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cl KALAMUS
SAB0TAŽN1NKAI EIS Į TEISMĄ 

Amerika turės sugrąžinti pavergtam 
pasauliui laisvę

NACIAI RENKA ŽINIAS APIE JUGOSLAVI
JOS ĮVYKIUS

WASHINGTON, D. C., bal. 
2 d. — Užsienio departamento 
sekretorius Cordell Hull šian
dien pareiškė, kad .Jungtinių 
Amerikos Valstybių vyriausybė 

" atmetė “ašies” reikalavimą.
Užvakar Italijos ir Vokieti

jos diplomatai pareikalavo, kad 
Amerikos valdžia sugrąžintų 
protekcijon paimtus prekybi
nius laivus ir paleistų minėtų 
laivų jurininkui?.

Amerikos vyriausybe įsakė 
ištirti padaryto sabotažo kalti
ninkus. Nutarta patraukti teis
mo atsakomybėn visus tuos ju
rininkus, kurie* dalyvavo uos-*’ 
tuose stovinčių laivų gadinime. 
Federaliniai agentai veda stro
pų tardymą ir reikia laukti, jog 
netrukus viskas bus išaiškin
ta.

Amerikos valdžia nori ištir
ti ar laivų sabotažo darbe nėra 
įmaišyti diplomatiniai ir milita- 
riniai “ašies” valstybių atsto
vai. Yra pagrindo manyti, jog 
šie sabotažo darbai buvo orga
nizuoti, nes jurininkai patys bu
tų negalėję vienu-Jr tuo p^čių 
metu įvairiuose uostuose gadin
ti laivus. ■*■*•;*'

Jeigu paaiškės, kad sabotažd 
darban yra įvelti kai kurie di

plomatiniai ar militariniai atsto
vai, tai Hull pareiškė, kad bus 
imtasi labai griežtų priemonių. 
Užsienio departamentas tuojau 
jiems sugrąžins pasportm? ir pa
reikalaus, kad jie tučtuojau bu
tų atšaukti.

Kongreso komisijai sekreto
rius Hull pareiškė, kad šis ka
ras, o ypatingai jp pabaiga, pa
statys Žmoniją prieš labai svar
bią problemą: reikės išspręsti 
kokią ekonominę ^santvarką pa
sirinks pasaulis. Pasaulio eko
nomiją reikės pertvarkyti sulig 
totalitarinės ąųtąrchįjps.pagrin
dais ar laisvos prekybos pagrin
dai?. Pirmajai santvarkai turės 
vadovauti diktatoriai, o antra
jai santvarkai teks vadovauti 
Amerikai.

Hull tvirtina, kad pasaulis po 
karo arba turės būti visiškai 
pavergtas arba bus laisvas.

BERLYNAS, Vokietija, bai. 
2 d. — Vokiečių valdžios spau
da aiškina, kad jurininkai tu
rėjo teisės gadinti savo laivus, 
nes tai yra jų nuosavybė. Ame
rika neturi teisės traukti juri
ninkus už tai, atsakomybėn.,Ra
čiai nepripažįsta AmėnKOj’ vei
kiančių įstatymų šiuo reikalu.

__  . Į

MATSUOKA LAIKOSI ROMOJE DARBININKUS IŠNAUDOJA LENKTYNĖM

Studijuoja sugrįžu
sio atstovo infor

macijas
BERLYNAS^ Vokietija, bal. 

2 d. — Valdžios sluoksniai pa
reiškė, kad Hitleris ir aukšti 
užsienio ministerijos atstovai 
renka žinias apie Jugoslaviją.

Sugrįžęs ministeris von Hee- 
ren padarė informaciją apie vi
sus Jugoslavijos paskutinių die
nų įvykiu?.

Pats Ribbentropas studijuoja 
visas nacių atstovo pranešimo 
smulkmenas. Kol reikalas bus 
neištirtas, nebus žinoma vokie
čių politika Jugoslavijos atžvil
giu.

Italai nori tarpinin
kauti konflikte

BELGRADAS, Jugoslavija, 
bal. 2 d. — Simovičiaus vy
riausybė ~gavo pareiškimų iš 
Italijos užsienio reikalų minis
terijos derybų su vokiečiais rei
kalu.

Mussolini norėjo, kad naujas 
ministeris pirmininkas bu užsie
nio reikalų ministeriu skristų į 
Romą. Mussolini pats pasisiūlė 
tarpininkauti, jeigu oficialiai 
bus paprašytas.

Simovič atsakė, kad j ii? Ro
mon negali išvažiuoti ir nema
no prašyti Mussolinio.

Konfiskuotos Ita
lijos prekės

BUDAPEŠTAS, Vengrija, bal. 
2 d. — IŠ Jugoslavijos gauta 
žinių, kad naujai sudaryta Ju
goslavijos vyriausybė konfiska
vo didelius kiekius Italijos pre
kių.

Per Jugoslaviją iš Rumunijos 
Italijon buvo vežamas ilgiau
sias traukinys, prikrautas javų 
ir žibalo.

Rumunijos vyriausybė kon
fiskavo šias prekes ir neįleid
žia į Italiją. Italai nenori kei
ti dėl šių dalykų didesnio kon
flikto.

Pasilikę naciai labai 
nervuoti

BELGRADAS, Jugot?lavija, 
bal. 2 d. — Iš JugoslavijosSš- 
važiavo visi nacių diplomatiniai 
atstovai. Vokiečių atstovybėje 
pasiliko 60 nacių, kurie bus iki 
karo paskelbimo.

Patirta, kad visi pasilikusie
ji naciai jaučiasi labai nedrą
sus ir nervuoti. Nuo vokiečių 
atstovybės jie nuėmė nacių vė
liavą, nuo atlapų nusikabinėjo 
Hitlerio guzikui?.

Prisipirko dideles maisto at
sargas. Pasilikę naciai bijo, kad 
minios jų neužpultų.

Paskelbtas pirmas 
aliarmas Jugo

slavijoj
BELGRADAS, Jugoslavija, 

bal. 2 d. — 8-ių minučių laiko
tarpy buvo paskelbtas aliarmas 
Skopje miestely.

Trys nepažįstami lėktuvai 
skraidė labai didelėj aukštumoj. 
Manoma, kad tai buvo žvalgy
biniai vokiečių lėktuvai.

Skopje randasi Vardar slė
nyje, kuris yra tarp Bulgarijos 
ir Albanijos. Vokiečiai norėjo 
gauti šį slėnį, kad galėtų padėti 
Mussolinio kariuomenei vesti 
karą prieš graikus.

• . ....................................’V -•v-..*- ■

Japonijos užsienio reikalų ministeris Matsuoka (prieky) iškišęs ranką fašis
tiškam saliutavimui prieš fašistų pastatytą garbės sargybą Romos gelžkelio stoties
perone. Už Matsuokos matosi Italijos užsienio reikalų ministeris Ciano. Fotogra
fija nutraukta Romoj* kovo 31 d. ir atsiųsta iŠ Berlyno į New Yorką per radiją. 
...... ■...... ,, ■ ....... .................  ........ . ii ... ..... ’........ ............... ..................
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Susišaudymas vyko 
prie kasyklų

HARLAN, Ky., bal. 2 d. — 
šiandien - į vyko < antras - šhsišau- 
dymas streikuojančių angliąka- 
sių tarpe Crummies Creek ben
drovėj.

Užmušti keturi asmenys. Pa
tirta, kad buvo paleista dau
giau negu 100 šovinių.

Susišaudymas vyko, kai CIO 
darbininkai stengėsi ginti ka
syklas nuo streikuoti nenorin
čių darbininkų. Visi minų 'var
tai yra saugojami pastatytų an
gliakasių sargybinių.

Lewis nenori tarpi
ninkavimo

NEW Y0RK?n7y., bal. 2 d. 
— John Lewis šiandien pareiš
kė, kad neleis perkelti anglia
kasių ir darbdavių ginčą į nau
jai sudarytą tarpininkavimo ko
misiją.

Angliakasiai neis dirbti, kol 
nežinos aiškiai kokiomis sąlygo
mis jie grįžta į kasyklas.

Tarpininkavimo komisija lie
pia pradėti darbą, o vėliau ga
li priimti tokį nutarimą, kuris 
darbininkams nepriimtinas, bai
gia Lewis.

WASHINGTON, D. C., balulių. Visi turėjo užrašą, kuris 
2 d.— Thutman Arnold šian- sakė, jog Olandijos nepriklau- 
dien informavo kongreso ko- somybč vėl bus atstatyta.

Imisiją, jog turima duomenų! Arbatą olandams metė britų 
Darbdaviai derasi su apie nacių trukdymus gąminti aviacijoj tarnaują Olandijos

darbininkais
NEW YORkTn.'y., bal. 2 d. 

— Ezra van Horn pareiškė, kad 
derybos su angliakasių atsto
vais yra tęsiamos, nors ligi šiam 
metui dar neprieita jokio suta
rimo.

Bendrieji posėdžiai buvo ati
dėti, kad atskirų karšyklų šakų 
atstovai turėtų progos tarp sa
vęs išsikalbėti ir išsiaiškinti 'vi
sus reikalus.

Atstovai pareiškė, kad dar
bininkų ir darbdavių skirtumai 
ne toki dideli, kad nesusitar
tų. z

Bus gerinami 
aerodromai

WASHINGTON~D. C., bal. 2 
d. — Kongreso komisija paaky- tetoriai. Ęuvo pakviesti Mor-L Saulė teka 5:31 v. r., leid- 
rė dideles sumas jau esamiem ’ genthau ir Hšrry Hopkins, žiasi 6:15 v. v.

Amerikos aerodromams page
rinti. Taip pat dalis pinigų eis 
lakūnams daugiau praktikos su
teikti.

Laivyno departamentas reika- 
lingas didoko'SKaičiauis gydyto
jų ir prašo savanorių.

Priimami tarnybon ne tiktai 
gydytojai, bet gydymo techni
kai, vaistininkai iir kiti medi
cinos reikaluose^ dirbą specia
listai.

Nuteistas svetimos 
valstybės agentas
NEW YORK, N. Y., bal. 2 d. 

— Svetimos valstybės agentas 
Paul Fehlse nuteistai? vieniems 
metams kalėjimo už nusižengi
mą Amerikos įstatymams.

Trijų 'valandų laikotarpy jis 
buvo areštuotas, ištardytas ir 
nuteistas.

Jis, žinodamas, jog nusižen
gia Jungt. ,Valst. , įstatymams, 
vis dėlto laužė nustatytas nor
mas, todėl ir gavo tokią didelę 
bausmę.

Naciai trukdė aliu- 
minijaus gamybą 

aliuminijų Amerikoje. *
Daviniai rodo, kad Vokieti

joj ir Italijoj aliuminijaus ga-l 
įnyba ėjo visu smarkumu, tuo 
tarpu Amerikos aliuminijaus! 
gamyba buvo trukdoma.

Manoma, kad naciai, per 
savo agentus, dėjo pastangas 
sutrukdyti Amerikos aliumi
ni j aus gamybą.

Rooseveltas tariasi 
karo reikalais

WASHINGTON? D. g., bal. 
2 d. — Prezidentas šiandien 
pasikvietė pasitarimams visus 
karo reikaluose nusimanan
čius valdžios vyrus.

Posėdyje dalyvavo kariuo
menes štabų viršininkai, karo 
ir laivyno departamentų sek-

kuris nesenai grįžo iš Angli
jos.

Spaudai paskelbta, kad su
sirinkusieji nesvarstė protek
cijon paimlų laivų reikalo.

Peru areštavo vokie- 
čių turtus

LIMA, PERU, bal. 2 <1. — 
Peru vyriausybė šiandien 
areštavo visas sąskaitas, ku
rias vietos bankuose turėjo 
vokiečių navigacijos bendro
vės.

Pasirodo, kad vokiečių lai
vai, bestovėdami Peru uostuo
se, pridarė labai didelių nuo
stolių. Vokiečių jurininkai pa
bėgo skolų nesumokėję.

Taip pat uždėtas areštas ir 
ant oro laivyno linijos turtų, 
nes ir pastaroji nemoka savo 
skolų. Nacių turtai nepaden
gia padarytų skolų.

Anglai išmetė olan
dams arbatos

LONDONAS, Anglija, bal. 2 
d.— Britų karo aviacija, išme
tus didelį kiekį bombų ant 
vokiškų kareivinių, skraidė 
olandų apgyventas vietas ir 
mėtė mažus pakelius arbatos.

Iš viso išmesta 15,000 pake* 

lakunai, kurie labai gerai pa
žįsta savo krašto vietas.

Meksikoj uždaryta 
nacių mokykla

MEKSIKA, sostinė, bal. 2 d 
— Šiandien tapo uždaryta di 
džiausią vokiečių mokykla Mek
sikoje, kuri veikė ilgus metus. 
Joje mokėsi 1,600 mokinių.

Patirta, kad ta mokykla bu
vo didžiausiu nacių propagan
dos centru.

Jos mokiniai paskutiniu metu 
dalyvavo demonstracijose prieš 
užsienio reikalų ministeriją.

0 RAS
Smarkus lietus, truputį šal

čiau.

Lietuvius verčia 
lenktyniuoti su 

latviais
KAUNAS, Lietuva, bal. 2 d.

— Valdžios agentai privertė 
Lietuvos gumos fabrikų “Gu
ma” ir “Inkaras” darbininkus 
lenktyniuoti su Rygos fabriko 
“Meteoras” darbininkais.

Lietuvos direktoriai, norėda
mi laimėti lenktynes, privertė 
darbininku? dirbti katorginėse 
sąlygose.

Buvo verčiami dirbti sergan
tieji darbininkai, nekreipta dė
mesys į gydytojo liudijimą. 
Darbininkai labai išvargę.

Direktoriai paten
kinti darbo na

šumu
KAUNAS, Lietuva, bal. 2 d.

— “Gumos” fabriko direkto
rius patenkintas pakeltu darbo 
našumu.

Jis tvirtina, kad jo darbinin
kai nevažiavo į sanatoriją, nors 
ir turėjo tam reikalui jau iš-

Sikorskis atvažiuoja 
pas Rooseveltą

0TTAWA, CANADA, bal. 2 
d. — Pranešama, kad dabarti
nės lenkų valdžios premjeras 
Sikorskis mano atvažiuoti
Washinglonan ir tartis su 
Rooseveltu. >

Planuoja sudaryti bendrą 
Lenkijos ir Čekoslovakijos 
valstybę, kuri apimtų apie 50 
milijonų gyventojų.

Gen. Sikorskį lydi britų 
štabo karininkas Cazalet, ku
ris tuo pačiu metu yra ir jo 
vertėju, nes Sikorskis nemo
ka angliškai.

KAIRAS, Egyptas, bal. 2 d. 
— Britų karo vadovybė mano, 
kad netrukus didžiulis italų uo
stas Masaua pateks į jų ran
kas.

Nemano, kad demoralizuota 
italų kariuomenė pajėgs atsi
spirti moderniškai britų kariuo
menei.

Patirta, kad kolonialinė ita
lų kariuomenė jau pradeda pati 
užpuldinėti italų kolonistus ir 
juos žudyti.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Vokietijos ir Italijos vyriausybės įteikė dar po vieną no

tą užsienio departamentui, kurioje prašo atiduoti laivus ir pa- 
eisti jurininkus.

— Fordo bendrovė pasiuntė Rooseveltui telegramą, prašy
lama protekcijos prieš streikuojančius darbininkus.

— Jugoslavijos premjeras paskelbė, kad susitarė su kroatu 
yderiais krašto gynimo reikalais. Kroatai bendradarbiaus su 
serbais, jiems garantuota autonomija.

— Paskendo du Jugoslavijos keleiviniai laivai visai netoli 
javo pakraščių. Jais plaukė namo jugoslavai iš Vokietijos ir 
Italijos. Laivai užplaukė ant juros minų, kurias padėjo jugo
slavų laivynas, bet per savaitę vanduo jas kitur nunešė.

— Berlyne Geštapo areštavo 4 Jungt. Valst. piliečius. Iš
tardė ir vėl paleido.

— Naciai pericelė 700 britų karininkų į Lenkijos koncen
tracijos stovyklas, kur sąlygos yra žymiai blogesnės.

— Britų karo laivai visiškai užblokavo Masaua uostą ir ita
lų laivams neleidžia išplaukti. Vienas destrojeris norėjo prasi
skinti kelių, bet buvo paskandintas.

—. Meksikos vyriausybė areštavo visus protekcijon paimtų 
“ašies” laivų jurininkus. Naciai paskandino 1 laivą Panuco upė
je ir sutrukdė plaukiojimą.

imtą leidimą. Direktoriui įsa
kius dalyvauti lenktynėse, jie 
grįžo į darbą.

Direktoriui? norėtų, kad dar
bininkai visą laiką palaikyti! 
lenktynių tempą ir gamintų žy
miai daugiau prekių.

Darbininkai moka 
gaisro nuostolius
KAUNAS, Lietuva, bal. 2 d. 

— Okupuotoje Lietuvoje kilo 
gaisrai keliuose fabrikuose. Da
bar valdžia verčia darbininkus 
dirbti sekmadieniais ir aukoti 
kelių dienų uždarbį sudegusių 
fabrikų nuostoliams padengti.

Atvažiavę agitatoriai įrodinė
ja, kad darbininkai, aukodami 
uždarbi, geriausiai kovoja su 
“liaudies priešais”.

Tvirtinama, kad fabrikai už
degami dėl nepakenčiamų nau
jų darbo sąlygų.

Gyventojai sudegino 
visas tvoras

PANEVĖŽYS, Lietuva, bal. 2 
d. — Visą žiemą gyventojai lau
kė eVmilžiniškos” paramos, bet 
ligi šiam melui dar negavo miš
ko ir neturi malkų.

Kol naujai paskirti biurokra
tai išskaičiuoja ir išnarplioja 
kuro normas, tai ir pavasaris 
ateina. Vietoj reikalingų 15 ku
ro vienetų, bolševikai paskiria 
4 ar 5.

Valstiečiai ilgai lauke, bet 
žiemos šalčių metu pradėjo tvo
ras deginti ir Šiandien kaimai- 
liko be tvorų.

Kaip vežta geležis 
i Kėdainius

KĖDAINIAI, Lietuva, bal. 2 
d. — Vasario mėnesio Kėdai
nių valstybinės krautuvės užsa
kė įvairių geležies prekių, ku
rios reikalingos remontui.

Vagonas su geležim vasario 
mėnesį buvo išsiųstas iš Kauno, 
bet Kėdainius jis pasiekė tiktai 
už menesio.

Pasirodo, kad šis geležies va
gonas pirma pateko į Rygą, nu
važiavo į Mintaują, visur pra
stovėjo po dvi savaites ir tik
tai tada pasiekė Kėdainius. Lie
tuvos geležinkeliuose jau įves
ta Stalino tvarka.
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RYTIETES BALSAS
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Visai netikėtai man teko su
sidurti su “Naujienomis” ir jo
se dedamu Moterų Skyrium, į 
kurį aš nonSčlAu pirmą kartą

buvauPrieš penkis metus 
prade jusi rašinėti viename lie
tuvių laikraštyje. Tuomet buvau 
dar jaunute it lankiau lietuvi) 
kalbos mokyklų.’ Tuo laiku aš 
mylėjau rašyti lietuvių kalba, 
nes tas man prlge bėjo daugiau 
prasilavinti kaip kalbos, taip ir 
rašybos. Butų gan ilga pasaka 
šiuo kartu viskų išaiškinti apie 
mano pirmąjį rašinį į lietuvių 
laikraštį. Kodėl aš 
pradėjau rašyti, čia 
tik tiek pasakysiu, 
rašinys visgi tilpo
Vėliau jų tilpo ir daugiau.

Totam gyvenimas taip pasi
keitė, kad per penkis metus 
man nebuvo progos rašyti. 1940 
metais aš parašiau vėl viena 
straipsnį į tų patį laikraštį, ku
ris irgi tilpo. Polam susidarė

rašiau, bei 
neminėsiu, 
kad mano 
laikraštyje.

nų metų, bet kurį aš visgi, dėl 
tam 
bių.

tikrų susidariusių aplinky- 
turėjau paprašyti. Aš jį 
parašiau, bet jis laikraš- 

netilpo, nes to laikraščio 
s i-

=S==Ž=±
dus parašyti savo jaunystės 
praeitį iki šiam laikui, — kur 
gyvenau; kaip buvau auklėja
ma. kaip aš moklnaus, kuo da
bar esu ir kur dabar gyvenu. 
Kad aš esu dar jauna ir kad aš 
myliu jaunimų. Kad Aš gerbiu 
senus žmones, ir ką aš juosė 
matau. Ta viską norėčiau bent 
kada išpasakoti. Musų jaunimas 
turi daug ydų. Bet musų seni
mas irgi nėra šventi Jonai bei 
šventos Daratos. Jie turi savo 
Senas ydas. Neturiu tikslo ką 
nors barti, nenoriu nieko už
gauti. Bet tUriu norų pasakyti 
tų, kų aš manau, ir kaip aš žiū
riu į patį gyvenimų.

Jus sesutės, “Naujienų” Mo
terų Skyriaus vedėjos ir skaity
tojos, bukite geros, pasakykite 
man, ką JUs manote apie mano 
čia suminėtus pasižadėjimus.

Šiuo kartu pasakysiu tik tiek, 
kad dabar gyvenu New Yorke. 
Kodėl aš čia gyvenu, ir kuom 
aš čia užsiimu, dabar neminė
siu.

New Yorko draugingumas 
yra be galo keistas, tankiai net 
pavojingas. Gyventi vienai arba 
vienam irgi ne visuomet yra ga
lima. Reikia bent su kuo tlire-

Ir jaunasis Johfts. Jis žinoma 
mažiausias, ir kaipo tokia turi 
patį. scenos centrą —į- ii* į khip 
jis tų myli, liet jis JAU užtek L 
nai suaugęs, kad g lė.ų kiaušy

ta, kad jau daugiau nelaikote 
jį kUdikai v’ė oj, ir pėrlikrinki 
te j j duodant jam tfntigiųu taiko 
vakarais i rie^ einant g itu $e ■' 
gu lūs gal ma. buokfte |am su
prasti kad pas tik‘te, jog j s 
savo valia ė s gulti; Pagirk lo 
jį kiaunei pildys jūsų Įsakymus, 
bet jeigu j's dings kada Idkas 
eiti guki; ignoruokite tą taktų. 
Neieškokite jo. kuomet Jis sii4 
pras; kad jis Uėm koks priž’AS,

dėl kurio \ i s i ieško, ga 1 i nin .■ 
dulktas, kad jisai pats pAtylė 
liAfe nUėiS gulti, niekielio ne- 
prJšmtids ir nejųdionids.

Bukite tikra, kad jūsų vaikai 
tūlotų savo atsAkomybes. jie 
mato, kaip jų ulraugąi atliki e 
ja įvA t m unmmvė ir- 
bte Uiti tlkėdlš ftrtikU lf 
fcah d»l|; tpdėi ir t red k ru 
kntendamtty imt jfe P g uHlktą 
šiokhmokiA’s pAmgas. Jų nisa- 
kufttyltety be abejt)> bus tengves- 
u& nei kilų vaikų dėl to, kad 
ličiui nema’bhu prašyli jų da> 
ryti m dauįU

p - ■ V' ■

(fitts tteuglau)

MOTERIS KALBA

tyje 
redaktorius jau nebegalėjo

sas reikalas, apie kurį jis vin
giavosi, buvov jau metų senu-” 
mo, nežiūrint, kad tas mano 
straipsniukas dalinai prisiminė 
priežastis tokios ilgos pertrau
kos atsakymų į vienos yplitos 
reikalavimų, kuris skambėjo 
“Rašyk, Maryte, daugiau”. Jau-

kuri tokį pareiškimų man pa
darė, suprantama, norėjau į to
kį prašymą atsakyti.

Savo pirmą netilpusį straip
snelį užvardinau “Gyvenimo
Bangose” — taip jis ir žuvo gy
venimo bangose...

Dabar noriu susipažinti 
Naujienų Moterų Skyriaus 
dejems ir skaitytojoms, ir 
gu gyvenimo aplinkybės 
man rašinėti į la kraščius, 
šysiu į Moterų Skyrių.

Kodėl Aš čia taip lyg pasiža
du būti Moterų Skyriaus ben- į musų namelį, Maryte. Lauksi- 
dradarbe? Atsakymas yra leng- mc tavo paža<dėtų tolesnių atsi- 
vas. Esu moteris ir pEklausau lankymų kaip skaitytojos, taip 
moterims. Nekartą esu nuspren- ir šio skyriaus — Vedėja)

jci-

rli-

gystė bent su kuo dažnai gali 
išsivystyti į tokių draugijų, iš 
kurios švarus negali išeiti, o tas 
jaunystėje daug reškia. Piktžo
lių visiir netrūksta ir tos pikt
žoles dažnai pažeidžia gėlyno 
grožį jaunystėje. ; .? < ( “

Ant laimės,man pasisekė su
sidraugauti su gražiu buriu 
merginų. Taip sakant, mes apie 
aštuonios turime tarp savęs su
tartį — sąryšį. Lietuvaitės esa
me dvi. Kitos yra įvairių tautų 
merginos. Tai yra mu«ų drau
gija, į kurią nemokamu jokių 
duoklių, nerenkame viršininkų, 
nerašome protokolų, bet susi
rinkimus laikome.

Jeigu gausiu progos, kitame 
mano straipsnyje aš pasižadu 
plačiau aprašyti ap'e čia mini
mų draugijų, kas ji iš tikro yra. 
Ypatingai, iš kokių merginų ji 
susideda, jų tautystę ir jų užsi
ėmimus. Tai gili įvairybė.

—Maryte
(Prierašas: Sveika atlankius

PAMOTES PATYRIMAI
Reiškia, buvo pamotė! Aš esu 

pamotė daugel metą užs ėmi
me, jeigu ne varde.

Mano pirmas žodis patarimo 
tau yra, — ncsii up nk apie t ii. 
kuo vaikai vadins tave. Jie pa
tys išrinks tau vardą. Gal net 
vadins tavo vardu, arba duos

malonesnis, tik išgirdus savo 
vaikus vad nant tave tuo var

VAIKAS IR MOKYKLA;

Johtinnėsburg (South Afri- 
ca) moters mg na, kad įsteig
ti vienų taip vadinamų “neru- 
kymo” dienų per mėnesį. Tokia 
diena sudėtų apie $10 030 kas 
menoSis dėl karo nukentėjusių.

i g ą
Brighton Pahc’6 Moterų Klu

bas (Čhiettgoje) turėjo savo 
kortų ir "buuob * pramogų pra
eitų Stkmudieiij. PčL.Us buvo 
skiriamus labdarybės tikslams, 
žmonių buvo daug; rodo-, ne- 
Uipb Uė svetainėn. Khibietės 
maloniai priėmė atsilankusius. 
Behdrai, šis popietis buvo ne 
tik gražiai praleistas, bet visų 
atsilankymas prisidės prie nau
dingo tikslo.

EINANT P-OS JURGELI0N1ENES 
PRASKINTAIS TAKAIS

įsivaizdlnimo šiame reikalu dėl 
pagarbos, kurių jaunimas turi 
dėl senesniųjų. Generacijoj, ku
rioje nėia tokio drttyko kaip 
senatvė, kada bobutės baigia 
kolegijų sulaukę 80 metų, pa
garbi suteikia kelių labai svei
kam draugav’mui. Kuomet ma
no sulius ir jo kolegijos drau
gai buvodavo virtuvėje, jie visi 
vadindavo mane vardu, žino
ma, tas man labai patiko, ka
dangi aš jaučiau, kad jie taip 
nebūtų darę, jeigu nebūtų mA- 
ne mėgę.

Nežiūrint, kuo busi vadinta iš 
pradžių, visuomet yra progos, 
kad kurią dienų tavo vyro vai
kai vadins tave motina. Ir tas 

jiu .mas, kuris ~a!i būti

Jeigu reikia daryti permainas 
savo naujam name, daryk jas 
iš karto, bet nebūk diktatoriš
ka. Apkalbėk planus su kiek
vienu šeimos nariu. Jie jaučias 
labui svarbus, kuomet su jais 
tariesi.

Kuomet ^rc ki i valdyti vaikus, 
kurie papratę eiti savai* keliais,

Hkntniai, kaip galima. Niekuo
met nesiimk tos problemos, 
kiiomct esi supykus arba blo
gini upe. Jeigu Marytė neva sut 
serga kaklo skahdejifttu, kad 
nereikėtų jai eiti mokyklon, ne- 
Veisk jos eiti.

Dėkis esanti labai susirupinu- 
si jos sve kata Ir rodyk jai sa
vo meilę. Patamsyk JOs kamba
rį taip, kad ji negalėtų skaityti 
tų knygų, kurių trokšta baigti. 
Kada tik ji atsigula mažam po
ilsiui, lai ji Atsikelia gerklę ska
lauti, Kelios dienos šio “sirgi
mo” ir ji noriai grįš mokyklbik

ĮįJ&Į -iJ.

Pinigai.
Kad išmoktų kai,p įvertintu 

vartoti ir taupyti pihigUs, vai
kai turi būti pamokinti taip, 
kaip ir kitų dalykų.

Negalima tikėti, kad vaikas 
nevartojęs pinigų tuojau ir grei
tai išmoks kų daryti su jais ta
da, kada jis pradės dirbti. Kad 
saugiai ir sųžiningai vartoti pi
nigus, kiekvienas turi pasimo
kyti iš mažens.

P m igai vąįk o rei kalams*
Visados yra geriau vaikui 

duoti tam tikrų sumų sykį pci‘ 
savaitę dėl jo ypntiškiį' reikalų. 
Pradinėse m'okjlklos'C vaikai ga
ji pirkti plono įi^trhbkbs meluv 
Kiti; kurie, toliau gy’Vėna, pasi
lieka mokykloj pietauti. Dau
gumas mokyklų1 tbri specialiai 
įrengtas mokyklas.

Gal vaikui trūksta popiečio, 
paišelio, ar taip įvairių reikme
nų. tiAl tėvai jam ir duoda pi-

tiems vAIkams teikia pinigų dėl 
gatVckario.

Be to, pasitaiko laikai, kada

Vairiems reikalams, karkus rei
kia vienam ar kitam tikslui au
koti, kUrlais reikiA dovanų nu
pirkti ir kartais reikia pinigų 
visos klases ekskursijai į meno 
mužiejus ar j panašias Vietas.

Vaiku dalis šelidbš pinigų.
Geriausiai yra vaikui duoti 

pinigų nustatytai dienai-. Tur 
būt, tinkamiausia tada, kai te-

vai aiškiai pamokins vaikų, kad 
kiekviena dalis šeimos pinigų 
yra jau paskirstytai viena nuo
mai, kita maistui, trečia ru-

Vaikas tada supras, kad jei
gu jis praleis iš anksto visų sa
vo dalį, tai jis negalės gauti 
daugiau iki kitos savaitės. Pa
tartina mokyklų lankantiems 
vaikams neduoti daugiau pini
gų., kaip vienai savaitei, nes ir 
taip tAs ytA jiems per ilgus lai
kas.

Bet tėvai turi turėti stiprių 
valių, kada vaikai anl sykio 
praicidrža visus pinigus. Jeigu 
vaikas gauna daugiau po tėm, 
ypačiai, jėigu dienos yra lietin
gos ir jam feikia p'nigų ant 
gatvėkario, tai reikia atskaityti 
fUOs pirtigtis ir duoti jam ma
žiau sekančių savaitę. Tik taip 
daraiit vaikas išmoks kaip sau
goti šaVb dalį per visų savaitę.

Taipgi, nežiūrint kiek vaikas 
gAtiha, jis Ribėtų įprasti kAš sa
vaitę padėti nots mAžiausių da
lį, kad išmoktų, taupyti pinigus;

. Kiek vaikui duoti/ j

Kibk jniilgii t aitui duoti,

horna, pilklanst) iiwb tėvų pink 
gišku štdvfe. Bet nežiūrint to> 
niekados nėra pageidaujama 
duoti valkui pėr daug pinigų.

Mažesniems vaikams galima 
duoti dešini t 'centų; dvidešimt 
penkis arba daugiau. Aukštes
nės mokyklos mękinioms jau 
teikia duoti daugiau. Bet su 
kiekvienu vaiku reikią tuiė.i 
aiškų susipratimų, dėl ko tie pi
nigai bus vartojami, ir kas atsi
tiks, jeigu jišbiėsųžiningai juos 
suvartos.

Svarbi gyvenimo lekcija.
Jeigu vaika.V’pradės nuo ma

žens IvarkiĄga^A’Artbti pinigus, 
tai jis ųšmbks labAi jsvačbių Jek- 
ciją, kVienųt, kUNą da’Ug su’ati- 
gitslų išmokę.

Su metais gnlijlra vaikui duo-

kąd per paskutinius metus auk
štesnėj mokykloj' yąikųs galės.< 
ir dalį savo rūbų nusipirkti. .

Vaikas, kuris išmoks -pratina 
gai tvarkyti savo pinigiškuš rei
kalus, išmoks vienų iš svarbiau^ 
šių gyvenimo lekcijų ir išvengs

daro daug sykių iš rieišmintin 
go pinigų tvarkymo;

kino-TeatraSl 
I Jfek (MOVtES)^ t
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Cliiderėlla ir Slėeping Beauty 
... tai tarptautines gražuolės, 
kurios nuolatos žavi jaunųjų 
sVajbUes. Bile balandžio Šešta
dienio popietį galite ihJUs per- 
gyvtinti vlehų ’ tų romantiškų 
fahtažijų — “Sleepfhg BeAUty” 
bus perstatyta GupdrtUln MUniO- 
rial Teatre &:3jQ ,po pičtų balan
džio 5, 12, lIT įr 26 dienomis. 
Tai-bus paskutinis Vaikų 
tro perstatyfnas šį pavasarį; tad 
nepraFeiškitb progos, pamatyti 
“Sleepfng BcAuty”.

Kaip pripraštu vaikų progt^a 
mudse, kcėha gudriai /sudaryta. 
NušvlėilihAŠ šAUmis. Kostiumai 
ypatingai veHt paminėjimo —■ 
ypač ileivių Apsiaus f Ai, kurie ti- 
ki;ii atrodo magiškos gracijos 
užburti.

Vaidina žvaigždžių rolės Mar- 
gartt rtoiley, itaPl Yohfs, James 
Vineėnt Mtdfeė; Vist) lošėjų pa
sirodymas Atsakomas, kad ir 
hUtaip nUbŠtAliū§. kAip kad ma
tė! “Abraliam Lincoln”, “Ro- 
tjihsoii Črttebč” ątba “Aladdin 
Ahd blls AVondičiTtil tAnųrt vei
kaluose, kUrtiiOjse Vaikų TęalVo

iUŽahna Viliute

bet

NfeSIšALINKIMĖ NUO 
TV, KURIEMS GYVE

NIME NESISEKA
Neesti sentlmentalistė,

kažkAip pajuntu lyg sunkumų 
širdyje Išgirdus ką nors Sakant 
“atkartotinai mėginau būti pa-

no gyvenimas yra taip beviltis. 
Neturiu pasisekimo.” Atrodo 
negerai, kad mes ignoruojame 
lokį žmogų, kuomet rodome 
tiek daug susidomėjimo ir tei
kiame begalinius komplimentus 
tam, kuriam pasisekė. Gal ta.*, 
kuriam pasisekė, nemėgino nė. 
puses tiek, kiek pirmasis. Turė
damas talento, Už kurį jam ne
priklauso kredito nes gamta jį 
tuo apdovąnojo, jam pasiseka, 
;r visi jį giria: Kitas žmogus, sii 
■dideliu troškimu laimėti pasise
kimų, deda atkartotinas pastan
gas, bei jam nepavyksta... Ir už 
tai žmonės niekina jį, ignoruo
ja jį ir pamiršta jį. -

GERAI ŠEIMININKĖMS 
ŽINOTI, KAD;

' T * ■ ____________________

Kuomet Verdate sriubą sii 
piCnU-, jeigu ištarpinsite trdpU- 
chiką Sviesto pUOde prieš įpi* 
laiit pieną, tada pienas ne taip 
greitai prilimpa prie puodo

jeigu popiera, kurioje jie su
dėti, prilimpa prie ražinkų, ar
ba kitų džiovintų vaisių, įdėki
te juos į šiltų pečių; žinoma, 
tiktai kelioms minutoiųs, ir tuo
met popiera greitai nusiims.

Yra geriau nuskusti bulves, 
ypatingai naujas, nei kaip nu
lupti taisant dėl virimo. Tokio-

fnaisto.
Dabar yra laikas maliavoti 

savo verandos arba lunko kė
des, nes jos turės pakankamai 
laiko, kad gerai išdžiūti.

—Kaitttlnka

Plabkai Atspindi Sveikatų.

Dieta yra labai svarbi augini
mui sveikų plaukų. Geležis, sie
ra ir kiti minerališki elementai 
yra reikalingi dėl to gražaus gy
vumo ir dėl blizgėjimo musų 
plaukų. Žalios lapuotos daržo
vės ir kai kurios geltonosios, 
kaip tai morkos, arbūzai, ropės 
ir vaisiai, ypatingai “grape- 
fruif’-, kuris turtingas naudin
gais mįnęrAlalš, turi btiti.regu
liaria dalimi kasdieninės dietos 
dėl labd plaukų, kAip ir sodos ir. 
daM ’

Salomėja čerienė.
Socialinės labdarybės dirva 

lietuvių tarpe yra dar labai ma
žai išd rbta. Kaip minėjau per
eitos šAvditės straipsnyje, betu
rime nė ‘vienos lietuvių labdi- 
ringos įstaigos, o visgi palygi
nant SU kitais svetimšaliais; lie
tuvių Chicagoje yra gana didė
ja skaičius. Skandinavai, ypač, 
užlaiko daug įstaigų, kurios rū
pinasi jų tautiečių fiziniais bei 
socialiniais reikalais. Lenkai 
taipgi turi gana didelį skaičių 
įvairių labdaringų organizacijų, 
kiirloš kbdperuoja su miesto it 
valstybės įstaigomis (ligoninė
mis, klinikomis, teismais ir pa
taisos mokyklomis), kas liečia 
jų tautiečių reikalus.

Daug metų Atgal, man 
betarnaujant miesto Psychopa- 
thic ligoninėj, tekdavo dažnai 
dalyvauti Psycbopatbic teisme 
kaipo Vertėjai lietuviams ligo
niams ir jų giminėms. Ryškiai 
prisimėnu vieną atsitikimų teis
me prieš Judge Ilorncr (bUv. 
Illinois valstybės gubernatorių). 
Viena lietuvė moteris buvo nu
teista eiti į valstybinį beprotna
mį. Turėjo ji 4 metų mergaitę, 
kuri kalbėjo Vien tik lietuviškai. 
Buvo nutarta mergaitę padėti į 
taip vadinamų JUvenile Delen- 
tioh Home. Pastaroji įstaiga tu
rėjo teisme savo tarnautoją, 
vieną negrę, kuri prisistatė mer
gaitę paimti; Mergaite, pama
čius tokių j Uodų, niekados ne
matytų išvaizdą, pasidarė be
veik isteriška iš baimės ir smar
kiai priešinosi jos paėmimui. Be 
manęs, niekas su mergaite ne
galėjo susikalbėti. Teisėjas, At
sisukęs į mane piktai tarė: “Ar 
nėra kokios nors lietuvių įstai
gos, kuri galėtų šia mergaite 
pasirūpinti, kol surasim jos gi
mines?”. Deja, tokio* organiza
cijos, į kurią galėtume kreiptis 
tokiu reikalu, mes neturėjome 
tada ir dar iki šiandien jos ne
turime.

Į viršminėtų ligoninę patek
davo daugelis lietuvių. Dažnai 
reikėdavo surasti jų gimines, 
gauti jiems drabužių arba su
telkti mažus pašalpas išeinant 
jiems iš ligonines. Šiuose atsiti
kimuose nekartą pa gal bėjo man 
p. JurgeliOnienė.

Nors dabar miesto labdarin
gos įstaigos Aprūpina daugelį 
musų žmonių panašiuose atslti 
kiniuose, visgi jų aparatas nė
ra užtektinai platus ir lankstus, 
kad galėtų suteikti ypAtfngos, 
staigiai reikalingos pagalbos į- 
Vaiiiuuse Atsitikimuose. Musų 
lietuviai rtėrtt, pagal charakterį; 
— landus, o viešose miesto į- 
staigose spaudimas yra toks di
delis, jog jie nekartų būna nu* 
grųsti į kampų.

Čia yra darbas, kuriuo galė
tų rūpintis lietuvių užintere* 
suotos moterų organizacijos ii* 
Atskiros Moterys, šiuo laiku, 
kiek man teko patirti, mažai 
kas iš musų moterų organiza
cijų dalyvauja labdarybės srb 
tyje. Yra keletas pavienių mo* 
tdrų, kurios, žinau, atskiruose 
atsitikimuose suteikia musų ne* 
laimingiems tautiečiams kokios 
nors pagalbos. Tai yra pp. PI* 
vartmienė, Dr. Šlakis, p-lė Nor* 
fnanttfitė, p* GugleUė ir p*lė tlė4 
len Jerry. Pastaroji yra advo* 
katė, kbri darbtiojasi Emigra
cijos Saugumo Biure Ir daug 
yra pagclbėjtisi itttišų lietu
viams jų pilietybės problenid*-

dAr

bas turėjo taip vadinamų Lab- 
| dUfybėš Komitetų, kuris rupiu- , 
daveisi Ifeliiviu štimų labdarin- 
gaiš reikalais.

Visgi jokio organ ždotu vei
kimo labdarybės srityje žymiai 
nepasirodė, o visgi yra daugelis , 
moterų organizacijų, kurios, be 
savo grynai socialinių tikslų ir 
veiksmų, galėtų ttfs imti šiuo 
naudingu darbu.

Tdd širdingai kviečiu lietuves , 
moteris daugiau interesuotis , 
labdarybės sritimi ir suteikti 
pagalbos nelaimingiems lietu
viams. šis darbas iš pradžios 
turės būti gana kuklus ir ne- . 
labai išsamus, bet iš tokių ma
žų veiksmų visgi, tikiuosi, at
eityje susikurs patyrimas. Tada 

, jau bus laikas visoms moterų 
, organizacijoms konkrečiau kal

bėtis ir darbuotis įsteigimui 
, bent vienos ypatingai lietu

viams naudingos labdaringos į- 
s taigos.

Rod&ų Chicagos ^lotefų Klū-
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MADŲ PASTABOS
Rašo Paryžietė

Suknelės šį 
nuo praeitų 
punktuose:

1. Naujausi 
leistus, arba
tlis, pečius (padding) ir

J2. Bendrai siauresnius sijo 
'“k

paVasatį skiriasi
melų dviejuose

inodeliai turi hu- 
žvmiai siiinažin-

Vra šviesiai ruda, — taip vadi
nama caravan, blondc, beige, 
honey beige ir taip toliau* Ži
noma, kaip ir kiekviena pava
sarį, tamsiai " mėlyna spalva 
(navy) pasilieka, kaip visuo
met, viena iš populiariškiausių 
spalvų. Pilka spalva irgi daug 
naudojama. -

Viena Iš naujausių ir gra
žiausių skrybėlės modelių, ku
rių teko matyti, yra kopja se
novės ispanų kunigų (“padre”) 
skrybėles. Ji ir pavadinta 
“padresailof". šis stilius didžiu
liai moterų gali pritikti, ir šia 
skrybėlę galima gauti beveik 
visose Spalvose, — mažų arba 
labai didelę.

Maistas
vedi Morta Rugiena

“Halibut” Žuvis Kepta 
Su Grybais.

Supi&ufetyk žuvį į Šmotus (filets), 
supiaustyk laŠiAių plonai ir paklok 
ant blėkos. Ant lašinių apklok žu
vį; apibarstyk druską ir kėpk kros
nyje. Prirenk tirštą grietinės sošą 
primaišyk keptų smulkiai kapotų 
grybų ir baigiant Žuvąji kepti, api
pilk grybų sosu, kad apkeptų.

Šokoladiniai 
Ketvirtainiai

puodUko riebalų
1 puodukas cukraus2 kiaušiniai
2 uneljds šbkėlado
1/3 puoduko butelinio arba 
skiesto kenuoto pieno 
1 puodukas miltų
1 Šaukštukas baking poudcrio 
Truputis druskos
1 šaukštukas Vanilijos 
H4 puoduko išpustų “četeal” 
grudų 
Sutrinkite riebalus, pridėdamos 

cukrų. Pridėkite kiaušinius it ge
rai suplakite. Pridėkite ištarpintą . 
šokoladą, pieną ir miltus, sumai
šytus su baking pOudeHu ir drus- ’ 
ka. Padėkite vaniliią ir “cereal” 
grtidUs. IŠdėkitė nėgilloj taukuotoj 
blėkinėje ir kepkite rteperkafrštahi 
pečiiijc. Kaip iškeps, išimkite iš blė- 
kfoės ir supiaustykitė ketvirtainiais - 
šmotukais kol dar šilti.

Kepkite 30 minučių, 325 laipsnių 
kšf&yje.

iš-
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Cleyelando ir lino Žinios

Aš linkiu naujiems biznie
riams ■ L’rbšaičiams ir Dumb- 
lauskams gero pasisekimo 
joje vietoje.

Užuo

tapo pridėta!

h'

siuvėjų Seniausi Amerikos Tabako prekėje!—JUkCre 1760n a U-
patarnauja lietuviams.
vienintelė tokia didelė

esu
ma-

tuščiais žo- 
faktais nesi-

Old Gold, kad padidint jum.smagumą kiekvieną 
kartą kai rūkote. Pabandykite ir pamatykite! 
Gaukite pakelį naujų Old Golds šiandien!

*NAUJAS — Praizinis importuotas tabakas 
iš rytinio Viduržemio-tabakas, kurio maži širdies 
pavidalo lapai dar priduoda skanumo garsiai Otd 
Gold sudėčiai! Taigi kiekvienas momentas jūsų 
praleidžiahias su Old Gold bus dar smagesnis.

*

i

*

v , ‘J ---  . ... .

Naujas biznierius. — Automobilių nelaimės padidėjo 
Brazių siuvykla. — SLA 136 kuopos vakaruškos 
Prakalbos Tubelienei. — Vis pranašauja 
jauta Mažuknai. — Nesutikimai. — Mirimai. — Ne
patenkinti, kad neturėjo progos buvusio prezidento 
rankų pakratyti. — “Lietuvos žinių” parengimas.— 
Nusistatymas prieš Lindberghų. — Statybos kaino* 
vis kyla. — Jonas Armonas laukia savo šeimynos. 
— Plėšikai pasigrobė $20,000.

Vietos lietuviams gerai žino-‘mių, 
mas biznierius p. Chas. Stonis, | Policijos 
kuris užlaiko restoraną ir v’e- 
šą užeigą, šiomis dienomis pa
sitraukė iš biznio. P-no Ston o 
užeigą nupirko pp. Urbšaitis ir 
Dumblauskas, taipgi gerai vi
siems pažįstami. Nėra abejo
nės, kad ir jie varys biznį pa
sekmingai.

Stonis yra žinomas plačiau, 
negu pačiame Clevelande. Jo 
buvusioje užeigoje yra apsilan-

miestų ir kolonijų. Daugelis su 
juo susipažino laike įvykus o 
Clevelande SLA seimo. Mat, 
užeiga randasi skersai gatvės 
nuo Lietuvių salės. P-as Stonis, 
kiek pasilsėjęs, vėl žada eiti

i'i
/■V z|.

Policijos departamentas 
pastangas, kad kaip nors
saugoti žmones nuo tų nelai-

deda
ap-

PASIŪLOS PAVASARIUI 
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS 

C1r» Nereikia €a«h
Kolė—lOO ket. p?<h) ........................
Skystai Stodama Cementas. 

(5 gral. ken.) Gnl.
Wallboard—dideli Šmotai, p?<la 
Plasterboard, p?dn .......... .
MaPnva. re«r. 41.95, specialiai 
2x0. speciali kaina, pėda ............
C*drlnial Postai (7 pėdų)
110 ęblfiĮotos ir pritaikytos lentos

UŽ pėdų
TuipRl Cementas. Smiltys, Žvyrą! 

NEKEIKIA CASH
Apskal (Davimas Ir Pristatymas Dyka!

ALBERT LUMBER
& SUPPLY CO.

3800 SO. WESTERN AVENUE 
Tel. LAFayette 2101

Atdara kasdien 7 v. ryto iki 0 v. v., 
nedaliomis 8 v. r. iki 12 vai. dienos

«i oo 
350 
...... 2c 

2c 
$ 1.215 

.. s»4c 
... 1Oc

kurios įvyksta gatvėse, 
apsaugos direktorius 

šiomis dienomis buvo .paleidęs 
daug pol cistų, kad- jie važinė
tų gatvekariais ir išlipančius 
žmones pamokytų, kaip apsi
saugoti einant skersai gatves, 
kad nepatektų po automobilio. 
Mat, kai apkaltinami automo
bilistai dėl nelaimių, tai dau
gelyje atvejų pasirodo, kad ir 
pėkščiųjų yra kaltė.

Nuo pirmos dienos šių metų 
automobilių nelaimėse jau yra 
žuvę daug daugiau žmonių 
negu pereitais metais tuo pač u 
laiku.

t 

sirodyti, kad jis didelis įvykių 
pranašas. Dabar jis jau skel
bia, kad ateinančiame seime 
SLA nariai šluos lauk visus da
bartinius centro viršin’nkus i. 
išrinks gabius tautininkus, ku
rie gana gerai mąka finansus 
tvarkyti. Yra gaila, kad- žmo 
nes taip greit viską pamiršta 
Juk tai Karpius gana gerai a t 
siinena, kaip tautin tiku vadai 
buvo gerai finansus sutvarkę 
tais laikais, kada jie šeini i n n 
kavo SLA centre. Karpius taip 
pat apgailestauja Jurgelionį už 
pašalinimą nuo redaktoriaus 
pareigų. Bet ką Karpius kalbė
jo apie Jurgelionį, kada tasai 
dar prie “Naujienų” dirbdavo. 
Reiškia, jis gali kalbėti bile ką, 
kas tik jam ant liežuvio galo 
užeina. Karpius taip pat priki
ša p. Grigaičiui, kad tasai kaž
kokią naudą iš Susivienijamo 
turįs. Kaip paprastai su juo 
yra, jis operuoja 
džiais, su jokiais 
skaitydamas.

J 4 * * * 
g ♦ ♦». 
4 > $ 4 i 
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STATYKITE NAUJA 
NAMĄ

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

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

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

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

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

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

JOHN PAKEL
BUILDING CONTRACTOR

6816 So. Western Avė.
TeL GROVEHILL 0306—0363

ne-

w ųi

Brazis Bros, siuvėjų įstaiga 
kuri siuva vyriškus drabužius, 
modernizavo savo pata pą. Bra
ziai varo didelį biznį ir daug

SLA 136 kuopos vakaruškos 
įvyks balandžio 26 dieną L. D. 
salėje. Vakaras bus šeimyniš
kas ir tik nariai galės atsivesti 
savo draugus. Įžangos nebus. 
Kalbama kuopa jau ne pirmą 
kartą surengė tokias vakaruš
kas, ir visi nariai turi smagų 
laiką, kada tik tos vakaruškos 
esti surengiamos.

Vietos tautininkų būrelis 
skelbia, kad- p. (Tubelienė lan 
kysis Clevelande ir pasakys 
prakalbą balandžio 6 dieną Lie
tuvių salėje. Taipgi nusitarę ir 
pagerbimo bankietą surengti.

& *
“Dirvos” Karpius vis nori pa-

* &
A

Daugelis clevelandiečių, SLA 
nariai ir pašaliniai, reiškia už
uojautą p. J. K. '“Mažuknai, 
SLA vice-prezidentui, už paneš
tus Jurgelionio šmeižimus. Jei
gu Jurgelionis butų pasielgęs 
demokratiškai ir davęs vietos 
organe pasiaiškinimui bei atrė
mimui visų daromų užmetimų, 
tai tas viskas ir nebūtų taip to
li nuėję. Clevelandiečiai gerai 
pažįsta p. Mąžukną, pažįsta jį 
per daugelį metų. O kurie ne
pažįsta ypatiškai, tai pažįsta iš 
jo darbų, iš jo pasišventimo 
tautai ir lietuvybei. Taip ant 
žmogaus užsipulti ir jį šmeižti 
gali tik nelabai aukštos doro
vės asmenys. Blogiausias daly
kas yra tas, kad jie tą negražų 
darbą varė prisidengdami kil
niais Šukiais. Todėl daugelis 
clevelandiečių, prisiskaitę nepa
grįstų šmeižtų ir nutarė pa
reikšti gilią užuojautą Mažuk
nai ir pasmerkti šmeižikus. Juo 
labiau, kad dabar “Tėvynėje” 
visi pamatė, kur p. Mažukna 
stovi. . . • - ” C > •?

Visi dabar parduo 
darni Old Golds
yra NAUJI Old

LAIMĖK sau raidę prie sveterio, ir žiūrėk, 
ką gali kas tai naujo padaryti! Ir atsimink: 

Kas tai naujo tapo pridėta c i gar et ui taip pat! — 
kad padarytą jį net dar malonesnį!

Lietuvių Demokratų Klube 
randasi ypatiškumų. Vieni hori 
kitus pažeminti; nenori jiems 
lygių teisių pripažinti. O tas 
sulaiko veikimą. Butų daug 
gražiau, jei visi susitartų dėl 
veikimo, tąsyk butų geresni re
zultatai.

* &
lietuviai Petras Gegu-Mirė 

žis nuo 4006 W. 119 St. ir Ma* 
rijona Ridikienė nuo 1336 Ėi 
66 St. . .V .' ? I:''V

Kiek tenka nugirsti iš tauti
ninkų, tai nevisi pasitenkinę 
tuo, kad New Yorke surengta
me bankiete p. Smetonos priė
mimui tik buvę valia dalyvauti 
parinktai publikai. Reiškia, kad 
tik visi tūzai galėjo dalyvauti, 

’o tie kiti Jurgiai, kurie yra 
daug pinigų sudėję Lietuvos 
reikalams, buvo nustumti nuo 
dalyvavimo. Tokiu budu musų 
kolųnijos tautininkai liko ne
patenkinti. Kai kurie visgi no
rėjo su Smetona rankoms pasi- 
kratyti kaipo su buvusiu pre
zidentu.

* *
Vietos laikraštis “Lietuvių 

Žinios” rengiasi d’deliam ir iš
kilmingam parengimui, kuris 
įvyksx balandžio 20 dieną bažr 
nytinėje auditorijoje. Prie šio 
parengimo prisideda ir. dauge
lis vietinių draugijų. Mat, laik
raštis rėme draugijų veikimą, 
tai todėl ir draugijos nori šiek 
tiek atsilyginti. Kiek tenka nuo 
komisijos girdėti, tai tikrai bus 
šaunus parengimas.

4609—Sportiškos suknelės. Sukirptos mieros 11 iki 17, 12 iki 16.
Norint gauti vieną ar dau

giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Hatated St.. Chicago. III. j

NAUJIENOS Pattem Dept.
1780 S. HalgteJ St., Chicago, I1L 

čia j d ėdu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzd) No..............
Mieroa .................... per krutinę

pilietis, bet esąs nusistatęs eiti 
su Europos diktatoriais. Mat. 
iš visų Lindbergho kalbų ma
tosi troškimas, kad Hitleris ka- 
rą laimėtų.

)’r:
Clevelande ir apylinkėje na

mų kainos vis kyla, aukštyn- 
Ne vien darbininkai, bet ir me
džiagos kaina kyla. Jei apie 
metai laiko atgal galėjai nedi
delį namuką:,paskalyti už pen 
kis tuksiančius dolerių, tai da- 
jbar jau, kainuoja I apie : penki 
tūkstančiai ir pusei žinoma, čia; 
nėra priskaitoma žemę ne kiti 
įrengimai. Taigi,, matyti, kad' 
jau statyba pakilo pusėtinai

bando gyvenimą iš naujo susi
kurti. O tas jau nėra taip leng
va padaryti, sykį žmogų gyve
nimas suvargina, tai ima ilgą 
laiką atsigriebti. Jonas pirmą 

gyvendamas
laiką atsigriebti.
kartą Clevelande 
daug pasidarbavo lietuvių tar
pe, ir taipgi dabar vėl griebiasi 
už įvairių darbų. Todėl butų 
verta, kad šeimynai atvažiavus 
draugai surengtų priėmimo po
kyli, iš kurio, pasidarytu nau-
' ’ : t/c- ’ C. - V • •• i.r ' •’! /!■*/ , t

dėjau, kadjd<ai- jlsUrie jau apie 
tai kalba, tai ir nereikėtų pa?
miršti.- :

• ...
( . Ginkluoti plėšikai užpuolė 
Brink’s Ine.; 'kolektorius ir pa
spruko su apie dvidešimt tūks
tančių dolerių. ■ Brink’s Ine. tu
ri kontraktą su daugeku biznio 
įst.aigį,. ir surinkę pinigus nu
veža į. banką. šį sykį jų laukė 
pasi^eirgę. plėšikai liauką nąiriė, 
iri pįi’Hnušę. kolektorius atėmė 

Lietuvoje, d. dabarvėl sugrįžęs pįri'ijį^ r-rjnnas ,Jarus. , ■'. ■

K . r

Jodas Armonas laukia savo 
šeimynos iš Lietuvos atvažiuor 
jant, ir netrukus susilauks. Ari 
nionas, yra senas Cleveląndo 
gyventojas ir veikėjas.. • Pasta
ruosius l$ėliš! metus praleido 

'Sr • t i- * .1*/ . • * ■ * ■ * v j l
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GRANE COAL COMPANY 
5332 So. Longc Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

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

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
Sales TaX ekstra. .

BLACK BAND LUMP ....... »9.75

....................... FOK NEW

PACKARD - CHRYSLER - PLYMOUTH
3451 

Archer Avė,
Tel.

VIRginia 
2332

s

!
Ė e

ĮVAIRIOS ŽINIOS

TAU D VI/1 Busi turtingesni! I I l\l nis lr ,aimin‘ invi ■^■gesnis. Turėsi 
UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
Mokame Dividendų

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

TvmsS $1,000,000.00

Britai parduoda ak
cijas Argentinoj

BUENOS AIRES, Argentina, 
bal. 1 d. — Teko patirti, jog 
vedamos derybos parduoti bri
tų akcijas įvairiose Argentinos 
Įmonėse. »

Pirmon eilėn norima parduoti 
amerikiečiams britų akcijas 
įvairiose geležinkelių linijose.

Derybas prižiūri britų, Jungt. 
Valst. ir Argentinos valdžių at
stovai,

TONY LUKOŠIUS 
Geriausias Brighton Parko 

DRABUŽIŲ 
VALYTOJAS 

2555 W. 43rd St 
Reikalui Esant šaukite: 

Tel. Lafayette 1310

Atrodykite Metus Jaunesni 
' NATŪRALIAI ATRODANTI

Dantų Fleitai
Karolis su Magda 

vyks Čilėn
. LISABONAS, Portugalija, 
vq 31 -d. — Čilės ministeris 
reiškė, kad vyriausybė jam 
db išduoti įvažiuojamas vizas
buvusiam Rumunijos karaliui ir 
jo mielužei 
Tvirtinama, 
išvažiuos į 
jau pasieks

ko-
pa- 
le?

Magdai 
kad jis 
Braziliją, 
Čilę.

Lupescu. 
netrukus 
o iš ten

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

Pleitai
Pataisomi

$050J iki

51

’ $35
Apkain.
Nemok.

Hejna Bros

Lawndale Deniai Lab.
30 N. DEARBORN—Kamb. 800 

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.MADŲ

s

i i I

i
i

3

KAINA 15 CENTŲ 
Bk ką gavo'me naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:

4030 
Archer Avė.

Tel.
VIRginia

1515*

BALZEKAS MOTOR SALES
arcus

“U WILL LIKĘ US”
V • ................... ■ n.a.i. I ■ ■ I I,t ■ 114

'. • j . i 1 ‘ ’ . • .*. .«• • ’ '

■m ■ ■ ■ ■ w fra h 'finu ena £ k 1" O žtm

OK OF PRITERBS

RYTINE RADIO 
VALANDA 

— iš stoties —-

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vaL vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

Apart Apsaugos, Tyrime Q4 E A AAfl n n 
ATSARGOS FONDĄ Virš J U j u U U i U U

Vietos -dienraščiuose vis dau
giau ir daugiau pasirodo at
spausdintų laiškų nuo įvairių 
asmenų ir net nuo organizaci
jų, kurie reikalauja, kad iš 
Cpl. Charles Lindbergho butų 
atimtas titulas, kurį jam sutei
kė federalė valdžia kaipo ga
biam lakūnui. Visi reikalauto
jai sako, kad Lindberghas ne
sielgia kaipo tikras Amerikos

Vardas
(Vardas ir pavardė) Adresas

(Adresas) Miestas

Valstija

Į 
i | 

,. t
NAUJIENOS 
1739 So .Halsted St 
Chicago, IU.

Nėrą Saugesnės Vietos Dėt. Tąupymo Pinigų 
MOKAME DIVIDENDŲ 31/2%

(Miestas ir valstija)

I
i
E

i and
! LOAN. ASSOCIATION of Chicago.
I JUSTIN MACKIEVVICH, Pres. [flfp 

4192 Archer AvenueįjM 
VIRginia

GERBIAMI NAUJIENŲ 
tytojai Prašomi Pirkimų
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NAUJIENOS
▼m* Li/muaniAn Daily Ntw»

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

Subscription Ra tęs:
$6.00 per year in Canada
$6.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago

3c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, I11-, under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St., 
Chicago, III. Telefonas CanaI 8500.

Jugoslavija vieninga
Hitleriui nepasisekė suskaldyti Jugoslaviją, kurstant 

kroatus prieš serbus.
Kroatų vadai'nutarė remti naująją Simovičo val

džią, ir jų atstovas, Vladimir Maček, sutiko įeiti į mi- 
nisterių kabinetą, kaipo vice-premjeras. Iš to galima nu
manyti, kad serbai gerbs kroatų autonomiją, kurią jie 
buvo gavę dar prieš dabartinį karą.

Vieninga Jugoslavija yra nemenka jėga. Ji gali pa
statyti po ginklu daugiau, kaip milioną kareivių. Dides
nioji dalis armijos jau yra mobilizuota. Ką dabar darys 
“Didysis Adolfas”?

Pamatysite, kad ir Maskva dabar jau ims laižytis 
prie Anglijos ir Amerikos. Stalinas atsimins, kad Bal
kanuose yra “brolių slavų”, kuriuos reikia “vaduoti” iš 
nacių nelaisvės!

Komunistai — Maskvos agentai
Imigracijos departamentas pradėjo naują tyrinėji

mą prieš australietį Harry Bridges su tikslu įrodyti, kad 
jisai yra komunistas ir kaipo toks, privalo būt deportuo
tas. Įdomu, kad pirmas liudininkas, kurį valdžia pakvie
tė duoti parodymus prieš Bridgesą, yra Ben Gitlow, bu
vęs stambus komunistų šulas, du kartu kandidatavęs ko
munistų partijos sąrašu į J. V. vice-prezidentus.

Gitlow gerai pažįsta komunistų tikslus ir jų veikimą. 
Jisai griežtai tvirtina, kad Amerikos komunistų partija 
yra aklas Maskvos įnagis. Ką Maskva įsako, ji turi be 
pasipriešinimo arba išsisukinėjimo vykdyti.

Pats Ben Gitlow patyrė tai ant savo kailio, kai 1929 
metais Maskva liepė Amerikos komunistams užimti “re- 
voliucingesnę” poziciją. Gitlow buvo tuomet Amerikos 
komunistų partijos generalinis sekretorius. Jisai atsisa
kė klausyti Maskvos įsakymų — ir partija, kuomet jisai 
sugrįžo į Ameriką, tuo jaus išmetė jį lauk.

Gitlow sako, kad Amerikos komunistų tikslas yra 
jėga nuversti valdžią Jungtinėse Valstybėse. Šitam tiks
lui komunistai yra pasiryžę vartoti visokias priemones:' 
kurstyti kareivius neklausyti savo viršininkų, kelti ir aš
trinti rasinius ir religinius kivirčius tarp žmonių ir t.t.

Nežiūrint, kokie bus šio tyrinėjimo rezultatai kalti
namajam Bridgesui, pats tyrinėjimas padarys daug nau
dos Amerikos visuomenei. Ji patirs įdomių faktų apie ko
munistus, kurie dangsto savo siekimus įvairiais, gražiai 
skambančiais Šukiais, bet kurie tikrumoje yra teroristinė 
sąmokslininkų organizacija, tarnaujanti svetimo krašto; 
valdžiai.

Demokratijų susivienijimas
Po pereitojo pasaulio karo daugelis šalių priėmė de

mokratines konstitucijas. Kelios buvusios monarchijos* 
persiorganizavo į respublikas. Kuone visos naujosios val
stybės pasiskelbė esančios demokratinės respublikos.

Bet iš tų demokratijų nė viena neišgyveno 20 metų. 
Žuvo ir kai kurios senosios demokratijos. Kodėl?

Todėl, kad tos demokratijos buvo kiekviena užsida
riusi savo sienose. Tarp jų nebuvo jokio solidarumo. Jos 
nesistengė viena kitai padėti, dažnai net visai nesirūpi
no viena kitos likimu.

Buvo mėginta sujungti demokratijas Tautų Sąjun
goje, bet iš pat pradžios Tautų Sąjungą atsisakė remti 
Amerika, o Vokietijos respublikai buvo uždarytos durys • • 
1 .lo

štai dėl ko tos jaunosios demokratijos negalėjo ai* 
silaikyti prieš reakcijos jėgas, ypač kuomet jos susidūrė 
su nenugalimomis ekonominėmis problemomis, kilus di
džiajai depresijai. Visos demokratijos butų, galų gale 
buvfisios nušluotos, jeigu Amerika nebūtų paskutinėje 
valandoje stojusi į pagalbą Anglijai.

Kai demokratijos laimės šį karą, jos turės susijung
ti, kad nepasikartotų tas pats, kas įvyko po pereitojo 
pasaulio tavo.

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu:

Metams ...............  $8.00
Pusei metų .............................  4.00
Trims mėnesiams _________ 2.00
Dviem mėnesispns ........ 1.50
Vienam mėnesiui ............. — .75

Chicagoj per išsiuntinėtoj us:
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  ......  2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

IšftJO “JAUNIMAS”

400,000 ANGIAKASIŲ SUSTREIKAVO

Išėjo iš spaudos 6-as šių me
tų “Jaunimo” numers. Jame 
yra daug įvairių žinių apie Lie
tuvą ir Amerikos lietuvių gy
venimą, ypatingai apie jaunąją 
kartą.

“Jaunimas” eina du kartu per 
mėnesį. Prenumerata: $1.00 
metams (1739 S. Halsted St., 
Chicago).

“NEPRIKLAUSOMA 
LIETUVA”

Gavome kanadiečių mėnesi
nio laikraščio “Nepriklausoma 
Lietuva” balandžio numerį. Jį 
leidžia Kanados Lietuvių Tary
ba, sudaryta iš visų demokrati
nių srovių.

“ŠIMTAPROCENTINIS” 
HUMBUGAS

Kauniške “Tarybų Lietuva” 
įdėjo sausio 11 d. editorialą su 
antrašte: “Už šimtaprocentinį 
dalyvavimą rinkimuose”. Tie 
rinkimai, kaip jau žinoma, įvy
ko sausio 12 d.

Iki to laiko Paleckio oficio
zas per du mėnesiu be perstoji- 
mo rašė it rašė, agituodamas 
žmones dalyvauti rinkimuose. 
Lietuvos miestuose, miesteliuo
se ir bažnytkiemiuose buvo šau
kiami agitaciniai mitingai. Kam 
to reikėjo? Juk kandidatų pa
sirinkimo nebuvo; jokios kovos 
tarp skirtingų partijų negalėjo 
būti, nes visos partijos (išimant 
valdančiąją komunistų partiją) 
“tarybinėje Lietuvoje” yra už
draustos. Šitokiose aplinkybėse 
argi ne vis tiek, ar balsuos 10 
nuošimčių balsuotojų, ar 100 
nuošimčių?

Oficioze skaitome:
* * I'

“.. .rytoj... .visa Lietuvos
liaudis .. ..eina prie rinkimų 
urnų ir atiduoda savo balsas 
už staliniškojo partinių ir ne
partinių komunistų bloko 
kandidatus.”
Kitokių kandidatų nebuvo, 

kaip tiktai “staliniškojo komu
nistų bloko” kandidatai. Dėl 
jumoro pasakyta, kad tame sta- 
liniškame bloke vieni kandida* 
tai esą “partiniai”, o kiti “ne
partiniai”. Bet vis tiek tą kan
didatų bloką sudarė ne kas ki
tas, tiktai staliniŠki komunistai. 
Ką gi tokie “rinkimai” reiškia? 
Nieko. Jie yra grynas humbu- 
gas!

Demokratijos priemonę bal
savimu patirti žmonių valią 
bolševikai pavertė biauria ko
medija, pasityčiojimu iš žmo
nių.

UNIJOS TRAUKIASI 
Iš F.L.P. *

Minneso los Farmer-Labor 
Party neteko organizuotų dar
bininkų paramos, kuomet jos 
valstijos pirmininku buvo iš
rinktas “kairiasparnis” ElmeC 
Benson, kuris draugauja su ko
munistais.

S t. Paul miesto Ttades and 
Labor Assembly savo konferen
cijoje nutarė pasitraukti iš Far
mer-Labor Party.

VOKIETIJOJE YRA 2,000,- 
000 SVETIMŠALIŲ 

DARBININKŲ

Prahos “Nuer Ta g” rašo, kad 
Vokietijoje dabar dirba dau
giau, kaip 2,000,000 darbininkų 
iš svetimų kraštų: Italijos, Če
koslovakijos, Olandijos, Dani
jos, Francuzijos, Lenkijos, Nor
vegijos, Bulgarijos ir Jugoslavi
jos. Vokietijos valdžia bijo, kad 
tie darbininkai nesusitartų. To
dėl darbo ministeris išleido pa
tvarkymą, kad tos pačios UtP 
tybėš darbininkai nebūtą laiko
mi vienoje darbo^vietoje.

to, kad Vdtoėttjbii

dirba tiek daug svetimšalių, na
cių Reichui dar vis trūksta pra
monės darbininkų, nes daug 
vyrų yra paimta į kariuomenę

SUSTABDĖ gasolino 
SIUNTIMĄ J JAPONIJĄ

Prekybos departamento pa
skelbtos eKporto skaitlinės 
Washingtone rodo, kad vasario 
mėnesį visai nebuvo išgabenta 
iš Jungtinių Valstybių gasolino 
į Japoniją.

Tai buvo p’rims mėnesi i, 
kad Japonai negavo gasolino iš 
šios šalies. Bet militariniuose 
sluoksniuose manoma, kad A- 
metikes kompanijos galėjo sių
sti gasolipą į Japoniją iŠ Pietų 
Amerikos uostų.

DAUGELIS DARBIEčIŲ 
NORI PABAIGTI POLI

TINĘ TAIKĄ

Iš Londono praneša, kad Dar
bo partijoje ir dalinai tarp kon
servatorių daugelis yra nepa
tenkinti politinėmis paliaubo
mis. Darbiečiai jaučia, kad viso
je eilėje parlamento distriktų, 
kuriuos šiandien atstovauja 
konservatoriai arba liberalai, 
Darbo partija dabar lengvai ga
lėtų laimėti rinkimus. Be to, 
partijų taiką išnaudoja savo 
tikslams “kairiasparniai”. Nuo 
1939 metų rugsėjo mėnesio Bri
tanijoje įvyko papildomi parla
mento rinkimai 52 distrikluose. 
Juos visus laimėjo tos partijos, 
kurios turėjo lenai savo atsto
vus. Tačiau komunistai ir opo
ziciniai darbiečiai kiekvieną 
kartą statė savo kandidatus ir 
skleidė savo >propagandą.

Darbo partija nutarė šaukti 
savo metinę konferenciją birže
lio 2 dien^. Be kitų klausimų, 
konferencija, svarstys laikos tik
slus ir pčkdrinės rekonstrukci
jos problemas.

Daugumą darbininkų yra pa
tenkinti tuo, kad žymus jų va
dai turi gatsakomingas vietas 
valdžioje. Ęrriest Bevin yra dar
bo m misteris, Herbert Morrisoil 
— namų saugumo ministeris, 
Glement Attlee — karo kabine
to narys, Arthur Greenwood — 
pokarines rekonstrukcijos ko
miteto pirmininkas, Hugh Dai- 
ton — ekonominio karo minis
teris, ir Aleksander — pirmas 
admiraliteto lordas (laivyno 
galva).

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Turkai šaiposi 

iš nacių
STAMBULAS, Turkija, bak 

1 d. — Visi turkų laikraščiai 
juokiasi iš nacių, nes mato, kad 
Balkanuose naciai prakiš karą.

Hitleris prižadėjo, sako, se
nai sumušti Angliją, bet dabar 
anglai sumuš Hitlerį.

Balkanų Hitleris neįveiks, nes'
visi gyventojai labai brangina 
savo nepriklausomybę. Hitleris 
nepažįsta Balkanų tautų ir nie
kad tikrai neįvertino jų pasi
ryžimo.

i ___

Edenas nuvyko 
į Belgradą

STAMBULAS, Turkija, bal.
1 d. — Turki jon atvyko Jugo
slavijos atstovai, kurie privalo 
paruošti bendrą ‘apsaugos pla
ną, turkų senai pasiūlytą.

Turima žinių, kad britų už
sienio ministeris Edenas atvy
ko į Belgradą ir tariasi šu nau
ja valdžia.

Turkai tikisi gauti ginklų iš 
britų ir Amerikos, todėl.Jie yra 
pasiryžę padėti jugoslavams gin
tis nuo nacių.

NAUJ1EN V-ACM E Telephuu*
Paskutinis angliakasys apleidžia Montor Kasyklą Nr. 10 netoli Pitlsburgh, Pa., 

po tai kai 400,000 angliakasių 13 valstijų paskelbė streiką. Streikas paskelbta kada 
kontraktai tarp John L. Lewis vadovaujamos United Mine NVorkers unijos ir ka
syklų savininkų išsibaigė ir savininkai neparodė noro naujas sutartis padaryti 
patenkinant tam tikrus angliakasių pageidavimus.

St. Miščikas-žiemys.

Afrikos padėtis buvo nenormalė, 
bet ar pasitaisys?
I.

šiandien jau vien imperialis
tai gali tvirtinti, jog pasaulyje 
yra tautų, kurios be svetimos 
globos negali gyventi, nes jie iš
eina iš visai kitokio taškaregio, 
negu ištiesų reikią žiūrėti. Tvir
tindami, jog ta ar kita tauta 
negali nepriklausomai gyventi, 
nes nėra pribrendus, saikuoja 
pribrendimą ne jų kultūrinių 
laipsniu, bet kariniu pajėgumu: 
minėta tauta neatsilaikys prieš 
galingesniuosius, tad dar galin
gesnis laiko z sau už šventą tei
sę paimti “globoti” tą tautą, kad 
ji išsaugotų tariamą savo auto
nomiją ai\. “nepriklausomybę”, 
kuri tolygi paprastam pavergi
mui.

Afrika jau ne nuo šiandien 
yra mėgiamas kąsnis Europos 
valstybėms, tiesa, šiek tiek men
kesnis, negu Azija, bet dėl ku
rios visgi jau penktas šimtme
tis kovojama, jei atmesime se
novės laikus surištus su Graiki
jos ir Romos istorija.

Kuomet.' Italija okupavo Abi
siniją, Afrikoje pasiliko vos 
viena nedidele nepriklausoma 
valstybėlė, tiesa, pačių juodukų 
valdoma, Liberija, Atlanto van
denyno pakrantėje, gi visa kita 
Afrikos dalis buvo arba grynai 
okupuota ir laikoma kaip kolo
nijos arba buvo suteikta kai ku
rioms Afrikos dalims šiokia to
kia autonomija, bet kuria visgi 
anos valstybės negalėjo pilnai 
naudotis.

Šiaip visa Afrika buVo pada
linta tarp šešių Europos valsty
bių: Anglijos, Italijos, Prancū
zijos, Belgijos, Portugalijos bei 
Ispanijos.

Jei Anglija, Italija ir Prancū
zija buvo liek galingos valsty
bės, kad galėjo pačios savo jė
gomis jas valdyti, tai tokia 
Portugalija, Ispanija bei Belgi
ja laikosi savo kolonijose dirb
tinai, naudodamosi vien pato
gia situacija ir vietos gyvento
jų pasyvingumu. Jau Ispanijos 
Riffų karas parodė, kiek, ispa
nai gali išlaikyti savo kolonijas 
Afriltoje, jei ne Prancūzijos pa
galba, Maroka butų atitekus jų 
vadui, laisves kovotojui — Ab- 
del-Krimui, kuris dar šiandien 
skaitosi Prancūzijos belaisvis.

Aišku, jei mOs pažiūrėsime 
grynai iš ekonomines padėties, 
turėsime pripažinti, jog Afrika 
su savo nemažu (12,000,000 
ketvirtainių mylių) plotu, bei 
pusantrų Šimtu milijonų gyven
tojų pasaulio prekyboje užima 
gana menką vietą, bet atme
nant, jog ji turi savyje nema
žus žemės turtus bei atmenant, 
kad gyvenimas ten žengia pir

myn, reikia tikėtis, kad netoli
moje ateityje Afrika užims gan 
žymią vielą. Jeigu iki šiol į Af
riką žiūrėta vien kaip j strate
ginę vietą ir iš dalies dėl jos že
mės turtų, šiandien žiūrima į 
ją, kaip į busimą rinką Euro
pos prekėms ir žaliavos šaltinį. 
Ne dėl ko kito tiek susirupinus 
Afrika ir š. Amerika, nors sten
giasi daugiau tai pridengti ta
riamu vokiečių puolimu iš Da
karo uosto (tai taip pat tiesa).

Tiesa, Afrika turi nemaža ty
rų, nes viena Sachara su savo 
3,500,000 ketvirtainių myŪip 
daug didesnė už Europą, o kur 
dar Kalahari dykuma pietuose, 
bei visas pusiaujo ruoštas, veik 
europiečiams gyventi neprieina
mas?

Bet visgi Afrika gali būti 
dargi dideliu Europos emigraci
jos centru, nes nors šiandien 
Afrikoje gyvena vos trys mili
jonai baltaodžių, t. y. vienas 
ant penkiasdešimt juodukų, 
bendras Afrikos gyventojų tan
kumas nedidelis, vos 12 gyven
tojų vienai ketvirtainiai myliai, 
gi pat. Amerikos Suv. Valsty
bėse vienai ketvirtaniai myliai 
tenka dargi 40 gyventojų.

Iki Šiol Afrikon žiūrėta vien 
kaip į kolonijų kraštą iš kurio 
galima pasinaudoti, galima pa
sigirti valdomais plotais ir visa 
emigracijos propaganda neturė
jo pasisekimo, bet tai nereiškia, 
jog taip ir ilgiau pasiliks, nes 
jau šiandien, pietine Afrikos 
dalis, ypač apie Gerosios Vilties 
iškyšulį tiek apgyventa balta
odžiais, jog baigia išstumti juo
dukus.

Gi vietos dar ten pakankamai 
yra. /

Anglijos valdomuosiuose plo
tuose • Afrikoje tenka vienai 
ketv. myliai maždaug 12 gyv., 
tai kitose kolonijose šis gyven
tojų tankumas daug mažesnis, 
tiesa, gal šiandien tuo pateisi
namas, kad Anglija visgi užėmė 
Afrikoje kaip kartas geriausias 
vielas.

Didžiausią Afrikos dalį valdo 
Prancūzija, būtent dargi 4,232,- 
732 kėtv. mylias ir nors tan 
skaičiam teikia įskaityti Sacha
rą bei trofdkalę, pusiaujo Afri
ką, visgi Jos kolonijos gan tur
tingos, nes josna reikia priskai- 
tyti tokią puikią salą Indijos 
vandenyne kaip Madagaskaras 
(jau neskaitant jos strateginės 
reikšmės) ir Šiaurinės Afrikos 
kolonijas —. Maroką, Alžyrą 
Tunisą, kurios yra lyg ir Euro
pos, pietinės, tąsa ir daugiausia 
turi reikšmės kaip emigracijos 
bei prekybos centrai (Tokiais 
buvo dargi senovėje, pustuks- 

tantį metų prieš Kristų ir to
kiomis pasiliko Šiandien). Bet 
visgi Prancūzijos kolonijos dar 
nepilnai apgyventos, nes tenka 
vienai ketvirtainiai myliai de
vyni gyventojai (viso turi Afri
koje 38,500,000 gyv.).

Anglija, priskaitant ir Egip
tą, kuris nors yra nepriklauso
mas, visgi ekonominiai tamp
riai surištas su Anglija, turi Af
rikoje 3,935,288 ketv. mylias su 
65 milijonais gyventojų ir ten
ka kiekvienai ketv. myliai (į- 
skailant ir Egiptą) 16 gyvento
jų, be Egipto, maždaug 12 gyv. 
Didžiausi Anglijos plotai Afri
koje yra pietuose ir Rytuose, 
ypač labai puikiai tarp savęs 
surišti kariniu bei prekybiniu 
atžvilgiu, nes siekia ne tik visus 
Afriką plaujančius vandenynus 
bei juras, bet tiesiog apsupusi 
Afriką geležiniu diržu, kurio 
svarbiausi raktai: Gibraltaras, 
Gerosios Vilties iškyšulys ir 
Raudonoji jura su Suezo kana
lu, jau neskaitant veik visą In
dijos vandenyno pakrantę nuo 
Gerosios Vilties iškyšulio j šiau
rę, išskiriant Madagaskarą.

Italija, kuri bendrai Afrikoje, 
kaip lygiai ir Europoje buvo 
gan jaunutė valstybė, per trum
pą laiką parode gan didelį gob
šumą daug didesnį, negu pati 
Vokietija, kuriai daug pamaišė 
praėjusis karas netekus visų 
kolonijų. Afrikoje ji pasirodė 
jau XX-to amžiaus pirmame de
šimtmetyje, iš karto kaip žemės 
pirkėja Raudonosios juros pa
krantėje, vėliau virto lupike ne 
tik Šiaurinėje (Libija, Cirenai- 
ka) Afrikoje, bet dargi Rytinė
je (Abisinija).

Kadangi įvykiai Afrikoje kas
dien keičiasi, tenka išskaičiuoti 
Italijos kolonijas paeiliui, nes 
iki laiškas pasieks skaitytojus, 
jų gali likti italams labai ma
žai. Halai turėjo Eritrca su 45,- 
754 ketv. myl. bei 621,766 gyv.; 
Somaliu su 191.000 ketv. myl. 
ir 1,010,815 gyv.; Libiją sli Ci- 
renaika kartu — 677,000 ketv. 
myl. bei 717,663 gyv. ir paga
liau prieš jankis metus užka
riavo Abisiniją su 350,000 ketv. 
myl. bei 10 milijonų gyventojų. 
.Tokiu budu prieš šį karą Itali
ja turėjo Afrikoje užėmus dar
gi 1,266,754 mylias ketv. su veik 
nepilnais keturiolika milijonų 
gyventojų. Tokiu budu priskai
tant Abisiniją Afrikoje italai 
turėjo kiekvienai ketv. mylini 
10.5 gyv., gi be Abisinijos tik 
pustrečio gyventojo vienai ketv. 
myliai.

(Bus daugiau)

GERB. Naujienų skaityta 
I /m tr skaitytojai praioust 

į pirkinių reikalais M i 
I ta* kroatuose, kurtos 
I aMMssf Naujtenooe.
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imtasis kaimas
Apysaka.

(Tęsinys)
Tai buvo kažkokie keisti la 

ki i. Dėl menkiausių mažmožių 
žmonės pešėsi. O jei n esi pešda
vo, tai apsibardavo. Biskį kas, 
žiūrėk, jau ir pešasi. Prieš karą 
to visai nebūdavo. Sekmadie
niais pirma žmonės daugiausia 
į božf.yč.ą 1 klibėdavo c data" 
pabėgėlių kareivių pulkų pulkli 
traukė tiesai per užsėtus lau
kus. O žmonės su širdgėla žiu
rėjo, ka p jų slinkam darbo

BUKIT

Naujas preparatas 
išima suodžius ir 
rudį. Apsaugo nuo 
perdegimo ir trū
kimo. Taupo ang
lis ir didina Šilu
mą. šaukit arba 

reikalaudami 16 puslap.rašykit, reikalaudami 16 puslap. 
iliustruotos knygutės apie boile
rių prižiūrėjimą.
A. F. WILSON & CO.

3647 SO. HALSTED ST.
Chicago, III. YARDS 2428

vaisius naikina kareiviški batai 
ir arklių kanopos.

Vieną sekmadienį ypačiai 
daug kareivių užplūdo mucų 
kaimą. Motinos išbėgo žiūrėti, 
ar tik nepamatys saviškius. Ne
atsiliko nuo jų ir mano manu. 
Štai pamiškyje netikėtai susto
jo raitelių būrys. Iš to būrio iš 
siskyrė du ra i e’i .ii ir pasEe'd > 
tiesiai į musų kiemą. Tėvas ly 
mojo į tvorą atsirėmęs.

—Tėve! — sušuko vienas iš 
raitei ų.

—Zenonai, sunau mano... — 
išbalęs kartojo tėvas. — Ar ta 
tikrai tu? Gal aš klystu?

—Tėve, aš tavo sūnūs Zeno
nas, — ir jis vikriai nušoko nuo 
balno, paduodamas kamanas 
antram raiteliui. Paskui jis ap
kabino tėvą ir paklausė:

—O kur mama?
—Mama žiuri, ar nepamatys 

Anupro, — atsake tėvas.
—Anuprą į austrų frontą iš- 

! siuntė; toli nuo čia.
—Gal teko su juo susitikti?

DOMINIKAS KURAITIS — Savininkas
AGENTAI

Jonas Rodinas, Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas, H. Rajevvski 

“Shorty

iUICK SALES
VIENINTĖLĖ LIETUVIŲ BUICK’O agentūra

NAUJA VIETA:

907 West 35th Street, Chicago
Telefonas: LAFAViĖftE 2022 • Rez. Tel. VICTORY 2499

PASTEBEKIT MUSŲ SKELBIMĄ
ŠIOJ VIETOJ KASDIEN

SOUTH CENTER PLUMBING &
HEATING SUPPLY CDMPANY

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

Visi telefonai ATLantic 4290

Kino Garsenybė Dabar Eilinis Kareivis

V': M
■i

James Stewart, kuris prieš keletą savaičių buvo pri
pažintas geriausiu 1940 metų kino artistu, šiomis dieno
mis paimtas armijon ir turės pasitenkinti reguliare karei
vio alga—21.00 į menesį, nežiūrint, kad kaip kino artistas 
jis gaudavo dvyliką tūkstančių į menesį. Stewart privati
niai buvo išmokęs skraidyti lėktuvit ir dabar tikisi, kad 
dėka to mokėjimo jis gaus paskyrimą į Armijos aviaciją.

— paklausė tėvas.
Tuo tarpu aš tekina nubėgau 

pranešti motinai apie Zenono 
atvykimą. Ji tiesiog apstulbo,
— taip netikėta buvo ta staig
mena. Netrukus atsipeikėjo ir 
pasileido bėgti. Pribėgusi prie 
Zenono ji puolė jam ant kaklo. 
Iš džiaugsmo ji juokėsi ir ver
kė, o šiaip kurį laiką ne žodžio 
negalėjo pratarti. Vėliau ėmė 
kartoti:

—Zeneli, Zeneli, Zeneli...
Džiaugsmo ašaros riedėjo per 

jos pageltusius, raukšlėtus 
skruostus. Pagaliau atsipeikėjo 
ir pradėjo Zenoną raginti, kad 
eitų į vidų: *. v - 1

—Vaikeli, eikime į vidų. Aš 
tuoj atnešiu pieno, — juk alka
nas...

•—Ačiū, mama, aš tuoj turiu 
joti. Ir taip per ilgai sugaišau.

—Ką tu kalbi? — suspiegė 
motina. — Ne, tu nejosi. Aš ta
vęs nebeišleisiu... — šnabždėjo 
motinos lupos.

—Negaliu. Nors kažkas čia 
butų, o aš turiu kartu su kitais 
joti.

—Dieve, Dieve,— dejavo mo
tina.

—Nusira m i n k, mama,—-ma 1- 
davo Zenonas. Matyti buvo, kad 
ir jam nelengva buvo skirtis. —- 
Ir tu, tėve, neliūdėk. Nieko ne
padarysi, toks jau likimas. Ma
nau, dar pasimatysime...

Tuos žodžius taręs, Zenonas 
Šoko ant arklio ir nutuko prie 
savo būrio, kaip viesulas; Pasi
girdo jo komanda, ir visi rai
teliai pasileido joti. Zenonas jo
jo jų pryšakyje, nes jis buvo 
karininkas. Jo pareiga buvo ro
dyti pavyzdį kitiems, sukelti 
juose kovingumą, pasiryžimą 
mirti karo laukuose.& * *

Pradėjo ir temti, bet molina 
vis dar tėbeklupojo po kryžium. 
Tėvas stovėjo į tvorą atsirėmęs, 
tarsi stabo ištiktas. Juk atnau
jinta žaizda visada dvigubai 
skaudesnė. Apie bėgimą jie jau 
nebegalvojo. Jų ausyse skambė
jo Zenono Žodžiai “Manau, dar 
pasimatysime...” Stengėsi jie 
sau Iš kalbėti, jog iš tiesų kadi 
nors jiems bus lemta su juo

VELYKĖ

ir kiekvieną dieną ....

JUMS NEREIKIA

TURTŲ

GARDŽIUOTIS

ŠVELNIU

SKONINGU

(Old (ftuaker

Kvorta

PainU $105

Ši Degtine

Reinkite Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.—WHOLESALE 

4707 S. Halsted SL 
Tel. Foulevard 0014

Jei msurance reik pa*
Dr P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovą*

Prudential Ins Co of America
175 VV. Jaekson BAR 2506

H«»n< Offi<v N> <*ark N J
»t.tz 8 California Avė Lai 9771

(GRYNA BOURBON DEGTINĖ)
Yra 4 Metų Sena • 86 Proof • Copyright 1941, The 

Old Quaker Company, Lawrenceburg, Indiana.

OW( OUMT

BRlDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

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

sienų apmušimus^
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

. ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

Nepriklausomybė 
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 3’6%.
KEISTUTI) SAVINGS

and LOAN ASSOC1ATION
JOS. M. MOZERIS, Sec.

*1236 S. Halsted St. C AL. 4118

STATOME NAUJUS
NAMUS

musų ausyse. Matėme vieškelį 
kuris buvo raudonu krauju nu 
šlakstytas.

Kai prasidėdavo smarkus ap
sišaudymas, tai mes sulįsdavo 
me į iškastas gilias duobes i 
ten drebėdavom. Arniotų trenk
smas mažiau teveikė kareivius 
Jie kažkaip apsiprato. Kartą Ze
nonas patvarkė, kad turi būt 
nušautas gandras, o jo I žde 
įrengtas stebėjimo punktas.

—Ką tu nori daryti? — su
drebėjo tėvas. — Ar tu nori už
traukti Dievo rūstybę ant mu
sų namų?

—Buk ramus — atsakė tė
vas. — Jei Dievas nesirustina 
ant tų, kurie nekaltai tūkstan
čius žudo, tai čia tik juokai.

Tai taręs, jis tik “pokšt” pa
leido šūvį ir gandro nebeliko 
Vėliau padarė‘ gandro iškamšą 
parengė patogią guštą. Toje 
guštoje patupdė negyvą gandrą. 
Kareiviai džiūgavo. Girdi, dabar 
ir pats velnias nedasiprotės, — 
galėsime be baimės stebėti prie
šo judėjimą. Ir iš tiesų gandra
lizdis buvo tiesiog ideališka vie
ta stebėjimui, iš jo visa apy
linkė matėsi kaip ant delno. Iš 
toliau lopelyje nieko nesimatė 
tik arčiau priėjus buvo galima

KIEKVIENAS AUTOMOBILIS 
PIRKTAS PAS MUS YRA 

VISIŠKAI GARANTUOTAS!
Galite pilnai pasitikėti, kad su juom neturėsite jokio vargo, kad 

kiekvieną kartą jums ir šeimynai jis duos malonumo, štai 
tik keletas automobilių, iš tiesiog šimtų, kuriuos turime, ir 
jums išrinkome, specialiai n u maži n to m kainom — TIK ŠIAN
DIEN IR RYTOJ.

ii

1939 PONTIAC, labai mažai var
totas, motoras, vidus ir maliava 
kaip jauni. Busite patenkinti 
kaip nauju 
Tiktai ........ $525 Tiktai ..

1939 DODGE sedan. Savininkas 
naudojo tiktai į darbą važiuoti. 
Mažai mylių. Iš oro ir vidaus 

Puikiai įrengtas.
*475

• Mutinius arba medinius
• Taipgi taisome senus
• Pamptnam 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

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

Phone LAFayette 5824
1939 CHEVROLET sedan. Turi 
visokiausius ekstra įrengimus. 
Motoras kuogeriausiam stovyje. 
Padangos, maliava naujutėliai. 
Laimingas, kuris < 
nupirks. Tiktai ...........

‘ - ---
1939 PLYMOUTH sedan. šios 
mašinos tikrai neatskirsite nuo 
naujos. Kuogeriausiam stovyje. 
Viduj ir lauke be vartojimo žen
klo. Daug ekstrų. Padangos ma
žai vartotos. 
Tiktai ..............................

1939 FORD sedan. ši mašina 
nuodugniai peržiūrėta ir dirbs 
kaip naujutėlė. Mažai mylių. 
Stovis, įrengimai kuogeriausi. 
Neturėsite vargo per ilgą laiką.*4^*' Neturėsite vargo per ilgą laiką.***495 Padangos kaip naujos. $A7Č
Tikt&i .............<

1939 OLDSMOBILE Coupe — 
Pilnai įrengtas. Motoras kaip 
laikrodis. Padangos ir išvaizda 
nepalyginamai graži. Jūsų sena
sis automobilis pirmu įmokėji- 
mu. Tiktai -------------- $475

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Šaukit Tel. VICTORY MS6

150 visokių gerų vartotų mašinų, kurias nupirksite 
nuo 25 iki 725 dolerius.

Ateikite, pamatykite, pa važinėkite! 
KIEKVIENA MAŠINA GARANTUOTA IR LEN

GVAI PEREIS SAUGUMO INSPEKCIJĄ..
LENGVI IŠMOKĖJIMAI

JŪSŲ MAŠINA MAINAIS
Turime šimtus patenkintų pirkėjų, labai daug ir 
lietuvių. Jie pas mus visuomet grįžta kai maino 

automobilius.
Naujų PONTIAC Automobilių Agentūra

TONY RIET

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis u i 1 • i- 
iomis ir Hollywood 
'viešomis. Darbas 
'arantuotas.

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

gandrą, kuris Savo raudoną sna
pą laikę pakišęs po sparnu. Ta
me lizde dieną ir naktį buvo 
vienas kareivis, kuris pro žiū
roną stebėjo priešo pozicijas.

—Rusams nesiseka, — parei
škė Zenonas. — Vokiečiai miš 
kais apsupo rusus ir iš visų pu
sių atidengė ugnį. Tūkstančiai 
žuvo.

Baisu pasakyti, kas dėjosi ta
da ir tame musų ramiame kam
pelyje. Sužeistųjų skaičius vis 
labiau ir labiau didėjo. O ke
lioms dienoms praėjus po to, 
kai pas mus sustojo rusų ka
riuomenė, vieiią gražų rytą tie
siog sudna diena prasidėjo. Iš
lindę iš savo rūsio, mes nega
lėjome suprasti, kas įvyko: krū
mai, medžiai, vasarojus, žolė,— 
viskas buvo sumaišyta sti juoda 
žeme. Matėsi tik išraustos duo
bės ir krūvos užmuštų kareivių. 
Baisiai sužaloti, sudraskyti, su- 
koneveikti. Ir tai vis kūnai jau
nų vyrų..

(Bus datigiau)

MOTOR SALES
6617 80. WESTERN AVĖ.

AUTOMOBILIAI RANDASI LOTE TIES
Tel. PROspect 3166

VARTOTI _____ -r—
6557 SOUTH WESTERN AVENUE ♦

9!

Spausdinam
PLAKATUS, BILIETUS 

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

No. 2696

Adresas.,.

Miestas ir valstija—

I naujienos NEEDLECRAFT dept
I 1739 So. Halsted St, Chicago, Dh

Čia Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį 

i Vardas ir pavardė..

ĮAROUND THE WORLD PATTERN 2696.
No. 2696—Užtiesalas /lovai.

■MM

Apšivilti neteko. Po kelių die
nų Zenonas grįžo ir apsigyveno 
musų grįčioje su dviem kari
ninkais ir buriu kareivių. Vieni 
jų ėjo sargybos pareigas, o kiti 
tiese vielas telefonui. Tuo budti 
buvo palaikomi ryšiai su tado- 
vybė, kuri buvo tižriugaryje. 
Pats karo frontas buvo Višti ne
toli nuo musą, todėl aiškiai gir- 
dėjohie korikuliuojaiitį7 kovo& 

~ *1 katilą, matėme šimtus suže&tų- 
■~l|jų, kurių dejavimai skambėjo

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.

Garsinkitės “N-nose”

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO. ILLINOIS 
TA Canal M00

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS" lie
tuviai Įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.



NAUJIENOS, Chicago, III. , Ketvirtad., balandžio 3,1941

STREIKAS MILŽINIŠKOJ FORDO RIVER S
ROUGE DIRBTUVĖJE

CIO Reikalauja Balsavimų, Priimti Atgal 
Pašalintus Darbininkus

Valdžia Tikisi Streiką Likviduoti “Į 48 Vai.”
DEARBORN, Mich. — Strei- bus taip greitai ir netikėtai 

kas vakar uždarė milžinišką paskelbtas.
Fordo River Rouge dirbtuvę,
Detroito pašonėje, 
85,000 darbininkų, 
keli tuksiančiai ir

kur dirba 
jų tarpe

WorkersNors CIO Auto 
unija seniai kalbėjo apie strei
ką, vienok nesitikėta, kad jis

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 sutaisv- 
tų žolių pakeliuose su angliškais ir 
lietuviškais užvadinimais. kam jos 
naudingos ir kaip vartoti.

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

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito naeelhos 35c.

M. ZUKATTIS
336 Dean Bldg., Spencerport, N. Y.

Pašalino ^ris Darbininkus
Unijos ^kompanijos santy- 

jkiai paįro užvakar po pietų. 
Protestuodami prieš keturių 
darbininkų pašalinimą CIO 
unijos nariai metė darbą ir 
pradėjo “sėdėjimo” streiką, 
kuris užtruko apie astuonias 
valandas. Po to prie dirbtu
vės įvyko unijos sušauktas 
masinis mitingas, ten darbi
ninkai nubalsavo eiti į streiką, 
suorganizavo pikietas ir už
barikadavę drbtuvės vartus 
automobiliais ir skaitlingo
mis pikietomis, visą judėjimą

tus unijistus darbininkus.
AFL Kiša Koją.

CIO yra tikra, kad balsavi
mus laimės, nors koją į Ford v 
darbininkų tarpą bando įkel
ti taipgi AFL ir ncpriklausiy 
ina unija, ir kad privers For
dą pasirašyti sutartį.

Prie dirbtuvės vakar įvyko 
keli susikirtimai, tarp pikieti- 
ninkų, streikui priešingų dar
bininkų, paprastų mušeikų ir 
policijos. Kaip visuomet būna 
streikuose, daugiausiai nu
kentėjo pikietininkai. Keliems 
rankos, buvo apkapotos pei
liais, galvos sumuštos buožė
mis, o kurie buvo apkočioti 
gatvėse.

Saukia Valstijos Policiją.
Gubernatorius Van Wagon- 

er tuojau sumobilizavo tarny
bai prie River Rouge dirbtu
vės visą valstijos policiją, ir 
pasiuntė telegramą prašyda
mos 
bos

Republikonai 
Laimėjo Saint 
Louis’e

VĖL UŽDARE ALLIS-CHALMERS CO. [Pagrobė Chicagos 
DIRBTUVE MILWAUKEJE, WIS

85c 
60c 
60c 
60c 
60c

“100% Pasekmingas“
Michael F. Widman’as, bu

vęs kasėjas iš Westvillės, III., 
Fordo CIO skyriaus viršinin
kas, pareiškė, kad “streikas 
100 nuošimčių pasekmingas”, 
ir kad unija galiau privers 
prieš unijas griežčiausiai nusi
stačiusį Fordą su organizuo 
tais darbininkais skaitytis.

CIO reikalauja 
darbininkų balsavimų išrinkti

pagal-

atsku-

federalės valdžios 
streikui likviduoti.

“Turi Projektą".
Dearborn lėktuvu 

bėjo “su projektu ginčą
gti”, federalis tarpininkas Ja
mes F. Dewey, ir jis pareiškė, 
kad “streikas busiąs likviduo
tas į 48ias valandas.”

CIO Auto Workers reika
lauja darbininkų balsavimų 
taipgi Fordo, Lincolno ii’ 

pašte jtr j.jjgj1Įanc| parjc dirbtuvėse, bet 
streikas jas kol kas nepalie
čia.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

J—-r 1 koplyčios visose
1—J JLsZ1 Chicagos dalyse

Gubernatorius Žino 
Ko Reikia Tikėtis 
Balandžio Pirma

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

su POVILU ŠALTTMIERU.
^wmirwinnBrwiF'fWiwi—i ■■ 1,11 iiii a imi■>!■■■ ■i ihi —1

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI

Chicagos. 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį •

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

LA( HAWI( Z IR SŪNUS
431 i esi 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS 42 44 East IO8th Street Tel Pullman 1276

M BERT. V 1-ETKI S
. • v « h I. A Fu v lt S()Z

«\T\\\S M PHILLIPS
cm i iiuanicb \vt*nu» Phone YARds 4908

VNTHONY B PETKUS
6812 So. VVestern Avė. Phone GROvehill 0142
1410 South 49th Court. Ciceru Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
1348 S. California Avenue Phohe LAFayette 3572

P. J. RIDIKAS
! 3354 So Halsted Stroef 710 West 18th St.
i Telefonas YARDS 1419.

T. J. ZOLP
1646 Wesi 46th Street Phone YARds 0761

S. P. MAŽEIKA YARds U38
3319 Lituanica Avenue YARds 1139

Gyventoją
SOUTH BENT), In<i. - Ep- 

worth ligoninėje guli sunkiai 
sumuotas chicagietis, John 
Kubai, nuo 7258 Wesl 75th 
Street, Suminit. ,Iis pasakoja.

Riaušėse Sužeidė Apie 40 Žmonių; šaukiasi 
Roosevelto Pagalbos

WEST ALLIS, WIS. — Di- galbą atėjo buožėmis ir šlan- 
majoro vietą sumušdamas du džiulė Allis-Chalmers dirbtu- goinis apsiginlavę dirbtuves 

demokratą, vč šiame Milwaukee priejnies- sargai, mušeikos, ir tada tai Park, jį pagrobi 
1 įvyko sužeidimai.

Washing(one kalbama, kad U South Bend jį ten išmetu.

ST. LOUIS, Mo. — Republi- 
konas William Dee Decker[ 
laimėjo antradienio rinkimus'

kartu tarnavusį
Bernard F. Diekman’ą. Balsų tyje vakar vėl buvo uždaryta,1 
jis gavo 183,112 prieš 147,- po nepaprastai smarkių riau- 
428.

Kaip Musų Vyrai 
Gyvena Didžiojoj 
Camp Forrest
Stovykloj “Gyvenimas Eina 

Normales Vėžės"

Laikraštininkams Ne pasisekė 
J[ Apgauti,

SPRINGFIELD, III. — šie
met balandžio pirmą žmonės 
neparodė didelio noro pajuo
kauti apgaudinėjimais. Dienos 
įvykiai yra toki, kad visų*min- 
tys apimtos rimtesniais rei'ka- 
kalais.

Bet Springfielde visgi ban
dyta apgauti... pats gubernato
rius Greeen. I,aikraštininkai 
jam pridavė “pranešimą”, kad 
Wendell L. Willkie ir Joseph 
\V. Martin; republikonų parti
jos lyderiai “nutarę remti 
Green prezidento vietai 1944 
metų rinkimuose”. Pranešimas 
buk lai atėjęs iš “AFS” agen
tūros.

Bet gubernatorius žinojo, 
kad tai balandžio pirmos bu
itį ir visas planavimas 
dento vietai” užsibaigė 
juoku. “AFS” inicialai 
April Fool Service.

“prezi- 
skaniu 
reiškė

Westvillėj Mirė 
Antanas Wilkis, 
Senas Angliakasys

Westvillėj Išgyveno 38 m.

AVESTVILLE, III. — šian
dien ŠŠ. Petro ir Povilo kapi
nėse z bus palaidotas Antanas 
Wilkis, senas šio miesto gy
ventojas, kuris pasimirė pir
madienį, kovo 31 d.

Wilkis gyveno 110 Markei 
Street, buvo 78 metų amžiaus. 
Į Westvillę apsigyventi atvy
ko iš Lietuvos prieš 38 metus. 
Velionis dirbo kasyklose iki 
pora metų tam atgal kada 
dėl senatvės nutarė pasitrau
kti ir baigti dienas lengviau 
pagyvenant.

Wilkis paliko našlę Anna 
AVilkis, ir septynis vaikus: 
Joe, John, Andrew ir Mrs. 
Mary Marriage, Westvillėj, ir 
Toney, Anna ir Margaret, Chi- 
cagoje. Velionis turėjo devy* 
nis anukus.

du negrai, 
sumušė, atėmė $22 ir nuvežę

apiu 40 prezidentas paskirs trijų as-’
' -‘ menų komisiją Allis-Chalmers. Garnys Aplankė

reikalą ištirti galutinai sutvar-
> gubernatorius kyli. Jeigu ir jie negalės kom- 

Heil, kuris riaušėse irgi figų- panijos ir unijos sutaikyti, tai 
ravo, pasiuntė pranešimą pre- tada valdžia dirbtuvę perims

* 11 t i DAl i i • •

šių, kuriose sužeidė ;
: žmonių, 10 jų labai pavojin
gai- .

Wisconsino

■zidęntui Roosevčltui, prašyda- 
!mos pagalbos. “Padėtis išėjo 
I iš kontrolės,” ir “lokalės jėgos 

Į nebegali tvarkos palaikyti,” 
jis pareiškė.

Prašąs Kariuomenės.
Eina gandai, kad jis prašo

ir ją operuos.

Springfieldo Lietuvis 
Savanoriu į 
Kariuomenę

Paskauskus 
Waukegane; 
Paliko Dukterj

WAUKEGAN, III — - Kovo 
31 d. Mr. ir Mrs. George Pas- 
kauskai, 20 So, EImvvood avė., 
susilaukė dukters. Motina ir 
naujagimė randasi St. There- 
se ligoninėje.

CAMP FORREST, Tenn.
Illinois 33-čios Divizijos ka- atsiųsti federalės kariuomenės 
rių gyvenimas skubiai eina į šerifui ir policajai į pagalbą, 
normales vėžes. Kraustymosi (Rooseveltas ĮWasjhingtone 
darbai užbaigti ir dabar visi pareiškė, kad streikams ir 
griebiasi kasdieninio darbo kitiems darbo ginčams spręs- 
bei pareigų. Daug kareivių ti yra specialės valdžios įstai- 
išskirstyta į įvairias mokyk
las ,kurios vedamos šioje mil
žiniškoje stovykloje labiau 
panašioje į nemažo dydžio 
miestą (kuriame retai kada 
matosi moteriškas sutvėri
mas).

Kariai turi išsirikiuoti gat
vėje prie savo barakų kiek
vieną rytą kaip 7:15 vai. ir bū
riais maršuoja mokyklon. Mo
kinasi iki pietų, pavalgo, ir 
paskui vėl mokinasi.

Oras Gražus,
dabartiniu metu gana
Dienos Šiltos, o naktys kaip ir signalas streikieriams 
Per paskutines kelias paskelbti “karą.” Jie puolė

SPRINGFIELD, III. -- Draf- 
to taryba Nr 1 praneša, kad 
Anthony Sirtout, 31 metų am
žiaus, 3520 Enos avė., pasida- 

I vė savanoriu armijos tarny
bon.

gos, ir kad joms bus pilnai 
duota progd Allis-Chalmers 
reikalą sutvarkyti, pirm negu 
valdžia darys atvirą interven* 
ei ją streiką likviduoti arba 
dirbtuvę užgriebti pasiremiant 
“šalies saugumo” įstatymais).

Heil Prie Dirbtuvės.
Riaušės įvyko užvakar po 

pietų. Prie dirbtuvės atvykęs 
gub. Heil bandė pasakyti strei 
kiuriams trumpą kalbą. Bet 
jis pramonininkas, darbinin
kai ne kaip į jį žiuri, laiko 
“streiklaužiu”. Jo kalba buvo

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Oras 
gražus, 
šaltos, 
savaites lietaus daug neturėta, prie dirbtuvės vartų (čia juos
Pažymėtina, kad čia žemė yra sutiko policija, 
labai keista. Ka'da esti sausa, 
tai žemė greitai sudžiūsta ir 
dulksta, o kada palyja tai vi
sur atsiranda galybė purvo.

Prieš keletą dienų kariams 
išduota “o verslines”, kuriuos 
užsimauja virš batų. Per pur
vyną pabridę barakuose nusi- mobilyjc) ir išvartė dalis dir- 
mauja ir turi sausus bei šva- btuvės tvoros. Policija*! į pa- 
rius batus.

Kada kariai pradėjo stovy- 
klon kraustytis viskas buvo 
visur apversta, bet dabai* jau 
spėta pusėtinai apsitvarkyti. 
Kas neužbaigta, vytai pribėg
dami tvarko po mokyklos va- 
alndų ir šeštadieniais po pietų 
kada vyrams suteikiama “lai
svė” iki sekmadienio vakaro.

Waukegane Pagerbė
Lietuvius Atletus

III. — šio 
taryba nutarė 

a (žymėjimus 
Waukegano

WAUKEGAN, 
miesto atletikos 
išduoti garbes 
pasižymėj tįsiems 
aukštesnėses mokyklos sporti
ninkams. Pagerbtųjų tarpe yra 
trys lietuviai: Leo Jankaus
kas, Eddie Stanulis ir Stanley 
Bakshis. Waukegano mokyk
los krepšinio treneriu yra 
Walter Budrunas, kuris pora 
metų lošė Lietuvoje ir padėjo 
Lietuvai laimėti Europos krep 
šinio čampionatą.

Statyba Peoria
Mieste Auga

Kovo men. Išduota 82 
Leidimai.

PEORIA, III. — - Kovo mėn. 
Peoria miesto statybos depar
tamentas išdavė 82 leidimus: 
54—statyti i naujus pastatus, 
kurių vertė sieks apie 170,- 
000 dolerių, ir 28 — remon
tams už apie 80,000 dolerių.
—  ■I III ■■■> I■—Mln'l - I ■ » '1 ĮHl jlĮĮ 1^,11,11, III —

"’kelbimai Naujienose 
hioda nauda dėlto, 

kad pačius Naujien 
ra naudingos.

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
i (Lietuvis)

GYDYTOJAS ir chirurgas
2500 West 63rd Street

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

L.

ir ėmė lieti 
vandenį, ir bombarduoti dujų 
šoviniais.

Sudaužė Daug Langų.
Policija įerzinti slreikieriai 

tada paleido į darbą plytga
lius ir sudaužė eilę dirbtuvės 
langų, (taipgi gub. Heil auto-

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER ĄVENUĘ 
Ofiso Valandos:

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

Dr. F. Pulsucki LeVan
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

AKIU SPECIALISTAI

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

DR. VAITUSH, OPT A. Montvid. M. D.
West Town State Bank Bldg.

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

Telefonas SEELEY 7330
. Namų telefonas Brunswick 0597

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

fš RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija
1034 W. IRth St., netoli Morean St 

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

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.
Daugely] atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
1712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 S O. HALSTED ST.

Dr. Charles Segal
OFTS A S

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

CHTOAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai diena
Phone MTDWAY 2880

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

vak. Nedėlioi pagal susitarimų
Ofiso Tel.: YARDS 4787

Namų Tel. PROSPECT 1930

Telefonas YARDS 0M4

Dr. Mantine Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

niet, 7 iki 8 vai Ned nuo 10 iki 12
Rez. Telenbone PLAZA 3200

I

ADVOKATAI 1 »•

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. C. Z VEZEL’F
DENTTSTAS

1645 So. Ashland Avė 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

Dr. Kari Nurkat
(NURKAITIS)

Atsakomingas 
p r it a i k i n hne 
akinių už priei- 
namą kainą, tai- 
P^i ant lengvų 
išmokė j imu.

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

Yards 3089

DR RRTTNO .T.
ZTTRRTCK’ĄS 

GYDYTOJAS m CnntTTRGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 7R99 

Namu Tel. VTNCENNF.S 5272

Tel. HYDE PARK 3395
Dr. Sušauna Slakis

Moterų ir Vaikų Lirų Gydytoja 
Dabar priiminės ligonius namuose 

6733 S. Crandon Avė.
Vizitai sulig sutarties 

(išskiriant trečiadienius ir šešta.)

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

VYTAUTAS 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 757?
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto.

3149 SO. HALSTED STREET
TeL VICtory 2679

G
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SLA 6 apskričio kon
ferencijos atgarsiai

DEL KOMUNISTO L JONIKO UŽSIPUOLU 
MO ANT V. M. STULPINO IR DR.

A. MONTVIDO
Taipgi dėl $25 Aukos Lietuvos ipabčge.iams

CLASSIFIED ADS.
• - -............. . ‘k -■ ■■■ ..........................—

Vietiniame rusų bolševikų 
garbintojų (Mėnraštyje “Vilny
je” žinomas komunistų davat
ka L. Jonikas negražiai 'šbiaU- 
rojo SLA G-to apskričio kctre- 
rtncijų. Jis savo tuos komunis
tiškus perlus pabėrė “Vilnies” 
Imldiirtžio 1, 1941 m. nutnėryj 
(Gal April Fool?).

Ten jis pirmiausiai užsipuo
la ant Stulpino, buk jis susita
ręs sU Dr. Mbntvidu iš anksto 
nustatyti viešų opinijų, kad 
daugiau pinigų paaukauti 
“Smetonos pabėgėliams”, čia 
jis meluoja net nemirkčioda- 
mas.

Melas nf. 1
Čia aš turiu pasakyti, kad su 

gerbiamu Dr. Montvidu neturė
jau jokio susitarimo, ir kad 
Dr, Montvidas mane pakvietė 
pasakyti keletu žodžių man vi
sai hieko nežinant. Ką aš pasa
kiau, tai mano buvo “ex tem- 
porc” kalba, iš anksto su nie
kuo nesusitarus.

Melas n r. 2

Toliau jis man primeta, buk 
aš pasakęs, kad “jei mes lietu
viai laikysimės su Smetona”, 
tai visi pasaulio galiūnai turės 
su mumis skaitytis, čia komu
nistas Jonikas padaro antrų 
melagystę. Aš visai nieko ne
kviečiau laikytis su Smetona. 
Su kuo Amerikos lietuviai nu- 
tJys laikytis, tai bus ii| reika
las, ar su Šmelbna", ar su kuom 
kitu. Tačiau, jei jau Amerikos 
lietuviai nutartų laikytis ir sti 
Smetona, tai tas bus jų reika
las. o ne Stalino čeba Gaižių.

Prie Smetonos
Čia reikia priminti tiems ko

munistų davatkoms, kad nors 
dabar komunistai baisių daly
kų prirašo ant Smetonos val-

MARY MICHULIS 
po tėvais Constance

Persiskyrė su šiuo .pasauliu 
balandžio 1 d., 4130 vai. po 
pietų, 1941 m., sulaukus 61 
amž., gimus Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 40 m
Paliko dideliame nubudime 

vyrą Joną, 3 sūnūs Petrą, 
Joną jr Juozapą, daUg drau
gų ir pažįstamų,

Kūnas pašarvotas koplyčioj 
3030 Central Avė. Laidotuvės 
įvyks subatoj bal. 5 dieną, 
9:30 vai. ryto, iš kopi. į St. 
Stephens pajap. bažnyčią, 
Erie ir Sangamon St, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į St. Joseph’s kapi
nes,

Visi a. a. Mary Michulis gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir sutelkti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nubudę lieka:

Vyras, Sanai, Draugai ir 
Pažįstami.

džlos, bet visgi Lietuva po 
Smetonos valdžia turėjo užtek
tinai valgio, drabužių ir kito
kių reikmenų ir net už keletu 
šimtų milijonų litų eksportavo 
į kitas šalis, O dabar, pradėjus 
Stalinui valdyti Lietuvą, pritru
ko visko. L'etuvos žmonės ne
beturi nei valgių, nei drabužių 
ir net iš butų rusų raudonieji 
kacapai juos išvarė.

Piniginio klausimo aš čia ne- 
liesiu, nes tuo reikalu geriau
siai yra apsipažinusi Seimo 
Rengimo Komisija, tai jinai ir 
sutvarkys. Todėl dėl to reikalo 
aš visai laiko negaišinsiu.

Melas nr. 3
Tačiau čia dar noriu nušvies

ti tų $25 aukų dėl Lietuvos pa
bėgėlių. Šiame klausime komu
nistas Jonikas padarė trečią 
melagystę. Jis ten prirašė buk 
Dr. Montvidas nedavęs niekam 
kalbėti, ir būt už šitą pa taisy
mą, kad butų $25 paaukauta 
Lietuvos pabėgėliams, buvę pa
keltos tik kelios rankos. O 
pirm. Dr. Montvidas paskelbęs 
33 balsus. Tai yra biaurus iš
kraipymas 'tiesos. Kaip tik prie
šingai, tiktai ar tris ar keturios 
rankos buvo priešingos, o man 
rodos, kad ne 33, o 43 balsai 
buvo už paaukavimą. Todėl vi
sas tas reikalas suteikimui pa
gelbės nelaimingiems Lietuvos 
pabėgėliams yra kointmisto Jo
niko iškraipytas.

Ar komunistai tuos pinigus 
Uždirbo?

Galop, komunistas Jonikas 
įsidrąsinęs klausia, iš kur tiek 
drąsos pasiėmęs Dr. Montvidas, 
kad leidęs nubalsuoti iš 6-to 
Apskričio iždo $25 Lietuvos 
pabėgėliams sušelpti? Čia tei
kia žinoti, kad mums, tikriems 
Amerikos ir Lietuvos patrio
tams, nėra jokis “dyvas”, kad 
Dr. Montvidas tikrai gražiai 
demokratiškai vedė 6-to Ap
skričio konferenciją, bet mums 
yra įdomių iš kur tiek drąsos 
gauna tie keli komunistai, ku
rie drįsta milžiniškai didžiu
mai tokį akyplėšišką klausinių 
statyti? Juk tuos 6-to SLA Ap
skričio pinigus nė komunistai 
uždirbo, todėl jie neturi jokios 
teisės kišti savo purviną snapą 
į genj patrijotiniai nusiteikusių 
SLA 6 Apskričio delegatų rei
kalus.

Jie, žiūrėkit, kalba apie 
“padorumą”

Tie penktakojai dar galop 
kalba apie kokį tai padorumą. 
Na, ar kas girdėjo apie kokį 
ten padorumą, kurį Stalino čc- 
batlaižiai vartoja čia Amerikoj 
Ir ten “matuškoj Basiejoj”? Ar 
tai galima vadinti padorumu 
klastingu burtu užpulti už sa
ve silpnesnį kaimyną, jį api
plėšti, atimti nuo jo visa tai, 
ką jis per savo sunkų darbą 
buvo pasigaminęs, atimti nuo 
žmonių jų drabužius, valgomus 
produktus ir net iš namų išva
ryti? Ir tų Visų biaurų darbą 
skelbti pasauliui, kad buk prie 
rusų kacapų liuosnoriai “prisi
dėjo” Lietuvos ir kitų Baltijos 
valstybių liaudis.

<ržmohiškumasb
Ar tai žmoniškumus uždary

ti visus Lietuvos laikraščius, 
prašalinti iš darbo tūkstančius 
žmonių, kurie dirbo prie val
džius aparato, tr net atimti 
jiems teisę bent kokį darbą 
gauti? Palikti juos baudauti 
vien todėl, kad jie tarnaVo bu-

POLICIJA SUSIREMIA SU STREIKIERIAIS

NAUJIkNŲ-AČME Telephoto
Policija varo pikietininkus nuo Allis-Chalmers dirbtuvės vartų Milwaukėj, 

Wis. Kompanijos atstovai skelbia, kad 60 nuošimčių darbininkų grįžo darban po 
to kai dirbtuvė atidaryta pasiremiant įsakymu iš Washingtono.

vusiai Smetonos valdžiai. Kuo 
jie kalti? Juk per 14 metų ki
tos valdžios nebuvo. Tad kiek
vienas, norėdamas gyventi, tu
rėjo kam nors tarnauti, kokį 
nors darbą dirbti. Dabar gi 
prakeiktas kaukažo banditas 
Stalinas žiauriausiu burtu api
plėšęs Lietuvos žmones, sunai
kinęs Lietuvos žmonių visų 
kulturinį gyvenimą, atėmęs 
laisvę net laisvai savo žemę 
dirbti, savo namus arba bent 
kokį, kad ir menkiausį, turtelį 
turėti, ir tą visą vadinti žmo
niškumu? Juk tai didesnio pa
sityčiojimo iš žmonių laisvės, 
iš žmonių teisės prie gyvybės 
ir siekimo paprasčiausios lai
mės gyvenime nebūtų sugalvo
ję nei Atila, Gengis Khianas 
ar kitas* koks Azijos despotas.

Padėka
Galop noriu pareikšti * savo 

pagarbą 63 kuopos valdybai ir 
visiems nariams už gražų pri
ėmimą 640 Apskričio delegatų 
ir malonias vaišes. Jie parode 
tikrų lietuvišką nuoširdumą ir 
vaišingumą taip gausiai aprū
pindami delegatus gardžiais lie
tuviškais kopūstais, dešromis ir 
skaniu šaltu alumi.

V. M. Stulpinas,
36 kuopos delegatas.

TARP MUSŲ’
biznierių

e
Užimtas Darbu,
Mat Pavasaris, 
Velykos

s ________ _______ ♦

CHICAGO LAWN. — Su pa
vasario sezonu visokie darbai ir 
bizniai visados ima labiau judė
ti ir klestėti.

Tą giliai jaučia ir siuvėjas 
K. G. Urnežis, kurs turi dide
lę rūbų siuvyklą ties 3755 W. 
63rd St.

Jis dabar labai užimtas vy
rų ir moterų drabužių taisymu, 
valymu, bei naujų siuvimu.

Jam tenka čia, daugiausia, 
biznis daryti su kitataučiais, 
kurie, matyt, siuvėjo Urnežiaus 
patarnavimu visame kame pa
tenkinti. Krentąs.

V. Bagdonas 
Vėl Prie Darbo

BRlDGEPdRT. — Prieš ku
rį laiką “muveris” Viktoras 
Bagdonas, 3212 So. Halsted St., 
buvo sunkokiai susirgęs.

Dr. F. C. Winskimo priežiu- 
rioj buvo nūvėžtas į ŠV. Kiy- 
ŽUuš ligoninę, iš kurtos jau yr& 
grįžęs ndftio sveikas.

• Jani btifi&fti ligMii^j, bižHį

PIRMAS NEPAPRASTAS UŽSIMOJIMAS - 
OPERA VIDURMIESTYJ LIETUVIU 

KALBOJ
Tai “Carmen” — štai Jos Turinys

šį sekmadienį Goodman Tea
tre, Chicagos vidurmiestyje, su
skambęs operos arijos — lietu
vių kalboje. Tai bene pirmas 
lietuviškos organizacijos bandy
mas Amerikoj pastatyti ištisą 
operą scenoje.

‘ .• 1 l,‘l ii.J
šio nepąpo$sįo, darbo yra pa

siėmęs Chicągois Lietuvių Cho
ras “Pirnįy$”, kuris yra pasi
rinkęs pastąįymui Bizet’o para
šytą labai garsią ir nepalygina
mai 'gražių beturiu aktų operą 
“Carmen”. >

Apie solistus plačiau pakal
bėsim ryloj,bbet tuo tarpu čįa 
paduodam -‘įdomų ir tragingą 
operos turtinį: r ■ '
AKTAS PIRMAS 

• • 7' • i • .

Grupė dragūnų snauduliuoja 
prie kalėjimo, miesto - aikštėj,* 
Sevilijos mieste, Ispanijoje. Lai
kas •— 19-tas šimtmetis. Jų va
das, karininkas Morales, bando 
flirtuoti su nedrąsia kaimo mer
gele, Micaela, kuri atvyko klau
sti apie brigadierių Don Jose, 
su linkėjimais nuo motinos iš 
gimtojo kaimo. Karininko vilio
jama, Micaela pasitraukia.

Tuo tarpu.,būrio vaikų lydi
mas, atmaršuoja naujas būrys 
kareiviu su Don Jose. Sužino
jęs apie Micaelos atvykimą, jis 
taip ja Suinteresuotas, kad vi
sai nekreipia domės į buri mer
gaičių, ką tik išėjusių iš ciga- 
retų dirbtuvės, kur jos dirba. 
Tas jo šaltumas suerzina mer
gaičių Vadovę, čigonę Carmen, 
ir ji drąsiai, aistringai dainuo
ja jam apie ihėilCs jėgų. Nume
tusi gėlę į brigadierių, ji įeina 
atgal į dirbtuvę su mergaitė
mis.

Sugrįžta Micaela, su žodžiais 
nuo motinos Don . Jose’ui. Ji 
kukliai pasitraukia ir Vėl pasu 
rodo cigaretų mergaitės, klyk
damos, kad Carmen sužeidė vie1- 
ną darbininkę. Carmen atkak
liai priešinasi areštui ir vėliau 
sugundo Don Jose leisti jai pa
bėgti. Vedama kalėjiman ji iš
trūksta ir dingsta.
AKTAS ANTRAS

Lillas Pastia alinėje, Carmen 
ir jos draugės, Frasąuita ir 
Mercedes, dainuoja apie čigonų 
gyvenimo džiaugsmus. Karinin-

r- a1
tvąVkė Vedė j o j hutta žihdhd 
Olfe. i

Ateinantį rudeni Viktoras ir 
Ona Bagdonai. minės 15' metą 
ženatvės sukaktį. >

Kaitttyndfe. I 

Įkas Zuniga ją perspėja, kad 
Don Jose, kuris pirmiau buvo 
suimtas Už jos pabėgimą, dabar 
vėl laisvėję. Bet Catriicn to ne
paiso ir ji drąsiai flirtuoja su 
toreadoru Excamillo, kuris įpuo
la alinėn žvangėdamas ir išdid
žiai dainuoja apie didvyriškus 
žygius kovoj su buliais. Carmen 
jį sužavi.

Kontrabandininkai Rėmenda- 
db ir Daricairė" prikalbina mer
ginas prisidėti prie jų gaujos 
ekspedicijai į kalnus. Atskuba 
Don Jose ir nepataisomas flir
tas Carmen vėl žaidžia jo šir
dim, viliodama jį irgi vykti į 
kalnus. Don Jose bando nepa
siduoti pagundai, . nori būti iš
tikimas pareigoms. Bet Carmen 
sako; kad jis nepaliktų jos, jei
gu ją tikrai myli. Kito kari
ninko erzinamas, su kuriuo Car
men irgi flirtuoja, Don Jose su
tinka prisidėti prie čigonų.
AKTAS TREČIAS

Kontrabandininkai ir čigonai 
sustoja poilsiui slėnyj. Korto
mis buria savo ' ateitį. Carmen 
jos žada tiktai mirtį. Kai jie 
Jau užsimetė, ryšulius ir buvo 
bepradedą toliau keliauti, įpuo
la baimės apimta Micaela ieško
ti Don Jose’o. Kai pasirodo Es- 
camillo, ji pasislepia, ir torea
doras lUojau susikerta su pa
vyzdžiu brigadierium. Carmen 
sustabdo dvikovą. Don Jose jai 
jau pradeda nusibosti, ir ji ra
gina jį grįžti į savo kaimą, pas 
motiną ir Micaela. Čigonei smar
kus toreadoras labiau patinka.
AKTAS KETVIRTAS

Išpuoštoj Sevilijos aikštėje 
sekmadienio minia renkasi bulių 
kovai, šokėjų grupė bando pu
blikos akis patraukti, bet ‘visi 
skuba į kautynes. Atvyksta Es- 
camillo su Carmen. Ji tikra, 
kad yra laimėjusi jo širdį, ir 
nuskuba į areną. Draugai ją 
perspėja, kad netoliese tyko Don 
Jose, bet Carmen drąsiai išeina 
jį sutikti. Jis maldauja jos mei- 
lėš, bet jos širdis jau kitam pri
klauso.

Iš arenos , pasigirsta triuks* 
mingos minios sveikinimo klyk
smas herojui Eiscamillo, kuris 
nukauna bulių, it to torėadoro 
pasisekimo ir triumfo Išvytai 
įš proto, Don Joše nuduria savo 
numylėtų Carmen. 
___  »<■ ■ « . Į—t.... ■ iT*..

Remkite tuos, kurtė 
garsinasi

' “NAUJIENOSE?'

&ITUATION VVANTED 
ieško Darbą

PATYRĘS PENTERYS paieško 
darbo, kas norite gerai atlikti dar
bą, senovišką kaina pigiai, tai Šau
kite tuojatis. JOS. AUGAITIS, 1608 
So. 50 Avenue, CICERO 2633.
“Tielp w a n!ed^fem Ai .ie' * 
______ ^Darbitiinkiųį ..Įteikto______

Moterys dirbti žarnų dir
btuvėje, pageidaujamas patyrimas, 
kreipkitės 1335 W. 47th 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 PATYRUSIŲ ope
ratorių ant vienos adatos dėl “wash 
BlouSes”, aukščiausi mokesčiai dėl 
“piece 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 
Le Mai, Tovvers 2374.

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

REIKALINGA PATYRUSI mo
teris prie abelno namų darbo, ir 
kuri nori gerą butą, mokestis, šei
ma dirba. JADMIN, 7601 Drexel, 
Vincennes 6326.

REIKALINGA MERGINA arba 
moteris prižiūrėti 2-jų metų kūdi
kį, lengvas namų darbas, pastovus 
darbas, gera alga. 1316 N. Hamlin.

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Darbini^
BERNIUKAI — MERGAITĖS

VYRAI — MOTERYS
Turime .pastovius darbus pradi

niams ir patyrusiems 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

ATEIKITE ŠIANDIEN labai 
daug darbų, geri mokesčiai /vyrai ir 
moterys reikalingi, viešbučiuose, 
valgyklose ir įstaigose visokiam 
darbui. MODERN HOTEL, 879 N. 
State St.

FURNISHED ROOMS—VVANTED 
tteikijži, Gyvenimui Kabi barių

MAŽA ŠEIMA viena mergina 3 
metų 9 mėn. ieškau kambario su 
rakandais, pageidaujama Brighton 
Parke. Praneškite CHAS WAICH, 
4524 So. Paulina St., Chicago, 111. 
—_— ------- s— ------m—    .. ■.

SUSIRINKIMAI
ROSELANDO LIETUVIŲ KUL

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

MORNING STAR KLIUBAS lai
kys mėn. susirinkimą 3 dieną bal., 
8 vai. vakaro, Grigaičio svet., 3800 
W. Armitage Avė. Visi nariai ma
lonėkite būti šiame sush'inkiirie, 
nes yra svarbių reikalu aptarti.

Mike Chepul, Rast.
JAUNŲ LIET. AMERIKOJE 

TAUTIŠKO KLIUBO bert, susirin
kimas įvyks penktad., balandžio 4 
d., 7:30 vai. vakaro, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 So. Hals
ted St. Susirinkimas svarbus, visi 
nariai malonėkite .pribūti ir kurie 
ncUžsirPokėję, malonėkite apsimo
kėti. S. Kunevičius, Rašt.

Berniukas Pakliuvo 
Po Traukiniu

T0WN OF LAKE. — Bežais
damas prie gelžkelio bėgių po 
traukiniu nukrito ir buvo labai 
sunkiai sužeistas 11 metų ber
niukas, Richard Soria, nuo 1539 
We»st 4$th sfrėet.

Jam nutrynė dešinių rankų ir 
petį. Paguldytas SoUthlown li
goninėje,

---- -p- — —----  

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu neturite pinigų, krelp* 
kis j Naujieną sptilkų,— 
gausi paskolų ant ILGŲ 
METŲ*

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, 1LL.

HELP WANTED—MALĖ
_____^ItorbĮninkų Reikią
RElklA PATYRUSIŲ darbinin

kų junkyardyj. Popierių bailerių, 
torchmenų. Tik patyrę atsišaukite.

West End Paper Stock Co.
7336 West Fullerton.

REIKALINGAS PATYRĖS “bai- 
leris” skudurams. Sandler 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, ThreeRi- 
vers, Mich. arba atsišaukite 4133 
So. Sacramento, Chicago. Klauskite 
Mrs. Rakauskis.

REIKALINGAS patyręs VYRAS 
dirbti prie baro, ir padėti prie sta
lų. 908 W. 21 St.

REIKALINGAS BUSHELMA-
NAS, .patyręs, kreipkitės GABEL, 
733 Maxwell St,

FOR RENT—1N GENERAL 
Renddai—Bendrai

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

BARBERNĖ SU VISAIS “fiks- 
čeriais’’ ant rendos. 7132 South 
Racine Avenue.

FURNITURE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
PARSIDUODA KRIAUČIŲ fik- 

čeriai ir “Basting” mašina. Box 
2468, 1739 So. Halsted St.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

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

Šaukite LAFayette 3974.

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

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

LAFayette 8730.

PARDAVIMUI TAVERNAS, pi
giai. Rendos $30.00 mėnesiui. Atsi
šaukite ABErdeen 9370.

REAL ESTATE FOR SALE 
Nanaai-Žemė Pardavimui

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

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

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

3 BUNGALOW BARGENAI
Turi būti tuojau parduoti: 5551 

So. Albany Avė., 6 kamb., 2 auto, 
garažas, 5543 So. Albany, 5 kamb, 
2 autom, garažas 58th .prie Cali- 
fOrnia avė., 6 kamb. 2 aut garažas, 
Pamatykite savininką arba šaukite 
VICtory 3669, Mr. Gerlich.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

65 AKRAI, 30 miško, 8 kambarių 
trioba, vištininkas (500-ams) v., 
kiaulininkas, rūkykla, 2 arkliai, 3 
karvės, 45 gerai dedančios vištos, 
visi ūkio įnagiai, 2 pečiai, inkuba
torius, elektra, prie St, Josetth 
upės, parduos pigiai, kad skubiai 
parduoti, dėl ligos. D. BERTASH, 
Colon, Michigan, R. R. 1.

SOIL—FOR SALE 
J uodžemis—Pardavimui

JUODŽEMIS MAIŠYTAS SU HU- 
MUS ir Peat Mošs, įtręštas, parduo
damas bušeliais ir vežimais. 6 bu
šeliai Už $1.00, 10 bušelių už $1.50. 

Pristatom visur.
CHARLES GAVCUS, 

South West Highway and 
Marlėm Avė., Worth, III. 
Tėl. WENTWORTH 7942 

arba WORTH 193.

ttfiOLESALE FURNITURfc

MOKĖDAMAS CASH— 
už rakandus, sutaupysi nuo 40 
iki $0%. Mes prtetatome bile kur. 
Pašaukite ar rašykite dėl daugiau 
informacijų. Vien tik nacionaliai 
Žitiomi daiktai randasi pas muš.

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Westem Avė., 

Chicago, I1L TeL REPublic 6U1



CICERO SAVIVALDYBĖS RINKIMUS LAI-
MĖJO DEMOKRATŲ PARTIJOS TIKIETAS

Lietuvis Antanas Mickevičius Išrinktas 
Konštabeliu

P RANEŠIMA S
šiuo pranešame visiems musų klijentams, kad Bruno Ray 

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

M

VALSTIJOJE
PEORIA—E. N. Woodruff (B) 
FREEPORT—Earl S. Miller 
ALTON—Leo J. Struif* 
GRANITE CITY—M. E. Kirk- 

patrick*
BELLEVILLE—Roland W. Jun? 
ROCKFORD—C. Henry Bloom 
AURORA—Andrevv J. Carter 
GALKSBURG—David P. Lind- 

‘ berg
QUINCY—Edward J. Schneid- 

man (R)
BLOOMINGTON—Mark B. Ha- 

yes* (R)
URBANA—George F. Hurd* 

(R)
PROVISE LIETUVIAI 

PRALAIMĖJO
Pasiremiant nepilnais rezulta

tais, atrodo, kad du lietuviai, 
kandidatavę Provko valsčiuje, 
vietų nelaimėjo.

Keli Lietuviai 
Sužeisti Auto. 
Nelaimėse

E. Yuška, Kudirka, Kiti
Automobilių suisikulimuose 

Bridgeporte, Brighton Parke, 
Marųuette ir kitose apylinkėse 
buvo sužeisti keli žmones, tarp 
jų ir šie lietuviai:

Elmer Yuška, 19, 5916 South 
Artesian avenue, lengvai;

Anton Czesna, 50, nuo 4501 
S. Paulina (lengvai, prie Archer 
ir Sacramento), ir

Mike Kudirka, 3510 S. Union 
avenue (lengvai, prie 609 W. 
W31st st.).

Taipgi buvo sužeisti:
Sidney Huttner, 4128 South 

Francisco avenue;
Walter Krasan, 37, 3959 So. 

Kedzie avenue;
Charles Bendenski, 3836 So. 

Lowe avenue (ties 443 W. 29th 
Street) ;

Stephen Galas, 4312 S. Sac
ramento avenue (prie 47th ir 
Western). : .■

Siūlo Steigti 
“Chicagos Valstiją”

Tarp Chicagos metropolinio 
difitrikto ir kitų Illinois valsti
jos dalių nuolat eina varžytines 
dėl pirmenybės legislaturoje. Tai 
viena, tai kita pusė skundžiasi, 
kad ji skriaudžiama.

Tokiam trinimuisi pašalinti, 
aldermanas Paul H. Douglas va
kar pasiūlė Chicago ir artimiau
sias apylinkes atskirti nuo Lli- 
nois, ir įsteigti atskirą “Chica
gos valstiją”.

CICERO, III. — Cicero mie
stelio piliečiai Balandžio pirma’ 
dieną ėjo į balsavimo būdas, 
kad išreiškus savo valią kas 
juoB turi valdyti. Balandžio pi r* 
moji, pasauliui žinoma kaip ap
gavimo diena, pasirodė nelai
minga republikonams. Jei jie 
mane laimėti, tai jie buvo ap
gauti.

| visas vietas ciceriečiai iš
rinko demokratus. Joseph Da- 
nek, kandidatavęs į trustisto 
vietą gavo 15,000 balsų, kai tuo 
tarpu jo republikonų oponentas 
rurinko tik 10,878. Trečiojo ti- 
kieto, Better Government par
tijos, kandidatas gavo tik 118 
balsu.

Lietuvis Laimėjo
Lietuviai ypač reiškia pasi

tenkinimą rinkimų rezultatais, 
nes demokratų tikietu kandida 
tavęs lietuvis, Anthony Micke
vičius, konštabelio vietai, laimė
jo.

Policijos magistru dar dides
niu bakų perviršium perrinktas 
Henry J. Sandusky, kuris toj 
vietoj jau 20 metų.

Pilnas sąrašas laimėjusių 
kandidatų yra sekantis:

Trustistu — Joseph Danek
Policijos Magistru — 

Henry J. Sandinsky
Taikos Teisėjais — 
Ted J. Zaremba 
Frederick Weil 
Jerry J. Brousil 
Frank J. Guerra 
James Novotny

Konštabeliais —
Anthony Mickievvicz 
Donald O’Brien 
Michael P. Ohler 
Mathew Schramm 
John Vandenburg

Knygyno Tarybos Direktoriais 
Anton J. Dvorak 
Anton P. Mourek

Parkų Komisijonieriais — 
Clarence Arndt 
Joseph Paoli 

O O 0

Majorų Rinkimai
Daugely kitų Illinois valstijų 

miestelių Balandžio pirmą įvyko 
savivaldybes -rinkimai. Plačiau 
apie rezultatus rasite rytojaus 
“Naujienose’*, šiandien paduo
dame laimėjusių majorų sąra
šą: £

COOK COUNTY
* Perrinkti

EVANSTON—S. G. Ingraham 
OAK PARK—Robert F. McMas- 

ter
BERWYN—Anton Janura*(D) 
RIVER FOREST — John L.

Brink*

Stengiasi Sustabdyti Anglių Streiką

NAUJTKNŲ-ACM E Telenhoto
John L. Levvis, United Mine Workerš unijos prezi

dentas, kairėj, Ezra Van Horn, vidury, ir Dr. John R. 
Steelman, federalinis taikintojas, konferuoja New Yor- 
ke ieškodami kelių užbaigti angliakasių streiką 13 vai- 
stijų.

■ NAUJIENOS, Chicago, Iii.

36 SUŽEISTA ALLIS STREIKO SUSIRĖMIMUOSE.

Pikietininkai ir policininkai bėga nuo ašarinių dujų, kurias paleido policija
per susirėmimą prie Allis-Čhalmers dirbtuvės Mil’waukeje. Vienu kartu s t reik ie
čiai suvarė policininkus į dirbtuvę. Gub. Heil, kuris atvyko pasakyti streikuo
jantiems kalbą taip pat buvo priverstas ieškoti užvėjos kelioms valandoms dirb-

Trys Brokeriai 
Laisvėj po 
Kaucijomis

Valdžia Rado $190,000 
Trukumą

Užsistatę stambias tūkstan
tines kaucijas, laisvę atgavo 
trys Chicagos brokerių firmos 
nariai, kurie buvo suimti už nu
sižengimą federaliams Šerų įsta
tymams.

Valdžia suradusi firmos kny
gose $190,000 trukumą.

Suimtieji yra, Edgar T. Kons- 
berg, 277 Widge, Winnetka, 
Frank C. Scheid, 6442 N. Bos- 
worth> ir Clarence A. Lliląuist, 
8225 Ing.leside avenue. Jie da
rė biznį, E. T.- Konsberg Broker- 
age Co., vardu, 53 West Jack- 
son.

Teisėjas Green 
Ginasi, “Nesigėdi”

V; —--- -—“ ...
Reikalauja Bausti Už Kyšius

Grand džiurės kamantinėjimui 
vakar savanoriai pasidavė mie
sto teisėjas Thomas\ A. Green, 
kuris ' kaltinamas gražinimu 
laisvės kaliniams, nebaigusiems 
terminų.

Green aiškina, kad visi pa
leistieji buvo nusikaltę “girtu” 
važiavimu. Jie nėra kriminalis
tai, tik truputį perdaug gėrė. 
Jų šeimynos daugiau gėdos per
gyveno, negu kaltininkai užsi
pelnė, tokiu budu daugelį jų jis 
ir paleido.

Kyšių Neėmė *
Jis nesigėdina- tai padaręs, 

nors kai kas gali sakyti, kad 
tai ir nelegalu.

Apie kyšius jis’ nieko, neži
nąs — jeigu kas juos ėmė, tai 
jis norėtų, kad tie asmenys bu
tų nubausti.

Bandė
Nusinuodyti

BRIDGEPORT. — Perdide’ę 
dožą miego miltelių paėmusi vos 
nenumirė 22 metų Lottie Za- 
wadski, gyvenanti ad. 2734 So, 
Prairie avęnue. Ji buvo atrasta 
ties 3525' South Halsted Street. 
Guli apskričio ligoninėje.

Mirė Vežamas
Į Ligoninę

TOWN OF LAKE. — Kelyje 
į apskričio ligoninę mirė 68 mė* 
tų townoflakietis, Phiilip Riser, 
nuo 1535 West 47th Street.* Jis 
gavo kraujo paplūdimą smege
nyse.

Chicagiečiai Per 
Kovo Mėm Išpirko 
16,200 Automobilių
Daugiausiai Chevroletų; Ply- 

mouth — 2-troj Vietoj;
Fordas — Trečioj

Per kovo menesį Chicagos ir 
apylinkes gyventojai Cook ap
skrityje išpirko 16,214 automo
bilių, apie 4,000 daugiau negu 
pernai.

Daugiausiai pirko Chevroletų. 
Plymouth ir Ford — užima an
trą ir trečią vietą. Pontiac pa
kilo į ketvirtą vietą, o Buick 
nukrito į penktą.

Lentelė žemiau paduoda (Skait
lines už visus automobilius:

Chevrolet „...dv. .2. 3,409
Plymouth ... 2,020
Ford .......j:..'/.;... ... 1,707
Pontiac .. 1,624
Buick ... 1,600
Oldšmobile ...... .. 1,253
Dodge .............. .. 1,004
'Chrysler ...f..J......... 785
'Nash :—-—*-----— 444
De Solo .......... .... 424
Studebaker :,... ... 383
Packard ... 348
Cadillac .... 346
Mercury ... ..... ..... 313
liudson .a......... .... 292
Lincoln-Zephyr .... 86
Willys ............. .... 46
Graham ............
Įvairių ........ ... 127
Viso ............... . 16,214

Išmoka $217,818 
Darbininkams

Fairbanks, Morse Co., skelbia, 
kad išmokės $217,818 bonais 
savo darbininkams, kurie1 dirba 
pastoviai nuo sausio 1, 1940 m.

Bonai atstovauja 3% bendro
vės algų, išmokėtų 1940 me 
tais, kurios sieke $6,934,700.

;

Rado Sunkiai 
Sužeistą Gatvėj

VVESTSIDE. — Prie Wolcott 
ir Blue Island buvo atrastas gat
vėj gulįs sunkiai sužęistfo nė 
žinomas vyras. Spėja, kad jis 
yra 50 metų Bruno Karchinski, 
nuo 1724 W. 1 lih. Paguldytas 
apskričio ligoninėje.

Gaisras Išmėtė 
15 Į Gatvę

STOCK Y ARDS.—Gaisras su
naikino dviejų aukštų medin: 
namą adrersu 4411 VVallace st., 
palikdamas be pastogės 15 žino
mų, kurie jame gyveno. Polici- 
j a gaisrą tyrinėja — jis prasi
dėjo nuo skudurų, .sumestų pa
stogėj..... * '*

Jiems Irgi Tenka 
Dalis Užsilikusiu 
$33,000.00

Rašykit Illinois Iždininkui
Pirmadienį “Naujienose” bu

vo paskelbtas sąrašas Didžiojo 
karo veteranų, kuriems priklau
so dalis $33,000 tonų, užsiliku
sių Illinois valstijos ižde nuo 
1922 metų.

Prie to sąrašo reikia pridėti 
dar ir šiuos veteranų vardus. 
(Jei jie yra mirę, tai pinigus 
gali atsiimti jų įpėdiniai):

Mike Bubnis, Frankfort Hei- 
ghts, III.; , .

Emil Bylo, Redford, Michi- 
gan; ,

Edvvard K. Karpovvics, Com- 
mercial Hotel(?)

• Platesnėms informacijoms 
apie tai kaip pinigus gauti ir 
kiek kam priklauso, rašykite, 
“Warren Wright, Treasurer, 
State of Illinois, Springfield, 
III.”

Platak Gins Nacio- 
nali Čampionatą

Pradedant ateinančiu pirma
dieniu, Lake Shore Athletic 
Kliube vyks Handball lošimai, 
kuriuose Joe Platakis gins sa
vo nacionali čampionatą.

Turnyre dalyvaus, rodos, ir 
du kiti lietuviai.

Sudegė Šluotų 
Dirbtuyč

Vakar rytą sudegė šluotų 
dirbtuvė, VVestern Broom 
Works, adresu 1040 West 13th 
Street. Nuostoliai savininkams 
siekia $25,000. Namas nebuvo 
apdraustas.

Išgelbėjo Senelę
Gaisras ištiko namą ad. 4835 

Palmer Street. Ugniagesiai iš
gelbėjo jamę buvusią 82 metų 
senelę, Rachel Anderson, kuri 
buvo durnų pritroškinta.

........ ■«■■■!■ I. --——— —. *

Išvežė J. Barkų 
Ligoninėn

BRIDGEPORT. — Į apskričio 
ligoninę buvo išvežtas 28 metų 
John Barčus, nuo 819 W. 35th 
Place. Jis serga plaučių užde
gimu.

ORO LINIJA PRIPAŽINO 
UNIJĄ
. Braniff Airways, Ine., kelei
vinių lėktuvų linija pasirašė 
kontraktą su tsavo darbininkų 
unija, Air Line Communications 
Employees Association.

Diena Iš Dienos
ALKIMAVICIENĖ GRJŽO 
Iš LIGONINĖS

MARQUETTE PARK.—Prieš 
porą savaičių Joanna Alkima- 
vičienc buvo susirgusi taip, kad 
reikėjo vykti į šv. Kryžiaus Ii 
goninę, kur ją visą laiką gydi 
jaunas Dr. Peter T. Brazis, 
6757 So. Western avė.

Dabar pacientė Alkimavičie- 
nė randasi namie, 6940 South 
Rockvvell St., ir laipsniškai ei
na prie reikiamos sveikatos.

Kaimynas,

SUNKIAI SERGA 
A. JENKIEWICZ

TOWN OF LAKE. — Į vie
no vietos daktaro raštinę atėjo 
43 m. Alex Jenkiewicz, nuo 
4451 S. Honore, pamiršęs ir sa
vo pavardę ir adresą. Jis buvo 
sunkiai susirgęs. Policija sura
dusi jo adresą pargabeno namo, 
kur jis dabar tebeguli.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms

(Chicago j)
Nicholas Del Gatto, 23, su 

Adele Savagean, 18
Frank Brady, 39, su Caroline 

Zigulich, 25
Robert Schvver, 26, su Diana 

Norniont, 28

Reikalauja
Perskirų

Agnės Stonis nuo John Sto
nis

Helen Gibas nuo Michael Gi- 
bas

Stella Palaskis nuo William 
Palaskis ‘

Gimimai
Chicagoj

LUKNO, Joseph, 10624 Mi- 
chigan avenue, gimė kovo 8, tė
vai: Joseph ir Helen.

NAVICKAS, Margaret, 6931 
South Rockwcll street, gimė ko
vo 20, tėvai: John ir Dorothy.

PETREIKIS, Paul, 6915 So. 
Washtenaw avenue, gimė kovo 
21, tėvai: Frank ir Helen.

REZES, Carolyn, 11248 Perry 
avenue, gimė kovo 11, tėvai: 
John ir Violet.

SERAUSKAS, Jennie, 4336 
South Honore Street, gimė ko
vo 23, tėvai: Leonard ir Helen.

VAZNONIS, Daniel, 3218 So. 
Green street, gimė kovo 21, tė
vai: John ir Stella.

“FORTUKAS” PADEDA POLICIJAI

4 »

<<policija šaudo ašarinėmis dujomis susirėmimuose su 
streikieriais prie Allis-Chalmers dirbtuvės, Milwaukeej.

Ketvirtad., balandžio 3,. 1941

VAKAR CHICAGOJE
• Koronerio tyrinėjime va

kar pasirodė, kad ties 1547 Cle- 
veland sugriuvusio namo griu
vėsiuose buvo užmuštas 8 me
tų berniukas, John Hermetet, 
403 Blackhawk avenue. Jam be
žaidžiant jį užgriuvo viena na
mo siena.

• Hammonde vakar buvo ra
sta pasikorusi 54 metų mote
riškė, Agnės Kodman, 2’343 Cle- 
veland avenue.

• Valstijos prokuratūra Chi
cagos teismuose užvedą apie 
1,000 bylų, kuriomis bandys iš- 
kolektuoti apie $1,000,000 užsi
likusių sales taksų iš įvairių fir
mų ir biznierių.€ *■

• Į Chicago upę prie Frank- 
lin gatvės įšoko ir mirė nežino
mas apie 70 metų vyras.

• Vakar armija įvesdino ka
ro tarnybai 737 vyrus.

iSPORTAS
.. — w      .i, ,

SPORTO VAKARAS
Rytoj Dariaus Girėno svetai

nėje, 4416 So. Western Avė., 
įvyks sporto vakaras, kurio pro
grama susidės iš kelių porų ris- 
tynių ir kitų pamarginimų.

Jau vienas toks vakaras bu
vo tsurengtas. Kurie tik atvy
ko, tie kaip vienas sako, jog 
ristynės buvo nepaprastai įdo
mios. Ypačiai visiems patiko 
Vytautas Rancevičius, “drapiež- 
no dzūko” sūnūs.

Vytautas risis ir rytoj.
Dar vienas priminimas: visas 

vakaro pelnas yra skiriamas 
“drum ir bugle” korpusui.

Paremkite tad gražų tikslą, o 
tuo pačiu metu turėsite ir sma
gią pramogą.

Pradžia 8 vai. vakaro.

Šįvakar Prelekcija 
Moterims

SLA. 134 Kuopos Susirinki
mas; Kalbės Dr. Biežis

Šįvakarą Sandaros salėje, 
SLA. 134 kp. turės savo mėne
sinį susirinkimą. Kalbės Dr. Bie
žis, “Nutukimas ir abelnos mo
terių ligos”. Kviečia visus sa
vo nares ir drauges atsilankyti 
į šį įdomų vakarą.

Kviečia Komisija.

Pirkite* tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”




