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NACIAI DEGINA SAVO LAIVUS PIETŲ 
AMERIKOS VALSTYBĖSE

VVASHINGTON, D. C., bal. 1 
d. — Patirta, kad Vokietija ir 

. Italija prašo Jungtinių Valsty
bių valdžios vėl atiduoti protek
cijon paimtus prekybinius lai
vus ir paleisti areštuotus juri
ninkus.

Italijos ir Vokietijos atstovai 
įteikė protestus dėl paimtų lai
vų ir prašo sugrąžinti laivus.

Užsienio departamentas nepa
skelbė įteiktų notų turinio, bet 
tvirtinama, kad abiejų valsty
bių notos yra maždaug vieno
dos.

“Ašis” nepripažįsta Amerikos 
įstatymo, kuris valdžiai leidžia 
paimti savo protekcijon preky
binius laivus, jeigu juose daro
mas sabotažas.

Sekretorius Hull pasakė laik
raštininkams, kad “ašies” val
stybių nota neturės jokios įta
kos į Amerikos valdžios poli
tiką. Sabotažas yra aiškiai nu
statytas, iš 28 italų laivų, 25 
buvo’ jau sugadinti. Jeigu val
džia laivų butų neperėmusi, tai 
jie visiškai butų sugadinti.,^ 

liuli pridėjo, kad “ašies” val
stybės skandini savo ihivus pie
tų Amerikos valstybėse. Jėi^ti 
Jungt. Valst.- valdžia laiku bu
tų nesuskubusi, tai dauguma 
laivų butų sudeginta ir paskan
dinta.

Užsienio departamentą šian
dien aplankė prancūzų ambasa
dorius ir jam buvo užtikrinta, 
kad Amerika nesirengia paimti 
savo protekcijon prancūzų lai- 
vų, jeigu, žinoma, prancūzai ne
pradės vartoti sabotažo.

CARACAS, Venezuela, bal. 1 
d. — Keturi “ašies” valstybių 
laivai buvo išvežti iš uosto ir 
pačių jurininkų padegti. Iš Puer- 
to Cabello išplaukė trys italų 
laivai tankai ir vienas vokiečių 
prekybinis laivas. Visi jie jau 
paskandinti.

Laivų paskandinimas sukėlė 
didžiausią neapykantą prieš vo
kiečius. Minios nuėjo prie Gam- 
brinus viešbučio, kuris priklauso 
vokiečiui ir viską ten išardė. 
Venezuelos valdžia suskubo pa
imti protekcijon tris “ašies” lai
vus.

CALLAO, Peru, bal. 1 d. — 
Du nacių laivai, nieko neprane 
šę uosto vyriausybei, apleido 
uostą, šiandien stengėsi pabėgti 
kiti du “ašies” laivai. Valdžios 
kreiseris juos sulaikė. Tada vo
kiečių laivąi sukepi jo- ir pa
skendo. Juos padegė patys vo

Kitas vokiečių laivas buvo pa
degtas Paita uoste. Vokiečiai 
nesuskubo ir inkaro ištraukti.

MEKSIKA PAĖMĖ “AŠIES” LAIVUS
Fašistiški jurininkai 

neareštuojami
MEKSIKA, sostinė, bal. 1 d. 

—Meksikos vyriausybė nutarė 
paimti valdžios apsaugon Mek
sikos uostuose stovinčius “a- 
šies” valstybių laivus.

Vera Cruz uoste valdžios a- 
gentai perėmė savo žinion du 
“ašies” laivus. Valdžios karo 
laivas skuba į Tampico uostą, 
kad neišbėgtų ten sustoję 9 na
cių ir italų laivai.

Visuose užimtuose laivuose 
pastatytos Meksikos sargybos. 
Protekcijon paimtų laivų juri
ninkai neareštuoti.

Vokiečių laivai, bestovėdami 
uostuose, pridarė labai daug 
skolų ir pabėgo jų visiškai ne
sumokėję.

Valdžia neskelbia ar ji steng
sis sugrąžinti pabėgusius “ašies” 
laivus. Visame krašte didžiau
sias pasipiktinimas vokiečiais

Britai bombardavo 
Emdeną

J. V. Perėmė Daugiau Svetimšalių Laivų.
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J. V. Pakraščių Sargyba perėmė italų 
ko uoste, valdžios įsakymu kada susekta

NALJIE.N U’ACmh

laivą S. S. Belvedere (kairėj), Ncw Yor- 
jog jame kaip ir kituose “Ašies” laivuo-

. Y

sančius prekybinius laivus No'iden ir panini (paveikslo prieky). J. V. valdžia iš
leido parėdymą sulig kuriuo visi italų, Vokiečių ir danų laivai šios šalies vande
nyse pereina J. VJ globom . . > <
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Pranašauia. Tarasu 
Jugoslavija
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BERLYNAS, Vokietija, bal. 
1 d. — Valdžios sluoksniai pra
neša, kad Vokietija negali to
liau pakęsti tų teroro aktų, ku
riuos jugoslavai vartoja prieš 
vokiečius.

Vokietija baigia savo kantry
bę ir šią naktį turės išspręsti 
visą reikalą.

Ypatingai vokiečiai yra pasi
piktinę Edeno ir Dili atskridi- 
mu į Belgradą ir' kaimiečių ne- 
suvaldymu, kurie kiekviena pro
ga muša vokiečius.

Sustabdys maisto 
siuntimą pran

cūzams
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Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

Per du mėnesius pri
sirašė 1 narys

TRAKAI, Lietuva, bal. 1 d. 
— Trakų apskrities bolševikų 
partijos komiteto sekretorius 
Afonin prisipažįsta, kad Lietu
vos bolševikinimas nevyksta.

Trakų apskrityje per sausio 
ir vasario mėnesius į bolševikų 
partiją buvo priimtas tiktai vie
nas narys.

Afonin pasakoja, kad jis de
dąs dideles pastangas įtraukti 
gyventojus partijon, sakąs 
jiems kalbas, žadąs lengvatų, 
bet jie partijon nesideda.

Iš visų valstiečių, kurie veža 
akmenis naujai statomam Kau
no-Vilniaus plentui, valdžia at
skaito 9 rublius nuo kiekvieno 
kubinio metro.

Valdžia sako, kad 9 rbl. ima 
kelio valymo išlaidoms padeng
ti, tuo tarpu kelias niekad ne
valomas.

Rusai vadovauja Pa
nevėžio komunistams

Valstiečiai perdaug 
išnaudojami

PANEVĖŽYS, Lietuva, bal.
1 d. — Panevėžy buvo sušauk- 

bolšc- 
kalbė- 
Kacas, 

Kule-

TRAKAI, Lietuva, bal. 1 d. 
— Komunistas Orlov neteko 
kantrybės ir pats pradėjo skų
stis dėl didelio valstiečių išnau
dojimo.

tas miesto ir apskrities 
vikų susirinkimas. Jame 
jo komunistai Kunčin, 
Bencikovičius, šorferis, 
šov, Sorokin ir kiti.

Sorokin yra Panevėžio apskri
ties komunistų komiteto sekre
torius. Kulešov yra Panevėžio 
karo komandantas.

Suvažiavime dalyvavo tiktai 
komunistas Murauskas, kuris 
mokėjo lietuviškai kalbėti.

Prunciškių kaimas 
kolektivizuojamas

bal.

Peru 
užėmė na- 
angarą su

LONDONAS, Anglija, bal. 1 
d. — Oro laivyno ministerja 
skelbia, kad anglų aviacija la
bai smarkiai bombardavo Em- 
den miestą, kuriame yra dide
lis pramonės centras.

Britų orlaiviai vartojo naujų 
sprogstamą medžiagą, kuri yra 
žymiai stipresnė už dinamitą. 
Emdonas labai nukentėjo.

Kili orlaiviai bombardavo na
cių destrojerį prie Frisian salų 
Išmestos bombos pataikė plau
kiančiam laivui.

WASHINGTON 
d. —

didžiuliai

bal.
Valdžios sluoksniuose 

manoma, jog teks sustabdyti 
maisto siuntimą neokupuoton 
Prancuzijon. Britai pateikė vy
riausybei konkrečių duomenų, 
kurie parodo, kad Petainas siun
čia maistą vokiečiams.

Britai turi įrodymų, kad iš 
prancūzų Afrikos vežamas mai
stas eina tiesiai vokiečiams.

Ligi šiam metui britai ne
stabdė prancūzų laivų, bet var
gu ar galės toliau taip elgtis. 
Prancūzai atiduoda vokiečiams 
ir kitas svarbias medžiagas.

Peru valdžia užėmė 
nacių angarą

LIMA, Peru, bal. 1 d 
kariuomemė šiandien 
cių orlaivių linijos 
visomis dirbtuvėmis.

Angare buvo du
* Junkers orlaiviai. Vokiečių la

kūnai nesipriešino ir viską per
davė kariuomenės atstovams.

Vyriausybė nutarė imtis šito
kių priemonių, kad nepabėgtų 
orlaiviai, kaip pabėgo vokiečių 
laivai. Naciai vietos gyvento
jams pridarė daug skolų ir bi
jo, kad nepabėgtų nesumokėję

Dideli italų laivyno 
nuostoliai

Surado bėgančius 
nacių laivus

LIMA, bal. 1 d —Karo lėktu
vai surado vokiečių laivus, ku
rie be perspėjimo pabėgo iŠ 
Callao uosto. Vokiečių laivai 
jau randasi 100 mylių atstomoj 
nuo žemyno.

jos juros kovoje dalyvavo labai 
didelis karo laivų skaičius. Ita
lai turėjo 28 karo laivus.

*
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Britų karo laivų skaičius bu
vo mažesnis, bet jų laivai buvo 
greitesni ir patrankos stipres
nės. Kovoje dalyvavo ir kęli 
graikų laivai.

Britai stebisi kaip italai ne
pajėgė paskandinti nei vieno 
britų laivo. Jtalų sanitarinis lai
vas dar renka plaukiojančius 
italų jurininkus ir britai 
netrukdo atlikti šį darbą.

jam

Pasirašyta sutartis 
su Meksika

WASHINGTON, D. C., bal. 
1 d. — Jungt. Valst. ir Meksi
kos vyriausybės atstovai šian
dien pasirašė naują sutartį ka
ro bazėms naudotis.

Jungt. Valst. karo lėktuvai 
galės naudotis Meksikos karo 
aerodromais. Karo lėktuvai gą- 
lės skristi tiesiog į Panamos 
kanalą. •.

Meksikos vyriausybė pasiža
dėjo suteikti visą protekciją 
nusileidusiems orlaiviams. Su
tartį pasirašė Na j era ir Sumner 
Welles.
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KAIRAS,.' Egyptas, bal. 1 d. 
— Britų karo vadovybė skel
bia, kad britai vakar vakare, 
paėmė Asmarą, Eritrėjos sosti
nę.

Dabar britams tiktai lieka 
paimti uostą Masawą, kuris ran
dasi Raudonosios juros pakraš
tyje. Asmaroj britai paėmė ne
laisvėn vieną brigados koman- 
dierių ir 800 kareivių.

Britų karo vadovybė mano, 
kad netrukus jie galės užimti 
visą Eritrėją, kurią italai laikė 
nuo 1889 metų.

BELGRADAS, Jugoslavija, 
bal. 1 d. — Turima žinių, kad 
Bulgarijoj stovinčios nacių ka
riuomenės vadas nuskrido j 
Berlyną, kad galėtų pasitarti su 
pačiu Hitleriu.

Taip pat turima žinių, kad 
vokiečiai daro naują spaudimą 
į dabartinę prancūzų vyriausy
bę ir stengiasi ją įtraukti ka
ram Deda pastangas gauti pran
cūzų karo laivus.

Jugosląvijos vyriausybė atsi
sakė patenkinti antrąją vokie
čių notą ir rengiasi ginti savo 
kraštą.

Gitlow liudija 
Bridges byloje

SAN FRANČIŠCO, Cal.,
1 d. — Vakar prasidėjo teis
mas dėl iššiuntimę Harry Bri
dges; Valstybes gynėjas 'pakvie
tė liudininku Ben Gitlow, buvu
sį komunistą.

Gitlow tvirtino, kad komu
nistai gauna instrukcijas iš 
Maskvos, neis jis pats iš ten 
jas gaudavo. Komunistai nega
li savo valia nieko nutarti, bet 
turi gauti Stalino aprobaciją.

Gitlow tvirtina, kad komunis
tai yra svetimos valstybės agen
tai. i

PANEVĖŽYS, Lietuva, bal. 
1 ČT?J — Valdžia praneša, kad 
Erunqiškio kaimo, Viešintų vals
čiaus, darbo valstiečiai pareiš
kė norą “burtis į kolektyvini 
ūkį”.

Laisvą norą kolchozinti kai
mą pareiškė Andrei Kobnikov, 
kuris turi 7 h'ektarus žemės; 
Aksicn Dorondov — su 8,5 ha 
žemės; Feodor Ko’valiov ir Pi- 
tor Dumin su 14,7 ha žemės.

Laikraštis neskelbia kada šie 
nauji Lietuvos kolonistai atva
ryti.

Syrija gaus naują 
valdžią
Prancūzija, bal. 1 d. 
gubernatorius Dentz 
paskelbė, kad pran-

VICHY,
— Syrijos 
per radiją 
cuzai sutinka suteikti Sy rijai
nepriklausomybę, bet nori lauk
ti karo pabaigus.

Gen. Dentz prižadėjo paleisti 
dabartinę administracinę tary
bą ir paskirti syriečiams vietos 
valdžią.

Jis prašė, kad syriečiai nusto
tų streikavę ir baigtų gatvių 
demonstracijas, tada jis ir dau
giau lengvatų jiems suteiks.

Hitlerio kariuomenė 
prie Jugoslavijos

Saugo Amerikos at
stovybę Romoje

___ _____________ •

ROMA, Italija, bal. 1 d. — 
Mussolinio vyriausybė pastate 
italų kariuomenę aplinkui Jungi . 
Valstybių ambasadą Romoje.

Tvirtiną, kad nori ją apsau
goti nuo “liaudies demonstra
cijų”., Sako, kad italai labai pa
sipiktinę laivų paėmimu. Italų 
kareiviai saugo ir Jugoslavijos 
pasiuntinybę.

Mussolini šiandien- kalbėjosi 
su japonų ministeriu Matsuoka. 
Spaudai neskelbiamas pasikal
bėjimų turinys.

Daladier ir Reynaud 
laisvi

. VICHY, Prancūzija, bal. 1 d. 
— Teko patirti, kad Betaino 
vyriausybė paleido laisvėn Da
ladier ir Reynaud, buvusius mi- 
nisterius pirmininkus.

Jie buvo laikomi kalėjime ir 
norėta sudaryti teismas dėl ka
ro prąlaiiųėjimo.

BELGRADAS, Jugoslavija, 
bal. 1 d. — Tūkstančiai italų 
ir vokiečių visais keliais skuba 
išvažiuoti iš Jugoslavijos. z 

Turima žinių, kad Hitleris 
traukia prie Jugoslavijos sienų 
naujas kariuomenės divizijas.

Vokiečių laikraščiai kaltina
jugoslavus terorizmo aktais Dabar jie jau gali laisvai ju- 
iprfeš nacius ir nori Šiuos kai-'dėti ir pasimatyti su savo drau- 
tinimus pavartoti karui patei- gaiš. Jeigu nori toliau išvažiuo- 
sinti. Ribbęntropas tvirtina, kad į ti, tai privalo pranešti polici- 

Idar galima išvengti karo. įjos prefektui.

I I Hm Ka H

NEW YORK, N. Y., bal. 1 
d. — Dedamos dideles pastan
gos išvengti angliakasių strei
ko. Prezidentas pasiuntė raštą, 
kuriame prašo dėti visas pa
stangas, kad butų nesustabdy
tas darbas kasyklose.

Naktį jau kilo pirmieji nesu
pratimai ir buvo nušauti du 
žmonės.

Balandžio pirmą dieną pasi
baigė praeitais metais pasira
šytos sutartys su bendrovėmis 
ir dabar deramasi dėl jų 
naujinimo.

Debesuotas ir šiltesnis.
Saulė teka 5:32 v. r., 

žiasi 6:15 V. v.

ac-

leid-

Susirūpinę pava 
rio sėja

KAUNAS, Lietuva, bal. 1 d. 
— Žemes ūkio komisariate su
šauktas specialus pasitarimas 
pavasario sėjos reikalais.

Patirta, kad visoje Lietuvoje 
trūksta pavasario sėklos. Ma
nyta užkišti šią spragą pasko
lomis, bet bankas jas labai lė
tai duoda ir nepajėgs įsigyti se
klų 30,000 ha užsėti.

Tuo reikalu pasakė kalbą ko
misaras Leonas Pušinis-Sosnov, 
kuris patarė valdžiai paruošti 
rekviziciją. Jis turįs žinių, kad 
kai kuriuose svirnuose dar esa
ma javų.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
---------------------------------------------

— Iš New Yoiko pranešama, kad Italijos konsulatai gavo 
Romos įsakymą būti pasiruošusiais apleisti Jungtines Val

stybes.
— Nacių bombanešys nukrito Airijoj. Lakūnai suimti ir 

padėti stovyklon.
— Visi vokiečių laikraščiai pradėjo labai smarkią propa

gandą prieš Jugoslaviją. Manoma, kad netrukus gali būti nu
traukti diplomatiniai santykiai. .

— Meksikos valdžia perėmė 11 “ašies” laivų. Vieną na
ciai paskandino.

— Labai didelis gyventojų skaičius stoja savu noru Jugo
slavijos armijon ir nebijo karo su vokiečiais. Belgrado spau
da paneigia nacių išmislytus .vokiečių kankinimus.

— Romoje mokyklų vaikai demonstravo prieš Amerikos am
basadą. Kariuomenė juos išvaikė. Vyresnieji studentai demon- 
stracijon nebuvo pasiųsti.

— Aliis Chalmers dirbtuvių streikan įsimaišė policija. Ta
po sužeista 30 asmenų.

— Mussolini pasisiūlė tarpininkauti vokiečių-jugoslavų kon
flikte, bėt nori, kad jugoslavai jo paprašytų. Jugoslavai nesi
rengia jo prašyti.
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KANADOS LIETUVIU ŽINIOS
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E TORONTO PADANGES
JADVYGĄ MANKIENĘ 

PALAIDOJUS
Ankšti rytų kovo 21 d. ‘pra

dėjo rinktis velionės draugai ir 
pažįstami, 'kad palydėjus ją į 
amžino poilsio vietą, iš kur 
niekas nebegrįžta. ?

sudarė, kuomet tapo nezamas 
karstas iš jos taip mylimų ii“ 
jaukių namų. Tų liūdesį jautė 
ir jos palydovai tyliai atiduo
dami jai paskutinį sudie.

J. Mankienė, nors ir nevaržė 
įsitikinimų niekam, tačiau pa
ti norėjo būti palaidota katali
kiško tikėjimo apeigomis. Jos

girdama ir atlyginimo nereika
laudama. Ji nors ir buvo tikin
ti, bet ne fanatikė, ‘laisvų pa
žiūrų žmones ttž jų teisingus ir 
kilnius siekius ji visad gerbė ir 
jų darbus -noriai rėmė. Nuolat 
skaitė ‘*Naujienas” ir ‘^Keleivį”, 
visad domėdavosi ^moterų aky-, 
riais, kurių vienas įsteigtas M. 
Jurgelionienės jai buvo arti
miausias.

J. Mankienė buvo kilusi ir 
žemaičių Kretingos, prieškari
nių inteligentų šeimos. Jos tė
velis Anužis buvo advokatas, 
savo laiku daug gelbėjęs iškilti 
slopinamai lietuvybei ir pri
slėgtai spaudai. Laisvai ir tai
syklingai velionė vartojo lenkų 
rusų, vokiečių ir anglų ka bas 
vienok Lctuvių kalba kaipo 
įgimta buvo mylimiausia.

Paskutiniai Lietuvos pavergi
mo įvykiai skaudžiai jų pavei-

po sąžiningai įvykdytas. Ir tai) 
katalikų ‘ Mcunte Hose” kapi
nėse randasi dar vienas lietu
vės kapas.

Velionė Mankienė gyva bū
dama rors ir nepriklausė mu-1 kė ir ji, nors jau sunkiai s’r- 
su draugijose, t 'č au jai v.’sad go, vienok dažnai .piisimindav ' 
rūpėdavo lietuvių veikimo ge- žinomus ir pergyventus prie- 
ros pasekmės. Ji visad remda- spaudos laikus,'kurie ir vėl už

kas nau- gulė jos -gražiųjų gimtinę.
Ji iš -pat jaunystės -buvo pil

ių ypatybi ’, be jos labdaringos na energijos ir rimtų siekių, to 
pagelbos daug kartų neapsiėjo dėl nerimo pr’sl'ėgtoj tėvynėj, 
musų veikimas. Ji yra dange- bet veržėsi į platesnes erdves, 
l ui suteikusi ir asmeniškos pa- kad ką nors tikresnio, ką nors 
gelbos, niekam apie tai n?si- geresnio patirti.

v o 
dingą ir ruyyzdin* a. Be jos gc
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Jus persitikrinkite, kad Mes Turime Didžiausį Pasirinkimą 

Puikios Rūšies

IR VISOKIAU
SIŲ KITŲ STA

TYBOS ME
DŽIAGŲ

Mes finansuosime jūsų namo pertaisymą ir pastatymą — Nieko nerei
kia numokėti. Mokėkite per Tris Metus—Apkainavimai Nemokamai 
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• Lentų
• Medžiagų 

Stogams
• Medžio 

Reikmenų 
Statybai

uropojaras
Jei norite žinoti apie karų ir kitus pasaulio 
{vykius, tai skaitykite “Naujienas”.
“Naujienos” yra -pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite “Naujienas” šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi- 
cagą), $6.00. Chicagoje ir Europoje—$8-00. 
Money Orderį ar čekį siųskite:

“NAUJIENOS”
1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS 
Susipažinimui kopiją pasiųsime veltui.

Apžiūri Sabotažuotus Laivus

‘darbo

MADOS

Uc;ste sukelti labai dideli gai
srai? Karo laivai labai smarkiai 
atsišaudė. Breste britai taip pat 
sukėlė didelių gaisrų.

ir su

taip ir SLA 236\kuopos veiklą A 
finansiniai. Tebūnie ramu jai 
ilsėtis Kanados žemėje.
\ C. C. F. Liet. Sk .

,'.iL'.j.R>'J,Wl>riaSgŽg

t**’**

v

MARION HOLMES, 
Gražuolė dainuojan
ti su Art Kassel Bis- 
marck Orkestru—su 
puikiais Marks Ve
lykiniais rnbais.

tarp jų viešpatavo retai pavyz
dinga taika ir susitarimas, iš 
sulaikęs iki pat paskutinės gv

be be k e 
’ net y ei

Kovo 30 d. 261 Belhvoods 
Avė. drg. Indreliii bute ..įvyko

NA UJIfcN VJACME Telephotr
'Pajurio Sargybiniai apžiūri 'vieną iš paimtų i tu 

prukybinių 4aivQ Newai*k, N. ^Uošte. •paveiksle imate- 
si sugadintos valves.

sirinkimas jau antras iš eilės, 
kur gauname po vienų nauja 
narį. Jei taip seksis ir toliau, 
tai .greitu laiku musų kuopa iš
augs į skaitlingų organizacijų, 
kas, be abejo, yra malonus 
i'cišk nys.

Sus linkimo dienotvarkė iš 
išluonių punktų buvo rimtai 
varstyta. Iš komiteto narių ra

porto paaiškėjo, kad kuopa 
rengiasi energingam veikimui.

Gegužės .pradžioje numato
mas gražus ‘parengimas. Tam 
Mikšiui jąu yra išrašytos 'ir vei
kalo rdlės, kurtos buvo .paskirs

x===±s==n:
4r draudžiama Tėvelių.pmatyti savų 'bjziiieBių. 

‘Kadangi ^kiekvieno 
kelionėn ;į' ‘pradžia stmki, -feodai ‘lietitbvlai 

ir išgarbintų Ameriką, uepamii^kite, :kad Ant. ‘Bečka -
' ■; tis ‘turi ik irpyk lą b• sktitykląį 

adreąu 746 ^iieen str. W. Vis*. 
'uŽštikitc pas ’jį, 'tuomet pagti’- 
bėsite jam pradžios Sunkiam 
darbe. . . . -
DARBE ANT.

’ vAiTkEykiUS 
Šiomi; dienomis dari 

liant sunkias,ig^ežis ir

jauna vos 19 m. Jadvygą visgiį 
ryžosi ^nežinomon 
tolimų •
Kaip ir kiekvienam, įjos ?p»iani 
žingsniai buvo ir sUiikųs dr net 
jaukus. ; .- ‘ j > r < \ ,

Ištverminga ir patvari budi
ma, kantriai ėjo sunkiais 'ke
liais, kol pagaliau susitiko su 
J. Mankum. Abiem jau būvy

Ąpie 13 inetų afg 1 • iVa ^k ? 
aWyko iš š. Amerikon į Toron
to ir čia savo rinitu gyvenimo; 
vedimu sus’kui ė t 'krui gi a t 
gyveninių, ‘kuržuo, rūg s, t k 
džiaugtis Ic’ckčj'i. Vi no’; I 
kimus Icmč savo iir T. M' n ; c • 
nei sunkiai ir skaudžia! šsir 
gus 'luotus laiko nebeteko >i>a~ 
kilti, bet teko -užmigti anįžiiiai, 
paliekam dido'h'nic n diufl me 
gerą ir mylimų vyra, gražius -ir 
visko pilnus namus ir Visus- 
draugus bei Jpa> į itamus. kuri - 
ji ^gausiai turėjo.

Palaidojus J. Marikienę bei- 
ko tarti: ilsėkis ramiai s’vet - 
moję Kanados žemėje ir lauk 
kol mes Susi ateisime.

Velionės vyrui J. Munku i 
reiškiam gilią užuojautų ir Tin
kime kantriai pergyventi škau- 
dų smūgį.

•NAUJAS D-IZN'IEBIUS
Prieš kurį laikų j Torontą 

atvyko Ant. Pcčką’lis.su šeima. 
Iš pradžių dirbo, sku.lj^šl >sc

tytos numatomiems asmenims.
Kadangi Ontario provincijos 

C. G. F. metinis susivažiavimas 
paskirtas 'balandžio 10 ir 11 
dienomis, tai buvo apkalbėta 
ir delegato r Tikimo -reikalas, 
bet kadangi visi nariai dirba 
ir sunku numatyti kuriam litis 
(parankiau išlikti iš darbo, todėl 
^palikta komiteto nuožiūrai pa
skirti narį, kuriam bus paran
kiau išlikti iš darbo.

Iš revizijos komisijos Rapor
to paaiškėjo, 'kad kuopos fi
nansai ir knygynas rasta pilno
je tvarkoje, ižde randasi dar ir

keli doleriai pinigų. Narių mo- 
kestys apmokamos labai gerai, 
kai kurių net ir pirihyn apmo
kėta, kas yra girtinu reiškiniu.

C. d. F. Liet, kuopa nutarė 
pareikšti gilių užuojautų drg. 
J. Maukui sąryšiam su jo žmo
nos mirtimi. Visi kuopos nariai 
giliai užjaučia drg. J. Mankų, 
kuris pergyvena labai -skaudų ' 
smūgį dėl savo žmonos mirties. 
Mrs. Mankos nors nepriklausė 
jokiai organizacijai, bet ji yra*

Britai apšaudė 
nacių laivus

LONDONAS, Anglija, kovo 
31 d. — Britų aviacija paste
bėjo, jog abu didžiuliai vokie
čių karo laivai įplaukė į La 
■Havre uostų.

Britai išmetė labai daug stip
rių bombų ir manoma, kad pa
taikė Stharnborstui bei Gneise- 
nau.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
<ad pačios Naujiem s 
yra naudingos.

JACK SWIFT
CoUMT -DON 
HA3 WOF?MED 
H13 WAY TO 
A POSlTlON 

OF POVVER 
IN THE 

POLARIAN 
SUPREME 
COUNCIU. •

Meanvvhile, 
LET US 

RETURN TO 
JAOt

WHO 13 ABOVG 
GROUND.

BI3*

paslydus, iš ikų 311 n k
ležgalis: 'kritę) ąn t kojos

kevięi.us rąųdųsį, .Įigon'nej? 
laukia pagijimo. Ijiikiu Vai 
kevič tii greitąį pasveikti ir vėd 
grįžti įprie sgyp datibo.

SLA 238'KUOPOS 
NARIAMS 

. • • ’ w . • ■ . T

Visų 'narių prašome įn ęnr 
įti, kad sėkąiiilis mėnąsini> 
jjirinkinias įvyks balandžio 6 
(1., o ne bal. 13 <1., nes 13 d. 
kurio je , pripuola regu J in ris su 
sirinkimas, bus Ve’ykos. D"! 
tos 'priežasties šis susirinkimas 
atkeliamas vienų savaitę anks
čiau. ./ / .

Visų narių dalyvavimas ‘būt 
nas, nes yra bendrų'reikalų, — 
juos visiems, bendrai reikalin
ga ir aptarti.. SusiHnkimas 
įvyks, kaip visuomet, 2 vai. pto 
pietų, 40 d Ba t Įnirs t st, 3 aukš
te. —O. I.

tai gyveni i, pasidarė tiek su-; 
taupų, kad Įstengė atidaryti 
nuosava “bari crr.4'”. Teko nu
girsti, ’kad A. ’Pečkuiti.s sa
vo “kostulnioriams” stengiasi 
mandagiai ir sąžiningai .patar-j 
nauti, TupcStingai a'tl kdapUas 
darbų. Butų gražu, kad lietu
viai savo tautietį paremtų, ypač* 
tie," dairiems svarbu daugiau

Žinios iš Toronto 
lietimą ,C.C.F. kp.

BUK ŽAVINGA!
BŪK GRAŽUOLE!
SUTAUPYK $30.00!
Patrauklus “American Beauty 
KAILINIS ŽAKETAS .... $39.f 
“MARLĖIGH” Paltas .... 
“MARILYN” Suknelė ...
Nepaprašta Pavasario

KEPURAITE ...............
Pritaikyta PINIGINĖ ....
Šaunios Medžiaginės

PIRŠTINAITĖS .........
Puiki Ryon APATINĖ . .. 1.
Trys Poros KOJINIŲ .... 3.00

Visi 10 REGULIARIAI $69.90
VISI 10 TIKTAI
UŽ ...... $39.90!

Viskas už mažiau negu 
kainuoja vienas kailinis 
“Chubby” $1.00 Pristato 

jums višką.

14.
3.

. 2 

.. 1.9

E l I V E R S
EVER YTHING

MPLETE

sinis susirinkimas; Susirinkime 
dalyvavo vis-į, ■išškirian.t vienų, 
nariai.

Tenka pažyni'&ti, kad šis su-
*-+-

6409 S. HALSTED ST.
3356 WEST 26TH ST.
6306 W. CERMAK RD.
South Ccntcr Dept. Storc-2nd Fl., 47th S*. & S. Park 
Rockford— 208 S. Main St. : Pcoria—332 S. Adams Si.

South Bend—226; S. Michigan St.

Op c o Tuc»d 
ofurdoy Nighti ’Til 10

32 W. WASHINGTON ST.
3119 LINCOLN AVENUE 
1654 W. CHICAGO AVĖ. t

No. 4680—-Išeiginė suknelė. Sukirp
tos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 44, 
46 ir 48.

4.

l'M SUN H. The Y ’R£ CLOSIN(3 IN ON 
ME- AND I CAN’T SCALE THOSE ICY 
WALLS. I’LL. DlE FlGHTKNS, THOU6H.

Uhicagos Krautuves Atdaros Antrad., Ketvirtad. ir šeštadienį, 
Vakarais iki 10 valandos

'****>'!
t

jač'K Bur -hę i’S 5
TO GR£E

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
£ rašom e iškirpti paduotą ’blan- 

utę 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 karfu ^u užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos iPattera -DepU 1^39 
So. Halsted St, Cbicago, Ilk
hi.ll i l'i i l> ...............  ■ .... .

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 5. fialsted St, Chicaro, &• 

čia i®Sdu 15 centu Ir prašau 

atsiųsti man pavyzdi ■
Mieros ....... ......... . per krutinę

(Vania* <r pavard?)

1 w . .n- — 
(Mfertaa 4r raUtUaf

4

lis.su


Trečiad., balandžio 2, 1941 NAUJIENOS, Chicago, III.
žorže de-Lis.

Ant traukinio bėgių
Nepakako laiko dar pranykti 

bučkio, kurį tik ką “plėšė” Ro
žėm nuo Zizeli, patogiai gulin
čios kėdės pagalviuose žymėms, 
kaip jo akys sustingo į jos vy
ro figūrą žengiančią kambarin. 
Skubiu, nusigandusiu žvilgsniu 
tyrė jis savo apgautąjį draugą, 
Hektoro Morleno veidą, norė
damas išskaityti ano akyse jo 
mintis.

Morlen patogiausiai atsisėdo 
vienoje iš daugelio kėdžių, at
statė savo batų padus arčiau 
prie linksmai degančio ugnia- 
kurio, kad šiek tiek sušiltų su
šalusios kojos ir ypatingu įdo
mumu stebėjo kylančius garus 
iš jo peršlapusių batų. Vėliau 
jis šiek tiek pakilo kėdėje, tru
putį pasiraivė ir patenkintas 
trynė rankomis, lyg rodydamas 
savo pasitenkinimą malonia ši
luma sušildžiusią jo kūną.

Roš lengviau atsiduso.
—Hektoras nieko nematė, — 

tarė pats sau.
Ne, jis iš tiesų nieko nema

tė. Kad galutinai įsitikintų, pa
kako pažiūrėti į jį, pažvelgti 
kaip jis visas atsidavė maloniai 
ugnies įtakai tingiai atsilošęs ir 
atrėmęs savo didžiules, plau
kuotas rankas į aptukusias ir 
tvirtas šlaunis. Bošas visai ne
tikėtai sulygino save, savo lie
są figūrą su raumeningu šio 
šviesaplaukio milžino kimu. Re
zultatai nekalbėjo Rošai nau
dai, bet jo savimeilas jau mas 
buvo patenkintas savo kūno 
elegantiškumu, grakštumu; gi 
jo grakštumas tini nusverti 
svarstykles jo naudai, juk jį 
pasirinko Zizel vieton savo vy
ro.

Roš dc-Staks ap’eido Paryžių 
dėl savo perdaug lengvabūdiš
ko gyvenimo, kuris gerokai pa
laužė jo sve katą ir turtus. Jam 
nenoromis teks kaip viena, taip 
kita ‘ pasaugoti ir todėl apsigy
veno nuosavame dvare. Jis ja
me gyveno jau keliolika mėne
sių. Vieninteliu jo kaimynu bu
vo jo kūdikystės ir jaunystės 
draugas, Hektoras Morlen, ku
rio meilė prie žemės ūkio jį 
privertė galutinai pas.likti kai
me. Morlen buvo vedęs. Nuo
širdžiu džiaugsmu priėmė sa- 
vuosna namuosna savo vėl at
vykusį mokyklos draugą, kuris 
visgi taip begėdiškai atsimokė
jo už svetingumą. Bet Zizel bu
vo vienintelė moteris visoje 
apylinkėje atatinkant jo sko
niui, jam rodėsi, jog tai pa
kankamai svarbi priežastis sa
vos sąžines nuraminimui.

Roš ruošėsi eiti. Hektoras pa
kilo paskui jį ir pastebėjo:

—Šiandien stebuklinga nak
tis. Aš palydėsiu tave ir kely
je išrūkysiu savo pypkę.

—Ech, koks tu blogas, —• 
juokaudama patempė lupas Zi
zel, — tu nori mane vieną pa
likti? — tarė ji atkišdama savo 
vyrui kaktą bučkiui.

Morlen atsargiai palietė savo 
lupomis žmonos kaktą.

Draugai išėjo. Virš jų, tam
siai mėlynajame danguje švie
tė dangus savo skaitlingomis, 
žibančiomis kaip ahnazai 
žvaigždėmis; sušalus žemė aiš
kiu aidu atsiliepė į jų žings
nius. Apsivilkęs kailiniais iš ku
rių pastatyto kalnieriaus kyšo
jo pypkė, tyliai ėjo Hektoras 
stambiais ritmingais žingsniais 
versdamas savo sankeleivį, Bo
šą, greitinti žingsnius, kad ne
atsiliktų.

Roš nedrįso prašyti savo ben
drakeleivį, kad eitų pamažiau 
ir nebesurado žodžių nutraukt: 
slegiančią tylą.

Nors jis ir buvo įsitikinęs, 
kad Hektoras nei kiek jį nebe- 
įtarė, bet visgi jis buvo kaž
kaip sumišęs, apimtas kažko
kios prietaringos baimės, kuri

Garsinkites “N-nose”

jį vertė, lyg hipnotizuotam, 
žengti šalia šio žmogaus, šio 
apgauto draugo tamsioje nak
ties tyloje.

Toli aplinkui tęsėsi plynas, 
lygus, šiek tiek pakalnėn nu
sviręs laukas; vienur kitur te- 
keitė jo veidą atskiri medžiai, 
kurių šakos konvuls ngai, lyg 
iš skausmo drebėdamos, rodėsi 
panašios į skeleto baisią kumš
čių.

Geležinkelio linija dalija lau
ką: metalo bėgiai ėjo toli toli 
ir jų žibančiame paviršiuje at- 

■ spindėjo mirgančios žvaigždės.
Siauru lauko ke'iu ėjo abu 

du keleiviai šalia nejudančios 
telefonų stulpų eilės, vielų tin 
klo, kuris ryškiai matėsi tam
siame mėlyname žiemos dan
gaus fone. An'roje pusėje tęsė
si niūri, apleista lyguma pasi
ruošus užmigti po sniego ant
klode. Toli horizonte blykšč’o- 
jo raudonos ženklų žibintų 
šviesos.

Staiga Morlen sustojo, pakė
lė ranką ir sunkiai ją nuleido 
ant Roše pečių, kuris pasviro ir 
parpuolė. Pasilenkęs prie savo 
aukos Morlen prispaudė Rošos 
burną prie žemes, kad anas ne
galėtų rėkti, užkimšo jam bur
ną skarele ir surišo rankas. Vė
liau jis jį pertempė per tvorą 
į gelžkelį ir paguldė jo kaklą 
ant kaip ledas šaltų bėgių, ku
rie smigo į jį lyg aštrus peilis.

Vėliau apviltas) vyras pakilo, 
pamažu išsiėmė savo laikrodį, 
pažvelgė prie menkos, savo į- 
žiebtos pypkės šviesos į cifer
blatą ir. tarė:

Greitasis traukinys turi atei
ti už 52 minutų.

Apsvaigęs nuo netikėto puo
limo ir pusiau uždusęs Rošas iš 
baimės dargi nedrįso šaukti: 
jis lyg neteko valios jėgų. Kaip 
edas šaltų bėgių palytėjimas jį 

visgi pažadino, iš jo letarg nio 
miego, bet visgi jis neįstengė 
pilnai suprasti savo padėties. 
Tik Hektoro žodžiai nusakė 
jam aiškiai jo baisią padėtį.

Mirties baimė jam suteikė 
naujų jėgų. Energingu musku
lų judėsiu jis atplėšė savo kak
lą nuo bėgių ir susirietęs į krū
vą, nuriedėjo pilimu žemyn.

Bet kerštautojas jį vėl pasi- 
tvėrė. Vėl jį prispaudė prie bė
gių ir tvirtai prisišo prie jų 
skareles, čiaupiančios burną, 
galais.

—Taip bus tikriau.
Nyki beviltė apėmė nelaimin

gąjį. Jis žuvęs: nebuvo galimy
bių išsigelbėti. Iš po akių vokų, 
kuriuos jis tyčia buvo sumer
kęs, kad nematytų laukiniško 
savo budelio žvilgsnio, pamažu 
tekėjo ašaros. Rošas verkė iš 
bejėgiškumo, iš baimės prieš 
mirtį.

Jo priešas pasityčiodamas 
užklausė:

—Tu verki, Rošai?
O, šis liudininkas besidžiau

giąs jo ašaromis ir patenkintas 
savu kerštu! Jis norėjo užslo
pinti savo ašaras, neleisti joms 
tekėti, bet jis neturėjo jėgų ir 
lašas paskui lašą tekėjo jo 
skruostais žemyn. Rošas nebe
judėjo įsitikinęs savo pastangų 
bergždumu. Bet viena mintis 
staiga nušvietė jo protą ir dar 
padidino mirties baimę.

Jį laukė neišvengiama mirtis 
be kovos, be gynimosi galimy
bių, be keršto, po sunkiu, bai
siu garvežiu, kuris sutriuškins 
jam galvą, pavers ją į purviną 
kruviną masę. Bet mirtis dar jį 
ne taip gąsdino.

Baisiausia buvo laukti, šis 
keršto velnioniškas padidini
mas verčiąs jį skaičiuoti minu
tes, sekundes, akimirksnius, ši 
agonija kitam, daug galinges
niam, kuris už save keršijo, 
matant. Mirti, o, taip mirti tuč
tuojau! Kodėl neateina traukia 
nys ir neišvaduoja jį iš šios bai
sios padėties! Dar penkiasde-

šimt dvi minutės! Jam rodėsi, 
jog jis jau valanda laiko guli 
ant bėgių.

— Dar keturiasdešimt minu
tų, Rošai!

Rošas sukrankštė. Perdaug 
didelis sunkumas užgulė jo kru
tinę. Jis nebenorėjo daugiau 
galvoti ir kankinti save savo 
beviltiškos padėties įvertinimu, 
bet dvasią nebeklausė kūno 
protestų, prasiskverbdavo- pro 
jo beviltiškumą ir nesiliauda
ma laikė prieš jo akis baisųjį 
sutriuškintos galvos vaizdą.

Bet dar ir kitas, fizinis skau
smas jį kankino. Įšalusios že
mės šaltis skverbėsi kunan ir 
jį kaustė. Kraujas, visai nese
niai ūžęs ausyse ir kalenęs 
smilkiniuose nuslūgo atgal šir
din ir mažino jos plakimą. A- 
šaros, riedančios per jo skruo
stus, ėdė jo odą, ėdė kaip sie- 
rarukštė; dabar sumerkus akis 
badė kaip adatos.

Staiga netikėtas džiaugsmas 
apėmė nelaimingąjį. Jo prie že
mės prislėgta ausis pajuto toli
mą bildesį, vis didėjantį ir daž
nėjantį, primenantį besiartinau; ' 
čius žingsnius. Sargas apeiną? 
savo liniją! Jis buvo išgelbėtas

Žingsniai artėjo.
nealpsta

Studente Baudžiama

(g

Rošas vos
apsvaigęs vilties

tebenorėjo tikėtis. Jis mė- 
šaukti pagalbos, bet jo 
kurtino skarelė įgrysta

jis veik juokėsi iš savo buvu
sios baimės, o, jis juk žinojo- 
kad jam dar nebeteks mirti.

Artėjo ir artėjo jie, taip arti, 
jog Morlenas turėjo juos aiš
kiai girdėti. A! Kerštas slydo 
jam iš rankų aha, tik išsilais
vinti, Rošas mokės atmokėti. Jo 
šird.s vėl pradėjo smarkiai 
plakti iš neapykantos ir džiaug
smo.

Žingsniai sustojo, vė.iau \ėi 
pasigirdo. Bošui pasirodė, jog 
jis juos jau ne taip aiškiai gir 
di.

Jis 
gino 
balsą
burnoje.

Žingsnių garsas nuolatos silp
nėjo ir silpnėjo, Kartu su jai? 
nyko ir viltis. Jis sukaupė pas
kutines jėgas pakilti; bet veltui.

—Rošai, dar ketvirtis valan
dos!

Jis visas sudrebėjo iš pasiuti
mo. Bet ir bedugnė, kurion jis 
taip netikėtai puolė iš vilties 
aukštybių, buvo perdaug gili. 
Čia pat jame kilo kitas piktas 
pasiutimo jausmas, nauja nea
pykanta prieš Zizel, Šią pasigai
lėjimo vertą lėlę, šią pinklių, 
kaltininkę, kUriosila jis taip 
kvailai pakliuvo. Netekti gyvy
bes dėl moters, jo gyvybę, Bo
šo de-Stalisa gyvybę, ir dėl ko
kios moters! Dėl paprasčiau
sios, buržuazinės, kurios jis 
dargi nemylėjo. Ne, tai negali
ma, tai buvo veik beprotybe.

ši gailesčio verta būtybė! 
Kaip jis norėtų ją dabar maty
ti šalia savęs, ant bėgių, ste
nančią iš mirties baimės. Ir bū
ti priverstam galvoti apie tai, 
kad po jo mirties šis vyras, jo 
budelis, gal būt, dovanos savo 
žmonai, vieton to, kad pa
smerktų ją tokiai pat bausmei* 
jis visgi pagaliau jai dovanos 
gyvybę. O, gyventi, kad tik bu
tų galima gyventi!

—Rošai, dar dešimt minutų!
Ir šis žmogus, kurio balsas 

skambėjo lyg laidotuvių varpai 
— buvo jo draugas, tiesė jam 
ranką, melavo jam vien t’k su 
tuo tikslu, kad geriau įvykintų 
savo išgamišką planą. Rošas 
pasiuto nuo vienos minties apie 
revolverį, kurį jis be jokios 
naudos juto savo kišenėje. Kaip 
jis visgi buvo aklas ir lengva
tikis, jog leidosi taip lengvai 
Marlenai jį apgauti.

O, Morlenas, koks jis buvo 
gudrus ir klastingas! Bet ne
jaugi jo gįslose nėra kraujo, 
kad įstengė taip ilgai nuduoti 
šaltą žmogų vieton to, kad iš 
karto pultų ant neištikimos 
žmonos ir iššauktų jį, Rošą 
dvikovon? O, dvikova tarp jup” 
dviejų! Ten jis tikrai neprašau
tų 
ve

m a tiJlEN Ų-aCME Telephoto
Miss Marjoriė Myers iš 

Nevy Yorko, 19 metų stu
dentė Oberlin, O*' kolegijo
je, kuri mokykloj laikrašty 
paskelbė savo 'Keistas pa
žiūras į vedybinį .gyvenimą, 
gavo ultimatumą iš mokyk- 
los vedėjų, kad ji attba gali 
laisvai apleisti mokyklą ar
ba turės kiekvieną vakarą 
kaip 7:15 vai. būti savo 
kambary. .? • ’ . * ■ . » • ‘ , ., ' •. .•
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priešą, jį kiaurai peršautą. pUr 
tos ištrinko iš burnos.

Bejėgiškumas, pasiutimas tik 
didino jo kančias. Jis tik no
rėjo, kati greičiau ateitų mirtis 
— išgelbėtoja; užmerkė akis ir 
laukė.

Šiltas kvapas palietė jo veidą. 
Hektoras įsitikinęs savo aukos 
bejėgiškumu, pasilenkė prie jo 
ir atrišo skarelės galus nuo 
bėgių. ...

—Gelbėkis, pagaliau, Rošai! 
Tik trys minutes beliko; gelbė
kis, skubėk!

Kažkur dar toli-' dabar jau 
girdėjosi ramus, kurčias zvim
bimas, vos pastebiamas’ drebė
jimas lėkė bėgiai^ šis pirma
pradis sjlpnas zyinibimas, pa
našus į vienos bites,'didėjo, vir
to viso spiečiaus užimu ir pa
galiau pasiekęs baisų ūžesį ir 
(siutusios juros stūmimą. Vėliau 
žemės paviršius ^ųęĮi^bėjo su
trenktas- besia.rtjnančįo trauki- 

. <’• • f ■’ ,nio. .; v / .. ' ; ' . ■■ ■. .

Garvežio švilpukas, be palio
vos plęšė uųsis, o ten,/toli, apa
čioje, gale bėgių kelio švietė dti 
ryškus.taškai. ; • , . U'

Nuolatos, jie didėjo ir didėjo 
virsdami žibančiomis plėšraus 
žvėries akimis. Lygia tarpis, pri-* 
menantis plaktuko kirčius; 
stuksėjimas drebino ' bėgius. 
Greitasis traukinys pasiutišku 
greičiu artinosi.

pro šoną. Jis įsivaizdavo sa 
dvikovos vietoje, puolan

Skausmingai pasukęs kaklą trenksmą, mašinisto ir pečku- 
Rošas sekė kaip artinasi šios, rio ausis pasiekė riksmas nuo 
praryti jį pasiruošusios garve
žio žvėriškos akys. Tai buvo jo 
galas. Bet jis visa savo esybe 
protestavo prieš šį galą. O dar 
valanda mirties baimės, bet ne 
patį įnirtis. Kentėti, kankintis, 
bet gyventi!

Niękas, niekas nebesulaikė 
pąsiutiškąi besiartinančio į jį 
žvėries. Jo kaklo muskulai veik 
jautė sprogimą. Jis norėjo uu-

tų šios baisybė, bet kraujais 
pasriuvusios, išsiplėtusios gab 
važudiškos mašinos akys jį už
kerėjo ir rodos magnetu prie 
savęs traukė.

Pro raikštį prasiveržė baisus 
garsas, prislėgtas staugimas, o

kurio kraujas gyslose stingo. 
Tuo pat momentu jie pastebė
jo neaiškią, miglotą grupę, ant 
kelio krašto; vėliau viskas pra
nyko tamsoje už jų pasilikusio
je.

Morlenas atraišiojo Rošą, km 
rį jis paskut niu akymirksniu iš 
gailesčio, o gal norėdamas dar 
baisiau atkeršyti, atplėšė nud 
bėgių. Ir vos nelaimingasis pa
sijuto laivas, pasileido bėgti a- 
biem rankom laikydamasis už 
kaklo ir pripildydamas tykią 
naktį beprotišku šauksmu:

— Mano galva! Mano galva!
Vertė St. Miščikas-žiemys 
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STATYKITE NAUJA
• NAMĄ

beprotiškas...
Traukinys jau virš galvos...
Žibantieji plieno ratai kaili' 

no bėgius, auksinėmis ašaromis 
byrėjo degančios žarijos iš bai
senybės vidurių; dar vienas ra
tų apsisukimas — ir viskam ga
las...

Bošui pasirodė lyg garvežys 
savo ratais butų paslydęs pro 
pat jo vęidą toliau nejudėda
mas — taip ilgai tęsėsi ši pas-' 
kutinę sekundė.

Pro pralekiančio traukinio

•k PASIŪLOS PAVASARIAI
X ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS 

Čia Nereikia, Canh
Rolė—100 ket. pėdų .........?............ $ 1.00
SkyntaH Stogams Cementas. TtR/A 

(5 gal. ken.) Gal.
Wallboar<l—dideli šmotai, pėda ......... 2c
I’lasterboard, pėda .............. —........... 2c
Maliava, reg. $1.05, apecialial $1.25 
2x0, speciali kaina, pėdu ............. 3%c
Cedrlnlai Postai (7 pėdų) ........  10c
110 Obliuotos ir pritaikytos lentos l%c 

už pėdų
Taipgi Cementas, Smiltys, žvyrą! 

NEREIKIA C ASU
Apskaitliavlinas ir Pristatymas Dykai

ALBERT LUMBER 
& SUPPLY CO. 

3800 SO. VVESTERN AVENUE 
Tel. LAFayette 2101

Atdara kasdien 7 v. ryto iki 0 v. v., 
nedėliomis 8 v. r. il$i 12 vai. dienos

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 (reng
ti su vėliausiais pagerinimais, su- 
budavoti iš geriausios medžiagos 
ir yra žinomi kaipo geriausios kon
strukcijos namai.

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

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

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

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

JOHN PAKEL
BUILDING CONTRACTOR

6816 So. Western Avė.
Tek GROVEHILL 0306—0363

ne-

esu 
ma-

MASTER WIND0W SHADE C0.
S. J. Vondrak Tel. I.afayette 4560

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

1803 WEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)
v ■ -

FOR NEW

PACKARD - CHRYSLER - PLYMOUTH

T H 11 D VI/ I Busi turtinges I ftUi I hlnis ir ,aimjn lilVl I III gesnis. Turėsi 
UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO
Mokame 314% Dividendų

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

'T vmss $1,000,000.00

3451
Archer Avė.

Tel.
VIRginia

2332

BALZEKAS MOTOR SALES

4030 
Archer Avė,

Tel.
VIRginia

1515

TONY LUKOŠIUS
Geriausias Brighton Parko

DRABUŽIU 
VALYTOJAS

2555 W. 43rd St.
Reikalui Esant šaukite:

Tel. Lafayette 1310

s: s

Į 
c
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“U WILL LIKĘ US

Atrodykite Metus Jaunesni 
NATŪRALIAI ATRODANTI

Dantų Fleitai

10 MĖN. MOKĖTI 0 A r n 
Pinigų grąžinimo ga- N II J) Į 
rantija. Denturos da- “ Ji y 
romos tiktai gavus už- VJ 
sakymą ir nuo formų 
padarytų laisniuotų 
dentistų.

Pleitai 
Pataisomi

| LOAN ASSOCIATION ofChięago 
Į JUSTIN MACKIEWICH, Pres.
i 4192 Archer Avenue

VIRginia 1U1

’ $35
Apkain. 
Nemok.

Hejna Bros
t

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.

I 
| E |
i Turtas Wš$5,500,000.00

Apart Apsaugos, Turime AI r n m nn 
ATSARGOS FONDĄ ViršMJVjUuU.UU

į Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų
į ... MOKAME DIVIDENDŲ 3V2%

Ae-- __
KIENO KALTE?

Bet--

Kas užmokės Bilas?

Skfcl
Rel-

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-

< ■ ‘ ' Į

lės žerilos kainos atsakomingiems vairuotojams! 
Klauskite apie šią apdraudą šiandien!

Rašom visokią Apdraudą
ugKies T. RYPKEVIČIA gyvasties

1739 SO. HALSTED STREET~ APVOGIMŲ 
(NAUJIENŲ NAME)

. LANGŲ 
RAKANDŲ

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA 
— iš stoties —

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

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

' vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

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

pranešimus.

GERBIAMI NAUJU 
tytojai Prašomi Pirl 
kalate Eiti Į tas ] 
kurios Skelbiasi Naujienose,
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily New»

Publisheū Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

Subscription Rates:
$6.00 per year in Canada
$6.00 per year outside oi Chicago
$8.00 per year in Chicago 

3c per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kaądien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St„ 
Chicago, 111. Telefonas Canal 8500.

“Ašies” laivai
Federalinis iždo departamentas įsakė pajūrio sargy

bai paimti 69 Vokietijos, Italijos ir Danijos laivus, esan
čius Jungtinių Valstybių uostuose, kuomet valdžia paty
rė, kad tų laivų įgulos juos gadina. Vokiečių ir italų ju
rininkai yra suimti ir bus patraukti tieson dėl sabotaže 
darymo uostuose.

Suprantamas dalykas, kad Berlynas ir Roma pro
testuoja. Juokas ima žiūrėti, kaip naciai ir fašistai kal
ba apie “teisę”, kurią Washingtonas esąs peržengęs! Ka- 

- da paisė teisės Hitleris su Mussoliniu?
Jungtinių Valstybių pavyzdžiu pasekė Meksika ir 

Pietinės Amerikos respublikos, kurių uostuose yra gero
kas skaičius “ašies” laivų. Vokiečiai ir italai jurininkai 
kai kuriuos juos padegė arba paskandino, pirma negu 
tų respublikų valdžios suspėjo juos paimti.

Kadangi naciai ir fašistai visą laiką skandino laivus' 
ne tiktai tų valstybių, su kuriomis jie kariauja, o ir ne
utralių šalių, tai Amerika seniai turėjo “ašies” laivus 
savo uostuose sukonfiskuoti ir vartoti prekių gabenimui. 
Nereikėjo laukti, iki sabotažninkai ims juos gadinti.

Griūvanti italų imperija
Britai įėjo į Asmarą, Eritrėjos sostinę. Italų kariuo

menė pasitraukė be pasipriešinimo. Iš tenai ji gali bėgti1 
j Massavvos uostą, kuris guli prie Raudonosios juros, ar
ba geležinkeliu traukti į pietus, link franeuzų Somalijos 
ir Džibuti uosto. Bet nei iš vieno, nei iš antro tų uostų 
išvažiuoti italai negali. Juos tenai pagaus anglai.

Tai bus galas seniausiajai Italijos kolonijai rytų 
Afrikoje. Kitą italų koloniją Afrikoje Somaliją (i pie
tus nuo Etiopijos) britai jau yra> užkariavę. Etiopija taip 
pat nebegalės ilgai laikytis, nes britų kariuomenė jau 
apsiautė italus iš trijų pusių ir perkirto paskutinį gele
žinkelį, kuris jungia sostinę Addis Ababa su jura.

žodžiu, Mussolinio imperija Afrikoje baigia griūti. 
Anglai skubinasi ją pribaigti, pirma negu prasidės di
džiosios liūtys Etiopijoje, kurios sutrukdytų visus karo 
veiksmus toje “juodojo kontinento” dalyje. Jeigu ang
lai tenai apsidirbs su italais greitu laiku, tai 300,000 ang
lų kareivių galės būt perkelti į Graikiją arba Jugoslavi
ją, padėti šioms Balkanų šalims kariauti su Hitleriu. 
Nuo to, kaip greitai anglai suspės pabaigti savo kampa
niją rytų Afrikoje, priklausys tolimesnė karo eiga Bal
kanų pusiausalyje.

' Italija okupuota
Italija yra faktinai okupuota nacių.
Kai anglai sumušė juodmarškinių armijas Lybijoje 

ir Mussolinis buvo taip diskredituotas, kad Italijos žmo
nės pradėjo atvirai juokus krėsti iš jo diktatūros, tai 
Hitleris pasiuntė Italijon savo kariuomenę ir žvalgybą 
ir ją okupavo.

Fašistų “diučė” šiandien yra nacių kalinys. Jisai tu
ri daryti ką jam pasako atsiųsti iš .Berlyno “patarėjai”. 
Hitlerio Gestapo (slaptoji policija) jį saugoja, kad žmo
nės neprieitų prie jo ir henusuktų jam sprando.

Italija yra dabar panašioje' padėtyje, kaip Norvegi
ja arba Holandija — Hitlerio valdoma provincija. Kai 
sugrius Hitlerio galybė Europoje, susmuks ir fašizmas 
Italijoje.
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VOKIEČIAI JUNGTINIŲ 
VALSTYBIŲ ISTORIJOJ

Minėdamas savo valdžios aš- 
tuonerių metų sukaktuves, Hit
leris užsiminė ir apie Ameriką. 
Jisa^pasakėį^ įL ( ‘S

“Vokietija niekuomet netu
rėjo jokio intereso Amerikos 
žemyne, išimant tai, kad ji 
dalyvavo to žemyno kovoje 
dėl laisvės/’

Užsakymo kaina:
Chicagoj e—paštu:

Metams.....................  $8.00
Pusei metų ______________ 4.00
Trims mėnesiams____ __ _  2.00
Dviem mėnesiams _______ 1.50
Vienam mėnesiui ________ - .75

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija ____________ 3c
Savaitei......... „......  18c
Mėnesiui ________________ 75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: (Atpiginta)

Metams ________  $6.00
Pusei metų ..........................  3.25
Trims mėnesiams ........... — 1.75
Dviem mėnesiams —.......  1.25
Vienam mėnesiui.75

Užsieniuose:
Metams ................ ■.............„ $8.00
Pusei metų .......................... _ 4.00
Trims mėnesiams —......... — 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Kokiu budu Vokietija dalyva
vo Amerikos laisvės kovoje, 
Hitleris nepaaiškino. Bet žmo
nės, kurie atsimena Amerikos 
nepriklausomybes karo istoriją, 
žino, kad* vokiečių vaidmuo čia 
nebuvo labai garbingas. Atga
benti iš Vokietijos kareiviai ko
vojo prieš Jurgio Washingtono 
armijas.

Buvo, tiesa, ir vokiečių sava
norių, stojusių į Amerikos ko- 

Joni jų kariuomenę. Geriausiai 
žinomas iš tų savanorių buvo 
baronas von Steuben, kurį 
Washingtonas paskyrė genera
liniu inspektorium, pavesdamas 
jam mokyti muštro Amerikos 
revoliucinės armijos kareivius. 
Von Steuben, beje, buvo mo- 
narchistas ir norėjo Prūsų ku
nigaikštį Henriką pasodyti į ka
raliaus sostą Amerikoje. Kai ji
sai negavo karo sekretoriaus 
vietos, tai rezignavo iš armijos.

Bet daug daugiau Svarbos, 
negu von Steuben ir jo savano
riai, turėjo skaitlingi kareivių 
būriai, kuriuos Vokietijos kuni
gaikščiai siuntę į Amerikos ko
lonijas padėti Anglijos karaliui 
Jurgiui III. Už tuos kareivius 
Vokietijos kunigaikščiai gavo 
milijonus dolerių atlyginimo 
nuo Anglijos karaliaus. “The 
Manchester Guardian” rašo:

“1776 metais, antraisiais 
karo metais, jie (Vokietijos 
kunigaikščiai) pristatė už pi
nigus 17,000 vyrų; į karo pa
baigą jų buvo viso 29,000. Iš 
to skaičiaus 17,000 buvo at
vežti iš Hesse, o 5,700 iš 
Brunswick. Amerikos istori
kai mano, kad kareiviai iŠ 
Hesse 1778 metais sudarė 
trečdalį visos Jurgio III koto- 
nialinės armijos, kurioje bu
vo apie 35,000 kareivių. Už 
tuos kareivius Vokietijos ku
nigaikščiai gavo <$35,000,000.”
Bet nauda iš tų pasamdytų 

vokiečių kareivių buvo nedide
lė. Didesnę jų dalį Jurgis Wash- 
ingtonas skaudžiai sumušė 1776 
m. prie Trenton.

Ar tai šitų kareivių tarnavi
mą Anglijos karaliui Hitleris 
vadina Vokietijos dalyvavimu 
Amerikos kovoje dėl laisvės?

SOVIETŲ GYVULIŲ 
ŪKIS

Jau yra įrodytas ir plačiai ži
nomas faktas, kad žmonės So
vietų Sąjungoje gyvena skur
džiau, iibgd* kad gyveno prieš 
bolševizmo laikus. Jų būklė pa
blogėjo ypatingai nuo to laiko, 
kad Stalinas ėmė įvykdyti savo 
“piatilietkąs”.

Šitą faktą pabrėžia ir oficia
lios sovietų skaitlinės apie gy
vulių ūkį Rusijoje. Iš tų skait
linių matyt, kad beveik visų rū
šių gyvulių Rusija dabar turi 
mažiau, kaip prieš 25 metus. 
Pasiremdamas sovietų statisti
kos daviniais, “Socialističeski 
Vestnik” rašo, kad Rusija turė
jo arklių: 1916 m.—35,800,000; 
1929 m. — 34,000,000; 1932 m.
— 19,600,000; 1933 m. — 16,- 
600,000; 1934 m. — 15,700,000; 
1935 m. — 15,900,000; 1936 m.
— 16,600,000; 1937 m. — 16,- 
700,000; 1938 m. — 17,500,000.

Taigi arklių skaičius Rusijo
je 1938 m. buvo dvigubai ma
žesnis, negu 1916 m. Staigus 
susmukimas, kaip matome, 
prasidėjo nuo 1929 metų, t. y. 
kuomet Stalinas pradėjo varyti 
valstiečius į kolchozus.

Per tą patį laiką raguočių 
skaičius keitėsi taip: 1916 m.— 
60,600,000; 1929 m. — 68,100,- 
000; 1932 m.—40,700,000; 1933 
m. — 38,400,000 ir 1.1. Avių ir 
ožkų skaičius keitėsi taip: 1916 
m. — 121,200,000; 1929 m. — 
147,200,000; 1932 m. — 52,100,- 
000; 1933 m. 50,100,000. Per tą 
patį laiką Rusija turėję kiaulių: 
1916 m. — 20,900,000; 1929 m.
— 20,900,000; 1932 m. — 11,- 
600,000; 1933 m. — 12,100,000.

Po 1933 metų gyvulių ūkis 
Rusijoje pradėjo palengva atsi
gauti ir kai kurių rųšių gyvu
lių skaičius 1938 metais pasie
kė buvusį 1916 metais stovį. 
Bet reikia atsiminti, kad 1916 
metai buvo karo metai. Taigi 
po 20 metų valdymo bolševi
kams pasisekė šitoje srityje tik
tai pasivyti cariškąją karo laikų 
Rusiją.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pąčios Naujienos 
yra naudingos.

St. MišČikas-Žiemys.

Italijos užienio politika - kolonijos
' (Tęsinys)

Ir nors 1871 m. tokia Italija 
galėjo pasigirti istorijos vado
vėliuose ir geografiniuose žemė
lapiuose nepriklausomybe, tuo
jau pareikalavo sau vos ne pu
sės Afrikos, dalies Arijos, jei ne 
dargi Rusijos pakrančių Juodo
joje juroje, kur kadaise netyčia 
stovėjo Romos legijonų koja.

Ir ši istorinė misija atgauti 
buvusią istorinę Cezarių galybę 
virto visos poneprikalsomybinės 
Italijos užsienio politikos kerti
niu akmeniu.

Kadangi . jos nepriklausomy
bes kova >buvo nugręžta prieš 
Austriją, ji negalėjo savo pir
mapradėje kovoje už kolonialę 
galybę remtis nė viena germa- 
ninės kilmės valstybe, nors to
kia Vokietija devynioliktame 
amžiuje, pradedant ypač Bis
marko laikais, darė viską, kad 
Austrija sumažėtų. Ir todėl pra
dėjo nuo pat pradžios simpati
zuoti su Anglija, viena iš galin
giausių kolonialių. valstybių ir 
Prancūzija, kuri po pralaimėto 
karo prieš Vokietiją, vengdama 
vidaus revoliucijos, nutarė vir
sti kolonialę valstybe, kam ne
sipriešino geležinis naujai susi
kūrusios valstybės —imperijos 
(Vokietijos) kancleris Bismar
kas.

Bismarkas, užėmęs Elzasą ir 
Lotaringiją, kaip kartas norėjo; 
kad Prancūzija rastų savo susi
kaupusiems garams išeitį siek
dama kolonialės politikos, ir I- 
talijai su tokia naujai prade
dančia tolimuose kraštuose a- 
vantiurą valstybe buvo pakeliui.

Tiesa, Italijai buvo vieninte
lis kelias^ pjūtis, labai natūra
lūs, Vidui^ėmio pakrantės, ku- 
riosna turėjo nemaža pretenzi
jų ir kitos valstybės, nes VIII- 
tame amž. Viduržemio jura bu
vo arabų ‘jtira arba “ežeras”, 
moderniškai kalbant; vėliau 
septyniolikto pabaigoje ir devy
niolikto pradžioje buvo Prancū
zijos jura arba “ežeras” ir atsi
stojus isterinėje vagoje Italija 
norėjo virsti lokiu pat Vidurže
mio juros* šeimininku, kokiu 
buvo Romos imperatorius Au
gustas.

Ret kadangi visa Italijos ne
priklausomybes kova;, buvo 
tampriai susijus su Anglija bei 
Prancūzija^ ji negalėjo virsti 
staiga jos priešininke, bet ma
tydama, kad viena iš jos buvu
sių sąjungininkių Anglija nori 
ir veik turi visų kolonijų mo
nopolį, gi Prancūzija, nors tik 
mėgina tuo keliu eiti, visgi nie
ko nedarys, kad priešintųsi 
prieš anglus, tupėdama Reino 
pakrantėje Vokietiją virtusią 
imperija ne kur kitur kaip Ver
salio veidrodžių salėje, (kur po 
dvidešimt ir tiėk įlietų Prancū
zijos Tigras tai pačiai Vokieti
jai diktuos anglų pagalba ki
tą sutartį)^ nutarė veikti dvie
ju is frontais: kartu su buvu
siais sąjungininkais ir atskirai, 
susidėjus sTi Centralinės Euro
pos valstybėmis su kuriomis su
darė sutartį, taip vadinamą Tri
julę sąjungą 1882 m., bet visgi 
dar įrašydama sutartin straips
nį, kuris nevertė Italijai stoti 
karau su Vokietija, jei tas ka
ras bus nukreiptas prieš Ang
liją. f

Bei sostą Vokietijoje užėmus 
VVilhclmui Il-am, kuris negalė
jo pakęsti kitą aukštą asmeny
bę šalia savęs, Bismarkas turė
jo pasitraukti ir tuo pat ta va
dinama trijulė sąjunga subyrč-r 
jo, nes Wilhehtias galvojo! kad 
jo giminystė su Anglijos kara
liumi bus pakankama garanti
ja busimai sąjungai.

Italija pasijuto lyg atpalaido- 
ta nuo šios sąjungos ir nutarė 
veikti savistoviai, gi toki anglai 
pajutę priešingą vėją Italijos už
sienio politikoje, leido jai lais
vai veikti.

Bet pirmas italų veikimas 

bejui šiokių tokių teisių.
Visa to italai negavo ir jau

tėsi nuskriausti, nes plėstis Eu
ropoje neturėjo jokios galimy
bės atmindami, jog ką čia nori 
gauti; priklauso arba Prancūzi
jai arba Anglijai.

Kiek galėjo, visomis suktybė
mis ir sutarčių apėjimais italai 
plėtėsi kolonijose, skaitant kaip 
paskutinį aktą — Abisinijos už
ėmimą.

• Bet... neturėdamas daugiau 
niekuo paremti savo priespau
dos viduje, Mussolinis turėjo 
kreipti gyventojų dėmesį vėl į 
galimas kolonijos. Tam jis pra
dėjo smarkiai flirtuoti su Vo
kietija, palaikyti jos reikalavi
mus į kolonijas, kurios Vokie
tijai buvo atimtos, norėdamas 
įsigyti sąjungininką Afrikoje.

Bet kolonijų taip greitai vo
kiečiams nedavė, vokiečiai pra
dėjo plėstis Europoje, kilo ant
ras pasaulio karas ir Italija, pa
mačius, jog Prancūzija baigia 
griūti ir vėl to grobio Afrikoje 
bei Azijoje ieškodama metėsi 
karau tikėdamosi gauti Tunizą, 
Egipte užimti anglų vietą ir dar 
kai ką.

Bet.. . karas užsitęsė ilgiau, 
negu galvojo; anglai nepasida
vė po prancūzų pasidavimo ir 
šiandien Mussolinis jaučia, jog 
vieton įsigyti daugiau, gali ne
tekti tai, kas buvo įsigyta per 
penkiasdešimt metų, kas buvo 
visos italų užsienio politikos pa
grindu ir kuriai paremti Musso- 
liniui nereikėjo naujų žodžių iš. 
rasti, nes pačioje Italijoje prieš 
Mussolinį buvo pakankama: 
imperialistinės literatūros pri
rašyta, reikėjo ją tik pasisavin-

buvo nelaimingas, būtent, italų 
abisinų karas 1894-96 m., kuris 
pašibaigė visišku italų pralai
mėjimu prieš pusiau laukinę 
valstybę, kas labai pakenkė pa
tiems italams, kurie po Tunizo 
užėmimo iš Prancūzijos pusės 
(1881 m.) norėjo parodyti sa
vistovią galybę.

Negalėdami savistoviai veik
ti, italai nutarė sėdėti ant dvie
jų kėdžių, neatsisakyti nuo bu
vusios trijulės sutarties ir su
daryti savotišką sutartį koloni
jų atžvilgiu su Prancūzija bei 
Anglija.
1 1902—3 m. sulig sutartimi su 
Prancūzija ir Anglija, Italijai 
leidžiama laisvai veikti prieš 
Turkiją, kurią norėta susilpnin
ti dar labiau matant rusų ne
paprastą apetitą ir pačių turkų 
nenorą pasiduoti..anglams.

Sulig šia sutartimi italai pri
pažino Moroką prancūzams ir 
anglams Egiptą, už tai gaudami 
laisvas rankas Libijoje prieš 
turkus. Dėka šia sutartimi 1911 
m. italai pradėjo karą prieš tur
kus ii’ laimėjo visą Libiją su
lig taikos sutarties 1912 m. Ou- 
cy pasirašyta.

Bet toliau italai nei iš Pran
cūzijos, nei tuo labiau iš Angli
jos negalėjo tikėtis kolonijų at
žvilgiu, jei nebus šios valstybės 
priverstos duoti norėdamos pa
pirkti dėl ko nors Italijos pa
galbą ii’ todėl Italija iki 1915 
m. skaitėsi ištikima trilypiai 
sąjungai (Vokietija, Austro- 
Vengrija ir Italija), kuomet ki
lęs karas leido Italijai reikalau
ti iš vienų ii’ kitų šio to už sa
vo prisidėjimą prie vienos ar 
kitos kariaujančios pusės. Iš 
Austro-Vengrijos reikalavo 
Triesto ii’ kitų Adrijatikos juro
je esančių miestų, gi iš Anglijos 
bei Prancūzijos teisių į kai ku
rias kolonijas.

< Austrijai* a trišakius čia pat 
duoti savo teritorijos dalį ita
lams, italai tuojau metėsi prie 
Santarvės valstybių, nors kara
liškas namas, kuris buvo fakti
nai susipykęs su Vatikanu, bet 
visuomet prisiklausęs jo nuo
monės turėjo pakrypti Vokieti
jos pusėn, kur tuo laiku trau
kę Vatikaną.

Bet tiek Londono, liek Saint 
Jean dc Maurienne (1916 m/ 
sutartys buvo labai neaiškios 
dėl busimo atlyginimo italams 
už dalyvavimą kare ypač Afri
kos ii* bendrai kolonijų klausi
mu ir kuomet Santarvės vals
tybės karą laimėjo ir kiekvie
nai reikėjo ką nors duoti — 
prasidėjo nesusipratimai ir ne
pasitenkinimai, nes Wilsonui 
ypač griežtai nusistačius prieš 
italų reikalavimus, jie veik nie
ko negavo Afrikoje.

Tai ką gavo, negalėjo juos 
patenkinti.

Anglai davė italams 1926 m. 
prie Italijos Somalijos Giuba- 
landą, gi Prancūzija 1935 m. 
jau Lavalio Mussolinio sutarti
mi primetė italams Danakil, 
kuris buvo tąsa Eritrėjos (ita
lų) ir Prancūzijos Somalijos ga
baliuku.

Be to, nepaliko aiškus Doda- 
kaneso salų klausimas prie 
Turkijos pakrančių, jau nekal
bant, kad dargi Fiumes uostą 
Adrijatikos juroje italai turėjo 
pasiimli rašytojo D’Anunzio 
avantiūros dėka.

Pati Italija svajojo apie ką 
kitą. Ji visų pirma uorėjo gau
ti Džibutį, prancūzų uostą Rau
donosios juros pakrantėje, iš 
kur eina geležinkelis ( į Addis 
Abąbą, Abisinijos sostinę, prieš 
kurią italai grieže dantį dar 
nuo pralaimėto Abisinijos karo 
1894—6 m., be to, teisių į pran
cūzų valdomą Tunisą, kuris bu
vo pasiskirtas italų pirmu gro
biu kolonialėje politikoje, nes 
ten turėjo italai apie 11,000 ko- 
Idijistų dar 1380 m., kuomet 
jiems užbėgo prancūzai už akių 
h* ližėms Tunisą, nors .paliko jų

Lietuvos Padangėj e
KAIP VEIKIA BOLŠEVIKIŠKA TVARKA 

LIETUVOJE
Biurokratizmas ir žmonių kankinimas įsigalėjo 

Lietuvoje
Bolševikų partijos organas 

“Tiesa” aprašinėja, koks baisus 
biurokratizmas ir žmonių kan
kinimas įsigalėjo okupuotoje 
Lietuvoje. Kažkoks Jonas Stul
pinas, vienos dirbtuvės darbi
ninkas, laiške redakcijai pasa
kojo kiek jis prisikamavęs, tu
rėdamas reikalų su Kauno bu
tų skyrium. Jis gyvenąs Šan
čiuose. Jo butą uždengianti auk
šta tvora, kuri nepraleidžianti 
saules. Todėl jis kreipęsis į bu
tų skyrių, kad aną tvorą nuže
mintų. J. Stulpinas nunešęs pra
šymą, kuris buvęs priimtas. Už
ėjęs po savaitės, gavęs atsaky
mą, kad šis reikalas busiąs kuo 
skubiausiai išspręstas. Toliau 
darbininkas rašo: “Laukiau du 
mėnesius, bet veltui. Aš pats 
dirbu ir vakarais mokinuosi. 
Siunčiau žmoną į butų skyrių, 
bet veltui. Dabar aš susižeidęs, 
nedirbu. Turėdamas laiko, aš, 
praėjus dviem mėnesiams, lap
kričio 25 d. atsilankiau į butų 
skyrių ir paklausiau, kaip ma
no skundas. Pasiteiravęs pas 
kitus tarnautojus, jis atsakė: 
“Reikia ' turėti kantrybės ir 
laukti atsakymo.” Aš su tuo su
tikau. Palaukęs 14 dienų, gruo
džio 9 d. atsilankiau ir gavau 
vėl tą patį atsakymą, tik su tuo 
skirtumu, kad užrašė mano pa
vardę. Aš vėl išėjau. Palaukęs 
7 d., vėl atsilankiau gruodžio 
16 d. šį kartą patarėjas pasišau
kė į pagalbą tarnautoją. Šis 
man paaiškino, kad mano skun
das nusiųstas į statybos skyrių. 
Man paprašius, kad tarnautojas 
paskambintų ten, jis paskambi
no Ir pasakė man, kad tas rei
kalas dar neišspręstas, nors fak
tinai visai nebuvo nusiųstas 
mano skundas. Tarnautojas sa
kė, Ldd per 3 dienas bus su
tvarkytas reikalas. Palaukęs 7 
dienas, vėl atsilankiau gruodžio 
23 d. Iš tarnautojo gavau griež
tą atsakymą: “Tamstos skun
das seniai pasiųstas į statybos 
skyrių.” Jis nurodė bylos Nr.,

ti ir pritaikinti prie vietos ir 
momento obalsių.

III.
'Šiandien Italijos kolonialę po

litika pergyvena labai sunkius 
laikus ir jei anglams pasisektų 
užimti iki kovo mėnesio pabai
gos visą Š. Afrikos, valdomos 
italų, pakrantę, italų kolonijos 
bepasiliktų istorijos vadovėliuo
se.

Kaip ten bebūtų, šiandien 
Italija stovi gan blogoje padė
tyje, nes jeigu ji vokiečių pa
galba ir atsilaikytų ir dargi jei 
vokiečiai laimėtų karą, kuo 
šiandien jau ne tik nereikia 
abejoti, bet galime būti tikri, 
kad vokiečiai jį pralaimėjo, ita
lų padėtis nei kiek nepagerėtų 
ir juos lauktų toks pat atlygini
mas po šio karo, kokio jie susi
laukė po pirmo pasaulio karo 
iš prancūzų bei anglų.

Italija savo nepaprastais pra
laimėjimais Albanijoje ir Afri
koje save ne tik nužemino, bet 
pastatė antraeilės valstybės pa
dėliu ir negali nieko daug rei
kalauti dargi iš savo sąjungi
ninko.

Italiją, kaip kolonialę valsty
bę, galime jau šiandien išbrauk
ti iš žemėlapio. Ji gali bent tuo 
džiaugtis, kad po šio karo ben
drai nebeliks tų vadinamų ko
lonialių valstybių toje žodžio 
prasmėje, kurioje mes skaitėme 
prieš šį karą. Bet, aišku, italus 
tai negali džiuginti, o tuo labiau 
jos dabartinius valdovus, kas 
yra pirmas žingsnis prie galuti
no vidaus sugriuvimo, kas daug 
jiems baisiau, negu imperijos 
sugriuvimas.

(GALAS)

R

bet nepasakė, kur randasi^toji 
įstaiga. Aš klaidžiojau ir klau
sinėjau, kol suradau tą įstaigą. 
Pasiteiravau, kada gautas mano 
skundas. Taniau ojas atsake, 
kad gruodžio 21 d.* Toliau J. 
Stulpinas aprašinėja, kad į jo 
skundą dėl tokio bylos užvilki- 
nimo buvo atsakyta, kad jo 
prašymas nebuvęs apmokėtas 
žyminiu mokesčiu.

Rezultatas tas, kad po 4 mė
nesių tvora dar nebuvo nuže
minta... Sovietų Lietuvos laik
raščiai dažnai rašo, kad oku
puotoje Lietuvoje turinti būti 
“bolševikiška tvarka.” Iš ano 
aprašymo matome, kad tokia 
“tvarka” tikrai jau įsigalėjo!

“Tarybų Lietuva” praneša, 
kad esąs suorganizuotas džiazo 
orkestras, kuris busiąs pavers
tas valstybiniu. To orkestro di
rigentas yra “draugas” Borisas 
Rozenbergas. Pasak laikraščio, 
orkestras esąs “tikrai interna- 
cionalis”: lietuvių, lenkų, žydų, 
čekų ir vengrų esą jo narių tar
pe. Toliau laikraštis rašo: “Lie
tuviškas melodijas džiaziškai 
perdirbtas įdomu girdėti, tačiau 
nedera jų sugroteskinti.” Ten
ka pastebėti, kad pagal oficia- 
linę frazeologiją, Lietuvoje ku
riama “kultūra tautinė forma 
ir sovietinė esme”. Kaip mato
me, “draugas” Rozenbergas iš 
gražių lietuviškų melodijų pa
darė su savo internacioinaliniu 
orkestru groteską. Tokia gro
teskine virsta ir visa lietuvių 
kultūra!

Johnson & Johnson 
Didina Dirbtuvę

CLEARING. — Johnson and 
Johnson pirmos pagalbos ir chi
rurginių reikmenų firma stato 
didžiulę $125,000 dirbtuvę Clca- 
ringo pramonės distrikte. Kom
panija ten jau turi tris kitas 
dirbtuves. Yra gavusi kelis di
delius karo užsakymus.

<>



Trečiad., balandžio 2, 1941 NAUJIENOS, Chicago, III.

Gimtasis kaimas
Prisipažino Užmušę Draugą.

A py saka/

(Tęsinys)

Po tos lėktuvo katastrofos 
netrukus prasidėjo nepaprastas 
žmonių judėjimas. Kelių kele
liai buvo tiesiog užtvenkti ei
nančių ir važiuojančių žmonių. 
Bet jau tai nebuvo nelaisvėn 
paimti vokiečiai, o šventosios 
Žemaitijos gyventojai. Visų vei
dai buvo nuliūdę, visi atrodė 
susimąstę. Vežimai gi su kau
pais prikrauti, arklfai vos galė
jo juos pavilkti.

Visi skubėjo, visi stengėsi 
kažkur pabėgti. Vieųj traukė į 
Rusijos gilumą, o kiti, kuriems 
buvo gaila gyvulius ir savo už
gyventą mantą palikti, stengėsi 
kur miškuose pasislėpti. Kai 
kurie gyventojai buvo labai į- 
bauginti ir šventai tikėjo, jog 
vokiečiai visus žudo be jokio 
pasigailėjimo. Jie pirmieji ir 
pasileido bėgti, kai pasigirdo ap
motų gaudimas. Bėgo jie gal
vatrūkčiais, kur akys vedė.

Ta panika ir gyventojų su
mišimas, suprantama, pradėjo 
ir mus veikti. Juo labiau, kad 
vakarų pusėje vis aiškiau ir aiš
kiau girdėjosi anuotų gaudi
mas. Dažnai naktimis matyda
vome gaisrus. Plieniniai paukš
čiai pasidarė paprastas reiški
nys.

—Gal ir mes bėgsime, motin, 
— kartą pareiškė tėvas.

O— kur mes nubėgsime? Kas 
mus laukia? — neigiamai atsa
ke motina. — Geriau jau pasi
likime čia. Kur nors miške ga
lėsime pasislėpti ir savo mantą 
paslėpti.

Nuo trobos viršaus pradėjo
me kraustyti visokius daiktus 
ir krauti į vežimą. Kišome vi
sokius daiktus į maišus, sėmė- 
me grūdus. Viską krovėme, kas 
tik pasipainiojo po ranka. Tė
vas net seną plūgą įranga į ve
žimą. Girdi, gal susigadins. Iš 
šalies žiūrint tai galėjo atrodyti 
juokinga, bet ūkininkui su ma
žiausiu daikteliu yra sunku 
skirtis, — tai jis su viskuo yra 
susigyvenęs.

—Palaukime dar, neskubėki

me, — prašo motina. — Aš dar 
noriu nueiti pas kitus du vai
kus, o paskui bėgsime kartu.

Delsime ne mes tik vieni, be' 
ii' kiti kaimynai. Tiesą pasa
kius, jie visuomet žiūrėdavo į 
mus: ką mes darydavome, tą ii 
jie. Mat, musų apylinkėje ma 
no tėvas buvo autoritetas, ne 
jis mokėjo skaityti ir šiaip tai: 
kreivęzodamas parašydavo. Vi 
si tad kaimynai, kada iš vals 
čiaus gaudavo kokius popieriui 
ar iš Amerikos laišką, pas jį at
eidavo. Ateidavo ir šiaip viso 
kių patarimų pasiklausti.

Vieną dieną tėvas buvo labai 
susirūpinęs. Kažkaip pro dantį 
jis prakošė: .

—Kad kokios, tai sekmadien 
spruksime. Reikalai visai ne ko 
kie, — vokiečiai vis labiau ii 
labiau artinasi.

—Tik jau nepaliksite mumis 
— staiga kažkas riktelėjo prie 
lango.

Tai buvo kaimynas žvigždy 
nas. Tėvas kruptelėjo:

—Tfu, kad tave kur bala . .. 
Kad išgąsdinai...

Buvo čia ko išsigąsti, — ro
dydamas dantis atsakė kaimy
nas.

—Buvo ar ne, bet nereikia iš 
žmogaus juoktis, — pasigirdo 
senio Kvedero balsas, — tu dur
niau.

—Tu pats durnius, — atšovė 
žvigždynis. — Jei Susiedas nie
ko nesako, tai ko čia savo no
sį kiši, senas kerėbla. Kai tvo
siu per snukį, tai ir kojas nu- 
kratysi.

—Tik pamėgink!
—Mislini, kad bijau? Še tau, 

jei taip nori...
žvigždynis užvažiavo Kvede- 

rui per galvą. Pastarasis irgi 
nepasiliko skoloje, Tokiu budu 
ir prasidėjo batalija. Mano tė
vas juokėsi usus papūtęs, o mo
tina ragino, kad perskirtų. Tė
vas tik numojo ranka:

—Kur du pešasi, trečiam ne
dera kištis. Kai nusibos peštis, 
tai ir nustos.

Taip ir buvo: susikruvinę, 
apsidaužę kaimynai išsiskyrė.

(Bus daugiau)

.uJlENŲ-AUME TelupJiuu
Šerifas Peter Cardinal iš Muskegon, Mich. apklausi

nėj a Benny, 11 metų, ir Glenn Brough, 14 metų, sąryšy
su užmušimu 13 metų ūkininkaičio Jackie Kelly, kurio 
kūnas rasta paslėptas krūmuose. Pranešama, kad abu 
jaunieji prisipažino savo draugo užmušime. Autoritetai 
mano, kad jie piktadarybę papildė “pasismaginimo” 
motyvo vedami.

KAS DABAR DEDASI LIETUVOJE
NORI, KAD LIETUVOS ŽMONES VIRSTU 

GPU AGENTAIS
“Visiškai nėra i tvarkos nacionalizuotuose: butuose”. — 

Pageidauja, kad Lietuvos žmonės žvalgybai tarnau
tų.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOTJTH 9022 
POCAHONTAS Mine Hun iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta *7,80 
Perkant 5 tonus ar daugiau.

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
^ales Tax ekstra.

* BLACK BAND LUMP .... *9.75

Iš Sausio įvykusios Kaune LKP 
(b) konferencijos (Kauno mie
sto rajono) patiriame .gana 
įdomių ddlykų. Lietuvos bolše-. 
vikų vyriausio organo “Tiesos” 
redaktorius Zimanas papasako
jo, kad “visiškai nėra tvar
kos nacionalizuotuose butuose. 
Kauno gatvės neprižiūrimos ir 
visas miestas paverstas tikra 
čiuožykla”, (m. pabr.). Kam 
teko gyventi Kaune dar praė
jusią žiemą, tas gerai atsime* 
na su kokiu rūpestingumu bu
vo palaikomas miestas, kaip, 
sniegui iškritus arba atlydžiui 
prasidėjus^ šimtai motorinių ir

darbininkas darbininką, ūki
ninkas ūkininką... Sovietų Ru
sijos piliečiai? jau yra priversti 
prie tokio nežmoniškumo laips
nio^ o dabar Maskvos žmogėd
roms prireikė ii’ lietuvius pa
versti sau panašiais. Tačiau 
mes esame giliai įsitikinę, kad 
jų pastangos buvo ligi šiol ir 
bus bergždžios. Jei žmogėdrai 
Gladkovui prireikė konferenci
joje kviesti “visą liaudį įtrauk
ti į kovą su liaudies priešais”, 
tai reiškia, kad jam gana sun
kiai tas darbas vyksta. Tas 
maskolius jau išgabeno iš Lie-

No. 2792—Nertas apsiaustėlis 12—14 ir 16—18

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DKPT., No. 2792
| 1739 So. Halsted St, Chicago, HL

arklinių vežimų per kelias va
landos apvalydavo miestą. Ne
nuostabu- kad užplūdus azija
tams ir sugriovus visą žmoniš
ką tvarką Lietuvoje, viską apt
vertus aukštyn kojom ir vien 
tik garsiai ir begėdiškai dekla
muojant apie “kultūrą”, ne tik 
Kauno miestas pavirto “tikra 
čiuožykla”, bet ir visas nelai
mingas kraštas, visa musų gra
ži tėvynė Lietuva, kiek mate- 
rialiniuį tiek ir moraliniu po
žiūriais, taps neišpasakomai ap
teršta ir suniokuota... ?

Tame pačiame suvažiavime 
Maskvos pastatytas vidaus rei
kalų komisaro pavaduotoju, 
GPU viršininkas Gladkovas, 
kurio rankose yra nelaimingų 
musų tautiečių turtas ir gyvy
bė, “ypatingai pabrėžė, kad rei
kia visą liaudį įtraukti į kovą 
su liaudies priešais”... Iš 23 me
tų žiaurios ir žmonių kalbo
je neapsakomos “komunizmo” 
praktikos Rusijoje ir pavergi 
tuose kraštuose mes gerai žinoi- 
me, ką reiškia šie žodžiai. Jie 
reiškia: J GPU baisų tinklą 
Įvelti geruoju ar piktuoju pa
pirkimu ar smurtu kiekvieną 
žmogų taip, kad tėvas išduotų 
savo vaikąs kad vaikas skųstų 
tėvus, brolis BrolĮ, draugas 
draugą, pažĮstamas pažįstamą,

tuvos kelis tuksiančius geriau
sių žmonių, sąmoningiausių 
žmonių, sąmoningiausių švie*- 
šuolių, tos liaudies nesiklausęs, 
tačiau mus džiugina ta aplin
kybė, kad jis, ilgiau pagyvenęs 
Lietuvoje, aiškiai pajuto, jog 
lietuvių tauta iš kitokio molio 
drėbta, negu tamsi ir nelaimin
ga-, ligi gyvo kaUlb sudfemora- 
lizuota rusų liaudis* IŠ čii 
Gladkovo šaukimasis padėti jo 
kruviname darbe. Reikia žino
ti, kad GPU agentai ir viršinin
kai nemėgsta kreiptis į’ visuo
menę, net į bolševikui susirin 
kimus pagalbos. Jie Rusijoje 
diirbuojasi savarank škai ir 
naktimis. Tai yra kruviniausią 
:staiga, kokią tik žlno> skaudi 
žmonijos istorija. Ji yra išžu
džius! nė t’k miljonus vyrų, 
bet vaikelių ir moterų;.

Vedybų Skaičius 
Chicagoj Vis Auga

Jau pernai Cook apskričio 
raštine išdavė rekordinį skaičių 
leidimų- vedyboms, bet šįmet jų 
dar daugiau.

Per pirmus tris mėnesius šį
met jų išdavė 7,206, o pernai 
— 5,984.

Butwill’iene
Gavo Divorsą

Apskričio teisėjas Finnegan 
suteikė galutiną divorsą 88 me
tų marąuetteparkietei, Mrs. 
Margaret Butwill, o jos 46 me
tų vyrą Charles nubaudė me
tais kalėjime, už melagingą liu
dijimą.

Kartu buvo nuteistas 28 m.
Walter Glista, 8606 S. Hermit- 
age avenue, kurį Butwill’as buk 
prikalbino liudyti apie tariamai 
EutwilFienės pažintis su “sve
timais vyrais”. Glista prisipa
žino melavęs.

Bankai Išmoka 
$42,500 Dividendais

Valstijos auditorius Lueder 
autorizavo tris užsidariusius 
Cook apskričio bankus išmokė
ti $42,495.27 dividendais savo 
buvusiems depozitoriams. Tie 
bankai yra, Progressive State 
Bank, Chicagoj, Glencoe State 
Bank ir Montrose Trust and 
Savings Bank, irgi Chicagoj.

PASTEBEKIT MUSŲ SKELBIMĄ
ŠIOJ VIETOJ KASDIEN

SOUHT CENTER PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

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

Visi telefonai ATLantic 4290

Jei Insurance reik pas 
Dr. P. Vileiš) EIK 

DR. P. VILEIŠIS 
Atstovas 

Prudential Ins. Co. of America 
175 W. Jackson HAR. 2509 

Home Office Newark. N. J.
4482 8. Californla Avė. Laf. 9771

^BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO. 

HM 8. Halsted St VICtory 4965 
Stogus, rynas, stoglangius ir 

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

apdraustas.

Remkite Lietuvišką 
Žyduką,

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

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

and LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS, Sec.

3236 S. Halsted St. C AL. 4118

STATOME NAUJUS
NAMUS

• Mūrinius arba medinius
• Taipgi taisome senus
• Parupinam paskolas 

lengvomis sąlygomis
• Jei turi lotą, pastatysim 

namą ir mokėsi už jį 
kaip rendą

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

• Aprokavimas dykai

VIENINTELĖ LIETUVIV BUICK’O AGENTŪRA

NAUJA VIETA:

907 West 35th Street, Chicago
Telefonas: LAFAYETTE 2022

SavininkasDOMINIKAI KURAITIS
■i ’ AGENTAI

Jonas Rodinas, Jonas Jasihskas 
Ant. Labanauskas, H. Rajewski 

“Shorty

B. SNUKIS & CO.
4131 S. Francisco Av.

Phone LAFayette 5824

BUICK SALES

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0066

• FOTOGRAFAS

Rez. Tel. VICTORY 2499

~ . '............... ' ' --------

DABAR LAIKAS INVESTUOTI PINIGUS Į
- - ■ >11 ■lll.|iw >■ II III   •—

UNIVERSALSAVINGS&LOAN ASS’N.
1739 SOUTH HALSTED STREET

n

Mokame 3'/z Nuošimčio ant Visų Investmentų,

Jūsų indeliai apdrausti iki $5,000.00 per FederalSavings and Loan Insurance Corporation, 
Washlngton, D. C.
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CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
demiškomis užl 
domis ir Hollywood 
Šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

VISI LIETUVIAI 
REIKALAUJA
PLEITŲ

Ateikite į PhilHp’s Dental Labo 
ratory ko) kainos žemos

TRU-FFT
PLEITAI

Lab. kaina

$9-50
ir aukse
GARANTUOTA MEDŽIAGA

Taisome ir Atnaujiname senus 
pleitus viena .... C 9 -00 ,.
i iena ■ ir aukš.
PHILLIP’S DENTAL 

LABORATORY 
2358 WEST 63rd STREET 

Prospeet 2174
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

D. MASKALA
Valandos nuo 10 iki 9, seredomis 
pagal sutartį. Fleitai gaminami 
tik gavus orderius ir Įspaudas 

nuo laisniuotų dentistų.

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS" Ha- 
tanai įgyja naudin
gu žinių ir gerų pa- 

’ mokinimų.
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DARBININKAMS $170,000
Nuosprendis Prieš Republic Steel Siekiąs 

$2,500,000
CLEVELAND, Ohio. — Dar

bo Santykių Taryba čia paskel
bė, kad Youngstown Sheet and 
Tube Conipany sutiko sumokė
ti savo darbininkams $170,0 0 
nuostoliais, kuriuos jie panešė 
dėl 1937 metų “mažojo plieno” 
streiko.

Po streiko kai kurie darb 
ninkai buvo pašalinti, o kiti dis 
kriminuojami. Sumą didžiumoj 
sudaro algos, kurias prašalintic-

ji, bet vėliau atgal priimti dar
bininkai, prarado dėl pašalini
mo.

Clevelande eina kalbos, kad 
dėl to paties streiko, Republic 
Plieno korporacija busianti pri
teista darbininkams sumokėti 
$2,500,000.

SANDELIS VISOKIŲ
ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ 

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

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

Nervų arbata ..........
Vidurių reguliatorius ... 
Dusulio arbata ..........
Kokliušio arbata ..........
Rama tų žolės ..............
Trajankos 60c arba 3 .pk. $1.50
Žolių knygelė aprašo visokias 

žoles ir šaknis—25c. Mikaldos pra
našystės—25c. Sapnų knygelė, at
mena gerai sapnus su kazirų Tiu- 
kėlimais ir planetų atspėjimais 35c 

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS

85c 
60c 
60c 
60c 
60c

Jau Išleido
Naują Modernišką 
Packardą

DETROIT, MidT — Packar- 
do dirbtuvė vakar išstatė publi
kai naują labai “naujoviškos” 
pušies automobilį, kuris savo Ii 
nijomis griežtai skiriasi 
1941 Packardo modelių, 
tij pirmiau.

Dar nežinia, kada tie 
automobiliai bus paleis 
kon.

nuo 
išleis-

na u j i 
rin-

Westvillės Mokytojas Išrinktas 
Apskr. Mokytojų Galva

WESTVILLE, III. — Vermi- 
lion apskričio mokytojų insti
tutas išrinko Paul W. Thomas, 
Westvillės aukštesnės mokyklos 
direktorių, apskričio mokytojų

336 Dean Bldg., Spencerport, N. Y. asociacijos prezidentu.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

JohnF.Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

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

su POVILU ŠALTTMTERU.

Laidotuvių Direktoriai 4

NARIAI

ALBERT V. PETKUS
1704 6o. VVestern Avenue Phone LAFayette 8024

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

. iiiiiimi..........iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuili

LACHAVVK’Z IR SŪNUS
4314 v\ esi 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1279

••

Chicagos, 
Cicero 
Lietuvią 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktj

ANTANAS M. PHILLIPS
<307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

4NTHONY B. PETKUS
Phone GROvehilI 0142

Phone Cicero 2109
6812 So. Western Avė.
1410 South 49th CourL Cicero

J. LIUTKEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

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

Telefonas YARDS 1419.

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

YARds 1138
YARds 1139

POLICIJA SUSIRĖMIME SU STREIKIERIAIS

1
18

ii

K

H
NATJJIENU-ACME Telephoto

Deputatai bėga j policijos šarvuotą automobilį prisipildyti ašarinių dujų šau
tuvus per riaušes su streikuojančiais CIO darbmįhkais prie Allis-Chalmers dirbtu
vės, Mihvaukėje.

Karšta Rinkimų 
Kova St. Louise

ST. LOUIS, Mo. v— Demokra
tas Bernard F. Dickmann su di
džiumos lietuvių ir kitų tauti
nių grupių parama vakar rin
kimuose siekė trečio termino 
majoro vietoje, bet jis turi la
bai stiprią opoziciją republiko- 
nų pusėje, ir nežinia ar jam pa
sisekė vietą laimėti.

Gerai susiorganizavę republi- 
konai statė savo kandidatu 64 
metų William Dee Becker, bu
vusį apeliacinį teisėją. Demo
kratai kaltino Dlekmann’ą 

'i sizmu.
šią žinią rašant rinkimų 

zultatai nežinomi.

Tvirtovė” Išvaikė 
Streikierius Prie
Allis-Chalmers

Nauji Paskyrimai
Illinois Kasykloms

bo

re-

Policija Naudojo Buožes, 
Ašarines Dujas.

MILAVAUKEE, Wis. — Va
kar Allis-Chalmers dirbtuvė vėl 
buvo atidaryta darbui, nors CIO 
Auto Workers unija yra pasi
ryžusi tol streiko, neatšaukti, 
kol kompanija nepriims reika
lavimų.

Unija daugiausiai kovoja už 
pilną pripažinimą, taipgi už 
resnes algaš ir kitas darbo 
lygas.

šaudė į Streikierius.
; ■ . ■ • į

West Alliso ir Milvvaukee
licija vakar vaikė streikuojan
čių darbininkų pikietas su pa
galba 22 tonu sveriančios “ke
liaujančios tvirtovės” — šar
vuoto automobilio, iš kurio šau
dė ašarines dujas į pikietininkų 
tarpą.

Užvakar keli streikieriai bu
vo sužeisti laike susikirtimo su 
policija ir šerifo pagelbininkaiš 
vakariniam “šiftui” einant į 
darbą.

ge-
sa- v

North Chicagoje 
Mirė S. Ziburka

Notre Dame Sporto

Amerikoj Išgyveno 40 Mėty.
NORTH CIIICAGO, I !.—Pir-

po palaidotas Stasys Ziburka, 
5 metų amž aus lietuvis, gyve- 
ięs 1028 Park avenue, North 
Jiicago. Jis mirė praėjusį 
penktadienį.

Gimęs Lietuvoje, jis į Ame- 
.<ką atvyko prieš 40 metų, bū
damas 35 metų. Ziburka paliko 
dvi dukteris, Mrs. Tofilia Ur- 
man, North Chicago, ir Mis 
Susan Petkus, Waukegane. Su
miš Frank Ziburka taip pat gy
vena NVaukegane.

Lietuviai Apsivedė 
Auroroj

AUROKA, III. — Slella Bene- 
wich, Mr. ir Mrs. William Be- 
nevvich’ių, 585 South River st., 
duktė, Kovo 22 dieną ištekėjo 
už Felix Petkaus, 632 So. River 
street.

LIETUVIAI

15,000 Kasėjai
Streikuoja Illinois
Valstijoje

UMWA ir Operatoriai 
Nesusitaria, 

SPHINGFIELD, III. — Netru
kus po vidurnakčio vakar ank
sti rytą 45,000 angliakasių Illi
nois valstijos kasyklose metė 
darbą, ir sako, tol negrįš, kol 
operatoriai nepasirašys sutartį, 
priimdami United Mine Work- 
ers reikalavimus.

Reikalavimai yra: 200 garan
tuotų darbo dienų, $7.00 mini- 
mum dienai, ir dvi savaitės ap
mokamų atostogų. Unija taipgi 
reikalauja, o operatoriai 
labai priešinasi,

tam 
naujos sutar

ties sąlygas, ypač algas, pritai
kyti kasėjams nuo balandžio 1 
d., o ųe nuo dienos, kada 
tartis bus pasirašyta.

šventė 8 vai. Dienos 
Sukaktuves.

Per visas 8-ias taip vadinami 
“Appalachian” anglių distrikto 
valstijas, streikuoja apie 400,- 
000 kasėjų. Visur ramu, išėmus 
Kentucky valstijos 
Harlan apskritį, kur 2 
buvo sužeisti.

Vakar angliakasiai
šventė 8 valandų darbo dienos 
laimėjimą.

su-

kruvinų 
žmones

taipgi

Pavogė, Bet 
Nepasinaudojo

MILWAUKEE, Wis. — Keli 
banditai pasivogė $7,500 iš Ri- 
verside teatro, vidurmiestyje. 
Jie bandė pabėgti automobily, 
bet policijos vejami paliko 
automobilį už 35 blokų nuo 
teatro, o patys dingo.

Automobilyje policija atra
do visus pinigus — lygiai $7,- 
500.

po-

IRGI “QUINTUPLETAI”
JACKSON, Mieli.—Avis, pri

klausanti ūkininkui George Kit- 
ley, iš Leslie, Mieli., atvedė pen
kis aviukus. Visi gyvi.

16 Lietuvių 
Springfielde 
Gaus Pilietybę

SPRINGFIELD, III. — šim
tas šešiolika ateivių šiam mie
ste gegdžės 19 gaus J. V. pilie
tybę paskelbė Federalinis tei
sėjas Charles Gr. Briggle. Tarp 
naujųjų piliečių yra šešiolika 
lietuvių:

Frank Stankevich, 1633 W. 
Capitol avenue; Albert Twe- 
ryon, 1513 South Pgsfield st.; 
Stanley Stankevich, 1830 No. 
Eleventh st.; Josęph Bender, 
405% East Monroė st.; Frank 
Gusauskis, 2428 Peoria road; 
Kazimieras RupslatiSkis, Au- 
burn; Anthony Shodis, 1623 
East Jackson st.j Juozas Bou- 
kos, Athens; Mary Mikelonis, 
925 Garfield avė.; Antanas 
Balickas, 1431 PennsylVania 
avenue; Cdsimir Raila, 615 S. 
Second stl; John Lauraitis, 
2021 North Seventh st.; Joseph 
Checkas, 2412 N. Fifteenth st.; 
Mary Tweryon, 2240 Holmes 
avenue; Martin Devonouskis, 
1727 East Masoh st., ir Anna 
PaU'kstaitis, 1000 Griffith avė.

WEST FRANKFORT, III. — 
Robert M. Medill, valstijos ka
syklų ir mineralų departa
mento direktorius paskyrė Ro
bert Weir iš Zeigler, ir George 
Bagwill, 
distrikto 
riais.

Waller 
paskirtas
perdėtiniu Bentone, 
Jean, iš Auna, paskirtas de
partamento civiliu inžinierių.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijosi Nariai.
Phone CANAL 6122

iŠ 
kasyklų

Harrisburg, šio 
inspekto-

Anderson, 
kasyklų

iš Benton, 
gelbėjimo 
ir Robert

Mieli.—Pas 
vienas nau-

JIS PERDAUG 
SUVALGĖ

FORT CUSTER, 
savo seržantą atėjo
jokas ir Įteikė jam $8.00. Jis 
nori savo sąžinę nuraminti, pa
aiškino. Jam atrodo, kad jis su
valgė daugiau porcijos, negu 
jam priklausė.

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
3

Dr. Kari Nurkat
(NURKAITIS)

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

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

Yards 3089

Armijos Tarnybon
SOUTH BENĮ), Ind. - Not e 

Daine un versiteto vadovybe pa
skelbė, kad St *ve Bagarus, un - 
/ersiteto futbolo žvaigždė, pa
braukė iš niokyk-cs, nes jo 
’rafto numeris pašaukiąs ir j s 

turės pradėti kar nę tarnyba 
kantį liejos mėn.

Bagarus yra 22 metų ir 
namai yra South Bend.

i o •»

FORT WAYNE, Ind. - 1>
fede ralio- prokuroro pare gų re 
zignavo adv. James R. Fleming

būti jos legaliu patarėju gin
čuose su darbininkais, ir kom
paniją atstovauti Washingtone.

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. A. .TENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street 

Ofiso valandos: nuo
7__g vai. vakaro ir nagai sutarti.
Ofiso Tel. PROSPECT 67 <7
Namų Tel. VIRGINIA 2421

nuo

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

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. F. Pulsucki LeVan 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak. 

1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Damen. Hemlock 6699

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

DR. STRIKOL’TS
Gvdvtoias ir Chirnrc’AP
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVF
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nūn 6 iki P

vak. Nedėlioj pagal susitarimą
Ofiso Tel.: VARDS 4787

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZELTS
DENTTSTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj .pagal sutartį.

DR. BRUNO .T.
ZTTRRTCK’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. VTNCENNRS 5272

Tel. HYDE PARK 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir Vaikų Ligų Gydytoja 
Dabar priiminės ligonius namuose 

6733 S. Crandon Avė. 
Vizitai sulig sutarties 

(išskiriant trečiadienius ir šešta.)

DR. MARKERIS
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSUOS
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

Dr. Charles Segal
O F T S A S

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

CHTCAGO. 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 MTDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Manrire Kahn
4631 SOUTH

Ofiso
Nuo 10 iki 12 

niet. 7 iki 8 vai
Rez. Telenhone PLAZA 3200

ASHLAND AVĖ 
valandos: 
diena. 2 iki 3 po 
Ned nuo 10 iki 12

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

4 b

VYTATTTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
TeL CALnmet 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 VTCtory M79

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

■oMni
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SI A. Paskyrė $25JW

liams

Didžioji Opera 
“Carmen” Jau 
Čia Pat

Hiena Iš Dienos
Dariaus-Girėno Postas vėl Rengia Ristynes I CDASSIFIED ADS74

Iii i I ■■'■■■■I................. >|> .....................

Apskritys Išrinko Naują Valdy
bą; Ruošiasi Smarkiai Dirbti 
Vajui.
BURNS1DE. — Prieš silpnu

tę komunistų opoziciją SLA 6- 
to apskričio koįrferencija pasky
rė $25.00 Lietuvos pabėgėliams 
šelpti, taipgi nutarė pinigus pa
siųsti “tais keliais, kuriais pa
našias atikas siųs SLA Centras

Yorke”.
-

Konferencija įvyko sekma
dienį, Mačiukevičių salėje, 1036 
East 93rd Street, Burnsidėj. De
legatus priėmė ir šeimininkais 
buvo r63^čios kuopos valdyba ir 
paristi.

Seimo Reikalai
Konferencija nebuvo labai 

produklinga. Daugiausiai laiko 
pašventė diskusijoms apie ne
baigtus seimo rengimo reikalus. 
Delegatai atmetė rengimo ko
misijos narių V. B. Ambrose, 
taipgi G. Zelniutės priduotas 
sąskaitas už pašvęstą laiką ir 
patarnavimą, ir nustatė, kad ap
skričiui dar priklauso apie 
$60.00 seimo rengimo pinigų.

Nauja Valdyba
Į Apskričio valdybą buvo iš

rinkti pirmininku — Dr. A. 
Montvidas, ‘vice pirmininku Lu- 
caitis, sekretorius — p. Semaš
ka, ir iždininku — p. Zalato
riui

Buvo paduoti keli sumany
mai apie apskričio darbuotę 
naujų narių vajui. Po diskusi
jų -klausimas buvo atidėtas ru
deninei konferencijai, kur bus 
išdirbtas planas naujų narių rei
kalu rengti viešus agitacinius 
mitingus nu prakalbomis.

Konferencijoje dalyvavo 79 
delegatai. , Buvęs.

"* *■ •. • • __ »—A.

Mirė Nuo Žaizdos 
Užsintiodijimo i

18-ta APYLINKE. — Apskri j 
cio ligoninėje mirė 63 metų 18- 
kietis, Samuel Budrnit(is), nuo, 
•139 West 17 th Street.

Kiek laiko atgal ji-a susižeidė; 
lanką, ir žaizda užsinuodijo.

šįStato “Pirmyn” Choras 
sekmadienį

Kazys Steponavičius, vedėjas
Lietuvių tauta iš prigimties 

yra labai daininga.
Lietuvis su dailia yra kaip ir 

suaugęs. Mat, pati Lietuvos 
gamta ir aplinkuma instink-ly-

Iš pradžių lietuvis pasitenki
no vien niūniavimu dainos. O 
vėliau paskiri asmenys suėję Į 
kolektyvą ėmė dainas jau har- 
mdn'ingai dainuoti, iki išsivys
tė į dabartinius didžiu’ius cho
rus, kurie kaip matom, jau yra 
įkopę Į pačias dainos meno 
viršūnes.

Žavi žiūrovą
Chtcagos lietuvių tarpe Pir

myn choras, kuris yra vienas 
didžiųjų, jei ne didžiausias, pa
siryžo 
men”. 
opera,

statyti scenoje “Gar- 
Tai pasaulinio masto 
kuri tiek savo vaidyba, 

tiek muzika, tiek daina
stabiai žavi žiūrovą.

Goodman teatre

IVWMWM<

JONAS tVASILIAUŠKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

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

Amerikoj išgyveno 27 m.
Paliko dideliame nubudime 

mylimą moterį Eleanorą, po 
tėvais šimkaitę, 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. 
Gabriėl’s 
kurioje 
pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero 'kapines.

Visi_ a. a. Jono Wasiliausko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ei jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą,

Nuliūdę liekame:
Moteris, "Sūnūs, Pusbrolis, 

Brolienė ir Giminės.
Laid. 'Direkt. Ant. M. Phil- - 

lips, Tėl. YARDS 4908.

parap. bažnyčią, 
atsibus gedulingos

mrm A Gėlės Mylintiems’ 
IIULlA Vestuvėms, fcan-j 

IKI hietams, Laidotu- 
~ ~ * vėms, Pa p u o š i-

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

LOVEIKISSS
Dalis 

KVIETKJN1NKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. HaUted 'Street 

Tel. YARDS 7308

nuo-

šio nepaprasto veikalo vaidi
nimas įvyks balandžio (April) 
6-tą, Goodman teatre, prie Mi- 
chigan avė. ir Monroc st.

Mrs. Kupris Tikrai 
Pamatys Visą 
Amerikos Žemę

SITUATION WANtED 
Ieško Darbo

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

...........

- MERGAITES 
MOTERYS

Atostogos Lėktuve
BRTGUTON -BARK. - 

Charles Kųpris rš Brighton Par
ko, 484*1 Archer avenue, sugrį
žus :iš savo atostogų tikrai ga
lės pasakyti, kad “mačiau Ame
riką.”

Ji dabartiniu metu su savo 
duktere Genevieve leidžia “ori
nes” -atostogas. Iš Ghicagos pir- 
miališia nuvyko į New Yorką, 
o iš Tten‘didžiuoju keleiviniu lėk
tuvu skrenda skersai Amerikos 
į vakarus. Pasiekę Washington 
valstiją ‘nuskris dar j Vancou- 
ver, ©ritu -Kolumbiją.

Mhs. ^Kupris skrenda pirmu 
kartu ir ji, kaip rašo draugams, 
negali atsigėrėti žiūrėdama į 
Amerikos žemę iš 12,000 pėdų 
aukščio, lekiant suvirš 200 my
lių į valandą. Jos duktė Genę- 
vieve jau įpratusi, nes tarnaują, 
lėktuvų linijoj ‘‘šeimininke”.

Mrs.

Susižiedavo Du Jauni 
Lietuviai, Al Kizas Į 
Su Blauche Stann

Vestuvės Gegužės Mėnesį

BBIDGEPORT. — Kovo 29 
d. gražų 'deimanto žiedą pri
ėmė senų Bridgeporto gyven
tojų Stanislovo ir Elžbietos 
Stanevičių vyresnioji 'duktė 
Blandhe t(Stann), nuo Ale'k- 
sandro «Kizo, sūnaus ėp.p. Kizų, 
žinomu ^biznierių iš Peoplcs 
Furniture 'Co.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

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

REIKALINGA MERGINA dirbti 
taverne, kambarys, valgis ir $10 į 
savaitę. 6021 So. Archer, Argo, III.

REIKALINGA PATYRUSIŲ ope
ratorių ant vienos adatos dėl “wash 
Blouses”, aukščiausi mokesčiai dėl 
“.piėce work” ir premijos dėl darbo 

2300 Armitage.

REIKALINGA PATYRUSI mer
gina ‘dėl lengvo namų darbo, ne
reikia skalbti, nauji ir geri namai, 
nuosavas kambarys. 6609 North 
Lė Mai, Towers 2374.

REIKALINGA PATYRUSIŲ per
žiūrėtojų ir valytojų dėl drabužių 
valymo dirbtuvės. 2807 Montrose 
Avenue.

HELP tyANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-Darbininkių Reikia
BERNIUKAI 

VYRAI •
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

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

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

West End Paper Stook Co.
7336 West Fullerton.

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

REIKALINGAS PATYRĘS “bai
lėms” skudurams. Sandlęr Sanitary 
Wiping Rag Co., 1511 Šo. Sanga- 
mon.

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

REIKALINGAS PUSAMŽIS vy
ras dirbti ant ūkės. Patyrimas pa
geidaujamas, bet nebūtinas. Kam
barys, valgis ir mokestis. Rašykite 
Raymond Belchine Rt 1, Three Ri- 
vers, Mich. arba atsišaukite 4133 
So. Sacramento, Chicago. Klauskite 
Mrs. Rakauskis.

Balandžio 4 d. Darįaus-'Girėno svetainėje (4416 South 
Western Avenue) ir vėl įvyks ristynes, kurių pelnas yra ski
riamas “druni and bųgle” 'korpusui.

Pereitos ristynes buvo nepaprastai įdomios. Publika tie
siog negalėjo nusėdėti, kai jaunasis Bancevičius susikibo su 

V 

savo priešu. , _
Šios ristynes bus tiek jau įdomios, kadangi dalyvaus 

šauniausi Ghicagos ’ristikai, o jų tarpe ir Vytautas Bancevi
čius, kuris tikrai yra vienas iš geriausių rištikų.
Z. . . . V ■ .. , ■ . -- ---- ------ ----  ------- r .............-

REIKALINGA PATYRUSI mer
gina dėl bendro namų darbo ir 
"padėti dirbti kepykloje. 2625 West 
43rd St.

FURNISHED ROOMS—VVANTED 
Reikia Gyvenimui Kambarių

SUSIRINKIMAI
VEDUSI 

vietos .prie 
moteris už 
namą ar 
prie biznio 
mokės. šaukite 
Klauskite, Anna.

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

NORmal 7735.LIET. KULTŪROS RATELIO su
sirinkimas įvyks balandžio 2 d., 
(trečiadienį), 8 vai. vakaro, Holly- 
wood švet., 2417 W. 43rd St. Malo
nėkite visi nariai dalyvauti.

Rast. L. Burbulytė.
BRIDGEPORTO NAMŲ SAVI

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

S. Kunevičius, Rast.
ROSELANDO LIETUVIŲ KUL

TŪROS DR-JOS mėnesinis susi
rinkimas įvyks ketvirtadienį, ba
landžio 3 d., 7:30 vai. vak, L. D, 
svetainėje, 10413 South Michigan 
Avenue. —:S. Dilis, Rast.

IEŠKAU KAMBARIO su įrengi
mais. šaukite -po 6 vai. vakaro— 
WENtworth 4248.

Anleįdo JMteraflamas iš musjj rpačių lietuviško 
Įgyvenimo >ir.;4okic veikalai 
intisų pdhjiįkai 'butų labiaus 
prasmingesni. . .. s '

Jaunuoli.ų ' grupes levai ir 
rėmėjai irgi turėtų pasisteng- 

užima .'pelningą tj? kad palaikyti savo lietuviš
ką originališkumu. Toks įhi-

■ šinys, kaip kad ‘lietuviškus šo
kius

- niais

IEŠKAU MAŽO APARTMENTO 
arba kambarių .prie fhązos šeimos, 
pasigamins savo valgį, be rakandų, 
dėl 2-jų žmonių. Box 2467, 1739 
So. Halsted St.

Aldksuhdras ‘Kižas ibaigęs 
i, 4-itri gerą 

ir pelningą vietą V kaipo ac- 
coun'tAp't. 'Blančhc 'StaneviČiū-

Lietuviai ir lietuvaitės nepra- Loydla šu n tversi t e tą

vo rųš'cs ,mcnin1e’7pUota.
Diinius. FOR KENT—IN GENERAL 

Renddai—Bendrai

Jie Tikrai Turi 
Ko Džiaugtis ir 
Kuo Didžiuotis

L-egion eriai surengė gražią 
^pagerhtuviu ir GŽ.sug-mo” 

vakarienę

Dariaus-Girėno posto 271 Ihe 
American Legion nariai kovo 
30 d. susirinko savajam gražia
jam name, 441!6-20 S. Western 
avė., pagerbti vienas kitą ir pa-

nenuilstančiai darbavos

bais darbais^
šio vakaro tikslas buvo vien 

tik išreiškimas padėkos 'tiems 
posto nariams ir jų šeimynoms, 
kurie
laike namo statymo ir visame 
posto veikime.

Buvo pagaminta gardi vaka
rienė veltui nariams ir jų šei
mynoms. kurie tik buvo užsi
mokėję 1911 metų duokles.
Apie 30 naujų narių prisiekdi

no į Legioną
Beverly Ui ls poštas‘atliko'iš

kilmingas priesaikas' arba “in'i- 
’.iation” ceremonijas.

•Programą atidarė ipodto Lo- 
mandantas Anthony Kašper. 
Trumpais žodžiais parc'škč Va
karo liksią ir pa kvietė Dariaus- 
Girėno posto Drum ir Btigle 
Corps išpildyti dalį muzikaliu 
progrumo.

Svečiai iš kitų postų
Atsilankė daug svečių iš kitų 

pCsdų ii* 'ketvirto distrikto vir
šininkai.

Visą vtfk&ro -tvarką vedė pats 
posto komandanlas, Anthony 
Kaspcr.

Po vakarienės ir Laibų visi 
posto nariai ir valdyba šauniai 
linksminosi.

Komandantas ir visa Posto

gionicrkoms

vielą vienoj žymioj įstaigoj.
Vestuvės įvyks gegužės me-

Po irmnpo “honeymobn” jau
navedžiai
Oak Parko apylinkėje.

Gongratulatioiis and best 
luck, 'to Al and Blanche.

A Friend.

mano

šokt’tfiL rusiškais kostiu 
nelinklL
Darbas Moterims.

NUOMAI: KRAUTUVĖ ir 4 gy
venimui kambariai. Tinka bile biz
niui. 3233 So. Halsted St. 'telefo
nas CALUMET 2520.

Smagiam Vakarėlyje 
Pagerbė Oną 
Dovgmienę

Apie šį sutvarkymą labiaus 
turėtų pagalvot moterų orga
nizacijos ir šiame reikale iu- 
rėtų imt iniciatyvą.

Čia patartina .ir Onai Dbv- 
gin, 'kuri šioje srityje • Adaug 
darbuojasi ir jos pačios šei^, 
mynos nariai dalyvauja, kad 
šis dailės darbas ir spalvos 
atatiktų musų dvasiai.

GAISRAS MILLS
DIRBTUVĖJ

25 galionams alyvos užside
gus, kilo nemažas gaisras Mills 
Novelty Company dirbtuvėje,; 
4110 Fullerton avenue. Apie 2,- 
000 darbininkų turėjo bėgti lau
kan dėl 'durnų, bet nei vienai 
nenukentėjo.

BARBERNĖ SU VISAIS “fiks- 
čeriais” ant rendos. 7132 South 
Racinc Avenue.

BUSINESS CHANCEŠ 
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.

TVupUtį -Bura Programa

Onos Dovgin pagerbimo po- 
kilis -buvo labai js/dkiningas. 
Kovo 9 d., Jonistų salėj, 814 
W. 33rd st. publikos prisipildė 
kupina ir visi smagiai links
minosi.

Komedija.
Vaidylų grupė: B. Liudkevi- 

čius, S. Liudkcvioiene, A. An
drijauskas ir p. Dilis gabiai 
suvaidino vieno veiksmo ko
mediją “Knarkia Paliepus*’, o 
po 'vaidinimo Andrejevo jau
nuoliu grupė išpildė -keletą 
klasiškų šokių. Po to prasidė
jo' vaišės ir pasilinksmini-mas.

Geriau butų, kad musų 
scenos mėgėjai gilintųsi į m u-l 
sų pačių praeities ir dabarties 
gyveninio vaizdus.

“Svetima Dvasia".

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

TChicagoj)
Joseph Metricks, 31, su Har- 

riet ’Karewa, 27
Joseph ShųDes, 27, šii Tluth

Seibel, 19
Ii<>ikalauja

Bruno Kiięinski nuo Louise
Kucinski
Gauna
Perskiras

Michalina Kolb nuo William 
Kdlb

Pranešimas Vyrą 
Choro Nariams

NAUJIENŲ-ACME Telephoto 
Viktor von Hceren, Vo

vijai, kuris šiomis dienomis 
apleido Belgradą ir sugrį
žo į Berlyną, kai tuo tarpu 
Balkanų ’krizis smarkiai 
eina prie čiukuro.

Gimimai
Chicagoj

• NORKUS, Terrence A., 7452 
Galumet Avenue, gimė *kovo 20, 
tėvai: Stanley ir -Evelyn.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Pirkite ‘tose krautuvėse, ku
rios -erarsinasi “NAUJIENOSE”

PARSIDUODA BUČERNĖ irgro- 
sernė. Bargenas. Einu į kitą biznį. 

Šaukite LAFayette 3974.

PARSIDUODA PIGIAI pilnai 
priruoštas tavernas su “Cooler fcat 
System”. 2603 W. 63 St.

MADŲ 
KNYGA

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

Pas mus perdaug svetima 
dvasia ir ikostiumai demons
truojami. Naujų scenos veika
lų 'rašytojai turėtų pašistąhg 
ti paruošti komedijas ^ei dra-
'■T- "a1, ,'Į I ĮĮMĮ'IJ.Į.'į,

gardžios vakarienės ir malonų 
patarnavimą. Taipgi barlende- 
riams, kitiems to vtfkaro dar- 
btidtojams ir visiems dalyvavu
siems svečiams.

Chicagds Lietuvių Vyrų Cho
ro dainų pamokos įvyks šian
dien, balandžio 2 dieną, kaip 8 
vai. vakare, Neffo svetainėj, 
2435 W. Leavitt st.

nariai būtinai su-
sirinkite laiku, nes jau turime 
tvirtai spausti "Velnio išradėją”, 
kuris bus perstatytas gegužės 
4 diena, Lietuvių Auditorijoj.

Ateinanti sekmadienį Choro 
painokos nei vyks, nes mokyto
jas yra labai užsjęmęšsu Opera 
“Carmen”.

Choro Valdyba.

Institutas žydams 
niekinti

Tik ką įgavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:

PERKAM, parduodam ir mainom 
namus, lotus, fermas ir biznius. 
Turime 'didelį pasirinkimą namų 
pirkti už cash arba mainais. Norinti 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa
tarnavimo šaukite:

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE — LOANS— 

INSURANCE
4631 S. Ashland Avė.

Tel. YARDS 1001.

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

BERLYNAS, Vokietija, kovo 
31 d. — Nacių lyderis Rosen- 
Bergas įsteigė Berlyne institutą, 
kuris rūpinsis medžiaga žydams 
niekinti. Ten bus surinkta visa
medžiaga surišta su žydų tau- 
tos judėjimu paskutiniais dviem 
Šimtmečiais. Naciai stengiasi 
šiam institutui priduoti moksli
nę skraistę. ,
■ r . - -------------i.............. .. r.Į..a»,. . į.

Garsinkitės^N-nose

NAUJIENOS
1739 So .Halsted St., 
Chicago, HL

Vardas

Adresas

Miestas- •___ _

Valstija

JUODŽEMIS MAIŠYTAS SU HU- 
MUS irfPeet Moss, įtręštas, parduo
damas bušeliais ir vežimais. 5 bu
šeliai už $1.00, 10 bušelių už $1.50. 

Pristatom visw. 
CHARLEfe GAVČUS, 

South West Highway and. 
Harlem Ave.^,Worth; III.

/ Tel. ^ENTOORTH 7942 
/ ’ arba ^ORTH 193.

...r ji.mj.'.rt 
IVHdLESALE TURNITURE 

Rakandai ir Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH— 

už rakandus, sutaupysi nuo 40
' 4ki 60%. Mes pristatome {bile ieur.
1 -Pašaukite ar rašykite dėl daugiau 

informacijų. Vien tik nacionaliai
žinomi daiktai randasi pas MUs. 

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Western Ava.,

Chicago, UL TeL REPubhc 60H
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Chicagoje Ieško 
Nuodingų Vaistų 
Plaučių Uždegimui
Policija Perspėja Visus Dakta

rus Ir Vaistininkus
Vakar policija aplankė visus 

Chicagos daktarus ir vaistinin
kus, perspėdama juo:s neparduo
ti ir nenaudoti “sulfathiozole” 
vaistų, kurių bonkutėse yra nu
meriai “M.P. 029” ir “M.P. 118”.

Tai yra “nuodingieji” vaistai, 
kuriuos gaminant Winthrop la
boratorijose, New Yorke, per 
klaidą buvo įdėti migdanti vai
stai, “finobarbitalas”.

Dėl klaidos du žmonės mirė, 
vienas Ensl St. Louise, ir keli 
žmonės yra dideliam pavojuj.

“Sulfathiozole” naudojamas 
plaučių uždegimui gydyti.

Brighton Parko 
Vyrai Šiandien 
Išvyko Į Armiją

4 Lietuviai
BRIGHTON PARK. — šian

dien anksti ryte iš šios koloni
jos drafto taryba Nr. 20 išsiun
tė indukcijai į armijų 61 vyrą, 
jų tarpe 4 lietuvius: Casimer 
Savickais, 3116 W. 42nd Street, 
James Lancaster, 3749 S. Cali- 
fornia avenue (pastarieji du yra 
savanoriai), z\nton Kishkunas. 
2955 W. 40th Street, ir William 
Bladis, 32’14 W. 38th Place.

Literatūra Yra 
“Mirusi” Europoj 
Sako Sandburg

Kalbėdamas Northvvestern uni
versitete garsus Amerikos rašy
to jas-poetas, Carl Sandburg, 
pareiškė, kad Europoj literatū
ra dabar yra mirusi.

“Drama ir literatūra Europo
je dabar tyli, ji tiktai prabyla 
propagandos tikslais.”

Jis pridūrė, kad Europa ne
bus malonus kontinentas ame
rikiečio akims pažiūrėti, jei Hit
leris karą laimės.

Dideli Kontraktai 
Studebakeriui, 
Harvesteriui

Studebaker ir International 
Harvester kompanijos gavo du 
didelius užsakymus parūpinti 
armijai 2*/2 tonų dydžio trokų.

Pirmos kompanijos kontrak
tas siekia $1,373,171, antrosios 
— $1,480,852.

BONKA, PASIRODO, 
NESAUGI VIETA 
PINIGAMS

Per du metus laiko Mrs. Hc- 
len Dzierz, 4056 Milwaukee avė., 
taupė nikelius, dešimtukus ir 
kvoterius bonkoje. Viso surinko 
$460. Vakar ji raportavo poli
cijai, kad bonka su visais pini
gais dingo.

Nužudė Liudininką•r 
2-jų Bridgeporto 
Politikų Byloj

Abu Kamantinėja
Ties 1221 Burling street, au

tomobilyj vakar rytą buvo ras
tas nušautas 41 metų eks-kali- 
nys Marvin E. O’son, nuo 8221 
Laflin Btreet.

Jisąį buvo vienas svarbiausių 
liudininkų dviejų Bridgeporto 
politikierių bylose. Jie buvo kal
tinami balsavimų netikslumais, 
vėliau papirkimu džiurės, kuri 
juos išteisino. Jie yra, George 
Sam Orlando ir Joseph Vinci. 
Abu yra suimti kamantinėjimui 
apie Okson’o nušovimą.

Olson buvęs tarpininku tarp 
teisiamųjų ir džiurės.

AFL Ragina Savo 
Lokalus Neskelbti 
Streikų Ginklų Pram,

Illinois skyrius Amerikos Dar
bo Federacijos išsiuntinėjo pa
reiškimus visiems lokalams val
stijoje, ragindamas juos neskel
bti streikų svarbiose karo pra
monėse. “Streikų reikia griebtis 
tiktai tada, kada A isos kitos 
priemonės nesusipratimams iš
aiškinti pasirodys nepraktiškos.

Nors Tiek 
Atkeršijo...

Priteistas sumokėti žmonai 
$100 užsilikusios alimonijos, 40 
m. chicagietis Thomas Sinadi- 
nos atnešė jai pinigus — be
veik visus centais. Vargšė juos 
skaitė teisme per kelias valan
das.

Žmona, Ruth Sinadinos, 509 
South Central Park avenue, ga
vo divorsą dėl tariamo vyro 
žiaurumo.

Ugnis Ir Eksplozijos Sunaikino Refineriją

Eksplodavę alyvos ir naftos baseinai žymiai padidino Taxman Oil kompanijos 
rėfinerijos, Milan, III., nuostolius per ki’usį gaisrų. Užs'idegimo priežastis neži
noma. Nuostoliai siekia $100,000.

MARTIN PASILIEKA REPUBLIKONŲ GALVA

Republikohų Vyriausio Komiteto pii4nųiinkas Joseph Martin su kitais partijos
• /* * ‘. •fZ'" ‘ v • • • •lyderiais po susirinkimo, kuris vienbalsiairatmelč Marlin’o rezignacijų ir įtikino

PRANEŠIMAS
šiuo pranešame visiems musų klijentair.s, kad Bruno Ray 

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

AUTOMOBILIU
NELAIMĖS
žuvo Senelė, 10 Metų Berniukas

Vakar ir užvakar automobi
liai užmušė sekamus žmones:

10 m. berniuką, Frank Darcy, 
2953 Fulton street (pakliuvo po 
automobiliu išbėgęs į gatvę ties 
Washington ir Sacramento. Vai
ruotojas buvo paliuosuotas);

70 metų Magdalene Stelzer, 
1619 Vince street;

6 metų George Smith, 104 N 
Kildare avenue;

42 m. Dr. Lester E. Hack- 
barth, Toledo, Ohio, prie Elgin 
III., ir

18 metų Warren H. Clarke, 
2247 N. Springfield avenue.

63 Žuvo Per Kovo Mėnesį
Cook apskričio koroneris Bro- 

die vakar paskelbė, kad per ko
vo mėnesį automobiliai Chica
goj užmušė 63 žmones, 2’ ma 
žiau negu pernai.

“Galijotai” Vėl Risis. 
Kad Vaikai Galėtų 
Lavintis Muzikoj
Smarkios rislynės penktadienį 

Dariaus-Girėno sa ėje

PALIKO JIE VISGI 
“ATLYGINIMĄ”

Nežinomi plėšikai atplėšė sei
fų N. Kipnis raštinėje, 2540 W. 
North avenue, ir pasivogė $2,- 
100. Lyg pasityčiodami, jie pa
liko prie seifo įrankius, kuriuos 
naudojo jį atplėšti.

TIRIA JAUNOS POROS MIRTI

RAŠO NAMIŠKIAMS

MM

Ezra R. Whitla, Idaho 
Texas.

jį ir toliau vadovauti partijai. Iš kairės dešinėn 
rius Robert Taft, Ohio; Martin, ir R. B. Ctfeager

Forrest, Tenn., naudojasi vieno draugo rekordavimo aparatu ir įkalbėję pasveikini

Dariaus-Gii ėno posto svetai
nėje, 4416-20 S. Western avė. 
penktadienį, balandžio 4 d.. 
8:30 vai. vak. Dariaus-Girėne 
postas rengia kitas įdomias ris- 
tynes. Tvirti ir gudrus atsižy
mėję ristikai parodys savo ne
paprastą galybę ir gabumus.

Verta pamatyti
Visiems verta pamatyti šias 

įdomias rislynės.
Kuriems teko matyti kovo 

20-tų Legionierių surengtas lis- 
tynes, be abejonės tiems jos 
patiko; kuriems dėl kokios 
nors priežasties neteko daly
vauti, tai yra proga pamatyti 
kitų nepaprastų “yvrestl’ng 
show” penktadienį, balandžio 
4-tų.

Legionieriai, nepamirškit at
silankyti patys, pasikviesti sa
vo draugus ir pažįstamus, nes 
visiems yra įdomu pamatyti 
smarkių kovų tarp “galijotų”.
Pelnas Drum & Rugle Corps
Padarytas pelnas eina Drum 

ir Bugle Corps lavinimui.
Johnny Mason, promoteris ir 

ristynių prižiūrėtojas, kviečia 
visus atsilankyti ir pripildytiI 
Darius-Girėnas svetainę.

Frank Krasauskas.

VAKAR CHICAGOJf •
• Policijos komisionierius pa

kėlė keturis eilinius patrolmo 
nūs į seržantus. Vienas jų, Mi 
chael Tydings tarnaus Bridge
porto Deering nuovadoje, kitas, 
John J. Kirby, bus Marųuette 
Parko Chicago Lawn nuovadoj.

• Miesto viešųjų darbų de
partamentas atmetė šoferių rei
kalavimą mokėti jiems pusant
ros algos už vairavimą sanita
rinio departamento trokų nak
timis, išmatas rinkti vidumi ie.-,- 
tyj ir biznio centruose. Jie da
bar gauna $190 Į mėnesį.

O Už įsakymų nepilydmą ir 
‘departamento gerovei”, polici
jos komisionierius suspendavo 
š pareigų Desplanes policijos 
nuovados kapitoną, William F. 
Collins.

• Iš Manteno ligoninės pabė
gęs 53 metų chicagietis, Sam 
3chwartz, prisipažino nudaręs 
savo žmoną Tiliie Schwartz, ku
rios kūnas buvo atrastas už
vakar, ad. 4947 N. » Ridgeway 
avenue. Schwartz buvo suimtas 
prie Feister avenue kranto, kur 
jis įšoko į Michigan ežerą. Jis 
aiškino, kad jo žmona flirtavo 
su kitais vyrais.

9 J.ackson Park lagūnoje, 
prie 65th street, buvo išgrieb
tas kūnas 81 metų chicagiečio 
Harry C. Bishop, 746 Engle- 
vvood avenue. Jis dingo iš na
mų sausio 23.

® Prie Kinzie ir LaSalle ke
turi banditai sustabdė taksi, ku
riame važiavo Harry Van Dam; 
partneris Van Dam Diamond 
Corporation iš New Yorko, ir 
atėmė $75,000 vertės deiman
tu. 4-

• 10 dienų kalėjime buvo 
nuteistas 60 metų bedarbis, 
John Chrenek, 426 S. State st., 
kuris paleido plytgalį j šelpimo 
stoti, 180 Polk street. Sako, jis 
“negalėjo suvaldyti piktumo, 
kai ten ėmė jį visaip kaman
tinėti.”

• Prie Wellington ir Ravens- 
vvood avenue, prie gelžkelio bė
gių buvo atrastas kūnas 12 me
tų berniuko, David Wend'iing, 
2816 W. Wolcott avenue.

• Charles Y. Freeman, Com- 
monvvealth Edison kompanijos 
pirmininkas, vakar pareiškė šė- 
rininkams, kad kompanija per 
ateinančius tris metus išleis 
apie $120,000,000 naujoms sto
tims ir elektros gamybai didin
ti. Dėl ginklų gamybos elektros 
vartojimas smarkiai didėja.

mo “laiškus” siunčia plokšteles namiškiams, ypač mergužėlėms. Karys, kuris sugal
vojo tų aparatų į stovyklų nusivežti dabar gerai uždirba iš namų pasiilgusių draugų.

Kada iškarto buvo atrasta Miss Royalene Hinkle, 
26 metų, (kairėj), ir jos vaikino, Lowell Gray, lavo
nai Miss Hinkle dėdės namuose, Watseka, III., tai' au
toritetai manė, kad vaikinas nušovė savo meilužę ir 
vėliau pats nusišovė, bet policija dabar mano, kad 
juos abu kas kitas nušovė. Dėdė, kurio namuose la
vonai rasti, Robert Feister, 55 m. (dešinėj), savo 
noru pasidavė kvotimams su melavimo detektoriaus 
pagelba.

Kalėjimas Už 
Tėvo Parašo 
Padirbinėjimą

Federalis teisėjas Chicagoj 
Barnes, nuteisė 23 metų Lloyd 
Lodi, iš Denemark, Wis., kalė
ti penkis metus. Jis prisipažino 
padirbinėjęs savo tėvo parašą po 
čekiais.

$100,000 NAUJAI
KOLONIJAI PALESTINOJ

Chicagos zionistų organizaci
ja, B’nai B’rith paskyrė $100,- 
000 naujai kolonijai steigti Pa

lestinoje Europos žydams apgy
vendinti. Organizacija vienų ko
lonija įsteigė ir pirmiau.

** ■* "* *• ii. «. - , į ...į i. _ iy ■ —t

Renka Knygas 
Naujokams 

■■ ■ 1 ■ * • 1 •

Jeigu turite atliekamų knygų- 
apysakų, ir veikalų įvairiomis 
“rimtomis” temomis, pasiųskite 
juos į Cąmp Forrest stovyklų, 
Tęnnessee valstijoje, yra siuu- 
čiami naujokai iš Illinois val
stijos.

t Sako, ten trūksta knygų, o 
daug naujokų nori skaityti.

Suteikė Pilietybę 
136-iems

Vakar pilietybės priesaiką ir 
galutinus popierius gavo 136 
Chicagos ateiviai.

Pirmadienj federalis teisėjas 
Barnes prisiekdins dar 200.

UŽSIMUŠĖ MOKSLININKO 
ŽMONA

Iš septinto aukšto' lango Pas- 
savant ligoninėj iššoko arba iš
krito 50 metų Mrs. Julia Rhode, 
žmona prof. Rhode, Illinois Uni- 
vensitete. Ji užsimušė vietoj.

DON JOSE

(Viktoras Benderis)

B I Z E T O
4 AK. OPERĄ

Nepaprasta 
Natijienyhė!

Chicagos Lietuvių Choras 
“PIRMYN” Šį Sekmad. 

stato ilgai lauktą, daug gar
sintą, stebuklingai gražią

TOREADORAS

(Algirdas Brazis)

CARMEN
Viskas Lietuvių Kalboj • Nepriklausomos Lietuvos Valstybės 

Operos Vertimas

Solistai—ANELE STEPONAVIČIENĖ, ONA SKEVER, ALDONA GRI
GONIS, BENDERIS, BRAZIS, RUKŠTALA, kiti. 25 Narių Simfonijos 

Orkestras — Trys Chorai — Baletas

ŠI SEKMADIENI
GOODMAN TEATRE 

MICHIGAN IR M0N1R0E 
(Yra Vietos Automobiliams Pastatyti)

PRASIDĖS 2 V AL. POPIETŲ BILIETAI $1.00—11.50




