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NACIAI RENGIASI PROTESTUOTI
Sabotažas padarytas 20-čiai laivų, o du 

“ašies” laivai sudeginti
WASHINGTON, D. C., kovo 

31 d. — Jungtinių Valstybių 
vyriausybė, gavusi žinių, kad 
“ašies” valstybės pradėjo ga
dinti Amerikos uostuose stovin
čius laivus, šeštadienį vakare 
įsakė užimti vokiečių, italų ir 
danų prekybinius laivus.

Italų kapitonas Rąnise Ernes
to pareiškė, kad jis gavo įsaky
mą iš italų karo atache suga
dinti prekybinį laivą. Vienur 
laivams jau buvo nupiauti pro
peleriai, kitur sugadintos ma
šinos, o trečiur rengiamasi ga
dinti.. 20 italų laivų, stovinčių 
Amerikos vandenyse, visiškai 
sugadinta ir jie teks ilgai tai
syti", kol bus galima jais plau
kioti.

Amerikos vyriausybė, pasi
naudodama 1917 metais priim
tu Įstatymu, nutarė perimti mi
nėtus laivus savo kontrolėn. 
Įstatymas sako, kad vyriausy
bė turi teisę perimti savo kon
trolėn svetimos valstybės lai
vą, jeigu jo kapitonas leidžia 
daryti sabotažą pačiame laive.

Vokiečių laivaSz^JJisįnąch ir 
♦italų laivas Fella,kune^stove- 
jo Puerto I&cd’ doster padegti. 
Eisinach Visiškai sudegintas, 
tuo tarpu Fella tikimasi išgel
bėti, nes ugniagesiai jau kon
troliuoja gaisrą.

šeštadienio vakarą ir sekma
dienio rytą valdžios atstovai per
ėmė savo kontrolėn 70 “ašies” 
laivų. Didžiausias paimtas lai
vas yra italų keleivinis Conti 
Biancamano, kuris stovėjo Pa
namos kanalo zonoje.

Laivus prižiūrėjusieji jurinin
kai areštuoti ir randasi uosto 
vadovybes žinioje. Manoma, kad 
visi jie bus persiųsti į koncen
tracijos stovyklas.

Tie įgulų nariai, kurie įyk- 
dė sabotažo aktus, areštuojami 
ir greičiausiai jie bus perduo
dami teismo organams..

Laivų perėmimas įvyko labai 
ramiai, be jokių akcidentų. Tik
tai vienoje vietoje Amerikos ka
rininkas buvo priverstas paim
ti kulkosvaidį. Jokių šaudymų 
neįvyko, fašistiški jurininkai 
ramiai pasidavė.

BERLYNAS, Vokietija, ko
vo 31 d. — Nacių valdžios sluok
sniai pareiškė, kad valdžia ruo
šiasi paskelbti savo nusistaty
mą dėl prekybiniti laivų per
ėmimo.

Nacis pareiškė, kad vokiečiai 
negali skaityti šitokį Roosevelto 
pasielgimą draugija aktu. Val
džios sluoksniai rimtai svarsto 
reikalą ir duos Amerikai tin
kamą atsakymą. Naciai rengia
si griežtai protestuoti.

ANGLAI PASKANDIN1 5 ITALŲ LAIVUS

V • •>. 1 .. NAUjnSNŲ-ACME Tftl#*nhot<.
šis italų šarvuotis, Žara, 10,000 lėnų, buvo paskandintas kada anglų laivai su

sirėmė su italų laivynu netoli Italijos, kaijp praneša anglai. Kartu paskandinta 
du kiti šarvuočiai ir du naikintuvai. Anglai sako neturėję rimtų nuostolių. Va
kar ir italai prisipažino netekę penkių laivų, bet teigia, kad jie paskandino ke
lis anglų laivus.

NACIU ATSTOVAS APLEIDO BELGRADU Maršalas Balbo buvo

Jugoslavai pasiruošę Anglams ir graikams

BELGRADAS, kovo 31 d.
v'--.* • • , e

■ y. ..,t

WASHINGTON, D. C., kovo
Gen. Dusan Simovič, Jugosla-j31 d. —- Prezidentas Roosevel-

nužudytas

PASKANDINTI SEPTYNI ITALŲ LAIVAI
Britai neteko tiktai 

2 orlaivių
Fašistai bijosi, kad ir tos

LIETUVOS KOOPERACIJOS DIRIGENTU 
PASKIRTAS ŠLIOMA MAIMIN

Atstovai skundžiasi 
apsileidimu

KAUNAS, Lietuva, kovo 31 
d. — Kaune susirinko “laisvos” 
Lietuvos kooperacijos atstovai.

Pirmiausia kalbėjo organiza
cinio biuro pirmininkas J. Pa- 
kalka. Vėliau kalbėjo pirminin
ko pavaduotojas Popov ir ko
munistų paskirtas dirigentas 
Maimin.

Pastarasis skundėsi didele ne
tvarka, nes Tauragėje, Rasei
niuose ir kitur pritrukę pre
kių. Maimin sako, kad ateityje 
toki apsileidimai busią nepaken
čiami.

Kooperatyvai nepar
davinėja prekių

KAUNAS, Lietuva, kovo 31 
d. — Valstybinio banko atsto
vas Epšteinas skundėsi, kad ko
operatyvai nesutvarko savo ba
lansų bei atskaitomybės.

Kooperatyvai gauna prekes, 
bet sąskaitų nesulaukia. Telšių 
kooperatyvas prieš du mėnesius 
gavo prekes, bet jų nepardavi-

nėja, nes negavo sąskaitų ir ne
žino kainų.

Vietomis paštas taip netvar
kingai veikia, kad sąskaitos pa- 
keliuje visiškai dingusios.

Pradėjo statyti ce 
mento fabriką

KAUNAS, Lietuva, kovo 31 
d. — Skelbiama, kad Skirsne
munėje pradėtas statyti nau
jas cemento fabrikas.

Valdžia pasiuntė geologinę 
komisiją, kurion įeina A. Par- 
chitka, J. Dementjev ir Kauf- 
man. Kartu su jais išvyko ir 
busimas direktorius Vilnas.

Statybos vieton nuvyko sovie
tų valdžios pasiųsti technikai 
Mejerovičiuis ir Legarskis.

“Lietuviai” savo vai 
džios ordenys

šiandien iš- tas, pakeliuje iš Įaivo į Wa- paskelbęs, 
į krašto gy- sliingtoną, pasirąšč kelis svar

bius parėdymusm
T . .. Pasirašė karo departamento
u?os ayyos | paruoštą raštą, kuris 1 leidžia

ATĖNAI, kovo 31 d. — Ita
lų Jcąrininkaį * tvirtina, kad 
maršalas Balbo buvo nužudy
tas, bet nemirė orlaivio ne- 
laimėje, kaip Mussolini buvo

Matsuoka atvyko 
Romon

ALENKSANDRIA, Egyptas, 
kovo 31 d. — Karo laivyno 
vadovybė skelbia, kad britų 
karo laivams pavyko paskan
dinti Jonijos juroje 7 italų ka
ro laivus.

Britai neteko tiktai dviejų 
orlaivių. Vienas italų karo 
laivas, Littorio klasės, labai 
smarkiai sužeistas.

Visi kovoje dalyvavusieji 
britų laivai grįžo Aleksandri
jon nesužeisti. Atvežta daug

valstybių politikos šiame rei
kale.

Turima žinių, kad kai ku
rios valstybės perims savo ži
nion laivus ir neišleis iš uostų. 
Pietų Amerikoje vokiečiai tu
ri 40 laivų, italai žymiai ma
žiau.

HulI patenkintas 
laivų perėmimu

Laivų kovos vyko 
naktį

d.ALEKSANDRIA, kovo 31 
—Admirolas Cunningham pa
skelbė, kad britų ir italų lai
vynų kovos vyko naktį. Britai 
naudojosi proga suduoti ita
lams mirtinų smūgį.

Pranešimas sako, kad bri
tams pasitraukus, dar girdė
josi smarkus sprogimai ir ma
noma, kad italai pradėjo šau
dyti į kitus italų laivus.

Britai iš vandens ištraukė 
849 jurininkus ir 61 italų ka
rininką. Vokiečių bombane- 
šiai neleido visų italų ištrauk-

WASHINGTON, D. C., -kovo 
31 d. — Sekretorius Hull pa
reiškė, kad Amerikos vyriau
sybė neprasižengė su įstaty
mais, perimdama sabotuoja
mus svetimų valstybių laivus.

Kai italai laivų negadino, 
niekas jų nelietė, kai pradėjo 
piaustyti propelerius, valdžia 
išvyjo italų jurininkus.

Hull atsisakė paaiškinti 
vyriausybė mano daryti 
paimtais laivais. Nežinia 
juos naudos prekybai.

ką 
su 
ar

Gali perimti ir pran 
cuzų laivus

pre

stovi
lai-

Laivai bėga iš Ame 
rikos uostų

WASHINGTON, D. C., kovo 
31 d. — Valdžios sluoksniuose 
patirta, kad italų ir vokiečių 
laivai stengiasi pabėgti iš pie
tų Amerikos valstybių uostų.

vijos premjeras, 
leido atsišaukimą 
ventojus.

Skelbia, kad
kariuomene, oro ir juros lai-| . . .. . *-i i • i • • <. VJ . /.! perleisti tam tikrą kieki ginvynas vra rincivnnanc ffinri _ > ■ ■ •
kraštą. ;

Visiem civilinės valdžios at
stovams liepia pasilikti savo! x. * f 
vietose ir eiti pareigas, nekrei- .|inj| ]aj^u;ų 
piant dėmesio į įvykius. Ju

Jugoslavijos

KAUNAS, Lietuva, kovo 31 
d. — Lietuvos bolševikų parti
jos organas “Tiesa” įdėjo pen
kių Lietuvos darbininkų foto- 
glStfjjas, kurie gavo valdžios 
crdenus už gerą darbą.

■ Ordenus Javo darbininkė Fe- 
nekaitė, Vorobjevas, Usevičius, 
Gimbergaitė ir Murzičius.

Prie Kauno universiteto Mas
kvos valdžia paskyrė profesorių 
Kusanov. Jis paskirtas marksiz
mo-leninizmo katedros vedėju.

ministeris Matsuoka 
atvyko į Romą. Jis at- 
traukiniu per Brener

Maršalas Balbo buvo prie
šingas bendradarbiavimui su 
vokiečiais, todėl ir žuvo. Jo 
orlaivyje buvo įtaisytas špro- 
gstatmas pistonas.
f Kaip tiktai orlaivis išeikvo- 

I ;Prezidentas akylai ištyrinę- j° tąm tikrą benzinos kiekį,
[jo raportą apie italų laivuose pistonas uždegė benzino bakus

lažą ir liepė už- ir visas orlaivis suliepsnojo.
Rooseveltas) ap- Nužudymas ‘padarytas su Mus-

žiurėjo kelias naujas kareivio solinio žinia.
nes. ’ ~~— --------- •

pasiruošęs . ginti . . , .. . . . .. ,,J Y I klų britams ir graikams, j

, ROMA, Italija, kovo 31 d. — 
Japonų 
šiandien 
važiavo 
tarpekli.

Tvirtinama, kad jis pasima
tys su Mussoliniu ir tarsis ka
ro reikalais.

Muissolini jam galės paskelbtii 
labai liūdnas žinias, nes nete
ko 7 karo laivų Jonijos juroje.

Už pirštines gavo 
metus kalėjimo

džios nusistatymui.
V •

Hitlerio kantrybe 
baigiasi

Monopolis pavojin 
gas kraštui

BERLYNAS, kovo 31 d. — 
Nacių propagandistai skelbia, 
kad Hitlerio kantrybė baigia
si dėl jugoslavų pakaitų.

Jie negali laukti, kad Hitle
ris darytų naujų nuolaidų. 
Įsakyta visiems Vokietijos pi
liečiams apleisti Jugoslaviją. 
Ten yra apie 20,000 nacių.

Mes iškartume visus vokie
čius, šaukia jugoslavai, bet bi
jome, kad neužteks medžių. 
Hitleris negali pakęsti šitokių 
įžeidimų, sako nacis.

Petrillo pasodintas 
elektros kėdėn

BELLEFONTE, PA., kovo 
31 d. — Elektros kėdėn šian- 

j dien pasodintas 49 metų am
žiaus siuvėjas Paul Petrillo.

WASHINGTON, D. C., kovo 
31 d. — Monopolio veikimo 
reikalais besirūpinęs -komite- " j]s ^0”'nuteistas" už ’ pri- 
tas šiandien informavo kon- kiaUsymų prie vadinamo “ap- 
gresą, kad monopolis yra ken-| (irau(fos užmušėjų sindikato”.

i mo
mento tvirtino, jog jis buvo

ksmingas ir pavojingas visam pe(rillo ugi paskutinio 
kraštui. mento tvirtino, jog jio uuw

Demokratija galės būti stip- tiktai įrankiu, bet ne t i kr no
ri tiktai tuo atveju, jeigu ne- ju sin(]ikat0 chiefu. 
bus leidžiama prekybinių-j Kėdėn buvo
kams sudaryti didelių mono- 12 31 vai 
Polių.

pasodintas 
o 12,34 vai. dakta

ras Otto Raymik paskelbė,
Komitetas pasiūlė valdžiai jis jau negyvas.

priimti keletą svarbių nuosta
tų, kurie žymiai susiaurins 
monopolistų galią.

Neišardyta jugosla 
vų vienybė

Baigtas Bethlehem 
streikas

Hitleris grasina 
ultimatumu

BELGRADAS, kovo 31 d.— 
Naciai dėjo dideles pastangas 
sukiršinti serbus su kroatais, 
bet visos jų pastangos nuėjo 
niekais.

Nacių agitatoriai jau mato, 
kad negalės sukelti civilinio 
karo Jugoslavijoj. Vokiečių 
piliečiai išvažiavo didžiuliu 
laivu, o italai Skuba iš Jugo
slavijos ilgiausiais traukniais.

Pataisyti vokiečių ir jugo* 
slavų santykius galėtų tiktai

JOHNSTOWN, PA., kovo 31 
d.—Šiandien sugrįžo į darbą 
Cambria plieno dirbtuvių dar
bininkai, kurie dvi dienas 
streikavo.

j Cambria darbininkai sutiko
WASHINGTON, D. C., kovo 

31 d. — Valdininkų tarpe eina 
kalbos ir apie prancūzų 
kybinių laivų perėmimą.

New Yorko uoste 
prancūzų transatlantinis
vas Normandie, kurio užlai
kymas kasdien prancūzams 
kainuoja 1,000 dolerių.

Vyriausybės sluoksniuose 
laukiama vokiečių protestų. 
Turima žinių, kad vokiečiu ir 
italų atstovės ruošiasi įteikti1 stebuklas, sako diplomatai, 
protestus ir laukia žinių ir sa- het prideda, kad jie patys ste- 
vo vyriausybių. buklais nebetiki.

BELGRADAS, Jugoslavija, 
kovo, v31 d. Jugoslavijos ir 
Vokietijos diplomatiniai .san- dirbti tokiomis pat sąlygomis, 
tykiai kas valanda b.ogeja. j Itaip ir kiti Bethlehem fabri-

Nacių ministeris von JĮeeren kų darbininkai, 
šiandien apleidį) Belgradą. c_ 12^ 
Jugoslavijos ministeris ;J3erly- kad išreikalautų 
nė, Dr. Ivo Antich, jau atvyko kestį iš darbininkų, kurie ne- 
į Belgradą. 1 , nori mokėti. Bet darbininkai

Vokiečiai paskelbė, kad Hit- pradėjo darbą nemokėdami 
leris šiandien vakare žada į-’CIO unijai, 
teikti Jugoslavijai ultimatu- «———™ 
tną. Pareikalaus, kad deraobi- Giedras,
lizuotų višį jtigoslavijos kh- L 
riuomėnę.

CIO pastatė savo atstovus, 
t unijos mo-

nori mokėti. Bet darbininkai

oi

KAIRAS, Egyptas, kovo 31 
d. — Vakar britų kariuomenė 
užėmė Diredavvą ir perkirto vie
nintelį geležinkelį, kuriuo italai 
galėjo pasiekti Džibutį.

Britų kariuomenė artėja prie 
Džibuti ir Addis Abeba. Visur 
randa didžiausius italų ginklų 
kiekius.

Mussolinio kareiviai visiškai 
nenori kariauti. Eritrėjoj bri
tai artėja prie Asmaros, kolo
nijos sostinės.

KYBARTAI, Lietuva, kovo 31 
d. — Kybartų krautuvininkas 
Mikas Anuškevičius nuteistais 
vieniems metams kalėjimo u2 
pirštinių pardavinėjimą.

Jis pardavė vienam valstie
čiui pirštines už 15 rublių, tuo 
tarpu valdžios nustatyta kaina 
yra 4,80 rbl.

Anuškevičiui bausmė gali bū
ti padidinta, 
perdavė visą 
teismui.

Vilkaviškio
šapira nuteistas 5 metais kalė
jimo už prekių slėpimą.

nes prokuroras 
bylą aukštesniam

prekybininkas G.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Vokiečių ir italų valdžios atstovai vakar vakare įteikė 

Amerikos valdžiai protestus dėl “protekcijon paimtų laivų”. 
Protesto turinys nepaskelbtas, bet manoma, kad jis yra labai 
griežtas.

— “Protekcijon paimti” danų laivai buvo visai nesugadin
ti. Amerikos valdžia leis danų laivų kapitonams pasilikti savo 
laivuose. Vokiečių jurininkai bus uždaryti stovyklosna. Juos 
paseks ir italai.

— Vokiečių ministeris išvažiavo iš Jugoslavijos, bet di
plomatiniai santykiai dar nenutraukti ir prie karo gal ne
prieis.

— Kroatai palaiko naujai sudarytą Jugoslavijos vyriausy
bę. Sukilrino naciai negali išprovokuoti.

— Turkų ambasadorius užklausė Amerikos valdžią ar ir 
turkai galėtų gauti ginklų Amerikoje, jeigu prasidėtų karas 
su naciais.

— Prezidentas leido išvežti nuo didžiojo karo užsilikusias 
prancūzų patrankas į Graikiją.

— Britų aviacija višą dieną ir praeitą naktį smarkiai bom
bardavo visus nacių laikomus uostus Prancūzijoj, Belgijoj ir 
Olandijoj,

— Matsuoka pareiškė, kad Japonija siekia taikos, bet ji 
nesikiš į kariaujančias Europos valstybes.

— Italai sušaudė John Spears, kuris turėjo slaptą radL 
jaus siųstuvą. Fašistai tvirtina, kad 
apie italų laivų judėjimą.

jis informuodavo britus

Hl

Šaulė teka 5:34 
žiasi 6:14 v. v, .<

leid-
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Draugijos Ofisas.

K. KA1R1S, U. S. a. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

L\ pri / iden'as 
rotorius

P. MILLER, finansų sekretorius.
DR. MONTVIDAS. Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, pr-jos Advokatas

V. MANKUS,

“Uncle John’'

N AUJIENŲ-ACMF Tmecnoti- ’
Čia matosi vienas Italų jurininkas nukeldįntas nuo 

perimto italų laivo Newąrk, N. J., uoste ir perduotas 
imigracijos autoritetams.

Štųi jie: per vienų savaitę p. 
Chernauckas įraše aštuoniolika 
naujų narių į Chicagos Rietuvių 
Draugiją.

Ir įraše tokius narius, kuriais

Didelis Vakaras 
Grąikijos Naudai

CHICAGOS lietuviu draugija
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija. 

1739 So. Halsted Street. Telefonas Canal 0117
VALDYBA: 

du -.iš K. AUGUSTAS, iždininkas
P. GA' SKIS, trustisas
F. MILAŠEVIČIUS, trustisas

K CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS 
PASTOGĖS

PRADĖJO DARBUOTIS GEORGE CHERNAUCKAS

gerovei. Sako, turiu kiek atlie- įstojimo miikesčiai bus padeų- 
kamp laiko’ tai įiažiųrėsui, ką-gįami. rį\xįėJ .įauminaš tų^s 
galių pa<iafyti. į ji^ugiję įsirašyti V”

O ką jis gali pudaryti. |ai Ijų- jokio apsunkinimo.
dija vienos sąvajlės rezųį- KųlĮpkoš ęįraųgijos civilis sų~ 
tataį. į sirhik niųs įvyks balappžio 2 į

d. acjrėsu Į486 Grant St. Pra- i v • :' V i • ’ j ‘

Tur būt. nedaug Chicagoję bai daug draugų, juo lab au, 
tesuras’te 1 etuvi i, ku ie nępa-! kad jis visada būdavo linksmai 
žintų n. George M. Chėrnaucko. nusiteikęs, sįį y.isais mėgdavo

_ , t pajuokaut ra iftaug’škai pas-i er dange.į metų p. Gher-, t J -Jį V »•.
1 .4011)011. * ... ,

si jie tarp 25 ir 35 metų am
žiaus.

Reikia tikėtis, kad p. Cher
nauckas ir ateityje suras atliej 
kaino laiko naujiems nariams 
įrašyti. Tąsyk nebus lengv.

ries jį at ikikyti ir tek ems 
Veteran ni’, kaip Markana

nauckas laikė daržus pikni
kams. Įvairių įvairiausios orga
nizacijos vasaros meiu rengda
vo tuose daržuose piknikus, į 1 
kuriuos suvažiuodavo tūkstan
čiai žmonių. O kas tik pikn’- 
kuose da’yvaudavo, tai visad i

z/, . ji f X

_ p:j Dabartiniu laikiv^<ętjernauc- 
_ Urs verčiasi, nainįjį#:''>AŠtuonio- 
į! liktoje apylinkėje-jis turi kele 

.a namų, kuriuos” reikia nuolat 
-.ližiureti (remonto darbai, nuo-

ROSELANDE ĮVYKS , 
SVARBIOS PRA

KALBOS lt • • i '
J'rOSELAND.^ Lietuvių Kul

tūros Draugijos suvirinkime, 
ketvirtadienį, balandžio 3 d.. 
įvyks svarbios', prakalbos Lietu
vos ir (Įabartinip karo klaus- 
niaisS. PrakaįBojs'* prasidės 8:30 
vai. vakaro. 

X ' i .
šia? prųĮtalbas repgia P.erro

Cherną. cku. Toki i hudu p 
Cheinauck s s t paži o su tu : 
stanč’ai zman’ų’ r įsi jo L-

i airi pakahkarįn-i,.''bįt vis suran- 
d > la ko ir pr'įį^inkijĄ veikimų .

.cik.a. asakyti, kad Aštuonio

CHICAGD^LIETUVJŲ
DĖ.AUGIUOS SUSI- ' 

'-lilNFlMAS- -' .....
Chicago L’etųvių Draugijo 

eilinis susirink mas įvyks balan
džio 8 <L Masonię Temple, Į51

K \Š0

“KELEIVIS?
Ar

■o t
MII

Žinai, k dėl vieni ji gi
ne k ik bet visi mėgsta 

, ti ’

Kuli-ųa'
. nors 

draudžia

pasislėpę jj 
savo parapi- 
ji j rankas

\ei į 
>iuUijuota. 
jonines , •'. 
paimt

‘Keleivi’ žmonės mėgsta dėl 
to. Kad jis niekųm nepataikau 
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

žmonių mulkintojus ir apga- 
-/ik.is jisai lupa be jokio ' p&’si- 
era i įėjimo

Kf to pone rasi visokių pa- 
thi'mų. pamokinimų, gražių 
eih į, įdomių paveikslų ir žinių 

ūse pasaulio.

h anuoja tik $2.00 metama.
A.iresa- toks:

“KELEIVIS
253 Broadvvay, 

hostON, MASS.

iį inbtų veikia organizacijose. 
<ai kurios organizaę'jds fafctiš 
\ai
m i:

ir jfijkurG tik'jo pastai 
Toki:- badu jis yra tų 

aiiiza\ ijų tėvas”.
Prieš

lit nė organizacija, kuri ėmė 
pintis Aštuonioliktosios apylin
kės reikalais. Nemažai joje vei
kė ir dabar tebe. eiki t p. Chcr 
nauckas, ir šiokių tokių pageri
nimų apylinkei išgąvo.

Kai “bum” laikais labiau pra-

or-

f kiek metų susikūrė no-
" ru-

tytjs į |<itas kolonijas, tai p. 
Chernauckas nusitarė pasįlikt 
viofoje^ Ivirtindųmas, jog ir šio
ji kolonija /turi ateitį. Ir jis ne
suklydo. Išsikėlę kitur, dauge
lis labai skambiai nagus nude
gė. o Aštuonioliktoji kolonija 
pamažu ėmė gražintis, puoštis. 
Šiandien ji nepalyginti šauniau 
atrodo, . negu prieš, tarsime, 
penkerius metus. Namai, kurię 
pirma buvo visiškai apleisti, da-

Pastaruoju laiku p. Cher- 
inauckas pasiryžo pasidarbuoti 
Clrcagos Lietuvių Draugijos

JACK SWIFT

susirin . ■
r m e u

K i_) žinia, metini 
ajas /.a varkė, kad 
utų iš viso tik keturi sus’rin- 

kiniai. Tačiau tie susirinkimai 
bus pamarg narni programom! .

.raina susidės iš kalbos, kuria 
pasakys P. Grigaitis, “Naujie
nų” redaktorius. Po to bus šiaip 
sau draugiškas pobūvis.. Pradžia 
3 vai. vakaro.

GARY, IND.
Gary Lietuvių Kultūros Drau

gija sparčiai auga tiek nariais, 
tiek turtu. Draugijai jau pri
klauso gerokas būrys vyrų ir 
moterų. Nuo pat susikūrimo vi
si nariai labai gražiai sugyvena. » . » ‘t ’ '

Metiniame draugijos sųsįrįn- 
khųc vice-pįrm. Prą|<urątįeųė

pau-

gįntas. Įkisiuiymas liko prilip
tas.

Piriiiinin|Įą$ Kazimieras Pur
vinis pareiškė pupmonę, kad 
butų sudarytos lengvesnės :;ų- 
|ygqs jaunikiui įstoti į .draugi
jų. Kadangi ižde pįnįgų yra, tai

somybės Sąjunga, 
sumykęs
Grigaitis, “Nąųjieųų” redakto
rių s.

Rejškia, 
ką ši organikaja' jau ? reng a 
ketvirtas prąkąj|ia^z,. Ir vi: o 
)iakalĮ>os yra pamokinančio 
erta jas lapkyR.

Sąjungą,, Kalbe,s P.

b?"

♦NAUJI CHICAGOSHE 
! TUVIU DRAUGIJOS

P NARIAI';
Louis Zanowskis
Mathcw Pauga
Sophie Angel
Kotryna Kazlauskas
Ona Jankauskis

Š t a n i sjo va s p rb p na s
Aldona Katilius
Victoria Chernauckas
A ntanas Marčinkaitiš
Ignacas Anįrieuckaš "
Frahk W. Chernauckas
Petbdiiėlė D. Taibralis « l’ , • * 4,
Jurgis AVošiliuš
EsleTIe Chernauckas
Auna Chernauckas

• . • •* ► * * %

Paul Baskaiiski
Aini Vaicekatiskąš
Jošėpli Johmy^aicękauskas
Beatriče Pailga
Anna Watts
Alekander J. Saike y
Julįa Saikeli
Pauline Whalen
Zinovia Salkėn

Vakar armija paėmė karo 
tarnybai 542 Chięagos ir Illinois 
vyrų, šiandien tarnybai rapor
tuos 702. r • »..

Naujas ' įvesdinimo centras, 
kuriame naujokai vakar rapor
tavo, yra 132-tro pulko arinory, 
2653 W. Madison Street.

Chicagos Ci'vic Op tos rūmuo
se trečiadienio vakare įyksta di- 
jžiuLs įvairenybių vakaras, ren
giamas Graikijos sušelpimui. 
Dalyvauja visas “sietynas” gar
sių filmų ir radio “žvaigždžių”, 
taipgi daugelis, laikraštininkų ir 
žymių chicagiečių.

Tikimasi surinkti $36,000. Da
lis programo bus transliuojama 
per radio.

“Argentinos 
Lietuvių Balsas

Casilla de Correo 303, 
Buenos Aires, Argentina.

KRAFT FRENCH 
DRESSINC5

STRA1GHT BOURBON WHISKEY—9Q PROOF • SCHENLEY DISTILLERS CORP., N. Y. C.

AM(RĮČaA lAįRG^T 
SEIŲNG BBAND . .

Spausdinam

No. 4340 — Popietinė suknelė. Su
kirptos mieros 16, 18, 20, taipgi 34, 
36, 38, 40, 42 ir 44.NAUJIENOS

1739 South Halsted Strest 
CHICAGO, ILLINOIS 

Ttl. Canal 8500

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di
džiausia lietuvių organizacija. Tai lietuvių 
apd ra ūdos tvirtovė Amerikoje. Tai lietuvių 
brolybes frt'ieriia’e organizacija. SLA trokš
ta dar daugi.m gtrų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais vienon didelen ir gražion šeimy
nom Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau
jiems nariams priimti.

Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel
no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė. 

U Bet Susivienijimas teikia lietuviams dangčius, 
.. .......,01 IV. neguH.apdraudę.' Susivienijimas veikia Kultū

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

Dabųr visose lietuvių kolonijose darbuojasi šimtai SLĄ. organi
zatorių. |<ai vienas tų organizatorių aisilarikys į jūsų ‘namus, pa
klausykite jo patarimo—prisirašykite prie Susivienijimo su visa 
savo šeimyna.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE '

30? U ėst 30th Street, New York, N.

PLAKATUS, BILIETUS 
BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

MADOS

4340

Norint gauti vienų ar dau
giau vir$ nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
Sp. Halsted SL, Chicago, III.

I 0OW TO YOUR CI-EVERNE35, COUNT.
perkars i gan heLpalso.

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas Ir valstija)

TETAA, THOU ART OFMY BLOOD, 
BŪT THOU WERT RE5PONSIBL-E FOR 
THIS DFJ AY- YEGAVE J ACH SVVIFT 
A CHANCE TO SPOlL OUR PLANS

NAUJIENOS Pattern Dept
1789 S. Halsted SL, Chicago, I1L

Čia {dedu 16 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdi No.—..........
4 >■*- f f *

Mieros ___________  per krutinę

‘RA; LaeSY’ UITA, MY TRIUMPH IS NEARLY 
COMPUUTE., RA-MU RAS(ME
• H|q ,ęb)|EF ĄtDĘ: ‘

FOR THIS YE SHALL 0E HADE ■ 
A MERE SOLPIER IN THE RQYAL 
GUARp. YE ARE NO LONGER

A PRINPESS



Antrad., balandžio 1, 1941 NAUJIENOS, Chicago, IR,

SLEPIA SAVO VEIDĄ

KAS DABAR DEPAS! IIETIIVOJE1

STALINO OKUPANTAI NAIKINA LIETU
VOS MIŠKUS

Lietuvos miškai naikinami, o žmonėms tenka nuo šalčio 
dantimis kalenti, nes viskas vežama į “matušką Ra- 
seją”.

Keliais atvejais buvome rašę, 
kad labai bloga susovietintoje 
Lietuvoje ir “kuro fronte”. Pa
tys sovietų laikraščiai kelia 
triukšmų, kad komisijos dar 
kaip reikiant nepradėjo posė
džiauti, o žiema jau gerokai į- 
pusėjo. Tuo taqw ma’kos dar 
tebestovi miške! šituo klausimu 
pasisako mm, inž. J. Vidman
tas, kuris “Tarybų Lietuvos“ 
skiltyse pasirašinėja kaipo vy
riausiosios kuro valdybos virši
ninkas.

Straipsnio pradžia parašyta 
pagal visus “leniniškai-staliniš- 
kos“ scholastikos dėsnius. 
“Buržuazinės Lietuvos ūkis ne
pasižymėjo nei pažangumu, nei 
sistema. Jis buvo tvarkomas 
labai pasenusiais, tariamai libe
raliniais pr'ncipais. Niekas ne
sirūpino nei statistika, nei ku
ro vartojimo racionalizacija, nei 
bendro kuro ūkio vaizdo išaiš
kinimu“. Tik dabar prasidėjo 
nauja gadynė, “liktai įvedus 
tarybinę santvaikų kuro tikiu 
buvo tinkamai susirūpinta“. 
Tik, deja, viso to “susirūpini
mo“ rezultatas yra tas, kad ku
ras pradėta svarstyti aptiekoriš- 
komis svarstyklėmis, o turint 
galvoje tų, visiems žinomų, fak
tų, kad viskas Bolševikijoje d r- 
bama slachanoviškais tempais, 
tai pasidarė taip, kad kuro žmo
nės nebegauna. Gal liepos mė
nesį komisijos, kurioms paves
ta kuro normas nustatyti, ir 
baigs savo posėdžius, bet šia 
žiemų žmonėms tenka kalenti 
nuo šalčio dantimis. Inž. Vid
mantas pats pripažįsta, kad 
“normų sistema išėjo kiek su
dėtinga ir ne kiekvienam su
prantama. Bet šis darbas dirba
mas musų krašte pirmų karta 
ir nesklandumų sunku pradžio
je išvengti“. Reiškia, paekspe
rimentuosime, o kad žmonėms 
tenka dėlto šaltį kęsti, tai ne
svarbu ! Tenka šia proga prisi
minti, kad visose kultūringose 
valstybėse egzistuoja draugijos

PASIŪLOS PAVASARIUI
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS

Čia Nereikia Ca*h 
Rolfc—lOO ket. pMu __ ...............— *100
SkyHtan Stogam* Cementą*.

(5 gral. ken.) Oal. **** i*
Wallboarfl—dideli Šmotai, pėda .......... 2c
Plauterboard, pėda .._________  _____ 2c
faallava. rcr. *1.00, specialiai *1.20 
2x6, speciali kaina, pėda .............. 3 *4 c
Cedrinlal Poniai (7 pėdų) .........  10c
116 Obliuoto* Ir pritaikyto* tento* 1%C

• už pėdą
Taipgi Cementą*. Smilty*, Žvyrai 

NEREIKIA C ASM
ApnkaitHavima* ir Pri*tatyma* Dykai

ALBERT LUMBER
& SUPPLY CO.

3800 SO. WESTERN AVENUE 
Tel. LAFayette 2101

Atdara kasdien 7 v. ryto iki, 6 v. v., 
nedaliomis 8 v. r. iki 12 vai. dienos

kovai prieš vivisakcijų, t. y. 
prieš eksperimentavimų, kad ir 

! moksliniais tikslais, su gyvais 
'gyvuliais. Ar pagaliau žmonijos 
sųžinė nenubus ir nepakels sa
vo balso prieš eksperimentavi
mų su gyvais žmonėmis?

Vyriausias kuro tvarkdarys 
rašo: “Miesto normos yra pa
kankamos rūpestingam, tvar
kingam vartotojui, ir, žinoma, 
per mažos netvark'.ngiems arba 
per daug išlepusiems žmonėms. 
Kaimo normos irgi yra pakan
kamos apdairiam vartotojui, su 
sąlyga, kad vartotojai pradės 
taupyti kuru ir patys aktyviai 
prisidės prie kuro sutvarkymo“. 
Matyti, Lietuvos žmonės dar 
per tokį trumpų laikų neišmo
ko gyventi taip, kaip Maskoli- 
joje kur, žmonės, išgyvenę 1 o 
bolševikų režimu 20 su viršum 
metų, džiaugiasi, kai gauna pu
sę svaro sviesto virš normos 
nors ir viena kartų per metus, 
gegužės 1 d. proga...

Atrodytų, kas butų paprastes
nio, jeigu Lietuvoje staiga taip 
pritruko kuro, kaip atvežti ir 
malkų ir angl ų iš “galingosios“ 
sovietų Sųjungos, kur miškai 
tęsiasi per tūkstančius kilomet
rų ir kur anglies gamyba, kaip 
nuolat skelbia sovietų propa
gandistai, didėja gimtais ir tūk
stančiais procentų. Bet, mato
mai, ne viskas taip gražu Sta
lino karalystėje, kaip skelbia 
propaganda.

Bet, kaip sakoma, ne čia šuo 
užkastas. Reikalas yra daug 
tragiškesnis, ir tai Lietuvos gy
ventojams. Sovietų Lietuvos 
spauda skelbia, kad lentpjūvių 
pramonė dabar smarkiai paki
lusi. Tam pačiam “Tarybų Lie
tuvos“ numeryje, kur inž. J. 
Vidmantas kalba apie kuro tau
pymo reikalingumų, įdėta žinia 
apie Švenčionėlius. Ten sakoma: 
“Smarkiai išsivystė Švenčionė
lių lentpjūvė“. Lentpjūvės “iš
sivystė“ ir kitose vietose. Bet 
kur eina tų “išsivysčiusių“ lent
pjūvių gamyba: rustai, lentos, 
geležinkelių pabėgiai, faniera, 
parketas? Deja, ne Lietuvos 
žmonėms, o traukiniais į sovie- 

’ tų Rusi jų, kuri dėl savo sta- 
chanoviškų tempų nesugeba su
naudoti savo miškų. Be to, Vė
luvos gyventojai žino, kad kiek 
buvo okupantų, tiek retėjo Lie
tuvos girios, ši yra tikroji ir 
vienintelė priežastis, kodėl Lie
tuvoje staiga pritruko kuro, jog 
inž. J. Vidmantas pataria “tau
pyti kiekvienų kuro gabaliukų“!

NADJTENV-ACME Tr-i()Dhoto
Earl Browderis, Amerikos komunistų .slalinukąs, 

užsidengė veidų kada fotografai mėgino nufotografuoti 
jį atvykus į federalinį kalėjimų Atlantoje. Browderis, 
prirakintas prie kito kalinio, žengia kalėjimai), kame 
jis turės išsėdėti 4 metus už pasportų apgaulystę.

Dr. E. L. Kaukas

SAVO JAUNYSTĖS AUKURE
Jus, tur būt, dar atsimenate’ 

mano prietelių skulptorių. Jis 
paseno, bet išliko vis dar toks 
pat malonus ir lengvabūdis bo
hemos sūnūs. Prieš kelias die
nas jis atvyko pas mane į li
goninę. Menkas jo apsiaustas 
visai nesiderino su smarkiuoju 
šalčiu.

— Klausyk, galėtum šilčiau 
apsirengti, o taip įvairios ligos 
gali tave griebti.

— Aš užsigrūdinęs žmogus, 
— atsakė jis, — bet štai viena 
nelaiminga moteris neseniai per
sišaldė ir vakar mirė jūsų ligo
ninėj. Aš norėčiau padaryti jos 
kaukę. »

Mes radome jų lavoninėj. Ne
kreipdamas dėmesio į ten bu
vusius žmones, jis tuoj ėmėsi 
darbo. Liesas, sudribęs kūnas, 
raukšlėtas veidas, o jis tepė jį 
vazelinu ir kartojo: “vargšė... 
kvailutė... ar gi galėjo taip?... 
štai ir po visam.” Žiųriu: net 
ašaros jam akyse pasirodė. Nie
ko nesuprasdamas, aš nuėjau.

Vakar jis vėl atėjo ir štai 
ką papasakojo. , ; , .

Toji pagyvenusi ir nūn miru
si moteris kadaise buvusi grak
šti ir graži mergina. Ji . buvo 
modeliu jį išgarsinusios statu
los “Besimaudančioji”. Jis jau 
seniai tų savo gyvavaizdę iš 
akių paleido, bet prieš kokias 
10 dienų, būdamas įvairiais rei
kalais viename kaimyniniame
mieste, susitiko su ja nuvytu
sią, nusigėrusią, skurdžiai ap
sirengusia... Išsikalbėjo. Pradė
jo prisiminti jaunystę. Užkan
do, išgėrė.

— O kur toji “besimaudan
čioji”, kurių tu kadaise nuo 
manęs lipdei? /— staiga ji pa
klausė.

— Ji stovi išdidžia gražuole 
miesto sodne, — atsakė skulp
torius. . •. /

jis, laike save jos persišaldymo 
kaltininku, bet mirštančioji mo
teris prasųmonėjimo valandėlėj 
dėkojo jam už tai, kad jis at
gimdė jos atminty praeitį, ka
da ji savo grožiu galėjo džiu
ginti ir įkvėpti žmones; ji dė
kojo už tai, kad jis gražino ra
mybę jos nusikamavusiai sie
lai... ) . .

Egzaminuoja 
Aplikantus Karo 
Aviacijai

STATYKITE NAUJA 
NAMĄ

<aras L/uropoje
Jei norite žinoti apie karų ir kitus pasaulio 
įvykius, tai skaitykite “Naujienas”.
“Naujienos“ yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite “Naujienas“ šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi- 
cagų), $6.00. Chicagoje ir Europoje—$8-00.
Money Orderį ar čekj siųskite:

“NAUJIENOS”
1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS
Susipažinimui kopiją pasiųsime veltui.

— Ach!... Tai netikėtumas! Ma
lonu išgirsti... aš noriu... aš tu
riu jų pamatyti, būtinai būti
nai... — susijaudino ji.

— Dabar žiemos metu — ne 
laikas. Ji visa apsnigta. —

Girkštelėjusi moteris neatsi
leido: “Ne, noriu dabar, pasi
imki mane kartu, aš turiu į sa
ve pažiūrėti, kokia aš buvau 
jauna... maldauju 1 tavęs, pasi
gailėk; mano gyvenimas toks 
niūrūs, toks baisus. Pasigailėk, 
pasiimk mane kartu.”

Nors ne labai šypsojos kelio
nė su ta apsileidusią moterimi, 
bet jis sutiko. Buvo susitarta, 
kad jiedu kartu apžiūrės statu
lų, o paskui ji grįš atgal.

...— Matai, mano teisybė, — 
tarė skulptorius, kai jiedu pri
siartino prie apsnigusios statu
los.

— Nieko, nesvarbu, aš turiu

jų matyti! —
Kaip' katę ji’ įsilipo į papėdę 

ir nuogomis rankomis ėmė va
lyti nuo mauduolės sniegą.

— Nekvailiuok, persisaldysi, 
susirgsi! —

Bet ji nesiklausė ir vis smar
kiau žarstė sniegų. Kai, paga
liau, viršutinė statulos dalis bu
vo nuvalyta, nuvytusioji jos gy- 
vavaizdė apkabino savo sustin
gusiomis rankomis bronzinę 
gražuolę ir apsiverkė.

Maldauju tavęs, nulipk, atsi
remk į mane, duok rankų, šok 
žemyn, — šaukė bejėgis skulp
torius.

Ji numetė apsiaustų, nusidra- 
skė palaidinukų:

■ — Matai, matai, tokia aš. bu
vau ! O štai kas dabar beliko iš 
manęs: gyvi griaučiai. Tai tu 
matai, o tu negali matyti ma
no giyvenimo praeities, pilnos 
skurdo ir paniekos.

Ji klykdama puolė nuo pa
pėdės į sniegų. Nuo šalčio ir su
sijaudinimo ji visa drebėjo.
Jis su dideliu vargu apsirengė 
ir ištempė jų, iš aptemusio sod
no. ■ "y

Viešbuty jis paguldė jų; j lo
vų. Ant rytojaus pakilo tempe
ratūra, o dar už paros gydy
tojas pripažino plaučių uždegi
mų. Jų nuvežė į ligoninę.

Skulptorių griaužė sųžinė, nes

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ 
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Mėsininkas 
M. Bertash 
Naujoj Vietoj 
Ims Užsakymas Parengimams, 

Alinėms, Valgykloms
Chicagiečiams žinomas mėsi

ninkas M. Bertash moderniškai 
įsitaisė didelį mėsos biznį, ad
resų 3615 So. Halsted Street, 
telefonas Yards 2140 ir 2141.

M. Bertash’ius per keliolika 
n^etų pristato mėsų į restora-| 
nūs ir hotelius.
Sudėjo Moderniškus Įrengimus.

Pradedant nuo Balandžio-Ap- 
ril pirmos, jis parduos mėsų1 
“wholeisale” ir pristatys dides
nius užsakymus parengimams, 
piknikams, kliubams ir taver- 
nams.

Biznierius M; Bertash užpra
šo liėtuvius užeiti į jo nauja 
sandėlį pamatyti naujus šaldy
tuvus ir įrengimus. — J. A. S.

U.S. rūmuose (senajam pa
šte), kambaryj 283, dabar yra 
egzaminuojami aplikantai, ku
rie nori įstoti i U.S. karo avia
cijų lakūnais ar mechanikais. 
Aplikantai turi būti 2£'-26 me
tų amžiaus, piliečiai ir nevedę.

BIH—TfcBlg

DVI PAVYZDINGOS 
KRAUTUVĖS

BEATRIČE 
17 i«wds 
>2975

AMBASSADOR
21
*3975

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 nęatidė- 
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 apiprvendin- 
tus namus. Esu tikras tie namai 
tamstai patiks, nes jie yra labai 
gražios formos, ekonomiški ir ne
brangus (didžiumoj 2 flatų).

Per paskutinius 18 metu esu 
pastatęs arti 300 namų ir visi ma
no kostumeriai yra pilnai paten
kinti. kas liudija, jog ir tamsta 
pavedęs man <?avo namo statymo 
darbą busi pilnai patenkintas.

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

JOHN PAKEL
BUILDING CONTRACTOR

6816 So. Western Avė.
TeL GROVEHILL 0306—0363

TAUPYK!
4184 Archer. Avė.
3142 W. 63rd St.

FOR NEW

PACKARD - CHRYSLER - PLYMOUTH
3451

Archer Avė.
Tel.

VIRginia
2332

4030 
Archer Avė.

Tel.
VIRgin a 

1515

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US”
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Turtas Virš$5,500,000.00
Apart Apsaugos, Turime 01 r n nnn n n 
ATSARGOS FONDĄ ViršMSUjUUUiUU

..... and
LOAN ASįSOClATIONof Chicago 

JUSTIN MACKIEWICH, Pres. f 
4192 Archer Avenue!

VIRginia 1U1

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų 
MOKAME DIVIDENDŲ 31/2%

11111111,1111111111 III IIllllIIIIII UI II II>!•><■<I

Busi turtinges
nis ir laimin
gesnis. Turėsi 

UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERALSAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

- • • OF CHICAGO ’
Mokame 3F4 % Dividendų

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

Tvmts $1,000,000.00

TONY LUKOŠIUS'
Geriausias Brighton Parko

DRABUŽIŲ
VALYTOJAS

2555 W. 43rd St.
Reikalui Esant šaukite:

Tel. Lafayette 1310

Atrodykite Metus Jaunesni 
NATŪRALIAI ATRODANTI

Dantų Fleitai

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

dentistų. ___

$050■J iki 
.$35

Apkain.
Nemok.

Pleitai 
Pataisomi Elėj na Bros

’d

Ae; __
KIENO KALTE?

Bet--

Kas užmokės bilas?
Ar JUS galėtumėte užmokėti už padarytus nuosto
lius? Ar JUS galite rizikuoti ilgų metų bylas teis
muose kurios užtrauktų dar didesnes išlaidas? Įsta
tymai jums uždraustų vairuoti karą iki skriaudos 
neatlygintos. Kam statyti save pavojun? Vairuok 
atidžiai, ir pasirūpink tinkamą apdraudą. Specia- 
lės žemos kainos atsako mingiems vairuotojams! 
Klauskite apie šią apdraudą šiandien!

Rašom visokią Apdraudą
ugnies T. RYPKEVIČIA gyvasties 
LANGŲ 1739 SO. HALSTED ~STREET~ APVOGIMŲ

RAKANDŲ (NAUJIENŲ NAME) IR KITŲ

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

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

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

Sekm. 10 iki 4.

GERBIAMI NAU
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Prof. Hutchins’o nuomonė
Antru kartu Ghicagos Universiteto prezidentas, 

prof. Robert Maynard Hutchins, išėjo viešai prieš pa
galbos teikimą Anglijai. Pirmą kartą jisai pasakė kalbą, 
kritikuodamas atstovų buto bilių 1776; dabar tas bilius 
jau yra virtęs įstatymu, tai prof. Hutchins peikia Jung
tinių Valstybių administracijos pastangas tą įstatymą 
vykdyti. Jisai sako, kad, teikdama pagalbą britams, Ame
rika eina į karą, ir jisai klausia: “Kokiais tikslais mes 
einaipe į karą?”

Prof. Hutchins nemano, kad Anglija kariauja, gin
dama demokratiją. Jisai nemano, kad Jungtinės Valsti
jos privalo gelbėti britų imperiją. Jisai nemano, kad 
Jungtinės Valstijos turi pareigą arba teisę daryti tvar
ką pasaulyje. Jisai nemano, kad, sumušus Hitlerį, bus 
išspręstos žmonijos problemos. Jisai nemano, kad, Hitle
riui laimėjus karą, Jungtinėms Valstybėms gręstų koks 
nors pavojus iš nacių pusės.

Kaip matome, Chicagos Universiteto prezidentas 
viską neigia, ką prezidentas Rooseveltas ir jo politikos 
rėmėjai sako. Hutchinso išvadžiojimuose yra tiktai vie
nas teigiamas dalykas, tai — kad reikia, nežiūrint kokia 
kaina, išlaikyti taikę. Jeigu Amerika pražudys taiką, tai 
ji pražudys viską. Taika — kad ir čia dar kaip!

Labai lengva įrodyti, kad šita Dr. Hutchinso nuo
monė yra pagrįsta vėju. Juk taika priklauso ne nuo vie
nos šalies. Taika yra tarptautinis dalykas. Ji yra galima, 
tiktai kooperuojant dviem, kelioms arba daugeliui vals-’ 
tybių. Taiką pasaulyje sugriovė Hitleris, Mussolini, Sta
linas ir Japonijos imperialistai. Ar su šitais agresoriais 
Amerika gali kooperuoti?

Agresoriai su agresoriais eina išvien (bent kol kas), 
bet su jais negalį, kopįjeruoti Tie viena taikinga tauta. 
Kiekviena taikinga tauta, kuri mėgino su vienu arba ki
tu paminėtųjų agresorių palaikyti draugingus santykius, 
buvo apgauta ir užpulta arba buvo priversta pasiduoti 
ir patapti agresijos įrankiu. Dėl to, kad Anglija nenorė
jo pasiduoti Hitleriui, tai jisai su ja kariauja. Dėl to, 
kad Suomija nenorėjo pasiduoti Stalinui, tai jisai ją už
puolė ir apiplėšė. Dėl to, kad Graikija atsisakė kapitu
liuoti prieš Mussolinį, tai dabar eina karas tarp Italijos 
ir Graikijos. Kaip gi tad galima, šitų faktų akivaizdoje, 
tikėti, kad Jungtinės Valstybės galės gyventi taikoje su 
nacių Vokietija — po to, kai ji užkariaus Europą, Afri
ką ir didesnę dalį Azijos?

Didesnį absurdą sunku įsivaizduoti. Bet prof. Hut? 
phins — labai mokytas ir protingas žmogus — tuo tiki. 
“Credo, quia absurdum!” (Tikiu, kadangi tai yra nesą
monė.)

Jisai taip tiki dėl to, kad jo akyse taika yra abso
liutiškas geras, o karas — absoliutiškas piktas. Tai yra 
dogmatiškas protavimas. Religiniai nusiteikę žmonės yra' 
linkę šitaip protauti. Neretai taip protauja ir profeso
riai, kurie studijuoja, užsidarę savo kabinetuose ir už
miršdami apie gyvenimo tikrovę.

Laimė, kad prezidentas Rooseveltas nėra panašus į1 
tokius profesorius. Jisai žino, kas šiandien pasaulyje de
dasi. Todėl jisai žino, kad yra daug blogesnių dalykų’ 
gyvenime, negu karas! Jisai žino, kad taika su Hitleriu 
yra negalima. Hitleriška “taika” yra daug aršesnis daly
kas, negu karas.

Nėra abejonės, kad Amerika eis su Rooseveltu, o ne 
su Hutchinsu.

prieš International Harvester 
Kompaniją, dalyvaus Ameri
kos Žmonių Konvencijoje, 
kuri įvyks New Yorke balan
džio 5 ir 6 d. d. ir į kurią sų- 
yažiuog karo priešai iš viįo 
krašto.

“Streikininkų delegacija iš
važiuos iš Ghicagos pirma
dienį, kovo 31 d., ir kelionėje 
sustos Detroite, Toledo, Cle- 
velande ir vakarinėje Penn- 
sylvanijoje ir rinks aukas 
streiko paramai unijos mitin
guose ir masiniuose streiko 
simpatižatorių mitinguose. 
Masinis mitingas įvyks taip 
pat New Yorko mieste ket
virtadienį, balandžio 3 d.

“Delegacijos kalbėtojai at
sišauks taip pat ir, į Ameri
kos žmonių Konvenciją...”
Ne be pagrindo kongresma- 

nas Dies $akė, kąd į tos unijos 
vadovybę yra įsiskverbę komu
nistai. - '

Darbininkų streiką komunis
tai nori panaudoti savo pro-hii- 
leriškai “taikos” propagandai.

Bet streikas Cbicagos Inter
national Harvester kompanijos 
dirbtuvėse jau yra atšauktas. 
Streikininkų delegacija nebetu
ri tikslo keliauti į Nc\y Yprką 
ir kelionėje sakyti prakalbąs.

ARGI LIETUVOS PADĖ- 
TIS KITOKIA?

Ryšyje su p. A. Smetonos at
vykimu į Ameriką jau buvo 
spaudoje pasirodę keletas neaiš
kių, kits kitam . prieštaraujan
čių arba ir visai neteisingų pra
nešimų. Buvo paskelbta, jogei 
p. Smetona pareiškė esąs “pir
mas ir vienintelis Lietuvos res
publikos prezidentas”. Šita ži
nia paskui buvo atšaukia.

Buvo paskelbta, kad p. Sme
tona apsigyvensiąs Lietuvos Pa
siuntinybės name Washingtone. 
Šitas pranešimas paskui irgi bu
vo viename rytų laikraštyje at
šauktas. Bet dabar tame pačia
me laikraštyje vėl rašoma, kad 
p. Smetona norįs apsistoti 
Washingtone, Lietuvos Pasiun
tinybėje, ir “paskubomis” rašy
ti knygą apie Lietuvą.

Ten pat tačiau yra pasakoja
mą ir visąi keistų dalykų: kad 
Latvija ir Estija netekusios už
sieniuose (ir Amerikoje) kokių 
tai svarbių privilegijų, kurias p. 
A. Smetoną išsaugojęs Lietuvai.

Apie tai rašo A. B. Strimaitis, 
kuris su grupe kitų ųew-yorkie- 
čių atsilankė nas “Lietuvos Pre
zidentą” kotelyje ir gavo “au
dienciją”. šitoje “audiencijoje” 
p. A. Smetona atvykusiam jį 
pamatyti “rinktinių asmenų bū
reliui” (taip save ir savo drau
gus apibudina toš koresponden
cijos rašytojas) pasigyrė, kad 
jisai išgelbėjo Lietuvos nepri
klausomybę nuo galutinės pra
žūties, pabėgdamas į užsienį ir 
išsiveždamas “Lietuvos vėlia
vą”. Kadangi jisai pabėgo, tąi, 
girdi, bolševikai negalėjo gauti 
jo parašo po Lietuvos pavergi
mo aktu.

O Latvijos ir Estijos prezi
dentai nepabėgo ir Sovietų ko
misarai privertė juodu pasira
šyti, kad Latvija ir Estija “per
vedamos” Rusijai.

Todėl, girdi dabar Latvija ir 
Estija jau nebeturi teisės užsie
niuose laikyti sayo pasiuntinių 
arba konsulų, — tuo tarpu kai

KOMUNISTŲ POLITIKĄ 
, KIŠĄ Į UNIJOS 

REIKAtUS

Prieš keletą sąvąičįų komu
nistai, naciai if kai kurie paci
fistai suorganizavo “Amerikos 
Taikos Mobilizacijos” komite
tus. Dabar tie komitetai šau
kią “Amerikos Žmonių Kon- 
vepdją” New Yorke, balandžio 
5 it 6 d. d . , .

politikos padaras. O betgi ko
munistai tempia į tą “liaudies 
kon venci j ą” s treikuoj ąnčiųj ų 
darbininkų atstovus. Hitlerinės' 
“taikos mobilizacijos” biuras 
CJiicagoje išsiuntinėjo spaudai 
teįkį pranešimą:

“Keturiasdešimts deįęgatų, 
atstovaujančių Farpi, Equįp- 
ment Wprkęrs Drgąnįzing 
Commįttee ąkyfius Čhicagp- 
je, kurie dabar streikuoja

> A * . t

Lietuva šitą teisę turi.
Iš to išeina, kad iš 3 Pabal- 

tijos valstybių dvi jau yra prį- 
pažintos teisėtai prijungtomis 
pęie Rusijps. Tik Lietuva dar 
sugebėjo šito liūdno likimo iš
vengti — ir tai pasidėkojant p. 
Smetonai I

Sunkų tikėti, kad tqkįąs ne- 
šąniohes butų galėjęs pasakoti 
toje “rinktinių asmenų audien
cijoje” p. Smetona. Kaip minė
jome, jau ne vienas klaidingas 
pranešimas apie jį būvo pasiro
dęs spaudoj. Bet p. Strimaitis 
taip rašo (“Vienybė” 1941 ųi. 
kovo 28 dieną) įr ištrauką iš 
m korespondencijos žemjąų pa
duodame.

Latvija ir Estija “žuvo”, o 
Lietuva — ne. i

A. B. Strimaitis rašo:
\ “Bolševikai jėgą užėmė Pa
balti jos valstybes: Lietuvą, 
Latviją ir Estiją, bet Lietu
vos politinė padčtįs toji gra
žu skiriasi nuo anų dviejų 
valstybių. Latvijos ir Estijos 
prezidentai, brauningo prie
varta, pasirašė -sutikimą’ į- 
jungtį savo valstybes į sovie
tų sąjungą, Lietuvos Prezi
dentas A. Smetona išnešė 
Lietuvos vėliavą ir nepasira
šė Rusijai Lietuvos pervedi- 
mo akto. Vadinas, pasaulio 
diplomatų supratimu ir tarp
tautinių teisių pagrindu, Lie
tuva buvo ųžkariauta, taip, 
kaip Suomija, Norvegija, O-

’ landija, Belgija., Lenkiją ir 
kitos tautos. Lietuvos ^rezi
dentui nepasirašius rusams 
Lietuvos prisijungimo akto 
prie rusų sąjungos, užsie
niuose Lietuvos atstovybes 
pareiškė griežtus protestus 
prieš Lietuvos invaziją per tų 
valstijų vyriausybes, tokius 
protestus pareiškė bendrai 
lietuvių liaudis užsieniuose, o 
ypatingai šiaurės Amerikoje. 
Todėl ir skiriasi Lietuvos po
litinė padėtis nuo latvių ir es
tu.

v

“Kol kas matote, kad pie
tų ir šiaurės Ameriką val
džios palaiko Lietuvos atsto
vybes, tuomi nepripažįsta ru
sų jėga įsibriovimo Lietuvon, 
ko kitos valstybės, kurių Pre
zidentai, kad ir prievarta, pa
sirašė sutikimą prisidėti prie 
Rusų Sąjungos, neteko šioje 
šalyje tų privilegijų.”

Tai šitaip, anot p. Strimaičio, 
buvo ąiškiiiama Lietuvos padė
tis paminėtoje “audiencijoje”.

Jeigu “rinktinių asmenų bū
relis” priėmė šitą aiškinimą už 
gryną pinigą, tai jie pastatė sa
ve ant jii&ko. / Jisai yra visai 
neteisingas, prieštarauja žino
miems faktams ir nėra parem
tas nei tarptautinėmis, nei kito
kiomis leisėhiis.

Yra faktas, kad Amerika 
valdžia nepripažino ne vienos. 
Pabalti jos respublikos užgrobi- 
nip. Valstybės departamentas 
Wasbinglone;, pereitą birželio 
mėnesį, padarė vieną pareiški
mą dėl sovietų įsiveržimo į Pa
baltijį apie Lietuvą, Latviją ir 
Estiją kartu.

Yra taip pat faktas, kad 
Latvijos įgaliotas ministeris (p. 
Bilmanis) dar ir šiandien tebei
na savo pareigas Wąshingtone, 
ir kad latviai ir estai turi savo 
konsulatus Amerikoje ir kitose 
šalyse.

Lietuva — ne Smętonos 
dvaras.

Ta ipasaka, kad prievarta iš
gauti Latvijos ir Estijos prezi
dentų parašai “pervedė” tas dvi 
valstybes Rusijai, g$Įį įtikinti 
ne bent labąi. naįviųs žmones. 
Visų-pirmą, prieyarfą išgautas 
parašas ųęlųęl įęisįpės vertęs— 
lygiai, kaįippįįį tyjpašąs, jautas 
klasta. Amerikos vąltlžia šilą 
principą nuosakiai taiko tarp- 
tautinicihs ^ąritykiąins..

Antra, jęįgų p. Snįėtpnos pa
rašas butų buvęs taip galinga^, 
tai juk ne mąžesnę galią turė
jo ir parašas p. Merkio, kurį p. 
Smetona įgalipjo, prieš išvyk- 
siant į užsienį, eiti respublikos
prezidento pareigas.

Bet kokiu būdų p. Smetona 
galėjo įsivaizduoji, kad jis tu
rėjęs teisę savo parąšu perves
ti Lietuvą bolscvikapis? Tokios 
galios ne vienoj respublikos 
prezidentas nejurejo ir neturi. 
Apie vienos valstybes įjungimą 
į kitą valstybę ir. npt apie da
lies valstybės |erįtoęijos perve
dimą kitai valstybėj negali iš
spręsti ne tik Jai prezidentas, 
bet nė prezidentas kartu su mi- 
jiisterių kabinetu. Tpkius svarr 
bius kiaušiniu^ gąlėįų išspręsti 
tik tai visas - kraštas Visuotinu 
balsavimu arba vęso krašto spe
cialiai tuo reikalų išrinkti at? 
stovai,1 . . .

. ■

Kur .L V. Perėmė Ašies Laivus
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NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Apibpėžtieji uostai J. V. žemėlapy parodo kiek 

kuriam laive Amerikos agentai perėmė Ašiai priklau
sančių laivų. \

nes be luomo skirtumo, kurie 
norėjo pasilinosuoti iš okupaci
jos ir kurie pasižymėjo 1905 nų

nepriklauso- 
rezoliiiciją, 

eiti šargybi- 
apačioje gy-

Nebuvo klerikalų, nebuvo ir 
komunistu, jei neskaityti mano 
tėvų, kurie tuo laiku buvo už
sikrėtę šia liga, tiesa, išskiriant 
mano tėvą, bet įskaitant mano 
motiną, kuri ačiū dievui, šian
dien komisare tarybų Lietuvoje 
ir gal padės mane kada suvesti 
sąskaitas su okupantais, jei pa- 
kliučiau jiems į nagus.

Pačiame susirinkime, nesigi
riant, prabuvau vien iki p. Gra
jauskas paskaitė 
mybės paskelbimo 
po kurios turėjau 
nio pareigas, kad
veną vokiečiai nepajustų, jog 
virš jų galvų vyksta “kramo- 
las”.

Antras įvykis buvo, jei ne
klystu, jau po nepriklausomy
bės paskelbimo rezoliucijos, 
kuomet žydų Socialdemokratų 
organizacija “Bundas” nutarė 
susidėti sų bolševikais nenorė
dami prarasti savo įtakos dar
bininkijoje, pradėjus raudonai 
armijai žengti Lietuvon.

Bundistams tuomet vadovavo 
Vilkaviškyje Elcofonas, Feli- 
povskis Abraomas, virtęs vėliau 

. fašistu, Suklinskis, ištikimas pa-
, . silikęs komunizmui iki šių lai-

St. Mlščikas-žiemys. gj lietuvių pusės dalyya- 
vi * I I ■■ vo nuo Kybartų Apanavičių,Haluos uziemo politika - kolonijos

Kiekviena valstybė, kuri nori 
atgauti savo buvusią galią arba 
bent pilnesnę nepriklausomybę, 
nežiūrėdamas istorinių sąlygų, 
pretenduoja į tuos rubežius, ku
rie buvo kadaise, tikėdamiesi, 
jog bent liks tie, kurie turimi 
iki šiol, gi jiems pasilikus, atsi
randa ekspansijos (plėtimosi) 
apetitai ir prasideda istorinės 
klaidos iš naujo kartotis.

Tai jau likimo kelias visų 
valstybių, kurio neišvengėme ir 
mes ir ;kuris yra nieko ne
pasimokyti:; iš-j istorijos, arba 
kartoti tą pačią klaidą, kaip Vo
kietija, kuri prisiminus švento
sios Romos imperijos laikus, 
bet visai pamiršus istorinį kelią, 
gaunamus laikui bėgant pasau
lio veide pasikeitimus, stengiasi 
pasiekti pasaulio valdymo sos
to.

Niekas negali abejoti Klaipė
dos bei Vilniaus lietuviška kil
me, bet visi, kurie sveikai, vals
tybiniai galvojo Lietuvos nepri
klausomybės mirtis butų buvus 
pagreitinta Vilniaus ir Klai
pėdos atgavimas: vienu ir tuo 
pačiu laiku, nes mes lietuviai, 
valstybės branduolys, būtume 
atsidūrę tarp dviejų mažumų 
garvežių — vokiečių ir lenkų.

Šiandien galima atvirai kal
bėti apie daugelį dalykų, kas 
kadaise buvo valstybine paslap
timi, būtent, musų veikla Klai
pėdoje ir Vilnijoje.

Klaipėdą niekuomet nebūtų 
sukilus ir iiiekųomet mes lietu
viai nebūtume turėję Klaipėdos,

sena kolonialė valstybė, butų 
nenužiurėjus, jog lqkia Prancū
zija, kuri valdė tuo laikų Klai
pėdą ir galėjo iš jos padaryti 
savotišką Gibraltarą prieš Ang
liją, jos prckyĮjųjc su Rusija. 
Mes pa^juntėpię Klaipėdos kraš
tai! persirėdžiūsiiis karius bei 
šaulius “sukilti” vįėh su Angii-

Lietuvos respublįka buvo ne 
p. Ą. Sųietppos dvaras!

Yra be galo keista, kad p. 
Siųetona turį drąsos, atvykęs į 
Ąrperiką, skelbti, jogei jisai ga
lėjęs savų pgrašu ^pervesti” 
Lietuvą Stąliųui. Ir yra labąi 
ųętąklįųgą “fi^įį^įų ąsmenų” 
pgąėje skelbti spaudoje tokiu^ 

mėta šešėlį ahį 
jęąimyniškų lietuviams laiįtų tei
sės gintį savo nepriklausomybę 
nuo sųvįetų smurto. Latvijos ir 
ĘstijęĄ neprikĮąusciinybės reikė? 
ląs yrą ne menkesnę teise pa? 
remtąjį kaip Lietuvos.

vo nuo
Juškevičius, grįžęs iš Anglijps, 
ir kaip \vežėjas Simanauskas, 
vėliau buvęs Darbo Federacijos 

jos valdžios žinia ir lokiu budu Į atstovas Seime ir daugelio a- 
atgavome Klaipėdą. nekdotų autorius, kuris tuomet ✓

Bet čia jau atskiras klausi- buvo'komunistas, 
mas, nors gan opus ir suvaidi
nęs nemažą rolę musų nepri
klausomybės praradimui, kaip 
tariamas Vilniaus trečias atga
vimas iš rusų rankų, kuris bai
gėsi galutinu nepriklausomybės I 
praradimu.

Bet prisiminkime mes 1917- 
18 m. kokios mintys ir kokios 
ribos busimos Lietuvos skrajo
jo musų makaulėse? Gardinas, 
Vilnius, Suvalkai, Klaipėda, vos 
ne Tilžė ir žaliasis tiltas ne 
Kauno, bet Karaliaučiaus buvo 
musų rubežiai. Kiekviena parti
ja norėjo kitą nugalėti savo ru
bežių platumu.

Niekuomet nepamiršiu du j- 
vykiu įpusų nepriklausomybės 
istorijos pradžioje, kurių liudi
ninku buvau aš pats. Abudu į- 
vyko 1918 m. pradžioje, nors 
negaliu šiandien pasakyti tiks
liai, kuris pirmas, bet tikiu jog 
tokioje laiko eigoje, kaip atpa
sakosiu:

Pirmas susirinkimas įvykęs 
mano tėvų namuose, slaptas, 
kaip ir daugelis; pradedant nuo 
1901 m., per Didįjį karą, buvo 
Lietuvos patriotų tuojau po 
Lietuvos Nepriklausomybės pa- 
skelbirųo.

Jo iniciatoriumi buvo Pijus 
Grąjauskas iš Ožkabalių kaimo, 
vėliau Lietuvos banko aukštas 
valdininkas, nes • dargi turėjo 
teisę pasirąšyti po pirmais Lie
tuvoje išleistais litais.

Padėtis buvo daugiau 
neaiški, nes musų pačių 
mes gyvenome ąntrame 
Mariampolėii gatvėje, Antanavi
čienės name, vėliau bene 20 Nr. 
pažymėtas ąr 22, gi apačioje to 
pat namo tebegyveno vokiečiai 
ir turėjo dąrgi karo sandėlį, 
kurį baigė likviduoti dviem 
priešingięnis pirkėjams: tarybir 
pinkams ir sovietams. Kuris 
!>irko ir mokėjo, tam pardayč 
ikušiųs gjii^lųs įr ąnt rytojaus 
Idovanpjpfė, rytojaus dieną) 
^odė buk išplėštą langą per ku
rį pražuvę ginklai. •

Tame sųsirįpkiipc, pinpąmę 
bene Suvalkijoje, P. Grajauskas 
paskaitė LičLiyps pepyiklauso- 
mybės pąskeįįųmp ręzolįuciją.

Bai§u§Jt pe tik į storinis įvy
kis: skelbtis nepriklausomais, 
piiomet kieme ir visur tebėky- 
ojo vokiečių ^ųrtąvąs. Reikėjo 
urėti nepap^ąsią (jl^pą tąį <Įą- 
yti, o juo labiau Įųo patikėtj.

Negalėčiau Šiandien ‘ tiksliai 
pasakyti kas tame susirinkime 
dalyvavo, nors dalyvavo žmo*

Ir iš abiejų susitikimų many
je, vaike, liko vienas labai cha
rakteringas įspūdis: ribos busi
mos Lietuvos.

Po pirmo patrijofų susirinki
mo, kilo ginčai tarp įvairių pa
žiūrų žmonių, kurie vieni bu
vo šalininkai ne etnografinės, 
bet istorinės Lietuvos, gi po 
bolševikų susirinkimo, bolševi- 

’ | kai, pasinaudodami, jog bun- 
distai nori pereiti j bolševikų 
pusę, reikalavo, kad ši siitartis 
galėtų ir Gardino bei vos ne vi
sos Lenkijos teritorijai, kuri 
galima sakyti tuo momentu bu
vo jau išsilaisvinus iš vokiečių 
okupacijos.

Tas pats atsitinka su kitomis 
valstybėmis, kurios visos reika
lauja, kad joms butų suteiktos 
istorinės ribos, nors tai jau nc- 
atatinka to laiko tautų plėtimo-

II.
Kuomet Italija dėka Garibal

džio ir Mazzino įgijo nepriklau-

negu 
name, 
aukšle

karališkas namas, reikalavo 
vien nepriklausomybes pačioje 
Italijoje, kur viešpatavo aust
rai, bet vos ta nepriklausomy
bė buvo gauta, pradėta reika
lauti naujų rubežių, atkasta bn- 
yusios Romos imperijos, bet 
jau ne legendario Romulo ir 
Romo laikų epocha, kuomet 
Romos kūrėjai turėjo dargi mo
teris vogti pas Sabinus, nes pa
tys, būdami kriminalus prasi
kaltėliai, pabėgę nuo persekip- 
jinio, jų neturėjo, bet Augusto 
laikų, Cezarių, kuomet fa pati 
Roma buvo užgrobus svetimus

Eden ir Dili vėl 
Atėnuose

ATgNĄĮ, kovo 31
d.—Britų užsienio reikalų pii- 
nisteris Eden ir vyriausias ka- 
riuopienės štabo viršininkas 
Dili vpl atvyru i Atėnus.

jie pgsįmątys su graikų ka
ro yąįais. S^elbiąmą* kad jie 
tarsis “kpkįu hMdM išvengti 
kapa palkanuosę.”

Valdžios sluoksniuose kal
bama, kad jiedu pasimatys su 
jugoslavų valdžios atstovais. 
bsTeųiinima ar jiedu skris į Ju
goslaviją pasitarimams.

Pirkite tose krautuvėse, gu
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

i
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Iš kur 
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| 1739 So.

SOUHT CENTER PLUMB1NG & 
HEATING SUPPLY CO.

PASTEBĖKIT MUSU SKELBIMĄ 
ŠIOJ VIETOJ KASDIEN

Primintina radio klausyto- 
jąms užsistatyti savo radio ant 
Stoties W.G.E.S., į390 kįlocy- 
cles, 7-tą valandą vakare ir pa
siklausyti regųjiąrip “Pepplęs’’ 
Antradienio radio prognųpo.

Šios dienos programas bus 
specialiai gerai prirengtas: bus 
dainų, muzikos, drąrpą, juokų, 
žinių, prąnešįmų ir t.t O tąi 
išpildys žymus tąlentai.

Pirkite tose krautuvėse, ku 
rios garsinasi ‘‘NAUJIENOSE

• Mūrinius arba medinius
• Taipgi taisome senus
• Parūpinanti paskolas 

lengvomis sąlygomis.
• Jei turi lotą, pastatysim 

namą ir mokėsi už jį 
kaip rendą

• Pirm negu duosi darbą, 
kreipkitės pas mus, 
gausi geras sąlygas

• Aprokavinhas' dykai' ’

B, SHUKIS & CO.
4131 S. Franęisco Av 

Phone LĄFayette 5824

6 West Garfield Ęlvd. 
(N. W. kampas State ir 55th St.) 

Visi telefonai ATLantię 4290

Britai itioka naciams
-* t Q ' * *•' '

už patentus

VICTČR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

321? So. Halsted St.
Šaukit Tel. VICTORY 0066

ris griežtai pareiškė 
aukos turi būti kapinėse palai 
dotos.

LĄjpOJA “NEGRU 
JĮA JORĄ" ,

Šiandien įš 3834 S 
ąvenųę yrą ląidojąrnąs yVilliam 
Tjįppiąs. Ęrqwn. Jr., buvęs Ghi- 
cągps- pegrų .kvartąlo, “Bronz- 
Yįjję” .piąjorą$. Jo kąnąs įdėtas 
$1Q,OOQ vertės grąbe.

C0NRAD 
FQTOGRAFAS

Studiją įrengtą * pir
mos rųšies su-^mo
derniškomis u ž 1 • i- 
dornis ir Hollywood 
švtaįųųrią. Darbas 
garantuotas.

426 W. 63rd St 
Tėl. ENG. 5883-5840

Jūsų indeliai apdrausti iki $5,000.00 pęr Fęderal Savįngs and Loan Insurance Corporation, 

Washlngton, p. G.

LONDONAS, Angliją, kovo 
30 d. — Didelę sensaciją sukė
lė žinia, kad dąr ir šiandien bri
tai moka naciams u? prąmonės 
patentus. • . (.

Britai persiunčia pinigus p 
Ameriką, g įš čią jje persiun
čiami padarąs, šįs reikalas bus 
pakeltą^ pąrjamento sesijoj. įr 
ątstoyai reikalaus, kad 
ąustahdylų panašius 
mus. .

rusų 
mus artė- 

vietos gyventojai 
tekreipė dėmesį, 

net dirbamą žemę 
išplėšė dirvoną ir 

O javai išauga 
kad lik vienas malonu- 

javains 
Vieną 

varomi iš

žuvo kūdikis, žuvo ir motini 
nuo sargybos smūgių. | mus 
visus tai padarė baisiai s’ėgian- 
tį įspūdį. Tik viena Barkuyienč 
dar labiau dūko. Ji prunkštė lyg 
kokią pąsiutusi kate ir šaukė, 
kad visus vokiečius reikia iš
smaugti už jos vyro nužudymą. 
Ji draskėsi ir vis norėjo kitus 
vokiečius pultį.

•—Bijok Dievo, — sudraudė 
ją manę motiną. — Juk ne jie 
tavo vyrą nužudė, tad kuo jie 
kalti?

Ką i gyvuliui ir nejąisviąi prą-

—Ką tu čją, laidoką, kalbi? 
— sudraudė jį mano tėvas. ,— 
Kur tavo sąžinė? Gal jį tūks
tantį kartų už taye buvo ge
resnė, — juk jį tį|<rą kąpkįnė ..

Man patiko tėvelio kalba. Aš 
pajutau kažkokį gailestį tai vo
kietei. Iš viso man gaila buvo 
tų, kurie per prievartą buvo 
vejami iš savo bakužių. Veja
mi nežinią |£iir, į svetimą kraš
tą. O ten juos laukė badi 
kančios. O juk jie niekam 
ko blogo nebuvo padarę, 
kam nebuvo nusikaltę. Bet kas 
paisė tokių > menkniekių karo 
įlietu? Kai ginklai pradeda 
žvangėti, tai pirmoji auka yra 
teisybė ir žmoniškumas.

Dalyvauja visuomenes megia 
maą ir senai girdėtas “Grena
dierių” trio, harmoningas “Gim
nazisčių” ęluetas, drama ‘^Kei
sta žmona”, šauni muzika, na, 
o progrąmo vedėjai turi dąug 
svarbių žinių, pranešimų, pata
rimų ir t.t.

Pavasariu Išpardavimas

šiuos programas jau 12-ti 
metai npolątinai leidžia Peoples 
Furpitųre Company Krautuvė, 
417^-83 Archer Avenuę, kame 
šiomis dienomis eina didis pa
vasarinis išpardavimas visokių 
naipąms reikmenų.

Kelioms dienoms praėjus po 
laidotuvių netikėtai išgirdome 
keistą užimą ir pamatėme ore 
keistą padarą: pro miško kam
pą staiga išskrido tarsi milži
niškas paukštis. Parpė jis ne
svietiškai. Mama žegnojosi, o 
paskui bėgo į trobą. Tėvas pa
krito ant žemės ir man liepė 
tą pat daryti. SąH5’ gal 
bombas pradės mesti. Aš pasi- 
slpjiįąu krųpiUpse ir pradėjau 
Sekti tą keistą paukštį, kuris 
skrido nelabąi greįt. Jis |yg ieš- 
kpjo zippsąnęių žmonių, kad 
galėtų numesti bombas. Bet 
niekur žnmivu jįą negalėjo su
rasti, nes visi išsislapstė, kur 
tik galėjo: vieni palindo po lo
vą. o kiti spruko į lovas įr gąį- 
vas kaitromis užsiklojo.

įtaigą tą^ įeiątąsi paplotis 
kažkaip pabyrą, o pąs^ui visu 
smarkumu pradėjo kristi že
myn. Pasigirdo tarsi ekspliozi- 
ja. Netrukus išgirdome ne$vįe- 
tiskai didėlį kumpi.

Viąi Lėgo žiūrėti, kas atsili
ko. Tariamasis metalinis pauk
štis buvo nepaprastai sukraipy- 
tas ir sunarpliotas. Kai atsimu
šė į žemę, tąi ir ištižo tarsi ko
kis grybas, čia put buvo dų vo
kiečių lakūnai, kurių kūnai bu
vo , visišką} §M™aĮgy t į. Vąizdąs 
buvo ganą purpus. Atrodė, kaip 
kokis sudaužytas ir į žemę su’r 
smigęs laužas. Vienas lakūnas 
buvo lyg ant ieši}^ 
o ip ^ąya yisį^k0i §ū(rjymntą. 
Kojos ir rąnkos tniyo iššūkine- 
tos... Iš viso ne į žniogų nebu
vo panašus, p į kažkokią sudiį- 
busią masę...

I (Btįs daugiau)

DOMINIJAS KURAITIS
AGATAI

Jopąs ĮypfĮinas, Jpnąę Jasipsk^s
Antį. Labanauskas^ ji. Rajpwsįki

kelias dienas duonos 
burnoje neturėję.

—Kas jus per tokie? 
— apsistojusios bobos 
tinėjo juos.

Atsakinėjo jie vokiškai, bet 
niekas nesuprato, ką jie sako 
Pagaliau tėvas paklausė vieną 
kareivį. Atsakė, jog tai esą vo 
kiečiai, žmonėse gimė įnirti
mas. Barkuviene, lyg keršyda
ma už savo vyro nužudymą 
pagriebė akmenį ir paleido. Ak
muo prazvimbė pro ausis ir pa
taikė kūdikiui, kuris miegojo 
ant pageltusių jaunos motinos 
rankų. Vaikutis suklykė, žiop
telėjo ir pastyro. Motina pamė
lynavo iš pykčio, padavė kūdi
kį žilam seneliui, o pati, lyg 
koks liūtas, šoko ant Barkuvie- 
nės. Bet čia sulaikė ją kareivio 
smūgis. Apsvaigusi nuo kirčio 
ir svirduliuodama, ji grįžo prie 
kūdikio ir ėmė klykti jį apsika
binusi...

Tai buvo tikrai šiurpi ir ne
jauki scena. Tačiau kąreįvių va
romi nelaisviai nelabai tesijau- 
dino. Matyti, prie tų žiaurumų 
jie jau buvo pripratę.

nas 
$2.00 

DYKAI

WESTSIDE. — Automobilio 
nelaimėje ant Ashland avenue 
buvo sunkiai sužeista 20 metų 
lietuvaitė, Ruth Viznonis, 150;) 
Garfield Bulvaras. Sužeidė jai 
galvą ir kairiąją koją. Guli 
Stearųs ligoninėj. Nelaimė įvy
ko vąkar rytą.

Praslinko žiema ir vėl pava
saris atėjo. Praėjo beveik ištisi 
metai, kaip liejosi nekaltas žmo
nių kraujas. Pavasaris buvo šil
tas ir gražus, bet žmonėms jis 
buvo niūrūs ir skaudus, nes 
dažnai girdėdavome neaiškų ar- 
motų gaudimą. Vadinasi 
frontas traukėsi 
jo. Tačiau 
mažai į tai 
Mano tėvas 
praplėtė, — 
apsėjo javais 
tokie 
mas. Bet, deja, tiems 
nebuvo lemta prinokti 
dieną juos sutrypė
Mažosios Lietuvos gyventojų at
imti gyvuliai. Tai buvo raguo
čiai, kuriuos rusai varė į sker» 
dyklą. Oi, kiek ten buvo karvių 
ir jaučių, — šimtai ir šimtai. 
Buvo galima spėti, jog dar vi
sai neseniai tie gyvuliai buvo 
gražus ir riebus. Tačiau kai 
juos per musų laukus vare, tai 
jie atrodė lyg kokie pabaisos,— 
tik skūra ir kaulai. Kaip sako
ma, grobas grobą rijo

Paskui bandą sekė suvyti, su
driskę vyrai, moterys ir vaikai. 
Žygiavo jie netvarkingai ir, ma
tyti, buvo išbadėję ir suvargę 
nemažiau, kaip varomi gyvuliai. 
Vos kojas vilko. Sakėsi, jog jau 

kąsnio

Nepriklausomybė 
yra brąn<iau$i?w tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansiniai apsirūpinęs. Statyki
te, remontuokite ir įsigykite na
mus pagal musų ilgamečio iš
mokėjimo planus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $5.000 mokame 314%. 
KEISTUTO SAVINGS 

and LOAN ASSOCIATION 
* Jos. M. MOZRRIS, Spc.

1236 S. Halsted St. CAL. 4118

DAINUOS RADIO “GRENA
DIERIAI” “GIMNAZISTĖS” 
“KEISTA ŽMONA”, SPOSAt 

ŽINIOS, PRANEŠIMAI.

NAUJA VĮĘTĄ:

907 West e35th Street, Chicago
Telęfpna^: LAFĄYETTE 2022 f Ręz. Tel. VICTORY

MĖKSIĘO, uostinė, kovo 30 
d. Italijots ambasadorius pra
nešė spaudai, kad Veda derybas 
su Meksikos valdžios atstovais 
laivams parduoti.

Italai npri parduoti savo lai
vus, kurie senai stovi Meksikos 
uostuose ir negali išplaukti.

Italai dar nesumokto Mek
sikai už žibalą, kuęį nupirko 
prieš karo pradžią, todėl sena
te buvo keliami balsai konfis
kuoti* italų ląivus.

UNIVERSALSAVINGS&LŪAN ASS’N
t73^ SOUTH HALSTED STREET

Fleitai . *
Ploni, natūralus, ir ^nesulaužomi

12 Mėnesių Mokėti
FACE-F O R M IN G 
f L EIV AI, natūra
liais gurnais, nesu 
laužomi

ORANĘ ęOAp'ToWAnT 
5332 So. I^>nų Avepųe 
Telefonas PORTSMOyTH 9022 

P()CAI!ONTAS Mine Run iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta *7,80 
Perkaųl 5 tonus ar dąugiam

Smulkesni Yra Daug Pigesni
• i ■ -lies ’’ ''X ekstra.

BLACK BAND LUMP *9.75

VIŠI LIETUVIAI 
REIKALAUJA
FLEITŲ

Ateikite į Phillip-s Dental Labo 
ratory kol kainos žemos

TRU-FIT ___
PtElTAI

Lab. kaina

ir ąukš£
GARANTUOTA MEDŽIAGA 

rąj$qrpe |r Atnaujiname senus 
pleitus yiena C 4 aQQ
diena T| - . jr «ukš.
PHILLIP’S DENTAL

LABORATORY 
2358 WEST 63rd STREE| 

Prospect 2174 
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

' D. MASKALA
Valandos npo 10 iki 9, seredomis 
pagal sutarti. Fleitai gaminami 
tik gavus orderius ir (spaudas 

nuo laisniuotų dentistų.

SPECIAL 
TRUMPAM 

k LAIKUI 
■ 60 Dienų

Te Dykai Išbandyt

nyko, Įpąpo tėvęlįš SĮ^irąpįijo 
motery įr ląMptųyį-
mis. kilp įurštą y'ę- 
ni stoją ąž tm? įąi-
mo kapinėse palaidoti, o Idii 
reikalavo vežįi į valdžios miš
ką ir ten užkąsti.

—Gal kokia pasileidėle buvo. 
Galimas daiktas, kad ir vaikas 
nekrikštytas, — kalbėjo Šnipi
nis. — Bus geriausiai, jei miš
ke palaidosime kur nors po ke-

I f A py saka;

(Tęsinys)

STATOME NAUJUS
NAMUS

COPR. i««i, NEEDUCRAFT $SRVICK. tąa , . - -

OUILTING MOTIFS PATTERN 2784
No. 2784—Išpeltakiavimas.

NACJJEĄIŲ-ĄCME Tęlępjipjp
Pąšto tąrųaųtojąi deginą 17 tonų konfiskuotos svetinių valstybių agentų pfi$|ys- 

lą Ąineriįoų propagaucĮipę literatūrą, kuri buvo susekta ir sulaikytą $ąp Ffąflpįspo 
pašto įstaigoj(>.

DĘPT.
Haprted S t., (Chicago, HL

Čia įdedu 10 Centų ir prašau atsiųsti ąoąn Pavyzd} Ifa

APSKAIČIAVIMAS
Plęitai gaminami nuo įspaudų 
gautų nuo laisniuotų dantistų.

AtsineĮkiJ Šį Skelbimą! į 
Jis

Vertas
Exįjėi Dental Lab., lnc 

4707 IRVING PARK RD. 
11351 S. MICHIGAN AVĖ. 

70L46 WFSt 6$rd STREET 
32 W. WASHINGTON ST.

Tel. DEĄjborn 1470
Atdara vakarais—4 aukštąs.

MK?

Jei Insurance reik pas 
Dr. P. Vileti) EIK 

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

Prudential Ins. Co. of America 
175 W. Jackson HAR. 2504

Home Office Newark. K. J.
4432 S. California Avė. Lai. 4771

BRIDGEP0RT ROOFING AND 
SHEET METAL CO. 

*216 S. Halsted St VICtory 4965 
Stogus, rynas, stoglangius ir 

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

apdraustas.

Ęemkitę Lietuvišką 
Žyduką,

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
0O.—yVHOLESĄLE 

4707 S. Halsted St. 
Tel. Poulevara 0014

sitsivrs i» veuft V|*TMIN1

up f ZS
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WAUKEGANO LIETUVIAI RŪPINASI LIE
TUVOS GYVENTOJŲ LAISVE

Wisconsin Krepšininkai Laimi Tautinį Titulą.

Steigfs Demokratijos-Lietuvos Nepriklausomy
bės Sąjungos Skyrių

W'AUKEGAN, III. — Kovo 
31 d. Liberty svetainėje susi
rinko didelis būrys Amerikos 
lietuvių aptarti Lietuvos ir 
jos gyventojų laisvės reikalus.

M. Gudelis, iš Chicagos 
“Naujienų** redakcijos narys, 
papasakojo kokios yra kovos 
galimybės laisvei atsteigti. Nu
rodė, kad viena svarbiausiu 
laisvės priešu yra bet kokios

formos diktatūra. Laisvės ne
bus, kol žmones valdys raudo
nieji, rudieji arba bespalviai 
diktatoriai.

Lietuva galės būti laisva, 
jeigu bus panaikintos bolše
vikų, nacių ir kitos diktatū
ros. Lietuvos gyventojai bus 
laisvi, jeigu jie turės pakan
kamai drąsos pasipriešinti ne 
tiktai svetimiems diktato
riams, bet ir saviesiems.

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 pakeliuopb su angliškais ir 
lietuviškais užv&dinimais, 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.

Reikia Saugotis Apgavikų— 
Perėjūnų.

Patarė gyventojams nelauk
ti jokių svetimų užtarėjų. Dar
bininkai privalo būti savo rei
kalų sargyboje ir kiekviena 
proga pasiryžę apginti jau iš
kovotas teises, privalo būti pa
siryžę ir naujiems užkariavi
mams.

Lietuviai privalo saugotis 
nuo visokių svieto perėjūnų, 
kurie vien tiktai tuo ir gy
vena, kad stengiasi apgaudi
nėti paprastus žmonelius. At
važiavusieji falšyvi apaštalai 
kalba apie “tėvynę”, “vado
vavimą tautai”, bet rupinasi 
vien tik pasipinigavimu.

NAUJIENV-ACME Telephoto
Įtemptas momentas iš krepšinio lošimo tarp Wisconsin ir Washington State 

universitetų už Tautinį koleginio krepšinio carųpionatą. Lošimai įvyko Kaušas 
City, Mo. Wisconsin laimėjo rezultatu: 39—34.

CIO. Auto Unija
A. Žymontas perskaitė De- . j-. p- . 

mokratijos ir Lietuvos Nepri- /41IIS LliaiDierS
Tebešnairuoja

tolimesnei _

Pasmerkė Diktatūras,

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

JohiiF.Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

| A j • koplyčios visose
L J 1 Chicagos dalyse

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

su POVILU ŠALTTMIERU.

Laidotuvių Direktoriai

BARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

iitiiiiiHiaeciiitiiiaaiaaiiiaaiiiiiiaeni

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį •

TURIME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DALYSE

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Piace Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1279

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

ANTHONY B. PETKUS
6812 So. VVestern 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.

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phone YARds 07R1

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

YARds 1138
YARds 1139

Ragina Unijas
Paskelbti
“Paliaubas”

Atsisakė Išduoti Draudimą
Prieš CIO.

HAMMOND, Ind. Federalis 
teisėjas Thomas W. Slick va
kar atsisakė išduoti draudimą 
prieš CIO plieno uniją, masi-
niai pikietuoti liejyklas ir ver- nio 
buoti narius.

! Rado Negyvus
! Berniuką, Vyrą

STEELTON, Pa. - - Bethlc- 
; h cm Steel Company gelžke- 
lių yarde buvo rastas negyvas 

112 metų berniukas, Charles 
■ Milavich’ius, iš Lebanon, Pa.

CLINTON, Ind.— Vietiniam 
prekiniam gelžkeiių jarde bu
vo rastas traukiniu ratu suka
potas kūnas nežinomo apyse

Tuo pačiu laiku jis ragino 
unijas sudaryti “paliaubas” ir 
nesivaržyti bei neskelbti ju- 
risdikcinių streikų dėl pripa-1 
žinimo ginklų pramonėse.

Jisai aiškino, kad “Ameri
kos gerovė ir skubus ginkla
vimo programo vykdymas rei
kalauja pilno ' kooperavimo
kaip tarp darbininkų, taip ir 
pramonininkų.”

Draudimo prieš CIO prašė 
Independent Steel Workers 
Union, Carnegie-Illinois lie
jykloje.

vyro.

Srutose Prigėrė
Du Berniukai

PEORIA, III. — Įkritę į ka
nalizacijos tuneli East Peori- 
joje, srutose prigėrė du maži 
berniukai, 11 metų Donald 
Speer, ir 10 metų Carl Neal.

klausomybės Sąjungos princi
pus, kurie susirinkusiems at
rodė tinkamiausi I 
kovai dėl Lietuvos laisvės at
gavimo ir dėl susitvarkymo.

Susirinkusieji kelis kartus 
pareiškė savo pasipiktinimą 
bolševikų diktatūra, bet tuo 
pačiu metu pasmerkė ir f ašis- naujai paskirta darbo taryba 
tinę diktatūrą, kuriai vadova
vo p. Antanas Smetona. Ypa-'su Harvester kįinpanija, CIO 
tingai didelis nepasitenkini- ūkio mašinų uųjja atšaukė du

Unija Atsisako Streiką Atšau
kti, Grįžti į Darbą,

MILWAUKEE, Wis. — Ga
vę garantiją, kad valdžios

“bešališkai išspręs” jų ginčą

Ko Unija Reikalauja.

Jei streikas, kils, tai Illinois 
valstijoje palies 45,000 kasėjus 
ir apie 400,000 per visą Ame
riką.

Derybose 'unija reikalauja 
200 garantuotų darbo dienų 
meluose, dviejų savaičių ap
mokamų atostogų ir $7.00 al
gos dienai.

Illinois Drafto 
Kvota Balandžiui

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

KITI LfgTTTyi AT D AKT AR AJ
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

mas buvo pareikštas Suvalki
jos ūkininkų šaudymu.

Vietos gyventojai prižadėjo 
dar kartą persvarstyti naujai 
steigiamos sąjungos įstatus ir 
įsteigti vietos skyrių.

Likvidavo Streiką 
Detroite

DETROIT, Mich. — Vakarį 
darbą grįžo CIO Auto Work- 
ers unijos nariai, po 22 dienų 
streiko Federal Motor Truck 
Company dirbtuvėje, kuri tu
ri $5,000,000 armijos užsaky
mą.

Tyrinėja Bedarbių 
Šelpimą Illinois 
Valstijoj

Apklausinės Valdininkus— 
Šelpiamuosius,

BLOOMINGTON, III. — Le- 
gislaturos paskirta specialė 
“Downing Komisija” čia pra
dėjo specialį Illinois valstijos 
bedarbių šelpimo administra
cijos tyrinėjimą.

Į liudininkus šaukiami val
sčių supervaizeriai, teisėjai, 
prokurorai, kiti valdininkai. 
Vėliau gal bus šaukiami liu
dyti ir šelpiamieji.

Rengiasi Nupiginti 
Gasą

LITCHFIELD, III. — Illinois 
—Iowa Power Company pra
neša, kad netrukus ji atpigins 
gasą Litchfielde, ir 27 kituose 
■miestuose ,kur kompanija ga
są parūpina^ vartotojams.

Didelis Gaisras 
Michigane

MOUNT CLEMENS, Mich. 
—Lakūnai iš artimo Selfridge 
Field karo lauko gelbėjo vie
tos ugniagesiaips gesinti did
žiulį gaisrą miesto biznio cen
tre. Nuostoliai siekia apie 
$100,000.

didelius streikus Chicagoj, ir 
du kitose dirbtuvėse. Bet CIO 
Auto Workers į unija Allis- 
Chalmers dirbtuvėj atsisako 
streiką atšaukti beveik pana
šiomis sąlygomis ir grįžti į 
darbą.

Ko Unija Reikalauja.
Unija reikalauja, kad kom

panija priimtų valdžios pir
miau pasiūlytą pagrindą su
sitarimui, kuriame kompani
jai rekomenduojama pripa
žinti uniją deryboms. Allis- 
Chalmers kompanija prieš 
pripažinimą griežtai kovoja.

Dirbtuvė Dirba.
Ji betgi atidarė dirbtuvę pe

reitą savaitę, gavusi pareiški
mą iš Washingtono, kad dirb
tuvė bus užgriebta, jeigu dar
bas nebus pradėtas be toli
mesnio atidėliojimo. Valdžia 
kartu pasiūlė derybas ginčui 
spręsti, bet šį kartą unija at
sisakė valdžios pasiūlymą pri
imti.

Kompanija apskaičiuoja, 
kad vakar į darbą grįžo 2,000 
darbininkų iš 7,000, bet unija 
tą skaitlinę mažina iki ketvir
tadalio. 

. --- - ■......

Illinois Kasėjai 
Pasiruošę Eiti 
Į Streiką

Paliečia b5,000 Valstijoje.

SPRINGFIELD, III. — šią 
žinią rašant dar nebuvo žino
ma ar kasykhj operatoriai ir 
United Mine Workęrs susitai
kė, bet kasėjai Illinois valsti
joje buvo pasiruošę streikui. 
Kaip vidurnaktį jie rengiasi | 
mesti darbą ir tol negrįžti, 
kol operatoriai nepriims vieną 
unijos reikalavimų.

Unijos-operatorių derybos 
užsikirto dėl unijos noro, kad 
jie pritaikintų kasėjams nau-- 
jos sutarties algas ne nuo die
nos, kada sutartis bus pasira-’ 
šyta, bet nuo balandžio 1 d., 
kada senoji sutartis pasibai
gia.

—15,000 Vyrų,

SPRINGFIELD, III. -4-Draf- 
to direkcija nustatė 15,000 vy
rų kvotą balandžio mėnesio 
draftui Illinois valstijoje.

Kovo kvota buvo 11,500, o 
vasario — 5,123.

Iki liepos 1 d., Illinois turi 
parūpinti armijai 62,000 vy- 
rus.

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

, Phone TAROS 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 3 

Nedėliomis pagal sutartį.

Dr. Kari Nurkat
(NTJRKAITIS)

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

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 IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
..Ofiso Valandos:

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

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

DR. MARGERTS
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus. 
Phone YARDS 7299

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

KITATAUČIAI

: TŠ RUSIJOS"'
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyru, moterų ir vaikų pagal 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 
diena, išskiriant šeštadienio vakaro 
ir nedėliomis.

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

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

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

šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

Dr. Charles Sega!
OFTS A S

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

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai diena.
Phone MIDWAY 2880

DR. STRTKOL’TS
Gvdvtoias ir Chirureras
nfisas 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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

ADVOKATAI
DR. C. Z. VEZEL’IS

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47 Street
Telefonas YARDS 2246 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZTTBRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namu Tel. VTNCENNES 8272

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St.
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Tel. HYDE PARK 3398
Dr. Susanna Slakis

Moterų ir Vaikų Ligų Gydytoja 
Dabar priiminės ligonius namuose 

6733 S. Crandon Avė.
Vizitai sulig sutarties 

(išskiriant trečiadienius ir šešta.)

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALumet 6877

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

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

3149 SO. HALSTED STREET
TeL VICtory 2<7t
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Gražiai Praėjo 
Bendras 
LDJ). Banketas

tvarkos vedėjas V. Mankus j J

žvaigždė

gurėję Gražų Programą, 
Įdomių Kalbų

Sekmadienio vakare, kovoSekmadienio vakare, kovo 30 
d., W. Neffo svetainėje įvyko 
Liet. Socįalistų Sąjungos Chica- 
gos Ceųtrųlinės ir Liet. Darbi
ninkų Draugijos 4 kųopų ben
drai rengtas šaunus bankietas.

šį parengimą reikia pavadin
ti tikrai pavyzdingu, praktišku 
ir visais atžvilgiais nusisekusiu.

Maty|, rengimo komisija tu- 
rėjo nemažai planuoti, kad už 
65c įžangos galėjo taip paten
kinančiai ir sočiai svečius pa
vaišinti, net su “kietais” ir 
“minkštais” gėrimais prie stalo 
už tą pačią kainą.

Dainininkai, šokėjai
Programąs irgi buvo gana 

žingeidus, įvairus ir patenkinan
tis. Būtent: Naujos Gadynės ir 
radio dainininkės p-lės J. Mil- 
leriutė, V. Ladigiutė ir L. Stu- 
paraitė pateikė pluoštą dainų; 
V. Beliajaus trupės šokėjai H. 
Kungiutė, Al. Laukis, ir B. Kel- 
ler prie piano, keliais atvejais 
patelė gražių šokių numerių; 
p-ies J. Sakalauskaitė ir J. Bra- 
zaitytč -— jaunos akrobatės nu
stebino žiūrėtojus savo lanks
tumu ir miklumu, įvairiais šo
kiais.

Tarpe šokių ir dainų su sai
kia proporcija buvo įmaišyta 
kalbos — kaip paprastai pana
šiuose parengimuose esti.

kvietė svečius stoti į L.S.S. kuo
pą, kurie dar nėra nariais, ir 
padėti darbuotis socialistinės 
minties plėtime. Viso vakariene 
su programų užsitęsė nevisai 
pustrečios valandos laiko. Vė
liau visi vakaro dalyviai drau
giškoje nuotaikoj šnekučiavosi 
diskųsuodami įvairius klausi
mus iki vėlumos.

Vakarienes šeimininkės buvo: 
draugės Milleriene, Ladigiene, 
Kungienė, Kundrotienė ir į sta
lus pagelbėjo patarnauti p-lę 
Skamarakaiiė ir Mankienė.

Kada surengsite kitą panašią 
pramogą ? —7 Buvęs.

Viena, Negalima 
Sakyti, Kad Tie 
Žemaičiai Neveikia
Jie vis ką nors daro, vis ką 

nors rengia
Žemaįčių Kultūros Kliubo 

mėnesinis susirinkimas įvyko

tainėje, 2417 W. 43rd street.
Sus rinkimas nebuvo per

daug skaitiipgas, bet nąriai

Siekę “Trumpumo Rekordo”
Kalbėtojai buvo iššaukti viso 

tik 9, ir iš šių didžiuma tenki
nosi labai trumpomis kalbomis, 
mat siekėsi trumpumo rekordo: 
K. Liutkus, J. Thomas, Mrs. 
Miller, J. Millcr buvo tais trum 
pakalbiais. Dr. Dundulis, adv. 
K. Gugis, V. Ambrose, Dr. A. 
Montvidas pasakė kiek ilgesnes 
kųįbas, paliesdami skirtingus 
klausimus, kurie -buvo visiems 
žingeidus. Dr. P. Grigaitis, 
“Naujienų” redaktorius, buvtj 
principaliu vakaro kalbėtoju, 
kaip vienas svečių pareiškė: 
“vien už tokią kalbą bučiau dvi
gubą kainą mokėjęs.”

Ragino Stoti Į LSS-LDD
Baigiant vakaro programą,

Pakeitę pikniko dieną
Užtvirtino spęcįalio konstilu- 

.ijos taisymo projc|<t(> proto- 
kcij ir išklausę vispkįų komi
sijų ir valdybos raportus..

Biznio komisiją pranešė, kad 
kliubo pikniko diena tąpo per
gelta nuo birželio 15-(os į bir
želio 22-rą. Kubiliaus dąrže

1 ' v.’’' I* ''

Šiuos žodžius rašant jau ga
ili pabrėžti, kati žemaičių Kul- 
hiros Klubo orkestros vakaras

I “O * * • J • V 1 <

.vyko kovo 23 d., Hollywood 
inn svetainėje.

Vakaras gerai pasisekė.
Publikos buvo daug ir pro

gramas buvo gražus. Dainavo 
sm. alkierių choras, taij) jau A- 
ne’.es Zabukienės susidedanč o; 
š Auna Mizeris, Heleii Angly- 
nas, Violet Adašiunas, Elvira

žiai sudainavo kelias daineles. 
Violct Adašiunas akompanavo 
pianu.

batiškus šokius. Beje, rė kia žy
mėti, kad Suvalkiečių choras 
gražiai dainuoja po vadovy že- 
maitikes Sonės Pipiraites. Ji .yra 
kvėdarniškė.

Na, tai tiek šiuoni sykiu apie 
Žemaičių Kultūros Kliubo veiki
mą.

Steponas Narkis, Pirm. 
c-< -f-

LAIVYNO LAKŪNAI SULAIKYTI

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

IEŠKAU DARBO bučernėj už 
bučerį. Kalbu lenkiškai, lietuviškai 
ir angliškai. JONAS DAUKŠA, 
8839 Houston Avė. So. Chicago.

Aldona Gngoniutė> ' . ■< • P •.■ •s • ■
ši jauna, Įabai gabi ir nepa

prastai darbšti cĮaininįnkė pūdys 
vieną vedamųjų rolių (Męr- 
cedei?), 4-ių/aktų operoje “GAR* 
MEN”, kurią “Pirmyn” Choras 
stato šį sekmadienį, GOODMAN 
Tea-tpe,' prie Michigan ir Mon- 
roe. Tai 
žiausias 
vakaras, 
nuojama

neabejojamai bus gra
šio sezono lietuviškas 
Visa opera bus dai- 
lietuvių kalboje.

Diena Iš Dienos
Pagerbė Mąrgaret
Vilkau ’

Kovo 24 cj. suąiripko gražus 
būrelis Antano ir I\įąrgaretos 
Vilkų (Įrangų, lies nųm. 3932 
So. pąĮiįųr.nia Avė., ir tinkamai 
pagerbę ją gimtadienio proga.

Jie išauklėjo gražią dukterį 
Ireną šu ąųnų Rįchard.

—- Steponas.

Minėjo Kiurių 
Metą Kunigavimo 
Sukaktuves h

Iš Amerikos Lietuvių 
Rąznyč’os veikimo

Ke|urių me.y kunigavimo 
sukaktuvių proga gražiai buvo

pas. Jo pagerbimo puota įvyko 
kovo 26 d. Jonistų. salėje, .'814 
W. 33rd St: ' " J

CLASSIFĮĘD ADS
SITUATION WANTED
_____ Ieško Darbo___________

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

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

NAUJIENŲ-ACME Telephoto 
melų, iš Healdsburg,

Cal. (kairėj) ir Paul C. Brown, 22 metų, iš Chicagos, sulai
kyti Pęilšac&Įa Laivyno aviacijos stovykloje po to kai jie 
prisipažino,; kad jie skrisdami lėktuvu prisiartino arti prie 
žemės pagąsdinti ūkio darbininkus laukuose ir lėktuvo 
propeleris"1 nųpiovė 35 melų amžiaus, keturių vaikų moli
nai galvą.

Naujasis Italų Vadas Afrikoje

REIKALINGA PATYRUSI vei- 
terka, dirbti trumpas valandas —■ 
11:30 iki 1:30. Atsišaukite po 4:15 
vai. vakaro. Blade’s, 2027 South 
Halsted St.

REIKALINGA PATYRUSIŲ vy
rų dėl “Venetian Blinds” maliavo- 
jimo ir sustatymo darbo. Gera al
ga, patstovus darbas. 351 East 
Ohio St. 5-to aukšto.

HELP WANTED—MALĖ 
parbininkų Reikia 

REIKALINGI DISTRIBUTORIAI 
Reikalingi Chicagoje ir apylinkė

je “Rūtos” Rūšies, Lietuviškos Ga
mybos Kumpių Distributoriai. Ge
ras pelnas. Kreipkitės į “Naujie
nas”, Box 2464.

REIKIA PATYRUSIŲ darbinin
kų junkyardyj. Popierių bailerių, 
torchmenų. Tik patyrę atsišaukite.

West End Paper Stock Co. 
7336 West Fullerton.

JONAS VVASILIAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 30 d., 9:40 v. ryto, 1941 
m., sulaukęs pusės amž., gi
męs Lietuvoje, Aleksandra- 
vos apskr., Zarasų parap.

Amerikoj išgyveno 27 m.
Paliko dideliame nubudime 

mylimą moterį Eleanorą, po 
tėvais šimkaltę, sūnų Feliksą, 
pusbrolį Kazimierą ir brolie
nę Teklę Valkauskus ir kitas 
gimines.

Kūnas .pašarvotas 500 W. 
45th St. ‘ Laidotuvės Įvyks 
ketvirtad., balandžio 3 d., 
8:30 vai. ryto, iš namų į St. 
Gabriel’s parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jonp' Wasiliausko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiąmi da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Moteris, įtinus, Pusbrolis, 

brolienė ir Giminės.' b ’
Ląid. Direkt. Ant. M. Phil

lips, Tel. YARDS 4908.

QR

oną

gKSHB

LOVEIKIS isas Pasaulio
- Dalis x 

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankictams 

Ir Paąrabams
3316 So. Hąlsted Street 

Tel. Y DS 7308

Apie 8 vai. vakare šeiminin
kės svečius susodino prie sta
lų ir kun. M. LaVoy pirminin
kaujant prasidėjo sukaktuvių 
apeigos. Jis žingeidžiai Apibu
dino susirinkimo tikslą ir kar- . . ? r.. ■ _ f _ . t vyno 

kun.
tu su svečiais kilsterėjęs 
taurę' išgėrė už celebranto 
Maskoliūno sveikatą.

Kalbos, linkėjimai
Po to kalbėjo sekanti 

čiai':

VINCENTAS ŽEMGULIS 
gyv. *4Q34 ‘S. Rocfcwell St., 

Chicago, III.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

. kovo 29 U., 10 vai. ryto, 1941 
m., sulaukęs 34 m. amž.,' gi- 
hięs Chicagoje.

Paliko dideliame nubudime 
motiną Veroniką, po tėvais 
Parikauskaitę, 2 brolius: Sta
nislovą ir Vladą, seserį Bro- 
hišlavą ir jos vytą Jobą Mil
ler, dėdę Mateušą Pankauską 
ir jo šeimą Orland Park, IU.; 
dėdę Stanislovą Pankauską ir 
jo šeimą, Rpckford, ITI.,' tetą 
Veroniką Pahkauskienę ir jos 
šeimą/ Marijoną pahkauskie
nę ir jos šeimą, “ 
Žemgulienę ir jos i 
seserę vienuole £
Sister Devota/ giminaiėius—• 
Joną Maziliauską;’ P’etr^ SpĖ- 
butą, Domicėlę NbfĮiutięnę, 
Antaną Maziliauską ir jų -vi
sų šeimas ir daug kitų7gimi
mų, pažįstamų ir draugų.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips kopi., Bridgeporte.

Laidotuvės įvyks trečiadie
nį, balandžio 2 d., 9 vai. ryto 
iš koplyčios į šv. Jurgio par. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos ųž velionio 
siėlą, o iš tėn bus nulydėtas 
Į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Vincento Žemgu
lio giminės, draugai ir* pažįs
tami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
if suteigti jam .paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame:
Motina, Broliai, Dėdės, Tetos, 
Pųsęeoęfė'r ir - giminės.

Ląid. Direk|. J. F. Kadžius, 
tęl. GANAL 6174.

sve-
kim. A. Įlonier, šv. Rafa- 

elio bažnyčios; kun. A. John
son iš Garrėtt Teologijos Insti
tuto; kun. Al. Kohler; kun. 
Gaįirulspn, šv. Prancįčkaus 
bažnyčios, ir arkivyskupas S. 
A. Geniotis, Amerikos Katali
kų Bažnyčios Sinodo Pirminin
kas. Visų kalbos buvo širdin
gos, rimtos ir įspūdingos.

Kun. Maskoliūnas, padėkojęs 
svečiams, dvasiškiams už gra
žias kalbas ir širdingus linkėji- 
mūs, po to paskelbė puotos 
rengėjų ir bendradarbių var
dus: Lena Michell, Ona Raz-

■ • H • ’ • t * t « ■< f ■

mus, Ona Dovgin, Jonas Sut
kus. Puotai pasibaigus visi sve
čiai išsiskirstė širdingoje nuo
taikoje. —žemaičių Duktė.Mylintiems 

Vestuvėms, Ran
kiotame, Laidotu
vėms, * Pa p u o š i-

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue 

Pilone I.AFAYETTE 5800

Serga John

BRIDGEPORT 
savaites ląįko kaip serga 
plaučių uždegimų, Jųhn Judį- 
kauskas, 3301 So. Lowe Ąye.

Ligonis yrą daktaro priežiū
roje. Širs. Judikauskienė susi
rūpinus vyro sveikata.

Linkiu Johnūi greičiau pa-s

Jau dvi
.A

REIKALINGA PATYRUSIŲ mo
terų dėl “Venetian Blinds” malia- 
vojimo ir sustatymo darbo. Gera 
alga. Pastovus darbas. 351 E. Ohio 
St. 5-to aukšto.

REIKALINGAS REAL-ESTATE 
agentas. 60% komiso. Turi turėti 
automobilį, daugelį prospektų ir 
“listing”. Pamatykite MR. MEDO
RA, 8354 So. Ashland Avenue, 
Beverly 6155.

■
‘ ■ -

K
M

SUSIRINKIMAI
SLA. 238 KUOPOS mėn. susirin

kimas įvyks antrad. vakare, balan
džio 1 d., kaip 7:30, K. Gramonto 
svetainėje, 4535 So. Rockwell St. 
Visi nariai ir narės susirinkite, nes 
suėjo daug svarbių reikalų. Taipgi, 
atsiminkite, kad dabar eina SLA. 
trečias narių .prirašymo vajus ir 
nepamirškite atsivesti draugus no
rinčius į SLA įstoti.

F. T. Puteikis, Sekr.
LIET. MOTERŲ DR-JOS AP- 

ŠVIETOS susirinkimas įvyks ant
radienį, balandžio 1 d. Jonistų sve
tainėje, 814 W. 33rd St. Pradžia 
7:30 vai. vak. Narės maloniai kvie
čiamos, nes bus raportas išduotas 
iš žaislų vakaro.

S. Puniškietė, N. Rast.
LIET. KULTŪROS RATELIO su

sirinkimas įvyks balandžio 2 d., 
(trečiadienį), 8 vai. vakaro, Holly- 
wood svet., 2417 W. 43rd St. Malo
nėkite visi nariai dalyvauti.

Rast. L. Burbulytė.
BRIDGEPORTO NAMŲ SAVI

NINKŲ Są-gos mėn. susirinkimas 
įvyks tręč., bal. 2 d., 7:30 vai. vak. 
Chic. Liet. Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Sus-mas svarbus. Visi 
nariai namų savininkai malonėkite 
atsilankyti ,nes turime daug svar
bių reikalų aptarti.

S; Kunevičius, Rast.

REIKALINGAS PATYRĖS “bai- 
leris” skudurams. Sandler Sanitary 
Wiping Rag Co., 1511 So. Sanga- 
mon.

REIKALINGAS JANITORIUS 
prie taverno, valgis ir kambarys ir 
mokestis. 645 W. 18th St.

FURNISHED ROOMS—VVANTĖfr 
Reikia Gyvenimui Kambarių

PORA ieško ramios 
žmonių — vyras dirba, 
kambarį gali prižiūrėti 
pagaspadiniauti, tinka 
(ne saliuno) arba pri-

VEDUSI 
vietos prie 
moteris už 
namą ar 
prie biznio 
mokės, šaukite nevėliau 6, NOR- 
mal 7735. Klauskite, Apna.

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

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

PARSIDUODA BUČERNĖ ir gro- 
sernė. Bargenas. Einu į kitą biznį.

Šaukite LAFayctte 3974.

PARSIDUODA BUČERNĖ pigiai, 
gera vieta ir geras biznis. Priežas
tis .pašauktas karo tarnybai.

LAFayctte 8730.

Garsus Žurnalistas
Kalbės Šiandien
Ėnglewood Forume

NAUJIENV-ACME Telepboto
Gen.< Italo Gariboldi (vidury) paskirtas Italijos ka

riuomenės Afrikoje vyriausiu viršininku į vielą rezig
navusio Maršalo Rodolfo Graziani. Italams Afrikoje pas
kutiniu laikų kaip ir Albanijoje labai nesiseka. Su Gen. 
Gariboldi matomas Gen. Romel (dešinėj) Vokiečių karo 
pajėgų Afrikoje viršininkas. Fotografija atsiųsta iš Ber
lyno per radiją.

Rengiama /Trys Paskaitos; 
Kalbės Kongr. M. Dics.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

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

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

Moniką Jakutis 
Ligoninėj

BRIDGEPORT. — Į apskri
čio ligoninę buvo išvežta sun
kiai serganti 50 metų bridge- 
portietė, Monika Jakutis, 
Emerald avenue.

Ji serga vidurių liga.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms

3226

Ba-Sam Jonaitis, 40, su Vera 
stiek, 27

Ray Katausky, 22, su Pauline 
Londak, 20

Walter Walski, 32, su Fran- 
ces Žebrauskas, 30

Walter Jurs, 47, su 
piock, 47

George Woloshin, 26,
Įen Rosen, 23

Edward Butkus, 31, su Mar- 
caret Laųękas; 21
* John MattĮck, 27, su Gracę

Loųise

su He

Reikalauja 
terškini

Ann Zeman nuo Charlestže- 
n. nrM ■>, ?f'

/v • •Gimimai
Chįcagoj

KRŲS11, Linda J., 4616 So. 
Fairfield avenue, gimė kovo 13, 
tėvai: Albert ir Charlotte.

Štai Kur Rasite 
Tarną Maženi

“N-nų” nųm. 71, kur buvo 
pažymėtas Taino Mažcnio var
das, netiksliai buvo paduotas 
antrašas.

Tarnas Maženis užlaiko T & 
T. Tavųrną ties numeriu 3857 
S. Kcdzie Avė. Jis yra “N-nų” 
dalininkas ir žymus Amerikos 
Legiono Posto 271 veikėjas.

Nors Tarną Mažcnį didžiu-

Cornclius Vandcrbilt Jr., 
plačiai pagarsėjęs žurnalistas, 
neseniai sugrįžęs iš Pietinės 
Amerikos, šį vakar/i kalbės 
Cliicagoje apie J. V. kaimy* 
mis pietuose. Vanderbilt’o te
ma bus “Lotynų Amerika — 
Kaimynas ar Nacis?”

Jis kalbės 8:15 vai. vakaro, 
Englewood High School audi
torijoje, 62nd street ir Stewart 
avenue, kaipp pirmasis trijų 
įžymių asmenų trijų prclekci- 
jų forume, kurį surengė Eng- 
lewood Lions kliubas. Kiti kal
bėtojai bus Donai McGibeny, 
žurnalistas, balandžio 11 d. ir 
kongresmonas Martin Dics, 
balandžio 21 d. McGibeny kal
bės temoje “Pakvaišęs pasau
lis”, o kongresmonas Dics — 
“Trojos Arklys Amerikoje.”

Įžanga į šį forumą bus sezo
niniu tikietu t. y. norintis kal
bėtojus išgirsti turi įsigyti ti
kintą visoms rims paskaitoms. 
Toks tį’kictas parsiduoda tik 
už vieną dolerį.

TURIU PARDUOTI pigiai ir 
greitu laiku ar ant mainų 5 flatų 
mūrinį namą, su tavernų, netoli 
dirbtuvių, nėra morgičių ant na
mo. Priežastis liga. 1926 So. Canal- 
port Avė., arti Halsted St. CANal 
2945.

$18,500 kampinis, 8 flatų, prie 
Ashland Avė. 4—5 ir 4—4 kamba
rių. Garu apšildomas, 15 mėtų se
numo, savininkas .privatiškas žmo
gus, skolų nėra. 6 akrai prie Oak- 
land į šiaurę nuo 95th Street. Van
duo, šviesa, WPA gatvės. Savinin
kas išvyksta į Californiją $3,000. 
Pamatykite: MR. MEDORA.

8354 So. Ashland Avenue. 
Bevelrly 6155.

PARSIDUODA ARBA MAINUI 
tavernas ir namas. 5035 So. Marsh- 
field Avė.

ŠEŠIŲ KAMĘARIŲ moderniškas 
bungalow ir jotas 37 pėdų. Randa
si Marųuette Parke. Kaina ‘ $6200. 
Kreipkitės pas Mącke, 2346 'West 
69th St. PROspcct 3140.

* SOIL—FOR SALE"* 
Juodžemis—Pardavimui ’

žino jo antrašą, bot klaįda yra 
klaida, ir ją reikia atitaisyti.

Steponas.

RęmKite tuoą, kurie 
' gąrsinasi 

“NAUJIENOSE'

JUODŽEMIS MAIŠYTAS SU BU
MUS ir Peat Moss, įtręštas, parduo
damas bušeliais ir vežimais. 5 bu
šeliai už J 1.00, 10 bušelių už $1.50. 

Pristatėm visuj. 
CHARLES GAVCUS, 

South West Highway and 
Harlem Avė., Worth, Jll. v 
Tel. WENTWORTH 7942 

arba WQRTH' 193.

į

pirkini^ reikalau M į
tat hrautairet, kurtei

\ ' Naajienoee,
.p.]' 
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VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir {taisai Pardavimui

MOKĖDAMAS CĄ§B— 
už rakandus, sutaupysi nuo 40 
iki 60%. Mes pristatome bilę kur. 
Pašaukite ar rašykite dėl daugišU 
informacijų. Vien tik nacionąlial 
žinomi daiktai randasi pas muš;'

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, ‘' 
6343 So. Westęrn Avė., 

Chicago, UL Tel. REPublic 6051
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PRANEŠIMAS
Šiuo pranešame visiems musų klijentams, kad Bruno Rny 

Mathews (Matijošaitis) nėra įgaliotas rinkti skelbimus arba 
prenumeratas “Naujienoms” arba priimti pinigus “Naujienų 
vardu. “Naujienų” Administracija.

Grižo i Darba v w
Džiūgaudami
“Laimėjimu”

Nauji Kariški 
Kontraktai Chica- 
gos Dirbtuvėms

Harvester-CIO Ginčas 
VVashingtone

Vakar į darbą McCormiek 
dirbtuvėje sugrįžo visi CIO 
darbininkai, streikavę per ke
turias savaites laiko.

Prieš einant į dirbtuvę, jie 
apylinkei, 
ūbaisiais 

ir Šukiais 
kad “grį-

darbini n-

Gavo Ryerson, Carnegie-Illinois 
Steel, E te.

Karo departamentas Wash- 
ingtone vakar paskelbė sekamus 
kariškus kontraktus Chicagos 
ir apylinkes dirbtuvėms:

Silver Trouser Manufacturing 
Company, $23,376.

Scully Steel Products Com
pany, $1,272.

Clark Leather Products Com
pany, $33,107.

Charles H. Bes!y & Co., $1,-

mnršavo dirbtuvės 
nešdami plakatus su 
apie “CIO laimėjimą” 
reikšdami džiaugsmą, 
žta į darbą”.

Traktorių dirbtuvės
kai irgi yra nutarę gr'žti į dar
bą, bet jie turės palaukti kelias 
dienas kol dirbtuve bus priruo
šta darbui.

Atstovai Washingtonc
Harvester-CIO ginčas yra 

atiduotas VVashingtone veikian-Į 
čiai specialei darbo tarybai! 
spręsti. Kompanijos, CIO, taip
gi AFL atstovai yra ten nuvy
kę savo reikalavimus išdėsty
ti.

Šiandien Lokaliai 
Rinkimai 
Miesteliuose

Cicero j, Berwyne, Pro viso 
valsčiuje, Waukegane, Rockfor- 
de, Evanstone, Peorijoje, De 
Kalbe, ir kituose miestuose, mie
steliuose ir valščiuose per visą 
Illinois valstiją šiandien įvyksta 
lokaliai rinkimai.

Banditai Apiplėšė 
Kubaičio Užeigą, 
Sumušė Savininka

Jaunasis Kubaitis Ligoninėj
JUSTICE. — Anksti sekma- 

dienia ryte, nežinomi banditai 
užpuolė jauno Edvvard J. Ku
baičio užeigą skersai kelio nuo 
Tautiškųjų kapinių, išgrobė pi
nigus iš kasos ir patį Kubaitį 
smarkiai apdaužė.

Kadangi keli smūgiai krito 
Kubaičiui ant galvos, tai jis 
tuoj nuvežtas Švento Kryžiaus 
ligoninėn. Prisibijoma, kad gal 
jam pramušė kaušą. Kubaitis 
yra “Jaunimo” redakcijos štabo 
narys ir žinomas kaip vienas 
iš gabiųjų jaunosios karta 
šytojų.

Cai borundum Company, $3,- 
014.

Armstrong Brothers Tool 
Comany, $2,533.

Lord & Bushnell Company, 
$7,195.

American Automatic Electric 
Sales Company, $17,100.

Kellogg Svvitchboard & Sup- 
ply Company, $17,250.

Arthur J. O’Leary .... Son 
Coir pany, $830.

Bell & Hovvell Company, $1,- 
899.

Maritime Electric Company, 
Ine., $1,504.

Carnegie-Illinois Steel Corpo
ration, $10,497.

Guiberson Diesel Engine Com
pany, $1,350.

W.al!ace Supplies Manufactur
ing Company, $1,338.

Sterling Products Company, 
$1,320.

Federal Products Corporation, 
$1,162.

Chicago Screvv Company, $1,- 
722.

Lindberg Engineering Com
pany, $3,990.

Joseph T. Ryerson & Son, 
Ine., $4,894.

Eoyar-Schultz Corporation, 
$2,350.

Superior Sleeprite Corpora
tion, $658.

E. H. Marhoefer Jr. Compa
ny, $65,930.

Laivyno Kontraktai
Libby, McNeil & Libby, $9,- 

324.
Federal Electric Company, 

Ine., $47,733.
American Sanitary Rag Com

pany, $10,950.

NAUJIENOS, Chicago, UI.

NAITJIFNV-ACM E Tplftnhotc

J. v. PERIMA 30 AŠIES LAIVŲ
SMMMK 
sa&is

atradę, kad įgula sabotažavusi tikslu laivus sunaikinti; Valdžia perėmė išviso 30 
Ašiai priklausančių laivų Amerikos uostuose.'

ITALŲ GARLAIVIS J. VALST. RANKOSE
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' . - . N AUJIENŲ-A OME THenhnti.
Šį 23,000 tonų luksusini Italų garlaivį, Gonti Biancomo, J. V. agentai sulaikė ir 

perėmė Cristobal uosle, po to kai patirta, kad' jame įgula dariusi sribotąžą. Su,virš ‘ j, J > ■ 1 * ' ' ’ ’ i ' ’ " r / • ' ** *-'•500 įgulos narių nu'keldintą ir internuota.

ra-

Atidarė Chicagos
“Knygyno Savaite”

Paskirstė 1,634
Armijos Kvotą

Drafto vedėjai Cook apskri
tyje paskirstė Chicagos war- 
dams ir priemiesčiams 1,631 
naujokų kvotą balandžio 14, 15, 
16 ir 17 dd.

Iš “lietuviškų” wardų tomis 
dienomis nebus imamas nei vie
nas naujokas. Iš priemiesčių 
Maywoodas turės parūpinti 49 
vyrus.

Chicagos kvotos daugiausiai 
teko Northsidės distriktams.

Cicero j Vos Nežuvo
Keturi Žmonės

Naudokitės Viešojo Knygyno 
Lietuviškų Knygų Rinkiniu!
Palmei* House 'viešbutyje va

kar įvyko garsesnių Chicagos 
rašytojų banketais, kurį jiems 
surengė Chicagos Viešasis Kny
gynas, atidarydamas taip vadi
namą “Knygyno Savaitę”.

Turi Apie 1,500,000 Knygų
Per sekančias septynias die

nas chicagiečiai bus supažindi
nami bu knygynų veikimu, bus 
raginami išsiimti korteles ir 
naudotis kaip centralinio knygy
no taip ir skyrių dideliu kny
gų pasirinkimu. ,

Kai kurie skyriai ir centras 
turi ir nemažai ir lietuvių 
gy.

kny-

AUTOMOBILIU 
NELAIMES

Kokio Nusistatymo 
Amerikai Laikytis - 
Dvi Nuomonės

Hutchins’o ir AVallace’o 
♦‘Debatai” ■

Ir Amerikoj turės būtį įves
ti diktatoriška tvarka, jeigu šis 
kraštas bus įveltas į kąrą su 
diktatūromis. Tik diktatoriška 
tvarka šioje šalyjė duoš: Ame
rikai galimybę Hitlerio ir kitas 
diktatūras numušti.

Praras Tą, Ką Nori Gelbėti
Įšokdama į pragaištingą 

ro sukurį, Amerika praras 
ką nori išsaugoti, būtent, 
mokratinę tvarką.

Tokias mintis sekmadienį
reiškė per radio R. M. Hutchins, 
Chicagos universiteto profeso
rius.

Jo receptais, — šalintis karo 
ir neduoti paramos, Anglijai, 
Graikijai ir Kinijai.

Jei Hitleris Laimės

ku
tai, 
de-

pa

Visai kitokios nuomones yra 
Henry A. VVallace, U.S. vice
prezidentas, kuris kalbėjo Chi- 
cagos Civic Operoj, sekmadie
nį.

Jeigu Amerika negelbės de
mokratijoms diktatūras^ sumuš
ti, ir Hitleris laimės karą, tai 
į metus laiko jisai turės savo 
kontrolėj didelę dalį pietų Ame
rikos valstybių.

Naciai nori ne vien tiktai An
gliją sumušti. Jie nori įvesti.

CICERO. — Dujomis iš ang
linio pečiuko vakar vos nenu- 
troško keturi ciceriečiai, gyve
ną ad. 5046 25th Place. Juos 
atgaivino ugniagesiai. Name bu
vo A. A. Barger, žmona Velma, 
sūnūs Rex, 3 metų, ir Mary 
Barger, giminaite.

Jie neseniai namą nusipirko.

trys šalys su Artierikos ginkh] i
pagalba Hitlerį stimuš, tai hit- 1 IClllJvIlllo
lerizmo pavojus Amerikai bus 
prašalintas.

“DRAUGAS” PAMINĖJO
25 METŲ SUKAKTĮ į.'7

. Vakar'' katalikų, ' dienraštis 
“Dragas” minėjo dvidešimt 
pęnfių mętų' sukaktį. Ta progri 
išėjo nrimeriš, Jtųris tękniškų 
sutvarkymu skiriasi nuo iki šiol 
.išėjusių/ ; į,.?:'. ./?' •

Nepaleisti Darbų

Rado Užmuštą 
Moteriškę

avėAdresu 4947 Ridgeway 
vakar buvo atrasta nudurta 52 
metų moteriškė, Tillie Schwarz. 
Policija ieško jos vyro, kuris 
neseniai pabėgo iš Manteno li
goninės. Spėja, kad jisai žmoną 
užmušė. .

MIRĖ DARBE -
,?■ ■ ' ?. į ,

WESTSIDE. -ų Darbe, adre
su 2331 West 18th street, krau
jo paplūdimą gavįs staigiai mi
rė darbininkas Stanley Sied* 
lecki, 5151 Henderson street.

ŠUO APKANDŽIOJO
WESTSIDE. ~ Ties 1546 S. 1 ; , • • • 

Washtenaw šuo užpuolė ir ap-, 
kandžiojo' gatvė einantį 34 me
tų Walter Vešsaluną, 2133 W. 
15th PJace. Po gydytojo prie
žiūra.

savo jėgos ir smurtų paremta 
idealogiją visam pasaulyj.

• ■ ■ ' ‘t ■ ■ ' *■ • . • ' • •

Amerikos Pagalba
Naciams laimėjus Europoje, 

Amerika paliks vienintelė denio* 
kratinė šalis pasaulyj, it jai ta-

AUTO. UŽKRITO, 
UŽMUŠĖ DARBININKĄ

Pėoria Cartage Co., garaže, 
1808 West 21st street,^ taisy
mui iškeltas trokas,-užkrito ant da bus sunkiau apginti savo 
mechaniko Carmen Momino, ku
ris jį taisė, ir jį užmušė. Už
muštasis buvo 27 m. a., gyveno 
520 Noble Street.

vidujinę tvarką ir pietų Ame
riką nuo nacių įtakos, negu da
bar, duodant pagalbą, Anglijai, 
Graikijai ir Kinijai. Jeigu tos

I

Palaukit Kol Busit Arini joj!
\ Drafto , viršininkai perspėja 
įyišus naujokus, šaukiamus į ar
miją, tol nepaleisti savo darbų, 
kol jie nėra tikri, kad armijos 
daktarai juos .prijms< ’ z
' Raportuojant armijon, naujo
kams ; .patariama pasilįuosuoti 
nuo darbo tiktai laikinai, kad 
jie galėtų atgal grįžti dirbti, 
jeigu daktarai juos atmes 
jie negalės tarnauti dėl 
priežasčių.

žuvo Penki žmonės
Vakar ir užvakar vakare au

tomobiliai Chicagos distriklc 
užmušė šiuos žmones:

40 m. Anna Parthie, 2619 So. 
Avers avenue, prie Archer ir 
Kildare (nelaimėj figūravo gat- 
vekaris);

19 m. Opai Soderberg, 1020 
East 62nd street, prie 118th ir 
Avenue O;

5 metų Patrick Pallanti, 1448 
Frichrout street, ties 10655 
Hoxie avė.;

26 m. Margaret Hostelling 
Wed’al, rockfordietė, prie Roch- 
ford, Ilk, ir

27 m. Carmen Mornini, 520 
Noble street.

Nešaukite Šiandien 
Pono Margio ir Pono 
N. E. Gyvelio

šiandien April Fool Diena!
Šiandien bukite atsargus — 

nespardykite kepurių ir pinigi
nių pamestų ant šaligatvių ir 
nenusigąskite, jeigu kas jums 
pasakys, kad užmiršote kakla- 
ryštį ar kojines, šiandien Aprii 
Fool Diena. Bet tai paprasti da
lykėliai.
Nepaisykit. Tokių Instrukcijų!

Svarbiau yra, kad nešauktu
mėte telefonu Pono Liūto, Po
no Margio ar Pono N. E. Gy
velio, jeigu kas jums ir paliks 
raštelį su instrukcijomis tuos 
“asmenis” pašaukti.

Pašaukę Poną Liūtą — gau
site žvėryną, Poną Margį — 
miesto šunyną, o Poną N. E. 
Gyvelį — gausite miesto lavo
ninę (sudėkite inicialus su “pa
varde”). Jeigu kas jums pasa
kys tuos numerius pašaukti, ži
nokite, kad Šposą jums krečia.

Nestatykite Kitų Pavojui
Be to, telefonų bendrovė sa

ko, kad April Fool dieną tiek 
daug tokių pašaukimų turi, kad 
paprastai kai kurios telefonų 
stotys užsikemša, ir tais sutrug- 
do daugybę kitų pašaukimų, ku
rie gal paliečia kitų žmonių mir
tį ar gyvybę.

Vakar Palaidojo 
Cicero Vikarą 
Kun. Joną B. Klorį

VAKAR CHICAGOJE
•

• 13 metų Earl Brown, 1125 
South Paulina street, apskričio 
ligoninėje. Jį vos nenudurė ir 
sunkiai sužeidė kitas berniukas, 
su kuriuo Brown žaidė.

• WESTSIDE.-------Polici
ja ieško nežinomo vairuotojo, 
kuris policijos vejamas su au
tomobiliu įvažiavo į stulpą prie 
21-mos ir lAiavitt, ir jį nuver
tė. Autorhobilis priklauso 29 m. 
John Oleksai, 2257 \Vest 19th 
street.

o WESTSIDE. — Dr. P. J. 
Bartkus, 2202 W. Cermak Rd., 
išvežė į apsričio l'gcninę pavo
jingai susirgusį 53 metų west- 
sidietĮ, Kari Sarowiak, 2042 W. 
21st Place.

> Simus Stanley m’egamam 
kambaryj atrado negyvą savo 
tėvą. Frank Parlyką, 1918 W. 
Cullerton avenue.

q Mount Sinai ligoninėje, 18 
metų Hyman Chudnow, 760 S. 
Kcdzie avenue. Ikžiizdamas 
svietiniu jis pavirto ir paišzl.u 
persidūrė vidurius.

O Bevirdama pietus, 33 me
tu moteriškė, Maxine William«, 
6048 S. Parkway apalpo ir už
virto ant., karšto., pečiaus. Ji 
mirtinai apdegė.

® Apgriuvusiam ir visai ne
apsaugotam gyvenamam ■■ name 
lies 4-151 South Wabash avenue 
kilo gaisras, kuriame žuvo 56 
m. gyventojas, Thomas Grey. 
Policija daro tyrinėjimą ir tur
būt suims savininkus už nesi
laikymą sveikatos ir saugumo 
įstatymu, i v 4.

O Eidami gatve prie 88-tos 
ir Crandon avenue trys bernio
kai nusigando pamatę ant ša
ligatvio žmogaus kaukuolę. 
“žmogžudystė”, jie tuojau pa
galvojo ir nuskubėjo su žinia 
policijai. Pasirodė, kad kaukUo- 
lė tiktai medilįalis pavyzdys 
pavogtas iš ligoninės ar labo
ratorijos.

“BURTAI” KAINAVO 
$25.00

Keturi čigonai pasisiūlė bur
tais “apsaugoti” 60 metų chi- 
cagietj Louis T. S\vanson’ą, nuo 
Įvairių pavojų. Čigonams nuva
žiavus, Sw<anson apžiurėjo, kad 
jo kišenyj nebėra piniginės su 
$2’5.00.

Jis gyvena ad. 7825 Coles 
avenue, kur čigonai jam “vizi
tą” padare. •

arba

Marąuette Pk. Vyrai 
Rytoj Išvyksta Me
tams į U.S. Armiją
Kita Grupė — Gegužės Mėnesį

Rytoj rytą iš Marųuette Par
ko Drafto Tarybos Nr. 21 iš
vyksta 50 jaunų vyrų karo tar
nybai. Jų tarpe 18 lietuvių. Ne
bent taryba gautų specialius or
derius iš Springfieldo, kita mar- 
ųuetteparkiečių grupė bus pri
rengta išvykimui pradžioj ge
gužės mėnesio.

CICERO. — Chicagos arkivy
skupui Samuel Stritch dalyvau
jant, vakar palaidotas šv. An
tano parapijos vikaras Kun. Jo
nais B. Kloris, kuris pasimirė 
pereitą penktadienį.

Laidotuvės įvyko šv. Kazimie
ro kapinėse. Velionis Kun. Klo
ris mirė nuo širdies priepolio. 
Jis* buvo 48 metų amžiaus.

VAGILIAI TURBUT 
NEŽINOJO

Nežinomi vagiliai pasivogė 
automobilį, pastatytą lies 3251 
Lake street. Policija jų ieškos 
su ypatingu įniršimu, nes ma
šina priklauso Warren nuova
dos ■ leitenantui, Walter Mc 
Gloon.

TOREADORAS

'•

fe'

NUSIŽUDĖ GRĮŽĘS 
Iš FLORIDOS

Neseniai iŠ Floridos grįžo 62 
metų Western Springs, III., gy
ventojas, Albert Stephenson, 
4111 Harvey avenue. Netrukus 
jis pražuvo. Vakar ar užvakar 
jisai nusišovė Fort Dearborn 
viešbutyje,.Chicago j e, 117 W. 
Vari Bureri Street.

me-
Ra-

RADO LAIŠKŲ, 
NORIPBRSKIRŲ

\ BRIGHTON PARK.—26 
tų brightonparkietė, Lillian
jięk, 4516 S. Šąęramento avė., 
užvedė divorso bylą. Sako, kad 
vyro kįšęniuose rado laiškus 
nuo kelių merginų.

H M HI M I H ,.2;,S

(Viktoras Benderis)

B I Z E T O
4 AK. OPERĄ

Nepaprasta
Naujienybe!

Chicagos Lietuvių Choras 
“PIRMYN” šį Sekmad. 

stato ilgai lauktą, daug gar
sintą stebuklingai gražią

(Algirdas Brazis)

CARMEN
Viskas Lietuvių Kalboj • Nepriklausomos Lietuvos Valstybės 

Operos Vertima

Solistai—ANELE STEPONAVIČIENE, ONA SKEVER, ALDONA GRI
GONIS, BENDERIS, BRAZIS, RUKŠT^LA, kiti. 25 Narių Simfonijos 

Orkestras — Trys Chorai — Baletas

ši SEKMADIENĮ 
GOODMAN TEATRE. 

MICHIGAN \IR (MON|ROE 
(Yra Vietos Automobiliams Pastatyti)

PRASIDĖS 2 VAL. POPIETŲ BILIETAI $1.00-41.50

I




