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BRITAI GINASI TOBRUKE
Mano pastoti naciams kelią prie 

tvirtovės Matruh

METODIŠKAME JUGOSLAVIJOS UŽKARIAVIME KOMUNISTAI LAUKUS SĖJA BROŠIŪRO
MIS IR PLAKATAIS

BEBLYNAS, Vokietija, bal. 
14 d.—Mechanizuota vokiečių 
kariuomenė, italų padedama, 
vakar įžengė į Egypto žemę ir 
paėmė tvirtovę Sollum. Britų 
pasipriešinimas yra toks nedi
delis, kad “ašies” karo jėgos su 
labai mažais nuostoliais ima 
vieną po kito pajūrio uostus.

Vokiečiai taip pat paėmė tvir
tovę Capuzzo, kuri randasi vi
sai prie Sollum. Britų kariuo
menė pabėgo iš minėtų vietų.

Naciai apsupo britus Tetru
ko uoste. Britai deda pastan
gas pabėgti nuo vokiečių, bet 
“ašies” lėktuvai jiems trukdo. 
Tobruke britams paruošta an
tra Dunkirke. Britai turi uostą, 
bet vokiečiai skandina jų lai
vus.

Kituose uostuose stovėjusios 
britų kariuomenės dalys deda 
nepaprastai dideles pastangas 
pabėgti nuo vokiečių, bet mo
torizuotos divizijos juos visur 
persekioja. Vokiečiams pavyko 
sunaikinti 14 kritų tankų.

LONDONAS, Anglija, bal. 14 
d.—Karo ministerija skelbia, 
kad vokiečių |r itajų jėgos, 20- 
ties tankų lydimos, prasiveržė 
pro britų sargybas ties Tobru- 
ku ir nuvyko į rytus. Jos užė
mė Bardiją ir kitas pajūrio vie
tas.

BRITAI TRAUKIASI GRAIKU FRONTE
Vokiečiams blitzkrie- 

gas nepavyko
LONDONAS, Anglija, bal. 14 

d. — Karo ministerija skelbia, 
kad britų karo jėgos pasitraukė 
kai kuriose graikų fronto vie
tose. -

Britai padarė naciams labai 
didelių nuostolių. Tapo sunai
kintos kelios motorizuotos vo
kiečių divizijos.

Britai pasitraukė į kitas po
zicijas, bet kova tęsiasi. Vokie
čiai pamatė, kad blitzkriegas 
Balkanuose jiems nepavyks, nes 
dėl kiekvieno punkto privalės 
kovoti.

Britai sunaikino Hit
lerio diviziją

LONDONAS, bal. 14 d.—Bri- 
tų kareiviams teko kovoti su 
rinktine Hitlerio divizija Flori
ną kalnuose. Divizija vadinosi 
“SS Adolf Hitler Division”.

Prieštankines patrankos su
naikino motorizuotas dalis, o 
vėliau britai kulkosvaidžiais iš
naikino visų Hitlerio diviziją.

Britams' ją išnaikinti buvo 
lengva, nes vokiečiai buvo ve
dami tiesiog ant kulkosvaidžių. 
Išnaikindavo vieną batalijoną, 
ant kulkosvaidžio lipdavo ant
ras.

Olimpo naciai negali 
paimti

ATĖNAI, Graikija, bal. 14 d. 
—Dideles vokiečių jėgos buvo 
pasiųstos į Olimpo kalnus, bet 
jiems nepavyko jo paimti.

Graikų ir britų kariuomenė 
sunaikino vokiečių tankus ir

Britų kariuomenė Tobruke 
palaiko ryšius su kitomis bri
tų dalimis ir Tobrukas neat
skirtas, kaip skelbia “ašis”. Vo
kiečių ir italų kariuomenės jė
gos yra tokios silpnos, kad jos 
negali nutraukti susisiekimo 
per dykumą.

KAIRAS, Egyptas, bal. 14 d. 
—Britų kariuomenė buvo pri
versta pasitraukti iš įvairių vie
tų Lybijoje. Strateginiais šunie- 
timais karo vadovybė įsakė ne- 
aikvoti jėgų, bet trauktis atgal. 
Britai mano pastoti kelią “a- 
šies” jėgoms ties Matruh tvir
tove.

Italų maršalas Gražiam tai’p 
pat buvo paėmęs visus pajūrio 
uostus ir pasiekęs Sidi Barani. 
Ten jis sustojo ir nepajėgė 
veržtis toliau. Britų karo vado
vybė traukia karo jėgas iš Abi
sinijos ir Eritrėjos. Kartu at
vežama ir visa moderniška ka
ro medžiaga.

Britai tikisi sulaikyti “ašies” 
jėgas prie pat Egypto sienos ir 
suduoti jiems smarkų smūgį. 
Britų karininkai pripažįsta, kad 
nacių blitzkriegas Lybijoj buvo 
vykdomas su didesniu greičiu, 
negu pačių britų.

neleido pėstininkams artėti. 
Graikams taip pat padėjo blo
gas oras, kuris kenkia tankams 
šliaužti kalnais.

Vokiečiai, negalėdami pra
laužti fronto tankais, siuntė 
pėstininkus, bet ir šie buvo at
mušti su dideliais nuostoliais.

Vienam graikui rei
kia penkių nacių

ATĖNAI, bal. 14 d.—Iš pir
mų kovos linijų atvežti karei
viai tvirtina, kad nacių karei
viai nė kiek negeresni už italus. 
Graikai pajėgia sulaikyti ir na
cius.

Vienas sužeistas graikas tvir
tina, kad vienam graikų karei
viui reikia penkių nacių. Vokie- 
čiai puolė žymiai dilesniais kie
kiais ir negalėjo pralaužti fron
to.

Vokiečiai turi žymiai geres
nius ginklus, bet kareiviai iš Jų 
prasti, tvirtina graikai.

Hitleris nesigaili 
kareiviu

ATESAį bal. 14 d.—Graikų 
štabo vadovybė yra nustebusi 
vokiečių karininkų veiksma’s. 
Naciai siunčia šimtus vokiečių 
prieš kulkosvaidį, nors aiškiai 
žino, kad visi bus išžudyti.

Vokiečių tankai, kurie atėjo 
sudaužytiems tankams pagal
bon, prie Olimpo visiškai su- 
traiškino šimtus vokiečių lavo
nų.

Tankai pribaigė ir tuos vo
kiečių kareivius, kurie gulėjo 
sužeisti. Graikų karininkai 
brangina kiekvieną kareivį o 
naciai juos labai lengvai siun
čia mirtin.

NAUJIhNV-AUMK Telennoco
Ši, per radiją iš Berlyno atsiųsta fotografija, parodo nacių pėstininkus ir ar

tileriją “sutvarkant smulkmenas” Jugoslavijos pafrontėje po to, kai motorizuoto
ji kariuomene “žaibiškai nuslinko” pirmyn. Vėliausi pranešimai sako, kad vokie
čių maršas pirmyn žymiai sulėtintas, vietomis sustabdytas, po to kai naciai susi
dūrė su puikiai apginkluotais ir išlavintais anglų kariais. Sąjungininkams daug 
pagelbos teikia R. A. F., anglų narsioji aviacija.

“AŠIS” SKANDINS AMERIKOS LAIVUS
RAUDONOJ JUROJ

Gayda grasina 
Rooseveltiii

ROMA, Italija, bal. 14 d. — 
Virginio Gayda, ištikimiausias
Mussolinio laikraštininkas, pa
reiškė, kad “ašis” skandins A- 
merikos laivus Raudonoj juroj.

“Ašies” valstybės nepatenkin
tos Roosevelto padarytu nuta
rimu šiuo reikalu.

Italai neleis, sako Gayda, kad 
amerikiečių parama atimtų iš 
jų laimėjimą Egypte, kurį jie 
jau beveik turi savo rankos?. 
Jie puls kiekvieną ginklų trans
portą.

Jugoslavai vis dar 
priešinasi

BERLYNAS, bal. 14 d.—Vo
kiečių karo preneš’mas tvirti
na, kad jugoslavų pasipriešini
mas mažėja, bet jie vis dar 
spiriasi.

Vokiečių kariuomenė įžengė 
į Liublianą. Hitlerio aviac’ja 
naikina kalnuose paslėptus ju
goslavų aerodromus.

Jugoslavų kariuomene trau
kiasi į Adriatikos kalnus ir ma
žai priešinasi vokiečiams, bet ji 
dar nesumušta. Vokiečiai priva
lo daboti nelauktų jos užpuoli
mų.

Stengiasi nuversti 
diktatorių

ROSARIO, Argentina, bal. 14 
d.—Turima žinių, jog buvo de
damos pastangos nuversti Pa
ragvajaus diktatorių Hipolito 
Morinigo.

Jis pagrobė valdžią j savo 
rankas po prezidento Estigarra- 
bia mirties Ir dabar nesiskaito 
su krašto nuomone.

Morinigo buyo krašto apsau
gos ministeriu, o dabar tapo 
diktatorium. Jis glaudžiai ben* 
dradarbiauja su naciais ir prie
šinasi artimesniam bendradar
biavimui su Jungtinėm Valsty
bėm.

Belgrade neliko jo- 
kios>gyvybes

BUDAPEŠTAS, ^Vengrija, bal.
14 d. — Ateina žinios apie bai-
sias karo ■ pasekmes Jugoslavi
jos sostinei.

Sunaikinti geriausi miesto na
mai, užmšuta tūkstančiai žmo-i 
riių, išardyti tiltai, nutrauktas! 
visoks judėjimas.

Atrodo, tarytum Belgrade bu
tų išnaikintos visos gyvybes žy
mės. Miestas paliktas be švie
sos ir be vandens.

Vokiečiai patenkinti 
sovietų paktu

BERLYNAS, Vokietija, bal. 
14 d. — Vokiečių valdžios sluok
sniuose jaučiamas didelis pasi
tenkinimas naujai pasirašytu 
sovietų-japonų paktu.

Naciai * tvirtina,, kad jis leis 
japonams pulti britų bazes Azi
joje ir tuo padės visiškai sunai
kinti britų imperiją. 
\ <

Vokiečiai nemano, jog yra 
galimybės so'vietų-vokiečių ka
rui kilti. Naciai tokio karo vi
siškai nebijo.

Japonai didins savo 
laivyną

TOKIO, Japonija, bal. 14 d.— 
Japonų agentūra Domei skelbia, 
kad dabar Japonija smarkiai pa
didins savo lavyną.

Pasirašius paktą su sovie
tais, nereides laikyti kariuome
nės prie sovietų sienos. Minėtos 
sumos bus skiriamos jurininkų 
skaičiui padidinti.

Paktas sutvirtino japonų pa
dėtį ir jie galės drąsiau priešin
tis Amerikai, skelbia japonai.

■■'t.- . ■...........•—* -
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* yUhicagai ir* apylinkei fede 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Debesuotas ir lietingas.
Saulė teka 5:11; leidžiasi 6:30

Hull nuomone apie 
sovietų paktą

W.ASHINGTON, D. C., bal. 
14 d. —- Užsiępio departamen
to sekretorius Hull pareiškė, 
kad naujai pasirašyto sovietų- 
japonų pakto vertė yra abejo
tina.

Paktas konstatvo padėtį, 
kuri jau senai egzistuoja tarp 
šių valstybių. Amerikos užsie
nio politikoj nebus jokių pa
kaitų dėl šio pakto.

Amerika ir toliau nepripa
žins japonų užkariavimų Azi
joj, nors rusai juos jau ir pri
pažino.

Amerika pripažįsta 
Danijos ministerį
WASHINGTON, D. C., bal. 

14 d. — Sekretorius Hull pa
reiškė, kad Jungtinės Valsty
bės ir toliau Henrik de Kauff- 
maną skaitys legaliu Danijos 
ministeriu.

Okupuotos^ Danijos vyriau
sybė atšaukė Kauffmaną ir 
nepripažįsta jo pasirašytos su
tarties.

Hull sako, kad Danijos vy
riausybė nėra laisva. Ji vei
kia vokiečių kariuomenės 
spaudžiama, todėl ir negalima 
kreipti dėmesio i jos pareiš
kimus. .

Traukia teisman
Čapliną

NEW YORK, N. Y., bal. 14 
d. — Trumpų novelių rašyto
jas K. Bercovici patraukė 
Charles Čapliną teisman ų’ 
reikalauja sumokėti penkis 
milijonus dolerių.
. Rumunas Bercovici tvirtina, 
kad jis davęs Čaplinui “Did
žiojo diktatoriaus” idėją, b^t 
Čaplinas jam nieko nesumo
kėjęs.’

Bercovici skelbia, kad jis 
trauks atsakomybėn ir kitus 
asmenis, nes ir kiti “jį apvo
gė.”

Mitingais nepajėgė 
užsėti

KAUNAS, Lietuva, bal. 14 d. 
—Lietuvos komunistų partija 
suorganizavo visą eilę mitingų 
Lietuvos valstiečiams.

Iš kaimų varydavo valstie
čius į miestelius ir ten liepė 
klausyti partijos pasiųstų agi
tatorių. Komunistai nori įtikin
ti valstiečius apie reikalą pava
sarį užsėti laukus.

Mitingai nieko nepagelbėjo, 
todėl kompartija nutarė laukus 
užsėti brošiūromis ir plakatais.

Valstiečiai mitingų 
nelanko

KAUNAS, Lietuva, bal. 14 d. 
—Komunistai pastebėjo, kad 
Lietuvos valstiečiai nelanko jų 
agitatorių organizuojamų mi
tingų.

Nelaimingas pabėgi
mas iš Sing Sing....

OSSINING. N. Y., bal. 14 d: 
—Šiandien du kaliniai iš Sing 
Sing ligoninės išsiveržė į lais
vę.

Pabėgimas buvo labai sun
kus, jie nušovė vieną kalėjimo 
sargą ir policininką. Kitas ka
linys mirė iš išgąsčio.

Kelioms valandoms po pa
bėgimo abu kaliniai buvo su
imti Hudsono upės pakraš
čiuose. iPas juos rasti revol
veriai, kurie slaptai buvo įga
benti į ligoninę. Jiems gręsia 
didelės bausmės.

Ruošiasi ginkluoti 
prekybos laivus

WASHINGTON, D. C., bal. 14 
—Laivyno departamentas yra 
pasiruošęs ginkluoti visus preky
binius laivus, jeigu butų reika
las.

Kongresas paskyrė reikalin
gas sumas pinigų paruošti dir
žus, kurie apgina laivus nuo 
magnetinių minų.

Amerikos laivai šių diržų dar 
neturi, bet pirma proga jie bus 
apjuosti.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
—Vokiečių radijas skelbia, kad britai jau pradėjo bėgti iš 

Graikijos. Jų laivai evakuoja karo jėgas visuose Graikijos uos
tuose.

—Graikų ir britų karo vadovybė perspėja, jog tai yra vokie
čių propaganda. Naujos britų karo jėgos plaukia Graikijon ir sti
prina fronto linijas.

—Vokiečiai traukia dideles karo jėgas Monastyr tarpeklin. 
Britai juos ten atmušė atgal, bet jie nori prasimušti.

—Italai skelbia, kad jugoslavai nepaėmė Durazzo uosto, bet 
jie labai smarkiai kaujasi prie Skutari.

—Balkanuose eina gandai, buk jugoslavai paėmė Skopljc 
miestą. Sunaikinta daug vokiečių, bet šios žinios nepatvirtintos.

—Vokiečių tankai bandė priartėti prie Tobruko, bet britai 
juos atmušė. Britų aviacija sunaikino kelis nacių tankus prie pa
ties Tobruko. '

—Amerikos “skraidančios tvirtovės” sumušė rekordą At- 
lantikui perskristi, štabas neskelbia kiek valandų reikėjo šiam 
plotui perskristi. Daugelis šių orlaivių jau randasi Anglijoje.

—Vokiečių aviacija dienos metu jau nebebombarduoja Angli
jos. Visi orlaiviai išsiųsti į Balkanus.

—Haile Sellasie kariuomenės paėmė nelaisvėn 5000 italų, ku
rie bandė prasiveržti pro kalnus.

Lietuvos ūkininkai nepasitiki 
komunistais, nes patyiė, kad jie 
tiktai okupantų valią pildo.

Laukų ūkininkai nesėja, nes 
nenori, kad rusai juos piautų. 
Lietuviai rusams dirbti nenori. 
Komunistai dar kartą bando į- 
tikinėti valstiečius brošiūromis, 
bet vargu jiems pavyks.

Baldus dirba iš žalios 
medžiagos

KAUNAS, Lietuva, bal. 14 d. 
—Bolševikai pradėjo skųstis 
staliais, nes jau pradėjo byrėti 
stachanoviškai padirbti baldai.

Staliai laiku negavo medžia
gos, negalėjo jos išdžiovinti, to
dėl ir darbas išėjo nekoks.

Staliai, neturėdami medžiagos, 
praleido kelias dienas be darbo. 
Vėliau taip skubėjo, kad neturė
jo laiko ne tiktai žalią medžiagą 
išdžiovinti, bet ir sušlapusios 
pradžiovinti.

Maskvos instrukto
rius menininkams

.VILNIUS, Lietuva, bal. 14 d. 
—Maskva pranešė švietimo ko
misariatui, kad Lietuvon pasiųs
tas instruktorius Volkov. f

Jis duos visas instrukcijas 
Lietuvos menininkams kaip jie 
privalo paruošti eksponatus Ma
skvos “dekadai”.

Tvirtinama, kad ši “dekada” 
sugalvota vien tiktai tam, kad 
Lietuva galėtų pasirodyti Mask
voje. švietimo komisariatui duo
ta smulkių instrukcijų apie “de
kados” paruošimą.

Menininkams užsa
kyti darbai

VILNIUS, Lietuva, bal. 14 d. 
—Iš Maskvos atvykęs instruk
torius Volkov užsakė paruošti 
“dekadai” darbus.

Skulptoriui Vienožinskiui liep
ta pagaminti paveikslą, vaizduo
jantį “Valstiečių mitingą kai
me”. Gudaičiui liepta padaryti 
“Keturių komunarų sušaudy
mą”. P. Kalpokas turės padaryti 
“Raudonosios armijos įžygiavo 
mą Kaunan”. Skulptorius Pun- 
džius jau pradėjo lipdyti trijų 
metrų aukščio Stalino stovylą.
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Christopher, III
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija.

Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street. Telefonas Canal 0117 
VALDYBA: 

K.K. KAIRIS, prezidentas'
P. J. RIDIKAS, vice-prezidentas 
V. MANKUS, sekretorius

AUGUSTAS, iždininkas 
GAI/SAiS, tiusUs.s 
MlLASfcVIčlVS, trustisas

P. MILLiJR, finansų sekretoritis.
DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUG1S, Dr-jos Advokatas
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18 CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
PASTOGES

SUSIRINKIMAS
Chicagos Lietuvių Draugijos 

susirinkouas įvyko balandžio 8 
d. Masonic Temple pata’pos?* 
Tai buvo antras iš e’.'čs susirin
kimas šiais metais. Mat, dabar 
įėjo į galią patvarkymas, kad 
susirinkimai butų laikomi kr s 
trečias mėnuo. Tokiu budo se
kamas susirinkimas įvyks lim 
pos mėnesio antrų antradienį 
(8 d.) toj pat vietoj.

Pirmiausia sekė valdybos ra
portai. Pirmininkas Kailis pra
nešė apie prasidėjusį vajų nau
jiems nariams gauti. Pabrėžė, 
jog vajus šiek tiek skirsis nuo 
buvusių kontestų, — jis bus 
skli tingiau vedamas. Laikinai 
susitarta su vienu asmeniu va
jų prižiūrėti ir va ji n inkais rū
pintis. Tač au visas vajaus ve
dimas pasl'ks griežtoje valdy
bos priežiūroje. Vadinasi, atei
tyje ji galės padaryti tokias pa
kaitas, kokios bus reikalingos

Finansų sek re orius M Ter 
raportavo, kad šių me.ų pra
džia draugijai nebuvo labai ge
ra. Nebuvo ji geri tuo atžv 1- 
giu, kad keli nar ai nelaiming-i 
žuvo (liko automobilių užmuš 
ti arba žuvo dūl k’tokių priežas
čių). šiam ligonių skaičiusr-nei 
nešima? ina, nei peš didina.^.

Iždin nįas Avjf istds 
rapo’ tą už tris mėnesius. Pasi
rodo. kad sausio menesį drau
gija turėjo pusdavin1 o tuksian
čio dolerių pajamų. Kiti du mė- 
iv'siai buvo maždaug tokie pat 
kaip ir pernai. Bendrai imant 
pirmieji trys mėnesiai buvo ge
resni. negu pernai. Šių mc ų 
perviršis buvo dviems tūkstan
čiais su viršum dolerių dalesnis, 
negu pernai j.cr tuos tris mė
nesius.

Ke’iais žodžiais suminėjo apie* 
prasidėjusį vajų. P'rnio mėne
sio (kovo) rezultatai tokie: va- 
jininkai į draugijų įrašė 50 
naujų narių.

Jaun’mo re kalni irgi bando
ma neapleisti. Daugiausia tuo 
run nnsi p. P. J. Ridikas, nau
jasis draugijos direktorius.

Mefrio koncerto biznio ko
misijos pTmmnkas Bočiunas 
išdavė smulkmerršką raportų. 
Iš koncerto pelno liko 45 dole
ris! su centais. Pranešė t?ip 
pat, I ad draugijos piknikas į 
vvks bilžcho 15 d. Liberty dar
že, \Vil’ow Springs, III.

Kilo ‘•timur-'tnrs, kad drau
gija dalyvautų konferencijoje, 
kurių šaukia Demokratijos i" 
Lietuvos neprik’ausomybės są- 
jung'. K< nferencijoje nutarta 
dalyvauti. Pirmininkas paskiria 
delegatus.

Kai pasibugė draugijos susi
rinkimas, susijęs su organizaci-

jos reikalais, tai pirmininkas 
Kairis pakvietė Dr. P. Grigaity 
“Naujienų” redaktorių, pakal
bėti apie Lietuvos būklę t kokios 
perspektyvos yra Lietuvai at* 
gauti po karo nepriklausomy
bę?

Kalba truko apie 45 minutes. 
Paskui pirmininkas pakvietė vL 
sus susirinkimo dalyvius že
myn vaišių. Tuo ir baigėsi su
sirinkimas.

VAJUS
Tik ką praleidome Velykas* 

Prieš kiekvienas didesnes šven
tes žmonės visokiais reikalais 
reikaliukais susirūpina. Pavasa
rio šventėms daugeljs stengiasi 
pasipuošti patys ir papuošti sa
vo namus. Kada visi taip užim
ti, tai laikas yra visai neparan
kus ir nepalankus vajui. G’rul 
apie įsirašymų į draugija pa
kalbėsime po švenčių.

Štai kodėl prieš Velykas ir 
musų vajus buvo atslūgęs. Tiek 
vajininkai, tiek prospektai bu
vo švenčių nuotaikos pagauti ir 
apie biznį nenorėjo kalbėti.

Manome, jog. dabar, kai 
šventes praėjo, vajus vėl įeis į 
normales vėžes.

FLCRENCE KOESAK
P-lė Florence Korsak yra ži 

nomu North Sidės biznierių 
duktė. Prieš trejetą metų ji bai
gė Northvvestern universitetą su 
moks’ų bakalatiro libsniti (B. 
S.). Turėdama gražų balsą ir 
didelį patraukimą muzikai, j' 
pradėjo studijuoti dainavime 
pas išgarsėjus į operos diliu - 
niūkę Bosą Baisa, o vėliau pas 
Matii Kurcnko, kuri yra V eUa 
labiausiai pasižymėjusių dilini 
ninkių pasaulyje.

Pastaruoju laiku pdč Korsak 
gyvena New Yo kn. Ten ji nie
kosi dainavimo pas Adolf Pas- 
ca, kuris yra laikomas vienu 
geriausiu pasaulio mokytoju.

Čia bus pravartu priminti 
jog Adolfo Pasca buvo Grac 
Moore mokytojas.

Kuo geriausio pasisekimo p- 
lei Korsak pa lėkti dainavimo 
srityje pačių viršūnių!

Čia proga bus pravartu pri
minti, jog p-lė Korsak jau keli 
metai priklauso Chicagos Lie
tuvių Draug’ja’. Jos tėveliai 
taipgi yra seni musų organiza
cijos narini.

NJKODIMAS PETRAITIS
Šiomis dienomis i Chicagoš 

Lietuvių Draugijų įsirašė Niko
demas Petra tis, 2539 W. 46 St. 
Pasižadėjo taip pat vėliau įsi
rašyti ir jo žmonele Ona.

Ponai Petraičiai yra nuolati-

JACK SW1FF

Vack mapches 
INTO THE 
HANDS OF 

THE POLARIAN 
SOLDIERS, 
ESCOPTED 

0Y UNA, 
WHO HAS 
DONNED 

LADY LITAS 
6AR0.

i’M SAFĖ-UNTIL WE MEET 
COUNT DON. THE SOLDIERS 
EVIDENTLY HAD SEEN LADY, 
a LITĄ SELDOM.^z^—

kSTRAlGHT BOURBON V/HISKEY—$0 PROOF SCHĖNLEY DlSlTllEkS

irw»ini

niai “Naujienų” skaitytojai ir 
draugiški bei svetingi žmones. 
Juos nuolat galima sutikti įvai
riuose pažangiųjų parengimuo
se.

P-as N. Petraitis turi du di
delius froktis. Jis aprūpina si- 
vo kostumerius anglimis bei 
perkfatisto jų rakandus tiek 
Brighlon Parke, tiek aplinkinė
se kolonijose.

Kadangi jau pavasaris ir per- 
sikraustymo sezonus, lai drau
gijos nariams patartina kreip
tis i jį. J() rūpestingu patarna
vimu busite patenkinti. Galit? 
į jį kreiptis telefonu: LAF. 6946

Fr. Klikr.a

LINKĖJIMAI
P-as Peter J. KrikščiUhas, se

nas musų draugijos narys, pi i- 
siuntė mokesčius už Vį^us me
tus* Savo laiškutyje jis linki 
Chicagos Lietuvių; Draugijos 
valdybai ir visiems nariams ge
ros sveikatos ir pasisekimo. Sa
kosi esąs pilnai sveikas.

P-as Krikščiūnas gyvena 
\Vashinglon Depot, Coiin. Ten 
jis 1U ko siuvyklą.

KOCltFORD, 1LL.
Rockfordo Lietuvių Kultūros 

Draugija ti.ri naują valdybą. 
Pirmininko pareigas dabar ei
na p. Bruno Yomanias, plačiai 
išgarsėjęs sportininkas, kuris 
prieš kelias savaites bolininkų 
vUrnamente la’mėjo pirmą do
vaną (gavo 75 dolerius pinigais 
ir vertingą ženklą).

P-s Yoiiiantas yta gimęs Chi- 
:agoje, bet užaugęs Sprihg Val
gy, kur vienu laiku buvo labai 
stiprus lietuvių judėjimas. Į 
Rockfordą jis atvyko prieš' 20 
metų. Susipažinęs sti lietuviais, 
jis pradėjo dalyvauti jų judėji
me, Jis buvo vienas pirmųjų 
kultūros draugijos narių. Jis 
laiig yra dirbęs los organizaci
jos gerovei.

P-as Yomantas turi keturis 
brolius, kurie gyvena Chicago 
je. Visi Jie yra gana geri boli- 
hinkai. Jie ir vieiias pašalinis 
sudaro itin stiprią bollllinkų ko
mandą.

Raštininkės pareigas eina p- 
!a Nellie Bagdoti, gabi vietos 
veikėja. Vietos lietuvių judėji

me ji yra plačiai žinoma.
Kazys Batzdukas yra finansų 

sekretorius. Tai plačiai žinomas 
visuomenes veikėjas* Draugijos 
reikalus jis tvarko labai rūpes
tingai ir stengiasi gauti daugiau 
narių.

Iždo globėjų pareigas eina 
Charles Pilipaitis, nuoširdus 
draugijos rėmėjas. Kai draugi
ja įsigijo klubą, tai jis prisidėk 
jo ir phligiškai.

Kitas iždo globėjas yra An
tanas Bliznik, jaunuolis. Apie jį 
galima liek pasakyti, jog tai 
labai rimtas jaunuolis, kuris su 
atsidėjimu dirba draugijos ge- 
lovei. Jis yra labai j. a mėgęs lie
tuvių judėjimą> ir noriai visur 
dalyvauja. Gal^ųa tikėtis, jog 
netrukus Rockfordo lietuvių 
tarpe jis bus gaminis veikėjas.

Šia proga ktįįtųroš draugijai 
reikia atiduoti (linelį kreditą už 
pavyzdingą tvarkymą klubo 
reikalų. . Ro^tf|ox’d?ęčiaĮ sugeb- 
bėjo taip klubą sutvarkyti, jog 
apie jo gražią, ateitį nebėgai 
būti ir kalbos. Klubas pilnai ap 
sinioka. Netrukus jis bus lais
vas nuo visokių skolų. Tada jis 
galės tikrai grąž ui gyvuoti.

Taigi, kaip matote, rockfor- 
(’iečiai nesnaudžia.

Si. J. Petrauskas

r asin.ii’e Juozas Ivanauskas
Netikėtai, visai nesirgęs, per

skyrė su šiuo ] asauliu kalan- 
Izio 5 d* oueziH Ivrnair-kas* 
/ei o'ii s buvo kfęs ’š Te š ų ap- 
krities, Okupavo parapijos. Si- 
;o tėvynę j.s ap’eido būdamas 
Įsai jamias, būtent, 1903 iiie- 

ais* Pirmi lUnia nukdiaVcį Sko- 
iją, kur dirbo ang'ių kasyklo

je. į Suvienytas Vai t jas atvy
ti 1908 m. Apsigyveno Thcm s 
meste, W s V r Inta* Netru 

'tUS pers kėlė į Chicago, kur iš
UVo iki 1921 m*
Iš Cli'cagos išvyko į BUckner, 

lt. kur kasyklose dirbo ik' 
1927 m, Kai tais metais iš kr
ykiu liko paleistas, tai persikė

lė j Chr stOpher, kur ir gyveno 
iki pat mirties* Gyveno čia kai
po bedarbis.

Velionis gimė kovo 19 d. 188(1 
metais* Buvo geras žmogus i 
*ti visais labai gfažiai sugyve
no* Visi jį mėgo, kas tik pažino 
Buvo nevedęs ir artimų giminių 
neturėjo. Tiesa, tarėjo vieną 
brolį, kuris gyveno kažkur 
West Virginijos Valstijoje. Ta
čiau sU juo niekuomet nesusi
rašinėjo. Pagaliau nežinia, ar 
jo brolis tebėra gyvas, ar ne.

Velionio laidotuvėmis rūpino 
si “feliėf” administracija. Pa
laidotas liko BucknCr laisvose 
kapinėse.

Tegul jam būna lengva šio-

DE KALE, ILL.
Balandžio 19 d. dekalbiečiai 

turės d (lėlį šurum-burtim. Da
lykas tas, kad* vietos lietuvių 
kultūros draugija Finų svetai
nėje rengia didelį vakarą ir 
šiaip draugišką pobūvį. Progra
mą pildys būrelis chicagiečių 
kaip antai: Al Braz:s, Bruno 
Brooks, Aldona Grigonis, nier- 
ginų trio ir 1.1. Bus dainos, šo
kiai ir juokai. Paskui šokiai pu
blikai bei šiaip pasižmoticjimas. 
Pradžia 7 vai. vakaru.

Visi vietos ir apylinkių lietu
viai kviečiami įlalyvauti. Užtik
riname, kad smagiai laiką pra
leisite. į;- -t

KENOŠHA IR 
WAUKEGAN

Šiomis dienomis tų kolonijų 
kultūros draugijos atstovai tu
rėjo pasitarimą ir nutarė šią 
vasarą turėti bendrą pikniką. 
Apie tai mums paneša p-ia Ro- 
davičiene.

laiško trrinii 
“Tėvynės” re- 
yra p. Prana* 
be jok ų ceie-

Sargy-

kė susipažinę su 
r pareiškė, jog 

dak'oiihs dabar 
Bajoras. Laiškas
menijų liko Į gurbą padėtas.

Kai ) matote, Su ivienijiine 
bu n t:.ur ė kų n trik •••ta. Siv. 
laiku Nr* 1 buntilusčlkas bu v 
nesusitu|:ėjęs SiiPokai'tis iš Clib 
cagos. Per kai kurį iai’-.j j|s 
pbauškė, kas tik jam am s^:b"s 
pžė o. Juo dang au tis padup 
keryčiavosi. juo a škiau v* 

: knis buvo, jog pas jį nėra jo 
kio rimtumo.

Buntausčikas Nr. 2 buvo p. 
Strimaitis, kuris leido
bos Bokštą”. Nedaug ir jis tė- 
pešė, tik narius suerzino.

Pagal au dabar atsirado bun- 
iausči as Nr. 3. Iš jų visų di
džiausias Ir kytriaucias. Jis grie
bėsi labai negarbingo darbo kir
šyti narius ir ardyti ramybę 
Reikia tikėtis, kad jis ir kitose 
kuopose laimė- tiek pat, kiek 
iis laimėjo pas mus. Susivieniji
mo nariai pagaliau turi nuo tų 
intrigantų nusigręžti, jei jie no
ri santaikos ir vienybės.

—Frank Lavinskas

Jei kas nori gauti apie velio-

kreipiasi šiuo adresu:
J. V. Bagdonauskis, 810 W. 

Sylvia Avė., Christopher, II1.

Brooklyn, N. Y
SLA 152 kuopa pasiuntė į 
gurbą Jurgeliuhio laišką.
SLA 152 kuopa laike mėnesi

nį susirinkimą. Kai atėjo laiš
kų skaitymo eilė, tai buvo per
skaitytas ir Kleof'o Jurgelioniu 
atsišaukimas su prašymu užsi
prenumeruoti “Tėvynės” Ba - 
są”. Tai busiąs mėnesinis la k 
raštls, pašvęstas SLA reikalams.

Kaip iš laiško matyti, p. Jur
gelionis vis dar tebelaiko save 
“Tėvynės” redaktorium. Matyti 
jis įsivaizduoja esąs koks lai 
diktatorius, kuriam viskas va
lia daryti, viskas val'a rašyti,

Nariai, žinoma, tik nusijUo-

To bendro pikniko smulkme* 
nos bus paskelbtos vėliau.

NAUJI NARIAI
Paskutinėmis dienomis į ChB 

cagos Lietuvių Draugiją įsira
šė šie nauji nariai:

Magda’cna Andrckus 
Izidoras Nenis 
Anna Pushkos 
Stanley John Valaisis 
Eva FraipOnt 
Peter J. Whalen 
Paul Jonulis 
Julia Tatarelis 
Bruno Tatarelis 
Nikodimas Petraitis

Bernice Mikutis 
Frances Mikutis.

Skelbimai Naujienose 
luoda naudą dėlto,

'rrn nandir.jzo^

—SAVAITRAŠTIS

“ARGENTINOS
LIETUVIU
BALSAS”

S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galimą išsirašyti per “Nau
jienas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

“A. L. Balsas”
Casilla d e Correo 303,

Buenos Aires, Argentina

į AR ŽINOTE KĄ i
:: rašo i

“KELEIVIS”

pasislėpę 
savo
jį i

jį 
parapi- 
rankas

mėgstažmonės
jis niekam nepa-
nesibijo teisybę

■■ Ar žinai, kodėl vieni jį gi- 
■J ria, kiti keikia, bet visi mėgs- 
į ta jį skaityti?
■J Net kunigai
Ji studijuoja, nors
■J jonims draudžia 
į paimti.
Ij “Keleivį”
Ji dėl to, kad 
i“ taikauja ir 
■J skelbti.
'■ Žmonių mulkintojus ir ap- 5 
■3 gavikus jisai lupa be jokio ■[ 

pasigailėjimo. J

Ji Be to, jame rasi visokių pa- ■! 
•J tarimų, pamokinimų, gražių 5 
Ji eilių, įdomių paveikslų ir ži- ■! 
ij nių iš viso pasaulio. 5
Ji Kainuoja tik $2.00 metams. ■! 
j! Adresas toks: ij

iį “KELEIVIS”
S 253 Broadvvay, :: 
į SO. BOSTON, MASS. į

KM

BEATRIČE 
17 |ew«h

AMBASSADOB
21

DVI PAVYZDINGOS 
KRAUTUVĖS

4184 Archer Avė.
3142 W. 63rd St

OilINIlIFtEIS 
ūse MUSTĖROLE for 

CHEST COLDS
Mother—Give Your CHILD 

Thls Šame Expert Carel
At the first sign of the Dionne Quin- 
tuplets catching cold—their chests and 
throats are rubbed with Children’s 
Mild Musterole — a produet made to 
promptly relieve tbe DISTRESS of 
children’s colds and resulting Coughs.

The Quints have always had the 
best of darė, so mother—you m&y be 
assured of using just about the BEST 
Eroduct made when you ūse Musterole.

[ORE than an ordinary “salve”— 
warming, soothing Musterole helps 
break up local congestion. Also made 
in Regular and Extra Strength for 
those preferring a stronger produet.

MADOS

4729

No. 4729—Pavasarinė suknelė. Su
kirptos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 44, 
46 ir 48

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

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted SL, Chicago, IU. 

čia įdedu 15 centų Ir prairti

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

(Vardas Ir pavardfi)

(Adresas)

(Miestu ir valstija)

I
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KAS DABAR DEDASI LIETUVOJE

KAIP BOLŠEVIKAI ŽLUGDO LIETUVOS 
PRAMONĘ

TURĖJO PAGAMINTI 4,000 PLŪGŲ, O 
NEPAGAMINO NĖ VIENO

III internacionalo Lietuvos 
bolševikų partijos centro komi
teto sekretorius A. Sniečkus, 
grįžęs iš Bolševikijos partines 
konferencijos, padarė Kaune 
pranešimų apie šios konferenci
jos nutarimus, šia proga Mas
koliuos agentas papasakojo įdo
mių dalykų, kaip tvarkoma 
“laisvoji” Lietuva.

A. Sniečkus pradėjo nuo at
vaizdavimo, kaip dirba odos 
pramonė. Pasak jo, Šiaulių o- 
dos fabrikai neįvykdė vasario 
mėn. plano. Fabrikas Nr. 5 ne
atliko nei pusės odos padų pla
no (tik 47%). o fabriko Nr. b 
trukumas s’ekia 35%. Taip įvy 
kę todėl, kad fabrikai neapru- 
pinami chiniikala s Į Maskvą 
buvęs pasiųstas “draugas” Lc 
vinsonas, bet jis atsiuntęs iš 
ten net 25 telegramas apie che
mikalu išsiuntimą, tačiau t kro- 
vėjo jie “nebuvo gauti ir fabri
kams gresia pavoj.s visišk i 
nutraukti darbų”. Kiti fabrikai 
sauvališkai sumažina jiem' 
skirtų plano normų, o paskui 
pranešu, kad pi: nas išpldytis 
su kaupu. Tuo tarpu iš tikrų ų 
jie plano neįvykdė. Taip atsiti-

Smulkmenų Krautuvėse

ko Kauno metalo fabrike “Ne
ris”. Užtat vienų vienintelę die
nų į “Nerį” atvyko net keturių 
organizacijų kontrolieriai, ku
rie “pasižiurėjo, pasižymėjo 
faktus ir išėjo.”

Geležinkelių transporte esu 
“išimtinai didelių trukumų”. A. 
Sniečkus nurodė Į tokius fak
tus: “Geležinkelių transporte 
nevedama tinkama kova už 
darbo gamybinę drausmę. Tai 
liudija faktai, kada darbininkai 
ir tarnautojai atvyksta į darbą 
ne laiku. GeležinkcLų transpor
te pagausėjo nelaimingi atsitiki
mai. Labai dažnai garvežiai il- 
•gai sloviiruoja tarp uose stoty 
-e, vietoje 5 valandų - - 10 ir 
daugiau valandų. Kkraunanu 
r iškraunami vagonai išstev 

2—3 paras vietoje nustatytų 2 
—3 valandų. Smarkiai nesilai
koma prekinių ir keleiviniu 
traukinių judėjimo tvarkraščių. 
Traukinys No. 936 kelyje Vi’- 
nius-Šiauliai išbuvo vietoje 11 
valandų 21 min. — 58 valan
das 30 min., o traukinys No. 
112 tame pat ruože išbuvo k - 
lyje net 75 valandas 35 min.” 
Radviliškio stotyje jau tris mė
nesius stovį 15 neiškrautų ir do
kumentų neturinčių vagonų, o 
penkiems vagonams nuo 1910 
metų pabaigi s esą krovinių do
kumentų. bet nacių vagonų dar 
iki kovo vidurio nesulaukta.

Negeresnė ir kitų įmonių pa
dėtis. Kauno tekstilės fabrike 
“Boston” neveikia žibalinėms 
lempoms ir žibintuvams reika
lingų dagčių mašina, o kaime 
tokių dalykų “labai trūksta” 
“Gumos” fabrike Kaune yra 10 
automatinių audimo staklių, bet

FOR NEW

PACKARD - CHRYSLER - PLYMOUTH
3451 

Archer Avė.
Tel.

VIRginia 
1515

4030
Archer Avė.

Tel.
VIRginia 

2332
BALZEKAS MOTOR SALES

“U WILL LIKĘ US”

VISI TELEFONAI:
ATLANTIC 4290

DYKAI Aprokavimas
NEREIKIA NIEKO ĮMOKĖTI, 

36 Mėnesiai Išmokėjimui. 
Tikra lietuvių kompanija.

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

jos taip pat neveikia. Trikotažo 
gaminių staklės stovi be darbo, 
nes nėra adatų. Vilniaus triko
tažo fabrike dėl adatų nebuvi
mo stovėjo be darbo net 40% 
mašinų. Okupuotoje Lietuvoje, 
pasak Sniečkaus, “jaučiama di
delė vario stoka”. To'dėl į ga
mybos planą nebuvo įtrauktos 
žibalinės lempos. Tačiau “Ne
ries” fabrike esą didelių vario 
atsargų iš “kapitalistines” L.’e 
tuvos laikų.

Maisto pramonės komisaria
to įmonėse “nepaprastai nerti 
pestingai elgiamasi su gatavai: 
gaminiais. Alaus bravore “Rau
donoji Pašvaiste” sudaužoma 
labai daug butelių. Vidutiniškai 
per vieną menesį sudaužoma 
daugiau kaip 15,000 butelių, o 
per 1941 m. sausio ir vasario 
mėnesius buvo sudaužyta 34,- 
605 buteliai”. A. Sniečkus galįs 
paminėti “dar eilę faktų”.

Toliau A. Sniečkus nurodė į 
skandalingus antisanitarinės pa
dėties faktus: “štai, pav., Para
mos” kepykla Kauno mieste tu
ri gerus įrengimus, didelį gamy
binį pajėgumą. Gamykloje yra 
visos sąlygos geram darbui, ta
čiau patalpose nešvaru, korido
riaus sienose pelėsiai, ant langų 
purvas, ant krosnių, kur džiovi
nami makaronai, mėtosi surū
dijusi skarda, įvairus griozdai, 
sąšlavos ir k t. Ant plytos, kur 
kepami cukrainiai, mėtosi nuo
rūkos. Darbin’nkai darbo metu 
ruko. Dėžės, kuriose yra cuk
rus, blogai uždaromos, į jas pa
tenka įva:rųs daiktai. Tvarkos 
šitoje gamykloje nėra”. Vil
niaus odos fabrike No. 1 dėl 
ventiliacijos neveikimo toks o- 
ras, kad “naujai atėjęs žmo
gus ilgiau kaip 10 minučių čia 
išbūti negali. Arba štai Kaune, 
;okie fabrikai kaip “Neris”, 
“Metalas” yra antisanitarinėse 
sąlygose. Fabriko “Neris” teri
torija užversta įvairiais daik
tais, aplinkui purvas, fabriko 
įastatai yra nepatenkinamoje 
padėtyje. Visų pastatų stogai 
teka, todėl labai genda fabriko 
rengimai”.

Vietinę^ pčai^pi)ė^^omisaria-; 
■;as turėjęs pagaminti pavašar b 
sėjos reikalams 4,000 plūgų, o 
“nepagamino nei vieno plūgo”. 
Taip pat riebalų — sviesto pla
nas neįvykdomas. Bet ir iš pla
navimo komisijos, nustatant 
planą, “nematyti rimto, apgal
voto darbo”. Pasak Sniečkaus 
“musų įmonių meisteriai dau
giau laksto, ieškodami įrankių, 
arba dirba raštinės darbus”.

Tokios padėties akivaizdoje 
bolševikų partija nutarusi prie 
centro komiteto paskirti nei 
tris naujus sekretorius: vietinės 
pramonės, maisto pramonės ir 
transporto reikalams.

Kai dėl žemės ūkio, tai Snieč
kus nedviprasmiškai pasakė: 
pagrindinis musų 1941 m. liau
dies ūkio plano uždavinys yra 
socialistinių žemės ūkio formų 
sustiprinimas, t- y. kolchozų į- 
vedimas.

SOUTH GENTER PLUMBING &
HEATING SUPPLY GOMPANY

6 West Garfield Blvd.

NAUJIENOS, Chicago, III. __________

Įvairios pasaulinės žinios
Airijai bus teikiama 

parama
WASHINGTON, D. C., bal. 

13 d. — Valdžios sluoksniuose 
eina kalba apie galimybes su
teikti paramą Airijai.

Manoma, kad prezidentas su
tiks pritaikyti prieš diktatorius 
nukreiptą įstatymą Airijai ir 
duoti jai maisto produktų. Tuo 
reikalu vedamos derybos su Ai
rijos vyriausybe.

Norima, kad už suteiktą Ame
rikos paramą Airija leistų Ang
lijai naudotis kai kuriais uos
tais.

Z Irakiečiai paėmė 
britų tvirtovę

NEW YORK, N. Y., bal. 13 d. 
i— New Yorko radijas šiandien 
girdėjo, jog Irake vyksta gana 
Smarkios kovos tarp britų ir 
perversmą padariusios valdžios 
kariuomenės.

Irakiečiai paėmė vieną britų 
tvirtovę ir areštavo visus britų 
kareivius. *

Dabartine Irako valdžia ne
nori britams pripažinti teisės 
ginti žibalo versmių, šias tei
ses britams buvo davusi atsta
tytoji vyriausybė.

WASHINGTON, D. C., bal. 
13 d. — Appalachian anglių ka
syklų savininkai vakar pranešė 
John Lewis, kad jie nori su juo 
susitarti dėl darbo sąlygų atei
nantiems metams.

Manoma, kad pirmadienį bus 
susitarta ir prasidės darbas.

AVASHINGTūN, D. C., bal. 
11 d.—-Prezidentas Rooseveltas 
nutarė pasiųsti artistą Douglas 
Fairbanks Jr. į pietų Amerikos 
valstybes geresniems santy
kiams užmegzti.

Prezidentas patarė Fairbank- 
sui užmegzti ryšius, išklausyti 
gyventojų nuomones ir infor
muoti apie budus santykiams 
pagerinti.

vėsiu budu, su

ELEKTRIKINIAIS
VALGIŲ
(RENGIMAIS

kepimo katilą ir 
anglinės" rųšies elek-

Paveikslas parodo elektrišką 
“deep-fat” . _ 
naują "anglinės" rųšies elek
trišką broilerį tipiškoj apylin

kės valgykloje.

Virkite svariu, patogiu

ELEKTRIŠKI kepimo katilai didina peliią-mažina išlaidas
Apylinkių valgyklos įsitaiso elektriškus liepimo kati- 
lūs nes pastovi karščio kontrolė ...

• • • palaiko vienodą temperatūrą
• • • Pašalina perkaitinimo pavojų
• • • pašalina perdidelį riebalų sugėrimą
• • • taupo riebalus tolimesniam vartojimui
• • • užtikrina gerai prirengtus, skoningus valgius

Nemokamai demonstracijai elektriško kepimo ka- 
lo arba elektriško pečiaus kepimui, telefonuokit 
RANdolph 1200.

C0MM0NWEALTH EDISON COMPANY

PASIŪLOS PAVASARIUI 
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS

Čia Nereikia Cash
Rolfe— 1OO ket. pfedu ___________ JI.OO
Skysta* Storame Cementas. 

(5 ral. ken.) Oal.
VPallboard—dideli imotal, pfeda ____  2c
Plasterboard, pfeda .........     2c
Maliava, re*. fl.OS, specialiai f 1.25 
2x6, speciali kaina, pfeda_______3%c
Cedrfniai Poetai (7 pfedu) ...........  10c
116 Obliuotos Ir pritaikytos lentos l%c 

ui pMą
Taipgi Cementas, Smiltys, žvyral 

NEREIKIA C ASU 
Apskaitliavimas ir Pristatymas Dykai 

ALBERT LUMBER
& SUPPLY CO. 

3800 SO. WESTERN A VENDE 
Tel. LAFayette 2101 

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

PASKOLA"“"““I n V11U LQ išmokėjimais 
nuo 5 iki 20 metų.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
Mokame 314% Dividendų 

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

Tvmss $1,000,000.00

Atrodykite Metus Jaunesni 
NATŪRALIAI ATRODANTI

Dantų Fleitai

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

PIcitai 
Pataisomi $1

$050
■ I iki

$35

Apkain. 
Nemok.

Ele j na Bros

Lavndale Daniai 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.
Vidumi iešėio Ofisas Atdaras 

Sekm. 10 iki 4.

opine

LS-nnisą atstovas iš

mus

mui.

Gaukite Faktus!

aiškina jums patogu-

suteikia žema elektros 
kaina virimui ir kepi

DABAR LAIKAS INVESTUOTI PINIGUS Į

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA 
— iš stoties —

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di
džiausia lietuvių organizacija. Tai lietuvių 
apdraudos tvirtovė Amerikoje. Tai lietuvių 
brolybės fraternalė organizacija. SLA- trokš
ta dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais vienon didelėn ir gražion šeimy
nom Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau
jiems nariams priimti.

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

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

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

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

807 Weet 30th Street, New York, N. y.

Dainuos K. Sabonis, ‘ Gim
nazisčių” Duetas, Daly
vauja “Dėdė” Vaitekū
nas, bus muzika, drama, 
juokų, pranešimų ir t. t. 
Pavasaris. Visiems malonu 

girdėti smagias daineles, ypač 
prigimtos šalies. Dėl to Peoples 
Krautuvė rengia specialiai sma
gų programą šiandien, antra
dienį, reguliariu laiku 7 vai. 
vakare iš stoties WGES, 1390 
kilocycies.

Programo išpildymui yra už
kviesti žymus artistai bei' ta
lentai: Kastas Sabonis, “Gim
nazistės”, “Dėdė” Vaitekūnas 
ir eilė kitų.

Bus smagu ir malonu vi
siems pasiklausyti. Prie to, bus 
gerų žinių apie namų reikme
nis, nes šį sykį Pėbples Krau
tuvė tęsia didį pavasarinį iš
pardavimą, kame yra gera pro
ga visą ką susipirkti specialiai 
sumažintomis ’ kainomis; —XX

UNIVERSALSAVINGS& LOAN ASS’N.
1739 SOUTH HALSTED STREET

Mokame 3l/z Nuošimčio ant Visu Investmentų.
■ ' . ; r '.

Jūsų indėliai apdrausti iki $5,000.00 per Federal Savings and Loan Insurance Corporation,

Washington. D. C.

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

NAUJIENOS
1739 So .Halsted St,
Chicago, III.

Vardas------------------------------------

Adresas---------------------------------

Miestas ------- —------------------------ -

Valstija ----- ;------------------------
------ ---------- ---------J

i
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Th< Lithuanian Daily* new*

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

Subscription R a tęs: 
$6.00 per year in Canada 
$6.00 per year outslde of Chicago 
$8.00 per year in Chicago 

3c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, 111., under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted 3t.. 
Chicago, III. Telefonas Ganai 8500.

Sovietų-Japonų paktas
Rusijos diktatorius vėl nustebino pasaulį, padaryda

mas sensacingą diplomatinį žingsnį. Velykų dieną jisai 
pasirašė neutralumo ir draugingumo sutartį su Japonija.

Sensacija šį kartą nebuvo tokia didelė, kaip 1939 m. 
rugpiučio mėnesį, po Maskvos pakto pasirašymo, nes su 
Stalino diplomatiniais šposais pasaulis jau yra apsipra
tęs. Tačiau šis sovietų valdžios žingsnis visgi labai nu
stebino daugelį žmonių Europoje ir Amerikoje.

Jisai buvo netikėtas. Pastaruoju laiku Maskva buvo 
padariusi keletą žestų, kurie atrodė, kaip ženklas to, kad 
sovietų valdžios simpatijos vis labiau ir labiau linksta 
“ašies” priešų pusėn. Maskva barė bulgarus už tai, kad 
jie įsileido į savo teritoriją nacių armijas. Ji pasižadėjo 
būti neutrali turkų atžvilgiu, jeigu šiems tektų stoti į 
karą ir ginti savo sienas. Ji pasirašė draugingumo sutar
tį su naująja Jugoslavijos valdžia, kuri atsisakė nusilenk
ti prieš Berlyną. Pagaliau, Maskva išreiškė savo nepri
tarimą vengrų įsiveržimui į Jugoslavijos žemę.

Ir staiga, po tų visų neva priešingų “ašies” agresi
joms pareiškimų — draugingumo paktas su Hitlerio ir 
Mussolinio partneriu!

Neseniai mums teko šioje vietoje kalbėti apie bolše
vikišką “dez-informaciją”. Dabar aišku, kad ne kas kita, 
o tik dezinformacija, buvo visi Maskvos nepasitenkinimo 
pareiškimai dėl Balkanų įvykių per keletą pastarųjų sa
vaičių. Stalinas dūmė akis Londonui ir Washingtonui, 
stengdamasis juos įtikinti, kad jisai jau “pyksta ant Hit
lerio” ir rengiasi prieš jį “sukilti”. Washingtonas buvo' 
juo patikėjęs ir nuėmė “moralinį embargo” nuo ekspor
tavimo kai kurių dalykų į Sovietų Sąjungą.

Bus dar ir dabar“ žmonių, kurie sakys, kad šis nau-' 
jas Stalino susirišimas su agresorių “ašim” nėra atkreip
tas prieš demokratijas. Jie aiškins, jogei Maskva nori' 
sau užtikrinti saugumą Tolimuose Rytuose, kad ji galė
tų kovoti su naciais vakariniame savo fronte. Bet reikia 
atsiminti, kad 19’39 m. rugpiučio paktas, pasirašytas 
Maskvoje, atidarė Hitleriui kelią į Lenkiją. Slapti to pak
to paragrafai numatė Lenkijos sudraskymą ir Pabaltijo' 
kraštų okupavimą. Nėra abejonės, kad turi slaptų para
grafų ir ši Velykų dienos sutartis su japonais. Galima 
numanyti, kad jie liečia (pirmoje eilėje Kinijos kailį. Ga
limas daiktas, kad ta sutartis apima ir tam tikras teri
torijas Mažojoje Azijoje — sakysime, Turkijos ir Irano 
(Persijos).

Pažymėtina yra tai, kad už dviejų valandų po to, 
kai sutartis buvo pasirašyta, iš Maskvos išvyko Berly* 
nan, pasiėmęs sutarties tekstą, nacių ambasadorius gra
fas Von Schulenberg. Aišku, kad ir Hitleris yra suinte
resuotas jos turiniu.

Kokios bus šito naujo plėšikų susitarimo pasėkos, 
parodys ateitis.

Rytų frontas
Hitleris jau turi dviejų frontų karą, ko jisai visą 

laiką stengėsi išvengti. Jisai jau nebegali sukoncentruo
ti visų savo jėgų šiaur-vakarinėje Europos dalyje ata
koms prieš britų salas, žymi dalis jo kariuomenės ir, gal 
būt, pusė jo oro jėgų veikia Balkanuose ir šiaurės Afri
koje.

Šito rytų fronto sudarymas tai — neapsakomai di
delis Britanijos laimėjimas. Nežiūrint, kaip pasibaigs 
mūšiai Balkanuose, Hitleriui jau yra suduotas labai skau
dus smūgis. Jisai terioja tą sritį, iš kurios Vokietija gau
davo daugiausia maisto produktų ir žaliavų pramonei, 
ir jisai ardų kelius, kuriais tie produktai ir tos žaliavos 
buvo į Vokietiją gabenami.

Hitlerio “luftwaffe” (lėktuvai) dabar degina gaso- 
liną, atakuodama kartu Angliją ir Jugoslaviją bei GraL 
kiją. Juo ilgiau taip eis, juo greičiau išsisems skystasis 
kuras, be kurio nacių karo mašina paliktų be vertės. O 
kaip dabar atrodo, mūšiai Balkanuose gali tęstis ne saJ 
vaites, bet mėnesius. Tenai gali net susidaryti pastovi 
pozicijų linija, kaip kad buvo pereitame kare prie Ver- 
dun’o. Tuomet tarp 50 ir 100 nacių divizijų butų “pririš
tos” Balkanuose ilgam laikui.

Bet Balkanai tai — tik pryšakinės rytų fronto po
zicijos. Jo centras yra Egypte ir aplink Suezą. To cen
tro naciai dar nepasiekė.

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu:

Metams......... .............    $8.00
Pusei metų _____________ .... 4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiams -....1.50
Vienam mėnesiui ........... .75

Chicagoj per išsiuntinėtoj us;
Viena kopija _____ 3c
Savaitei ......    18c
Mėnesiui ..............  75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: (Atpiginta)

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

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

Orderiu kartu su užsakymu.

PAMALDOS COVENTRY KATEDROS GRIUVĖSIUOSE^-APŽVALGA
VISUOTINAS BALSAVL 

MAS BRITŲ KOLO
NIJOJE

Anglijos atstovų bute nese
niai buvo paskelbta, kad Jam- 
aica konstitucijoje daroma 
stambių reformų. Jos buvo pri
imtos, pasiremiant vakarų In
dijos karališkos Komisijos re
komendacijoms. Tos komisijos 
narys yra Sir Walter Citrine, 
darbo unijų kongreso generali
nis sekretorius.

Jamaica yra sala, kurią pir-» 
mas atidengė Kolumbas. Kadai
se toje saloje buvo didžiausia 
vergų prekybos rinka. Metai 
laiko atgal buvo paminėta ver
govės panaikinimo šimto melų 
sukaktis.

Šitai savo kolonijai Anglija 
dabar suteikė visuotiną balsavi
mą. Legislaturos narių skaičius 
bus dvigubai padidintas. Jamai
ca turi IVi milijono gyventojų. 
Iš jų 16,000 yra baltaveidžiai, 
850,000 negrų, o kiti maišytų 
rasių žmonės. Dabar tie kolo
nijos gyventojai turės teisę or
ganizuotis į darbininkų unijas 
ir dalyvauti savo valdžios rin
kimuose.

Tai dar vienas įrodymas, kad 
Britų kolonijos turi progą Įgy
ti laisvę ir kad anglai rūpinasi 
savo kolonijų gerove ir kultū
ra. Tai ne imperializmas.

DRĄSUS “KRITIKAI”

Nuo to laiko, kai bolševizmas 
ėmė darytis nepopuliarus, tai 
atsirado daug drąsuolių, kurie 
jį “kritikuoja”, patys apie jį 
neišmanydami. Kritikuoja ir 
tie, kurie pirmiau jį girdavo ir 
gėrėdavosi jo tariamuoju 
“marksizmu”.

Tokių “kritikų” yra keletas 
ir pas lietuvius. Kl. Jurgelionis, 
kuris kitąsyk buvo sužavėtas 
sovietų “atsiekimais” ‘ pramo
nėje (kai jisai perskaitė Sidney 
Webb knygą), paskui staiga at
sisuko prieš bolševikus ir ėmė 
juos piktais žodžiais plūsti. Ne
sugebėdamas rimtais argumen
tais prieš bolševizmą kovoti, ji
sai įsikando kolioti Marksą ir 
“marksizmą”.

Panašiai, tik ne taip fanatiš
kai, skeryčiojasi ir buvęs bol
ševikų garbintojas J. Laukis. 
Jisai irgi smerkia bolševikus už 
jų tariamą “marksizmą”, o Šį 
jisai lygina su hitlerizmu ir fa
šizmu, kurių steigėjai esą, anot 
jo, “kiti du Markso vaikai”. Le
niną jisai laiko teisingu Mark-1 
so mokslo aiškintoju ir sako;

“Darbininkų diktatūra yra 
Markso išradimas.” (“Lietu
va”, 1941 m. vasario m.).
Iš kur p. Laukis tai žino? 

Veikiausia, iš bolševikų, kurių 
“proletarišką revoliuciją” jisai 
seniaus karštai rėmė. Nors jisai 
dabar jau neva prieš bolševiz
mą kovoja, bet jo protas dar 
nėra išsivadavęs iš bolševizmo 
įtakos.

Yra faktas, kad “proletariato 
diktatūra” buvo išrasta daug 
anksčiau negu Marksas užgimė. 
O Markso išradimas buvo štai 
koks: jisai pirmas paskelbė, kad 
darbininkai, privalo kovoti už 
demokratiją. Ir jisai ne tiktai 
pirmas tą Idėją darbininkų ju
dėjime iškėlė, bet įrašė ją į dar
bininkų partijos programą ir 
pats kovojo už tos įdėjos įvyk
dymą gyvenime. Kai 1848 m. 
kilo revoliucija Vokietijoje, tai 
K. Marksas, sugrįžęs iš Pran
cūzijos, įsteigė Koeln mieste lai
kraštį (“Neue Rheinische Zelt- 
ung”), po kurio vardu buvo už
dėtas per visą pirmą puslapi 
užrašas: “Demokratijos Orga
nas” (“Das Organ der Denio- 
kratie”). Toje revoliucijoje 
Marksas ir jo draugai kovojo 
už demokratijos įsteigimą Vo
kietijoje, o ne už “proletarija- 
to diktatūrą”, šitam savo nusi
statymui jisai paliko ištikimas 

visą savo gyvenimą,
Šitų faktų p. J. Laukis, ma

tyt nežino. Apie Markso Idėjas 
ir veikimą jisai iš viso žino tik
tai tiek, kiek jam teko vienur- 
kitur nugirsti. Nei Markso raš
tų, nei darbininkų judėjimo, 
kuriame Marksas dalyvavo, ji
sai nestudijavo. O betgi jisai 
“kritikuoja” marksizmą ir drą
siai sprendžia, kad esąs teisin
gas, o kas neteisingas Markso 
mokslo aiškintojas, Drąsos jam 
netrūksta rašyti apie tai, apie 
ką jisai nieko neišmano.

VISOS PARTIJOS ŠVEL 
CARIJOJE PRIEŠ 

NACIUS

Nors Vokietija viešai- įspėjo, 
kad Šveicarija susilauks tokio 
pat likimo, kaip Balkanai, jeigu 
ji “persekios” nacių pritarėjus, 
bet ta kalnų respublika stipri
na savo sienas ir krašto viduje 
jungia j daiktą visas jėgas ko
vai prieš hitlerizmą. Visos par
tijos, pradedant katalikais ir 
baigiant socialdemokratais, su
darė vieningą frontą prieš na
cius.

Reikia atsiminti, kad Šveica
rija šiandien yra iš visų pusių 
apsiausta totalitarinių diktatū
rų teritorijomis. Kad naciams 
ir fašistams nepasisektų suskal
dyti krašto vienybę, valdžia, 
kaip praneša “The New Leader” 
korespondentas, pradėjo vykdy
ti milžinišką socialinės gerovės 
programą. Puikus vasarnamiai 
Alpų kalnuose ir prie ežerų, kur 
pirmiau gyvendavo tiktai tur
tuoliai, yra pavesti darbininkų 
vaikų kolonijoms, kaipo sveika
tos įstaigos. Visas šitų įstaigų 
išlaidas padengia valdžia arba 
tam tikras socialdemokratų 
fondas. ■

Valdžia daug svarbos deda 
tam, kad butų aprūpintos šei
mos kareivių, tarnaujančių 
fronte. Pernai metais valdžia 
šitam tikslui išleido 190 milio> 
nų frankų ($47,000,000), kas 
sudaro milžinišką sumą kraš
tui, kuris 4uri tik apie penkis 
milionus gyventojų. Valdžia, be 
to, labai rūpinasi, kad butų ly
giai skirstonias tarp visų gyven
tojų maistas, taip kad nereikė
tų vieniems badauti, kuomet ki
li turį perdaug,

žodžiu, demokratijos apgyni
mui Šveicarija stengiasi vykdy
ti demokratiją visose gyvenimo 
srityse. j .

*--u—.. .... .... UA I

Mokykla Aplikan- 
tams į Karo Aviaciją

Ateinantį pirmadienį Grane 
High mokykloje bus atidaryti 
vakariniai kursai jauniems vy
rams, kurie norį įstoti į karo 
aviaciją, bet kuriems trūksta 
prirengiamojo mokslo.

Kursai bus nemokamai.

$5,500,000 Pelno
Baltimore and Ohio gelžkelis, 

1939 metais turėjęs $1,622,000 
nuostolių, pereitus metus už
baigė su $5,549,000 gryno pel
no. Per metus turėjo $177,175,- 
464 apyvartos.

BRIDGEPORT. — Betyrinė
damas tariamą apiplėšimą A 
and P krautuvėje, ties 3422 S. 
Halsted street, ant seifo užgriu
vo ir sunkokai susižeidė 40 m. 
policistas, Michael McCartby.

J. Barkauskas 
Auto Nelaimėje

BRighton park. — Prie 
Archer avenue automobilio ne
laimėje buvo sukrėstas ir leng
vai sužeistas 22 metų jaunuolis, 
John Barkauskas, nuo 2524 W. 
39th Place. Į jo.automobilį įva
žiavo mašina vairuojama vie
no John Bebak, 4443 So. Greep- 
wood avenuei

NAUJIENŲ-ACM K Telephoto
Didžiojo Penktadienio ryte, per lietų, ši maža anglų vyrų ir moterų grupė 

—įimant policininkus ir ugniagesius, kurie nėra miegoję 3 dienas — susirinko 
garsiosios Covcntry katedros griuvėsiuosna pasimelsti. Katedrą prieš porą mė
nesių, kaip ir visą Covcntry miestelį visiškai sunaikino nacių lėktuvai. Kunigas 
kalbėdamas į maldininkus pasakė, kad “šie griuvėsiai pilni kažkokios keistos 
jėgos. Nesudaro mums jokios svarbos kada mes 'mirsime. Svarbu tik kaip mir
sime.”

DABARTINE LIETUVIŲ IŠEIVIŲ EKONO
MINE IR JURIDINE PADĖTIS 

URUGVAJUJE
Prasidėjus Europoje karams 

ir Čion kasdien jaučiama dides
nė krizė. Žinoma, tokiu momen
tu visuomet nukenčia svetim
šalis — darbo žmogus. Pinigų 
vertė krito, pragyvenimas, maž
daug, dvigubai pabrango; fa
brikams ir šiaip darbams pra
dedant stoti, visiems į akis pra
deda žiūrėti bado šmėkla.

Laukiama, kacl J. V. A. suda
rys a,ramesnius ryšius ir pre
kybą, tai gal .fabrikai pradės 
dirbti? Bet ir tuom atveju būk
lė nepagerės, nes darbininkams 
užmokestis už darbą po seno
vei, o pragyvenimas jau pabran
go ir pinigo vertė nukrito. Pa
jamos toli gražu nėra propor
cingos būtiniausioms išlaidoms. 
Juodadarbiui darbininkui nega
lima išmaityti savo šeimynos, 
todėl čion eina ir moterys į pa
galbą, jeigu tik pajėgia ir ap
linkybės; leidžia; eina dirbti, tar
nauti, nes vienas tėvas nepajė
gia savo šeimos išmaitinti. Yra 
ir tokių labai daug šeimų, kad 
viena moteris lik dirba ir pa
laiko nuo bado visą savo šei
myną! Nuo šio labai nukenčia 
vaikų auklėjimas, nes jie daž
nai būna palikti gatvės įtakai.

Pagal įstatymus jau yra pri
imami darban ir vaikai nuo 
mažens, bet kiekvienas vaikas 
turi turėti specialų leidimą iš 
“Vaikų valdybos” (Consejo dėl 
Nino) t. y. autonominė valdiš
ka įstaiga mažamečiams globo
ti.

Jaunajai kartai fabrikų ir 
šiaip kitoki darbai neigiamai 
atsiliepia tiek fizinį, tiek į dva
sinį subrendimą.

Pradžios mokslas čion dar 
nėra privalomas, nes dar neturi 
pakankamai mokyklų, šiuo at
žvilgiu miestai yra laimingesni, 
bet ant laukų gyvenantieji la
bai nuskriausti. Vyriausybė ir 
visuomenė deda didžiausias pa
stangas kultūros ir auklėjimo 
reikalams, bet dar nuplauks ge
rokai metų ligi galėst įvesti pri
valomą mokymą. Pradžios ir 
Vidurinis mokslas čion yra vel
tui, Pradžios mokslas yra 6 me
tų, ir viešose valdžios mokyk
lose nėra dėstoma tikybos mok
slas. Bet, užtatai, yra didelis 
skaičius privačių mokyklų, iš 
kurių didesnę dalį'veda“ ir už
laiko katalikai (vienuoliai, vie
nuoles ir kunigai) , bet tose mo
kyklose už mokslą reikalinga 
gerokai apmokėti ir, todėl dar
bininku vaikai labai retas ku
ris pasiekia mokslo privačiose 
mokyklose. IŠ lietuvių yra tik 

keletas šeimynų, kurie auklėja 
savo vaikus tokiose mokyklose 
— kiti visi leidžia valdiškose 
mokyklose ir tai nevisi.

Taupesnieji lietuviai (bet jų 
labai yra maža dalelė) įsigijo 
nuosavus namelius, nes čion į- 
sigyti nuosavybė yra labai pa
lankios sąlygos. Gaunama var
žytinėse iš bankų ilgalaikių! 
(dešimčiai, penkiolikai ir dau
ginus metų laikui) išsimokėji- 
mui. Vieton mokėti nuomą, 
mokama ..už nupirktą žemę, ar
ba namelį, ir po kiek laiko iš
simokama ir jau turima savas 
kampelis. Yra ir tokių gudruo
lių, kurie užperka keletą ir nuo 
savęs kitiems išnuomoja ir iš 
tos nuomos moka bankui mo
kestį, o po tiek tai melų pasi
lieka savininku koletus namų.

Jaunesnioji karta, gabesnieji 
Tr apsukresnieji (bet tokių labai 
mažas skaičius) sugeba sau len
gvesnių ir pelningesnių uždar
bių. Todėl jų ateities gyveni
mas bus lengvesnis, negu jų tė
vų. Šis kraštas yra grynai tu
ristinis kraštas, kur vasaros me
lu suvažiuoja iš visų Pietų A- 
merikos kraštų kapitalistai pra
leisti laiką, čionai labai išsiplė
tęs lošimas: ruletą, loterijos ir 
t.t., ir tas azartinis gyvenimas 
yra daugeliui musų tautiečių 
nelaimė, netaupumas, kuris pri
veda prie visiško skurdo ir ba
do.

Daug lietuvių pradėjo verstis 
krautuvėmis ir “traktieriais” 
(barais), bet nesugebėdami ir 
perdaug kredituodami didžiu
ma subankrutavo, ‘o likusieji ir 
gi naudos kolonijai neatneša 
apart skurdo ir šeimų pakriki
mų, nes jau gerai yra žinoma 
girtybės kultūra visame pasau
lyje: ten kur yra azariniai loši
mai, tep girtybė, paleistuvybė ir 
t.t. Yra keli lietuviai siuvėjai, 
staliai Ir kiti amatininkai, ku
rie su keletu darbininkų dar
buojasi, bet didesnių dirbtuvių 
nebepajėgia įsikurti. Lietuviams 
netrūkstą iniciatyvos ir suma
numo biznyje bei pramonėje, 
tik pradžia sunki tiesiog negali
ma neturint bent būtiniausio 
kapitalo.

Urugvajuje veikia darbinin
kams daug naudingų įstatymų. 
Yra pensijų fondas, valdžios ži
nioje (senatvės pensija), iš ku
rios kiekvienas gauna pensiją 
senatvėje, arba netekęs sveika
tos. Tik žinoma mokamos pen
sijos palyginamai yra menkos 
su pragyvenimo brangumu. 
Taip visoje šalyje veikia “Ap- 

draudos Bankas” (valdiškas), 
kuris priverstinai užlaiko visus 
darbininkus apdraudoje ir išti
kus nelaimingam nuotykiui gy
do veltui ir sumoka pusę uždar
bio.

Einant Urugvajaus Konstitu
cija, kiekvienas svetimšalis iš
gyvenęs 15 metų laiko tampa 
automatiškai pilnateisiu piliečiu 
su teisėmis čion gimusioje, ga
li dalyvauti rinkimuose, būti 
renkamas ir t.t., bet ir šiaip nc- 
piliečiams teisūs visiškai nevar
žomos ir galima sakyti, kad 
čion dar yra laisviausias kraš
tas ir demokratiškiausias, vi
siems lygybė nerybota iš visų 
P. A. valstybių.

Nors ir laisvėje gyvendami, 
lietuviai savo dvasioje nerims
ta, jie nuolat žvelgia į anapus 
Atlanto į Europos kraštų, kur 
jis gimęs ir augęs. Besikallmnl, 
nevienas apsiverkdamas sako, 
jei taip ir tiek būtume dirbę 
Lietuvoje, tai jau būtume ge
resnę Ameriką turėję, jeigu bol
ševikai nebūt pavergę Lietuvos, 
tai daugelis būt jau atsisveiki
nęs su šiuomi kraštu. Bet da
bar paskutinieji įvykiai politi
nio gyvenimo Europoje sugrio
vė visas viltis. Nežinia kiek lai
ko reikės gyventi ir liūdėti sa
vosios tėvynės?!., tai šitaip vie
nas kitas lietuvis padejuoja...

Dr. Pranas šacikauskas

Turi Pravesti 
Darb. Balsavimus

Darbo taryba įsakė į 30 dienų 
pravesti balsavimus Silver Steel 
Casting Company dirbtuvėje, 
kur CIO Auto Workers unija 
kovoja už pripažinimą. Darbi
ninkai turės nuspręsti, ar jie no
ri, kad CIO juos atstovautų.

Rytoj Pirmas 
Birutes Motery 
Sąryšio Vakarėlis
Rengia bunco Dariaus-Girėno 

salėje
Rytoj, balandžio 16 d., ne

seniai susiorganizavusi moterų 
organizacija, Birutės Moterų 
Sąryšis, rengia savo pirmą va
karėlį.

Tai bus bunco ir kortų pra
moga Dariaus-Girėno salėje, 
4416 South Wes!ern avenue.

Pirmą kartą “išeidamos į 
publiką”, rengėjos surinko sve
čiams labai daug įvairių dova
nų, taipgi turės paįvairinimų 
programėlį ir kviečia lietu
vius, vyrus ir moteris, kuo- 
skaitlingiausiai susirinkti.

Bilietai 35c., o pradžia 7:30 
v. v, —A. A.
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ARKLĮ AVAGI AI
(Tęsinys)

—Ko jo žiūrėti! Blogas ark
lys, netinka vienu žodžiu sakant
— kumelė! Aš tau, Simukai, 
pasakysiu, kuomet tau tinkamų 
bus arba jtrnų milicijai. Manau, 
jog aš žinau, kokie jums reika
lingi...

Simas nukrėtė nuo savo ran
kovės tėvo rankų, pagriebė sau 
už barzdos, patempė jų, pažvel
gė trumpu žvllg n ai iš apačios 
j šen'o a k* s ir tarė gergždančiu 
balsu, gerklėje staiga kažkas 
užkliuvo:

—Tuojau parodyk!
Broliai sukruto ir pasiruošė, 

nežinia kam. Tėvas griežtai Į 
juos pažvelgė, išlyginęs dar dre
bančių, tyčia iššauktų šypsenų, 
minutę pagalvojo žiūrėdamas į 
save ir staiga, ryžtingai kreste
lėjo galva ir atkišęs į priekį 
rankas, sušuko:

—Ko tu čia komanduoji? Iš 
tėvo pasijuokti atėjai? Vagis aš 
tau, arkliavagys? Laukan, bjau
rybe !..

Simas pasvėrė senį už peties,
— broliai palinko į priekį lyg 
šuoliui, — Simas lengvai senį 
pakratė ir kymiai, dusdamas, 
tarė;

—- Parodyk, nes...
Jis pasidairė ir pamatęs pasi

ruošusius šuoliui brolius, pašo
ko link durų, ištraukė švilpukų 
ir pridėjo prie lupų.

—Na!
Tėvas nusigandęs įkibo į Si

mo rankų, sulinko, meiliai ir

TONY LUKOŠIUS 
Geriausias Brighton Parko 

DRABUŽIŲ 
VALYTOJAS 

2555 W. 43rd St. 
Reikalui Esant Šaukite: 

Tel. Lafayette 1310

skubiai tarė mirksėdamas aki
mis ir lydumas seiles:

—Juk aš nieko ... aš parody
siu.., Parodysiu.,.. Pajuokavau... 
žiūrėk, koks karštakošis!.. Pa
slėpk švilpukų, paslėpk! Kurių 
jau ... Nėra į kų pažiūrėti, bai
sus daiktas. Todėl ir...

Simas neklausydamas ryžtin
gai žengė link durų į kiemų.,. 
Senis už jo pečių išsitiesė ir 
griežtai pažvelgė į sunUs. Tie 
pakratė galvomis, lyg supratę 
žvilgsnį ir \ isi trys, kažkokio 
įsiutimo apinit', žengė prie Si
mo, Simas gerai žinojo ūkio pa
status — jis ėjo tiesiog prie di 
džiosios kūtės. Ten stovėjo ark
lys. S mas iš karto jį pažino 
prisimindamas apvogto valstie
čio pasakojimų. Pašlijęs, tylė
damas, nesulaukęs dar iki prie 
jo priėjo tėvas ir broliai, Simas 
išėjo iš kūtės ir sėdo ant ak
mens po lietumi, nesąmoningai 
įsmeigęs akis žemėn. Senis tru
putį palaukė ir įtikinančiai tarė:

—Svarbiausia, arklys — nie
kam vertas, nevertas arkliukš- 
tis, niekis...

Simas tylėjo nepakėlęs gal
vos. Tėvas sumišęs pažvelgė į 
jo pakaušį, į vienų taškų, patin 
pakaušiu, vėliau pažvelgė į su
ims ir, pasilenkęs, karštai su- 
švagždejo Simui į ausį:

—Simai, ei, Simai! Tai ne tas 
arklys, dievaži, ne tas! Aš jį 
anų dienų pirkau pas vienų pra
eivį, jam nebuvo reikalingas, jis 
norėjo traukiniu važiuoti! Jis 
tik panašus į anų, bet ne tas 
pats. Mes jį perdažysime ir nie
kas nepažins! Simai, ei, Simai!

Simas pakratė galvų ir trum
pai sumykė, lyg iš skausmo. 
Tėvas išsitiesė, nusigandęs pa
žvelgė į sūnūs, sūnus tokia pat 
baime ir neryžtumu pažiurėjo į 
jį. Senis prikaičiojančiai tarė 
kasydamas pakaušį:

Sicilijoje, beveik šešėly garsaus Etna viršukalnio (dešinėj), vokiečių lakūnas 
ir du kariai, atsisėdę ant milžiniškos oro bombos, kuri skirta anglams ir grai
kams, šildosi skaisčioje pietinės Italijos saulėje, ši fotografija, perėjusi vokiečių 
cenzūrų, italų linijos lėktuvu atvežta Pietų Amerikon, o iš ten Kliperiu į Jungtines 
Valstijas. (

—Ech, juokai, dievaži, vieni 
juokai!..

Ir griežtai, lyg abejodamas, 
užklausė sūnų:

—Ir kaip tai atsiliko? Velniai 
žino...

Simas vos vos tesu judino pe
čius ir dar labiau nulenkė gal-

Ir prikišęs savo veidų prie 
sūnaus veido, viliojančiai su- 
švagždėjo:

—O šių kumelę mes, — nie
kas nesužinos, — perdažysime 
ir parduosime į tolimų kaimą, 
o jei kaip ir kiton gubernijoj 
— gerai?

prie žemės dairydamiesi į tėvų. 
Tėvas pamažu pakilo nuo ie- 
mės kosėdamas ir spiaudyda- 
masls, priėjo, bakstelėjo į sū
naus šonų butu ir piktai su- 
švagždčjo:

—Taip ... išduoti tėvų... Na, 
sakyk ... paskutinį kartų klau
siu .išduosi?

Simas vieton atsakymo įtrau
kė sj randa, įkvėpė į plaučius 
oro ir visu balsu pradėjo šauk 
Ii. Jo riksmas greitai nutruko 
nes bro.iai jam užėmė burną 
Senio veidas prisidengė raudo 
nomis dėmėmis. Spjaudydamas 
seilėmis, tiypdamas kojomis į 
žemę, kratydamas galvą, įsiutęs 
nesąmoningai šaukė:

Muškite jį, mirtinai muški
te!

Ir parpuolęs ant kelių, dre
bančiomis rankomis pirmas kir
to sunui.

Vakare, užuolankomis, nu
tempė broliai Kuzinų Simų na
mon.

Apvogtas va'stietis, paryčiu 
atvažiavęs, ilgai beldėsi į Kuzi
nų namus. Nesulaukęs atsaky
mo, jis įėjo lyg į tuščių namų 
r staiga pase ko atgal. Ant gon- 
ke’ių jis kažkodėl pritūpė su 
nusigandusiu veidu ir bobiškai 
spiegdamas, garsiai, nusiminęs 
pradėjo šaukti...

Verte St. Miščikas-ižemys 
1940—VIII—19 d.

(GALAS)

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK
_ DR. P. VILEIŠIS

AUtOVM
Prudential Ins. Co. of America 

175 VV. Jackson HAR. 2504
Home Office Kewark. N. J.

4433 8. Californta Are. Laf 677J

BR1DGEPORT ROOF1NG AND’ 
8HEET METAL CO.

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

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

apdraustas.

Remkite Lietuvišką 
žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.—WHOLESALE 
4707 S. Halsted St. 
Tol. Pouievard 0014

N epriklausomybė 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansiniai apsirūpinęs. Statyki
te, remontuokite ir Įsigykite na
mus pagal musų ilgamečio iš
mokėjimo planus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $5,000 mokame 314%.
KEISTUTO SAVINGS 

and LOAN ASSOCIATION 
JOS. M. MOZERIS. Sec.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

Kemkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
STATOME NAUJUS

NAMUS

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

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

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
Spies Tax ekstra.

BLACK BAND LUMP ... 59.75

va. Iš šio judesio senis staiga 
suprato, jog nėra ko slėpti ir 
reikia veikti. Jis vėl pasilenkė 
prie sūnaus ir nusiminęs su- 
švagždėjo:

—Simai, ei, Simai, — mes, ži
nai, kaip? Mes štai kaip pada
rysime...

Jis dar labiau prisilenkė prie 
stiliaus ausies ir tęsė ryžtingiau 
ir labiau pasitikįs:

—Mes štai kaip... Tu tučtuo
jau važiuok, padaryk tvarkų, 
dėl viso ko, pasiųsk žmones, 
o mes, naktį, vėl jį nuvarysime, 
prie tvoros prakeiktų paliksi
me.

Jis patylėjo ir nuoširdžiai bei 
švelniai tarė: 1 •

—Svarbiausia — niekam lie

simas įdomiai pažvelgė į se
nį, nusišypsojo, nejudėdamas, 
nesudrebinęs ne vieno muskulo. 
Aplaižęs lupas ir nurijęs jis. pa
mažu, su dideliu vargu ture:

—Puiku.
Senis dar bijojo, neryžtingai 

pažvelgė Į savo sunūs, š e taip 
pat ne visai tikri, paleido |jro- 
lį. Jis giliai atsiduso, paraive 
pečius lyg butų buvę nutirpę, 
pažiurėjo į visus ir staiga tvir
tai kirto tėvui kumsčia į kru
tinę, jog anas užvirto. Simas 
greitai pasileido bėgti atsiseg
damas pakeliui revolverio mak
štis, bet broliai jį pavijo prie 
pat vartų, sugriebė ir prilenkė

I <. LJ’1 ’

Į Turtas Virš $5,500,000.00 x
5 x

E Apart Apsaugos, Turime O/ir n Afin fl fi 
ATSARGOS FONDĄ Virš^JUjUUU.UU
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Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų 
MOKAME DIVIDENDŲ 3H%
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i LOAN ASSOClATIONoF Chicago 
Š JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

4192 Archer Avenue
VIRginia Hbl
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Jonas Rodinas, Jonas Jasinskas 
Ant. Labanauskas, H, Rajewski 

“Shorty”

DOMINIKAS KURAITIS Savininkas 
AGENTAI

MILDA
BUICK SALES
VIENINTĖLfi LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

NAUJA VIETA:

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

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

“NAUJIENOS”
1739 South Halsted Street z

CHICAGO, ILLINOIS
Susipažinimui kopiją pasiųsime veltai 
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tikęs arklys, — vienu žodžiu — 
kumelė. Nėra ko tau užsigauti, 
— gal sukertame rankomis? 
Niekas nieko nesužinos...

Simas sėdėdamas išsitiesė, 
žvairomis, lyg rodos lik dabar 
pažindamas, pažvelgė į tėvų, 
apsidairė, pakilo ir lygiai, taip 
pamažu ir lotai pridėjo prie lu
pų švilpukų. Tėvas godžiai, pra
vira burna jį sekė. Pamatęs ve! 
švilpukų, senis mirktelėjo sū
nums ir jie vienu akimirksniu 
pakibo ant brolio rankų. Simas 
nesipriešino. Jam išpuolė švil
pukas, sulinko ir lyg pritūpė 
nuleidęs galvų, nesipriešinda
mas stovėjo tarp brolių. Tėvas 
priėjo, griežtai, be šypsenos ta
rė:

—Simai, tu nejuokauk! Liau
kis, sakau! Mes norime geru
mu. Sakom tau; grąžinsime ar
klį, na, grąžinsime!

Patylėjęs ir nesulaukęs atsa
kymo jis piktai pridūrė pakėlęs 
balsą:

—Ką, tu norėjai išduoti, tu 
supranti? Aš tavo tėvas, ar ne?

Ir vėl nesulaukęs atsakymo, 
tarė ramiu balsu, pirklišku to
nu:

—Na, štai kas! Aš tau vėliau 
arklį parūpinsiu. Veltui, girdi? 
Nuo tėvo bus dovana. Jau pini
gų nepagailėsiu, tokį arklį pa
mpinsiu, kokio niekas visame 
apskrityje neturi. Sukertame 
rankas?

Simas pakelė galvų ir, žiūrė
damas tiesiog į akis, tarė pa»- 
prastai ir nemandagiai lyg vi
sa kas atsitiko buvo vien žais
las:

—Na, leisk, ką gi! Neturiu 
laiko čia vozolis!

Broliai nenuleisdami aklų 
nuo tėvo tvirtai laikė Simą. Tė
vas linksmai, nepasitikėdamas, 
baimingai žiūrėdamas į Simų 
suriko:

—Tuomet gal rankomis su-, 
mušame? Na, turėsi puikų ark- 
11-

Gaisras yra jūsų namo didžiausias
PRIEŠAS!

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

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

• TĖMYKITE, kad reika
lingi remontai prie namų 
butų tuojau atliekami. Se
nas, išdžiuvęs medis kvie
čia gaisrą.

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

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

T. RYPKEVIČIA
“BASOM VISOKIA APDRACDĄ"

1739 SOUTH HALSTED STREET

šaukite CANAL 8500
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• Mūrinius arba medinius
• Taipgi taisome senus
• Parupinam paskolas 

lengvomis sąlygomis
• Jei turi lotą, pastatysim 

namą ir mokėsi už jį 
kaip rendą

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

• Aprokavimas dykai

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

Phone LAFayette 5824

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 00G6

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis u i 1 * i- 
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

VISI LIETUVIAI 
REIKALAUJA 

PLEITU
Ateikite į Phillip’s Dental Labo 

ratory kol kainos žemos
TRU-FIT
PLEITAI

Lab. kaina
$9.50
ir aukšč
GARANTUOTA MEDŽIAGA 

Taisome ir Atnaujiname senus 
pleitus viena .... $1.00 ..
diena ■ ir aukš.
PHILLIP’S DENTAL

LABORATORY
2358 WEST 63rd STREET

Prospect 2174
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

D. MA8KALA
Valandos nuo 10 iki 9, seredomls 
pagal sutarti. Fleitai gaminami 
tik gavus orderius ir Įspaudas 

nuo laisniuotų dentistų.
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Illinois - Indiana - MicHi^an - Wisconsin Žinios$

U. S. Steel—C. 1.0.
Susitarė

Unija Laimėjo Algų Pakėlimą;
Streiko Nebus

RYTOJ KONCERTAS

GARY, Ind. — Plieno darbi- 
ninkai džiaugiasi sužinoję, kad 
nebus streiko Carnegie-Ulinois 
ir kitose plieno dirbtuvėse, 
(Waukegane, DeKalbe, North 
Chicagoj, South Chicagoj), ku
rias kontroliuoja United States 
Steel Corporation.

CIO Plieno unijos ir korpora
cijos atstovai vakar vakare pa
skelbė, kad sudarė naują sutar
tį-

Po $4.00 į Savaitę

Korporacija sutiko darbinin
kams pakelti algas po 10 centų 
valandai ($4.00 j savaitę). "

Ji taipgi pagerino atlyginimą 
darbininkams už atostogas, ga
rantavo 5 dieną darbą, pertvar
kė senioriteto sistemą, ir pri
ėmė kitus unijos reikalavimus, 
liečiančius skundus ir atlygini
mo nustatymą įvairių rusių dar
bams.
Atmetė Išimtiną Pripažinimą

Kompanija atmetė reikalavi
mą kolektuoti duokles iš algų,

duoti unijai išimtiną pripažini
mą ir apsaugą vyrams, pašauk
tiems Į kariuomenę.

Balsavimai Fordo
Dirbtuvėj Už
10 Dienų

♦ _________

DETROIT, Mich. — Už 10 
dienų, vakar atsidariusioj River 
Rouge, taipgi Lincoln dirbtuvė
se, įvyks Fordo darbininkų bal
savimai unijos reikalu. Jie turės 
nuspręsti, ar CIO Auto Workers, 
ar AFL ar kuri kita unija turi 
teisę juos atstovauti.

Valdžia G. M. Derybose

Suinteresuota, kad neprieitų 
prie streiko General Motors 
dirbtuvėse, federalės valdžios 
ginklų gamybos administracija 
atsiuntė į Detroitą savo atstovą. 
Jisai dalyvaus naujos sutarties 
derybose, tarp CIO ir G. M.

MAYW00D — Koronerio 
džiurė tyrinėja mirties priežas
tis 26 metų Romano Smigiels- 
kio, kuris buvo atrastas negyvas 
prie Chicago, Aurora and Elgin 
gelžkelio bėgių, Maywoode. Gy
veno ad. 2114 North Wolcott 
avenue.

Sako, Pabrangs 
Baldai

GRAND RAPIDS, Mich. — 
Pramonininkai spėja, kad to
liau į pavasarį pradės brangti į- 
vairių rūšių baldai. Kainos pa
kils apie 7-10%.

Trūksta, sako, reikalingų ža
liavų, taipgi dėl karo gamybos 
pradeda trukti darbininkų.

Pasirašė Sutarti
v

Su PMWA

P-lė Adeline Zach-Zacharevičiiitė

Rytoj vakare, 8:15. Kimball salėje, prie Jackson ir Wa- 
bash, įvyksta koncertas dainininkės, p» Adeline Zach-Za- 
charevičiulės. Ji turi gražų balsą, rūpestingai jį lavina, ir 
rytoj vakare yra pasiruošus išduoti savo progreso kvoti
mus. Bilietai $1.10.

BETHLEHEM STEEL PAKELS ALGAS 10 
CENTŲ 90,000 DARBININKŲ

U. S. Steel ir CIO “Baigia Derybas”
GARY, Ind. — čia gautos ži

nios sako, kad didžiulė Rethle- 
hem Steel Kompanija vakar pa
kelė visiems savo darbininkams 
algas 10 centų valandai.

Ir National Steel
Pirmiau panašiai algas pakė

lė National Steel Co., kontro
liuojama Ernest Wcir’o.

Bethlehem liejyklose dirba a- 
pie 90,000 darbininkų.

CIO Plieno Unija reikalauja 
10 centų daugiau į valandą ir 
nuo United States Steel kompa
nijos, kuri kontroliuoja Gary 
ir South Chicagos milžiniškas 
Carnegie-Ulinois dirbtuves.

nakčio. Atrodo, kad streiko ne
bus. Kompanija irgi pakels al
gas, o kitais klausimais pada
rys kompromisą.

Žinios iš Pittsburgho sako, 
kad derybos “eina prie pabai
gos”, netrukus bus padarytas 
pranešimas, kad nauja sutartis 
pasirašoma.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos

• J

Atrodo, Kad Streiko Nebus
KITI LIETUVIAI DAKTARAI

* LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

JohnF. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

T _ I _ • koplyčios visose
1—cY 1 Chicagos dalyse

PO MERGUŽĖLĘ KIEKVIENAME UOSTE?
TA PATVIRTINA KAPITONO 

TESTAMENTAS '
Paliko Pinigų Ir Dar Bėdą...

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

su POVILU ŠALTTMTERU.

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos
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Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

•
TURIME 

KOPLYČIAS
VISOSE MIESTO 

DALYSE
iiiiiaiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinill

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

S. P. MAŽEIKA YARds 1138
3319 Lituanica Avenue YARds 1139

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 Rast M8th Street Tel. Pullman 1274

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

Pittsburghe dar dabar tebe
vyksta naujos sutarties derybos. 
CIO grasina streiku, jeigu su
tartis nebus sudaryta iki vidur-

Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

HARRISBURG, III. — Sahara 
Coal Company ir jos kontroliuo
jama Bankston Creek Collieries 
Company pasirašė sutartį su 
Progressive Mine Workers of 
America.

Kompanijos kasyklos 4 ,5 ir 6 
pradeda dirbti šiandien.

Sudegė Užkūręs 
Laužą

GENEVA, III. — Carl Lin- 
dahl, 301 E. State st., gasolino 
stoties savininkas, sugrėbė po
piergalius ir medgalius nuo sa
vo stoties ir juos padegė. Stai
giai užsiliepsnojo jo rūbai ir 
Lindhal sudegė. Jo rūbai buvo 
prisisunkę gasolino.

Du ŽuVo Lėktuvo 
Nelaimėj

KALAMAZOO, Mich. — Lėk- 
tuvui sudužus žuvo lakūnas 
Harry Ickes iš Kalamazoo ir jo 
keleivis, John Holt iš Grand 
Prairie.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

DR. A. TENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

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

Ofiso Tel. VIRelnia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos:

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

KITATAUČIAI
DR. IIERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligjs 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. CANAL 3110 
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

MILWAUKEE,"’vVisl' — Gir- 
dėjote juk tą plačiai vartojamą 
posakį, kad jurininkas turi mer
gužėlę kiekvienam uoste.

Kap. Elias Andreas buvo ge
ras jurininkas ir praleido be
veik visą savo gyvenimą laivuo
se, na ir žinoma uostuose. Na 
ir žinoma, tuose uostuose turėjo 
ir jis moteriškos lyties draugių.

Turėjo tai turėjo. Kad jis per
eito spalio mėnesio; 24 d. numi
rė nuo apopleksijos laive netoli 
Sault Ste. Marie, Mich., butų Vi
si ir užmiršę apie mergužėles 
uostuose, jei ne paties kapito
no keistas įrašas testamente.

$500
Jis paliko 500 dolerių “tai 

merginai ar moteriškei, su kuria 
aš draugavau paskiausia prieš 
pat mano mirtį.” Įrašas pada
ryta aštuoni metai prieš mirtį, 
ir nors jis testamento vykdyto
joms galėjo atrodyti keistas, ir 
net ,sakysime, sunkiai įvykdo
mas, testamentas pasilieka tes
tamentu ir dėti turi žmogus vi
sas pastangas kad jį įvykdyti. 
Nepriimta juk paneigti mirusio 
pageidavimai.

15-k.a Jų
Jei vykdytojai manė, kad tu

rės vargo surasti moterį su to
kiomis pretenzijomis tai smar
kiai klydo. Atsirado, ir ne vie
na, bet net penkiolika. Kiekvie
na jų mano, kad pinigai turi bū
ti išmokėti jai. Kickvena ir vi
sokių įrodymų turi. Čia tai ir 
prasidės galvoskaudis testamen
to vykdytojams. 15 moterų, 
o manoma, kad greitu laiku 
atsilieps dar ir daugiau, nes ne 
iš visų uostų kuriuose kapito
nas sustodavo atsiliepta, ir da
bar nuspręsk kuri turi rimčiau
sią pagrindą pinigams gauti.

Tų moterų amžius siekia nuo 
85 metų iki 60 metų. Viena iš 
Chicagos sako, kad kapitonas 
vesdavosi ją į balius. Kelios sa
kosi, kad kapitonas prižadėjęs 
jas vesti, bet velionio draugai’

sako, kad tai negali būti, nes 
kapitonas buk tai nebuvęs “že- 
nybinio” palinkimo.

Kitos vėl kalbą apie valgius 
kuriuos priruošdavo atsilankiu
siam kapitonui. Visokių vadinas 
prirodymų. Bet testamento vyk
dytojai sako, kad jie nėra už
tektinai įrodanti.

Viso Paliko $45,000

Kapitono draugai sako, kad 
tas įrašas pavaizduoja velionį jo 
pamėgime į gyvenimą kartais su 
primerkta akia pažiūrėti. Bet 
jie tuoj pat įtikins jus, kad tas 
$500 paskyrimas įrašytas iš jo 
niekad nepasibaigiančio duosnu- 
mo.

Išviso kapitonas Andreas pa
liko apie1 $45,000. Devyni tūk
stančiai užrašyta seseriai Šve
dijoje, kiti pinigai artimoms gi
minaitėms šioje šalyje.

AKIU SPECIALISTAI

Dr. F. Pulsuoki LeVan 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

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. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

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.

Mano 20 metų praktikavimas 
Jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

DR. STRIKOL’TS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Te!.: YARDS 4787

Namų Tel. PROSPECT 1930AR JIESKAI 
mm

--------- SKAITYK KASDIEN------- —r

NAUJIENAS,
•T. TEMYK SKILTIS--------------

“RUKIA DARBININKU*'
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir prOgas sužino tiktai per

NAUJIENAS

1138 Sulk lalslti Slrcet, CBICAGO, ILL

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

ADVOKATAI
DR. C. Z. VEZEL’TS

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47 Street 
Telefonas YARDS 2246 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.DR. BRUNO J.
ZUBRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namu Tel. VTNCENNES 5272

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
3 A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St.

Room 1230
Ofiso tel. CENTRAL 1824.

Namų teL—Hyde Park 3395

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

J. MULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street 

Telefonas YARDS

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

Dr. Karį Nurkat
(NTJRKAITIS)

Atsakomingas 
p r it a i k i n fine 
akinių už priei- 
namą kainą, tai- 
pgj ant lengvų 
išmokėjimų.

Randasi kasdien didžiojoj 
JOS. F. BUDRIKO Krautuvėj. 
3409 So. Halsted St Yartta 3089

Tel. HYDE PARK 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir Vaikų Ligų Gydytoja 

Dabar priiminės ligonius namuose 

6733 S. Crandon Avė.
Vizitai sulig sutarties 

(išskiriant trečiadienius ir šešta.)

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS ‘

3133 SO. HALSTED STREET
Tel, CALumet 6877

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

Room 2014 Tel. STAte 7572
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto.

3149 SO. HALSTED STREET 
TeL VICtory 8679
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MASKVOS KOMISARAI FILMOS PAGALBA 
RODO AMERIKIEČIAMS “NAUJA” 

GYVENIMU LIETUVOJ
Jie Bando Pasigirti, Bet Neturi Kuo

Vienam Chicagos kino teat
rų prieš keletą dienų pradėta 
rodyti kaipo specialė atrakcl 1 
ja — bolševikų pagaminta fil
mą apie pavergtą Lietuvą.

Garsinama ji iš lauko “Nau
joji Lietuva“ titulu. Fkrane 
ji užvardinta — “Sovietų Lie
tuva/* Komunistai ypač pasi
šovė garsinti tą filmą dideliu 
ir svarbiu dokumentu esant. 
Dabar, kad pamačiau ją, tai 
žinau kodėl jie taip giria —ji 
rusų gaminta. Rusų gaminta,
rusų filmuota ir galop demon- Rauno 
stravimo metu aiškinimai gir- nepriklausomybės eroje. 
^-1 V te ■ w te « X 1 . te — C* A. — A — _ * Y.l _ — — ' a e •>disi rusiškai. Su tiek rusiškos 
dvasios kaipgi nebus 
dalykas.

“Sovietų Lietuva“ 
kiekviena filmą, prie 
komunistai prikišo 
yra pilna propagandos. Visut 
saulė Stalinas, ir kaip ta saulė tuv°j ^Ilguos laisvė, turbūt), 
užšviečia, tai kapitalizmo 
dai turi sutirpti ir visokia! 
tamsybė pranykti.

“Atsikratė “Kapitalizmo” 
Jungo.”

svarbus

kaip ir 
kurios 

pirštus,

Šios filmos tikslas aiškus) 
nuo pirmojo vaizdo — paro
dyti Amerikos žmonėms kad 
Lietuvos liaudis savo noru at
sikratė “kapitalizmo“ jungo ir 
savo buržuaziškos nepriklau
somybės ir savo valia įsiprašė 
Staliną it jo gengę Kremliuje, 
kad jie priimtų “liaudies Lie
tuvą“ į didžiąją Rusijos impe
riją ir, kad apdovanotų kiek
vieną Stalino “laisviausia pa
sauly“ konstitucija.

Bet filmą to tikslo kažkaip 
neatsiekia. Perdaug visokių 
skylių, iš kurių tyko tikroji 
Lietuvos tragedija. Nežinia ar 
direktoriai- nesugebėjo^ ar ar
tistai — Lietuvos žmonės — 
pasirodė nerangus ir nesupra
to gerai direktyvos, bet filmą 
vieton parodyti tai ką Maskva 
norėtų, kad žmonės matytų, 
tik dar kartą parodo, aiškiau 
negu rašyti žodžiai spaudoje, 
kad Lietuvos žmonės prieš sa
vo valią statistais Stalino 'kli
kos lošimuose padaryti.

A. -f- A.
MOTIEJUS SADONES

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 13 d., 10:50 vai. va
karo, 1941 m., sulaukęs pusės 
amž., gimęs Liet., Trakų ap
skrity, žiežrriarių parap., Žie- 
deikiškių kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
dukterį Bernice Sudintas, sū
nų Anthony Sudintas, 4 bro
lius Simon, Zigmontą, Domi
ninką. ir FranciŠkų ir jų šei
mynas, 2 seseris Amebą Mit
kus ir Anastaziją ir daug ki
tų giminių, draugų ir pažįsta
mų. Lietuvoj — motiną Ievą.

Kūnas pašarvotas namuose, 
4025 So. Talman. Laidotuvės 
įvyks ketvirtad., balandžio 17 
d., 8:00 vai. ryto iš namų į 
Nekalto Prąs. Pan. šv. parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio-. 
nio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Motiejaus Sadones 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame: ..Duktė, 
Sūnūs, Broliai, Seserys ir 
Giminės.

Laid. Direkt. J. F. Ėudeikis, 
Tel. YARDS 1741,

I OVFlKIR ^elIeiram^TT 
LU VLIItlO Visas Pasaulio

Dalis
KVIETKIN1NKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietamš 
ir Pagrabams

3316 So, Halsted Street
Tel. YARDS 7308

Rodo 6 minutes.

Filmą išviso yra smulkus 
dalykėlis — parodoma per 

. Šešias minutes* Ir joje nėra jo
kio turinio, jokio suderinimo 
ir jokių kontinuacijos ryšių. 
Sulipdyta įvairus kronikiniai 
vaizdai nutraukti po birželio 
penkioliktos.

Pradeda parodydami Kauną 
—Lietuvos sostinę. Gražus 
miestas* švarus. Bet tai ne ru
sų nuopelnas.

Toliau kelis gražiuosius 
pastatus, pastatytus

i Tai
irgi ne rusų nuopelnas.

Keli vaizdai iš Kauno 
vių — praeina kokis tai 
siškis baltu sutonu. Dar 
toliau kazimierietė 
(Maskva akcentuoja, kad Lie-

gat- 
dva- 
kiek 

vienuolė

Į du kariškiai žygiuoja, (bet nė 
rusiškose uniformose)* Toliau 
—trys ar keturi žmones žiuri 
į filmos aparatą ir perkasi 
laikraštį (žinoma, komunisti-
nį) vienam kioske. (Kioskas 
statytas laisvoj Lietuvoj, o ko
munistų laikraščiai spausdina
mi ant mašinų, kurias rusai 
atėję užgrobė).

Veidai Be Išraiškos
Po to per porą minučių ro

do demonstracijas ir masmi- 
tingus. Eina vargšai lietuviai, 
vos kojas pavelka. Veiduose 
jokios išraiškos — nei džiaug
smo nei entuziazmo. Į juos 
pakalba rankas skėtriojantis 
agitatorius tai “minia“ kaip 
koki automatai pakelia kumš
tis. Bet kelia ir matai, kad jie 
patys savęs gėdisi už tokį vei
ksmą. Ir maži vaikai, kurie 
net nežino kas dedasi aplink 
juos pakelia kumšteles. Jiems 
tai malonumas — naujas žai
dimas.

Kita scena — “laisvi liau
dies rinkimai“ — parodo ra- 
šytuvą Girą ir Paleckį balsuo
jant. Vėl vaizdelis iš “masmi- 
tingo“ — vėl Stalino ir jo gen- 
gės paveikslai vėl rusiški at
sišaukimai.

Rusų Kariai Nerodomi.
Bet rusų kareivių nerodo. 

Jų į Lietuvą privarė pusę mi
lijono, bet fihnoje jų nema
tyt. Čia tai jau direkcijos pliu
sas*

Tik paskutinėje scenoje pa-

A. +A.
URŠULĖ PETRAUSKIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 14 d., 3 vai. ryto, 
1941 m., sulaukus 75 metų 
amž., gimus Panevėžio apskr., 
Raguvos miestely. Amerikoj 
išgyveno 20.

Paliko dideliame ntlliudime 
3 dukteris Sofiją, žentą Joną 
ir šeimyną Dambrauskus, Ste
faniją ir žentą Antaną in šei
myną Jakštus, Oną ir žentą 
Feliksą Rasčius iš Kenosha, 
Wis. ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas J. Liule- 
Vičiaus kopi., 434§ So. Cali- 
fornia Avė. Laidotuvės įvyks 
trečiadienį, balandžio 16 d.. 
1:30 vai. popiet. Iš koplyčios 
bus nulydta į Lietuvių Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Uršulės Petraus
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Dukterys, 
žentai it Giminės.

Laid. Direkt. J. Liulevi- 
čius, Tel. LAFayette 3572

mato publika rusų karius, bet 
labai trumpai, akimirksniui, ir 
tai įvyko turbūt per neapsi
žiūrėjimą.

Rodo Valstybės teatro vidų 
kada į jį susirinko “liaudies 
atstovai nutarti“, kad Lietuva 
nori dėtis prie “Stalino tėėvy- 
nės.”

Parodo salę — pilna kęistos 
publikos, kuri kumštis kilno
ja. Toliau aparatas pakyla 
parodyti svečius ložose. Pre
zidento ložon ateina Palec
kis su genge palydovų. Ir jis 
kumštį iškelia. Ir štai — apa
ratas staiga pakyla kiek aukš
čiau ir įima galeriją virš ložų 
—ir kągi — galerija PILNA
RUSŲ KAREIVIŲ.

Ta viena, trumputėj scena 
ryškiausiai parodo visą Lietu
vos tragediją. Apačioj — salėj 
ir ložose “liaudis balsuoja’5 už 
prisidėjimą prie Stalino impe
rijos — aukščiau jų pripakuo- 
ta galerija rusų karių (to
kiam “posėdy“ balsuok ‘prieš’ 
ir žmogus apie balsavimo pa
sekmes skaitysi anam pasau
ly). —Vygantas.

Šįvakar Roselande 
“Pakrikštys” Naują 
Politinį Kliubą
Suteikia skaudi] smūgį vietos 

komun’stams

ROSELAND. — šįvakar, bal* 
15 d., įvyksta iškilmingas nau
jojo 9 Ward Lilhuanian Deni (J- 
eratie Club susirinkimas 7:&0 
vai. vakare, Visų Šventų para
pijos svetainėje, 10805 Wabash 
avė.

Kalbės Zuris
Šis susirinkimas tai bus nau

jojo kliubo “įkurtuvės“ (“krik
štynos“). Teisėjas J. Zuris, AI. 
Kumskis ir kiti kalbės susirin
kime, o po susirinkimo bus 
veltui užkandžių : it gėrimų, 
kaip krikštynoms dera.

Į susirinkimą t'.iipgi yra kvie
čiami ir nck'iubiečlai — demo
kratiško nusistatymo lietuviai 
— vyrai ir Uiotcfys, išgirsti 
naujojo kliubo stidrganižavimo 
priežastį ir klittb’O toiifnesbį 
veikimą.

Prieš tiktai sta lineli i
Naujojo kliubo slidi’yaii .žavi

mą jau užgyrė daugelis rosclajn- 
diečių, išskyrus Stalino garbin
tojus, kurie “okupavo“ bepar- 
tinį United Lithhaiiian Ameri
can Citizens Polit’cal Club of 
9 Ward ir tame klube jau pra
deda praktikuoti Stalino pro
gramą.

Stalino garbintdjfli mahc, kad 
užvaldę kalbamą kliubą galės 
vadovauti visą politišką Veiki
mą Roselande.

Rūpinsis Lietuviais.
9 Ward Litluiaiiiah Democtat 

Club suorganizavimas davė 
skaudų smūgį stalihcams ir 
jiems pritariantiems, het jo vei
kimas nežemins ir nesityčios iš 
lietuvių, bet bile reikale užsi
stos už lietuvius ir reikalui pa
sitaikius pagelbės pagal savo iš
galės.

Todėl, kviečiame Visus lietu
vius demokratus atsilankyti į 
susirinkimą ir prisidėti prie 
kliubo veikimo. Kliubietls

LITHUANIANS
THEY1RE 900,000 
ŠTROME OVER HEBE

Are They Eating Food, Wearing 
Clothes. or Hats or Shoes 

Made or Sold by Y0U1
---------- IMI U IBI MOS-----------.* 

NAUJIENOS 
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The WorkT» Greatest Lithuaman Daily 
The nely Lithtianian “Want Ad” newioaper
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“Nasturtos augo darželyj..*”

Ir užaugo aštubnios gražios Nasturtos, ašttiunios 
šeimininku, motinėlės, kurios iš Rosėlatido it West 
Pullmano cSifvažiUos padainuoti kaip “Nasturtos augo 
darželyje,5’ ir kitas lietuviškas melodijas, šaltimiero 
ŠURUM BURUM parengime, Atvelykių sekmadienį, ba
landžio 20-tą dieną, ketvirtą valandą popiet Ashland 
BotileVal’d’ Auditorijoje.

AŠtUonios Nasturtos ... tai tik aštuonios artistės iš 
virš 100 artistų-—artisčių, kurie dalyvaus šiame turi
ningame šŲRUM BŲrUM parengime. (sp.)

..... .........    i-

RAGINA NUODUGNIAU PAŽINTI ĮSTATUS, 
STROPIAU JUOS PILDYTI
Iš Keistučio Kliubo Darbuotės

Adv* kariūnas paskutiniame 
Keistučio Kliubo Susirinkime 
ragino narius nuodugniau susi
pažinti su Kliubo įstatais, ir 
juos aštriau - pildyti, nes tokiu 
badu bus galima išvengti berei
kalingų nėSusipratimų, ir pada
ryti visą kliubo darbuotę spdan- 
dėsne* : ■ ' ?

Nesusipratimams, pasitaikius, 
jis raginu narius kreiptis prie jo 
jUos išspręsti.

Jis davė kliubiečiams daug 
naudingų patarimų*

Susirinkimas įvyko sekma
dienį, balandžio 6 d., Hollywoodo 
salėje. Pirmininkavo James 
Sholteman’asf Jisai ragino na
rius užsilaikyti ramiai ir šaltai 
svarstyti Kliubo reikalus.

Piknikas -Birž. 8
Perskaičius protokolą ir su

teikus viėiiam nariui paskolą 
duoklėms užsimokėti, biznio ko
misija raportavo, kad viskas jau 
baigiama rengti kliubo piknikui, 
kuris įvyks birželio 8 d., Liber
ty Darže. Prizais gaUta 3 radio 
aparatais, ir bus visokių kitų 
mažesnių dovanų, kurių Vertė 
Siekia virš $100.

Investmentų komisija prane
šė, kad Lietuvos Auditorijos rei
kalai sutvarkyti ir dalykai ge
tai eina. Lietuviai turėtų tą i- 
staigą paremti, nUomUodarhi 
Auditorijos sales parengimams* 
Keikia pagelbėti ją išlaikyti lie
tuvių rankose*

Koseiandu Darbininkų svetai
nės StoViS labai neaiškus, ir 
kliubo investmeiitas terial tur
būt bus Žuvęs.

Cicero LiUosybės namas gerai 
tvarkosi, padarė daug pagerini
mų ir moka paskolą.

Vajus Dar Silpnai Eina
Už vajaus komisiją J. Sttilgai- 

tis pranešė; Fad vajus dar silp
nai eina, nors viskas jau y ta 
tvarkoje.

Nuo choro N. Klimas pranešė, 
kad jis ruošia operetę sekan
čiam sezonui ir rengiasi prie pa
vasarinio išvažiavimo gegužes 
18 d., Willow Wcst darže, Wil- 
10 w Springs, III. F* JakaVičiUs 
paaiškino,- kad choras buvo su
organizuotas tam, kad pritrauk
ti jaunimą prid Kliubo, ir kad jis 
reikalui atėjus galėtų išpildyti 
programus savo spėkomis.

Pinigų Reikalai
Pirmininkas J. SholtėittttnOs 

pranešė, kad nenorėdamas nuo
šimčių suardyti jisai pinigų dar 
neperkėlė iš vieną įstaigų f kį- 
tas, bet tas bus padaryta pirmai 
progai pasitaikius. “Čekių sąskai
toje yra truputį perdaug pinigų. 
Dalis jų bus padėta nuošimčiais.

Jis be to, pranešė, kad ne
trukus įvyks drg. Žukausko by
los svarstymas.

Mirė Du Nariai
Finansų rast. F. Žibąs prane

šė, apie pereito mėnesio apyvar
tą, ir kad mirė du nariai. Pir
mininkui paprašius, susirinki
mas atsistojo atiduoti jiems pa
garbą. Kiti valdybos nariai ra
portų neturėjo.

Naujų narių pagerbimui kliu- 
bas nutarė pavesti biznio komi
sijai surengti gegužės 18 d*, pik
niką bendrai SU choru.

Dr. Strikolis patikrino sveika-* 
tą p lės rtelen Shuppis, ir ją pri
ėmė į Kliubą. Ji pažadėjo stoti į 
chorą darbuotis su jaunuoliais.

Sąskaitų išmokėjimai iš praei
tų susirinkimų buvo sulaikyti 
dėl tam tikrų trukumų ir ne
aiškumų*

Finansų stalas su rast. Zubu 
dirbo nuo 11-tos iki 6-tos, o ka
dangi susirinkimas buvo uždary
tas prieš tai, tai nežinia kiek vi
so bUVo įplaukų.

Koresp. N. Klimas

imlu hted į

Diena Iš Dienos
e

Išsiėmė įleidimus 
Vedyboms

(Uhicagoj)
Joe ŠhOttbOrn, 2?, sU Mflrie 

jtfflikas, 27
Williatti Pakrayas, 25, SU 

Ffanbes M* Arduino, 21
George Migonis, 27, stt Jo- 

sephiiie Rotiden, 29
Charles A. Makar, 55, su 

Mildred Rosemesh, 47
Raphael V. Palubis, 26, su 

Bernice Remkus, 24
Floyd A. Grajek, 21, su Es- 

tėllfe B. Beleshes, 19
Zygmunt M. Kolitiski, 21, su 

Mary B. Naves, 2.2 

lleikalaitja
Perskirti

Dilkert Beygel nuo Mary 
Beygei

• - .L --- -A • ■ - ■ u
i tBiiirt i ifdiiK ■ i ■■■■■-

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu neturite pinigų, kreip
kis į Naujienų spulką,— 
gausi paskolą ant ILGŲ 
METŲ.

1739 So. Halsted St.
CHIGAGO, ILL.

CLASSIFIED ADS.
■ IlKlU.. Į.^Į ■ III. ,................ UI ■■!■■■■............................. , I

SITUATlON WANTED 
Ieško Darbo

PATYRĘS PENTERYS paieško 
datbo, kas norite gerai atlikti dar
bą, senovišką kaina pigiai, tai šau
kite tUojauš. JOS. AUGAITIS, 1608 
So. 50 Avenue, CICĖRO 2633.
„ ■ ■ . ....... ,,,  .................. —4

HELP VVANTED—FEMAI.E

REIKALINGA PATYRUSI wei- 
terka — 6 dienas $15. 3144 West 
Cermak Road.
................. - .............. —

REIKALINGA MERGINA dau
giau kaip 20 metų amžiaus dėl 
bendro namų darbo. Kiekvieną 
ketvirtadienį ir sekm. popiet liuo- 
sa. $8. 2747 Carmen.

REIKALINGA SKUDURŲ sor- 
tuotoja, patyrusi. Economy Rag and 
Paper Čo., 1511 So. Sangamon St.

RĖIKALINGA MERGINA arba 
moteris dėl abelno namų darbo. 
Geri namai ir mokestis, gyventi 
vietoje. KEYštone 5582.
— ■ — — ■■■■■■■■ u ■■■ .............a .i ■„ i ■ t

HELP VVANTED—MALĖ 
DarbininkųReikia

VYRAS DIRBTI ŪKYJE, reikia 
truputį patyrimo, turi būti negir- 
tuoklis. 818 W. 33rd PI., YARDS 
5051.

REIKALINGAS PUSAMŽIS žmo
gus už janitotių, kuris supranta 
apie boilerį ir apie namo darbą. 
$30.00 į mėn., kambarys ir valgis. 
6424 Eggleston Avė., Tel. NOR- 
mal 6902.

REIKALINGAS LIETUVIŠKAI 
kalbantis vyras atstovauti musų 
firmą tarp savo žmonių. Musų 
agentai uždirba $150 iki $500 į mė
nesį. išrinktas aplikantas atsto
vaus . seniausią paminklų kompani
ją biznyje. Patyrimo nereikia. Mes 
jus išlavinsime. Turi turėti auto
mobilį. Pirmenybę gaus aplikantas 
priklausantis lietuviškoms draugi
joms. Pasitarimai antradienį nuo 1 
iki 4 P. M.

Peter Troost Monumenti Co. 
4535 Washington Blvd.

REIKALINGAS patyręs BUČE- 
RIUS, mokestis gera, darbas ant 
visados. 1840 So. Halsted St.

SOIL—FOR SALE 
J uodžemis—Pardavimui

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

Pristatėm visur.
CHARLES GAVCUS, 

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

arba WORTH 193.

JUODŽEMIS MAIŠYTAS SU
HUMUŠ—1 bušelis ................. 25c
5 bušeliai už ........................ $1.00
10 bušelių už ..................... $1.50
Perkraustymas pigiai—Anglis tie
siai iš mainų.

STANLEY GAVCUS
110 So. Ridgeland Avė., Worth, III.

Tel. OAK Lawn 193-J-l
.........................................................  Nį.,!, ......................... ...... ■ . .............  ■ Į 

BUSiNĖSS CHANCES
_________ Biznio Progos________

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

PARSIDUODA TAVERNAS ant 
Bridgepofto, senai išdirbtas biznis.

3337 So. Lituanica Avė.

SUSIRINKIMAI
ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLIU

BO mėn. susirinkimas įvyks tre
čiadienį, balandžio 16 d., 7:30 vai. 
vak., Hollyvvood Inn svet., 2417 
West 43rd St. —Julia Petraitienė 
Raštininkė.

D. L. K. VYTAUTO DR-OS mėn. 
Susirinkimas įvyks antrad., bal. 15, 
7:30 v. Vak., Chic. Lietuvių Audi
torijoj, 3133 So. Halsted St. Sus- 
mas yra svarbus, todėl kiekvienas 
narys būtinai pribukite, nes turime 
svarbių reikalų svarstymui. Taipgi 
kurie draugai esate pasilikę su mo
kestines, būtinai pasirūpinkite ap- 
siinokėti, priešingai, liksite suspen
duoti. —P. K., Sekr.

North West Moterų 
Susirinkimas

North West Lietuvių Moterų 
Kliubas laikys ; mienfesinį susi
rinkimą bal. 16 dieną, 7*30 vai. 
vakare, Dr-gės. Valiulienės na
muose, 3247 West Beach Avė. 
Valdyba prašo visas nares susi
rinkti laiku*

Nu t. rašt.,
A. Aleknienė

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

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:

REAI ESTATE FOR SALE
NaU ^Mi-Žeihė Pardavimui

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

INSURANCE
4631 S. Ashland Avė.

Tel. YARDS 1001.

4 AUKŠTŲ APARTMENTINIS 
namas, aštunkampis priekis, prie
šais Marąuette Parką. Įplaukų 
$235 į mėnesį, $18,500. Duosim mor 
gičių.

3434 West 67th Street 
Pašaukit savininką pasitarimui 

REPublic 3745.

5648 SOUTH WOOD ST. moder
niška muro rezidencija, 6 dideli 
kambariai, 2 maudynės, garažas.

6942 So. Morgan St., 2 flatis 6 ir 
6 kambariai, 50 pėdų lotas, garažas 

MANOR REALTY CO.
2532 West 63rd St. 

HEMlock 8300

FARMS FOR SALE 
_______ Ūkiai Pardavimui_______

20 AKRŲ, 15 MYLIŲ įpietvaka- 
rius nuo Chicagos, 135 South, 8500 
West. Peter Cure, Orland Park, 
Illinois. *

40 AKRŲ —GENERALIS ŪKIS 
Oceana County apskrityje, prie di
delio vieškelio, netoli mokyklos, 
1% myl. iki ežero. 5 kamb. na
mas, daržinė, vištininkas, sujung
tas vielomis su namu, 35 yardai 
merkelio (mari) 80 lodės trąšų, 6 
akrai dobilų, laukas su alžalfa. 
$1,350. Sąlygos.

HANSON-OSBORN, 
Hart, Michigan.

PORA MINUČIŲ į pietvakarius 
nuo Park Ridge, gražus plotas že
mės (130x180) prie Golf Course, 
grįsto kelio, medžiais apaugęs, ele
ktra, arti mokyklos, labai pigiai— 
$800—$160 įmokėti— $10 į mėnesį 
už palikusius. Box D-76, 1739 So. 
Halsted St.

PARSIDUODA DIDELĖ daržo
vių farma netoli North Avė. Patin
kama darbininkams, kurie dirba 
prie pastovaus naujos Buick dirb
tuvės, grįstas kelias, gasas elektra, 
busų, arti didelės mokyklos, nėra 
skolų, $375; įmokėti $75, pasiliku
sius $5 . mėnesį. Box W-l, 1739 S. 
Halsted St.

PASIGERĖKITE išvažiavę ant 
tyro oro porą mylių į vakarus nuo 
Oak Park, 5 akrų farma, grįstinio 
kelio, elektra, nauji narai šalimais. 
Viskas $200 įmokėti ir pasilikusius 
$12 į mėnesį. Box R. R. 4, 1739 S. 
Halsted St.

PARSIDUODA 2^ AKRŲ žemės 
netoli Green Bay kelio, Lake Coun
ty, III. $375; įmokėti $75—pasiliku
sius $5 į mėnesį. Box M-60, 1739 
So. Halsted St.

PARSIDUODA DIDELĖ daržovių 
farma, arti Wolf ir Grand Avė. 
grįstas kelias, elektra, žemė 300 
pėdų didžio, gera žemė. $275, $50 
įmokėti — Box 0-15, 1739 So. Hal
sted St.

PARSIDUODA GERA VIETA dėl 
darovių, vištų arba vaisių augini
mo farma. Gera vieta dėl namo, ir 
sodno, arti Greenview Golf Club., 
grįstas kelias, elektra, medžiai, ar
ti mokyklos. 1 blokas nuo Bryn 
Mawr Avė. Arti La Grange Road. 
$375—$75 įmokėti, palikusius $5 į 
mėnesį. Box 49-J. 1739 So. Halsted 
Street.

PARSIDUODA 20 AKRU farma 
ant Main St., į pietus nuo Lom- 
bard, Du Page County; grįstas ke
lias, elektra $4,750. $1,000 įmokėti. 
Box AO-2. 1739 So. Halsted St.

PARSIDUODA 300 AKRŲ plotas 
žemės, 60 akrų išdirbtos, 240 aktų 
žemės pušyno. Nėra budihkų. 
$3,500. CENTRAL WISCONSIN. 

4071 N. Kenmofė.

PARDUOSIU ARBA MAINYSIU 
taverną su 5 flatų mūriniu namu, 
2-jų karų garažas, pigiai $5,000 — 
priežastis liga. Priimsiu morgičių 
jeigu reikalinga. 1926 So. Canal- 
port Avė. arti Halsted St. CANAL 
2945.

*> ... *
VVHOLESALE FURNITURE 

Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH— 

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

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Westem Avė., 

Chicago. UI. Tel REPublic 6051

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

-MATIJIENOSE"

Pirkite tose krautuvėse, ku* 
rios garsinasi “NAUJIENOSE“



8 NAUJIENOS, 'Chicago, Ifl. AfitracL, balandžio 15, 1941

Virš Pusė Biliono 
Karo Kontraktais 
Nuo Birželio Mėn.

Juos Gavo 643 Dirbtuvėj

Nuo birželio mėn., pereitais 
metais, 643 Chicagos ir apylin
kes dirbtuvės gavo $541,905,000 
(virš pusę biliono) kariškais už
sakymais nuo karo ir laivyno 
departamentų.

Vakar ir šeštadienį išdalinti 
kontraktai seka žemiau:

Vėliausi Kontraktai
Abbott Laboratories (N...Chica
go) .......................... $ 59,853
Aluminum Products
(La Grange) ....... 59,450
Atlas Boxmakers .... 5,570
Automotive Maintenance 
Machinery (North
Chicago) .............. 8,?74
G. S. Blakeslee
(Cicero) ............... 12,31 f
Bud: (Harvey-....... 42,222
Carnegie-Ul. Steel 1,524,748
Columbia Tool Steel
(Chgo. Hts) ........... 3,115
Diamond T Motor
Gar ...................... 18,098
Dičke Tool (Dovvners
Grove) .................. 17,10;
J. A. DuBow Mfg. 17,100
Eagle Grinding
Wheel ..................  ' 1,309
Fairbanks Morse .... 11,311
Federal Products .... 1,078
Felt & Tarrant
Mfg.......................... 1,185
Garden City Plating
& Mfg..................... 4,895
Graybar Electric .... 16,920
Illinois Meat ........... 37,125
Independent Pneuma-
tie Tool .................. 37,277
Int. Harvester ....... 12,632
Kellogg Switch-
board & Supply ...... 17,100
E. P. Larson........... 2,020
Leich Sales ........... 1,421
$130,000 — Libby Kompanijai
Libby, McNeill
& Libby ................  130,652
Lindberg Engineering 152,576 
Mercury Mfg.......... 3,554
Morton Mfg.............  321,079
New York Hand-
kerchief Mfg........... 48,610
Rathbone Hair &
Ridgevvay .............. 4,855
John Rissman
& Son ...................... 78,000
W. C. Ritchie ....... 4,068
John A. Roebling’s
Sons ...................... 8,180
Joeseph T. Ryerson 3,908
Sculy-Jones ........... 1,539
Stewart-Wamer .... 3,417
Superior Sleeprite .... 87,000
Taylor Forge &
Pipe Works ........... 13,115
United Packers.......  85,945
Vascoloy-Ramet .... 1,994
Edgar T. Ward’s
Sons ...................... 1,066
Westem Electric .... 43,905

Labai Didelis 
Real-Estate 
Biznis

Chicago Title and Trust Com- 
pany paduoda skaitlinių, kurios 
parodo, kad šįmet real estate 
biznis žymiai didesnis, negu per
nai. Per pirmus tris mėnesius 
apie 89% nuosavybių permainė 
rankas, daugiau, negu 1939 me
tų pirmiais 3 mėnesiais.

Chicagoje Galima 
Gauti Pagerintus 
Miltus

Beveik visose didesnėse krau
tuvėse Chicagoje jau parsiduo
da pagerinti miltai, prie kurių 
buvo pridėta maistingų vitami
nų (BĮ) ir mineralų. Jie trupu
tį brangesni už paprastus mil
tus. Urmu kainuoja 35 centą: 
daugiau statinė.

Hitlerio Sumušimas 
“Vienintelė Apsauga 
Amerikai—”
Smerkia ‘‘Hitlerio įraųkius” — 

Lindberghą, gen. Wood, 
N. Thomas

Vidaus reikalų sekretorius 
Harold L. Ickes karingoj kal
boj, Chicagoj, pareiškė, kad vie
nintelė apsauga Amerikai nuo 
karo — yra Hitlerio sumušimas. 
Jeigu jis laimės, ir Anglijos lai
vynas pateks į jo rankas — tai 
Hitleris Ameriką atakuos — jis 
pats yra tai keliais atvejais pa
reiškęs.

Asmenys, kurie trukdo Ame
rikai duoti pagalbą Hitlerį ka
riaujančioms šalims, tiesioginiai 
ar ne Jesioginiai jam teikia pa
galbą. Jie yra Hitlerio įrankiai, 
nors kartais patys to nesupran
ta. Suklaidinti amerikiečiai dau 
giau duoda naudos Vokietijos 
diktatoriui, negu jo paties ap
mokami agentai šioje šalyje.

“Tarnauja Hitleriui”
“Hitlerio įrankiais”, kurie su- 

žiniai ar nesuprasdami ką daro, 
jam tarnauja, Ickes įvardijo 
Col. Lindbergh’ą, Chicagos gen. 
R. Wood, socialistą Norman 
Thomas, O. Garrison Williard’ą 
ir kelis kitus asmenis, taipgi ko
mitetą, “America First Commi- 
ttee”, kuris “tarnauja Hitleriui, 
prisidengdamas taikos obalsiu”, 
ir skleidžia Amerikoj šlykščią 
“antisemitizmo propagandą”.

Per Šventes Žuvo 
Septyni Žmonės

Daug nelaimių

Dėl gražaus Velykų oro auto
mobilių trafikas mieste ir vieš
keliuose buvo labai didelis, to
dėl per šventes staigiai padidėjo 
r automobilių nelaimių skaičius.

Žuvo šie žmones:
Nežinomas 55 metų vyras, 

prie Roosevelt ir Wood;
70 m. Charles Herbert, 6644 

South Oakley, prie 6500 South 
Western avenue;

54 m. Herman Dahlke, 5904 
Lenard avenue, prie Elston ir 
Miltimore avė.;

46 m. Joseph Stella, 1544 W. 
15th Street: 14th Place ir Ash- 
and;

50 m. Mary Delcourt, 2’28 E. 
78th Street, prie 46th ir Drexel;

68 m. Minnie Rodkin, 6646 
Stony Island avenue, ir

30 m. John Donohue, Chica
go, prie Hartford, Wis.

baugiau Darbų, 
Negu Yra Tarnaičių

Darbą Lengva Gauti.
Valstijos samdos biuras skun
džiasi, kad turi kur kas dau
giau darbų tarnaitėms, negu 
aplikančių tokiems darbams. 
Dabar tarnaitės vieta lengva 
gauti, ir atlyginimas yra žymiai 
geresnis negu keletą metų at
gal.

Mergaitės, kurios nori išmok
ti namų ruošos darbus nemoka
mai ir dirbti už tarnaites, gali 
lankyti nemokamas WPA pa
mokas.

Pagerbs Garsią 
Chicagietę

Hotel Sherman grand-bahu- 
myje šįvakar įvyksta banketas 
pagerbtii garsią chicagietę, Mrs. 
Joseph T. Bowen, kuri beveik 
visą savo gyvenimą pašventė 
neturtingų chicag’ečių, dau
giausiai ateivių, buviui pagerin
ti. Ji dabar 82 metų amžiaus.

Už nuopelnus Chicagai, jai 
bankete bus įteiktas 1941 Chi
cago Merit Award.

CHICAGAI PIRMENYBE’ 
Už KOVĄ SU SIFILIU

U. S. Chamber of Commerce 
pripažino Chicagos miestui pir
mą vietą iš visų Amerikos mies
tų, už efektingiausią kovą su si
filiu.

Nuo 1938 metų sifilio norma 
buvo sumažinta nuo 7% iki 
4.9%.

$3,500,000 Per 
Savaitę

Pereitą savaitę federalč val
džia išdalino apie $3,500,000 
smulkiais karo kontraktais Chi
cagos bendrovėms. Juos gavo 
Abbott Co,, Budą, American 
Smelting and Refining, Chicago 
Metai Hose, Diamond T. Trucks, 
LaSalle Steel ir visa eilė kitų 
bendrovių, v

“Aš labai norėjau pasivažinė
ti”, jis paaiškino policijai.

BIZNIOŽINUTĖS
Kainos Kils

šeimininkės pastebėjo, kad 
prieš Velykas kiaušiniai buvo 
žymiai brangesni, negu pernai.

Daugiau jau dabar reikia mo
kėti, arba netrukus gali pa
brangti kiauliena, kornąi (sezo
ne), Vištiena, ir kai kurie “ke- 
nai”.

Biznieriai apskaičiuoja, kad 
pragyvenimas per ateinančius 
šešis menesius pakils tarp 5 ir 
15%.

120 Nauji Trekai
Keeshin motorinio susisieki

mo bendrovė užsakė 120 didžiu
lių trokų prekėms vežti ilgoms 
distancijoms. I|ee'shin Motor 
Express Ine., yra viena didžiau
sių trokų bendrovių Amerikoje.

RADO NEŽINOMO
ŽMOGAUS LAVONĄ

Prie valdiškos prieplaukos, 
Joliete, III., Illinois upėj buvo 
atrastas kūnas apie 40-50 metų 
amžiaus vyro. Nebuvo jokių in- 
dentifikavimo ženklų.

Išvežė į Ligoninę
BRIDGEPORT. — Į apskri- 

čio ligoninę buvo išvežta 27 me
tų Auna Bauz's, nuo 3309 E- 
merald avenue. Ji buvo atras
ta namie be sąmonės.

MIRĖ WESTERN ELECTRIC 
VIRŠININKAS

East Orange, N. J., mirė 45, 
Dan W. Elwell, buvęs viršinin
kas Western Electric Company 
dirbtuvių, Ciceroj-Chicagoje. Ji
sai paėjo iš Sheboygano.

Naujos Chicagiečių 
Aukos Lietuvos 
Vadavimui

Sekantis sąrašas papildo anks
čiau skelbtus sąrašus aukotojų 
ir aukų, kurias jie sudėjo Lie
tuvos Nepriklausomybės paskel
bimo sukakties proga:

Kazimieras Vilimas .... $5.00 
D. Pivarunas .............. 5.03
Dominikos Kuraitis .... 5.00 
Antanas Olševskis ....... 5.00
p. Masiliunienė ........... 5.00
p. Miller ...................... 5.00
W. Millush .................. 2.00
p. Barauskienė .......... 2.00
Theodora Martin ....... 2.00
A. Petraitis .................. 2.00
A. Kupris ...................... 2.0J
p. Gudaitis .................. 2 09
Julia ir Vincas Andruliui 1.50

' Po $1.00:
Joseph C. Pelers, He’cn Mar 

kevič, Tarnas Baronas, V. By- 
jnskiene, Jos. Mossick, Povilas 
Milash, Kazys Karpavičius. A. 
L. Skirmont, Petras Zelvis, Po
vilas Stankus, Matas Biekša, A. 
Budris, Jonas Adman ivič us 
Jurgis Lukoševičius, Pauline 
Varneckis, Matas žaldokas.

C. V. Chesnul, J. S. Vitkus, 
Sieliu Conrad, Antanina Kior
kaitė, p. Bertulis, p. Kollalis, M 
Andruliunas, Jonas Selickas, F. 
Milius, Eduardas Misius, Juozas 
Gavene, Paul Getspudas, P. 
Dailininkas, p. Balčiūnienė, A. 
Pečiuke nas, p. Mikalauskiene, 
Ad. Gilis.

Mrs. B. Lučinskis, N. N., P. 
Vespcndcris, A. Zalomskis, p 
Kalinas, p. Povilaitis, p. Ruzgis, 
W. Brazauskas, E. Strolus, E. 
Maciolis, p. Sheputis, P. Ra
moška, p. Ručinskienė, A. Pe
čius, A. Pivinauskas, K. Mont 
vilas, B. Jenulis, Chas Lukas, 
Anthony Zube, Juozas Kulas 
Anton Olbikas, Ju: z?.s Rama
nauskas.

Jonas Miknes, p. Truttle, p. 
Jokantas, V. Stulpinas, S. Ru
delis, J. Poishis, F. Wenckus. 
F. Navickauskas, Ant. Mustei
kis, Frank Bistras, p. Truskelis, 
Ig. Rekašius, Julius Spudas, p 
Juozunaitienė, Kaz. Urbonas, p 
Lukas, p. Šimkus.

Viso .............   $116.50
Smulkių aukų ........... 88.96

$205.46 
Pirmiau buvo skelbta 805.00 
Viso 1941.11.16 ----------- -
d. suaukota ........... $1 010.4 »
Aukščiau skelbiamoj smul

kių aukų sumoj figūruoja ir los 
aukos, kurių sumos aukų la
puose nebuvo pažymėtos, arba 
aukotojų vardai neaiškiai arba 
visiškai nepažymėti.

Jei Įvyko Klaidos.
Visi aukotojai, kurių vardai 

buvo nepaminėti, arba kurie 
pastebėjote kokius netikslumus 
aukų arba vardų pažymėjimuo
se, prašomi apie tai pranešti 
Lietuvos Konsulatui, 30 North 
La Šalie St., Chicago, III.

Dar kartą nuoširdžiai dėko
jame visiems aukotojams už 
gausias aukas sudėtas Lietu
vos. Nepriklausomybės paskel
bimo sukakties minėjime. Vien 
tą dieną Lietuvos Vadavimo 
reikalams buvo sudėta virš $1,- 
000.00.
Liet. Ncprikl. Dien. Komitetas

Jis Tenorėjo 
“Pasivažinėti”

Su 19,000 svarų plieno

T0WN OF LAKE. — Blue 
Islande, prie Western ir Broad- 
way buvo suimtas 21 m. town- 
oflakietis, Frank J. Kowalczyk, 
nuo 4512 Marshfield, su dideliu 
vogtu troku. Jis pasivogė nuo 
Chicago Steel Service Company, 
3912 South Ashland avenue. 
Troke buvo apie 19,000 svarų 
plieno.

VAKAR CHICAGOJE
• Ties 3149 N. Leavitt Street, 

automobilyje buvo atrastas ne
gyvas 49 metų Edward E. Liepc, 
nuo 4159 N. Mozart st. Jis buvo 
49 metų amžiaus.

• Prie 220 Englevvood avė., 
Pennsylvania ge’.žkelio trauki
nys užmušė 37 metų gelžkelietį, 
Noah Small, 5000 S. Homan avė.

• Apskričio teismas ieško 
kamantinėjimui miestui tarnau
jantį inspektorių, Thomas P. 
Morrissey. Jisai yra įtariamas 
balsavimų neteisingumais perei
tais rinkimais.

• Ties 3302 East 92nd Street, 
buvo pašauti du vyrai, 27 m. 
Alex. Būgos, 9926 Avenue M., 
ir 35 m. Edward Walsh, 10738 
Mackinaw avenue. Jie buk ban
dė apiplėšti alinę ties 92nd gat
vės adresu.

• Troko šoferis iš Rantoui, 
III., George Connors, skundžia
si, kad kas tai jį pagrobė tenai 
ir privertė apvažiuoti į Chicago. 
Atėmė automobilį ir $30.

• Rytoj, iš 1053 North Wal- 
lar avenue, laidojamas John E. 
Ptacek, per 53 metus ištarnavęs 
Chicagos policijos departamen
te, daugiausiai majorų Deverio 
ir Harrison laikais. Jis įstojo į 
departamentą 1884 metais.

Namie Tai Bent 
Valgyti Gauna

16 metų Jack Quinn, 3530 
Lake Street, bandė pabėgti iš 
namų, bet vajtar jis su džiaugs
mu grįžo atgal ir pirmiausiai 
puolė valgyti.

Pereitą trečiadienį jisai įlipo 
į Pennsylvania gelžkelio vago
ną, uždarė duris — ir tik po lai
ko patyrė, kad jų negali atida
ryti. Vagone jisai išbuvo triš 
dienas ir į laisvę išsigavo Lo- 
gansporte, Ind., kur traukinys 
iš Chicagos nuvažiavo.

Per tris dienas jis negavo nei 
valgyti, nei gerti..

Suėmė Jaunos 
Bridgeportietės 
Pagrobiką

Bridewell kalėjimo ligoninėje 
guli sunkiai sužeistas 26 metų 
chicagietis, William Masterson. 
Jisai prisipažino, kad pereitą sa
vaitę pagrobė ir apiplėšė 22 me
tų bridgeporlietę, Anna Police- 
llo, 3563 Lituanica avenue.

Masterson bandė pabėgti nuo 
policijos, ir buvo du kartu pa
šautas. Policija jį užklupo vog
tame automobilyje, ties 2235 N. 
Sheffield avenue.

Stato Naują 
Dirbtuvę

Prie Lake ir Kilpatrick ave
nue Mills Novelty Company sta
to naują didžiulę dirbtuvę, ku
rioje gamins automatiškus “ni- 
ke’inius” aparatus, rodys 3 mi- 
ničių filmams rodyti. Tos ma
šinos bus panašios nikelinėms 
muzikos mašinoms.

Gimimai
t • * , • •

Chicagoj
NORKUS, Frances, 2140 W. 

23 Place, gimė kovo 30, tėvai: 
John ir Anne.

SHEREYK, Ronald P., 2837 
South Keeley Avenue, gimė ko
vo 21, levai: Stephen ir Cathe- 
rine.

MESKE, Arlhur M., Jr., 1934 
Howe Street, gimė kovo 24, tė
vai: Arthur ir Keli.

WIDM0NT, Merilyn, 2468 
NortĮi Albany Avenue, gimė ko
vo 23, tėvai: Anthony ir Alma.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”
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