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ITALU ADMIROLAS ĮSAKINĖJO GADINTI 
STOVINČIUS LAIVUS

VOKIEČIAI BĖGA -HTGOSLAVIJOS
- KO® O

ISO® ■,

Vokiečių ir italų jurininkai atiduoti teismui

KĖDAINIUOSE STEIGIA SOVCHOZUS

je
Hull 
nota 
lijos

VVASHINGTON, D. C., bal. 3 
d. — Jungtinių Amerikos Val
stybių vyriausybė šiandien pa
reikalavo, kad Italija tuojau at
šauktų savo karo attache iš 
Washingtono.

Spaudos atstovams suteikto - 
konferencijoj sekretorius 
pareiškė, kad vyriausybės 
šiandien buvo įteikta Ita- 
ainbasadoriui. Sugadinti^ 
kapitonų tardymas aiškiai

parodė, jog jie gavo Įsakymus 
laivus gadinti.

Viename Texas uoste stovin
čio laivo kapitonas aiškiai pa 
sakė, kad įsakymą sugadinti lai
vą jam yra perdavęs italų ka
ro attache. Amerikos vyriausy
bė reikalauja, kad admirolas 
Alberto Lais, italų juros laivy
no attache, tuojau apleistų 
Jungtinių Valstybių teritoriją. 
Notoje aiškiai pasakyta, kad jis 
yra persona non grata.

Notą italų ambasadoriui įtei
kė Cordell Hull. Jis pabrėžia, 
kad tokį pranešimą daro sulig 
Amerikos prezidento įsakymu. 
Prieš mėnesį Anąerikois vyriau
sybe prašė informuoti ją apie 
visus., karo attache--judėjimus 
šiame krašte.

Admirolas Lais Washingtonan 
buvo paskirtas 1940 m. vasario

mėnesį. Lais, kaip diplomatas, 
galėfl laisvai išvažiuoti iš Jung
tinių Valstybių, nors jis ir pra
sižengė Amerikos įstatymams.

Už padarytus prasižengimus 
turės atsakyti sabotažą darę ju
rininkai. Italų kapitonas Mar
tini prisipažino, kad jis įsakęs 
sugadinti italų laivą Ida Z.O. 
Jis padėtas į kalėjimą ir jam 
sudaroma byla. Už jį paskirta 
7,500 dolerių įkaito. Uždaryti 
kalėjiman ir kiti jurininkai, bet 
jie kaltais neprisipažįsta. Jie 
sakosi, kad pildę savo kapito
nų Įsakymus.

Teisman patraukti ir vokie
čių laivo-tanko Paulin 
rich laivo karininkai 
ninkai. Bostono uoste 
gadino vokiečių laivą, 
areštuotiems

Friede- 
ir juri- 
jie su- 

Bostone
jurininkams pa

skirtas 450,000 dolerių įkaitas.
Vakar “ašies” valstybės įtei

kė užsienio departamentui pa
kartotinas notas, kuriose reika
lavo sugrąžinti protekcijon pa
imtus laivus ir paleisti jurinin
kus. Vokiečiai įrodinėjo, kad ju
rininkai turi teisę gadinti savo 
laivus.

šiandien italąmp- tfr'Trota- ” 
dėl admirolo Lais atšaukimo
bus atsakymu į “ašies” valsty 
bių notas.

NUSIŽUDĖ VENGRIJOS PREMJERAS
Atsistatydino visas 

kabinetas
BUDAPEŠTAS, Vengrija, bal. 

3 d. — Praeitą naktį visai ne
tikėtai nusižudė ilgametis Ven
grijos premjeras, grafas Paul 
Teleki.

Vakar staigiai susirgo prem
jero žmona ir buvo nuvežta į 
ligoninę. Premjeras ją aplankė, 
sugrįžo namo ir šiandien tarnai 
jį rado negyvą.

Teleki mirtis labai smarkiai 
paveikė visą kraštą. Atsistaty
dinęs visas ministerių kabinetais 
ir nauja valdžia dar nesudary
ta.

aukštais karo viršininkais ir su 
regentu.

Visi yra Įsitikinę, kad vokie
čiai nesitenkins dabartine galia 
Vengrijoj, bet stengsis ją visiš
kai užgrobti.

Vengrai norėtų nuo jų gin
tis, bet mano, kad jau pervėlu, 
nes bejėgiai. Hitleris, išgirdęs 
apie pasitarimus pasiuntė dide
lius reikalavimus.

Syrijoj didelis 
sumišimas
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NAUJIENŲ-ACME Telcpu.Hu
Ši fotografija, vokiečių cenzoriaus praleista ir per radiją atsiųsta iš Berlyno, 

parodo vokiečius, kurie Berlyno įsakymu apleido Jugoslaviją, atvykstančius į Graz, 
Austrijoj, netoli Jugoslavijos sienos.; .

NACIAI IŠVAŽIUOJA IŠ BELGRADO Naciai areštuoja 
Amerikos pi

liečiusManoma, iog netru-'^“1’ 1<ur!s ,'“"c!t!si_ . - _ - 130 mvl ų atsųmioj nuo Adas.
kus prasidės karas Abebak

Britų karįuopienė artėja prie'3
Abisinijos .sostines geležinkel o areštuoti Jungtinių Valstybių 
linija, kuri eipa nuo Džibuti, pilsčius. Vakąr buvo areštavu 
Kiti britų daliniai artėja“ prie si ąštdohįs a^jpen*s« Palaikė ke*- 
Masaua uosto.

Italų kariuomenė bėga į Zula sinėjo ir vėl paleido, 
ir manoma, kad ji trauks į 
kalę. .Makalės- ir Agidrato 
nai patogus apsaugai, gal 
italai mano gintie.

BELGRAD, Jugoslavija, bal. 
3 d.—Hitleris įsakę visiems vo- 
ki^čių'~at^wvyb5š tarnautojams 
apleisti Jugoslaviją.

Leido pasilikti tiktai dviem 
asmenims: atstovybės reikalų 
vedėjui ir karo attache. Jugo
slavų valdžios sluoksn'uose ma
noma, jog dabar karas jau tik
rai neišvengiamas.

Turima žinių, kad motorizuo
tos vokiečių divizijos jau ran
dasi prie pat jugoslavų się'ncfc

Drąsi vokiečių 
propaganda

bal.BERLYNAS, Vokietija, 
d.—Vokiečių policija pradėjo

lėtą valandų nuovadoje, paklau

Hitlerio reikalavimai 
privertė žudytis

BUDAPEŠTAS, Vengrija, bal. 
3 d. — Diplomatiniuose sluok
sniuose tvirtinama, kad naujai 
įteikti Hitlerio reikalavimai pri
vertė premjerą ir jo žmoną nu
sižudyti.

Pasakojama, kad Hitleris pa
reikalavo įteikti visą Vengrijos 
valdžią. Hitleris, girdi, negalįs 
pradėti pulti Jugoslavijos, kol 
nevaldo Vengrijos.

Teleki negalėjo pernešti šito
kio reikalavimo ir nusižudė. Te
leki norėjo dirbti su naciais, 
bet nenorėjo, kad kraštas jiems 
patektų.

VICHY, Prancūzija, bal. 3
— Prancūzų gubernatorius 
Dentz paskyrė ministerių pir
mininku Chaled Bey Azem, bet 
neramumai nei kiek nesumažė
jo.

Vyksta smarkios gatvių ko
vos Beirute, Libane ir kitose 
vietose.

Syriečiai nepatenkinti prancū
zų paskirtu premjeru, jie nori 
patys sau premjerą pasiskirti. 
Šiandien tapo užmušti du 
menys, sužeistųjų skaičius 
labai didelis.

BELGRADAS, bal. 3 d.—Vo
kiečių atstovybės tarnautojai 
vakar tvirtino, kad jie mano 
na sulikti Belgrade.

Vokiečiu kariuomenė, kuri 
randasi 50 myliu atstume nuo 
iugoslavų sostinės, tuojau į- 
žengs į miestą. Vokiečiai manę 
užsibarikaduoti atstovybėje ir 
pralaukti, kol atvyks naciai.

Patirta, kad italų atstovybės 
tarnautojai taip pat gavo įsaky
mą išvažiuoti, bet jie lėčiau 
kraustosi.

as-
yra

z ■

Kroatai remia Simo 
vičiaus valdžią

Italai siunčia studen
tus protestuoti

ROMA, Italija, bal. 3 d. — 
Valdžia skelbia, kad fašistiški 
studentai šiandien norėjo pa
siekti Jungt. Valstybių ir Jugo
slavijos ambasadas.

Jie norėjo pareikšti savo pro
testą dėl nepalankios politikoš. 
Italijos kariuomenė neleido stu
dentų prie ambasadų, kad ne
padarytų bereikalingų -nuosto 
lių.

Italų studentai gatvėmis ne-

BELGRADAS, bal. 3 d.—Kro
atų lyderis Macek pareiškė, kad 
jis remsiąs gen. Siinovičiaus 
vyriausybę, nes tai esanti tai
kos vyriausybė.

Macek pasakė, kad j s yra 
krikščionis ir pildąs Kristaus į- 
sakymus taikos reikalu.

Naujai vyriausybei atsiuntė 
savo sveikinimus ir Jugoslavi
jos vokiečių mažumos. Jos no
rinčios, kad krašte butų taika 
ir kad niekas neardytų ramaus 
krašto gyvenimo.

Anglai artėja prie 
Addis Abeba

Numatomas sunkus 
politinis krizis

BUDAPEŠTAS, Vengrija, bal.
3 d. — Diplomatiniuose sluok
sniuose tvirtinama, kad šis kri- šiojo nacių ir japonų vėliavas 
zis vengrams bus labai sunku Tvirtinama, jog taip buvo ei- 
išspręsti. Teleki ilgai tarėsi su.giamasi Matsuokai pagerbti.

Naujakuriai neturi tYisi nusisk«ndf; naują* * -ii steigiami sovehozai nebeturi se-
SCK1U klų ir nenumato galimybės iš
----------- ikur galės jų įsigyti. Iš Rusijos 

KĖDAINIAI, Lietuva, bal. 3 nieko nesitiki, nes žino, kad 
d. — Kėdainiuose įvyko apskri
ties sovehozų atstovų suvažia
vimas. Nutarta visame apskri
tyje steigti tris sovchozus.

Jie bus padaryti pačiuose Kė
dainiuose, Baisogaloj 
miuose. Sovchozininkai 
apie pavasario darbus.

negaus.

Iš ūkininkų atima 
traktorius

ir žei- 
tarėsi

Jungt. Valst. nelydės 
kanvojų

WASHINGTON, D. C., bal. 
3 d. — Prezidentas Roosevel- 
tas, kalbėdamas su senato ir 
kongreso nariais, pareiškė, kad 
dabartiniu metu nemanoma sių
sti Amerikos karo laivų britų 
kanvojams lydėti.

šiuo reikalu skleidžiami gan
dai yra didžiausia nesąmonė.

Amerikos karo laivai gali ly
dėti karo medžiagą ligi Icelan- 
do, bet čia jie ir šiandien va
žinėja. Amerika nepripažįsta 
nacių paskelbtos blokados šiai 
salai.

KĖDAINIAI, Lietuva, bal. 3 
d. — Valdžia įsakė atimti iš 
Visų aplinkinių ūkininkų trak
torius ir suvežti juos į steigia
mus sovchozus.

Traktorių turima daug, bet 
ligi šiam metui nei vienas dar 
nepataisytas ir neturima pini
gų mechanikams pakviesti.

Sovchozuosna atvaryta kar
vių, bet visos jau pagadytos. 
Atstovai tvirtina, kad melžėjos 
sąmoningai pieno neišmelždavo, 
nes visą laiką skubėdavo.

Mokykla paversta 
aruodu

KĖDAINIAI, Lietuva, bal. 3 
d. — Juodkiškių sovehozas ne
turėjo kur supilti sėklai gautų 
avižų, tai viską išvertė mokyk
loje.
^Pertraukos metu mokiniai, 

besiausdami grūdais, avižomis 
užteršia visą klasę ir'korido
rių.

Atstovai skundžiasi, kad že
mės ūkio mokyklos mokytojai 
per atokiai laikosi nuo bolše 
vistinio veikimo. Jie atlieka ofi
cialiai paskirtas pareigas ir vi- 
suomeninian gyveniman nesiki
ša.

Tikisi išspręsti an- 
gliakasių streiką—

NEW YORK, N. Y., bal. 3 d. 
— Vedamos darbininkų ir darb
davių derybos angliakasių strei
kui išspręsti. Derybose dalyvau
ja ir federalinės valdžios atsto
vai.

Harlan kasyklose padarytos 
paliaubos. Darbininkai ir darb
daviai nutarė bereikalingai ne
kelti aistrų.

šiandien laidojami nušauti 4 
CIO darbininkai. Darbdaviai mi
nų šiandien visai neatidarė ir 
jokių nesusipratimų nebuvo.

Buvo areštuotas ir Amerikos 
ka1- prekybos rūmų se kretorius. Po- 
ten licija su juo elgėsi labai 

dagai. Pasižiurėjo į jo 
mentus ir paleido Leve.k 
kai netardžiusi.

Ma-

man-
doku
visiš

Civiliams gresia di
delis pavojus

KAIRAS, bal. 3 <1.—Italų ko- 
lonistams gresia labai didelis 
pavojus nuo pačios italų ka
riuomenės.

* Fašistų mobilizuoti etiopai 
kiekviena pasitaikiusia proga 
ap-eidžia italą kariuomenę ir 
sudaro atskiras bandas. Italai 
juos labai gerai apginklavo.

Šios niekeno nekontroliuoja
mos bandos puola italus kolo
nistus ir juos naikina. Eritrėjoj 
ir Etiopijoj kolonistai š’mtais 
žudomi.

Italus apsaugo'atėjusi britų 
kariuomenė, bet dažnai ji at
vyksta labai vėlai, kolonistus 
randa jau išžudytus.

Matsuoka išvažiavo 
Berlynan

ROMA, Italija, bal. 3 d.—Ja 
ponų užsienio reikalų ministe 
ris Matsuoka šiandien iš Romos 
išvažiavo į Berlyną.

Jis tarėsi su Mussoliniu “a- 
šies” reikalais. Prie Dučės vilos 
susirinko fašistiški studentai ii 
Matsuokos garbei tris 
suriko: “Duče!”

kartu?

Italus ruošia blogom 
naujienom

WASHINGTON, D. C., bal. 
3 d. — Prezidentas Roose'veltas, 
kalbėdamas darbo problemos ir 
bedarbių darbininkų reikalais, 
pasakė, kad šioj srity bus pa
daryti nauji pertvarkymai.

Vyriausybė mano, jog gegužio 
pradžioje darbininkų pareikala
vimais bus toks didelis, kad 
reiks dirbti virš 40 valandų sa
vaitėje.

Jaunimas “prisiekia” 
tarnauti Stalinui

KAUNAS, Lietuva, bal. 3 d. 
— Vas. 23 dieną Lietuvos rau
donosios armijos korpusas buvo 
priverstas prisiekti savo ištiki
mybę Stalinui.

Visi mobilizuoti kareiviai bu
vo priversti prisiekti ginti so
vietų Rusiją. Priesaikon, lyg 
pasityčionimui, įdėta žodžiai, 
jog pasižada ginti savo tėvynę.

Absoliutinės rusų monarchi
jos laikais lietuviai buvo ver
čiami prisiekti ištikimybę Ru
sijos carui, o dabar Stalinui.

Naciai muša britus 
Lybijoj

BERLYNAS, Vokietija, bal. 
3 d. — Vokiečių karo praneši
mas sako, kad jų kariuomenė 
atėmė iš britų Agedabia mie
stą. Mūšiuose dalyvavo vokie
čių ir italų lėktuvai.

Britai traukiasi Bengazi link. 
Vokiečių atakos buvo labai 
smarkios ir britai buvo priver
kti palikti pakeliuje labai daug 
karo medžiagos maisto.

Vokiečiams pavyko paimti 
kelis britų tanaus ir didoką ka
reivių skaičių.

ROMA, bal. 3 d.—Italų rad - 
jas šiandien paskelbė, kad As- 
mara pateko j britų rankas. Ita
lų kariuomenė pasitraukė, nes 
nenorėjo, kad bombanešiai su 
griautų miestą.

Radijo pranešėjas paskelbė 
kad netrukus italai gali išgirsti 
dar blogesnių žinių iš savo ko 
lonijų. Patarė gyventojams ne 
nusiminti.

Juroje dega nacių 
laivai

O RA S

CALLAO, Peru, bal. 3 d. — 
Du nacių laivai, kurie suskubę 
išbėgti iš Callao uosto, dega ju
roje. Peru aviacija matė degan
čius laivus, bet nepastebėjo ju
rininkų.

Nežinia kas ir kada juos pa
degė. Manoma, jog tai padarė 
Kanados karo laivas* kuris ten 
plaukiojo.

Peru valstybė įteikė vokie
čiams labai griežtą protestą dėl

leid-ršvetingumo, naudojamo blo

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Iš Kairo britai praneša, kad jų karo jėgos apleidžia Ben- 

;azi. Priešo spaudimas didelis ir pasilikusios britų jėgos nutarė 
pasitraukti.

— Prancūzų gen. de Gaulle atvyko į Kairą ir tariasi su ara
bų lyderiais. Arabai norėtų būti su laisvais prancūzais, bet ne 
>u Petainu.

— Jugoslavijos valdžia paskelbė Belgradą, Zagrebą ir Liub- 
ianą neginamais miestais. Juose nelaikys kariuomenės ir prie
das neprivalo jų bombai duoti.

— Belgrade ir kituose svarbesniuose miestuose užgesintos 
/isos šviesos. Manoma, kad naciai netrukus pradės puolimą, 
_ies prie sienos sutraukė daug jėgų.

— Nauju Vengrijos ministerių pirmininku paskirtas Dr. 
Laszio de Bardossy. Sename kabinete jis buvo užsienio reika- 
’ų ministerių.

— Oficialiai paskelbta, kad Teleki nusižudė dėl politinių 
priežasčių. Regentui rašytame laiške Teleki pabrėžia, kad d de
jų metų politika nacių atžvilgiu buvo klaidinga ir jis nerandąs 
kitos išeities.

— Vokiečių spauda sako, kad Jugoslavija nori pagrobti da- 
į Austrijos ir tam tikslui rengiasi karui. Belgradas paneigė to

kias žinias. .
— Marseilles pasiekė antras Amerikos laivas su maistu.
— Italijos valdžia žada išvyti Jungtinių Valstybių karo 

attache iš Romos. Ji keršy ja Amerikai už išvyjimą admiro-
giems tikslams.

KAIRAS, Egyptas, bal. 3 d.— 
Britų kariuomenė vakar paėmė

Debesuotas ir lietingas
Saulė teka: 5:20 v. i*., 

žiasi 6:17 y. v.
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Šiandien

G. Donald Kennedy

Pikiėtliiinkai rehkasi

No. 4S

Aprokavitttas

BALZEKAS MOTOR SALES
U WILt LIKĘ US

WATCB YOtJR

the?r^wn

tm

giau negu per rekordinį sausio 
mūilesį. Tada gamyba sieke 672,

G. DONALD KENNED’Ml 
Highway Commissioner"*

H ERE SEEM3 
NO E5CAPE— 

NO HOPE,

Kennedy yra inžinierius 
siekia inžinierių darbo; 
kurį jisai jau dirba su 
pasisekimu. Gubernato-

VIRginia
1515

VIRgin ia
2332

Penki Bandė Pabėgt 
Iš Kalėjimo

Buvo “Įžeistas Sap 
ne, Nužudė Du

Rekordinė Plieno, 
Autottiobilių 
Gamyba

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujien s 
yra naudingo*

VISI TELEFONAI:
ATLANTIC 4290

3451 
Archer Avė.

4030
Archer Avė.

Iš LIETUVI!
TŲ KLU

U* ACM TURNS 
AT 0AY AS 
POLARIAN 
SOLOIER5 
CLOSE IN 

ON HIM.

CRATER WALLS 
ARE UNSCALABLE 

AT THIS 
POINT.

Unija sutiko nuimti barika
das nuo kelių einančių į dirb
tuvę, bet pikietininkų ūpas yra 
karingas ir barikados vėl gali 
sugrįžti, kaip greitai pasirodys 
strcikalaužiaviino ženklai.

NEREIKIA NIEKO ĮMOKĖTI, 
86 Menesiai Išmokėjimui. 
Tikra lietuvių kompanijų.

Atdara nuo 8 ryto iki 7 vak. 
Sub. iki 8 vak. Ned. 9-12 dieną

Pirkite tose krautuvėse, ki 
rios garsinasi “NAUJIENOSE

ja tam nelabai \tiki, : 
rodymų, kad konrpani 
pagalba organizuoja 
riuos darbininkus grįžti

Kompanija Kaltina Uniją “Nesilaikymu žodžio 
Unija Kaltina Kompaniją

DERYBOS FORDO STREIKĄ LIKVIDUOTI 
NEINA LABAI SKLANDŽIAI

Išėjęs mokslus, Kennedy pra
dėjo dirbti vienai privatinei in
žinerijos bendrovei, kur išbuvo 
keturis metus. Po to pradėjo 
dirbti Jacksone už miesto inži
nierių, o 1926 pensikėlė Į Pon- 
tiac, kur buvo vandens ir avia
cijos direktorium iki 1932. Val 
stijos vieškelių Departamente 
pradėjo tarnauti 1933 m. kaipo 
biznio vedėjas ir inžinierius-pa- 
tarėjas. 1937 metais buvo pa
skirtas komisionieriaus asisten- 

1940 buvo 
Commis-

DETROIT, Mieli 
trečia streiko diena milžiniško
je Fordo River Rouge dirbtuvė
je, Dcarbornc, bet kbl kas nėra 
vilties, kad streikas bus greitai 
likviduotas. Nei viena nei kiti 
|)U»ė nenori nusileist’, nes bijo, 
kad tai bus suprastas kaipo 
i-ilpnejimb ženklas, it gali pa
kenkti jų prestižui.

CIO lyderiai ir keli viršinin
kai iš Fordo bendrovės vakar 
buvo suėję deryboms, guberhU- 
tor.ui Vau Wagoner ir federa- 
liam tarpininkui Dc\vcy tarpi- 
mnkiiujant.

Organizuoja “Darbininkus

CLEVĖLAND, Ollio. — Re 
public Steel Cbrp. skelbia pe1 
kovo mėnesį pagaminusi 721, 
243 tonus plieno, žymiau dau

Fordo atstovai derybose va
kar buvo atsisakę su Unijos at
stovais tartis ir kaltino CIO ne
silaikymu žodžio ir neleidimu į 
dirbtuvę tam tikrų darbininkų, 
reikalingų dirbtuvę prižiūrėti ir 
apsaugoti hlio nuostolių. Unija 
pareiškė, kad tas atsitiko todėl, 
kad policija negalėjo užtektinai 
skubiai išduoti leidimų tokiems 
darb u ūkams, ir ne visi tuojau 
galėjo per pikietas pereiti.
Pirma Diena Nedavė Rezultatų.

DETRO1T, M’cli. — Kas tai 
jį ‘‘įžeidė sapne”, 27 metų Ry
man Wagner pasigriebė kirvį, 
ir htižbdė 68 melų Francis 
RUnisey, ir savo 67 melų žmo
nų. Mary7. .Jų kūnai buvo atras
ti buto skiepe.

after sudden exposures 

gargle Listerint
Sudden temperature changos, likę dnūts 
. . . wet feet . . . and fattgue, may lowcr 
body reaistanee. Then colds or eore throat 
often develop and germs i n the mouth get 
thdūpptthfchd. I’fnm^tąndfrecuentuseof 
Liaterine Antlseptic may often nead off an 
irritated throat and kee y a cold from be- 
toming troublesome-^because it kilia sur- 
faoegermuflssockited withtheaedondltlons. 
Lafnbert PhartYMkUil Co., JŠt. Louū, Mo.

Kilis garais oa throat

Don 
ir jis 
darbo, 
dideliu 
riui Van Wagoner‘iui einant ko
misionieriaus pareigas, Kennedy 
buvo asiistentas-Deputy State 
Highvvay Commissioner. Kandi
datui Kennedy duodama didelė 
dalis kredito už padarymų Mi- 
chigano vieškelių sistemos ge
riausia Amerikoje. Jis susipa
žinęs su valstija ne vien iš pa
tyrimo vieškelių departamente, 
bet ir iš ankstyvesnio darbu 
įvairiose valstijos dalyse ir mie
stuose.

PASIRENGĖ VISKĄ 
DARYTI

Kai kurie Clcvelimdo 
r’ai už doleri 
padaryti. Jie 
penklakojus i

Bijo Kainų Kilimo
žinios iš Detroito sako, kad 

automobilių dirbtuvėse gamyba 
irgi siekia rekordinio laipsnio. 
Žmonės labai perka automobi
lius, tikėdami, kad kaines iškils 
ir ginklų gamybai įsismaginus 
automobilių pradės pritrukti.

Savo paskaitoje svetys gra
žiai išdėstė visus tuos įspūdžius, 
kuriuos jis pergyveno ir malė 
gyvendamas tris mėnesius Lie
tuvoje.

Gale savo kalbos jis kvietė 
visus Clevelando lietuvius stoti 
su aukomis į kovų dėl Lietuvos 
laisves, dėl jos nepriklausomy-

kalėjime. Zosė MUhdtatiskienė 
gavo liūdnų žinių, kad jos vie
nas brolis kalėjime, o kitas pa
varytas iš tarnybos. P-ai Žitkui 
gavo žinių, kad jų seni levai li
ko iš namų išmesti. Tokiu budir 
jie neteko paskut'nio pragyve- 
lilnlo šaltinio

Tai štai t

Po pirmos derybų dienos, u 
ui jos atstovai pareiškė, ka< 
Fordas atsiuntė jokios galio 
neturinčius samdinius ir dery 
bos tol neduos rezultatų, k c 
patys didieji viršininkai neatei 
□u unija kalbėtis.

LIŪDNOS ŽINIOS Iš PA
VERGTOS LIETUVOS
Clevelando koniimauių propa

gandai juo tolyn, jtto didesnis 
smūgis suduodamas. Dalykas 
tokis, jog iš Lietuvos gaunama 
vis daugiau ir daugiau informa
cijų apie Lietuvos žmonių pa
vergimų.

Štai ponai Staupai patyrė,

Tarp Jų A. Skuscwich’ius
MICHIGAN CITY, Ind. — 

Penki kaliniai nepasekmingal 
bandė pabėgti iš Indiana valsti
jos kalėjimo. Vienas kalinys, 29 
metų Kenneth Rogers, buvo sun
kiai sužeistas.

“Pabėgėliai” yra, Alfonsas 
Skusewich, 22, iš St. Joseph ap- 

jskričio, 21 m. Paul Pierce, The- 
|odore Hilbert, Fred Adams, ir 
’Richard Sweet.

HEY, J ACM Į DUCM OVĖR H ERĖ* WE 
can stand ’em off. vve've got a 
FLOCM OF PENSUINS FIGHTING^^  ̂
w ON OUR ŠIDF..^

and Be Sure 
NIagiciun on 

can.
COMI’ANY, 

Mo.

N AUJJENU-ACME Telnnhntn 
dirbtuvės vartų, Dearborn, Mieli, 

po to kai CIO paskelbė streikų. Stbėikieriai pUstUjo kelia ir sulaikė visus dieninės pa 
kaitris darbininkus, kurie norėjo eiti dirbti.

„Unijų derybose atstovavo 
pręYddpntas ^hom.as ir Augusi 
Schollc.su W. P. Rcuthcr’iu. 
Už kompanija kalbėjo, Atnoli 
J. Miller, Ilarry Mauk, Elmer 
Deplaneliė ir James Brady, dar
bininku viršininkai.

dešini t 
kaudamas, 
prabalki vos

bizniu 
pasirengę s i ik: 
lankstosi prie: 
jiems pat likau 
etų su jais b:z

ir visiškai nu
li konumaciais, 

kaip

Prie dirbtuvės vakar buvo 
ramiau, negu užvakar, bet tarp 
slreikierių, mušeikų ir policijos 
įvyko kėli susikirtimai, kuriuo
se apie 10 darbininkų buvo su
žeista.

Kompanija yra pasižadėjusi 
dirbtuves neatidaryti, kol strei
kas nebus likviduotas, bet imi

nės yra į- 
na su AFL 
i kai ku- 

dar-

Tačlau 
pamiršo 
stovi s'.i 

kurių Banis buvo pa
irk ti ir gabenti į Lietu -

DEMOKRA- 
O SUSI

RINKIMO
Kovo 27 d. įVyko Lietuvių 

Demokratų Klubo Susirinki* 
mds. Susirinkimas buvo laiko
mas Lietuvių svetainėje. Gali
ma sakyti, kad nieku svarbaus 
nebuvo nutarta, tik draugiškai 
pasikalbėta. Priežastis nesantai
kos ir barnių yra ta, kad- pir
mininkas delegatus paskyrė, 
neleisdamas susirinkimui juos 
išsirinkti. Dūlei to kilo tikri 
audra ir pirmininkas priverstas 
buvo pasakyti, kodėl jis taip 
padarė. Girdi, tuos žmones, ku
riuos aš paskyriau, gerbia sve
timtaučiai, o jus nebūtumėt? 
jų išrinkę!

Po tokios pirmininko išpa
žinties J. Armonas patarė k> 
virčius mesti į šalį, nes jie vis- 
vien prie nieko gero neprives. 
Dar P. Praškevičius pratarė 
kelis žodžius. Sakė; kad klubui 
jis Ištarnavęs 10 metų kaipo 
iždininkas ir jokio atlyginimo 
neėmęs. O dabar, kai už visus 
tuos metus gavęs net 10 dole
rių, tai susirinkimui nutaręs 
užftindyti bačkutę alaus, kad 
visi tie barniai greičiau pasi*

vargęs ir, kaip sakoma, su di
deliu vargu galus su galais su
veda, tai kų jau padarysi. Pri
verstas j Iš tada gnebtis visokių 
priemonių.

TačidU negalima pateisinti tų 
blzhierlų, kurie višai neblogai 
verčiasi, o Vis dėltb tūpčioja ir 
apie penktakojus. Tokių tupčio- 
tojų ir pataikūnų . turime ir 
mes. Tiesa, nedaug, bet visgi 
turimu.

Šiandien komunaciai pasiro
dė visame savo nuogume. Lie
tuvos pavergimų ir L’etuvoi 
žmonių apiplėš.mų jie visais bu
dais stengiasi pateisinti. Ne tik 
banditiškų Staibio žygį teisina, 
bet drįsta dar tvirtinti, jog da
bar Lietuvoje žmones susilaukė 
gerovės! O tuo pačiu laiku jie 
nė nebando užginčyti, kad Sta
lino saulei šviečiant Lietuvoje 
maistas, drabužiai ir kitos reik- 
menos pabrango tris, keturis ir 
net dešimt kartų.

Pagaliau lietuviai turi griež
tai nusistatyti 
traukti ryšius 
kurie yra niekas daugiau 
tik Maskvos agentai.

SOUTH CENTER PLUMBING & 
HEATING SUPPLY GOMPANY

6 Wcst Garfield Blvd. (N; W. kampas • < v . s otaie ir ddlii ol j

STATE HIGHWAY 
COMMISSIONER 

(Valstijos Vieškelių Komi 
sionierius)

reiškia bolševikiš
ka lygybė, žmones visa savo gy
venimų slinkiai dirbo (dirbo 
keliolika metų ir Amerikoje), 
susitaupė kiek pinigų, grįžę nu
sipirko namų, o dabar, kai su
senėju ir suiiėgalčju, liko išmes
ti į gatvę iš tų namų, kuriuos 
jie kruvinu prakaitu įsigijo.

Ponai Raci'os irgi labai liūd
nų žinių stisildttke. Jų tėvai per 
dvidešimt metų prakaitavo A-

dabar yra su ta anuo
ji nupirkta ir L etuvoii 

nugabenta?
Jeigu taip, lai p. Banis gali 

susilaukti medalio ir iš Stalino, 
kadangi dabar jųja naudojas! 
jo vaiskas.

tu, o lapkričio 12, 
pakeltais į Highway 
sioner.

BALSUOKI
D E M O K R A T I 

(Politinis Skelbimas)

M metų a t k a 1 
IraiitaB, fichnliiinkt1* džhui- 

HavybėmlH valyti 
ih‘h, ■ nienu kauiuH. 

i bure. u'

KALBĖJO APIE 
LIETUVĄ

Kovo mėn. 30 d 
kare, šv. Jurgio parapijos audi
torijoje buvo programa iš ktu- 
taniųjų paveikslų ir adv. Stasio 
Gabaliausko paskaitos apie Lie
tu vų.

merikoje kol Uždirbo kelis tuks- 
tanuilis dolerių. Tais pinigais 
Lietuvoje jie nusipirko namų. 
Ir štai dabar gavo įsakymų, kad 
per 48 valandas iššikratišiylų 
iš savo namų.

Ir kada eina tas kiaurus Lie
tuvos žmonių piešimas, tai ko- 
miinaulai drįsta tų niekšų dar
bų pateisinti. Ne lik pateisinti, 
bet ir įkalbėti žmonėms, kad 
tai daroma Lietuvos gerovei.

Kokių teisę turi iš kažkur 
atsikraustę kacapai atimti iš 
Lietuvos žmonių jų turtų, jų 
žemę, jų kruvinu prakaitu įgy
tus naitius?

Tie, kurie tam niekšiškam 
plėšiniui pritaria, yra plėšikų 
talkininkai. Lietuviai į juos taip 
Ir turi žiūrėti.

PAMIRŠO ,
s “Dirva” pasistengė Vpavinuia- 
voti Aleksa Banį vardinių įiro- 
ga. Sako, kad p. Banis jau 25 
metai darbitojaši (lleveland) 
lietuvių tarpe. Paminėjo ir kii 
kuriuos jo nuopelnus 
nevislus: pavyzdžiui, 
pasakyti 
armota 
sišovęs

AbHoiOie ~ 
ginsi J<> 
sicivivi 
fresRus i|f?

Šbimlnml 
niuiilAtL; iv ------- .
Ičlis”, ’kiii'ls yra uftreKl 
tone. Valymus su Absorenc neici 
kalinai didelio prisirengimo, m 
palieku ; kaiBĮhatfo .suvergto •— ją 
lengvai, skubįjd, be “triukšmo’ 
atlieką Visų ittil

Buy ’a*BS(IKD;N
Lpok ipy< tli 

'top of
ABSORENE MFC 

St. Louis,

FOR NEW

PACKARD - CHRYSLER - PLYMOUTH

CHANE . COAL COMPANY 
53.^2 So. tx)ngf Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta 57.80 
Perkant 5 tonus ar daugiau.

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
<->les Tax ekstra. A{ 

BLACK I3AND LUMP ... 59.75

lando Naui ienos
«— RedAktofiUS—J. JURGELIS iHMiei Rįijiį į 

Redakcijos Ntriai — J. RACYLA, V. JURGELIS 
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mitute, Pi aškeviui is į kad jų brolis liko nukankinta 
tikrų rekordų: kų per 

melų uždirbo beiždinin- 
tų per du vakarus

■ o <

Taip ir baigėsi susirinkimas: 
pasitarta, pasibarta ir gražiuo
ju visi išsiskirstė. Atrodė, kad 
kitas susirinkimas Ims rames
nis, nes Praškevičius įspėjo, 
jog jis užfundysiųs ir dangau 
alaus, jeigu barnių daugiau ne
bebus.

jo magiškomis 
« popiet r Ii**!*11 

h I® ki kąjjMHų t
ij Į'ifpigyriinaL ■ paMkatin<> yiiYUH 
reiškiiąų, “MagišktiH ^Kninuo-

AGIC

A BUAST OF efoLtS AND 
I OREEN RAYS, CAUSE THE 

R0UARIAN5 TO ffifetįoiL, ..
. V . f1 1 1 111 " 11 ......

I

vi

t

(*•

<4

Schollc.su


Penktad., balandžio 4, 1941 NAUJIENOS,. Chicago, iii.

KAS DABAR DEDASI LIETUVOJE{«*

BOLŠEVIKIŠKOS LIETUVOS “MAISTO 
FRONTE” NE VISKAS TVARKOJE

Jau reikalauja keisti fabrikų vadovybę, fabrikų admi
nistraciją. — Betvarke visur pradeda įsigalėti.

Buvome rašę, kad bolševikai 
ieško kaltininkų dėl tos visuo
tinės dezorganizacijos, kuri įsi
viešpatavo okupuotoje Lietuvo
je genialiojo dezorganizatoriaus 
— Stalino vadovybėje. Pereitą 
kartų pateikėme ilgų ištraukų 
iš bolševikų partijos organo 
“Tiesos**, kuri užsipuola žemės 
ūkio komisariatų dėl žemės u- 
kio nusmukdymo. šį kartų ten
ka didžiajai “Maisto” įmonei, 
kuri nepriklausomos Lietuvos 
laikais pajėgdavo aprūpinti ne

ko pertekusiai” sovietų Rusijai 
kuri labai mielai pirkdavos 
maisto produktų iš “buržujų 
nualintos” Lietuvos.

Pasirodo, kad ir “Maiste” už 
besireiškiantį kronišką maisto 
produktų trukumų csų kalti 
“buvusieji smetonininkai”. Kaip 
jau rašėme, sov. Rusijoje v’s.t 
atsakomybė už sovietiškų be
tvarkę tenka “trockininkams, 
bucliarininkams ir smulkia-bur- 
žuazinieins kenkėjams.” Lietu
voje visas bolševikų kaltes lur

tik vidaus rinkų, bet ir pateik:i. išpirkti — bankiiinkai, dvari- 
didžiulius mėsos kiekius Angli- ninkai, ir smetonininkai.
jai, Vokietijai ir tai pačiai “vis- Šį kartų atakos avangarde 

i stovi oficiozas “Tarybų Lietu 
va”, kuri klausia: “Kas daros 
‘Maiste’?” Atsakymas labai pa
prastas: “Ma'ste” liko viskas po 
senovei. Niekas nepasikeitė. 
Maža to, senos ydos padaugėjo 
seni blogumai padidėjo ir įgavo 
tokią formų, kuri verčia kiek
vienų dorų “Maisto” tarnautoja 
kelti savo balsų ir sakyti v's.i 
griežtumu: “Maisto” fabrike 
netvarka. Ir ta netvarka nėra

Tel. VIRginia 9493 Moterim treč, 
PAULINA RUSSIAN and 

TURKISH BATHS 
ELEKTRIKINIAI TRYTMENTA1 
Ultra-Violet-Sunshine 
Red Light Ra- 
diations Swedish 

Massage ir 
Movements << 

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

Sav.

ir Infra
L

MASSA

MADOS
paprasta. Ji turi kenkimo ir sa
botažo pobūdį.”

T krai baisu! Bet bolševikai

No. 4726—Namie dėvėti suknelė. 
Sukirptos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46 ir 48.

tikrai galėtų džiaugtis, jeig » 
“Maiste” v.’skas butų likę po se
novei. Tuomet “Maistas” butu 
galėjęs ir toliau teikti beveik 
neribotus maisto kiekius ne lik 
Lietuvos gyventojams, bet ir 
“galingajai” Maskolijai, kurios 
sovehozai ir kolchozai nepajė
gia išmaitinti Rusijos gyvento
jų. Bet fabrike netvarka. O tai 
reiškia, kad į “Maistą” bus įki
šę savo p eštus naujieji “tvar
kytojai”. Ta netvarka, matyti, 
yra tokia pasibaisėtina, kad net 
prireikė šaukti apie “kenkimų 
ir sabotažų”, t. y. ieškoti viską 
išperkanč’Ų trockininkų, bucha- 
rininkų ir kitokių kenkėjų, ku
rie okupuotoje Lietuvoje vadi
nami — kapitalistais ir dvari
ninkais.

Iš “Tarybų Lietuvos” sužino
me tikrai skandalingų dalykų. 
“Visi autosunkvežimiai, kurie 
naudojimui netinka, stovi atvi
rame lauke ir pūva. Padangos, 
kurių taip sunku dabar gauti, 
nuo tų netinkamų autosunkve- 
žimių nenuimamos ir pūva kar
tu su visais autosunkvežimiais.” 
Kaip matome, “Maiste” įsigalė
jo ta pati “tvarka” kaip ir so
vietų Rusijoje, nes apie tai die
ną iš dienos rašo Maskvos laik
raščiai “Pravda” ir “Iz vesti jos”. 
Atrodo, kad “laisvoji” Lietuva 
pradeda pasivyti kitas “broliš
kąsias” respublikas, tad tuo rei
kėtų “Tarybų Lietuvos” redak
toriams tiktai džiaugtis.

viena ranka nežino ką daro ki
ta.

Toliau laikraštis klausia: “O 
iš kur ir kodėl toks negirdėtai 
didelis skalė.us kritusių beko
nų? Ar čia atsitiktinis reiški
nys, ar kieno nors bloga va
lia?’* Susimildami, juk “Prav
da” rašo, kad sovietiškuose kol
chozuose net Sibire gyvuliai 
žiemos metu paliekami po atvi
ru dangum, todėl daugiau pu
sės pastimpa. Tikrai, “Maiste” 
nėra atsitiktinis reišk nys, o 
sovietiškos sistemos neišven
giama išdava.

Laikraštis baigia šiais žo
džiais: “Reikia pakeisti fabriko 
vadovybę, pakeisti fabriko ad
ministracijų, kuri tvarkytų fab
rikų tarybine dvasia.” Pakeisti 
ir net pasodinti į kaėjimą ki
bai lengva, bet... tarybinė dva
sia pasiliks!

Iš “Tarybų Lietuvos” tenka 
ir buvusios “Valgio” bendro
vės, kuri laikė mieste restora
nus, vadovybei. Girdi, “užteks 
mums ponų”.

Šie “Tiesos” ir “Tarybų Lie
tuvos” sistematingi užsipuoli
mai prieš įstaigas bei įmones, 
kurios tvarko maisto produktų 
gamybų, aiškiausiai parodo, 
kad bolševikiškos Lietuvos 
“maisto f rentė” ne viskas tvar
koje. Todėl prireikė ieškoti at
gailos ožių.

Bet Velykoms 
Galės Pasipuošti —

Nežinia kaip bus su pastoge 
12 metų mergaitei Marie Belo, 
9223 Woodlawn avenue, bet ji 
galės pasipuošti nauja suknia 
Velykų sekmadienį.

Gaisrui kilus jos namuose 
(tėvai buvo išėję), mergaitė pa
šaukė ugniagesius, ir tada puo
lė gelbėti įsavo naujų išeiginę > 
suknelę. Jų išgelbėjo, bet na-| 
mas beveik visas sudegė.

I

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
varde 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. Halsted St.. Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept
1739 S. Halsted St., Chicago, HL 

čia įdedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzdį No ..........
Mieros - — per krutinu

(Vardas ir pavardė)

(Adresas) i

Čigoną Sezonas 
Atkeliauja Su 
Pavasariu

Gyventojai Perspėjami Nesi
duoti Apgauti.

Pavasaris jau čia, o su sprog
stančiais pumpurai? ir vyturė
liais, kartu atvyksta ir č’ gorių 
būriai.

Įvairių miestelių šerifai jah 
dabar perspėja, kad gyventojai 
turi pasisaugoti čigonų.

Peoria šerifas August Stone- 
back pareiškė:

“1940 metais šimtai, ūkinin
kų, jų pačios • ir vaikai buvo 
klajojančių čigonų apgauti ir 
apvogti, š oje apylinkėje septy
niolika apgavysčių^ siekė $11,- 
325 sumų.”

Policija Juos Varo.
Su atšilusiu oru čigonų kara

vanai ima rodytis įvairiose vi- 
durvakarinių valstijų dalyse, 
Kur tik policija gali juos veja 
kaip greitai juos užtinka. Bet 
dabar Čigonus užtikti, policija 
pareiškia, nėra taip lengva kaip 
senovėj.

Pirmiau jie keliavo papras
tuose vežimėliuose, kuriuos 
įtempė sukudę arkliai, kartais 
net šunys. Dabar jie prisitaikė 
prie moderniškų laikų, ir kar
tais gerai uždirbdami apgauda- 
įhi neįtariantį gyventoją, jie va
žinėja haujaiš ir brangiais au
tomobiliais.

Keliauja Brangiais Auto-
■ ■* • f

' mobiliais.
ii ’Bet ir automobiliais keliau

dami, jie paprastai pasirenka

tokį laiką .ir tokius kelius, kad 
jie lengviausiai nepastebėti ga
lėtų keliauti tikslo link.

Jie mėgsta kur ūkių krašte 
pasistatyti,budeles ir “nekaltai** 
praeinantiems “laimę burti”, 
bet tikrumoje jie.tik “susipažįs
ta” su apylinkes gyventojų fi-» 
nansiniu stoviu ir nūs.žiuri, ku
ris ukiųinkas taps jų gudrumo 
auka. Po to jie jau seka jiem, 
vieniems gerai žinomą procedū
rą iki aukos neapgauna.

Daugely apskričių šerifai pra
šo gyventojus kooperuoti ir pa
mačius čigonus pranešti apie 
juos autoritetams.

• Garaže ties 5523 Bemard 
street, buvo rastas negyvas Ber- 
nard Koss, 5635 N. Špaulding 
avenue. Velionis nutroško gą
sdino dujomis.

KKSSLER’S /.PRIVATK BLEND—A BLENDED M’HISKEY, 75% Ncutral Spiritu <l!stillcd from Čra'u, 86 Proof 
Julius KctiHler iblstilliug Co„ Incorporated, Baltlmore, Md., Lawrencebiirg, Indiana.

GRAND OPENING
NU-DELL’S 35tli ir Halsted Street KRAUTUVĖS

■■'V

APATINĖS. Puikaus satin 
ir labai gražaus rayon cre- 
pe apatinukės su smulkio
mis siūlėmis ir rūpestingo 
darbo, kuris įdedamas tik
tai į geriausios rųšies apa
tinukes. įvairus stiliai — 
“Lace” ir “Tailored”. Spal
vos: Tearose, mėlynos, bal
tos ir opaline. Dydžiai 32- 
44. Tiktai GRAND OPEN
ING Išpar- 2 už $4 
davimui I «UU

NU-DELL’S, seniai pagarsėję savo puošniomis, di-; 
dėlių vertybių krautuvėmis, gailiau atidaro krau- ; 
tuvę ir jūsų apylinkėje. . , s

Kadangi mums smagu būti Jūsų tarpe, tai j 
mės įteiksime ROŽĘ kiekvienam asmeniui, kuris : 
aplankys musų naujų krautuvę. Prašom užeiti ir ; 

! susipažinti su mumis... Jums nereikia nieko pirkt■
1 '

KOJINES
Šios vertybės -nįekad negalės 
būti pakartotos, * bet norėda- 

1 mi ’ šd Jųmis susipažinti par
duodame šias puikias kojines 

/GRAND OPENING laiku tik- 
Į. tai* 37£ porą.

BLIUZĖS

PASIŪLOS PAVASARIUI 
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS 

Čia Nereikia Caeh
Rolė-—1OO ket. pėdų .................... S 1.00
Skystas Stovams Cementas.

(5 vai. kcn.) Gal.
Wnllboard—didelį Šmotai, pėda ......  2c
Plasterboard, pėda ..... .—..........  2e
Maliava, reg. f 1.95, specialiai *1.25 
2x6, speciali kaina, pėda ............. 3%c
Oed elniai postai (7 p*dų)     10c 
|1O Obliuotos ir pritaikytos lentos l%c 

už bėda 
Taipgi Cementas, Smiltys, žvyrą!

NEREIKIA CASII
Apskaltllavimas Ir Pristatymas Dykai

ALBERT LUMBER
& SUPPLY ęo. 

3800 SO. WESTERN AVENUE 
Tel. LAFayette 2101

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

‘ t
TAIIDVI/!Bus1 turtinres-I AUr TM“XJsr T^T 

jl ur esi
UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
Mokame 3Vt% Dividendų

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

TvmsS $1,000,000.00
’ ▼ aIlVo x '

BUKIT 
ATSARGUS!
Naujas ‘preparatas 
išima suodžius ir 
rudį. Apsaugo nuo 
perdegimo ir trū
kimo, Taupo ang
lis ir didina šilu
mą. šaukit^a r b a 
laudami IfKpuslap.

iliustruotos knygutės apie boile
rių prižiūrėjimą.
A. F. WILS0N & CO.

3647 SO. HALSTED ST
Chicago, III. YARDS 2428

rašykit,

TONY LUKOŠIUS'
Geriausias Brighton Parko

DRABUŽIU
VALYTOJAS

2555 W. 43rd St.
Reikalui Esant Šaukite:

Tel. Lafayette 1310

Atrodykite Metus Jaunesni 
NATŪRALIAI ATRODANTI

Gantą Fleitai

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

$Q50
■J iki

$35

Pieitai 
Pataisomi

Apkaitu 
Nemok.

$1• Hejna Bros

Oficiozas leidžia dar smarke
snius perkūnus. Girdi, sunkve
žimiai leidžiami nepakankamai 
pakrauti, todėl genda. Taip at
sitikę, vežant kelis šimtus kilo
gramų važmų iš Kauno į Kal
varijų. Su dviem tonom ang ių 
buvę norėta siųsti autosunkve- 
žimį į Marijampolę. “Ar Mari
jampolėje nėra anglies?” klau
sia laikraštis. Mes, deja, nežino
me, ar Marijampolėje yra ang
lių, bet ko čia rūstauti? Juk so
vietų Rusijos laikraštis “Prav
da” dar šiomis dienomis rašė, 
kad net paprastos šluotos veža
mos iš Leningrado į Maskvą, 
tai kodėl naujieji “Maisto” šei
mininkai negali anglių vežti į 
Marijampolę, net jeigu ten jų 
butų, nes sovietų santvarkoje 
taip jau kažkodėl pasidaro, kad

Specialiai pirkiniai Velykoms. Jus 
norėsite kelių Šitų nepaprastai gra
žių bliuzių savo naujam- Pavasa
riniam siutui. Pasiūtos iįs visokių 
medžiagų, tarp jų multi-filament 

i crepe ir “sheers”. Yra visokių sti
lių su trumpomis ir ilgomis ranko
vėmis, taipgi “Lacė” ir “Tailored” 
Musų “Tailored’’ bliuzės yra pui-~ 
kiai pasiūdintos, su pilnais francu- 
ziškais manketais ir manketų sagu
tėmis. Turime labai pilną pasirin
kimą visų pavasario spalvų, tarp 
jų baltos, ružavos, maize, powder, 
mėlynos, beige, lilac, etc. TIKTAI 
MUSŲ GRAND OPENINGUI

-SI.00

SIJONUKAI IR
JUMPERS ;

l I

Didžiulis pasirinkimas gražių sijo- Į 
mukų ir “Jumpers”. specialiai nu- 1 
pirkti j šiam GRAND OPENINGUI. ; 
Visokiose pastel spalvose, dydžiai < 
24 ir 30. TIKTAI MUSŲ GRAND- ' 
OPENINGUI

SI .00
SUKNIOS ■

Suknios ir Siutai taipgi musų spe- 1 
ėialyne . .. Turime labai pilną ir J 
gražų pasirinkimą $1.98, $2.98 ir ' 
$3.98 suknelių, ir naujų Pavasario j 
Siutų, su Švarkučiais.

Neužmirškite susipirkti Velykinius papuošalus; 
taipgi pas NU-DĖLL’S. i

Mes turime pilniausį pasirinkimą RANKINIŲ ir; 
PIRŠTINAIČIŲ. !

• Pirmos Kbkybės
• Fųll Fashloned
• Ringless
• Trigubi Kulnys ir Pirštai
• Visos Gražiausios Spalvos
• Dydžiai 8^ iki IOV2.

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

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

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

Sekm. 10 iki 4.

Sopinę
Barčus
RYTINE RADIO 

VALANDA
— iš stoties —

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

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

Pirmadieniais taipgi 7:00 
vaL vakare.

Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus (domius 

pranešimus.

Garsinkitės “N-nose”

NU-DELL APPAREL SHOPS
Į 3437 SO. HALSTED STREET 

(Miestas Ir valstija)
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Telekio ųusižudyųias

buvo palikti ūkininkams; o Stalino komisarai iš ūkinin
kų atima viską. Nuo tų plėšikų Lietuvą stengsis įšsivą- 
duoti, kaip galėdama greičiau.

Dabartinei Lietuvos okupacijai pasibaigus, Lietuvos 
žmonėse pasiliks tokia neapykanta Maskvai, kokios lie
tuviai niekuomet praeityje neturėjo prieš rusus. Nėra jo
kios abejonęs, l<ad rusų nepakenčia ir nenorės ateityje 
turėti su jais kąkių nors ryšių ir kitos bolševikų paverg
tos arba nuskriaustos tautos: latviai, estai, suomiai, gru
zinai, lenkai, užrainięčiai ir k. ?

Taigi negali būti ir kaĮbps apie tai, kad po šio karo 
Lietuva, atgavusi savo nepriklausomybę, norėtų užmegz
ti kokius nors artimesnius ryšius su Rusija. Su ta Azi
jos despotija Lietuvai bus ne pakeliui. Lietuva turės 
Stengtis1 šudaryti glaudesnius ekonominius ir kūlturinius 
Santykius sū Valcanj ĖJiiropa'.

Vengrijos ministeris pirmininkas, grafas Pal Teleki, 
nusižudė. Valdžia bandė jo mirties priežastį paslėpti, bęt 
galų ga]e viešai pripažino, kad premjeras* Telėki nusi
šovė.

Jisai nusižudė, kaip Vengrijos y 
šyje su tarptautine politine padėtim 
leki nenorėjo išpildyti Hitlerio ręi'

pulti Jugoslaviją. Prieš dvejetą'įpenėsiu sfaigiąi rpirę Ri-

>s valdžia praneša,
Tė- 

v __ r<^ajavimą/ką^ pę? Vęn-:
grijos teritoriją butų praleista ybkietijos'
pulti Jugoslaviją. Prieš dvejetą įpenėsiu sfaigiųi rpirę Ri
tas stambus Vengrijos aristokratijos sulas, grafas Stę- 
phen Csaky (buvo pranešta, kad jisai užsinuodijęs su^ę-; 
dusiu maistu).

Grafas Teleki priklausė tai didžiosips vengru bajo
rijos klikai, kuri valdo mijžinišRus dvarus ir gyvena pui
kiose pilyse, nežmoniškai išnaudodama yalstie<eiuš.’'’xJąį 
vadovauja admirolas Horthy, kurį 1919/ m. pasodino į 
regento sostą Romanijos kareivių durtuvai, kai susmil
ko bolševikiška Belos Kūno diktatūra. Vengrija bi^o 
pirmutinė šąlįs, Runoje laimėjo pęyga^ fašizmas, — n|>rs 
fašizmo vardą sugalvojo italas Mussohni, tūris savo dik
tatūrą įsteigė dviem metaiš vėliau, negu flprthy.

Ta fašistiška Vengrijos valdžia išsilaikė ligi šios 
dienos. Bet ji — taip pat, kaip ir Italijos jųodmarškiniiį 
diktatūra — pateko po Hitlerio letena. ĄdmįrpĮas Ijor- 
thy ir jo premjeras grafas Teleki sutiko pririšti Veng
riją prie “ašies”. Hitleris tuojau atsiuųtė į Vengriją sa
vo armiją ir ją okupavo. Nuo to laiko naciai šeiminin
kauja Vengrijoje, kaip namie. Horthy, Teleki ir kiti di
dieji Vengrijos ponai ir išdidus aristokratai pasijuto, 
kad jie yra tiktai Hitlerio generolų pastumdėliai.

Todėl jie dabar žudosi, bandydami bent išgelbętį sa
vo aristokratišką “Ronorą”, jeigu jau nebėra vilties iš
saugoti savo galią ir savo lobius.

» r ? ’ CM i.

“NAUJIENOS” RAŠO 
----- TIESĄn tams.

įdomų paliudymą, kad tas, 
kas rašoma “Naujienose“ apie 
Lietuvą, yra tjkrą ’tįę^a’, — ran- 
dąmę komh-nąčįų organe. Jisai 
įdęjd yįehp 'sa’vd s kaitroj o gaiš
tą Lięiąypš laišką, kuriįmj 
sįkoma, kąd yra “tikra teisybe,

Vakarai ar Rytai?
Į “Naujienų” straipsnį apie tai, kuria kryptim Lie

tuva ateityje turės orientuojis, lietuviškų stalincų “vo^- 
dius” atsiliepė piktais plūdimais ir, kaip paprastai, ne
švariais melais. Bimba prikaišioja “Naujienoms” “agen- 
tavimą lenkams” ir pritampą “tautų pavergimui”. Tai, 
žinoma, yra nesąmonės. “Naujienos” sakė, kad Lietuva 
turės sureguliuoti savo santykius su Lenkija. Kaip su
reguliuoti — tai klausimas^ apie kąri verta pagalvoti. 
Bet Lenkija yra tiktai mažą pasaulio cĮą1*'“ T 
nustatyti savo santykius su visu pasąul

Tas pasaulis skiriasi bendraį į dvi c 
Rytus. Su kuria pasaulio dalim b^ią ęę^

Pe? ilgus metus Lietuva buvo prįj/i 
jos. Ką gero Rusija jai davę? čęroz pi’ę

YaKąrus ir 

ppe Ruši- 
o v v vi^zmo la

kais Lietuva buvo pavergta politiškai,' ^nau^Ojapia eko
nomiškai ir slopinama tautiškai.

Rusijos caro valdžia stęiigėsi lietuvius yįsįškai išnai
kinti, kaipo tautą. Rer keturias dešį^||s y2“1" 1 
drausta lietuvių spauda. T1R kai Rusiją ’ 
kare su japonais, tai ji grąžinu |ieffivĮap 
m.) leisti savo laikraščius įy

Nebuvo geriau nė kitojms payej^toms 
venti po Rusijos carų valdžią. Carų

tautoms gy-
Wav;o t’ 
™lals

venti
gromus (skerdynes) žydams, persęŪįojo ii 
dais spaudė ukrainiečius, ginklu įižkariavo 
tas Kaukazo tautas, slėgė lenkus, atėmė autom 
sės suomiams, žodžiu, Rusijos q^rų imperiją 
garas visoms jos tautoms -L np^įi^t ir pagį

Ir ne nuostabu. Rusijos caray yra pąs^CT 
joje, kaipo nuožmus valdovai. Jie žudydavo ne 
vo valdinius, o ir savo vaikus. Pefras “Didysis” nugaĮą- 
$ijo savo sūnų — tAip pat, kaip ir Ivaąąš 1^, ar^' ^gi- 
susis. Tie žiaurieji Rusijos carai šiandien yra ^arbmaĮpi 
sovietų spaudoje! ' 1 f'' 1 ; /” ' f"r ’

Bolševikiška Rusija nėrą geresnė už carišką. Tautos, 
kurios po pereitojo pasaulio^ k£ro?buv6”a^^ 
Rusijos, 4^bąr yėl yrą rusu užkarti * : ■
moė. Lietuvos padgtįs po%olševikr 
yra dar baisesne,' negu kad puvo p* 
lino ęekįstai yr^ aržesnį ųž caro w T .
sųa buvo at^niusfįl įietuvps ūkininkų geriausias jų žą 
mes ir privertę juos mokyti už tuos sklypus žemės, kurk

Juos žodžius parašė buvęs či- 
kągietis*’ Pranas ’ Jancjųš, gyyę' 
nąš dąįiač ^Lietuvoje, šąVo brd- 
lįųį J. Jąnčįuį. Jisai pataria bro
liui nueiti į “Nąuj'ienų“ redak
ciją —- “fąį anie jums visas ži
niai pasakys’*,'1 nes “Naujienos^’ 
yrį “ąid^iąąsias lietuvių ląik- 
rastis ir... gerai žinomas Lie- ' --‘‘•■r- t >tuvoję .

' Tą 'laišką, J. Jąnčiuį reika
laujant, buVo priversta paskelb
ti vakar dienos numeryje “Vil
nis4’? ’Cįą jį Ištisai pakarto j ame.

ęyąną JaRČiąąs įąįškąs.
“Feb. 20, 1911 m. 

“Mielas Broleli !
“Aš/ Pranas Jaučius, su sa

vo moterių; rašom tąu laišką. 
Pirmiausiai sveikinam ir ve- 
linam’ geriausios laimės jusi) 
gyvenimo... O dabar’kad rą
žėj apie Grigaitį ir “JpĮrįugą^, 
tai tikra teisybe, kaip Grigai
tis sako. Jis žiną geriau ir ne
meluoją. ‘ <

fokjos: Jeigu galihią 
kaip atvažiuot į Ameriką,'tai 
aš' TitvažiUoČiau', viską1 palik
čiau... Gyvenimas pas mus la
bai pablogėjo, tai tokios nau
jienos. Jeigu nori žinot, tai 
nueik į ‘Naujienų’ redakciją, 
tai anie jums visas žinias pa
sakys. ^inai gerai, kad ‘N.’ 
yra didžiausias lietuvių laik
raštis’ ir jisai yra gerai žino
mas Lietuvoj. Baigsiu rašyt, 
sakau sudiev. Jūsų laiškas ė- 
jo {ris mėnesius, ' tai, broli,

??? w
Komu-nącįų organas 

Jaučiaus įąišką įdėti, bet už tai 
jisai laiško autorių už tiesos pa- 
šakyriią visaip išniekino. Girdi, 
ęįrąhąs’ Jąnžiųs,’ gyvendaihas 
Cbįcagoje, buvo “ištikimas ku- 
nigiį taPhas*’, “burnbejavo' pHėš 
streikuojančius darbininkus” ir 
parsivežė"'daug plnįgiį'% Ame
rikos u'Lięmvą. ^WvS ^unigų 
tarnįs’-, p bėtgi pįtafią broliui 
kreiptis į “^ąųji|ha^r 1

NėsišeŪa kdiBu-naciams me- 
ludti! -----------------

O naujienos pas
O i _ A - i #ji /*

si. Jisai malė dar tūkstančius 
raudonarmiečių, kurie Suomi
joje buvo užmušti arba mirė 
nuo šalčio ir bado. Pagal jų iš
vaizdą ir jų rublis bei apsiavi
nių Žėnzinov susidarė nuomo
ję; Radrati^onojį ^rįiųją nega
lėtų * stoti • prieš vokiečius. Susi- 
rėmusi sųf Hitlęno pulkais, ji 
birfų^blaškyta ir sĮįįiąikintą. 
Štai dėlko, Zenzinov mano, kac 
Stalinas nieku budu riemėgiAs 
ginkluota joga pasipriešinti na
ciams. Sovietų Rusijos diktato- 
riųs yrą amžinas liitlęrizmo ver-

Pąminėtasai rusų rašytojas 
rado daugybę laiškų pas suim
tuosius arba žuvusius Suomijo. 
raudonarmiečius ir 542 laišku

Ji10 i . , t ‘ . oišsįkppijavo, kitų padare ir fo- 
tografįnės nuotraukas. Dalis tų 
laiškų buvo parašyti raudonar- 
mįęčių savo šeimoms, giminėms 
arba draugams sovietų Rusijo
je ir dar nebuvo išsiųsti. Daug 
didesne dalis laiškų buyo rau
donarmiečiams rašyti iš namų. 
Šitie iš įvairių Sovietų Sąjungos 
kraštų atėję į Suomiją laiškai 
parodė, kaip Rusijos žmonės 
gyvena, kuo rūpinasi, apie ką 
galvoja.

* •

“Tai -f- gyvojo gyvenimo 
šmotas, tikroji realybė, kuri 
ne iš tolo nėra panaši į so
vietų spaudos piešiamą ofi- 
Cįaiinę gerovę, į’ nepaprastus 
sovietų i‘at$iekimųs*,' — sako 
R. M. Zenzinov. “šitie laistai 
dtioda ” galimumą ■ ^Žvpgfr 
giliai į šių dienų Rusijos kai
mo gyvenimą, suprasti, kaip 
ir kuo gyvena ir nuo ko ken
čia gyvenantieji tenai žmo
nės. Vaizdas sunkus ir bai
sus...“ ' 
' • >

s..

turėjo

Iuvct ^cunigų 
B’etgi pątarią broliui 

kreiptis į ?$ąųji|has^T 1

ji jos tėi SOVIETŲ ARMIJA 
....SŲ0MUPJE '

Stalino rąuęįonoji arini j a tu
rėjo baisiai didėlių nuostolių, 
Ea HauiSahYd s ii ‘ VėUmiĄš^' l'aiiie 
katė (tino 1939 tri. lapkričio* 30 
d. iki 1940 m. ^qvo ^3 d.) jį. 
faktinai buvo sumušta, —- nors 

atsargos, buvo priversta pasira
šyti nuostolingą sau laiką ’šu

Labai įdo^m 
yietų arnmą sųn 
žino v, rusų rašy

ma

<,

St. Miščikas-žiemys.

Afrikos padėtis buvo neoormalė, 
bet ar pasitaikys?

(Tęsinys)
Relgiją turi didžiulį Kongą, 

tiesa, ęsąnfį Afrikos viduryje ir 
užįmąnlį dargi 920,600 ketv. 
mylių su dešimčia milijonų gy
ventojų (10 gyv. kiekvieną! 
ketv. myliai) ir jos ekonominės 
reikšmės negalima dar šiandien 
įvertinti, nes šiuo metu tebėra 
milžinais Įniškais apaugęs, bet 
visgi, Atsižvelgiant į jo įemęs 
turtus, ateityj^ galės būti žmo
nijos dideliu'emigracijos ceptru 
Uei suvaidins nemažą rolę pa
saulio ekonomijoje.

Portugalija, kuri kariniu at
žviegiu Europoje jokios rolės 
nevaidiną,' Afrikoje turi dvi di
džiules kolonijas:' vakaruose — 
Angora ir rytuose Mozambiųue, 
gi l^riskantant prie jų dar ke
lias mažesnes, Portugalija turi 
Afrikoje 706,721 ketv. mylią su 
septyniais milijonais gyventojų 
arba devyniais gyventojais vie
nai ketv. myliai.

Ispanija turi mažiausia, nes 
Šiąųriiięje Afrikos dalyje teuž- 
grobę’140,000 ketv. mylių su 
vienu milijonu gyventojų, tai 
yra pusseptinto gyventojo ketv. 
myliai.

zinov rengiasi atspausdinti kny
goje apie sovietų-suomių karą.

B. M. Zenzinov dabar lankosi 
Chicagoje. Rytoj ir poryt jisai 
laikys ‘ paskaitas apie' dabartinį

Remkįte tuos, kurie 
garsįnaęi 

“NAUJIENOSE”- 
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(APDRAŲDA)

• JULNĄ APDRAUDĄ AŲ- 
W TOMOBILIAMS. n

• Nw" ra
• APDRAUDĄ RAKANDŲ.

• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ ir namų savi- 

į ninku, 'kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabi- 
litiesj.

NAUJIENŲ

Raštinė atdara kas vakaras' 
iki nrąl.f Sekmadieniais’ 
nuo' 9 ryto iki 1 vai. popiet 
v $ t 'S * • ■

==s

(Egįptą), jai po šio karo t^ri 
išdygti Afrikoje daug daugiau 
nepriklausomų valstybių, kurių 
tarpę bene pirmą vietą užims 
olandiškos kilmės Pietų Afrikos 
respublikų sąjunga, atsigavusi 
Abisinija, ne be pamato laukia 
to pat Tunizas, kuris gali galu
tinai pasiliuosuoti nuo Prancū
zijos globos ir gal dargi Maro
kas.

Tuo labiau vargu kas užgin
čytų laisvės norą pačioje iki šiol 
valdomoje Libijoje, kur jau su
sitveręs ne mažas savistovis pa
saulis, nors iki šiol gan smar
kiai karpomas buvusių valdovų.

Jei tiTcčti senosios ir mirusios

II.
Tokiu budu skaitant, jog Af

rikoje yra vos trys milijonai 
baltaodžių, Afrikos kontinentas 
valdomas baltaodžių, bet suda
ro mazptęję mažumą.

Kyla klausimas kodėl Afrika, 
esanti taip arti Europos ir vis
gi turinti neapsakomus turtus, 
nebuvo kolonizuota europie
čiais tankiau, kuomet tokia A-

• > ■ »■- • ’ • • *

merija, prįskaitant visas tris, 
visgi šiuo atžvilgių buvo mėgia- 
mesne?

Yra keletas svarbių priežas
čių-

1) Dar be Afrikos buvo pa
kankamai vietos žemėje ir tuo 
labiau, jog tokioje Amerikoje, I . | j; * I • ji
ypač Pietinėje ir Centralinėje, 
neatmetant dargi šiaurinės, ku
rį tik po Didžiojo karo įvedė 
griežtęsųęs kvotas emigracijai, 
buvo galima įsikurti geriau ir

,'4 *‘■''•1 Vi v ' ' • ’<su daugiau vilčių.
Afriką, kuri bųyo visą laiką 

grynai koįon\ale, galėjų įsikur
ti1 lik ąrba pasiturinti,1 kurie ga
lėjo ęii kapralu'‘'griebtis vietos 
gyventojų'^eį turtų išnaudoji
mu arba turęjp' ' trauktis, nes 
imperialistinė? ’ valstybės euro
piečių pręstyžui palaikyti neno
rėjo turėti Raitųjų yWgU, bęt 
vien juoduosius. '

2) Europos laisvės suprati
mas ir bėAdjui ekonominė 
sfrukturą Buvo/skirtinga, negu 
Afrikoje ir plati emigracija bu
vo uęįmanonia dėl sąlygų skir
tumo,’ gi kUr bUvo galima — 
t'ęn visai juodukai’ buvo išvyti 
(pietinėje Afrikoje anglų vat- 
dųmojė)’.
•\3) Nei imperialistinės valsty

bės nebuvo užintėręsubtos dide
lę7 eĮnįgrącįją Afrikoje il<i ’X'R- 
tb amžiaus pradžios, nes po A- 
Tųeyikoš ^aisvių kovų ir nepri
klausomybių paskę|bimb, helio- 
rejo Omf «« Wkok> 
savo į)ą|pnęję

* ■ I • »

gos dokumentais, nepriklauso
mybės gyvenimas laukia ir bu
vusias vokiečių kolonijas Atlan
to vandenyno pakrantėje (Ka
merūnas) .

Kai kurių žmonių tvirtini
mas, jog Afrika dar nepribren
dus savistoviam gyvenimui — 
melas, nes ji gyveno nepriklau
soma ir tik europiečiai tą nepri
klausomybę jiems išplėšė ir 
šiandien pačioje Afrikoje nepri
klausomybės judėjimas didelis 
ir sunku butų patikėti pesimis
tais, kurie tiki, kad po šio karo 
įvyks tik antras didžiulis Afri-

kos kontinento pasidalinimas.
Politinių kolonijų laikai tuo 

ąbiįų baigiasi, jog dargi eko
nominės kolonijos (pusiau ko- 
onialųs kraštai, kurių tarpe bu
vo Piėtų Amerika) nyksta ir 
maigia įšsilįuosuoti, įgyja vis 
daugiau savistovumo.

Kaip bus ateityje sunku pa
sakyti, bet visgi reikia būti di
desniais optimistais, negu kai 
kas karkia.

Jau visai kitas klausimas ar 
tos naujos valstybėlės atsiradu
sios Afrikos kontinente nepra
dės tą patį nelaimių kelią, kurį 
pergyveną Europa su savo nuo
latiniais parubežių konfliktais, 
imperialistiniais apetitais ir iš 
to išplaukiančiais karais, bet 
reikia tikėtis, kad naujas kūry
bos darbas tose valstybėse ir 
neapsakomas darbas vietos eko
nomikai pastatyti tinkamoje 
aukštumoje, bent pusšimčiui 
mėtų neleis .šnairuoti vienas į 
kitą, gi tuo laiku bendrai daug • 
kas gali pasikeisti.

Už optimizmą kalba dar tai, 
kad veik nei viena kolonija nė
ra nustumta nuo juros, dėl ko 
taip dažnai kyla karai, ir kiek
viena turi gan gerai aprėžtus 
rubežius bei jau susitvarkiusį 
vidaus ekonominį gyvenimą.

kuriam nekenks kaimynai.

bet... ji beabejo taip pat susi
lauks išėjimo į jurą, jei ne per 
Eritrėją, tai per Prancūzų So
mali ją, kaip patogiausią.

(GALAS)

GPU AGENTU SIAUTIMAS LIETUVOJE
Suima ir kamantinėja net pirmųjų gimnazijos klasių 

mokinius y

Lietuvos Informacijų Biuras 
yra gavęs per savo korespon
dentus žinių apie bolševikų 
įvestą teroro režimą okupuoto
je Lietuvoje.

Patirta, kad GPU agentai si- 
stematingai vykdo toliau lietu
vių suiminėjimus. Paskutiniuo
ju laiku bolševikai siaučia ypač 
provincijoje. Tarp gausingų 
maskolių aukų yra ne tik su
augę žmonės, bet ir gimnazis
tai. Lietuvių jaunuomenė, iš
auklėta patriotinėje dvasioje, 
komunistų agitatoriams yra vi
siškai neprieinama. Nežiūrint 
visų pastangų, į mokyklose 
steigiamas pionierių ir komų-

toliau eiti

imasi pro- 
atzvilgiu. 

kad mokiniai be

ta? skir

r6j)iečuii.
5) ETo

$ enfų- 
•įkėjiiiiu

sferų ir l
ziazmo ir

mo AwuS.-, - į 
savaimę,* ten ir padą tų 
piečių 'skaičius. *

Bet niekas negali užginčyki, 
kad aleltyjė ir’ dargi hėfdlimo- 
je, Afrika sųsiriš daug arčiau 
su EuMpa.
rJęi^U šis karas užtiko Afri- 

koje lik ?^feiįV I>iĮnąX Jienl po- 
liiihiai •'neprikiahsbihį valst^pę 
(Liberiją) ir antrą bežengian
čią pihion nepriklausomybei!

į 'Pats 
o curb-

jas lietuvių moksleiviai bei 
šiaip jaunimas nesideda. Jose 
aiškiai vyrauja nelietuviškas 
gaivalas. Komunistams nesise
ka suvilioti net kelių lietuvių 
jaunuolių, kad į valdybas (ko
mitetus) įtraukus bent dėl akių 
vieną kitą lietuvį.

Tokio patriotinio lietuvių 
jaunuomenės nusistatymo aki
vaizdoje bolševikai griebiasi 
jiems įprastų provokacijų ir te
rpto. Nuo jų tenka nukentėti ir 
mokytojams, kuriems prikaišio
jamas “laiko dvasios nesupra
timas“ ir net prikergiamas 
“liaudies priešo“ Vardas. Pa
kanka, jeigu kurioje mokyklo
je vis dar nepasiseka įsteigti 
pionierių ar “komjaunuolių“ 
kuopos, kaip tokios mokyklos 
mokytojai patiria okupantų te
rorą. O jeigu kurios mokyklos 
moksleivis nepalankiai išsitaria 
apie naująjį režimą, tai skau
džiai nukenčia ne tik toks mo
kinukas, bet ir jo tėvai bei mo
kytojai. Mums yra žinoma 
daug tikrų atsitikimų, kad bu
vo sųiųiti ąrba bent ilgai ka- 
maiitįnėjąnii net pirinųjų gim
nazijos kląsių (Vidurihėš mo
kyklos) mokiniai. O kai dėl vy
resniųjų klasių mokinių, tai di
delis jų skaičius pasodinta į ka
lėjimus ir valstiečių dabokles. 
Keliolikai gimnazistų iš dabok
lių pavyko pabėgti. Jie, slapsty
damiesi miškuose, yra laiiriin- 
gąi pasiekę Vokietiją. Lietuvių

veikėjai deda pastangų, kad ši 
jaunuoliai galėtų 
mokslą.

Bolševikai dažnai 
vokacijų mokinių 
Gauta žinių,
jų sutikimo ir žinios įtraukia
mi ne tik į pionierių ir “kom
jaunuolių“ kuopas, bet ir į jų 
valdomuosius organus. Tų mo
kinių atžvilgiu, kurie nesilanko 
į šių organizacijų susirinkimus 
arba net demonstratyviai atsi
sako dalyvauti jų veikime, 
imamasi represijų. Tokio pat 
likimo susilaukia mokytojai, 
kurie nerodo pakankamo uolu
mo, skatinant komunizmą mo
kyklose. Mat, niokytojams yra 
uždėta pareiga globoti ir remti 
pionierius ir “komjaunuolius“.

Taikydami tuos pat metodus, 
kaip ir sovietų Rusijoje, bolše
vikai įvairiais budais stengiasi 
įtraukti mokinius į šnipinėji
mo darbą. Kur nepavyksta jau
nuolių patraukti viliojimais, 
ten vartojami teroras ir provo
kacijos. Mokipiai apklausinėja
mi apie mokytojus, tėvus ir 1.1.

šėrikams tiktai labai retais at- < 1. L L 1 )sitikimais pavyksta jaunuolius 
suterorizuoti ar suvilioti i savo 
pinkles.

Šiaip jaunuomenės nuotaika 
yra giliai patriotinga. Daugely
je vietų inokiniai klasėse ar 
net viešai sugieda tautos him
ną. Ypač dažnai bažnyčiose po 
pa’maldų jaunimas užtraukia 
“Lietuvą, TęvVhS inusų*’. Po 
kiekvienos tokios dę,llo,1straci- 
jos tenka susilaukti skaudžių 
represijų iš bolševikų okupan
tų'ir išgamų puses, bet tai ne
palaužia jaunimo kovotojiškos 
dvasios.

Turime taip pat žinių, kad 
GPU ągehįai teroru bando 
įtraukti į šhipįnėjimo darbą 
hef iie/uviij dvasiškius.

Skelbimai Naujienose, 
duodą nauda dėlto, 
kad pąŽioš Naujienos 
•m nandineros

SŠL.,
ii’fJiiiimMfMP'rf
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imtasis aimas
Karo aukų skaičius vis didė

jo-

(Tęsinys)
Sanitarai surankiojo sužeis

tuosius, kurie galėjo dar pa
sveikti. Mirtinai sužeistus nė 
nejudino. Užmuštuosius gi vežė

Užkviečia Draugus ir Pažįstamus 
j Savo Gimtadiėnio ’PARTY

Šeštad.* April 5, IMI
Skanus Užkandžiai ir Gėrimai

Helen Rudinskas

į pamiškį ir vertė į iškastas 
duobes. Naujų kapų atsirado 
daugybė, kaip grybų po lietaus. 
Mano motina džiaugėsi, kad Ze
nonas išliko gyvas, žinoma, 
džiaugėsi tėvas, o taip pat ir aš.

Vieno dalyko mes negalėjo
me suprasti, — tai kur dingo 
Valiulių sodyba. Iš vakaro dar 
buvo penki trobesiai ir didelis 
sodas, o kai išlindome iš rūsio 
ryto metę, tai vieta buvo tuš
čia. Atrodė taip, jog niekuomet 
toje vietoje ir nebuvo sodybos.

Kiek tų naktį žuvo žmonių 
ir arklių, tai niekas negalėjo 
pasakyti, nes viskas buvo su
jaukta, viskas į krūvų sumai
šyta. Nieko nebebuvo galima 
pasakyti ir apie Valiulius. Ma
tyti, ir jie žuvo mūšio metu. 
Kadangi kūnai buvo nepapras
tai sudraskyti, sumaigyti ir su- 
minkyti, tai niekas negalėjo pa
sakyti, kas kam priklauso.

Netrukus mes pačiame musių 
fronte atsidūrėme. Užnugaryje 
buvo rusai, o pryšakyje. Iš kai
mo išsikraustėme į miškų ir tėh 
sulindome į slėptuves. Nors jau 
sia^nigij mušiu pębesįkąyĮojo, 
tačiau mes buvome tiek įgąs
dinti, ’ jog įr rnędžių šĮamęijįfnąs 
įvarydavo mums 
jinąj. Vienoj netrukus apffife- 
tomė įr Visai nebyk^ipš^^ 
mesio į sąųdymų. r

?ęnono' yacįovąujanii kaipi 
via! įn>egdayq "(įą'nuoįi įr soty U 
Armonikai ir baIa laikoms prį- 
tarjkriV fįę aaznaį asįįeĮ^ayo

.u kli. Ah'odydavo la“kazokų” 
bai linksni
moga

Ęareivįaį (pž.nai ąV įdavei į 
musų stovyklų. ■’l^jęs payą^siųdą- 
voine juos pįęnų. 'Į'acįąu vieįi.v> 
toks gta^ųs’ kąreįvįs nuo vaišių 
atsisakydavo. Girdi, duoki Iv 
pienų vaikams, — jiems jis la
biau lt'i kalingas. Ddznąį pas’.c- 
bėdąvoįnę, kad tasai k a n1 i vis 
rėžę'sparnų upe šyąbįępę, kuri, 
palyginti J puvo ganą jauna mo
teris,’ — apie 30,’'mętų amžiaus.

4837 W. 14th St. 
cicero; ill. 

Tel. CICERO 1771

Visus suvertė į vežimus ir nu
vežė į pamiškį. Sumetė į dide
lę duobę ir užkasė.

No. 2791

i

1 I

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų 
MOKAME DIVIDENDŲ 3^%

LOAN ASSOCIATIONof Chicago 
JUSTIN MACKIEVVICH, Pres. 
4192 Archer Avenue 

' VlRginia itil

Adresas.

Miestas ir valstija.

s.;.?.*?

Turtas Virš$5,500,000.00
V k 1 7 -rr* 7 * * / A

Apart Apsaugos, Turime (M r n nnn nn 
ATSARGOS FONDĄ Virš^JUjUUUiUU 
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Vis dažniau ir dažniau buvo 
galima pastebėti kareivį švabie
nės kampanijoje. Jie drauge iš
eidavo pasivaikščioti. Kadangi 
švabys ganydavo gyvulius, tai 
jis ir neinate, kų jo priešiega 
daro. Viskas gal butų laimingai 
ir pasibaigę, jeigu ne BąrkuvĮ?.- 
nė, kuri buvo amžina Švabienės 
priešė. Iš keršto ar pavydo ji 
ėmė ir pašnibždėjo seniui, kad 
štai tavo boba su kareiviu su
sipainiojo.

Įdūko senis ir pradėjo žiūrė
ti, kas dedasi aplinkui. Viena 
vakarų, kai mes valgėme va-

) kru- 
Švabys,

Diena IšDieąos
.........................   I ... ................... !!!■

| Velykos Nebetoli, 
Laikąs Jau Naiąų 
Ruoša Pradėti

DOMINIKAS KURAITIS — Savininkas
AGENTAI

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

“Shorty

BUICK SALES
V* •- T < •* r f ,v * 51**

VIENINTELĖ LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

NAUJA VIETA:

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

muose. Staiga pašoko 
pasigriebė kirvį ir išh

Praėjo kiek laiko, kol Švabys 
grįžo iš miško. Jis visas buvo 
išbalęs, susijaudinęs ir vis kar
tojo: •

—Dieve, Dieve, kų aš pada
riau?...

Visi suprato, kad kas nors 
baisaus atsitiko. Netrukus tas 
samprotavimas pasitvirtino. Pa
sirodė, jog švabys tiek buvo 
įdūkęs, jog neteko pusiausvy
ros: jis užklupo kareivį ir jį 
kirviu nužudė.

Toji žinia greit pasiekė ka
reivių stovyklų. Atskubėjo Ze
nonas su keliais kareiviais. Šva- 
bį liepė tuoj suimti ir išvesti.

Nežiūrint motinos, Švabienės 
ir kitų maldavimų, anksti kitų 
rytų švabys buvo sušaudytas. 
To reikalavo karo padėtis. Tai 
buvo pamoka gyventojams, kad 
su kareiviais krėsti juokų nega-

COPR. I9*i, NEEDLECRAFT SERVICE, INC.

KITCHEN TOVVELS . PATTERN 2791
No. 2791—Išsiuvinėti šluostukai dienų pavadinimais.

Švabienė keikė tėvus, Zeno
nų. Žadėjo atkeršyti. Iš musų 
stovyklos ji tuoj išsikėlė gyven
ti į savo namų.

Netrukus įr mes išsikraustė
me iš stovyklos. Nors dar vis 
kasdien įyykdųyo susišaudy
mas, bet mes tiek su tuo apsi
pratome, jog rodėsi, kad taip i.’

Jautėme tik vienų didelę per
mainų, — posidafė kaž
kokie keisti, nęsugyveiiami. Dė 
mažiausių mažmožių tuoj 
gniauždavo kumščius.

-—Tylėk, o jei ne — tai su
malsiu inurzų f

Tokių grūmojimų nuolat bu
vo galima ųūgirsti.

Vaikai irgi neatsilikdavo. Jię 
rengdąvo “kąrąs”, ir dažnai 
grįždavo namo su sukruvinto
mis nosimis.

Visas gyvenimas, kaip sako
ma, pradėjo iš vėžių išeiti.

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT 
| 1739 So. Halsted St, Chicago, III.

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

Vardas ir pavardė

Mini Gimimo
Dienų

ĘNGGĘNypp;D. — ^ąsmęt 
bąįąndzįo 7-tų bizniu re Ąlice 
Li^is, 5906 S? Wentwqr||i ąye., 
lĮy^i savo gįmimo ^įęnų. '

Laikas ir Apie Velykų Stalų 
Pagalvoti.
y »v ■ •»>

Kitų savaitę jau Velykos — 
ir nėra turbut šeimininkės, ku
rį apie švenčių ruoša negalvo •

■ Cim^iip mįįlėiipaąs, sa 
kp, nrąsidęsi^LS sų šiuo šeštą 
deniu. —Vietinis.

n W w 7Cęunty Įigo^itieję guli įąbąi 
sųk’kįhį susirgusi pętroneįę Ęį- 
mienč, žmona J. Kimo, 1909 Su. 
HiišVed sįręet: Jos ’gyyybę pa- 
vmiįjęii

Ligonės draugai įr pdžįstamį 
yra ' prašomiaplamy 
guli ą-tam aukšte, ketvĮr|amą 
wą^de, lovoje num. 88. '

šventėms afęįnapt — čįa na
mų ruoša, reikia sienas valyti, 
langines mainyti, grindis švei
sti. Čia -ir valgių ruoša • 
jau reikia pįąnuotį k’ų 'papuošti 
Velykų stą^ųį,'ir kaip ’ taf pada
rytį ękopo.ipįškąį, bėf tuo pa
čiu laįku skaniai ir’ gražiai.

Jęįgų ^ęįipįninkei reikią reik- 
ipęnų" pąmųi! yąįyti — muilų, 
miltelių, valytuvų, lakerių — ji 
viską gaus nuėjusi j artimiau- 1 J'. J* rV • : • • S \ ‘i » • • > %-• « i - • ♦ • 5

šių Midwest krautuvę, kur yra 
didelis tokių prekių pasirinki- 
ilias.

Viskas Stalui 
, ♦••A

Jeigu jai reikia visokių pro
duktui stalui — šeimininkė ir 
tuos daiktus gaus Midwest krau
tuvėje, ir ji turi užtikrinimų, 
kad toje krautuvėje gaus ne 
vien geriausios kokybės maistų, 
kaip visuomet Midwest krautu
vėje, bet ir prieinamiausiomis 
kainomis, nes Midvvest perka 
prekes ištisais vagonais ir tuo 
daug pinigų sutaupo.

Peržiūrėkite atydžiai šios die
nos “Midwest skelbimų” ir ta
da eikite į Midwest krautuvę 
siūlomais bargenais pasinaudo
ti- ‘ (Šp.,

Jei Insurance reik pas 
Dr. P. Vileišj EIK 

DR. P. V ILEIŠIS
A mu>vai<

Prudential Ins. Co. of America
175 W. Jackson HAR 250«

Hutui Office Newark. K J.
4432 S. Caiifornia Avė. Lai *771

BRIDGEPORT ROOFING AND' 
SHEET METAL CO.

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

sienų apmušimus.
raisome bet ką. Atnaujiname bet 

<ą. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas

Rernkite Lietuvišką 
Žyduką,

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

iieiiiKltC
garsinasi

-i ■■■■ > iu ■ i          „ ,

Aukštos Kokybės Maistas
Duos Jums Skanesnius ir Maistingesnius Valgius.

Ęifkitė ^MIDVVEST” Krautuvėse ir Taupykite!
^ARpAVl^AS 1 PENKT. IR ŠEŠT., BALAND. 4 IR 5

(Chicagoj)
Daniel Gronigen, 33, su Emi- 

ly Lukauskis, 26
Wi]įiam Justus, 22, su Ber- 

nice Westfall, 21
Joseph Floriose, 34, su Helen 

Bellavic, 22

Reikalauja
c * ' l .

Ignątips Lėto nuo Chrįstįne . 4''' ■, ’ '' r ■ * 1 ' ■ i ' ■ > 'Lėto

Gauna
Perskiras

Marie Daugai! nuo Bernare!
Daugai]

Isabelle Gudlis nuo Bronius 
Gudlis

Gimimai
Chicagoj

AGLYNAS; Albert, 4420 Em- 
erald avenue/ gimė kovo 22, 
vai: Bruno ir Angeline

PREIDIS't/Oarles, 3701 
Halsted Street, gimė kovo 
tėvai: Charleis ir Margaret

MESSAL, Marilyn, ’ 3712
Claremont avenue, gimė kovo 
19, tėvai: Charles ir Olga.

te-

So.
21,

ĮVAIRIOS žinios
Ispąąųs prięvąrtą 

vezaAfrikon
VICHY, Prancūzija, bal. 1 čj. 

— Valdžia nutarė pervežti Is
panijos respublikonų armijos li
kučius j Afriką.

Juos mano panaudoti geležin
keliui per Sahara pravesti. Al
geles su r Mer stovykloj respu
blikonai atsvsakė klausyti šio 
valdžios įsakymo.

Buvo pasiųsti dideli policijos 
būriai ir respublikonai prievar
ta išvežti iš ųstovyklos.

“WILSON’S” LAUREL-LEAF

TAUKAI 1 sv. kart. 81/2c
“CERESOTA” GRYNA NEBALTINTA

MILTAI 5 sv. maiš. 22c
“FAIRLAWN” PUIKIOS KOKYBĖS
TOMAIČIŲ CATSUP did. 14 unc. būt. 2 už 19£ 
r - - - -   - -   r- - - - - - - - ■ - - -- - - ‘ .  r - - - - - T - ■ ’   --- V  1 “. : 1 

“SARATOGA” Spicy Garuodinta
TOMAIČIŲ SRIUBA 10 unc. ken. 2 už
“BAKE-RITE” Gryna Daržovių Shortening 3 sv. ken. 37c

< I —* - * ■ ■ Į II. ~t^^**^***~ f -- . I ■!■! * . - --I M I.

“MIDWEST” Druska Paprasta ar lodized -2 sv. .pak. 2 už 15c 
“ELMDALE” PIAUSTYTI AR PUSĖS
LYČIAI did. 2V2 ken. g už 33^
“JŪSTICE” Piaustyti Pinapple No. 2 ken. 2 už 29c 
“ELMDALE” Žirniai ir Morkos JTo. 2 ken. 2 už 23c 
“ELMDALE” SWEET~CQRN No. 2*~ken' 2 už 19c
“LIBBY’S” NAMIE DARYTO STILIAUS •
PJAUSTYTI RAUGINTI AGURKAI 15 unc džar. 130 
“TASTEWELL” Tuną žuvis >/2’s ken ?"ūž~2^ 
“MIDSvĘŠl’’rSardinkoš" —- . i — - ■— ■ ■ * I ■ — ■ ■ .. . t < i *

Did.apval. ken. 2 už 230
“DROMEDARY” PASTERIZUOTI 
DATES Pitted 7Į4 bnc. pak.
PURE FOOD SPALVOS 
“PAAS” Kiaušinių dažai 10c pak. ar 
IDAHO RUSSET PUIKIAUSI' PLAUTI U7S7TRUŠIES' 
BULVES 15 ęv. pekis 3P 
PUIKUS FLORlbA”ORAND,žIAI 176 niiėros 7uz. 24^ 
Čąlif. Iceberg Saltotos dicĮ^ galvos 2 už 130 
ŠUNIM MAISTAS ’ 
“REDHĖART” Diets A-B-C 3 Į §v. kęn. 250

6 unc. būt. 130
3 &»• iii 

___  3 šm.17c 
3 ken. 140

' 2 už 270

' “WĮNbEX” Langams
“LĄVA” MUILALS
“LUX” Prausimuisi Muilas
^SŪNBRITE” Valyklis

‘‘CHIPSO”- 2 maž. 17c 2 did- Pak. 390
grindimTr'rakandams
O’CEDAR POLISH 134 bbuut‘;

MES PRIIMAM ORANDŽINES IR MĖLYNAS ŠTAMPAS

PIRK UŽ MAŽIAU IŠ

MHWEST STORES
500 Nepriklausomų Apylinkinių .Krautuvių

ir. i > 11 'i tf „ĮŽ A

N epriklausomybė 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansiniai apsirūpinęs. Statyki
te, remontuokite ir įsigykite na
mus pagal musų ilgamečio iš
mokėjimo planus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $5,000 mokame 3*4%.
KEISTUTO SAVINGS

and LOAN ASSOCIATION
JOS. M.' MOZERIS, Sec.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

STATOME NAUJUS
NAMUS

• Mūrinius arba medinius
• Taipgi taisome senus
• Parupinam paskolas 

lengvomis sąlygomis
• Jei turi lotą, pastatysim 

namą ir mokėsi už jį 
kaip rendą

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

• Aprokavimas dykai

SHUKIS & CO.
4131 S. Francisco Av.

Phonc LAFayette 5824

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 pristatofti an
glis į visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
šaukit Tel. VICTORY 0066

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis u ž 1 - i- 
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
^rantuotas.
420 W. 63rd St 

Tel. ENG. 5883-5840

VISI LIETUVIAI 
feEIKAtAUJA
FLEITŲc

įteikite j Phillip’s Dentai Labo 
ratory kol kainos žemos

TRU FU'
PLEITAI

Lab. kaina

$9-50
ir aukse

“Puikus Rakandai 
Prieinamomis Kainomis”
“Custom” Statoboj Moderniški ir Periodinių Stilių Living Room

” ’■ ' ■ SETAI. " ....... ■'
PARINKTINIŲ STILIŲ MIEGAMIEJI, VALGOMIEJI IR

• .J™ , DĮNĖttĖ RAKANDAI ' ............

MANOB FURNITUHE MARI, INC.
3108 WEST 63rd STREET

Užlaikome Pilnų Pasirinkimą Karpetų, Pečių, Radijų ir Šaldytuvų

k

Of*.

fos ikaitytojai praiond 
pirkinių reikalais eiti į

e

s•t 1

GARANTUOTA MEDŽIAGA 
Taisome ir Atnaujiname senus 
pleitus viena .... C 4 -00 .,
Lena T ■ • ir aukš.
PHILLIP’S PENTA t

LABORATORY 
235S WEST 63rd STREET 

Prospect 2174 
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

D; MASKAI.A
Valandos nuo 10 iki 9, seredomis 
pagal sutartį. Pleitai gaminami 
tik gavus orderius ir įspaudas 

nuo laisniuotų dentistų.
------------- ----- ------------------
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WAUKEGAN SIŲS TRIS DELEGATUS 1 

LIETUVOS NEPRIKL. KONGRESĄ
Policija ir Streikįeriai Grumiasi Milwaukeje

Prisideda prie Demokratijos ir Lietuvos Nepriklauso
mybės Sąjungos darbo

\VAUKEGAN, III. — Sekma-1 ir M. Gudeis. Tuojau ir prasi- 
dienį, kovo 30 dieną, Liberty dėjo prakalbos. M. Gudelis kai - 
svetainėj, 8th ir Adams St., bėjo temoje: 
NVaukegan, III., 
gos prakalbos, 
Demokratijos
priklausomybės Sąjunga. Kal
bėtojas buvo M. Gudelis, “Nau
jienų” redakcijos narys.

Lygiai 2:30 vai. popiet atva
žiavo iš Chicagos A. žymontas

Kaip Lietuva ga- 
įvyko sėkm’n-lli tapti laisva”. Jis priminė dar 
kurias rengė tuos nelabai tolimus laikus 

ir Lietuvos Ne- kuomet Lietuva buvo pirmą sy
kį užgrobta.

Pavertė Lietuvos gyventojus 
elgetomis

Tada Kapsukas buvo atvykęs 
į Lietuvą su raudonąja armija 
ir beveik pusę Lietuvos apiplė
šė. plėšė kiek tik galėjo. M. 
Gudeliui pačiam teko matyt’ i; 
pergyventi rusų raudonosos 
armijos smūgius. Jie plėšė v.'s 
ką, kas tik pakliuvo ir vežė į

SANDELIS VISOKIŲ
ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ 

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

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

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

Žoles ir šaknis—25c. M’kaldos pra
našystės—25c. Sapnų knygelė, at
mena gerai sapnus su kazirų nu
kėlimais ir planetų atsnėiima’s 35c.

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito napplhnę 35c.

M. ZTTKATTTS
336 Dean Bldg., Spencerport. N.

85c 
60c 
60c 
60c
60c

yra. Reiškia, Lietuva ne tik yra 
užgrobta, bet ir p’ėš’ama. L'e- 
tuvos 
mis.

gyventojai liko elgeto-

Y.

Stalinas gali griūti
Vokietija laimes karą, taiJei

Lietuvos nebus; ji bus galuti
nai prijungta prie Rusijos ir 
surusinta. O jei Vokietija ir ki
tos diktatūrų šalys pralaimės, 
tai tuomet gali rusų diktato
rius Stalinas nugriūti, tada ir

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS (

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

T—A 1 • koplyčios visose
1—1 Chicagos dalyse

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

su POVILU ŠALTTMTERU.

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

LACHAWICZ IR SŪNUS 
2314 VVest 23rd Place Phone CANal 2515
4KYRIUS: 42-44 East l08th Street Tel. Pullman 1278

Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

nu tini m** u m utį utį imtini mm 

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

ALBERT V PETKUS
i/oi u estern Aveniu Phone LAFayette 8024

ANTANAS M PHILLIPS
GUI i.niianica \venu» Phone YARds 4908

\VTHONY R PETKUS
hm S<» VVestern Avė Phone GROvehill 0142
♦ 110 South 1‘Hh Courl Cicero Phone Cicero 2109

I LIULEl’IČTITS
( alilorniH ^vpnue Phone LAFayette 3572

P, T RIDIKE
«-»»< 710 West 18th St
Telefonas YARDS 1419.

T J ZOLP
1646 We»! I6th Streel Phone YARds 0781

YARds 1138 
YARds 1139

. (ACME-NAIJ.TIENU Photo I
Streiko susidūrime prie Allis-Chalmers dirbtuves, policija panaudoja ašarines du

jas ir vandens vamzdžius.

Lietuvai bus progos vėl atgau
ti savo nepriklausomybę.

Įsikūrimą Demokratijos ir Lie
tuvos Nepriklausomybės Są
jungos; perskaitė jos tikslus ir 
kvietė prisidėti 
nizacijos.
Ir kenoshiečiai 

P-as Mitchell 
publika sudėtų

Westvillėje Mirė 
Senas Lietuvis, 
Thomas Wistart

Atidavė Allis
Chalmers Streiką

prie šios orga- Ginklų Tarybai

Užmušė Viena,
C' '

6 Sužeidė
Įsako Panaikinti
Xompanin§ Uniją

nori prakalbų 
pranešė, kad 
svetainės lėšų 

padengimui. Sudėjo $8.15. Iš
tų pinigų užmokėta už salę 
$2.50, o likusius perdavė į iždą 
Demokratijos ir Lietuvos Ne
priklausomybės Sąjungos.

Vietiniai veikėjai minėjo, 
kad į busimą yidurvakarių val
stijų konferenciją -iš trijų Wtiu- 
kegano draugijų bus atsiųsti 
delegatai.

Penktą valandą prakalbos 
pasibaigė. Tokias prakalbas no
ri surengti ir kenoshiečiai.

Buvęs.

Išgyveno 91 metus. Amerikoje 
,: Išgyveno 49 metus.
\VESTVILLE, III. — šiandien 

Westvillės Lietuviškose kapinė
se bus palaidotas Tamoš us 
Wistart, senas Westvilles l etu- 
vis, kuris nuntire balandžio 1 
d., St. Elizabeth ligoninėj, Dan-

šaukia 65,000 į Užuojautos 
Streiką.

M1LWAUKEE, Wis. — U. S. 
darbo departamentas atdavė 
11-ka savaičių užtrukusį Allis- 
Chalmers streiką naujai įsteig
tai darbo tarybai ginčus spręsti 
karo pramonėse.

Chieago Beisbolo
Tymas Susidomėjęs
Jaunu Lietuviu
Paimtas White Sox Globon.

SPRINGFIELD, III. — Joe U- 
salis, gabus lietuvis atletas, šio
mis dienomis išvyks į Jonesbo- 
ro. Arkansas, kur jis loš beis
bolą. Usalį globon paėmė Chi- 
cago White Sox komanda ir ji 
rūpinsis išlavinti jaunąjį lietu
vį, kad už kelių sezonų jis ga
lėtų žaisti mojoriniam beisbole. 
Usalis lošia outfielderio pozici
joje.

Prieš pora dienų Usalis kartu 
su kitais atsižymėjusiais 
Springfieldo atletais buvo pa
gerbtas už puikų krepšinio lo
šimą ką tik pasibaigusį sezoną 
su Lanphier aukštesneja moky
kla.

Darbininkas Neteko 
Rankos Popierio 
Piovimo Mašinoj

AURORA, III. — Frank No- 
vak’as, 45 metų amžiaus dar
bininkas Strathmore spaustuvė
je, neteko kairiosios rankos nuo 
riešo, kada, kaip manoma, po
pierio plaunamosios mašinos 
automatiškasis saugumo prie
taisas neatliko savo funkcijos 
ir peilis nusileido kada darbinin
kas nesitikėjo.

PAGROBS $1,700

BENSENVILLE, UI. 
Chester Franzen pinigų 
trys banditai pasigrobė 
Piktadarių automobilis 
buvo atrastas prie Plainfield, 
Will apskrityj.

— IŠ 
biuro 

$1,700. 
vėliau

Velionis Wistart buvo 91 me
tų amžiaus. .Gjįpęs Lietuvoj 
sausio 24 d., 1849 m., jis. j Ą- 
meriką išsirengė jau turėdamas 
42 metu amžiais. Sekančiais 
metais velionis butų minėjęs 5(1 
metų išgyvenimo Amerikoje su- 
kaklį. .

Dirbo Kasyklose.
Wistarta pirmiausiai apsigy

veno Chicagoje. Po devynių me
tų jis persikėlė į AVestvillę kur 
išgyveno visą likusį laiką, apie 
40 metų. .Užsiėmimu jis buvo 
angliakasys.

Jo pirmoji žmoiia, Marijona 
Wistartienė mirė prieš 20 metų. 
Vėliau velionis apsivedė antru 
kartu, su Helen Kaison iš Chi
cagos. Wistarta paliko našlę ir 
su pirmąja žmona sulauktą 
dukterį, Mrs. Mary Butkus, ku
ri gyvena Westvillėje. Taip pat 
paliko 2 anukus, penkis povai- 
kius ir penkis poanukius.

Ligoniai 
Springfield
Vienas į Ligoninę, Du Grįžo 

į Namus
SPBINGFIELD, III. — šv. Jo

no ligoninėn nuvežtas susirgęs 
Peter Shimkus, Jr., 2365 North 
Fifth street.

Anthony Ozellis, 3507 North 
Sixteenth street, išgulėjęs kurį 
laiką toj pačioj ligoninėj, ir da
bar pasveikęs, jau išvyko į na
mus.

Pasveiko ir Miss Mary Yus- 
tus, 2354 North Fiftheenth st., 
kuri gulėjo Springfield ligoni
nėj.

Vie-

RADO NEGYVĄ 
PAŠTININKĄ

SPRINGFIELD, III. ž 
tos viešbutyje buvo atrastas
nušautas ar' nusišovęs Jay R. 
Cooper, pašto viršininkas iš 
Chapin, Morgan apskrityje. Prie 
kūno buvo revolveris.

Keturis Iš Spring Valley, III.
JOL1ET, III. — Ant vieškelio 

52, 6 mylios nuo Jolieto, troko 
ir Santa Fe autobuso suuikulime 
buvo užmuštas 24 metų Williarn 
O’Blenis, iš South Bend, Ind.

Penki žmonės buvo sunkia' 
sužeisti, 26 m. James Affelt, jo 
motina Theresa Affelt ir Steve 
Geahoulakei (?), visi trys iš 
Spring Valley, Ilk, taipgi- 18 m. 
Lorraine Johnson, iš Seneca, 
šoferis James 1). Cody, irgi 
Spring Valley, III.

j r

Peorietils Shemas 
Priimtas Armijon

PEORIA, III. — Armijos 
dikalė komisija priėmė 96 Peo-
ria vyrus karinei tarnybai, jų 
tarpe vienas l.etuvis, Mitchell 
Shemas.

me

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE’

LIETUVIAI

CHICAGO, III. — Federaiis 
apeliacinis teismas įsakė Au- 
burn, Indianos plieno liejyklai, 
Auburn Foundry Co., panaikin
ti kompaninę uniją ir pripažin
ti ĄFL Amalgamatcd Associa* 
tion of Iron, Stesl and Tin 
Workers of America, 300 dar
bininku atstovu. %

GYDYTOJAI TR DF.NTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

1 Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽTS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Kūdikis Miega
19 Dienų

IIAMMOND, Ind. Sirgu
si baisiąja “miego liga” — en- 
cephalitls, 19 dienų jau miegi 
5 metų Sarah Jud'th Pollock, 
5212 Sohl avenuc.

KITI LrErUVIAT n^^AKTAR AT
Tel. Hemlock 5R49

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. A. .TENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

•«*

Po kruvinų riaušių, kuriose 
viso 49 žmonės buvo sužeisti, 
dirbtuve dabar yra uždaryta.

CIO šįryt šaukia 65,000 CIO 
darbininkų Milwaukee distrikte 
į užuojautos streiką. CIO stip
rumui parodyti visuomenei, t e 
darbininkai maršuos Milwaukė- 
je ir West Allise.

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

t pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

' Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedaliomis pagal sutartį.

Dr. Kari Nurkat
(NTJRKAITIS)

Atsakomingas 
k p r it a i k i n ime 

akinių už priei
namą kainą, tai
pgi ant lengvų 
išmokėjimu*

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

Yards 3089

3

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rezidencijos Telefonas:

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite:

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos:

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

DR MARGERTS
3325 So. Halsted St

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

KITATAUHAI

nuo

Dr. F. Pulsuoki LeVan
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. HERZMAN
■IŠ RUSIJOS

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

Gvdo staigias ir chroniškas ligas 
vyru, moterų ir vaikų pagal rau- 
iausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros nrietaisus.

Ofisas ir T,ahoratoriia
1034 W. IRth St.. netoli Morgan St

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal

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.
33-43 SO. HALSTED ST.

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

CHTCAGO. TLTJNOIS
Ofiso Valandos:

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

valandai diena

Phonp MTŲWAY 2SS0

*

DR. STRTKOL’TS
Gvdytoias ir Chiriire-as
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nūn 6 iki P 

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maiirice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

ADVOKATAI
DR. C. Z. VEZEL’TP

DENTTSTAS
1645 So. Ashland Avė

arti 47 Street
Telefonas YARDS 2246 

Valandom nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS 

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

DR RRTTNO T.
ZTTRRTCK’AS 

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

niais nagai susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namu Tel. VTNCFN1VRS 5272

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

K

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230

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

Tel. HYDE PARK 3395

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

6733 S. Crandon Avė. 
Vizitai sulig sutarties 

(išskiriant trečiadienius ir šešta.)

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALumet 6877

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

Room 2014
Vai.: nuo

3149 SO.
TeL

Tel. STAte 757? 
9:00 iki 11:00 ryto. 

HALSTED STREET
VICtory M79

<>*

Garsinkites “N -nose”

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

SįiL-* v
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Penktad., balandžio 4, 1941
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NAUJIENOS, Chicago, Iii.

Ugninga, Vyrus Viliojanti Čigone

Seimo Jubiliejui
STEIGIAMASIS SEIMAS SUSTABDĖ 

ŽEMĖS SPEKULIACIJĄ
Uždraudė dVarihiilkams pasipelnyti iš valstiečių 

atimta žeme

HELP VVANTED—FEMALE 
_____  Dtttbininklų Reikia £

REIKALINGA PATYRUSIŲ ope
ratorių ant vienos adatos dėl‘‘wash 
31ouses”, aukščiausi mokesčiai dėl 
“piėce work” ir premijos dėl darbo 

2300 Armitage.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

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

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.
4________________________________

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

Rdšijos įvykiui 1918 ihetais 
pulietS ne tiktai pačią Rusiją, 
bet ir visus aplinkinitts kraš
tus. Gyventojai nuvertė Rusi
jos carą ir atsisakė klausyti ei
to rėmėjų — dvarininkų.

liekam tie paslaptis, kad 
prieškarhlč Lietuva buvo įvai
riausių dvarininkų š‘ ršelynas. 
Geriausias Lietuvos žemes, der
lingiausius juodžemio plotus, 
buvo pagrobę lenkiški, rtisiški, 
vokiški ir lietuviški dvarinin
kai.

Beveik visi šie ponai skaitė
si mėlynojo kraujo nešiotojais 
ir su gyventojų dauguma, sh 
paprastais valstiečiais, nieko 
bendro nenorėjo turėti. Jiems 
valstiečiai tiek tupėjo, kiek jie 
buvo reikalingi žemei išdirbti.

Niekam Lietuvoje nebuvo 
paslaptimi, kad po 1918 metų 
dvarininkų ir žemės darbinin
kų bei valstiečių santykiai ne
galės pasilikti, kaip buvo ligi 
tam metui.

Kai buvo vedami rinkimai į 
steigiamąjį seimą; tai gyvento
jų dauguma reikalavo paimti 
savo rankosna ne tiktai savi
valdos reikalus, bet įgaliojo sa
vo atstovus pravesti kai kurias 
būtinas reformas. Viena svar
biausių reformų buvo — žemus 
reforma.

Steigiamajan seimai) norėjo 
patekti ir dvarininkai bei jų at
stovai, bet jie nesurinko pa
kankamo balių skaičiaus. Kraš
to tvarkymo reikaluose jie ne
galėjo pareikšti savo žodį.

Lietuviški dvarininkai aiš
kiausiai matė, ypatingai kai 
buvo išrinktas seimas, kad Liep
tu voje bus pravedama žemės 
reforma. Jie suprato, kad nėra 
jokios jėgos, kuri pajėgtų re
formą sustabdyti.

Lietuviški dvarininkai pra
dėjo savo dvarus pardavinėti, 
kad žemes reformos vykintojai 
nerastų žemės. Lietuvos gyve* 
nirile buvo laikotarpis, kada 
lietuviški notarai dirbo dieno
mis Ir naktimis ruošdami že
mės ir nVškų pardavimo do
kumentus. Notarai negalėjo su
rasti pankankamal mašinisčių, 
kad galėtų laiku paruošti pa r* 
davimo aktus.

Steigiamasis seimas turėjo 
įsimaišyti ir į naujai ruošiamų 
dvarininkų apgaulę. Jau kete 
virtame seimo posėdyje buvo 
įneštas pasiūlymas apie reikalų 
sustabdyti lietuviškų ir svetim
taučių dvarininkų sauvalę. Už
drausta notarams daryti par
davimo aktus, kol bus neiš
spręstas žemės reformos fcika- 
las. Paskubomis padaryti par
davimo aktai nutarta laikyti 
negaliojančiais.

šis seimo nutarimas visiška 
užkirto kelią dvarininkams pa
sipelnyti ta žeme, kurią Lietu
voj gyvenę dvarininkai buvo 
aterhę iš lietuvių.

Apie šį reikalų ir kitus stėb

B i m n i Gėlės Mylintiems1 M U A Vestuvėms, Ban- 1DM kietoms, Laidotu- 
| **■■■*■ » vėms, Papuoši- 
| GĖLININKAS “8"’8 
i 4180 Archer Avettue

Phont LAFAYfcTTE 5800
r

LOVEIKIS
1 • Dalis.

KVIETKININKAS
| Gėlės Vestuvėms, Bankietams
| Ir jambams

3316 So. Halrted Street
. ... Tel. tABDS

— ifc • i. I

glahmjo šeiiilo darbus plačiai 
bus kalbama Vtdurvakariniu 
valstybių konferencijoj, ktiri 
įvyks gegužio 11 dieną Dariaus 
ir Girėno salėje, Chicagoje.

Šią konferenciją ruošia De
mokratijos ir Lietuvos Nepri
klausomybės Sąjunga.

Visi pažangieji lietuviai ren
giasi dalyvauti minėtoje konfe
rencijoj, pasiklausyti kalbėto
jų, dalyvauti diskusijose ir pa
daryti svarbių nutarimų.

Carmen? Rusijoj?
0, Jes! Ten Ji 
Tovariščka Carmen
Ten Ji Flirtuoja Ir Vyrus Vi

lioja Komunizmo Labui
Šį sekmadienį Goodman teatre 

išgirsime “Pirmyn” choro sta
tomą labai gražią keturaktę ope
rą “Carmen”. Ją išgirsime lie
tuvių kalboje.

“Carmen” yra labai populiari 
opera ir sovietų Rusijoje, bet 
ten ta čigonė Carmen nedaug 
tėra panaši flirtuojančiai čigo
nei Carmen, kurią operos kom
pozitorius Biset’as įsivaizdavo.

“Ji Slaptas Kom. Agentas”
Sovietų Rusijoje Carmen vy

rus vilioja komunizmui platin
ti, ir štai kaip ten pastatyta 
opera atrodo savo turiniu:

Akcija, pirlniausiai, vyksta ne 
Ispanijoje, kur turėtų vykti, 
bet Lodziuje, Lenkijos pramo
nes mieste. Carmen yra slap
tas komunistų agentas, ir dirba 
cigaretų dirbtuvėje. Kai ji flir
tuoja, ir vyrų širdis vilioja, tai 
tik tam, kad arba suorganizuo
ti komunistų kuopą, arba dirb
tuvės darbininkus suorganizuo
ti į “sovietą”.

Ir Jį Padaro Komunistu
Patyrusi apie jos darbelius, 

valdžia atsiunčia policistų ka
rininką Juozą ją areštuoti. Bet 
Carmen lengvai jį sužavi, ir pa
daro iš jo pirmaeilį komunistą. 
Tada jau ne vįena Carmen, bet 
ir policistas Juozas turi bėgti 
slėptis nuo valdžios. Jie prisi
deda prie bandos šmugelninkų, 
ir slaptai gabena ginklus į Ru
siją.

Bet neištfkima Carinei), šir
dyje vis gryna komunistė, įsi
myli gražų lenką ristiką ir no
ri jį padaryti nauju rekrutu ko- 
munizmui. Sužinojęs apie tai, 
Juozas jį nuduria, nuduria kara
tu ir Carmen.

Ji miršta dainoje šlovindama 
komunizmo gerybes ir rauda, 
kad ji nebegalės ilgiau Tėvui 
Stalinui tarnauti. Ah, skaudu, 
ah skaudu, ji šaukia, ir atiduo
da Dievui dūšią.

Rytoj, Vietoj 
Sekmadienio

Garsaus Vardu Lietuvaičių 
susirinkimas

Draugija GarsUtiš Vardo Lie
tuvaičių laikys SdVO hičttėsiiiį 
susiriukhhą šiandien, 7 vai. va
kare, balandžio (Aptil) 4 d., 
vietoj sekmadienio, bUl. 6 d., 
Krikščiuhų svet., 4501 S. Ašll- 
land Avė,

UžsilikUsios su mėnesinėmis 
duoklėmis draugas ateikite ap
simokėti, kad nereiktą būti sti- 
spendūotoms. Kviečia vaidybit

Bronislava Jasitiskd&, tašl.

P-ia Anele S. Steponavičienė dainuos didelę ir sunkią 
vedamąją rolę operoje “CARMEN”, kurią “Pirmyn” choras 
stato šį sekmadienį, Goodman Teatre, prie Michigan ir Mon- 
roe. Ji bus ugninga, vyrus viliojanti, sti jų širdimis žaidžian
ti čigonė “Carniėil”. Tai bus pirmas p. SUpbndVičieilės pasi
rodymas dviejų metų bėgyje. Btis įdoltiti ją pamatyti rolėj, 
kuriai ši dainininke savo scenos gabumais labai tinka,

-i,•' v "• •*"• n v> Tu'~i i i'iiiT i ė Tį, rn1^.ry.»įr.iffiiyluK

žemaičių Orkestro 
Padėkos žodis
Vakarėlio programo dalyviams, 

publikai

žemaičių Kultūros Kliubo 
Orkestro nariai širdingai dėko
jame publikai, kuri taip skait
lingai ddlyvavo orkestro vaka
re, kovo 23 d., Hollywood įriti 
svetainėje.

Dėkojame, programistanis, 
kurie puošė vakarą ir teikė 
malonumą publikai: Suvalkie
čių Chorui ir choro mokytojai 
p-lei Sotiei Pipiraitel, Anelei 

gintį sekstetui, ir gabiai šokė-

Taipgi dėkojame laikraščiui 
“Naujienoms”, radio vedėjams 
Sofijai Barčus, J. F. Budnikui, 
PrOgrcsš Fttriiitufe Cb. ir ki
tiems, žemaičių Kiiltltros Kliu
bo pirmininkui Steponui Nar- 
kiui ir visiems, kurie mustį pir
mą vakarą garsino, kurie par
davinėjo vakafo likiettis ir ku
rie svetainėje darbavosi. Vi
siems tariame šlbdingiausį ričių.

ž. K. Kliltbo Orkestro 
Vak. ftehg. Komisija.

Verbų Iškilmės 
Balandžio 6 d.

Jrihištij koplyčioj Ir salėj

St., bus Iškiliniiigoš Verbų ap
eigos. Kad publiką sutalpinti, 
tam tikslui btis pajungta ir Jo- 
nistų salė. Verbų šveiitinimb 
apeigas atliks arki Vyskupas S. 
A. Gėniotis, jai)) asistuos kini. 
R. E. Maskoliūnas, o po apei
gų pamokslą sakys kun. A. E. 
lloiner, šv. RafUelio bažnyčios, 
šidse pahiultlosė dalyvauja Jo- 
nistų Orderio nariai, tėvai mi
sionieriai Ir publika. Vistis šir
dingai kviečia atsilankyti šy. 
Jorio parapijos komitetas. S- A.

Naudokitės “Nau- 
jienų” Informacijų 
Biuru
■•Naujlfehos” jidelgg Lieftl'Oski) 
Pai-eriginių irtfotlitačljų flltlt-ą

Draugijos, Riiubai ir Viso
kios įstaigos prašomos praneš
ti “Naujienom^* dienas SUVo 
parengimų. Taipgi Ir f engėjai, 
pirm samdvnm ^etairilųi pra
šome kreiptis | “tymjlenuš**, 
kad ttėsusiditrti šii kitais pa- 
rengimai# ir išvengti hepagėb 
dalijamos konkurencijoj. ši 
patarnavimą “Naujienos” tei
kia nemokamai.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

i\ . ............ . -I ■' • i iiiiiii

“Pttikijš Rakandai 
Nebrangia Kaina”

Marquette ManoIl — 
šioj kolonijoj Peter Barskis, 

Jr., turi įrengęs moderilišką 
rakandų krautuvę. Jis Sako, 
kad pas jį randasi tik “Puikus 
rakandai, nebrangia kaina”. Jo 
krautuve vįdjįiasiž Manot* Fur- 
iiiturę Mą^, in08W. W St. 
šios kiautitvės skelbimas telpa 
šiandien “Naujienose”, (SpJ

—_l!i _______ .

Įsigijo Gražio 
Salidną

MARQUEtTĖ PARK.J- Jau
na roselandietė Janet Staskū- 
nas, išėjusi *inoterų veido ir 
plaukų grožio kursą, dabar jau 
savarankiai . praktikiioja. Mat,, 
sti pradžia šių įlietų ji husipir-

Katcli’s Beauij' Shop ties 2131/ 
W. 63rd St. 1

Gero pasisekimo jaunai iiite- 
ligentišltai liettivUitei.

jos Draugė >
< t r-. • ‘ V »

Bridgeporte Atidaro 
Naują Moteriškų 
Aprėdalų Krautuvę

“Nu-tiėii”
DrIDGĖPORT. — šiahdlėtt 

įvyks Gfaild Opeiling dar Vie
nos Italijos moteriškų apredalų 
krautuvės, antrašu 3427 South 
llalsted Ši.

Naujoji krautuvė naujai Išrė- 
montuota įsu naujais padidintais 
langais ir visais naujais įrengi
mais viduje.

Taipgi, reikia suprasti, kad 
visas pasirinkimas drabužių 
taipgi yra riatijaš. Krautuvė Va
dinasi “Nu-Dfell Appatėl

Kainos tikrai stebėtinai že
mos. Pasfebekit naujos firmos 
bargenų skelbimą su dovanB- 
mis, ktiriš telpa šiaiidiėft “NaU- 
jienosc”.

— VBA, (M)
J

personai
_____  Asmenų _ _____

Aš PETRAS NAVICKIS paieš
kai! savi) brolio Jorio Net vieko. Pa
ėjo iš Lietuvos K. B. R. U. Kalti
nėnų .parapijos, Sakų arba Batkiš- 
kės Dvaro. Chicagoje gyvęrio 1919 
metais. Taipgi paięško giiftihės Ah- 
tahą Raminauską it dratigės Domi
cėlės kaminškditės ir kitų mario 
pažįstamų. Chicagoje gyveno per 7 
metus. Kas dubs tiktų žinią apie 
mano brolį, atlyginsiu $5.00.

PETRAS NAVlCKlS 
520 W. SUpęrior Št. 

Dulutn, Minn.

SITUATlON, VVANTfeb

PATYRUS PENTĘRYŠ paieško 
darbo, kaš flotilė gefUi.atllkti.dat- 
bą, senovišką kaina pigiai, tai šau
kite tubjąus. JOS. AUGAITiS, 1608 
So, 50 Avfehuė, CICERO $633.

VIDURAMŽIS VAIKINAS . paieš
ko lėHgvo ir švaraus darbo 6—8 V. 
į parą. Kalbu ir rašau savaja liet, 
rusiškai, angliškai, lenkiškai. Eėu 
dirbęs btičfernėj, grošernėj. Katn 
reikalinga prašau rašyti P. PEK, 
3308 Walladė St., Chichgo.

PAlEškAU DARBO pekarnėje 
kaipb. afitfa rahkiš kėp&jąs. Paty
ręs. šaukite DELkwate 2613.

u'iĮĮg»-iw.įį <į * h

ĮURNISIlED RbOMS—VVANTEli

RENiJON KAMĖArYš ŠU visais 
patogumais . prie suaugusių šeimy
nos. Pageidaujdina negirtiioklių; 2 
lubos. 3440 Emėrdld Avė.
I..1 .'i „iniai, Imrr.ilih-ini,, I,TO, „„Ima i .

FOR RENT—IN GENERAL

NUOMAI: KRAUTUVĖ ir 4 gy
venimui kambariai. Tinka bite biz
niui, 3233 Šd. Halštėd Št. telefo
nas CALUMET 2520.

SUSIRINKIMAI
jaunV LiLt. AmėrIkoje 

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

Lietuvių keistučio paš. 
KLIUBO ftiėh. ŠUŠiritikimas įvyks 
balahdžio 6-to Hollywood svet., 
2417 W. 43rd St. Mėnesinės duoklės 
bus priimamos riUo 11 vai. iš ryto. 
.Malonėkite atsilankyti.

Helen Chapas, Rast.
simano Daukanto dr-ja 

laikys mėn. susirinkimą sekmadie
nį, balandžio 6 d., 12 vai. dieną, 
Chic. Lietuvių AUditoriipje, 3133 
Šo. Halštėd Št. Susirinkimas yra 
Svarbus todėl kįekvieriaš narys 
privalė bUtįiidį pribūti, hėS turime 
SVafbiiį reikalų sVarstymUi, taipgi 
ktiriė draugai esate pasilikę šu mo- 
kešti|riiš. foutihai piasirUpirikite ap
simokėti, priešingai liksite šlispen- 
dtibti .

F. k. Šėkr.
Uįi.'inu ii«>i»i.,i<i.,i!Ii'<i „u, ry-■■ i

Gimtadienio 
žvakutės Nebus 
Uždegtos

lt iiėŠvęs Edwardo 24-to 
giitttddlėiiid

šiiihdlch, baldhdžio 4-tą d., 
24-fios žvuktiičs iidjtis Uždeg
tos duos U* AiitrihO Liikošių 
ilUiiittOSb, 2555 W. 43f(i Street.

Jų mylimas sudus Edwardaš 
jau nuo šaiisio 27-tos dienos 
ilsisi šv. Kazimieto kupinose. 
Jei jis butų gyvas, šiandien Lu
košių šeimynoj butų daug 
iiiikšhiriiiib, ties šlritidleh pri- 
ptidlti jo girti tridienis. Jis butų 
24-ritį iričliį Juttfitiš,

Vietoj iihksittybių Edwardo 
hiotlilU Ohri, tČvds Atitariąs ir 
šėšljlU Sofija turės litidriQ atsi- 
Hliilliiių. if kodėl itelitidčtl?

Žiauri mirtis
jiik dar ftĖšferiiai jaunasis 

Eduardas šit savo iiriiriiSkiaiš 
mittfoiiki imMttaVOsi it- dalin- 
Httvdsi gyyehimo jspudMais, d 
iiriridiart jis JUit fitsidttris am- 
žiridi titib saviškių.

Žlaiii’l Jr Ūčmiblriši^diitgd yra 
idirtiš. Ji be laiko išplėšo jau- 
hąjį Ėdtvat'dų jiadidiiib jo jau- 
fiyštčs žyOjiriič ir paliko liu- 
diiičią šclftiyhą.

Nito savęs rėUkiti < giliausią 
užuojautą Onai, Antanui ir So
fijai Lukošianis.

Slefonas Narkis

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

REIKALINGA PATYRUSIŲ per
žiūrėtojų ir valytojų dėl drabužių 
valyino dirbtuvės. 2807 Montrose 
AVenue.

REIKALINGA PATYRUSI mo
teris prie abelno namų darbo, ir 
kuri pori gerą butą, mokestis, šei
ma dirba. Jadwin, 7601 Drexel, 
VitiČėtines 6326.
• / . -- r-- - ---- . t

REIKIA 50 OPERATORIŲ Single 
needle front makerių, tiktai paty
rusių, reikia siuvėjų skalbiamas 
sukneles siūti, taipgi pinkers, blind 
stitęh, hemtner, button ir button 
hole mąšinisčių. Darbas pastovus 
jęi tiksite. Atsišaukite šiandien, 9 
vai. ryto iki 8 vai., 1548 W. 64th 
Street, 2-ram aukšte.

tlELP WANTEt>-MALE-FEMALE 
bafbininkų-barbiriinkių Reikia
BERNIUKAI — MERGAITĖS 

VYRAI — MOTERYS
Turime pastovius darbus pradi

niams ir patyrusioms darbinin
kams — ofisuose, mašinų šapose, 
dirbtuvėse, viešbučiuose, valgyk
lose ir kitokiose įstaigose. Pastovus 
dafbrii, 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.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia^

REIKALINGA PATYRUSIŲ vy
rų dėl “Venetian Blinds” maliavo- 
jimo ir sustatymo darbo. Gera al
ga j patštbvus darbas. 351 East 
Ohid St. 0-to aukšto.

REIKALINGA VAIKINŲ DĖL 
pašiUiitinitį derbo. Kambarys 203, 
53 Wėšt Jaėksori.

REtkiA PATYRUSIO bartehde 
flo, hė girtuoklio, mokančio ang
liškai kalbėti. Klauskite Marcellos 
iki 11 vai. ryto. 4358 So. Mėple- 
wood Avė.

JAUNUOLIO DIRBTI grocery 
krautuvėj. Atsišaukite tuojau, 1841 
So. Halsted St.

REIKALINGAS patyręs vy
ras apie 40 metų dirbti ant 
farmos arti Chieagos. 3246 S. 
Enierald avė.

FURNtTUfcE-FEtTUftE FOR-SALE 
Rakandai ir {taisai Pardavimui
NAŠLĖ PARDUODA pigiai ge

rbs forničius, priežastis: išeina gy
venti pas dukterį, 3329 So. Lituani- 
ca Avė., antras flioras.

* f > » ■ i im ui !■ >
BUSINESS chances

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

Šaukite LAFayėtte 3974.

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

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

PARSIDUODA BIZNIS, f batas ir 
6 kambariai užpakaly. Pamatykite 
savininką, kasdien po 5 vakare, o 
šeštadiehiais ir sekmadieniais visą 
dieną. 2501 W. Pershirig Road, 
kampas.

PARSIDUODA TAVERNAS, ar
ba išrėriduosiu. Prie pat Štock 
Yards. Biznis išdirbtas per daug 
metų. 4314 So. Ashland Avė.

PARSIDUODA TAVERNAS pi
giai 6845 So. Westcrn Avė. Taipgi 
parsiduoda žemė Willow Springo 
200x200 riht Atcher Avė. Parduosiu 
labai .pigiai.

PARDAVIMUI gera kampinė 
grosernė, labai pigiai, lietuvių apie- 
linkęj, 4 kambariai gyvenimui ir 
garažas, pigi refidd, galima padarys 
ti gerą pragyvenimą, šaukite 
YARDS 1312.

PARSIDUODA ALINĖ, gerbi išj 
dirbtas bi^ni?, visi įrengimai. Penki 
gyvėniihui karribafirii. Pigiai.

4642 So. Wėntwbrth Avfe.

PARSIDUODA ALINĖ su visais 
fitejščėfiffls. Nbdtiia pigi gera ivęta. 
Bianlš išdirbtai $er 40 -mėtų. Box 
2469, 1739 So. Halsted SL

3 BUNGALOW BARGENAI
Turi būti tuojau parduoti: 5551 

So. Albany Avė., 6 kamb., 2 auto, 
jatažas, 5543 So. Albany, 5 kamb, 

autom, garažas 58th prie Cali- 
::ornia avė., 6 kamb. 2 aut garažas, 
Pamatykite savininką arba šaukite 
VICtory 3669, Mr. Gerlich.

VELYKŲ BARGENAS
Parsiduoda geras muro namas, 

geroj vietoj, 2 fliatų, 6—7 ruimai, 
šiluma, aprenduotas $97.50 į mėn.; 
Kaina šiandien $7,300 pusę įmokėti, 
likusi pirmas morgičius. Matyk 
savininką vietoj. Apleidžia miestą. 
5413 So. Peoria st. 1 blokas West, 
Halsted st.

KODĖL NUOMĄ MOKĖTI?
Pavyzdiniai namai atdari inspek

cijai. F. H. A. Paskolos.
C. C. MAZDIN, 

Archer ir Christiana Avė.
PROspect 5036 VIRginia 1109

PARSIDUODA 6 kambarių, 
1% aukšto namas, stucco, 30x125, 
2 automobilių garažas, cementuota 
iela, daug pagerinimų, žemi taksai, 
maži apšildymo kaštai. Savininkas, 
4422 N. Central Park Avcnue, Ir- 
ving 1162.

NAMŲ BARGENAI
BRIGHTON PARKE—2 fliatų 5 

ir 5 kambariai ant cemento funda
mento, garažas. Randasi ant Fair- 
field, netoli 43-čios. Kaina $3,500; 
įmokėti $500.

MARQUETTE PARKE—7 kamb. 
namas, tinkamas dėl 2 šeimynų gy
venimui. Karštu vandeniu šildomas, 
garažas. Randasi ant Talman neto
li 70 gatvės. Kaina $4700; mažas 
įmokėjimas.

6 kambarių mūrinis bungalow. 
Visi vėliausios mados įtaisymai. 
Randasi ant RockwcH, netoli 69-tos 
įmokėti $1,000.

2 flatų po 6 kamb. mūrinis 2 
karų garažas. Pirmos lubos, apšil
domos. Kaina $6,800; įmokėti $1000

5 kambarių medinis cottage. Ran
dasi ant 70tos netoli Westcm. Kai
na $3300; įmokėti $700, kitus kaip 
rendą.

Taipgi turime visokių kitokių na
mų, didelių ir mažų, galima pigiai 
pirkti arba mainyti kas ką turite.

C. P. SUROMSKIS and CO. 
6921 So. Wcstern Avė.

Republic 3713, vakarais Prosp. 1111

PARSIDUODA 2-jų flatų mūri
nis namas 5—6 kambarių, 2 šildy
tuvai. Langiniai porčiai, dideli 
kambariai, gerame stovyje. 3518 S. 
Francisco. $5,250.

KOHOUT BROS.
145 N. Clark St.
Franklin 5047.

FARMS FOR SALE 
Ūkiaii Par^viinui

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. Joseph 
Upės, parduos pigiai, kad skubiai 
parduoti, dėl ligos. D. BERTASH, 
Colon, Michigan, R. R. 1.

PARSIDUODA graži farmft 20 
akrų. Geri budinkai, didelis vyšnių 
ir kitokių vaisių sodnas, prie gero 
kelio, arti Hart, Michigan mieste
lio. Kreipkitės. ANNA LlNBERT, 
R. 2, Box 219, Hart, Mich.

PARDUOSIU PIGIAI bizniavą 
farmą, gera žemė, budinkai, daug 
gyvulių, geros mašinerijos su gerai 
einančiu bizniu. Tavernas ir gasoli- 
no stotis. Parduosiu arba mainysiu 
ant medinio ar mūrinio namo Chi
cagoje. Viskas išmokėta.

CHAS URNICH, 
2500 West 63rd Street, 

PROspect 6025.

SOIL—FOR SALE 
_____Juodžemis—Pardavimui 
JUODŽEMIS MAIŠYTAS SU HU- 
MUS ir Peat Moss, įtręštas, parduo
damas bušeliais ir vežimais. 5 bu
šeliai už $1.00, 10 bušelių už $1.50. 

Pristatoin visur.
CHARLES GAVCUS, 

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

arba WORTH 193.

WHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai P^rdavimtaj

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

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Westerft Avė., 

Chidago, III. TeL REPublic 5051
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8 NAUJIENOS, Chicago, III.

INTERNATIONAL HARVESTER-C.I.O.
DERYBOS NEINA SKLANDŽIAI

Unija Vėl Kalba Apie Streiką
International Ilarvester, CIO, 

taipgi AFL atstovai dabar de
rasi Washingtone, D. C., su fe- 
deraliais atstovais McCormciko 
ir traktorių dirbtuvės ginčo rei
kalais, bet derybos ikišiol neda
vė rezultatų.

Kompanija ir AFL pasirašė 
valdžios pasiūlytų susitarimų, 
bet CIO atsisakė savo parašus 
pridėti.

Kaltina Diskriminacija
CIO ūkio mašinų lokalas va

kar pagrasino, kad vėl streikų 
paskelbs, jeigu kompanija ne
nustos diskriminavusi CIO dar
bininkų ir lyderius neseniai at
šauktame streike.

Kompanija lokalo kaltinimus 
užginčijo, ir pasiūlė valdžiai at
siųsti savo atstovų į dirbtuvę 
situacijų savo akimis pamaty
ti. “Tarp AFL ir CIO darbinin
kų dirbtuvėje eina trinimasis, 
bet kompanija už tai negali at
sakyti, nors ir bando dirbtuvėj 
tvarka palaikyti.”

Situacija Skerdyklose
Tebevyksta derybos naujai 

sutarčiai sudaryti tarp CIO ir 
Chicagos skerdyklų bendrovės 
Union Stock Yards and Transit 
Company. Tikimasi streiko iš
vengti.

PolicijaCurie Dirbtuvės

Chicagos iž Clearingo polici
jos* skvadkariai vakar patrolia- 
vo Continental Can Co., dirb
tuvę, adresu 5401 West 65th 
Street. Tarp kompanijos ir CIO 
Plieno unijos buk įvykęs aš
trus susikirtimas. Dirbtuvėj dir
ba apie 800 darbininkų.

V. M. Zenzinovo 
Paskaitos

Rytoj, balandžio 5 d., 7:30 
vai. vakaro, Rusų piliečių klube 
(1606 N. California Avė.) įvyks 
V. M. Zenzinovo paskaita rusų 
kalba. Tema: “Hitlerio ir Sta
lino karas su Europa”. Savo 
paskaitoje jis palies šiuos klau
simus: Bolševizmas ir .hitleriz- 
mas iki 1939 metų. — Mirtini 
priešai."— “Bolševikai gyvena 
melu/apgaule, vogimu, plėšimu” 
— Hitlerio žodžiai iš jo knygos 
“Mano kova”. — Komunistai 
ir socialnacionalislai Vokietijo
je. — Vokiečių reichsveras ir 
raudonoji armija. — Kas vyko 
prieš Stalino sudarymų pakto 
su Hitleriu rugpiučio 23 d. 1939 
m.? — Padaryto pakto reikš
mė Vokietijai ir Sovietų Rusi
jai. — Jo pasėkos. — Galimos 
perspektyvos.

Zenzinovas tik šiomis dieno
mis atvyko iš Europos. Jis yra 
išgarsėjęs rusų žurnalistas ir 
veikėjas, priklausąs įsocial-revo- 
liucionierių grupei. 

• • •
Kita paskaita įvyks sekma

dienį, bal. 6 d., Douglas audito
rijoje (3200 Ogden Avė.). Pra
džia 2:30 vai. po pietų. Paskai 
tos tema yra susijusi su Balka
nų įvykiais bei jų reikšme ry
šium su dabartiniu karu.

Zenzinovas nušvies Stalino 
santykius su Hitleriu, ir ar ga
lima tikėtis, kad bolševikai rems 
Angliją.

Įžanga 25 centai.

Paaukavo $2 “N.” 
Namo Fondui

Sunku, sako, butų be 
‘Naujienų”

Senas “Naujienų” skaityto
jas, J. Prascevičia-Prass, at
naujino dienraštį pusei metų ir 
paaukavo 2 doleriu “Naujienų” 
namo fondui.

Man atėjus atnaujinti laik
raštį J. Prass sako: “Mankie- 
kiene, aš jau susirūpinęs, kad 
jus pavėlavote. Jau trys dienos 
atgal mano prenumerata išsi
baigė. Bijau, kad nesustabdytų 
laikraštį. Be Naujienų butų 
sunku ir vienų dienų pergyven
ti.”

Prass sako: “Skaitysiu ‘Nau
jienas’ kol tik busiu gyvas, o 
gyventi manau dar pusę š m 
to metų.”

P-as J. Prass yra linksmo 
budo ir draugiškas žmogus, in
teligentiškas ir apsišvietęs. Gy
vena pas gerų šeimininkę, p. 
Petrąitienę po antrašu 2906 W. 
39 pi. __K. M.

Šį Vakarą Nepa
prastos Rystynčs

Dariaus-Girėno Posto svetai
nėje, 4416-20 So. Western avė. 
įvyks nepaprastos ristynes, ku
rias rengia pats Dariaus-Girėno 
Postas, 2’71 tbe American Le- 
gion.

Pelnas eina Drum ir Bugle 
Corps palaikymui ir lavinimui.

“Wrestling Show” ‘ prasidės 
kaip 8:30 vai. vak. Risis visi 
pagausėję ristikai, ir parodys 
dar nematytus “triksus”, tad 
prašome visus atsilankyti šįva- 
karą ir pamatyti šias svarbias 
ristynes.
Atsiveskit Draugus, Kaimynus

Johnny Mason yra šių risty- 
nių promoteris ir prižiūrėtojas. 
Posto nariai malonėkite kiek ga
lint skaitlingiau susirinkti, taip 
pat nepamirškit pasikviesti sa
vo draugus ir kaimynus, nes vi
siems yra žingeidi! ir verta pa
matyti, ką tai iš sporto veiki
mo, ir tuom pačiu kartu parem
ti Dariaus-Girėno Posto jaunuo
lius — Drum ir Bugle Corps.

Jie Verti Paramos
Jie tikrai yra verti paramos, 

nes jau daug kartų yra dalyva
vę svarbiose ir įvairiose, musų 
tautois ir šiaip visuomeniškuo
se parengimuose.

Ateityje jie galės dar geriau 
savo pareigas atlikti, kuomet 
bus gerai išlavinti, ir aprūpin
ti gerais instrumentais.

Tad, visi šįvakarą į Legiono 
svetainę, pasižiūrėti labai įdo
mių ristynių!

Frank Krasauskas.

Žuvo Įkritęs Į Kubilą Pabrangs Gasolinas
Karšto Vandens [Ilinojuj

CICERO. — Loretto ligoninė
je mirė mirtinai sužeistas 27 
metų darbininkas, Casimir Tro 
cki, nuo 1309 Greenview avė.

Jisai įkrito į kubilą karšto 
vandens Chicago Vitreous Ena- 
mel Products Co., dirbtuvėje, 
1423 S. 55th Court, Ciceroj.

Stengiasi Rasti Sutarimą Fordo Streike.

CIO paskelbus streikų Fordo dirblųvėpj, Dearborn, Mich., Michigan valstijos mc-
diacijos taryba sušaukė posėdį stengdamas^surasti kelius sustabdyti streikų, pirm 
negu jis išsišakos. Iš kairės dešinėn: Thohias J- Donahue, Byron Ballard, John D. 
Lynch, Gubernatorius MurVąy D. Vau Wagoųer, i;' Oscar Olandcr, valstijos policijos
l-.mnisi :onierius. v

Pr«ęš Ikiioiančius.

Gatvė pilna visokių atmatų, net plytgalių, kurie buvo panaudoti apsimėtymui 
per susirėmimų tarp CIO pikietininkų ir nostreįkuojančių prie Lordo dirbtuvės, 
Dearborn, MicĮi. Raitasis policininkas, turbūt ipatydamas, kad kas nors oru atlieka 
jo link, užsidengia veidų.

rai lye, negras, vienas is Keturių vytų, Kurie žuvo susioauuyme prie lairm
mies Crcek kasyklos, Harlan apskrity, Ky., per streiko susirėmimų. Penki kiti buvo
sužeisti.

IR GUBERNATORIAUS AUTOMOBILIS NUKENTĖJO

PRANEŠIMAS 
$ • 

šiuo pranešame visiems musų klijentams, kad Bruno Ray 
Mathews (Matijošaitis) nėra įgaliotas rinkti skelbimus arba 
prenumeratas '“Naujienoms” arba priimti pinigus “Naujienų” 
vardu. “Naujienų” Administracija.

A

1941 Packardas 
“Naujienų” Piknike 
Liepos 27-tą

Illinois, Wisconsino, Michi- 
gan, Indianos ir keliose kito
se valstijose Standard Oil Com
pany pakelia gazolino kainą Ug 
cento galionas.

Panašiai kainas netrukus pa
kels ir kitos gasolino bendro
vės. ............ \

NA uJlr/N U-AGM t TAlttpJlOlG

Wisconsino gubernatorius Julius P. Heil stovi prie savo automobilio, kuris buvo 
kiek apdaužytas per sujudimų tarp pikieti liirkų, kada gubernatorius kalbėjo prie 
Allis-Chalmers dirbtuves.

NAUJIENIETI!
Ar tamsta pasiėmei knygutę 

likietų platinimui? Jei dar ne
turi, tai pasiimk nors vieną, 
nes parduodamas tikietus pri
sidės! savo darbu prie Naujie
nų Namo Fondo. Tikietai tik 
10 centų ir bus geri į pikniką, 
kuris įvyks Sunset darže lie
pos 27 dieną. Ten bus naujas 
1941 metų Packardas.

Kiekvieno naujieniečio yra 
pareiga pasiimti tikietų ir iš 
platinti tarp savo draugų ir pa
žįstamų.

Ar tamsta kaipo naujienietis 
ir geras patriotas “Naujienų” 
atlikai savo pareigų? Nelauk 
rytojaus, bet pasiimk tikieti 
platinimui šiandien!

Pasiėmė knygutes tikietų pla
tinimui sekanti “Naujienų” rė
mėjai :

J. Spudas
.J. Oksas
J. Krūmas
B. šūkis
M. Tumavičius
A. Mate ko n irs
V. Stulpinas
J. Juozaitis 
M. Žiūraitis 
J. Alikonis 
M. Kavaliauskas
B. Januškienė 
P. J. Puniška 
J. Navefrauskas 
Mrs. M. Gulbin 
P. Daubaras
A. Urban 
J. Stravinskas 
A. Zilevičienė 
S. Mikolaitis 
M. Miknaitis

Kiti “Naujienų” Draugai
Mrs. Misčikaitienė, darbšti 

naujienietė, pasiėmė 12’ knygų 
čių tikietų rengiamo piknike 
“Naujienų” Namo Fondui. Ka
dangi p. Misčikaitienė priklau
so prie daugelio įvairių drau
gijų, tai jai bus lengva išdalin 
ti tiek knygučių tarp save 
draugių naujieniečių, kad jos 
parduodamos tikietus irgi pasi
darbuotų “Naujienų” labui.
Sekanti biznieriai pasiėmė kny

gutę tikietų pardavimui:
Mrs. A. Navickienė, turint, 

taverną, 100 Broadway Avenue, 
Melrose Park, III.

Mrs. M. Macikevičienė, tu
rinti tavernų, 1036 E. 93rd st., 
pasiėmė vieną knygutę tikietų. 
bet mano, kad galės išparduoti 
dar keletą.

Ponai Shilumai, turinti taver
nų, 500 W. 39th st., pasiėmė 
vieną, bet mano, kad galės par
duoti dar keletą.

Juozas Kaupas, turįs taverną, 
2100 W. 23rd Street.

(Bus daugiau)
Alex Ambrose.

Nedirba Fordo 
Dirb. Chicagoj

Dėl streiko Fordo River 
Rouge dirbtuvėj, Mich., darbas 
sustojo ir Fordo dirbtuvėje, 
Hegewische, prie 130th ir Tor- 
rence avenue. Ši dirbtuvė, sa
ko, negauna dalių automobi 
liams statyti.

VAKAR CHICAGOJE •
• Neseniai mirusi Mrs. Mar- 

garet G. Morton, paliko $2,- 
500,000 turto. Valstija iš tos 
sumos gavo $150,701 palikimų 
mokesčiais. Velionė buvo našlė 
steigėjo garsios Morton Salt Co., 
bendrovės.

• 1939 metais mirusi chica- 
gietė, Mary Shelton Leonard, 
5743 Blackstone avenue, paliko 
$14,000 savo borderiui, Chaun- 
cey H. Bell, 1856 Carroll. Gi
minės užvedė bylų teisme, kon- 
testuodami palikimą. Teismas 
sumažino Beli’ui skiriamą dalį 
turto iki $3,000, o skirtumą pa- 
skinstys giminėms.

O Nuo Clark ir Polk kas tai 
pavogė troką su 21 dėže viso
kių rūbų. Priklausė Lasham 
Cartage bendrovei.

• Adresu 1235 W. Marųuette 
Road, nusinuodijo 42 metų šo
feris, George Dykenia.

• Nuodų išgėrusi mirė 35 
metų Mrs. Robert Pine, 7804 
West 26th Street, North River-

t

side. ‘ '
• Prie 87th ir Southpark 

Kensingtono policija suėmė ke
turis jaunuolius. Vieną jų pa
šovė. Jie kaltinami automobilių 
vogimu ir plėšimu. Pašautasis 
yra Richard Graytopf, 18, 6145 
Kimbark avenue, o kiti tiys, 17 
m. Charles Reągan, 6129 l)rexe’ 
avenue, 10 m. Ted Burke, 548 
Cabrini Street, ir 17 m. Robert 
Erickson, 6214 Blackstone avė.

• Keturi Oak Parko ir River 
Forest tėvai turi sumokėti $4.- 
000 pataisyti žalą namams,' ir 
sudėti naujus langus, kuriuos 
jų sūnus išdaužė mėtydami ak
menis į gyvenamus butus ir 
krautuves. “Jie mokinosi tiks
liai į taikiklį šaudyti,” aiškino
si berniukai.

• Emigracijos departamen
tas įteikė reikalavimą federa- 
liam teismui atimti pilietybę 
15 kai italų ir vokiečių, kurie 
pritaria fašizmui ir yra išvykę 
į Italija ir Vokietiją gyventi.

• Apie 3,700 žmonių užva
kar vakare dalyvavo koncerte— 
įvairenybių vakare, kuris buvo 
surengtas Civic Operoje Grai
kijai šelpti. Įplaukų parengimas 
davė $55,000. Dalyvavo daug 
Hollywoodo ir radio aktorių.

• Bartenderių unija ruošia
si panaikinti pašalpą ligoje, ir 
pašalpą nariams, kurie dėl ligos 
ar sužeidimų nebegali dirbti.

Pagrobė Jauną 
Bridgeportietę

Apiplėšė, Vėliau Gražino 
Dalį Pinigų

Nežinomo, apie 24 metų pik
tadario “nelaisvėje” vakar tris 
valandas išbuvo 22 metų Anne 
Policello, bridgeportietė nuo 
3563 Lituanica avenue. Po šo
kių', ji su vaikinu, John Bute- 
ro, 459 N. Peoria, Bustojo auto
mobilyj ties Commonwealth ir 
3urf gatvių. Ten abu piktadar.is 
užklupo. Apiplėšęs Butero, jį iš
metė iš automobilio, ir nuva
žiavo su mergina iki Lake ir 
Halsted.

Ten jų laikė “nelaisvėj”, vė
liau atėmė $10.00. Ją išmesda
mas iš automobilio, piktadaris 
davė jai $2’.00 gatvekariui.

Paskutinėmis dienomis Chica
gos urmo rinkoje labai ėmė 
brangti kiaušiniai. Vieną dieną 
kaina pašoko IV2 centų tuzi
nas. -

Amatininkų unijos ir kelios 
pilietinės organizacijos balan
džio 16 laikys konferenciią Ha
miltone viešbutyje, 10 S. .Dear
born, Rur išdirbs planus ben
dram Gegužės Pirmos minėji
mui. A"-




