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GRAIKU VYRIAUSYBE APLEIDO ATĖNUS
A

KARUI VADOVAUS IŠ KRETOS KOVOJAU KIEK TIK GALĖJAU

Vakarų Graikijos kariuomenė pasidavė 
vokiečiams

ATĖNAI, Graikija, bal. 23 d. 
— Oficialiai (paskelbta, kad 
Graikijos vyriausybe šiandien 
apleido savo sostinę. Karalius, 
kartu su visa vyriausybe, iš 
Atėnų persikėlė į Kretos sa
lą.

trKAinŲ karalius

šia proga karalius pasakė 
Graikijos gyventojams kalbą, 
kurioje nurodė, jog kova prieš 
vokiečius bUs tęsiama. ?Svar
biausia išvykimo*****priežastimi 
vyriausybė laiko^g^eitg didelės 
graikų kariuomenės pasidavimą 
vokiečiams.

Graikų kariuomenės dalys, 
kurios taip drąsiai laikėsi Al
banijos frontuose ir besitrauk- 
damos naikino italus, vokiečių 
tankų buvo atkirstos. Vyriau
sybė manė, kad ši kariuomenė 
kariausianti, bet ji, be kara
liaus ir karo ministerio žinios, 
pasidavė vokiečiams.

Ši padėtis labai apsunkino 
karo padėtį Termipiluose. Vo
kiečiai turėjo progos didesnes 
karo jėgas sutraukti į fronto

linijas ir pulti britų karinome 
nę.

Šių sumetimų aky Vaizdo j e-, 
graikų vyriausybė vyksta į Kre
tos salą ir iš ten diriguos ka- 
rą prieš vokiečius bei italus. 
Britų ir graikų kariuomene 
traukiasi iš Termopilų į nau
jas pozicijas. Dalis kariuome
nes pervežama į Peleponesą, 
kur jiems padės gintis Korin
to kanalas.

KAIRAS, Egyptas, bal. 23 d. 
— Britams pavyko sulaikyti 
nacių tankus Termopiluose ir 
užimti naujas pozicijas. Dalis 
britų kariuomenės, kuri trau
kėsi atgal, turėjo laiko pasiek
ti geresnes apsaugos linijas, ku
rias mano ginti nuo priešo.

Pasitraukusiai britų kariuo
menei pristatyta reikalinga ka
ro medžiagos atsarga, kad ga
lėtų pastoti kelią vokiečiams 
Visuose frontuose britų kariuo
mene traukėsi tvarkingai, si 
lig karo vadovybės nurody
mais.

BERLYNAS, Vokietija, bal. 
23 d. — Pralaužus fronto lini
jų ties Termopilais, galima 
skaityti, jog graikų ’ karas ar
tėja prie galo, skelbia vokie
čiai.

Vokiečiams pasidavė 250,000 
graikų kareivių, visa vakarų 
Graikijos armija. Tikro skai
čiaus vokiečiai dar nežino, bei 
apskaičiuojama, jog pasidavė 
labai didelis graikų kariuome
nės skaičius.

Britai deda pastangas pabėg
ti iš Graikijos, bet 'vokiečių 
bombanešiai skandina laivus vi
suose graikų uostuose ir nelei 
džia britams bėgti.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Netekęs ginklo ir laisvės, fiziškai išvargintas, sėdi šis anglų kareivis iš Nau

josios Zelandijos, “kažkur Graikijoje” nacių nelaisvėje. Jis kaip ir tuksiančiai jo 
draugų kovojo iš paskutines prieš užpludusius nacius, bet dabar jo kariavimo die-
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numeriu, laukiančiu karo pabaigos. Užpakaly galimą matyti vokiečių kariai. Foto
grafija prisiųsta iš Berlyno per radijų.’ (/

Graikai pasidavė 
be sąlygų

BRITAI GAUNA IŠ AMERIKOS 20 TORPE 
DOMS LEISTI LAIVU

VOKIEČIAI ARTĖJA PRIE ATĖNŲ
Randasi 35 mylių 

atstumoje
Graikų premjero 

atsišaukimas

PALECKIS “SUSTALINO” KAUNĄ
Išleido du naujus 

dekretus
VILNIUS, Lietuva, bal. 23 d 

— Justas Paleckis išleido du 
naujus dekretus, kuriais Vil
nius ir Kaunas suskirstytas 
naujais rajonais.

Kauno miesto rajonai pava
dinti Lenino, Stalino ir Požc 
los rajonais. Vilniaus miesto

rajonai vadinasi Lenino, Stali
no, Dzeržinskio 
jonais.

Projektuoja 
duoti ir kitoms
kis giriasi, kad 
nęs” visą Lietuvų.

ir Tarybų ra-

Stalino vardus 
vietoms. Palec- 

jis “sustali-

Skiria naujus apy 
gardų teisėjus

Tripoli visiškai 
sunaikintas

LONDONAS, bal. 23 d.—Bri
tų admiralitetas skelbia, kad 
niekad jų laivynas nepadarė to
kio smarkaus apšaudymo, kaip 
padarytas užvakar Tripoli mie
ste.

45 minučių laikotarpy dideli 
britų karo laivai ir aviacija 
verte šimtus tonų karo medžia
gos į Tripolį.

Padegti uosto sandėliai, su
naikinta stotis, išgriautos karei
vinės, paskandinti 7 uoste sto 
vej ilsieji laivai ir padaryta ne

VILNIUS, Lietuva, bal. 23 d.
— Sovietų valdžia padarė nau
jus pertvarkymus sovietų Lie
tuvos teismuose.

Vilniaus apygardos teismo 
pirmininku paskirtas Antanas 
Kovalėlis. Teismo nariais pa
skirti R. švabovič, Ivan šata- 
jev, A. Domaševičius, E. Stan- 
kaitč ir B. Jusius.

Kauno apygardos teismo pir
mininko pavaduotoju paskirtas 
Andrėj Tretjakovič, nariais pa
skirti A. Salanskis ir E. Ri- 
mavičiene.

Teismų vadovybė 
rusu rankose

Vokiečiai siunčia 
kartus/Nor- 

' vegijon
bal.

BERLYNAS, Vokietija, bal. 
23 d. — Vokiečiai skelbia, kad 
jų kariuomenei pavyko prasi
veržti pro Termopilus.

Motorizuotos vokiečl į Hvizi- 
jos jau randasi 35 m.U.’ at
stumoje nuo graikų sostinės. 
Vokiečių generolai mano, kad 
graikų kariuomenė jau negal"o 
daugiau priešintis.

Vokiečiams pasidavė 18 ge
riausių graikų divizijų, kurios 
sumušė žymiai didesnę italų ka
riuomenę Epiro kalnuose.

Naciai neleis bri 
tams išbėgti

BERLYNAS, Vokietija, bal. 
23 d. — Vokiečių karo vado
vybė deda pastangas neišleisti 
nei vieno britų batalijono iš 
Graikijos.

Vokiečių žvalgai akyliai se
ka kiekvienų graikų uostų, o 
bombanešiai yra pasiruošę bopn- 
barduoti kiekvienų besitrau
kianti britų laivų.

Britus gali išgelbėti tiktai 
blogas oras. Jie gali pasprukti 
miglos pagelba, bet vokiečių 
aviacija ir vėliau juos suras, 
tvirtina naciai.

d.ATĖNAI, Graikija, bal. 23
— Graikų premjeras Emanuel 
Tsouderos, apleisdamas Atėnus, 
vyriausybės vardu išleido atsi
šaukimų. z

Jame premjeras pabrėžia, 
kad kova bus tęsiama, kol iš 
krašto bus išvyti visi Graiki
jos priešai.

Jis džiaugiasi pareikšta grai
kų vienybe, kuri sunaikino žy
miai stipresnį priešų. Graikai 
traukiasi prieš 100 milijonų im
perijos jėgas, bet tikisi išsilais
vinti. \

ROMA, Italija, bal. 23 d. — 
Oficiali agentūra skelbia, 
geriausios graikų divizijos 
sidavė be jokių sąlygų.

Graikų vyriausybė manė, 
vakarų Graikijos kariuomenė 
vedė derybas su vokiečiais ir 
gavo kokių nors lengvatų, bei 
dabar paaiškėjo, kad graikai 
pasidavė be sąlygų.

Italai mano, kad pasidavė 
150,000 graikų. Vokiečiai skel
bia, kad pasidavusios kariuo
menės skaičius yra žymiai di
desnis.

Italai laimėjo, 
skelbia Roma

ROMA, Italija?bal. 23 d. — 
Italijos fašistu laikraščiai skel
bia, kad Italijos kareivių drą
sa privertė graikų kariuomenę 
pasiduoti.

Pabrėžia, kad jiems pasisek"? 
išvyti iŠ Albanijos visus grai
kus ir įžengti į graikų terito
rija.

Kitas pranešimas sako, kad 
graikų kariuomenė pasidavė vo
kiečių karo vadovybei, kuri yra 
Salonikoje. Mussolini ruošiasi 
pasiųsti sveikinimus savo gene
rolams Albanijoj.

pa

Franko priešinasi 
vokiečiams

LONDONAS, bal. 23 d.—Tu
rima žinių, kad generolas Fran
ko nenori leisti vokiečių kariuo
menei įžengti Ispanijos terito
rijom

Bijoma, kad falangistai nepa
šalintų generolo Franko ir jo 
vieton nepasodintų Serrano Su- 
ner, kuris nori įstoti “ašin”.

Kai kurie generolai palaiko 
Franko ir nenori pas duoti H t- 
lerio įtakai, bet jie yra bejėgiai 
pasipriešinti.

LONDONAS, bal. 23 d.—če- 
koslovakų vyriausybė skelbia, 
kad vokiečiai išsiuntė iš buvu
sios Čekoslovakijos 125,000 vy
rų Vokietijon įvairiems karo ir 
ūkio darbams.

Šiandien juos gali 
atsiimti

Iš Jungt. Valst. pa 
bėgo nacių lakūnas

STOCKHOLM, Švedija, 
23 d.—Patirta, kad paskutinėm 
savaitėm vokiečiai pasiuntė 
Norvegijos šiaurėn naujas mo
torizuotas divizijas.

Manoma, kad jos yra siunčia
mos Stalinui pagąsdinti.

Norvegijoj buvusios alpinu 
divizijos siunčiamos į Vokieti
jų, o atvežamos motorizuotos 
divizijos, kurios tinka lygumų 
kovoms. Dalis jų vyksta per 
Suomijos teritorijų.

VILNIUS, Lietuva, bal. 23 1. 
— Mariampolės apygardos tei
smo pirmininku paskirtas Ni- 
kojai Kolcev; nariais /paskirti 
B. Pauža, B-. Sartakauskas ir 
M. Urbonas.

Šiaulių apygardos teismo pir
mininko pavaduotoju paskirtas 
B. Zubkus; nariais J. Živelči i- 
skis, J. Dreimontas ir J. 
mutis.

Panevėžio teismo nariais 
skirti Aleksėj Petronov, A. 
syliutč ir Estera Blochiutė.

Si-

p.i-

Kauno apskrityje 
tiktai 14 bolševikų

WASHINGTON, D. C., bal. 
23 d. — Laivyno sekretorius 
Knox pareiškė, kad Jungtinės 
Valstybes, prisilaikydamos prieš 
diktatorius nukreipto įstatymo, 
nutarė perleisti britams 20 tor 
pėdoms leisti laivų.

Britai gali atsiimti minėtus 
laivus bet kuriuo momentu.

Laivai nuplaukia vienų my
lių į minutę. Jie galėtų patys 
perplaukti Atlantikų, bet Knox 
mano, kad geriau juos nuvež
ti.

WASHINGTON, D. C, b ii. 
23 d. — Patirta, kad nacių >u 
kūnas Wera, kuris buvo tei
siamas už nelegalų valstybes 
sienų perėjimą, šiandien pabė
go.

Pasakojama, kad jis stengia 
si pasiekti Peru valstybę, o iŠ 
ten vykti į Vokietijų ir 
įstoti vokiečių aviacijon.

Wera paleistas už 15,000 
lerių užstatą, kurį padėjo
kiečių konsulas. Wera atbėge 
iš Kanados ir gyrėsi numušęs 
12 britų lėktuvų.

LONDONAS, bal. 23 d.—-Vo
kiečių paleista bomba pataikė į 
Jungtinių Valstybių ambasados 
rumus Londone.

Padaryta namui nepaprastai 
didelių nuostolių ir išmėtyti 
ambasados dokumentai. Nesu
žeidė nei vieno ambasados tar
nautojo.

Ambasadorius Winant malė
bombos žalų, nes jis buvo gre- j komiteto pirmininko pavaduo- 
timame name sprogmo melu, 'toju paskirtas Portnov.

KAUNAS, Lietuva, bal. 23 
d. — Kaune įvyko bolševikų 
partijos Kauno apskrities ko
miteto posėdis.

Iš laikraščiuose įdėto apra
šymo matyti, kad bolševikų 
partija visame Kauno apskrity
je turi tiktai 14 narių ir 3 kan
didatus.

Kauno apskrities organizaci
nio biuro pirmininku paskirtas 
Kolosov, kuris ieško daugiau 
narių. Apskrities vykdomojo

've

do- 
vo

Visi susirūpinę nau
jais mokesčiais

WASHINGT6n.“d. c., bal. 
23 d. — Pastebėta, kad kon
greso ir senato rūmuose pro
jektuojami nauji mokesčiai su
kėlė didelio susirūpinimo.

Asmenys, kurie ligi šiam me
tui 'visiškai nemokėjo mokesčių 
dėl mažų savo pajamų, dabar 
bus priversti duoti gana dide
les sumas karo reikalams.

Bus paliestos ir tos šeimy
nos, kurios nuo mokesčių bu
vo paliuosuojamos. Pabrangs 
visi liuksuso dalykai, nes reikės 
daug mokėti karo išlaidoms.

———I ... u •
ORAS Giedras. ’ z
Saulė teka 4:57; leidžiasi• tai aviacijos gamyba gali smar 

6:40. Jlzlai pagreitėti.

Bandomas nulietas 
orlaivis

HAGERSTOWN, Md ba1
2’3 d. — Karo orlaivių spec’a- 
lis tai bando naują orlaivį, k. 
rio dalys yra nulietos.

Ligi šiam metui orlaivio svar
biausios dalys buvo sukalamos 
iš lengvų aliumini j aus klodų 
Tatai užimdavo labai daug dar
bo.

Dabar bandomas orlaivis yra 
nulietas iš labai stiprios, bet 
lengvos medžiagos. Jeigu ban
dymas duos gerus rezultatus.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Iš Turkijos pranešama, kad Jugoslavijos ir Graikijos ko

metų buvo užmušta 70,000 vokiečių kareivių. Sužeistų skai-vy
Sius siekia iki 270,000.

— Vokiečiai skelbia, kad Graikijos karas netrukus bus baig
as, bet britai su graikais juos dar laiko Termopiluose. Vo
kiečiams pasidavė tiktai vienas trečdalis graikų kariuomenės, 
kita dalis tebetęsia karą.

— Vokiečiai užėmė Samotrakijos ir Lemnos salas. Iš ten 
?ali labai smarkiai kenkti laivams, kurie nori plaukti pro Dar
danelus.

— Vokiečiai skelbia, kad šiomis dienomis von Papenas su
grįš į Ankarą ir pareikalaus iš turky visiškos Dardanelų kon
trolės.

— Graikų ministeris Londone pareiškė, kad ligi šiam me
tui graikų nepasiekė nė vienas Amerikoj gamintas orlaivis, ne 
vienas šovinys. Graikiją pasiekė tiktai pulkininkas Donovan, 
sarkastiškai pastebi graikų diplomatas.

— Australijoj reikalaujama sudaryti stiprų karo kabinetą, 
kuriame darbiečiai turėtų savo atstovus.

— Jungtinių Valstybių piliečiai iš Portugalijos ir Ispanijos 
skuba namo, nes mano, kad šie kraštai netrukus bus (velti 
karan.

— Britai pradėjo puolimą Lybijoj ir paėmė nelaisvėn 500 
“ašies” kareivių.
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Šio skyriąys bendru 
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PASTABOS
1. “Jaunimo Savaitė”

Kas metai pavasarį viena 
savaitė yra švenčiama kaip# 
“Jaunimo Savaite” (“Youtli 
\V.eek”). Tą savaitę visokiose 
įstaigose yra laikomos įvai
rios iškilmės. Ne tik mokyk
los, bažnyčios ir panašios įs
taigos pripažįsta šią “Jauni
mo Savaitę”, bet ir prekybi
nes įstaigos, .draugijos, miesto 
valdybos skyriai ir įvairios 
viešos Jiei sočiai ės draugijos 
pripažįsta vertę šjlokios sa
vaites, prisideda prie minėji
mo su įvairiais ir įdomiais 
programais-

Kiekviena diena yra paskir
ta specialiems tikslams. Pir
madienis esti pavadintas “Nų; 
mų” ir Šeimos Diena”, antra
dienis “Sveikatos ir Sporto 
Diena, trečiadienis “Darbo ir 
Prekybos Diena.”

Šiandien yra paskirta gru
pių darbams, rytoj — mokyk
los ir pilietybės tikslams, o 
šeštadienį dėmesys bus atkrei
ptas į laukus ir žaismavietes.

Sekmadienis vadinasi “Baž
nyčios Diena” ir sekaittfs pir
madienis baigs šią specialią 
savaitę su tema —/^Jaunimas 
ir kaip jis Praleidžia Savo At
liekamą Laiką”.

—o — •;
2. “Švaros Savaitė.”

Sekančią savaitę vaikams 
nereikės lankyti mokyklą nes. 
bus pavasarinės atostogos, ši 
savaitė irgi yra pašvęsta spe-« 
cialiems tikslams. Paprastai 
šis laikas yra vadinamas “šva- 
rinimo, Maliavojįmo ir S ė jį- 
mo Savaitė.”

Vaikai yra raginami apšva
rinti kiek galima daugiau są- 
vo stisiedijps apylinkę, pagel
bėti tėvams su pavasariu mą- 
liavojinni ir pasėti daržus įr 
darželius.

Nėra tikslas varyti vaikus 
į darbą, bei juos apsunkinti/ 
Bet yra manoma; kad jauni
mo entuziazmas atkreips dė
mesį miesto piliečių prisidėti* 
prie šio darbo pragražinimui 
apylinkes ir miesto.

Tad ncatšaldinkitc vaiku 
ambicijos ir noro dirbti šiam 
tikslui, bet pagelbėkite jiems 
ir prisidėkite prie šio darbo, 
kad musų apylinkė ir musų 
miestas Jąpįų gražesnis ir šva-l 
resni s.

Sveikatos Pavojus.
Pėl įvairių priežasčių P?jus

tas sumažino skaičių gydyto
jų ir slaugių, į$ųrie įr kurios’ 
lankė mokyklas ir peržiurėjo- 
mokinius bei patikrino jų 
sveikatos stovį, čia yra blo
ga ekonomija, nes įiląusimas 
liečja vaikų svpikątą įr tvar
kymą užkrečiamų ligų.

Yra patartina Jkitur taupyti 
pinigus ir grąžinti J<uo greįr. 
čiausia gydytojus ir sFauges 
juia apsaugojimų mokyklas 
lanjkapcjų vaikų sveikatos, *

Tėvą i gajė/ų 
pagelbėti ir pasidarbupli. Jyąir 
rįos orgamapacij^s čparčiąi 
dirba, nes yra numatomas pa.- 
vojųs vaikų sveįkatąi- Kami 
svąrbus šis rej^aląs, Xgi pa
tartina prisidėti prie vienos ar 
kitos draugijos, J>u|’j Wkų<įia 
už grąžinimą mokykloms bu

vusio patarnavimo, kaipo Tė
vų Mokytojų, Draugijos, Vie
tinių Piliečių organizacijos ir 
m-.............. ; ’ . '

Svarbiausias klapsimas, ku
riuo tėvai ir susidomėję as
menys turi remtis šitokiais at
sitikimais, yra šis: “Koki pa
jutimai yra svarįiųs vaikams 
ir jų sveikatai, ir kaip toli 
galima įvesti čionai ekonomi
ją, kuri nekenks vaikų ir apy
linkės sveikatai?”

ANGLŲ ŲALJ3OS MOKYKLA
šį vą^arą Ęrigjpon Park 

Moterų Kįiubo anglų kalbos 
pamokos įvyks 7:.3O valandą, 
44.54 So. Western Avenue pąp 
narę ponią K. Mocevičienę, 
kuri aukoja vietą. Lekcijos 
nieko nekainuoja, nes nare L. 
Narmon.ta i te, aukštosios -mo
kyklos mokytoja, taipgi au
kuoja savo laiką.

Lietuvaitės, kaipo kliubo 
narės ir ne narės, yra kvįečią- 
mos dalyvauti, nes dar galima 
šiek-tiek pasimokyti prieš se
zono pabaigą. —Narė P. f ' ' . ■ • * ■
MOTERŲ KLUBO SUSL 

BJNKIMAS
Brighton pajrkp- Motęrų Klu

bo nepaprastas susirinkimas į- 
vyks šį vakarą, tuojau po p-lės 
Normantaites angliškos kalbąs 
klasės, p-ios Mocevičienės bute. 
Kadangi yra labai svarbus rei
kalas, tad visos klubo narės y- 
ra kviečiamos susirinkime da
lyvauti. h Valdyba
wwwvwwwjwwww

MADOS
Veda Nina

Gerai pritaikintas kostiu
mas tyri tiktai yieną centrą 
įdomybės, kuris dažniausiai 
yra prie veido, žinoma, kad 
gali bųti du ar trys - menkesni 
akcentai, bet jie peturi nįę-' 
kuomet nukreipti dėmesį nuo 
to kuris yra svarbiausias įr 
daugiausia “flatering”.

—- o—
Sekami yra keli patašium k 

toms mo.terims, kuriu figū
ros reikalauja trupųjį dau
giau planąynno, kuomet tai
somos suknelės ,ir tt.

L Lygus ir siauras sijopąs- 
juo labiau pabrėžia kūno vir
šutinę dali, kuomet platesnis 
Sijomis, Jik, supyantapia, ne 
per daug platus apie 1‘icmcųį,' 
turi ipidcuciją sulyginti fign- 
?«•

2. Nereikią dėvėti kpsliu- 
ųms su aštrių įr aukštu lini
jų kąkląis, nes tadą didcįė 
^rūtinė ątrpdo dar .didesne.

3. ’^jęęrsos liųįjos pyidiioiįa 
fjg,ugąį pjųčio, tuo tarpu tps, 
kųijos bėga išiįgąi paįlginą fi
gūrą.

J. J?jer<j.ąųg aptemptos sufe- 
ęjjp .didelę figprą—•
tuo tarpu kvoldai pąjc.ąyoja 
.fįgur.os nelyginus, jcj£u to|<i 
pojdjįd į^paj dpąpiniolį.

5. Nė yjepa dįdgsng mųterįs,1
^Ratingąi didelių kįubų, netu
ri blizgančios medžiu
os puo jų ji
ątrodp .djųe^jp, negu ji ištik
tų yrą, ’

6. Jeigu klubai didelį dėye- 
kjte šviesios spajyų? įjiusku-, 
tęs ir tamsius sjjonųs.

šiuomi kviečiu visas musą 
bendradarbes prisiųsti savo raš- 
tus įįifi ^y^Į/g Wpi.jn.os 
nos fĮų Į p.

u? jPSiitoyp;
n»us» HoW,W
ga Jus,y paįyfpms 
dienas pįfnifiėįinuffi 
ankętę fflfpja ,

■

u K
Moterą Kliubo 

veikla

M

Verdart Daržoves 
Prwwkite

Kąįp jąų pįrųąęsniam slrąip.y- 
nyje Diįų.ėjąu, yra keturi skb’r 
tingį tipą i dą^r^oyių, — žąjįę^ 
gelton.os, baltos P'

Bątes tąyp
yra jtos jk^įp,
tai ąvogųųą.i įr gyųč^ąį/ įr fesi 
lengvesnio skonio^ bųly.ėęJ
palaiko są.yo bąjit^ .spajy# kįk 
tada, jeįgų nėra p.er įĮgąl y^y-’ 
damos, pervirus, jos pąįįeką; 
geltęuęs- l<ą.d įšveųgtį ^0; Įdė
kite įyų^učį.uką citiinųs 
arbą a<o j yer^ą^į yąų^ųį. 
Verdant bąjtąą dą.ržoyes r,eij<į/ 
daugjąų yąn.denįo ir ųždęngtb 
puod^. \ J ,v

Ęąmteųos. paržęyięs
Ba.mįonojį •ųiė.de^ą bųj^ųbd 

se ir raudonuos kopusiuose yra 
ištirp.inama ver,dančiąųre vau-, 
denyje. Bet truputis cifriųos 
sulčių arba acto pataiso spalvą,’

Psfea.*' kaip /ik yra ląikįĮ,s..: 
kų4a ųiųįųp.įos' pųvįiifarjų <Jie-į 
ngs įoyięčįą jojų? j įaųkųs, k,a,4 
.gėįrft‘?s ;
M4 tų pj^ųjų,

fejpswwite vĄįįįĄ

Ir 
te i teykpg.- teifew.4i

čiojjlM.ų ityfU.UJ.e ;9.r,e, 'tai teikusi 
fte,tf,ųlsdys jųsų j«-;
Hau, rasite ne vien (ik gflių
^ių§e ji<,ęjli,ojįėęe, teų .tųipgi jst'
pysite gef>9 svjeifeįi|tei ir>’

tes i 
iofejte. M trų-;
p.utj išbteM<ys, ųrkų vte-i

■f»» .j’tekų i^eįškte prie t^i 
kįep

j.ųs,ų ypį} įr jgrv-i

Re p.a^ekwbig() “Koptų ir 
KaųJįld^A’ yąk.ąreįįo^ k-iųm Pel“ 
)Į|S kMyų iąbdarln-
gįema tįsiams, dąrbščįps Chi- 
^gps Lįę^yįų Mpferų Klubp 
pą^rės .Ijip .tįk rpngiasi dalyvauti 
prez. A- Spietpnos jr jp žmo
nai ręjigįaipąip bąpkiete, bet 

atskiras vai- 
p.p, §piettpnjpnei įr Tubęr 

pįej;p metų, kuomet visos 
^teh<9 y^ios ga
lės susipažinti s,u ^garbin- 
gO/P yj^mo;n iš Lietuvos.

Tųn klubP
,w^ta pa- 
(lwi sergą 

DJažą nuojautos 
^y^įę ii' Timštįs prįp darbą, 
įdąnt laiku pąąįųti Suvienytų 
V^jjų yėliųya; i<ųrįą įteiks p. 
Ą. Smetppai bgųklette gegužės 
4 d|9b?’ W°^c viešbu-

y

i

Burokai yra verdami su ska
rom, idant než.udy.ti spalva, ir 
tada nulupti.

Geltonos Daržovės.
Vitainipai geltonose daržove? 

se neprapuola ne per kąrštį, pč 
vandenį. Virkite juos uždeųg.- 
tam puode su mažai vandens.. 
Kad gauti geriausių rezultąt.ų 
iš visų daržovių^ nercik jas per- 
virinti.

Be virimo, yrą iy kiti badą i

garų pataįsyti (steamed) ir Rep- 
Jj, tačiau yiriinąs yra .daugiaų- 
sią ną.udojąųia m.etnda.

Kaip jau buvo minėta, ge
riausiai įšvįr.vs .daržoves reikia 
įcįėtį druską, prįsmok-us, svjes-

stalap. Tapyąstąi reikia puo: 
vieno iki dviejų šaukštukų svie-

daugi tas vanduo, kuriame dar
žoves buvo virtos turi svarbių 
mineralų ir vitaminų, būtinai 
laupykite jį dėl sriubos.

—Kaimynka

GERAI ŠEIMININKĖMS 
ŽINOT), KAf>:

Niekuomet ųcęcik-ią 
druskos j lųorj^ kądą verdi 
jas, be,t tjį< pa^tdylb iRr#
duoti į s.tąį^,. Tada j,93 bus 
daug skanesnes.

dėti

Karštas actas 
vos žymes nuo 
stiklų.

nuima malfa
langų ir ki.ų

plrįiiffs sijltys ir drpska, 
Jkar.tjų .sųpiajšytos, ^širųų riĮjcl’s 
,i.Š baltymų. —Kajiųynka. / /

Rrbį? fe
rios garsinasi 1*.

rs----'------- T-

MOTINA
—IR =

DŪKTE
RAŠO LIUDA

—Sveika, mamyte, kaip pra
leidai šį popietį?

—Ači.u, Ęlenut, turėjau tįį<-' 
rai malonias Velykas. Kaip ža
dėjau, aplankiau ponią Kųrbu- 
tįenę, p jos labai geras nusitei
kimas ir piane maloniai pavei
kė.

—Kas faip gerai ją nujeįjkė, 
marpy t ?

—0 tai jus sudus Juoząs. 
Ach, kaip malonu, kaip nuosta
biai m.aįpnu matant tėvus 
džiaugiantis savo vaikais.

—Sakyk, mamyt, ąr jis 
vyks šventėms namo?

—Ne, Elc.nųt. Jis negali 
vykti šventėms.
kąd jis, kaip žinai, 
svetimos ir kariaujančios vals- 
tybęa .oro laivynui, o antra, jis 

daugiau . kaip 
nuo ną.mų. Bet, 
atjausti,
džiuginti, švel

niai nuteikti jų jausmus daž
nai galima ir iš labai toli, j.eigu 
jau aplinkybes neleidžia juos 
aplankyti/ Taip ir Kųrbučių 
Juozas, kad ir būdamas karinėj 
tarnyboj, neužipįrš.ta savo tėvų. 
Jįs dažųai parašo jiems gra
žius laįšRus ir visus pradeda: 
Mano brangioji motinėlę. Pa
skui aprašo savo kąs.dįeninijas 
užsiėmimus, kaip laisvą laiką 
sunaudoja įr jis taip nuostabiai

par-

par- 
Vicna dėl to, 

priklauso

dabar rajnįasį 
tuRstenti mylių 
duĮkr.eįe? tėvuos 
paguosti, juos

j.uos

M

—Q' žinoma, žinoma, aš ne
galėčiau nieko primesti Vytau
tui. O ąr jis buyo gerąs šian
dien ta,u?

—Ląbąį geras.
—Na, tąi ąš d^ia.ųgį.u.oęi, 

Elęnut, ;xes jeigu yaiR.ąi geyį ir 
teisįngi sayo t.ėyąųxs, ^yo 
draugams, tai jie bus geri ir 
teisingi pasauliui.

š;ip klpbo na- 
l'gž? ir P} emygmga pirmininkp 
p. Bjež|ę;iė pasvppčįą £j,ek daug

M' rengdamos
yjspkjas blapi sukel
ti tikslams

\^e įtpz /ąj^g Tajkp daryti

V, Ęyapskieąė

PA1 w "I.abdaryste 
■ , PRASIDEDA MAM|W’

Per p.eręįtuįs fhietus daug esu; 
laikraščiuose skaičius, d^u£? esu 
girdėjusi iš žmonių įvairių opi*-' 
nijų apie atvykusią iš Lietuvos 
p. Tubelienę.. Pasipiktinau be-. 
ska:įtydąpiA įr khxWsyd^U^osįf. 
vientik šmeižimus į,r 9$^'
šią jielaimįngą inolerj, ir gędir. 
nausi nųis(ų įajp va^W/,UU Ą" 
menkęs lietuvių jąi pąrpdytįu. 
“vai^ingpipu”. Manau, bus ne 
ppo šąjį rųąii tarti savo žodį ą- 
pie p. Tubelienę, kurią pažino
jau dar bųųant Lietuvoj; nes 
esu susipąžinus s,u jos darbtip-.' 
te ten.

’ c

Dar prieš Lietuvos nepriklaų-, 
somybę p. Tubelienė jau .darbą-> 
vosį lietuvių tautos ląbui. Bų-. 
v,o ji paprašta, kukli mergaite, 
kuri savo visa siela ir širdingi, 
dirbo lietuvybės na ūdą i. Po Lies 
lavos neprįkla.všowybč3 algavį- 
mo dirbę ji J<iįek Abelų L’eįuvos* 
Pą^ųiitįųybčje Jlerlyųe jp Pą-* 
p-yžiųje. Tąj biįvo sunkus la?-1 
kfąi, prįs.čįjp ^rfrst; su Icįtųipisi 
.yąlclinįpkėjpįą. Kądaųgį Lietuva 
.tąįs bMY9 į&PP 
ga, algas mokėdavo dažnai “mu
tura”, —r reišklaj rųąistu ir drą-

kurios dirbo su dideliu pasiry
žimu atątątymui Lįetuyos.

Vė jau ištekAio už p. Tūbelio.. 
Pęr yįi?ą savo šcĮ«)ynišką gyye-t 
Dįiną gyye^io kųldiaį, l^c prę- 

n imte j03
ryte gįn^ šų įąbaj ,-svT!

M’ bl
gyiį. P- THl?^e9(ė sų 
tį^rą šyfe^W i^oteęišl^umų 
atsidavimų. Nebuvo , jai laiko, 
^ižšįįmL “yąlįįyiųb7 Lietuvoj, įįyp 
l<aįp \y,RU^ jF 
prbųęią. Ję.s

W 1°? w 
dėjo. Kai ąišįrado sviešesni laį- 
koūrpiąi, pftAventė ji Myp ^kį Iii^iry^įi^sįęjtĮjg.' j^/ 
ir kitų akliyA ių moterų <I6ka bu-’

;i.W AeM? ,W,t9 Kauup
viena iš moderniškiausių prie- 
gląud.ų B.abaJUj.os valstybėse. 
Pagelbėjo ji jsteiginiui inotę- 
rįų^ sveikatos punklų kąimuę- 
ęe įr .aktyviai prisidėjo prie nių- 
terų kultūrinių organizacijų 
veikimo.

Buijąj.ųą iiiįnį^erį.o pjrnnnb1- 
ko zmoųa, neturėjo ji Ją prį- 
vąįtįšjiųiųjo, bą kįejvyieiią paprą- 
sta moteris turi teisės reikalau
ti savo namuose, žmonės visoj 
Lietųypj, žinodąmi apįe j.ęs lafy- 
dąrįngus .darbus lankėsi pas ją 
bevęįk įkąs dieną, ir visokiomis 
valandomis, su įvąiriąis reika
lais ir prašymais. Niekados ne- 
bpy.o ji per sdatig užimta ar pa
vargus, kad išklausyti kitų 
žmonių bėdų beį nelaimių ir 
duot) jįęms patarimų arba su- 
bęjfcti pagalbus, kur galima. A-’* 
pie šią p. T.ųbelienčs gyveniijVb 
jiųsę .mažai kas Amerikoje te
žino, lies jį pati nęsigįria sąvp 
n.uveįklais darbais ir tik tie 
žiųonės? kurie dirbo taųtiškųj 
labdarybės dirvoj gali tikrai į- 
vertinti jos nuopelnus Lietuvaj.

Jos yyro mirtis po ilgos, sun
kina b gos, ir vėliau Lietuvos 
užgrobimas, įne$ė į p. Tubelię- 
nės gyvenimą daug staigių ir 
jjįudųų perinamų. i

Po dapgc/Įo metų vėl p, Tų- 
UąlĮenę ąųbįl<ą,u Ne^v Yprke pę- 

pp j9.^ atyykįiųo. Tikrą i 
stebino mane jos užsilaikymas. 
Kitą moterį panašios nelaimes 
ijutų pavertę į pesimistę, kuri, 
tik verkšlentų ir sl<ųstųši žmp-’ 
nėms apie savo bėdas, ieškodą-, 
ma paguodos. Iš p. Tubelienės 
/^gįbdėj^ų ne yięno ^ayįgailųs 

,J,o? yi^S ^usįrppffiįrnąs
WFtei‘lei 

ir Šveicarijoj, k^rjfųfls .sųjig, 
jos, gręsė tikras badas, jei n^ 
Lūs j ąįgns* «reite,i syte.ifela pfr 

ų/teJM J? feMl jPP jųvfeų-, 
■J Įp tete eaJV'te

lafetas ppte Ž&
tj Vdkietijoj ir .šv^teayjjęij. Ą-1

,Šė Kųybutienė užmirsta, kad 
jps sūnūs kąstais gąįi patekti į 
dideJi gyvybei pavojų. Jis ir do- 
yąnėįiy jai atsiunčia, štai kad 
ir Velykom atsiųptč motinai 
keletą inąžnmžąbų, bet jie mo- 
tipaj taip nialopųs, taip gražus; 
gal ne (dėl to, kad jįe butų gra- 
žįąusi, tik cįčl to. k.ąd lie SRvy 
atnešė jai jos sūnaus meiįę, jo 
atsiminimą apie motiną ir tas 
jai yrą brąngiąu ųž viską.

—Tai tikrai tas Juozas yra 
geras vaikinas, jeigu jis pagal- 
vęją jr ąpįe sjuijĮiųęlį motinai 
pats kariuoinenėj būdamas įr 
dieną iš dienos tikėdamas bu
siąs pasiųstas oro kautynėms. 
Ęet ir Vytąja neblogas vaiki
nas, jis irgi gerbia savo tėvus.

stengsis greitai gauti kokią .nors 
tarnybą, kad galėtų uždirbti 
sau ir dukrelei pragyvenimą.

Pereitą mėnesį bedalyvauda- 
ma prakalbose Pittsburghe p. 
Tubelienė staigiai susirgo ir ta
po nuvežta ligoninėn. Pittsbur- 
■gho Moterų Draugija ir žinomą 
lietuvių veikėja p. Pivarunienč 
rūpestingai globojo ją jos ligo
je. Dabar, atgavus sveikatą, ma
no toliau tęsti savo maršrutą įr 
pagąįįą.U atęUąpkylį Cl/ipigoje.

Tikiu, k^d Chięągos moterys 
ir moterų organizacijos išties p. 
Tuįicjicneį se^i^ką rąnką įr 

j.o.s pądėjį D 
jĮą.nkys pąs m,ųs. Pa^odykiiųe, 
.19^ į?
turime krikščionišką jąuąmą įr

helaimingų ^mojųįų užjūryje, 
įįet ir pągerbįi mote;j, kurįos 
tikslas yi*a taip pat vertingus.

■—Q—.

Jodinos piėtųies iš abrusų ąr- 
kįto galį įuti įe^gvąi išimtos 
jeigu tuojau užpilsite tokįą dę- 
inę su sausu krakmolu.

•»*ww**w?*r

Asparagai 
(Štareliai)

Asparagai, arba kaip jie kariais 
lietuviškai vądiąami — “štarąlįąii”, 
yra “pavasari,© daržpvės”. Jie pj^i-. 
rodo; riųRpje švieži, sultingi, 
nųs kaip ’ tik pradeda sprindėti pa-' 
vasario saulė.

Asparagai dažniausiai taisomi su 
sviestu ar grietine, bet pabandy
kite juos prirengti stalui ir seka
mais budais:

Aspąra^.y 
Kroketai

1 ryš.ųjėįįs virtų ąsparągų 
citrinas
kenas šalmo/ žuyįes1

1 puodukas duonos trupinių.
Nupilkite skystimą nuo salmon, 

ir gerai sumaišykiie su asparagais, 
jjuos su-trįndamąs. Pridėkite citrino 
sunką, pipirų ir druskos. Tada su- 
yiįgjnjkite sky^tyjtąu nąę žuvies ir 
pridėkite duonos trupinius. Suda
rykite mažus kroketus. Pakočioki
te duonos trupiniuose, sumaišytuo
se , su kiaušiniu. Kepkite giliuose 
riebaluose. Leiskite riebalams nu
bėgti nuo krokete Jani popierio), 
ir paduokite stalan ant Saločių la
po.

Ąsp^gąi 
Žirniais

1 pante asparagų 
panlės žąlių žįrnįų

V4 puoduko grietinės
1 šaukštukas
1 šaukštukas
1 Šaukštukas
Vandens.
Apsemkite daržoves vąądenįų ir 

virinkite. Kai išvirs, pridėkite 
sviestą, prieskonius ąr grietinę.

druskos 
cukraus 
sviesto

Džiovintu Slyvų 
♦‘Pajus”

2 puodukai virtų džiovintų slyvų.
1 ąpelsįriąs (orfuigį)
% puoduko rudo cukraus
¥4 šaukštuko druskos
2 šaukštai kukuružų krakmolo
1 puodukas slyvų sunkos
2 šąukętaj sviesto.
Pirmiausiai' iškepkite “pajaus”

1

31
TU visą bąltą' vidujinį žiflvę 
ir supiaustykite apeisią^ į mažus 
ketvirtainius šmotukus.’ Sumaišy
kite' cukrų, druską ir krakmolu, 

jf .uišugjH- 
te, Nuolat maišykite, ir virinkite 
kol sūtifštės. Pridekite slyvas, apei
ti 
minučių, protarj 
Supilkite į “pa/ 
Rite meringue 1 _____  |

pečiuje palikite n^u-
jČJ’įjfarudųoti. . '

(Mermgua* pagaminkite su 2 kiau-

slyvas, apel
siną įr ’sviesĮįft,’ įr virinkite įąr

ien- 
ips-
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Clevelando ir Ohio Žinios
GERAI PAVYKO

Kovo mėn. 20 d., sekmadienį, 
šv. Jurgio parapijos svetainėje 
įvyko gausingas Clevelando sa
vaitraščio “Lietuvių žinių” va
karas.

Vakaras — parengimas pra
sidėjo punktualiai. Pradžioje 
dainavo p-lė Mulionytė ir skau
tas V. Jurgelis solo. Po jų dai
nų buvo juokinga komedija 
“Jaunikis iš Kauno”, ši kome
dija puikiai suvaidinta, nes ro
les visi gerai mokėjo.

Po vaidinimo dar dainavo šv. 
Jurgio parapijos choro sikste- 
tas vadovaujant vargonininkui 
p. Greičiui.

Pradžioje vakaro kalbėjo 
kun. širvaitis, o pabaigoje adv. 
Česnulis.

Reikia pasakyti, kad šio laik

raščio redaktorius adv. česnu
lis labai teisingai pasakė, kad 
visiems ši spauda yra atvira ir 
kiekvienam žodis yra laisvas ir 
kad pats laikraštis nėra nusi
statęs eiti ton pusėn, kur kitų 
yra pakeidaujamas. Tačiau laik
raščiui yra prasmė palaikyti vi
sų lietuvių tarpusavį veikimų ir 
dirbti dėl tėvynės labo.

Po jo kalbos neužilgo prasi
dėjo šokiai.

TIKRAI BUS PRA- 
KALBOS

Balandžio mėn. 25 d. penkta
dienį, Lietuvių salėje tikrai į- 
vyks p-ios Tubelienės paskaita.

Kaip matyti, kad p-ios nervai 
atsileido, todėl atvyko Cleve- 
landan ir čia laikys paskaitę.

60-DIENŲ IŠMĖGINIMAS 
•'KOKYBES PATIKRINIMUI ANT

Serve! GAZINIIĮ Refrigeratorių
Pasiūla baigsis į porų dienų... Skubėkite!

Tegu Serve] GAZINIS Šaldytuvas pats
parodo kaip jis dirba jūsų virtuvėje.

prasidėjo nesusi
pratimai

Tautininkai sumanė iš Sme
tonos atsilankymo pasidaryti 
sau kapitalo. Visų rengimų jie 
pasiėmė į savo rankas ir pasi
dalino garbingomis pareigomis. 
Dėl visko prikalbino ir vienų 
kitų katalikų, kad į komitetų 
įeitų. ' ■

Prasidėjo darbas. Nors, kaip 
minėjau, tautininkams pasise
kė kelis katalikus prisivilioti, 
bet su vietos katalikų laikraš
čiu jiems išėjo nekaip. Tas lai
kraštis atsisakė su bankieto 
rengėjais kooperuoti ir iš viso 
yra nusistatęs prieš p. Smeto
nos pagerbimų. Pranešimus a- 
pie rengiamas, iškilmes j’s atsi
sako dėti.

Tautininkai vis dėlto rankų 
nenuleido. Kai pamatė, jog be 
katalikų pagalbos jie nieko ne
galės padaryti, tai kreipėsij Šv. 
Jurkio parapijos klebonų, kad 
pareklamuotų rengimų p. Sme
tonai pagerbti bankietų. Pasta
rasis susimylėjo ir per Velykds 
pagarsino, kad į Clevelandų at
važiuoja p. Smetona ir kad jam 
yra rengiamas bankietas. Pa
reiškė dar, kad plačiau apie tų 
nepaprastų parengimų bus pra
nešta laikraštyje.

Atrodo, kad klebonas ragina 
savo parapijomis, kad jie “Dir
vų” skaitytų. Kitokios išvados 
negalima padaryti, nes katalikų 
laikraštis su Smetonos pagerbi
mu nieko bendro nenori turėti.

Pačių katalikų tarpe, kaip 
matote, vieningumo nėra. Dau-

NAUJIENOS, Chicago, III.
I ......... . —  'Riji lis ■—Iii mi ■

Kas tai NAUJO* tapo pridėta!

Seniausi Amerikos Tabako prekijai—įsikūrę 1760

'‘'NAUJA . . . pralzints iš Rytinio Viduržemio tabakas, 
kurio smulkūs lapai širdies pavidalo padaro garsiąją 
Old Gold's sudėt] net dar malonesnę. Jo gausa dabar 
brandinama mūsų Amerikiniuose sandeliuose užtikrina jums 
šiuos puikesnius Old Golds visai eilei metų.

<AI NAUJASIS Old Gold — praturtintas 
priedu specialaus importuoto tabako! Iš

bandyk jį — dabar malonesnio skonio cigare- 
tas negu bet kada, nes kas tai naujo pridėta! 
Gauk pakelį šiandien.

Visi Old Golds pas 
iūsu krautuvininko 
dabar yra NAUJI 
Old Golds. Tas 
patpaži ' 
pakelis*

PASKOLĄ ČIA GAUSI 
•greit lengvais 
išmokėjimais 

nuo 5 iki 20 metų.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
Mokame 314% Dividendų 

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

TvresS $1,000,000.00

CORNER 63RD 1 JUSTINE.
Southeide Member of Aesociated 

Paint Stores.
BERGMANAS PAVASARIO 

IŠPARDAVIMAS
malevų, sienų popieriaus ir langų fcetdų. 
Ateikite i didžiąją krautuvę prie Justine 
gatyėa kampo ir gaukite dykai sienų 
popieriaus pavyzdini knygą. Dekoruokite 
dabar—mokėkite vėliau pagal BERG- 
MA'N’S naujuoju Lengvaub Biudžeto pla
nu. 10 savaičių mokėtie. Ateikite ir pa
klauskit smulkmenų.

Sienų popierių nutrimuoja dykai.
PRISTATYMAS dykai

Es’-A-Bee vidaub žlbhnti balta ir visos 
naujausios spalvos virtuvėms ir maudy
nėms maleva.
Ess-A.Bee Fiat Maleva luboms ir miega
mosioms balta ir 12 epai. Ese-A-Bee 4 
valandų varnlSas gerai dėvisi ir nesidė- 
mėja baltai vandeny. Q 17

GALIONAS * I
Popierių Valykite arba H. R. H. po 6c 
Atdara antradieniais, ketvirtad. ir 6e6ta- 

ėieniate iki 9 P. M.
Tel. PROSPECT 3440

SERVEL, Gazinis 
Šaldytuvas dirba 

tykiai, ilgiau nesugenda. 

Išmėginkite savo namuo
se per 60 dienų!

Turite tik kelias dienas pasi
naudoti šiuo pasiulymu. Nežiū
rint kokį šaldytuvą dabar turi
te. ateikite ir pareikalaukite 
įdėti Servel į jūsų namus 60 
dienų išbandymui

Mes norim, kad jus patys per
sitikrintumėte, ką Servel jums 
gali duoti. Pamatykit kaip jis 
apsaugo jūsų maistą .per išti
sas dienas. Savo patyrimu su
žinokite kodėl gasinis šaldytu
vas yra nepralenkiamas opera- 
vimo ekonomiškumu.
Servel griežtai skiriasi nuo bet 
kokio šaldytuvo, kurį kada 
nors turėjote. Servel šaldymo 
sistema neturi judančių dalių.

Mažytis gasinis vienetas atlie
ka darbą. Ir Servel visuomet 
TYLUS, niekad jo negirdėsit.

Persitikrinkite apie tai pasinau
dodami musų .pasiulymu. Nu
eikite į artimiausią Peo.oles Gas 
raštinę, arba telefonuokite 
Wabash 6000. Arba klauskite 
savo dylerio apie Servel. Pa
siūlymas greitai pasibaigia, tad 
NELAUKIT.

I

MOOfRN COOKfRY ..

11 fHl 0t<S?Į.E S GAS LIG H T AND C O K E C O M PA N
40

No. 2798 — Kūdikio lovelei megstinis užklodas

(naujienos NEEDLECRAFT DEPT., No. 2798

I 1739 So. Halsted St, Chicago, HL

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No__

I Vardas Ir pavardė--------------- ---- ------------------- —............................

Adresas.... ............................................................................

gumas jų garbinimui p. Sme
tonos nepritaria. Tačiau atsiran
da paskirų žmonių, kurie ban
do su tautininkais bendradar
biauti.

LAIŠKAS Iš LIETUVOS
Šiomis dienomis p. Sarapinas 

gavo iš Lietuvos labai įdomų 
laiškų. Tarp kita ko, štai kas 
tame laiške rašoma:

“Kas dėl žemės mokesčių, tai 
blogai prie naūjbs gadynės. Už 
pereitus melus sumpkęjaų 27,0 
rublių ir 60 kapeiiaįr Ta? buvo' 
gruodžio mėnesį 1940 m. Bet 
jau sausio mėnesį gaunu para
ginimų, kad dar turiu papildo
mų už 1940 m. sumokėti 320 
rublių ir 40 kapeikų. Tai baisu, 
kad už 23 hektarus tiek reika
lauja. Važįuoju į Panevėžį pas 
mokesčių komisarų dejuoti. Vi
sos mano išvokuotos rusų ko
misarui nelaimės nuėjo niekais. 
Gal kad rusų kalbos mokėčiau, 
lai butų geriau, o per perkalbė- 
tojų tai nieko nelaimėjau. Tu
rėsiu parduoti kų iš drabužių ir 
mokėti papildomus mokesčius. 
Komisaras tiek pasakė, kad tie 
mokesčiai nepaskutiniai. Jei ne
sumokėsiu laiku, tai busiu ap
rašyti baldai, drabužiai ir par
duoti iš varžytinių. O apsilei
dėlis ūkininkas, kuris nesumo
kės mokesčių, turėsiųs ūkį ap
leisti. Bet kad butų galima tų 
visų nemalonumų išvengti, tai 
komisaras davė patarimų, kad 
steigti kolchozų. Tuomet nerei
kės mokesčių mokėti ir bijoti, 
kad iš varžytinių bus baldai ir 
drabužiai parduoti.

Gavęs tokį patarimų, durniau 
į namus. Parduosiu paskutinę 
paduškų ir mokėsiu mokesčius, 
nežiūrint, kokius uždės. Ir ka
žin kokiame varge gyvensime, 
bet dar kokius metus galėsime 
pagyventi be tų ubaginių kol
chozų.”

Tai matote, kokiu budu Lie
tuvos žmonės yra varomi į kol
chozus: užkrauna nepakeliamus 
mokesčius, aprašo viską, o pas
kui į kolchozų, nes kitokios iš' 
eities nebėra.

Tai štai kokie dalykai deda
si Lietuvoje, kur Stalino “sau
lė” šildo. Tokiame Panevėžyje 
lietuvis ūkininkas jau nebegali 
susikalbėti su komisaru, kuris 
yra rusas ir lietuvių kalbos ne
moka. Bet Maskvos agentai ne
sidrovi tvirtinti, kad Lietuvoje 
žmonės yra laimingi.

Kaip ilgai Amerikos lietuviai 
dar toleruos komunacius, kurie 
yra aiškus išgamos ir Stalino 
agentai? —N.‘

Amerikos vieningu
mas šiandien

Co'mmon CounciI for Amer
ican Unity dabar organizuoja 
Tautiškų Komjtetų. Nariai to 
komiteto susidės iš aslovų i> 
visų tautų įvairiose šalies da
lyse. Ponia Fraųkjįn D. Roo- 
sevelt apsiėmė bdli tokio Ko
miteto garbes pripili i n ko.

Taip biivo pranešta laike 
pietų Aslor viešbutyje, baland
žio 3 d., kur datigiau kaip 
1,000 įvairių .tąu^ų įmonių da
lyvavo. ;

(Pietus, kuriuose ponia pre
zidentiene pirmini ūkavo, ban
dė suvesti visų tautų atstovus, 
nepaisant gimimo tikėjimo,

rases užlaikymui ir paplatini
mui Amerikos idealų dabarti
nėj krizėj.

P. Rooseveltienė ypatingai 
gyrė lojališkumų amerikiečių 
svetimos kilmės.

Tarpe kilų garsių kalbėtojų 
buvo Generalinis Prokuroras 
Roberl II. Jackson, senatorius 
Ilarold ii. Burton iš Ohio, Ar- 
chiliald McLcish Kongreso 
knygius, M. F. Wegrzynek, lei
dėjas Nęw York Novy Swil, 
Louis Adainic u rašytojas, El- 
mer A, Carter, negrų redakto
rius “Opport unity”, Edward 
Corsi buvęs Immigracijos Ko- 
misijonierius prie EIlis Island 
ir Read Lcwiš, Coininon 
Uolinei! for American Unity 
direktorius.
‘ Generalinis Prokuroras

. FOR NEW

PACKARD - CHRYSLER - PLYMOŲTH
3451

Archer Avė.
Tel.

VIRginia 
1515

4030 
Archer Avė.

Tel.
VIRginia

2332
BALZEKAS MOTOR SALES

“U WILL LIKĘ US”

DOMINIKAS KURAITIS — Savininkas
AGENTAI

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

“Shorty”

BUICK SALES
VIENINTELĖ LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

■ r ■ NAUJA VIETA:

907 West 35th Street, Chicago
Telefonas: LAFAYETTE Ž022 . , •

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

POCAHONTAS Minė Run iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta 57.80 
Perkant 5 tonus ar daugiau.

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
Sa.Ics Tax ekstra.

BLACK BAND LUMP 59.75

Rez. Tel. VICTORY 2499

Jackson, tarp k i (a ko pasakė 
—“jog nėra rimto nelojališku- 
mo tarpe didelio skaičiaus at
eivių Jungi. Valstijose. Pas
kutiniu karu daug buvo kal
bama apie ateivių nelojališ- 
kumę, bet kad nors tada buvę 
daug daugiau ateivių šioje ša
lyje, negu šiandien randasi, 
visvien valdžiai prisiėjo suim
ti tik 2,200.” Jis toliau sakė, 
jog valdžia šiandien gali daug 
geriau apsidirbti su griaunan
čiu veikimu ir judėjimu ar tai 
aleivjų ar piliečių pradėtu.

M. F. Wegrzynek gyrė sve
timų kalbų laikraščius už jų 
paramų ir perstatymų skaity
tojams demokratiškų idealų.

Direktorius Lewis, cituoda
mas Generolo Crowder’io ra
portų apie tarnavimų svetur- 
gimusių amerikiečių, sakė, jog 
nei viena kita grupė kaipo 
grupe, nebuvo taip aukštai 
nlilitariškų vadų giriama, kaip 
svetimšaliai. FLIS.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Bando gyventojams 

slėptuves
WASHINGTON, D. C., bal. 

22 d. — Patirta, kad karo de
partamentas turi paruošęs ke
turių rųšių slėptuves gyvento
jams pavojaus metu.

Departamentas dar bando 
slėptuvių atsparumą. Kai bus 
viskas ištirta, tai bus išleista 
specialus leidinys, kur bus duo
tos visos smulkmenos.

Manoma, kad jų kaina bus 
nuo 250 iki 750 dolerių. Mie
stų savivaldybės turės rūpintis 
slėptuvių statymu.

Japonai gyvens tai
kiai su Amerika

TOKIO, Japonija, bal. 22 d. 
—Užsienio ministepis Matsuo- 
ka pareiškė, kad Japonija yra 
taikiai nusiteikusi Amerikos 
atžvilgiu.

Japonija pasirašė kelias su
tartis taikai sustiprinti ir ne
mano kelti naujo karo. Mat- 
suoka patenkintas savo kelio
ne, nes patyrė daug naujų da- 
tykų.

Geriau pačiam vienų kartą 
pamatyti negu 100 kartų gir
dėti kitus pasakojant, sako 
Matsuoka apie įspūdžius Ru
sijoj ir Vokietijoj.

Visose Vaistinėse ir
Smulkmenų Krautuvėse

TONY LUKOŠIUS'
Geriausias Brighton Parko

DRABUŽIŲ
VALYTOJAS 

2555 W. 43rd St.
Reikalui Esant šaukite:

Tel. Lafayette 1310
...... . ..... ........................... ........

Atrodykite Metus Jaunesni 
NATŪRALIAI ATRODANTI

Dantų Fleitai

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

Pleitai 
Pataisomi

$050■J iki
$35

Apkain.
Nemok.

Hejna Bros

Lavrndale 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.

Pirmadieniais taipgi 7:00 
vaL vakare.

Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus {domius 

pranešimus.

W.G.E.S.į
Kasdien nuo 8:45 v. ryto 

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

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA 
— . iš stoties —

Garsinkitės “N-nose”
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Karo fizika
Graikijos vakarinė armija pasidavė, Graikijos kara

lius ir vyriausybė pasitraukė į Krito salą. Gręsią pavo
jus, kad vokiečiai gali suimti arba sunaikinti likusią 
graikų kariuomenę ir britų jėgas Graikijoje.

Tai blogos žinios, kurios slegiančiai veikia visuome
nės nuotaiką Anglijoje ir Amerikoje. Bet turime neuž
miršti, kad anglai ir jų sąjungininkai ėmė riziką, stoda
mi į kovą prieš nacius Balkanuose.

Jeigu anglai nebūtų žadėję duoti pagalbą Jugoslavi
jai ir Graikijai, pirmoji butų visai nekariavusi, o antro
ji butų turėjusi padėti ginklą — po to, kai ji buvo laimė
jusi šimtus mūšių, kariaudama prieš italus. Visas Bal
kanų pusiausalis butų buvęs nacių užimtas be pasiprie
šinimo. Ar tai butų buvę geriau? žinoma, kad ne.

Davę žodį padėti nacių užpultoms tautoms, anglai 
savo pareigą atliko, nors jie iš anksto žinojo, kad jie 
turės skaudžių nuostolių ir, gal būt, net susilauks pa
našios katastrofos, kaip metai laiko atgal prie Dunkir- 
ko. Jie, be to, žinojo, kad, siųsdami kareivius, tankus ir 
lėktuvus į Graikijos frontą, jie silpnina savo pozicijas 
šiaurės Afrikoje ir net stato i pavojų Egyptą.

Bet vistiek Anglija savo prižadą ištesėjo. Tiesa, ji 
nestengė suteikti graikams tiek talkos, kiek jiems reikė
jo atsiginti nuo Hitlerio divizijų, bet visi mato, kad ji 
padėjo tiek, kiek ji dabartinėse aplinkybėse galėjo. Ji 
savo sąjungininkų nesuvylė.

Tai yra be galo svarbu. Moraliniai veiksniai kare 
turi ne mažiau svarbos, kaip materialiniai ginklai. Ma
terialinių ginklų Anglija dar neturi pakankamai, bet 
Jungtinių Valstybių pramonė dirba. Ginklų bus, jei tik 
Anglijos pasiryžimas kovoti ir toliau bus toks, kokį ji 
parodė ligi šiol.

Nusiima maskas
Vadinamieji “izoliacionistai” ligšiol vis sakydavo, 

kad jiems rupi pirmiausia apginti Ameriką, todėl jie esą 
priešingi ginklų siuntimui į Angliją. Bet pastaruoju lai
ku jie darosi atviresni. \

“America Kirst” komiteto numylėtas oratorius, se
natorius Wheeter, pasakė spaudos atstovams, kad Jung
tinės Valtybės privalo būti pasiruošusios santykiauti su 
Hitleriu, jeigu Hitleris laimės karą. Kitas “izoliacionis- 
tų” šulas, senatorius Nye aną dieną išreiškė savo nuo
monę apie tai, kas butų, jeigu Anglija butų sumušta. Jei
gu britų imperija butų sunaikinta, sako jisai, tai Ame
rikai nebūtų jokio nuostolio; Amerikai butų dai* geriau, 
nes Britų imperija visuomet buvo “stipriausias Ameri
kos kompetitorius” 1

Tie ponai nusiima maskas. Jų tikslas yra ne apginti 
Ameriką, bet padėti Hitleriui sumušti Angliją. Gerai, 
kad nors dabar jie tai atvirai pasako. Visuomenė žinos, 
kad ji turi reikalą su “penktąja kolona”.

Matsuoka — herojus
Japonijos užsienių reikalų ministeris, Yosuke Mat

suoka, sugrįžo iš savo ilgos kelionės į Tokio — ir buvo 
priimtas, “kaip herojus”. Ką gi jisai tokio herojiško at
liko?

Pasirašė “abipusio neutraliteto” paktą su Maskvą. 
Už šitą jo laimėjimą Tokio publika pasitiko jį su didžiau
siu entuziazmu. Reiškia, tas paktas yra naudingas Japo
nijai. O jeigu jisai yra naudingas Japonijai, tai jisai ne
gali būti geras Kinijai, Anglijai arba Amerikai.

Japonijos publikos demonstracija paremia tą nuo
monę, kad Maskvoje įvyko susitarimas tarp totalitarinių 
valdžių prieš demokratijas.

Stalino agentai stengiasi tai nuneigti. Bet faktai 
kalba patys .už save. Pirma negu Matsuoka nuvyko į 
Maskvą, jisai matėsi ir tarėsi su Hitleriu ir Mussolinių. 
Todėl jo susitarimąs su Stalinu buvo padarytas su narių 
ir fašistų žinia ir pritariau*' O jeigu taip, tai koks tas 
paktas gali būti, jei ne priešingas demokratijų reikalui?

Demonstracija Tokio, sugrįžus Matsuokai, šitą fak
tą lik patvirtųia- f
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Apie Antano Smetonos 
Pretenzijas

DĖDĖS ŠAMO ŠARVUOČIAI PASIRENGĘ

Užvakar ir vakar “Naujieno
se” buvo įdėtas ilgas, iš Lietu
vos Pasiuntinybės Washingtone 
prisiųstas, straipsnis. Esame 
priversti į jį atsakyti.

Turime pastebėti, kad šita vi
sa polemika mums yra labai' 
nemaloni. Ginčai trukdo musų 
visuomenei sujungti savo jėgas 
bendram darbui. Bet ne iries 
tuos ginčus iššaukėme, o p. A. 
Smetona ir jo šalininkai, viešai 
darydami nepagrįstus ir kartais 
net visai neteisingus pareiški
mus.

Paminėtame ministerio p. ža- 
deikio straipsnyje bandoma į- 
rodyti, kad p. A. Smetona esąs 
teisėtas Lietuvos Respublikos 
prezidentas, nežiūrint to,—kad 
jis prasišalino į užsienį, perduo-*
damas savo pareigas jo paties 
paskirtam ministeriui pirminin
kui (p. A. Merkiui), pasire
miant tam tikru jo paties pa
skelbtos “konstitucijos” straips
niu. O pirmiau pats p. Smeto
na, bankiete New Yorke, buvo 
pareiškęs: “A$ buvau, esu ir 
busiu Lietuvos, Respublikos Pre
zidentas!” šitokie pareiškimai 
be atsakymo negali būt palikti, 
— juo labiau, kad jų autoriai 
daro iš tų savo žodžių labai to
li einančias išvadas.

Pasiuntinybės straipsnio pa
baigoje, pav. sakoma:

“Lietuvos prezidentas, as
menyje p. Smetonos, tebėra 
tarpe musų kaip lietuvių tau
tos išsilaisvinimo pastangų 
simbolis, kaip Lietuvos ne
priklausomybės vėliavnašis, 
kaip de jure Lietuvos Prezi
dentas; tai potencialine pa
jėga, galinti virsti realine, je 
tik kuriame svetimame kraš
te rastųsi sąlygų sudaryti 
Lietuvos (>yąįdž;iaį, kaip kad 
yra radęsi sąlygų lenkams ir 
čekams savo valdžioms at
kurti Anglijoje ir tokiu bu
du neduoti nutrukti laisvų 
valstybių egzistencijai!”
Ir pagaliau sakoma, kad p. 

Smetonos buvimas prezidentu 
padėsiąs mums išsaugoti Lietu
vos valstybes “kontinuitetą”?

Kaip matome, klausimas čia 
yra statomas jau ne vien apie 
p. A. Smetonos teisę nešioti tam 
tikrą titulą, bet ir apie Lietuvps 
ateitį. Strąipsnio autorius nori 
įtikinti lietuvių visuomenę, kąc 
ji, norėdama prisidėti prie ne
priklausomos Lietuvos atstaįy- 
mo, turi pirmiausia atstatyti p. 
Smetonos valdžią. Tai butų 
kaip tik toks nusistatymas, ko
kį Lietuvos nepriklausomybės 
šalininkams primeta melaginga 
Maskvos ir jos pakalikų propa
ganda ! Musų visuomene šitokio 
nusistatymo, neku budu nepri
ims. Milžiniškoje savo daugu
moje ji yra atvejų atvejais pa
sisakiusi už atstatymą nepri
klausomos ir demųkraiinęs Lie
tuvos, o ne už “Smetonos reži
mo” grąžinimą Lietuvai. To pat 
siekia, be abejonės, ir Lietuvos 
liaudis. Aną dieną minėjome, 
kad taip nusistatė ir įvykusioj: 
pareitąjį rudenį Lietuvos diplo
matų konferencija Europoje. Ji. 
būtent nutarė:

“Busianti Lietuva nepriva
lo remtis senąja vyriausybe, 
ir Lietuvą atstatantieji netu
ri tikslo jos (senosios vyriau
sybės) atstatyti’”
Demokratinėj lųųsų visuome

nei ir, mes esame' tj^fi, Lietu
vos žmonėms yra ne pakeliui 
su tais, kuriems rupi ^Siųetopos 
režimo “kontinuitėtas”.

Kuo remiama p. Smetonos 
“prezidentystė.”

Straipsnio autorius ma ganą 
toli į praeitį, stengdamasis įro
dyti, kad p. A. Smetona dar ir 
šiandien esąs teisėtas

tas. Jisai (A. Smetona), girdi, 
buvo Lietuvos prezidentas “de 
rieto ir de jure” nuo pat 1920 

m. gruodžio 19 dienos. Kadan
gi straipsnyje yra keliami pra
eities dalykai, tai esapie pri
versti ir mes tarti apie juos ke- 
etą žodžių. Kaip visiems yni 
žinoma, j prezidentus p. Sme-. 
;ona pateko, gruodžio m. 192C 
m., neteisėtu budu ir sulaužy- 
damas savo priesaiką.

Teisėtu Lietuvos prezidentu 
tais metais puvo Dr. K. Grinius, i 
kurį ginkluotų sukgėjių grupė 
smurtu privertė pasitraukti. 
Šiandien ir pats p. Ą. Smetona' 
su p. Žadeikių pripažįsta, kad 
po prievarta- atliktas prezidento i 
arba ministerio aktas neturi tei
sėtos galios. Bet užuot užpro-
testavęs prieš tą smurtą ir tuo 
budu apgynęs Lietuvos Respu
blikos Konstituciją, kaip to rei
kalavo p. Smetonos duotas po 
priesaika pasižadėjimas, — p.
Smetona sutiko būti renkamas 
į prezidentus. Tačiau, kad- ir jj-
saį buvo “renkąmas”, vistiek: 
jisai negavo absoliučios balsų* 
daugumos visų Seimo narių 
(gavo tik 42 balsų įr .85 seimo 
narių). Taigi jisai nebuvo tei
sėtai išrinktas prezidentu.

To nepaisydamas, jisai apsi
ėmė eiti prezidento pareigas ir 
priėmė priesaiką. Toje priesai
koje jisai tarp kitko pasižadėjo 
saugoti Lietuvos Respublikos 
Konstituciją. O ar jisai ją sau
gojo? '

(Pabaiga rytoj)
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IndianaHarbor, Ind.
KULTŪROS DRAUGUOS 
SUSIRINKIME KALBĖS

IC. • AUGUSTAS

Indiana Harbor
Kultūros Draugija laikys su
sirinkimą balandžio (April) 
24 d. Ivanovo .svetainėj, 2001 
Broadwąy. Pradžia 7;3O vai. 
vakaro. Į šį susirinkimą esate 
kviečiami ir tie, kurie nepri
klausote prie draugijos, nes 
kalbės K. Augustas, Chicagos 
Lietuvių Draugijos iždininkas, 
Kalbės apie draugijos ir šių 
dienų bėgančius reikalus. Pa-* 
skui bus ir vaišės.

Kviečia .yisus Valdyba: 
K. Paulauskis, 
Julia Kelly, 
A, laidžius.

Rockford, III.
Linksmos Vedybos

Pereito mėnesio gale (ko- 
yo 30 d.) : apsivedė Albertas 
Belskus si? p-ie Bille Jean 
Griffrey iš Jene Haute, Ind.

Albertas Belskus yra p-ios 
M. Belskicnes (po antruoju 
vyru Kučauskienės) sūnūs. 
Ponui Kučauskai yra geri nau- 
jieniečiai.

Albertas Belskus yra payyz- 
dingas jammoĮis, kuris turi; 
labai atsakom ingą darbą: ei
na Nelson viešbučio mana- 

. džeriaus pareigas- Jaunoji'Ir
gi yrą maloni ir rimta paųe- 

l lė. Jaunavedžiams tenka pa
linkėti kuo laįmįngiausio gy
venimo.

- Vedybos buvo civilės. Dąiy* 
yąyo grgžus būrys giminių bei 
draugų, kurie gražiai pasilin
ksmino. štai vardai svečių,, 

i kui’ie dalyvavo vedybose:
yju Philips, p-lė Mary Dįųer 
haiL Jąęk Dįuckarme, p-aį, 
Kuchiaus'kdi, Belskiai, Beirti^ 
ne’ai, John Rarvecki, ' ĄĮe$

J*;

NAUJIENU-ACME Telephot*
Lengvieji šarvuočiai ritasi kalvomis ir upėmis manevruose ties Fort Knox, 

Ky., kur apsistojusi pirmoji J. V. Armijos mechanizuotoji kavalerija.

Literatūros Reikalais
POETAS LIUDAS GIRA
XXVII.

Liudas Gira patiki pagiroms.
Kai užėjo Liudui Girai “skys

tumas ant dūšios”, tai jis vie
šai prisipažino, kad niekam ne
vertas ir nieko gero iš jo nega
lima laukti. Jo kūryba nė su
rūdijusio dvylekio neverta.

Šiuo atveju su Liudu Gira 
sutiko kiekvienas lietuvis, ku
ris susivokė kas iš tikrųjų yra 
poezija jr žinojo, ką Liudas Gi
ra buvo parašęs. Su šiais Liudo 
Giros tvirtinimais sutiko kiek
vienas literatūros temomis be- 
sidomėjantis žmogus.

Bet čia mes susiduriame su 
keisčiausiu ■ lietuviškos visuome
nės gyvenimo paradoksu. Liu
das 1 Gifh’yižšdi tai tvirtino, iš- 
miritingesnioji visuomenės da
lis jo skelbiamais žodžiais pati
kėjo, bet jais nepatikėjo pats 
Liudas Gira,

Poetas, įvertinęs save gyveni
mo rinkoj ir nustatęs ’ tikrąją 
nelemtos prekės kainą, nepati
kėjo gautais rezultatais. Nepa
tikėjo, nes literatūros reikaluo
se nieko nenusimanančios mo
terėlės jam tvirtino visai prie
šingus dalykus. Liudas Gira 
gavo kelis lietuviškų klebonų 
gaspadinių laiškus, kuriuose bu
vo giriami jo poetiniai gabu
mai. / ■ ’

Liudas Gira ne savimi pati
kėjo, bet klebonų gaspadihėm-

Tas pasitikėjimas gaspadinių 
nuomonėm tiek sustiprėjo “po
eto sąmonėje”, kad jis visiškai 
užmiršo kuo jis iš tikrųjų buvo, 
bet pradėjo vaizduotis didelių 
poetu esąs. Ne tiktai vaizdavo
si, bet parašė eilėraštį, kuriame 
nustato savo, kaip poeto, saur. 
tykius su lietuvių tauta.

Jis ne tiktai patikėjo, kad jis 
pats yra didelis poetas, bet tvir
tino, kad lietuvių tauta be to
kių poetų gyventi negali.
Liudus Gira ?Jke]U)iasį tautos 

poetų,
Liudas Gira parašė eilėraštį, 

kurį pavadino “Tauta ir poe
tai”. Jis atspaustas 150 puslapy
je Lirikos raštų tome. Mes čia 
pacituosime būdingesnes vietas.

“Kaįp kąnkliai be stygų ,— 
“Tauta įe poetų.
“Be jų kas jai ateitį

.“Šviesią žardėtų?!
“šauktų kas jaųpiųią
^‘Prie darbo, prie žygio, 
“Kad kankliai vaidilų

H.IĮJ .in., „ l.,„,į|.,„u;,„,^rį,l,„ j,
/ • • - ’

p-ai Raskevijch, ponai 
Pr.azi^j Qarlsoų Kucji, Smą- 
govich, p-įą Virbiskai, Shim* 
j^aL yąsįliauskąi, Ęųziaį, War 
siliai, Jandruskiai ir p-|ė Mar- 
gery Jandruski.
, A. Į^įęĮęąs.

“Tylėtų užmigę?!

“Kas karžygių garbę 
“Skelbtų be poetų?!
“Kas dvasią gaivint mum, 
“Kad dainiai tylėtų?!

“Bet žodis poętų 
“Užburtas dainoj, 
“Jei skelbė teisybę— 
“Per amžius gyvuoja.”
Pacituoti posmeliai neblogai 

sueiliuoti ir kai kurie jų išreiš
kia gražią mintį. Jeigu nežino
tum, kad Liudas Gira juos pa
rašė, tai paskaičius tokį eilėraš
tį nė pasibiaurėjimo jausmai 
nesukiltų.

Įsivaizduokime sau bent vie
nam momentui, kad Liudas Gi
ra yra nė susirudijusio dvyle
kio nevertas sutvėrimas, bet 
tikras lietuvių tautos poetas. 
Sutikime, kad aukščiau cituoti 
dainos žodžiai yra “tautos poe
to” taikomi nieko nenusima
nančiai ir kelio nežinančiai tau
tai.

Sutikime, kad poetas Liudas 
Gira savo “jautriomis kanklė
mis” lietuvių tautą į šviesią at
eitį veda. Mums tuojau kils 
klausimas į kokią ateitį? Ar jis 
mus veda į tą ateitį, kur prū
siško militarizmo . pastatytas 
žandaras kraštą 19154917 me
tais vedė? Ar Liudas Gira taus 
veda į tą ateitį, kur Romai iš
tikimi juodi kareiviai nurodinė
jo? Ar Liudas Gira Lietuvą ve
da į tą ateitį, kur. fašistiški ir 
baitus fc^ritijnkai ^vo tautą 
kląmpiųo? Ar jis mus veda į tą 
ateitį, kur raudoni Maskvos ver
gai didžiausią vergiją musų 
kraštui priibelė?

Svariru turėti atsakymas į šį 
klausimą, nes Uudas Gira prieš 
visas šias vergijas lankstosi ir 
lietuvių tautai visas rekomen
davo.

Butą geriau, jei Gira butų 
lyUjęs,

Liudas tima, įsitikinęs, jog 
jis įš tikrųjų yra “tautos vaidi- 
la’7 Ša ukč Lietuvos jaunimą 
prie žygių, skelbė karžygių gaj• 
bę. Bet ir šiuo atveju* mums 
vėl kyla klausimus: prie kokią 
žygių “tautos poetas” šaukia 
jaunimą?

Ar jis tą jaunimą šankia keb 
klupsčiais apeiti Kalvarijos kai" 
nūs? Ar jis tą jaunimą kviečia 
aklai sekti “tautos vadą”, kuris 
Girai buvo visos išminties šal
tinis, bet kuris nelaimės valan
doje nuo savo tautiečių už jurui 
marių pabėgo? Sekti “tautos 
vadą”, kuris užsigynė geriausių 
savo pakalikų, nenori jų išklau
syti nelaimės valandoje, ir sku* 
biąi bėga per didžiausius van

denynus, kad niekas jam galvos 
‘“ne‘kvaršytų”?

Ar tas “tautos vaidila” kvie
čia jaunimą padėti krašto 
skriaudėjams visiškai naikinti 
krašto gerbūvį, vogti turtą ir 
kelti neapykantą? Ar tas “vai
dila” kviečia jaunimą bendra- 
darbiauti su kraugerių gauja, 
kuri ne tiktai tarp savęs pešaeĮ, 
bet ir tą patį jaunimą brolžu
džių kovon kursto?

Liudas Gira kvietė Lietuvos 
jaunimą bendradarbiauti su 
valdžią pagrobusia šaika 1929 
metais. Liudas Gira liepė ben
dradarbiauti su krikdemais, 
Liudas Gira šiandien jaunimą 
varo komunistinio jaunimo or- 
ganizacijosna? Kuriuo Liudu 
Gira patikėti?

Lietuvos jaunimas, didele jo 
dauguma, gerai padare jokiu 
Gira netikėdamas. Jis nebetikė
jo Gira, kai jis skelbė “tautas 
vado” idėjas ir žygdarbius; jau- 
irimgs mebetjkį, kai Liudas Gi
ra skelbia “tautų vado” idėjas 
ir žygdarbius. Lietuvos jauni
mas mano, kad lietuvių tautai 
butų daug geriau, jei falšyvąs 
krašto “vaidila”, visai savo bur
nos butų riepražiojęs.

Kazys Varkala

Naujienu Pavasarinis
PIKNIKAS

Sekmadienį,
Gegužės 25, 1941

Liberty Darže
WiIIow Springs, III.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDJLAUDĄ ĄU-
TOMOBUJAMS.

O APDRAUDĄ NAMŲ NUO 
UGNIES.

• ĄRDRAUDĄ RAKANDŲ.
• ATDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
JĄTDRAJPDĄ LANGŲ.
į TAYr&NŲ it 

ninku, .ta
vernai ano fruMic XAa£)i- 
lities.

NAUJIENŲ

Kaiti nį atdara kas vakarai 
tfcl 8 vai. Sekmadieniais — 
nuo 9 ryto iki 1 vai. popiet



Ketvirt., balandžio 24, 1941 NAUJIENOS, Chicago, III.
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BOYI1 TV "DRAUGIŠKUMAI” LIETUVAI I

KAS DABAR DEDASI LIETUVOJE |

GAISRAI OKUPUOTOS LIETUVOS 
FABRIKUOSE

nėse. Todėl kaltinimas, kad fa
brikai buvo padegti “priešingų 
elpųienty”, tenką kuky Ii eiline 
bolševikų provokacija. B,e abe
jojimo, nėra negalimas dal vkas, 
kad bolševikų teroras, jų atneš
tas dvasinis ir pjątęriąlįųjs 
skurdas, o taip pat pastangos 
išspausti iš darbininkų paskuti 
nius syvus yra privedęs at$k - 
rus žmones prie galutinės dės 
pora ei jos. Todėl reakc ja ga ė 
jo pasireikšti, o ji tikrai rciš 
kiasj, sabotažo aktais. O bo še- 
vikąi to ir tesiekia, kad galėtų

IšĮnatooklte OmtJMĄ,.
RUIMINGIĄUSJV ĮR PATOGIAUSIŲ 
VAŽIAVIMUI FORDO AUTOMOBILIŲ 

VĖLIAUSIAI PADARYTŲ!

Palyginkite ruimin|umą šių metų auto- 
Ippbilių ir atrasite/ kad Fordas savo sri
tyje yra pirmas s.u .padidinta vieta pasa- 
žieriatp^.
IšbaųUyk|tę vąžiąvjmo kokybę ir atra
site pųjkaųs, naujo Fordo važiavimą 
švelniu, tykiu, kas teikia nepaprastą ma
lonumą jo savininkams.

jauskite Patogumą..
seniaus, kokį turi tik Fordas pigesnės 
rųšies automobiliu srityje.
Pąjtįkrinkitę ekonomiškumą ir tuoj aus at
rasite, kad oficialiai AAA rekordai pa
rodo Fordą jo klasėje pirmuoju 1941 me
tais Gilniore-Grand Canyon Ekonomiško 
Važiavimo išbandyme.
Pažvelgkite į modernišką kokybę ir tuo
jau pastebėsite, kad didžioji Rouge dir
btuvė niekuomet pirmiau nesudėjo tiek 
pinigų vertės automobilio padarymui, 
kiek sudėta į šį automobilių.

Jei Insurance reik, pa*
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
A<«Iovm

Prudential Ins. Co. of America 
175 W. Jackson HAR. 25M

Rome Oflioe Jiedvi. U. J.
4482 S. CaUfornia Avė. Lat 5771

"bridgeport roofing and" 
SHEET METAL CO. 

3216 S. Halsted St VICtory 4965 
Stogus, rynas, stoglangius ir 

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

apdraustas.

DĖL JSIVYRAVUSJOS BETVARKĖS ĮVAIRIUOSE 
FABRIKUOSE PRADĖJO SIAUSTI GAISRAI. — 
RENGIASI ĮVESTI BOLŠEVIKIŠKĄ DISCIPLINĄ

Lietuvos bolševikų partijos 
centro komiteto sekretorius A. 
Snicškus ir komisarų tarybos 
pirmininkas M. Gedvilas išleido 
bendrų nutarimą “apie socialis
tinių įmonių apsaugų ir jų 
priešgaisrini priemonių padėtį/’ 
Nutarime sakoma, kad dėl ne
pakankamo budi ūmo ir 
tingumo paskutiniuoju 
kilę gaisrų fabrikuose, 
naktį iš vasario 1 į 2 d. 
įvyko du gaisrai:

rūpės- 
laiku 
Vien 

Kaune
Bostono’

/ ■ « v y + fe f ' r y V ef » —e-

Modern Roofing Co.
1921 SO. LAWNDALE AVĖ.

J. and C- Sarockas, say.
Visas darbas garantuotas. Turime 
visokių rūšių stogų. Pašaukit mus 
šiandien dėl nemokamo apkainavi- 
mo.
Tel. CRAWF0RD 0619

— Pilnąj Apdrausti —

Sieniniai popieriai, ma 1 i a v o s, 
aliejai, automobilių įrankiai, pei
liai ir namų reikmenys, taipgi 
plumbingas ir elektros prietaisai

tekstilės fabrike ir buv. Tąngo- 
ros dažymo — ąpreturos fabri
ke, gi Vilniuje degė kailių fa
brikas “Furs”. Nutarime sako
ma: “Kaip parodo paruošiamo
jo tardymo duomenys, prjnąi; 
dviem atvejais įvyko priešingų 
elementų iš anksto sugalvotus 
padegimas”.

Ryšium su tais įvykiais įsa
kyta imtis visų priemonių prieš 
galimus tolesnius gaisrus. Per 
48 vai. įsakoma patikrinti prieš
gaisrinės apsaugos ir sargybos 
padėtį; visiškai sukomplektuoti 
priešgaisrinę apsaugų ir sargy
bų iš patikimų žmonių, nusta
tyti tikslia postų dislokacijų vi
sose įmonėse ir įstaigose; tuo
jau įvesti leidimų sistemą viso
se pramonės įmonėse, prekybos 
bazėse, elevatoriuose, sandėliuo
se, naftos sandėliuose ir t.t.; vi
siškai sutvarkyti visus ugnia- 
gesybos įrengimus, tose vietose, 
kur nėra vandentiekio, įrengti 
specialius atsarginius
stalines su vandeniu ir kibirus 
prie jų: Įmonių ir įstaigų vado
vams leidžiama priimti prieš
gaisrinei apsaugai ir sargybai 
darbuotojus asmeniniu pasirin
kimu be darbo biržų.

Kaip matome, okupuotoje 
Lietuvoje priėjo prie to, kad 
piadėjo degti fabrikai. Bolševi
kai butų per padorus žmonės, 
jeigu jie prisipažintų, kad gais
rai kyla dėl visuotines suirutės 
ir nerūpestingumo, kuris įsi
viešpatavo jų tvarkomose įmo-

surasti daugiau priežasčių du 
labiau si st pr nti terorą ir kraš
tui nuleisti kraują.

Kokia visuotinė betvarkė rie’ 
špatauja bolševikų valdomo < 
įmonėse, matyti ir iš ano Snieė 
kaus Lei Gedv.lo nutar m \ Čir 
reikalaujama sutvarkyti priev 
gaisrines ; ricinoms, švMyii fči 
brikus nuo šlamšto ir gr ozd1 
ir t.t. Charak(ėringas nutarimą: 
leisti samdytis sargus be d irbi- 
biržų. Mat, sargais buvo pasam
dyti įvairus nepatikimi ejemen 
tai, girtĮjojvJiai ir latrai, tad n.e- 
nupstabu, kad fabrikų priež li
ra yra fies’og apverktinoj padė
tyj.

Tai patvirtina priimamos re
zoliucijos fabrikų darbininkų 
mitinguose, per kuriuos bolše
vikų agentai stengiasi žmones 

ele- 
bai-

ni] - 
“mirti-

bakus,

Hardware & Paint Co
1901 WEST 47th STREET 

Tek LAFayette 4139

O

4Ą67A

kurstyti prieš “priešingus 
mentus“ ir parengti dirvą 
sioms, bolševikų žiaurumo ver
toms, egzekucijoms. Tuose 
tinguose kalbama apie
ną smūgį juodosios rankos pa- 
sikčsintojams”, grąsoma “išrau
ti priešą su šaknimis”, pasisa
koma, kad busią kovojama 
“tikrai bolševikiškai” ir t.t. O 
iŠ oficiozo “Tarybų Lietuvos” 
sužinome, kas dedasi subolše- 
vikintuose fabrikuose: “Fabri
kuose, įmonėse ir įstaigose pa
galiau reikia įvesti bolševikišką 
discipliną, kuri padėtų apsisau
goti nuo žioplumo pasekmių, 
Girios dažnai turi tokias pat 
pasekmes, kaip priešo ranka. 
Fabrikuose ir įmonėse turi bū
ti griežtai.įnustątyla, kur > gali
ma rūkyti ir degtukus braižyti, 
o kur negalima. Norintiems rū
kyti turi būti paskirta tam tik
ra patalpa, bet nevalia rūkyti ir 
Ugnimi žaisti kur tik kas įsi
geidžia”. Pasak laikraščio, “vie
ną kartą visus griežtumu reikia 
pradėti negailestingą kovą su 
girtavimu, šimtai darbininkų, 
nusigėrę nesilaiko nustatytos 
darbo disciplinos, nebeatsąko už 
savo veiksmus ir dirbdami dar
bą prie mašinų ne tik patys daž
nai susižeidžta, b.et taip pat ne
retai sugadina darbo priemo
nes. Visu griežtumu reikia da
boti. kad fabrikų ir įmonių sar
gybiniai, eidami savo pareigas, 
butų blaivus ir pilnai jaustų sa
vo didelę ąfsąk’oinyhę, daboda
mi sociali s.tinę nuosavybę. Da
lis tokių sargybinių įmama iši 
(Įarbo biržos į.r nepątikrinama,! 
koks- elementas ten susitelkia. 
Todėl ir sargą imant reikia vi
su atiduimi žiupčti, kad nepra
siskverbtų priešiškas elementas, 
kad neprasiskverbtų girtuokliaii 
ir nesilaiką disciplinos žmo
nės”. '

Ko.d.os, ger.espes rekomenda
cijos, kas dedasi bolševikų vai- 
doĮnuos,e fabrikuose, jau nebe^ 
reikia, juk patys bolševikai iš
leido jsakymą, kad visi darbi
ninkai butų samdomi tik pej- 
darbo biržos. O dabar dėl visko 
ir dėl visuotinės betvarkės kal
ti — liaudies priešai.,..

PA VASARINAS SUKNELĖS
No. 4467—Sukirptos mieros 34, 36, 38, 40, 42,.44, 46 ir 48
No. 4649—Sukirptos mieros 36, 38, 40, 42, 44, <6 ir 48

giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan-! 
kūtę ąrbg priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adrąąą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centą. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliai kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
bo. Hatated SU Chicago. III.

173$ S. gatetej Chicago, 11L
Čia įdedu 16 centų ir prašau 

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

Medikais
Tarybos Naujokams 
Egzaminuoti

(Vardas ir pavardė)

•: (Adresą*)

(Miestas ir valstiją)

Nežiūrint kokiu autoąiobiliu jus dabar 
važiuojate, jei perkate naują automobi
lių, būtinai pamatykite šį Fordą. Pava
žiuokite juomi ir paklauskite patys sa
vęs, ar pirmiau kuomet nors su tiek ma
žai pinigų buvo galima tiek daug nu
pirkti, kiek dabar Fordo pirkėjai gaunal

Pakelkite uždangalą ir atrasite 8-cilinde- 
rių inžiną, geresnį ir galingesnį, negu

SUSIPAŽINKITE SU FAKTAIS IR JUS 
PIRKSITE FORDĄ!

Grenlandija dide 
lės ateities kraštas

“Arkfikos klimatai žvejoja. 
Grenlandijos gletčeriai tirp
sta” — sako švedų mokslinin
kas.

Ar arktikos vkliniatą« pasida
rys šiltesnis eįr švelnesnis? To
kia tema nosiniai padarė platų 
pranešimą Š vedi j os geografų 
draugijoje garsus švedų moks
lininką^* profj-jH, W,.? Ahlmann. 
Mokslininkas patiekė daug įdo
mios medžiagos ir duomenų, ku
rie į pastatytąjį klausimą at
sako leigįąųiaį.

Prof. H. W. Ahlmann savo 
pranešime kalbėjo apie šią va
sarą atliktą mokslinę ekspedi
ciją į šiaurės rytų Grenlandiją, 
kur Claveringo saloje buvo at
likti gletčerįų tyrinėjimai. Pa
našius klimatinius tyrinėjimus 
mokslininkas darė ir anksčiau 
pačioje Atlanto vandenyno 
šįaurėje. Pranešimas, kurio 
klausėsi visa eilė žymių tos sri
ties mokslininkų, buvo pailiu
struotas gražiomis 
nuotraukomis.

spalvotomis

ekspedicijos 
kad šiaurės 
gletčeriuose

BUKIT
ATSARGUS!
Naujas preparatas 

f* išimą suodžius ir 
rudį. Apsaugo nuo 

J perdegimo ir trū
kimo. Taupo ąng- 

“ lis ir didina šilu
mą. šaukit arba

rašykit, ręikalaud.ąmi 16 puslap. 
iliustruotos knygutės apie boile
rių prižiūrėjimą.
A. Ė WILS0N & CO.

3647 SO. IIALSTED ST.
Chicago, III. YARDS 2428

■RW—I.U I »ll I........... .

Prof. Ahlmann 
mefd konstatavęs, 
rytų Grenlandijos 
galima esą pastebėti ryškių kli
mato švelnėjimo žymių. Kaip 
kitose arktikos vietose, ypač 
Špicbergene, taip ir Grenlandi
joje, žymiai padidėjęs amžinų
jų ledyjųų gletčerių tirpimas. 
Visi, ar bent didesnė gletčerių 
dalis šiaurės rytų Grenlandijo
je per paskutinius dešimtmečius 
žymiai sumažėjo ir, pasak mok
slininką, nebus perdėta pasa
kius, kad šiems gletčeriams gre
sia tikra “katastrofa”.

Grenfan^ijos gyvūnijai švel
ni priėjusių metų žiema buvu
si labai pragaištinga, ypač mp-į 
šusiniains raguočiams (^os-.

chusochsen). Anot pranešėjo, 
tai esąs ne šių laikų, bet prieš
tvaninis gyvis, užsilikęs čia nuo 
ledų gadynės laikų. Kitose vie
lose šie gyvuliai išnykę prieš 
daug tūkstančių metų. Prieš 
keletą metų šiaurės rytų Gren
landijoje mošusų, kiškių ir ki
tų gyvių buvę labai daug. Pra
ėjusių metų rudenį po lietaus 
užstojo šalčiai, nuo kurių susi
darė storokas ledo sluoksnis. 
Iš po tos ledo p’utos gyvuliai 
nepajėgė išsirausti sau maisto 
ir dėl to daug jų nugaišo iš 
bado, o dalis persikėlė į kitas 
sritis.

Su ekspedicijos surinkta 
džiaga tuo tarpu buvę tik 
yiršufiniškai susipažinta ir 
pradėtieji matavimai busią 
baigti tik apie ateinančių
įų rųgpipčio mėn. Tuos mata
vimus tęs toliau Claveringo Sa
joje jikę žiemoti ekspedicijos 
nariai. Prof. Ahlmann su savo 
ekspedicijos nariais susisiekia 
per radiją ir tuo budu gauna 
vj.s naujų duomenų apie vyk
domus tyrinėjimus.

me-
pa- 
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me

Turtas Virš$5,500,000.00
Apart Apsaugos, Turime O lt n 0 0 0 nn 
ATSARGOS FONDĄ ViršO^JUjVUUiUU
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Nėra Saugesnes Vietos Dėl Taupymo Pinigų 
MOKAME dividendų

LOAN ASSOCUriONofChifago 
JUSTIN MĄCKIEWICH, Eres. 
4192 Archer Avenue 

VlRginia tm ‘ .
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Diena Iš Dienos
fe—n, .......... , t

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(CHICAGOJE)
John Werne'.t, 27, su Flo-

rence Gimbut, 25
Algerd Gustaitis, 27, su Della

Yurmon, 23
Louis Commons, 34, su Ber-

tha Terminas, 26
Anthony Ligman Jr.,

Gertrude Potettipa, 20
25, su

Rernkite Lietuvišką 
Žyduką,

NATHĄN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.—WIIOLESALE 

4707 S. Haisted St. 
Tel. Poulevard 0014

N epriklausomy bė 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansiniai apsirūpinęs. Statyki
te, remontuokite ir įsigykite na
mus pagal musų ilgamečio iš
mokėjimo planus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $5,000 mokame 314%.
KEISTUTO SAV1NGS

and LOAN ASSOC1ATION
JOS. M. MOZERIS, Soc.

3236 S. Haisted St. CAL. 4118

STATOME NAUJUS
NAMUS

• Mūrinius arba medinius
• Taipgi taisome senus
• Parūpinant paskolas 

lengvomis sąlygomis
• Jei turi lotą, pastatysim 

namą ir mokėsi už jį 
kaip rendą

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

• Aprokavimas dykai

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

Phone LAFayette 5824

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Haisted St.
Šaukit Tel. VICTORY 0066

• FOTOGRAFAS 
CONRAD 

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

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

VISI LIETUVIAI
REIKALAUJA
PLEITU

Ateikite į Phillip’s Dental Labo 
ratory kol kainos žemos

TRU-FIT
PLEITAI

Lab. kaina
$9-50
ir aukse

Draf.to administracija Chicji i 
goję suorganizavo, prie 8-ių :lp 
goąjnių, 8-ias patariamąsias n^ę? 
dikales tarybas. Jos egzaminuos 
nąuįctos, kuriąoi5 
vo lokalių d ra fto raštinių tink
lą nui, bet įgalėjo nuspręsti

. T°$ laibos
turės sprendžiamąjį balsą.

DYKAI Aprokavimas 
NEREIKIA- NIEKO JMOKfiTI, 

36 Mėnesiai Išmokėjimui. 
Tikrą lietuvių kojnpaųija.

Atdarą nuo 8 ryto iki 7 vąk- 
šųb. Jjįęi 8 vąk. Nąd. 9-12 dieną

VISI TELEFONAI: 
ATLANTIC 4290

Gauna
Perskiras

Margi ta Brendza nuo
George Brendza

Marion R. Gregg nuo
R. Gregg

•Frances Racasius nuo
Racasius

Joseph

George

GIMIMAI 
CHICAGOJE

Leo

4718

SOUTH CENTER PLUMBim i
HEATIHG SUPPLY

. <■»>«■ GarfieM BU i .MįSiį

JUSTUS, Margarite J., 
Gladys Avenue, gimė kovo 19, 
tėvai: Frank ir Marcelin.

REIPŠA, Donald F,, 390 Kas,t
Ęensington Avenue, gimė ba
landžio 10, tėvai: Frank ir 
Aįice.

GARANTUOTA MEDŽIAGA 
Taisome ir Atnaujiname senus 
pleitus viena .... C < ■00 .,
diena ■ ir aukš.
PHILLIP’S DENTAL 

LABORATORY 
235S WEST 63r,.l STREET

Prospect 2174 
Lietuvis Laboratorijos Technika* 

D. MASKALA 
Valandos nuo 10 iki 9, seredomis 
pagal sutartį. Fleitai gaminam) 
tik gavus orderius ir įspaudas 

nuo laisniuotų dentistų.
............. I ■ Į ...............  Į". 1 I BI ■“

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa-
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Illino*
ILLINOIS LEGISLATURA “PALAIDOJO” 

VALSTIJINJ ALGŲ- VALANDŲ 
ĮSTATYMĄ
' ■' ■ ■■ ■■—. ....................... .

žada Greitai Priimti Cigaretų Taksus

Atsišaukimas į Draugijas 
Ir Jų Veikėjus

SPRINGFIELD, III. — 7 bal
sais prieš 2 valstijos senato pra 
monės komisija “palaidojo” 
bent šiai sesijai demokratų Da- 
ley ir Ted Hunter’io siūlomą 
algų ir valandų įstatymą, pana
šų federaliam įstatymui.

Jis nustatytų valstijoje dar
bininkams algas 30 centų (mi- 
nimum) ir maximum valandų 
skaičių — 40c, su viršlaikio al
ga už ekstra valandas.

Įstatymo projektą “palaido 
jo” republikonai, kurie legisla- 
tura kontroliuoja. Reuben G. 
Soderstrom, Illinois Darbo Fe
deracijos prezidentas pareiškė, 
kad republikonai, ypač gub. 
Green, nebus išlaikę priežado 
organizuotiems darbininkams, 
jeigu tas įstatymas nebus pri
imtas.

2 Centai Nuo Pakelio
Spėjama, kad legislatura ne

trukus priims įstatymą, įvesda- 
ma 2 centus taksų nuo kiek
vieno pakelio cigaretų. Toks 
įstatymas pradėtų veikti liepos 
1 d.

Demokratai jam priešinasi-, 
bet republikonai, turėdami di

džiumą, jį pervarys, nes tokių 
taksų reikalauja gub. .Green 
biudžetui subalansuoti.

Paskyrė Specialę 
Komisiją CIO-GM 
Ginčui Spręsti

Vis Dar Negali Sudaryti 
Sutarties

DETROIT, Mieli. — Po pasi
tarimo su prezidentu Roose- 
veltu, Michigan gubernatorius 
Murray Van Wagoner pasky
rė specialę komisiją tarpinin
kauti General Motors ir CIO 
Auto unijos naujos sutarties 
derybose.

Jos neina labai sklandžiai. 
Unija yra pasiruošusi skelbti 
streiką ir veda streiko balsa
vimus tarp darbininkų 61-je 
G. M. dirbtuvėje.

Valstijos darbo departamen
tas paskutinėmis dienomis už
dėjo unijai draudimą skelbti 
streiką į 30 dienų, bet gub. 
Wagoner jį atšaukė, ir paaiš
kino, kad departamento atsto
vai truputį “pasiskubino”.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Jofjn jf. ėubeito
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

Visi Tel. YARDS 1741-1742 
4605-07 S o. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727 
KOPLYČIOS VISOSE 
CHICAGOS DALYSEDyKai

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

Su POVILU ŠALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai

YARds 1138
YARds 1139

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 Kast 108th Street Tel. Pullman 1279

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

J. LIULEVICIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

iaaiiiiiiiiai»Maiaiiataaiiaaa»aaaaaaaaaat

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

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

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street 710 West 18th St
__________________Telefonas YARDS 1419,________________

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

NARIAI
Chicagos 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

iiiiHiiiiiiH'imMiminiaimiiiiaiit*

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktj

Pagelbėkim Lietuvai Nepriklausomybę 
Atgauti

Kvietimas į svarbią konferenciją Lietuves reikalais

Gerbiamieji-ios: f
šį pavasari sukanka 21 metai, kai susirinko Kaune 

LIETUVOS STEIGIAMASIS SEIMAS — pirmoji Lietu- 
vių tautos istorijoje atstovybė, išrinkta visuotinu žmo
nių balsavimu. Steigiamasis Seimas paskelbė Lietuvos 
Respubliką ir davė jai demokratinę Konstituciją., Bet, 
deja, Lietuva šiandien yra okupuota rusų, jos žmonės yra 
pavergti, skriaudžiami ir išnaudojami. Jie negali nusi
kratyti to baisaus bolševikų jungo vien tik savo jė jo
mis. Musų pareiga yra jiems padėti, kaip kad tnes po 
pereito pasaulio karo padėjome jiems įkurti savo vals- 
tybę . .. , k

Šituo tikslu yra šaukiama VIDUR-VAKARINIŲ 
VALSTIJŲ KONFERENCIJA, kuri.įvyks š. m. gegužės 
11 d., 10:00 valandą ryto, Dariaus-Girėno svetainėj, 4616 
S. Western Avė., Chicago, III. Paminėjusi Lietuvos Stei
giamojo Seimo sukaktuves, ji svarstys, kokiu budu mes 
galime suteikti kuodaugiaušia pagalbos nukentėjusiems 
dėl sovietų okupacijos Lietuvos žmonėms ir kokiomis 
priemonėmis mes galime pagreitinti Lietuvos išsivadavi
mą iš maskolių jungo.

Kviečiame Tamstų organizaciją dalyvauti šioje svar
bioje Konferencijoje, išrenkant į ją savo delegatus. Kiek
viena draugija, kuopa arba kliubas gali rinkti 2 delega
tu; draugija turinti daugiau kaip 25 narius, gali, be to, 
rinkti dar po vieną delegatą nuo kiekvienų 25 narių.

DEMOKRATIJOS IR LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS-SĄJUNGA

DR. P. GRIGAITIS, Pirmininkas
A. ŽYMONTAS, Sekretorius
G. STUNGIS, Vice-pirmininkas
P. MILLER, Iždininkas iu ' "
ALEX AMBROSE, Iždo Sekretorius'
K. LIUTKUS, Iždo Globėjas 
CHAS. KRIŠČIŪNAS, Iždo Globėjas

Nelaimėje Žuvo 
Jaunas Lietuvis, 
Albert Grikštas

Jauna Mergina Sunkiai 
Sužeista.

JOLIET, III. — Automobilio 
nelaimėje, netoli Jolieto, žu
vo jaunas lietuvis, Albertas 
Grikštas, iš Rockdale, III., 
miestelyje.

Automobilis kuriame jisai 
važiavo, susikūlė į Elgin, Jo- 
liet ir Eastem gelžkelio tilto 
stulpą prie vieškelio U. S. 66.

Grikštas buvo 23 metų am
žiaus, ir gyveno adresu 601 
Stryker avenue.

Su juo automobilyje važia
vo 19 metų mergina, Caroline 
Bernadyn, nuo 1015 Wabash 
avenue, Jolietas. Ji buvo sun
kiai sužeista. Guli St. Joseph 
ligoninėje.

Didelė Misterija 
Iš Kur Tie Balsai?

EAST DUNDEE, III. — šia
me miestelyje neseniai įvyko 
lokaliai balsavimai. Balsavo 517 
gyventojų, o suskaičius visus 
rezultatus, pasirodė, kad viso 
pažymėtų baliotų yra 586. 70 
balsų daugiau, negu turėtų bū
ti. Dabar bando patirti iš kur 
jie atsirado.

Daugiau Illinois 
Vyrų Camp 
Forrest’e

CAMP FORRĖŠT, Tenn. — 
Per paskutinę savaitę armija 
atsiuntė apie 900 naujokų iš 
Illinojaus metams karo tarny
bos šioje didžiulėje karinome-

Michigan Universi
teto Futbolo Koman
dos “Ašis”—Lietuvis

Albertas Wistertas
ANN ARBOR, Mich. — Ne 

sekęs savo didžiosios žvaigždės. 
Tom Ha.mon, kuris užbaigė sa- 
/o akademines' atletikos Frib. 
Crisler, Michigan universiteto 
futbolo treneris šiomis dieno
mis pradėjo rengti savo komai 
Ją naujam futbolo sezonui pa
sirinkdamas lietuvį Albert Wis- 
tertą “ašimi”. Vadinas visa ko
manda bus pabudavota apie 
Wistertą, kuris jau pernai pri
pažintas vienu iš briliantiškiau- 
siu Amerikos jaunųjų futbolis- 
tų?

Wistertas yra iš Chicagos; jo 
motina su visa šeima gyvena 
Northsidūj. Tėvas jau miręs — 
žuvo prieš keliolika metų eida
mas policininko pareigas.

W.P.A. Čia Turi
“Išeiti Iš Biznio”

Netenka Darbininku v

NVILMINGTON, III. — Will 
apskrityje, netoli Jolieto, yra 
statoma didžiulė amunicijos 
dirbtuvė.

Apskrityje per ilgą laiką vei
kė W.P.A. skyrius, kuris sam
dė apie 1,700 darbininkų. Dirb
tuvę pradėjus statyti, bedarbių 
skaičius ėmė sparčiai mažėti, ir 
neužilgo W.P.A. tikisi ten “ne
tekti” visų savo globuotinių. 
Tada skyrius bus likviduotas 
ir viešieji darbai, kuriuos WPA 
atlieka, bus sustabdyti.

Fordas Derėsis su 
AFL Unija
Laukia Darbininkų Balsavimų

DETROIT, Mich. — Ameri 
kos Darbo Federacija paskelbė, 
kad Fordas sutiko derėtis su 
AFL unija, kuri atstovauja da
lį River Rouge darbininkų, to
kiomis pačiomis sąlygomis, ko
kiomis jis derasi ir su CIO 
Auto Workers unija.

Abi pusės dabar laukia dar
bininkų balsavimų, kurie įvyks 
turbut gegužės pradžioje.

Jų tikslas nustatyti kuriai 
unijai didžiuma Fordo darbi
ninkų pritaria.

Lietuvis Sporto 
Lygos Valdyboj

WAUKEGAN, III. — Katali
kų Fratemalė Ritimo (Bowl- 
ing) Lyga išsirinko naują at
einančiam sezonui valdybą, ku
rios iždininku paskirtas Frank 
A. Aikus.

Klausydamos Radio 
•— Vištos Deda Dau 
giau Kiaušinių

MILWAUKEĖ, Wis. — Vie
nas vietos laikraštis rašo, (ir 
tvirtina, kad tai gryna teisybė), 
kad vištos mėgsta radio muzi- 
kq.

Sako, vienas vištų ūkio savi
ninkas, C. H. Lee, Bamona, Ca- 
lifornijoje, įtaisė ' radio apara
tus vištininkuose, ir į trumpą 
laiką 1,500 vištų pradėjo dėti 
apie 10% daugiau kiaušinių, 
negu normaliai.

KITI LIETUVIAI D AKT ARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

LIETUVIAI

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: • nuo 1—4 ir nuo 
7_ o vakaro na«»al
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

Ne Kokie 
“Mainai”

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Snr^domis ir Nedėl. pagal sutartį. 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

DR. MARGERTS
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI

nes stovykloje. Iki birželio pa
baigos armija viso Čia atsiu
sianti apie 5,000, o gal iki 8,- 
000 vyrų.

Senesni naujokai dabar mo
kinami pontoninius tiltus sta
tyti per upes ir kitas vandens 
kliūtis.

Vargas, Kai Turi 
Tiek Daug Vardų

Nežinai Kurį Naudoti Ir 
Kuris Geresnis

Indianos mieste, dabar vyksta 
dideli ginčai, o kadangi mes 
nenorime parodyti favoritiz
mo nei vienai pusei, tai jo ne
įvardijame.

Mat, jis turi net kelis var
dus ir gyventojams jau nusi
bodo nežinojimas, kuris var
das geriausias ir kurį jie pri
valo naudoti.

Vieni vadina tą miestą In
diana Harbor’u.

Kitiems jis East Chicago.
Vėl kitiems jis Indiana City.
Yra žmonių, kurie jį vadi

na “Mill City”—mat, ten daug 
plieno dirbtuvių (diff)tuvė— 
angliškai “mill”), o kai kurie 
nori trumpo vardo, kaip pa
vyzdžiui, “Harbor."

1 Reikia 500 žmonių!
Indianos legislatura nesenai 

davė miesto tarybai leidimą 
parinkti vieną ar kitą tų var
dų ir padaryti jį vienintelių, 
oficialiu vardu, jei 500 žmo
nių to pareikalaus.

Bet, kadangi jo gyventojai 
dabar labai gerai dirba ir 
plieno liejyklose pinigus kalte 
kala, tai jie nelabai daug 
laiko turi vardus rankioti. Bet 
gal ilgainiui susiras apie 500 
pritarėjų vienam kuriam var
dui.

PLYMOUTH, ’ Ind. — Vagys 
įsilaužė į ūkininko Earl Deacon 
tvartą ir išsivedė 4 veršiukus.

Lyg norėdami pasityčioti, jie 
veršiukų vietoje paliko tris viš
tas.

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometricaliy Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 3 

Nedeliomis pagal sutartį.

Dr. Kari Nurkat
(NURKAITIS)

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

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

Yards 3089

Ofiso Tel. VTRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

+
Dr. F. Pulsuoki LeVan

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

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

Valandos nuo lO-r-12 pietų ir < 
nuo 6 iki 7:30 vai. vak. kiekvieną 
diena, išskiriant šeštadienio vakaro 
ir nedeliomis.

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

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

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai diena.
Phone MIDWAY 2880— N -------—

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

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

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

Nantas Adresas
DR. WM. M. TULLY
DR. V. M. DEMPSEY

Dentistai x
4740 SO. ASHLAND AVENUE*

(Virš Andes Candies krautuvės,)
ŽEMOS KAINOS k

Mokėkit Per 18 Mėnesių
10 ryto iki 8 v. vak. YARDS 2148

ADVOKATAI
DR. C. Z. VEZELTS

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47 Street, 
Telefonas YARDS 2246 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
‘ NAUJOJE VIETOJE 

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

niais pagal susitarimą. 
Telefonas REPUBLIC 4688 

Namu Tel. VTNCENNES 5272

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS -

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Tel. HYDE PARK 3395
Dr. Sušauna Slakis

Moterų ir Vaikų Ligų Gydytoja 
Dabar priiminės ligonius namuose 

6733 S. Crandon Avė.
Vizitai sulig sutarties 

(išskiriant trečiadienius ir šešta.)

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALumei 6877

Vai.: nuo 1:00 popiet Iki 8 v. vak.
134 N. LA SALLEr STREET

Room 2014 Tel. STAte 757?
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto.

3149 SO. HALSTED STREET 
TeL VICtory 2679
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BUSUOJE VIEŠPATAUJA DIDELIS SIJGLE
B1MAS IR NEORGANIZUOTUNAS.

SAKO PABĖGĖLIAI

NAUJIENOS, Chicago, Įll. 7

Pasiekė Chicagą Po Varginančios Kelionės 
Juos Lietuvoj Gąudė GPU Policiją.

užmerkė akis ąipžmąį, palik-, 
damas motiną Valeriją ir tėvą 
Juo## Pučk.oriųj? brolį Ed’-! 
varją j judesy j.

Rytoj sueina lygiai 4 m,e.taį 
kaip Vytautas iįięi Rietuvių 
Tauįiškost kapinėse. Tėyai ir

tapĮij Vytautų kapą Janjkp 
kas sekmadienis. Ašaromis 
aplaistę kapą, ^įęk nųsį^ųį- 
u.ę grįžta namo.

Pp. Sadulų ir Pųčkorių draų 
gai reįškia jiems gijįą užuo
jautą jų Ujudesio siikaj<lu.vęse.

. . . t l

BUSINESS CHANSES 
Biznio Progos

, L . .

HELP WANTED— 
parbintoldvĮ Reikia

MERGINA BENDRAM namų 
cįarbui ir virti. Patyrusi, ne dau
giau 35. Nakvoti. $10.00.

MIDway 6284.

A*P^^vikai pžė^ųę ^iet^vą 
pakėlė darbinjhkams atlyginį- 
ųią 20 nųpžjinčių ir paskui pą- 
kėlė prųcjųbtų 20Q nuo
šimčių. Patys bolševikų p^ąy.es-^ 
ii rinkimaj tyąyo lik nejųųkmgįa

i
§įais kejįąis žųcĮžiaį nusakė 

Į^uvųs pą4ė.tį Baruch Schaf-: 
nėr, vienas iš gj'ųp.ęs pabėgėlių 
jš Į^etuyps, kįtri vakar pasie
kę Chį#^ą į Sap Francio, p,o 
.varginančios k®Jwnė$ pęr Rų-

ŠM’ų į ^poniją.
Lenkų Laikraštininkai

ScRafųęr jlgps met,us įšgy- 
yęnų JLenKijoję, kur buyo žur- 
nafelų- Jį bųvų ir Wąršuvųs 
Įpikr^Ątipinkų sąjungos pirmį 
nįnkfls- Taip pai redagavo so- 
einl-darbiųmkų faikraŠtį Len
kijoj sųstjų.ėję,

Kada Lenkiją užgrobė na
ciai su bolševikais tai Schaf- 
nęr kQLW su daugybe kitų leų- 
kų perbėgo į Lietuvą. Rolše- 
yjkji/ųs pavergus Lietuvą, jie 
gelbėdami savo gyvenimą bč- 
go kur tik išmanė.

Jis ir grupė JcRų inteligentų 
buvo laimingi pasprukti ir dą- 
sigąuti į Japoniją iš kur laivu 
atvyko Amerikon.

Policija Nesusigaudė,
Jis papasakojo apie dramą- 

tišką bėgimą, kuris kartu vab
zdžiai liudija apie visam pa
sauliui žinomą bolševikų su
glebimą ir neorganizuotumą.

Schafner su savo draugais 
pąjutę, kad juos ims vieną po 
kito slaptoji GjPU suimdinėti, 
išbėgo iš Ljeluvųs, perkeliavo 

. skersai. Rusiją į Sjbirą, o G. 
p. U. jų dar tebeieškojo... Ric- 
tų.voj. I$ęt šie pabėgėliai nesj- 
jkjuų^žį tuo suglebimu, ki
taip bųjų njejšyydę užsienio ir 
laisvėj.

pabėgėliai k0^ Rusi
joj 19^ yargas ir skųr- 
.daę> kad šios šalies žųjonės 
penjųrėtų tikėli. Jie sako, kąd 
Slaji^ąs su savo klika yra lą-

Įjai ųepųpųliarus Rusijoje (ką 
jųų 
tųs 
na 
jog 
kad žmonės galės lengvai atsi-

ir bekalbėti apie pagrofy- 
kraštųs) ir, kad visi gyve- 
viįtimi, kad ateis dieną, 
ta “smilė” nugarmės ir,

Skurdas Atsiliepia Armijoj
Pabėgėliai taip pat sako, 

kad Rusijoj armija, nežiūrint 
didelio Maskvos gyrimosi (vii 
.tai girdi iš nacių kopijuo
jamos propagandos darbas), 
kad ji yra pasauly stipriausia 
ir galingiausia, tikrumoje yra 
baisiai neprirengta. Ir nepri
rengta svarbiausiai dėl nežinę- 
niško Rusijos skurdo.

Pabėgėlių grupė Chicagoje 
pabuvus trumpą laiką, išvyko 
toliau 
nuoja apsistoti apie New Yor-

Rytoj — Dviejoms 
Šeimynoms Liūdnos 
Sukaktuvės
Du Jaunus, Nelaiką Mirusius 

įmones P ris i m i nūs

ROSELANp. Balandžiu

Pųčkorių šeimynoms. Saduląi 
ir Pučkoriai yra dvi žymios 
r o$ela n d ięči ų šeį my n os.

Abiejoms — balandžio 25-ta 
yra skaudi liūdna diena.

Balandžio 25 d. 1934 m., po 
trumpos ligos, pasimirė pp. 
Saęlulų dūk,te Aldona. Jį bu
vo vos 17 metų amžiaus — 
jąuna ir graži mergaitė, ku
riai gyvenimas buvo malonus, 
svajonėmis papuoštas. Lyg ta 
gėlė pavasarį pražydusi, buvę 
negailestingos mirties staigiai

kai ji užmigo amžinu miegų 
ir ilsisi Lietuvių '^autiškosę 
kapinėse. Tėvai ir sesuo Julė 
netekusi Alętųnos li,ų,di nu- 
sįramini’muį tankiai lanko jos

EUROPOJE KRAUJO KLANAI - TEN KA
RO DIEVAITIS VISKI SPRENDŽIA

Bet Mes Dar Galime Ir Pavasariu Gėrėtis, 
Ir Savo Vieningumą Paradytį

WANTED-MALE-pEM2\LE 
Dąrbininkų-Darbihipkių Reikia

DARBAI GERA 
MOKESTIS

REIKALINGI VYRĄI ir moterys 
į dirbtuves, ofisus^ viešbučius ir 
narųų‘įtartus.

' PABK
6306 Cotta^e Grove. Bank Bld^g.

GROSERNĖ IR BUČERNĖ, 20 
metų išdirbta, parsiduoda su na
mų- Kaina numažinta greitam par- 
jdavįmui. 1612 So. Washtenaw. tel. 
ROCkwell 5649.

IšĮplmipgai švęskime Pirmąją .Gegužės !
Pj^oji gegužėj — pradžia 

pavąsąrio, prisįj<ėlįmas gailos, 
nauja viltį gėrėtis gyvenimu.

Vjr$ 50 Jirejtų atgal, Šiauri
nės Ąmerijk.ųj organizuotų dar
bininkų suvažiavimas .CblcagOr

dieiį “Parbipįnkų ( Solidarumo 
švente’’, kad tąją dieną, sykiu 
su ątgyjancįa gamta, darbiu ju
kai galėtų bęndrąį reikšti savo 
solidarumo, pajėgą, pasiryžimą 
geripti savo padėtį.

Tos dienos obalsiai 
% * 1I ' • * ’

gegužės Pirmąją į9vo
lianų obalsiai reikąląują 8 va
landų darl^o dienos, geresnių 
darbo sąlygų, geresnio atlygi
nimo už darbą.

Ta idėja, Rėgyję keliolikos 
metų, pasklido kuone visame 
civilizuotame pasaulyje. Dar
bininkų sueigos, maršavimaį, 
viendieniai streikai, vieningi, 
dyąsųs ir griežti reikalavimai 
davė gražių pasėkų. Daug bu
vo kovota ir daug laimėta.
Vienur medaliai, kitur ginklai 

t • • • •

Kai kuriose šalyse Pirmoji 
Gegužės net tapo padaryta ųa- 
cionale švente. Kitur gi žmo
nės, negalė.daųii nuslopinti 
Pirmosios Gegužės idėjos, grie
bėsi pamėgdžiojimų, pavadin
dami tą dieną “medelių sodini
mo švente”, arbA demonstravi
mui militarizmu,' ’pąv.,

Idėja vis.ur prigijo
Pirmoji Gegužės buvo įskie- 

pintą, išauklėta ir įkūnyta vi
sur socialistinės pakraipos or- 
ganizacijų bei vadovų. Visuy 
tas pats obalsis skambėjo: 
“Darbo žmonės, vienykitės, nes 
jus nieko neturite prarasti,

VAIKINŲ (R MERGINŲ
Į00 yąikinų ir merginų ręikalinga 
Ismokji diyĮOjti ofiso arba fabriko 
darbą. * Nereikia patyrimo—pigos nuo 
$14 iki $18. Visi darbai garantuoti.

TRIĄNGLE AGENCiY
25 jE. Jacįcson Blvd. 13-to Aukšjto

REIKALINGA MERGINA mo-, 
kanti dirbti prįe baro įr visos gas- 
.padorysteš, dirbti Roadhouse ir 
kad butų švari. HILL TOP 1N1J., 
85th ir Robėfts Rd., Oajč Ląįvp, 
Illinois.

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

Kuraitis Steigia 
Didelį Vartotų 
Mašinų Sandėlį
Užpirktu kej/š' žemės plotus prję 

3.5th ir Sangamon

iw

ii

juę Buick automobilinę. Abu 
bizųiai bus greta vienas kito, 
ftiilda Buick Sales, ties 907 W- 
35th street, o vartotų mašinų 
sandėlis tik už kelių dųrų, 
935-39 West 351b street.

Cubs’ai Sugražino 
Waitkų Sąstatai 
Tikisi Pagerėjimo

ties

Lietuvis Išsėdėjo Savaitę.
Rezervų Suole

Dominikas Kuraitis, savininkas 
Milda Buick Sales

P-as Dominikas Kuraitis, ne- 
seniai perkėlęs savo automobi
lių agentūrą į naują vietą,L'nuo 
31-mos į didžiulį sandėlį, prie 
35-tos ir Lituanica, laipspi|l<ai

Šiomis dienomis jisai užpir
ko didelį žėiftęs' plotą prie Šan- 
gamųn ir 35,th gatvių, ir ten 
steigia moclernišką vartotų ąu-

Sandėlis bujį aprųpinląs išti; 
sai įvairiaspąlvjimis neoninėmis 

raštine, kū
pa tapiau lo.- 

visas šviesas 
darys labai

šviesomis, taipgi 
rioj nuolat ^udės 
j ai. Ypač ya ką re,

OPERATORIŲ GOR SETAMS, 
ant single needle mašinos, inspek
torių ir egzaminierių, turi būti pa
tyrę ąnt brassieres ir corsetų. Auk
ščiausia mokestis ir nuolatinis dar
bas. CARMEN MFG. CO., 5Q6 So. 
Wells Št.

PARSIDUODA TAVERNAS $nt 
Bridgeporto, senai išdirbtas biznis.

‘ 3337 So.Lituanica Avė.

PARSIDUODA G£RAS TAVER
NAS, gerai išdirbtas Įoižnis, gątve- 
karių linija, prie kampo. 1724

M.OTRRYS NŲ.O 18 IKI 35 metų 
prosijimo operatorkų, marškinių 
finisherkų; geriausios darbo sąly
gosi ’ Išmokysime jeigu reikės. 
MOTHER’S WET WĄSH LAUND- 
RY, Ine. 2206 Lawrence Avę.

REIKALINGA MERGINŲ ir mo
terų prie skalbimo darbo, nereikia 
patyrimo, turi būti pastovus ir no
rinti dirbti. 3522 63rd St.

REIKALINGA PATYRUSIŲ mo
terų dėl skudurų rinkimo, gera a)- 
ga ir .pastovus darbas.

D. MILLER and SONS 
1347 So. Ashland. 

CANAL 1024.

18 KAMBARIŲ, ROOMING Hou- 
se. Nuomos $25 į mėnesį. Kaina 
$400. 1340 West Madison St.

TAVERNAS PARSIDUODA pi
giai. Biznis geras, kas pirmas nesi
gailės. Priežastis liga. 6000 South 
Caępenter St.

PARSIDUODA TAVERNAS, biz
nis senai darantys gerą biznį, per 
du blokus nėra kito taverno. Prie
žastis liga. Atsišaukite greitai. 3116 
W. lllth St.

DANJLELILS GARIZAS
Persiskyrė su šiuo pasaulių 

balandžio ^3 d., 5:26 vai. ry
to, 1941 m., sulaukęs 2 metų 
aihž., gimęš Chicagoj.

Paliko dideliame nuliudime 
motiąą Sophie po tėvais Po
kaitę, ‘ tėvą Juozapą, seserį 
įjtfildred, tėvuką Ignacą ,Ga- 
jizą, čioęę Mary Johnson, 
pusseserę' Violet Johnson, 
taipgi tėvuką ir mųtutę Wąl- 
ter ir ,Qna Pocįus, .cjpces Ęle- 
ną ir Genovaitę Pocius ir ki
tas gimines.

Kūnas pašarvotas 9$12 So. 
State St. Namų telefonas 
Coijomodore 4897. Lajdętuvės 
įvyks'šeštad., balandžio 26 d. 
9:30 vai. lyto iš namų į Visų 
šventų parap. bažnyčią, ku
rioje atsibuš gedulingos pa
maldos ųž velionio sielą, ę iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Danieliaus Gari- 
zo giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laięįotuyėse 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

• Nuliųdę liekame: Tėyai, 
Sesuo, Tėvukai, Ciocčs, Pus
seserės ir Giminės.

Laid. Direkl. Lachawicz ir 
Sūnus, Tel. CANAL 2515 ir 
PULlman 1270.

šioiųs sukaktuvėms ant ka
po buvę pastatytas paminklas.

Vos 18 Metu Amžiaus
Balandžio 25 *d., 1937 me

tais mirtis vėl pasirodė Rose- 
lande, pasiimdama gyvybę 
Vytauto iPučkoriaus. Jis buvo 
y.os tik prad.ėjęs 18 'mefus. Bu- 

mokslcįvis, baigę 
mokyklą ir rengėsi 
stoji. Bojt įr jam, 
j aimųs (Ronos į 
ateities gyvenimu

VyĮaųjtęs

pasauliui 
klanuose, 

nei laiko

Šįmet senajam 
maudantis kraujo 
ten nebėra vietos 
švęsti Pirmąją Gegužės. Obal
šiai nesuderinami, karo dievai 
tis ten viską sprendžia.

Šventėme ir švęsime
Bet čia, demokratijos ir

gražų įspūdį.
Virš 1.00 Vartotų Mašinų.

Sandėlis t.ųrės virš šiųito 
įvairiausių rūšių vartotų auto
mobilių, kuriuos p-as Kuraitis 
parduoda su garantija ir finan
suoją ląjbai prieįnąniomis sąly- 
gomis.

Vartotų niašjnų sandėlis bus 
dalis pauj.ųjų automobilių agenr

Chicągo Cubs’ų beisbolo ku
rnančia pastaruosiuose kelįųp- 
sc lošimuose parodė silpnu
mą piušime. Tikėdamas, kad 
Ęd Waitkųs, pripažintas geru 
muziku, padės Cubs’ams at
gauti mušimo akį menedžeris 
Jimmy Wįlson vak.ąr pastatę 
pirmam bęise jaunąjį Naujo
sios Anglijos lietuvį.

Waitkus, puikiai pasirodęs 
pirmam sezono lošime, pasta
rąją savaitę praleido rezervų 
suole. Jis yra geras lošikas į 
jei jį turėtų kurį nors kita sil
pnesnė komą.nda, tai jis loštų 
kasdien. Bet .Cubs’ai, kurię 
mano galėsią šiemet laimėti 
Nacionaįės Lygos čampionatą, 
jųriįir kitą jauną ir gerą pir
mąjį bcismeną.

“Faituojasi” u'z Darbą
Ir dabar per pirmasiasis ke

lias sezono savaites tas kitas 
beismenas, Rįp Rusęcll, ir lie
tuvis Edwa.rdas

REIKAŲINGOS MERGINOS dėl 
dėjimo kišenių. 1219 Van JBuren 
Street.

PARDUODU GERAI išdirbtą 
bizni bučernę ir grosernę už pusę 
tįkros vertės, iš priežasties einu 
į gąsdino biznį. Kas' manote apie 
tokį biznį, verta pamatyti.

2611 West 44th St.

i’ioj p. Kuraitis parduoda įjau,-

Gercsnysjs gaus

Wai.tkus turi 
iš jų geresni qį

skyriiųą. JKilaip $akąnt, mu$ų 
jaunasis .tautietis turi savo 
pastovų darb^ “išsifaituoti.”

Chicagos lietuviai, seniai 
neturėję lietuvių didžiuosiuo
se beisbolo Rimbuose .Chicago
je, linki savo tautiečiui pasise
kimo.

- 4-

REIKALINGA PATYRUSIŲ ope
ratorių ant vienos adatos mašinos, 
dėl Slacks-Blouses ir Dresses.

FORTŪNA GARMENT
412 So. Wells St.

PARSIDUODA VALGYKLA, 
gerame stovyje, naujas frontas. 
Geras biznis.Penki metai. 4710 S. 
Halsted St.

REIKALINGA PATYRUSIŲ mo
terų audėjų (weavers) dėl drabu
žių. 4,Q03 N. Madison St. Room 22. • »

TAVERNAS IR VALGYKLA ant 
rendos. 1142 So. Canal St. Atsišau
kite L. A. SCHIFF, 3535 W. Roosc- 
velt Rd., CRAwford 5310.

REIKALINGA VIRĖJA dirbti 
tavernoje ir restorane. Turi būti 
patyrusi. Valandos per .pietus ir 
vakarais. 10314 So. Michigan.

PARDAVIMUI TAVERN su na
mu, prie Tautiškų Kapinių. 8200 
Kean Avenue, Willow Springs, III.

MERGINA DIRBTI UŽ patar
nautoją (wajtress). Patyrimo ne
reikia. BIG TREE INN, Tel. Wil- 
low Springs 1068.

BUSINESS CHANCES—-VVANTED 
Ieško Biznių

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS TAVERNAS su 
gyvenamais kambariais. Pageidau
jama už miesto ribų.

VIRginia 9076.

REIKALINGAS DARBININKAS 
įdirbti už jąni'tbrių. ’6^24 Eggleštoji 
Avė. NORmal 6902.

REIKALINGAS PAVIENIS vyras 
įvairiam ūkio darbui. Gera alga, 
darbas visam metui. CRAwford 
1959.

REIKALINGAS VYRAS dirbti 
taverne, kad butų teisingas ir šva
rus, ir mokėtų angliškai kalbėti.

j'ljOė Sp. Cicero Avenue.
J. Kovalauskas.

RE AL <JESTAT^ FOR SALE 
• ^mai~želP^ Pardavimiii "

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 & 00.
REAL ĖSTATE — LOANS— 

INSURANCE
4631 S. Ashland Avė.

Tel. YARDS 1001.

jy. '

REIKALINGI JAUNI VYRAI pa
stoviam darbui. Gera alga. Atsišau
kite tuojau. Ogden L»aundry, 5121 
Ogdėji Avė., CICERO.

REIKIĄ VYRO AR MOTERS 
dirbti už'virėją.’Patyrimo nereikia.

Wįl(low Springs 1063.

aukštesnę 
į jkoįęgįją 
malonios
svajonės
buvo trauktos.

PARSIDUODA 5 KAMBARIŲ 
mūrinis bungalow su flatu beismen 
te. “Stoker” šiluma, apleidžia mies
tą. Atsišaukite vakarais Mr?. Spe- 
cial, 7210 So. Fairfield Avė. Repub- 
lic 5535.

I m fl A Gėlės MylintiemsII H K A Vestuvėms, Ban- u R DM vems, Papuoši- 
GĖLININKAS ' mams 
418.0 Archer Avgiyjje 

Phone LAFAYETTE 580Q
. « - • ■ z-. * J

L U ■ LIRI V/Visas Pasaulio 
-------  ** Dalis 

kvietkininkaš 
Gėlės y^tuvėps, Bąnkietams 

Ir Pagrabams 
3316 Šo. Halsted Street

Tel. YĄRDS TSOiT^ <

JONAS RUMZA

Persiskyrė su šiuo .pasauliu 
balandžio 22 dieną, 11:00 vai. 
ry.to, ,1941 m., sulaukęs pusės 
amž., gimę? Telšių apskr., 
ŽarėnųY parap. Amerikoj iš
gyveno 36 metus.

Paliko didėliame nuliudime 
draugus Sophie ir Konstantą 
Kaveckus, kurię ir rūpinasi 
laidotuvėmis ir daug kitų 
draugų ir pažįstamų. *

Kūnas pašarvotas Ląchawi- ' 
ęziaus kopi., 44 Ė. ibŠth $,t. ■ 
Laidotuvės įvyks šešta., ba- ‘ 
laųdžio 26 d.,’ 6:30 vai. ryto ; 
iš kopi, j Visų šventų parap. . 
bažnyčią' kurioje atsupus ge
dulingos pamąldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nuly- ; 
dėtas į šv. (Kazimiero kąpj- . 
nes.

Visi a. a. Jono Rumžo gi- ) 
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečianti da
lyvauti laidotuvėse ir siitėik- 
Ų j^ųp pa^ku,tinj pątarnavimą 
ir atsisveikinimą. Nuliuaę 
liekame: DRAUGAI. '

Laid. ,'Direkt. Lachawicz 
ir Sūnus, Tel. CANal 2515 ir 
PULUft^l Įįlf).

pi
lietinių teisių šalyje, čia musų 
niekas nevaržo ir neslopina. 
Pirmąją Gegužės šventėme pef 
metų eiles — mes ją švęsime 
ir šįmet. Tik gal su gilesnių 

« f

pajautimu, su ryžtesniu įverti
nimu.

Chicagos lietuviams, kaip ir 
kas metai, Pirmos Gegužės ap- 
vaikščiojimą rengia Lietuvių 
Socialistų Sąjungos Chicagos 
Centralė kuopa, bendrai sų 
Liet. Darbininkų Draugijos 4 
kuopa, Mildos svetainėje, Ge? 
gūžės 1 d., ketvirtadienį, 8 vai.' 
vakare.

Kalbėg Į)r. P. Grigaitis
Kalbės socialistų idėjos kar- 

žygis “Naujienų7’ redaktoriuj 
Dr. P. .Grigaitis ir kiti žymus 
kalbėtojai. Bus dainų, muzikos. 
Įžanga veltui.

Apvaikščioki m s ką i 11 ingai ir 
iškilmingai vienatinę darbo 
žmonių šventę — Pirmą Gegu
žės. —Kvietys.

Naujiėniį Pavasarinis

Gegužės 25> 1941
LIBERTY DARŽE 

WILLOW SPRINGS, WL.

ONOS KAITIENĖS IR SUNAUS JONO 
LAIDOTUVES ŠI ŠEŠTADIENĮ

Abiejų Pelenai Ęus Užkasti Lietuvių Tautiškose 
Kapinėse.

Kaip j'au bųyo, “Naujieno
se” rašyta, buvusi chicagie.tė 
Opa Kaiticnė mirė pereitų 
lapkričių mėųesį, Hemjock 
Cr.cck, Rcnųsylyanįa valstijo
je. ■

Jos kūnas buvo sudegintas 
krematorijoje, nes velionė 
prašė savo mylimo vyro P. 
M. Kaįčio, tai padaryti, ir per 
lenus nuvežti į Chicagą ir pa* 
laidoti Lietuvių Tautiškose 
kapinėse, nuosavame lute.

Miršta ir Simus
Kovo 10 d., šiais melais 

Hawaii salose mirė ir velionėj 
Kaitienės sūnūs Jonas, kuris 
•turėjo valdišką dąpbą Ų. S. 
laivyno jąędųose, ir per 7 me
tus tarnavo jūreiviu karo lai
vuose. Filipinuose.

Jo kuų.ąs taipgi buvo sude
gintas, ų pelenai vadžios lė
šomis atsiųsti lėktuvu į Chi- 
cago, i^ p.ąvesti jo bl’°b° An
tano gjob^i., .. . .

Abu Ilsėsis Kartu.

Abiejų, ir Motinos ir Sunaus

laidotuvės įvyks šį šeštadienį, 
balandžio 26 d. Laidotuvių 
ceremonijos įvyks P. J. Ridikų 
koplyčioje, adresu 3354 Sųutų 
Iląlstcd street, o apie 1:30 v. 
popiet abu b,us nulydėti į ka
pines.

P. M. Kaičiai apleido Chi- 
cago apie 11 metų atgal. Jie 
čia gyveno ilgai. Buvo progre
syviai žmonės, daug dirbp lįc? 
tuvių išeivijai, draugijoms, ir 
laikraščiams. Jie turėjo ir lą? 
bai plačią pažintį. Užsiėmimu 
velionė buvo akušerė, o p. 
Kailis .ų^ląikp ^FAutųyę.

Kviesimas Į Laidotuves
Kaipo p. Onos Kaitienės 

minaitis, kviečiu velionės
tus gimines, taipgi jos ir savo 
pažįstamus ir draugus, kam 
likai laikas leidžia, ‘dalyvauti 
šiose laidotuvėse, ir suteikti 
paskutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą kaip motinai, taip 
ir jos sunui. Lai jie iįisi radę 
amžinus raųiybėj -vielą Lietuvių 
Tautiškose kapinęse.

— Senas Petras.

gi" 
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REIKALINGAS KEPĖJAS pągel- 
bininkas (“2nd hand”). 3545 West 
Roosevelt Road.

..... PARTNERS WANTED ‘
' "Partnerių Reikia' *

NAŠLĖ REIKALAUJA viduram
žio vyro prisidėti prie didelės 
Roominghouse biznio, nešančio ge
rą pelną. 114 N. Loomis St., Chi- 
cago.

FURNISHED ROOMS—TO RENT
Gyvenimui Kambariai

KAMBARIAI DĖL MOTERŲ, 
vyrų ar,ba vedusiai porąi, su arba 
be privatiška maudyne. 455 West 
61sf PI. WENtworth 7580.

FURNITURE-FIXTURE FOR-SAI^E 
" Rakandai ir įtaisai Pardavimui

LABAI MAŽAI VARTOTI 2 elek 
i -į — tinka

valgykloms. Parsiduoda labai pi-
triški ventiliatoriai fenai 

giah' 2242 W. ‘23rd 'Pl."SEEley 41S9.

x SALE * 2 "

JUODŽEMIS MAIŠYTAS SŪ HU- 
MŲS ir Peat Moss, .įtręštas, parduo
damas' bušeliais Yr vėžiniais. 5'bu
šeliai už $1.00, 10 bušelių ‘už $1.50.

Pristatėm .visur.
CHARLES GAVCUS, 

South yZest Highway and 
Harlem Avė.’, Worth, TU. 
Tel. WENTWORTH 7942 

arba WORTH 193.

JUODŽEMIS MAIŠYTAS SU 
HUMUSL-1 bušelis ..........   25c
5 bušeliai už ....................  $1X)O
10 bušelių už ..........    $1.50
Perkraūs.tymas pigiai-r-Anglis' tie
siai iš mainų.

■ STANLEY GAyCUS 
110 So. Ridgel&id Avė:, Worth,IU.

PARSIDUODA 11 KAMBARIŲ 
namas, įąeša ,$106 į mėnesi geroj 
padėty, karšto 'vandens apšildymas, 
3-jų karų mūrinis garažas.

725 W. 61st St.

PARSIDUODA 2 NAMAI už 
kainą vieno namo. Vienas naujas 
medinis naujai pertaisytas, antras 
cemento bloku, 2 kąru garažas. 
Kaina $3500. įmokėti $500, arba 
priimsiu automobilių, likusius len
gvais išmokėjimais. Agentų nerei
kia.. Tel. NORMAL 3949.

REATi ESTATE—WANTED

REIKALINGAS 2-FLIATIS su 
bungąlow stogu, ar bungalovv, į 
pietus nuo 51-mos. Cąsh nuo pri- 
vatiško žmogaus. Agentų nereikia.

VIRginia 9075.

FARMS FOR SALE 
‘ Ūkiai Pardavimui

80 AKRŲ FARM A, gražu/ 6 
kambarių namas, barnė su nšuju 
stogu, vištininkas, ir kiti budinkai. 
žemė gera, 2 mylios nuo gražaus 
miestelio ’ Stephenson, Micn. 1 Su 
gyvuliais, 290 mylios nuo Chicagos. 
Tikras bargenas, dėl aplinkybių 
.parduosiu tik už $1700. Atsišaukite 
pas savininkę VIRginia 2849.

PARSIDUODA KARMA sų gerais 
naujais 3 metų senumo trobesiais 
už Harlem Avė. Rašykite, Naujie
nos, Box 2470. 1739 So. Hatsted 
Street.

VVHOLESĄLE FURNITURE 
Rakandai ir (taisai Pardavimui '

MOKĖDAMAS CASH—’ 
už rakandus,' sutaupysi nuo M 
iki 60%. Mes pristatome bilę kur. 
Pašaukite ar rašykite dėl daugiau 
informacijų. Vien tik' nacibnaliaJ

6343 So. We8terh AveM 
Chicago, I1L TeL REPublic .6051
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LAIKO SVARBIAS KONFERENCIJAS CHI 
LAIVU STATYBOS PRAMONEI 

SUTVARKYTI

KAIP NACIŲ ORLAIVIAI STUMIA ANGLUS

Ginklų Administracijos Direktorius Hillman 
Chicagoje

Vakar vakare Morrison vieš
butyje prasidėjo eilė svarbių 
konferencijų sutvarkyti darbo 
sąlygas, algas ir pagreitinti 
darbą Chicagos laivų statymo 
dirbtuvėse.

Konferencijoms vadovauja 
Sidney Hillman’as, buvęs Amai- 
gamated Clothing Workers uni 
jos prezidentas, o dabar “OPM” 
— ginklų administracijos direk
torius.

Swif to, Wilsono 
Ir Cudahy K-jos 
Pakėlė Algas
Ruošiasi Jas Kelti ir Armour

Dalyvauja A.F.L. — C.I.O.
Dalyvauja unijų ir kompani

jų atstovai. Nuo AFL yra de
legacija su Joseph McDonagh 
Federacijos metalo unijų sky
riaus viršininku, o nuo CIO va
dovauja delegacijai 
prezidentas CIO 
Union of Marine 
building Works.

Už pramonininkus 
šininkai Calumet Ship and 
Dock Company, iš South 
cago.

Swifto kompanija vakar pa
skelbė, kad pakelia algas 8% 
7,000 čiams darbininkų Chica
gos dirbtuvėse.

Panašiai algas pakele Wilson 
and Company visiems savo 
bininkams, kurių skaičius 
kia 14,000, taipgi Cudahy 
kuri samdo apie 10,000.

Algas kelti rengiasi ir
mour and Co., ketvirta didžio
ji mėsos kompanija Ameriko
je.

dar- 
sie- 
Co.,

Ar-
John Gree., 

Industria 
and Ship-

BRITISH BASES

PRUS (BR.)

Mediterronean Seo

BENGHAZI-

SOLLUM=LIBYA Z—alexandri

ROUTES FOR 
EVACUATION
GERMAN DRIVES
BOMBER RANGE

BULGARIA Black Sea

ĮDOMUS “SOCIALIZMO” EKSPERIMENTAS 
ČIA-PAT, CHICAGOS PAŠONĖJE

18 Šeimynų Bendromis Jėgomis Statysis 
Namus, Steigs “Koloniją”

kalba vi?- 
Dr\ 
Chi

Suvienodins Algas
Konferencijoje bus dedamo? 

pastangos nustatyti 'vienoda1 
algas visose Chicagos distrikti 
laivų Įmonėse, ir išgauti pri
žadą iš visų pusių, kad nebus 
streikų ir lokautų darbui truk
dyti.

Tekstilio Unija 
Neįleis Komunistų, 
Fašistų Valdybon

Aegean 
Sea

CRETE (GR.)

TOBRUK

*

^TURKEY^
MILĖS

SYRIZ

□ BEIRUT3

©HĄIFĄ

Jų pavardės nesvarbu, nes 
tos šeimynos panašios tūkstan
čiams kitų šeimynų Chicagoje.

Kaip ir kitas, taip ir šias šei
mynas nuolat kamuoja aukštos 
nuomos, didelės pragyvenimo 
išlaidos ir maži uždarbiai.

Kelių tokių šeimynų duonpel- 
niai suglaudė galvas ir ėmė 
galvoti kaip butų galima savo, 
žmonų ir vaikų būklę pagerin
ti. Nei vienas jų 
pinigų, nei vienas 
pirktis, nes nėra 
galės jį išlaikyti.

Jei Pavieniai Negalima — 
Tai Bendrai

VAKAR CHICAGOJE

neturi dau£ 
negali name 
vilties, kao

EGYPTSS =SUEZ CANAL

Balkanų fronte graikų-anglų pajegoips užėjo kritiškos dienos. Naciai su savo 
mechanizuotomis kolumnomis ir stipria -aviacija stumia sąjungininkus kasdien 
arčiau juros ir manoma, kad gali išsivystyti kitas “Dunkirkas”. žemėlapis parodo 
galimą nacių oro kelią, kurį jie panaudotų “žut-butinam” puolimui laivais bcisi- 
traukiąnčių britų.

Nauji Laivyno Ir 
Armijos Kontraktai 
Chicagai
Gavo Sherwin-Wiliiams, Ken- 

dall, Superior Sleeprite
U.S. armija ir karo laivynas 

vakar išdalino apie $150,000 ka
riškais kontraktais kelioms Chi
cagos dirbtuvėms. Juos gavo:

Orton Crane and 
$80,347

Acme Industrial 
Sherwin-Williams
Vascoloy-Ramet Co., $1,720
Kendall Co., Bauer & Black 

Division, $4,407
Superior Sleeprite Corp., $36,- 

479.
Guest Engineering Co., $10,-

Priėmė Pataisymą Prie 
Konstitucijos.

New Yorke, dabar vyksta 
C.I.O. Tekstilio darbininkų uni
jos suvažiavimas, kuriame ke
li šimtai delegatų atstovauja 
apie 300,000 audinių dirbtuvių 
darbininkų, 32 jose valstijose. 
Jie dirba virš tukstantyj dirb
tuvių.

Nei Lokahiose, Nei Centre
Konvencija priėmė pataisymą 

prie konstitucijos, kuriame už
draudžia žinomiems komunistų, 
fašistų ar nacių partijų na
riams, taipgi pritarėjams, ūžim
ai vietas lokalų ar centrų val
dybose.

ATSIMINKITE! SEKMADIENI REIKIA 
LAIKRODŽIUS PAVARYTI PIRMYN!
Nepamirškite, kad šį sekmadienį prasideda vasaros 

laikas, šeštadienio naktį pavarykite laikrodžius vieną va
landą pirmyn.

Prarasite valandą miego, bet ją atgausite kai vasa
ros laikas pasibaigs. O tuo tatpu, per pavasarį ir vasarą 
turėsite vieną valandą daugiau saulės šviesos.

Vyras Perdaug
Mėgsta Žvejoti

Shovel Co

Co., $3,025
Co., $6,060

Traginga Kūdikių 
Padėtis Lėktuvų 
Daužomoj Anglijoj

AUTOMOBILIU
NELAIMES

Užmušė žmogų Bridgeporte
Automobiliai vakar ir užva

kar užmušė sekamus chicagie- 
čius: •

Labai Įdomi 
Paroda Keliavimo
Mėgėjams

Ir čia “Lengvi Mėnesiniai 
Išmokėjimai”

Dienraštis “Daily News” va
kar atidarė Stevens viešbutyje 
labai įdomią turizmo parodą, ku
rią verta aplankyti kiekviena u 
asmeniui, kuris mėgsta keliau
ti, ir ruošiasi kur toliau va
žiuoti atostogoms.

Sužinosite ten kur įdomesnei 
Amerikos vietos, taipgi gal nu
stebėsite patyrę, kad ir Ame
riką galite pamatyti — “leng 
vais mėnesiniais išmokėjimais”.

Keliones finansuoja gelžke- 
liai lėktuvų ir autobusų 
jos.

Išgąstis, Trenksmas Krikdo 
Jų Nervų Sistemas

Daktarai iš Anglijos rapor
tuoja, kad bombos iš lėktuvų 
ne vien užmuša daug žmonių 
ir griauna dirbtuves ir namus, 
Dėt tūkstančius, gal milionus 
vaikų padarys protiniais inva
lidais.

Baisus bombų trenksmas ir 
nuolatinė pavojaus baimė leng
vai išveda iš lygsvaros suaugu
sius, pribrendusius žmones, bet 
vaikus tas veikia neįsivaizduo
jamu pragaištingumu.

Bombų sprogimas, ir jų kau
kimas 
vaikus 
vus.

žmona Gavo Divorsą
Jos vyras nepataisomas žū

va vimo mėgėjas, teisėjui De 
Sort skundėsi D3 metų Mrs. 
Bernice Bordvvell, 6022 No.rth 
7airfield avenue. žiemą važiuo
ja žvejoti Į pietus, vasarą — 

šiaurę, — vis dumia su meš
kere, kai tik išgirsta, kad kur 
žuvų yra. Jinai beveik kaip naš- 
e, verkė moteriškė.

Teisėjas simpatingai jos nu
siskundimų- išklausė ir davė 
vorsą.

Ieško Apsukrių 
Čigonių

Jos “Nelemtas Dvasias 
Krausto”

lini-

di-

nes

krentant, visai krikdo 
protiniai ir ardo jų nėr-

Mirė Biznierius
M. L. Rothschild

Pavirtę Idiotais
Daugybė vaikų paliko idio

tais, ir nesuvaldomai klykia ir 
draskosi išgirdę bet kokį trenk- 
telėjimą. Kiekvienas garsas, 
ypač sirenų baubimas jiems vis 
primena bombas, ir tas juos 
apima didžiausia panika.

Kaip smarkiai bombos sprog
sta galima įsivaizduoti iš to, 
kad kartais jos tiesiog su pa
matais, su viskuo, iškelia į orą 
didžiulius 5 aukštų ir net 
dėsnius namus.

Policija nesitiki jų rasti, 
jos kur nors toli už Chicagos 
ribų, bet visgi ieško dviejų či 
gonių, kurios apsiėmė išvyti iš 
dviejų butų Chicagoje “nelem
tas dvasias”.

Kai čigonės savo burtus at
liko, butų savininkes apsižiū
rėjo, kad ne vien “nelemtos 
dvasios” išsikraustė iš jų pa
stogių.

51 metų Miss Margaret Blum, 
3031 West Monro e street, pa
sigedo $800, o 71 metų Mrs. 
ElizabetK Pantaliono, 6035 S. 
LaSalle street — $54,

li-Vakar rytą Michael Reese 
goninūje po vidurių operacijos 
mirė Maurice L. Rothschild, 
garsus Chicagos biznierius : 
viršininkas Rothschild rūbų 
krautuvių. Jisai buvo 77 me
tų amžiaus. Mirė dėl senatvės 
neatsigavęs po operacijos.

Jo krautuvėse ir siuvykloje 
dirba nemažas skaičius lietu 
vių.

Mirė Bravoro 
Inžinierius

di-
Rinks Vartotus 
Drabužius Kinijai

WESTSIDE. — St. Anthony 
ligoninėje vakar pasimirė Mar 
tin Winklebauer, 1253 Schu- 
bert, inžinierius 
Brewing Company 
Westem ir 21-ma.

Jisai buvo 67 metų

Monarcn 
bravore,

amžiaus.

Suėmė Advokatą 
Kamantinėjimui 
Apie Abortąs -

____—... i:—

Taipgi Tri^^^lėriškes
Prokuratura^tyrinėjanti vei

kimą tariamo nelegalių opera- 
•cijų “sindikato”,Chicagoj, su
ėmė kamantinėjinjui advokatą 
Louis Piųuettj kuriam neseniai 
buvo atimtos teises praktikuo
ti. ■, ; '

Kartu su juo kamantinėji
mui buvo suimtas vaistininkas, 
Frank Senft, 7701 East .End 
avenue, ir trys moteriškės:

Mrs. Ann Blosser, 40, 6646 
Maryland avenue;,

Mrs. Angeline Rutkowski, 
2517 West Š3rd street, ir

Mrs. Catherine Heideman, 
433 West 119th street.

70 metų Peter Post, 337 W. 
102nd st., prie lOOth ir Vin- 
cennes;

37 m. Clyde Lageman, 2028 
Indiana avenue, prie Kentland 
Ind.;

43
4617
FoK

66
nell

sa

m, James L. Armstrong.
N. Jlamen ayenue, prie 

Lake, III.;
m. John Becich, 2'301 Par- 
a’venue, prie 3000 South

Union avenue, Bridgeporte.
Šv. Kryžiaus Ligoninėj

Prie 56-tos ir Kedzie ne
vo pusėj važiuojąs automobilis 
sunkiai sužeidė 26 metų Mrs. 
Florence Kluką, 5604 S. Alba- 
ny avenue.

Vairuotojas, 19 metų Don i- 
nic Sandei, 516 So. Millward 
avenue, buvo suimtas. Moteriš
kė guli šv. Kryžiaus ligoninė
je

44;

42
Sužeidė Autom 
Nelaimėse:

N. Girwainis 
Ligoninėje

Išveze ir Alma Mazailis.
BRIDGEPORT. — Į apskri

čio ligoninę buvo išvežtas Ne
storas Girdwaifiis, savininkas 
auksinių daiktų krautuvės, 
adresu 3223 South Halsted st.

Jisai sunkiai! serga.
BRIGHTON PARK. — Toje 

ligoninėje taipgi buvo pagul- 
tyta jauna lietuvaitė, Alma 
Mazaitis, iŠ Brightop Parko. 
Ji 20 metų amžiaus ir gyvena 
adresu 3852 Soiįtll Cąlifornia 
avenue.

15 Metų John Topolsky, 
Archer avenue sunkiai, 
Archer ir Hamlin avenue.

Tris Bridgeporte.
Dviems automobiliams susi

kūlus, ir vienam apvirtus, prie 
32-tros ir Lituanica avenue, 
buvo sužeisti šie žmonės:

Mrs. Charles Cotton, laikraš
čio reporteris, 6338 S. Laflin 
avenue;

Mrs. Chas Melchior, 2028 
W. lOlst įPlace;

Mrs. Chas. Schmidt. 60, 627 
W. 61 st st. Visos trys 
ligoninėje.

Vieną automobilį 
Hilda Melchior, nuo 
gatvės adreso, kitą —
Salvo, 29, nuo 1115 So. 
mond avenue.

Jei turite atliekamų drabu
žių, 
šią 
yra 
bus 
jos

nuneškite juos į artimiau- 
kinietiską skalbyklą. Ten 
Įrengtos Stotys rinkti ru- 
kare nukentėjusiems Kini- 
gyven tojams.

Naujienu Pavasarinis
PIKNIKAS

Rado Lavoną 
Kanale

Sanitario distrikto

4002 
prie

St. Paul

vairavo 
101-mos 
Vito De

Rich-

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų, dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos,

Sekmadienį,
Gegužės 25, 1941
<f į I I I « ’

Liberty Darže
i1 Willow Springs, III. ,

kanale, 
prie 39th ir Cicero avenue, va
kar buvo atrastas 'nežinomos 
tamsiaplaukės moteriškės lavo
nas. Rūbuose buvo inicialai,

-ryy 1 ?■ **t w 1 *

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE"

Bet kartais, ką negalima pa 
vieniai atlikti, galima atlikt 
bendrai.

Kilo sumanymas Lendromi. 
jėgomis užpirkti žemės plotą 
ir jame, vėl bendromis jėgomis 
pastatyti tiek namų, kiek rei 
kės šeimynoms apgyvendinti, ii 
propozacija padaryti pelninga 
biznio atžvilgiu.

Sumanymo iniciatoriai suor 
ganizavo viso 18-ką šeimynų 
ir Įsteigė korporaciją, ne pel
nui, vardu “Community Homes 
Ine.”

Visos šeimynos Įdėjo Į ti 
korporaciją po lygią sumą pi
nigų, užpirko žemės sklypą 
tarp Glenview ir Northbrooko 
ir ten pasistatydins namus. Ka
dangi šeimynų tarpe yra ir ar 
chitektų, ir advokatų, ir dai
lininkų ir 'visokių amatininkų 
tai patys galės atlikti didele 
dalį prirengiamojo darbo.

Bendras Parkas, Etc.
Namų kolonijoje taipgi įrengi 

parkui’, sporto aikštę, ir vis
ką operuos kooperatyviu bu 
du.

Už butus šeimynos mokės pc 
tam tikrą mokestį kas mėne
sį. Iš tų įplaukų bus mokomos 
kolonijos išlaidos, taipgi vald
žiai bus atmokama paskola, ku
rią Federal Housing Adminis- 
tration duoda namus pastaty
ti.

Tokiu budu, kolonijos šeimy
noms pastogės kainuos daug 
mažiau, negu nuomojant; į pa
lyginamai trumpą laiką, tarp C 
ir 10 metų, šeimynos atmokės 
pilnai skolą, paliks namų pil 
nais savininkais, o tuo tarpu, 
turės visus nuosavų namų 
togumus.

Ir Bendras “Lopšelis”
Beje, kadangi kai kuriose

mynose ne vien vyrai, bet ii 
moterys dirba, tai vaikams pri
žiūrėti kolonijoje bus ir ben 
dras vaikų lopšelis.

• 7 metų Donald M. Olson, 
2434 Cortland Street, sumanė 
pamatyti pasaulio. Gudrus jis 
berniukas, nes kartą nutaręs ke
liauti, jisai pasirinko patogiau

keliavimo būdą. Nuėjęs į 
Union stotį, įsmuko i ekspre
sinį Pennsylvania traukinį, va
liuojantį į New Yorką. Kai kon
duktorius paklausė tikieto, ber
niukas gudriai atsakė, kad “ne
turiu”, bet dabar traukinys ja i 
eina, tai ką su juom gali dary- 
‘i? Turi leisti keliauti į New 
Yorką! Bet berniukas nežino- 
;o, kad traukinys sustoja prie 
33-čios ir State, ir ten konduk
torius jauną keleivį iškėlė. Pa
skutinėmis žiniomis berniukas 
įamie, bet negali atsisėsti, mat, 
tėvui po ranka pasitaikė gera 
rykštė, kai jis apie sunaus ke- 
’ionę patyrė.

O Iš ligoninės, adresu 6107 
Xenwood avenue, trečio aukš > 
'ango iššoko ir užsimušė 54 me- 
vų iMarlha Peterson, Maren<> 
III., gyventoja. Vienu laiku ji 
buvo Elgino ligoninėje.

© Nuodų išgėręs mirė 48 nv‘- 
tų chicagietis, Stanley Lis, 9219 
Brandon avenue.

I

o Viešbutyje ties 339 South 
Clark street, kritiškai pasišo
vė 38 metų Lyle R. White, iš 
Downers Grove. Gyvena ad. 219 
Fifth avenue.

• Garsus Anglijos diploma
tas, Sir Norman Amgell, Nobe
lio taikos premijos laimėtojas, 
pareiškė Chicafcoje, kad pati 
Anglija kalčiausia už dabartį.i| 
nacių okupacijos pavojų, kuris 
jai grasia. Jeigu Anglija butų 
nagelbėjusi Kinijai, ir toms ša- 
’ims, kurias 10 metų atgal ėmė 
nulti Japonija, ir kitos grobio 
trokštančios šalys, tai ji šia .- 
dien nebūtų bombarduojama ir 
nebūtų griaunama. Ji dabar 
moka brangią kainą, ir už tai, 
kad leido fašistams sudraskyti 
Ispanijos respubliką.

pa-

Y •sei

Tokiam Atsitikime 
Tėvui Viskas 
Dovanotina

“be-

• v ais-

Ypač Kai Susilaukia Dvynuki
27 metų chicagietis Andrei 

Goyack, 2426 Chicago avenue 
buvo atvestas į teismą už 
tvarkęs kėlimą” Illinois 
search ligoninėje.

“Aš dvynukų tėvas,” jis
kino teisėjui Bonelli. “Nors gi 
mė ne vienas, o net du vaikai, 
ligonines slaugės atsisakė mar 
leisti ir vaikus ir mano žmoną 
pamatyti. Kasgi man beliko da
ryti? Aš turėjau protestuoti!'*

Teisėjas Goyack’ą išteisino 
ir patarė, “Negaišuok, skubėk 
į ligoninę, ir kūdikius pama 
tyk”.

STA1G1AI MIRS DARBE

BRIDGEPORT. —Bedirbda
mas Harris Brothers lentų 
sandėlyje, širdies ataką gavo 
ir mirė Vincentas Javorski, 
nuo 2043 Hollock Street.

• Įkritęs į eleveiterio šulinį 
žuvo 17 metų berniukas, George 
Klein, 13411 Indiana avenue. 
Nelaimė įvyko Super Fence 
dėlyje, 1516 South Wabash

san
avę.

© Šįvakar Northwestcm 
versitete, Evanstone, 8 v. 
(Scott Salėje) Įvyksta labai 
Įdomus debatai apie karą. Nei
giamą pusę ima Norman Tho- 
mas, teigiamą, Maj. Geor;? 
Fielding Eliot.

• Gaisre adresu 6038 Lafa- 
yette avenue, sudegė 2 metų 
berniukas, Ernest Brown.

o Darbo Taryba Chicagoje 
vakar pradėjo svarstyti ginčą 
dėl teisės atstovauti McCormick 
dirbtuvės darbininkus, kilusį 
tarp CIO ir AFL.

uni- 
v.

• Federalė paskolų korpora
cija (RFC) žada paskolinti mi- 
ioną dolerių Chicagos miestui 
pastatyti naują stotį ir admi
nistracijos rumus municipialia- 
me airporte.

• Ugniagesiai per dvi valan
das pylė vandenį į keliasdj- 
šimts pėdų aukščio plieno kros
nį, Interlake Iron Corporatim 
dirbtuvėje, 11236 S. Torrenee 
avenue. Plyšo krosnies siena, 
ir iš jos pasipylė liepsna ir kar
štas metalas.




