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KAIMO MOKYKLOSE VISKĄ DĖSTO 

TIKTAI RUSŲ KALBA
Vokiečiai užėmė Skoplje strateginį 

punktą Vardar slėny
BERLYNAS, Vokietija, bal. nėra kalnų ir graikams bus 

8 d. — Vokiečių karo praneši
mas tvirtina, kad motorizuotos 
jų kariuomenės jėgos užėmė 
Skoplje miestelį, kuris turi la
bai didelės strateginės reikš
mės.

Jugoslavų kariuomenė stip
riai priešinosi vokiečiams, bet 
buvo bejėgė atsispirti dideliam 
bombanešių skaičiui ir tankų 
divizijoms. Vokiečiai sunaikino 
jugoslavų pasipriešinimą, iš
griovė tvirtoves, sudegino mie
stus ir užėmė Vardar 
įžangą.

Jugoslavų kariuomenė 
kino tiltus ir užgriovė 
bet vokiečių technikai 
sunkenybes ir divizijos stumiasi 
pirmyn.

Visoje šioje kovoje vokiečiai 
dar niekur nesutiko britų ka
reivių.

ATĖNAI, Graikija, bal. 8 d.
— Ateina žinios, kad jugoslavų 
kariuomenė pasitraukė iš Var
dar slėnio. Graikų strateginė 
padėtis žymiai pasunkėjo, nes 
dabar jiems teks gintis nuo vo
kiečių labai nepatogiose strate
ginėse pozicijose.

Vardar slėnį pasiekę vokie
čiai be didelio, pasipriešinimo 
galės slinkti į Salonikų, nes ten

ROOSEVELTAS DRĄSINA JUGOSLAVUS
Pasiuntė karaliui 

telegramą
bal.WASHINGTON, D. C

8 d. — Prezidentas Rooseveltas 
šiandien pasiuntė jaunam Jugo
slavijos karaliui telegramą, ku
rioje drąsina ir pataria gintis 
nuo priešo.

Rooseveltas užtikrino Jugo
slavijai, kad Amerikos parama 
bus greitai teikiama.

Prezidentas stebisi jugoslavų 
didvyriškumu ir drąsa. Jis pa
smerkia barbarišką nacių užpuo
limą ant neutralios valstybes.

Naciai protestuoja 
dėl laivų

bal.WASHINGTON, D. C
8 d. — Cordell Hull šiandien 
pareiškė, kad naciai įteikė tre
čią protesto notą užsienio de
partamentui dėl protekcijon pa
imtų laivų.

Naciai tvirtina, kad Amerika 
sulaužė prekybos ir draugišku
mo sutartį, kuri buvo tarp abie
jų valstybių.

Naciai ir toliau tvirtina, kad 
Amerika nusižengė tarptauti- 
niems įstatymams, bet nenuro
do kokiems, keno priimtiems.

Britai paėmė nelais 
vėn žymų naci

LONDONAS, Anglija, bal. 8 
d. — Britų karo laivynas pa- 
ėmė nelaisvėn pagarsėjusį ną- 
cių povandeninių laivų kapito
ną Otto Kretschmer.

Hitleris asmeniškai jam pri
segė aukščiausią nacių pasižy-

&

bai sunku juos sulaikyti.
BUDAPEŠTAS, Vengrija, bal. 

8 d. — Vokiečių kariuomenė už
ėmė Skoplje ir Nis miestelius. 
Jugoslavų kariuomenė traukia
si j Serbijos kalnus.

Atrodo, kad vokiečiai sten
giasi pasiekti Salonikų. Jie ta
tai bandys daryti per Vardai 
slėnį, nes iš Trakijos vargu ai 
galėtų pralaužti graikų frontą.

Naciai vartoja labai didelį 
skaičių bombanešių, kurie skren
da labai nedidelėj aukštumoj. 
Nepaprastai stiprios bombos vi
siškai demoralizavo kai kuriai 
jugoslavų kariuomenės dalis.

žemai skrendą bombanešiai 
naikina kulkosvaidžių lizdus ir 
artilerijos įstiprinimus. Vokie
čiai pasistengė išnaikinti svar
besnius jugoslavų aviacijos cen
trus, kad bombanešiai be pavo
jaus galėtų skraidyti.

LONDONAS, Anglija, bal. 8 
d. — Karo sluoksniai nekomen
tuoja strateginės padėties Bal
kanuose, bet aiškiai matyti, jog 
šiuo reikalu jaučiamas didelis 
pesimizmas. Vienas- oficialus 
pranešimas tvirtina, kad Salo- 
nika jau neturi tos svarbios 
strateginės reikšmės, kurią ji 
turėjo praeitame kare.

mėjimo ženklų už britų laivų 
naikinimą.

Vokiečiai tvirtina, kad jis pa
skandino 200,000 tonų britų 
laivų įtalpos. Britai paskandino 
jo submariną ir jį patį paėmė 
nelaisvėn.

Naciai perspėja 
šveicarus

BERLYNAS, Vokietija, bal. 
8 d. — Nacių spauda labai smar
kiai perspėja šveicarus. Ypatin
gai smarkiai užsipuolama ant 
šveicarų spaudos, kuri kartas 
nuo karto pakritikuoja nacių 
režimą.

Pabrėžia, kad ir šveicarus ga
li ištikti jugoslavų likimas. Na
ciai pataria atydžiai stebėti Ju
goslavijos įvykius ir pataria lai
ku susiprasti, kad netektų 
gyventi sunkių valandų.

Nacių spauda sako, kad 
bartine Šveicarija negalima 
sitikėti.

da 
pa-

Meksika atmetė 
nacių protestą

MEKSIKA, sostinė, bal. 8 d. 
— Meksikos vyriausybė atmetė 
Vokiečių valdžios protestą dėl 
protekcijon paimtų prekybinių 
“ašies” laivų.

Meksikos vyriausybė sutiko 
duoti kai kurias privilegijas su
imtiems jurininkams, bet pro
testą atmetė.

Tuo pačiu metu Meksikos už
sienio reikalų ministeris pasmer
kė vokiečių užpuolimą ant Ju
goslavijos ir Graikijos. Pareiš
kė vilties, jog užpultos valsty
bės pajėgs atsispirti.

ACME-NAUJIENU Telenh.n.
Vokiečiai kareiviai (prieky)' puola jugoslavų įsitvirtinimą, kuris paskendęs liepsnose 

nuo nacių bombanešių atakos, ši fotografija iš pafrontės lėktuvu pristatyta Berlynan, ten 
praleista vokiečių cenzūros, ir atsiųsta Amerikon per radiją.

Ruošiasi kontroliuo
ti importą

WASHjNGTON,~ d. C.,; bal. 
8 d. — Valdžios^ Alubkšniuose 
kalbama apie reikalą kohtrd- 
liuoti importą.

Manoma, kad netrukus 
riausybė paruoš taisykles, 
rios uždraus importuoti kai 
rias prekes. Pirmon eilėn 
uždrausta • importuoti 
šilko išdirbiniai.

vy
ku- 
ku- 
bus

japonų

bal. 
lai-8

Knox padėjėjas sku 
ba Londonan *

WASHINGTON, D. C.,
d. — James V. Forrestal, 

vyno sekretoriaus padėjėjas 
vyksta Londonan.

Jis mano ten prabūti dvi sa
vaites ir aptarti su britų lai
vyno vyresnybe kai kurias svar
bias problemas.

Mano galutinai susitarti dėl 
sužeistų karo laivų taisymo. 
Taip pat nori susitarti dėl kai 
kurių gynimotsi priemonių suvie
nodinimo.

8

Vokiečiai pasiekė 
Egėjaus jurą

STAMBULAS,’ Turkija, bal.
d. — Diplomatiniuose sluok

sniuose patirta, kad vokiečių 
kariuomenė pasiekė Egėjaus ju
rą ties Aleksandropoliu.

Naciai visiškai atkirto Tur
kiją nuo Graikijos.

Nacių motorizuotas divizijas 
skyrė nuo juros tiktai 50 my
lių juosta. Turkų štabas taria
si su britų karininkais.

DALLAS, Tex., bal. 8 d; — 
W. Knudsen pareiškė, kad ne
trukus Amerikos pramonė ga 
mins tokį orlaivių skaičių, ku
ris viršys karo komisijos numa
tytą planą.

Dabar orlaivių gamyba eina 
visu smarkumu ir amerikiečiai 
sugebės pagaminti reikalingą 
orlaivių skaičių.

Giedras.
Saulė teka 5:21 v. r., 

žiasi 6:23 v. v. .
leid

BRITAI NETEKO DERNOS
Kariuoineneir to- 

liau ^traukiasi■'I

ROMA, Italija, bal. 8 d. — 
Oficialus karo pranešimas tvir
tina, kad vokiečių ir italų ka
riuomenė šiankHen užėmė Der- 
ną.

šis uostas randasi 175 mylių 
atstumoj nuo Bengazi. Britų 
kariuomenė bandė pastoti vo
kiečiams kelią ties Barče, bet 
ji buvo sunaikinta.

Britų kariuomenės dalys trau
kiasi atgal į Ęgyptą. Vokiečiai 
užėmė visą eilę miestelių, ku
riuos britai buvo atėmę iš. mar
šalo Graziani.

Pagrobė britų 
aerodromą

d.VICHY, Prancūzija, bal. 8
— Vichy pasiekė žinios, kad 
nauja Irako vyriausybė pagrobė 
britų aerodromą, kuris buvo ne
toli Bagdado.

Buvusios valdžios miriisteris 
pirmininkas pasinaudojo šiuo 
aerodromu, kad galėtų pabėg
ti nuo sukilėlių.

Manoma, kad yra didelio pa
vojaus Visoms britų žibalo vers
mėms. Bijoma, kad italams iš
tikima vyriausybė nepagrobtų 
versmių arba nesutrukdytų ži
balo gaminimo.

Graikai drąsiai gina 
si nuo vokiečių

ATĖNAI, Graikija, bal. 8 d. 
— Istinbey ir Kelkaja tvirto
vės, kurios buvo Bulgarijos pa
sieny, pateko į vokiečių ran
kas.

Graikai jose gynėsi ligi pa
skutinio kareivio. Graikai ne
galėjo atsispirti, nęs vokiečiai 
vartojo nepaprastai daug boinr 
banešių.
^Vokiečiai išmętė parašiutinin
kų kitoje tvirtovėje, bet 135 
nusileidę vpkįečiai paimti ne-

[laisvėn. Kiti žuvo kovose. (palyginti galėtum.

Graikai apleidžia 
Trakiją

ATĖNAI, Graikija, bal. 8 d. 
— Graikų kariuomenė apleid
žia Trakiją, nes mažai kariuo
menei ji neįmanoma apginti.

Graikų štabas ir anksčiau 
buvo nurodęs, kad šių vietų jis 
nemano ' sinti. Mažai graikų ka
riuomenei reikėtų daryti per
daug aukų, nes ten nėra kal
nų.

Graikai traukia savo kariuo
menę į strategines vietas, kur 
mano pastoti vokiečiams kelią, 
kaip jį pastojo italams.

Suėmė 500 italų 
Albanijoj

d.ATĖNAI, Graikija, bal. 8
— Graikų kariuomenė tęsia ka
ro veiksmus Albanijoj. Grai
kams pavyko užmegzti ryšius 
su jugoslavų kariuomene ir Och- 
rida ežero pakraščiuose pavyko 
paimti nelaisvėn 500 italų.

Graikai planuoja pradėti ka 
ro operacijas kartu su Jugo
slavijos kariuomene, kad gale 
tų visiškai išvalyti italus iš Al 
oanijOfS.

Mussolini sutraukė Italijon 
dešimtą dalį italų kariuomenei 
ir nesitiki jos sugrąžinti į Ita 
liję.

Britų aviacija nai 
kiną nacius

8
STAMBULAS, Turkija, bal.
d. -— Britų aviacija bombar

davo didžiausius vokiečių ka
riuomenės karavanus Bulgarijos 
pasienyje.

Patirta, kad Jugoslavijos ko
vos laukuose britų lakūnai ve
da labai smarkias kovas su vo
kiečiais. Numuštas labai dide
lis vokiečių orlaivių skaičius.

Jugoslavijoj vyksta tokios 
smarkios kovos, kurias tiktai su 
prancūzų ir vokiečių kovoms

&

Kaimiečiai pradėjo 
reikšti protestus

KAUNAS, Lietuva, bal. 8 d. 
— Dzieveniškio ir Druskininkų 
sričių gyventojai pradėjo skų
stis sovietų valdžios politika kai 
no mokyklose.

Minėtų sričių mokyklose vis
kas buvo dėstoma rusų kalba, 
nors kaimiečiai ir vaikai nuo 
amžių tiktai lietuviškai tekal- 
>a.

Protesto balsas buvo toks di
lelis, kad net komunistinė “Ta
rybų Lietuva” tuo reikalu pa
rašė straipsnį ir nepuola už t? i 
kaimiečių.

Lietuviški komunis
tai nenori kolchozu

KAUNAS, Lietuva, bal. 8 (L 
— Lietuvos komunistai skelbia, 
kad jie nenori žmonių varyti j 
kolchozus, bet jie yra bejėgiai 
atsispirti atvykusiem^ rusams.

žemės ūkio komisariate vis-

Surastas nukritęs 
bombanešys

NORFOLK, Va., bal. 8 d.— 
Pavyko surasti didžiulis kariuo
menės bombanešys, kuris vakar 
ryte išskrido iš Norfolko ba-\ 
zės.

Orlaivis turėjo patekti į 
Rhode Island, bet pakelėj pra-

Surasti bombanešio likučiai 
netoli Charles iškyšulio. Mano
ma, kad 10 kariškių, kurie bu 
vo orlaivyje, žuvo.

Suspenduotas AFL 
skyrius

SEATTLE, Wash., bal. 8 d.
— AFL vadovybė nutarė su
spenduoti Boening bendrovėje 
veikiantį AFL skyrių, nes visą 
laiką jis buvo komunistų įta
koje.

Minėtas skyrius visą laiką 
stengėsi kenkti šiai unijai veik
ti ir propagavo komunistų var- ’ tai buvo priskirti prie antros 

j ir trečios rųšies.
Fabrikai nepajėgia pagamin

ti batų vaikams ir šie negali 
lankyti mokyklų. Fabrikai skun
džiasi odos istoka.

toj amas taktikas.
Vadovybei yra žinoma, jog 

itsakomingesni skyriaus nariai 
priklauso komunistų klikai ir 
pildo jų įsakymus.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Pasitraukus jugosla vajus iš Vardar slėnio, graikai ne- 

nano ginti Salonikos. Graikai traukia atgal savo kariuomenę.
— Graikai apleido vakarinę Trakijos dalį. Manoma, kad 

javyks laivais išgelbėti dalį atkirstos graikų kariuomenės.
— Jugoslavai jau pastatė naują radijo stotį ir pradėjo duo- 

i informacijas^ Belgrado stotį sunaikino vokiečiai. Jugoslavų 
saro pranešimas tvirtina, kad frontuose padėtis ne tokia blo- 
;a, kaip “ašis” tvirtina. Skoplje nepaimta.

— Jugoslavų kariuomenė įsiveržė Albanijon ir vietomis 
randasi 25 mylių gilumoje.

— Bulgarai atitraukė savo kariuomenę nuo Turkijos sienų, 
nes bijo, kad nekiltų mažiausia provokacija ir Turkija neįsi
trauktų į karą.

— Britų aviacija smarkiai bombardavo Kiel uostą ir mie
stą, tuo tarpu vokiečiai užpuolė Coventry.

Rooseveltas yra pasiryžęs prašyti kongresą leisti jam 
nupirkti 36 danų laivus, kuriuos mano vartoti karo medžiagos 
transportui.

— Vokiečiai vakar dar kartą bombardavo Belgradą ir su
griovė patį miesto centru

ką tvarko Nikitinas ir žitko- 
vas.

Kai jiedu pastebėjo, kad lie
tuviški komunistai priešinasi 
kolchozams, tai visus komunis
tus pradėjo mėtyti iš žemės 
ūkio komisariato. Daugelis lie
tuviškų komunistų liko be dar
bo.

Kaltina komunistų 
bijančius lietuvius
KAUNAS, Lietuva, bal. 8 d. 

— Bolševikų partijos organas 
“Tiesa” labai smarkiai puola 
tuos lietuvius, kurie bijojo rau
donom armijos ir nuo jos bė- 
go.

1939 m. bolševikai užėmė Vil
niaus kraštą ir aplinkinius ap- 
skričius. Kai kurie gyventojai, 
bijodami bolševikų, pabėgo Lie
tuvon.

Dabar jie vėl pateko bolše
vikų vergijon. Komunistų spau
da labai smarkiai juos puola ir 
grasina.

Lietuviai jau nemo 
ka dirbti batu

KAUNAS, Lietuva, bal. 8 d. 
— Valdžios organai skundžia
si, kad visa avalynės pramonė 
pradėjo labai blogus batus ga
minti.

Atrodo, kad Lietuvos batsiu
viai nemokėtų batų tinkamų pa
dirbti. Aiškiausiai matyti, kad 
fabrikuose nėra tinkamos prie
žiūros.

Pagaminti batai tenka nuver
tinti, nes juose randama labai 
didelių trukumų. Ukmergėj pa
žymėti pirmos rųšies batai tin
ka tiktai trečiai rūšiai.

Šiaulių batų fabrikai 
neveikia

metui 
dabar

ŠIAULIAI, Lietuva, bal. 8 d. 
— Šiaulių avalynės fabrikas 
“Batas”, kuris ligi šiam 
gamino geriausius batus, 
tiktai darko odą.

Iš 4,000 pagamintų ir 
stų porų reikėjo sugrąžinti 100, 
nes jos visiškai netiko. Kiti ba-

išsiu-
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IŠ MONTREAL PADANGES ją V. Arui ja Susipažįsta su Nauju Tanku 
m

Puikiai pavyko koncertas, kurį surengė Kanados Lietu
vių Tarybos skyrius Montreale. — Dainavo 
artistė B. Barlys-Drangelienė.

MONTREAL, Kan. — 'į>L 
džiausia garbe tenka atiduoti 
K. L. T. montrealiečių skyriaus 
valdybai už taip gražų, nuošir
dų ir pavyzdingą veikimą mu
sų gimtojo krašto bei visos lie
tuvių tautas gerovei.

Niekam jau nėra paslaptis, 
kad skaudž’ausi nelaimė, kuri 
ištiko musų tėvynę Lietu\ą 
kiekvieno doro lietuvio jaus
mus skaudžiai sukrėtė. Skau
du kiekvienam, kad musų g’m- 
tasai kraštas vėl turės 
svetimųjų priespaudą,
kiekviena nelaimė labiau suar
tina žmones, taip ir Lietuvos 
likimas sujungė mus visus kil
niam ir bendram darbui dirbti

operos

š s kon- 
pasek* 

tiek 
K Kubo

Taryba jūsų supratimu turėtų 
dar atlikti.
šaukiamas sekmadienį, kad da- 
į' uis progos dalyvauti ir t:ems 
kurie dirba biznio įstaigose; 
taigi visi biznieriai malonėkite 
nepamiršti balandžio 20 d., 3 
vai. p. p., ir dalyvaukite su vi
sais ir ne biznieriais. Įžanga 
■aisva. —K. L. T. Taryba.

yra
Kitai montreąlietei rašo senu

te motina, gyvenanti gana var
gingai kaime. Ji skundžiasi sa
vo vaikui, kad iš anksčiau ne
pasirūpinę ir neturėję atsargos 
drabužių nei apsiavimo. Todėl 
bčd’iesnieji žiemę turėję kentė
ti pusbadžiai ir {įrašo, kad at
liekamus drabužius jiems pasių-

nešti 
Kaip

kurie 
visuo* 
neuž- 
mon- 

Bago-

tą parengimą.
Tačiau, nežiūrint to, 

ccrtas buvo vienas iš 
mingiausių ir sutraukė 
publikos, kad Vytauto
svetainėje daugiau tilpti jokiu 
badu jau nebegalėjo, šio kon
certo pasisekimas, manau paė
jo nuo to, kad atkartot i nai 
“Naujienose” buvo garsinta.

Kurie parengimai nepraeina 
tokiu pasisekimu, tai tenka iš
girsti daugelio nusiskundinr s: 
esą, visai nieko apie tą ar kitą 
parengimą nežinojome, nes 
“Naujienose” apie tai nieko ne
buvo garsinta nei pranešta.

Tad patartina parengimų 
rengėjams niekuomet neuž
miršti “Naujienų” su skelbi
mais, ir jų parengimai visuo
met bus pasekmingiausi.

Vyt. Kliubo pirm. J. Šarkis 
atidarė programą, paprašyda
mas visus užsilaikyti ramiai, 
nežiūrint, ar kas kam patiks, 
ar ne. Tas publikos buvo mie
lai išklausyta ir tvarka buvo 
pavyzdinga. Net ir torontietei 
p. O. Kalnauckienei kalbant 
buvo užsilaikyta ramiai. Tai

Montreal, Kanada
LAIŠKAI Iš LIETUVOS

. NAUJIENV-ACME Telephoto
J. V. Armijos viršininkai apžiūri naują 25 tonų M-3 tankų Aberdeen, Md. Ban

dymuose jis gerai atsirekomendavo ir autoritetai jo akciją giria.

tuvos atvažiavus.
Lietuvos žmonių — tai kova 
Amerikos ir visame pasaulyje 
išsisklaidžiusių h lietuvių: kova 
už savo tautos laisvę ir nepri
klausomybę.

Gražų įspūdį darė gerb. vieš- 
budama pasii ėdžiusi lietu* 
tautiškais drabužiais. Vieš- 
buvo įteiktas gelių bu k te

Tos viltys vą rusams. Kadangi p. O; Kali
nauskienės patyrimai ir įspū
džiai jau- buvo rašyti “Nauj e- 
nose”, tad aš čia jų ir nebekar
tosiu. j.

mu, kad Lietuva vėl liktų lais* 
va ir nepriklausoma. Rodos, 
visi gerai žinome kiek energi
jos, darbo ir triūso tenka pa
kelti šio skyriaus valdybai ruo
šiant tokius parengimus, kaip 
buvo kovo 30 d., kur turėjome 
laimės ’šg’rsti operos so'istės 
B. Darlys-Drangelienės balsą, 
E. Bortkevičiules, “Amerikos” 
moterų puslapio redaktorės, 
patrijotingus žodžius, 
musų atmintyje pasTks 
mot. Taipgi niekuomet 
mirsime kalbų, pasakytų 
trealiečiams advokato
čiaus, konsulo P. Daužvardžio 
ir kun. Balkono. Tai vis nuo
pelnai Kan. Liet. Tarybos Mon- 
trealc. šių gerb. kalbėtojų mon
trea liečia m s pasakytos kalbos 
vis giliau įsmenga į musų šir
dis ir pasiliks neišdildomoj, 
nes juo tolyn, juo dažniau-ir 
dažniau Išgirstame* i,r
nusiskundimus inulns brangių 
artimųjų iš Lietuvos. Ne vie
nam ašaros suvilgo blakstienas 
skaitant laiškuose patvirtinan
čias žinias jau mums g rdėtas 
iš musų lietuviškos svetimie
siems neparsidavusios spaudos.

Daug yra žmonių. I uric su 
pasiryžimu ir visa siela dirba 
vien tik savo tautės bei jos 
žmonių šviesesnės ateities la
bui, netrokšdami už tai garbės 
nei atlyginimo, pasitenkindami 
vien tuo, kad jų darbo vaisiai 
visuomenės nuoširdžiai yra 
vertinama, jų parengimai skait
lingai ir nuoširdžiai lankomi.

pro-

inteligentas
taipgi ir

Pirm. J. Šarkis vakaro 
gramai vesti pristatė visų 
biamą p. P. Tautkų. Tai kilnios 
dvasios lietuvis 
šioje šalyje augęs 
mokslus čia ėjęs,
veikime nuoširdžiai dalyvauja, 
rodos, ir K. L. T. sekretoriaus 
pareigas eina. G rb. P. Tautkus 
iš profesijos *yra mokytojas ir 
ypatingos pagarbos yra įgijęs 
nuo Montrcalo lietuvių visuo
menes dar tais įaikais, kada . ’ v A. 7 * ‘
vedė vakarinius anglų kalbos 
kursus Montrcalo 
ateiviams.

lieluviams

paaiškinęs
programą, taipgi pasveikinęs 
viešnias ir susirinkusius pa
kvietė “Aido” klubo chorą su
giedoti Kanados ir Lietuvos 
himnus ir 
nas.

Sekantis

nia 
vių 
niai 
tas.

Operos solistes dainininkės 
B. Darlys-Drangelienės pasiro
dymas užkariavo montrealiečių 
širdis ant visados. Gerb. daini
ninkė mus pasveikino su Mai
ronio daina “Mano Gimtinė” ir 
dar keliomis įvairių autorių ir 
kompozitorių dainomis. Nežiū
rint, kad svetaine buvo kimšti- 
nai pilna žmonių ir oras tvan
kus (kiekvienam, d:inin nkui, 
be abejo, Iii ncpągeidąujanrj), 
tačiau gerb. daili ninkė to ne
pabūgo. ir antroje programos 
dalyje vėl sudainavo keletą dai- 

jausmingai 
ir ne 

tą jausmą, kurį 
keldami jai ova-

nėšio pabaigoje esu gavusi laiš
ką nuo ivenos’ mergaitės iš Lie
tuvos, kuriame ji man pasi
skundė, kad nebegaimanti nė 
vieno laikraščio, o prenumera
vusi net keturis. Naujoji val
džia visus tuos laikraščius už
darius. Taip man skundėsi ta 
lietuvaitė, ką dabar patvirtino 
savo kalboje ir p. O. Kalinaus
kienė. Pirmiausia griebtasi 
kuogreičiaus a uždaryti spaudą 
Ir čia musų komunistai gal 
bandys tikinti, jog tai prasimą

parode porą numerių akrobati
kos. Šios mergaites išdlanksty- 
mas tikrai šiurpiai steb’na žiū
rėtojus savo išsilavinimu ir 
miklumu. Rodos, kad tai butų 
koks guminis daiktas, kurį ga
li vartyti, lankstyti, kaip no
ri, — tai jam nieko nereiškia.

ši mergaite yra mokinė ko
kios tai profesorės. Matyti, di
delės specialistės toje srityje.

R. Kilimonyte taipgi šį tą pa
dainavo.

Vakaro pirmininko buvo pa
kviestas pakalbėti Dr. Andriu
kaitis, studijavęs medicinos 
mokslą, rodos, jau užsienyje.

Dr. Andriukaitis žinodamas,

nų taip gražiai ir 
kad aš nežinau žodžių i 
man išreikšt 
mes jautėme 
ei jas.

energijos ir naujų vilčių sun
kiems p te ties darbams kovoje 
už savo tautės laisvę ir būvį.

Buvo skelbta, kad 30-tos ko
vo koncerte dalyvaus ir para
pijos bažnytinis choras. Kaip 
pasirodo, tai minimas choras 
nedalyvavo, dargi buvę trukdy
mų ir iš pirapj's klebono pu
ses, kad žmonės į šį parengimą 
neitų. Motyvuota tuo, kad tai 
esąs gavenTo>- liūdesio laikas. 
Gal tais sumct inds ir parapi
jos choąas nedalyvavo.

Taipgi tą patį vakarą buvo 
surengti ir kiti du parengimai, 
— vienas Literatūros draugi
jos, kitas kriaučių un:jos, kur 
narys visliek liks nubaustas 50 
centų, jei neateis į unijos ruoš

punktas buvo ame- 
Boitkeviciutės artis

tiškai padeklamuota pora eilė
raščių. Pirmas Maironio, ant
ras Marijos Aukštaitės. Vėliau 
ši viešnia 
mlngą ir 
prakalbė.’ę. 
liai įsmigo

jausmingą trumpą 
kurios žodžiai gi- 
kiekvienam į širdį. 

Savo kalboje priminė 
spaudos reikšmę ir ką ji atne
šė musų Mautai ir koks yra ga
lingas spausdintas žod‘s. Net ir

lietuvių

si uždaryti
gal prisimin-

pirmiausia gric 
lietuvių spaudą, 
drini tai. kad lietuviai per sa
vo vieningą spaudą Išsilaisvino 
iš caro vergijos. IšsTtisvins ir 
dabar. Mes č'a gyvendami lais
vai, turėdami savo laisvą spau
dą visomis išgalėmis gelbėki
me savo pavergtos tėvynės bro
lius ir sesutes, ir mes laimėsi
me.

Taipgi perdavė svc'kinimus 
ir viltis Lietuvos žmonių, nes 
pati viešnia yra neseniai iš Lie-

kokiu pasisekimu 
BarNs-Drangelie-

įvairiose Euro-
dainininkė B.
nė koncertavo
pos valstybėse, ta'pgi ir Lie'u- 
vos operoje, lieka (ik sveikinti 
šio koncerto rengėjus, tariant

teikė progos ir montrea Pe
čiams išgirsti balsą operos so
listes, kuri taip gausiai gam
tos apdovanota gražiu talentu 
ir puikiu balsu. Tikra garbė 
yra Lietuvai ir lietuviams, kad 
musų tautoje randasi tokių na
rių, kurių talentas ir tvirtas 
pasiryžimas suteikia progą ir 
garbė iškilti į pačias viršūnes 
ir to 
vardą ir garbę p’ačiamc pasau
lyje. Dainininkei buvo įteiktas 
rožių bukietas.

l’-ia O. Kalinauckicnė, torom 
licte, kuri neseniai yra grįžus 
iš IJetuvos ir jau gerokai oku
pantų duonos ragavusi, sutelkė 
gyvu žodžiu labai vaizdžioje ir 
nuoseklioje kalboje savo patirp
tus ir išgyventus įspūdžius dar 
laisvoje Lietuvoje ir kas jai te
ko pergyventi okupavus Lictu-

n y mas.
Tikrenybėje'’ tai yra patvir

tinta tiesa, ,įr. . jabąį,;; skaudi; tie
sa, kuri. rqęlo kokiomis prie
monėmis yra s’opinama lietu
vių tautos dvasia ir pasiryži
mas kelti kultūrą. /

Montrėalrėčlb> Ji. Pociaus va
dovaujama gitaristų grupe pro
gramoje taipgi išpildė du nu
merius labai gražia’. Buvo šau
kiami kartoti per keletą sykių. 
Pociaus grupė susideda iš trijų 
gitarų ir akordijano. Matyti, 
kad šis jaunąs ^lietuvis turi di
delį gabumą įiį meilę muz'kai. 
Jis tikrai gali pasididžiuoti sa
vo mokiniais ir darbo pastan
gomis, kurios suteikia didelį 
malonumą klausytojams. Lin
kėtina p. Pociaus grupei daž
niau dalyvauti musų parengi
muose. r

nes programa labai ilgai užsi
tęsė, tik pąfiveikipo, montrea- 
liečius ię, palinkėjo geros klo
ties ateities., darbuose.

Nors publika ir pavargus bu
vo, tačiau, manąu, visi mielai 
bu tume paklausę Dr. Andriu- 

| kaicio žodžių kaipo reto svečio 
musų parengimuose. Lauksime

Daug tenka skaityti įvairiuo
se laikraščiuose laiškų iš Lie
tuvos. Vienuose girdime nusi- 
skun.l'mus ir aimanas nuo L‘e 
tuvos žmonių; k tuose (kcina* 
n.stų spaudoje talpinami laiš
kai) reiškiamas vien tik džiaug
smas ir d'tižiausias pas tenkini- 

| mas, kokį dabar jaučia Lietu
vos žmones. Teis ngai pasakius,, 
tą pasitenkinimą jeučii tik pa
tys komunistai, kuriems sveti
ma tėvynė Rusija yra branges
nė už savo gimtąjį kraštą.

Skaitant jų spaudoje deda
mus laiškus atrodo, kad niekur 
nebėra geriau pasaulyje, kaip 
dabar Lietuvoje, gal tik išsky
rus jų antrąją tėvynę Rusiją.

Visgi keistai atrodo, kai ji: 
tvirtina, kad visa Lietuvos liau
dis taip yra patenkinta ir visi 
nuo seniausio iki jauniausio gal
voja, kaip vienas, jog geriau 
jiems negali būti, kaip dabar. 
Savo laiškuose jie reiškia di- 
džiausį pasitenkinimą, o nusi
skundimo jau nėra nei vieno. 
Aš tuo niekad negaliu tikėti ir 
netikėsiu, kad visa tauta ar, 
kaip sakant, liaudis gali tai]) 
vienodai galvoti ir vienokias sau 
išvadas daryli visi kaip susi ta-

Programa užsibaigė Lietuvos 
himnu, dainuojant “Aido” cho
rui su amerikiete dainininke 
B. Da rlys-Drangeliene.

Viešnių pagerbimui buvo su
ruošta vakarienė žemutinėje 
svetainėje. Gaila, kad aplinky
bes vakarienėje dalyvauti ne
leido ir dar nors syki išgirsti 
amerikietės dainininkės žavin
go balso.

Tai liek iš šio sėkmingo kon
certo. —O. V.

pasiekus kelti lietuvių

V. Kajackas, viotos mėgia
miausias dainininkas, progra
moje nedalyvavo, nes jo jauna 
žmona buvo paguldyta į ligo
ninę. V. Kajaękas yra vedęs 
franeuzų tautybes gražią pane
lę, kuri, kaip teko girdėti, jau 
ir lietuvių kalbjjs mokinasi.

Nors tikrų žthių neturiu, ta
čiau tikiu, jog V. Kajackas jau 
liko papa ir tifeu, kad tikrai 
jaučiasi laimingas. Ir papa li
kus, linkiu V. Kajackui nenu
tolti nuo lietuvių ir jų paren
gimų bei savo gražiu tenoro 
balsu linksminti montrealiečių s 
kaip iki šiolei. .>

Jauna mergaitė, svetimtautė,

Balau

Kanados Lietuviu 
Tarybos Šaukiamas 
Mitingas

TORONTO, Ont. 
džio mčn. 20 d.,
Lietuvių parapijos svetainėje 
(kampas Duodas St. ir Gorc* 
vėle Avė.), Toronte, K. L. Ta
ryba šaukia mitingą Lietuvos 
nepriklausomybės a įsteigimo 
reikalu. Mitingo pradžia 3 vai. 
p. p., taigi visi Toronto ir apy
linkių lietuviai esate kviečiami 
atsilankyti ir išgirsti K. L. T. 
veiklos pranešimus ir kartu pa- 
reiškite savo pageidavimus, ką

Kitai rašo sekančiai: “Į tavo 
klausimus, kurių man taip daug 
urašei, tai visa te'sybč ką rašo 

nekomimistų laikraščiai. Kito
kių švenčių jau nebėri, tik sek
madieniai. Taipgi ir žydai šeš
tadienių jau nebešvencia, Kas 
pirmiau kainavo 10 Etų, tai da
bar kainuoja 100 litų”. Laiško 
pabaigoje priduria: ‘‘Daugiau 
rašvti apie Lietuva negaliu, nes

kad 
pinigų.

’aiškas gali nenucit'.*’
Dar vienai, kurios sesutė 

kooperatyvo vedėja, rašo, 
žmonės, kurie turėjo
perka tą, ką randa ir kas pa
puola, ir jiems išmetinėja ir ba
ra, kodėl jie į kooperatyvą 
prekių nepristato, žmonės rei
kiamų daiktų negauna pirkti.

To laiško autorė aiškina se
sutei, kad Lietuvos žmonėms 
kolkas per galvas dar neina, tai 
žmones nesupranta, kad pasau
lyje žiauriausias karas siaučia

statyti.
Kitiems rašo tik apie nepa

prastą kainų pakilimą, kas vi
siems jau yra žinoma, šių laiš
kų autoriai yra iš šių apylin
kių: Rokiškio, Skapiškio, Kupiš
kio ir Pilviškio. —O. V.

Mano manymu, tai jau tik
riausia neteisybė, kokia tik ga
li, būti.

Dažnai pasitaiko taip, kad tų 
pačių tėvų vaikai vieni išeina 
vienais ke’iais, kiti kitais, ir dar 
visai priešingais vieni nuo kitų. 
Taip kad politikoje pasidaro 
priešais brolis broliui, jų įsiti
kinimai ir siekiai būna visai 
skirtingi.

Na, ir kaip čia dabar gali ti
kėli. kad Lietuvos žmonės ėmė 
ir pradėjo galvoti visi kaip vie
nas, kad jau visiems ta p gerai 
ir geriau jau jie netrokšta.

Kaip visi gauna laiškų iš Lie
tuvos, nors jau ir retai, taip 
gauna jų ir montrealiečiai. Ke
letą ištraukų iš tų laiškų aš či i 
ir paduosiu. Tik venas laiško 
siuntėjas džiaugiasi, kad jie 
naująja valdžia esą labai paten
kinti, ir jis to savo džiaugsmo

taip 
žinoma,jiems dabar

aš tuo tikiu, gal tas pilietis nie
ko neturėjo dargi ir darbo, iš 
kurio jis ga'ėjo pasidaryti 
gyvenimą. Jei tas žmogus

pra

tupi
kuo džiaugtis. Tik nežinia kaip 
ilgai ta suteikta laime jis galės 
džiaugtis? Kada Lietuvoje vi
siems gaminiams kainos pasa
kiškai pakilo (o to patenkinto 
piliečio laiškas rašytas su pasi
tenkinimu, rodos, apie lapkri
čio pabaigą praeitų metų), tai 
ir džiaugsmas pradės atslūgti.

No. 4723 — Sportiška suknelė su 
apsiaustu. Sukirptos mieros 12, 14, 
16, 18 ir 20 taipgi 30, 32, 34, 36, 
38 ir 40.
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HILU JOAN UNLESSfi DON’T TRUST >£M 
SURRENDERi>e-r( TO LET HER G»O, 

EVEN I F THEY-J 
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JAČK SWIFT

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mietą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa-* 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba peš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti; 
Naujienos Pattem DepU 1739 
S o. Halsted St.» Chicago, I1L

NAUJIENOS Pattern Dept 
17M S. Halsted SU Chicago, Ht

Čia Įdeda 15 centų Ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No ...... ..
Mieros ..... per kruttnų

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)
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SOUTH BOSTONO ŽINIOS

KOVO 23 D. ČIA KALBĖJO PONIA TUBELIENĖ
Pasakė daug seno, visiems jau seniai girdėto, bet 

pasakė šį tų ir naujo
Dar neatvykus poniai Tubc-į prakalbų iki galo. — Jon.) 

lienei, Municipal salė jau buvo j -

pilna žmonių. Publika labai 
įvairi, marga. Čia matėsi daug 
katalikų, labai daug bolševikų 
ir jų šimpa tiku, sandariečių ir 
kitų; žmonių, kurie jokiai po
litinei -idėjinei srovei nepri
klauso. Iš pasikalbėjimų, iš nu
girstų kalbų pasirodo, kad dau
guma publikos čia atėjo smal
sumo vedina: “Kažin kaip ta 
Tubeliene atrodo”, visi įdoma
vo. O ponią Tubelienę čia Ame
rikoje labai išgarsino ir išpopu- 
liarizavo kacapų “Laisvė” ir 
“Vilnis”.

Tubelienę į salę atlydėjo po
nia šalnienė, dr. Kapočius, Mat
jaška, dr. Galinis ir kiti. Salė
je pasitiko Venys, Mockus ir 
k. Atėjo ir anglų spaudos pa
kviestas reporteris-fotografas. 
S. Mockus atidarydamas susi
rinkimą pasakė, kad ten už 
scenos reporteriai Tubelienę fo
tografuoja, klausinėja, todėl ir 
prakalbos užvilktos, nepradėtos 
laiku.

Susirinkimą atidarė S. Moc
kus. Jis pareiškė, kad šitas pra
kalbas surengė Vilniui Vaduoti 
Sąjunga, kad ši sąjunga čia, 
So. Bostone, nebuvo likviduota 
ir nebus. Jie (kas? — Jon.) 
kaip dirbo, taip ir dirbs ir Lie
tuvos gynimo komitetui nekliu
dys (labai ačiū nors už tai — 
Jon.)

Tiek tepasakęs, Mockų* pa
kvietė pirmiirnkauti Majašką. 
Jis, rirdi, palikęs svarbų susi
rinkimą ir turės vėl ten grįžti 
(bet Mockus rėdėjo ir klausę

Pasirodęs scenoje Matjaška 
pasakė karštą įžanginę kalbėlę 
ir pakvietė kalbėti p. šalnienę. 
šalnienė savo kalboj nieko 
daugiau nelietė, tik nupasako
jo p. Tubelienės biografiją, jos 
veiklą ir t. t. Vis su pagražini
mais, su komplimentais, su 
įrodymais, kad ministerio pir
mininko žmona irgi turi daug 
veikimo.

Baigdama savo kalbą p. Šal- 
nienė perstatė Tubelienę. Įžen
gus scenoje Tubeliene jautėsi 
prastai. Pradžioje kalba jai ne
sisekė, truko kvapo; matyti, 
nervavosi. Bet juo tolyn, juo 
kalba įgavo normalę stadiją ir 
ji kalbėjo apie pusantros valan
dos. Publika ramiai klausėsi — 
jokių zurzėjimų iš publikos pu
sės nebuvo (keista, ar ne? Tiek 
daug čia buvo bolševikėlių ir 

ne-

ke- 
už- 
už-

VELYKOMS
BARGENAI

(puiki kombinacija, ar ne? Jus, 
vyrai, čia likit ir sprandus nu
sisuki!; o jei kepsnys pavyks, 
tai tuomet ir aš sugrįšiu ir 
valgyti padėsiu. — Jon.)

Atskridęs iš Maskvos Deka
nozovas pareikalavęs Smetoną 
sula.kyti, nes jis su nieku nesi- 
tarsiąs, kaip tik su pačiu Sme
tona. Bet Smetonai padėję geri 
žmonės žaliąją sieną pereiti ir 
jis atsidūręs Vokietijoje. Prieš 
tai buvę įsakyta Marijampolės

kietijos link vis atsišaudant ve
jančius juos bolševikus, bet 
9-tas pulkas tam pasipriešino. 
Marijampolės pulko vadas bu
vo sušaudytas, o visi karinin
kai areštuoti, susodinti į spyg
liuotom vielom apipintą vago
ną ir kažin kur išvežti.

belienė pašventė nupasakoji
mui bolševikų teroro ir viso 
bolševikų viešpatavimo dabar
tinėj Lietuvoj. Visa tai Ameri
kos 1 etuviai jau žino iš savo 
spaudos, nes ir p. Tubeliene tas 
žinias ima iš skaudos.

Baigus jai kalbėti maža mer
gaitė įteikė raudonų rožių bu
kietą. Rinkta aukos ir surink
ta $10 su viršum. Programą 
užbaigė ponios Ivaškienės gra
žiai išlavinta vaikučių ir mer

su velniu, bįle tik pasmaugi i 
tikrąją demokratiją. O kadam 
gi krikdemai Lietuvos visuo
menei buvo jau perdaug įgrisę, 
lai jie į .peklą jojo ne savo, bet 
Smetonos-Voldemaro arkliuku; 
manė paskui anų atsikratys iy 
kun. Krupavičius su kun. 
Šmulkščiu viešpataus. Bet., išė
jo atbulai.

Taigi, Amerikos lietuviams 
klerikalams visai nevęikėtų 
smerkti nei Smetonos, nei jo 
buvus’o režimo. Nu, kaip gali 
smerkti vagį už tavęs apvogi
mą, jei tu pats jį vogti išmo
kinai?..

Tani pačiam “Darbininke” 
klerikalai giriasi:

Lietuvoje, 
patys, pirmieji visuomet 
remia ir rems lietuvių 
reikalus, neatsižvclgda* 

tai, ar kitos srovėj taip

boi-
am-

“Katalikai lietuviai amerikie
čiai smerkė ir smerkia buvusį 
tautininkų režimą 
tačiau 
rėmė, 
tautos 
m i į
daro ar ne!”

Tai mirktelėjimas akia 
šeyiUų pusėn. Tai klerikalų 
žiną taktika: jie visais amžiais
taikėsi ir prisitaikydavo viso
kiom valdžiom bei režimam. 
Teko nugirsti, kad Amerikos 
katalikai vis švelnins toną kas 
link koinunacių, kad tuo budu 
gąlčtlį palengvinti savo “fren
tų” (kunigų) likimą Lietuvo
je.

fcį “Darbininko” vapaliojimą, 
esą socialistai vaišinę Tubelie- 
nę, su dideliu pamėgimu atsi
spausdino Chicagos kacapų 
“Vilnis”, pabrėždama, kad net 
klerikalai juokiasi iš Bagočiaus, 
kuris, būdamas demokratu, jei 
ne su Smetona, tai bent su jo 
švogerka “flirtavęs”. (Smeto
nai atvykus į New Yorką, į jo 
priimtuves Bagočius buvo kvie
čiamas ir laiškais ir telegramo
mis, bet Bagočius nevažiavo).

DC1 Dorchesterio Pil’ečių 
Kliubo sąstato reikia pasakyti 
kad jame priklauso visi lietu
viai (žinoma, kas nori) be 
skirtumo pažiūrų, bei religinių

PASIŪLOS PAVASARIUI 
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS 

čia Nereikia Cash 
Rolž—1OO ket. pMų ... f 1.00

Skystas Storam* Cementas. 
(B ral. ken.) Gal.

Wallboard—dideli imotal, pMa____ 2*
Plasterboard, pMa ___ ,   2c
Malinta, reg. fl. ©5, specialiai f 1.25 
2x6, speciali kainą, pMa ....____ 3%c
Cedrlnlal Postai (7 pMp) ------ 10c
110 Obliuoto* ir pritaikyto* lentos l%c

UŽ pMą
Taipgi Cementą*, Smilty*, Zvyrai 

NEREIKIA C ASM
Apskaltllavima* ir Priatatymaa Dykai

ALBERT LUMBER
& SUPPLY CO.

3800 SO. WESTERN AVENUE 
Tel. LAFayette 2101

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

nioi/m mcia gausi iAaKIII 11 ffreit lengvais I A U ll U LQ išmok£jjmais 
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.

TvjksS $1,000,000.00

%iaa

Atrodykite Metus Jaunesni 
NATŪRALIAI ATRODANTI 

Dantų Fleitai

$1 Be j na Bros

L

vienu!

Ir mes taip ma-

įg

$35

Apkain.
Nemok.

Lamndale 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.

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

Pleitai
Pataisomi

Buick SPECIAL 6-keleivių Sejanet, $1006, Baltos padanga

Gaminkite Jėgą 
kai jos reikia

J. Tubeliene Dorcheslery
Tą pačią dieną vakare, čia 

pat, kaimynistėj, Dorchesterio 
Lietuvių piliečių Kliubas turėjo 
vakarienę. Vakarienės rengėjai 
pakvietė užkąsti ir ponią Tubc- 
ienė. Myli, nemyli — manda

gumas to reikalauja. Tubeliene 
pakvietimą mielai priėmė ir at
silankė vakarienėm

Kaip visur priimta, taip ir 
čia, kiek užkandus prasidėjo 
<albos ir kiti margumynai. 
Calbėjo \isa ei ė vakarienės da- 
yvių, kalbėjo ir viešnia p. Tu- 

jelienė. Bet kalbos laike vaka
rienes visuomet skiriasi nuo 
mitinginių kalbų. Vakarienėje, 
paprastai, nesakoma 'politinių 
<albų, o pasitehkinaiiia ' kom
plimentais rengėjams ar tai or
ganizacijai, kuri ją rengia. Taip 
)uvo ir čia. Bet klerikalų “Dar
bininkas” bando iš to pasidary-

jie tylė’o? “Jei begu”, jie 
gaus išrišimo iš Mizaros).

Tubeliene savo kalboj po 
lis sykius vis kartojo, kad... 
mirškim visus skirtumus,
mirškim kas praėjo ir stokim 
visi į vieningą darbą Lietuvos 
nepriklausomybei atgauti. Vi
soj savo ka boj Tubeliene kal
bėjo tik apie Lietuvą po 1926 
m., t. y. apie Lietuvą po Sme
tonos diktatorišku valdymu. 
Atrodė, kad Lietuvos, kaipo ne
priklausomos valstybės iki 
1926 m. visai nebuvo. Ji gyrė
si “Jaunalietuviais”, Jaunųjų 
ūkininkų rateliu s ir t. t., visai 
pamiršdama buvusias ir Smeto
nos sulikviduotas jaunimo bei 
kitrts organizacijas.

Kodėl Lie tu va neatsišiepę 
bolševikams? Kodėl ji nėjo ka
rau? Kodėl nepasielgė taip 
kaip pasielgė Suomija? — tai 
klausimai, sako Tubeliene, ku
riuos jai dažnai užduoda čia 
Amerikos lietuviai. Bet, esą 
Suomija turėjusi didesnę armi
ją, geriau ginkluotą, Suomijos 
padėtis gamtos atžvilgiu daug 
geresnė, o svarbiausia pasaulio 
simpatijos buvo Suomijos pu
sėje, tuo tarpu kaip Lietuva tų 
simpatijų visai neturėjusi (Ka
žin kodėl? —Jasyl.).

Gavęs Smetona Rusijos boL 
Ševikų ultimatumą, sušaukęs 
nepaprastą ministerių kabineto 
posėdį. Smetona stovėjęs už tai. 
kad to ultimatumo nepriimti 
ir tuojau nutaręs protestuoda
mas bėgti užsienin, kad bolše
vikai atėję Lietuvos neprivers
tų jo pasirašyti visa tai, ką jie 
jam pakiš. <

Smetona, esą, nuo prez:den- 
turos neatsisakęs. Jis ją laiki
nai pavedęs minister ui p rmi- 
ninkui Merkiui, kol pats prezi
dentas Smetona bus užsieny

VIENINTĖLIS būdas1 gauti jėgą iš 
motoro yra deginti jame kurą.

Ir butų neprotinga visą' laiką deginti 
tiek kuro, kad išvystyti šimtą-plus ark
lių jėgos—kuomet užtenka tik mažos 
dalies tokios jęgos duoti jums patarna
vimą kurio norite.

• < i
Protinga yra gaminti tik tiek jėgos kiek 
reikia—ir, į tokiam darbui Buick FIRE
BALL eight motoras su Compound Cąr- 
buretion* yra skirtas.

■ u , > ? • ' i ■ i

’‘Tol ko! vienas kaijburatorius šitoj Sištė- 
mdj atlieka 'darbą, tol lik vięnąs jų 
dirba.

pila daugiau kuro mišinio į motorą, o 
motoras tada duoda jums daugiau jėgos.

Tokiu tai budu jus gaminate jėgą, kuo
met jos reikia. Jus suprasite ką reiškia 
turėti didelę jėgą visuomet atsargoje.
Ir visas motoro veikimas yra toks tau
pus perdėm, kad abu karburatoriai duo
da net 10% iki 15% daugiau mylių, ne
gu tas pats motoras su 

Geras dalykas, ar ne? 
n.om,—ir didžiuojamės, 
į’amatykit savo dy- 
lerį ir susipažinkit 
su FIREBALL mo- /
toru ir su Com- L
pound Carburetion • B
išvažiavę ant ke- V
lio. '

arcusBet kai; tik jums reikią ekstra, jėgos, 
•Z' I ’
stipresnis jninstelėjimas .“ant gaso” su-

' ’ ■ ■ j •. ). ■ ; ,
judina į darbą antrąjį karburatorių; jis RYTINE RADIO

VALANDA
— iš stoties —

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

skirtis asmenis ir visus socia
listus. Jie labai vykusiai, patal
kininkauja lietuviškiems kaca- 
pams ir pučia į vieną dūdą su 
jais. Girdi: “Socialistai vaišino 
Tubelienę. Kalbėjo ir ,adv. Ba
gočius, labai švelniai, neliesda
mas Smetonos režimo. Tubelie
ne jautėsi, kaip su savaisiais 
Kaune.”

Kaip p. Tubeliene jautėsi, ne
žinau nei aš, nežino nei “Darb.” 
redaktorius. Kad Bagočius ne
lietė Smetonos režimo, tai dėl 
to, kad čia buvo ne vieta. Kad 
jis kalbėjo švelniai, tai už tai, 
kad Bagočius yra džentelme
nas, supranta mandagumą ge
riau, negu “Darb.” redaktoriai. 
Į ką butų buvę panašu, jei Ba
gočius, ar kitas kas butų ėmę 
atakuoti, kolioti Tubelienę dėl 
buvusios Lietuvoje Smetonos 
diktatūros? Gerai! Gal ta mo
teris savo laiku vaidino tam 
tikrą rolę, bet ji nebuvo oficia
li figūra. Dabar ji yra likimo 
auka; jos padėtis nepavydėti
na. Gal dabar ji kenčia užtar
nautai? Gal graužiasi dėl dary
tų klaidų jos vyro, bei švoge- 
rio, bet... ne apie tai re kalas 
čia kalbėti. Žiūrėti reikalą, rei
kia jį imti nuo pradžios. O pra
džia buvo tokia: Lietuvos krik
ščionys demokratai padėjo pa
daryti 1926 m. perversmą ir 
pasodino Smetoną ir Voldema
rą į fašistinį diktatorių sostą. 
Jei ne klerikalai, tautininkai 

' vieni butų perversmo nepada
rę; jie buvo labai silpni ir bu
tų nedrįsę to žygio nei pradėti.

Bet 1926 m. Lietuvos liaudiš 
per rinkimus nušlavė krikde
mus ir prie valstybės vairo pa
statė demokratinę valdžią. Gi 
klerikalai, taip lygiai kaip ir 
komunistai, demokratiją-la’ svę 
pripažįsta tik sau. Todėl jie 
1926 m. butų susidėję kad ir

t ♦Truputį ekstra Buick Spėcial modeliuose, standartinis ant kitų ♦pristatomas JF1 i n t, 
Mich. Valst. taksai, 
specialiai įrengimai ir 
priedai-ekstra. Kainos 

• gali būti pakeistos be 
perspėjimo.

Pavyzdys General Motors Vertybių
.■■■■ , .. .................................... .. t..,,..   . i—. .—. .................... —

MILDA AUTO SALES
907 WEST 35th STREET CHICAGO, ILLINOIS

/’'T^2SS! WHEN BETTER AUTOMOBILE? ARE BUILT BUICK WILL BUII.D THFM

MADŲ

Turtas Virš$5,500,000.00 ŪK OF PRTTSFinSI

■

V

i

MNGS Vardas

Adresas

Miestas

ValstijaI

I 
X

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų 
MOKAME DIVIDENDŲ 3^%

SIUTUS PASTOVAM pagal jūsų 
užsakymą ir jie atrodo kaip 

nauji. *

FRANK MICKAS
SIUVYKLA IR KRAUTUVfi 

4146 Archer Avė.

MASTER WIND0W SHADE CO. -
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

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

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

Mm*

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

Apart Apsaugos, Turime (M E n flOR (10 
ATSARGOS FONDĄ Virš0*rJUjUUUiUU

i

ŠFED
:and 

LOAN ASSOClATlONoF Chicago 
JUSTI N MACKIEWICH, Pres. 
4192 Archer Avenue

VIRginia

I I 
I

Ae-- _
KIENO KALTE?

Bet
Kas užmokės bilas?

di r JUS galėtumėte užmokėti už padarytus nuosto
lius? Ar JUS galite rizikuoti ilgų metų bylas teis
muose kurios užtrauktų dar didesnes išlaidas? Įsta
tymai jums uždraustų vairuoti karą iki skriaudos 
neatlygintos. Kam statyti save pavojun? Vairuok 

i atidžiai, ir pasirūpink tinkamą apdraudą, Specia- 
lės žemos kainos atsakomingiems vairuotojams ! 
Klauskite apie Šią apdraudą šiandieni

Rašom visokią Apdraudą 
glsėNjfcs T. R Y PKEVICIA gyvastį** 

1739 SO~H%LŠTEDTiTREET APVOGIMŲ 
(NAUJIENŲ NAME)

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

NAUJIENOS
1739 So .Halsted St, 
Chieago, IU.
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Ąųstrijos-yenąrijos valdžią. $itų “frankįstų” tiksiąs JpUr 
yo sąmokslo ir teroro kęlių k°V°W ^ėl kroatų nęprikląųr 
spmybęs. Po karo krpatų žemė buvo atskirta nuo Austyor
Vengrijos ir įjungta į Jugoslaviją. “Frankistams” pavyr 
ko išrinkti viso tik vieną savo atstovą į Jugoslavijos parr 
Įamentą, būtent, D?. Ąnte Pavelįčą.

Tų sąmokslininkų įtaką toliąų visai nusmuko, nes 
kroatai susitaikę su serbais ir ėmė vis labiau su jais ko? 
operuoti bendroje valstybėje. Dr. Frank pabėgo į Budar 
peštą, q Dr. Pavelič į Vieną. Iš tenai juodu užmezgė ryr 
sius su Italijos fašistais ir Vokietijos naciais.

Gaudami fašistų ir nacių paramą, Frankas ir Pavęr
ličas per savo agentus organizavo tęropistų būrius Kr o? kas tyrėją kantrybės praleisti 
atiloję ir visą laiką siuptė jiems bpmb(as bei ginklu^ ^1Ya pusvalandį p
Bu'dapęšto i/Vienus. Vengrijoje arti jugoslavų sįeųųe, gg' S tj
Kąro stovykloje, italų įęarinįnkąį Įaviųo “fr.ąnĮęįstus” yarT ^egis dagiau su įu9 
toti ginklus. Tokios pat stpvyklos buvo 1983 m. įsteigtos nesusįtiJęti. Jis žipo, kąd pusvą? 
ir pačioje Italijoje. “Frankistai” buvo ruošiami įsiveržti ląndis yra veltui praieidžiąmąą. 
i Jugoslaviją ir tenai padaryti ginkluotą sukilimą. Šitą ,§iuo.sp rąšinčliu<i§p piąlėiuc,

Literatūros Reikalais

XXI.
Girą — žjnogųs be ųusįstatyiųo.

Kam teko susitikti su rašytu- 
vų Liudu Gira, tas žino, kad jis 
yra žiųogųs be jokio nusistaty
mo, o apię tvirtą pasaulėžiūrų 
nei kalbos negali būti. Jeigu

Trečiai!., balandžio 9, 1941

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Naų-

- jięmi Bendrovė. 1739 S. Hajsted St., 
Chicago^ IfL Telefonas Cąnąl 85Qp.

Metams
Pusei metų ........
Trinas įpėpęsiąąią

$8.00 
. 4.00 
. 3-50

Pinigus ręihįa siųsti pašto T^p.ney 
Orderiu kartu su užsakymu.

Mauras savo darba atliko
L* .

Kuomet naciai okupavo Bulgariją, sąptykįąi tąjp 
Maskvos ir Berlyno pąsidąrė ne tokie “širdingi”, kokie 
jie buvo jki to ląiko. Sovietų užsienių reikalų komisąria- 
tas paskelbė, kad Rusiją bus neutrali, jeigu Turkija bus 
priversta stoti į karą, gincĮama savo sienąs. Be to, Mo
lotovas išreiškė sąvo “neppitarinąą” Bulgarijai, kuri įsi
leido Vokietijos armijas į sąvo teritorijas. Pagaliau, Mas
kva pasirašė, prieš pat naęių įsiveržimą Jugoslavijon, 
“draugingumo” sutartį su Jugosjąyija.

Šįįįe sovietų valdžios ž.estai vargiai turi kokią nors 
praktišką reikšmę. Vokietijai jię nėra nėkiek pavojingi, 
iy kai kurių dipĮojųątų įsivaizdavimas, kad Rusija jau 
krypsta į demokrątįjų pusę, yra be pagrindo. Bet tie so
vietų simpatijos pąreiškimąi Hitlerio priešams rodo, kad 
nuotaika Kremliuje yra vįsai pąsikeitusi. Skirtumą bus 
lengviausią pastebėti, atsiminus, kaip uoliai sovietų spau
dą prieš metus laiko teisino nącių įsiveržimą Norvegi- 
jon, Ęolandijon ir Belgijon, tuo tarpu kai Hitlerio invar 
ziją Jugoslavijon Maskvos laikraščiai ne tiktai ne teisi
ną, bet drįsta net pakritikuoti.

Balkanai nuo senų laikų buvo laikomi ypatinga Ru
sijos “įtakos sfera”, nes tenai gyvena dąug “brolių slą- 
vų”, kuriuos Rusija stengėsi išvaduoti nuo turkų ir nuo 
vokiečių. Balkanai prieina prie Juodosios juros, ir prie 
Viduržemio juros ir beveik susisiekia sų ĄJažąją Azija, 
į kurią yra įsikišus gausinga aliejaus šaltiniais Kaukazo 
sritis. Stalinui darosi labai nejauku, matapt, kaip pacįų 
šarvuotosios divizijos briaujasi į tą piet-rytinės Ęųrų- 
pos kampą. Bet ką jisai gąli daryti?

Apie tai, kad' sovietų raudonoji armiją drįstų stoti 
j kovą prieš Hitlerio ginkluotas jėgas, nei’a nė kalbos. 
Po karo su Suomija Stalinas puikiai .žino, kad kąriauti 
prieš nacius jisai negali. Žino tai ir Hitleris, todėl jisai 
šiandien visai nepaiso, ar Maskvai jo žygiai patinka, ąr 
ne.

Tai yra blogiausia padėtis, kokioje tik gali atsidur
ti agresoriaus draugas ir talkinįnkas.

Stalinas atliko didžiausįą pa|ąrnavimą Hitleriui, kųpr 
met jisai 1939 m. rugpiučio 23 d. pąsįpašę °pepųpĮirnQn 
paktą su Vokietija, užtikrindamas saugumą jos sienai 
rytuose. Jisai paskui padėjo Hitlęrįųi sųnąįkifliį Lenkiją 
ir pasiruošti šiaur-vakarinęs Europos užkariavimui. Ji
sai atidarė Hitleriui duris į Romaniją, atplėšdamas nuo' 
jos Besarabiją ir tuo budu priversdamas Bucharesto val
dovus ieškoti “protekcijos” Berlyne. O kuomet naciai už
ėmė Romaniją, buvo išspręstas ir Bulgarijos likimas. Gel
bėti ją jau buvo per vėlų.

Nuo to laiko Stalino pągalbps naciams daugiau ne
bereikia. Jisai, kaip tas mauras, “atliko savo darbą ir ga
li sau eiti”!

Kaipo atlyginimą už tą juodą darbą, Stalinas gavo 
pusę Lenkijos, tris Pabaltijo kraštus, sklypą Supmijos, 
Besarabiją ir Šiaurės Bukoviną. Daugiau jisai nebegaus 
nieko, ir, kad kokios, dalį tos užmokesties Hitleris dar 
gali pareikalauti atgal. Galį dar ir blogiau atsitikti!

Tąi ve Hude} dąbĮąip Maskva “zurza” ir rodo savo ne- 
pąsitępįiįpiipą pą^nę^įp žygiais. Deja, ji negali jam pa
daryti pię^p, p nięįg.

s,ąnjQXsliPfflk’2 , pąsivądilĮĮJi “Ųętąša’’, kas k?d Liūdau Gira tarnavo pku-
reiškia kroatų kalboje sukilimas. pautams Yokiepianis, kur ėjo lą-

Kai Hitleris paėmė į savo rankas valdžią Vokįetijor Įbąi nešvarias milicijos yaldinin- 
je, tai “Ustaša” veikimo centras persikėlė į Trečiąjį Reir ko parginąs- Kftd vokiečiai įųp 
chą. Kroatų sąmokslininkai ėmė leisti Berlyne ląĮkraštį r^’kų|į’lvW 

- - - * . , - - -—- . Ęąl ĮLįętųva yąldę krikdemai,
propagandos agentūrą “Croatią Press , kuri sląptąį siųsr jju<jas Girą bųyo įš^ikjpiįąu?įą? 
davo per Vengrijos ir Austrijos sienas į Jugpsląviją pun? jų tarnas. Ęįękvįepą proga į<arr 

tojo, kad jis yra kųpigų sęniir 
Marseilles mieste buvo užmušti P^riJ°s mokipys ir pąsjlieka iš- 

' 'tikimas “katalikų bąžnyčios
principam^”.

- i Kai Liętuyą okųpąyg fašisti- 

ropoje. Bet pa^ui ji ėmė veikti dar smąrkiau, gąųdamąlna pryšaky, Liudas Gira ištiki- 
pinigų iš Berlynp ip Ro.mos įr pądędama vokiečių bei ita- mai tarnavo lietuviškiems fa
lų karo ękspeytų. ^Ustąšą”* dąbąr tupi, gal būt, kokius sįstąnis. Tada jis skundė bpvu- 
10,000 gerai išmuštruotų smogikų, kurie yra pasiruošę S£YQ Orąųgųs krikdė- 
ątlikti bet kokį teroro žygį. Vyriausieji jų vadai yra Pa- Girą nujautė, jog
veljč iy- Percec. Lietuva pateks bolševikų vergo-

Šita išlavintų banditų ąrųiiją gali padaryti daug vėn, jis ir jiems pasiūlė sayo 
keblumų Jugoslavijai. Ji yra pavojinga visų-pirmą kroa- “pątyrjpius”. Jis tapo bolševikų 
tų demokratijai, kurios vadas dr. M^Ček yra vice-prem- patikiiniausiu žmogumi ir šįąn- 
jerąs jugoslavų kabinete. Iš Paveličo telegramos mato- dlcn uzima labai svarbias ad- 
me, kad tą teroro organizacija stengsis kaip įmanydama “ąukięjįme” 
padėti Jugoslavijos priešapis,: šauks kroatus sukilai prieš įjudas Gira dėjosi dideliu 
Belgrado vyriausybę, orgapizųos sabotąžą kroatų žeme- lietuviškų tautininkų, bet dąbąr 
je, žudys kroatų veikėjus ir šnipines., nacių bei fąšistų jis yra ątkąkjįaųsių Lietuvoj 
nąudai. Su šitą “penktąją kploną” Jųgosląyįjo.s yąldžia rusintoju. Jum pavesta galiniai 
turės apsidirbti, jeigu ji norės sėkmingai vesti karą prieš gTęEįąų suęusipti jąu įš nip,- 
oorpqnrinq kyklps suolo išėjęs liętųvisĮęas

■’ * jąupįiųąs ir jį$ tą dąpbą dirbą
sp Jid^ąųsįų ątydųnių.

Rytoj, jeigu Gira pųjųus, jog 
Liętųyų stęngsĮs ųžipjti Ęiųeris 
ir nuinąty^ kąd Hįtleps gali 
lųįpąė|i, gąlitę būti tikri, kąj jis 

_____  pirpiąs pąsjųlys, sąvp “patąrną- 
prakišti. Kuo yra šitas Įandber- 'fls ųpsigčdys., kad 1918
gho įsitikinimas pagrįstąsi? Dau-I’1)?!?^ jįs jau ištir
giausia tuo, kad Hitleriu per ei
lę melų rengėsi prie kayę. ir da
bar turi gerai išlavintą kariuo
menę ir milžįųįšką maši
ną; o Ąpgliją įr Ąmerjką pra
dėjo ginkiųQtį$ pę^eniai ir da
bar nieku būdų ųęgųlės pasivys 
ti nacius. • .♦<*

Kanados laikraštis purodo, 
kad Amerikos lakūnas užmiršo 
vieną labai svarbų Anglijos gin
klą, atseit, blokadą, kuri atkir7 
to Vokietijos susisiekimą su už
jūrio kraštais, taip lęad ji nebe- 
gąli gauti daugelįo svarbių ka
ro medžiagų: alięjapgj medvil
nės ir įvairių pipįąlų. Bę. to, ji-

“Grič”. Į Vokietiją taip pat buvo perkelta ‘frąpkistų

dus literatūros.
Po to, kai 1934 m.

karalius Aleksandras ir ministėris (Frąncųzijpą) Barr|ni
thou, “Ustaša” sąvo veikimą laikinai nęs tas Pr ~ . ............. ...
teroro aktas buvo iššaukęs labai dideli pasipiktinimą Eu- nių karininkų gaųjVsu S meto-

HITLERIO ^TAIKOS” 
FRONTAS

Pereitų šeštadienį ir sekma
dienį byvo susirinkusi New 
Yprke vadinama “liaudies kon- 
yęncįja”, kuęįps vyriausieji ini- 
ęiątoriaį įr dįrigentąi yra ko- 
Įųunistąį. S.ąyp stalinįškam vei
dui paslėpti, jie įdėjo į komi te-, 
tą visą eilę “įkaltų” vardų, į 
kurių tarpą pateko ųęt yięųas, 
kitas protestonų dvasiškis.

Tą suvažiavimą šaukė “Ame
rikos Taikos Mobilizacija” (ko
munistų padaras) ir ji buvo 
garsinama, kaipo “taikos sąjū
dis”. Su kuo gi jie tos “taikos” 
nori? Su hitleriška Vokietija ir 
fašistiška Italija!

Kroatų teroristai
Įš Rppąps prapešą? įęąd kroatų (horvatų) nacionalis

tu įlr- Ąpte P§Yęlįč pąsiuntė telegrama Mussolk 
Biuii save ^amžiną dėkingumą”, kąd Italija
(tiįspįąų Hįtlęrįs) išveržė į Jugoslaviją. Jisai
tikįgį, įęąd šio žygio pasėkoje kroatai įgis nepriklauso
mybę. ■ 4 1 į

Dr. Pavelič buvo kaltinamas dalyvavęs Jųgpslayijpsį 
karaliaus Aleksandro nužudyme, 1934 m. spalio 9 diepą, 
bet pąbėgp į Itąlįją.

Bus pravartu musų skąitytojams patirti daugiau 
apie < šitą kroatų tęroęi§|ą, neą’jo vardas, veikiausia, b,us’ 
darinė icart^iyuęinj^paudojp. I^onjiR fąktų ąpįę jį pą- 
teikia savaitraštyje s< The New Leader” buvęs Austrijos 
pilietis Willi Schlamm.

Jisai rašo, kad Dr. An$e Pavelič priklauso sąmoks
lininkų grupei, kurią dar toli prieš pirmąjį Pasaulio ka- 
rą įsteigė Dr. Ivo Fraiik ^roątjjoję, byvjjsįoje prf

si”, kaip įmanydami, Hitlerio 
naudai, stengdamiesi sutrukdy
ti Amerikos apsiginklavimą ir 
pagalbos teikimą Anglijai, — 
nežiūrint to, kad Mąskya jau 
neva rodo savo “simpatijas” 
Balkanų tautoms, kurias užpuo
lė Vokietija. Stalino klapčiukų 
darbai liudija, kad Rusijos dik-

“Eurppos kffflUuflUP yra 
mažiąijmft IBlllunu \y-

ky”’ s4h« Baminėlaą laikraš
tis- “Ir |fi l&H dąiią daugiau, 
kuomet Britanįjo? ir Jungti
nių Valstybių yadai duos

neris

ATSAKO LINPBFRGHUI
Kanados darbininkų laikraš- 

tjįi, ‘vpie ęvpiųĮo^yyeąltp” 
davė gerą atsakymą garsiajam 
Amerikos lakūnui, pulk. Gh. 
įipdb^r§hųi» kwa BeSi®niąi yifi- 
name Amerikos savaitraštyje 
įrodinėjo, kad Jungtinės Vals
tijos neprivalo remti Anglijos 
te

LinSberghas yra įsitikinęs, 
kad demokratijos “negali lai
mėti’’ Todėl jisai daro logišką 
išvadą, kad Amerika elgtųsi la
bai neišmintingai, jeigu ji rem
tų t(| pusę, kuriai yrą lemtą

kad taika po dąbąrtinio karo 
bus visai ne tqkią, kokia bu
vo po pereigoj p karo, kad 
‘taikos liksląi’ ši kartą yru 
tikros taiko? t|ks|ai.”
Ne tiktai užįiaęiaųtųjų šalių 

žmonės, bet iy pačįos Vokieti
jos liaudis im^ ppejintis Hitle
riui, kuomet ji įsifikįns, kąd de
mokratijos nori sukeikti* laisvę 
visoms tau torus, kurios velka 
totalitarinių dįktątuj-ų jungą.

PETAINO ‘*G£RBĖ”
v* > ' ’a’UL- ■

’ J. V. valstybė? sekretorių? 
Cordell Hull past|saj<ė esąs la
bai patenkintas, ęaį Francuzi- 
jos valdžios gaįv^ maršalas 
” ’ " * ’ , pąrpįške/1 jogaiHenri Petain, 
“Frmicųjijgs gftVM neleidžią

daromas šunybes jis buvo pri- 
vęrstąs Jąryti.

Turint galvoje visas šias pa- ' 
kaįtą$, ųeų?purštąpt Giros bė
giojimo paskui tuos, kurie val
džią turi, negi gali būti kalbą 
apie kokius įsitikinimus, prip- 
cipipį nusistatymą, pasaulėžiū
rą? Liudas Gira niekad jų ne
turėjo ir vargu ar kada nors 
juos įsįgys.

Giyą —nęlemta gyvenimo 
reiškinys.

Liudas Girą yra padaras tų Į 
pęlemtų sąlygų, kuriose jam tę- 
kp augti ir tarpti, žmogus pa
teko kunigų seminarijan, kur 
jokio, praktiška darbo neišmo
ko ir visą gyvenimą hpvo pri
verkiąs užsiimti tokiais daly
kais, kur. be darbo galėtų dup- 
ną uždirbti. Jeigu Gira ne ku- 
pįgų seminarijon, bet amatų j 
jųpkyklon butų patekęs, darbą 
hutų pamilęs, tokios tragedijos 
jam pačiam netektų išgyventi.

Vėliau Liudas Gira pateko 
tarp krikdemų, kur didžiausias 
dėmesys buvo kreipiamas ne į 
MŠį vargų pasaulį, bet į aną”. 
Tai yra, kur žmonėms buvo lie
piama žiūrėti į “aną pasaulį’’, 
bęt kur lydęriąi stengėsi įsigyti 
žemiškų turtų lengviausiu bū
dų. Liudas Gįra iš jų išmoko

pinto jis ir šiandien nemeta.
Dar vęliąu Gira prisiplakė 

pęje “tautos vado” ir pradėjo 
misti Įęngyu patriotizmu, kuris 
buvo fąlŠyvas, kaip yra falšy- 
vą visa “tautos vado’’ idėja- 
Liudas Qirą pats mito iš Lietu
vos. iždo įmaniais pinigais, bet 
kitus maitino nerealiu patrio
tizmu, bet šovinizmu.

Jeigu visi šie nelemti Lietu
vos gyvenimo reiškiniai butų 
neturėję vietos,, jeigu Lietuyp^ 
yaldovai butų prisilaikę tų. 
principų, kuriuos.-b.UYO-privers
ti priipiti 1918-1919-1920 me
tais, Lipcįas Gira butų negalėjęs 
šitokių šunybių krėsti.

Jeigu Lietuvoje nebųtų cen
zūros ię spauda butų laisva, ko-

mitetų ir biznierių nepapirki- 
nėjama, Liudui Girai butų pa
kirstas kelias pirmais nepri
klausomybės gyvęnimo metais. 
Buvo vyrų Lietuvoje, kurie 
prieš dvidešimtį metų nurodė 
kur šitokiais keliais bus nueita, 
bet jų nuomonės buvo neišklau
sytos. Jeigu kuris jų yis dėlto 
drįsdavo pareikšti savo nuomo
nę, tai valdovai net į kalėjimą 
tokį įmesdavo.

Tokiomis sąlygomis tiktai 
Liiųdp.s Gįros ir galėjo tąrpti. 
Pašleniėkai, bailiai ir savo nu* 
įstatymo peturį ąsmęnys gąli 
tąrpti tįk|ąį nenorpialiose sąly
goje, kąda perą laisvėj kąda 

I kijopiąsi švįesos. Tokių reiški
nių mes piatopie visose valsty
bė kur laisvė yra varžoma. 
Laisvose šalyse jie negali tarp
ti, peš pati visuomenė juos iš
velka į aikštę ir nudengia tą 
pąsląptingą neipoĮcšų ir atsili- 

Į kėlių skraistę.
Liudo Giros poezijos

Nenormalios lietuviško gyve
nimo sąlygos davė progos Liu
dui Girai ne tiktai lengvai Lie
tuvoje gyventi, bet ir poetu pa
garsėti.

Jeigu poetas neįdeda į savo 
kūrybą sielos ir nuoširdumo, jis 
negali būti poetu. Tatai yra pa
tirta visų tautų gyvenime. Ži
nant Liudo Giros gyvenimo vin
gius, negi gali bųti kalba apie 
nuoširdumą, nusistatymą, gro
žį ir kitus dalykus.

Žiūrint į visą šį reikalą pa
saulinio mąsto akimis, visai ne
būtų reikalo kalbėti apie Giros 
poezijas, nes pasaulinėje litera
tūroje jos jokio pėdsako nepa
liks.

Kalbant apie savą poeziją, ne
galime praeiti pro šalį nepami
nėję Liudo Giros. Jis yra at- 
spaudęs apie 10 eilėraščių kny
gų ir lietuviškos poezijos mėgė
jai su juo turės susidurti.

Pagaliau, Maskvos okupantai 
jį paskelbė pirmuoju “liaudies 
poetu” už poemą Stalino kons
titucijai.

Sekančiuose rašinėliuose pa
nagrinėsime Liudo Giros*poezi
jas ir išgarsintą poemą Stalinui. 
Šis reikalas bus mums lengves
nis, nes “liaudies poeto” praei
tis mums šiek tiek jau-yra pa
žįstamą. —Kazys Varkaja

kimąi tąrpąvp.
Jeigu įįętuviai patys sugebės 

įr pajėgs vėl sąvo reikalus tvar
kyti, Liudas Gira neturės gėdps 
p^ąrtė|! prįę pačių Ijetpyių iy 
pąsisąkytj, jpg visus šiandien

Lietuvos Padangėje
"STALINO SAULEI” ŠVIEČIANT DARŽO

VIŲ GAMYBA ŠLUBUOJA
stoti prieš savo buvusius sąįun-

“Tokį maršąlo Petąino pa- 
r-eiškhąą”, sąifo sękretoi'įu? 
liuli, “yrą pwĮp,nil čiaųai gir- 

ypatingai tlėl f o, kad pą- 
laiku saątyĮiięi tąvp 

VjpĮjy 'ir Ejfitąnjjps vaĮ(Įžjij 
pųyo ląbai ąąąštrėję ir Wa- 
shįngtpnaji hųvq ?u?ięąpįnęs, 
kąd ’yokiętiją gaus ąkĮįng^ 
frąpcųzų ląįvynp paramą 
(pjęįęš Apviją). J’

Bet Betainas supranta “kraš
to garbę” savotiškai. Jisai ka
pituliavo prieš Hitlerį, kuomet 
į Prancūzijos kolonijas Afriko
je vokiečiai dar nębuyo įkėlę 
kojos. Jisai sutiko išduoti Vo
kietijos žvalgybai Vokietijos so
cialdemokratų vadus, Dr. Bręit- 
scheid’ą ir £r. Hilfęrdįng^, įų- 
rie buvo pabėgę Frąnęuziįgn 
nuo naciiį smurto.

Jisai išdavė Ispanijos fąšįstų 
budeliams daugelį Ispanijos, ręs- 
publikos gynėjų, kuęie buvo ra
dę prięgląudą* Frapc^ųoje.

Jęigu^rnar^ąjaš. Ppįtinas 
pasipriešina kai kurioms Himle
rio 'ąžgaįdoųisr tai dąugiausią 
dęl to, kad jiąąi įiijo, sūkefti 
prieš save Frąncuzyoą žjngneą, 
kurie nącii| ijęapkenėĮ^. Nuo vi
siško pasidąvįrųo Hitleriui i į su- 
Įaiko ir Washingtpno pasiunti
nys Frąnęuzį jo j e,7 įĮuęia pąstąp-

Ra U Ąjnenkos maistg yąįkftm^ 
ir vąistų IjąoiunėįjįSį

Senas priežodis sako, kąd me-1 60,000 tonų sudaro tik|ąi ()Q,- 
000,000 kg., tpo ta|-pu pędvila 
su Iciku Meg|įupu ęępgįą?į su
pirkti 250 niįlųppų hg., f. y. ke
turis kartus (įmgiąų. Njė? kaž
kodėl esamą |mkę manyti, kąd 
J. Daugėla daržovių auginimo 
klausimais yra kompetentinges- 
nis užfGedviĮų ip Mėskupą. Bęt 
ir Daugėla sako, kad tik “nų- 
mątomą” supirkti, t- y. jeigu 
Stąlinp sąųF pakąukąniąi dar
žovių priaugiųs.

Bet ir J. Daugėla turi atiduo
ti duoklę naujajai bolševikiška- 
jai frazeologijai. Straipsnio pra
džioje jis sąko, kad “anksčiau 
tais reikalais (daržovėmis) mu
sų krašte mažai buvo rūpina
masi”, o straipsnio pabaigoje 
jis sako, kad valstybiniam “so
dybos” trestui šiuo metu pri
klauso 36 įmonęs, “kurių ga
mybą yra Įąbąi racionali ip veik 
jokių įiękanų nęlieka”. ‘ Jeigu 
jąp taip mąžai daržovių augi- 
Uta i.F Jų pepdlrbilhU “ąnks- 
fiau” bųyo rupinąiuąsį, tai iš 
kur “Sodybą” tupi savo žinioje 
net_36 įmones, kurios, kaip jis 
ąąko, dirbą “ląbai racionaliai”? 
Ar ir čia “genialiojo” Stalino 
nuopęjųaą?

lu toli nenueisi, šiomis dieno- r* j . i • * V<♦
mis paskelbėme sovietų Lietu
vos komisarų tarybos ir b.olše- 
vikų partijos pąsjra^ytą bendrą 
pranešimą, iš kllri° sužinojome 
grandiozinius planus, kaip “Stą- 
nno saulei šviečiant” busianti 
plečiama daržovių gamyba. Ta
me pranešime buyo pasakytą, 
kad pernai buvę supirkta 10,- 
107,876 kg. daržovių, o šiais 
metais busią supirktą net 249,- 
260,000 kg., reiškia beveik 25 
kartus daugiau. Tą proga rašė
me, kad tokius didžiulius dar
žovių kiekius, turbut, “prisiau
gins” komisarų tarybos pirmi
ninkas M. Gedvilą su bolševikų 
pąptijos gęn. ^ekrętoriųm Iciku 
Meskupq.

Praėjo tik kelios dienos, o 
štai pficįoząs vTąrybų Lietuva” 
pa^kęlįič ilgą gtpąįpsnj, pą?irą- 
|ytą J. Dąųgęįps, vą|?ty|5ipio 
“Sądybgs” tpeąto valdylojp pą- 
yadhgtftjft. Ęąjp. mulam U8: 
piųo ^opipętętingąs, o “Sądp 
paį” kaip tįk pąyęstąs cją^pvių 
supirkinėjimo monopolis. J. 
Daugėla rą^g, kąd “Spdyha” 
pernai supirko apie 10,000 tonų 
daržovių "(skaičius atitinka, tą^ 
kurį paskelbę Gedvilą su Me§- 
kupų^ o ątęįitaĮičįais metais 
numalRM toni-

w«¥*it tad 4:
apeivį ffl(nė^nĮiąs ft|(Ur 

turi galvoje šiuos metus. Bet

Skelbimą^ Naujienose 
(Juoda naudą dėlto, 
kad pąčios Nąujiepos 
vra nąpdįngoą.



Trečjad., balandžio 9, 1941 ___________________ __

imtasis kaimas

(Tęsinys)

Likau vieny vienas, kaip pir
štas. Pasilikti sąvo pąmuosę, ži
noma, jau nebegalėjau. ’Į'uTė- 
jau prieglaudos ieškoti pąs sa
vo gimines, pas savo kaįmynus. 
Naktis pyąleisdąvaų paą gimi
nes ąr kaimynus, o (liepomis 
slankiodavaų apie savo sodybą. 
Nors metais buvau dar visai 
jaunas, bet patyrimų jau turė
jau tiek, kiek jų neturi ir sp-

no amžiąųs sulaukę žmonės. 
Subrendau be ląiko. Vaikišku
mo pas mane jąu mažai bebu
vo. Nemėgdavau, jei kas mane 
vaikų pavadindavo; dėjąus ęsųs 
vyrąą.

Mano veidas irgi žymiai pa
sikeitė: kąžjęąip sųsenęjp, rąuk- 
šlės kuktoje ątsjrądn- Akys g - 
Įiąį įdųbp, aptakiai uždribo 
įvilganįąi pąsjdąrė pLęnjniai 
vjsąi nebijojau vpkieęių karei
vių, tarp jų da^ąj mąišįąus.

.n , ui ,,10

AT YKITE MUS!

Aš labiausiai susidraugavau 
su tuo lenku kareiviu, kuris ne
gražiai pasielgė su Magde. Su 
juo, mat, šiaip (ąip galėjąų su
sikalbėti. Jis atjautė mano ne
laimę ir kartkartėmis duodavo 
man sriubos ųr kitp^ip maisto- 
O aš visų laikų slankiojau ir 
stengiausi įsigyti pąsitĮkėjiipų: 
Mąpo galvoję buvo viepa mĮn- 
tis: n^Htį Autuvų.

Tupėjau ir vjąų pluną nudū
ręs. O tas pianas susivedė štai 
prie kft: 811 šautuvu, gąlvqjąu 
aš, tpoj nubėgsiu prx š,yabių 
namų ir pasibelsįu į Įaugą- Kai 
švabiepė pasiiodys, t p nudėtu 
jų vietoje- P paskui •. • • pa^Uui 
dunis ii, kur akys? malo- (jai 
kaip n.ors išspriibsi-l iŠ YUUieėi 
užįpitos teritprijns ir pasįe^sju

NAUJIENOJ Chicago, UI.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Prancūzai svęihina
J. V. ambasadorių •
MARSEILLES, Prancūzija, 

bal. 7 d. — Amerikos ambasa
dorius Leahy iš Vichy atvažia
vo į Marseilles prižiuręti nau
jai iškraunamą Amerikos laivų, 
Kuris atvežė maisto.

Didžiausios gyventojų minios 
sųsiripko sveikinti Amerikos 
ambasadorių. Jis 
stas kelis kartus 
pą.

Naciams labai
kios prancūzų gyventojų mani
festacijos.

buvo priver- 
išeiti Į balko-

nepatinka to

jus persitikrinkite, kad Męs Turime Di^iau^į ^ąsirjnjdipą
__ Puikios Rūšies

• Lentų
• Medžiagų 

Stogams
• Medžių 

Reikmenų 
Statybai

IR VISOKIAU
SIŲ KITŲ STA
TYBOS ME

DŽIAGŲ

ti savo, brolius.
Staigų pras'plątino Į nją, k ic 

vokiečiai kažkur išukdį-. Li 
bai susTUPUmU ir pasiryžau sv 
vo. pjąųų kaip galinu gręięiąu 
įvykdyti. Kąį ^ųtęmQ, 8Š PUSl- 
slėpįau daržinėje. Galvojau, joy

Britai bombarduoja 
invazijos uostos

tingy ąš sąu, atsileisiu su tą, 
kuri mąpn gyveninių suėdė.

Nieko nepešiau. Bet pasislė
pęs aš vis vien ž opsojau K tų 
dienų vokiečių tarpe prasidėjo 
d;čĮe’js judėjimas- Kai $psęd° 
vajgyfi barin pkai, |ąj jie p.rę-

LONPONAS, Anglija, bal. 7 
d. — Ęritų į aviacija nenuleid
žia savo akių nuo invazijos uo
stų Prancūzijoj ir Beįgijoj.

Vokiečiai pradėjo naują fron
tą Balkanuose, bet jie turi pa
ruošę ir invazijas armijų.

Ypatingai ^markiai britai 
bombarduoja Bresto uostą, nes 
ten vis dar tebestovi didžiausi 
nacių karo laivai. Lakūnai tvir
tina, kad vienam užmesta bom
ba.

Mes finansuosime jūsų namo peruusymą ir pasunkiną — i\ieko nerei
kia numokėti. Mokėkite per Tris Metus—Apkainąvimai Nemokamai 

LIETUVIŠKAS PARDAVĖJAS 

eARR-MOODY LUMBER CO.
STANLEY LITVVINAS—Generalis Vędėjąs

3039 Su. Halsted St. VĮCtory 1272

atsirado ir keturios panos su 
skrybėlaitėmis. Jos labai jau 
laisvai elgėsi. Glamonėjosi su 
karininkaįs p.e jo|<io susivaržy
mo.

Juo tolyn, juo šlykštesni da
lykai dėjosi. Kai karininkai ir 
mergo,s prigėrė, tąi prasidėjo 
tikra orgija. Aš lyg stabo išt’k- 
las visų tai stebėjau ir visai pa
miršau apie savo kerštų.
»Kai vakaras prisiartino, aš

Italai kovoja prieš 
jugoslavus

FOR NEW

PACK ARD - CHRYSLER ■. PLYMOUTH temo. Stąįgų yisąį nętolįęąę pa- 
stebęjąų l$ų^.ko|qų geistą buty-

3451
Archer Avė.

Tel.
VIRginia

2332 _
BĄj'ZEKAS MOTOR SALES

4030 
Archer Avė.

Tek 
VIRginįa 

if‘ 1515 ;

U WI^L LIKĘ US”

pamaniau sau.
Senelis, kuris pirmą vos ko7 

jas vilko, • akimirka persimainę. 
Jis vikriai prišoko prie mąnęę 
ir sušnibždėjo, kad neišsigųsr 
čiau. Girdi, pažįsti juk savo

ROMA, Italija, bal. 7 d. — 
Italų kąrą prąnešimas sako, kad 
itąlų prlaiyiąi pradėjo, bombar
duoti jųgo.sląyų karo b,ą?cs ke
lione vietoje.

Italija paskelbė Jugoslavijai 
karų ir padeda vokiečiams nai
kinti $ių Balkanų valstybę.

Italai tvirtina, kad jie kęr- 
šyja jųgęsteVąmią už pasitrau
kimą jš ‘*ąŠjęs.,L jyiąnoma, kad 
Jugpsląyijįos diplopiętai netru
kus ąplęis. Upipų ir kitas vie
tas. •

GRANE COAL GOMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSlrfOUTH 9022 

pOCAHONTAS Mine Run iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta *7.80 
Perkant 5 tonus ąr daugiau.

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
h les Tax ekstra.

BLACK BAND LUMP $9.75

VISI TELEFONAI:
ATLANTIC 4290

DYKAI Aprokavimas
NEREIKIĄ MfKO ĮMOKĖTI, 

36 Mėnęsiai Išmokėjimui. 
Tikra lietuviu kompanija.

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

bėgti į miškų ir ten žinoipoie

Netrukus supratau, ką jįs

^ippjnp, tuoj pąžįpąų savo 
broliu Skųboipis jis nu- 
Įępipė manę į nuogiu vietą, 
kad niekas negalėtų pastebėti.

Viską papasakojau, kas ir 
kaip atsitiko. Papasakojau, |<aip 
žuvo tėvas, kaip motina nebe
galėj o ilgiau pakęsti to baisaus 
gyvenimo įr suklupo...

Klausėsi Zenonas sg ątsidčjj- 
niu. Jo veidas mainėsi, akys 
žybtelėjo. Pastebėjau, jog pus ,į 
gimė nesuvaldomas pyktis. Sų- 
kųpdo jis dantis ir prakošė:

—Užkursiu ąš tiems žąlčiarps

$11,Armiją 
Pąvolgydipti

v. ..

Ąrmįjqs (jMąrtermastęr de
po t pa^ęlbė, Hęd nuo, liepos 
1 1940, fįbięggoj ir apyliųbė- 
se išleidę ąpįe $21,139,605 sn- 
pirkįųędąpaąs niąistų armijųį 
pavalgydinti. Nupirko 75,000, 
0Q0 ‘syąyų n)jVy, Ž0,000,000 Ite- 
niį svarų Įtą-

0, 200,0Q0 syąyų cųkrąųs,

HepilUte kurie 
gąyąiąąąį 

■ ‘^AlJ'JIĘNOSE”

SOUTH OENTER PLUMBING & 
HEATING SUPPLY GOMPANY 

e West Garfjeld Ęlvd.

žądėjo į tų vielų atskubėti.
Bet su broliu aš daugiau nę- 

besimačiau. Likimas kitaip pą- 
tyąrkė... Kai gerokai sutemą 
Zenonus prisĮįpko prie ppqta^ • v * 1 • • 1 • i ~ •*

MOT

DOMINIKAS KURAITIS — Savįninkąs
AGENTĄI

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

BUICK SALES
VIENINTĖLĖ LIETUVIŲ buįck’o agentūra

nų, o paskui kitų rankipę gra
natų.

Kas po to atsitiko, negalėčiau 
pąsąkylį. ?įnau UMl Had 
brolis bandė pasprukti, be j; ta
tai jam nepasisekė. Jis byyo 
sargybos nušautas-..

Jo drabužius iškrėtė, be| jq 
kįu dokumentų nesurado. To
kiu b.Udu jie nępatypė, kas jįs 
buvp per viepąs-

Vėliau aš sužinojau, kad pięv^ 
tos granatos ųžipųšę du kari
ninkus ir dvi mergas- Be to, 
sužeidė nemažų skaičių.

Nepasisekė nė man pasprukr 
ti. Vokiečių sargyba pasigayu 
mane ir be niekyp (lieko pųva- 
fė prįe tyį, fcįifjs bųti į 
Vokietiją išveli.

Už kg, kocįgl?
(Bus daugiau)

5

SU

t*1

Remkite Lietuvišką 
Žyduką, 

J^ATHAN KĄNTER
MUTUAL MQUOR OO.—yVEJOLESALE 
4707 Š. Halsted St. 
Tel. Bpųlevard 9014

f

$2Q.o^
19.95
4.95
3.95
1.95l.on

ioo
1.09

.. .50
.5,0

/ -c Atdaros Kas Vakarą Iki Velykų ęĮiicągos Krąųtųyes Atdaros jv____ ______________

bridgeport roofing and 
SHEET METAL CO.

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

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

apdraustas

VICTOR BAGDONAS
LQCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Pęrkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bęi štorus. 
Vežam į farmas ir ki|us mies
tus. žema kaina. Musų dprbas 
garąntųotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTOftY 0066

Mūrinius arba medinius 
Taipgi taisome senus 
PąrųmųąĮn 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. Francisęo A v 

Pitone LAFayette 5824
■ ' l 11 ■

-------  W,a2 W. WASHIHGTON ST.
6409 S. HALSTED ST. LINCOLN MVENUE
3356 WEST 26TH ST. J w CHICAGO AVĖ.
6306 W. CERMAK RD._e 2nd 47|h 5, s. p<trk
South Center Dept. ’ p „r:a_332 S. Adams St. 
Rocklord- 208 S. Ma>n £CMichigan St.

.South,^end^^cfy:Wi9M.toŲffeuCr );..:y : 
Chicago ■ ■ .,V A

tik

Pristatys

jei aiburauut reik pa*.
UX r. tueibi Lin

UK. r. V iJLElšlb
A. LB CU V Ut 

jKruaenuui ins. co. oi America 
|75 IV. HAJL 25Ut

uumi ujlucl Ąinwar<, N. J.
4444 d. VaMUutuu Avo. Lai #771

N eprįklausomybė 
yp byąpgiąusias tautos tuntas. 
Atskirąs žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansiniai apsirūpinęs. Statyki
te, remontuokite ir įsigykite na
mus pagąl musų ilgamečio, iš
mokėjimo planus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už ępdr. F. S. 
ligi $5,000 mokame 3^%.
KEISTUTO SAV1NGS

and LOAN ASSOCIATION
JOS ’ M. MOZERIS. Sec.

3236 fląlstęd Sįt. CĄL. 4118

STATOME NĄUJUS 
NAMUS

K v ’

T i MANO VELYKINĖ DOVANA’ 
stiliai-garsjos rušies-Sii-* 

jL.1 $25-1? lengviausios kre- 
™ (lito sąlygos—čja pas MARKS 
Jįj <(Staunton Hąll” Siųtąs 
rS aFIeetwood,t ‘ Pultas 

‘‘į- p- Crawford” Batukai 
rtf La Šalie” Kepurė 
3 ^irtcraftff Marškiniai 
3 /‘Fi-Fold^ KakJaryš. 3 3 Npsinės 
I \ P'QnZs 'JWe^-Pruf,> Koiin 
I Marskin. ir Kelnės 

Diržas arba petnešos 

vVIJ5 Bflii
rt Si'I0TAI vi S39.J5 

Koya Champipn” 15 įmf R„b 
Eiles po $49.75 ir 

kurie nqri fferŽu^ 
*L PlįlSTĄTO, VISKĄ

tai
VISKĄ

GARSINKUES “NAUJIENOSE”

DABAR LAIKAS INVESTUOTI
—r-r-:—  rr —r—i---------------- ----------------------------------  '-<7

PINIGUS Į
IMITV

UN1VERSALSAVINGS& LOAN ASSN
1739 SOUTH HALSTED STREET

• FOTOGRAFES 
CONRAD 

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

a rantuotas.
420 W. 63rd St

Tel. ENG. 5883-5840

VISI LIETUVIAI 
REIKALAUJA
PLEITU

Veikite į Phillip’s Dental Labo 
ratory kol kainos žemos

TRU-F(T 
FLEITAI

Lab. kaina

?9-5O
ir aukse
GAĘANTUOTA MEDŽIAGA

Taisome ir Atnaujiname senus 
pleitus viena .... $1.00 

ena * ■ ir aukš.
I*RIWP’S DENTAL 

LABORATORY
2358 WEST 63rd STREET

Prospect 2174
Lietuvis Laboratorijos Technikas

Valandos nu< 
nagai sutarti
tik savus orderius tr Įspaudas 

nuo laisniuotų dentistų.

peredomis 
gaminami

314 Nuošimčio ant Visų Investmentų

Plykitei tpsje. krautuose, ku
rios genasi “NAUJIENOJE

Jūsų indėliai apdrausti iki $5,000.00 per Federal Savinas and Loan Insurance Corporation, 
Washlngtpn, D. C

NAUJA VIETĄ:

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

jafiMBraul
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PHILLIP MURRAY RANDO TAIKYTI CIO.
STREIKU FORDO DIRBTUVĖSEa

Atšaukė Konferenciją su Prezidentu, Tariasi 
Detroite

DETROIT, Mich. — Atšau- 
kęs svarbią konferenciją su 
prezidentu Rooseveltu Wash- 
ingtone, į Detroitą išskubėjo 
Phillip Murray, CIO preziden
tas, taikyti CIO Auto uniją su 
Fordu, kurio River Rouge dir
btuvėje vyksta savaitę užtru
kęs streikas.

Murray atvyko j Detroitą 
kviečiamas Michigan valstijos 
gubernatoriaus Vau NVago- 
ner’io, kuris kartu su fcdera- 
liais tarpininkais, desperatiš
kai bandė suvesti uniją ir For
dą taikos deryboms, prie vie
no stalo.

Kai tik Murray atvyko, jisai 
tuojau suėjo į slaptą konfe
renciją prie uždarytų durų, 
rodos, Detroito Statler viešbu- 
tyje.
Bennett Dalyvauja Nuo Fordo

Joje dalyvauja Fordo atsto
vai, unijos lyderiai, gub. Wa- 
goner federalis arbitratorius 
Dewey ir keli kiti suintere
suoti žmonės. Fordo delegaci
joje esąs ir Harry Bennett, 
taip vadinamo “sorvice” de
partamento (darbininkai sa
ko, “mušeikų” departamento) 
viršininkas.

Galės Pasakyti Ką Nors Tikro
Pradėdamas konferenciją, 

gub. Wagoner išleido pareiš
kimą, kuriame sako, kad į 
vakarą jis “galės pasakyti ką 
nors tikro apie tai kaip ilgai 
streikas užtruks.” Jis buk pa
skelbs arba susitarimą tarp 
Fordo ir CIO, arba visišką 
derybų pakrikimą.

Demokratai Laimėję 
Michigane

DETROIT, Mich? — Dar ne
pilni pirmadienio rinkimų re
zultatai parodo, kad G. Do- 
nald Kennedy buvo išrinktas 
valstijos vieškelių dept. virši
ninku, taipgi laimėjo keli kiti 
demokratai. Dr. Eugene B. El- 
liott, republikonas, buvo iš
rinktas mokyklų superinten
dentu.

J. V. NAIKINTUVAS APLANKO AUSTRALIJA

Žekonis Serga
Auroroj

AURORA, III. — Anthony 
Žekonis, 455 Farnsworth avė., 
susirgo ir tapo nuvežtas St. 
Charles ligoninėn.

r ACMK-NAUJIENŲ Photo 1
Jungtinių Valstijų naikintuvas Clark, flotilos vadovas, praplaukia pro pe

reitam kare pagarsėjusį Sidney kreiserį Sidney, Australijoj, uoste. Grupė Ame
rikos karo laivų atsilankė Australijon sudėdama “draugiškumo ir geros valios” 
vizitą, kuris skaitomas turįs ypatingos svarbos reikšmės, atsimenant, kad Aust
ralija randasi netoli Singaporo, kuriam jau kuris laikas grasina Ašies lyderiai 
per savo Tolimųjų Rytų partnerį, Japoniją.

Lietuvio Pareiški 
mas Auroros 
Spaudoj

Nurodo Kodėl CIO
Ir U. S. Steel 
Negali Susitarti

A Igos, Pri paž i n i -

Žada Varžyti 
Auroros Alines

AURORA, 111. — Charles G. 
Seidel, Kane apskričio prokuro
ras, sušaukė visus Auroros alu- 
dininkufš ir pareiškė, kad “jiems 
bus blogai, jeigu nesilaikys įsta
tymu”. įsake uždaryti alines 12- 
tą, nustatytu laiku, ir neban-

Keblumai
mas, “Checkoff“

NEW YORK, N. Y. — CIO 
Plieno unijos ir United Steel
Corp., sutarties deryboms ar- dyti daryti biznio po valandų, 
timas žmogus sako, kad dery
bos neina sklandžiai dėl trijų 
klausimų, ir kad dėl to galįs 
kilti iki bal. 15 d. 
streikas.

Tas žmogus sako, 
pusės negali susitarti 
šiai, dėl algų, bet ir 
didesnes kliūtis 
stato išimtinas
CIO unijai, taipgi 
sistema—tai yra, duoklių ko-

atidėtas

kad abi 
pirmiau- 
už algas 

susitarimui
pripažinimas 

checkoff”

U. S. Steel turi apie dešimts 
didžiulių dirbtuvių Chicagos 
distrikte, kuriose dirba apie 
60,000 žmonių. Didžiausia yra, 
Carnegie-Illinois Steel Gary, 
Indianoj.

LIETUVIAI

Seidel taipgi sako imsiąs na
gai! gemblerių įstaigas, ir skelb
siąs kovą slot mašinoms.

CLEVELAND, Ohio. — CIO 
metalo unijos lokalai paskelbė 
du neautorizuotus streikus, su
stabdydami darbą Ferro Ma- 
chine Foundry Co., ir Alumi- 
num Corporation dirbtuvėse. 
CIO greičiausiai įsakys darbi
ninkams grįžti atgal į darbą.

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

• koplyčios visose
i l I 1 Chicagos dalyse

Sako, “Serbai, Graikai 
Pralaimės“.

Studentas Priimtas 
Garsion Draugovėn

URBANA, III. —. Franklyn 
J. Dugas iš Westvillūs, Illinois 
universiteto studentas, pereitą 
savaitę priimtas į pagarsėju
sią Alpha Kappa Psi draugo
vę.

Atidarė Allis-
Chalmers Dirbtuve, v 7
Dirba 24 Valandas

Grįžo Visi Darbininkai

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

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

Telefonas Republic 7868

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—g vai. vakaro ir pagal sutartį. 
Ofiso Tel. PROSPECT 67 <7
Namų Tel. VIRGINIA 2421

t: y. AUROBA, III. — Vietinis 
amerikonų dienraštis vak.\” 
pravedė praeivių gatvėje ap
klausinėjimą “ar jie mano, 
kad Graikai ir Serbai atlaikys 
Vokiečių 'Užpuolimą”, ir pas
kui kai kuriiį"!atsakymu<š pas
kelbė spaudoj.

MA D 0 S

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

sn POVILU ŠALTTMTERU.

Laidotuvių Direktoriai

Tarp atspausdintųjų atsa
kymų vienas paduotas lietu
vio, Stasio Jurgelionio, stu
dento, 618 College avenue. 
Jurgelionis pareiškė:

“Aš manau, kad vokiečiai 
susitiks su sunkumais ir at
ras, kad nėra lengva perženg
ti kalnuotąją teritoriją. Bet jie 
pažengs pirmyn, ir nebent 
Turkai ateis pagelbon, taip 
pat nesusilauks dar kitokios 
pagelbos, tai Graikai bei Ser
bai pralaimės.”

WEST ALLIS Wis. — Va
kar galiau darbui buvo atida- 
ryta Allis-Chalmers dirbtuvė, 
kurioje per 11 savaičių strei
kavo apie 8,000 darbininkų.

Į darbą grįžo visi darbinin
kai. Kad skubiau išpildyti •už
silikusius karo užsr 
dirbtuve dirbsianti 24 
das. Darbininkai grįžo 
bą labai gerame upe.

Kompanija turi tarp 
000,000 ir $60,000,000 
svarbių laivyno kontraktų.

Waukeganietis 
Yanikas Parpuolė, 
Persiskėlė Galvą

Guli Ligoninėj.

WAUKEGAN, III. — Grįž
tant namo šeštadienio vaka
re Joseph Yąnikas, 53 metų 
amžiaus, parpuolė ant grindi
nio ties Sunderlin pi. ir Helm- 
holz avė., ir persikirto galvą. 
Kiek vėliau jį, netekusį žado, 
atrado kaimynas. Policija 
vežė ligoninėn.

nu-

Nenuostabu, Kad 
Jam Kojos Skaudėjo

OMAHA, Nebr. — 5 metų 
mokinys pasiskundė mokytojai, 
kad jam labai kojos skauda. 
Mokytoja ėmė žiūrėti kame da
lykas. Surado, kad berniukas 
turėjo kairį batuką ant dešinės 
kojos, o dešinį ant kairės.

Žuvo Garsus 
Radio Aktorius

FARMINGTON, Mich. — Ne- 
į toli savo namų automobilio ne
laimėje žuvo 32 metų Earl 
Grasser, žinomas radio klausy
tojų vardu, “The Lone Ranger”. 
Jis įvažiavo į stovintį troką. j

AKIU SPECIALISTAI

valau- 
į dar-

$45,- 
labai

4681

No. 4681—Išeiginė suknelė. Sukirp
tos mieros 12, 14, 16, 18 ir 20 taip
gi 30, 32, 34, 36, 38 ir 40.

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

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

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
rurges ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rozidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa* 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern DepU 1739 
So. Halsted St., Chicago, I1L

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

Čia įdedu 15 centų Ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No .......
Mieros ------- per krutinę

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Miestas Ir valstija)

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 
i mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vak 

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

pirma.
1712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHTCAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai diena.
Phone MIDWAY 2880

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
3

DR. STRIKOL’TS
Gvdvtoias ir Chirnriras
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVF
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki r 

vak. Nedėlioj pagal susitarimų
Ofiso Tel.: YARDS 4787

Namų Tel. PROSPECT 1930

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

ADVOKATAI
DR. C. Z. VEZEL’IS

DENTISTAS
4645 So. Ashland A ve.

arti 47 Strpet
Telefonas YARDS 2246 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Dr. Kari Nurkat
(NTJRKAITIS)

Atsakomingas 
k 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.
ZTTRRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CUTRTTRGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

2403 West 63rd St. 
VALANDOS: 2—4 pooiet 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. Susanna Slakis
Moterų ir Vaikų Lirų Gydytoja 

Dabar priiminės ligonius namuose 

6733 S. Crandon Avė.
Vizitai sulig sutarties 

(išskiriant trečiadienius ir įeita.)

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALumet 6877

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

Room 2014
Vai.: nuo

3149 SO.
TeL

Tel. STAte 7571 
9:00 iki 11:00 ryto. 

HALSTED STREET
VICtory 2671

I-
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SUVALKIEČIU IIHAUGI.IOS CIIOKO “KOMI- 
SIJA” ATSAKO UŽMETIMAMS

“Santaika Kuogeriausia”, “Nori Įnešti 
Demoralizaciją”

Demokratų Kliubas 
Rytoj Mitinguoja, 
Rengiasi Piknikui

■ -t—

Susirinkimas Kriščiūno Salėje
Kiek laiko atgal “Naujieno

se** pasirodė korespondencija, 
kurią parašė Slapunėlis “Že
maitis“. Prisidengęs “Žemai
čio** slapyvarde. Labai negra
žiai iškoliojo Suvalkiečių cho
rų, įvardindamas kuone visus 
narius. Iš tos korespondenci
jos galima suprasti kad tik 
trys asmenys randasi chore, 
kurie patinka Slapunėlhii.

“MelaL

Kas buvo rašyta — jau ne
minėsim, nes tai yra žemiau 
kritikos eiti į spaudą, bet rei
kalinga pasakyti kaip visas 
choras atsinešė į tą korespon
denciją. Daug dainininkų skai 
to “Naujienas“, tai žiūrėkite 
kaip “Naujienos“ negražiai 
rašo apie musų chorą, ir kartu 
žemina laikraštį.’’ “Ir kartu 
kalba, kad laikraštis neturėtų 
tokių melų dėti į spaudą.“

Žinoma, laikraštis nežino 
kaip tikrai buvo, bet tiek daug 
tai jau niekada negali būti. 
Choristai labai piktinosi. Cho
re tvarka yra gana gera, nie
kas nei nemano triukšmauti, 
kaip “Žemaitis“ rašo. Santai
ka kuogeriausia, išskyrus vie
ną narį, kuris veikiausiai yra 
tas slapukas, kito tokio chore 
nėra, kad galėtų tokius non
sensus rašyti apsilenkdamas 
su teisybe.

"Triukšmas."

rį jis rašo.
Susirinkimuose nepajėgia 

to padaryti, tai ir buvo reika
las eiti į spaudą, ir pasislėpti 
po slapyvardėmis.

Mes paskirtoji komisija, ati
taisome tą korespondenciją, 
kuri buvo parašyta sukėlimui 
triukšmo tarpe narių.

Prašome visų, kurie skaito
te laikraščius, kokie jie nebū
tų, kad nepatikėtumėt tokioms 
korespondencijoms, po kurio
mis pasirašo slapyvardcs, nes 
jos lankiausiai neteisingos, 
ypatingai apie organizacijų 
veikimą. Dabartiniu laiku or
ganizacijos turi savo oficialius 
korespondentus, kurie turi ra
šyti ,tikrą tiesą ,nes kitaip jie 
.už tai turi atsakyti. Ir kuomet 
jie rašo tiesą, tai jiems nerei
kia slapstytis. Jie pasirašo sa
vo pilną vardą.

Komisijos parašai:
J. Misevičia,

V. Juška,
M. B ar t niek.

(Red. Prierašas. — Komisi
jos minima korespondencija 
kaltina, kad komunistai ban
do užvaldyti kaip Suvalkiečių 
Draugiją, taip ir chorą—ir iš 
pačių., narių-komunistų žino
me, kad tai yra tiesa, Sį parei
škimą dedame, tikėdami, kad 
jo tonas ir komisijos narių 
sudėtis kalbą patys už save).

Tiesa, Valukas apleido sve
tainę, bet tai nedėl triukšmo, 
bet dėl to, kad tarimas praėjo 
20 balsų prieš vieną. Kuomet 
buvo mėginta perkalbėti jo 
pyktis, tai kaip tik ir susidarė 
garsesnis kalbėjimas tarpe na
rių vienok vėliau pamokos 
baigėsi ramiai; \ 1

"Demoralizaci ja."

Štai dėlei ko tokia kores
pondencija buvo parašyta. Vi
siems aišku kuomet slapūnė
lių! nelabai sekasi, ir visas 
choras nenori klausyti jo vie
no, jis sumanė įnešti demora
lizaciją į narių tarpą, kad 
prasidėtų armidelis, apie ku-

Diena Iš Dienos
DETROITIEČIAI, 
CLEVELANDIEČIAI 
CHICAGOJE

Po kelių dienų vizito Chica- 
goj, vakar į Clevelandą išvyko 
laid. direktorius N. Vilkelis ir 
p. Vilkelis, Clevelando pianistė. 
Jie čia buvo atvykę pamatyti 
“Pirmyn“ Choro statomą ope
rą, “Carmen”.

Operai taipgi buvo atvykę iš 
Detroito p. J. Raško, p-lė Seder 
ir keli kiti “Dailės“ Choro na
riai.

Lietuvių National Democra- 
tic Club men. posėdis įvyksta 
šį penktadienį, 11 dieną bal., 
8 vai. vakare.

Tai jau bus ketvirtas posė
dis iš eilės šiais metais. Pra
eiti trys posėdžiai buvo gana 
pasekmingi. Nariai lankėsi 
gana skaitlingai, dar rodos, 
ir pora naujų narių prisirašė. 
Taigi, pasirodo, kad kliubie- 
čiai darbuojasi nors ir nespar
čiai, bet vis tik žengia pirmyn. 
Reikia tikėtis, kad ir šis posė
dis bus pasekmingas.

Piknikas Gegužės Mėnesį.
Gegužės mėnesį įvyks kliu

bo piknikas. Taigi, aš manau, 
kad butų jau laikas rengtis, 
kad turėtume geras pasekmes. 
Šaltimiero Radijo Vakaras,
Pereitame posėdyje buvo nu

tarta, kad kliubas dalyvautų 
Šaltimiero radio parengime, 
ir vienas iš kliubo narių, p. 
Kriščiūnas turi priėmęs plati
nimui tikietų. Ot, tai kliubas 
ir nutarė, kad pagelbėti Kriš
čiūnui, neužmirškite kliubo 
nutarimo. Penktadienio vaka
re bukite lygiai kaip 8 vai. 
vakare, 4501 Ashland avė., 
Kriščiūno svetainėje.

—Korės pondentas.

Rytoj Nebus 
Keistučio Choro 
Repeticijos

Lietuvių Keistučio Kliubo 
Choro pamokos laikomos kas 
ketvirtadienio vakarą, kaip 8 
vai., Holywood svet.,» 2419 W. 
43rd st., bet šį ketvitradienio 
vakarą, balandžio,-, 10 d. neį
vyks. dėl švęi?čių< / ,, s.

Betgi, nariai esat 'prašomi 
nepamiršti sekančias pamo
kas, pradedant ketvirtadienį, 
balandžio 17 d. Pribuk i t laiku 
ir atsiveskite savo draugus.

Lucille S. Dagis, rašt.

JAUNASIS F. D. R. LAIVYNE

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

NAUJIENU-ACMR Telephoto
Ensign Franklin D. Roosevelt, Jr., Prezidento sū

nūs, lipa į ?naikintuvą U« S. S. Maryant treniruotei.

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

VIDURAMŽIS VAIKINAS paieš
ko lengvo ir švaraus darbo 6—8 v. 
į parą. Kalbu ir rašau savaja liet, 
rusiškai, angliškai, lenkiškai. Esu 
dirbęs bučernėj, grosernėj. 
reikalinga prašau rašyti P. PEK, 
3308 Wallace St., Chicago.

CLASSIFIED ADS
SITUATION VVANTED
_____ Ieško Darbo___________

PATYRĘS 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.

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

PARSIDUODA PIGIAI gerai iš
dirbtas tavernas, su visais įrengi- 
mais.v Priežastis — pašauktas ka
riuomenėn. 1726 So. Halsted St., 
CANal 2480.

PARSIDUODA BARBERNĖ — 
biznis išdirbtas per 25 metus. Par
siduoda pigiai iŠ priežasties nesvei
katos. 5904 So. Peoria St.

GERA TAVERNA Roselande, 
parsiduoda pigiai. Biznis išdirbtas 
per ilgus metus. Priežastį patirsite 
vietoje. 408 West 103rd St. Cedar- 
crest 6949.

Kam

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

PARSIDUODA GRAŽIAUSIA ta
verna 18 apylinkėj. Priežastis liga. 
1843 So. Halsted St.

KAIP GYVENA LIETUVOJE “BUVUSIEJI 
ŽMONĖS”

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

Informacijų Biu- 
korespondentus 

alina-

Lietuvos 
ras per .savo 
patyrė, kaip maskolių 
moję Lietuvoje gyvena tie ne
priklausomos Lietuvos valdi
ninkai, valstybes bei visuome
nės veikėjai ir iš viso asme-

namų “buvusiųjų žmonių’’ ka
tegoriją. Nekalbant jau apie 
tuos lietuvius patriotus, kurie 
yra masiniai sugrusti į kalė
jimus, išsiųsti nežinia kur į 
Maskolijos tamsiausius už
kampius arba stačiai išžudyti, 
bolševikai yi’a sudarę minėtą 
“buvusių žrųcmių“ sąrašą. Į

šimtai, o tūkstančiai žmonių. 
Pakanka nueiti į bet kurią 
raudonosios Lietuvos valdžios 
ar miesto įstaigą, kad tuojau 
pastebėtum, jog jose nebeliko 
ne tik nei vieno nepriklauso
mos Lietuvos aukštesnio val
dininko, bet ir tarp vidutinių 
ar net žemesųiųjų valdininkų 
visur priviso naujų veidų, tarp 
kurių didelį nuošimtį sudaro 
semitai, šie ypatingai įžūliai 
elgiasi su “buvusiais žmonė
mis“. Bet ir iš kitokių įmonių, 
net kooperatyvų pašalinta 
šimtai žmonių, kuriems pri- 

smetoniniiy

REIKALINGA MERGINA dirbti 
lengvą ^darbą fabrike, nereikia pa
tyrimo. $15 pradžiai.
Schvveizer and Swiss Embroider 

Company, 
3345 N. Wolcott

REAL ESTATE 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.

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

- MERGAITĖS 
MOTERYS

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

rių tiesioginiai nepalietė GPU 
bet kurie 

laikomi
žvalgybos ranka 
okupantų viĄ? dėlto 
«............
toks “buvęs piUogus“ turėjo 
kokią tiuųyhą, tai jis' iš jos

Čia Gausit Viską 
Savo Velykiniam , 
Stalui

kooperatyvų 
žmonių, 

kergtas bendras 
ko’’ vardas. Tuo 
mi visi, kurie 
na u j a j a i bolšc v i k i n ės

HELP VVANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-Darbininkių Reikia
BERNIUKAI

VYRAI ■
Turime pastovius darbus pradi

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

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

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

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.

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.

A. -f- A.
BARBORA GAILIENĖ, 
po tėvais S tašu lai te, 

gyveno 1741 W. 43rd St.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 8 d., 1941 m., su
laukus pusės amž., gimus 
Tauragės apskr., Žvingių par., 
Kalniškių kaime. Amerikoj 
išgyveno 30 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
brol| Mykolą, Stasulį, brolio 
dukterį Josephine Anderson 
ir jo šeimą; brolio sūnų My
kolą, pusbrolius: Pranciškų 
Ir Juozapą Kučinskus ir jų 
šeimas ir daug kitų giminių 
ir .pažįstamų. O Lietuvoje— 
brolį Kazimierą.

Kūnas pašarvotas . J. F. 
Budrikio kopk, 4605 So. Her- 
mitage Avė. Laidotuvės įvyks 
penkt., bal. 11 d., 9:30 vai. 
ryto, iš kopi. į šv. Kryžiaus 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Barboros Gailie
nės giminės, draugai ir pažįs- 

Itami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti J5i .paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Brolis, 
Brolio Duktė, Brolio Sūnūs, 
Pusbroliai ir Giminės.

Laid. Direkt. J. F. Budei- 
kis Tel. YARDS 1741.

Ir Waukeganiečiai

Iš VVaukegano, III., “Carmen” 
pamatyti buvo atvykę p. J. Ma 
čiulis-Mitchell ir p-lė J. Laurel.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)

Charles A. Samz, kO, su Ber- 
nice Kelpšas, 31

Henry Sommerdyke, 27, su 
Elizabeth Borisas, 21

Reikalauja
Perskirų

Betty Rosen nuo Martin Ro
sen

Agnieška Murczak nuo Jo- 
zef Murczak

! 9 1 F1 A Gilės Mylintiems 
Į j ] U U Vestuvėms, Ban- 
i IJ ii L* M kietams, Laidotu-
v 1 a B vėms, Pa p u o š i-
GĖLININKAS
1180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

Gauna
Perskiras

Laura Grassi nuo Michael 
Grassi

Gimimai
Chicagoj

NOREIKIS, Elaine, 8419 Bal- 
timorc avenue, gimė kovo 26, 
tėvai: Stanley ir Eleanor.

TONY LUKOŠIUS' 
Geriausias Brighton Parko 

DRABUŽIŲ 
VALYTOJAS

2555 W. 43rd St.
Reikalui Esant šaukite:

Tel. Lafayette 1310

Labai Skanių Kumpių, Pyrago, 
Margučių

Jei buvote sustoję p. Marijos 
Grinienės New Life Deiicatessen 
krautuvėje, 3331 South Halsted 
Street, kalėdiniams valgiams 
supirkti, tai būtinai sustokite 
ten ir Velykoms.

Pas p. Grinienę galite gauti 
viską kas reikalinga jūsų vely
kiniam stalui. Gausite nepapra
stai skanių, namie gamintų kum
pių, namie kepto, pyrago, labai 
gražiai padarytų margučių, tie
siog viską, ko tiktai Velykoms, 
gali prireikti.

Kainos pas p. Grinienę visuo
met labai prieinamos ir visuo
met žinote, kad gaunate pirmos 
rųšies maistą. Jus atlikite namų 
ruošą, o paveskite p. Grinienei 
parūpinti viską kas reikia jūsų 
Velykiniam Stalui.

Telefonas YARds 5742.
(Sp)

kitą k akį užsiėmimą, lai jis iš 
jo yra pašifįffias.

Bet blogiausih, kad tokiems 
“buvusiems žinonems“ neduo
dama jokio kilo darbo. Jiems 
išduotas savo, rųšies “vilko bi
lietas“, todėl toks nelaimin
gasis yra išstumtas iš gyvųjų 
tarpo ir jam prikergtas “bu
vusiojo žmogaus’’ vardas. Tai 
reiškia, kad toks žmogus ne
turi jokių teisių. Kaipo nedir
bantis, jis išvarytas iš savo 
buto, nes kambariuką gali rei
kalauti lik tie kurie dirba. 
Toks “buvęs žmogus“ negauna 
jokios pašalnos ar paramos, 
nors jis 'mirtų iš bado, joks 
socialinis aprūpinimas jam

nesjnaudoja jokios medicinos 
pagalba. Ir iš viso, niekam ne
patariama tureli reikalų su 
tokiais “buvusiais žmonėmis“! 
Negana to. Nesinaudodami jo
kia valstybcs'“globa, o priešin
gai būdami valstybės visur 
persekiojami ir skriaudžiami, 
jie turi mokėti, kaip “nedar
bo“ klases atstovai, aukštes
nius mokesčius, nekaip visi ki
ti, Jiems skiriama didesnė 
nuoma, jeigu jie kur suranda

nepriklauso 
aristo- 

lypatijos“ kaštui. Tuo vardu, 
pav.,_ mėtonp iš visur lauk as- 
nicnj’,s^ 
jungai.

Kaip 
v usiųjų 
vargas 
žiais neapsakomas. Kas gali, 
važiuoja į kaimą pas gimines, 
bet ir čia juos dažnai pasiekia 
bolševikų kerštas. Kas išsigel
bėjo nors dalį savo baldų, na
mų apyvokos daiktų ir pan., 
tas velka skurdo dienas, par
davinėdamas visa tai, kas dar 
turi šiokią tokią vertę. Nevel
tui Kauno bolševikiškuose 
laikraščiuose mirgėte mirga 
šimtai skelbimų, per kuriuos 
ieškoma ])irkejų baldams, kili
mams, paveikslams, knygoms, 
indams, radijams, siuvamoms 
mašinoms net drabužiams, 
batams, amžinoms plunksnoms, 
ir t. t. Jau vien iš siu skelbi-L 
mų puslapių galima sužinoti, 
kiek skurdo, vargo, ašarų ir 
badaujančių vaikų, moterų 
bei vyrų slepiasi už lakoniško 
skelbimo, kurių kelis pavyz-

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

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

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.

visa la “bu- 
armija? Jų

gi gyvena
žmonių“

bei skurdas yra
Kas

mes čia pateikiame:
1) Parduodama: 

uis pianinas—2,500 
meškos

Lietuvos

konccrti- 
RB

turi mokėti' net 
mokslą ir t, t.

už pradžios

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

REIKIA VYRO dirbti Douglas 
Bath House. Pageidaujam pavienio. 
3516 W. Roosevelt Road.

REIKALINGAS patyręs BAR- 
TENderis, viduramžis. 1843 South 
Halsted St.

REIKALINGAS DARBŠTUS vy
ras “handyman” smulkiems dar
bams. Kambarys, valgis ir alga.

5702 West 65th St.

REIKALINGAS APYSENIS žmo
gus dirbti taverne ir apie farmą, 
turi mokėti ir karpenterio darbą. 
Atsišaukite ant 85 ir Roberts Road, 
Thomas Šimonis, Roberts Park.

SUSIRINKIMAI

PARSIDUODA ANT GREITO 
pardavimo pigiai aplink 20 akrų 
žemės, išdalintos aplink Skokie 
Boulevard, netoli Owentsia medžio
klių $100 už vieną akrą; ant iš
mokėjimo. Box L-2, 1739 So. Hals
ted St.

PARSIDUODA DIDELI kvietkų 
farma netoli North Avė. Patinka
ma darbininkams, kurie dirba prie 
pastovaus naujo Buick dirbtuvės, 
grįstas kelias, gasas, elektra, busų, 
arti didelės mokyklos, nėra skolų. 
$375; įmokėti $75, pasilikusius $5 
į mėnesį. Box Z-40, 1739 So. Hal
sted Street.

PARSIDUODA 5 AKRŲ žemės, 
netoli Green Bay kelio—yra užsi
likusių biskį taksų; pigiai $500.

Box X-l, 1739 So. Halsted St.

AR JIESKAI 
DARBO?

4- ---------- SKAITYK KASKBA——t

NAUJIENĄ
5- —----- IR TEMYK SKUTO—"—

“REIKIA BARBUHItO“
Lietuviai taipgi perką ur parduoda 

ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS

TEMYK

4

1739 S«Blb Bihfei Sireet. CBICIGO, ILL

Okupantų politika tokių 
žmonių atžvilgiu siekia visiš
ko jų materialinio ir dvasinio 
nusmukimo bei sugniuždini- 
mb- Kaip matome, okupuotoje 
Lietuvoje bolševikai panašių 
“buvusiųjų žmonių“ atžvilgiu 
laikosi los pačios negailestin
go naikinimo taktikos, kaip ir 
pačioje Maskoltjoje, kur šim-

vyr.
kailiniai — 800 Rb., 

knygoms spinta—250 Rb., par
keris—100 rb., laikrodis—200 
Rb. ir fishharmonija. Vvduno 
17t;

2) Parduodama: knyg. spin
ta — 700 Rb., ras. stalas — 
200 Rb., radijas “Saba“ — 1,- 
500 Rb., sofa — 400 Rb., 3 pal
mes, įvairus indai. Beržų g.

PALAIMINTOS LIETUVOS DR- 
JOS mėn. susirinkimas įvyks tre
čiadienį, balandžio 9 d., kaip 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. Dagis, Rašt.
ROSELANDO LIETUVIŲ Mote

rų Kliubo mėn. susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, balandžio 10-tą, 7:30 
vai. vak., Darbininkų svet., 10413 
So. Michigan. Atsilankykite skait
liukai, nes turėsime daug svarbių 
dalykų svarstyti. —Valdyba.

PARSIDUODA 2% AKRŲ žemės 
netoli Green Bay ktlio, Lake Coun- 
ty, III. $375; įmokėti $75 — pasi
likusius $5 į mėnesį. Box B-70, 1739 
So. Halsted St.

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

FARMS WANTED 
Ieško Pirkti Ūkius

3) Parduodamas parkeris — 
250 Rb. ir auksinis vyjr.' laikro
dis — 2500 Rb. Tvirtoves ai. 
31—1.

tokių žmonių baigė < sąvo die^ 
nas neapsakomam skurde ir 
net stačiai išmirė badu. Tokio 
pat tikslo bolševikai siekiami’ 
pavergtoje Lietuvoje. -C

rijai Lietuvoje priklauso ne

tai. čia rasi vaikų vežimėlių, 
vaikų lovelių, vaikų pačiūžų su 
batukais, langų užuolaidų, puo
dų, lėkščių ir t. L ir t. t.’ Musų 
informatoriui net praneša, kad 
parduodamų daiktų kaiuos 
žymiai nukritusios^ nes pasiū
los yra per didelės. Taip iš. savo 
mantos likučių gyvendami, “bu-

vusieji žmonės“ stumiasi dieną 
iš dienos. Bet kas bus toliau, 
kai paskutinis baldos, paskuti
nis laikrodis, žiedas, parkeris 
bus parduoti? Toks šiurpus 
klausimas stojasi prieš akis 
tūkstančiams lietuvių, kurie tu
rėjo nelaimės patekti į “buvu
siųjų žmonių“ kategoriją.

Dar vienas reikšmingas reiš
kinys. Su ašaromis akyse par
duodamų daiktų dauguma pa
tenka į atsibasčiusių maskolių 
rankas, nes tik jie uždirba dau
giau, nekaip kiti, vietiniai. Taip 
vykdomas “teisėtas“ lietuvių 
nususinimas, taip turtėja mon
goliškų atsibastėlių hordy kas
ta!

PAIEŠKAU FARMOS, kad butų 
netoli nuo vandens, nemažesnės 
kaip 10 akrų. Pirkti ar randuoti.

2743 W. 47th St. YARds 0944.

SOIL-—FOR SALE 
J uodžemis—Pardavimui

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

Pristatom visur. 
CHARLES GAVCUS, 

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

arba WORTH 193.

Pirkite tose krautuvėse, ku 
rios garsinasi “NAUJIENOSE*

VVHOLESALE FURNITURB 
Rakandai ir Jtaisai Pardavimai

MOKĖDAMAS CASH— 
už rakandus, sutaupysi nuo 49 
iki 60%. Mes pristatome bile kur. 
Pašaukite ar rašykite dėl daugiau 
informacijų. Vien tik nacionaliai 
žinomi daiktai randasi pas mus.

ALIŠAUSKAS. SŪNŪS, 
6343 So. Western Avė., 

Chicago, III. TeL REPubUc 6051
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TAI ŠTAI KUR EINA JŪSŲ TIE NIKELIAI
IR DEŠIMTUKAI SKIRTI “KAVAI”

........... NAUJIENOS, Chicago. Iii.
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BALKANŲ KARO FRONTO AKCIJOS CENTRAI

Gerai pažįstate tipą, kuris 
pakalbina jus gatvėje, prašyda
mas “nikelio ar dešimtuko ka
vos puodeliui?”

Kartais duodate pinigą, nors 
labai abejojate apie jo didelį 
norą kavą gerti.

Dabar galite žinoti, kad tik
rai ne kavai tokie elgetos tuos 
nikelius ir dešimtukus praleid
žia.

čia Tie Pinigai Atsiduria
Kaip greiti jie įskuta į kelias 

slaptas vietas, ad. 213 South 
Racine avenue, arba 1242 Wesf 
Adams, taipgi 1109 W. Adams, 
ir ten už dešimtuką nusiperka 
visą pantę “degtines”—nuodin
go alkoholio, kuris greičiau už 
vėžį ir džiovą jų gyvybę Čiul
pia.

Skystimo tokie elgetos gali 
nusipirkti ir biznio bosų namuo
se, ad. 1132 Tilden ir 112’2 Con- 
gress street, taipgi ties 1111 
ir 1112 Harrison street.

Areštavo Penkis
šitie faktai paaiškėjo su areš

tu kelių chicagiečių, kurie tą 
pragaištingą kitų žmonių svei
katai biznį varė.

Jie yra, Joe Pepitone, Tony 
Laudincina, Mike Angileri, 
Frank Sciacca, ir Louis Peili. 
Visi laukia federalio teismo.

Gal jus nusistebėsite, bet tie 
penki asmenys jūsų nikeliais ir 
dešimtukais, kuriuos skyrėte 
“kavai”, yra susikrovę nemažai 
turto.

Pikietuoja Liejyklą 
South Chicagoj

CIO Plieno unija vąkar naktį 
pradėjo pikietuoti Carnfegiedllb 
nois plieno liejyklą, South bhi- 
cagoje. . Rinko duoklės iš na
rių, kurie yra užsilikę.

Pikietininkų buvo keli šim
tai.

Martin Jukniewicz 
County Ligoninėj

T0WN OF LAKE. — Marti
nas Juknrewicz, 4514 S, Wood 
street, guli Cook apskričio ligo
ninėje. Jis b)nvo sunkiai suj- 
žeistas automobilio, prie 46-to$. 
ir Ashland avenue. Jam perskė
lė galvą.

LAIMĖJO ČAMPIONO TITULĄ

Craig Wood, veteranas golfinipkas, kuris laimėjo 
$1,500 atvirojo golfo čampionatą Augusta Ga., apeida
mas 72 skyles su 280 kirčiais, rodo savo rezultatų kor
telę žmonai. .....

Tik jau ne “kavai”
— "R

RYTOJ -
“Naujienose” tilps įdomus 
straipsnis apie jauną chicagie- 
tj, Walter Rakauską, kuris da
bar yra Stateville kalėjimo Ap- 
švietos Superintendentu. .

BIZNIO
ŽINUTĖS

Brangsta Mėsa

Chicagos skerdyklose , smar
kiai pabrango kiaules. Ūkinin
kai taipgi nemažai gauna už 
avis ir jaučius.

$357 M ii. Algomis
General Motors raporte sa

vo darbininkams skelbia, kad 
pereitais metais jiems išmokė
jo $357,253,000 algomis, apie 
trečdaliu daugiau negu 1939 
m.

Pelnai
Signode Steel Strapping Co., 

kuri samdo šiek-tiek lietuvių, 
pernai padarė $376,273 gryno 
pelno, o apyvartos apie $4, 
400,000. 

• • •
Po kelių metų, kurie nešė 

tik nuostolius, Fair departa- 
mentinė krautuvė pernai pa
darė pelno, $158,883.45. Apy
varta pernai pakilo iki $16 523, 
000, apie 6.5% daugiau, negu 
1939 m.

Reikalauja Ištirti 
Chicagos Subway 
Finansavimą

Kainuos $55,000,000 
» • •. , .. . v’ •* • K

Aldormanai Douglas (5 war- 
do) ir Boyle (15-to) įteikė 
miesto tarybai reikalavimą, 
padaryti nuodugnų Chicagos 
požeminių traukinių tunelių 
(subway) finansavimo tyrinė
jimą'. Jie nurodo, kad pinigai 
yra truputį perdaug laisvai 
leidžiami, ir reikia daugiau 
miesto kontrolės juos prižiūrė
ti.

Col. Harrington, generalis 
tunelių inžinierius sako, kad 
visas projektas kainuoja apie 
$55,000,000, ir kad išduotų 
kontraktų yra virš $40,000,000.

NAUJIENŲ-^CM B Teh*r<»i<>.
Rodyklės parodo svarbiausias vokiečių ofensyvas atkreiptas prieš Jugoslaviją 

ir Graikiją. Kaip pranešama iš fronto, nacių kariuomenė susitinka su stipria 
opozįcija iš jungtinių jugoslavų, graikų ir anglų karo pajėgų.

Gelžkeliai Užsako VAKAR CHICAGOJE !Ar Norite Uždirbti 
Labai Daug Vageny .

New York Central gelžkelis 
žada netrukus užsakyti 1,000 
prekinių ir keleivinių vagonų.

Niekei Plato davė 500 užsa
kymą American Car and Foun- 
dry Company, o Montour li
nija užsakė 300 Pullman-Stan- 
dard vagonų dirbtuvėj.

Didelius užsakymus davė 
Rock Island, ir Aliąuippa and 
Southern gelžkeliai, rodos, Be- 
thlehem plieno bendrovei.

Galutinai Nustatė 
Cook ApskripipJ; 
Kvotą Balandžiui

Per balandžio mėnesį arnji- 
ja viso paims 8.407 vyrus iš 
Chicagos ir miestelių bei vals
čių Cook apskrityje. Tai bus 
apie 2,200 daugiau negu kovo 
mėnesį.

1' • '/ ■ - . J *

Apiplėšė Policijos 
Kapitono Žmoną

MARQUETTE PARK — Prie 
62-ros ir Talman avenue du 
vagiliai 'sumušė ir atėmė pini
ginę nuo Mrs. Rose Egan, 6107 
S. Talman, žmonos Maxweil 
policijos nuovados kapitono, 
John Egan.

Piniginėj buvo tik 25 centai.

Apiplėšė Alinę, 
Susirinko $240

V . 
t

MARQUETTE PARK — Ke
turi banditai užpuolė Nameless 
alinę adresu 2512 W. 63rd st. 
Nuo savininkų J. Stokes, bar- 
tenderių ir kostumerių susi
rinko $240.

NEMOKAMAI PAMATYKITE 
IR MUMIJĄ IR JOS KAULUS

r 2,800 metų atgal Egipte mi
rė egiptietis vardu Harvva. 
Harwos mumija kelioliką me
tų . atgal buvo atgabenta į 
Field muziejų. Dabar ji yra 
išstatyta publikai ir su x-ray 
spindulių pagalbą smalsuo
liams parodomi ir mumijos 
griaučiai; Field muziejos, prie 
12-tos, Grant Parke.

BUTLEGERIS 
KALĖJIME

Frankie Parker, kuris pro- Lake apskrityj ąutoniobilis uz- 
hibicijos laikais gabendavo 'mušė dviračiu važiuojantį 13 
degtinę į U. S., iš Kanados m.¥berniuką , Ąjj|hpny Bėck- 
lėktuvais, va^ar jjrądęįp 2 ingtoių 1744 ya^ ;Ęurep, Autą, 
tus Lcavenworth kalėjime už’vairuotoja, Eilene Winegar, 
bandymą suklastuoti $62,000 3538 S. Western avenue, buvo 
money -orderiais?

I v _• - -t.: ’■* <!-

sužeisti vakar mirė šie žmo
nės: Cecil Pooler, 3000 Sheri- 
dan Road, Carl Blomąuist, 
6115 N. ..Artesian, ir George 
Wo6ley, 5Y07 Northivest High- 
ivaij.

9 Iš namų pabėgo 14 melų 
Jcrome Pasternack, 322 N. Kil-į 
patrick avenue. Ne laimės ieš
koti jis išvažiavo. Tėvai pa
sakoja, kad j(is Jabąi neap
kentė miesto irf> Putinai norė
jo gyventi kur ri'Ors ūky j.

e Garaže ties 3702 Dickens 
street, buvo rastas negyvas 56 
melų Fred Snoclgrass. Jisai 
buvo superintendentas Loose- 
Wiles Biscuit kepykloje, 37 th 
ir Ashland avenue

• Ties 3011 S, JKeeley ave
nue, ant šaligatvio sukrito ir

• * * ' 5 ? . ■ • Į '

mirė 61 metų agentas, Phillip 
Miller. 504 Lake street, iš May-, 
ivoodo. Jis agentai)o fotografo 
firmai.

©Chicago and Weslern. In
diana gelžkelis žada apie ge
gužės 1, išimti bėgos, kurios 
dabar perkerta Chicagos mies
to airportą pusiau. Abi dalis 
sujungus, airportas bus di
džiausias ir geriausiai įrengtas 
pasaulyj..

• Bežiūrėdamas filmų teatre 
ties 1621 Iloivard street, stai
giai mirė 63 metų chieagietė, 
Fannie Robertson, 65M Glen- 
ivood avenue, širdies liga.

• Raketų teismo teisėjas
Weiss patiuosavo Al Capone 
brolį, Jobu, kuris buvo suim
tas už operavimą bukių agen
tūros ad. 6231 Cottage Grovc 
avenue. ' ,

• Valstijos parolių taryba 
kovo mėnesį ..grąžino laisvę 
187-iems ..kaliniams, tarp jų 
61 m. Mrs. Eliza ..Nusbaum, 
kuri 1926 metais, nužudė savo 
vyrą Albertą South Chicagoje. 
Jos mylimasis, John Winn, ku
ris dalyvavo nužudyme, buvo 
pakartas.

• Ben Special Jr., 11919 
Emerald avenue, giminaitis bu
vusio Dixmoor majoro Spe- 
cialo, kuris sėdi kalėjime, bu
vo suimtus ir apkaltintas pa
vogimu $600 iš kepyklos, ad
resu 1059 North fcękwell st.

• Iš t roko stovinčio ties 700 
Tilden street. plęšikąi pasivo
gė 13,000 dėžučių cigarętų.

• Prie vieškelių 41 ir 173
Lake apskrilyj automobilis už-

Štai Kas Reikia Padaryti—

$2,000 yra jūsų jeigu susek
site kas apiplėšė Clevelande 
banką, kovo 29, ir pasigrobė 
$20,000.

Atlyginimą gausite, jeigu ir 
nerasite piktadarių, b?\t susek
site grobį.

Grobyje buvo $20, $50 ir $100 
banknotas, su sekamais nume
riais: “D00368172A”, “1)00110 
548A”, “D01053418A”, “D010 
34424A”, “D0104341A”, “AdOO 
“E09458288A.”
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Kiaušiniai Branges
ni Negu Pernai

Šįmet velykiniuose staluose 
turbut nebus tiek margučių 
kiek pernai. Kiaušiniai kainuo
ja apie 6 centai ir daugiau tu
zinas negu pereitais metais.

A. R. Dambrauskas 
Fort Benninge

“Naujienų” skaitytojas p. 
Latakas praneša, kad-Fort Ben
ninge, Georgia valstijoje, dabar 
tarnauja chicagietis, Antanas R. 
Dambrauskas, nuo 3314 South 
Union avenue. Jisai ten eina ra- 
dio operatoriaus pareigas. Sa
ko, turi gerą tarnybą ir gauna 
gerą algą. -

SUNKIAI 
SUSIŽEIDĖ

Nukritęs laiptais, Madison 
ir Wabash eleveiterių stotyj 
kritiškai susižeidė stambus Ci
cero biznierius Frank J. Pav- 
licek, 54. Persiskėlė galvą. Ap
skričio ligoninėje.

NAUJAS TRAUKINYS TARP, 
CHICAGOS-DETROITO

Pennsylvania ir Wabash 
gelžkeliai balandžio 27 pradės 
operuoti naują greitą traukinį, 
“Red Bird”, tarp Chicagos. ir 
Detroito. Kelionę atliks į 4 vai. 
45 minutes.
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PASIGROBĖ $80,000
BRANGENYBĖMIS

. Drąsiam apiplėšime, praeivių 
aky vaizdo j e, trys vyrai vakar 
rytą pasigrobė $80,000 vertės 
deimantų nuo vieno deimantų 
firmos agento, prie Congress 
viešbučio. Apiplėštasis yjra 47 
m. William L. Le*wy, iš Ne\v 
Ydfko. ............... ...........

MOKSLAS IR AIDA KAIRIUTĖ PARODO,
KAIP JAUČIAMĖS BAISENYBIŲ 

KINE ŽIŪRĖDAMI
Ir Kvapą Užima, Ir Širdis Smarkiau Plaka

Ar tikrai baisus yra tie bai
senybių paveikslai, kurių einame 
į kiną žiūrėti? Ar jie jus pa
veikia? Ar eidami tamsy namo 
jaučiate baimės jausmą? O gal 
paskui bijotės ir lovon gulti be 
šviesos ?

Tuos atsakymus užsiėmė at
sakyti mokslinio tyrinėjimo pa- 
gelba Dr. David P. Boder, Lew- 
is Technikos Instituto profeso
rius.

Nusivedė jis 40 studentų j 
Rooisevelt kiną kur dabartiniu 
metu rodoma net trys “baise
nybių” paveikslai ir su $2,000 
vertės instrumentų pagelba pra
dėjo rekorduoti studentų reak
ciją.

Lietuvaitė Aida Kairis
Viena iš studenčių sutikusių 

duotis eksperimentui yra lietu-

Nori Mainyti 
Laiką Chicagoj

Daug triukšmo Chicagoj yra 
sukėlęs pasiūlymas prailginti 
vasaros laiką Chicagoje iki 
spalių menesio. Tam labai 
smarkiai priešinasi daugiau
siai ūkininkai ir skerdyklų 
kompanijos. Miesto taryba yra 
nutarusi projekto svarstymu 
atidėti savaitei laiko.

APDEGĖ
SPROGIME

18 APYLINKĖ — Bekuriant 
pečių su kerosimi, įvyko spro
gimas, kuriame skaudžiai ap
degė 58 m. Mrs. Auna Gcn- 
choff, 1113 Wcst 18th Street. 
Sprogimas aptaškė jos r ubu s 
degančiu skystimu.

Metropolitan St. 
Bank Auga, Turi 
Daugiau Depozitų

$3,808,000
Pildydamas valstijos reikala

vimą, Metropolitan State Ban
kais, kaip ir visi kiti Illinois val
stijos bankai, paskelbė raportą 
apie savo stovį balandžio 4 d., 
biznio pabaigoje.

Metropolitan bankas raporte 
paduoda, kad depozitų dabar tu
ri nepilnai $4 milionus — $3,- 
808,000, suvirš $100,000 daugiau 
negu šių metų pradžioje, Tau
pymo sąskaitose yra $2,545,000, 
irgi daugiau negu metų pradžio
je.

Beveik, 'visi banko pinigai in
vestuoti į greitai likviduojamas 
vertybes ir trumpų terminų pa
skolas.

Viso Dep. $4 Bilionai
Visų Chicagos bankų depozi

tai siekia $4,107,983,000, apie 
$100,000,000 mažiau, negu šių 
metų pradžioj.
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Aukos “Naujienų” 
Namo Fondui

“Naujienos” yra dėkingos visiems rėmėjams ir prie- 
teliams, kurie prisideda savo aukomis remontavimui “Nau
jienų” namo. Kiekviena auka, nežiūrint kaip didelė ar ma
ža, yra ženklas, kad naujieniečiai įvertina šio laikraščio 
ilgametę darbuotę Amerikos lietuvijoje. Dėkui jums, nau
jieniečiai.

(Tęsinys)
JUOZAS PUČKORIUS, ....................  $3.00
X. X.............. . ................................................:.........   5.0J
Mrs. J. PROSS ......     2.00

(Visi aukotojai chieagiečiai)
BUVO PASKELBTA ................. $1,159.00

VISO ........            $1,169.00
“ / (Bus daugiau)

Trečiad., balandžio 9, 1941

vaite, Aida Kairis. Jai profeso
rius krutinę apjuosė pneumo- 
grafu, kuris rodo kr matuoja 
žmogaus kvėpavimą. Juk kvėpa
vimas su baisenybėmis yra ar
timuose santykiuose. Girdėjote 
patys išsireiškimų, kad, girdi, 
“taip buvo baisu, kad net kva
pą man užėmė.” Profesorius Bo
der kaip tik ir norėjo patirti 
ant kiek baisenybių paveikslai 
paveiks jaunosios lietuvaitės 
kvėpavimą.

Dr. Będer, matomai, girdėjęs 
ir tą išsireiškimą, kad “nuo bai
mės net širdis sustojo plakus,” 
nes jis kitam studentui pritai
sė tam tikrą aparatą, kuris tu
rėjo užrekorduoti jo širdies pla
kimą.

Mergaitės Stipresnės?
Dvi valandas istudentai žiu

rėjo į baisumus ir vieną žmog
žudystę po kitos ekrane, o pro
fesorius į savo instrumentus. Ir 
jis atrado, kad vyriškis ryškiau 
reagavo už p-lę Kairis.

Dr. Boder sako, kad instru
mentai užrekordavo, jog p-15 
Kairis tas dvi valandas j baise
nybes žiurėjo su tam tikru skep
tiškumu, nors dažnai • sulaikė 
kvėpavimą.

Vyriškis studentas buvo dau
giau įtemptas ir jo širdis pa
greitintu tempu išplakė beveik 
per visą seansą.

Dr. Boder pastebėjo, kad ir 
vyriškis ir mergina daugiau 
įtempimo įregistravo scenose 
kada ekrano piktadarys rengia-, 
si ką nors nužudyti, negu tos® 
kur pats nužudymas į vykis ta. /

Nepaiso Niekšų
Instrumentai taip pat parode, 

kad žiufpvai nepaiso kas atsi
tiks su ekrano niekšo, bet su
sijaudina jei herojui ar didvy
rei gręsia pavojus.

Meilos scenos baisenybių pa
veiksluose neparodo ypatingos 
reakcijos. Dr. Boder, kuris in
stitute dėsto psichologiją, tai 
aiškina tuo, kad žmonės ateina 
baisenybių pažiūrėti su tam tik
ru supratimu, jog baisenybių 
tik ir reikia tikėtis. Meilei, va
dinas, baisenybių tarpe nėra vie
tos.

Karas Sukietino Jausmus
Dr. Boder sako, kad nors re

akcija žymiai skiriasi nuo tos, 
kurią žiūrovas registruoja žiū
rėdamas kitokios rųšies veika
lą, ji vistiek nėra ant tiek di
delė kaip kas norėtų tikėti. Jis 
už tai kaltina dabartinio me
to baisias karo žinias, kurias 
skaitome kasdien laikraščiuose. 
Jos, esą, musų jausmus sukie
tina.

Vyrai dabar sako, kad butų 
gerai ištirti jų reakciją kinuo
se, kada sėdynėj prieš juos at
sisėda moteriškė su labai auk
šta skrybėle ir dar su keliomis 
plunksnomis.




