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GRAIKAI SULAIKĖ NACIU INVAZIJOS ARMUi t

IŠMUŠTA TŪKSTANČIAI VOKIEČIU
Britų aviacija parode dideli aktyvumą

puolimas vi-

kelias vokie- 
ir išklojo ke

bal. 7 
dvi na- 
nedave 
Vokie- 
vienos 
vietos.

ATĖNAI, Graikija, bal. 7 d. 
— Graikų karo pranešimas sa
ko, kad jų kareiviams pavyko 
sulaikyti vokiečių 
šame fronte.

Graikai atmušė 
čių tankų atakas
lis tūkstančius vokiečių pėsti
ninkų, kurie sek e tankus. Vo
kiečių lavonai guli išilgai visą 
graikų-bulgarų sieną. Vokiečiai 
manė, kad jie galės įsiveržti tan
kų padėdami, bet kai graikai 
sunaikino tankus, buvo išmuš
ti juos sekusieji pėstininkai.

Vienoje vietoje vokiečiams 
pavyko pramušti pirmąją fron
to liniją. Ten naciai vartojo ne 
tiktai tankus, bet ir didelius 
aviacijos burius. Bet graikai ir 
ten sulaikė vokiečių įsiveržimą.

Graikai kovoja nelygiomis są
lygomis. Jiems tenka grumtis 
su priešu, kurio skaičius yra 
dešimtį kartų didesnis, jiems 
tenka spirtis prieš ginklus, ku-| 
rių pajėgumas yra 100 kartų! 
geresniu už graikų ginklų pa
jėgumą.

Graikai vienoje vietoje sunai
kino 10 nacių tankų ir paėmė 
kareivius nelaisvėn.‘Visose fron
to linijose pasiryžimas atsilai
kyti priešui yra didelis.

strateginiais 
nutarė pasitraukti 

sunkiai ginamų po-

pasiekė žinios, kad 
nepavyko pralaužti

BERNAS, Šveicarija, 
d. — Teko patirti, kad 
cių blitzkriego dienos 
jiems lauktų rezultatų, 
čiai nepajėgė užimti nei 
svarbesnės strateginės
Jie įsiveržė Jugoslavijon, nes ju
goslavą štabas, 
sumetimais, 
iš klonių ir 
zicijų.

Šveicariją 
vokiečiams
graikų sienos. Vokiečiai bom
bardavo kai kurias vietas, bet 
jų aviacija turėjo didelius nuo
stolius. Graikai numušė didoką 
jų orlaivių skaičių.

KAIRAS, Egyptas, bal. 7 d. 
— Britų karo aviacija smar
kiai bombardavo karo taikiniui 
Sofijoj, Bulgarijos sostinėje. Ki
ti britų 
bardavo 
munijoj

Britų
kovos linijų ir netrukus pradėt 
karo veiksmus. Ligi šiam me
tui britų ekspedicijos stovėjo 
atokiai nuo sienų, nes graika 
nenorėjo, kad priešas panaudo
tų britų jėgų atvykimą karų 
pretekstui. Dabar britai vyksta 
frontam G

aviacijos daliniai bom- 
strategines vietas Ru- 
ir kitose vietose, 
karo jėgos artėja prie

Naciai Užpuolė Graikiją ir Jugoslaviją. LIETUVIŠKI BOLŠEVIKAI VADINAMI
LIAUDIES PRIEŠAIS

Riiaai įima vaia ia I Bus sudarytas specialus komi- KUSai JUOS veja IS gariatas S0Vchozams tvarkyti, 
komisariatų kurio pryšaky bus pastatytas 

iš Maskvos atvažiavęs “specia- 
; listas”.

Nesenai iš 
šariato buvo 
komisariatas, 
komisariatan 
biurokratija.

KAUNAS, Lietuva, bal. 7 d. 
— Komunistų partijos “Tiesa** 
skelbia, kad vadovaujant komi
sarui Leonui Sosnovui ir padė
jėjui žitkovui, žemės ūkio ko
misariatas pertvarkomas.

Jie išmeta visus liaudies prie
šus, kurie ligi šiam metui val
dė minėtą komisariatą ir daug 
blėdies padarė žemės ukiui.

Šį komisariatą valdė saloninis 
bolševikas Mickys, Klišys ir ki
ti atsakomingi kompartijos na
riai.

Rusai didina biuro 
kratizmą

KAUNAS, Lietuva, bal. 7 d. 
— žemės ūkio komisaras So- 
snovas nutarė išskirti iš žemės 
ūkio komisariato sovehozų sky
rių.

VOKIEČIAI ĮSIVERŽĖ JUGOSLAVIJON
Užėmė kelis mies 

telius
Britų orlaiviai išardė Ven

grijos geležinkelių linijas, 
sprogdino kelis strateginius 
tus.

su- 
til-

žemės ūkio komi- 
išskirtas miškų

Naujai sudarytan 
skiriama nauja

. . , ■ "į' i . ACMK-NAOJJLEM V 'l'elepiiuio
Hitleris pasiuntė savo numarinę galybę į Graikiją ir Jugoslaviją “išvaryti an

glus iš kontinentalės Europos.” Rodyklės parodo vokiečių judėjimą sulig vėliau
sių pranešimų, žiniomis iš fronto, aiigjų kariui, padeda graikams atremti nacių 
“žaibinę’**atakąy kai tuo tarpu p^aulis^štębisi. kas išeis iš Soviėtų.-Jugoslavijos ne
puolimo ir draugiškumo sutarties, kuri pasirašyta penkioms valandoms prieš na
cių ataką.

Jugoslavai puola ita
lus Albanijoj

Kalininas draudžia 
vagystes Lietuvoje

VILNIUS, Lietuva, bal. 7 d. 
— Sovietų Lietuvos spauda iš
spaudė Kailnino pasirašytą uka- 
zą, kuriame draudžiama vogti 
valstybės turtas.

Skundžiamasi, kad valstybės 
turtas labai vagiamas ir vagi
liai dažniausiai nesurandami. 
Kalininas liepia saugoti valdžias 
turtą ir pasižadėjo bausti vagi
lius.

Ukaze Kalininas nepažymėjo 
ar jis 
sijos 
tams,’, 
liauja.

bus taikomas ir iš Ru- 
atsiųstiems “specialis- 
kurie daugiausia vagi-

BERLYNAS, Vokietija, bal. 
7 d. — Vokiečių karo praneši
mas tvirtina, kad jų kariuome
nė įsiveržė 18 mylių Jugosla
vijos gilumon.

Pranešimas nesako kokiose 
vietose padarytas įsiveržimas. 
Vokiečiai paėmė du jugoslavų 
miestelius ir tikisi užimti dar 
kelis. •

Vokiečių kariuomenė visose 
fronto Zonose sutinka labai stip
rų pasipriešinimą ir tenka ko
voti dėl kiekvienos mylios.

Rengiamasi išvalyti 
Albaniją

posėdžių salės, kol nepriėjo su
tarimo.

Tvirtinama, kad angliakasių 
streikas taip pat bus baigiamas. 
Jau sutarta dėl naujo kontrak
to. •<

Pietinių valstybių angliakasių 
unijos nesutinka pasirašyti, bet 
ir su jomis bus susitarta.

AMERIKA PADEDA JUGOSLAVIJAI
Siunčia ginklus 

ir vaistus

Svarbus perspėjimas 
vokiečiams

bai, 
šta- 
kad

LONDONAS, Anglija, bal. 7 
d. — Londono karo sluoksniuo
se kalbama apie reikalą išvyti 
italus iš Albanijos.

Ligi šiam metui graikams pa
dėjo tiktai britų aviacija, nes 
toks buvo graikų vyriausybės 
pageidavimas. Dabar bus pasių
stos britų karo jėgos, aviacija 
ir likviduoti italų kariuomenėm 
likučiai šiame fronte.

Graikų vyriausybė šiandien 
pati pageidauja greičiau likvi
duoti šį frontą.

BERLYNAS, Vokietija, 
7 d. — Vyriausias vokiečių 
bas perspėja gyventojus, 
šiame fronte negalima laukti 
greitų ir didelių laimėjimų.

Vokiečių štabas žino, kad šis 
karas bus sunkus ir negalima 
vartoti blitzkriego metodų.

Vokiečių štabas turi domėj 
visas šias sunkenybes ir per
spėja gyventojus nepamesti ge
ros nuotaikas, jei nebus skel
biami dideli laimėjimai pirmo
mis kovos dienomis.

Bombarduotos žiba 
lo versmės

Mussolini nusiminęs 
dėl Etiopijos

ROMA, Italija, bal. 7 d. — 
Italijos karo pranešimas sako, 
kad Addis Abeba, Abisinijos so
stinė, pateko į britų rankas.

Ši žinia labai paveikė val
džios sluoksnius ir visus gyven
tojus, nes daugelis italų ran
dasi Abisinijoj.

Mussolini perspėja kraštą, 
jog ten gyvenantiems italams 
nieko neatsitiko, nes pati italų 
policija perdavė miestą britams. 
Taip pasielgta, nes norėta iš
vengti abisiniečių keršto. '

Pataria greitinti gin
klų gaminimą

WASHINGTON, D. C., bal. 
7 d. — John Biggers, atsako- 
mingas atstovas ginklų gami
nimo komisijoj, pareiškė, kad 
reikia skubėti gaminti gink
lus.

Jis pabrėžė, kad ypatingai yra 
svarbios ateinančios 100 dienų.

Jeigu Amerikos fabrikai su
gebės pagaminti pakankamai 
ginklų ir pasiųsti juos į kovos 
lauką, tai gal ir Amerikos ka
reiviams nereikės eiti į kovos 
laukus.

Atvyko sužeistas 
britų laivas

7

WASHINGTON, D.
7 d. — Sekretorius Hull 
kė 'vokiečių užpuolimą

bal.Vj., 

pasmer- 
ant Ju

goslavijos ir pavadino jį barba
rišku veiksmu.

Amerikos uostuose randasi 
keli jugoslavų laivai, kurie veš 
moderniškus ginklus kovos 
frontan. Jugoslavai gaus iš 
Jungt. Valst. prancūzų mode
lio patrankų.

Raudonojo Kryžiaus atstovas 
pareiškė, kad jau kraunami vai
stai į jugoslavų laivus. Vaisių 
vertė viršyja milijoną dolerių.

Matsuoka Maskvoje praba? 
tris dienas ir pasimatys su svar
besniais politikieriais. Rytoj 
Matsuoka pietuosiąs su Ame
rikos ambasadorium Stenhard- 
tu. Jiedu yra seni pažįstami ir 
draugai.

Neskelbiama pasikalbėjimų su 
Molotovu turinys. Taip pat 
žinomi Matsuokos padaryti 
sitarimai su Hitleriu.

BELGRADAS, Jugoslavija, 
bal. 7 d. — 250 nacių orlaivių 
bombardavo Belgradą, nežiū
rint, kad jis yra paskelbtas at
viru miestu.

Vokiečiai sukėlė labai daug 
gaisrų. Jugoslavų vyriausias 
štabas komanduoja karo ope
racijas visuose frontuose.

Albanijos pasienyje artileri
ja pradėjo apšaudyti italų pos
tus ir jugoslavų kariuomenė 
trukus pradės puolimą.

ne-

ne
is u-

Britai traukiasi 
Lybijoj

- - Lietuvą kviečia 
parodon

VILNIUS, Lietuva, bal. 7 d. 
—- Sovietų Lietuvai Maiskva 
pranešė, kad Maskvos parodo
je yra paskirtas vienas pavilio- 
nas Lietuvai, Latvijai ir Esti
jai.

Pataria valdžiai ten išstatyti 
savo giminius.

Tuo pačiu metu praneša, kad 
pavilionas jau išpuoštas Stali
no paveikslais ir raudonomis vė
liavomis. Paviliono išvaizda yra 
orientališka ir Lietuvai jis 
brangiai nekainuosiąs.

Petain nekovos 
prieš britus

7bal. 
ir toliau 
Bengazi. 

galės at-

d.

d.

Graikai atsako 
nacių notai

d.

BUDAPEŠTAS, Vengrija, bal.
7 d. — Jugoslavų ir britų orlai
viai vakar smarkiai bombarda
vo Rumunijos ir Vengrijos ži
balo versmes.

Visur sukelti dideli gaisrai, 
kurie ligi šiai dienai dar neuž
gesinti. Jugoslavai bombardavo 
vokiečių kariuomenes koncen
tracijos įvairiose Vengrijos vie
tose.

Išsprendžiami svar 
bus streikai

NEW YORK, N. Y., bal.
d. — Sekmadienį New Yorko 
uostan įplaukė sužeistas britų 
karo laivas Malaya. Amerikos 
laikraščiai nespaudė žinios, kad 
nesužinotų vokiečiai, bet Berlyr 
nas vistiek buvo informuotas.

Laivas sustojo Staten Island 
prieplaukoje ir manoma, kad 
bus pataisytas vietos dokuosej

Sekretorius Knox prašė laik
raštininkų neskelbti žinių apie 
įplaukiančius laivus ir nedėti 
fotografijų.

ATĖNAI, Graikija, bal. 7
— Graikų vyriausybė paneigė 
visus nacių primestus kaltini
mus karui pradėti.

Patys nacių ministeriai skel
bė, kad jie esą patenkinti grai
kų neutralumu. Naciai žinojo, 
kad britai buvo pasiūlę žymiai 
didesnę karo jėgą prieš italus, 
bet^graikai paėmė tiktai ribo
tą aviacijos skaičių.

Vokiečiai buvo informuoti 
apie britų aviacijos jėgas Grai
kijoj ir pabrėžė, kad ši jėga 
jiems nerupi, lies ji esanti vi
siškai maža.

VICHY, Prancūzija, bal. 7
— Maršalas Petain per radiją 
pasakė kalbą į Prancūzijos gy
ventojus vidaus ir užsienio po 
litikos reikalais.

Jis pabrėžė, kad prancūzai 
jokiu budu nekariaus prieš bri
tus. Prancūzų garbė neleidžia 
jiems pradėti kovoti prieš bu* 
vusius savo sąjungininkus.

Petain skundėsi, kad gyven 
tojai nerespektuoja jo režimo 
atstovų ir smarkiai išgyrė ge 
nerolą Weygandą.

KAIRAS, Egyptas, 
— Britų karo jėgos 
traukiasi į rytus nuo 
Britai manė, kad jie
sispirti už Bengazi, bet vokie
čių karo jėgos, ypatingai avia
cija, j^ra žymiai stipresnės.

Britų kariuomenė priėmė ita
lų vicekaraliaus emisarą, kuris 
prašė apsaugoti italus Addis 
Abeba mieste.

Britų kariuomenė davė Ao- 
stai prašomas garantijas. Abi
sinijos kalnuose tęsiamos kovos 
su pasitraukusiais italų karei
viais.

“Pertvarkys” Dotnu
vos akademiją

DOTNUVA,” Lietuva, bal. 7 
d. — Valdžia pranešė, kad Dot
nuvos žemės ūkio akademija 
bus “pertvarkyta” iš pagrindų.

Ji bus pritaikyta “socialisti
niam ukiui”, dabar ji tiko tik
tai kapitalistiniam ukiui. Tvar
ka joje bus tokia pati, kaip ir 
R tusi jos panašiose akademijose.

Sena rašomoji mašinėlė Lietu
voje dabar kainuoja 2,000 rbl. 
Anksčiau už tokią mašinėlę rei
kėjo sumokėti 400 rbl.

Turkai puola na
cius. . . per radiją

WASHINGTON, D. C., bal.
7 d. — Tarpininkavimo komi
sijos atstovams pavyko išsprę
sti du mėnesius besitęsęs Allis 
Chalmers bendrovės streikas. Saulė teka 5:22 v. r.,. leid- 
Atstovai tol negalėjo apleisti žiasi 6:15 v. v

Didelis debesuotumas, gali* 
mas lietus.

Molotovas priėmė
Matsuoką

ANKARA, Turkija,, bal. 7 d. 
— Turkų radijas labai smarkiai 
puolė nacius už įsiveržimą Grai 
kijon ir Jugoslavijon.

Tvirtina, kad nacių paskelb
tos karo priežastys nieko ne
įtikina, nes jos nėra tikros. Von 
Papenas vakar matėsi su, turkų 
užsienio ministeriu ir informavo 
apie naujai pradėtą karą.

Turkų kariuomenė mano lai
kytis neutraliai. Ji pradėtų ko-

MASKVA, Rusija, bal. 7 d.
Komisaras Molotovas į šian

dien priėmė Mątsuoką, kuris vą, jeigu : Turkija- tiesioginiai 
! tik t ką grįžo iš Vokietijos, 'butų užpulta.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Jugoslavai pradėjo pulti italus Albanijoj ir atėmė iš jų 

niestą Skutari. Jugoslavai puola italus ir Adriatikos juros ga- 
e. Jie atėmė iš italui Fiumę miestą. Paėmė didoką skaičių ita- 
ų kareivių nelaisvėn.

— Vokiečiai labai smarkiai puola Šturmą upės slėniu. Jie 
rutinai nori įsiveržti Graikijon. Graikams pagelbon jau eina 
jritų divizijos.

— Jugoslavijos aviacija smarkiai bombardavo vokiečių ka- 
o jėgas, sutrauktas Vengrijoj. Padarė vokiečiams didelių nuo

stolių.
— Abisinijoj baigiamos naikinti Mussolinio jėgos. Vakar 

jritų kariuomenė paėmė Debra Marcos miestą. Pas britus per
ėjo su italais kariavęs etiopų lyderis ir palengvino paimti mie
stą. Užmušta apie 100 italų.

—- Laisvi prancūzai supa Massaua uostą. Iš viso britai da
bar turi nelaisvėje 190,000 italų, kurie buvo Afrikos kariuo
menėje.

— Vienon graikų tvirtovėn nusileido didokas vokiečių pa
rašiutininkų skaičius, bet graikai juos visus suvaldė.

u — Anglija nutraukė diplomatinius santykius su Vengrija 
■ir pradėjo bombarduoti strateginius centrus.
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VALDYBA:’
K. K AIRIS, prezidentas K. AUGUSTAS, odininkas
P. J. RIDIKAS, vi ce-prezidentas P. GALSKIS,. trikJti^s
V. MANKUS, sekretorius P. MILAŠEVtčIUS, trtisiisas

P. MILLER, finansų sekretorius.
DR. KiONTVIDAS, Dr-josk Dukterį®; K. GUGIS, Dr-jos Advokatas^

IŠGELBĖTI NUKRITUSIO ORLAIVIO KELEIVIAI / Rado Negyvą 
J. Krikstanavičių

T0WN OF LAKE. — Adre
su 4300 South \Vood Street, ant 
grindų gyvenamam kambaryje 
buvo atrastas negyvas Jonas 
Krikstanavičius. Jis apie 53 me
tų amžiaus. Atrodo, kad mirė 
širdies liga.

Veliones kūnas J. F. Eudei 
kio koplyčioje.

SAVAITRAŠTIS-

IŠ CHICAGOS LIETIMU DRAUGUOS 
PASTOGES

“ARGENTINOS

VAJAUS PRADŽIA
Sakoma, kad gera pradžia — ( 

lai puse darbo.
Vadinasi, kas gerai pradeda, 

(as jau pusę dani'o nudirbd. Jei 
taip iš tiesų yra, tai musų pra
dėtas darbas turi pasisekti.

Kaip žinia, nuo kovo 1 d. 
prasidėjo vajus.

Kadangi pirmas mėnuo jau 
pasibaigė, tai dabar galiiiia 
spręsti apie darbo pridž.'į. Ki
tais žodžiais sakant, galima 
spręsti apie tai, kiek vajaus 
pradžia yra sėkminga.

Per pirmąjį mėnesį buvo įra
šyta 50 naujų narių.

Kalbėkime šiaip, kalbėkime 
taip, bet tai visai neblogas rex 
kordas. Juk mes surasime daug 
organizacijų, kurios iš viso tu
ri tik po penkiasdešimt narių . 
Na, o mes tik vieno mėnesio 
bėgyje gavome pusę šimto nau
jų narių!

Malonu įžymėti, jog daugu
mas įsirašiusi! narių, palyginti 
yra gana jautu. O reikia žinot1, 
jog šiais laikais jaunuolių įra
šymas žymiai pasunkėjo.

Kodėl taip atsitiko, nėra rei
kalo aiškinti. Jaunuo ių padėtis 
nėra tikra. Jie visi yra užsire
gistravę ir laukia savo 'eilės, 
kada bus p įšaukti.. į'ąrįn ją. 
Tiksliau sakant, kada hus^pa- 
šaukti egzaminavimui.

Jei sveikatos atžvilgiu j.’c yra 
tinkami, tai turi eiti į armija.

Taigi pas visus jaunuolius 
yra netikromis: daugumus jų 
ka.p sakoma, yra nei paleisti 
nei pakart’; nei laisvi, nei pri
rišta Jie nežino, krs su jais at
siliks trumpoje ateityje; turės 
c Ii j kariuomenę, ar nuo los 
tarnvbes dėl venok u ar kito- * <.
kiu priežasčių bus visiškai pa- 
liuosuoti.

Tas netikrumas, kurį jaučia 
jaunimas, labai atsiliepia į visą 
musų gyvenimą. Atsiliepia jis i 
orgintencijas, kurios yra susi' 
rupiu irios naują narių gavimu.

Ir štai kada tokiomis sunkio
mis sąlygomis pasiseka įrašyti 
gražų būrį jaunų žmonių, tu 
galim i tik paaidž augti.

Maža to: tų n irių gav'mls 
tenka laikyti vajaus pasiseki
mu.

Kaip matot?, pr.tdž/a v'sii 
gera. Jei ir to iau darinis eis 
taip jau sėkmingai, tai Vajus 
bus vigais ”t žvilgiais nus’srkę’.

VAJUS CUICAGOJE IR
Už CHICAGOS RIBŲ
Cbicago — t?i Amerikos lie

tuvių ♦•ostinė, tai stambiausia 
lietuviu ko’on’ja. Todėl pats sa
vaime suprantama, kad ir mu
sų organ zacijos darbas čia Iv

bidU intensyviai yra vedamas 
Be to, mes čia turime visą ei- 
lęš patyrusių žmonių, kurie iš 
mėtų į metus įVaš'o nemažai 
naujų naritį.

Visai natūralu, kad ir šį kar
tą daugiausia narių yra galina
ma Chicagoje ir Chicagos prie
miesčiuose.

Tačiau br kitos kolonijos ne
snaudžia. Tenykščiai veikėjai 
pradeda išsijudinti ir po kelis 
naujus narius jrAšo. Rockford, 
Gary, Racihe, Wdlikegan ir ki
tos kol’ortijdš jdu įsitraukė į 
darbą. Vad'nasi, gavo po ma
žiau ar daugiau hAujų barių.

Rcikfci tikėlis, kad netrukus 
kolonijose darbas įsisiūbuos ir 
pradės eiti dar sklandžiau.

VAJININKAI
Kaip jau pereitą savaitę šioje 

vietoje buvo pažymėta, dideli 
siurprizą padarė p. George 
Cherriauckdš, kuris per kebas 
dienas įrašė apie 20 naujų na- 
liy-

Iš jo galima daug t’kėtis ir 
ateityje, jei jis tik turės atlie
kamo laiko išdirbėti Chicagos 
Lietuvių Draugijai.

Kockforde pradėjo darbuotis 
p. Btirzdukas, naujas s kulti^rds 
draugijos finansų sekretorius. 
Iki šiol jis jau gavo bent kelis 
naujus narius.

Gary paskelbė specialų vajų 
naujiems nariams gauti. Ten 
norima kiek gil nri daugiau 
jaunų narių gauti. Naujiems 
jauniems nariams teikiamos 
yra lengvatos.

Kažkodėl “suslėkuvo” Ado
mas Markinus, kuris visada 
pryšakyje stovėdavo. Reik’a ti
kėtis, kad netrukus jis prade> 
ant kulnų lipti kiliems vajinin- 
kams.

Pasigendame ir kitų smarkią 
vajininką, kurie praeityje labai 
smarkiai veikdavo.

CHICAGOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJOS SUSI

RINKIMAS
Šiandien, balandžio 8 d., 8 

vai. vakaro, įvyks Chicagos Lit- 
tuvhj Draugijos suGirinkimds 
Masonic Tempte svetainėje 
(1547 N. Leavftt SL).

Po susirinkimo biri progra
ma: kalbės P. Grigaitis apie 
L;etuvos padėti. O po to turėsi
me š’?ip draug’šką pobūvį.

Kaip žiira, dabar ped* mėtiis 
įvyks tik keturi striirinkima’. 
Tie nariai, kurie sumokėdavo 
mokesčius susirinkimuose, pri
valo tatai atsiminti.

i JAUNIMO POBŪVIS
i

Pereito menes:o gale Dariaus-

JACK SWIFT
^oVapk’s JOY 

HEf FINOS 
H15 COMRADE5 

IN THE 
VALLEY.

WlTH THE 
AID OF 

PENSUI N MEN 
THEY 

STAND OFF 
THE 

P0LARIAN5.

IT’S A STALEMATE. 
THEIR ONLY HOPE ] 
IS TO STARVE US 
-t OUT.

i f only* J0An 
WEPe HERęi

BiW

LIETUVIU 
BALSAS”

17

ambassadob 
21 jewett 
$39^5

»

’ , . NAUJIENŲ-ACM E Telephou
Mattme audros ntimušto orlaivio keleivius, kurie buvo išgelbėti. Strėle pa- 

žyrtiėtas yra l)r. Dan Quiring, iš Kalifornijos. Orlaivis siiklimpo į pelkes ir ke
leiviai buvo priversti pralaukti 16 valandų, kol per dumblą prie jų prisiįrė lai
veliai ir juos išvilko į krantą.

Girėno svetainėje buvo sureng
tas Jaunimo linksmas pobūvis. 
Susirinko gerokas būrelis jau
nuolių (barių ir nenarių) ir 
smagiai laikų praleido.

Chicagos Lietuvių Draugijos 
jauninu) komitetas netrukus 
rengiasi ii’ daiigiau tokių pobū
vių surehgti, o i’udenį, jei vis
kas eis gerai, tai...

Bei apie tai čia nekalbėsime; 
paskelbsime tik tada, kai visi

Dėftiesiui tų, kurie 
rengiasi aplankyti 
Amerikos sostinę

Mučinskas.
Interesuoti šia kelione gali 

kreiptis laišku ir šios infor
macijos bus suteiktos smulk
meniškai. Galima rašyti anglų 
ar lietuvių kalbomis: Mr. Wal- 
ter F. Muncli, 1263 Evarts st.,

P. S. Prie Miško įdėkite paš-

ĮVAIRIOS ŽINIOS

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Nau
jienas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

Casilla de Correo 303, 
Buenos Aires, Argentina

»yvwwwwvwwwwwwwę^'
S AR ŽINOTE KĄ 5
S RAŠO ;

DVt PAVYZDINGOS 
KRAUTUVfiS

4184 Archer Avė.
3142 W. 63rd St.

BOLINlNKAi
Vienas labiausiai prasiplati

nusių ir kibiausiai populiariškų 
sportų yra bcLiuinas. Lietuviai 
turi visai gerų boliuinkų. Pa
vyzdžiui, rockfordietis Yoman- 
tas laimėjo $75 už geriausi bo- 
linimą turnamente.

Yomantas yra? Rockfoplo Lie
tuvių KuHurbs B ra u gi j t Js narys.

Iš viso loji (Tbugija turi la
bai šaunias bolinimo komandas 
iš vyrų ir moterų.

Dabar, regis, bolinimo ko
manda yra organizuojama ir 
Koselande iš kultūros draugijos 
nar ų. Jei tų komanjų susior
ganizuos daugiau, tai bus gali
ma surengti ir turnamentas.

DE KALB, ILL.
Norime priminti, kad balan

džio 19 d. De Kalb Lietuvių 
Kultūros Draugija rengia gražų 
pasilinksminimo vakarą. Pro
gramą pildys chicagiečiai Algir
das Brazis, “dėdė” Brooks, Al
dona Grigonis ir kiti. Paskui
šokiai.

Vakaras įvyks Finų svetainė
je. Vadžia 7 vai. vak.

Britai turi apsupę 
100,000 italų

KAIRAS, Egyptas, bal. 4 d. 
— Iš patikimų šaltinių patirta, 
kad Eritrėjoj ir Abisinijoj bri
tai turi apsupę 100,000 italų, 
kuriems jau nėra jokio išėjimo.

ši italų kariuomenė yra be
jėgė kovoti prieš britus, nes 
kasdien randa didesnių sunku
mų.

Italai norėjo laivais pabėgti 
iš Masaua, bet britų karo laivai 
juos sulaiko.

LOOKl THEY’RE SEND’ 
INO A FLA© OF TRUCE- 
AND A WOMAN CARRlES

.VVf-".-..!!

Nepavykusi storulės 
operacija

TAMPA, Fla., bal. 6 d. —
L fVietos ligoninės gydytojai bu- 

vo pasiruošę daryli operaciją 
||800 svarus sveriančiai poniai 

..“ Pontico, kad sumažėtų jos s'vo- 
Vladas Mučinskas, žinomas rjs>

turizmo organizatorius, buvęs
Išvedu Ąmerihps Linijos .lietu-j ji užlipo ant ligonines ope-

Operaciją reikėjo1 atidėti, nes

vių skyriaus vedėjas, anksčiau 
dirbęs Vienybės, administraci
joj, buvęs ALjPS 45 kp. lietu
vių kalbos mokyklėlės moky- 

Ipomas Lietiri 
fos ■ lietuviams,

tojas gerais 
voj ir A m (Į 
spaudos bchdyadarbis.

Prasidėjus , dabartiniam Eu
ropos karui, jis turėjo apleis
ti turizmo organizuotūs darbą

dailias paskaitas apie Pabaltos 
bei Skandinavijos valstybes. 
Neturėdamas jpastpVauš užsiė
mimo, jis užširegistravd Civil 
Service Commissioh, Wash- 
ington, D. C., Federales vald
žios komisionierius kaipo pa
tyrusį turizmo organizatorių 
jį pakvietę užimti tarnybą 
War Department, Finance Of
fice, Transportatation Depart
ment, Washington, D. C. Nuo 
š. m. sausio mčn. jis ir eina 
šias atšako'mipgas pareigas.

Kaip paprastai Amerikos 
Jungtinių Valstybių sostine 
vasaros metu yra lankoma pa
vienių ašmenų ir ekskursijo
mis. KacĮ atvykti tinkamu lai
ku, kada būna kas nepapras
to, reikalinga sužinoti iš anks
to. Atvykus reikalinga žinoti 
kur ką įdomaus lankyti, kur 
apsistoti už prieinamą kainą, 
bendrai, kad 1 'kelionė butų 
ekonomiška ir įdomi.

WHY, IT’S THAT BRAZEN 
LADY LITĄ.
HER AND AM
R^MAIN OUT

I DĖTE5T 
5OINC3 TO 
3FSK5HT.

šiuo

racijos stalo, tai viskas suluže 
ir nukrito.

Ji taip pat suiauzė ir ligoni
nės lovą. Joi3 vyras ligoninėn 
atnešė nuosavą lovą, bet ji yra 
peržema operacijai daryti. Li
goninė stato naują stalą opera
cijai.

“KELEIVIS”
Ar žinai, kodėl vieni jį gi

ria, kiti keikia, bet visi mėgs
ta jį skaityti?

Net kunigai 
studijuoja, nors 
jonims draudžia 
paimti.

“Keleivį” 
dėl to, kad 
taikauja ir 
skelbti.

Žmonių mulkintojus ir ap
gavikus jisai lupa be jokio 
pasigailėjimo.

Be to, jame rasi visokių .pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių; įdomių paveikslų ir ži
nių iš viso pasaulio.

U0; E Ves
>:v. ž

pasislėpę 
savo
jį į

jį 
parapi- 
rankas

mėgstažmonės
jis niekam nepa- 

nesibijo teisybę MADOS

Kainuoja tik $2.00 metams.
Adresas toks:

“KELEIVIS”
253 Broadvvay,

SO. BOSTON, MASS.

CHANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTn 9022 

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

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
Sales Tax eksira.

BLACK BAND LUMP .... *9.75

S Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di
džiausia lietuvių organizacija. Tai lietuvių 

• apdraudos tvirtove Amerikoje. Tai lietuvių
brolybės fraternalė organizacija. SLA- trokš- 

"ET ta dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais vienon didelėn ir gražion šeimy- 

flL y,/ non. Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau
jiems nariams priimti.

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

a Bet Susivienijimas teikia lietuviams dangiaus, 
negu apdraudą. Susivienijimas veikia Kultū

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

Dabar visose lietuvių kolonijose darbuojasi šimtai SLA. organi
zatorių. Kai vienas tų organizatorių atsilankys į jūsų namus, pa
klausykite jo patarimo—prisirašykite prie Susivienijimo su visa 
saVo šeimyna.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

307 West 30th Street, New York, N. 1.

WHAT OECEIT HAVE 
YČU COOHED UP

Si R, YOU WOUND 
M E. I OFFER YOU 
THE LIFE OF YOUR 
SWEETHEART. 
SURRENDER— OR _ 
SHE SHALL DIB f

4720
No. 4720—Vaikiškos šaknelės. Su
kirptos mieros 2, 4, 6, 8 ir 10 metų.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą Men
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa« 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattem Dept., 1739 
So. Halsted St., Cbicago, III.

NAUJIENOS Pattem Dept. 
1739 S. halsted SL, Chlcagro, UL

Cla įdeda 15 centų ir prtfav 

atsiųsti man pavyzdj No---------
Mieros per knatfaf

(Vardas ir pavardė) 

(AdreMtT

(Miestas Ir valstija) 
~ ■‘lt ■■ ■"——mn i>

Murinę soothcs, cleanses and refreshes 
irritated, reddened meflibranes caused 
by hcad colds, driving, vviftds, m o ries, 
etose work, late hpurs. Free dropper 
with each bottle. At all Drug Stores..
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ŽMONES, KURIE SAVO NORU KANKINASI
Britų vyriausybė deda milži

niškų pastangų užkirsti kelią 
baisioms kančioms, kuriom*

tarpe, iškentėtų tiek nežmoniš
kų kančių, kaip Indijoj.

Vaikščioti basam po raudo-
atsiduoda milijonai Indijos re- nai įkaitintas ang’.is, ištisas va-
liginių fanatikų, šiame straips
nelyje Džoržas Franksas, ilgus 
metus ėję^ įvairias tarnybines 
pareigas Indijoj ir gerai paži
nęs vietinii/ gyvenimą, aprašo

landas gidėti aštrių spyglių lo
vose, suptis pasikabinus ant 
geležinių kablių, įvertų odoje 
išplautose kilpose, — tai įpras
čiausi atgailos budai, kuriuos

dabar, ir kiekvienais metais 
“Džegernoto” procesijų susi
renku maldininkai sudaro nepa
mirštamą vaizdą. Iš visų Indi
jos kampų miniomis plaukia 
maldininkai į Puri, kad išvys
tų “Džegernoto” vežime pasta
tytą statulą, kurią jie laiko tik
ru dievo Šri Krišna kimu. Mal
dininkai yra įsitikinę, kad jau 
vienu šventųjų vežimo virvių 
palytėjimu jie gauna visų nud- 
dėmių išrišimą ir paky ėjimą į 
aukštesnę dangaus sritį.

beveik neįtikimą indų fanatiz
mą ir kas daroma jam nugalė
ti.

Jeigu Dante butų aplankęs 
Indiją, jo vaizdus pasakojimai 
apie prakeiktųjų kančias ir nu
sidėjėlių atgailavimą butų įga
vę šimtą kartų baisesnio spal
vingumo. Nėra pasaulyje nė 
vieno krašto, kuriame pamal
dus piligrimas, vildamasis nu
siplauti nuodėmes ir užtikrinti 
sau vietelę dangaus išrinktųjų

VELYKOMS
BARGENAI

Didelis pasirinkimas vyrams 
marškinių, kaklaraiščių, pančia- 
kų, kelnių ir sveterių.

SIUTUS PASIUVAM pagal jūsų 
užsakymą ir jie atrodo kaip 

nauji. t

FRANK MICKAS
SIUVYKLA IR KRAUTUVE

4146 Archer Avė.
h , ■■■■■-i ii m....... ■.>

žino kiekvienas, skaitęs apie 
Indiją. Bet esama dar kilų bū
dų, kurie nėra taip plačiai ži
nomi: rankomis ir keliais 
šliaužti šimtus mylių t'tnago 
skeveldromis nusėtu keliu 
traukti milžiniškus vežimus 
prie maldininko kojų, rankų ir 
nugaros pritvirtinta aštrių vie
linių spyglių pyne, ar tyčia už
sikrėsti raupsais, ta “švenčiau
sia liga, kuri reiškia tiesioginį 
perėjimą į dangų”.

Dargi šiandien šie atgailos ir 
kankinimosi budais užtinkami 
visoje Indijoje, ir nors patys 
nežmoniškiausieji iš jų valdžios 
yra draudžiami, religiniai fana
tikai, nepaisydami sunkių baus
mių, juos tebepraktikuoja.

Senoji “Bath” švente Puri 
mieste, per kurią šimtai maldi
ninkų puldavo po njilžinišku, 
sunkiu “Džegernoto” vežimu, 
š i a n d i e n yra panaikinta, 
bet ankstyvesniosios procesijos 
nors ir uždraustos, tebeįvyksla 
kiekvienais metais, tik dabar 
maldininkai papuola po vežimu 
“netyčia”, arba žūna po juo 
minios “pastūmėti”, žinoma, 
jiems patiems to prašant. Tuo 
budu “Džegernoto Batai” tebe

vykdo ir šiais laikais d evybės 
norą žodis “džegernot” reiš
kia “pasaulio viešpats”, ši 
šventė atsirado labai senai — 
kažkada įnoringai Puri kara
lienei Gundichai jos įsimylėjęs 
vyras prižadėjo ruošti Puri 
mieste tokias šventes, kurios 
“apkvaišintų pasaulį”.

Tas pažadas tebetęsimas ir
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Į TurtasViršS5,500,000.00
____________ ___________________________________ _ __________________ . _____________

Apart Apsaugos, Turime 
ATSARGOS FONDĄ Virš 5450,000.00

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų 
MOKAME DIVIDENDŲ 3*/2%

___  : and
LOAN ASSOGATIONoFChicago 

JUSTIN MACKIEWICH, Pres. K 
4192 Archer Avenue?

VIRginia

AVtNGS
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No. 2785—Išmegzti takeliai.

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 2785 |
| 1739 So. Halsted St, Chicago, DL

| Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No__________

I Vardas ir pavardė--- ------------------------------------------------------------------------- I

I -’ Adresas.............................   —---- ----------------------------------------- -— I
I• Miestas ir valstija--------- -------- --- - ------------------------------------------------ -— |
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Kad galėtų dalyvauti tokiose 
šventėse, kaip ši, — o tokios 
šventės įvyksta šimtuose įvai
rių Indijos vietų, — maldinin
kai turi pereiti tikrą skaistyk
lą. Iš savo gimtinių kaimelių į 
žem.’škąją dievų būstinę j e iš
vyksta pėsčiomis, riedėdami, 
šliauždami ar šukuodami; ir 
nors kartais šios keletą šimtų 
mylių ilgumo keliones užtrun
ka penkiasdešimts metų, maldi
ninkų ištvermė nesumažėja, jie 
keliauja, kol pas ėkiu x tikslu. 
Keliaujant kiekvienais metais 
laikomasi tam tikros mados. 
Pavyzdžiui, prieš keliolika me
tų labiausiai paplitęs keliavi
mo budus buvo riedėjimas, ir 
jokio nusistebėjimo nesukelda
vo juosmenį tepersirišęs vyras 
ar moteris, beriedą kokio nors 
didelio miesto svarbiausiąja 
gatve ar storu dulkių sluoksniu 
apdengtu kėl u j Puri, Benares, 
Allabahadą ir kilos šventos vie
telės kryptimi. Vėliau įgalė
jo šliaužimo mada: maldinin
kas kaip kirminas šliauždavo 
pilvu, per dieną nukeliaudamas 
vos ketvirtį mylios, beveik nu
trinta nuo kūno ar sukietėju
sią į žievę oda, su alvToni’s. 
baisiomis žaizdomis, apskretu
siomis žaizdomis, apskretusio
mis purvu ir skleidžiančiomis 
nepakeliamą smarvę, šliaužimo 
į dangų mada ilgainiui virto 
“ūgio matavimo” mada, šiuo 
budu keliaudamas, maldininkas 
atsigula visu savo ilgiu ant že
mės, rangydamass priliečia 
kojas prie pat ištiestų rankų 
pirštų galų,y atsistoja, išsitiesia 
ir vėl krinta kaip ilgas ant že
mės, maža kaskart tepasislu- 
medamas į priekį.

Iš daugelio kitų pastaraisiais 
metais sugalvotų keliavimo bu 
dų pažymėona yra vieno mal
dininko septynių šimtų mylių 
kelionė, kurią jis atliko apsi
avęs sandalius, pro kurių padus 
buvo vidun prikalta daugybė 
aštrių vinių.

Tokie atgailos budai, fanatiš
kos kelionės, sukelia pakelės 
kaimų gyventojų užuojautą ir 
dosnumą. Nė vienas tokią ke
lionę atliekas piligrimas nemo
ka už valgį ar gėrimą; neretai 
jis baigia savo kelionę, prisi- 
aukavęs tiek pinigų, kiek jam 
reikalinga ištaigngai pragyven
ti savo likusį gyvenimą.

Į šventes keliaujama ir ma
siniai. Kiekvienais metais iš ke
liolikos šimtų kaimų išsirengia 
po būrelį žmonių, vadinama 
“palkis”, žygiu į kokią nors 
įžymią šventovę. “Paikis” lei
džiasi į kelionę apie porą mė
nesių prieš pačią šventę, pake
liui pasiima kitų kaimų žmo
nes, sutartose v'etose susil ėja 
su kitais “palkis”, ir pusiauke
lėje į šventovę maži būreliai 
žmonių virsta nuo tūkstančio 
iki penkių tūkstančių p ligr'mų 
pulkais.

Šitie “palkis” buvo ir tebėra 
daugelio Indijos epidemijų prie
žastis, nes keliaujantieji maldi
ninkų būriai ne tik nesirūpina 
sanitarija ar švara, bet ir savo 
ligonis gabenasi kartu, nepai
sydami, ar jie sirgtų maru, rau
psais ar tifu. Jeigu ligonis ser
ga raupsais, tuo, mald’ninkų 
manymu, geriau: Mari-Amma, 
deivė, kuri džiaugiasi epidemi
jomis ir nesveikata, savo mė
giamiausia liga išsirinkusi 
raupsus. Visoje pietinėje Indi
joje ir daugelyje kitų krašto 
vietovių, raupsų epidemija va
dinama “Motinos apsilankymu” 
arba “Motinos žaidimu”. Joks 
piligrimas nesistengs užkirsti 
ligai kelią, ją išgydyti. Jeigu IK
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ga galima užkrėsti ir kitą, toks 
veiksmas laikomas geru; jeigu 
užkrėstasis miršta, kaip daž
niausiai ir atsitinka, jokiu bu
du negalima lavono sudeginti 
ar užkasti -— butų nedovanoti
nas dievybės įžeidimas. Lavo
nas, paprastai, paliekamas pa
kelėje arba nugabenamas 1 į 
šventovę garbinti, — galinga 
įsivaizduoti tokio garbinimo 
pasėkas. Britų valdžia kovoja 
su tokiais papročiais.

Maldininkų sustojimo vielo
se, kuriose prisirenka iki mili
jono žmonių, mobilizuojami vi
sos provincijos sveikatos punk
tai, ir tik jų organizuoto vei
kimo dėka pastaraisiais metais 
neiškilo jokia žymesnė epide
mija per dideles re’igines šven
tes. Tiesa, ir dabar pasitaiko po 
šimtą mirimų kasdieną per sa
vaitę, bet toks skaičius yra vi
siškai nereikšmingas, palyginus 
su keletą ankstyvesnių metų 
kada per tokias pat šventes 
vien dėl paprastų "' ligų mirda
vo po kelis tuksiančius žmo
nių kasdieną.

Per saulės ar menulio’ užte
mimus arba didžiosiomis mau
dymosi dienomis, kai kasdiena 
upėje maudosi apie keturis 
šimtus tūkstančių maldininkų 
vyriausybė imasi ypatingų prie
monių, mobil zuoja šimtus spe
cialių traukinių, tūkstančius 
autovežimių, dide’j skaičių 
Raudonojo kryžiaus savanorių, 
gydytojų, gailestingųjų seselių 
dargi radiją ir lėktuvus — vien 
tam, kad pajėgtų kontroliuoti 
^ą begalinę žmoni’! masę. Or
ganizuojama policijos apsauga 
nuo vagių, žudikų, vaikų gro
bėjų.

Šventei pasibaigus, maldinin
kai lydimi namo kruopščiai iš
dirbtu sanitarijos planu. Be to, 
dar lieka apvalyti didžiuliai že
mės plotai aplink šventyklas ir 
šventųjų upių pakantos, ku
riose buvo apsistoję apie pus- 
milijonis žmonių ištisoms 
dviem savaitėm.

Per tokias šventes paskelbia
mi maldininkai, atlikę atgailą

kokia nors sunkia kelione j 
šventyklą. Atriedėjusiems ar 
atšliaužusiems atgailininkams 
Reiškiama didelė pagarba. Indų 
religinės šventės beveik visuo
met lydimos žmonių aukų; gi 
jeigu netoliese yra Kali, švento
vė — kraujo ' praliejimas yra 
neišvengiamas.

Visose Indijos provinc jose 
greta vietinių Vdicvų garbinami 
aukštesnieji dievai — Siva ir 
Višna. Siva yra griovimo, nai
kinimo jėgos simbolis, kurio 
moteriškoji bendrininkė yra 
Kali — didžioji naikinimo dei
vė. Višnu yra gyvybės ir kūry
bos dievas. Tačiau Si vos ir Ka
li garbei pastatyta daug dau
giau švenįnamių, negu Višnu. 
Visi svarbiausieji kaimo dievu
kai laikomi Kali a’niais, pikto
sios dievybės, su džiaugsmu ge
riančios savo aukų kraują. 
Nors tikrosios žudynės jos pyk
čiui numalšinti įstatymų yra 
draudžiamos, tačiau indai iš 
didelės pagarbos jai randa kito
kių būdų Kali naikinimo ir 
kančių troškimui patenkinti. 
Viena iš labai senų ir gerbia
mų indų knygų, Kali Purana, 
sako;

“Antilopės ir ragano io mė
sa suteikia Kali džiaugsmo pen
kiems šimtams metu. Žmogaus 
auka ji būna patenk nta tuks
iantį metų; trijų žmonių auka 
— šimtą tūkstančių melų... 
Princai, valstybės vyrai, žem
valdžiai ir gėrimų pirkliai, jei
gu norite’ užtikrinti sau laimę 
ir turtą, aukokite žmogaus gy
vybę...”

Nors ir šiandien dar neretai 
išgirstame apie žmonių aukoji

mą Indijoj, tačiau dabar Kali 
daugiausia garbinama arba 
simboliškomis aukomis, arba 
kankinimusi, kuris yra lygus 
mirčiai. Du kankinimosi budai, 
kurie britų valdžiai sudaro 
ypatingo rūpesčio, yra jau mi
nėtas kabėj Ynas ant kablių ir 
vežimo traukimas, labiausiai 
paplitęs pietinėje Indijoje.

Elgetos profesionalai, raup 
suotieji, įvairus invalidai ir 
luošieji sudaro didelę piligrimų 
išmaldos tykojančią armiją. 
Šio straipsnio autorius pasako
jo pats matęs, kaip vienas elge
ta tik per porą valandų savo 
dubenėlyje surinkęs tris, šimtus 
penkiasdešimts astuonias rupi
jas (apie šešis šimtus litą). 
Drąsiai galima sakyti, kad per 
dideles religines šventes išlei
džiama įvairioms išmaldoms 
mažiausiai apie pora milijonų 
litų.

Prie šių išlaidų reikia pri- 
skaityti dar dideles sumas, ku
rias maharadžos skiria skur
džių minioms maitinti.

TONY LUKOŠIUS'
Geriausias Brighton Parko

DRABUŽIŲ 
VALYTOJAS 

2555 W. 43 r d St.
Reikalui Esant šaukite:

Tek Lafayette 1310

GERB. Naujienų įkaityto
jo* ir įkaityto Jai praiomA 
pirkinių reikalai! eiti į 
ta* krautuve*, k a r lot 
ekelbiaei Naujienai e.

Lawndale Deniai Lab.
30 N. DEARBORN—-Kamb. 806 

Atdara iki 6 v. v., antrad. ir 
Ketvir. iki 7 v. v.

3945 W. 26th—Antras Aukštas
1724 S. ASHLAND—2-ras aukš.

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

Sekm. 10 iki 4.

FOR NEVY

PACKARI) - CHRYSLER - PLYMOUTH
3451 

Archer Avė.
Tel.

VIRginia
2332

ĘAL
1

'žEKAS MOTOR SA
“U WILL LIKĘ US”

4030 
Archer Avė.

Tel.
ATRvin’a

1515
LES

Gaisras yra jūsų namo didžiausias
p LIESAS!

PASIŪLOS PAVASARIUI
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS

čia Nereikia Canli
Rol?—1OO ket. pMi| .................. *100
Skyniau Stonams Cementas.

(5 ral. ken.) Gal.
Wallboard—dideli Šmotai, pFda ......... 2c
Plasterboard. pMa   ........ ............. 2c
Maliava, ren. *1.95, specialiai *1.25 
2x6, speciali kaina, pMa ............. 3^4 c
Cedrinlai Postai (7 pėdų) ............. 10c
116 Obliuotos Ir pritaikytos lentos l%c

Ui pMą
Taipgi Cementas, Smiltys, žvyral 

NEREIKIA CASH
Apskaltllavlmas Ir Pristatymas Dykai

ALBERT LUMBER
& SUPPLY CO.

3800 SO. WESTERN AVENUE 
Tel. LAFayette 2101

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

PASKOLAS”
nuo 5 iki 20 metų.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
Mokame 3Vž% Dividendų

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

TvmtS $1,090,000.00

Atrodykite Metus Jaunesni 
NATŪRALIAI ATRODANTI

Dantų Fleitai

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

$050
Kj iki

$35

Apkain.
Nemok.

Fleitai 
Pataisomi Hejna Bros

arcus

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

RYTINĖ RADIO 
VALANDA 

— iš stoties

NAUJA 
MADŲ 

KNYGA

• ATYDŽIAI tėmykit, kad 
švarumas butų palaiko
mas apie namus.

• NEREIKALINGI popie
riai turėtų būti išmesti 
laukan, nes namuose jie 
išstato gaisro pavojų.

• T ŪM Y KITĘ, kad reika
lingi remontai prie namų 
butų tuojau atliekami. Se
nas, išdžiuvęs medis kvie
čia gaisrą.

< 4 ’

• STATANT namą, neskai
tykite medžiagos kainos 
svarbesne už kokybę!

Sunku butų suskaitliuoti nuostolius, 
baisenybes ir sielvartas, kurias kas 
metas gaisras atneša musų miesto 
gyventojams. Kas metas ugnis su
naikina milionų, dolerių vertės nuo
savybių. Nežiūrint musų atsargumo, 
jis atsilanko ir atneša nuostolius. 
Tokiais įvykiais tik APDRAUDA 
gali mus apsaugoti... Apdrauskite 
visas nuosavybes!

T. RYPKEVIČIA
“RAŠOM VISOKIĄ APDRAUDĄ”

1739 SOUTH HALSTED STREET

šaukite CANAL 8500

KAINA 15 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:

NAUJIENOS
1739 So .Halsted St, 
Chicago, HL

Vardas -------------------
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Totalitarinis karas

Pramones ginčai
Prezidento Roosevelto nusistatymas, taikyti darbi

ninkus su darbdaviai geruojsu, vengiant prlęvąrtęą pra
mones ginčuose, tapę, pątęįaintas, sutąįkiŲs AlMs-C^ąlr 
mers streiką (Milwaukee’je), kuris tęsėsi 10 savaičiij. 
Yra vilties, kad Roosevelto paskirtoji komisija sutaikys 
ginčus plieno pramonėje ię anglių kasytose.
' Tuomet atpuls pąvoįus, kad kongresas pąrems dąr- 
bininkų priešų pusę.

Motorizuotos Hitlerio divizijos puolė Jugoslaviją ir 
Graikiją be karo paskelbinąo. Nors Jugoslavija buvo pa
reiškusi viešai, kad Belgradas yra ^atdaras” miestas, bet 
vokiečių bombonešiai jau mėto į jį bombas, ir Berlynas 
giriasi, kad serbų sostinėje dega namai.

Šitokie dalykai yra priešingi tarptautinei teisei ir 
tąrptąutinėms sutartims. Totalitarinės diktatūros jų ne
paiso. Jos kariaują taip, kąįp banditai.

Šitą faktą teųka pažymėti ne tam, kad naciai ir fa
šistai savo žygių sarmatytųsi. Sarmatos pas juos nėra. 
Nežiūrint, kaip cįvįlizuotoji žmonija jų nuožmiais žy
giais piktinsis, jie nesielgs žmoniškiau. Bet diktatūrų 
priešai turi suprasti, su kuo jie turi reikalą.

Viena svarbiausiųjų priežasčių, kodėl agresoriai ligi 
šiol yra laimėję daug pergalių, yra ta, kad demokratijos 
sprendė apie juos pagal save ir taikė jiems tradicines 
kultūringojo pasaulio taisykles.

Bet Hitleris, Mussolini, Stalinas arba Japonijos mi- 
litaristai tų taisyklių nesilaiko nęį taikos metu, nei kare. 
Pasirašydami ^nepuolimo” arba “draugingumo” sutarti 
su savo kaimynu, tie diktatoriai turi tikslą ne sustiprinti 
taikius santykius su juo, bet tiktai — apgauti jį, kad bu
tų galima jį iš netyčių užpulti ir parblokšti!

Visi atsimena, kaip prieš prasidedant dabartiniam 
karui prezidentas Rooseveltas atsikreipė į Hitlerį ir pa
klausė, ar jisai sutinka gatąntuoti neliečiamybę savo kai
mynų teritorijoms, ar jisai pasižada nevartoti jėgos ir 
grasinimų prieš tuos kaimynus. Jungtinių Valstybių pre
zidentas suminėjo ištisą eilę valstybių, kurioms grėsė pa
vojus, kad Vokietija pavartos prieš, jas smurtą.

Hitleris tuomet atsakė, kad jokio pavojaus toms 
valstybėms iš Vokietijos pusės nėra, ir per savo pasiun
tinius jisai gavo iš daugelio jų pareiškimus, jogei jos 
turi pilną pasitikėjimą Vokietijos gerais norais ir nebi
jo būti užpultos. O šiandien jau daugumą jų yrą užka
riautos arba “ramiu budu” okupuotos!

Taikos metu totalitarinės diktatūros ruošiasi karui, 
ir visos priemonės, kurios šitam tikslui tarnauja, jęnįs 
yra geros. Taika joms gera tiktai tol, kol ateiną pato
gus momentas priešą užpulti. O kuomet diktatūra pra
deda puolimą, tai ji meta į šalį visus susivaržymus. $ 
nepaiso skirtupio tarpe kareivių ir civilinių gyventojų 
priešo šalyse, tarpe vyrų ir moterų, suaugusių ir vąi^ų. 
Ji nepaiso neutralių šalių teisių. Kur ji negali pasiekti 
savo tikslo ginklu, tenai ji kursto '‘karą iš vidąus,?, or
ganizuoja “penktąją koloną,,‘ ir sabotąžą.

Prieš šitokius kovos metodus denjokrątįjos ilgą lai
ką buvo bejėgės. Jos tikėjo diktatorių parašais px) sutar
timis ir iškilmingais jų prižadais. Jos nesirūpino apsi
saugoti nuo diktatorių agentų. Jos manę, kąd, jęigų jęs 
elgsis padoriai su agresoriai^, tai ir agresoriai stęųgsis 
neišeiti iš padorumo ribų. Už šitą savo klaidą demokra
tijos užmokėjo labai brangiai. Jos ką-tik nepražudė visko.

Tačiau Amerikoje dar ir šiandien yra nemažai žmo
nių, kurie visą laiką šaukia, kad valdžia privalo nedary
ti nieko, kas galėtų duoti Hitleriui arba Mussolinįui “tei
sėtą pagrindą” paskelbti karą Jungtinėms. Valstybėms ! 
Jie dar vis negąlį suinęti į galvą, kad šių dienų agreso-. 
riąmą teįsętųĮnas rteko nereiškia: jeigu jie ligi šiol atvi
rai Amerikos neužpuoįė, tai tiktai dėl to, kad dąr neat
ėjo patogi valanda ją užpultą slaptas diktatorių ką
rąs prięš Ąmeriką jąu seniąiį einą. Hitlerio i Bundas” ir 
Cįęą^po ągęntąb Stąįfoę "komunistų partija” ir GPU 
agęntąi, Mussolinio fąšiętų organizacijos veikią visose

Su totaHtarinėmis diktatūromis taikos negali būti. 
Jįeigu dęnaękrąįijoš įų nesunąikins, tai jos sunaikins de
mokratijas.

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu:

getams.____ —.....  $8.Q0
Pusei metų ----------------- 4.Q0
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mėnęsiams 1.50.
Vienam mėnesiui __________ .75

Chicagoj per išsiuntinėto jus:
Vięna kopija _____________ 3c
Savaitei .....——.................. 18c
Mėnesiui ..........................    75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštų: (Atpigintą)

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

Užsieniuose:
Metams .................. - $8.00
Pusei metų ......    4.0Q
Trims mėnesiąms —.............-

Orderiu kartu su užsakymu.

LIETUVOS OKUPACIJA

NAUJIENOS, Chicago, IR. 
-- —-------------—   :—r

Seka Karo Eiea Tėvvneie

Lietuvos okupantai visai atvi
rai pripažįsta tą faktą, kad Lie
tuva buvo užimtą ginkluotomis 
Rusijos jėgomis. Kad žmonęs 
šito fakto neužmirštų, bolševi
kų spauda jį ląiks nuo, laiko pa
kartoja. Pavyzdžiui, “Tarybų 
Lietuvos” 1940 m. gruodžio 15 
dienos niuneryje sakoma:

“Šiandien jau pusė metų 
nuo dienos, kai raudonoji ar
mija paskleidė musų kraštui
skaisčiuosius Kremliaus rau- : 
donosios žvaigždės spindy- ’

Bet Maskvos agentai Ameri
koje dar vis bando publiką įti
kinti, kąd Lietuva “piąsidėjof’ 
prie Sovietų Rusijos ląisyu Lię- 
įuvos liaudies nutarimu.

LAISVOS ŠALIES ARMI
JA GERESNĖ

Yra labai plačiai pasklidu8 
nuomonė, kad demokratija ne
gali atsilaikyti ginkluotoje ko
voje prieš despotizmą. Dąugęlįs 
žmonių mano, kad laisvi žmones 
yra blogi kareiviai, šita nuomo
ne yra paremta pesimistiška pa- 
žvalga į dabartinį karą, kai ku
riuose Amerikos sluoksniuosę. 
Toki žjnončs, kaip pulk. Lind- 
berghąs, yra įsitikinę, kad Ang
lija negali laimėti karo su Hit
leriu, nors ji gautų ir dar tiek 
pagalbos iš Jungtinių Valstybių.

Bet šita nuomone yra visai 
klaidinga. Visiems žinomi isto
rijos faktai jai prieštarauja. Sa
kysime, kitąsyk buvo labai ga
linga Turkija. Bet juo labiau 

juo ji darosi silpnesnė militaęi- 
niai. Galų gale, turkų imperija 
visai sugriuvo. O kas nėra gir
dėjęs apie cariškos Rusijos ga
lybę. Tačiau, kuomet despotiz
mas Rusi joję pasiekė aukščiau
sio laipsnio, tąi ir jos kąro jė
gos pradėjo smukti. Nuo vidu
rio pereito šimtmečio iki dabar 
Rusiją nėra laimėjusi ne vięųo 
kąro ąų stiprių ę^iešų.

Istoriją rodo, kad įąįs.vų šu
lių armijom ^ęrri.ų kovoja, nęgų

štėn britų iniliįająnįg, rašytojas, 
Tom NViųtrįnghaųt veika,- 
le “Nęw Ways ki^is
šiąnijįen yrą varioją-
mąs, kąip Nantu Šąrgybps vą- 
doyėlis. Jisai rašo:

^Ypątinga dąųgų^o^ %ė^- 
lųingų praeities armijų sąyy- 
bė buvo ta, kad jo$ jautėsi 
esančios palyginti 
žmoųįs, ipgų jų prięšai

“Kąrtąi^ ląį bų4ąyę, Vk isl- 
vąiziįąYhuąs, bęt paprastai 
tąs jų jausmas būdavo pa- 
ręųitas tam tikra tikrovės da
lim...

“Mažiukės Graikijos pilie
čių armijos sumušė milžiniš
kas Persijos vergų jėgas. 
Aleksandras Didysis ir jo 
‘draugų kavalerija’ sutrempė 
despotizmus, kurie buvo daug 
labiau autokratiški, negu jo 
karalystė, buvusi Graikų įta
koje. Romos respublikos ar
mijos. buvę sudarytos iš lais
vų žmonių, tikrumoje daug 
laisvesnių, negu Kartageųos, 
kurią jos sugriovė. Germanų 
ir gotų gentys, kurios užplū
dę Romo? imperiją, tupėjo 
savotišką primityvią demo- 
krątij^...

“Cromwęiro armija, kuri 
paskyrė ‘agitatorius’ ir pa
siuntė juos ginčytis apie po
litiką su Generolu Lordu, bu
vę demokratiškesnė, nęgu 
kaįęaliąųs Kabulio armija. 
Wą^įąųgtono menkai išlavin
tą ųącįęųąlinę. mįlicija sumu
šė karaliaus Jurgio samdi
nius. Nudriskusios Prancūzų1 
Reyęliucįįos aymijoč selm^UV 
gąi įovoj,b ąąone ąų visa Eup 
rępa. O; Nappleųno. ąrmijos 
buvo sudarytos iš tų revoliu-

gijos vyrų ir jos buvo užsi
degusios, kovoti dėl revoliu
cijos principų—nežiūrint to, 
kad. pats Napoleonas jų išsį- 
žądėjp.

“Apie pereitąjį pasaulio 
karą (1914-18 m.) dabąr yra 
sakomą, kad tai nebuvo ką
rąs ‘ųz demokrątiją’. Bęt nę- 
reikia ųžniiršlj, kąd vienose 
šąlysę visgį buyo dąu^iąų dę- 
mokęatijos, nęgu kitose. Ar
mijos, kurios s.usjųuko vįęųa 
po Įeitos, buvo: R.ųsiįos, Tur
kijos, Aus.tralijoą ir Vokięti - 
jos. Šąlys, kurios turėjo ma
žiausią dęipękratijos, suklu
po pirnųą.ųąią—ąukšciąų pa
minėtoje ęileję.”
Yra, žinoma, ir išimčių. Kiek- 

iviena bendra taisyklė turi išim
čių. Despotiška šalis kartais nu
gali demokratiškesnę šalį, dęl 
tam tikrų priežasčių: sakysime, 
dėl to, kad demokratija nebūna 
pasiruošusį k^dk

Į dąbąrtmį kąrą totąlitarinęs 
diktątųros stojo, apsiginklavu
sios nuo kojų iki galvos, tuo 
tarpu kai demokgaįmes yaįsly
bes buvo tik-ką pradėjusios 
ginkluotis. Todėl Hitleris pir
muosius mūšius laimėjo. Bet, 
karas dar nepasibaigė. Demo
kratijos dabar stengiasi padi
dinti savo ginkluotas jėgas iki 
to laipsnio, kurį yra pasiekęs 
diktatorių ąp^iginklavimas. Tai

vinys. Bet yra labai didele klai
dą manyti, kad, turėdamas pa
kankamai ginklų, jos nesugebės 
atsilaikyti prieš agresorius. Is
torija, kaip matėme, rodo, kai 
pergale paprastai būna toje pu
sėje, kurioje žmones turi dau
giau laisyčs.

Reikalauja Karo 
Paliaubų

Taikos Derybų
Izoliacinės politikos šąlinin- 

Di’- Ajųtpn J. Carlson, gar- 
i&ųs ęhįęągoa universiteto moks- 
lininkas, City Kliube vakar pa
sakė kalbą,' kurioje šaukėsi į 

’kaęiąųįą^čįa^ šąĮį& tuojau suda
lyti, paliaubas įr pradėti taikos 
idęrybąą.

Kuo ilgįąų Wa& užtruks, tvir
tino, ląbi$u mažės galimy
bes sų^ąęyįį ^įi^ą, “žmonis- 
iką* tąiką.

Dar Arte Tuos

— Skaitytojų Balsai —
Balandžio 5, “Naujienose” tįlį- 

po straipsnis, apie Jonavos deg
tukus. G. Brukąs nusiskundžia: 
buk-tai labai prasti degtukai 
dirbami. Nei-kiek nėra nuosta
bu, kad taip yra, nes dabar Lie
tuvoj viskas yra dirbama ant 
Rusijos kurpalio.

Busijos išdirbystę aš pats pa
tyriau: nusipirkau yisą “gross’*' 
Rusijoj dirbtų dęgtųkų, tai su 
tais degtukais yra taip-pat, kaip 
ir G. Brukąs patyrę.

Norite Sąnjpęlių?
Jeigu kas žingęidautų ištirti, 

tai aš s,u mielu įęjęU prisiusiu 
dėžutę, dėl persitikrinimo.

Kaip girdėti, nieko negelbsti 
nei “pietilietka”, nei dęsetilięt- 
.ku” Rusijos pręgresni.

Kovo 22’; “Ruskąje Obozrenįę” 
praneša: kad 56 ypatos atva
žiuoja iš Rusijos į Ameriką ippr 
kytis biznio ir darbų.. Per vį$ą 
savo valdymą, komunistai neirtu 
žengč pirmyn, bet labai toli pa
siliko nuo caro laikų valdymą; 
prie caro tie patys degtukai bUr 
vo ląbąį gem iš<įį$ti. O dabar 
negalį sugebėti išęiftĮįU įaip ęft- 
dirbti. V. Grebliuuas..

A A L JJEbi U-ACME’ Telophoto
J/ųgosįąvijos pasiuntinybės tarnautojai Washingto- 

ne seka karo eigą savo tėvynėje. Iš kaires dešinėn: Dr. 
Vladimir Rybar, patarėjas, ministeris Constantin Foti- 
tięh, ir Pulk. Mirko Bųrya, karo atašė. Sienoje porteras.

i r.— ........ . ... ... . i, --------- ------------- ------------- -----------------——•—■ 1 - ■ ■' >».

Švedai apie Paballijos Pavergimą
švedų didžiajame laikraštyje 

“Svenska Dagbladet” įdėtas 
straipsnis apie Pabaltijo paver
gimą. Straipsnis užvardintąs 
“Šiaure ir Pabalti jis”.

Jo pradžioje nurodoma da
bartinė ypatingai sunki švedi 
jos padėtis, nes tas kraštas, 
drauge su Suomija, yra apsup
tas iš visų pusių kariaujančių 
valstybių ir tik vos pačioje šiau
rėje turi siaurą, lyg adatos au
sį išeitį -— Petsamo uostą, pro 
khrj šiaip taip'gali susisiekti su 
platesniu pasauliu.

Toliau tame straipsnyje sa
koma, kad nors Švedija pasta
ruoju laiku yra labai susirūpi
nusi dėl kitų šiaurės kaimynų 
likimo ir dėl savo' ateities, vis 
tik švedams nepraėjo nepaste
bėtas nepaprastai žiaurus Pa
balti jos valstybių žlugimas. T03 
valstybes nebuvusios įjungtos į 
šiaurės kulturinį ratą, bet jo,s 
buvusios didelėje los kultūros 
įtakoje ir jos nieko daugiau ne- 
troškusios, kaip suartėti su 
Skandinavijos valstybėmis. To 
pasiekti nebuvo galima, bet šve
dų santykiai su Pabaltijį!, lai
kui bėgant, darėsi vis gyvesni. 
Tų kraštų visuomenė buvusi la
bai dėkinga Švedijai už jos glo
bą anais švedų valstybinės eks- 
pąųsijęs laikais. Suomiai jautė
si ypatingai artimi giminin
giems jiems estams, su kuriais 
turėjo net bendrą, Runebergo 
parašytą, tautos himną.

per 20-intensįngo darbo metų, 
dabar po rusų komunistų reži
mų yra sunaikinta per 6 mėne
sius. Pabaltijo kraštų žlugimas 
prasidėjo, nuo nusileidimų Mas
kvai 1939 mętų rudenį, išnu.o- 
mojąnį jai uostus it aerodro
mus ir pasitikint rusų iškilmin
gais pasižadėjimais respektuoti 
tų valstybių suverenumą įr val
stybinę santvarką. Švedų tąrpę 
irgi buvę asmenų, kurie Pabal
tijo valstybių laikyseną paskai
tė išmintingą ir kurie buvo ųet 
piršę tokią pat taktiką ir suo

miniams, kai jų užsienių reikalų 
iministeris buvo pakviestas Mas- 
įkvon derėtis tokią pat prasme, 
išvedu defelistų nusistebėjimui, 
{Suomija atsisakė laisva valią 
ipriiniti svetinių jungą, ir naly- 
igioje kovoje išgelbėjo bent lai
svę ir gyvybę. Maskva gi perei
gą vasarą prarijo Pabaltijį ei
le planingų provokacijų, išdavi
mų, ultimatumais ir 

!Stalino vizija, kuria 
m *: ' '<•' ■

baigiasi
r • ,

Išnaikinant intęįųjenliją Pa
baltijo kraštuę^ę,. ųią^oma len
gviau apsidirbti su amorfine, iš
badėjusia mase nusivylusių dar- 
.biųinkų ir ūkininkų, terorizuo
tų iš šni^ų įr įąęįavikų pusės. 
Rusų kareivių ir civilių “tavorš- 
čių” abiejos lyties tvanas smel
kiasi į nelaimingąjį Pabaltijį. 
Pasėkoje pasidarė per didelis 
gyventojų susigrudiųias, iššau
kęs reikalą įsileisti į butus bai
sius sovi<ų' tipus, kurie ardo

Antrad., balandžio 8, 1941
ramybę ir šeimą. Prie to prisi
deda dar tikybos ir bažnyčios 
persekiojimais. Tuo užsiima be
dieviai, kuriems valdžia leidžia 

parapijoms.
Tokia yra teisybė apie švedų 

kaimynus anapus Baltijos ju
ros. Suomija apie tai žinanti ir 
daranti atitinkamas išvadas.

Švedijai nesunku pasirinkti tarp 
laisvo žmogaus kovos už tai, ką 
jįs kuo aukščiausią įvertina gy
venime, ir tarp beginklio vergo 
bęjėgi.9. vęrksmo žemiškame 
pragare”.

ĮVAIRIOS žinios 
v

Nepavyko išspręsti 
Allis streiko

WASH1NGTON, 1). C., bal. 
6 d. — Skelbiama, kad naujai 
paskirta tarpininkavimo komi
sija nepajėgė išspręsti Allis 
Chalmers bendrovės streiko.

Darbdavių, darbininkų ir ko
misijos atstovai posėdžiauja bė 
pertraukos, bet negali prieiti ęu- 
tarįmo-

Valdžios sluoksniai susirūpinę 
šiuo streiku, nes bendrovė pa
sižadėjusį pagaminti karo depar
tamentui ginklų už 45 milijo
nus dplęjpų.

Sumuštą didele japo
ną kariuomenė

CHANTVNG, Kinija, bal. 6 
d. — Centralinęj kinų provinci
joj 6. dienas tęsėsi didelė japp-

Petro Didižojo filmos 2 dalis, 
virto realybe daug greičiau, ne- 
gu publika galėjo įsivaizduoti, I nų kariuomenes kova su kinįe- 
žiurėdama prieš porą metų tą čiais. Kovoję dalyvavo 200,000 
filmą švedų kinematografuose, japonų.

Svetimųjų užkariavimas hu-
manistiškamė 17-tame amžiuje I niškais Amęrikos giukląįs, su- 
labai skiriasi nuo okupacijos mušė šią (JįęUįulę jajjpąų ka- 
dabartiniais “pažangos” laikais, riuomenę iif lajųųčjų. dįd^iausią 
Isteriko Harald Hjarne suprati- mūšį.
mu, rusų carai vis tik šiek tiek . Kovoje žuvo trys japonų ge- 
respektavo tarptautines tradici- nerolai. Pirmą kartą kiniečiai 
jas ir veikiančias tarptautinėm kovon pasiuntė didesnius orląi- 
iteises normas. Kalbamasai is-i -vįų\ kiekius. Japonai ' belaukė 
torikas perspėdavo, kad daug lokiui smūgio.
didesnis pavojus gresia pašau-. --------------—
iliui iš rusų revoliucinės ekspan- PetailiaS prOtCStllOj'a 
sijos, kurioje bus sumaišyta1 
Tolstojaus neapykanta vakarų 
Europos civilizacijai su Dosto
jevskio mistiniu pauslavizmu. 
Kadaise Petras Didysis, perė
męs Pabaltijo valstybių suvere
numą, nepalietė jų vidujinės 
santvarkos, kai šiandien. Stali
nas rauną ją su šaknimis. Ofi
cialių pranešimų apie lai iš oku
puotų kraštų neturiių.ę, bet Šve
diją pasiekią įvairiais keliais
tikros žinįęs ir šiandien jokių Į rįe vokiečiams vežė karo me- 
abejojįųių dėl komunistinio įsi- džiagą.
gąlėjįąisių pasėkų ųęsą.^Vi- Prancūzai sako, veža javus iš 
sękįs tių-tąs teiį nusąvįąainas, Afrikęs ir juos perduoda vokie- 
krąutųvės ię mantą ątimaųiį, ciams.
apsišvietę žųiųnės ir šiaip jau 
miestelėnai sistematingai paver
čiami proletarais, nors, pręletą- 
rų padėtis nuo to jokiu bųęįų 
ncpąget’ėja. Dar rudeny metų 
visį ciyiljąi F 
konijųgp^e. viėtosę buvę auųųti 
ir ^eppjctuęti są savų šęįiųomri 
į tolintus rytąs, ąr žųya kąįėjį- 
mupse. Teą dąį>ąr siąąęią. tę- 
rorąą ą.ų ųvąsiąiąis sųėjmm.ąri ir 
žudymai^ pri.tąikąąį GRU įfeąl- 
votą “šąlįojų. pog^otąo”1 bųdą- 
Komuųįsįų adpn^rąrik* 
ratąs jąu ęsąą ’ j^^uK.ųįas, įą

Kiniečiai, gįųklm^i ųkOAier-

prieš anglus
VICHY, Prancūzija, bal. 4 d. 

— Petaino vyriausybė per Wa- 
shingtoną įteikė britams labai 
smarkų protestą dčl prekybinių 
laivų apšaudymo. Betainai tvir
tina, kad britai apšaudė laivus 
prancūzų vandenyse.

Tuo tarpu anglai skelbia, kad 
jie norėjo sulaikyti laivus, ku-

Bulgarijoj paskelbta 
lUObjfcąęųą

tus Sįręšu?., Pątęfco į sąrašus

? BERLYNAS, Vokietiją, bal. 
į4 d. — Tę^Q pabirti* kaį Buk 
jgąrįjęs vyrįąąsybė paskelbę mo- 
ibifeąęiją.

Jęigu pridės vokįęęių-jugo- 
įsJayu koųftikįtaa, tai bulgarai 
isąyp kariuomenę laikys. p<įe tur
kų rųbęžiaus. Bulgarai pąsiža- 
dįįą bendrądąębiąųti su “ašimi” 
įyisųosę įąrę reikaluose.

--- T-.1., T-'-k.1. '

Karlam padėti
I naminsranųąi suii^ąi^i ęe-.

VĮCHY, Prapęuziją, bal. 4 d.
Skelbiama, kad admirolas 

Darlan labai nepatenkintas bri
tais. Jį smarkiai paveikė britų 
karo, laivų bombardavimas pra
eitą šeštadienį, kai tapo užmuš
ti 4 prancūzų jurininkai.

Darlan šiomis dienomis vyk
sta į Paryžių ir yra pasiryžęs 
dar arčiau bendradarbiauti su 
vokiečiais.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”
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J. V. T-ba Išsprendė AllJsChalmers Streiką

imtasis kaimas
::iį:įį<į:į:-:$

(Tęsiny*}
Įvykiai vystėsi pasakišku 

greitumu. Ta pat djenų, kai 
Kvederas lik a surastas pakar
tas medyje, vokiečiai speny? 
mano tėvą. Kažkieno j.įs. t>.ŲlYą 
įskųstas, kad šnipinėj ųs rusų 
naudai. Man dingtelėjo į galvų, 
kad tai bus švabienė, nes ji 
grūmojo atkeršyti už jos vyro 
sušaudymu.

Tėvų suėmė ir pristatė su
stiprintų sargybų. Mano moti
na jau nebeverkė, nes dėl nuo- 
kitinįa ver^inpio jąi ašaros iš
džiuvo:- ji tik kramtė sukepu
sias lupas ir laužė rankas. Įdu
busiomis akimis ji klaųipojo, 
po mėlynų erdvę, tarsi gėrėda
mosi pilkųis debesimis. Ir vis 
meldėsi, prašy daina Vingųjį 
atitolinti kabaųtį viršum galvos, 
nelaimės šešėlį. Pąmėlynavusjo- 
mis lupomis ji vi& kartųjį 
“Viešpatie, pasigailėk yekųlto, 
žmogaus, manęs iję ęąąųo sū
naus, kiuris vijenatipis prie ma
nęs pasitiko,”...

Aš irgi drebėdamas, kalbėjau 
poterius, bet Dievas musų mal
dos nęisklųusė. Ąš persižegno
jau ir norėjau prieiti prie tėvo,, 
bet kareiviai nęleido, — nega
lėjau nė iš tolo prieiti. Jie sau
gojo tėvų, kaip, djdžiąusį nusi
kaltėlį.

Paskui atjojo viršininkas. 
Lęiteoanlas, jam išdavę rapor
tų. Viršininko veidas persimai
nė, pasidarė labai piktas. Kaž-. 
kaip biąuriai jis pažvelgė į mus 
ir liepė atvesti tėvų.

kareiviai įstųmė į vidų tėvų. 
Prie stalo, sėdėjo keli l^arinin- 
kai ir viršininkas, kuris paklau
sė tėvų:

—Ay Ta pastos sunūs yra ka-r 
rininkas rusų armijoje?

Tėvas atsakė teigiamai. Pas
kui jis buvo klausinėjamas, jkų 
jis veikę- Išpasakojo ^endno vi
sus nusikaltimus: jis kelias de
šimtis, vokiečių, sušųvdęs. Ne tik

šaudęs sužeistus lęąreivius, bet 
dargi ir civilius gyventojus.

Vįsų laikų viršininkas rėkė ir 
ręikalevo, kad tėvas kažką pa
sakytu. 1/ėvas tik kartojo, kad; 
jis nieku nežinųs ir nieko nega
lįs pųsąkytį.

Kas dęjosi paskui, sunku ir 
apsakyti. Žinau tik tiek, kad t?- 
vas buvo visokiais budais kan
kinamas. Mokina ir aš meM> 
im.ęs pjęie’ kryžiaus. ir d^ebėj OfUf 
iš baigęs.

* * &
Buvo karo teismas. Bet tai 

tik dėį ųvieto akių, dėl; for
mos. Iš ąnksto tėvas jąu buvo 
pasmerktas kaipo šnipas, o ki
ro teismą^ tik nuosprendį pa
darė. Ir tas nuosprendis buvo— 
mirtis...

Taip, tėvas turėjo mirti... Mir
ti visai nekaltai, vien tik dėl to, 
kad jo ųųnųs bų.vo karininkas 
rųęų armijoje.

1 Tai, kaip sakęma, buvo pas
kutinis šiaudus, kuris visiškai 
paklupdė motinų. Žmogus gali 
iškęsti tik tiek, o nedaugiai.

Po tėvo mirties motina stai
ga pradėjo, labai keistai elgtis: 
ji tai juokėsi, tai verkė, tai kei
kė visus ir viską. Aišku buvo, 
kad ji nebetekę pusiausvyros. 
Susikalbėti su ja nebebuvo ga
lima* Kai jų kas užkalbindavo, 
tai ji nei iš šio, nei iš to staiga 
pradėdavo kvatoti, o paskui pa
sileisdavo šokti.

Visą tai man padarė tiesiog 
pasibaisėtinų įspūdį. Bet ne
trukus teko, pergyventi ir dar 
didesnis smūgis: motinos lavo
nas buvo ištrauktas iš upės... 
Vargšė, ji ‘nebegalėjo daugiau 
pakelti tų. sujcyėtimų ir baisiu 
smūgių, kmie sekė vienas po 
kito.

Susirinko kaimynui ir pąlai- 
do.jo tėvų ir motinų. Laidotuvėm 
se dalyvavo visi, kaimynai, iše- 
uius švabių šeimų.

(Bus daugiau)

<aujieiių-Acrne Teiepuoto

IŠįspreųdę daug ti’iikšiųo sukėlusį ir ilgai užsitęsusį 
Ąllis-Chalmers streikų Max Babbs (kairėje), kompani
jos prezidentas, ir Harold Christoffel (dešinoj), United 
Automobile Workers unijos 248 lokalo prezidentas svei
kinasi. Vidury, su šypsena veide, sėdi William H. Davis, 

.taikymo tarybos pirmininkas.

KAS DABAR DEDASI LIETUVOJE
1 1 ..................... ■.......  1 1 I ■ ■ ■i"' ...... L

RINKIMU KOMEDIJA OKUPUOTOJE 
LIETUVOJE

Rinkimų daviniai. — Komunistai nębędbt’įsp apsijuokin
ti. — Rungtynės su šešėliais. — Ęas važiuos Stali
nui pasiklonioti.

Kaip žinoma, sausio 12 d. 
okupuotoje Lietuvoje buvo 
“rinkimai” į auKŠčiausiajų 
SSbR tąrybų ir į tautybių ta

rybų. Keliais atvejais buvome 
pastebėję, kad šių» bolševikiš

DOMINIKAS KURAITIS — Sąyiaiflfcafc
AGENTAI

Jonas RoUįoąs, Jonas Jįąsinskas 
Ant Ųa^anauskąs, H. Rajęwski 

' “SKoęty”

BUICK SALES
VIRNIN'gĘLfe LIETUVIŲ BUICK’G AGENTŪRA

NĄUJĄ VIETA:

907 West 35th Street,, Chicągo
Velefoius: LAFAXETSĘ 2022 • Rez. Tel. VICTORY 2490

M

Spausdinam
PLAKATUS. BILIETUS 

BIZNIO KORTELES 
PR-MS ATVIRUKUS
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SKAUDOS DARBUS

NAUJIENOS
173ft South Halsted StratA

■ OHICAGO, ILLINOIS

kais mętpdajs .vykdomų, “rin
kimų” Išdavos, yra jau iš. anks
tų žiųomos. Dabar paskelbti 
“rinkimų” daviniai yra įdomus 
tuo atžvilgiu, kad “balsavusių
jų” ųuošiinti# yra palyginti že
mas, jeigu prisiminsime, kad 
bolševikų praktika visais atve
jais reikalauja “totalinės”, šini- 
tųęrocentiųės pergalės. Tuo 
tarpu apie okupuotųjų Lietuvų 
paskelbti tokie daviniai: į SSSR 
aukščiausiųjų tarybų rinkimuo
se dalyvavę 91.03% "visų bal
suotojų, o už komunistų kandi
datus paduota 95.5% visų pa
duotų balsų. Į tautybių tarybų 
balsavę 90.63%, o už komunis
tinį sųrašų padavę btU^us 
95.15%. Tuo tąępu Moldavijoj, 
kur “rinkimai” buvo tų pačių 
dįęųų, neva badavę virš, 99%. 
Latvijoj — 98.12% ir Est^oj

Q74Q%. ‘ 1
Ęąip matome, pagal sovietų 

davinius, Lietuvoje “balsavę” 
^yųiiąi mąžįąu, ųęgu, kitose pa
vergtose respublikose.

Kuo tenka aiškinti (ų faktų, 
kad bolševikai nedrįso apie 
Lietuvų paskelbti “rinkimų’! 
davinių, kurįę tyutų - buvę ber - 
veik 100 procentiniai? Juk bol
ševikui galę j o lygiai taip pat 
paskelbti 99.99%! Priežastis 
yra paprasta: matydami vis di- 
dę jautį gyventojų nepasitenki
nimų ir bruzdėjimų prieš oku- 
ęąntųs, Įiolšęyikai nedrįso galu
tinai apsijuokinti prięš lietuviu 
tautų, jeigu butų paskelbę 
100% laimėjimų. Kai tuojau 
po Lietuvos okupacijos įvyko . 
vącjiųątnęjo “liaudies seimo” 
“rinkimai”, buvo - paskelbta, ; 
„tai “baMv.s”yDA 99A... Tolst i 
“reąųj.lfttaį” visftįę lię-;
tuvių tautoje ne tiek pasipikti1- ,t 
nimų (deja, laikinai tenka skaįį- 
ty t is au okupa^įįofc !), 
kiek tįęsioę, Šį
kaftį, kaip, įpj^vik^i
buvo kiek atydaireajiį: jįiū nę- 
bedįęfeą^iiųįfcKitij todpli 
pasitenkino tik 80%.

Pačių bolševikų paskelbti;

“rezultatai” yrą įdomus įvai
riais atžvilgiais. Pirmiausią, vis, 
dėlto okupantai buvo, priversti 

1 prileisti," kad • fyęnt 10% nębąl- 
savę. Jeigu palyginsime pa
skelbtus skdiėius apie bendrų 
“balsavusiųjų” nuošimtį ir nuo
šimtį, kuris *heva paduotas už 
komunistinius kandidatus, tai 

‘pamatysime, kad 5% bus ati
davę turčius lapelius arba per 
paduotus lapelius pasišaipė iš 
okupantų. Tad matome, kad 
virš 15% faktiškai “rinkimuo
se” nedalyvavo, jeigu priskai-1 
lysime nuo “balsav mo” susi-r 
laikiusius. Tai jau didėlis oku-! 
pantų prisipažinimas...

Toliau tenka atkreipti dėmer 
sį dar į kelis momentus. Prįsi-1 
minkime, kąd Lietuvoje, atga
vus .Vilnių, susidaro apie 10% | 
žydų gyventojų. Savaime su-1 
įprantama, kad didžioji žydų 
dauguma “rinkimuose” tikrai

dalyvavo. Dar reikia atsiminti, 
kad “rinkimuose’’’- dalyvavo ir 
okųpaęįąės raudonosios armi
jos kąi’įai. S.ųdęjųs kruvęn žy- 
|dus ir raudoųarmięčiųs, susi- 
dąt’y^. gevi 2ft%-. Tod&l lietu
viams belieka nę. daugiau kaip( 
65.%, I<urię, bolševikų suktųjų 
matematika, “rinkimuose” da- I ' ■ ' * • ■
lyvavę.

Tad išeitų, kad ir bolševikai 
gavo pripažinti, jog bent 35% 
lietuviu tautos “liųkiniuojse* 
nedalyvavę. Dąr kartų pabrė
žiame, kad visi bcjšev.kų pa
skelbti daviniai yra gryną fąl- 
sįfikacija. Jie gale o skelbti, 
kokius tik norėjo skaičius. Bet 
jau prisipažinimus^ kad bent 
35% lieLuvių tautus “rinkimuo
se” nedalyvavo, tenka laiky i 
didęl’u patriot’nės lietuvių 
ųiiųtįes įąiių’ėjijųu. Sąyo beąto- 

Idaįr’niu prisirišimu prie nepr- 
ktąųspjnoį lį>iętu.vos, idėjos, sa
vo griežtu pasipriešinimu oku
pantams lietuvių tauta priver
tė bolševikus pripažinti, kad 
Uęnt 35% pasiliko “liaudies 
.^rięšų”. Be ab.ęjojiiųo, tenka 
laukti, lęadt maskolių okupan
tai dąr didespįų įnipši.mn grieb
sią ųpa^Vų repręsųų prięš lie
tuvių tautų. Tačiau Tigšįolinįai 
lietuvių tautos laimėjimai ko,- 
voje ppięs okupantus yvą ge
riausias laidąs, kad ląisvėą troš
kimo iš tautos neišraus!

Savaime suprantąma, kąd 
(“įšrijąkti” buvo visi kandidatai, 
kuriuos komunistai pastatė. Jų 
pavardės, tokiom:

Į SSSR aukščiausiųjų taryba 
— M. G.ędvila nuo Telšįų apy
gardos, Ę-. Kareckąs nuo Šiau
lių, S. Nnkąįtė ųuo Panevėžio, 
S. Neris-Bu.či,eiįię nuo Utenos, 
J\ Stimburys nuų Tauragės, 
raudoųarmiečįų generolas Vą- 
silij Moj;02oy nuo Ukmergės, 
A. Sniečkus, nuo Kauno., J,. Pa
leckis nuo Mąriampolės, A. Gu- 
zevičius nuo. Alytaus ir masko
lių geųerąlgubernatorius Niko- 
laj Georgijevič Pozdniakov nuo 
Vilniaus apygardos.

Į tautybių tarybų — L Jonu
šas nuo Kretingos apygardos, 
K. Preikšas nuo Telšių, A.

Venclova nuo Mažeikių, šmuel- 
Icik, Movšos sūnūs, Meskup 
ąųo>, Šiaulių miestų, K. Tr^čib- 
kienč nuo Šiąulių kaimų, J.

iiųų Bjržų, S. Petruli, 
nųų Panevėžio, F. Beliauskas 
rųęo, Rokiškio, R. Kutka nuo 
Utenos,, L. Močanas nuo Zaia 
sų, V. Vi kausiąs, ųuo. Tąur - 
ges, S. Filipavičius nuo Rasei
nių. L. Tomkytė nuo Kėcįain. ų 
Daniil Jefimovič šupikov nuo 
Ukmergės, L. Suopis nuo Š?- 
kių, J. Budžinskienė ųuo Kau
no miesto, M. Valliauskai'’’” 
nuo Kauno kaimų, E. Geleži.; • 
naitę nuo Vilkaviškio, I. Lau
kaitytė nuo Marium ;olės, V 

!Krėvė-Mickevičius nuo Seinų 
J. Narkevičiūtė nuo Trakų, V 
Kuzma nuo Alytaus, Pavel S^- 
mipnovič Boltruško nuo Vil
niaus vakarinės, Mamert Var- 
folomicjevič HuŠčo nuo Vil
niaus rytinės ir A. Jonaitis nur 
Vilniaus, kaimų apygardos.

t

Dar “rinkimų” išvakarės 
“Tarybų Lietuva” kalbėjo apie 
šuųtaprocentlnj dalyvavimų rin
kimuose. Paskelbus sovietiškas 
davinius, tą. pati “Tarybų Lie
tuvą” šneką apie “triumfališka 
koiųųnistų ir ųepartiųjų bloko 
pergalę”, bet čia pat yra pri
versta pripažinti, kad “klasinio 
priešo likučiai, kad ir gavę per 
rinkimus naikinantį smūgį,, 
įvairiausiais budais bandys ar
dyti musų darbų. Todėl stipriu 
kime revoliucinį budrumų”, pa
tetiškai sušunka oficiozas. Taip 
put bolševikų partijos organas 
“Tiesa” sako, kad “ir ateityje 
musų laukia žiauri kova, kuri 
eis juo /'iauryu, juo didesni bus 
musų laimėjimai ir priešo pra
laimėjimai.”

IJętųvlų tautą, deja, žino, 
kad bolševikai tikrai elgiasi 
šiauriai (šis žodis yra dar per 
švelnus GPU vartojamiems me- 
tįodamą ąįkbudinti!), bet visą 
lįetuvių tuntą taip pat žiųo. kąd 

. jji kova prieš bolševikų okupan
tus laimės, nors iki galutinė* 
pergalės dar teks pokęįti perse-, 
kioįimų ir bolševikiškų žiau- 
KUiųų.

Jei msurancc reik pa* 
Oi P. Vileišį Elh 

DR. P. > l LEISIS
Prudential tns Co of America 

175 W Jackson HAR 250*
< v N J

• S Califoruia Avę Lai <77)

"bridgeport roofing and* 
SHEET METAL CO.

3216 S. Halsted SL VlCtory 4965
Stogus, rynas, stoglangius ir 

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

apdraustas

Rernkite Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.—VVHOLESALE

4707 S. Halsted St.
Tel. Poulevard 0014

N eprikiausomy bė 
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 $5,090 mokame 3V^%. 
KEISTUTI) SAVINGS 

and LOAN ASSOCIATION 
JOS. M. MOZERIS, Sec.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

STATOME NAUJUS
NAMUS

• Mūrinius arba medinrus
• Taipgi taisome senus
• Parūpinant paskolas 

lengvomis sąlygomis
• Jei turi lotą, pastatysim 

namą ir mokėsi už jį 
kaip rendą

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

• Aprokavimas dykai

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

Phone LAFayette 5824

VIŠI TELEFONAI: 
ATLANTIC 4290

DYKAI ApŲO.Uavi’.nas
NEREIKIA NIEKO ĮMOKĖTI, 

J 36 'Mėnesiai Išmokėjimui. 
. Tikrą lietuviu kPmPąuįją.

Atdara nuo 8 ryto iki 7 vak. 
<■ SuK iki 8 vak- Ned.. 9-12 dieųą

VICTOI? BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0066

SOUTH GENTER PLIMBING & 
HEATING SUPPLY GGMPANY

6 Wwt ĘartieM Blvd. £,.w„kSrS.,

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
demiškomis u ž 1 * i- 
*omis ir Hollywood 
viešomis. Darbas 
'arantuotas.

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

'' DABAR LAIKAS INVESTUOTI PINIGUS Į
H ..^y.-—r- JI I — J I I .. 1 . I*W 1 ' —

UNIVEBSAl SAVINGS & LOAN ASS’N.
1739 SOUTH U\LSTED STREET

Mokame 3'/z Nuošimčio ant VfeŲ Investmentų.

Jušų indėliai apdrausti iki pe^r Fedę^al Saviogą ąndį Loan Insurance Corporation,

WaslUngtQn* D, C. z .

it1 K'i   ■■11,1 1 11 1. .................... * .......... ......i"*—f !<■■■

i VISI LIETUVIAI 
REIKALAUJA
PLEITU

Ateikite į Phillip’s Dental Labo 
ratory kol kainos žemos

TRU-FIT 
FLEITAI

Lab. kaina

$9-50
ir aukse
GARANTUOTA MEDŽIAGA

Taisome ir Atnaujiname senus 
pleitus viena .... C 4 .00 .,

cna * I ir aukŠ.
HILLIV’S DENTAL

LABORATORY
2358 WEST 63rd STREET

Prospect 2174
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

D. MĄSKALA
Valandos nuo 10 iki 9, seredomis 
pagal sutarti* Fleitai gaminami 
tik gavus orderius ir įspaudas 

nuo laisniuotų dentistų.

Kasįdien skaitydami 
‘‘NAUJIENAS” li«- 
taviai Įgyja naudin-
gy žinių Ir gerų pa 
mokinimu.



y

NAUJIENOJ, Chicago, Iii. Antrad., balandžio 8, 1941
£

Illinois - Indiana-Michigan - W isconsin Z i nios E
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VALDŽIOS ATSTOVAI TIKISI ŠIANDIEN 
LIKVIDUOTI FORDO DIRBTUVES 

STREIKĄ
Bet Unija Sako, Kad “Streikas Bus Ilgas”

DETROIT,
Taryba VVashingtone vakar 
įsakė pravesti darbininkų bal
savimus Fordo Dearborn ir 
Detroito dirbtuvėse, kad nu
statyti kuri unija turi didžiu
mą darbininkų. Balsavimai 
turi būti įvykdytu bėgyje 45 
dienų.

DETROIT, Mich. — Valsti
jos ir federalės valdžios atsto-

Mich. — Darbo vai vakar atkartotinai tikrino, 
kad “ryloj jie likviduos Fordo 
streiką ir sutaikys Fordą su 
CIO Auto Workers unija.

Jie tikisi abi puses suvesti 
galutinoms deryboms ir yra 
tikri, kad “jos duos rezulta
tų”.

Unija “Nemato Vilties”
CIO Unija tačiau pareiškė, 

kad “ji nemato jokios vilties” 
streiką greitai sutvarkyti. “La
bai galima”, sako ' Thomas, 
unijos prezidentas, kad “šis 
streikas užtruks ilgiau, negu 
virš 40 dienų streikas preš 
General Motors 1937 metais.” 

Prie River Rouge dirbtuvės 
vakar buvo ramu.

Unijos Reikalavimai.
1. Turi panaikinti “mušei

kų departamentą” — “Service 
Dept.”

2. Turi pašalinti visus šni
pus.

3. Geriau sutvarkyti atlygi
nimą darbininkams;

4. Duoti darbo užtikrinimą 
darbininkams;

5. Panaikinti greitinamo sis
temas, ir

6. Įsteigti komitetus skun
dams spręsti.

Ligoniai 
Springfielde

SPRINGFIELD, III, — Mrs. 
Tony Gushes, 1615 East Capi- 
toį streėt, susirgo ir tapo nu
vežta į St. John’s ligoninę. 
Ton pačion ligoninėn atvež
tas ir Joseph DaUpar, 1929 So. 
First Street.

William Stasilis> 1808 Peo- 
ria Street išgulėjęs St. John’s

Drafto Vyrai 
Perspėjami 
Netraukti Dantų

ATIDĖJO PLIENO STREIKĄ, SUTARTĮ 
PRAILGINO IKI BALANDŽIO 15 P

ir išvyko į nanHiš.

LIKVIDAVO ALLIS-CHLMERS STREIKĄ
ŠIANDIEN ATIDARO DIRBTUVĘ

SANDELIS VISOKIŲ

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

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

Nervų arbata ...........
Vidurių reguliatorius 
Dusulio arbata .....
Kokliušio arbata .....
Ramatų žolės ........
I— ‘ “ —

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito nagelbos 35c.

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

85c 
60c
60c 
60c 
60c 

Trajankos 60c arba 3 .pk. $1.50 
aprašo visokias

National Steel Corporation Pakėlė 
Algas 10 Centų

SPRINGFIELD, III. — Bro- 
link, tavo dantys nepriklauso 
tau!

Valstijos drafto direktorius 
Paul Armstrong praneša, kad1 
jis gavo nurodymus iš vyriau
sių centro, kad “reglistrantai, 
kurie sužiniai ištraukė sveikus 
dantis įdant pasprukti nuo 
draftaviino, kariuomenėn vis- 
tiek bus paimti.”

“Toliau”, Armstrong pareiš
kė kad jei toks registrantas 
turėtų kokį nors kitą diskvali
fikuojantį defektą, jei žinoma, 
kad jis tiksliai dantis traukėsi 
išvengimui tarnybos, jo laukia 
federalinė prožekucija.”
Armstrong sako, kad yra pa

sitaikę tokių atsitikimų, kur 
registrantai tyčia 
dantis, kad vėliau 
egzaminuojant atrastų juos 
netinkančiais. ■

GAR Y, Ind. — šiąnakt netru- 
Ikus po vidurnakčio Į streiką tu
rėjo išeiti apie 60,100 United 
States Steel liejyklose, Chica
gos distrikte, bet pasirodo, kad 
streiko pavojus laikinai paša
lintas.

Naujos sutarties derybose 
CIO Plieno unija ir U.S. Steel 
atstovai sutiko prailginti iki ba
landžio 15 d., sutartį, kuri pa
sibaigė balandžio 1 d. Tas duos 
abiejų pusių atstovams dar ke
lias 
čiai

Tyčiojasi ?
Nepriklausoma plieno orga

ninei j a, National Steel Corpo
ration, kontroliuojama S. Weir’o, 
didelio unijų priešo, vakar pa
skelbė, kad ji pakelia savo dar
bininkams algas 10 centų.

Nevisai aišku kodėl Weir’as 
paskelbė tą algų pakėlimą šiuo 
laiku, kuomet eina didžiojo plie
no derybos. Jis turbut bando 
pasityčioti iš unijos, ir savo 
darbininkams parodyti, kad “be 
unijos pagalbos jie gauna dau
giau, negu darbininkai U.S. 
Steel dirbtuvėse, kur juos turi 
suorganizavęs CIO.

Abi pusės sudarė susitarimų Washingtohe
taip antrą pusę susitarti dau
giausiai privertė visuomenės 
opinija.

Skirs “Teisėją” Ginčams
Sutartis sako, kąd unija ir 

kompanija išrinks bepąrtyvį 
“teisėją” ginčams spręsti atei
tyje. streikai ir “lokaiitai” už
draudžiami metams laiko. Su
tartys bus pasirašomos kas 
metai ir senoji bus atnaujini
mą, jeigu viena ar antra pū
ke neduos prhnešimo 30 die
nų iš anksto, kad nori derybų 
ją pakeisti.

Dar Tarsis Dėl Algų 
Sutarčiai išsibaigus ji auto

matiškai bus prailginta 30 die
nų, kad duoti progą natiją su
daryti be streiko; Už dviejų 
dienų po šios sutarties pasi
rašymo kompanija ir unija 
privalo pradėti derybas dėl 
naujų algų.

Unija reikaląyp išimtino pri
pažinimo, bet sutartis nusa
ko, kad ir neunijįstas gali 
dirbti, jeigu “jis nenusižengia 
dirbtuvės tvarkai.”

NVASHINGTON, D. G. — Ro 
nepaprastai ilgo posėdžio Wa- 
shingtone prie uždarytų durų, 
abiejų pusių susitarimu ga- 
liau buvo likviduotas kruvinas 
Allis-Chalmers dirbtuvės strei
kas.

Kaip šiandien dirbtuvė West 
Allise, Wis., prie Mihvaukee, 
bus atidaryta darbui, ir visi

dienas laiko naujai sutar- 
sudaryti.

Susikirto Dėl Algų
Unija reikalauja, tarp kitkc,

“Neranda” Fordų.
Henry Fordas ir jo suims 

Edsel turėjo vakar pribūti į 
teismą liudininkais, bet jie ne- 8,000 darbininkų grįš dirbti.

išsitraukė pakelti darbininkams algas 10 
daktarai (centų į valandą. U.S. Steel tam 

smarkiai priešinasi ir sutinka 
pridėti tiktai 2^2 centų.

pasirodė, ir valdžios maršalas 
sako, “negalįs jų surasti, todėl 
negalėjęs jiems įteikti pašau
kimų į teismą.”

Pirm negu streikas bus lik
viduotas, sako unija, Fordas 
turės išpildyti sekamus reika
lavimus:

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO JSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

1__ • koplyčios visose
i < I I Chicagos dalyse

Streikieriai Sutartį Priėmė
Derybos Washingtone vyko 

beveik dvi paras be pertrau
kos. Dalyvavo Max Babb, kom
panijos prezidentas, Harold 
Christoffel, vietinio CIO Auto 
Workers lokalo prezidentas ir 
streiko vadas, taipgi valdžios 
ginklų tarybos atstovas, W. H. 
Davis, tarpininko rolėje.

Sutartis vakar buvo atiduota 
streikierių masiniam mitingui 
balsuoti ir jei žinios tikros, 
tai ją priėmė beveik vienbal
siai.

Streikas užtruko apie 11 sa
vaičių, 
nieko

Padidėjo Valstijos 
Valdininkų Skaičius

SPRINGFIELD, III. — Gub. 
Green prieš rinkimus skelbė, 
kad jis “sumažins išlaidas ir 
tarnautojų skaičių”, bet dabar 
turi raportuoti, kad per kovo 
mėn. jų skaičius padidėjo L- 
7775, ir algos jiems reikės iš
mokėti $55,398.

Viso valstija turi 25,285 
tarnautojų.

na

Klausykite musų radio programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto iš W. H. I. P. stoties (1520 K,) 

su POVILU ŠALTTMTERU.

Laidotuvių Direktoriai

bet darbininkai beveik 
nelaimėjo. Kaip viepą,

Statys 11 Naujų 
Armory Rūmų

LIETUVIAI

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Kiaušinis 
Tik Velykoms

Toks 
' Kaip

PF.ORIA, III. — Mrs. R. Vi- 
das, 635 Malone avenue, gavo 
bargeną pirkdama kiaušinių: 
vienas buvo didesnis už visus 
kitus ir kada ji jį namie pra- 

i mušė, tai rado netik trynį, bet 
'ir kiitą kiaušinį, su lukštu ir 
visa kuo.

Springfieldo balandžio mėnesį 
armijon bus paimta 217 vyrų, 
kas reiškia, kad nevienam ir 
lietuviui teks atsisveikinti su 
namais ir vykti mietams para
gauti gyvenimo*'kario mundie- 
rojė. ,

SPRINGFIELD, III. — Vals
tijos State Armory Board pa
tvirtino planus pastatyti 11 
naujų armorų rūmų tokiam 
pat skaičiui Illinois miestų: 
Chicagoje, Altone, Blooming- 
tone, East St. Louise, Galvoj, 
Joliete Mačombe, Moline, Pa
ris, Springfielde ir Sterlinge.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

DR. A. .TENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutarti. 
Ofiso Tel. PROSPECT 6717
Namų Tel. VIRGINIA 2421

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

KITATAUČIAI

nuo

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

S. P. MAŽEIKA
<31** l.uuanica Avenue

YARds 1138
YARds 1139

LACHAWI(Z IR SŪNUS
2314 W ėst 23rd Place Phone CANal 2515
į K YRIU S: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1279

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

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

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

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

Telefonas YARDS 1419.

1646 West 46th Street
L J. ZOLP

Phone YARds 0781

Lietuvaitės Bus 
Rinkimu Teisėjos 
Westvillėje

WESTVILLE, III. — Miesto 
taryba paskyrė Anna Dowiatt, 
Ledia Rolinaitis ir Martiną 
Kovanic balsavimo teisėjais 
rinkimams, kurie įvyks balan
džio 15 diena. Dowiatt ir 
linaitis yra lietuvaitės.

217 Vyrų Draftuos 
Iš Springfieldo

Ro-

Roundlakietis
Serga

WAUKEGAN, III. — John 
Grinos iš Round Lake atvežtas 
St. Therese ligoninėn gydyti.

AKIU SPECIALISTAI

Dr. F. Pulsuoki LeVan 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

Tiria Komunistų
Pritarimų Streikui

MILWAUKEE. Wiš. — 
toritetai pradėjo tyrinėti 
tinimą proklamacijų

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.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyru, moterų ir vaiky pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros nrietaisus.

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Au- 
da- 

tarp 
streikuojančių Allis-Chalmers
firmos streikuojančių darbi
ninkų ir abelnai gyventojų, 
kuriose streikas užginamas.

SPRINGFIELD, III. — Draf-Į Proklamacijas išleido Wiscon- 
to oficiolai pranešė, 'kad iš’sin komunistų partija.

SESIOS VALSTIJOS SVARSTO SUVARŽY 
MUS KOMUNISTĘ DARBUOTEI

Wisconsin, Missouri rengiasi uždrausti kandidatus 
rinkimuose

Panašus pasiulynlas yra pa 
duotas ir Illinois legislaturai.

Draudžia Kandidatus
Wisconsine, be to, per sena 

tą jau perėjo, ir lankia atstovų 
buto patvirtinimo įstatymas, 
kuris uždraus komunistams 
statyti kandidatus rinkimuose.

Panašius įstatymus priima 
arba rengiasi priimti Missouri 
valstija, taipgi Colorado, Penn- 
sylvania, Ohio ir Okiahoma.

Suvaržymai jau Veikia
Nuo seniau tokie įstatymai, 

ir kiti komunistų varžymai 
veikia Wyominį, Orėgon if 
California valstijose.

Keliose valstijose, ypač Wis- 
consine, vis dažniau gfirdėti 
kaltinimai, kad dabartinių 
streikų banga yra dalinai, o 
vietomis išimtinai, komunistų 
sukurstyta.
“Dies Komitetas” Wisconsine

Jų veikimui suvaržyti še
šios valstijos dabar svarsto į- 
vairius pasiūlymus savo legis- 
laturose.

Wisconsine neseniai buvo į- 
steigtas taip vadinamas “Ma
žas Dies Komitetas”—-valstiji- 
nė organizacija, panaši kongre
so Dies komitetui, kuri tyri
nėja nacių ir komunistų dar
buotę.

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

Dr. Charles Sega!
OFISAS

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

CHTCAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai diena.
Phone MIDWAY 2880

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEŠT 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
3

DR. STRTKOL’TS
Gvdytoias ir Chiriire’ae
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. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

ADVOKATAI
DR. C. Z. VEZEL’TS

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47 Street
Telefonas YARDS 2246 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Dr. Kari Nurkat
(NTJRKAITIS)

Atsakomingas 
^ p r it a i k i n ime 

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

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

Yards 3089

DR. BRUNO .T.
ZURRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namu Tel. VTNCENNES 5272

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Tel. HYDE PARK 3395

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir Vaikų Ligų Gydytoja 

Dabar priiminės ligonius namuose 

6733 S. Crandon Avė.
Vizitai sulig sutarties 

(išskiriant trečiadienius ir šešta.)

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET 
Tel. CALumet 6877

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

Room 2014 TeL STAte 7572 
nuo 9:00 iki 11:00 ryto. 
SO. HALSTED STREET 
TeL VICtory M7®

Vai.:
3149



^trad., balandžiu 8, 1941

ROSELANDE LIETUVIAI SUORGANIZAVO 
NaIjją POLITIŠKĄ klilibą

9 Ward Lithūanian Democrat Club
Į to naujojo kliubo valdybą 

išrinkta veiklus ir patyrę or- 
ganižatyviame darbe lietuviai.

Mykolas Pavilionis — pir
mininkas; Povilas Gegžnas, ir 
Steponas Dbmbro, — vic'ė pir- 
ihfrdnkai; George Sihulskis - 
|Mrdtbkb!ų rašt., Jokhnas Pi
voriūnas—fin. rast, ir Petras 
Kučinskas — kasierius.

9 Ward Lithi'raniaŪ Dcnio- 
crats Club susirinkimus laikys 
antrą antradienį kas mėnuo 
parapijos svetainėje, 108 St. 
ir Wnbash Avė.

Lietuviai demokratai, de- 
niokra tiško kliubo jau senūi 
pageidavo, bet kad 9 Wardc 
yra politiškas bepartinis kliu- 
bas, “United Lithuanian Ame
rican Citizen Political Club of 
9 \Vard, prie kurio priklauso 
daug lietuvių demokratu ir 
visados remdavo demokratus 
balsavimuose, tai nebuvo rei-

Ai + A.
JONAS STULGINSKAS 

(STEELE)
gyv. 4220 S. Califotnia Aven 

Tel. Lafayette 0212
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 6 d., 1941 m., 5:30 
vai. popiet, sulaukęs 63 metų 
amž., gimęs Liet., Raseinių 
apskn., Vyduklės parap., Num- 
gailių kaime. Amerikoj išgy
veno 41 metus.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Malviną, po tėvais 
Strumilaitę, dukterį Benedik
tą ir žentą Edward Ačių; 2 
junus: Dr. Vincentą Steele ir 
marčią Ethel ir Kazimierą; 
3 anukus: Joną, James ir Jor- 
dan; 2 seseris: Juzefą Tamke- 
vičienę, Barborą Pivarunienę, 
brolį Vincentą ir kitas gi- R 
mlneš Amerikoje. Lietuvoje 
—brolį Stanislovą ir gimines. N

Kūnas paašrvotas koplyčio
je 1939 West 35th Str. Laido
tuvės įvyks trečiadienį, ba
landžio 9 d., 8:00 vai. ryto 
iš koplyčios į Nekalto Pras.

įPan. šv. pafap. bažnyčią, ku
rioje. , atsibus gedulingos pa
maldos už Velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Jono Stulginsko S 
giminės, draugai ir pažįstami H 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik- S 
ti, jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Moteris, I 
Duktė, Simai ir Giminės.

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

ANTANAS PETRAITIS 
gyveno 1745 VVarren Blvd.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio G d., 7:00 vai. vak., 
1941 m., sulaukęs 67 metų 
amž., gimęs Razalimo kaime, 
Panevėžio a.pskr. Amerikoj iš
gyveno 37 metus.

Paliko dideliame nubudime 
brolio dukterį Ida Laudens- 
kienę ir jos vyrą Juozapą ir 
jų šeimą, 2 brolio sūnūs, Jo
ną ir jo žmoną Irene, ir Rue- 
ben, ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų, o Liet. 
—žmoną Barborą, 2 sūnūs ir 
dukterį.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu- 
deikio kopi., 4605 So. Hermi- 
tage Avė. Laidotuvės įvyks 
balandžio 9 d., seredoj, 9:00 
vai. ryto, Iš koplyčios bus nu
lydėtas į Liet. Tautiškas ka
pines.

Visi a. ______
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Giminės.

is koplyčios bus nu- 
Liet. Tautiškas ka-

a. Antano Petraičio

J

Laid. Direkt. J. F. Eudcikis, 
Tol. YARDS 1741.

kalo tverti kitą kliubą.
Komunistai Vžtiitldė.

Stalino garbintojai užvaldė 
‘United Lithuanian American 
Citizens Folitical Club**, ir 
pradėjo vykinti koūhihistihį 
programą. UždiAllde Staliną! 
lyginti prie Hitlerio ir Muso
linio, ūžgyrS rusų okupaciją 
Lietuvoj.

Pereituose prezidento rin
kimuose kliubas buvO nutaręs 
prieš Stalino garbintojų norą 
surengti masinį susirinkimą 
Rooscvelto ' kandidatūrai už- I L .
girti, bet nebuvo įvykintas 
nes kliubo Valdyboje ir egze- 
kutyviame kohiitele buvo Stik
lino garbintojų didžiuma ir 
jie kliubo nutarimą almėto.

Komunistų Darbai.
Paskutiniame Kliubo susi

rinkime pervaro tarimą, au
kauti pinigų ir siųsti delegatą 
į “Amerikos žmonių suvažia
vimą”, kuris yra šaukiamas 
Ncvv Yorke. To suvažiavimo 
iniciatoriai yra komunistai, 
susibūrę į vadinamą “Ameri
kos taikos mobilizaciją”. Tai 
grynai penktakojiška organi
zacija.

Tokio Stalino garbintojų el
gesio akyvaizdoj, demokratiš
ko nusistatymo nariai įsitiki
no, kad toliau nebegalima bū
ti tokioje organizacijoje sykiu 
su komunistais, kur vykina
ma Stalino programas, ir dir
bti penktakojo naudai.

Negalima padėties toliau 
pakęsti, pasakė kliubiečiai, 
kurie yra gerais lietuviais ir 
lojaliais Amerikos piliečiais.

“Nebus Vielos Stalino Gar
biniojams.”

Todėl ir buvo sutvertas 9 
Ward Lithuanian Democrat 
Club, kuris bus tikrai demo
kratiškas ir jame nebus vietos 
jokiems Stalino garbintojams.

“Krikštynos” Bal. 15.
Dabar kviečiame visus ro- 

selandiečius, vyrus ir moteris, 
rašytis prie naujai sutverto 
kliubo. Sekantis kliubo susi
rinkimas ivvks balandžio 15 C v-
d., 7:00 vai. vakare parapijos 
Svetainėje.

Susirinkimas bus labai en
tuziastiškas ir žingeidus, nes 
tai bus klidbo “krikštynds”, o 
krikštynose tai juk busta ir 
vaišės. Kliubo valdyba smar
kiai rengiasi prie tų krikštynų 
į vyk i n i m o. —K l i abi etis.

9 Trys jauni, banditai susi
grobė $122 valgykloj ties 6 So. 
Clark st. ir Majcstic Viešbutyj, 
prie 29 W. Quincy.

a. + a.
JUOZAPAS ZAVECKAS 

(ZEWALL)
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 6 dieną, 3:40 vai. 
popiet, 1941 m., sulaukęs 53 
metų amž. gimęs Liet., Mari- 
ampolės apskr., Gudelių par., 
Šlaventų kaime. Amerikoj iš
gyveno 38 metuš.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Elzbietą po tėvais Vil- 
keliutę, 3 dukteris Oną, žen
tą Walter Wisner, Jutia, žen
tą Alfred Tocco ir Marian 
Ževvall, sūnų Juozapą, brolį 
Kunigą Vincentą Vilkutaitį, 
Clevelande, Ohio, 3 seseris— 
Magdaleną Swift, Prancišką 
Skunz, Cleveland, O. ir Ka
zimierą Vilkutaitę, Clevelan
de, Ohio, švogerką Kotriną 
Petrauskienę ir kitas gimi
nes.

Priklausė .prie Suvalkiečių 
Draugijos.

Kūnas pašarvotas 910 We'St 
35th Place, Yards 4907. Lai
dotuvės įvyks trečiadienį, ba
landžio 9 d., 8:00 vai. r^to iš 
namų į šv. Jurgio parap.

i
 bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Zavecko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Moteris, 
Sūnūs, žentai, Brolis, Seserys i 
ir Giminės.

Laid. Direkt. Ant. M. Phil- 
lins. Tek YARDS 4908,

NAUJAS FUTBOLO CARAS UŽIMA SAVO TARNYBA

[ACMĖ-NAUJIENŲ Photo!
Elmer Layden (dešinėj), buvęs Notre Daine fulbolistas kalba, su George 

Marshall (kairėje). Karlu su jais yra irDulch Clark iš Cleveland Rams. Jie su
siliko visos Amerikos Futbolo Lygos suvažiavime, kuris vyksta Chikagoje. Lay
den buvo paskirtas Lygos komisijonierium.

LIETUVIAI REMIA JOHN H. BANKS J 
WILL0W SPRINGS MAJORUS

Vietos gyventojai reikalauja periUaiiids valdžioje

WILL0W SPRINGS, III. — 
Ateinantį antradienį, balandžio 
15 d., Willow Springso mieste
lyje įVyks rinkimai į vietines 
valdžios urėdus. Miestelio gy
ventojai yra nepaprastai susi
domėję šiais rinkimais.

Mat, šįmet be dabartinių val
dininkų, kurie visomis išgalė
mis stengiasi pasilikti savo vie
tose, rinkimuose dalyvauja ir 
nauja Progresyvių Partija. Per 
paskutinius dvejus rinkimus 
valdžios partija neturėjo jokios 
opozicijos. Bei pagaliais gy
ventojai susiprato,'[pamate, kad 
rinkdami vbudubs pačius asme
nis (ir jie pasirodė visai neti
kusiais valdininkais) jdkių pa
gerinimų negalima tikėtis.

Dar neturi vandentiekio
Čia priminsiu keletą vietos 

gyventojams gerai žinomų fak
tų. Federalė valdžia duoda ar
ba skolina pinigus lengvomis 
sąlygomis dėl įvairių viešų dar
bų. Dabartinė Willow Springso 
valdžia turėjo progą išgauti lė
šas įrengimui taip būtinai rei
kalingo vandentiekio ii’ visą da
lyką galutinai sutvarkyti, > bet 
ji delsi, jokio sumanumo bei 
spartumo neparodė ir šiahle rei
kale, lyg tai vandens įvedimas 
butų koksai menkos vertes da
lykėlis. Taip, Willow Springs, 
kuriam pernai sukako 100 me
lų nuo jo įsikūrimo, dar netu
ri vandentiekio!

Atmatos (garbage) nuveža
mos tik vieną sykį į 3 ar 4 sa
vaites, nors šis patarnavimas 
kainubja $90 mėnesiui. Ir abel- 
nai kalbant sis miestelis tebė
ra primityviškas ir labai toli 
atsilikęs nuo savo artimų kai- 
mynų-miestelių. Pūvyzdin, Ar
go miestelis, kurio gyventojai 
1940 metais iškilmingai ap
vaikščiojo 50 metų sukaktį nuo 
jo įsikūrimo ir kuris tik 2 me
tu atgal tebebuvo paskendęs 
dideliame dumblyne, dabar yra 
visai modernizuotas — turi vi
sus tuos patogumus kaip ir 
bilc didmiestis.

Willow Springs savo gamtos 
grožiu —. savo miškais ir kal
nų kalneliais — yra plačiai pa
garsėjęs' tarpe (’Jiicagos ir jos 
apylinkių lietuvių, čia randasi 
dideli lietuvių daržai pikni
kams bei kitokiems parengi
mams. Nemažai lietuvių yra 
apsipirkę lotus šidjė apylinkė
je ir norėtų ten apsigyventi; 
bet dabartinių valdininįcų ne
rangumas arba nesugebėjimas 
sumodernizuoti šį miestelį su
laiko musų tautiečius nuo biH 
davojinioši ndujų, namų, nuo• davojinioši ndujų, namų 
steigimo naujų biznių.

NAUJIENOS, Chicago, III.

NepArtyviškas tikietas
Negana to, kad vietinė val

džia nesirūpina nliestelio gero
ve, bet ji dar tmkdP jo progre
są, kiršindama biznierius. To
kiais vaikiškais išsišokiinais 
valdžia labai įšipriklijb visiems 
vietos gyveiitojains. Kad’ kiek 
pakėlus šaVū susmukusią įtek
inę balšiiotojų akyse, ji btivo 
priversta “ieškbli” kaltininkų 
ir juos baubti.

■ '.>'A '

Visa kaltę liko suversta ant 
miestelio policijos viršininko 
F. Kayser, i);, jis buvo suspen
duotas ant 30 dienų ųž. “įtejiU; 
kainą sėvoH,. pareigų ėjiiūą”. 
Vienok visokiems mulk n'mams 
ūfeiha galas., Gerų piliečių pa
stangomis tapo sutverta Prog
resyvių Partija, ir ji išstatė sa
vo tikietą:;5>|šiuos'c rinkimuose, 
jos visi () kandidatai susideda 
iš patyrtisių vietos visubmenės 
darbuotojų, nckilnojaimisios 
nuosavybės savininkų, fendi- 

nes trys jų yra demokratai, d 
kiti 3 — rcpubliko.ua i; tikybos 
atžvilgiu — du katalikai, liku
sieji gi 4 ne katalikai, štai jos 
kandidatų sąrašas:

Kandidatai
Prezidentu John H. Banks, 

56 melų ainžiaus, gimęs ir au
gęs WiHow Springse; pasitrau
kė iš politikos veikimo 1935 
melais, išbuvęs 2 terminu šio 
miestelio majoru (prezidentu); 
nuodugniai pažįsta vietos gy
ventojų reikalus, nes jiats turė
jo čia keletą įvairių biznių; 
dabartinih laiku užsiima nekil
nojamosios nuosavybės (real 
estate) pardavinėjimu; geres
nio lietuvių^ draugo nerasi vi
same Willow Springse.

Village Clėyku — John Wa- 
chowski. i

Trustisaiš: William Norrie, 
Rayhiond J. Sandcrs ir Emešl 
johnšon.

Policijos Magistratu Wil- 
liam Dc Young.

Perorganizuos policiją
Visi tie grasinimai ir baugi

nimai iš dabartinių valdininkų 
pusės neturi jokios prasmės. 
Tai yra tik politiškus baubas 
balsanis žvejoti, h-as John H. 
Banks pareiškė, kad — jeigu 
jis bli's išrinktas majoru 
perorganfzlios Willow Springso 
policiją taip, kad ji glaudžiau 
behdrada‘?biaūt’ų su apskričio 
policija palaikyih'e Ivėrkos 
miestelyj^ ir teikime reikūlin- 
gds apsaugos gyventojoms, 
ypač vaikam^ einant mokyk
lon,' o ne var^yniui piliečių lais
vės.

Į policijos viršininkus pa
skirs jiatyrusį ir atsakantį as
menį iš Vietos gyventojų. P-as 
Banks toliau pareiškė, kad ma
noma įsigyti trokas ir jį varto
ti per tris dienas kiekvieną sa-l 
vaitę miestelio atmatoms rink
ti, o kitas 3 diciias —kelių tai
symui. Tokio troko užlaikymo 
išlaidos galima bus padengti iš 
tam tikro fondo, kurio paja
mos dabar yra išmokamos pri- 
vatiškoms ypatoms už atmatų 
nuvežimą, pridėjus čia dar ma
žą sumą pinigų, kuriuos dabar
tine valdžia skiria ir suvarto
ja daug mažesnes svarbos da
lykėliams negu švarumo palai
kymas miestelyje.

Už šitą pagerintą aptarnavi
mą nereikės uždėti ar mokėti 
jokių ekstra taksų. Jis taipgi 
pasižadėjo dėti visas pastangas 
-greitam vandentiekio įvedimui.!- 
— kad tokiu budu pritraukus 
čionai daugiau naujų gyvento
jų, iš k Oi bus didelės apčiuopia- 
inoš naudos kaip biznieriams, 

ir šiaip jau gyventojains.
Lietuviai balsuos už 

“progresyvius”
ors kili Progresyvių Parti

jos kandidatai nėra taip pla
čiai žinomi kaip p. Banks, nes 
jie vėliau tepradėjo darbuotis 
visuomenes ir politikos dirvo
je, tačiau galiu užtikrinti juos 

veikliais 
kurie al- 
pareigas

esant pažangiais ir 
Wi 11 o wsp r i ngsi ečia i s, 
liktų uždėtas jiems 
stropiai ir sąžiningai
dėl miestelio labo, pilnai ko
operuodami Su naujuoju majo
ru Banks. Užtat nestebėtina, 
kad vietos lietuviai nenuilsta
mai darbuojasi, kad ateinan
čiuose antradienio rinkimuose 
laimėtų Progresyviu Partijos 
sąrašas.

Išrinkime pažangius ir darb
ščius žmones į alsakomingits 
valdžios urėdus! (Sp.)

Vietinis.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicago j)
Joseph Gungler, 29, su Gene- 

vlėve Ramonas, 23
Bronie Yurkonis, 25, su Ju- 

lia Vershavv, 25
Vincent Perta, 23, su Louise

NorViiie, 23
Jdhh P. Rashinski, 37, 

Stiste E, Razaivicic, 35
Alphonse Sidlauskis, 23,

Sophie Kdrėnkiėwlcž, 24
WiIIiam M4ikiėwicz, 27, su

Ifenė Sruoga, 23
Jack Būbele, Gtai-y, Ind., 31 

su Gertrude himson, 30
Domenick Gilbert, 41,

Bernice Saudargas, 26

su

Skelbimai Naujienose 
nauda dėlto, 

kibi ■ pačios Naujienos 
•ra naudingos,

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

PATYRUS PENTERYS paieško 
darbo, kas norite gerai atlikti dar- ' 
bą, senovišką kaina pigiai, tai šau
kite tuoj aus. JOS. AUGAITIS, 1608 
So. 50 Avenue, CICERO 2633.

PUSAMŽIS VYRAS ieško darbo 
prie namų keip “all-around man”. 
Supranta boilerio kūrimą, gali pen- 
tuoti ir karpenterio darbą pada
ryti. šaukite, HEMlock 0707 A. 
Smith.

11ELP VVANTED—FEMAi.E 
Darbininkių Reikia

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

2300 Armitage.

REIKALINGA PATYRUSI mer
gina dėl bendro namų darbo, nėra 
skalbimo, nuosavas kambarys, ir 
maudynė. $9—$10. 5224 Ingleside, 
3-čio aukšto. HYDe Park 0712.

OVERALL OPERATORIŲ, pa
tyrusių. Mes mokame aukščiausias 
unijines algas. Atsišaukite, John 
Rissman and Son, 841 Blue Island 
Avenue.

SINGLE NEEbLE OPERATO
RIŲ, skalbiamas suknias siūti. 
Aukštas mokestis štukomis, taipgi 
bonus. Tiktai patyrę. Taipgi reikia 
presserių. Atsišaukite per visą sa
vaitę. KORACH BROS., 913 Wešt 
Van Buren.

REIKALINGA patyrusių prie 
meniškų (artificial) gėlių dirbėjų. 
421 So. Market St., 2-tro aukšto.

REIKALINGOS SKUDURŲ sor- 
tuotojos, tik patyrę atsišaukite. 
1140 S. Fairfield Avenue, Schultz.

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
j Darbininkų-Darbininkių Reikia

BERNIUKAI — MERGAITĖS 
VYRAI — MOTERYS

Turime pastovius darbus pradi
niams ir patyrusioms darbinin
kams — ofisuose, mašinų šapose, 
dirbtuvėse, viešbučiuose, valgyk
lose ir kitokiose įstaigose. Pastovus 
darbai, aukščiausios algos. Visi dar
bai garantuoti.

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

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

.REIKIA PATYRUSIO bartende- 
rio, ne girtuoklio, mokančio ang
liškai kalbėti. Klauskite Marcellos 
iki 11 vai. ryto. 4358 So. Maple- 
wood Avė.

REIKALINGAS BUČERYS gy
venti vietoje, negirtuoklis. 6108 S. 
State St.

SUSIRINKIMAI
PALAIMINTOS LIETUVOS DR- 

JOS mėn. susirinkimas įvyks tre
čiadienį, balandžio 9 d., kai.p 8:00 
vai. vak. Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St. Nariai esate kvie
čiami dalyvauti sus-me. Duoklės 
bus priimamos nuo 7-tos vai.

Lucille S. Dagia, Rast.

Diena Iš Dienos
Išvyko Į Hot Springs
— “Atsikvėpti”

Praleis ten du mėnesiu

Springs atsikvėpti ir at- 
gerą sveikatą, nes vėliau 
gal tokią pat progą turė-

Stanley Balinau, 5420 So. 
Necnah Avė., išvyko atosto
goms į Hot Springs, Ark. Jis 
ten ketina būti apie porą mė
nesių laiko ir atsigaivinęs vėl 
sugrįš į Chicago. Jo žmonelė 
Ona Balman sako: “Mano 
Stanley kovo 23 d. išvažiavo į 
Hot 
gauti 
ir aš 
siu.”

P-ai Balmanai yra labai ge
rai nusiteikę lietuviai, skaito 
“Naujienas” ir mėgsta apšvic- 
tą. Jis ir Hot Springs apsigyve
no pas naujienietį p. A. Talač- 
ką, kurs irgi ten seniai gyveni 
ir tūri didelę pažintį su Chica- 
gos lietuviais. Jo gyvenimo 
vieta: 128 Chapel St., Hot 
Springs, Ark. Ona Balman ir 
dš linkime daug labų dienų.

Ona Dovgia.

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

PARSIDUODA PIGIAI gerai iŠ- 
rbtas tavernas, su namu arba tik 
vernas, gera vieta dėl bizniavo 
nogaus. 6425 So. Ashland Avė.

PARSIDUODA PIGIAI gerai iš- 
iirbtas tavernas, su visais įrengi- 
nais. Priežastis — pašauktas ka- 
iuomenėn 1726 So. Halsted St., 
2ANal 2480.

REAl ESTAtffc FOR SALE

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.

MARQUETTE PARKE — 2 Hia
tų muro namas, mainysiu ant pi
gesnio bile kur. GROvehill 1965.

PARSIDUODA 6-šių kambarių 
namas, aliejum apšildomas, 2-jų 
karų garažas. 6958 N. Seeley. RO- 
Gers Park 3433.

7917 MARYLAND AVENUE, mu
ro, 3—4, Inner doot lovos, steam 
šiluma, 3 automobilių muro gara
žas, elektriška refrigeracija, naujas 
pečius. Puikiausias stovis, $11,000. 
BRANSKY and JOHNSON, FAIr- 
fax 1371.

FARMS FOR SALE
 Ūkiai^Pardavimui

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

PORA MINUČIŲ į pietvakarius 
nuo Park Ridge, gražus plotas že
mės (130x180) prie Golf Course, 
grįsto kelio, medžiais apaugęs, ele
ktra, arti mokyklos, labai pigiai— 
$800—$160 įmokėti—$10 į mėnesį 
už palikusius. Box SS-9, 1739 So. 
Halsted St.

PASILINKSMINKITE išvažiavę 
ant tyro oro porą mylių į vaka
rus nuo Oak Park, 5 akrų farma, 
grįstinio kelio, elektra, nauji na
mai už tik $1,000; $200 įmokėti ir 
pasilikusius $12 į mėnesį. Box E-5, 
1739 So. Halsted St.

PARSIDUODA 20 AKRŲ farma 
arti Main St. į pietus nuo Lom- 
bard, Du Page County. Grįstas ke
lias, elektra, $4,750 įmokėti, $1,000. 
Box AA-20, 1739 So. Halsted St.

PARSIDUODA kelios didelės,mažos 
kornų farmos, dėl kornų auginimo 
E. D, ALTON, Spirit Lake, Iowa.

PARSIDUODA ANT GREITO 
pardavimo pigiai aplink 20 akrų 
žemės, išdalintos aplink Skokie 
Boulevard, netoli Owentsia medžio
klių $100 už vieną akrą; ant išmo
kėjimo. Box L-2, 1739 So. Halsted 
Street.

PARSIDUODA' DIDELIL kvietkų 
farma netoli North Avė. Patinkama 
darbininkams, kurie dirba prie pas
tovaus naujos Buick dirbtuvės, grį
stas kelias, gasas, elektra, busų, 
arti didelės mokyklos, nėra skolų. 
$375; įmokėti $75, pasilikusius $5 
į mėnesį. Box Z-40, 1739 So. Hal
sted St.

PARSIDUODA 5 AKRŲ žemės, 
netoli Green Bay kelio—yra užsili
kusių biskį taksų; pigiai $500. 
Box X-l, 1739 So. Halsted St.

PARSIDUODA 2^ AKRŲ žemės 
netoli Green Bay kelio, Lake Coun
ty, III. $375; įmokėti $75—pasiliku
sius $5 į mėnesį. Box B-70, 1739 
So. Halsted St.

91 AKRAS, GERI triobesiai, geri 
keliai. Elektra, šiltas ir šaltas van
duo, prie miesto, daug lietuvių apy
linkėje. Aliejus 2 mylių nuo ūkio. 
Turi būti parduotas. John Paulus, 
Bangor, Mich.

SOIL—-FOR SALE 
J uodžemis—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. 

Pristatom visur. 
CHARLES GAVCUS, 

South West Highvvay and 
Harlem Avė., Worth, 111. 
Tel. WENTWORTH 7942 

arba WORTH 193.

WHOLESALE FURNITUfeB 
Rakandai[ ir Pardavimui

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

ALIŠAUSKAS, SOTUS, 
6343 So. West4rn A Ve., 

Chicago, UL Tek REPubhc 0051

rcpubliko.ua
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INTERNATIONAL HARVESTER ŽADA 
ĮVESTI 48 VAL. DARBO SAVAITĘ
Mokės Viršlaiki Už 8-ias Valandas

AUDROS NUMUŠTAS KELEIVINIS ORLAIVIS

International Harvester kom
panija yra pasiruošusi įvesti 48 
valandų, vietoj 10, ir šešių die
nų darbo savaitę savo dirbtu
vėse Chicagoj — Pullmane,'Me- 
Cormicke ir Traktorių, taipgi 
kitose dirbtuvėse Indianoj ir 
Illinois.

Už 40 valandas kompanija 
mokėsianti reguliares algas, o 
už 8 valandas — viršlaikio al-

Planas pavestas darbin’nkams
Planas yra atiduotas darbi

ninkams, sako kompanija, ir j! 
tikisi, kad visi su juo sutiks.

Ji turinti daug naujų užsa
kymų ir turi pasivyti dėl strei
ko sugaištų laikų.

Trūksta darbininkų
Panašiai darbo valandas pra

ilginti dėl nuolat didėjančios 
karo gamybos ruošiasi ir dau
gelis kitų didelių dirbtuvių. Kai 
kurioms labai reikia šiek-tiek 
patyrusių darbininkų, bet jų 
niekaip negali gauti.

Sako, Komunistai 
“Sukurstę Harvester 
Streikus”
Kaltina Grant Oakes ir Gilpin’ų

Dies komitetas įteikė rapor
tų kongresui, kurnme sako 
kad kaltė už streikus Interna
tional Harvester dirbtuvėse 
“priklauso komunistams“.

• • <.

Jie streikus sukurstę. Jis 
specialiai įvardija Devitt Gil
pin’ų, CIO narį ir komunistų 
laikraščio “Daily Worker” ko
respondentų, taipgi Grant Dak
os, pirmininkų CIO Ūkio Maši
nų Darbininkų unijos.

“Abu yra aiškus komunis
tai“, sako Dies komiteto rapor
tas.

Galiau Likvidavo 
Central Screw 
Co. Streiką

Prasidėjo sausio 14

BRIDGEPORTAS. — Naujos 
sutarties pasirašymu buvo lik
viduotas ilgas streikas Central 
Screvv Company dirbtuvėje, 
3501 Shield avenue, kur dirba 
apie 300 darbininkų.

Laimėjo algų pakėlimų
Unija laimėjo pripažinimų 

kolektyvėms deryboms, algų 
pakėlimų — 12 centų valandai, 
taipgi pakėlimų algų pradi
niams darbininkams — nuo 40 
iki 57 centų vyrams, ir nuo 30 
iki 45c moterims.

Kompanija gamina įvairius 
šriubus ir turinti kariškų užsa
kymų. Streikui vadovavo CIO 
Plieno darbininkų unija.

Iškrito Per Langą, 
Prasimušė Nosį

Stiprus tas Jonas Adomaitis

18 APYLINKE — Jonas A- 
domaitis nebejaunas, bet stip
rius jis turi kaulus.

Kų tai bedirbdamas prie lan
go savo antro aukšto bute, ties 
2006 Canalport avenue, j;sai 
prarado lygsvarą ir iškrito. Kri
to 15 pėdų ir atsidūrė ant šali
gatvio.

Dabar guli apskričio ligoni
nėje. Jo vienintelė žaizda — 
skaudžiai prasimušė nosį. Jų 
reikėjo susinti.

(Pasirodo, kad Adomaitis bu
vo sunkiau sužeista^ negu pra
džioj manyta. Einant į spaudų 
sužinojom, kad jisai pasimirė.)

Pusšešto Miliono 
Naujų Kontraktų 
III. Valstijai

Chicago gavo $5,435,000

Chicagos Prekybos Buto ap
skaičiavimu pereitų savaitę Illi
nois valstijos dirbtuvės gavo 
$5,639,311 kariškais kontrak
tais. Beveik visi pinigai, apart 
$200,000, teko Chicagos ir apy
linkės dirbtuvėms.

Didžiausius kontraktas nuė
jo Youngstovvn Sheet and Tube 
liejyklai Indianos valstijos pu
sėje — $5,435,078 (ši suma nu
eina į Illinois valstijos kon
traktų sumų).

$2,400,000 Harvesteriui
Pačioj Chicagoje, Interna

tional Harvester gavo $?,414,- 
000 užsakymų, Electric House
hold Utilities gavo $776,030 
Link-Belt kompanija — $256,- 
000, Teletype — $107,000, o 
mažesnius gavo Tuthill Pump 
Acme Steel, Abott Laborato
ries, Carnegie-Illincis Steel 
Grane, Buda Corporation, Dia
mond T Truck, etc.

Kontraktai už Chicagos
Už Chicagos distrikto kon

traktus gavo šios firmos:
Bradley — Doehler Metai 

Furn. Co. $56,690
East Moline — American 

Machine and Metals $1,025
Moline — Mutual Wheel 

Co. $1,008
Monmouth — McriEat Road 

Supply Co. $3,584
Peoria — Caterpillar Trac- 

tOr $131,265
Rockford — Barber Co’man 

$10,661.

Chicagos Slavai 
Tikri, Kad Jugo
slavija Laimės

Steigia šelpimo fondų

Vakar ir užvakar Chicagos 
serbai, kroatai ir s’ovenai turė
jo surengę masinius mitingus 
ir speciales pamaldas už naujų 
Jugoslavijos valdžių, kad paro
dyti savo paramų jos nusistaty
mui nepasiduoti Vokietijai.

Jie yra tikri, kad “Jugoslavi
ja laimės“ sekmadienį prasidė
jusį karų su Vokietija. “Klysta 
tas, kas mano, kad jugoslavai 
urnai supliukš. Jie geri ir drą
sus kariautojai.“

Chicagoj jau yra organizuo
jamas fondas karo nukentėju- 
siems šelpti Jugoslavijoj. Jam 
pradžių davė $1,000 savanoriai 
sudėtų aukų.

Rinks $10,000,000 
Naujokų Reikalams

New Yorko organizacija, Uni
ted Service Organizationa for 
National Defense, su skyrium 
Chicagoj, pradėjo kampanijų 
sukelti $10,750,000 aukų įvai
riems karo naujokų reikalams. 
Šių organizacijų sudaro įvairios 
jaunų vyrų tikybinės ir kultū
rinės įstaigos. Jos rūpinasi nau
jokų gerove, kultūra ir tikyba.

Mirė Garsus 
Gydytojas

Po labai ilgos ligos vakar mi
rė Dr. Charles J. Whelan, gar
sus Chicagos gydytojas ir lyde
ris Illinois daktarų organizaci
jose. Jis gyveno ad. 6221 Ken- 
more avenue, ir buvo 73 metų 
amžiaus.

N AUJLENU-ACME Telet>ii<no
Pereitų savaitę didele audra privertė nusileisti keleivinį orlaivį, kuris skri

do iš Miami į Daytona Beach. Orlaivis nūtilpę Vera Beacb pelkėse. Visi skridil
sieji keleiviai išgelbėti. Matome iš kito orlaivio nuimtų paveikslų.

Atrodo, Kad V. 
Baubimas Vėl 
Turės Eiti Liudyti
Negavo “žadėtos Protekcijos“

Pamenate1 Viktorų Raubuną ?
Jisai kiek metų atgal įsistei

gė butlegerio biznį ir per kurį 
laika darė didelį pelną.

Bet vėliau, jis skundėsi, jis 
turėjo mokėti labai didelius ky
šius dviems federalčs valdžios 
prokurorams, ir tas visų jo pel
nų suėdė. Jie žadėjo protekciją, 
jet jos negavo, ir jis atsidūrė 
kalėjime? Taip jits pasakoja.

Jis vėl turbūt turės eiti liu
dyti prieš tuos du prokurorus, 
kuriems kyšius mokėjo.

Byla Aukščiausiam Teisme
Aukščiausias teismas vakar 

sutiko abiejų jų bylų persvar
styti. Jie yra Daniel G. Glasser 
ir Norton I. Kretske, abu nu
teisti kalėti po 14 menesių. Vie
nas advokatas, Alfred E. Ro’th, 
buvo nuteistas užsimokėti $500.
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Pagerbs Buvusi 
Pirmininkų 
Jurgį Puishj

Ir Visus Kitus Jurgius
Lietuvių Piliečių Darbininkų 

Pašelpos Kliubais rengia pagerb - 
tuvių vakarų buvusiam Kliubo 
Pirmininkui, Jurgiui Puishis ir 
visiems Kliubo nariams, kurių 
vardas yra JURGIS, šešt. va
kare, balandžio 19 d., V. Neffo 
svet., 2435 So. Leavitt St.

Bus pagerbta sekanti Jurgiai 
ir jų draugai ir draugės, bū
tent Adsunas, Aleknaitits, Rubi
nas, Brazauskas, Evanauskas, 
Gurnevičius, Gedrikas, Kišku- 
nas, Kavalauskas, Levickis, Pet
raitis, Puishis, Petrauskas, Pe- 
trikėnas, Ruikis, Waičiulis ir 
Zaura.

Visus Apdovanos
Ištikro, tai bus tikros Jur- 

ginės! Bus lietuviški šokiai, ra
teliai, užkandžiai, programas .ir 
įteikimas dovanos buvusiam pir
mininkui Jurgiui Puishiui už jo 
pasidarbavimų Kliubo labui. Vi
si kiti Kliubo nariai Jurgiai ap
turės po gražių gėlę.

Kliubas užkviečia jus ir jūsų 
draugus-drauges dalyvauti ir 
turėti gerus laikus. Užkviečia 
dalyvauti, Valdyba ir Komisija.

— Red Cherry,

NAUJI RADIO
APARATAI

Stewart-Warner kompanija 
apie gegužės mėnesį išleis į rin
kų naujos rųšiee radio priim
tuvus. Jie bus pigiųjų ir vidu
tinių kainų kliasoj.

Wyoming Gražuolė
Hėien Inkštė!’ išr i n k t a 

gražiausia studente Wyo- 
ming. universitete, 1939 me
tais ji buvo piįpažiųta “Misš 
VVycining.“

Maria Kurenko 
Koncertas

Sustreikavo 
400 Siuvėjų

Protestuodami prieš kompa
nijos atsisakymą skaitytis su 
unija, į streiką išėjo 400 siu
vėjų New York Handerchief Co., 
dirbtuvėj, 1021 West Adams st. 
Prie dirbtuves įvyko susikirti
mas, kuriame viena moteriškė 
buvo smarkiai sužeista. Tvar
ką atsteigė policija.

Streiką paskelbė International 
Ladies Garment Workers.

Irgi “Hit-and-Run” 
Vairuotojas

BRIGHTON PARK. — Tas 
automobilistas neužmušė ir ne
sužeidė žmonių, bet Ęazimierio 
Narsulio akimis žiūrint, jis vis-’ 
tiek nenaudėlis “hit-and-run- 
eris“.

Prie Narsulio namų ties 4358 
South Artesian avenue, jis už
važiavo ant šaligatvio, patraukė 
per pievelę, nulaužė du medžiu, 
ir dingo.
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Įsakė Bankams 
Skelbti Raportus
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Federaliai ir valstijiniai ban
kai vakar gavo įsakymą pa
skelbti raportus apie savo sto
vį balandžio 4 d., dienos biznio 
pabaigoj.

Balandžio 9 d. Orchestra Hali 
svetainėje (Michigan^ir Monroe) 
įvyks Maria Kurenko koncertas, 
kurio pelnas yra skiriamas Tol
stojaus vardo fondui. O tas fon
das šelpia pabėgėlius ir dėl ka
ro nukentėjusius asmenis.

Maria Kurenko yra viena la
biausiai pasižymėjusių pasaulio 
dainininkių. Ji turi koloratūros 
balsų, kuris pasižymi nepapra
stu gražumu.

Ji nepaprastai gražiai inter’ 
pretuoja rusų ir kitų tautų dai- 
nM. .

Bilietai 50 centų ir aukščiau. 
Pradžia 8:30. vai vakaro.
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DU GAISRAI 
BRIDGEPORTE

Nuo sugedusio kamino ir per
kaitusio motoro buvo kilę du 
maži gaisrai Illinois Meat Com
pany dviejose įstaigose, adresu 
3939 Wallace Street, ir 911 W. 
371 h Placc.

Išvežė Į
Ligoninę

TOVVN OF LAKE. — Į Cook 
County psychopathic ligoninę 
buvo išvežtas 24 metų Steve 
Čerkauskas. Jis gyvena ad. 4638 
South Hermitage avenue.

ARJIESKAI 
DARBO?

------------- SKAITYK KASDIEN-------------6 

NAUJIENĄ^ 
— IR TEMYK SKILTIS------------- «

“REIKIA DARBININKU*
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS

1189 S0Qlb Halsui Slml, CBICAGO. ILL

AUTOMOBILIŲ
NELAIMĖS

Sužeidė Daug žmonių
Sekami žmonės buvo sužeisti 

automobilių nelaimėse, kurios 
įvyko Bridgeporte ir kitose lie
tuvių apylinkėse:

40 metų Agnės Kasro, 3031 
Emerald avenue, prie 31st ir 
Wallace, (sulaužė kairių kojų);

William Beggs, 4350 S. Ho- 
nore street, ir

Edward Nilevvski, 4350 So. 
Honore, prie 3108 West 55th 
street;

Sam Messine, 60, nuo 530 
West 26th street, prie 28th ir 
Wallace;

Joseph Pasko, 21, 4136 South 
Artesian avenue;

Paul Mandra, 55, 4347 South 
Fairfield avenue, prie 45th ir 
California;

Martin Juknievvicz, 4514 So. 
Wood Street, prie 46th ir Ash
land, (perskėlė galvą, guli Ger- 
man Deaconess ligoninėje).

“Pirmyn” Choras 
Rengiasi Pakartoti 
Operą “Carmen” -
Turėjo Nepaprastų Pasisekimų, 

Ir — Atsiprašo
Operos “Carmen“ nepaprastas 

pasisekimas nieką daugiau ne
nustebino, kaip patį “Pirmyn’" 
chorą ir jo vedėjų Kazį Stepo
navičių, kuriam priklauso visas 
kreditas už to nepaprasto vaidi
nimo suplanavimų ir suorgani
zavimą. Kas veikalą mate sek
madienį, Goodman Teatre, tas 
lengvai galėjo suprasti, kiek 
daug darbo, galvojimo, rūpes
čio reikėjo “Carmen” pastaty
ti scenoj.

Publika Netilpo
“Pirmyn” choras pasamdė 

Goodman teatrų pasitikėdamas, 
kad jo daugiau negu užteks pu
blikai sutalpinti. Bet labai ap
siriko. Publika ne tik negalėjo 
sutalpti, bet choras galėjo par
duoti ir kelis šimtus daugiau 
bilietų prie durų.

To pasisekimo, ir pačios pu
blikos raginamas, “Pirmyn” cho
ras žada netrukus, nevėliau 
dviejų-trijų savaičių, operą pil
nai pakartoti, ir dabar skubotai 
ieško tam salės. Jeigu bus at
darų dienų, tai bandys gauti 
tą patį Goodman teatrą, kur są
lygos veikalus statyti yra labai 
geros.

Todėl, “Pirmyn“ choras šiuo- 
mi prašo visų asmenų, kurie tu
ri bilietus, bet negalėjo veikalo 
pamatyti, juos pasilaikyti, o ne 
gražinti chorui.

Nemalonus Sumišimas
Visų žmonių, kurie ir turė

dami bilietuts negalėjo į salę įsi
gauti, ir tų, kurie atvyko į sa
lę, bet nebegalėjo bilietų nusi
pirkti — “Pirmyn” choras la
bai atsiprašo.

Jei pats choras butų tvarkęs 
bilietų kontrolę teatre, tai vi
si asmenys su bilietais butų 
įėję. Bet pats teatras tai kon
troliavo, todėl choras nieko ne
galėjo padaryti.

Publikai pasiekus tą tikrą 
skaičių, teatro vedėjai duris už
darė pasiremdami ugniagesių 
departamento patvarkymu, kad 
teatrui autorizuotas žmonių 
skaičius yra toks ir toks — ir 
daugiau negalima įleisti. Choras 
nebuvo perspėtas apie tai iš ank
sto, tokiu budu įvyko nemalo
nus sumišimas, dėl kurio ir vė
liau atėję rėmėjai nebuvo įlei
sti.

Už susidariusį nesmagumą, 
Choras labai atsiprašo, ir tiki, 
kad jo geri draugai, kurie ne
galėjo “Carmen“ pamatyti, at
silankys kai jis bus pakarto
tas.

Apie dienų ir vietų bus pra
nešta vėliau — prašom sekti 
“Naujienas”. Choro Narys.

VAKAR CHICAGOJE
• Automobiliai sekmadienį 

ir vakar Chicagoj užmušė šiuos 
žmones: 26 m. Eilėn Stevens, 
8353 Rhodes avenue, 55 m. So- 
tir Lasko, 16591/2 West 47th 
street, ir 45 m. Laura Maho- 
ney, 854 E. 65th street.

O Dėl Europos karo Chica
goje yra dide'is pavasarinių gė
lių trukumas — mažai tulpių, 
mažai ir hiacintų. Tulpės dau
giausiai buvo importuojamos iš 
Olandijos, kurią dabar turi už
ėmę vokiečiai.

• Dėl merginos automobilio 
dujomis bandė nusinuodyti 21 
metų Norman Van De Car, 
1443 North Kostner avenue. Jį 
nuo mirties išgelbėjo motina, 
sunaus staiga pas’gedusi. Jį at
rado automobilyj.

O Užvakar Gus Menek, 50, 
314 S. Loomis, nusirito laiptais 
nuo trečio aukšto. Atsistojęs 
nupurtė dulkes nuo rūbų, laip
tais užlipo atgal ir atsigulė lo
voj. Kitą dienų, sako, “pasiju
to nelabai gerai“. Daktarai su
rado, kad kr’sdamas jis nusi
laužė kelis šonkauliui, bet tik 
kitų dienų apie tai sužinojo.

0 Trys vyrai, vienas ju eks- 
kalinys, prisipažino, kad nuo 
Polk ir Clark pavogė trokų, 
kuriame buvo $12,500 rūbų. 
Jie yra, Fred Hammerly, Ed- 
ward Brady, ir Florian B rady, 
1222 N. Leavitt s'reet.

• BRIGHTON PARK.—Sku
biai apendikso operacijai į ap
skričio ligoninę išvežta Stella 
Zdziarski, 4436 S. Fairfield avė.

• BRIDGEPORT.—Apskričio 
ligoninėj (taipgi paguldyta 35 
m. Josephine Carevic, 3740 So. 
Halsted street. Kūdikis.

• T0WN OF LAKE.—Pet
ras Mockus, 4603 S. Hermitage 
avenue kaltinamas sumušimu 
44 metų j. Rauben’o, 1740 W. 
47th Street. Jam buk perskė'ė 
galvų. Rauben Cook County li
goninėj.

• STOCKYARDS. — Motor- 
mano Prano Rainio, 3350 So. 
Union avenue, valdomam gat- 
vekaryj, 47th Street linijoje, 
nuo sėdynės į platformą nukri
to 52 m. Mary Czalgozevvski, 
gyv. 9157 S. Paulina st. Buvo 
nuvežta į ligoninę, bet atsisako 
pasakyti ar ji sužeista ir ne
priima gydytojo pagalbos.

0 Mother Cabrini ligoninėje 
mirė 23 mėnesių Patricia Pol
ka, 4943 South Tripp avenue. 
Ji išvertė ant savęs puodų kar
štos kavos.

Prieš-Velykinis 
Peoples Programas
Dalyvauja Solistai, ^Gimnazis- 
čių” Duetas, “Keista Žmona", 

"Dėdė" Vaitekūnas, t. I.
Peoples Fumiture Company 

ruošia tikrai šaunų ir įdomų 
prieš-Velykinį programų, kuris

Programas susidės iš visokių 
įvairenybių, dainų, muzikos 
dramų, juokų, naudingų pata
rimų ir pranešimų. Viską išpil
dys žymus talentai, vyrų ir 
Gimnazisčių duetas, “Dėdė” 
Vaitekūnas, ir t. t.

Biznio Žinios
Prie to bus patiekta ir gerų 

žinių iš Peoples Krautuvės di
delio prieš-Velykinio išparda
vimo, kame yra progos visiems 
papuošti namus Velykoms su 
naujomis reikmenimis už nu
pigintas kainas. Malonėkite 
nepamiršti pasiklausyti.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”




