripažinimu, sudaro krikščiony
bė U tautiškumas, atseit — mū
siškių įpratimu — klerikališka- 
sjs pątriotiziuas. Nesileisdami į 
ęsminį tų dviejų stulpų nagri
nėjimą — tatai mus nuvestų 
perdaug i šalį, — mes čia tik 
pastebėsim, jog lietuviškas pa
triotizmas, bent šiuo paskutiniu 
dešimtmečiu, pasireiškė esąs

dviveidis. Dviveidis ta prasme, 
kad jo “teorija” nesutaikoma 
su praktika. “Teorijoj” tas pa
triotiškumas ir tautiškumas pa
sireiškia dainom, kur dainuoja
ma tėvynes meilė, žaliosios tė
viškės lankos, nusėtos šimtais 
gėlių, didvyriška praeitis, kuni
gaikščiai ir 1.1. Visa tai labai 
puiku, nors ir sena. Bet kas gi 
praktikoj? — Praktikoj doras 
pilietis ir geras patriotas ramiai 
eina savo pareigas, rūpinasi 
karjera, “centrais”, šiltom vie
telėm ir t.t.”

Vėliau Korsakas-Radžvilas 
pataisęsę šį straipsnį atspaude 
ir ssaVo Kritikos Štraipsnių rin
kinyje.
Krikdemų priešus Gira krank

liais kolioja.
Savo straipsnyje Korsakas 

labai skundžiasi Gira, nes jis 
neduodąs* nei prasižioti, nes 
pats vienas aprėpiąs visus lite
ratūros reikalus ir naujai ky
lančių rašytojų nei rašytojais 
nenorįs skaityti.

Liudas Gira ne tiktai naudo
jo savo “kritikų karaliaus” au
toritetą kitaip ga Įvejantiems 
visas duris uždaryti, bet juos 
tiesiog koliodąvo, kaip papras
tas vežikas.

Vežikiškų žodžių jis nes'gai
lėdavo paprastame pasikalbėji
me, bet jis mokėdavo storžie
viškai užvežti ir savo “kritiko- 
se .

Jau minėtame straipsnyje 
šiuo reikalu štai ką Korsakas- 
Radžvilas sako:

“Ar ne E. Radzikauskas nč 
iš tolo neįsileidžia į lietuvišką 
Parnasą tų rašytojų (K. Bo
rutos, J. Šimkaus, K. Jakubė- 
no etc.), kurie drįsta nors ir 
dailiausia lytimi paskelbti prie
šingus obalsiųs, ar ne jis tie
siog tolkučkės žodžiais išder
gia musų progresyvistus ir jų 
pažiūrų kritikus, apšaukdamas 
j uos *krauk’iais“, “donk ieho- 
tais“ ur Lt."
Strąipsnį Korsakas šitaip bai
gią;

‘Tr dėlto kaip, kam, bet tik 
jau ne E. Radzikauskui šian
dien kalbėti apie kažkokią ol>- 
jektyvišką kritiką ar estetiką!“

Taip Korsakas, dirbdamas 
“Kuttųroje’\ rašė apie IJudą 
Girą prieš keletą metų.

šjaadįe* Korsakas Girą į 
padanges kelia

Vos praėjo dešimt metų, 
Korsakus visai kitaip pradėjo 
giedoti apie Liudą G*rą. šian
dien Korsakas Girą skaito ob- 
jekty vaikiausi u kritiku ir jo 
poemas skaito gražiausiais uie- 
nu kuriniais.

—j ---------------

Tas pats Šimkus, kurio Liu
das Gira nenorėjo į Parnasą 
įsileisti, šiandien pirmame ‘ Ta
rybų Lietuvos” puslapyje spau
džia Liudo Giros fotografijas, 
deda Giros pareiškimus ir išti
sus puslapius pašvenčia Giros 
poemoms.

Tas pats Korsakas, kuris 
Liudą Girą vadina •klerikališku 
tautininku, kuris skundėsi dėl 
Giros persekiojimų (suprask i m 
literatiškų), kuris pasakojo, 
kad Liudas Gira nekad objek- 
tyvišku būti negali, su didžiau
siu paklusnumu pildo Liudo 
Giros nurodymus iš šviet'mo 
komisariato ir tvirtina, jog tai 
objektyviškiausioji tiesa ir iš
mintingiausias žodis literatūros 
reikaluose.

Skaitytojas, kuris anmesija 
neserga ir prisimena ką šiedu 
“kritikai“ įvairiais reikakalais 
yra pasakę, nusispiauna ir jo
kio rėmės i o nekreipia į dabarti
nius jų plepalus.

Jis žino, kad abiejų verte 
yra vienoda, nes už trigrašį 
abu tarnauja okupantams. Jis 
žino, kad kitokiems vėjams pa
piltus jų plunksnos visai kitaip, 
rasines, jeigu joms le s rašyti.

Labiausiai iš Korsako juo
kiasi Dekanozovo pastatyti 
agentai. Jiems patinka matyli 
Korsaką šiandien baltinant tas 
sienas, kurias prieš keletą me
tų buvo išjuodinęs. Kai Liudą 
Girą iš komisariato pavarys, 
kaip pavarė salioninį bolševiką 
Mickį, tada Maskva įsakys Kor
sakui Liudą Girą vėl išlepti.

Kazys Varkala

Si Vakar a C
LSS Susirinkimas

I

Liet. Socialistų Sąjungos 
Chicagos Centralės kuopos svar
bus susirinkimas, šįvakar Nau
jienų Na»me, pradžia 8 vai.

Visi nariai kviečiami daly
vauti, nes šiame susirinkime 
bus nominuojami kandidatai į 
Pildomąjį komitetą. Randasi ir 
kitų svarbių reikalų aptarimui. 
Norintįs įstoti į kuopą ir tapti 
sąjungiečiais taipjau kviečiami 
dalyvauti šiame susirinkime.

W. V. M.

Išteisino Pamotę, 
Vyras Reikalaus 
Divorso

Dėl tariamo podukros sumu
šimo į teismą buvo traukiama 
jauna Mrs. Isabel Pungiture,. 
3521 Princeton avenue. Teismas 
moteriškę pilnai išteisino, bet 
jos vargai nepasibaigė. Jos vy
ras, ir sumuštos 4 metų mer
gaitės Theresa tėvas, Frank 
Pungiture, nusprendė skirtis. 
Ima divorsą. Jis gyvena adresu 
3226 Canal street.
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STATYKITE NAUJĄ 
NAMĄ

________________________________________________  NAUJIENOS, Chicago, III
Tirnminsicte

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

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

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

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

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

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

JOHN PAKEL
BUILDING CONTRACTOR 

6816 So. Western Avė.
Tek GROVEflILL 0306—0363

VWWWVA.lX.UWLX.WVt.JUCwwwwApysaka,

(Tęsinys)
—Užteks, nebedainuok 

dainos! — paprašė 'tėvas.
Ir vos spėjo tėvas tuos 

džius ištarti, kaip pasigirdo 
‘Žemaitija, žemė šventoji,

tos

zo-

šale-

nusi- 
link-

ne-

esu
ma-

Po tos žemaičių dainos 
teikimas pasitaisė. Mes vėl 
smai pradėjome valgyti uoga* 
ir juokautu

—Padėk, Dieve! — staiga pa 
sveikino 
žiūrime 
per petį

—Tai

mus jaunimo bury» 
Peštinukas armoniką 
pei’sikab.nęs. 
pasišoksime! nu-

—Petrai, pagrok! — pasigir
do kažkieno paraginimas.

Na ir prasidėjo muzika ir šo
kiai. Čia ir vėl dainos suskam
bėjo. Ir taip linksminomės, kol 
saulutė už tankaus ir didingo

miško pasislėpė, 
& 3

Zenonas išvažiavo. M,ot nos 
veidas nulindo. S.ųsirijpiuę * tė
vas ėmė smarkiau pypkę trauk
ti. Namuose kažkokia tyla sleg 
te slėgė. Aš nedrįsau motinos 
paklausti, kodėl jos akys pilnos 
ašarų, kodėl tėvas nuolat spjau
dosi, kodęl kinne šuo v s k ui 
kia? Mane h’gi varstė ba įnė 
Bet dar dalesnis šiurpas pa_a 
vo, kai pro vartus įvažiavo 
stražn n kas su kazkoki i stora
pilviu. Tėvas išbėgo jų p is tik
ti. Kvietė į vidų, bet tii ats’si- 
kė ir, slenksčio, neperžengę, pa
davė tėvukui prima* gintą po- 
pitr.o lapą. Paskui pasuko ark
lius! kitą kiemą.

-—‘Ko tie nevidonai nori? -- 
paklausė motina.

m

atsakė

T A II DVI/ ! Busi turtinges- nUrTI\inis ir laimin- l ilvl 1 lll gegnių Turėsi 
UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATTON 

OF CHICAGO 
Mokame 3Vž% Dividendų

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

Tvm^s $1,000,000.00 V X Iv M

TRYS
GENT-

KARTĖS

i i

TONY LUKOŠIUS 
Geriausias Brighton Parko 

DRABUŽIŲ 
VALYTOJAS 

2555 W. 43rd St. 
Reikalui Esant šaukite: 

Tel. Lafayette 1310

s®

Atrodjkite Metus Jaunesni 
NATŪRALIAI ATRODANTI

Dantų Fleitai

10 MĖN. MOKĖTI a j- pi 
Pinigų grąžinimo ga- V IĮ h H 
rantija. Denturos da- “ Ji y ** 
romos tiktai gavus už- U 
sakymą’ ir nuo formų 
padarytų laisniuotų 
dentrstą.

Pleitai
Pataisomi

$35

$1
Apkain.
Nemok.

Hejna Bros

Lawndale Dental 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 8^0 v. v.
Vidurmiesėio Ofisas Atdaras 

Sekm. 10 iki 4.

PATEN
KINTŲ 
VARTO
TOJŲ—
—Yra neužginčijamas pa
tvirtinimas nepj a prastų 
ypatybių ^ABSORENE, The 
Bali of Magic, Sieninių Po
pierių Valytojo ir naujo 
HI-ENERGY HRH NAMŲ 
valytojo. Jie turi būti geri 
taip ilgai “gyventi”.

Lai jie jums sumažina 
darbo ir taupo pinigus!

C

c^v

tarane
w CLEANS 1 
*ALL PAPER |

pi

o*

Hi

-No. 3®-

tėvas. A
Aš labai nubudau, kai išg r- 

dau tuos tėvo žodžius, nes la
bai būrelį mylėjau. Tai buvo ne
pamainomas arklys laukams 
UŲ<lirįhįk Ramus, klusnus ir iŠj 
tvermiųgas.

—Tai jau tikrai kils karas,-— 
sudejavo motina.

—Niekus kalbi, motin, — su
draudė tėvas. —Kas išdrįs prieš 
galingą Rusiją gipklą pakol.i?

—Bet kodėl vi$L^it>imetė apie 
karą kalbėti, — vėl prabilo mo- 
\ina, . 1 U

—D'de’io čia d-likto, kad kal
ba: pakalbės, pakalbės ir nu
stos kalbėję.

—Duok Dieve, kad taip butų,. 
— atsiduso motina. — Vienok 
aš esu linkusi kitaip manyti: 
toji kometa tikrai ne prieš

geresnius arklius nupirko rusų 
valdininkai. Paliko tik kuinus.

—Kam būrelį pardavei ? - e- 
mi nt ąš veikti. — jį papiąus...

—Niekas jo nepiaus, •— ra
mino mane tėvas.

— Bę1į k^m ii pardavę? — aš 
yis savo kartojau.

—Niekas, vaikeli, loskos ne- 
ž/iurėjo, — lyg tai teis'ndama- 
sks kaibėjo tėvas. — Jei arklys 
j.ems patiko, tai ir paėmė.

Aš jpjkiu bud i negalėjau su
prasti,, kaip tai gaiimą daryti: 
atimti iš sav.ninko arklį, kurio 
jis nenori parduot . Kaip bus 
dlabar, kada p šlaitinį arklį at
ėmė? Kaip rtii ės laukai apdirb
ti ir javai pasėti? Bet kas to 
įx;i->ė...

Nežihau, ar vuur taip buvo 
4.r tik mus j tame r miarre kai
melyje: žmonėse gimė didelis 
p, kilimas. Atrodė, kad v’si kaž
kokio raugo piiri fčrę. Ir ir ano 
tėvas, tas t kini gėris žmogus, 
ir tas tarsi dagių i r kimštas 
;as:clarė. Per dienų kelis kartus 
man skaudžiai j sėdynę įkrės
davo. Pirmiau to niekuomet ne
būdavo. Dažnai aš negalėdavau 
supiasti ne už ką mane muša. 
Tik mano mama, ta geroji ma
ma, pykčio neturėjo. Bet užtai 
poterių porciją prdvigubino. 
Kai ji giedodavo litaniją, tai aš 
turėdavau nuolat kartet’ “susi
milk ant musų” arba ‘ melskis 
už mus”. Tas nuolatims pote- 
viavimas man tiek jau. nepatik
davo, kaip ir tėvelio skaudt

—Nereikia, mama, mums ka
ralius duos. Geriau tu sau pa
silik.

—Kaip nori, - - atsiduso mo
tina, braukdama drobiniu žiur
stu ašaras. — Beje, ar padaviau 
aš tau, vaike i, šventos Agotos

—Jis apsaugos nuo visokiu 
nelaimių... — jau atsake brolis.

—Tai gerai, tik nešiok jį. še 
tau švento Bcned kto cgnoselį, 
— jis apsaugos tave nuo mir
ties.

Brolis paima ir tinginiai įsi
kiša į kišenę. Tuo (arpu motinu 
vis rūpinasi;

- O rąžančių ir škaplierius ar 
turi? J

Bipis aB.sega marškinius ir 
’perodo kratinę, kini apraizgyta 
visokiausiomis brostvomis.

Jei 
Dr.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios RarSinasj -NAUJIENOSE''

tnsurance reik pas 
P. Vileišį EIK 
DR. P. VILEIŠIS

Atstovu
i Prudential Ins. Co. of America 
175 W. Jacksou HAR. 2504

Home Office Newark. N. J.
4422 S. CftUIoruia Ava. Lat 4771

nQ Neperstojančios Panelės 
Švenčiausios Pagalbos ir per
duok jį Zenonui. Gal sutiksi?

Anupras paėmė ir tą. Tačiau 
iš jo veido buvo matyti, kad 
jis nelabai tiki tomis visomis 
šventenybėmis.

(Bus daugiau)

IY1ASSAGE

Tel. VIRginia 9493 Moterim treč.
PAULINA RUSSIAN and 

turkish BATHS
ELEKTRIKmiAI TRYTMENTAI 
Ultra-Violet-Sunshine ir Infra Red Light Ra- 
diations Svvedish

Massage ir
Movements

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

Sav.

tamsia

N epriklausomybč 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik buriamas 
finansiniai apsirūpinęs. Statyki
te, remontuokite ir įsigykite na
mus pagal musų ilgamečio iš
mokėjimo planu*. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių ištaigoje. Už apdr. F. S. 
Hci $5.000 mokame 3%%.

■ ' __ .. ________

Remkite Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.~WHOLESALE 

4707 S. Halsted SL 
Tel. Poulevard 0014

f

KEISTUTI) SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION '

JOS. M. MOZERIS. Sr*’
3236 S. Halsted St. CAL. 4118

r-
|w: p

Netrukus susirinko ir kaimy
nai. Jie visi gavo įsakymą ark
lius atvesti. Prąšė, kad tėvas 
paskaitytų iš šimtmečio kalen- 
doriąus apie 1914 mę’tus. Tėvas 
perskaitę, bet apie karą ieu nie
ko pebuvo užsiminta. Susirinkę 
kaimynai v išvien, irer'muvo.. 
nors kalendoriuje ir nebuvo 
nieko blogo pranašaujama. Iš
siskirstė visi su kažkokia pri
slėgta nuolaika.

Nųžyuielų įteiktame rašte 
dievą tėvas išvedė būrelį. Rodo
si, kažkas sakyte sakė, jog dau
giau mylinio turklio nebeteks 
matytį. Taip ir atsitiko: jį nu
savino guzįkuoli ponai. Visus

SPECIAL 
TRUMPAM 
LAIKUI
60 Dienų 

Dykai Išbandyt

ir

FOTOGRAFAS

Excel Dental Lab., ,no- 
4707 IRVING PARK RD. 
11351 S. MICHIGAN AVĖ. 

791-43 WEST 63rd STREET 
32 VV. VVASHINGTON ST.

TeL DEArborn 1470 
Atdara vakarais—4 aukštas.

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis u ž 1 ri- 
domie ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas-V- p — — — "

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

$2.06
DYKAI

nesulaužomi
Mokėti

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0066

APSKAIČIAVIMAS
Pleitai gaminami nuo įspaudų, 
gautų nuo laisniuotų dantistų.

Atsineškit Sį Skelbimą! .
Jis $9.00 perkant I

Vertas » naujus plentus Į

MOHIY-BACM 
•UAHANTI1

>17.50
viena

American Beauty 
Fleitai
Ploni, natūralus,

12 Mėnesių
FACE-FORMING
F L EI T AL natūra
liais gurnais, nesu
laužomi ....................

ko gyventojus, ta p ramų ir vi
sokių gandų įgąsdintą musų so
džių suki ė žinia, jog liko ka
ras paskelbtas. Kad karas tikrai 
liko paskelbtas, tuo niekas ne
abejojo, nes pakelėse visi stul
pai buvo aplipinti raudonais 
skelbimais. Jaunesni vyrai gavo 
kvietimus, tiksliau sakant, įsa
kymus atvyk Ii į valsčiaus rašti- 
nV- /

Paplūdo jišaros, nusiminimai, 
dejavimai. Gi mano motinos a- 
šaros lai ne minutei, nenud iu- 
vo, nes Zęhkuias jau buvo šva- 
žiavęs anksčiau. Kitas brolis A- 
nupi’as irgi gavo įsakymą stoti 
į kariuomenę. Net mums ma
žesniems p .siciarė įaug i. Tai 
ir atrodė, jog juoda m r ties 
šmėkla apg.iubė visą apylinkę. 
Į laukus ne kojos niekas nebe
kėlė, nors rug’ai ėmė b’rt’ ir i? 
viso buvo pats daibymetis. N? 
tas žmonėms r apėjo. Moterys 
tik skalbė baltinius, o suplyšu
sius lopė. Ruošė jos dešras, sū
rius, kumpius. Vyrai iš lentga
lių skubotais dirbo skrynutes 
kad galėtų į jas baltinius ir ki
tus daiktus sudėti. Motinos ir 
žmonos išeinančius į kariuome
nę vyrus tik ragino, kad jie 
kiek galima daugiau maisto su 
savim pasiimtų. Vargšės, jos 
nežinojo, kad tai tik apsunkins 
jų mylimuosius. Bet jau tokios 
jų širdys: jos ne tik viską bu
vo pasirengusios j tas skrynias 
sulUmšti, o ir pačios į jas sulįs- 
U, kad lik galėtų Luti arti tų, 
kurie joms taip brangus.

—Se, vaikei, dar kaip nors į- 
sprausk tuos tris klupius, — 
ragino ipotutė mano brolį Anu
prą.

—Nebėra vielos, ir taip vos 
bepakeliu, — teisinosi Anupras.

—Kaip nors, kaip nors... — 
maldavo mot.na. t

KOKIŲ
JS JUS G

“Flee^WCraw«“d” S-«5

iko NarnėsN,
Poros Kelnes

Vp Marskm. tnefeo8
Dirvas arba ^4.15
Visi 15 šm. Tur^U * '

1.95
1.09 
i.eo

.50

DIDŽIULIS OBUOLINIS BALIUS!
Rengia

Lietuvių Teatralė Draugija Rūta No. 1
šeštadienį Kovo 29,1941

UOLLYIVOOD INN SALĖJE; West 43rd Street
Šokiai prie Gero Orkestro. —•, ir Galybės Obuolio.!

Pradžia 7 vaL vak. įžanga tiktai 25c.
V

ie

arcus

"■"R^

RYTINE RADIO 
VALANDA 

— iš stoties —

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus (domius 

pranešimus.

n.Į i 1 ■ .

CRANE COAL COMPANY 
5332 8o.. Loųg Avenue 
Telefoną, TOBTSMOVTH 9fĮ8» 

POCAHONTAS Mine Run iš geriausių
mainų, daug dulkių išimta >7.80 
Perkant 5 tonus ar daugiau.

Smulkesni Yra Dąųg Pigesni 
Sales Tax

BLACK BAND WMP - >9.75

!!■ U l lljl . . '.t'* —

TIK- 
TAI 
tvs

L ' try

Kratų; a aitros 
iv* ioj 

32 W, WASHINGTON ST. 
3119 LINCOLN A VENDE 
1634 W. CHICAGO AVĖ.

6409 S. HALSTED ST
3356 WEST 26TH ST.
6306 W. CERMAK RD
RocMord—208S.MciMiSt JiHICAGO AVE‘South Bo„^T2bP’°"“-332 S. Adams St.

° »• Mlchigan St

SpeciališKas PAT AL V išpardavimas!
DABAR i nn

IMTR.S.S | peter Barskis Jr. I tiktai II =.
INNERSPRING s >’AS

NEPAMIRŠKITE 
GUI GAGOS LIETUVIŲ 

DRAUGIJOS 
JAUNIMO VAKARAS 
ŠEŠTADIENĮ, KOVO 29, 1941 

DARIAUS-GIRĖNO SALĖJE 
4416 So. yVetierū Avė. ’

MANOR FURNITURE MART, Ine
3108 WĘST 63rd STREET

VIST LIETUVIAI 
REIKALAUJA
FLEITŲ

Ateikite j PhiUip’s Dentąl Labo 
ratory kol kainos žemoą

TRU-FIT
PLEITAI

Lab. kaina

$9-50
ir aukšč
GARANTUOTA MEDŽIAGA 

Taisome ir Atnaujiname senus 
pleitus viena .... $1-00, ,,
diena ■ ir aukš.
PHILLIP’S DENTAL

LABORATORY 
2358 WEST 63rd STREET 

Prospect 2174 
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

D. MASKALA
Valandos nuo 10 iki 9, seredomte 
pagal sutartį. Pleitai gaminami 
tik gavus orderius ir įspaudas 

nuo laisniuotų dentistų.

Suk
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Ilimois-In.dian.a-Micliigan-Wisconsm Žinios
• —  ----------------------------- -------—————^I

l¥zi

ALLIS-CHALMERS KOMPANIJA ŠĮ RYTj 
BANDYS ATIDARYTI DIRBTUVĘ 
Abi Pusės Gavo Valdžios Įsakymą 

Ginčą Baigti
CIO Priešinasi.

PITTSBURGH, Pa. — Philip 
Murray, generalis CIO prezi
dentas, pasiuntė pareiškimą gin
klų gamybos vedėjui Knudse
ifui ir laivyno sekretoriui Frank 
Knox, protestuodamas prieš jų 
grąsinimą užgriebti Allis-Chal- 
mers dirbtuvę, jeigu ji nebus 
atidaryta darbui ir CIO streikas 
neužbaigtas derybomis. Tcle-

SANDELIS VISOKIŲ
ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ

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

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

Nervų arbata ...................... 85c
Vidurių reguliatorius ....... 60c
Dusulio arbata ............... 60c
Kokliušio arbata ............... 60c
Ramatų žolės .................. 60c
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.

gramoj Murray klausia, “kas 
suteikė jiems teisę tokį grąsi
nimą daryti?”

MILWAUKEE, Wis. — Allis- 
Cbahners kompanija ruošiasi 
šįryt atidaryti virš du mėnes’u 
ląiko uždarytą dirbtuvę West 
Allise.

Užvakar Washingtono vy
riausybė įteikė pareiškimą kom
panijai ir CIO Auto unijai, ku
ri turi paskelbusi streiką, kad 
valdžia užgriebs dirbtuvę, jeigu 
abi pusės nesusitaikys ir neat
naujins darbo dirbtuvėj. (Allis- 
Chalmers turi kelis svarbius ka
ro kontraktus, daugiausiai lai
vynui).

Dirba Apie 8,000.
Reguliariai dirbtuvėj dirba 

apie 8,000 darbininkų, bet strei
kui kilus ji buvo visai uždary
ta. Stre’kieriai reikalauja geres
nių algų, ir, svarbiausiai, išim
tino pripažinimo unijai.

Unija “Streikuos”.
Harold Christoffel, Unijos lo

kalia prezidentas, pareiškė, kad 
“darbininkai ir toliau strei-

Plienas
IMASI DARBO!

Gary-Plieno Sostinėj Darbas ver
da su Nuolat Augančia Karo Už
sakymų Banga.
JĖGA IR PRAMONĖ! Spjaudy
damos ugnį ir durnus, Gary plieno 
liejyklos virpa darbu, didindamos 
gamybą, nuolat stiprindamos ša
lies ginkluotę Amerikos laisvei 
ginti.
Skaitykite smulkmenas apie šį 
naują kunkuliuojančio darbo 
ir PLIENO ir AUKSO miestą Pic- 
torial Review sekcijoje sekmadie
nio—

Cįicago
EMaltiSmcncan

Užsisakykite savo Kopiją šiandien!

Gary Majoras 
Šaukiasi Valstijos 
Pagalbos —

“Tvarkai Palaikyti”.
GARY, Ind. — Gary Majoras 

Ernst'Schaiblc šaukėsi valstijos 
I policijos pagalbos “tvarkai pa
laikyti prie plieno .llejyk ų”.

Kaip vakar vakare CIO p ic- 
no unija ruošėsi masiniai pikie- 

| tuoti U.S. Steel ir Carnegie-I li- 
• nois liejyklas neimijistanis su
organizuoti.

Bijota, kad įvyks neramumai, 
nes kompanijos žadėjusios CIO 
unijai pasipriešinti ir ‘ neimijis- 
tus apsaugoti”.

Kaltina Ir Trečią 
Detroitieti

DETRO1T, Mieli. — Ilarry L 
Dingeman, . 'trečias Detroito 
miesto tarybos narys, buvo ap
kaltintas, kad paėmė kyšių nuo 
kon traktorių, kurie norėjo gau
ti kontraktą statyti $8,503,009 
butų projektą, Herman Gardens 
Homes.

Dingeman buk priėmė $5,000.

Aštriai Nubaudė 
Eastchicagiečius

GATVĖ JACK BENNY
WAl KEGAN, III, — šis mi? 

s tas rengiasi pager. ti savo “su 
nų”, garsų komiką Jack Benny 
kuris Waukeganą nucl H rėkia 
muoja per rado. Pavadins gat
ve jo vardu.

Waukegan, III

50 Metų Už Žmonos 
Nunuodyma

Demokratijos ir Lietuvos 
Nepriklausomybės Sąjunga, pa
dedant vietiniams darbuoto
jams, būtent, J. Mačiuliu], J. 
K. Maldai, Griniui ir kitiems, 
rengia svarbias prakalbas-dis 
kusijas sekmad'cnį, kovo- - 
Mareli 30, 1941 m., 2 valandą

Kalbėsir Adams gatvių, 
jienų” redakcijos 
delis lema “Kaip 
Tapti Laisva?”

Kviečiame skaitlingai daly
vauti šiose prakalbose, nes tu
rėsite progos patirti daug svar
bių žinių apie Lietuvą.

Demokratas.

Lietuva Gali

LIETUVIAI

SPRINGFIELD, 1 1. Sanga- 
mon apskričio teisinas paskyrė 
50 metų kalėj juo 38 me'.ų Gari 
Zubr’ui, kuris prisipažino, kad 
nunuodijo savo 24 metų žmo
ną, Bertha Hcrchy 7 u’,r.

Buvo manyta, kad jis išsisuks 
nuo bausmės, nes esąs “nepilno 
proto”.

Galiau, Ir Jie 
Gaus Algas

gano policistai ir ugniagesiai, 
negavę algų per virš mėnesį lai
ko, susilauks “pėdžių” po geg i- 
žės 1 d. Miestas turi ir 24 poli- 
cistus ir 24 ugniagesius.

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

JohnF.Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENA IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE Vm

1—x -Į • koplyčios visose
-1—<"1 1 Chicagos dalyse

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

su POVILU ŠALTTMIERU.

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

•iiiiihi tiuli tiinuMiiiiiiiiiitiiiiiiii

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

| • ANTANAS M. PHILLIPS
jį 3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

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

J. LIULEVIČIUS
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 We«1 46th Street Phone YARds 07*1

kuos”, bet valdžios grąsinimą 
aptars šeštadieifo rytą kuomet 
įvyks streikierių masinis mitin
gas. ‘

Valdžios grasinimas, kad ji 
užgriebs dirbtuvę, pasiremdama 
ginklų įstatymu, sukėlė čia ne
mažą sensaciją. Tai pjpnąs toks 
valdžios ž ngsnis dėl užsivilku- 
sio ginčo svarbioj karo pramo
nėje.

Pareiškime valdžia pareiškė, 
kad abi pusės turi nesusiprati
mą išspręsti derybomis, bet pir
miausiai privalo dirbtuvę atida
lyti.

i “Netikri Baliotai”.
I

CIO unijai ĄlL’s-Chalmers 
ginče labai pakenkė Wisconsi- 

i no darbo tarybos, taipgi vietos 
teisme iškeltas faktas, kad strei
ko balsavimuose, kuriais pasi
remiant unija streiką paskelbė, 
buvo daug ijietikrų baliotojų. 
Pati unija prie to prisipažino. 
Kompanija netvirtina, kad ne
teisingų baliotų buvę tiek daug, 
kad “visai pakeitė” pačių dar
bininkų nuosprendį streiko ne
skelbti.

Daugiau Vyrų 
Tarnybon

Aurora, III.
■

AURORA, III. — O. W. Pau- 
lauski, 20 metų, iš Manseilles, 
įstojo savanoriu į Jungt. Valst. 
laivyną. Jis kartu su šešiais ki
tais savanoriais vakar išvyko į 
Great Lakęs, III. pradiniam še
šių savaičių treniravimui.

8 S »
Elgin, III.

ELGIN, III. — Joe Balsis, el- 
ginietis, kuris paskutiniu laiku 
turėjo darbą Frankfort, III., pa
šauktas karinei tarnybai. Prie 
elginiečių prisijungs ir grupė 
iš St. Charles, tarp kurių yra 
taip pat vienas lietuvis, Anton 
D. Brazonis.

• o o o
Springfield, III.

Kraujas Liejosi 
Daužė Streikierius, 
Dirbtuvę Atidarė

EAST CHICAGO, Ind.—Trys 
jauni vietos vyrai gavo po 10 
melų ka’ėjime už gąsdino sto
ties apiplėšimą Hammonde. Jie 
yra, 22 m. Theodore Dolotows- 
ki, 3921 Elm st., 20 m. Antho- 
ny Duhon, 4014 Pulaski, ir 22 
m. Paul Michel, 3823 Elm.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas ‘Republic 7868

DR. A. .TENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

YARds 1138
YARds 1139

LACHAWICZ IR SUNŪS
2314 Weaf 23rd Place Phone CANal 2515
8KYRIUS: 42-44 East 108tb Street Tel. Pullman 1270

SPRINGFIELD, III. — Iš 
Springfieldo vakar armijon iš
vyko 153 vyrai, vienas lietuvis: 
Aleck M> Butkiti, 2044 East 
Cook st.

Garsinkitės “N-nese

Suėmę Tris Jaunas 
Pabėgėles

Suėmė Daug CIO .Streikierių 
' ’ - « Richinonde,^nd. < - *
RICHMOND, Jn$ — Polici- 

jos buožės Visai laisvai daužė GENEVA, III. - Netol ese 
E° buvo suimtos trys mergaitės,

kurios pabėgo iš vietos pataisos 
namų mergaitėms. Bėgdamos 
jos perplaukė dvi upes, bet lais-

kus, prie International Harvest- 
er dirbtuvės, kurią kompanija 
vakar atidarė darbui.

CIO pikietin.’nkai; bandė su- vės nepajėgė atgauti.

būrį prie dirbtuvės vartų. Poli
cija ėmė juos vaikyti. Kilo su
mišimas, kuriame sužeistų bu
vo ir vienoje ir kitoje 
bet daugiausiai, žinoma, 
tėjo stre’kieriai.

Sužeidė 25-is.

AKIU SPECIALISTAI
pusėje,
nukęri-

iš viršGrįžo dirbti apie 600 
1,000 darbininkų toje dirbtuvė
je. •

Po kruvino susirėmimo prie 
dirbtuvės, kompanijos pusei aiš
kiai nusistačiusi policija padarė 
kratą CIO ūkio mašinų unijos 
centre, ir suėmė kelioliką uni
jos lyderių. Ji taipgi areštavo 
daug streikierių prie dirbtuvės, 
viso apie 50 žmonių. Sužeistų 
bus apie 25.

Traukinių 
Nelaimė

ST. CHARLES, III. — Tarp 
St. Charles ir West Chicago su
sikalė Great Western gelžkelio 
prekinis traukinys ir garvežis 
Vienas vagonas, pilnas aliejaus, 
sprogo ir užsidegė, sunaikinda
mas kelis k’tus vagonus. Inž. C. 
L. Wi!liams kritiškai apdegė.

Mirė Prie Auto 
Vairo

QUINCY, III. — Bevažiuoda
mas automobiliu, kurį pats vai
ravo, staigiai mirė 85 metų G. 
W. Menke. Jisai buvo savinin
kas vietos didžiausios kontrak- 
torių firmos, Menke Stone and 
Lime Company.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

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 A v.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
3

Dr. Kari Nurkat
(NURKAITIS)
^Atsakomingas 

k pritaikin ime 
lakinių už priei
namą kainą, tai-

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

■ Yards 3089

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas:

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite:

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS * Ht CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos:

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

Dr. F. Pulsucki LeVan 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

DR. STRIKOL’TS
Gvdytoias ir Chirurg-as
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’TS
DENTTSTAS

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 IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

2403 West 63rd St
vakaro, tno^iadioniais ir spkmadi#* 

roaię naefal susitarimą
Trlpfonns HEMLOCK 7899

Varnu Tel VTNCFNNFS

Tel. HYDE PARK 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų k Vaikų Lirų• Gydytoja 
Dabar priiminės ligonius namuose 

6733 S. Crandon Avė.
Vizitai sulig sutarties 

(išskiriant trečiadienius ir šešta.)

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

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

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai diena.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

niet, 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.
Ronm 1230

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

^VTAUTAS TARUTI?
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET 
Tel CALnmef 6877

Vai.: nuo 1:00 poniet iki 8 v. vak
134 N. LA S AT,T,E STREET

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

SI49 SO. HALSTED STREET 
TeL VTCtory 2C7>



Penktadienis, kovei 28, 1841 NAUJIENOS, Chicago, lū.

ATGAVUS LAISVĘ, LIETUVA TURĖS 
BŪTI DEMOKRATINĖ VALSTYBĖ”

Antros sėkmingos prakalbos surengtos Demokratijos ir 
Lietuvos Nepriklausomybės Sąjungos; prisirašė 10 

naujų narių

BRIGHTON PARK. — Tre
čiadienį, kovo 26 dieną, Da
riaus-Girėno svetainėje, 4116 S.. 
Westetu Avė., įvyko antį o i 
sėkmingos praka bos, sureng
tos Demokratijos ir Lietuvos 
Nepriklausomybės S-gos. Kal
bėjo Dr. P. Grigaitis.

Nei vienas kitas lietuvis kal
bėtojas negali taip aiškiai, nuo
sekliai, logingai ir įtikinančiai 
išdėstyti savo minties, kaip Dr. 
P. Grigaitis. Klausytojai, kurie 
seka Dr. P. Grigaičio kalbą, ga
li daug pasimokinti. Ir pasimo
kina.

“Daug pasimokino”
Po prakalbų, kurios tęsėsi 

net iki 11:30 vakaro, vienas iš
klausęs šios prakaibos-lekcijos, 
pareiškė:

—Aš tikrai daug pasimoki
nau iš Dr. P. Grigaičio kalbos.

Nėra abejonės, kad ir visi 
klausytojai pasimokino išklau
sę tokios aiškios ir togingos 
kalbos.

“Ar galės būti Lietuva nepri
klausoma ir laisva valstybė po 
karo?” Tai buvo tema kalbos. 
Kalbėtojas pareiškė, kad Lietu
va galės būti laisva ir nepri
klausoma po karo, jei laimės 
demokratijos-, Anglija — pade
dama Amerikos, ir kitos demo
kratines valstybės.

“Jei diktatūros laimės”
O jei karą laimės diktatoriai, 

tai nepriklausomos Lietuvos 
nebus. Ji pasiliks po Rusijos 
jungu, o gal ir visai bus išnai
kinta, surusinta.

Bet po karo, jei Lietuva at
gaus savo nepriklausomybę, ji 
turės būti demokratinė valsty
bė, nes demokratijos už ją ko
voja. Ir prezidentas Roosevel- 
tas aiškiai pasakė lietuvių de
legacijai, kad Lietuva tik laiki
nai yra rusų užgrobta. Po karo 
ji bus nepriklausoma valstybė.

Kalbėtojas aiškiai nurodė 
skirtumus tarpe demokratijų ir 
diktatūrų, o t e skirtumai yra 
tokie dideli, skiriasi kaip van
duo ir ugnis.

Jie Bent Ne Tokie SAKO, CICERO RINKIMAI PARODYS, KAD 
“Žiaurus” Kaip .
Kavaliauskas -

ŽMONES STOVI SU PREZ. ROOSEVELTU CLASSIFIED APS?]

Apiplėšė 18-ką Alinių
UŽ tariamą alinių apiplėšinė

jimą Chicago je policija turi su
ėmusi 38 metų Gaude Diliom 
(alias Edward Barry), nuo 363 
S. BtelI avenue, ir 30 metų Ed- 
ward Barry, 1233 So. Kėdzie 
avenue.

Policija surado, kad jie viso 
apiplėšė 18, o gal ir daugiau ali
nių.

Jie “Mandagus”
Jie įdomiai aiškinosi polici

jai. “Mes nebuvome tokie žiau
rus kaip Kavaliauskas ir jo 
‘penktadienio plėšikų* gaujos 
nariai. Mes su aludininkais vi
suomet elgėmės mandagiai, ir 
jie neturėtų pykti.” %

(Garsi lietuvio Kavaliausko 
vedama alinių plėšikų gauja pa
garsėjo savo žiauriu elgesiu įsu 
apiplėšamais. Beveik visi jos 
nariai dabar yra kalėjime. Pats 
Kavaliauskas gavo amžino ka
lėjimo terminą).

Rinkimai įvyks
Demokritų

— Kampanija įkaitus
i vienas lietuvis

Anthony Mickiewicz
ŠĮVAKAR MASINIS 

• MITINGAS . .

siekia konštebelio vietos

šv. Antano, salėje, šįvakar 
įvyksta demokratų partijos ma
sinis mitingas. Dalyvaus visi 

; partijas kandidatai ir keli lie
tuviai kalbėtojai. Visi lietuviai, 
įseni ir jauniu kviečiami atsilan- 
• kyt!

Vos kelioms 
dienoms belikus iki vietinės val
džios rinkimų Balandžio 1 d., 
prieš-rinkimine kampanija pa
siekė aukščiausią savo įkaitimo 

i laipsnį. Demokratai prieš repu- 
įhhkonuiS.

CICERO, Iii'

rin- 
taip 
pir-

Tautybių Milinys
Demokratų tikietas sudarytas 

iš įvairių tautybių žmonių, kas 
patinka balsuotojams, nes Cice
ro yra žinomas kaip tikras tau 
tų mišinys. Daugiausia čia tu
rima bohemų. Toliau seka len
kai, lietuviai, olandai, norvegai, 
graikai, airiai, anglai ir kiti.

Iš lietuvių tikietan padėta 
Antanas Mickevičius (Anthony 
Mickievvicž), kuris siekia kon- 
štebelio vietos.

SITUATION WANTED 
_____ Ieško Darbo__________

PATYRĘS PENTERYS paieško 
darbo, kas norite gerai atlikti dar
bą, senovišką kaina pigiai, tiai šau
kite tuojaus. JOS. AUGAITIS, 1608 
So. 50 Avenue, CICERO 2633.

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

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

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

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

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

REIKALINGAS PATYRĘS bu- 
Čerius, darbas ant visados. Mokestis 
gera, šaukite CANAL 582L 1840 
So. Halsted.

REIKIA VYRO, kuris moka pen- 
tuoti. $14 į savaitę ir valgis. 6424,/ 
Eggleston Avė. NORmal 6902.

REIKIA BARTENDERIO dirbti' 
vakarais. Kambarys ir užlaikymas. 
Turi būti teisingas, mokėti ang- , 
liškai. Taipgi’ reikia moters dirbti ■*' 
virtuvėje. 6908 So. Westem Avė. <-

Demokratų Kandidatai
Pilnas demokratų sąrašas yra 

sekantis:

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

DORCHESTER 3331.

VYRAS PARDUOTI laikraščius, 
ant komiso. Kambarys ir užlaiky- " 
mas. Pastovus darbas, viduramžis,-■ 
be šeimynos. PET,. KINTALLO 
3946 W. 56th St. prie Crawford.

a. a.
KAZIMIERA TURSKIENE 

pa tėvais Alčauskaitė 
gyveno 534 West 33rd St.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 26 d., 3:00 vai. popiet, 
1941 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Liet., Telšių 
Ubiškės parap., 
kaime. Amerikoj 
27 metus.

Paliko dideliame 
sūnų Teodorą, dukterį Elsie 
Marozas, brolį Vaclovą ir bro
lienę Alčauskus, seserį Adol
finą ir švogerį Antaną But- 
nius ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips kopi., 3307 Litu- 
anica Avė. Laidotuvės įvyks 
šeštad., kovo' 29 d., 8:30 vai. 
ryto iš kopi. į Šv. Jurgio par. 
bažiį/cifįJfMrioje •* atsibus ge
dulingos pamaldos už velio’nės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Kazimieros Turs- 
kienės giminės, draugai ir .pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: Sūnūs, Duk
tė ir Giminės.

Laid. Direkt. A. M. Phil
lips, Tel. YARDS 4908.

“Ginkim demokratines laisves*’

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų
Biuru

Demokratai teigia, kad 
kimus lengvai laimės. Jie 
pat sako, kad šie rinkimai, 
mieji visoj Amerikoj nuo Pre
zidento Roosevelto perėmimo 
šios šalies vairuotojo vietą tre
čiam terminui, parodys visai 
Amerikai, kad piliečiai šiandien 
stipriau negu bile kąda pirmiau 
stovi su savo Prezidentu jo po
lisų įgyvendinime.

Republikonai Nori Sugrįžti

a.pskr., 
Tauragėnų 

išgyveno

nuliudime

Ragino, kad mes, gyvendami 
demokratijoj, turime, kiek tik 
galime, ginti demokrat nės š’os 
šalies laisves ir saugotis nuo 
demokratijų niekintojų ir dik
tatūrų agentų propagandos.

♦ Buvęs

Diena Iš Dienos
I
— - ■ - -I . . .

“Naujienos” įsteigė Lietuviškų
Parengimų Informacijų Biurą

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

Republikonai iš kitos puses, 
jau geras laiko ’kavalkas kaip 
iš valdžios jšbalsuoli, deda vi
sas pastangas įgauti balsuotojų 
pasitikėjimą ir jų balsus.

Cicero Balandžio 1 d. rinks 
ne pačią vyriausią savo valdžią, 
bet daug asmenų į pagelbines 
vietas: trustįstą, policijos ma- 
gistrą, taikos teisėjuis, konšte- 
belius ir knygyno tarybos di
rektorius.

Į Trustee — Joseph Danek; į 
Police Magistrate — Henry J; 
Sandusky; į Justices of the 
Peace — Ted J. Zaremba, Fre- 
derick Weil, Jerry J. Brousii, 
Frank J. Guerra ir James No- 
votny; į Constables — Donald 
O’Brien, Michael P. Ohler, Mat- 
thew Schramm, Anthony Mic- 
kievvicz ir John Vandenburg; į 
Library Board—-Anton J. Dvo
rak ir Anton P. Mourek; į Park 
Commiissioners — Clarence 
Arndt ir Joseph Paoli.

(Skl.)

PATARNAUTOJA, DIRBTI ta- 
Verne; nakvoti. Gera alga. 6021 So. 
Archer, ARGO, ILL.

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

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

REIKALINGA PATYRUSI MER
GINA bendram namų darbui, be 
skalbimo, gyventi, malonus namai, 
$8.00. NEVADA 5066.

REIKALINGA PATYRUSI MER
GINA bendram namų darbui, be 
skalbimo, gyventi, malonus namai, 
$8.00. Lerman, 521 N. Homan Avė., 
NEVada 5066.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
darbui, virti, nuosavas kambarys, 
maudyklė. Skalbti nereikia. Suau
gę. $8.00—$10. KENwood 7179.

Išsiėmė Leidimus t 
Vedyboms

( Chičagoj >
Alex Kuchauski, 26, su

mse Mohr, 18
Leo Marmis, 28, su Ann 

nikar, 23

Dt-

Vi-

PAVASARIO IR VELYKŲ MADOS VEDA Į

Boston Shoe Store
3435 SO. HALSTED STREET

Daniel Kezes 
Sėkmingai Verčiasi 
Rakandų Biznyje

Abu su žmotfa biznį veda
' .. L ' ‘/V r ■'

MARQUETTE PARK. - $ 
rakandu biznis įsteigtas d
toliau į- pietus šioj gražinoj ko- 

irgi

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
darbui. Vienas vaikas. Nakvoti. Ge
ri namai. So. Weingart, 4145 West 
Arthington St.

To-

Reikalauja
I’crskirų

Suzanne Galinausky nuo
ny Galinamki

George Dargusch nuo Her
ma n Dargusch

Margaret Guden nuo Nieko
tas Guden

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

NUOMAI GRAŽUS fomišiuotas 
miegamas kambarys, tinkamas pa- : 
vieniui. 7006 So. Talman Avė. 2-as j 
aukštas.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliaii ir Trokai Pydayimudl

PARSIDUODA LABAI GERAS 
trokas, uždarytu body. Parduosiu 
pigiai nes man nereikalingas. Atsi
šaukite 3553 So. Halsted. Yards 
5118.

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

ANT RENDOS TAVERNAS, duo
siu lysą ant ilgo laiko, pigi renda, 
išdirbta vieta. Su fiskčeriais, Brid- 
geporto apylinkėje, šaukite Yards 
2952.

PARSIDUODA TAVERNAS, biz
nis išdirbtas per 22 metus. Gera 
vieta. Atsišaukite 10501 S. Michi- 
gan Avė. PULlman 0737.

Gauna
Perskiras

Gcntvieve Lacy nuo Charles

ir

W.
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JOSEPH GORZ, SR.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 25 d., 1941 m.
Paliko dideliame nuliudime 

7 dukteris, Anna Stanevich, 
Mary Jankauskas, Victoria 
Berens, Pauline Kondrad, He- 
len, Manikas, Catherine 
Estelle, sūnų Joseph, Jr.

Kūnas .oašarvotas 2841 
40 St, tel. Laf. 3273.

Laid. įvyks šešt., kovo
d., 8:30 vai. ryto iš namų į 
St Joseph ir St. Ann parapi
jos bažnyčią, 38 PI. ir S. Ca- 
lifomia, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Ressurection kapines.

Visi A. A. Joseph Gorz Sr. 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Dukterys Sūnūs ir Giminės

Laid. dir. J. F. Eudeikis, 
tel. YARds 1741.

i 11 H H i Gėlės Mylintiems 
t 4 U' A Vestuvėms, Ban- 

4 M Metams, Laidetu- 
| ii vėras, Papuoši- 
I GE1JNINKAS maras
| 1180 Archer Avenue

Mw.ne LAFAYETTE SSOft

011F H/ I O Siunčiam Gėles V H 4 X Tefegrama* Į 
VLrillU Visas Pasaulio

Datis
KVIETKIN1NKA8

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted Street
Tek YARDS 7308

Gimimai
Chičagoj

DOMIKAITIS. Thamas, 1013 
West 23rd street, gimė kovo 
15, tėvai: Stanley ir Thshna.

IANGUSCH, Jeanette, 1281 
Gabriui street, gimė kovo 18, 
tėvai: Paul ir Eleanor.

NIEKINTAS, Jarr’ce, 3759 S. 
WaHace Street, gimė kovo 13, 
tėvai: Peter ir Rose Mary.

YAGMON, —, (vardas nepa- 
duotas), 3730 South Wolcott 
Avenue, gimė kovo 16, tėvai: 
Frank ir Ce.ilia.

Prakalbos

labai svarbias prakalbas sek
madienį kovo-March 30 d., į 
Mildos svetainėje, 3142 South! 
Halsted St. Pradžia nuo 10 v. 
rvk> ir trauksis iki 5 vai. va-

I 

karo. Kalbės 4 kalbėtojai and 
įvairių temų. 2 kalbėtojai kal-[ 
bes nuo 10:00 ryto iki 12 vai. 
popieti*, kili du kalbės nuo 2

a Kviečiame visus įdomaujant 
B čitts dalyvauti ir išklausyti vi- 
I sų kalbėtojų kalbas. įžanga 
I vclitif, rinkliavos nebus.

NELAUKITE!!
. Geriausios, Naujausios 

v Mados Jau Čia!
• Nauji Patents 
e Nauji Gabardine

L • Nauji Snakeskins
\iįil • Nauji Saddletans

• Nauji Sporties
v Visi Dydžiai

Visi Kulnys 
Visi Pločiai

fe. J TAIPr IR NAtrjI
» RED CROSS

‘ Languose, Jau Musų 
Lentynose!!

Nauji Stiliai Patogumui 
Naujas Grožis.

V Prisitaikykite čia, Kur 
Didžiausias Pasirinkimas 

Chičagoje.

101 Nauji Stiliai!!!

ionijoj, Dąfniel Kezes turi 
gerą pagelbiirinkę, savo moterį. 
Ji jam sėkmingai padeda tvar
kyti b znį ir suprtmtaina, abu-

HELP WANTED-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
bai garantuoti.

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

PARSIDUODA BIZNIAVAS na
mas su tavernų, 5 kambariai pagy
venimui. Randasi Brighton Parke. 
Telefonas LAFayette 3255.

GROSERNĖ ir MEAT MARKET, ‘ 
didelis stakas. Išdirbtas biznis. Ne- 
atmesim nei vieno pasiūlymo. Gy
venami 4 kambariai. 1612 So. 
Washtenaw Avė., ROC. 5649.

ener- 
kukli 
2602

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.

6.50
Mes P»*,4'»*rr0_
me Batuku

Pastų V \
Patogumui

ir aukščiau

. NAUJUTĖLIAI!
Stebėtinai Gražus!

VYRAI! NELAUKITE IR JUS! 
IR JUMS GERIAUSI PIRKINIAI CIIICAGOJE 

Nauji Stiliai. Naujas Pasirinkimas.

VAIKAI! ir Jūsų Velykiniai
BATUKAI JAU ČIAII!

Nauji POLL PARROT ir STAR BRAND 
. BATUKAI

Jie Nudžiugins Jūsų širdis!!!
EXTRĄ!! I Mes Dabar Pritaikom Avalioę 
su X-RAY. Garantuoją Geriausią Mierą.

Padarykit Savo Ansamblį
Pilnu su Boston’s
RANKINĖMIS ir 

KOJINĖMIS
Kuoplač^ausias pasi
rinkimas, S ti 1 i ų ir 
spalvų.
Rankines $1.00 aukš.
Rojinės 50c, aukščiau

NAUJI FLORSHEIM Velykoms $8.05 ir aukščiau.
VYRAI, Tuojau Išsirinkt EEE. Taipgi EXTRA Pločiai Batukuose

ir aukščiau

Boston Sboe Store
3435 SO. HALSTED STREET

si. Abudu jauni, abudu 
gi ugi biznio vedėjai. Jų 
krautuvė randasi adresu 
W. (>9th St.

Jų skelbimas telpa šios die
nos “Naujienose” ir tilps kas 
penktadienis per visą vasarą.

Linkiu jiems dar didesnio 
pasisekimo biznio vedime. At
silankę pirkėjai Kezes rakandų 
krautuvėj gaus gerą tavorą ir 
tinkamą patarnavimą. —A. Z.

(. ------- —------ \

Jaunas ir Sėkmingas 
Biznis

Prekės pirmos ryšies
MARQUETTE PARK. — šioj 

šaunioj lietuvių apiclinkė, tik 
poras metų atgal, atsidarė nau-

Manor
K. Bars- 
3108 W.

Peter K.

Furhiture Mart, Peter 
k is, Jr., sa v i ui n ka s, 
63 S t.

Pasikalbėjus su p.
Barskiu, Jr, įgavau įspūdį, kad
jam biznis sekasi gerai. Jis sa
ko, kad šįmet pas jį biznis yra 
100% geresnis, negu pernai. Ne 
visos lietuvių rakandų krautu-

Garsinsis kas penktadienį
Savininkas ir prezidentas Šios 

gerai įrengtos rakandų krautu
vės yra jaunas ir energingas 
vyras. Jis turi ir, gerą pagelbi- 
uinkę, tai savo jauną moterį. Ji 
jam padeda. Ir matosi, kad jie
du yra labai užganėdinti savo 
segiuingu bizniu.

Jų įstaigos žymus skelbimas 
telpa šiandien “Naujienose” ir 
tilps kas penkiadienį per daug 
mėnesių.

Patariame remti tas įstaigas, 
kurios garsinasi “Naujienose”.

PARTNERS VVANTED 
Reikia Partnerių

NORIU GAUTI PARTNERI I 
taverno biznį, arba parduosiu visą 
pigiai. Atsišaukite 1401 W. 47 St.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui__  *

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

REAL ESTATE — LOANS— , 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

SUSIRINKIMAI
LIETUVIŲ SOCIALISTŲ SĄ

JUNGOS Chicagos Centralinės 
Kuo.pos susirinkimas įvyks penkta
dienio vakare, kovo 28 d., Naujie
nų name. Pradžia 8 vai. vakaro. 
Visi nariai kviečiami būtinai at
vykti į šį susirinkimą, nes įvyks 
nominacijos kandidatų 
Pildomąjį Komitetą.

—Sekr.
MARQUETTE PARK

PILIEČIŲ KLIUBO mėn. susirin
kimas kovo 30 d. 2 vai. popiet, vie
tinės parapijos svetainėje. Visi na
riai malonėkite atsilankyti į susi
rinkimą, turėsime keletą svarbių 
reikalų apsvarstyti. Bilą Illinojaus 
legislaturoj yra įduota, kad panai
kinti teisę apylinkėms apsidrausti 
nuo negrų.. Bus aptarta kaip pasek
mingai prisirengti prie rengiamojo 
perstatymo komedijos “Margučių 
Vakaras” su Baltramiejaus Kome
dija po perstatymo bus šokiai bal. 
13 d. —Koresp.

į Sąjungos

W. V. M.
LIET. AM.

PARENGIMAI
DRAUGINGUMO BANKIETAS 

.rengiamas Liet. Soc. S-gos Centra- 
4inės kuopos ir Liet. Darb. Draugi
jos 4 kuopos bendrai įvyks sek
madienį, kovo 30 d., Neffo svet., 
2435 So. Leavitt St. Pradžia 4:30 
vai. .popiet. įžanga tik 65c. ypatai. 
Apart vakarienės dar bus patiektas 
įvairus programas šokių ir dainų. 
Abiejų kuopų nariai, jų draugai 
ir pritarėjai yra kviečiami daly
vauti. —Komisija.

NEPAMIRŠKITE
CHICAGOS LIETUVIŲ 

DRAUGIJOS
JAUNIMO VAKARAS
ŠEŠTADIENI, KOVO 29, 1941

DARIAUS-GIRĖNO SALĖJE 
4416 So. VVesteru Avė.

2 .po 4 MŪRINIS ir užpakalį 8 
kamb. katadžius, 2 karų garažas, 
ant plataus loto. Parduosiu dėl 
svarbios priežasties, šaukite PRO- 
spect 1057.

Iš PRIEŽASTIES MOTERIES 
MIRTIES 

PARDUOSIU ARBA 
mūrinį bizniavą namą ant priv;
tiško namo. Storas su tavernų 
restanrantu, su 4 kambariais užpa
kaly. 6 kambariai ant antrų lubų, 
garu apšildomas, 2 karų 
Kaina $8500.00. Savininkas— 

KAZIMIERAS WAITUS 
2011 West 63rd St.

Taipgi parduosiu pigiai 4 ir 5 kam
barių medinį namą platus lotas, 2 
karų garažas, įmokėti tik $500.00. 
Kitus kaip rendą. 4008 South 
Maplewood Avenue.

14

PARSIDUODA MŪRINIS biznio 
namas, hot water šiluma, 2 Hiatai, 
antram aukšte, 2 autom, garažas. 
3527 So. Halsted St. 'Savininkas, 
3232 So. Halsted St.

----------FARMS frOR SALĖ______  
------------UkiaiPardaviinui________

80 AKRŲ, trioį&ėsiai. German- 
town, Wis., prie apskričio kelio. 
Geras investmentas pastoviam gy
venimui, užtikrinta ateitis. Turi 
tuojau parduoti. Atiduodam pus
dykiai už $1,600.00. S. Lastowski, 
New Lisbon, Wis. R. No. 2.
BE— 11 ....... ■.■■.I!-----

WHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Westem Avė., 

Chicago, UI. TeL REPublic 6054



NAUJIENOS, Chicago, III. Penktadienis, kovo 28, 1941

HARVESTER CO. ATSISAKO PAVESTI CIO 
STREIKO REIKALĄ VALDŽIAI

IURVESTIS STREIKIERIAI MARŠUOJA ROTUŠEN

Reikalauja Darbininkų Balsavimų;
McCormick Tebedirba

(žinios apie kruvinus įvykius 
prie Harvcster Richmond, Ind., 
dirbtuvės 6-tam puslapyj).

P; riremdamas International 
TIarvester Co., reikaavimu, Chi
cagos majoras Kelly prašo fe- 
deralės darbo tarybos paskelb
ti darbininkų balsavimus Mc 
Cormick dirbtuvėje, kuri dirba 
jau nuo pirmadienio, nežiūrint 
tebevykstančio CIO darbininkų 
streiko.

Dirbtuvė buvo atidaryta pir
madienį, su 
pagalba.
CIO Sutinka

Chicagos policijos

vimą panaikinti draudimą, ku
riuo jis aprubežiavo pikietinin- 
kų skaičių prie McCormick, iki 
10 prie kiekvienų vartų. CIO 
žada apeliuoti.

Žada Atidaryti Traktorių 
Dirbtuvę?

Vakar streikierių tarpe pra
dėjo vaikščioti gandai, kad at
einantį pirmadienį kompanija 
bandys atidaryti streiko uždary
tų traktorių dirbtuvę, prie 31- 
mos ir Western.

p?G Kelly lankėsi 
delegacija, ir jieCIO lyderių 

konferencijoje sutiko visą reika 
lą pavesti naujai specialei dar
bo tarybai ginčams spręsti ka
ro pramonėse (Ta taryba pra
dėjo veikti Washingtone šių sa 
vaitę; ją sudaro pramonės, uni
jų ir visuomenei atstovai), jei
gu kompanija su tuo sutiks. 
Unija toliau prižadėjo streiką 
atšaukti ir pilnai pasiduoti ta
rybos nuosprendžiui.

“Nežino Su Kuo Derėtis
Bet Fowler McCormick, vice

prezidentas, kalbėdamas už kom
paniją, atsisakė tą sugestiją pri
imti. Jis paaiškino, kad kom
panija tikrenybėj “nežino” su 
kuom tartis, “ar su CIO ar su 
AFL”, nes abi pusės tvirtina, 
kad “jos darbininkus atstovau
ja”. Kompanija streiko nepri
pažįsta.

Jis pasiūlė paskelbti balsavi
mus tam klausimui išrišti (nes 
tikisi, kad AFL laimės), tad 
majoras Kelly dabar ir rūpina
si jų reikalu. CIO pirmiau at
sisakė su tokiais balsavimais 
sutikti, nes AFL, sako, yra 
“kompaninė unija”.

CIO Pralaimėjo Teisme
Teisėjas Lewe apskričio teis

me vakar atmetė CIO reikala-

Robert Travis, streiko lyde
ris, pareiškė, kad pirmadienį iš 
skerdyklų ir iš plieno dirbtuvių 
prie McCormick 
dirbtuvių bus “ 
kų ir simpatizatorių”, 
“streiklaužiai” negalės ‘ 
mušti iki dirbtuvių vartų, 
ir Su policijos pagalba.”

“Provokacija”
Prie dirbtuves vakar buvo 

lyginamai ramu. Į darbą grįžo 
apie 3,700 darbininkų. CIO pi- 
kietos budėjo, kaip paprastai, 
ir kelios darbininkų organizaci
jos surengė mažus paradus. Po
licijos, kaip ir pirmiau, buvo 
daugiau negu streikierių ir sim- 
patikų.

Miesto taryboje užvakar po 
pietų buvo triukšmingų scenų, 
kai CIO streikieriai atėjo pro
testuoti prieš policijos žiauru
mą. Atėjo ir policijos sužeis
tieji streikieriai, su bandažuo- 
tomis galvomis, rankomis, ap
daužytais veidais. Miesto tary
ba streikierių skundus išklau
sė, pasiginčijo, o policija kaip 
buvo, taip ir tebėra prie dirb
tuvės.

ir traktorių % 
tiek pikietinin 

kad 
prasi- 

kad

pa-

“Provokacija”
AFL unija vakar skundėsi, 

kad “turbūt” CIO streikieriai” 
mėtė plytgalius ir daužė langus 
namuase “AFL darbininkų, ku
rie yra grįžę dirbti.”

Prie McCormick’o taipgi buvo

UNOLEUMAI
Amžinas Įdėjimas

Duokite Savo
Virtuvei Naujas
Spindinčias Linoleum
Grindis.

98c
kv. pėda ir aukščiau 

Apkainavimai Nemokamai

Pasirinkimas 
Geriausių 
Amerikos 
Gamybų

FURNITURE. CO.
2602 W. 69th Street HEMlock 4747

NAlJJlhN V-ACME Teb'pnulu
Susirėmimuose su policija sužeistų streikierių vedami, apie 100 Harvestcr 

fabriko streikuotojų jinaršavo į Chicagos rotuše išreikšti protestą dėl tariamo “po
licijos žiaurumo”. Harvesler firmos atstovui teigia, kad CIO streikas jau “sulaužy-

■

VAKAR CHICAGOJE

sudegintas keleivinis automobi
lis. CIO neprisiima atsakomy
bės už tuos incidentus. Tikrina, 
kad tai “provokacija, CIO ir 
streikierių vardą murzinti.” v v -

Kamantinėja Du 
Dėl $165 Kyšio 
“Skandalo”

Suspendavo Iš Pareigų
Iš pareigų buvo suspenduoti 

ir kamantinėjimui pašaukti du 
valdiški tarnautojai. Jie yra įta
riami priėmimo $165 kyšio, už 
kurį laisvę atgavo po 5 dienų, 
30 čiai dienų kalėjime nubaus
tas, ehieagietis, Emmett Olin. 
Jis buvo nuteista^, rnįesto tei
sėjo Green už neatsargų važi
nėjimą., (žiūrėk, vakar. “N-as”.)

Vėl Po Teismo Priežiūra
Suspenduotieji tarnautojai, 

yra James Boyle, deputy baili- 
fas, 1634 N. Long avenue, ir 
Louis Coconate, 2634 Grand 
avenue, sanitalio distrikto tar
nautojas.

Skandalą sukėlė Odin’o žmo
na, pasakiusi, kad jos vyras iš
sigavę į laisvę, kai ji kam tai 
“kriminaliam teisme” sumokėjo 
$165. Jos vyras Odin vėl 
po teismo priežiūra.

Šį Kartą Naujų 
“Pilipavičių” 
Jau Nebėra

yra

Lietuvių Nėra Nei Vieno
Pereitais metais lietuvis po- 

licistas Pilipavičius buvo apdo
vanotas departamento medalium 
už- nepaprastą drąsą.

Departamentas vakar vėl pa
dalino medalius šių metų pasi
žymėjusiems policistams. Pirmą 
premiją gavo seržantas, Michael 
J. Curtin, o pagyrimus gavo 
visa eile uniformuotų polįeistų, 
bet lietuvių jų tarpe nėra 
vieno.

Išgelbėjo Vyrą, 
Kabanti 250 c*
Pėdų Ore

Betaisydamas didžiulę

nei

LIETUVIAIARMIJOJE
Vakar metus karo tarnybos 

pradėjo šie lietuviai (jie rapor
tavo užvakar, su 434 kitais chi- 
cagieeiais ir ’ apylinkių naujo-

John Deksnis, 6931 S. Arte
sian.

Raymond J. Kalinauskas, 6946 
S. Cąmpbell.

Paul J. Jasaitis. 2009 West 
67th Place.

Felix J. Budrik, 7230 South 
Washtenaw.

S.

So.

W.

49th

49th

13th

49 th

49lh

John Račulis, 1417 
avenue, Cicero.

V. Arazimas, 1439 
avenue.

F. Bartasis, z(910
Street.

M. Aldonis, 1322 South 
avenue.

B. Balkonis, 1237 South 
avenue.

P. Rūta, 1333 Werttworth av., 
Chicago Heigh^sLD

J. Butkovič, RFD 2, McCook.
(Kiti vardai /jau buvo 

skelbti.)
pa

18 Lietuvių.Iš 
Marųuette Parko 
Šaukiami Armijon

Turbut Naujas Rekordas
MARQUETTE PARKAS. — 

Ateinantį trečiadienį iš Tarybos 
Nr. 21 armijon šaukiama 5i 
marųuetteparkiečių 'vyrų. Ir tur
būt pirmu kartu visoj Ameri 
koj, nuo drafto įvedimo, tiek 
daug iš vienos kolonijos bus pa
imta lietuvių. Jų šaukiama net 
aštuonioliką. Pabrėžtina, kad 
beveik kiekvienas iš jų užsire
gistravę grynai lietuviškomis 
pavardėmis; lietuviškesnių nei 
pačioj Lietuvoj nerastume te.

Štai pilnas sąrašas lietuvių š: 
Tarybos Nr. 21, kurie armijon 
bus induktuojami Balandžio 2 
d.:

Siūlo Neturtingiems
Išsikasti Savo
Duobes Kapuose

• 60 metų John Chrenek, 426 
S. State Street, buvo suimtas 
už išdaužymą langų pašalpos 
stotyje, ties 180 West Polk st. 
Jis buvo nepatenkintas, aiškino
si, gaunama pašalpa. r

© Lawson YMCA rūmuose, 
staigiai mirė 73 metų gydyto
jas, Dr. J. W. Burge^s, iš Iowa 
Falls, la.

© Chicago Planning Commis- 
sion, kuri rūpinasi miesto pla
navimu, rekomenduoja valstijai 
ir miestui išleisti apie $50,000.- 
000 ekspresiniams vieškeliams 
ir šiaip miesto susisiekimą su
tvarkyti.

• Parašęs, kad jo “chroniš
kas girtuokliavimas suardė jo 
šeimyninį gyvenimą”, 37 metų 
chicagietis, Albert Poole, persi- 
kirto skustuvu rankų riešus. 
Bandė nusižudyti. Jo 13 ir 10 
metų vaikai, atrado jį namie, 
gulintį be sąmonės. Pasveiks, 
žmona Mary jį paliko porą sa
vaičių atgal.

• Armija skelbia, kad Chi- 
cagoje ji užlaikys vaisių ir dar
žovių supirkinėjimo centrą. Iš 
Chicagos aprūpins 
stu Camp Grant, 
Fort Sheridan ir 
artimas stovyklas.

© SkaIbiamos mašinos volas 
sulaužė keliose vietose ranka 3 
metų berniukui, Allan Abraham, 
2021 S. Washthenaw avenue.

šviežiu mat- 
Fort Custer, 
kelias kitas

Šį Kartą Nebus To, 
Kas Įvyko Anais 
1918-tais Metais!
Kodėl maisto kainos šį kartą 

neiškils? štai ką sako Mid- 
west savininkai
Paskutiniu laiku spaudo'c

ric gali sudaryti visuomenėj

lietė kainų kilimo pavojų.,
Nora pavojaus, kad kainos 

iškils į padanges, ypač maisto 
kainos. Painiausiai, šioje šalyje 
yra dideli maisto ištekliai. Ant
ra, valdžia diaudžia spekuliaci
ją, kuri gali kainas iškelti. Be 
to, Amerika gerai atsimena kas 
įvyko pereito Didžiojo karo 
melu, ir neleis tiems įvykiams

Kodėl truputį pak lo
Reikia pripažinti, kad mais 

to kainos truputį pakilo, bet 
tai įvyko daugiausiai dėl padi-

Betaisydamas didžiulę Pabst 
alaus rekliamą ant stogo Illinois 
Central stoties, paslydo ir ėmė 
kristi darbininkas, Fred Bunnel.

Stebuklingai, bekrisdamas jis 
įsipainiojo į sunarpliotą virve- 
galį, ir pakybo už kojos 2’50 
pėdų virš žemės. Du gelbėtoja’ 
dirbo apie 20 minučių iki j 
užtraukė atgal ant rekliamos i) 
išgelbėjo nuo mirties, nuo ku* 
rios Bunnel’į skyrė tik silpna? 
virvegalis. Tūkstančiai žmonių 
buvo susirinkę prie stoties gel
bėjimo darbą sekti.

“Laidotojai Negauna Užtektinai 
Pinigų”

Jolieto ir kiti Will apskričio 
laidotojai padare štai kokią su
gestiją apskričio senelių ir var
guolių ūkio 'vedėjams.

“Lai patys įnamiai išsikasa 
savo duobes kapuose”.

“Atmetė Su Pasipiktinimu”
Laidotojai skundžiasi, kad 

apskritis jiems už palaidojimą 
senelių moka tiktai $35, kuo-| 
met pačios laidotuvės jiems dau
giau kainuoja. Apskritis jiems’ 
atlyginimą turėtų pakelti iki ( 
$75, o jeigu ne, tai patys sene-į 
liai turi savo duobes kastis...

Apskričio valdyba pasiūlymą1 
atmetė su pasipiktinimu”.

S. Maskoliūną^ 6727 South 
Campbell.

Albert R. Kinas, 2557 W. 69th 
Street.

Robert A. Narsutis, 2321 W. 
69th Street.

Edvvard E. PaUstis, 6928 S. 
Talman.

Jos. L. Roches, 7215 S. Cali- 
fornia. 0 ,

Bruno J. Griinis, 2637 West 
69th Street.

John V. Petkus, 2500 W. 69th 
Street.

Felix B. Grigutia, 7228 So. 
Rockwell.

Anthony J. Kasputis, 6725 S. 
Artesian.

Anthony Pelis, 7139 S. Wash- 
tenaw.

John J. Lickus, 7033 South 
Xockwell, i

Casey S. Pečius, 6908 South 
VPestern.
c Anthony J. Klimas, 7114 Ši 
Vlaplevvood.

' Jos. J. Zabrąuskas, 6806 S. 
Rockwell.

Wrigley Co. Mokės 
Dali Algos Karo 
Naujokams

VVilliam Wrigley Jr., Co., 
(kramtomos gumos gamintojai) 
paskelbė, kad kompanija mokės 
dalį algas visiems savo darbi
ninkams, kurie bus pašaukti ar
ba jau yra pašaukti į armiją.

Tas daroma, aiškina kompa
nija, kad jų algos armijoj susi
lygintų su algomis, kurias gau
davo dirbdami. Kuo mažiau dar
bininkas gaudavo, tuo didesnį 
dalį kompanija jam mokės.

Nori Visai Uždrausti
Fejerverkus

Valstijos legiislatura Spring- 
fielde svarsto pasiūlymą visai 
uždrausti valstijoje fejerverkų 
šaudymą ir sprogdinimą liepos 
4-tai dienai.

Įstatymas leistų tiktai nepa
vojingus “sparklerius”.

Armija Samdys 
Troką Šoferius

Del dujų iš sugedusio angli
nio pečiaus 'vos nenutroško sep
tyni žmones,.trys jų vaikai, na
me ties 4722 Patterson avenue. 
Visi Rohr šeimynos nariai. Juos 
atgaivino ugniagesiai.

džia įvedė aprubežiavimus dar
bo laikui, taipgi nustatė mini
moms algas. Darbininkai dabar 
trumpiau dirba, bet daugiau už 
darbo laiką gauna, ir tas trupu
tį į kainas atsiliepė.

Bet kad kainos nėra perdaug 
iškilę, parodo kad ir Mchvest 
garsinimas, te’pąs š’ame nume
ryje. Peržiūrėkite jį atydžiai, ir 
pasidarykite pirkimus, kurie 
jums sutaupys nemažai pini-

Maisto kainas kelti butų ne
protinga. Tas mažina biznį, o 
Midwest krautuvės kaip tik no
ri savo biznį plėtoti, todėl kai
nas daro tiek žemas, kiek gali. 
Pirkite Midwest krautuvėse, 
kur kainos visuomet žemos!

(Sp.)

Didžiulis Išpardavimas!
ŠTAI GERIAUSIOS MAISTO VERTYBĖS! 

PUIKIAUSIOS RŪŠIES PIRKINIAI!
LABAI ŽEMOS KAINOS

IŠPARDAVIMAS! PENKT. IR ŠEŠT., KOVO 28 IB 29
IDAHO RUSSET PUIKIAUSI PLAUTI U. S. 1 RŪŠIES

BULVĖS 15sv. pekis 29c
“MIDWEST” PUIKIAUSI GOLDEN SANTOS
KAVA 3 svi maiš. 39c
“MII)WĖST” DEI.UXE KAVA

g 1 sv. maiš.27c
sv. ken. 240

“KRAFT’S” SALAD DRESSING
“MIRACLE WHIP” Pt. džar. 22c Kvt. džar. 320

2 už 170“Philadelphia” Crcam Ch
‘‘DAWN FREŠH” CREAM OF
MUSHROOM SRIUBA 14% unc. ken. 100
“PRESTO” DYKAI 4 ŠMOTŲ PUSRYČIAMS SETAS
PYRAGAMS MILTAI 44 unc. pak. 240

11^2 unc. ken.

“Pillsbury’s” Blynams Miltai 20 unc. pak. 2 už 190
“SNTDER’S” OLD FASHIONED
CHILI SAUCE . 12 unc. būt. 19£

2 už 190“LIBBY’S” Rauginti Kopūstai
,~WAŠHBURN>S’~ SPLIT~GELTONI ŽIRNIAI sv. pak, 12c
<<WASliBURN,S>> SPLIT ŽALI ŽIRNIAI sv. pak. 13c
Rudu Leibelius
“SALADA’’ ARBATA
“MAZOLA” Virimui Alyva

9 arbat. maiš. pak. 9c 14 sv. pak. 19c

“NIBLET-EARS”
KORNAI ANT VARPŲ

Paini, ken.

12 varpu kone
“SPRY” 1 sv. ken. 18c
RINKTINOS FLORIDA VALENCIA
GRANDŽIAI did. 176 mieros
“ARGO” GLOSS STARCH
ČAMAY~MUILAS

IVORY MUILAS vidui, t m. 5c
AMERICAN FAMILY MUILAS

a.,Vyrai, nuo 18 iki 50 m. 
gali gauti darbus už šoferius | 
su armija. Reikės laikyti spe- | 
dalius kvotimus. Aplikacijas | 
reikia priduoti į armijos raŠti- | 
nę, adresu 1819 Pershing Road, | 
prieš balandžio 1 d.

230

310
3 sv. ken. 450

tuz. 230
2 už 15c
3 už 16C

3 did. 25C
did. šm. 50

32 unc. pak. 190 
“ScotTissue” 1000 šm. rolės \ 3 už 22^ 
“ScotTowels” 2 rolės 19<
VIRTUVĖJ VARTOTI '

SOFWASH” VALYKLAS

MES PRIIMAM ORANDŽINES IR MftLYNAS ŠTAMPAS
uioo nvRĄr Savaite Tnnnvkife Musu Kanonus,...

MIDWESTŠTORES
500' Nepriklausomų ^pylinkinių Krautu vig




