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iNACIAI ĮŽENGIA Į ZAGREBĄ LIETUVOJ GPU SMARKIAI SIAUČIAIŠVIJO NACIUS IŠ CAPUZZO TVIRTOVES
Atmušė antrąjį vokiečių ir italų puolimą 

prie Tobruko
KAIRAS, Egyptas, bal. 16 d. 

— Britų karo pranešimas tvir
tina, kad vokiečių ir italų puo
limas > Lybi joj ir Egypte jau su
laikytas. šiandien vokiečiai jau 
nepiiola taip smarkiai, kaip jie 
pudlė šiomis dienomis.
/ Atvyko didesnės britų jėgos 
ir jos pradėjo pulti nacius. Pir
mas britų užpuolimas buvo toks 
smarkus, kad išvijo nacius iš 
Capuzzo tvirtovės. Vyko smar
kios kovos, buvo vartojami tan
kai, bet vokiečiai buvo išstum
ti.

Dar vienas nacių tankų dali
nys puolė Capuzzo, bet britų 
aviacija jiems padarė tokių 
nuostolių, kad jie nė nepriartė
jo prie tvirtovės.

Vokiečių kariuomenė ir tan
kai antrą kartą bandė užpulti 
Tobruką, bet šį kartą britai 
jiems padarė daugiau nuostolių, 
negu pirmo užpuolimo metu. 
Sunaikinta didesnis, tankų skai 
čius ir paimta daugiau vokiečių 
nelaisvėn.

Naciai atskrido bombarduoti 
Capuzzo tvirtovės^ —bet 4.-jų 
bombanešiai buvo numušti. Prie 
Sollum britai numušė kituš 2 
nacių bombanešius.

Britų karo vadovybė yra 
šiandien optimistikesnė, 
jau atvyko reikalinga kariuo
menės parama iš Etiopijos ir

nes

BRITAI GERAI GINASI GRAIKIJOJ

bal.

Vokiečių generolai 
tai pripažįsta

BERLYNAS, Vokietija, 
16 d.—Vokiečių karo praneši
mas sako, kad britai ir graikai 
labai gerai ginasi šiaurės Grai
kijoj.

Vokiečių kariuomenė privalo 
kovoti dėl kiekvieno svarbesnio 
strateginio punkto. Dabar fron
to linija nustatyta nuo Larisos 
ligi Janinos, eina per Trikkala 
miestą.

Vokiečiams pavyko paimti 
nelaisvėn didokas britų inžinie
rių skaičius, kurie nespėjo pa
sitraukti kartu su kariuomene.

Britai nemano ap 
leisti Graikijos

ATĖNAI, Graikija, bal. 16 d. 
—Sąjungininkų karo praneši
mas sako, kad visuose frontuo
se vyksta susidūrimai su priešo 
kariuomene.

Britų ir graikų kareiviai ko
voja nuo Egėjaus iki Adriatl- 
kos juros. Vokiečiai bandė pri
artėti prie antros fronto lini
jos, bet jiems nepavyko, buvo 
atmušti,

Atvyksta nauji britų kariuo
menės daliniai, kurie dar ge
riau sustiprins frontą. Britai 
gins ir tikisi apginti Graikiją 
nuo nacių.

Naciai palaužė 
jugoslavus

LONDONAS, bal. 16 d.—Ka
ro sluoksniuose tvirtinama, kad 
padėtis Jugoslavijoj yra gana 
bloga.

Eritrejos, šiomis dienomis at
vyks naujos jėgos, kurios jau 
išplaukė iš rytų Afrikos.

Britų karo laivai sugebėjo 
suteikti pastiprinimų Tobruko 
įgulai. Ten nuvežtas reikalin
gas ginklų ir kareivių skaičius. 
Egypto ir Lybi jos pakraščiuo
se jau pasirodė britų karo lai
vai. Vienas britų karo laivas 
smarkiai apšaudė Sollumą. Ki
tas karo laivas padėjo Tobruko 
įgulai gintis nuo puolančių tan
kų. Karo laivo patrankos, diri
guojamos iš orlaivių, pataikė į 
nacių tankus.

Nelaisvėn paimta didokas vo
kiečių skaičius. Visi suimtieji 
skundžiasi nuovargiu ir atrodo 
labai sumenkėję. šiomis dieno
mis Afrikoje pradėjo siausti 
didelis vėjas, kuris neša dyku
mos smėlį, šis smėlis ir karštis 
kenkia naciams daugiau negu 
britų tankai.

Vietomis išvargę ir ištroškę 
naciai leido iš tankų radiatorių 
vandenį ir troškulį ramino. Bri
tai juos labai lengvai paėmė ne
laisvėn, nes tankai jau negalė
jo judėti. Suimtieji naciai skun
džiasi savo viršininkais, nes 
Afrikos kovose juos labai var
gina. Hitleris savo kareivius 
pratino prie karščio sausose 
pirtyse, bet jie vistiek negali 
pakęsti Afrikos kaitros.

Vokiečiai pajėgė išardyti su
sisiekimo priemones. Jugoslavų 
karo vadovybė neturi priemo
nių palaikyti ryšius su visomis 
savo kariuomenės dalimis.

Jugoslavai pradėjo partizanų 
karą. Vietomis tai davė labai 
gerus rezultatus, nes vokie
čiams padaryta didelės žalos.

Vokiečiai paėmė 
Sarajevą

BERLYNAS, bal. 16 d.—Vo
kiečiai skelbia, kad antroji ju- 
koslavų armija pasidavė vokr’e- 
čiams ir Hit erio kariuomenė 
užėmė Sarajevą. Pasidavė ne
laisvėn didelis štabo karininkų 
skaičius.

Nacių aviac’ja smantiai bom
bardavo Pirėjaus uostą Graiki
joj. Manoma, jog pavyko pa
skandinti keli britų laivai.

Kiti vokiečių karo lėktuvai 
bombarduoja jugoslavų karino 
menės likučius.

Naciai surado prem 
jerą Cvetkovičių

BERLYNAS, bal. 16 d.—Bu
vęs Jugoslavijos premjeras 
Draica Cvetkovič, kuris pasira
šė paktą su vokiečiais, nacių 
policijos surastas.

Jis slapstėsi nuo gen. Simo- 
vičiaus vyriausybės. Naciai ieš
ko užsienio ministerio Marko- 
vič,i kuris su premjeru važinė
jo Vienon.

Turima žinių, kad Markovič
ir keli nacių laikraščių agentai ___
laikomi kalėjime. Vokiečiai pa-1-—Vokiečių kariuomenė užėmė 
leido Cvetkovičių. y visas Amerikos kino bendrovių

skelbta Berlyno mašinos pageidavimu. Fotografija, perleista per vokiečių cen
zūrą atsiųsta per rądiją iš Berlyno.

BULGARŲ KARIUOMENE GRAIKIJOJ
Turkai graikams 

nepadeda
STAMBULAS/ Turkija,-baL 

16 d.—Turima žinių, kad Bul
garijos kariuomene šiandien 
pradėjo žygiuoti rytų Graiki- 
jon.

Šis bulgarų žingsnis yra.prie
šingas Balkanų antantės nuta
rimams. Turkai buvo pasižadė
ję eiti graikams į pagalbą, jei
gu Graikija bus užpulta.

Turkų valdžia aiškina, kad 
Balkanų antantė btivo sugriau
ta, kai iš jos išstojo rumunai, 
todėl jie ir nesijaučia įpareigo
tais pulti bulgarų.

Vokiečiai atiduoda 
bulgarams Graikiją

STAMBULAS, bal. 10 d. — 
Bulgarų kariuomenė šiandien Į- 
žengė Trakijon ir užims terito
riją tarp Struma upės ir Alek- 
sandropolio.

Šią Graikijos dalį bulgarams 
perleidžia vokiečių kariuomenė.

Graikų kariuomenė iš ten pa
sitraukė ir nuplaukė susijungti 
su savo kariuomenės didžiuma. 
Kai kurios graiku kariuomenės 
dalys vokiečių buvo sumuštos,, 
o kitos paimtos nelaisvėn.

Naciai bombardavo 
šiaurės Airiją

BELFASTAS, Airija, bal. 16 
d.—Praeitą naktį vokiečių or
laiviai bombardavo šiaurės Ai
riją.

Keliose vietose išžudė labai 
daug gyventojų, nes vartojo la
bai stiprias bombas. Jas mėtė 
tirštai apgyventose vietose.
i Viena bomba pataikė į slėp
tuvę. Bomba buvo labai stipri 
ir slėptuvės apsaugo jos nesu
laikė

Vokiečiai pagrobė 
Amerikos bendroves

VICHY, Prancūzija, bal. 16 d.

atstovybes Paryžiuje.
Atvykę kdrė.viai liepė tar

nautojams pasitraukti, tuo tar
pu nacių agentai pradėjo bend
roves revizuoti. < Vokieč ai yra 
pasiryžę užblokuoti visas kino 
bendrovių sąskaitas. -

Bendrovių tarnautojai tarė i 
dėl susidariusios padėties. Bi
joma, kad naciai*; nepanaudotų 
Amerikos bendrovių savo pro
pagandai.

Didelės žemės dre
bėjimo aukos

MEKSIKA, sostinė, bal. 16 d. 
-—Vakar vykusio žemės drebė
jimo aukos yra labai dideles. 
Sostinėje sugriauti keli namai, 
o Pacifiko pakraščiuose žuvo 
keli kaimai.

Ypatingai nukentėjo Col’ma 
miestelis, kurio didesnę'' da’is 
visiškai sugriauta. Apylinkėse 
drebėjimas padegė didžiulius 
miškus, kurie lepsnoją i p vis
ką naikina.

Turima žinių, kad Colima 
apylinkėse visiškai prasmego 
keli kaimeliai su visais gyvento
jais. Col’ma ugniakalnis prasi
veržė ir be sustojimo verčia !a-

Rengėsi nužudyt Ru
munijos diktatorių
BUKAREŠT, Rumunija, bal 

16 d.—-Gen. Antonescu šjandien 
paskelbė, kad Geležinė Gvardi
ja buvo pasiruošusi jį nužudy
ti.

Pasikėsintojai norėjo panau
doti Velykų apeigas premjerui 
nužudyti. Valdžiai pavyko išaiš
kinti pasikesintojus ir policija 
juos gaudo.

'■ šiomis dienomis buvo nužu
dytas vienas knygininkas. Pasi
kėsintojai vakar buvo sušaudy
ti. AntonesčU atsisakė dovanoti 
jiems gyvybę.

ORAS
Debesuotas
Saulė teka

6:32.
5:08 leidžiasi

Senate atidėtas kan- 
vojų klausimas

WASHINGTON, I). C., bal. 
16 — Senalan izoliacionistai
iriespublikonai . įnešė rezoliuciją 
uždrausti Amerikos karo lai
vams lydėti kanvojus.

Jie manė sukelti šiuo reikalu 
didelius ginčus ir pakenkti 
Roose velto politikai, šiandien 
senato užsienio komisija svars- 

šio mėnesio pabaigos.
Senato komisija atsiklau 

sekretoriaus Hull nuomonės 
šios rezoliucijos.

dėl

Valdžia prižiūri 
kainas

bal. 
kuris

WASHINGTON, D. C., 
16 d. — D. M. Nelson, 
tvarko apsaugos priemonių pir
kimo reikalus, pareiškė, kad 
valdžia seka įvairių produktų 
kainų kitimą.

Jeigu kainos pradės nenor
maliai kilti ir matysis pavojus, 
valdžia gali nustatyti kai kurių 
prekių kainas. ,

Ypatingai stebimas karo pra
monei reikalingos žaliavos kai
nų pasikeitimas, šiuo reikalu 
gali būti padaryta greita inter
vencija.

Streikams spręsti 
nevartos jėgos

AVASHINGTON, D. C., bal. 
16 d. — Sekretorius Knpx pa-' 
reiškė, kad Amerikos valdžia 
nemano vartoti kariuomenė7 
streikams spręsti.

Jeigu vyriausybė jau nerastu 
jokios galimybės streikams iš
spręsti, tada gal ir pasiųstų ju
rininkus.

Bet jis mano, kad tatai bus 
išvengta, nes yra paskirtos ko
misijos, kurios šiais reikalais 
ruipnasl.

PRAŠO INTERVENCIJOS AN
GLIAKASIŲ STREIKUI

WASHINGTON, D. C., bal. 
16 d. Pietų kasyklų atsto
vai šiandien kreipėsi į prezi
dentą, kad jia padėtų išspręsti

Areštuoja buvusius 
karininkus

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
bal. 16 d. — Iš okupuotos Lie
tuvos gauta žinių, kad paskuti
niu metu sovietų slapta polici
ja pradėjo nepaprastai siausti.

Paskutinėmis savaitėmis so
vietų policija areštavo nepa
prastai daug buvusių Lietuvos 
kariuomenės karininkų.

Sovietų agentai areštuoja 
studentus ir aukštesnių klasių 
moksleivius. Suimtuosius siun
čia į sovietų Rusijos gilumas.-

Paleckis nieko neži
no apie areštus

KARALIAUČIUS, bal. 16 d. 
— Buvusius karininkus areš
tuoja karinė sovietų žvalgyba, 
kuri veikia skyrium nuo civili
nės.

Karinė žvalgyba neranda rei 
kalo net informuoti sovietų 

laip ilgai užsitęsusį streiką.
Nuo balandžio pirmos dienos 

nedirba kasyklos ir nematyti 
kada bus pradėtas darbas.

Savininkai nori, kad visas šis 
reikalas butų' perduotas karo 
pramonės tarpininkavimo ko
misijai.

Jurininkus sius am- 
basadai saugoti

LONDONAS, bal. 16 d. — 
Jungtinių Valstybių ambasadų 
je Londone yra didelis judčji 
mas. Kasdien ją lanko įvairios 
karo komisijos ir skaitlingi val
džios atstovai.

Ambasados rūmai visiškai 
neapsaugoti, nėra nė papras
čiausio sargybinio.

Planuojama pasiųsti Londo
nan Amerikos jurininkų batali- 
joną, kuris saugotų ambasadą. 
Praeito karo melu ten buvo pi- 
siųstas toks batai jonas.

NVASHINGTON, D. C., bal
16 d.—Prez dentas Rooseveltas 
pareiškė, kad Vengrija užpuo’ė 
Jugoslaviją be jokios priežas
ties.

Rposeveltas smerkia visus 
prievartos veiksnius, pasmerkė 
ir Vengrijos diktatoriaus nuta
rimą pulti jau užpultą Jugosla
viją.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Naciai praeitą naktį labai smarkiai bombardavo Londo

ną. Pirmą kartą vartojo neriamuosius bombanešius miesto cent
rui bombarduoti.

— Vokiečių aviacija bombardavo kelis Graikijos mieste
lius. Kai kuriuose vietose nusileido žemyn ir kulkosvaidžiais 
apšaudė bėgančius gyventojus.

— Britų karo laivynas pradėjo veikti Viduržemių juroje. 
Vakar paskandino .aštuonis italų laivus, kurie vežė j Afriką vo
kiečių kariuomenę. Laivai buvo pilni kareivių ir moderniškos 
karo medžiagos.

— Kiti britų karo laivai apšaudė Lybijos pakraščių mies
tus, kuriuos paėmė nacių mechanizuotos divizijos.

— Generojąs Franko įsakė uždaryti Ispanijos ir neokupuo
tos Prancūzijos sienas. Nežinomos tokio nutarimo priežastys.

— Leon Henderson, J. V. valdžios atstovas kainoms stebė
ti, nustatė plienui kainas. Jos nęgalės būti aukštesnės už šių 
metų kainas.

Colima miestely, Meksikoje, jau pavyko ištraukti 36 la
vonai, kurie žuvo vakar dienos žemės drebėjime.

• ■ ■ — Vokiečiai skelbia, kad jų kariuomenė įsiveržė Graikijos 
gilumon ir neleidžia {stiprinti naujų apsaugos linijų.

Lietuvos valdžios apie padary
tus areštus.

Nei Paleckis, nei Gedvilas 
nieko nežino apie karinės žval
gybos areštus. Kai areštuotųjų 
šeimynos norėjo surasti kur 
randasi suimtieji, tai valdžios 
organai buvo nustebę, nes jie 
nieko nežinojo.

Atimti rūmai iš ku
nigų seminarijos

KARALIAUČIUS, bal. 16 d.
— Sovietų valdžia liepė Lietu
vos kunigų seminarijos auklėti
niams išsikraustyti iš savo rū
mų.

Kunigų seminarija neuždary
ta, bet seminaristai priversti 
rinktis paskaitoms studentų 
bažnytėlėje. Klerikai buvo pri
versti ieškoti pastoges Kauno 
gyventojų tarpe.

Tvirtinama, kad Lietuvos 
vyskupus rengiasi išsiųsti į 
Kaukazą ‘‘sveikatai taisyti”, o 
kunigus žada imti raudonon ar
mijom

Eina teisman bolše- 
... vikų direktoriai

KAUNĄS; Lietuva, bal. 16 d.
— Valdžia oficialiai paskelbė, 
kad traukiami teisman bravo
ro ‘‘Raudonoji pašvaistė” (buv. 
Volfo-Engelmano) bolševikų pa
statyta vadovybė.

Patraukti atsakomybėn di
rektorius Pinchas Rudaševskis 
ir padėjėjai Šliankrichas ir Ma- 
lerovičius.

Bravoro darbe jie mažai nu
simanė ir per jų neapsižiūrėji
mą sudaužyta labai daug bon- 
kų. Padaryti dideli nuostoliai.

Panevėžio mokykloj 
pakartas Leninas
PANEVĖŽYS, Lietuva, bal. 

16 d. — Visa sovietų spauda 
smarkiai užsipuola Panevėžio 
mokyklą, kurioje nerespektuo
jamas Leninas.

Mokykloje Lenino paveikslas 
pakabintas be rėmų ir atrodo 
tarytum jis ten butų pakartas.

Atleista Vabalninku žemės 
ūkio mokyklos vedėja Ona Sli- 
čiuvienė, nes ji nenorėjo leisti 
komjaunuoliams perdaug sau
valiauti. Tėvai buvo patenkinti 
atstatyta mokytoja.
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MOKYKLA DVIEJŲ METŲ SUKAKTUVIŲ PROGA Verdant Daržoves
Prezervuokite

Vitaminus

Recitalėje vidur- 
miestyje

Rašo L. NARMONTAITE

Žmoniškumas
Pagerinimas ir išsivystymas 

vaiko charakterio ar budo yra 
vienas iš svarbiausių mokyk
los tikslų. Daug metodų yra 
patariama vartoti kaip moky
tojoms, taip ir tėvams.

Dėlto yra skelbiama 
savaitė kas metai, kada 
ma apie žmoniškumą ir
minią gyvūnams. Sekančią sa
vaitę uuo balandžio 21-mos iki 
26-os visų vaikų ir suaugusių 
dėmesys bus kreipiamas į taip 
vadinamą *’Be Kind to Anl- 
mals” savaitę.

KRITIKA IR 
KRITIKA

M3S

v ena 
kalba
ma k>-

gu vaikams bus įkvėpti impul
sai uia'onmno, pasigailėjimo, 
rupest’ngumo dėt v sko gyvo 
su supratimu ir atjautimu, kad 
visi gyvūnai jaučia skausmą ir 
džiaugsmą, tai vaikams pada
rys dane svarbos jų kasdieni-
niame gyven me.

Jeigu vaikai Imis išlavinti tu
rėti malonumo ir .reros vai o. 
gyvūnams ir savo art.mtems 
tai reiškia, kad išsivystys tau
ta, susijungus prieš visas žiau- 
ruiuo formas, įskaitant ir karą.

Tad padėkite vaikanįs ’siame 
reikale ne tik kalbamos savait- 
l&i būvyje, bet remkite-fi*’Su
stiprinkite tos savaitės malo
nius
kasdieniniame gyvenime ir to
liau. a

vaiko

Kiekvienas iš mus jaučiame < 
nesmagiai, kuomet esame kritij- 
kuojami, ar ne? Mes nenorime, 
kad kas nors* pasakytų mums, 
jog nesame tikrai geri visame, 
ką tiktai darome. Mes nenori
me, kad kas • nors parodytų 
mums musų nežinojimą.

Bet kuomet laikas ateis, ka
da jau niekas nekritikuos ta
vęs, tada, sesute, esi praktiškai 
negyva. Gal nežinai, kad esi ne
gyva, bet esi — kas liečia buvi
mo. kokios nors jėgos šiame 
veikliam pasaulyje.

Kritikai yra geri žmonės. Aš 
. nevi suome l> -mėgstu juos, bei 
.kariu žinau, kad jie padaro 
į daug: geros, žinoma, tie, kurie 
yra teisingi. Kr. t i kai yra nely 
ginant tie gyliai, kurie akstiną 
mus į veik mą.

Visi ž.uo, kad lancoluas bu
vo daugiausia, kritikuojamas 
vyras Amerikoje. Be abejo, kad 
nelengva jam buvo priimti tą 

1 viską. Bet Linco'nas niekados 
nebuvo los kritikos sulaužytas.

/•....'U.yj.v
Kas nors kartą pasakė. — 

“kuoniet tave daugiau nekriti
kuoja, esi užbaigtas, ir pasaulis 
greitai pamirš’ tavo.”. —T.W.

BS

kas taps žmoniškas, malonus 
ir atjaučiantis, kada jam bus 
tas pamokinimas duotas ne 
veną sykį, bet labai dažnai. 
Tik per mokyklą ir patyrimą 
pasitobulins jo žmoniškas ir 
malonus būdas.

Ar turime būti 
purvini?

ša-

Numargino trylika 
šimtų margučių

Tai bent rekordas!
Kadangi šiais , laikais daugu

ma moterų e na tarnystėn ir 
ncduig joms belieka laiko pa
gaminti visokių įvairių valgių, 
ypatingai švenčių laiku, tad yra 
labai svarbu žinoti ir malonu, 
kad Iturime tokią krautuvę kaip

“Mano doktrina yra .padėti 
lin ginčus ir būt patenkintu. 
Tik daryk savo geriausią — 
ir gyrimas arba peikimas, ku
ris seka, skaitos vis tiek pat.”

Kada poetas Riley paraše 
šiuos žodžius, ar jis norėjo pa
sakyti, kad žmogus neturi ko
vot prieš neteisybę, prieš netor 
leranciją. prieš žiaurumą? Ar 
jis norėjo pasakyti, kad mes 
turime būti patenkinti su nežjr 
nyste ir skurdu? Ar jis norėjo 
pasakyti, kad mes neturime ko-

kurios dažnai reiškia vieną it 
tą pati? Ar jis sako, kad mes 
turime būti patenkinti su visais 
dalykais, kaip‘jie yni?

Aš tai nemanau.

P-ia Norą Gugis A ■
Nuo tos dienos, kada mus u skyrius, kur iŲrb'. U 10 vedėjo 

mylima ir didžiai gerbiama Nu- iki mažiausiai dalyvavus o 
ra G ūgis užėmė šio skyriaus bendradarbes, jyiisos aukoja su
vedėjos vielą, jau praėji) dvie vo laiką ir dąy^ą.
V'i; ’riXra ruw bala,‘:i ■ ' 
dzio 20-la. 1D3D metais. ! f .....

, .. ... v. . .. ■ :Be id)ejonS^,i. musų skyrus
Nup tos ,dienus. Ą>. s.m v.pa Iftind. brangus. Mes' 

n?? Naujienose,,^U .^W'vis08- tik¥ai , įy.įrUriani ' minios 
i^ejo regul anai bę pertraukoj. _ - t •»
Be to, per šiuos du m,etu$ bu
vo specialiams tikslams priedi- 
nes laidos.

Nežiūrint lo,_ ar sveika, ar 
ne; ar turi laikib. ar ne; ar kili 
savo darbai pabaigti, ar ne, -

Kasdien girdime ir skaitome 
daugiau ir daugiau apie vitami
nus. Kaipo sveikatos budavotor 
jai ir sveikatos užlaikytojai, vi
taminai yra būtinai reikalingi 
kasdieninėj dietoj.

Daržovės yra vienas geriausių 
šaltinių vitaminų. Pietų ir va
karienės sudėtyje būtinai reika
linga turėti bent vieną lapuotą 
daržovę ir bent vieną ar dvi ki
tas daržoves, žiūrint kokios 

; porcijos duodamos.
Daržovių yra keturios princi- 

palės rųšys — žalios, geltonos, 
baltos, ir raudonos. Visos ketu
rios reikalauja skirtingų virimo 
metodų, žalios daržovės žudo 
vitaminus, kuomet per ilgai 
verdamos.

Žalių Daržovių Virimas.
Žalias daržoves reikia virti 

kuotrumpiausiai. Tas galima 
geriausiai padaryti, kuomet įde
di jas į verdantį vandenį. Kiek 
vandenio yra tam reikalinga, 

;priklauso nuo to, kokio, stipraus 
skomo yra toji verdama daržo
vė.

Jeigu verdate “brussels 
sprotits” arba ‘ bro c iii”, reik a 
pusėtinai daug vandens. Tačiau 
verdant špinakus nereikia dau
giau vandenio, apart to, kuri 
raudasi lapuose po. jų nuplovi 
nio. > , < ,

(ir dabar dirba) su dideliu at
sidavimu, kad kiekvieną savai
te moterų skyrius butų gražus, 
įdomus ir tinkamas. Niekas ne-

Maistas I
Veda MORTA RUGlfNl Į 
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iaip Priruošti 
Džiovintos Slyvos

Ilalsted St.. kurios sav'irnke y- 
ra p-ia M Giijoienė.

Kada I k praėjai šią krautuvę 
prieš Velykas, visuomet prie jos 
stovėjo ir Įaugau žiurėjo po ke
lis žmones, kartais net visas 
pulkas. Ir ne be reikalo. Ju’: 
langas buvo parengtas v įšoktaiK 
velykiniu \s valgiais, kurių cen
trą mėmė įvairiaspalviai ir tiky 
rai artistiškai numarginti kiau 
šiniai. Kadangi žmonės ne tik 
gėrėjos, bet tuos margučius p r- 
ko per savaitę tuzinais
man buvo įdomu ž noti, kiek, 
tokių margučių buvo pagam n 
ta per p. Grinienę ir jos šimpa 
lingu dukrelę ir pagolbiniąVę 
Irene. Niekuomet neįspėtame!. 
Nagi, net tryl ku šimtų.

Be abejo, kad šis yra rekor
das, kurį tur būt, negali sumuš
ti niekas kilus, kuris margino 
k ia ošinsią tuo lietuvišku bųdu, 
su vašku ir visokiais dažais-

—Kaimyrika

Atrodo, kad jis norėjo pasor 
kyti, kad žmogus turi sau- mij- 
si tarti, kas yra gera ir kas yru 
bloga, jeigu jis gali, ir tuomet 
laikytis to gero ir kovoti Ujž jį

yra geras.
.Jis neturėtų gaišinti la'ko be<- 

aigum.entuoda.uias apie dalyką 
ir męsdamas purvus į aną žmo
gų tik dėl to, kad to op iii j a 
skirias nuo jo opinijos.

* vienas liegąli dnėbii p.ui'- 
imt kito* pats neapsipurvi-

—T. W.
vtis 
nęs.

-------------------n. ,.4 . . ---------- -

Numirė žymi 
astronome

Pirkite tose krautuvėse, ky- 
fios srarsmasd ‘‘NAUJIENOSE*

Šios savaitės pradžioje Cam,- 
bridge, Mąss.. napurė l)r. Ąiy 
nie J. Cannon, 77 metų am- 
iiaus, pasauliniai žymi Hąrvan 
do astronome. Jos rekordai*pu- 
rodo, kad jį buvo. klasUtkavūs 
daugiau žvaigždžių už bite ki
tą žmogų vedlyje. • į

aukotu kad kiekvieną. savaitę 
išeitų tinkamai ir laiku musų 
moterų skyrius. Tikiu, kad aš, 
rašydama į šį skyrių sykį .į sa
vaitę per jau ilgus penkis me
tus galiu arčiau atjausti .ir su
prasti tą musų vedėjos pasi
šventimą. Man tik reikia vieną 
straipsnį parašyti, ir tas gana 
sunku ir manę suvargina. Bet 
musų vedėjai reikia rūpintis 
apie visą puslapį. Tas tai yra 
didelis rūpestis ir vargas.

Pasišventimas .
Noriu išaiškiidi vieną punk

tą, apie kurį didžiuma musų 
skaitytojų ir bendradarbių klai
dingai mano. Pagal jų suprati
mą, ponia Guglenė dirba ir 
praleidžia savo dieną Naujie
nose už algą, Tas yra klaidin
gas manymas. .

Velionė, musų myl’ma Ma
riutė Jurgelionienė, buvo Nau
jienų bendrovės biznio vedėj u 
ir praleido dienas raštinėje, nes 
tenai ji užsidirbo ,savo duoną.

Bet musų dabartinė .Vedėją 
turi ' kitą užsiėmimą ir šiam 

!skyriai vien tik savo atlieka
mą laiką tepa$yęn&a* vedė
ja, nči bendradarbes negauną 
(ir nereikalauja) atlygintouž 
savo darbus ar raštus. Kiekvie
na dirba ir aukoja savo bran
gų Įaiką • moterų įkyriai vieų 
tik dėl ideali- Tas idealas yrą' 

'palaikyti k ra
ginti iiebjv^ites; kad jos išreik
štų savo iuipo diptėrys 
tikslia i ir bešališkai.

Gugienės pasisveptimą. Džiaų- 
‘giamė'š, kad turim tarp, musų 
tokią brangią draugę, kuri 
mums dirba su atsidavimu.

Bet reikią' i gailėtis iš vieno 
atžvilgio r.. rbikia ' gailėtis, kad 
inusų diehos yra per trumpos 
ir kad turime tik vieną Norą.

Reikia gailėtis,k. kad paši&vęs 
dama moterų skyriui, musų 
Nora turėjo siusioti reguliariai 
vedusi muzikos žinhis. Tą vis,. 

, apgailestauja.
Pąrėjus liaęųo Tš (Jiirbo ręikią 

: namų darbus atlikti. Nors ir 
: pavargus, reikia rąstus garniu- 

l.i., reikia redaguoti /ir perrašys 
ti įvairius straipsnius, ir reiki ) 
atitraukti brangų laiką nuo. po
ilsio ir nuo kitų dalbų, keltis 
sergančia ir nuvežti mędžįagą 
į Naujienas. Tad nelieka laiko 
prirengti rąstus muzUtos; ži- 
:nioins. ‘'

Gaila, kad turi taip būti, nes 
tai yra nuostolis įpusų lietuvių 
ktdturiniamę gyvenime. Mes 
neturime kitą ...lietuvaitę (arba 
lietuvį), kuri gali taip bešališ
kai, ir riintąrllr tiksliai rašyti 
apie muziką. Nors ir kili rašy
tų, bet jie neturi tą pagrindini

virti neuždengrtapi puode. Kuo 
met yra dugnas ant puodo, tad 
rūgštys atsiradusios verdant 
daržoves, neturi, progos išga
ruoti. Ir kuomet tokios rūgštys 
pasilieka, tai šviesiai žalia spal
va keičiasi į rusvai žalią ir dar
žovės nebūna tokios patrau
kiančios apetitui.

(Bus daugiau)

MADOS
Veda Nina

Šios gražios ir šiltos dienos 
verčia mus mąstyti apie vasari
nes drapanas.

Po visų tų šviesiai spalvotų 
Velykų aprėda’ų, vasarines 
spalvos atrodo vėsios ir netaip 
šaukiančios. Nuo dabar mand- 
riai apsirėdžitįsios moterys dė
vės tamsiai mėlynas, juodas, 
tamsiai rudas ir žalias “sheers” 
-- su kontrastiniais pridėčkais.

Mėlyna ir juoda spalva yra 
populiariausios, bet varinė 
('“coppcr”’) ir tamsiai ruda su 
žalia ir tamsiai vyšniava ne
daug teatsilieka užpakalyje.

Lalu Raben-Micevičienė, 
smuikininkė

Chicago Club of Phi Beta 
(National llonorary and Pro- 
fesional Fraternity of Music 
and Speech) Phi Alpha sky
rius prezentuos Luhi Raben- 
Mi'cevičienę, smuik ninkę, pro
gramoj, kuri įvyks balandžio 
21 d. Curtiss Hali, 410 South 
Michigan Avenue.

Ši yra žymi organizacija pro
fesionalų artistų larjie, ir jos 
metiniai rengiami koncertai pa
sižymi aukš'o kalibro artistais.

Pažindami p llai en-M cev - 
iene kai o rimta meni'ink? i’ v c C
;abią art stę smuikininkę, n >• 
sistebim, kad ši draugija pasi
rinko ją kaipo svarbiausią ar
tistę šių metų programai.

Pirmoji grupė p-ios Raben- 
Micevičicnčs numerių susidedi 
iš:

Gavollc Irom S'xlb Sonata— 
Bacb-Kreisler

Nocturne (postluimous) -- 
Chopin-Milstein

Pcrpetuum Mobile Nova- 
cek.

Antroj daly j programos ji 
pildys:

Intruducticn and Rondo 
Gapriccioso — Sa.’n-Saens

Ritual Fire Dance — DeFal- 
la-Kochanski.

Kitas musų lietuvių pasižy
mėjęs ir visų gerb amas muzi
kas Jonas Pyanskas akompa
nuos p. Rabcn-Micevikienei 
rrle piano.
Margueritc Lanz, pianistė ir 
Alice Ingersoll, “drama tie 
reader”, irgi dalyvaus šioj pro
gramoj, kuri žada būti įdomi.

Programos pradžia 8:15 va
landą vakaro. Įėjimas tiktai 55 
centai ypatai. —N. G.

■mmkmkKmuMhmh

zikos srityje,./,. v >.
Tad muzikos žinių nuostolis 

'tampa musų moterų skyriau; 
pelnas; Gaila, kad taip yra. Bu
tų geriau,' kad abudu skyriai 
pąsidalintų Npros Gugienės ga- 
bunui; v s i*’,; ..

v : t ■ » ■ -

. ' pinkejmas
Kaipo draugei, kaipo moterų 

skyriaus yėdejaŲ ir kaipo < vi- 
suomeuės veikė jai linkai Nor .i 
dhug Rgiy Įr uąšių. . metų' savo 
.darbuos^/■' ■ ’ '■ ''. I•
k; iŠią, prd^ą,, (lyiejų metų su- 
'kak-tųyiųį progžį: tariu Šiuos žę-. 
džius ne tik škvęs, Dėt 
nų'j> kitų,^ųdąajdlai^>ių, hotędą-

gas ■ j vertinti Norus (ingienės 
IpąsišveųtDbMp
^išrįiįyje, '

kai skirtingo audimo, už tas 
pirmesnių metų, ir geriausia už 
yiską, dauguma iš jų mažai ar
ba net visai nesiglamžo, nesi- 
raukšlėja.

Įvairus detaliai naujų madų 
yra dekoratyviški kišeniukai 
nepaprasti kvoldai ir kvoldukai 
ir 1.1.

Bus dėvimi kvolduoti sijonai 
ir ilgi švarkai, lygiai kaip ir 

žaketukai ir “bolcros”.trumpi

ŠEIMININKfiMS 
ŽINOTI, KAD: 1

Kuomet tarkuojate citrinos 
skurutę dėl skonio, bukite at
sargios tarkuoti vien tik gelto
nąją skūrą, nes balta skūra po 
geltonos neturi citrinos skonio 
ir yra karti. Citrinos .skonis 
randasi alyvoje, kuri yra vien 
tik geltojoj skaroj.

-Kaimynka

GERAI

GAMTOS DOVANA
Kuomet žiūrime Į tuos, kurie 

atsiekę aukštybę savo profesi
jose, amate, dailėje, moksle, — 
lai noroms nenoroins jaučiame 
truputį lyg pavydo. Mes dažnai 
mąstom, ar gamta nenuskriau
dė mus. Ar tik ji nedavė ki
liems geresnį prirengimą, ge
resnius įrankius, su kuriais lai
mėti gyvenimo kovas.

Gal kitiems davė geresnes 
smegenis. Gal kiti yra fiziškai 
tvirtesni už mus. Bet kuomet 
arčiau panagrinčji, atrandi, kad 
daugumui teikė mažiau visko- 
išskyrus pasiryžimą nuolatos 
dirbti, ncats‘žvelgiant į jokius 
trukumus. Juk tiesa, ar ne?

P.M.P.

> -ly* *<.?**- ‘J‘- -fTjk z'- ' -k- ’ ■ •'

Idealai yra lyg žvaigždės; tau 
irępasiseks palytėti jų su rau
komus, bet kaip tas jūreivis 
žmogus ant tyro vandcuyiA) pa* 
sjjenka jąis kaipo vadus ir, sek- 
(gurias jas, tu pasieki savo likb 
iną. C. Šchurz

(Fe de ralis ūkio departamentas 
per keturioliką savaičių, pradedant 
pirmadienį, balandžio 21 d.„ rengs 
taip vadinamas “Food of thę VVeek” 
savaitei, ragindamas amerikiečius 
daugiau valgyti tam tikrų ūkio 
produktų, kurių yra perviršis Ame
rikoje. Pirmos savaitės parinktas 
produktas yra džiovintos slyvos, to
dėl šiame skyriuje šiandien ir pa
duodame eilę receptų įvairiems val
giams, kuriuos galima gaminti su 
tomis slyvomis. Džiovintos slyvos 
yra labai sveikos ir maistinga)

Pirmiausiai reikia jas nuplakti 
šaltu vandeniu. Jei reikia greitai 
vartoti, tai sudėkite į puodą, ap- 
semkite vandeniu ir užvirinkite. 
Virinkite per valandą laiko, pridė
damos vandens jei reikia. Jeigu 
patinka saldžios slyvos, pridėkite 
po du šaukštus cukraus kiekvienam 
puodukui slyvų paskutinėmis pen
kiomis virimo minutėmis.

Daug šeimininkių apsemia džio
vintas slyvas šaltu vandeniu ir pa
lieka per naktį, ir tame pačiame 
vandenyje virina .per dvi valandas.

Džiovintos slyvos gali būti pa
duotos stalan karštos ar šaltos, su 
grietine ar be. Taipgi galima pri
dėti truputį citrinos sunkos.

Prirenkite taip džiovintų slyvų 
visai savaitei, ir laikykite šaldy
tuve. Nusistebėsite kiek visokių 
valgių galite su slyvomis priruošti 
—dezertui, su daržovėmis, pyra
gams, ir tt. Visuomet jų turėkite 
atsargoje.

Štai keli skanus receptai su džio
vintomis slyvomis:

Džiovintų Slyvų
Pyragas '?f,

I puoflUkas “karšto pieno ę j 
¥4 puoduko riebalų 

puoduko cukraus
1 šaukštukas druskos
2 šmotukai mielių
¥4 drungno vandens
2 plakti kiaušiniai
5 iki 6 puodukų sijotų miltų
3 puodukai saldytų džiovintų 

slyvų minkštymų
Užpilkite pieną ant riebalų, cuk

raus ir druskos. Sutrupinkite mie
les drungname vandenyje, kad su
minkštėtų. Pienui ataušus, pridė
kite mieles ir kiaušinius. įplakite 
miltus, padarykite minkštą tešlą, 
išpilkite ja ant miltuotos lentos ir 
minkykite iki pasidarys lygi. Įdė
kite į taukuotą indą, pridenkite ir 
palikite kilti. Tešlai padidėjus dvi
gubai ir pasidarius lengvai, pada
linkite į dvi dalis. Iškočiokite jas 
į % colio storumo “blynus”. Du 
trečdalius “blyno” aptepkite slyvų 
minkštymais. Neišteptą trečdalį 
užlenkite ant trečdalio išteptos teš
los, ir tada užlenkite likusią dalį 
tešlos. Per vidurį žirklėmis įkirpki- 
te kelis kartus vieno colio protar
piais. Tada vėl uždenkite ir leis
kite kilti iki dvigubai padidės. 
Kepkite vidutiniai karštame pečiu
je nuo 25 iki 30 minučių. Kol dar 
karšti, aptepkite liukru ir apiber- 
kite kapotais riešutais.

Slyvos su Suriu
16 virtų džiovintų slyvų 

1-3 uncijų pakiukas “cream” sūrio 
puoduko smulkiai kapotų sa- 

lerų
1/3 puoduko smulkiai kapotų 

saldžių agurkų (relish)
1/8 šaukštuko druskos
Keli lašai Tabasco soso
Saločiai
Paprika
Majoneso.
Išimkite slyvų kauliukus, atsar

giai, kad slyvos .paliktų kuo Čie- 
liausios. Sumaišykite sūrį, salerus, 
agurkus, druską ir Tabasco sosą, 
ir gerai sumaišykite. Prikimškite 
slyvas ir išdekite ant lėkščių, pa- 
puoškite Saločių lapais. Apiberkite 
paprika. Naudokite majonesą, jeigu 
mėgstate.

Slyvų Dezertas
2 puodukai virtų džiovintų slyvų
1 šaukštukas tarkuotos citrinos 

žiovės
1 šaukštas citrinos sunkos 

pųodute) cukraus (povvdercd)
4 kiaušinių baltymai.
Išimkite kauliukus ir sutrinkite 

slyvas. Pridėkite tarkuotą citrinos 
žievę ir sunką. Suplakite smarkiai 
kiaulinių baltymus, laipsniikai pri
dėdamos cukrų. Į suplaktus balty
mus sudėkite slyvų minkštymus. 
Atsargiai sudėkite į sviestu išteptą 
indą kepimui ir kepkite 325 laips
nių pečiuje 30 iki 40 minučių. Pa
duokite stateą karštą ar šaltą, su 
plakta grietiųp' ar “kustardu.”



Ketvirt,, balandžio 17, 1941 Naujienos, 'Chicago, m.  • :£

ClevetoO ir Ohio Žinios
>1- — - -

Užuot kitus smerkę, patys turėtų susitvarkyti. — Lan
kėsi Dr. J. J. Sims. — Dar neturi kandidato. — Kur 
čia lygybė. — Nors ir tituluotas, bst neturi sęnso. — 
šveičia ordenus. — Steigs visų lietuvių komitetą, 
šaunus vakaras.

Štai bevartydamas įvairius 
lietuviškus laikraščius užtinku 
ir “Sandaros” Nr. 14, kuriame 
telpa korespondencija ir iš mu
sų kolonijos, Tai p. Brazausko 
nuopelnas. P-as Brazauskas pu
sėtinai užsirūstinęs ant p. J. 
Mažuknos. Rašto tonas toks, 
kad tik Brazauskas ir SLA 14 
kuopa gali išgelbėti Susivieniji
mą nuo jvairių bėdų, nuo įvai
rių trukumą ir, abelnai, gali la
bai pasitarnauti lietuvių tautai.

BUKIT 
ATSARGUS!
Naujas preparatas 
išima suodžius ir 
rudį. Apsaugo nuo 
perdegimo ir trū
kimo. Taupo ang
lis ir didina šilu
mą. šaukit arba

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

3647 SO. IIALSTED ST 
Chicago, III. YARDS 2428

Būdamas viduryje ir pažin
damas p. Mažukną bei p. Bra
zauską, o taip pat žinodamas 
SLA 14 kuopos veikimą, tai tu
riu pasakyti štai ką: man tie
siog šlykštu žiūrėti, kad jie taip 
nesąžiningai puola ant p. Ma
žuknos. čia niekas daugiau nė
ra, kaip tik partyviškumas. 
Daugelis gerai žino, kad p. Ma
žukna jau tarnavo Susivieniji
mui ir abelnai lietuvių tautai 
dar tada, kai p. Brazauskas vi
sai nė galvoti negalvojo apie 
betkokį veikimą. Man ta'pg 
yra gerai žinoma, kad SLA 14 
kuopa daro savo tarimus ir ra
šo įvairius protestus, kada su
sirinkimuose tedalyvauja ap’c 
dvidešimt ar trsdešimt narių 
o kuopa turi narių per du šim
tus ir pusę. Na, ir taip kalbėti 
visų narių vardu, tai jau .nėr* 
gražu. KodC‘l nariai nelanko su
sirinkimų, tai čia sunku pa a- 
kyti. 

o——o----- o
Clevelandą aplankė svečias iš

Detroito, būtent, Dr. J. J. Sims- 
Simaliūnas. Mat, Dr. Sims yra 
gyvenęs Clevelande ir Čia tuvį 
draugų. Tok u bud-u laiks nuo 
laiko ir aplanko Clevelandą. Dr. 
Sims susit.ko su daugeliu savo 
senų draugų ir, praleidęs trum
pą laiką, vėl grįžo Detroitan. 

o------ o,----- o
Demokratų partijos vadas 

Cuyahaga apskrityje Ray T. 
Miller praneša, kad kandidatas 
į majoro vietą ateinančio ru
dens rinkimams dar nėra už- 
girtas. Vienok greitu laiku bu
sią pranešta, kurį kandidatą 
partija bandys pravesti. Kandi
datų matosi visa eilė, bet, žino
ma, ne visi bus kvalifikuoti. 
Butų daug geriau, jei partijos 
vadai \visi susitartų ir susilaiky
tų nuo rinkimų, karo, kaip tai 
praeityje darė. Dėl tos priežas
tie jie ir pralaimėjo pereitus 
rinkimus.

o----- o----- o
Vietos laikraščiai parašė ilgus 

straipsnius editorialų formoj 
užgirdami sumanymą, kad visi 
teisėjai gautų pensijas atitarna
vę tam tikrą skaičių, metų. Ži
noma, tas nepaliestų visus, nes 
atėjus rinkimams kai kurie bū
na pakeisti. Tačiau yra ir tokių 
teisėjų, kurie jau būna išrinkti 
po kelis kartus ir tarnauja vi
suomenei per ilgą metų eilę.

Pensijų užgyrimas yra geras 
dalykas. Bet čia reikia pridur
ti keletą žodžių ir apie kilus tos 
valstijos piliečius. Yra milijo
nai žmonių, kurie praleido visą

PASKOI O v IIV U FĮ Išmokėjimais 
nuo 5 iki 20 metų.

MUTUAL FEŪERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATTON 

OF CHICAGO 
Mokame 3)4% Dividendų 

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

Tvmts $1,000,000.00

10<
3 už 25'ECRU CURTAtN DYE

KAINUOJA MAŽIAU 
NEGU ■ vi 
PORAI 1/2 ' 

Nudažyti 
Langines 
Su Dažais

Visose Vaistinėse ir
Smulkmenų Krautuvėse

FOR NEW
PACKARD - CHRYSLER - PLYMOUTH

3451
Archer Avė.

Tel.
VIRginia

2332

4030 
Archer Avė.

Tel.
VIRgina

1515
BALZEKAS MOTOR SALES

“U WILL LIKĘ US”

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

VISI TELEFONAI:
ATLANTIC 4290

SOUTH CENTER PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CDMPANY

6 West Garfield Blvd. KSį,

No. 2810 — Išsiuvinėjimai baltiniams

savo gerąją amžiaus dalį prie 
įvairių darbų ir paskui liko iš 
darbų išmesti, kada kapitalas 
daugiau jų išnaudoti nebegalė
jo. Apie tokias pensijas musų 
didlapiai n eko nerašo, š'mt-ji 
tūkstančių senų žmonių gauna 
valdiškas pensijas Ohio valsti
joje, kur vos tik pareina po 
dvidešimt ir dvidešimt penkis 
dolerius per mėnesį. Tai kaip 
žmogus gali gyventi daugiau 
jokių pajamų neturėdamas. O 
teisėjams nori mokėti net po 
keturis, penkis ir dauįiau tūks
tančių dolerių' pe^-įdėtus; Tai 
kur čia lygybe? Teisėjai ir taip 
gauna dideles algas ir gali at
eičiai sutaupyti. Tuo pačiu me
tu visi šauk'a, kad reikia palai
kyti demokratiją, reikia palai
kyti lygybę. Šiaip visi piliečiai 
lygus, bet kada jau reikalinga 
pagalba, tai lygybė prapuola.

o---- -o--------o
Inž. B. Simokaitis, matyti, la

bai užsirūstinęs ant J. K. Ma
žuknos ir drožia ilgus ilgiausius 
straipsnius kai kuriuose laik
raščiuose, norėdamas jį visai 
nuo žemės kamuolio nušluoti. 
O p. Mažukna apie p. Simokai- 
tį nė vieno žodelio. Taigi, ar ne
būtų laikas surimtėti ir daugiau 
skaitytis su faktais, o nesigilin
ti į ypat škumus. Kiek man ži
noma, p. Simokaitis Mažuknos 
tiek gerai nežino, kiek jis apie 
jį kalba. Tokie raštai Mažuknai 
nieko nepakenks, bet SLA gali 
daug skriaudos padaryti. Susi
vienijime re kai nga vienybė, 
taip kaip reikalinga vienybė vi
soje lietuvių tautoje. Jeigu mes 
kalbėsime nuoširdžiai, tai sura
sime, kad p. Mažukna yra daug 
daugiau SLA naudos padaręs, 
negu p. Simokaitis.

o----- o----- o
Jonas Jarus su šeimyna va

žiuoja Ghicagon apie balandžio 
20 d. Ten aplankys savo mo
čiutę ir daugelį draugų, su ku
riais jau seniai matėsi. Taipg' 
mano aplankyti ir daugiau lie
tuviškų kolonijų.

o----- o----- o
Keletas tautininkų sudarė ko

mitetą sutikimui ir priėmūnui 
p. Smetonos, kai tasai atvyks į 
Clevelandą. Mat, p. Smetona 
žada būti Clevelande apie ba-

Tas pat pažįstamas 
pakelis, bet Nauji* ,.J 
Old Golds viduj. 
Visi dabar parduo* 
darni Old Golds 
yra NAUJI Old 

.Golds.

iškaba parodo, jog kas tai naujo gali daug 
kuo jum pasitarnaut. O jeigu jūsų ūpui reikia 

įf . . pakėlimo — atsiminkite: Kas tai naujo pridėta
ir garsiam cigaretui!

Pabandykite Old Gold’s naują, skanią sudėtį 
— praturtintą parinktiniu, importuotu tabaku. 
Dar malonesnis cigaretas, kai jam pridėta kas 
tai naujo! Gaukite pakelį šiandien!

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

Seniausi Amerikos Tabako prekijai—įsikūrę 1760

Atrodykite Metus Jaunesni 
NATŪRALIAI ATRODANTI

Dantų Fleitai

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

$050
1J iki

$35
padarytų 
deritištų.

Fleitai 
Pataisomi

laisniuotų _ , .Apkain.• 
-------------- Nemok.

Hejna Bros

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 2810
| 1739 8a. Halsted 8L, Chicago, HL

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.-------------

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

landžio 29 dieną. Musų kavalie
riai šveičia savo ordenų žvaigž
des, kad- galėtų pasirodyti kai
po tikri didvyriai.

o----- o----- o
Clevelandiečiai žada sutverti 

visų lietuvių komitetą, kuris rū
pinsis Lietuvos reikalais. Dabar 
pas mus yra visokių komitetų, 
bet visų lietuvių komiteto nėra.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Prezidento sūnūs 

veda slaugę

BEVERLY HILLS, Cal. bal. 
14 d. — šiandien5 vyriausias 
preziden to sūnūs ( susi tuokia 
.sus buvusia savo slauge.

James •Roosė’veltUi buvo pa
daryta pavojingą* vidurių ope
raciją. ; Visą laiką jį slauge 
Mrs. Schriėidėr/ ? !

Prezidento sūnus buvo ve
dęs ir turi du vaikus^ Prieš 
porą metų jis persiskyrė su 
savo žmona ir šiandien apsi
vedė su buvusia/1 slauge Rom- 
mele Schneider.

i—■.-------------— - .---------------- ■ ■ ■

Britai padegė bulga
rų sostinę

KAIRAS, bal. 15 d. -- Britų 
aviacija praeitą naktį smarkiai 
bombardavo bulgarų sostinę ir 
kitus strateginius miestelius.

Sofijoj britai sukėlė 14 dide
lių gaisrų, bombos buvo numes
tos į vokiečių amunicijos san
dėlius.

Kita britų eskadrilė užpuolė 
vokiečių mechanlizuotą koloną, 
kuri slinko prie graikų sienos. 
Visa kolona buvo išdaužyta ir 
padaryta naciams didelių nuo
stolių. 1

Turkai derasi su 
vokiečiais

BERLYNAS, bal, 15 d. — 
Vokiečių agentūra skelbia, kad 
prasidėjo pasitarimai tarp Vo
kietijos ir Turkijos atstovų.

Tvirtinama, kad netrukus 
Vokietija ir Turkija pasirašys

Reikia, kad butų komitetas, ku
ris veiks lietuvių vardu, o ne 
partijų.

o-----o——o
Stasys Jarus pirko nuosavą 

namą ant Columbia Avė. it 
greitu laiku mano ten persikel
ti gyventi. Linkėtina gero pasi
sekimo naujoj vietoj.

o-----d——o
• “Lietuvių Žinios’1 rengia šau
nų vakarą, kuris įvyks balan
džio 20 dieną bažnytinėje audi
torijoje. Komisija užtikrina/ 
kad bus gražus ir įvairus pro
gramas, ir visi bus patenkinti.

—Jonas Jarus

draugiškumo paktą. Atstovas 
von Papen dažnai pasimato su 
prezidentu Inonu ir aptaria 
nąujai susidariusią padėtį.

Patirta, kad naujos Irako 
vyriausybės atstovai netrukus 
atvyks į Ankarą deryboms ves
ti.

Bežaizdamas prie Ogden avė. 
Iii to, lygsvarą praradęs į Chi- 
eages /! ujlę įkrito ir prigėrė 7 
metų’ beriiiukdb’, 'James F.' Kir- 
by, 1323 Ohio Street.

Miliūnas Doleriu
Anglijai Šelpti

Chicagoje susiorganizavusi 
British War Relief Society už
vakar vakare pradėjo vajų su
kelti Chicagoj milioną dolerių 
Anglijos karo nukentėj tįsiems 
Šelpti. Jiems daugiausiai reikia 
r ubu.

Fondo viršininkas yra Cla- 
rence Ė. Randai), Indland Steel 
bendrovės vice-prezidentas.

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

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

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

Sekm. 10 iki 4.

PAVASARINIAI RŪBAI
No. 4676—Apsiaustas — Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18 ir 20 taipgi 34, 
36, 38, 40 ir 42.
No. 4550—Kostiumas—Sukirptos mieros 14, 16, 18 ir 20, taipgi 34, ?6, 
38, 40 ir 42.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1,739 
So. Halsted S t., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. HalsteJ St., Chicago, III 

čia įdedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzdį No_______

Mieros ...... .......... per krutinę

(Vardas Ir pavardė)

(Adresas) '

(Miestas Ir valstija)

Sophie

JDarcus
RYTINĖ 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 

vaL vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

Garsinki tęs “N-nose”

MADŲ 
KNYGA

KAINA 15 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:
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HAUJ1EN.OS
Mthuanian Daily' N<w»

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

1739 South Halsted Street
Tetephone CANal 8500.

Subscription Kates:
$6.00 per year in Canada
$6.00 per year outside oi Chicago

.00 per year in Chicago 
3c per copy.

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

Naųiienoą eina kasdien, išsfci- 
riant sękpjądienius. N^u‘
iieuų Bendrąvft U 39 S. Halsted St., 
Chicago, III. TeĮąfcpas CanaI 85p0.

“Cistką* tarp italų fašistų
——T---------

Pų žmogžudžiai užvakar Chicagoje nušo
vė italų laikraštuko “La Tribūna” redaktorių, John F. 
Avęna, kuris vedė aštrių kovų prieš kitų vietinį italų 
laikraštį “LTtalia” ir prięš italų konsulatų. Nųžudytą- 
sai redaktorius pįfmiau redagavo tų antrų jį laikraštį, bet 
prieš dvejetų metų jisai to darbo neteko ir įsteigė savo 
laikraštį ‘*La Tribųpa”. Nuo to laiko jisai pasidarė ir 
italų konsulato priešas. Jisai kaltino konsulų esant fa
šistų “penktosios kolonos’*’ vadu ir davinėjo prieš jį pa- 
rųdymus Dies’o komitetui.

Iš to Arenų įgijo “anti-fašisto” vardų. Tačiau, kad ir 
kovodamas prieš vietinius fašistus, jisai nesiliovė rėmęs 
fašizmų Italijoje. Dar visai neseniai jisai savo laikraštu- 
kyje rašė, kad Farinacci ir Alfieri (du akliausieji Mus- 
solįnio pakalikai) esu “garbingas pilietinės drąsos pa
vyzdys”.

Matyt, kad čia susiniovė viena fašistų klika su kita 
fašistų klika.

Amerikos vąldžia turėtų padaryti stropų tyrinėjimą 
ir iškeltį aikštėn kriminalinius gaivalus tiek fašistų, tiek 
nacių, tiek komunistų judėjime.

Nauji areštai Lietuvoje
žinant, kas yra bolševikai, galima neabejoti, kad 

okupuotoje Lietuvoje yra nuolatos areštuojami žmonės. 
Jau pernai metais buvo pranešta, kad į Lietuvų atsibel
dė iš Maskvos “čekistai”, o tie banditų agentai be darbo, 
žinoma, nesėdi.

Bet kiek žmonių suimamą ir kas su jais daroma, tik
rų žinių nėra. Pas Stalinų yra toks pat “įstatymas”, kaip 
ir pas Hitlerį: kai jo žvalgybininkai sučiumpa savo auJ 
kų, tai jie nepasako nei jo giminėms, nei draugams, už 
kų jisai yra suareštuotas ir kokia bausmė jo laukia. Daž
niausia apie tai nežino nė suimtasis. Žmonės yra areš
tuojami paprastai nakties tamsoje. Juos išveža nežinia 
kur, ir jie dingsta. Net artimiausieji suimtojo šeimos na-* 
riai negauna jokių informacijų apie jo likimų.

Šitokiose aplinkybėse yra sunku pasakyti, ar tiesa, 
kad bolševikai suėmė buv. Lietuvos respublikos preziden
tų, Dr. Kazį Grinių. Tokį pranešimų gavo iš Berlyno' 
“Draugas”. Jo korespondentas rašo, kąd taip put esu su* 
areštuoti buvęs žemės ūkio komisarus Mickis (kuris ne
seniai iš tos vietos buvo pašalintas) ir užsienio reikalų 
vice-komisaras Glovackis.

Dr. K. Grinius, valstiečių liaudininkų vadas, eina 75 
metus amžiaus. Jo sveikata yra netvirta, ypač akys la
bai silpnos. Jeigu jisai suimtas, tai iš kalėjimo jisai var
giai išeis gyvas.

Prieš 15 metų Dr. K. Grinių buvo suėmę tautininkai? 
kuomet jie padarė Kaune ginkluotų “pučų’\ Jisai tuomet 
buvo respublikos prezidentas. Atstatę jam į krutinę re
volverį, tautininkų gengsteriai reikalavo, kad jisai atsh 
statydintų ir užleistų savo vietų Smetonai. Jisai jiem^ 
atsakė; “Q, jus škurpikai, škuripkųi!” Tąčiąu jie nedrįso 
jį žudyti “dėl tautos labo”. Vėliau, kai vai. liąudininkų 
yadai pabūgo, kad Lietuvoje galį kilti pilietinis karas, 
kuriuo pasinaudotų lenkai ir įsiveržtų Lietuvon, tai Gri
nius sutiko pųsįtrauktį, ir “pučininkai” jį paleido.

Kuo jisai nusidėjo dabartinėms ĮJetuvos pavergė
jams, nežmįa. Jų despotiškos tvarkos jisai, žmoma, nę* 
apkeptė visa širdim. Gal būt, jisai ir jięms drębė į akis: 
“Jus škurnikai!”

Nacių talkininkas
Įsivaizduokite Jungtinių Valstijų senatorių, kuris 

sako, kad kraujas, kurįs dabar liejasi mūšių laukuose 
Ęuropoje ir Afrikoje, — krinta ant galvų Amerikos žmo
nėms!

Bet toks senątorįus yra, būtent: Burton K. Wheęler, 
iš Montanos, šitokį pareiškimų jisai vakar padarė savo 

^kalboje Denver’e, Col.
Ameriką jisai kaltina, kam jos valdžia padrųsiųo 

žmones Europoje ir Afrikoje pasipriešinti Hitleriui!
Ar jisai tai daro sąmoningai, ar ne, bet jisai yra ne

abejotinas nacių talkininkas.

Užsakymo kaina:
Chicago j e—paštu:
Metams$£.00, 
Pusei metų 4.00 
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiams 1.50 
Vienam mėnesiui ___________ .7#

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija___________—, 3c
Savaitei n________ _______ 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 ___ r__________  4.00
Trims mėnesiams_________ 2.50
Pinigus reikią siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymą.

PRANEŠA, KAD BOLŠEVIKAI 
SUAREŠTAVO

“JAUNIMO” 7 NUM.

Tik-ką išėjo iš spaudos 7 nu
meris pusiau-mėnesmio, laikraš
čio “Jaunimas”. Jame yra įdo
mių straipsnių anglų ir lietuvių 
kalbomis, žinių iš lietuvių jau
nosios kartos veikimo įr dveje
tas vykusiu karikatūrų.

BOLŠEVIKIŠKAS
' ^čT^čius,?

Komunistų Bimba surado įš- 
ąlškmim^t kodėl pą^ireiškią vį- 
sų galų snirimąs maskviniąm 
‘ -socializine”, kurį rąudonięji o- 
kupantai vykdo Lietuvoje. Pa
sirodo, kąj Lietuvą cįabaą keų-. 
čią “čysęįų”.s Jįsąi rašų:

“Man prisiminė kataliky-
bes filosofija apie dangų. Sa
ko, niekas negali patekt į 
dangų tiesiai — kiekvienas 
turi pereiti pei* čysčįų.

“Beveik panašiai yrą su 
penėjimų iš kapitalizmo į so
cializmų...”
Bet čysęiųje žmonės kenčia 

už savo nuodėmes. Už kokias 
gi nuodėmes pateko į bolševL 
kiškų čysčių Lietuva?

APIE VINCĄ KAPSUKĄ

Žurnale “Lietuva” yra įdėtus 
gerus straipsnis apie Vincų Mic- 
kevičių-Kapsukų, kurį paraše J. 
Pamenąs. Jisai, matyt, Kapsu
kų gerai pažinojo ir susidarė 
pusėtinai aiškų vaizdų apie jo 
“revoliucinį” veikimų.

Kapsukų jisai laiko menko 
mokslo, bet liguistos ambicijos 
žmogum, kuris visuomet statė 
savo asmenį pirmoji vieton įr 
norėjo vadovauti, neturėdamąs 
tan\nei protinių, nei moralinių 
privalumų. Kapsukas, anot, Pa
mėgo, statydavosi dideliu drą
suoliu, bet jam truko fikroąiojs 
drąsos; drąsoj trukumų jisai 
stehgdavosi pridengti bravūrą. 
Be to, jisai labai mėgdavo pu
si girti.

Kad Kapsukas tikrai toks bu
vo, rodo visa jo “revoliucinė’’ 
karjera. Jisai nėra net baigęs 
gimnazijos, nors keletu metų jį- 
sai praleido Mintaujoje — po 
to, kai buvo, pavarytas iš Seinų 
seminarijos besirengdamas 
laikyti kvotimug iš 6 klasiiį 
kurso.; ęepge^i, rengėsi, bet nę- 
prįsipengė. Bq to jisaį išvažiavo 
į šyeįęąrjjų “Įęsfi. mokslą”, bet 
į ųpiver^itetą įstųti negalėjo, 
todėl praleido ąpįę pietus kriko, 
kaipo ”ląįąvas klausyt°ias”- 
Tuo jo moksJąs pąsibaigė.

Polįtikoje jisai neturėjo nei 
gilesnio nusistatymo, nei supra
timo apie politinių pąrtijų prq- 
gramus. Vąsarą 19Q5 metais jį- 
sąi buvo suguręs (dąugiausia iš 
jaunimo budelių, kųpę platių- 
dąve jo įąikrąštėĮį aprangų”) 
savų ųevą partiją, kurios vardų 
jisaį rašydavo proklamacijas, 
šąukc|ąmas valdžios į- 
stąįgas, veystį tęlegpąfų stulpus 
įr ardyti gelezųiK9hųs, Nuo ši
to ąnarchistįško maksimalizmų 
jisai pąąuko pųie sqęial-demo- 
kratų ir ųevą priėm® J1! Pr(l“ 
^pamą. Beį apie spciaį-demokra- 
tų programą jį^ąį ųįękp neiŠ“ 
mąoė. Literatųrą? iš kurios ji
sai sėmė med^iągą qąvq straip
sniams i1’ kalboms,
buvo daugįausią rusu sqcial-re- 
voiiuęiąųįerių. Tik patekęs į ka
lėjimų, jisai perskaitė vienų-ki- 
tų populiarių social-demokrali- 
nio turinio knygą.

Nenuostabu, kad Kapsukų su
žavėjo Rusijos bolševikai, su 
kuriais jam teko susidurti Sibi
re. Bolševikiška demagogiją 
jam buvo suprantama, nes ji
sai pats buvo demagogas iš pri
gimties. Straipsnio autorius ar 
pie jį tąrp kitko sako:/

“Kapsuko, kąipų mažučio 
appibpto, ąįaurp, mažąi temor 
kytp m teskaičiųsįo as- 
meną, ląhąi ęįidpįi? net liguis
ti įsi vaizdu viniai apie save,

jo megalomapiskas vaidini
mas roles didelių gęnerolp, 
nelyg kokio diktątpriąus par
tijoj, kartu su jo bravūrą, 
kuri griežtai reikalavo tokios 
pat bravūros iš kitų, dažnai 
stato daugel į darbininkų ir 
social-demok ratų partijos or
ganizatorių į baisų, visai ne
reikalingą ir kvąilą pavojų/* 
Dėl savo troškimo būti diktą- 

tpriųm. Kapsukas ųiękųopieti ne
galėjo rąipiąį kooperuoti su ki
tais žmonėmis. Jisai* puola tęs 
kėlė vąijųs socialdemokratų 
partijoj. Nuėjęs^pas fyotovikus, 
jisai piovėsi su kitu tokiu pat, 
kaip jisai, < megalomųniaku įr 
siguraprOpių, Z. Ąngąriečiu. A- 
merikoje, vos išbuvęs keleįa 
mėnesių, jisai suorganizavo sa-
vo klikų L. S. Sųjunkoje ir tuo 
bildu privedė jų prie skilimo.

Pąstebėtiną, Imd Kapsuko 
biografijose, kuriąs pąsįrodė ta
rybinėje Lietuvos spaudoje, jo 
buvimus ir veikimas Ameriko
je yra visai užtylėti. Tur būt, 
Jėl to, kad tpS idėjos, kuriąs 
jis čia skelbė, nėra suderina
mos su dabartine Kapsuko gay- 
bjntojų “liniją”.

KA1UAMAINIAMS 
NEPAVYKO

MONTEVIDEO, Urugvajus— 
Teko susipažinti su keliais rusų 
atstovybes iš Wasbingtono at
siųstais laiškais tiems musų 
nesusipratėliams tautiečiarųs 
(kailiamainiams), kurie pasi
skubino palaižyti Stalinui pa
dus ir nusiskubino pasiųsti są- 
vo pasą į Ameriką, vos tik “Ar
gentinos Lietuvių Balsas*’ pra
vedė agitacijų ir padarė negar
bingų žygį musų kolonijoje. 
Rusams, paširodo, visiškai ne
reikia JietuiViįų, kad jie grįžtų į 
Lietuvų. Mes j jau seniai taip ra
šėme per patriotinę spaudų, bet 
komunistai, kalė ir tebekala į 
kiekvienų kvailų galvų, kad 
“kacapai” (ruskiai) iškėlę rau
kas jų laukia.

Sovietų Atstovybė Washing- 
tone savo' laiškuose lietuviams 
sako, kad jie nėra pageidaują- 
mi, ir dar pasako kiekvienam 
— pamokslų, išbardami už lie
tuviškų dokumentų nesu tvarky
mų. Sako tšip laiškuose, kų per
duotų ištisai “jei jus anksčiau 
netvarkėte savo dokumentų, tąi 
jų netvąrkysite nė ateity, ir 
mums* tokių apsileidėlių, pilie
čių nereikia”, žodžiu atsaky
mas neigiamus. Nevienas gud
ruolis bėgioja po vietines įstai
gas ir jau ieško išgauti vietps 
pilietybę, nes gėdinasi, kad ne
pateko po Stalino vyža.

Kaip matome, tai išgamų nę 
rusai nenori. Mus kailiamainiai 
apsi teršę, savų, kaip lietuvio 
vardų, prie, rusų nepritapo ir li
ko jų atątrtmti. Pajutę tokį ru
sų bolševikų nusistatymų, liovė
si už pilietybes priėmimų agi
tavę čįon Urugvajaus Kompar
tijos Organas “Darbas“, bet 
::A. L. Bąlsas” savaip vėl išaiš
kino, kad, tai reikalinga išnau- 
jo prašyti i^ pats vėl pasisiūlę 
rašyti prąšymus (!?). Bet jau 
lietuviai, nors ir šiąudadušiaį, 
bet jau “A. L, Balsui“ netiki ir 
sako: gerįau išsiimsiu vietinės 
šalies pilietybę ir jau pąs rus
ki us nerašysiu, nes mus visus 
ant juoko laiko... Tuoni tarpu 
tik tiek apie mūsiškius Maskvos 
bernus.

Specialus Korespondentas

Narį
Miesto fęisėjąs Geąrgę L. 

Quilici paskyrė pabaudos 
Lestąr Bine’ųi; CIQ IfiUMP. vir- 
šįąinkni Ęoyąl prąg ęppipąąy
fięmąį M4 Sąąth Wls street 
Jįsąį buvo Kąjtmąmas sumuši
mų hpmpąnyos kuris
jį prašalino iš darbo.

DR. K. GRINIUS—paskutinis buvęs tei
sėtas Lietuvos Respublikos prezidentas.

nugarkaulio, kad jis nesilanks
tė priešams, b.et lankstėsi kata
likų lyderiams.

Jakštas domiesi laikino Di- 
m^jįipą, pet tai yra didžiausia 
nelaimė. Nelaimė pačiam Jakš
tui, nelaimė katalikų galvoms 
ir nelaimė visai Lietuvai. Jeigu 
šiandien Jakštas gyventų, aišku, 
jis savo žodžius tuojau atšauk
tų.

Gira yra blogo auklėjimo 
bloga išdava.

Jeigu Jakštas ir visi Giros 
auklėtojai butų sugebėję įtikin
ti Girą, jog kiekvienam jaunam 
žmogui reikia turėti sava$ nu
garkaulis, jeigu jie butų Giros 
neišmuštrinę ir paklusniu savų 
tarnu nepadarę, Liudas Gira 
butų nesvyravęs, kaip vieniša 
nendrė visuomeniniame gyveni
me. Liudas Gira gal butų su
gebėjęs sau išsikovoti (K'ug gar
bingesnę. vietą Lietuvos poetų 
tarpe.

h?.1. r i*".." 1 > ' . ...................  ■■ —

Literatūros Reikalais
Lįudo Giros iniciatyva buvo 

užmušta, seminarijoj išmokytas 
blogų papročių, įtikinta, ing
gyvenime turi sekti tiktai stįp-

POETAS LIUDAS GIRA
riuosius, klausyti vyresnybės, 
Liudas Gira ir pradėjo kraipy
tis ton pusėn, kur buV,o bruta-

XXIII.
Pirmieji Liudo Giros poezijos 

leidiniai.
Liudas Gira pirmų lietųyiškų 

savo poezijos rinkinėlį išleido 
Į909, mętąis‘ Tą rinkinėlį jis 
pąvadino, “DuĮ-duJ-dudelę”.

To meto liętuviams tai suda
rė didokų naujienų, nes iš vi
so lietuviškai labui mažai kąs 
buvo spaujžiąma. Šiam rinkinė
liui Gira davė vienos dainelės 
pavadinimą. “Pųl-dul-dudelė” 
ne leidinys, bet dainelė, turėjo 
gana gerų pasisekimų. Jai buvo 
pritaikyta muzika ir kaimuose 
ji buvo plačiai dainuojama.

Šios dainelės pasisekimas bu
vo. dideliu, nes ji buvo parašytą 
liaudies motyvais. Kaimuose pa
našios dainos buvo plačiai dai
nuojamos. Prie Liudo Giros at
spaustos “Pul-dųl-dudelės” bų- 
yp prikergti nauji posmai ir žy
miai praplėsta. Kai Liudas Gi
ra pasiklausydavo savo dainos, 
tai jią jos nepažindavo. Jos pos
mai buvo visiškai pakeisti.

Kaimiečiai tvirtindavo, kąd 
jie seniai tokią daįnų dainuo^ 
dayo ir toliau jų dainuos, tuo 
tarpų Liudas Gira nuoląt pro
testuodavo, kad jo kūrinys bu- 
yo nuolat iškreipiamas.

Pirmas Giros leidinėlis buvp 
lietuviškų katalikų išleistas ir 
Katalikiško^ spaudos smarkiai 
išgirtas.

Liudų Girų smarkiai išgyrė 
Vaįžgantas-Tumas. Girai jis ne
pasigailėjo epitetų, kaip ir ki
tiems lietuviškiems eilėraščių 
kalėjams.

Adomas Jakštas-Dambraųs- 
kas ir tas neiškentė geru žodžiu 
Giros pirmo eilėraščių rinkinė
lio nepaminėjęs. Jakštas neturė
jo geros akies aut Giros, nes 
jis iš kunigų seminąrijps ne pa
vyzdingai atsiskyrė, bet “Dul 
dul-dudelę” vis dėlto išgyrė.

Jakštas pradžioje manė, kad 
Liudąs Gira nueis su pažan? 
giąisiais, kaip daro daugelis kur 
nigais netapusių seminaristų, -I . • - J t
bet vėliau, kąi pąniątė, kad Gi
ra taikosi iš katalikiškų mote
rėlių gyventi, nusileido ir visų 
seminarijos reikalų užmiršo.
Jąkątąą buvo blogas psicholo^ 

gąs, Giros nepąžįnojo.
Jakštas pacitavęs kelis “Dul- 

dul-dudelės” eilėraščius, šitaip 
baigia savo recenzijų:

“Autoriaus talentas ne tik 
žymus, bet tikrai kultūringas 
ir h© galo simpatingas. Moka 
jis puikiai gerus, jausmus ža
dinti ir be ‘laužymo nugarkau
lio’ priešams apsieiti.’’

Pastabus buvo pambrauska^- 
Jąkštas, bet šiuo atveju tai už 
miško jis piędžio nepamatė. 
Tvirtinti, kąd Lįųdas Girą prie
šams nugarkaulio nelaužė, yrą 
didžiūnė nesąmonė, Liudas 
Gięą inigąrkąulip vbiąi uetnrė- 
jp, todėl ir negulėjo tošy U.

Prieš kiekvieną priešų Liudas

Girų visų gyvenimų, kaip nen
drė lankstėsi ir šiandien dar te- 
besilanksto. Jis lankstosi, kai 
susitinka švietimo komisariate 
Žiugždų, lankstosi taip pat kai 
sutinka iš švietimo ministerijos 
pavarytų senų savo viršininkų. 
Liudas Gira lankstosi visiems, 
nes jis nežino kų rytojaus die
na atneš; rytojaus jis bijo, to
dėl ir lankstosi.

Jeigu Liudas Gira butų tu- 
rčjęą nors ungurio nugarkaulį, 
tai savo nelemtame gyvenime 
tokįų vingių jis butų negalėjęs 
padaryti, kuriuos jis padarė. 
Ne visais atvejais ungurys krai
posi visomis kryptimis, tuo tar
pu Liudas Gira darydavo 180 
laipsnių pasukimus kiekviena 
pasitaikiusia proga.

Jakštas čia suklydo, nes savo 
i pageidavimus realybe išskaitė. 
Jakštas norėjo, kad Liudas Gi
ra turptų katalikiškų nugaVkau; 
lį, todėl ir pridėjo šių pastabų. 
Jakštas norėjo, kad Liudas Gi
rą turėtų ne bet kokį nugar
kaulį, bet tokį, kuris nelinktų 
prieš katalikų bažnyčios prie
šus. Kitaip, sakant, Jąkštas no
rėjo, kad Liudas Gjra turėtų 
tokį nugarkaulį, kuris lanksty
tus! taip, kaip krikščionys nori.

Katąjikybės priešais Jakštas 
skaitė liberalinę Lietuvos visuo
menę ir bijojo, kad Liudas Gi
ra nenukryptų nuo “tikrojo ke
lio”. Liudas Gira charakterio 
atžvilgiu jau buvo iškastruotas 
seminarijoj, o išėjus į visuome
ninį gyvenimą ja|n buvo išim
tas savas nugarkaulis ir įdėtas 
katalikų bažnyčios išdrožinėtas 
ištikimą^ nugarkaulis.

Jakštąs buvo patpųkintas, 
kacį Liudąs, Gira liko bę sąvo

Sąjungininką! Naujose Gynimosi Linijose
4

NAUJIENŲ-ACM E Telepboto
Nacių panzeriams pradėjus įlenkti anglų-graikų 

gynimosi linijų, Graikijos gynėjai sudarė naujų sienų 
skersai visą šalį. ‘ .

Ii jėga.
Jeigu Liudas Gira butų bu- < 

vęs vyras ir turėjęs savo nugąr- 
kaulį, tai šiandien jis gal ir Sta
linui tarnauti nebūtų nuėjęs.

Apie Jakšto-Dambrausko mi
nimų “kulturinguiuų ir simpa
tingumų” ir kalbos negali būti. 
Kiekvienas nuoširdus žmogus 
šiandien pasakys, kad žiūrint iš 
bet* kokio regėjimo taško, Liu
do Giros veiksmai nėra simpa
tingi. Ne tiktai ne simpatingi, 
bet pasibjaurėtini ir smerktini. 
Šiandien juos privalo smerkti 
ne tiktai kiekvienas padorus 
žmogus, bet ir patys krikščio
nys, nežiūrint j gerbiamo ka
nauninko padarytus pareiški
mus Giros atžvilgiu.

Kultūringo žmogaus pažymių 
juose nėra nei trupučio, kaip 
nėra objektyvios kritikos i’’ 
Jul<^lpG)amhmusko parašytuo
se žodžiuose.

—Kazys Varkala

Reikės Laukti 
Vieną Dieną 
Vietoj Trijų

Illinois legislatura netrukus 
galutinai priims pasiūlymų su
trumpinti laukimo laikotarpį 
tarp aplikacijos vestuvėms ii’ 
leidimo išdavimo nuo trijų iki 
vienos dienos.

Valstijos dvasiškiai patvarky
mui priešinasi.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

f
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KUR GALIMA GAUTI GIMIMO 
CERTIFIKATĄ

Pakeltas Atlyginimas Sulaikė Streiką

(Tęsinys)
Delaware

Rašyk į State Bureau of Vi
tai Statistics, Dover, Delaware. 
Tonais turi rekordų nuo 1881 
m. Kitur nėra rekordų. Mokes
tis 50 ceptų.
District of Coltunbia

Rašyk į Health Officer, Wa- 
shington, D. C. Tenais rekor
dai siekia iki rugpiučio 1 d., 
1874 m. Mokestis 50 centų už 
gimimo rekordų certificatus 
prieš 1907 m. Nereikalaują mo
kės ties po to laikų.

tai Statistics, Jaękspnvine, Flo
rida. Generalis registravimas 
gimimų prasidėjo tik 1D17 m. 
Nekurie rekordai siekia 1865 
m. Mokestis 50 centų.
Georgia

Jeigu gimei po sausio 1 d. 
1019, m., rašyk į State Bureau 
of Vitai statistics, Atlanta, 
Georgia.

Jeigu gimęi prieš tą laiką, 
ar Ątląnta ar Sąvąnnąh įpil
tuose, rašyk tų miestų Heąltli 
Officer. Kitur ankstyvesnių re
kordų nėra. Mokestis 50 centų.

of Vitai Statistics, Carson City, 
Nevada. Jeigu gimei prieš tą 
iąjką, yąšyk į CoUnty Recorder 

Seat
gipiei. ^okestją
New, Hampshire

Jeigu gimei po 1883 m., ra
šyk į State Bureau of Vitai 
Statistięs, Conęord, New

Hampshire. Kitur rekordų nė
ra. Mokestis nereikalaujama.
Nęw Jersey

Ęąšylę į State Bureau of Vi
tai Statistics, Trenton, New 
Jer^ęy. RęĮtprtfus turi nuo 1848 
m. tyĮoįįęstis $1.0,0.

(Bįųs daugiau).

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

‘DR. P. VILEIŠIS
AUtovaa

Prudential Ins. Čo. of America 
Į75 W. Jackson BAR. 2Š0Š

Home Office Nevrark. M. i.
8. California Ava. LaL 8771

BRIŲŲEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CČ.

5216 ą. palsted SL VICtory 4965
Stogus, rynas, stoglangius ir 

sienų apmušimus.
Taisomu bet ką. Atnaujinąme bet 
ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 

apdraustas. '

IR KIEKVIENĄ DIENĄ...

Reuikite Liętuvišką 
Žyduką,

NĄTRAN KANTER
MUTUAL LKQUOB 
GO.—VVHOŲESALE 
4707 S. Halsted SL 
Tel. Roulevard 0014

Florida
Rašyk į State Bureau of Vi-

$3#

SA. BERGMAN
1524 W.63^ST.
TEl.PROSPECT 3440

Jeigu gimei pp 1911 m., rą- 
šyk į State Registrar of Vitai 
Statistics, Boise, Idaho. Jeigu 
gimei prieš tą laiką, rašyk 
County Recorder, County Seat, 
apskrityje, kur gimei. (1907—' 
1011) Mokestis 50 centų.
Illinois.

Jeigu gimei po 1916 m., ra
šyk j State Registrar of Vitai 
Statistics, Springifeld, Illinois.

A CM E Telephotr
Plieno industrija išvengė sveiko kai U. S. Steel, 

Bethlehem ir kitos didžiosios kompanijos pakėlė 350,0.00 
darbininkų atlyginimą 10 centų į valandą. Phillip Mur-
ray (dešinėj)., C. I. O. prezidentas ir SWOC galva, su 
Carncgie-Steel kompanijos prezidentu J. L. Perry, kuris 
pasirašo naująjį atlyginimo pątvaękyųią. JUMS BEREIKIĄ

CORNER 63RD & JUSTINE.
Southside Member of Associated 

Paint Stores.
BERGMAN’S PAVASARIO 

IŠPARDAVIMAS
malevų, sienų popieriaus ir langų seklų. 
Ateikite j didžiųjų krautuvę prie Justine 
gatvės kampo ir gaukite dykoj steni) 
popieriaus pavyzdini knygų. Dekoruokite 
dabar—mokėkite vėliau pagal BERG-, 
MAN'S naujuoju Depgvąus Biudžeto pla
nu. 10 sayaičjų mokytis. Ateik,*to ir pa
klauskit smulkmenų.

Sięnų popierių nutrjmuoja dykai. 
PRISTATYMAS PYKAI 

Kss-A-Bee vidaus žibanti balta ir visos 
naujausias spalvos virtuvėms ir maudy
nėms maleva.
EM-A.Reę p|at .tjaleva luboms ir miega
mosioms balta ir 12 spal. Ess-A-Pee 4 
valandų var nišas gerai dėvisi ir nesidč- 
mėja baltų! vandeny. <r Qf“

GALIONAS * liVV 
Popierių Valyklis arba H. R. H. p<f 6c 
Atdara antrądieplai*. ketvirtai!, ir šešta

dieniais iki U P. M.
Tęl. PROSI’KCT 3440

TONI LUKOŠIUS 
Gedausiąs Brighfon Pąrko 

DRABUŽIŲ 
VALYTOJAS 

2555 W, 43rd "St. 
Reikalui Esant Šaukite: 

Tel. Lafayette 1310 ----- ;------------------------

Jeigu prieš 1916 m. gimei 
Chicagoje, rašyk Department 
of Health Chicagoje.

Jeigu prieš 1916 m. gimei 
inkoriioįi-ųojtąpie įpięste ar 
miestelyje, rašyk to, miesto Ci
ty Clerk.

.Įeigų prię.š 19l(į m. gimei ne
inkorporuotame mieste ar 
miestelyje, rąš.yk Cp.ųnty Clerk. 
Coųflty Seat. Mokestis 5.0 cen- 
tl4-
Jndiąųa

Jeigu gimei po spalių 1 d. 
1907 m. ra^yk į State Bureau 
of Vitai S.tatislics, Įųtlianapolis,. 
Indiana. Prieš tą laiką rašyk 
Clerk of the Circuit Court, 
County Sęąt ąp.skrjtyje, kur 
gimei, arba City Health Officer 
mieste, kur gimei. Mokesties 
nereikalaujama.
Iową

Jeigu giųiei po 1^8,0 m., ra
šyk State Bureau of Vitai Sta
tistes, Dės Moines, Iowa.

Jeįgu prieš tą laiką, rašyk 
City Clęrk oį\ County C’ęik,, 
County Seat, apskrityje, kur. 
gipiei. Mokestis 50 centų.
Kansas

Jeigu giipei PO liepos 1 d. 
191Į rp, rašyk State Bųęęau o.f 
Vitai Statistięs Topeką, Kapsas.

’ Turtas Virš$5,500,000.001 
| u h t y u m i y"   1  • 11 ■■ I 
f Apart Apsaugos, Tyrime (M r n nnn n n i 
Į ATSARGOS FONDĄ Virš^^JtlęUVUiUU

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų 
MOKAME DlVlDENDU

i LOAH ASSOcifclOH ot Chit.g. .
Į JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.
l 4192 Archer ĄveyyęHMM

VIRginia 1W tTTTS

rašyk City Clerk o r County 
Clerk, County Seal, apskrityje, 
kur gimei. Mokestis 50 centų.
Kentucky

Jeigu gimei 1911 ip., rąšyk 
Stale Bureau of Vitui Statis
tics, Louisville, Kentucky. Jei
gu gimei prieš tą laiką ar Cov- 
ingtpn ar LouisviJe miestuose, 
gali gauti certifikatą iš Health 
Pepąr|ment. Kilų rekordų kito
se vietose pėra. Mokestis 50 
centų.
Louisiana

Jeigu gimei po liepos 1 d. 
1914 m., rašyk.'į State1 Bureau 
of Vitai Statistics, Bpton 
Rouge, Louisiana. Jeigu gimei 
prieš tą laiką, rašyk Parish 
Clęrk, Coupty Seąt, parapijoj, 
kur gimei, Mo.kestis $1.00.
Maine

Jeigu gimei po 1892 m., ra
šyk į State Bureau o.f Vitai 
Statistics, Augusta, Maine.

Jeigu gimei prieš tą iąiką, 
rašyk į Town ar City Clerk ta-< 
me mieste ar miestely, kur gi
mei. Mokestis 50 centų.
Maryland

Jeigu gimei pp, 1898 m., ra
šyk į State Bureau of Vita, 
Statistics, Baltimorc, Maryland,

Jeigu gimei prieš 1898 m., 
Baltimpręs pu.cštc gali gauti 
certifikatą iš Hęąlth Depart
ment.

Mississippi
Jeigu gimei po lapkričio į, 

1912 m., rašyk į State Bureau 
of Vitai Statistics, Jackson, 
Mississipp. Yra ankstyvesnių 
rekordij Jackson miestui. Kitur 
nėra rekordų. Mokestis 50 cen
tų.
Montana

Jeigu gimei po 1907 m., ra
šyk į Bureau of Vitai Statistics, 
Helena, Montana.

Jpigu gimei piicš IV.0,7 pa. 
Great Falls, Helena arba Bro
niau, rąš$.k Co.unty Clęrk. 
Ankstyvesnių ręko.rdų kitoiųs. 
vietojus nėra. Mokestį^ 5Q cen
tų. '

N^bra^ką ' „i
Jeigu gimej,. po. W05 m., ra

šyk į State Bureau of Vitai 
Statistics, Lincoln, Nebraska.

Jeigu gimei’ prieš 1905 m., 
rašyk CountyJ' Clerk, Coun(y 
Seat, apškrityje,' kur ginei. 
Mokestis 50 centų.

I
MUsouri

Jeįgu gimei , po i910t im, ra
šyk į Statę Bureau of Vitai 
Statistics,. Jęffęrson City, Mi- 
sspurį. Jeigu gimei prieš 191Q 
m. St. Lpųis rnieste,,* rašyk į 
St. Louis Deparlinent of; 
Hęalth (uęręik mp.kęti). Jeigu 
giųięį kitur Mį^souri valstijoj* 
rašyk i Recoydęr of D,ęęc|s ąp- 
skrityję, kur. gimęi.
50 centų.
Ne vada

Jeigu gimei po liepos 1 d, 
1911 m., rašyk į State Bureau

TUĘTŲ

GARDŽIUOTIS

ŠVELNIU

SKONINGU

(OU (Ouąker

Kvorta

Paintė

(flRYNA BOURBON DEGTINĖ) 
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Old Quąker Coųipąny, Lawrenc.ębųrg, *h$iai,V*-

DOMINIKĄS KURAITIS — ^avipinkas
> AGENTAI

Jonas Ro.(Unąs, Jonas Ja^ns^as 
>> ■ Ant/ Labanauskas, H. Kąjew§ki • 

“Shorty’’ “

BUICK SALES
VIENINTELĖ LIETUVIU BŲICK’0 agentūra

NĄŲJĄ VIETA:

907 West 35th Street, Chicago
Telefopas: LAFAYETTE $022 • Rę?. Tęl. VICTOĘY 3499

'LUJI!1 'l'U J U' .... .

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 
paskoląs lipkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $5,000 mokame 3*6%. 
KEISTUTI) SĄVINGS 

and LOAN ASSOęiĄJION
JOS. M. MOZERIS, Sec.

3236 S. Halsted SL PAL. 408

|U i nu ■tlUL!MWraWWFII JJ.milAT1-
STATOME NAUJUS

NAMUS

t Mūrinius arba medinius
• Taipgi taisome senus
• Parupinam paskolas

• Jei turi lota, pastatysim 
namą i? mokėsi už jj 
kaip rendą

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

• Aprobavimas dykai

R, 8HUKI8 & CO.
4131 S. Francisco Av.

Phonė LAFayette 582^

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE

* MOVING
Perkrausimų fpmičius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom an
glis j visas miesto dalįs.

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VlCTORY 0066

« FOTOGRAFAS 
CONRAD 

FOTOGRAFAS 
Studija įrengtą pir
mos rųšies su mo
derniškomis u ž 1 ą i- 
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

GRANE COAL COMPANY 
5332 Sp. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

POCAHQNTAS Mine Run iš geriausių 
mainų, (jaug dulkių išimta *7-80 
Perkant 5 tojųų* ar cjąųgiaų.

Smulkesni Yrą Daug Pigesnį 
>ą|ęs ekstrą.

BLACK BAND LllMP ........  $9.75
i—J J' " T

aras
Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasaulio 
Įvykius, tai skaitykite “Naujienąąv.
“Naujienos” yra pinnąs ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.
Užąirąšylptę 4‘Naujieųas” šiaųdiep. Naujienų 
pyenutp.erąta metams Amerikoje (išimant Chi- 
CW.)’ $6-00- Chicago/^ ‘ Europoje—^3.00.

Mouęy Orderį ąę čekį siuntę:

"NAUJIENOS”
1739 South Halsted Street t 

CHICAGO, ILLINOIS 
Susipažinimui kopiją pasiųsime veltui.

Nūm apkstyyesnių ręJfcor^ 
kitur. Mokestis 50 centų.
Massachusetts

Čią rekordijį turi net nuo 
1850 m. Rašyk į Stale Rįureąu 
of Vitai Statistics, Boston, Ma- 
ss^ęhųsetts. Mokestis 5,0 ceųtų. 
Michigąn

Dętjgite — Paštu siųskite 
prašymą Dept, Health, 3919 
JopifTl. peįojrdaį nuo 1893 iki 
šiandien. Mpkesties nereikalau? 
jaipą.

Clerk, Circuit Cou.rh 
Gounty Buildjng. Yra kiek 
l^O^’d.ų pjctroįtui ir VVayftę. 
skrietu i nuo 1867 iki 
Mokestis 50 centų.

Jeigu gimei po 1906 m.,
šyk į Bureau of Vitai Statistics, 
Lansiug, Michigan.

Jeigu gimei prieš tą laiką, 
rąšyly į C’erk of the C rcųit 
Court, Gounty Seat, apskrityje, 
kur giip^i- $1.00,
Minnesota

•IfiigU gimei pft I9Qft r?- 
ŠSyJę į Stątę $ Vitp.1
ijtatislįęs, S,t, Bųų), Iflingpjįoty.

Jeigu gimei prieš. 19.00 m., rp- 
Šyk j ęĮerli. ftf Ulę Ęistrift 
C.eMrt. Couuiy Seat, ypsknityje, 
Hur gimei. MoWis. 5% tentų.

rcr 
ap- 
m.

ra-

Atg*-

KIENO KALTE?
Kas užmokės bilas?

Ąr JUS galėtun\eteužmokėti ųž padarytus nuosto
lius? Ar JUS galite rizikuoti ilgų metų bylas teis- 
muoąe kurios užtrąukt,ų dar didesnes išlaidas? įsta
tymai jums uždraustų vairuoti karą iki skriaudos 
i^eallygIntos. Kaffl statyti save pavojun? Vairuok 
atidžiai, ir pasirūpink tųikanyą apdraudą. S peda
le s žemos kainos atsakoiningiems vairuotojams! 
Klauskite apie šią apdraudą įią/udienl

Rašam visokią Apdraudą
uįO > KYPKEVIČĮĄ
LĄ^V HALSTED STREET- apvogimų

rakandų (NAUJIENŲ NĄ^)' IR KITę

...... zszssma

’ VISI LIETUVIAI 
REIKALAUJA
PLEITU

Ateikite į Phillip’s Dental Labo 
ratory kol kainos žemos

TRU-FIT 
PLEITAI 

Lab. kaina

$9-50
ir aukse
GARANTUOTA MEDŽIAGA 

Taisome ir Atnaujiname senus 
pleitus viena .... <4 .00 ..
dieną -I * ir aukš.
PHILLIP’S DENTAL 

laboratory 
235S WEST 63rd STREET

Prospect 2174
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

.  Df. MASKALA
Valandos npo 10 iki 9, seredomls 
pagal $ųtart|. Pleitai gaminami 
tik gavus orderius ir įspaudas 

nuo taisuluotų dantistų.
' .".'f

l HČiį. imleĮiniRijfi <(>
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LAIMĖJO LIETEVIŲ REMIAMAS DEMO- 
KRATAS WALL1N WAUKEGANE

Sumušė Kelis Terminus Tarnavusį 
Talcott’ą

Kiti Antradienio Rinkimų Rezultatai

Mayor, John 
derk, Louis F. 

police magistrate,

Jeigu Waukegano lietuviai 
labai džiaugiasi ir didžiuojasi 
— tai todėl, kad ji) remiamas, 
ir didžiumoje jų balsais, de
mokratas Frank G. ’Wallin bu
vo išrinktas VVaukegano majo
ru.

Jo laimėjimas yra netikėtas, 
nes republikonas Mancel Tal- 
cott buvo įsistiprinęs majoro 
vietoje, kurioje išbuvo nuo 1935 
metų, ir retas kas tikėjosi, kad 
jis gali būti sumuštas.

Wallin’as gavo 7,770 balsų, 
o Talcott — 4,890.

Kiti laimėję Waukegano kan
didatai yra šie:

Edvvard R. Holmberg — kler
kas

Edvvard W. McDermott — iž
dininkas

Urbanas — aldermanas
ALDERMANAI: Antanas Ur

banas, Jacob B. Kynberg, Wal- 
ter Archdale, Joseph S. Welch, 
Henry Berquist, Newton E. 
Funn ir Walter Tannahill.

Dargužis išrinktas globėju, 
Rockdale’yje

Juozas Dargužis antradienį

buvo išrinktas globėju (trus- 
tee) “lietuviškam miestelyje” 
Jolieto pašonėje — Rockdale, 
III.

Kiti to miestelio valdininkai 
bus: Joseph E. Kuhar, majo
ras; Frank S. Lucas, klerkas, 
ir globėjai: Leo Wolz, Joseph 
Snedic. Policijos magistratu iš
rinko Fred Lehman’ą.

Rumšis — Franklin Parke
Franklin Parko priemiesty

je, netoli Chicagos, i miestelio 
globėjus buvo išrinktas Jonas 
Rumšis. Kiti laimėję kandida
tai paduoti žemiau, po mieste
lio vardu.

žemiau taipgi seka ir kitų 
svarbesnių miestelių rinkimų 
rezultatai:

Kitų miestų rezultatai
Barrington — President, Earl 

Hatje; clerk, Arthur C. Bu- 
rand; trustees, John H. D. 
Blanke, Thomas B. Owen, and 
W. Bailey Sufin; library board, 
Gertrude Schwemm, Betty 
Campbell, and Ruth Forsberg; 
police magistrate, A. D. 
Church.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENA IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

T—X -1 • koplyčios visose
1—I Chicagos dalyse

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

su POVILU ŠALTIMTERU.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI

Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį •

TURIME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

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

Blue Isiand
M. -Hart; 
Schvvartz; 
Richard B. Seyfarth; treasurer,
Ęrvvard A. Kordewick; alder- 
men, Louis Rauch, Henry J. 
Goesel, Rocco Ziccardo, Joseph 
W. Lentz, Harry H. Sutton, 
Joseph A. Mausolf, and Cla 
rence O. VVilliams. .

Calumet City — Mayor, Johr 
W. Jaranowski; clerk, Steve J. 
Maciejewski; treasurer, Anton 
Skwiertz; ’ police magistrate. 
Frank L. Kaminski; aldermen, 
Fred Laucrman, Frank Malak, 
Stanley Jagodzinski, - Frank 
Miller, and Paul Probst.

Dixmoor — President, Gus
tave A. Huber; clerk, Harold 
C. Wester; trustees, Andrevv 
L. Sareny Jr., Nicholas Dora- 
zzio, and Stanley J. Parzygnot.

Dolton — President, Ira Has- 
tings; clerk, Robert C. Haney; 
trustees, Frank B. Diekman, 
Joseph L. Locher, and James 
J. Mossell; police magistrate, 
L. Edward Brookfelt.

Evergreen Park —- President, 
William T. Conrad; clerk, Ed- 
ward P. Streit; trustees, Ha
rold F. Guy, Ray Parker, and 
Charles G. Wood.

Homewood— President, Fred 
H. Borgwardt; clerk, Stewart 
Reid; trustees, Joseph D. Rapp, 
David G. Fraser Sr., and.Elmer 
T. Norlander; public library 
director, Kari P. Schmidt, Mary 
Toohey, and Stanley A.' Archer.

Justice — President, Frank 
Brodnicki; magistrate, Michael 
Gapa; clerk, Frank J. Jonak; 
trustees, Phillip G. Gendeman, 
Richard Veldman, and Louis 
Bonarea.

Morton G rovė — President, 
Herbert A. Dilg; clerk, M. J. 
Lochner; trustees, Leo C. 
Milke, Leonard Ę. Ahrens, and 
William P. Kirsclit " ■ '

Niles — President, Frank J. 
Stankowicz; clerk, James G. 
Kozak; trustees, P. A. Wein- 
man, Herman A. Jesse, John 
Bolek, and Alvin Kluesing. ,

Riverside — President, Philip 
C. Huntly; clerk, Eugene P. 
Eckmann; trustees, Frank H. 
Landon, Warren G. Fenguson, 
and Richard F. Robinson; po
lice magistrate, Louis B, 
Stocks; library board, Richard 
C. Swank Jr. and Marjory M. 
VVillard.

Steger — President, Eugene 
C. Smith; trustees, Carl Oscar 
Anderson, Stanley Ratkowski, 
and Clark J. Adams; clerk, 
Waldemar J. Koch.

Stickney — President, Ed- 
. ward C. Kabella; clerk, William 
J. Svolba; trustees, Emil Ko- 
varik, Thomas Kalina Sr, 
Frank E. Hohout.

Summit — President, 
F. Kennedy; clerk, Edvvard J. 
Kirk;' trustees, Lester Jonės, 
John C. Vukovich, afid William 
Szarabajka.

Thornton — President, Char
les Henrichs; clerk, Charles J.

i Fleck; trustees,
I Hart, Arthur Sweet, 

ward Koester;
' bert F. Webb.

Wheeling — 
I Schmidt; clerk, 

der; trustees,

dent, H. H. Restad; clerk, Al
ma M. Yeager; trustees, Harry 
W. Willįams, Aloysius Rosin? 
ske, and Charles Rogers.

Lockport -
Raue; clerk, 
treasurer, Mrs. Leone F. Ma- 
thers; aldermen, Norman 
Woock, Daniel T. Lamber, and 
Harold S. Murray.

VViimington — Mayor, A. P. 
()swald; clerk, Lionei Schaefer; 
treasurer. O. G. Thompson; al
dermen, A. K. / Singleton, Tho
mas Wesloski, Glen.
Fred Singleton, James Hoopar, 
and Victor Lonus.

Batavia —< Mayor,

Mayor, Harold
Earl Kąrstens;

Kurth,

and

E LACHAWICZ IR SŪNŪS
i 2314 West 23rd Place Phone CANaI 2515

SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 127•

William 
and 

magistrate,
Ed-
Al-

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

B ANTANAS M. PHILLIPS
įi 3307 Lituanica Avenue / Phone YARds 4908

| ANTHONY B. PETKUS
g 6812 So. Weetern Avė. Phone ęROvehill 0142
M 1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

J. MULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

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

Telefonas YARDS 1419.

Earle

Andy H. Frenzel 
Palieka Melrose 
Parko Majoru
Maywood “Prezidentas”

K. Broberg.
MELROSE PARK. — Andv 

H. Frenzel pasilieka Melros? 
Parko majoru dar vienam ter
minui. Jisai laimėjo antradien O
rinkimus, kartu su kai kuriais savo gimines.

Westvillėje Daug 
Svečių Velykinių 
Švenčių Proga
Studen4ai Parvyko iš Mokyklų.

VVESTVILLE, III. - Velykų 
švenčių proga VVestvillėje lan 
kėši daug svečių — lietuv’ų

gieč'ų buvo atvykę ap ankyJ

Thomas
E. Davis; clerk, Le Verne Woo- 
dard; treasurer, Erwin Bort • 
nėr; aldermen, Ture Andrews, 
Harry Peterson, Oliver Freed- 
lund, and Robert McGarry.

East Dundee — President, 
William Ortmann; clerk, Ray 
L. Nęhls; magistrate, Fred 
Reinholtz; trustees, Theodore 
Bruhn, Ray Buhrow, and Ralph 
Helm.

Geneva — Mayor, Oliver J. 
Adamson; clerk, Victor C. John
son; treasurer, LeRoy H. Carl- 
son; aldermen, Lawrence Free- 
man, Ferry Dryden, P. M. Sta- 
nogle, and Richard Barney. 

t . '

South Elgin — President, 
James Bouril; clerk, Walter 
Minehart; magistrate, Carl 
Erboe;’ trustees, Arthur Sartin, 
Daniel Brown, and Albert Thie- 
man.

St. Charles — Mayor, Dr. 
Ivdl G. Langum; clerk, Arthtir
F. Pearson; treasurer, William 
J. Riordan; aldermen, George 
Murphy, Alex Stantus, 
Thomas C. Haines.

Crystal Lake — Mayor, 
rge W. Kraųse; treasurer, 
ney W. Nelson; clerk, Emory 
Cowan; aldermen, Peter KeL 
der, Charles Svpcar, < Stnįlį S. 
Pearson; magistrate, Charles 
H. Schlottman. f

Harvard — Mayor, Robert 
Herrick; clerk, Benjamin Saun- 
ders;' treasurer, ftiark Sullivan; 
aldermen, Charles Nieman, Cla
rence A. Koltz, E. G, Fernholtz, 
and William. J. Kerely.

Marengo — Mayor, W. L. 
Miller; clerk, Arlie E. Shearer; 
treasurer 
magistrate, John T. Kitchen 
aldermen, 
Henry ' 
Bates.

Woodstock — Mayor, Ray- 
mond Johnson; treasurer, Her
bert Cooney; clerk, James- R. 
Pierce; aldermen, Roland T. 
Anthony, Everett Lapin, Matt 
Hoesley, Arthur Desmond, and 
Raymond Heniken.

and

Geo-
Sid-

Malvin T. Griebei:

, Ray L. Abraham, 
Zickhut, and V. W.

Gina Rockfordą 
Nuo “Bombų”

ROCKFORD, III.—Kari nau
jokai Cainp Grant stovykloje 
dabar daro rnanevius, v eni “a- 
takuodami” kiti “gindami” 
Roc.kfordą ir apylinkę nuo lėk
tuvų puolimo. Manevruose da- 
yvauja keli tukstanei i karei

vių.

kitais sarašo 
yra:

Michael J.
Globėjai:

kand-dėtais.

Laraia, klerkas
Carl J. Dehlinger, 

Harold E. Larsen ir Frank Mar- 
sieano;

Policijos magistratas, George 
Bosco.

Library Board: Jesse B. Le
vais ir Sophia H. Tuttle.

Mayvvoode.
Į Maywoodo miesto valdybą 

buvo išrinkti šie asmenys:
Earl K. Broberg, prezidentas
Clarence A. Tevander, kler

kas;
Edward D. Markham, polici

jos magistratas;
Library direktoriai: George 

D. Vick, Dorothy Reynold ir 
Dellamere R. Hunt.

Globėjai: Milton Sebastian 
Richard Wm, Baur, ir Frank 
H. Gay.

Republikonai 
Kankakee, Rock 
Islande

KANKAKEE, III. _ Republi- 
konai šiame mieste nušlavė de
mokratus bal. 15 dienos rinki
muose, laimėdami visas mies
to valdybos vietas. Majoru iš
rinktas Albert F. Hattcnburg.

ROCK ISLAND, III. — Repu- 
blikonas iRobert P. Galbraith 
vėl buvo išrinktas šio miesto 
majoru. Demokratai laimėjo 
tik vieną aldermano vietą.

SPRINGFIELD, ŪT. — Ty
mais buvo susirgusi gub. Green 
duktė Gloria. Sirgo 13 dienų. Ji 
pasveiko, tai dabar ligą pagavo 
sesutė Nancy. Gubernatoriaus 
namai po kvarantina.

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT

LIETUVIS

President Han? 
Adeline Schnei 
James Bailey, 

John Nielson, and * William J.
Schwall; police magistrate, A
A. Fassbender.

- Worth President, Edwin
B. Rolfe; trustees, Jerry B 
Austin, Walter H. Lysen, and 
Louis P. Daniel; village clerk, 
George W. Plahm, William 
Cypcar, Leslie Calder, and Guy 
O. Lunn.

Round' Lake
Charles
Claus Junge; magistrate, Wal- 
ter Rosing; trustees, William
C. Harrison, William Redman, 
Sam McClintock, and Carl Steg- 
meier.

Round Lake Beach ‘— Presi-

President, 
G. Brainard; derk,

Iš Springfieldo 
49 Vyrai Į Armiją, 
Bet Nėra Lietuvių

Išvyks Balandžio 23. -
SPRINGFIELD, III. — Balan

džio 23 dieną iš šio miesto ar
ini j on išvyksta 49 vyrai, bet jų 
tarpe nėra nei vieno lietuvio.

Paskelbta, kad nuo dabar vi
si vyrai pašaukti sveikatos kvo
timams, nebus kvočiami atski
rų daktarų ofisuose, bet bend
roje klinikoje prie St. John’s li
goninės.

15 Daktarų Tirs Sveikatą
Penkiolika daktarų drafto 

pašauktųjų sveikatos stovį tirs. 
Manoma, kad Šiuo budu bus iš
vengta dalis keblumų, kurie 
susidaro po to kai vyras, aplei
dęs namus ir išvežtas indukci
jos centran, ten daktarų komi
sijos atrandamas fiziniai netin
kamu ir gražinamas namo.

Dlinois kareivių stovyk’oje, 
Catnp Forrest, III., ugnis sunai
kino barakus, kuriuose gyveno 
60 naujokų iš Monmouth, III. 
Visi išsigelbėjo.

Tarp velykinių svečių buvo 
ir būrys westvilliečių studentų 
kurie lanko universitetus ir ko
legijas kituose miestuose.

Tarp studentų buvo Walter 
Laitas iš Illinois State Normai 
Universily, Richard Dovviatt ir 
Frank Lesko iš Mil’ikin univer
siteto, ir Emma Loti Shiniku . 
iš Illinois universiteto. Iš pa
starojo universiteto parvyko pa
vasario atostogoms taip pat 
Frank Masickas ir Frank’yn 
Dugas.

Francis Dugas ir Robert Du
gas buvo atvažiavę iš Detroito.

Naujas Majoras 
Užėmė Vietą

ST. LOUIS, Mo. - Wi’ljam 
Dee Becker. naujai išrinktai St. 
Louiso majoras, vakar pradėjo 
eiti pareigas. Jisai yra republi- 
konas. Pereituose rinkimuose 
jisai suplieki per <’u terminus 
juvusį majoru demokratą Dick- 
niann’ą.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rezidencijos Telefonas: 

“ BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos:

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

nuo

KITI LIETU DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Dr. F. Pulsuoki LeVan 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street 

Ofiso 'valandos: nuo
7—9 vai. vakaro ir nagai sutarti.
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

nuo

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus. 
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI
DR. :HEKZMAN

IS RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373

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

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

šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Tek: YARDS 4787

Namų Tel. PROSPECT 1930

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 diena.
Phone MIDWAY 2880

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

ADVOKATAI

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
^Mto**^**^’ Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
3

DR. C. Z. VEZEL’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

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

Dr. Kari Nurkat
(NURKAITIS)

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

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

Yards 3089 /

) DR. BRUNO J.
ZTTRRTCK’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. VINGESNES 5272

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230

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

Tel. HYDE P ARK 3395
Dr. Sušauna Slakis

Moterų ir Vaikų Ligų Gydytoja 
Dabar priiminės ligonius namuose 

6733 S. Crandon Avė.
Vizitai sulig sutarties 

(išskiriant trečiadienius ir šešta.)

VYTAUTAS TARUTIS 
ADVOKATAS 

3133 SO. HALSTED STREET 
Tel. CALumet 6877

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

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

3149 SO. HALSTED STREET
TeL VICtory 2679



ketvirt., balandžio 1?, 1941 NAUJIENOS, Chicago, UI

Patvirtino 2c. 
filaretų Taksy 

įstatymą
Tikisi Sukelti $20,000,000.
Legislaturos. taksų komis ja 

priėmė ir pasiuntė svarstymui 
guVcruaioęiaus G re e u siūloma 
įstatymą įvesti valstijoje 2 cen
tų eigaretų taksus.

Komisijos nariai balsavo už 
įstatymą prieš 5.

Įstatymas turku t dar negreit 
bus priimtas, ir debatai bus, il
gi.

GuU Green tiki, kad cigaretų 
taksai duos vaisinai ap’e $20,- 
00d. 000 pajamų. .Jeigu jie bus 
priimti, tai įeis galion liepos. 1 
dieną*.

“Velnias Išradėjas” 
Nebus Statomas
Gegužės 4-tą

Atideda iki rudens

Dviejų aklų Miko Petrausko 
operete “Velnias Išradėjas” ta
po nukelta į žieminį sezonu, 
nes išaušus pavasariui visi sku 
ba išvažiuoti į laukus.

Tad Chicagos Lietuvių Vyrų 
Choras, kuris tą juokų veika’ų 
buvo pasirengęs pastatyti, nu
tarė nukelti i rudeni, nenorėda
mas rizikuoti didelėmis išlaido
mis.

Kurie jau turite įsigiję tikic- 
tus, malonėkite atsiimti pini
gus iš, tik retų pardavėjų.

piknikas birželio 29
Vyrų ir Pirmyn chorų pikni

kas Įvyks birželio 29 dieną, Li
berty darže (buvusiam Dam
brausko). Vyrų choro dainų 
pamokos seks ir toliau savo 
laiku. -—Choro Valdyba.

š'eštadienį SLA-63 
Kuopos Vakarėlis

BURNSIDE. — SLA 63 kuo
pos pavasarinis balius įvyks 
šeštadienį, balandžio 19 dieną, 
M. Maciukevičienės svet., 1036 
E. 93rd Si. Pradžia 8 vai. vak. 
Nuoširdžiai kviečiame visus 
svečius atsilankyti. —Komisija

A. + A.
JUOZAS MILLER

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 15 d., 1941 m., su
laukęs 44 m. amž., gimęs Kė
dainių apskr., Šėtos mieste.

Amerikoj išgyveno 12 m.
Paliko dideliame nuliūdi

me bąolj Steponą ir jo mote
rį ir šeimyną, Wipdsor, Ca- 
nada, daug, kitų giminių ir 
.pažįstamų. Lietuvoje paliko 
moterį Kazimierą.

Kūnas pašarvotas 4605 So. 
Hermitage Avė. Laidotuvės 
įvyks šeštad., balandžio 19 
d., 8:30 vai. ryto iš kopi. į 
Šv. Kryžiaus parap. bažny
čią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Millerio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir sutei
kti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Brolis ir Jo šeimyna, Gimi
nės ir Draugai.

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

loveikis:s=j
Dalis 

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams 
331K So. Daisted Street

TęL YARDS 7308

■ m n n Gėlės Mylintiems ! I iJ V A Vestuvėms, Ban- III 1 D A kletams, Laidotu-

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue

Pbone LĄFATETTE 0800

“PIPIRUKĖS”

Kad ir “pipirukės”, bet vis 
malonios ir smagumo pilnos lie
tuvaitės su visa eile linksmų, 
žavingų lietuviškų dainelių. “Pi
pirukės” — Albina Kasper iįr 
Christine Krisčiunas, saldžiai 
pavaišins dainomis tūkstančius 
vyrų, moterų ir jaunųjų, susi
rinkusių šaHuniero ŠURUM 
BURUM parengime, Atvelykių 
sekmadienį, 20-tą dieną balan
džio, Ashland Boulevard Audi
torijoje.

“Pipirukės” yra ir narės “Ai- 
dų-Aidai” dainininkų grupės, 
kuri dainuoja kiekvieną sekma
dienį šattimiero radio valando,- 
se, ir dvi iš 100 artistų pasiren
gusių atsilankiusius ŠURUM 
BURUM vakare palinksminti.

lėkis Atsiklaupęs...

Klausia Našlike Antosikė:
“Pasakyk mąnM ĮNašlike, ma

no košike, kada man ženys? 
Aš tave taip lovinu!” Ir kiek 
kartų lėkis Tram-Bam-Bickis 
prašo Našlikės jį vesti, tiek 
kartų ji jam sako vis “Ne!” 
Antosikė (Rtiby Dersienė) Na
ši i k ė ką tik pranešė mums, 
kad lėkis ir vėl rengiasi jos 
prašyti vestis... lai ŠURUM- 
BURUM progoje. “Jis .mane į 
ŠURUM BURUM galės nusi
vesti... bet vesti prie altoriaus 
tai nothing doing!” O lėkis 
(Stasys Milkcntis) sako: “Na- 
šlikė eis su manim ant stei- 
džiatis tai balandžio 20 d., ir 
mudu ten turėsime daug juo
kų su penkiais tūkstančiais 
lietuvių. O tai bus visiems 
good time!” Tik lėkis pamiršo 
patėmyti kad ŠURUM BURUM 
įvyks Ashland Auditorijoje, 
pradedent ketvirtą vai. popiet, 
kur juodu ir 100 kitų artistų 
linksmins lietuvius šaltimic- 
ro rėmėjus.

A. f A.
JONAS SKINDER 

gyv. 3352 S. Morgan St. 
pirmiau Momence, III.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 16 d., 11:30 v. ryto, 
1941 m., sulaukęs 67 m. amž., 
gimęs Vilniaus apskr., Vie- 
neškių parap. Amerikoj išgy
veno 37 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
sesers sūnų, Bruno Belunskį, 
ir jo moterį Stellą, .po pirmu 
vyru Paukštienę ir jų šeimą 
ir sesers sūnų Kazimierą Be
lunskį ir jo šeimą ir daug 
kitų giminių ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas 4530 So. 
Honore. Tel. Lafayette 3525. 
Laidotuvės įvyks šeštad., bal. 
19 d., 9:30 vai .ryto iš. namų 
į šv. Kryžiaus parap. bažny
čią, kurioje atsibus gedulin
gus pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines. s

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

Nubudę liekame: Sesers 
Sunai jų šeimos ir Draugai.

Laid. Dirękt. J. F. Ęudeikis, 
Tel. YARDS. 1741.

James Rooseveltas Apsivedė Su Slauge

tACME-NAUJIENU PhoV’lJames Roosevelt, Prezidento vyriausias sūnūs, ir jo žmona, buvusioji Ro-
melle Scbneider, vidury, su Mrs. Eleanor Roosevelt, kairėj, ir Mrs. Agnės Sclmei-
der, nuotakos motina, po Jungtuvių ceremonijų L,os Angeles, Gal. Jaunoji pora 
susipažino Minnesota ligoninėj, kur RoaseveRąs. gydėsi, o Miss Schneider buvo 
priskirta jo slauge būti.

f1 " " "" ■■■"

Diena Iš Dienos
\

Linksmas Velykų 
Pobūvis Pas 
P-nas Žukauskus

4

Dideli Gamtos Mėgėjai.
Velykų popietyje susirinko 

skaitmeningas būrys gražių, 
linksmų svečių ponų Juozo 
ir Uršulės Žukausku namuose G
adresu, 2126 So. Halsted st. 
Skaitmeningoje sueigoje matė
si daug stambių biznierių ir 
profesionalų lietuvių veidų.

Visuomet sumani ir savo 
originalumu pasižyminti šei
mininkę, p-ia* Žukauskienė, 
skoningai papudšė Velykų sta
lą. Stalas buvo ne tik gražiai 
papuoštas gėlėmis^ žvakėmis 
apšviestas, bet ii’ įvairiais 
skanumynais bei margučiais 
su kaupu apkrautas.
Jau Triusiasi Vasarnamyje.

P-as Žukauskas turi barber- 
nę aukščiau sakytu adresu, o 
p-ia Žukauskiene jau senai 
triusiasi savo vasarnamyje 
prie 106-tos ir Cicero avė. Mat, 
ji yra didelė gamtos mėgėja. 
Matytumėt, kaip gražiai ji 
moka gėles auginti. Kiekvie
ną augmenėlį ar medelį pati 
apžiūri ir darželiuose lysvelės 
išmargina. Pas ją viskas išei
na originališkai, savotiškai 
gražu ir skoninga. Manau, sau, 
net ir profesionalis daržinin
kas galėtų jai pavydėti. —M.

J. Jocius Apskr. 
Ligoninėje

BRIDGEPORT. — C o o k 
Čounty ligoninėje paguldytas 
66 melų bridgeportietis, Jack 
Jocius. Jis gyvena ad. 822 W. 
33rd Place.

Iš Bridgeporto į apskr. ligo
ninę taipgi buvo išvežti 46 m. 
James Hassen, 3442 So. Wal- 
lace st. Margaret Radomski, 
2563 So. Emerąld avenue, ir 
W. Calhoun, 3346 Pameti av.

Susižeidė Juozukas Valentis.
BRIDGEPORT. — Įlėkęs j 

galą geležinio vamzdžio, kurį 
neše praeivis, galvą skaudžią! 
susižeidė 5 metų Juozukas Va
lentis, nuo 2766 So. Wallace 
street. Peoples ligoninėje.

Išsiėmė Leidinius 
Vedvboms

(Chicago j)
(Jęorge J. Gricius, 22, su Ma

ne Grokulsky, 17
Paul Wesshelas Jr., 25, su 

Emily Andrulis, 21

Raymond DiebaU, 28, su Lau- 
iyą Jezowft, 26

F. Jurkus, su Aiv 
’ toinette J, Ecfcek, 22

John M* Ląwson, 25, su 
Anne Gudehvkh, 21

1 Joseph J; Astrauskas, 26, su
; lieku Sruy-ez, 25

• Ueikalanja
l’ersMrti

Lauki J, Izilaiiavidi nuo 
Getrude Mathilda Uzda^avich

Auna Micus nuo Ignatiijs Mi- 
cus

Gawt /
IVrskirasa.

Aini Žemiui nuo Charles Ze- 
m an

. 7 i 1_______

Gimimai 
Chicagoj

AFONAsiy^LeoniU'd, 8458 
Purley Avępų.ę, gimė kovo . 31, 
tėvai: Frank ir Lena.

WERBA, Ronald, 3452 Nat- 
chez Avenue, gimė kovo, 25, tė
vai: Rydolph ir Marie.

AUTOMOBILIŪ 
NELAIMES

Susižeidė arba buvo sužeisti
Stanley Dobrovolskis, 25, 

3735 So. Emerald avė., (leng
vai), ir .

John R. Zeller, 7903 South 
Calumot avenue, (prie 35th ir 
Halsted);

W/n. Anderson, ^9, 1)30 W. 
34th street, prie 34th ir Hals- 
ited street, , 
Į i '

■ 'I  -I" ”

Suvalkiečių Choras 
Rengiasi Vakarui

Chicagos Lietuvių Suvalkie
čių Draugijos Choro pamokęs 
bus balandžio 18 d., 8 v. v.Bud- 
rio svetainėje, 2710 W. 59th St. 
Visi choro nariai būtinai daly
vaukite šiose pamokose, nes tu
rim gerai prisirengti prie bu
siančio choro vakaro.

Anna Stankau, 
Choro sekretorė.

. ■. -—Į»fyn«;y iin„. f

Degė F. Venckaus 
Garažas,Namai

Gaisras padarė gana didelius 
nuostolius lietuvio Pranę Vei
kaus garaže, adresu 64D West 
51st streetLKilę užvakar po pie-

J’ ■ -y ..
Ugnis persimetė Į du greti

mus namus* ,adr. 649 ir 651, 
kurie taipgi priklauso F. Vęiic*

SITUATION WANTED
________Ieško Darbo_________
PATYRĘS PENTERYS paieško 

darbo, kas norite gerai atlikti dar
bą, senovišką kaina pigiai, tai šau
kite tuojaus. JOS. AUGAITIS, 1608 
So. 50 Avenue, CICERO 2633.

FURNITURE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
2 ŠMOTŲ LIVING ROOM setas, 

kaip naujas, Procatella Mahogany 
tremai, virtuvės setas, stalas ir 2 
krėslai. BITtersweet 1456.

HELP VVANTED—I EMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA patyrusių OPE
RATORIŲ dėl Union Special dviejų 
adatų mašinų. Protection Products 
Co., 615 N. Aberdeen St., 4 aukštas

REIKALINGA patyrusių OPE
RATORIŲ ant vienų ir dviejų ada
tų mašinų dėl marškinių.

GENERAL SKIRT CO., 
2330 W.Cermak Road.

REIKALINGA PATYRUSI mer
gina dėl abelno namų darbo, ne
reikia < virti arba skalbti. Ketvirt. 
ir sękmadienį liuosa. Suaugiai. Gy
venti $8 iki $9. šaukite tarp 9-3. 
IRVing 5345.

REIKALINGA VEITERKA su 
patyrimu. Restorane ir prie baro. 
CANal 9248, MARTHA.

REIKALINGA patyrusių OPE
RATORIŲ dėl (corset and brąssie- 
res) dirbti ant vienų ir dviejų 
adatų (Zig-Zag) mašinų. 123 North 
Wacker Drive, kampas Randolph 
6 aukštas.

W0OLESALE 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 nacionalial 
žinomi daiktai randasi pas mus.

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Western Avė., 

Chicago. III. Tel. REPublic 6051

" BUSINESS CHANCES 
_________Biznio Progos________

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

PARSIDUODA TAVERNAS ant 
Bridgeporto, senai išdirbtas biznis.

3337 So. Lituanica Avė.

PARSIDUODA “TAILOR SHOP” 
su visais įrengimais, ir 3 moderniš
ki gyvenimo kambariai. 6910 South 
Western Avenue.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1941 Metams
DR-STfiS TAUTIŠKA GARSUS 
VARDAS LIET. IR LIETUVAIČIŲ 

j VALDYBA 1941 METAMS: Pirmi
ninkas— Peter Ukockis, 2539 W. 
46 PI.: Pirm, pagelb. — St. Vai- 
tikaitis. 3508 W. 61st St.: Nut. 
rast.—J. Yuskenas, 2547 W. 45th 
St.; Fin. rast.—Bruno Judeiko, 
4512 S. Wood St.; Ižd.—P. F. Pik
turna, 1425 W. 45th St.; Kasos 
glob.: Frank Wenskus, 2639 W. 
43rd St., Ant. Ivonaitis, 5542 S. 
Talmąn Avė.; Trustee — J. Yuš- 
kenas, 2547 W. 45th St.; Ligonių 
apiekunas —A. F. Czesna, 4501 
S. Paulina St.; Anna Pikturna 
1425 W. 45th St.; Maršalka — J. 
Yucikas, 4624 S. Mozart St.

lTžAGAR1EČIŲ~KL1UBO VAL
DYBA 1941 METAMS: P. Arlaus

kas—Pirm., 2109 N. Cleveland 
Avė.; A. Niprikas—Pirm, pagelb., 
1303 S. Pulaski Rd.; J. Ketura
kis—Nut. rašt., 1525 S. 51st St-, 
Cicero, III.; Stella Kasper—Fin. 
rašt, 3155 S. ĮyEmerald Avė.; E.
Ramašauąkjenė—^Kontrolės rašt>? 

1218 Sd.” Independence Blvd.; 
St. Niprikas— Kasiprius, 3824 

Deodor St.. Indiana Harbor, Ind.; 
Kasos globėjai: J. Balakas, 1414 
So. 49th Ct, Cicero, 111, Alfoną 

' Masiulis, 3252 So. Halsted St.;
B. Gurskienė, 3252 So. Halsted 
St.; Koresp.—K. Balčiūnas; Mar
šalka, 3521 W. 38th PI. Susirin
kimai laikomi vieną kartą į mė
nesį, kas ketvirtą sekmad., pir
mą valandą popiet, Hollywood 
svet, 2417 W. 43rd St

D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
VALDYBA 1941 METAMS: Pirm.

—Thomas Janulis, 3430 S. Mor
gan St.; Pirm, pagelb.—J. Mazi
liauskas, 3259 So. Union Avė.} 
Nut rašt.—P. Killjs, 3347 South 
Lituanica Avė.; Finansų rašt.— 
Mąrt Z. Kadziauskas, 5328 W. 
23rd Place, Cicero, III.; Iždinin
kas—Frank Bakutis, 2603 West 
69th St.; Kontrolės rašt.—Adam, 
Bužinskas; Apiekunas iždo—J. 
Dimša; Maršalką—K. Visockis; 
Atstovas į Chicagos Lietuvių Au
ditoriją—Mar t. Z, Kadziauskas; 
Prižiūrėti sergančius narius —R. 
Augustinas, 656 W. 35th St Susi
rinkimus laiko kas trečią antra
dienį kiekvienę mėnesio.

KEISTUČIO PAŠALPOS KLUBO 
VALDYBA 1941 METAMS: Jos.

ShoRernan—Prezidentas, 4508 S. 
Francisco Avė.; J. Stulgaitės — 
Vice-prez., 1531 So. 50th Court, 
Cicero,, Iii.; Helen Chapąs—Prot. 
rašt,, 2441 W- 45th Place; Dr. 
F. A. Zubąs—Finansų rašt, 4376 
Archer AVe.; Dr. M. T. Strikol 
—Klubo gydytojas, 4645 So. Ash
land Avė.,. Tel. Prospect 1930; 
Paul J. Ridikas—Iždininkas, 3354, 
So. Halsted St.; Lucille S. Dagis 
—Kontrolės rašt., 2902 W. Per- 
shing Rd.; Nellie, Viršila—Kasos 
Globėja, 3435 So. WąUace St; 
Frank Jakąvičia—Kontrolės ko
misijos pirm., 2857 Sq. Emerald 
Avenue; Michael R. Kązunas — 
Klubo legalis patarėjas, 69 West 
WąĘbmgtoų St, Tel. Central 
0592.

REIKALINGA MERGINA dėl 
bendro namų darbo prie dviejų 
suaugusių ir 2-jų metų kūdikio, 
nereikia skalbti, nuosavas kamba
rys su radio. DORchester 4169.

MARTHA’S TAVERN, 666 West 
14th St. Parsiduoda restaurantas 
su tavernų. Biznis išdirbtas per 8 
metus. Priežastis — savininkė turi 
nuosavą farmą, išvažiuojanti ant 
poilsio. Phone CANal 9248. šau
kite MARTHA.

REIKALINGA MERGAITĖ dirb
ti prie abelno namų darbo, ir pri
žiūrėti kūdikį, dalį dienos. 7555 S. 
Yates. 2 aukštas, REGent 0704.

PARSIDUODA TAVERNAS ir 
restaurantas. Biznis išdirbtas per 
15 metų. Priežastis moteris serga, 
negaliu laikyti. Rašykite Naujie
nos, Box 2474, 1739 So. Halsted
St., Chicago, III.

REIKALINGA MERGINA dirbti 
fabrike. Oppenheimer Casing Co., 
1020 W. 36,th St

HELP WANTED-MALE-FEM ALE 
Darbininką-Darbininkiu Reikia

• GERI DARBAI GERA 
MOKESTIS

REIKALINGI VYRAI ir moterys 
į dirbtuves, ofisus, viešbučius ir 
namų darbus.

VARK
6306 Cottage Grove. • Bank Bldg.

HELP VVANTED^MALE ^^ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS patyręs BUČE- 
RIU3, mokestis gera, darbas ant 
visados. 1840 So. Halsted St.

TAVERNAS PARDAVIMUI pi
giai, biznis išdirbtas per daug me
tų. Kas pirmas, tas laimės. 4631 So. 
Ashland Avė. arba pašaukite tel. 
YARDS 1098.

PASIGERĖKITE išvažiavę ant 
tyro oro .porą mylių į vakarus nuo 
Oak Park, 5 akrų farma, grįstinio 
kelio, elektra, nauji namai šali
mais. Viskas už $1,000, $200 įmo
kėti ir pasilikusius $12 į mėnesį. 
Box R. R. 4, 1739 So. Halsted St.

PARSIDUODA BUČERNĖ ir gro- 
sernė su ar be namo, nėra kitos 
krautuvės per 6-šis blokus, nėra 
kredito, trumpos valandos. PRO- 

’spect 7702.

REIKALINGAS SIUVĖJAS, ge
rai patyręs prie vyriškų ir mote
riškų rūbų taisymo. K. JAKUS, 
10302 Michigan Avė., Chicago, III.

PARSIDUODA TAVERNAS iš 
priežasties ligos. Geras pirkinys.

6600 So. State St.

REIKALINGAS KRIAUČIUS ant 
moteriškų kautų ir siutų siuvimo, 
turi mokėti siūti ir prosyti. 312 W. 
Jackson Blvd. Klauskit ANTON 
STUKAS.

REIKALINGAS DARBININKAS 
ąnt ūkio, netoli Chicagos, gera alga 
ir butas. F. J. RIMKUS, 3246 So. 
Emerald Avė.

REIKALINGAS DARBININKAS 
dirbti į Road House, nėra skirtumo 
kokio amžiaus. Gyvenimas vieto
je, Mokestis> Geram žmogui geri 
namai. 5700 W. 79th St. Tel. Sum- 
mitt 868W1.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

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

REAL ESTATE LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

SUSIRINKIMAI

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
HUMBOLDT PARK Lietuvių 

Politikos Kliubo susirinkimas įvyksį 
balandžio 17 d., 8 vai. vak., sve
tainėje 36.00. W. North Avė. Ku
biečiai nepamirškite atsilankyti— 
turėsime gerų pasitarimų. V-ba.

LIETUVOS ŪKININKO DR-JOS 
mėn. susirinkimas įvyks bal. 20 d., 
1 vai. popiet, West Side Hali. Pra
šom narius atsilankyti, užsimokėti 
mokesčius, —P. F.

LAISVAMANIŲ ETINĖS KUL
TŪROS Dr-jos pirmos kuopos su
sirinkimas įvyks pirmadienį, ba
landžio 21 d., 7:30 v. vak. L. Dar
bininkų svet., 10413 So. Michigan 
Avė. Visi draugai ir draugės daly
vaukite sus-me, nes turime labai 
daug svarbių reikalų apsvarstymui.

Kuopos Seki., K. Dagis.

PARSIDUODA 12-5 pliatų na
mas, su refrigeracija ir gasiniais 
pečiais kiekviename, 11 fliatų da
bar išnuomota, arti transportaci- 
jos ir bažnyčių, pigiai priežastis— 
liga. 3214 Maypole Avė.

’ FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

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

SOIL—FOR SALE 
J uodzemis—Pardavimui

MORNING STAR KLIUBO VAL
DYBA 19,41 METAMS: Prm.—An

tanas Sbimkus, 312$ Lyndale 
Avė.; Vįee-pirm.—Ą. Sobol, 1927 
N. Californią Avė., tęl. Armitage 
4290; Rašt—M.Chepul, 3327 Le- 
Moyne ąt, tęl.. Spaulding 7903; 
Ižd, kas,—L. Striupas, 3636 North 
Avę., tęį Spauldmg 0745; Fin. 
rašt.—B. Rogers, 2345 N. Kedzie 
Avė., tel. Spaulding 3180; Kas. 
glob.—A- Lungevicz, 1814 Wa- 
bansja Ave., tel. Humboldt 2285; 
Kąą. pagelb. — S. Buneckis, 3327 
Le ( Moy(ne St., tel. Spaulding 
7903; Maršalka — A. Kuprevičia? 
3448 Le Moyne St. Susirinkimai 
atsibuna kas pirmą ketvirtad., 
Grigaičio svet., 3800 W. Armitage 
Avenue.

Garsinkite^ “Nonose”

Ir Mokinsis — 
Ir Šoks
Iš Keistučio Choro darbuotes

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

Pristatom visur. 
CHARLES GAVCUS, 

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

arba WORTH 193.

Lietuvių Keistučio Kliubo 
Choro reguliarės pamokos (re
peticijos) įvyks ketvirtadienį, 
bal. 17 d-> kaip 8 vai. vak-, HoL 
lywood svet., 2419, W. 43rd StM 
ir kas sekantį ketvirtadienį.

Nariai prašomi atsilankyti į 
pamokąs laiku. Nauji nariai ir
gi ateikit į šias pamokas. Po 
pamoką bus šokiai.

LuciUe S» Dagis, rašt

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

STANLEY GAVCUS 
110 So. Ridgeland Avė., Worth1HL 

Tel. OAK Lawn 193-J-l

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

I
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FEDERALE VALDŽIA TYRINĖJA ITALU 
LAIKRAŠČIO RED. NUŽUDYMĄ

Kas nušovė J. F. Areną? — Fašistai 
gengsteriai, kerštuoliai?

Naktį iš antradienio į trečia
dienį prie Irving Park Road ir 
Kenmore avenuc buvo nušautas 
John F. Arena, mažo italų laik
raščio “La Tr būna’* redakto
rius, 323 W. MadLson St.

Jvykis sukėlė tiek triukšmo, 
kad jį tyrinėja ir kaltininkų ieš
ko ne vien miesto policija, bet 
ir federa’ės valdžios žvalgyba, 
taipgi Dles Komiteto agentai.

Mat, nužudymui yra keli mo
tyvai.

Fašistas — Ar Nefašistas?
Pasirodo, kad Arena buvo in

formantas Dies komitetui, ir 
pranešinėjo jam apie Musso’i- 
nio šalininkų darbuote Chlca- 
goje. Savo laikraštėlyje j sai 
taipgi smarkiai atakavo Italijos 
konsulą Cbicagoje ir kelis jo 
asistentus už “prieš-valstybinį 
darbą“.

Bet F.B.I. turinti įrodymų, 
kad Arena buvo nelabai nuo
širdus faš stų priešas —-jis pats 
vienu laiku buvo did lis Mus- 
solinio šalininkas, priklausė 
prie partijos Italijoje, ir čia 
Cbicagoje savo elgesiu kėlė vi
sokių abejonių.

Atakavo Kunigus.
Arena buvo apie 43 metų am

žiaus, buk tai mark zas, ir at
vyko į Chicago septyni metai 
atgal. Tuojau gavo laikraščio 
“L’Italia” redaktoriaus vietą, ir 
čia kelis kartus atkakliai ata
kavo kunigus už priešingumą 
Mussoliniui ir talpino anti-semi- 
tiškus straipsnius.

Porą metų atgal Arena buvo 
prašalintas iš “L’Italia” redak
torių — jo vietą užėmė buvęs 
Al Capone sėbras, Philip d’An- 
drea.

Arena tada įsteigė laikraštį 
“La Tribūna”, ir nuo to laiko 
vedė smarkią kovą ne vien 
prieš d’Andrea, bet ir prieš Ita
lijos konsulatą, kuris panaudo
jo “savo įtaką jį iš ‘L’ItaliT 
redaktorių išmesti.”

Arena buvo gana plačiai Chi- 
cagoje žinomas žmogus, ir prie 
laikraščio turėjo skelbimų agen
tūrą, kuri kartais priduodavo 
stambių 1 įstaigų skelbimus ir 
“Naujienoms”.

Nužudė “Gengsteriškai”.
Jį nušovė du nežinomi “su

augę vyrai”. Priėję prie auto-
mobilio, kuriame Arena sėdėjo, 
jie išviliojo jį į gatvę. Pasakė, 
kad viena automobilio padanga 
“susiplojusi”.

Kai tik jis išlipo iš mašinos, 
užpuolikai paleido kelis šuvius 
iš revolverių, ir užmušė jį vie
toje.

įvykį matė 17 metų daininin
kė Eleanor Herrmeyer, nuo 
1110 Oakdale avenue, kurią A- 
rena leidęs į muzikos mokyklą

Vakar prasidėjo nužudymo 
tyrinėjimas, į kurį yra šaukia
mi d’Andrea, Italijos konsulas 
Chicagoje, Dr. Riccardo, vice
konsulas DeH’Agncl, ir keli ki
ti konsulato tarnautojai.

Šiandien Laidoja 
Barborą Jomantas

Šįryt, 9:30. iš Mažeikos kop 
lyčios, adresu 3319 Lituanica 
avenue, yra laidojama velionė 
Barbora Jomantas, mirusi ba
landžio 14 d. Laidojama šv. Ka
zimiero kapinėse.

Rado Užmuštą 
Gatvėje

Prie 39-tos ir Ashland avenue 
vakar rytą buvo atrastas ne
gyvas 41 metų Otto Kapischke, 
nuo 3131 Archer avenue. Atro
do, kad jį suvažinėjo automobi
lis.

CIO. Reikalauja 
Pakelti Algas 10c. 
Harvesteryje

Vėl grąsina streiku
CIO Ūkio mašinų unija įteikė 

reikalavimą International Har- 
vester bendrovei pakelti algas 
10 c. j valandą visiems darbi
ninkams astuoniose dirbtuvėse 
Chicagoj ir apylinkėje, būtent:

McCormicke
West Pullmane
Traktorių dirbtuvėj 
Milwaukee, Wis.
Richmond, Indianoje
Rock Islande
Rock Falls ir
East Moline, III.
Grant Oakes, unijos nąciona- 

lis viršininkas, pasiuntė taipgi 
telegramą ginklų darbo tary
bos viršininkui, Dr. Clarence 
Dykstrai, Washingtone, reika
laudamas tą 10 centų pakėlimą, 
taipgi ir tolimesnį algų pakėli
mą įtraukti į derybas, kurios 
tebevyksta su kompanija re
zultate kovo 31 d. likviduoto 
streiko.

CIO pareiškė, kad gali pa
skelbti naują streiką, jeigu 10c 
pakėlimas nebus suteiktas.

Drafto Viršininkai 
Planuoja Pravesti 
Antrą Registraciją
Registruosis Visi, Kuriems Šli
ejo 21 m. Amžiaus Po Rudens 

Registracijos
• *

SPRINGFIELD, Ilk —Draf
to viršininkai vakar iš Wash- 
ingtono paskelbė, kad ruošia
ma antra drafto registracija 
visiems vyriškiams, kurie su
ėjo 21 metų amžiaus po 1940 
metų spalio 16 d., kada įvyko 
pirmoji registracija.

Manoma, kad registracija 
įvyks vasaros galop, liepos ar 
rugpiučio mėnesiuose. Statis
tikos duomenimis phsiremiant 
apskaitčiuojama, kad registra
cija palies apie vieną milijoną 
vyrų, visi 21 metų amžiaus. 
Yra kalbų oficialiuose sluoks
niuose, kad naujos registraci
jos įvyks kas met pakol draf
to įstatymas galioja, nes kiek
vienais metais Amerikoje ne
toli pusantro milijono vaiki
nų sulaukia subrendimo am
žiaus.

Po 60,000 į Menesį
Drafto oficiolai Washingto- 

ne sako, kad sulig dabartinių 
planų pradedant liepos 1 d., 
kas mėnesį armijon bus indu-* 
ktuojaina po 60,000 vyrų. Pa
gal šitas skaitlines per metus 
susidarytų tik 720,000 vyrų, 
mažiau negu statutu nustaty
tas armijos dydis. Bet oficio
lai tiki, kad praėjus .metų 
treniruotės laikotarpiui atsi
ras daug karių, kurie savano
riai prašys, kad butų palikti 
tolimesnei tarnybai.

Ims Jaunesnius.
Kadangi per pastaruosius 

mėnesius daugelis moksleivių 
ir studentų buvo gavę atidėji
mus iki mokslo metų pabai
gos, kas drafto tarybas vertė 
imti It kiek senesnio amžiaus 
vyriškius, liepos, rugpiučio ir 
rugsėjo mėnesiais tie studen
tai turės atsakyti šaukimams. 
Dėlto laukiama, kad tais mė
nesiais bus daugiau jaunesnių 
imama.

Tai Geriausias 
“Barometras” — 
“Overauzės”

Ir Jos Rodo, Kad Dalykai 
Gerėja.

Ekonomistams gal reikia xi 
šokių skaitlinių ir reikia ilga 
skaičiuoti, bet paprastam Žmo 
geliui nesunku pasakyti ar dar
bai gerėja ar ne — daug leng
vesniu budu.

Paklauskit artimiausio rūkų 
krautuvininko, kuris pardavi
nėja darbinius rubus — “over- 
auzes”, kaip jos parsiduoda. Ji
sai nudžiugęs patrins rankas rr 
atsakys, kad niekad biznis ne
buvo toks didelis.

Kai darbininkai perka dau
giau “overauz-ių”, reiškia, kad 

Su pirmadieniu, balandžio 21 
d., maisto ženklus gaus 62,500 
senelių valstijoje, kurie dabar 
gauna senatvės, aklųjų ir kito^ 
kias pensijas. •*?--------- r

jie geriau dirba, kai darbai ge
riau eina — jų “pėdės” d’des- 
nės, o kai “pėdės* didesnės — 
šeimininkė gali daugiau pirkti, 
o kai žmonės daugiau perka, 
tai reiškia, kiekvienas pripažins, 
kad laikai gerėja. .

.————.—
BERNIUKAS ŽUVO 
ANGLIŲ SANDELY J

Bežaizdamaš apleistame ang
lių sandelyje, ties 6603 Ridge 
avenue, 40 pėdų nukrato ir už
simušė 11 mėtų berniukas, 
Charles Christensen, nuo 1541 
Ilood avenue. 

/ ■ . . 

__________________ _______ -U—;-------------- —

ĮVEDA vasaros 
LAIKĄ t;

• ■ • j y- :

Antradienio „.■> balsavimuose 
f ’ L> f

Kankakee, Marėngo, Harvard 
ir Beecher miesteliai nubalsavo 
įvesti vasaros laiką, nUo balan
džio pabaigos iki spalių mėn.

Pirmiau Halsted, 
Dabar — Western 
Avenue
Halsted Prarado “Pirmenybę”.

Pereitais metais Halsted gat
vė buvo pavojingiausia Chica- 
goje — joje automobiliai ir gat- 
vekariai užmušė ir sužeidė dau
giausiai žmonių.

• J

šiemet betgi tą “garbę” Hals_ 
ted gatvei atėmė Western ave
nue.

Per pirmus tr's mėnesius, 
Wcstern gatvėj automobilai 
užmušė 10 žmonių. Antroj vie 
toj stovi Ashland avenue, — su 
8-iomis mirtimis.

Toliau seka Californ’a ave
nue, Irving Park, Belmont ir 
63-čia.

___________________Ketvirt, balandžio 17, 1941

ILLINOIS VALSTIJOS MIESTELIAI BALAN
DŽIO 15 D. LAIKĖ RINKIMUS

Balsuotoj'ai Didžiumoje Užgyrė Demokratų 
Administracijas

VAKAR CHICAGOJE
• Pavasaris laikinai “aplei

do” Chicago. Vakar rytą mies
tą buvo užgulęs tirštas sluoks
nis miglos, ir per visą dieną ly
nojo. Apie 2-rą po piet dangus 
buvo tiek debesuotas, jog atro- 
rė, kaip naktis.

• Užpakalyje baldų krautu
vės, ties 2839 Mihvaukee avė., 
vakar buvo atrasta negyva 29 
metų Mrs. Mary Redmon, nuo 
2331 N. California avenue. Jos 
galva buvo sutriuškinta.

• John T; Valentą, nuo 7701 
S, Emerald avenue, išdirbo 50 
metų vienoje firmoje. Jį pa
gerbdama, kompanija ir darbi
ninkai surengė jam banketą ir 
įteikė auksinį laikrodėlį dova
nų.

• Chicago and West Towns 
autobusų linija ruošiasi įvesti 
autobusų susisiekimą iš Chica- 
gos iki LaGrange ir North avė., 
Melrose Parke, kur yra stato- 
pia didžiulė Buick aviacijos 
dirbtuvė.

Gubernat. Green 
Jau Panaudojo 
Savo Vetavimo Galią

Atmetė Paskyrimą Pinigą 
“Privatiniams T i kslams”
SPRINGFIELD, III. — Gu

bernatorius Green panaudojo 
savo vėlavimo teisę pirmu 
kartu nuo perėmimo Illinois 
valstijos vairo, kada jis atme
tė legislaturos užgirių paskyri
mą Soldiers and Sailors Ser
vice Council’iui sumoje $1,000.

Gubernatorius sako, jis sa
vo veto galią panaudojo pasi
remdamas Valstijos Generali
nio Gynėjo George F. Barrett 
patarimu, kad toks paskyri
mas laužo konstitucinį patvar
kymų prieš vartojimų valstijos 
pinigų privatiniams tikslams.

Vėžio Specialistų 
Suvažiavimas
Tikisi Ligų Įveikti, Kaip Įveikė 

Plaučių Uždegimų.
Stevens viešbutyje vyksta 

dviejų dienų suvažiavimas, su
šauktas American Association 
for Canccr Research, vėžio li
gos. specialistų organizac jos.

Kas yra vėžio liga, iš kur ir 
kodėl ji prasideda, nioksiinin- 
kai dar nežino, bet žingsnis po 
žingsnio eina prie jos paslapčių 
išrišimo.
Plaučių Uždegimas — Nebėra 

Toks Pavojingas.
Jie tikisi, kad laikui bėgant ir 

tų baisių ligų įveiks, kaip įvei
kė plaučių uždegimų. Pavyz
džiui, dabar plaučių uždegimo 
mirčių yra tris kart mažiau, ne
gu buvo 1938—1939 metais.

Uždraus Moterims 
Dirbti už Barų

Valstijos senatas Springfielde 
priėmė įstatymų, kuris draudžia 
motėrinis dirbti už barų alinė
je. Išimtys daromos tiktai sa
vininkėms ir savininkų žmo
noms. Įstatymą dar turi priim
ti atstovų butas,

Acme Steel Padarė 
$963,000 Pelno

Per sausio-vasario-kovo mė
nesius Acme Steel Company ir 
još skyriai padarė $963,474 
gryno pelno, apie $600,000 dau
giau negu per tą patį laiką per
nai.

SPRINGFIELD, III. — Ba
landžio 15 d. Illinois valstijos 
miesteliuose įvyko savivaldy- 
biniai rinkimai. Valstijos gi
lumoje į pietus, apielinkėse, 
kurios randasi atokiau nuo in
dustrinių centrų rinkimuose 
laimėtojais išėjo republikonai. 
Bet didžiumoj balsuotojai už- 
gyrė demokratų administraci
jas. Daugely vietų balsuota 
degtinės pardavinėjimo klau
simas.

Sekančiai paduosime trum
pai laimėtojus: !

MOLINE-— Majoru jkdtvir-' 
tam terminui perrinktas A. 
Henry Arp (Dem.).

Republikonai išrinko kler
kų, iždininką ir keturis iš sep
tynių aldermanų.

* OLNEY—Majoras — G. P. 
Porter.

CLAREMONT — Leidimas 
pardavinėti degtinę Claremont 
ribose nugalėtas 73 balsais 
prieš 72,

WAYNE CITY — Už “pro- 
hibicijų” 87 balsais.

LINCOLN — Majoras — 
Ralph Koehnle. Visas vietas 
laimėjo republikonai.

FAIRFIELD — Užgirta par
davinėjimas degtinės mieste
lio -ribose.

CISNE — Majoras — S. A. 
Clay.

FARMER CITY—Majoras— 
R. Augustus.

GIBSON CITY—Majoras — 
Frank Hunt, Jr.

CANTON — Majoras — S. 
E. Gustine.
BARTONVILLE — Majoras— 
William R. Guppv, Jr.

PEORIA HEIGHTS — Ma
joras — Guy Yates.

MORRISON — Majoras — 
A. S.’ McČulioh.

ROCK FALLS — Majoras— 
Sam H. Feigly.

BELVIDERE — Majoras — 
Ha-rry M. Perkins.

JACKSONVILLE — Majo
ras—Ernest Hoagland (Rep.).

NEWT0N — Majoras — 
Milo D. Yelvington. Užgirta 
pardavinėjimas degtinės mies
telio ribose.

MOUNT CARROLL — Ma
joras Leo Robbe.

, MENDOTA — Majoras L. 
J. Lester.

ERIE — Miestelio tarybos 
prezidentas — David Guthrie.

BR1DGEPORT — Majoras 
■—F. L. Thompson. Degtinėj 
pardavinėjimas užgirta.

KINMUNDY — Majoras — 
Carl Dunlap. Balsuotojų dau
guma pasisakė prieš degtinės 
pardavinėjimų.

Rinkimai Westvillėje.
Westvillėj, kur miestelio 

gyventojų beveik didesnė pusė 
lietuviai, rinkimų sųrašuose 
visur figūravo lietuviai. Jie 
net savo atskirų sąrašų turėjo, 
ant baloto aiškiai pažymėtas 
kaip The Lithuanian Tiekei.

Pilnų raporlažų apie tų rin
kimu rezultatus rasite rvto- V
jaus “Naujienose.”

Nori 250,000,000 
Svarų Sūrio

Ūkio departamentas skelbia 
Wisconsino ir kitų “pieno” val
stijų ūkininkų Žiniai, kad Ang
lija žada užpirkti šioje šajy’e 
250,000,000 svarų amerikietiš
ko sūrio.

Dabar vidutinė sūrio kaina, 
urmo rinkoje, yra 16%c svaras.

LEIS STATYTI DIDELĘ 
AUTOBUSŲ STOTĮ

Miesto taryba žada netrukus 
išduoti leidimą Greyhound au
tobusų bendrovei statyti di
džiulę autobusų stotį Chicago- 
je, prie Randolph ir Wabash. 
Ji kainuosianti apie 5 milionus 
dolerių.




