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OKItŠtal KUBO ANGLIJOS PAKRASC
ARTILERIJOS UGNIS PER KANALA
Smarki britų ir nacių aviacijos kova 

Lamanše

Vokie

BERLYNAS, Vokietija, bal. 
29 d. — Penkių valandų laiko
tarpy didžiosios vokiečių pa
trankos iš Prancūzijos pakraš
čių apšaudė Doverio apylinkes.

Tuo pačiu metu greitieji vo
kiečių laiveliai vedė smarkią 
kovą su britų laivais pačiuose 
Anglijos pakraščiuose,
čių patrankos vartojo šovinius, 
kurie sprogsta nepasiekę kieto 
daikto.

Vokiečių karo laivai sunaiki
no kelis britų laivus Anglijos 
pakraščiuose ir sugrįžo į savo 
bazes.

DOVER, Anglija, bal. 29 d.
— šį rytą vokiečių artilerija 
pradėjo smarkią ugnį iš kitos 
kanalo pusės. Kiekvieną minu
tę nacių baterijos išmesdavo po 
vieną šovinį Anglijos pusėje.

Šimtas vokiečių lėktuvų skri 
do j Angliją, bet jie buvo bri
tų aviacijos sutikti kanalo vi
duryje ir ten vyko labai arši 
aviacijos kova. Daugelis nacių 
lėktuvų buvo pumušta pačiame 
kanale. \

Vokiečiai kejis1 -kartus, ha^i- 
dė siųsti lėktuvus / į Anglijos 
pakraščius, bet jie buvo sugrą-

bombanešiai bandė 
britų minų rinkė- 

Jis buvo ne tiktai 
bet nacių orlaiviai

žinti atgal. Pro britų apsaugas 
sugebėjo prasiveržti tiktai ke 
Ii vokiečių lėktuvai, kurie ne
padarė jokių nuostolių.

Apie dešimtą valandą britų 
pakraščių patrankos atsake vo
kiškoms ir kai kurias visiškai 
nutildė. Vokiečių artilerijos ug
nis buvo sustabdyta pirmą va
landą.

Vokiečių 
paskandinti 
ją Elgin. 
apšaudytas,
bandė jį kulkosvaidžiais pulti. 
Priešlėktuvinės Elgin patrankos 
pataikė vieną šovinį bombane- 
šiui, .kuris danguje į šipulius 
susproginėjo ir nukrito į jurą.

ALGERSIRAS, Ispanija, bal. 
29 d. — Didelis britų lėktuv
nešis, 7 destrojeriai, 5 torpė 
doms leisti laivai, 18 prekybi
nių ir daugelis kitų laivų šian
dien įplaukė į karišką Gibral
taro uostą. Visi šie karo laivai 
atvyko iš Atlantiko.

Manoma, kad šios britų ka
ro jėgos vyksta Afrikon, gen. 
Wavell kariuomenei sustiprin
ti. \

NACIU JĖGOS SULAIKYTOS EGYPTE
Nepajėgia pralaužti 

britų linijų
KAIRAS, Egyptas, bal. 29 d. 

— Visos trys nacių ir italų ko
lonos, kurios prieš tris dienas 
prasiveržė Egyptan, nepajėgė 
toliau pasistumti.

Naciai kelis kartus bandė 
prasiveržti pro britų linijas, bet 
kiekvieną kartą buvo atmušti 
atgal.

Britų aviacija dominuoja orą 
ir nacių jėgos nepajėgia stum
tis pirmyn. Britai smarkiai ap
šaudė nacių sandėlius ir kon
centruojamas kariuomenės da
lis.

čiuose esančius laivus, kurie 
rengėsi išplaukti.

Nacių parašiutistai paėmė 
nelaisvėn 900 britų, numesdami 
viena Korinto kanalo tilta.

Vokiečiai stengsis 
paimti Kretą

balBERLYNAS, Vokietija, 
29 d. — Vokiečių kariuomene, 
pabaigusi karo operacijas pu
siasaly, dės pastangas užimti 
Kretos salą, kur dabar randasi 
pabėgusi graikų valdžia 
tų kariuomenė.

Orlaiviai ir šiandien 
smarkiai bombardavo
uostus, kur stovėjo keli britų 
laivai. >

Iš Kretos vokiečiai tikisi su
duoti britams mirtinų smūgių 
Egypte, nes galės užkirsti 
iią britų laivyno linijai.

ir bri

labai
Kretos

NACIAI ISTORINIAM AKROPOLY

. ; NA UJIEN U-ACMB 1 Teiepboto
Šie Hitlerio armijos kariai praleidžia keliš laisvus 

monicnl'us prie istorinio Akropolio Atėnuose.} Akropolis 
yra laikomas iš žilos senovės graikų garbės simboliu.

Lindbergh atleistas di&1.1 ,pai7šks’
' ’• nnclrn o turnė

laku- 
atlei 
ir j*

i

Naciai ruošiasi ap 
lenkti Turkiją

LONDONAS, Anglija, bal, 2$ 
d. — Valdžios sluoksniuose tu
rima žinių, kad naciai dės pa
stangas išvengti karo su Tur
kija.

Jie planuoja panaudoti grai
kų salas, kad galėtų savo ka
ro jėgas pasiųsti į Syriją, o 
iš ten j Egyptą ir Iraką.

Naciai turi didelės įtakos Sy- 
rijoj ir ten randasi didelis jų 
agentų skaičius. Petaino paskir
ti valdininkai bendradarbiauja 
su vokiečiais.

is aviacijos
WASHINGTON, D. C., bal. 

29 d. —- Karo departamento 
sekretorius šiandien gavo 
no Lindbergho prašymą 
sti iš aviacijos tarnybos 
patenkino.

Baltuose Bumuose jaučiamas 
nepasitenkinimas, nes Lindber- 
ghas pirma atidavė savo laiš
ką spaudai, o tiktai vėliau pa
siuntė prezidentui.

Prezidento sekretorius Earlv 
paklausė ar Lindberghas, išsto
damas iš kariuomenės, atsisakė 
ir nuo Hitlerio suteikto meda
lio.

, kad Amerikon 
paskola turės padidėti iki 90 
bilijonų dolerių sumos. . , 
'L<Jones tuo pačiu metu pabrė
žia, kad amerikiečiai iki-.-šiam 
metui dar nepadarė jokių pa 
siaukojimų.

Paskola kraštui esanti nebai
si, nes ji lengvai bus išmoka
ma, kai pavojaus laikotarpis 
bus baigtas ir sugrįžta į nor
malius laikus.

ke- Amerikos paskola 
smarkiai didėja

Britai traukiasi 
organizuotai

WASHINGTON, D. C.į bal. 
29 d. — Jesse Jonės, prakybos 
departamento sekretorius, šian-

Prezidento sūnūs 
skuba į Kairą

CHUNKING, Kinija, bal. 29 
d. — James Ro’oševelt šiandien 
pareiškė, kad jis skuba į Kai 
rą, britų karo štabą.

Jis ilgai tarėsi su Amerikos 
kariuomenės stebėtoj aisų Kini
joj ir tokiais - pačiais tikslais 
vyksta į Kairą.

Viduržemio juroje vyksta ka
ro veiksmai, todėl jis ir ruo
šiasi juos stebėti.

Naciai baigia užim 
ti Peleponesą

BERLYNAS, Vokietija, bal. 
29 d. — Motorizuota vokiečių 
kariuomenė artėja prie pietinės 
Peleponeso dalies.

Britai vartoja mažus laive
lius evakuacijai. Jie stengiasi 
pasiekti Kretos salą, kuri ran
dasi 75 mylių atstumo j. Vokie
čių aviacija apšaudė pakraŠ-

LONDONAS, Anglija, bal. 2’9 
d. — Oficialiai skelbiama, kad 
britų kariuomenės likučiai or
ganizuotai traukiasi iš pietų 
Graikijos.

Vienos britų kariuomenes Cr.- 
lys sblaikė vokiečius, kad pa
silikusi kariuomenės didžiuma 
galėtų laiku pasitraukti.

Britai neskelbia kiek nuosto
lių turėjo Graikijoj, bet laik
raščiai pabrėžia, kad nuostoliai 
turi būti dideli. Britai prarado 
daug geros karo medžiagos.

ORAS
Chicagai ir apylinkei fede 

ralio oro biuras Šiai dienai pra- 
naSauja: .

Debesuotas ir šiltas.
Saulė teka -r- 5:48; leidžiasi 

— 7:48.

BAIGTAS PIETŲ ANGLIAKASIU STREIKAS
Laimėjo vieną dole

ri į dieną
WASHINGTON, D. C., bal. 

29 d. — Angliakasių unijos at
stovas šiandien pareiškė, kad 
streikas bus baigiamas pietų 
kasyklose trečiadienį.

Toks netikėtas pasisukimas 
įvyko dėl energingos preziden
to Roosevelto intervencijos; 
Darbdaviai sutiko pakelti an
gliakasiams vieną dolerį į die
ną, jeigu galutinai tuo reikalu 
bus sutarta.

Darbas kasyklose bus pradė
tas trečiadienį, o derybos bus 
tęsiamos dėl sutarties....

Nauja sutartis bus 
dviem metams

■L- ■ '' *

WASHiN&TON, D. C., bak 
29 d. — Angliakasių unijos at
stovai galutinai susitars dėl su
tarties dviejų metų darbui.

Darbdaviai sutiko tęsti dery
bas ir mokėti sutartyje numa
tytą sumą, bet tuo pačiu me
tu leido atidaryti kasyklas.

Angliakasiai uždirbdavo iki 
5 dolerių ir 60 centų į dieną. 
Dabar jų Uždarbis bus j $6.60. 
Šitaip pakeliant, algas, Suderi
namas angliakasių atlyginimas 
su kitoms Amerikos kasyk
loms.

Amerika kariaus, 
sako japonai

vOuIO, Japonija, ba . 29
— aponų laikraščiai tviriin 
kad Jungtinės Valstybės netru
kus įstosi karan.

Šiandien Jungtinės Valstybės 
patruliuoja šiaurės Atlantike, 
daubas, kuris priklauso britų 
karo laivynui.

Kai tiktai įvyks pirmas kon
fliktas su vokiečių karo lai
vais, karas tarp šių dviejų val
stybių bus neišvengiamas, bai 
gia savo straipsnį japonų laik
raštininkas.

Vokiečių karo laivai 
sugadinti

LONDONAS^ Anglija
29 d.

bal.
Britų bombanešiai va

kar dvyliktą kartą bombardavo 
Bresto uostą, kur dar tebesto 
vi Gneisenau ir Scharnhorst.

Britai turi pagrindo tvirtin
ti, kad bombardavimo metu šit 
’u nacių laivai buvo tiek su
žeisti, kad jie negali išplauk
ti.

Kiti vokiečių karo laivai, ku
rie stovėjo Bresto uoste, tom 
b.«..davimui praėjus, išplaukė 
tuo tarpu šiedu nejuda iš vie
tos. ,

i

bal.

Britai svarstys Orai 
kijos kovas

LONDONAS, Anglija,
29 d. — Premjeras Churchil: 
šiandien pareiškė, kad ateinan
čią savaitę jis informuos par
lamentą apie britų karo poli
tiką Graikijoj.

Jis atsisakė sudaryti naują 
karo kabinetą ir po pranešime 
reikalaus britų parlamento pa
sitikėjimo.

Diskusijose dalyvaus ir mi- 
nisteris Eden. Jeigu britų par
lamentas nesutiks su valdžios 
politika, turės progos pasakyt 
savo nusistatymą.

2,400 italų nelaisvėje
KAIRAS, Egyptas, bal. 29 d 

— Britų karo pranešimas tvir 
tina, kad vakar dienos opera
cijose Dessie apylinkėse bri
tams pavyko paimti 2,400 ita
lų nelaisvėn.

Paimta daug automobilių, šo 
vinių ir kitos karo medžiagos 
Britų aviacija apšaudė paskuti
nius italų aerodromus Abisini
joj;

Kitos britų karo aviacijos da
lys kulkosvaidžiais apšaudė ita 
lų pėstininkus Bengazi aerodro
muose. Vokiečiai-orlaiviais juos 
norėjo nunešti į Lybi jos fron
to linijas,

RENGIASI ATIDARYTI DŽI 
BŪTĮ GELEŽINKELĮ

VIGHY, Prancūzija, bal. 21 
d. -r- Valdžia skelbia, kad pran
cūzų atstovai derasi su britais 
ir italąis Džibuti-Addis Abebr 
geležinkeliui atidaryti.

Prancūzų Somali j a yrą visiš
kai britų karo jėgų apsupta. 
Jeigu prancūzai leis britams 
naudotis geležinkeliu, gal britai 
nedės pastangų Somali j ai už
imti.

Tokiam leidimui praneuzai 
turi gauti italų karo komisijos 
sutikimą. Maistas reikalingas 
patiems italams.

BOLŠEVIKAI BAUDŽIA BOLŠEVIKUS
Prekybą tvarko suk

ti agentai
VILNIUS,"Lietuva, bal. 29 d.

- Vilniuje prasidėjo gana di
delė valstybinės prekybos dar
buotojų byla.

Atėję bolševikai valstybinės 
prekybos direktorium paskyrė 
Tabrišoką, kuris savo keliu sky
rė kitus bolševikus. Pasirodo, 
kad paskirtieji bolševikai par
davinėjo prekes brangiau, ne
kaip nustatyta.

700 rbl. vertės vyrišką pal
tą pardavinėjo už 1,200 rbl. 550 
rbl. vertės moteriškas paltas 
buvo parduodamas už 1,036 
rbl.

Žmones apgaudinėjo 
savo pelnui

VILNIUS, Lietuva, bal. 29 d. 
— Bolševikų paskirti prekybi 
ninkai pardavinėjo prekes žy
miai brangesnčm kainom ir pe1- 
na ėmė sau.

Už paltą, kuris pardavimu

Hitleris rengiasi 
siūlyti taiką „

WASHINGTON, D. C.t .bftj 
.9 d. — Diplomatiniuose sluok* 

sniuose tvirtinama, kad Hitle 
ris rengiasi padaryti pasiūlymą 
taikai.

Hitlerio agentai jau įtikinę 
i a- diplomatus, kad jis pultų so
vietus, jeigu britai sutiktų si 
juo pasirašyti taikos sutartį.

Manoma, kad Hitleris bijc 
Jungtinių Valstybių, todėl ii 
nori susitaikyti pirma, negi 
Amerika bus įvelta į karą.

Nekeis kariuomenėn 
šaukiamų amžiaus
WASHINGTON, D. C., bal 

29 d. — Gen. Marshall kongre
so komisijai pareiškė, kad ka 
ro vadovybė nemano keisti ka
riuomenėn šaukiamų jaunuoli! 
imžiaus.

Dabar kariuomenėn šaukiami 
vyrai tarp 21 ir 35 metų. Bu 
vo paskelbta, kad šauks kariuo
menėn nuo 18 metų.

Šios žinios neatatinka tikre
nybę ir karo vadovybė šiuo 
reikalu nemano daryti jokių 
pakaitų. Kongresas neturės kei
sti priimto įstatymo.

..v,u 280 rb.. sumai, buvo 
2 .ub.lai.

..m ...s atsitiko ir su ma- 
nufaktuios prekėmis. Medžia
gom, kurios buvo pardavinėja
mos nuo 50 iki 150 rbl. už me
trą, pasirodė vertos po 30 rub
lių už metrą.

Kėdainių stotyje ver 
čiami kaulai

KĖDAINIAI, Lietuva, bal. 29 
d. — Kėdainiuose prie geležin
kelio stoties suverčiami iš vi
sur suvežti kaulai klijų fabri
kui.

Kaulai nepaprastai dvokia 
ir gali tapti bacilų lizdu viso
kioms ligoms.

Anksčiau klijams vartojamus 
kaulus stengdavosi galimai 
greičiau nuvežti į fabriką, bet 
dabar jie praguli ištisas savai
tes. šiuo reikalu pradėjo skų
stis net patys bolševikai.

Sovietiškas gydymas 
be pinigų

KAUNAS, Lietuva, bal. 29 d. 
— Kaune staigiai kraujaplud- f . 1
žili susirgo Virbašienė.
,.. Paskubomis ji buvo nuvežta 
į ligoninę, bet paskirti 
įlinkai atsakė, jog nėra 
Išaiškinta, kad ligonė 
miršta, 
ninkas 
vežkite 
svarbu.

Ligonis gydytojo taip ir ne
sulaukė, o spauda dabar apra
šinėja apie nemokamą gydymą 
sovietų Lietuvoje.

valdi- 
vietos, 
beveik 
valdi-tada sovietiškas 

^ridėjo: Jeigu miršt?., 
į kapines, mums ne-

Skundžiasi didele 
biurokratija

KAUNAS, Lietuva, bal. 29 d. 
— V. Zdanavičius, Kauno “Spin
dulio” spaustuvės tarnautojas, 
spaudoje skundžiasi didele biu
rokratija.

Įvairios įstaigos apibėriančios 
visokiausiomis statistinėmis an
ketomis. “Spindulio” spaustu
vė turi teikti apie save statis
tikos žinių net keturioms įstai
goms, kurios prisiunčia skirti
nas ankietas.

Raseinių ūkininkai žemės 
ūkio padarus jau remontuose 
geležies laužu, nes geležies nie
kur negali nusipirkti.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Admirolas Stark, kalbėdamas prekybos rūmuose, pareiš

kė, kad Jungtinių Valstybių karo laivai patruliuoja 2,000 mylių 
atstumoj nuo Amerikos pakraščių.

— Rooseveltas pareiškė, kad Amerikos karo laivai turi tei
sęs įplaukti į karo zonas; Prekybos laivai neturi teisės uždrau
stose zonose plaukioti.

— Naciai labai smarkiai bombardavo Plymouth. Padarė 
didesnių nuostolių, negu Coventry mieste. Naciai mano, kad 
Amerikos ginklai vežami į Plymouthą.

— Britų admirolas Ctinningham nutarė apleisti Egėjaus 
jurą ir atšaukė visus britų karo laivus iš Egėjaus uostų. Tur
kai nepatenkinti tokiu niitarimu,

— Turkai .vakar pasirašė su vokiečiais naują prekybos su
tartį. Turkai gaus mašinų, o vokiečiai pirks tabaką ir javus.

— Naciai tvirtina, kad jų kareiviai jau pasiekė pietų Pe
leponesą.

Vokiečių spauda labąi smarkiai puola Šveicariją ir jų 
karo vadovybę^

— Ispanijos valdžia areštavo 31 Anglijos pilietį.
— Italai skelbia, kad1 šaukiama Vokietijos, Italijos ir Japo

nijos atstovų konferencija dėl Amerikos sargybų Atlantike.
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AR NEPAKRIKDYS BENDRAI SUTELKTIJ 
JĖGŲ?

Nebetenka kartoti, kaip jaut
riai nuteikė - išeivijos lietuvius* 
kuomet rusai okupavo LieUlvą.

Nežiūrint skirtumų įsitikini
muose bei pažiūrose, kurie ne
tolimoje praeityje privesdavo 
prie ginčų ir nesut kimų, stai
ga pradėta jie užmiršti. Ir vien 
tik dėl bendro skaudaus likimo 
pavergtos tėvynės, dėl vis 
griaudesnių aimanų mums sa
vų žmonių, bcgailestingai kan
kinamų svetimųjų, pradėjo 
telktis bendros jėgos, radosi 
glaudi kalba, kaip ir kokiu bil
du gelbėti slopinamai tėvynei.

Malonu buvo, kai sutelktose 
jėgose pasijuto susipratimas ir 
susivokimas. Malonu buvo, kad 
darbas tapo pradėtas rimtu ap
galvojimu, kuriuo buvo numa
tyta sunkus uždaviniai, dideles 
pastangos, gera valia ir svar
biausia —- vienybė.

Tokiais tai pagrindais vienin
gai nustatyta gairės ateities 
darbams: atsteigimui naikina
mos nepriklausomos Lietuvę} 
ir išvadavimui žiauriai kanki
namų jos tikrų vaikų.

Minėtina, kad bendro darbo 
siekiuose buvo rimtai pabrėžti 
mintis, jog ryžtinga kova nieko 
bendro neturės atsteigime p. 
Smetonos režimo.

Todėl su Šukiu: “kovosime 
už atsteigimą laisvos ir demo
kratinės Lietuvos’’ pradėjo su
sigyventi ir buvusio režimo ša
lininkai.

Nieko kito nebeliko, kaip tik 
dirbti, kovoti ir laimėti!

Savaime aišku, kad taip glau
džiai subarus jėgas darbas tu
rėjo vystytis darniai ir sėkm:n- 
gai be trukdymų, a be j (Alių.. 4 r 
kokių nors spėliojimų. * • t

Tačiau nei iš šio, nei iš to 
paslydo gandai, kad į š. Ame
riką atvažiuoja “trutos vadas” 
p. Smetopa.

Pridavė tam kas nors rimties

ar ne, vienok abejonė, ar jo at
vykimas nepakenks bendram 
dųrhųi nustelbė gražias darbo 
viltis daugeliui.

Daug ąpie tai nespėliota Iš 
anksto, bet laukta, kas bus jam 
atvažiavus?

Ir štai, vos jam persiritus per 
pavojingąsias vandenyno ban
gas, mums spauda suteikia ži
nias, kad pirmutiniai “vado” 
žodžiai spaudos atstovams bu
vo ištarti, jog jis atvyksta į šią 
šalį, kaipo vienintelis Lietuvos 
prezidentas, vienintelis kovoto
jas už nepriklausomybę ir t. p

Jau šie jo išsireiškimai op.ai 
sukrėtė tuos išeivius, kurie ži
no tikresnę tiesą, kurie siekėsi 
doresnių principų. Demokrati
jos šalininkuose ir veikėjuose 
pasireiškė pasipiktinimas.

To negana. Savo atkaklų įsi
tikinimą valdyti negarbingų ke
liu atsiektą sostą p. Snieton'ti" 
patvirtino New Yorke ruoštam 
bankiete, drąsiai pareikšdamas: 
“buvau, esu ir busiu preziden
tu”. Ir didesnei reikšmei savęs 
titulavimui dar pridūrė, kad 
atsivežęs su savim ir vėliavą.

Gal būt, tai saujelei bankie- 
to dalyvių jo žodžiai ir buvo 
reikšmingi, bet anaiptol ne 
mums, didžiulei daugumai išei
vių, tikrų liaudies prietelių.

Gaila, kad p. Smetona nors 
ir mokslus ėjęs vyras, nesu
pranta, jog panašiai kalbėti į 
Amerikos lietuvius tai nėra 
kalbėti į Lietuvos liaudį, ku
riai jis pats užčiaupė burną ir 
kalbėjo, kas jam tiko, pasiprie
šinimo nieks neturėjo teisės 
daryti. »

Čia mes A gyvename' tikrai 
laisvoje šalyje, todėl mus nieks 
nešaudys ir į kalėjimą neso
dins, jei mes neteisėtajam sa
vo gimtos šalies “vadui” pasa
kysime tiesą: mes niekad nc-
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pripažinome ir nepripažipsime 
p. Smetonos už teisėtą prezi
dentą.

Dėl atsivežtos vėliavos, ma
nau, neklysiu pasakius, kad ji 
yra paniekinta paties “vado” 
kaipo neteisėtu ir skaudžiai ne
garbingu hudu išplėšta iš teisė
tojo prez. Dr. Griniaus, dargi 
net nakties metu. Tmįėl ją kai
po išteptą nekaltu laisvės kovo
tojų krauju ir suvilgytą su v 1- 
tų valstiečių ašaromis, patarti
na pasilaikyti atminimui kaipo 
plėšraus valdymo ženklą.

Kuomet bus lemta kovą lai
mėti ir Lietuva vėl taps laisva, 
tuomet jos vaikai iškels švaru
tėlę ir garbingą trispalvę, ku
rios nieks ncbesuteps.

Labai apgailėtina, kad ir p. 
Smetonos atstovai siekėsi neva 
jungti įvairias sroves bendram 
darbui, tvirtindami, jog kova 
nebus vedama už Smetoną, 
kurs nesąs valstybė, o tik laiki
nas režimas, dabar vėl taio 
uoliai ir stropiai stengiasi įti
kinti jo teisėtumą ir peršą iš
eivijai-skaitytis su juo, kaipo 
su teisėtu prezidentu.

žinoma, kad dėl tokių pa
reiškimų randasi daug žmonių, 
kurie nori tarti vieną kitą žo
dį. Bet kadangi “Naujienos” 
davė labai švelnų ir visapusiš
kai teisingą atsakymą, todėl 
vieną ir tą patį kalbėti ir nc- 
užsimoka. Užtenka patvirtinti 
“Naujienų” pareiškimą, pasa
kant už milžinišką daugumą 
išeivių.

Butų buvę daug geriau ir 
daug naudingiau, kad p. Sme
tona savo drąsiais išsireiški
mais nebūtų pradėjęs kiršinti 
lietuvių, taip vieningai pradė
jusių rimtą darbą.

Netenka abejoti, kąd jis^gali 
privesti prie jėg'ų pakrikimo, o 
kas 'tuomet liks kaltai, kad 
pradėtas darbas bus nutrauk
tas arba jis susiskaldys? Žino
ma, atsakomybes teks dar dau
giau pakelti tik p. Smetonai.

Tad jei jam nors kiek rupi 
ten, už vandenyno palikta, pa
niekinta brangi Lietuva, lai 
duoda laisvai veikti bendroms 
jėgoms pagal nusistatytus sie
kius. Pats lai būna tik papras
tas pilietis, negarbingai palikęs 
skursti nelaimės išliktą šalį.

Argi neskaudi ironija! Tik
rieji laisvės kovų siėkčjai-kovo-’ 
tojai šiandien tremiami, žiau
riai kankinami ir šaudomi. 
Teisėtasis liaudies rinktas pre
zidentas, žilos senatvės sulau
kęs, šaliai ir liaudžiai gero sie
kęs, Visų mylimas Dr. K. Gri
nius, ųepabugęs žiaurumų, li
kosi su liaudim ir gal jau bai
gia skaudžios istorijos dienas, 
kankinamas kalėjimo, o nak
ties apuokų užrioglintas ant 
sosto “tautos vadas” A. Sme
tona saugiai sau sėdi laisvoje 
šalyje ir siekiasi išeiviją val
dyti.

Jei ir suskils bendros jėgos, 
jei “vadui” ir pasiseks patrauk
li savo pasekėjus, tai jų bus 
nežymi dalelė prieš didžiumą 
pažangiosios visuomenes, kufi 
kovų nenutrauks, bet dar su 
didesniu vieningumu ir pasi
šventimu tęs.

Kovą laimėjus ir vėl LietU-

Gerai Parito

f:

f

VIEŠAS PAREIŠKIMAS

JACK SW1FT

Queen st. West, Toronto, Ka
nada. Iš to, kas čia pasakyta, 
yra daug keistumo, bet reikia : 
neužmiršti, kad tuos keistumus 
pridarė Barborele su Mikiu ir 
(ik tądą, kada buvo įsimylėję, 
įsimylėję žmonės visko prida
ro. Kas yra buvęs Lietuvos 
teismuose ir yra klausęsis 
sprendžiamų bylų už pamestą 
“vainikėlį”, tas jau iš patyri
mo žino, kad ten juoko yra la
bai daug. O kas šiais laikais 
nenori truputį pasijuokti, už
miršti rūpestį ir vargus valan
dėlei? Labai mažai lokių žmo
nių yra. Gal kam Mikio teis
mas keistai atrodys, bet nuo 
gyvenimo tikrovės neišbėgti —

Į tai viena. Antra — juokas juo- 
ku turi palikti. Kas bus tas Mi- 
■kis, Barborėlė, jos mamytė ir 
svietkai, kurie už krupniką liu
dija Mikiui, pamatysite j tik Į 
Mikio teismą atsilankę.

šį parengimą rengia C. C. F. 
lietuvių skyrius. Rengia pirmu
tinį ir paskutinį kartą užbaigi
ami sezono.

Oras jau šyla ir po gegužės 
3 d. norėsime, jei galėsime, jau 
maudytis ir piknikauti. žodžiu, 
ateina vasara -— tinginiavimo 

naujienu-acme Teiophoto Į laikas. Tuo laiku niekas paren- 
\Villiam Hoar, Ghicagos gimų nedaro, todėl ir noreda- 

pardavejas, kuris isrito 300 negalėtumėm scenos veika- 
Amerikos Ritimo (Bowl- h0 De rudenio matyti. Tad atsi- 
ing) kongrese St. Paul, Min- sveikinkime 
nesola* Ritime 300 lošimas 3 (] 
yra pats geriausias ir dau- Parengimų 
giau taškų surinkti 
.galima.

“Naujienų” balandžio 22—23 
dd. laidose tilpo Lietuvos Pa
siuntinybės Wašingtone straip
snis: “Prezidento Smetonos At
vykimo Proga”, kuriame sten
giamasi įtikinti čia, Amerikoje 
gyvenančius lietuvius, kaip tei
sėtu Lietuvos prezidentu p. A. 
Smetona buvo ir tebėra; kaip 
reikia vadovautis Lietuvos kon
stitucija ir jį tokiu pripažinti.

Visas straipsnis taip yra silp
nas faktų šviesoje, kad tenka 
stebėtis, jog tai Lietuvos Pa
siuntinybės padarinys. Atrodo, 
kad ir dideli vyrai gali suklup
ti, kai jie pasiima ginti netie
są.

Sekamomis dienomis po to 
“Naujienos” į tą straipsnį atsa
kė ir tikime, kad tūkstančiai 
Amerikoje — Jungtinėse Vals
tijose ir Kanadoje gyvenančių

musų miesto ir mėtė lapelius, 
kuriuose buvo pažymėta, jog 
tautos vairą sutiko paimti An
tanas Smetona. Taigi, sulaukus 
gruodžio 19 d. Seimui jo rink
ti nereikėjo, jis tik patvirtino 
jį. Vienok ir tas patvirtinimas 
nebuvo legalus, nes ir pati pa
siuntinybė pažymi, jog kairu
sis sparnas rink inuose nedaly
vavo, o tuo tarpu tas “spar
nas” atstovavo didesnę dalį 
Lietuvos piliečių.

Visiems nepaslaptis, kad A. 
Smetonos režimas buvot pusiau 
fašistinis ir šiandien, kada Ka
nada ir J. Valstijos stoja su 
kariaujančiomis valstijomis už 
demokratiją — kažin ar 
atsargus gestas Lietuvos 
siuntinybei statyti Lietuvos 
kalų priekyj asmenį, kuris 
demokratijos priešas. N<
rint jau to, kad padarys dide
les spragas, lietuvių išeivių
veikloje, kuri taip buvo besi- 
cementuojanti į bendras jėgas 
J. Valstijose ir Kanadoje.

Maria F. Yokubynienč, 
Jonas Yokubynas.

rei- 
yra

su scena gegužės

per žiemą buvo 
nėra daug. Kaip minėjau, C. C. F.

lietuvių skyrius per tą laiką ne- 
■ rengė nieko, bet kaimyninių 

vai atgimus, liaudis nesidrovės organizacijų parengimus C. C. 
p. Smetonai pąsąkyti, kad jis lietuvių skyriaus nariai Jau
jos daugiau ųevilldys. il°(lėl į šį parengimų C. C.

Liaudis rįi<i' ' jį vaikų tarpe F- lietuvių skyrius kviečia vi- 
tokį vadų, . Įttffiin Ir nakties skaitlingai atsilankyti į 
plėšrūnai neblif fiavojingi. darbininkiškos organizacijos 

Tat! (Irusiai ii ryžtingai tęs-l parengimų linksmai valandėlei, 
kitę i".r 
liaudies
jus taikomoš kliūtys. Jūsų dar-

kovą, Ai-lep Lietuvos U *'«» *dMro.v linksmybes la- 
33 draugai, lai nebaido kaštuos ’ 20c iš anksto bilietą

su jumjs eis ir eina didžiulė da
lis išeivijos! —Liaudies dukra

Toronto, Kanada
Mikio Mikevičiaus teismas š. 

m. gegužės 3 dieną 8 valafidą

jos salėje, 1032 Qtieen st. Wčst, 
kampas Brookfield.

M: kis Mikevįčius gyvenda
mas Lietuvoje džiaugėsi savo 
gyvenimu, nes mylėjo Simbo-

tol, kol mylėjo,,kol litelių gau
davo. O kai atsirado trečias 
šeimos narys, Mikiui Mikučiui 
ine:lė atrodė; kad taip kaip ir 
seilė — nusp oyei ir gana. Mį-

atvyko į Kanadą. Simbaliutė 
Barbora, sužinojusi, kad jos
meilužis — ateities 
Kanadoje, nusiperka

laimė jau 
laivakortę

—- atvyksta ir ji ir Mikiui Mi-
kučiui užveda bylą už jos su
viliojimą ir žadėjimą vesti. 
Trumpai sakant, užvedama by
la už negražius darbus.

Romanas, kurio pasekmėje 
iškyla bylą ir kuri bus spren
džiama gegužės 3 d., įvyko 
Lietuvoję prieš 8 hiętus* bet 
Mikiui Mikučiui nuosprendis

perkant. Prie durų 25c. Iš anks
to bilietų galima gauti pas vi
sus C. C. F. skyriaus narius. 
Tai iki pasimatymo gegužės 3 
d., šeštadienį, 8 valandą vaka
ro, 1032 Qucen st. West, kam
pas Brookfield.

Vakaro Rengėjai.

džiaugsmą ir pasididžiavimą, 
kad turi tokį demokratijos ži
dinį, kaip “Naujienos”. Židnį, 
kuriame tiesos ir žmoniškumo 
ugnis niekuomet neužgesta. 
“Naujienų” atsakymas buvo 
nuoseklus ir aiškus, tik vienas 
dalykas liko nepaliestas, kurį 
matome reikalingu priminti.

Čia reikia pacituoti L. Pa
siuntinybės straipsnio paragra
fą pirmą, kur sakoma:

“Ponas A. Smetona, nuo pat 
1926 m. gruodžio 19 d. buvo 
Lietuvos Prezidentas de facto 
ir de jure. Kai kas mano ar pa
rašo, jog p. A. Smetona, sėsda
mas į respublikos prezidento 
Dr. K. Griniaus vietą (čia tai 
liesa pasakyta, nes p. A. Sme
tona tikrai į svetimą vietą at
sisėdo) tapęs prezidentu t ie 
‘de facto’, o ne ‘de jure’. Tokia 
nuomonė yra klaidinga. Juk 
buvo tikrai šitaip. Dr. K. Gri
niaus prezidentavimo pradžioje 
Lietuvos reikalai buvo nenor
maliai pakrypę į vieną pusę; 
gruodžio mėn. 1926 m. jam 
prireikus atsistatydinti iš pre
zidento pareigų, Seimas turėjo

Naujienų Pavasarinis
PIKNIKAS

Sekmadienį,
Gegužės 25, 1941

Liberty Darže
Willow Springs, III.

MADOS

19 d. išrinko

Kanados lietuviai 
piktinasi Smetonos 
ir jo sėbrų elgesiu
Toks Lietuvos Pasiuntiny Les 

išsireiškimas ir aiškinimas buk 
A. Smetona buvo konstituciniu 
budu išrinktas prezidentu, pil
nai prilygsta komunacių aiški
nimui, buk “Lietuvos liaudis 
pati prisijungė prie Sovietų 
Rusijos”. Jeigu A. Smetona ir 
jo šalininkai linki Lietuvai ge-
ro, tai tegul jie užmiršta dcl 
savo fantastiškų prętenzijų, nes
jų pretenzijos gelbsti komilnis-
tams skaldyti lietuvių vienybę 
kovoje už Lietuvos nepriklau
somybę.

Mes, Kanados lietuviai, ku
rie gerbiame demokratinę san
tvarką, pilnai užginame gerb. 
“Naujienų“ atsakymą “Apie 
Antano Smetonos Pretenzijas”. 
Jeigu A. Smetona nesiliaus de-

bus išneštas gegužes 3 d. 1032 moralizavęs išeivijos lietuvius,

tą pat gruodžio 
p. A. Smetoną.”

Kaip švelniai 
jam prireikus 
Juk visi žino, kad buvo gink
luotų kariškių ir studentų už
pultas nakties metu ir ginki i 
priverstas atsistatydinti ir tai 
jo 60 metų amžiaus sukakties 
proga! Ir jie nelaukė Seimo 
rinkinių naujam prezidentui

Pasiuntinybė tvirtina, jie jau 
iš anksto buvo numatę, kas tą 
vietą užims, nes tą pat pučo

po pietų, aeroplanas lakstė virš

tai mes busime priversti rea-
guoti kiek griežčiau. Bet vai
dan Lietuvos labo mes perspė
jame A. Smetoną ir jo šalinin
kus, kad jie pamirštų savo pre
tenzijas. Gi Kanados ir J. V. 
lietuvius, mylinčius savo tautą 
ir teisėtumą, kviečiu vieningai 
veikti už išlaisvinimą Lietuvos 
nepriklausomybės iš azijatų 
vergijos. -—Buvęs pirmaeilis

Liet. kar. savanoris

No. 4692—Namie dėvėti suknelė. 
Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18 ir 
20 taipgi 30, 32, 34, 36, 38 ir 40. I

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

KAS DABAR DEDASI LIETUVOJEi

KAIP OKUPUOTO] LIETUVOJ KNOPKĖS 
GAMINAMOS TONOMIS

BUDINGAS APRAŠYMAS, KURIS RODO, KOKIA 
BETVARKĖ YRA ĮSIVYRAVUSI PRAMONĖJE

Oficiozas “Tarybų Lietuva” 
įsidėjo tokį aprašymą, prie ku
rio, kaip sako žemaičiai, nieko 
nei pridėsi, nei atimsi. Mes jį 
persispausdiname ištisai:

“Metalų apdirbimo tresto in
spektorius vieną gražią dieną 
įsmuko į metalo gaminių dirb
tuvės Vilijampolėje patalpą, 
žnegterejo į kėdę, išsiėmė iš 
portfelio dokumentą ir iškil
mingai paskelbė dirbtuves 
technikiniam vadovui:

—Dvylika tonų galanterijos 
prekių kovo mėn., prašau ati
tinkamai paruošti.

Technikinis vadovas žvi'gte- 
rėjo į dokumentą, paskui į in
spektorių, po to apžvelgė len
tynose sukrautas prekes ir ty
liai tarė:

—Ar Tamsta kartais neapsi
rikai? Tamsta matai, mes ga
miname įvairias sagutes, popie
rių sąveržėles, knopkes, šaukš
tus, šakutes, lagaminų užrak
tus, langų grandinėles...

- Ne, neapsirikau. Štai para
šyta: 12 tonų.

—Na, tai Planavhno skyr us 
ttps’riko, ne-, je’g i mes g’mi -

tumėm tonomis, tai ir tuomet 
per ištisus metus nesuvartotu
me įvairioms kanceliarinėms 
sąvaržėlėms tiek daug metalo, 
o ką čia bekalbėti per menesį. 
Mes juk turime kiekvienos sa
vo gaminių rųšies gaminti po 
tiek ir tokios, po kiek daugiau
sia išperkama, kad kuo dau
giausia ir kuo pigesnių prekių 
patektų į rinką, kad kiek gali
ma sumažėtų jų savikaina.

—Buk Tamsta geras, gerai 
pagalvok dar. (lai būt, dėlto 
bus galima? Juk taip impozan
tiškai atrodo: tonos!..

—Gerai, aš pagalvosiu, atei
kite poryt.

Po dviejų dienų vėl atėjo in
spektorius, ir vedėjas įteikė gi
minių sąrašų — viso 11 tonu 
130 kg.

—Čia dar trūksta 870 kg.! — 
’arė nusiminęs inspektorius.

—Na, tai Tamsta gali tuojau 
gauti.

Technikinis vadovas pasielgė 
kaip senovės Romulas! — vie
nu plunksnos brūkštelėjimu jis 
virti,je 1 000 lengvųjų lagam - 
nų užraktą pažymėjo didesni

' NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Lowell Baal, Drakc studentas, prie finišo linijos, 

Dės Moines, Iowa po sėkmingo estafetės bėgimo per 
kurį jis su savo komanda pastate naują 2 mylių rekor
dą. Dvi mylias išbėgti jiems ėmė 7 minules ir 41.8 se
kundės.

nas žodis). Durys smarkiai 
trinktelėjo.

Epilogas
Dėžėms su pagamintomis 

metalo galanterijos prekėmis 
užkalti dirbtuvei prireikė vinių. 
Buvo

Teisia Už Žmonos 
Mylimojo Nušovimą

—Prašau vinių dėžėms 
kalti.

—Tokių mes neturime, 
būt, tiks šitoks?

Ir parodė darbininkui tokio 
didumo vinį, kaip naujagimis 
vaikas. Tiktai ta vinis svėrė ne 
6 gr., bet vos... ketvirtadalį ki
logramo.

su-

Apskričio kriminaliam teis
me vakar prasidėjo svarstymas 
bylos, kuri yra keliama 32 me
tų chicagiečiui Wallcr Appelt. 
Jisai yra kaltinamas nušovimu 
49 metų Joseph Lorenz’o, savo 
divorsuotos žmonos meilužio.

Appelt iš karto pris‘pažino,

Modern Roofing Co.
1821 SO. LAWNDALE AVĖ.

J. and C. Sarockas, sav.
Visas darbas garantuotas. Turime 

l visokių rūšių stogų. Pašaukit mus 
šiandien dėl nemokamo apkainavi- 
mo.
Tel. CRAWFOfcD 0619

— Pilnai Apdrausti —

—Vinių fabrikas dirba jau 
taip pat pagal tonas!

Tonos turi būti tikrai gražus 
daiktas, ypač prita'kius jas 
obuoliams. Jeigu jų dar užaug
tų.

Per balandžio mėnesį, iki bal. 
28, automobilių agentūros Chi
cago je ir Cook apskrityje par
davė 15,261 mašinų, žymiai dau
giau per kurį kitą balandžio 
mėn., Chicagos istorijoje.

“Rekordiniais” 1929 metais 
geriausias mėnuo buvo liepos, 
kuomet’1 automobilių buvo par
duota 14,964.

PASKOLAI n V11U kfį išmokėjimais 
nuo 5 iki 20 metų.

MUTUAL FEDERALSAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
Mokame 3kž% Dividendų 

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

Tlvmts $1,000,000.00
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Turtas Virš$5,500,000.00
Apart Apsaugos, Turime (M r n 0(1(1 RH 
ATSARGOS FONDĄ ViršO*JUjUUUiUU

SA.BERGMAN
I524W.63^ST
TEl.PROŠPECT 3440

COAL pompa ny 
*332 So. T Avenup 

PORTSM^UTH 9022
POCAGONTAS Mine Run iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta *7.80 
Perkant 5 tonus ar daugiau. 

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
■- -•ps T ekstra.

BLACK BAND LUMP ....... $9.75

DOMINIKAS KURAITIS Savininkas
AGENTAI

Jonas Rodinas, Jonas Jasinskas 
Ant Labanauskas, II. Rajewski 

“Shorty

BUICK SALES
VIENINTELĖ LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

NAUJA VIETA:

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

t

numerį, ir atsirado užraktai 
transokcaniniains lagaminams, 
jis padidino langų grandinėlių 
svorį, ir tokias grandines jau 
buvo galim/ vartoti durims, jis 
padidino sagučii) svorį, ir šios 
atrodė jau kaip kanarėlės.

—Taip, štai Tamstai 12 t. 
560 kg., kaip norėjai. Tačiau 
įspėju Tamstą, kad čia bus 
transokeaninių lagaminų už
raktai. O kas šiandien beke
liauja per vandenyną?

—Transokeaninių lagaminų 
užraktai taip pat prekė. Svar
biausia — planas įvykdytas.

Inspektorius išėjo, o vedėjas 
skaičiavo toliau. Ir čia atsirado 
naujas sunkumas: kanceliari
nėms sąvaržėlėms buvo reika
linga pagal planą ,3.00Q kg. vie- 
’os. Dėl to rytojaus dieną jis 
nuėjo į Tiekimo ir realizavimo 
skyrių ir paprašė:

—Duokite man 3,000 kg. 
plonos vielos Nr. 20.
.—Ar Tamsta iš kitos plane

tos nukritai? 3,000 kg.? Musų 
fabrikas pagamina per mėnesį 
viso tiktai 500 kg., o jūsų dirb
tuvė nėra vienintelė metalo 
prekėms gaminti/ Ir ką gi 
Tamsta veiksi su 3,000 kg.?

—Tiek reikalinga pagal pla
ną — 12 tonų metalo galante
rijos prekių pagaininli.

—Juk tam ir 300 kg. per 
daug!

—Kuo laikote mane: bepro
čiu ar kenkėju? — suriaumojo 
vedėjas. — Jeigu man tenka 
įvykdyti 12 t. planą, tai man 
reikia 3,000 kg. vielos, o jus 
tiek tokios plonos vielos nega
lite duoti. Aš imsiu gaminti 
prekes, kurių niekas nepirks. 
Jeigu aš atitinkamai padidinsiu 
kilų gaminių svorį, tai pasta 
rieji nebetiks savo paskirčiai, ir 
bus veltui išeikvota medžiaga.

Jis užtrenkė duris ir nuėjo į 
Planavimo skyrių. Ten jis pa
sakė maždaug tokią kalbą:

—Gerbiamieji draugai! Jus 
užsakėte musų dirbtuvei paga
minti kovo mėnesį 12 t. meta
lo galanterijos gaminių. Jus 
turite tame plane įsakmiai nu
rodyti, kiek reikia gabalų, kiek 
tuzinų, kokio dydžio, kokia il
gio, žodžiu, tiek ir tokių, kiek 
ir kokių mes paprastai gamina
me, o ne ištisomis tonomis. Ki
taip, pagal jūsų planą:

1) bus gaminamos prekės, 
kurių niekas nepirks, o jeigu 
dėl tinkamų prekių stokos ir 
pirks ir tas nereikalingas, tai 
be reikalo bus erzinami pirkė
jai;

2) užuot atpigusios, prekės 
dar pabrangs, o svarbiausia

3) bus be reikalo sunaudoja
ma daugiau medžiagos, negu 
toms prekėms pagaminti reika
linga;

4) reikalingos vielos negali
ma gauti, nes vielos fabrikas

I taip pat dirba pagal toninį pla-

ną ir vietoje vartotinų prekių 
gamina per sunkias, o dėl to 
mažai betinkamas rinkai. Jei
gu Tamstos butiųnėte ai džiai 
perskaitę XVIII partijos konfe
rencijoje pasakytąją drg. Ma- 
lenkovo kalbą, tai būtumėte 
neparuošę tokių planų... (čia 
buvo pavartotas nespausdinti-

LOAN ASSOCIATION of Chicago 
JUSTIN MACKIEWICH, Pres. 
4192 Archer Avenue

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų 
MOKAME DIVIDENDŲ 3V2%

TU

Corner
' Damen' Ava.
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BRABEC’S EASY CREDIT! TAKE UP TO 2 YEARS TO PAY!

m' 0pen A _

2001-3-11 West 51 st St.
BRAflEC'S FURNITURE STORE 

BOUGHT 
AT AUCTION 
From Referee In Bankrupfcy (Fred HummeI Recelver) 

g CHOICE LOTS AND GOOD WILL OF THE 
f NEWCITY
I FURNITURE MART

1646-48 WEST 47TH STREET
J ■ ■ i r į

In Business for over 15 year* BANKRUPT 
Thl* Big Stock Togefher wlth Our Own Huge Furnitūra 

Stock Goes on Sale

M0NDAY
Storis ihe second big week 
of this Sensational Event that 
packed our store clear to the 
doors lašt week!

BRABEC’S TRADING STAMPS 
WITH ALL PURCHASES!

THIS IS THE NEW CITY FURNITURE MART BANK- 
RUPT STOCK AND GOOD WILL SOLD TO 

BRABEC’S FURNITURE STORE

Here Are Šame of the Sensational Bargains Offered
Even with a Growing Scarcity of Merchandise and Threatened Rise in Prices!

: THiS GOUPON IS GOOD FOR $2.'oo] You Gan Save in This Sale
" When You Open a $20.00 Charge Account at <I - n II 1
J Brab.c'.! NO CASH REQUIRED! q»2 Į froffl ĄQV to 60a OH a Dollar!

THIS COUPON IS WORTH ■*■*1 ww/0

Large 2-Pc. Parlor Saite _
Covered in a Good Gradejjaji gn 
of Tapestry A
New City Mart’s Price Was $59.95 MB
— Brabec’s Price .............................ON CREDIT 10c A DAY

2-Pc. PARLOR SUITE A „
A Very Fine Yelour Covėr $ "J ĮĮ .95 
New City Mart’s Price Was $69.95 H g 
—• Brabec’s Price ............................

Grab 'Em Quick!
9x12 FELT 

BASE RŪGS 
Beautiful tile and florai patterns with

New City M ar t* s Pr’cc Wa$ $5.95!
Brabec’s Price

TABLE TOP

GAS RANGE $1 0-95
New City Mart’s Price Wa» #39.95! ■
Brabec’i Price .........  ■
ALL WHITE TABLETOP DELUXE VESTA

GAS RANGE
Slightly chipped. New City Mart’a Price ■ ■ ■ ■ .......
Wai #59.95! Brabec’s Price.......................
DELUXE DETROIT JEWEL 1941 MODEL

GAS RANGE $A(L95
New City Mart’s Price Was #79.95! MMI ——
Brabec’s Price ................................................ ■

COMBINjMION RADIO - PHONOGRAPH spA 95 
LARGE WALNUT CABINET

New City Mart’s Price £79.95—Our Price  OH cmdit10. A »Ar

K MATTRESSES $C.95
Good construction. New City Mart’s -
Price Was $12.50! Brabec’s Price.........

spriEng MATTRESSES $O>95
With Guaranteed Construction. Ali ***<>--
Sizes! New City Mart’s Price Was
$19.95! Brabec’s Price . ...... ON CREDIT 10c A PAY

LINOLEUM LAID FREE
Call Hemlock 3200! Free Ėstimates!

CONGOLEUM INLAID INLAID TYPE

39c 69c 59c

Solid Oak 6-Po. Dinette Sėt
Box Seaf Chalrs $1 0.95
New City Mart’a Price W«s $29.95 I Q==
— Brabec’s Price  ...................... "

Sun Tan Flnish 5-Pc> Dinette Sėt
A Large, Well Braced Tableef% J| QE 
and Chairs *
New City Mart’s Price Was $39.95
— Brabec’s Price ........................ ON CREDIT 10c A DAY

FULL 6 CUBIC FT. CAPACITY NEW 1941 PHILCO

REFRIGERATOR $00.95
New City Mart’a Price wa» ON CREDIT 
#129.75! Brabec’s Price. . . 10c A DAY V W

REG. «39 - 9x12 WILT0N
AND AXMINSTER RŪGS

Out The, Go ai
New City Mart sold the«e $ #fl .98 
gorgeoua rūgs for $39.00! H ——
They’re your« now for about ■ .
half price . . . rich, deep pilė ■ ■LM 
fabries that will beautify your ■ 
floor! Come early! ON CREDIT 10c A DAT

CORNER 63RD & JUSTINE.
Southatde Mernber of Associated 

Paint Stores.
BERGMAN’S PAVASARIO 

IŠPARDAVIMAS
malevij, stėnų popieriaus Ir langų Reidų. 
Ateikite J didžiųjų krautuvę prie Justine 
gatvės kampo ir gaukite dykai sienų 
popieriaus pavyzdini knygų. Dekoruokite 
dabar—mokėkite vėliau pagal BERG
MAN’S naujuoju Lengvaus Biudžeto pla
nu. 10 savaiėių mokėtis. Ateikite ir pa
klauskit smulkmenų.

Sienų popierių nutrinjuoja dykai. 
PRISTATYMAS DYKAI 

Esf-A-Bee vidaus Žibanti balta ir visos 
naujausios spalvos virtuvėms ir maudy
nėms inaleva.
Ess-A-Bee Fiat Maleva luboms ir miega
mosioms balta ir 12 spal. Ess-A-Bee 4 
valandų varniftas gerai dėvisi ir nesidė- 
mėja baltai vandeny. 4 fh C

GALIONAS * I
Popierių Valyklls arba H. R. H. po <lc 
Atdara antradieniais, ketvirtad. ir 6eJta- 

čieniais iki 9 P. M.
Tel. I’ROSPECT 3140

Visose Vaistinėse ir
Smulkmenų Krautuvėse

Atrodykite Metus Jaunesni 
NATŪRALIAI ATRODANTI

Dantų Fleitai

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

Fleitai 
Pataisomi $1

$050•J iki
$35

Apkain.
Nemok.

Hejna Bros

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

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

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

Sekm. 10 iki 4.

Sopinę 
Barčus
RYTINĖ RADIO 

VALANDA
— iš stoties —

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

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

vaL ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vaL vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką Ir kitus (domius 

pranešimus.
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Subscription Kates:
$6.00 per year in Canada
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Totalitarine mašina turi riedėti

“biznio darymo” su Hitleriu, išreiškė net savo pasipik
tinimą tuo, kad Roosevelto administracija padrąsino ser
bus ir graikus nepasiduoti' Hitleriui ir žadėjo duoti jiems 
pagalbą. Girdi, tų tautų ^kraujas guli ant musų galvų, 
nes Amerikos valdžia įtraukė jas į nelaimę! O apie tai, 
kad nacių žvėris be jokio pagrindo šoko jas draskyti — 
nė vieno žodžio.

Šitaip yra atšipęs moralybės jausmas visuomenėje, 
dargi nekariaujančioje šalyje.

Pereitame pasaulio kate to nebuvo. Kaizerio armijų’ 
įsiveržimas i neutralią Belgiją iššaukė protestų audrą 
Europojfe ir Amerikoje, ir ji nenutilo tol, kol “hunų”1 
gaujos nebuvo išvytos iš visų okupuotųjų teritorijų.

Stalihas ir Mussolinis, Japonijos militaristai ir Hit
lerio rudmarškiriiai yra atlikę tiek daug piktadarybių, 
kad civilizuotoji žmonija su johris jau “apsiprato”. Jei
gu tie banditai laimėtų, tai išnyktų pašUiilyjb visos mo- 
'ralinės vertybės.

St. Miščikas-žiemyS.

Istorija be istorinės tiesos

Naciai baigia užkariauti Graikijos teritoriją, kuri 
yra pietrytiniame Europos kontinento kampe. Jie pagro
bė jau ir kai kurias graikų salas. Toliau į pietus guli 
Viduržemio juros vandiens. Juos kontroliuoja britų lai
vynas. Todėl kyla klausimas, kur dabar pasuks Hitlerio 
karo mašina?

Totalitarinės diktatūros mašina sustoti negali. Ji — 
taip, kaip dviratis — kuomet sustoja, virsta ant šono. 
Ji turi visą laiką riedėti.

Kuomet Hitlerio maširia atsimušė, kaip į sieną, i an
glų pasipriešinimą šiaur-vakariniame fronte, ji turėjo pa
sukti į (pietus ir rytus ir įvažiavo į Balkanų pusiausalį. 
Čia ji sutriuškino viską, kas tiktai buvo ant kelio, ir pa-1 
siekė vietą, iš kurios riedėti toliau ta pačia kryptim jau 
nebėra kur.

Dabar Hitleris gali pulti Turkiją ir per Dardanelus' 
bandyti pasiekti Aziją — arba maršuoti į vakarinį galą 
Viduržemio juros, kur Europa beveik susisiekia su Afri
ka. Šita kryptim eidamas, jisai turėtų okupuoti Ispaniją 
ir pulti Gibraltarą.

Kelios vokiečių divizijos yra ir šiaurės Afrikoje. Jos 
veržiasi į Egyptą. Hitleris turi jas kaip galint greičiau' 
sustiprinti, nes kitaip anglai jas sunaikintų. Galimas 
daiktas, kad dabar čia bus sukoncentruotos didžiausios 
jo pastangos.

Egyptas ir Suezo kanalas sudaro patį centrą ryti
niame karo fronte. Balkanų pusiausalis, kaip mums te
ko jau kartą šioje vietoje pastebėti, yra tik pryšakinės 
to fronto pozicijos. Naciai jas baigia paimti, bet pats ry
tinio fronto vidurys dar tebėra, galima sakyti, nepalies-

THYSSEN esąs miręs

Iš Miuncheno atėjo žinia į 
Vichy, kad Fritz ThyssOil, žino
mas Vokietijos pramonininkas, 
staigiai mirė koncentracijos 
stovykloje. Kol kas tos žinios 
patvirtinimo dar hera.

Thyssen’ą neseniai išdavė na
ciams Francuzijos vyriausybė. 
Jisai buvo pabėgęs iš Vokieti
jos ir apsigyvenęs Pietinėje 
Francuzijoje.

Seiliaus Tbyssen’Js buvo uo
lus Hitlerio rėmėjas ir gausiai 
šelpdavo rudniarškinių organi
zacijas.

MIRĖ CH. E. RUSSELL

Dalį šito fronto sudaro Palestina ir Irakas. Irake 
yka gausingi Mosulo naftos laukai. Iš jų gaūna gasoliną’ 
ir alyvą britų Viduržemio laivynas. Jeigu tie naftos lau
kai patektų į nacių rankas, britų laivynas Viduržemio 
juroje nebegalėtų veikti. Bet ant kelio į Mosulą guli Tur
kija, kurios teritorija, beje, sudaro didesnį žemes plotą, 
negu bet kurios valstybės Europbje, išimant fcusiją.

Kitas būdas išvyti britų laivyną iš Viduržemių juros 
yra, uždarant Suezo kanalą, šituo tikslu naciai tdri už
kariauti Egyptą. Jeigu britų Idivyno Viduržemio juroje 
nebūtų, Hitleris galėtų be kliūčių perkelti tiek kariuo
menės, kiek reikia, į Afriką ir Aziją ir paimti šitU'oš 
kontinentus į savo kontrolę.

Kuriuo keliu dabar riedės ilitlerio karo mašiha į šii
tas sritis, neilgai trukus pamatysime. Jisai turi bandyti 
jas paimti, o kad ne, tai visos jos pergalės Balkanįlbšė 
paliks be vertės.

Atšipęs doroves jausmas
Kuomet vokiečiai, italai ar kurie kiti agresoriai už

puola silpnesnę tautą, tai pasaulis šiandien jau nėbėsi- 
stebi. Jį interesuoja tiktai klausimas, ar agresijos auka 
priešinsis, ar ne; ir jeigu priešinsis, tdi ar ilgai tdš pa-1 
sipriešinimas tęsis.

Romanija, Bulgarija ir Vengrija pasidavė vokie
čiams be kovos. Jugoslavija, pb ilga svyravimo, nubarė 
gintis; bet per 12 dienų jos kariuomenė tapo išblaškyta 
— pirma negu ji buvo suspėjusi užimti pozicijas fronte., 
Graikija ginasi jau ketvirta savdite.

Daugeliui žmonių, kurie seka šituos žiaurius įvykius 
iš spaudos ir radio pranešimų, visai neateina į galvą 
mintis, kad baisi skriauda yra daroma toms iiekaltai tiž- 
pultoms arba pavergtoms tautems; kad agresoriai čia 
atlieka niekuo nepateisinamus smurto darbus. Rako eks
pertai ir kdmentatoriai dažnai pasvarsto, ar užpuolikas 
daug “pelnė”, sunaikindamas kraštą, iš kimo jisai gau
davo duonos ir visokių medžiagų; bet ristai kuris Jų pa
galvoja apie tai, kad užpuolikas sutrempė daug branges
nį dalyką, negu javų aruodai, dirbtuvės .ik geležinkeliai: 
kad jisai sutrempė žmogaus ir tautos teises.

Kųoiftet^ųžpultojį tauta tas savo teises bando apgin
ti ir hėlygi&je kov^je^.su užpuojikli buba parblokšta, tai 
ne vienas stebėtojas pasako: “Kam gi reikėjo priešintis’ 
ir kraują lieti, kuomet iš anksto buvo aišku; kad Užpiib- 
likas yra daug stipresnis!” Vienas iš tų Amerikos sena
torių, kurie pataria Jungtinėms Valstybėms rengtis prie

Šiomis dienomis mirė, sulau
kęs 80 metų amžiaus, Charles 
Edward Russell, vienas seniau
siųjų Amerikos sOciailstų.

Jisai buvo gimęs 1860 m. 
Iowa mieste Danvenport. Jo tė
vas buvo leidėjas ir redakto
rius, todėl Charles Ėdwdrd jau- 
ndme mažiuje pradėjo^ užsiimti 
žurnalisto- darbim Įstojęs į Sd- 
cialistų partšfąf j įsai > skleidė so
cializmo idėją raštu ir žodžiu. 
Partija statė jį kandidatu įvai
rioms valdinėms vietoms ir vie
ną kartą buvo riofnindvus jį sa
vo kandiddtu Į J. V. prezid'en- 
ths.

Rusšell buvo artimas prezi
dento Woodrow Wilsono drau
gas. Po to, kai Ldsijoje buvo 
nuverstas caras ir šdšidare de
mokratinę Vyriausybė SU Alek- 
šhndrd Kerenskiu pryšąkyje, 
prezidentas Wils6nas paskyrė 
Russell’į J. V. ambasadorium 
Rtisijai. Tai buvo Vienintelis 
“politiškas džabiiš”; kokį jisai 
yra turėjęs.

I 'I ♦ ’ ‘\ » t »

Charles Edward Russell buvo 
labdi (foro budo ir nuoširdus 
idealistas, kurį gerbė ne tik jo 
draugai, bet ir politiški priešai: 
Iki pat savo mirties jisai nesi
liovė beildradhrbiavęš socialisti
nėje spaudoje.

TYVL

Socialižmo tvarkoje pramonė, 
susisiekimo priemonės, tėiji pat 
ir žemės ukiš bus valdomi vi
suomenės. Todėl privatinę riuo- 
tavybę įį&k’ėis bėhdtą arba “ko
lektyvinė” nuosavybė. Tai yra 
žįhdmhš višielns, bedi kibk &p- 
šiŠvfetusiemš žmonėms, daly
kas.

Bet Maškvds klapčiukai Jiah- 
db tą sdcidlizmb tębrijos desiiį 
^avdi-tdti bolševikiškos tvarkos 
pąteisįnimųi. A. hijrilĮa paste
bėjo šitokį paragrafą Lietuvos 
šdcialdėihokfdtų pr'ogrdihe:

“Socializnias propaguos iv 
rems pUČiiį darbo ūkininkų 
savo noru slidaroihds kolek- 
iyVihiUš ulęius, kuriuos bus 
galima plačiu mąstu taikyti 
moderninės technikos it 
htokšld Įk-ieniohėš.”
Prie šilų socialdemokratų 

programo žodžių komunacių 
“fiureris” deda pastabą:

“Škahibd t’eisihgai it gra
žiai, hr ne? Bet tuo tarpu 
‘Keleivio’ ir ‘Naujienų’ re
daktoriai kasdien prakaituo
ja piusdaihi Sovietų Sąjun
gos kolektyvių ūkių sistemą.”
Tavorščius Bimbų nesižino, 

ką šnekąs. Visų-pirma, social
demokratų programas numato 
kolektyvinius ūkius sudaromus 
pačių ūkininką “savu noru”. O 
ar bolševikų valdomoje Rusijo
je “kolchozai” buvo sudaryti 
pačių ūkininkų noru? Visi ži
no, kad ne. Ūkininkai • buvo 
prievarta suvaryti į kolchozus. 
Jie atkakliai priešinosi tokiai 
Stalino politikai, ir šitoje kovo
je milijonai ūkininkų žuvo, pir
ma negu kolektyvinių ūkių sis
tema buvo įsteigta.

Antra, kolektyviniai ūkiai, 
pagal Socialdemokratų progra
mą, bus remiami socializmo 
tvarkoje, kuri įsikurs tuomet, 
kuomet kraštas bus tam pri
brendęs ekonominiu atžvilgiu ir 
kitais atžvilgiais. O ar Rusija 
buvo pribrendus socializmo 
tvarkai tuol-metu, kai Stalinas 
ėmė steigti i kolchozus? Ne. Ru
sija buvo ir dar šiandien tebė
ra labiausia ekonominiai atsili
kęs kraštas Europoje. Tik be
protis gali ! tokiame krašte ban
dyti kdrti sOcidližiho tvarką. 
Aiškd; kdd Rhsijds Žilienės to 
bolševikų “socializmo” nenorė
jo, ir jisai buvo Rusijoje įves
tas šinurto priemonėmis. Smur
to keiiil Įsteigta sistertia yra 
vergovė, o ne socializmas.

Socielistų programas yra ge
ras; bet jisai gali būti sėkmid- 
gai įvykdytas liktai tinkamose 
aplinkybėse ir tihkaiiiU laiku, 
jeigti jį vykdysi ne vibtoje ir 
netinkamu budu, tai išeis nesą- 
inOhb, driih kds hdrš dar blo
gesnio.

Bolševikai yrą pąndšds į bež
džione, kuri "girdėjo, kad, re- 
kėjiihui šdšilįihejtiš, pagelbsti 
dkiiiidi; Bet ji hbiŠiiiadė, kaip 
akiniai veikia, it užsidėjo juds 
ant uodegos.

linija fteikąlauja 
Panaikinti Brandi-
»*-M •: i. ri*r fni.T''ma Pikietuoti

(Tęsinys) i;
Buvo caro laikai! To caro, 

kuris buvo į purvus sumintas 
dabartinių valdovų Rusijoje.

šis laikotarpis buvo labai 
trumpas, tiek trumpas, jog md- 
žai ką tegalėjo žmonės neveik
ti, nes prasidėjo dvidešimto 
šimtmečio pirmu 7 dešimtmečiu 
ir Baigėsi antram dešimtmečiui 
įpusėjus.

Bei vtagj šią, JėŠiihtį metų 
Rušijos istorijioje pasakyta daug 
adugidd tlešoš dpib jos ptaėitį, 
hegu per iŠtislis <lii liikštdnčids 
metų!

kilo revoliucija, viena paskui 
kitą, žmonės galvojo, jog dabar 
bus galima tįsti tas, kds buvo 
suįriikdyta karti.

Tiesa, iš karto, pirmais ped- 
keriaiš, dešimčia niėtų, dar taip 
vadinamam revoliuciniam peri- 
jodui nepasibaigus, kuomet 
naujoji valdžia dar nebuvo vi
sai tvirta, reikėjo, stengtis vien 
savisaugos dėliai leisti tokius 
“istorinius” kurinius, kuriuoše 
visa praeitis, bent kiek sujung
ta su buvusiais valdovais, butų 
niekinama, bet visgi buvo išleis
ta bent nemažai taip vadinamų 
istorinių dokumentų, kurie tu
rėjo būti pagrindu busimai is
torijai, kurie turėjo nušviesti 
tikrą Rusijos tautos veidą. Gd 
dalis tų dokumentų buvo spe
cialiai parinkta, kad parodyti 
buvusių valdovų nesugebėjimą, 
bet visgi tai buvo dokumentai 
ir sulyginus su kitais, kurie dar 
buvo neišleisti, buvo galima ti
kėtis tiktos istorijos, teisingos, 
pamokinančios.

Tiesa, pirmi kuriniai šioje 
srityje buvo ne visai bešališki, 
buvo perdaug vieni juodinami 
vien iš neapykantos prieš buvu
sį valdantį luomą, bet šian
dien ?

Praslinkus ketvirčiui šimtme
čio, gavosi visai kas kita, negu 
buvo tikėtasi.

Šiandien grįžtame į tuos lai
kus, kuomet vėl istorija virsta 
vien pasaka, kuri graži, naudin
ga valdovams, bet nei kiek ne
pamokinanti.

šiandien istorija falsifikuoja
ma Rusijoje daug baisiau, ne
gu kada nors tai vyko Rusijoje.

šiahdien jau ne istorija, ne 
pasakos rašomos, bet meluo j įi
ma, meluojama per akis, prieš
tarai! j anta , sau kiekviename 
žingsnyjb, kuriama kažkas pa
našaus į melų rekordą, į bepro
tybę.

Nėra žodžių išreikšti tą mo- 
ralį supuvimą, tą nepaprastą

Streikas N. Y. Handkferchief
v Siuvykloj.

Circuit teisinas dabar svarsto 
International LddibS Garinei! t 
AVorkehš iiHijbš pHšyHią at
šaukti draudiiiią unijai pikie- 
tįibli New York Ifaridkerchief 
Manufacturing Company" dirb
tuvę, kur dar IbbeV^ksta strei
kas.

Kdihpahija išgavo laikiną 
draudimą; iiusiskųsdahta, kad 
Uhij‘4 “teVOrižlibja” nbštreikuo- 
jgnčlhs daroiriinkus.

.Dirbtuve randasi adr. 1015 
W. Adahis street.

NaiijifeHiij Pavasarinis 
PIKNIKAIS 

Gegužės 25’ 1941 
LIBERTY DARŽE

j ė, Ispahijbje...
Reikia, girdi, spręsti apie is

torinius asmenis tų laikų dva
sia ir gausis visai kas kita...

Negalėdamas visgi visai pa
teisinti Šiuos nepaprastus ebro 
žiaurumus, autorius teisina jį 
jent tuo, kad nežiūrint Visko,, 
jis visgi buvo galingas, gabus I®11, 
valdovas ir pirmas pareikalavo J 
Pabaltas sau, “motutei Lusijai”!j 
(Skaitykite ir įsitikinkite Pa-i 
leckiai, Krėvės kur gludi Pabal
tos okUpiaėijOš šaknys! Ne ta
riame Vadlavinie, bet... dar Jo
bo žiauriojo užsienių politiko
je).

Norėtųsi šių politikų ir istori
kų paklausti kuriems galams ir 
kdkia nauda “buvo Rusijai” nu
žudymas jo šunaus DiihitrO; 
niažamečiO kūdikio, kUtiš atlik-

vien patogių aplinkybių pasi
naudojimas.

Bei kur tuomet lieka Alck- 
sahdras Nevietis (Nevski), ku
ris bėk sumušė Livonijos brolė
ną, kuriam dargi ištisą filtną 
pa'aiikojo dabartiniai rusai?

Reiškia jis buvo niekas?
Tiesa, toje filmo j e parodyta 

tik jo gyvenimo pradžia, bet 
paslėpta jo galas, kuomet tas 
pats Nevietis visko neteko pas 
totorius, virto paprastu jų ver-

III.
Kaip nebus šventi dabarti

niams Rusijos valdovams Jonas 
Žiaurusis, kuomet jie eina jo 
kelio, kuOtiiet jie savo irielais, 
Shvo intrigomis, savo lavonų 
krūvomis, seniai juos peržengė, 
pralenkė, kiiomet jie eina to 
pačio Aleksandro Neviečio ta
ku vesdami Rusiją į pražūtį?

kaip nepatiks Petras Didysis, 
kuomet Molotovas norėdamas 

j skirtis su Žitidha, lygiai, kaip 
taš tėvo, Joiio žiauriojo Įsaky- Petras Didysis skirdamasis su 
riili? Ar tam, kad Rusija, nese- žmona, stengiasi tai pridengti 
niai išsigelbėjus šiek liek iš to- valstybiniais sumetimais? Pel- 
torių jungo — pergyventų dar ras Didysis apkaltino žmoną 
Šimtmetį piliėtinio karo dėka sąmoksle ir Uždarė vic 
visų tariamų Dimitrų, kuriuos nan, gi Molotovas įsakė 
pristatinėjo Maskvos sostan 
kaip tikrus lenkai, lietuviai ir 
kiti?

Kame to Jono genijus?
Jo intrigose? Jo nepaprasta

me žiaurume verčiant dargi jo 
dukteris, ištekėjusias už svetim
taučių karalių, būti “penkta ko
lona” savo vyro valstybėje? Tad 
kodėl smerkiama paskutinė ca- 
rienė, jei tiesa, kad ji tarnavo 
Vokietijai laike karo? Mastas 
turi būti vienas visiems arba 
tai ne istorinis mastas?

Jonas Žiaurusis pareikalavo 
Pabaltės? Kuo? Apsukrumu ir 
sutarčių nepildymu! Naudoda
masis kaimynų silpnybe, bet.. . 
juk tai ne genijaus darbas, bet

savo 
žmoną (žemčiužovną) nuteisti 
sovietų suvažiavime už apsilei
dimus ir išmesti iš centro?

Pasikartoja tie patys meto
dai, tie patys darbai!

Štai kodėl jiems reikalinga 
tokia istorija! Po ja jie nori pa
slėpti, pateisinti savo biauru- 
mus, savo darbus ir parodyti 
biaurybes kaip dieviška 
mat

Tokia istorija rašoma 
laikais, tokios istorijos
lauksime mes iš dabartinių val
dovų, kurie ne valdovai, bet 
bernai, tarnai, kaip buvo kadai
se rusų garbinami kunigaikščiai 
pas totorius.

(GALAS)

šiais 
susi-

Laiškas iš Lietuvos
DRISKIAI TIEK ĮKYRĖJO, NET ŠLYKŠTU
Atvažiuoja vienuose skuduruose, bet per porą savaičių' 

apsirengia ir jau į žmones lieka panašus. — Už ba
tus su aulais reikia mokėti 500 rublių. — Geriau ka
ras, iiegu tokia taika.

kaprOtiškuma, norint įtikinti 
tauta tame, ko niekad nebuvo, 
kas melas, bet kas gali pateisin
ti jų dabartinius kelius.

Pateisinti?..
Prieš ką? Prieš dabartinids 

pavaldinius, kurie visvien nega
li žodžio tarti, kurie dargi ne
gali šypsotis rankovėn skailyda- 
įhi dabartinių Rusijos istorikų 
pasakas apie' praeitį.

Viena išvada tegalima pada
ryti iš viso to: Rusijos liaudis 
«* . « ' H : .j. t - .išmokus skaityti ir rašyti Virto 
daug ąnalfabetiškėsnė, negu ne
pažindama raidžių!

Tai absurdas pasakysite?
Bęt kaip tuomet galima su

prasti liaudies tariamą apšvie
timą, jei jai drįstama pateikti 
tokios istorijos kokios rašomos 
šiandien Rusijoje, iš kokių mo
koma nė tik mokykloje, bet 
dajrgi universitete, kur autori
tetai^ yra Kostyliavai tvirtiną; 
jog Jonas Žiaurusis žiauriu nu
pieštas vien to laiko svetimtau
čių šnipų, kurių pranešimais rė
mėsi istorikai iki šioj,

Ji;s buvo žiaurus? Tiesa, gir
di, jis nužudė savo žmoną, ta
vo sumį, išžudė veik visus sd- 
vo artimuosius, bei girdi,.. tuo^ 
met buvo toki laikai, taip dd- 
resi ir kituose kraštuose: Vo
kietijoje, Prancūzijoje, Anglijo-

(Šį laišką gavo vienas chicagietis iš Vilniaus) *
Brangieji!

Gavau Jūsų laišką, širdingai 
dėkų. Iš musų išvažiuoja visi 
vokiečiai, kurie tik galėjo įro
dyti savo pilietybę — vokiečių. 
O mes paliksim čia kol kas ne
žinomam likimui. Tuščios mie
ste krautuvės. Vilna dėl kostiu
mo nuo 100 iki 300 rublių met- 
tras, ir šilkas geresnis po 50— 
75 rublius metras. Valdininkus 
visus išvijo iš tarnybų. Musų 
majorą jau iš trečios vietos iš
varė. Namus visus atėmė ir rei
kia mokėti už butą; gerai kol 
lauk nemeta, kitus savininkus 
visai išmetė.

Kas buvo tautininkas ar po
licijoj tarnavo, visai darbo ne
duoda. Musų krautuvę Vilniuje 
150 tukst. rublių vertės, namą 
Kaune ir banke 15 tūkstančių 
paėmė ir atsiuntė dar mokestį 
mokėt už praeitus metus 12 
tūkstančių. Kol neieško, dar 
baldų neaprašo. Turim dar ma
žą krautuvėlę ir turgavojam 
daržovėm. Tos dar neatima. 
Smilgiuos vis dar po senam gy
vena, ale jau gal pavasarį da
rys kolchozą (kolektyvų ūkį), 
paliks tik sodybą, arklį ir kar
vę, — taip sako. Stasys nori 
važiuoti į Smilgius. Jam čia ir 
li’ekaip. Jis jau Šaltkalvis ir 
skaitomas prie meistrų, padavė 
vakar anketą jam pasirašyti, 
kad laikys karišką discipliną ir 
kur ves, ten turi 
jis nepasirašė ir 
tos dirbtuvės, o 
žiuoti į kaimą.

Prekių visų negaunam, sako, 
leidfttib rteikia, o tokio itadbo- 
da. Jokių vaišių nėra, saldainiai

geresni 40 rublių kilo. Tuo tar
pu sotus mėsos ir duonos yra, 
kol bus neaišku.

Žmonės kalba, kad ims i A- 
meriką iš Lietuvos apie 300 
tūkstančių žmonių. Jei jus iš
girstumėt ir jei galima butų pa
dėkit Juozui su Kaziu. Gal R. 
padės išvažiuoti iš čia, nes jiems 
gali būti viso. Ir dabar tampo 
tardytojas ir naktimis nemiega

kelių mėnesių lik sužino, kur

kietijoje.

važiuoti. Tat 
noti išeiti iš 
pavasarį va

ir neatsitiks. Ale jei tik galėtų, 
butų gerai išvengti tų malonių. 
Mama su Pauliute dar šiaip taip 
laikos, bet visi mes geriau lauk
tum karo, negu tokios taikos. 
Šitie driskiai mums taip įkyrė
jo, net šlykštu. Žinai, atvažiuo
ja vienuose skuduruose per po
rą savaičių apsirengia, apsiauna 
ir jau į žmogų panašus. Greit 
manom, ir mes busim į juos 
panašus.

Vokiečiams turtą, kurį čia 
palieka, ėpmoka. Gal ir su A- 
merika galėtų taip susitarti, kad 
už musų turtą taip apmokėtų.

Laišką tą siunčiam per vieną 
inžinieriaus žmoną; šiandien jie 
į Vokietiją važiuoja. Man tik 
rašyk, kad gavai, daugiau nieko, 
nes aš laiško negausiu. Linkėji
mus nuo musų visų. Daug svei
katos ir je.i kaip apsirupinkit 
konservuotu maišiu ir šiltais 
drabužiais, batais, kol viskas 
laisva. Aš pirkau balus už 110 
rublių, o vyriški 500 rb. su au
lais.

Jei kas rašys iš Vokietijos, 
lai ndo mu$Q, dle Jus tik mums 
rašykit, kad gavot.



3

Trečiad., balandžio 30, 1941 NAUJIENOS, Chicago, III.
Rudolfas Blaumanis

Salo a Pa vasarį
(Tęsinys)

—Eikš, eikš, — šeimininkas 
ragino storu balsu. Alenos juo
ke buvo kažkas jį įžeidžiančio.

—Tikrai, nežinau ką sakyti. 
Man geda! Toks senis! Ir ką 
jis galvoja. Tikrai padūkęs! 
Ak Dieve, Dieve! — Ir vėl ji 
juokėsi, o mintys mišiniu su
kosi po jos galvą ... Septynias- 
dešimts dvejų metų ... našlys 
... Išpirktas ūkis ... ne vieno 
vaiko ... šeimininko pusėj ke
turi kambariai ir stiklo gon- 
kos...Už trejų, ketverių 'metų 
senis pasibaigs . .. gal ir už me
tų .. . Ir daug pinigų, sako, tu
rįs ... Ir obelynas ... slyvai, vy
šnios ir vynuogių namų iš- 
saulėj, ir senis gal už pusme
čio pasibaigs ... Ak Dieve, 
Dieve, O Andrius ...

—Aš pranešiu, kad tu atei
ni, — šaltai tarė Vanagas ir iš-

1941 M.

BIRŽELIO

JAUNIMO
PIKNIKAS
SUNSET PARKE

ėjo iš virtuvės.
Širdžiai smarkiai plakant, 

Alena skubiai nuplovė rankas, 
apšlakstė veidą, nors ji šįryt 
jau prausėsi, ir rūpestingai nu
sišluostė. ipaskui įėjo šeimynos 
kambarin ir atsisėdo ant savo 
lovos. Ji buvo lyg apkvaišus. 
Juk negalėjo ji tekėti už senio. 
Ne, ne, ką pasakys Andrius, 
ką žmonės kalbės . .. Bet atsa
kyti tokiam turčiui, kuri mer
gina tai padarytų.

Kad bent kas gerą patarimą 
duotų, ji galvojo, kad kas pa
sakytų kaip ilgai tas kelmas 
dar gyvens? Dvejus, trejus me
tus? Daugiau ketverių tai tur
būt ne. Septyniasdešimts šešeri 
... Tai didelė senatvė. Ar An
drius taip ilgai lauks? Ne, ne, 
Malniekas taip ilgai negyvens. 
Retai kas tiek gyvena... Bet 
kas žino? Jis iš senųjų žmonių 
... tvirtos veisles o jei išgy

vens iki astuonių dešimtų? Tai 
tuomet galės — kas per min
tys ... tegu jis eina kur sau no
ri, jei negalima žinoti, kada 
jis mirs.

Alena borėjo atsikalbėti ir 
bėgti iš kambario į lauką, bet 
kojos neklausė ir ji pasiliko 
besėdinti. Ji sėdėjo ir sėdėjo, 
raudo ir nerimo, kol atsidarė 
šeimininko kambario durys ir 
Vanagas išėjęs paragino: “Eik 
gi į vidų”.

—Tikrai nežinau, ar eiti 
ar neiti?

—O ko bijotis? Negi tuoj ta
ve išves.

Mergina atsistojo ir tykiai 
perėjusi kambarį pranyko už 
šeimininko kambario durų.

Suraukęs tarpuakius, Vana
gas ją nusekė. Prakeiktas tur
tas! Jis išėjo į lauką ir nera
mus vaikštinėjo po prienamę. 
Ar tikrai ji bus taip neišmin
tinga?

Kambary Alena pasiliko be
stovinti prie durų ir drovėjo
si akis pakelti. Ji gailėjosi e- 
jus. Nors ir žemėn prasmegti.

Malniekas elgėsi visai prie
šingai. Prielankiu žvilgsniu jis 
žiurėjo į Alenos veido rožes, 
pamojo galva, lyg ką anks
čiau apgalvota patvirtinda-

NAUJIENŲ-ACME TelechotP
John F. “Jafsie” Condon (dešinėj) sveikinasi su Pulk. 

Charles A. Lindbergu, masmitinge New Yorke, kur Lind- 
berghas pasakė kalbą, kad Amerika neturi eiti i karą. 
“Jafsie” savo laiku pagarsėjo ieškodamas pagrobto Lind- 
bęrgho kūdikio.

------------------■ ■ _■ --------------------.......-----------------------------------------------------.--------- -------------------------------------------------------------------------------- ... . —

Diena Iš Dienos
•

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms ,,,

(CHICAGOJE)

Leslie F. Veikti, 23, su Ber-
nice E. Zita, 19

Edward F. Orbick, 28, sti
Mbriica M. Krupa, 25

Reikalauja
Perskirų

Jtilia Jąnkfe ntbi Edvvard Jan
kė

Agrieš Banibilas nuo Pejter
Bahibilas

Gauna
Perskiras

Mai-garet Jancila nuo Peter 
JUtičila

GIMIMAI
CHICAGOJE

DIMPOLĮS, Patricia A., 4727 
South Wells Street, gimė ba
landžio 17, tėvai: GUst ir Caro-

, GALĄUSKAS, Alex, 1501 
North Hoyne Avenue, gimė ba
landžio 12, tėvai: Michael ir 
Cbnstahce.

ŽIGAS, Jbhn L., 3434 West 
Marųuette Rnad, gimė balan
džio 26, tėvai: John ir Estelle.

Pasiutęs Šuo Prie 
Belmont-Racine

Northsid'ėje, prie Belmont ir 
Racihė per porą dienų siautė 
pasiutęs šuo. žinoma, kad jisai 
apkandžiojo du berniukus.

Tie berniukai, ir kiti žmonės, 
kuriuos šuo irgi apkandžiojo, 
privalo tuojau kreiptis prie gy
dytojo. Kitaip jų gyvybės gali 
būti pavojuje.

Šį.perspėjimą prašo paskelb
ti Chicagos sveikatos departa
mentas.

Mirė Bedirbdamas 
Darželyje

70 metų amžiaus Matas Ru- 
dowich dirbo savo darželyje, 
adr. 3056 Lekington avenue. 
kur gyvena. Daktarai sako, kad 
jis turbut perdaug nuvargo, nes 
gavo širdies ataką ir ten pat

Jei Insurance reik, paa 
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEDUS
Atstovu

Prudential Ins. Co. of America 
175 W. Jackson HAR. 2504

Home Office Nevari, M. J.
4432 S. California Avė. Lai 4771

Remkite Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO—1VHOLESALE 
4707 S. Halsted SL
Tel. Foulevard 0014

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

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

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

apdraustas.

£X^X^tMATYKITE MUS!
Jqs persitikrinkite, kad Mes Turime Didžiausį Pasirinkimą 

_ Puikios Rūšies

• Lentų
• Medžiagų 

Strtgatrts
• Medžio 

Reikmenų 
Statybai

V orfuo'f
/ mIR VISOKIAU

SIŲ KITŲ STA
TYBOS ME

DŽIAGŲ

Mes finansuosime jušų namo pertaisymą ir pastatymą — Nieko nerei
kia numokėti. Mokėkite per Tris Metus—Apkąinavimai Nemokamai 

LtETVVIŠKAS PARDAVĖJAS

CARR-MOODY LUMBER CO.
STANLEY LITWINAS—Generalis Vedėjas

3039 So. Halsted St. VlCtory 1272

VISI TELEFONAI: 
ATLANTIC 4290

DYKAI Aprokavimas 
NEREIKIA NIEKO JMOKĖTI, 

36 Mėnesiai Išmokėjimui. 
Tikra lietuvių kompanija.

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

SOUTH CENTER PLUMBING & 
HEATING SUPPLY 00MPANY

6 West Garfield Blvd. įVVS1“.)

mas, ir glostė tiesiąja kaulė
tąja ranka kelį.

—Eikš gi arčiau,—jis tarė, 
rodydamas į kėdę.—šeiminin
kas juk tau sakė, kodėl esu 
atėjęs? — Ji nejudėjo ir nie
ko nesakė.

—Mano antrajai žmonai 
mirus, tuoj pradėjau galvoti 
apie naujas vedybas.—Malnie
kas tęsė toliau. —Esu įpratęs 
būti moteriškų rankų slaugo
mas, ir sunku man be jų. Bet 
ligšiol nesu man tinkamos su
tikęs. Kuri jauna, ta perdaug 
švanki, kiiri pagyvenusi ta 
per lėta. Ir nė viena nesugeba 
didelio ūkio vesti. Abi mano 
nabašninkės buvo moteriškės 
gudrios ir . mokėjo mitriai ap- 
siruošti. Tokios ir dabar aš 
ieškau. Jau antri melai, kaip 
aš žiuri į tave ir matau, kad 
tu ne tokia pliuškė, kaip kitos. 
Tu turi šeimininkės gabumų. 
Tau nė jauste nejaučiant aš 
tave sekiau ir įkainavau tavo 
elgesį. Ganydama tu be rei
kalo nerėkauji ant gyvulių, 
kaip tai mano mergės, taip 
pat ir jūsų piemens daro. Gy
vulys, tiesa, nesupranta, ar 
jį vadina šėtonu, ar pragaro 
veisle... ar meiliu žodžiu sako. 
Jam tat vistiek. Bet žmogaus 
širdį iš tokių žodžių galima 
pažinti. Ir lygiai kaip liežuvį, 
tu suvaldai ir savo rankas. Ne 
vien mušimą čia turiu galvoj. 
Tu suvaldai savo pirštus ir 
kituos dalykuos.. Druska juk 
pigi. Bet ar dėl to tu kada 
nors esi peršudžius sriubą? 
Vanduo nieko nekasiuoju. Bet 
juk niekada dėl to nesi duo
nos per skystai įmįešusi. Ki- 
tdhi ničrgom lai niekai. Kaip 
pasiseka, taip gerai? Tu no 
laiilie pasitiki, bet dargi visa 
galvotai. Tai šeimininkės ga
bumas. () ką tu mah'ai apie 
Malniėkus? Ar eisi į juos.

Niekas negalėjo geriau nu
lyginti Alenai kelią į Malhic- 
kiis, kaip šie šeiiio žodžiai. Ji 
jautėsi nudžiugusi tuoiii ne
lauktu gyrimu ir jos susigėdi
ntas ėmė nykti. Bene aštuone
rius metus jo našlauta, aštuo
nerius melus jo bergždžiai ie
škota kol surasta jinai. Tai 
buvo garbė.

—NU, ką sakai?
—Nežinau. Nesu dar apgal

vojus, — Alena kukliai atsakė.
--Ko čia daug galvoti. Da

lykas aiškus. Man, seniui rėi- 
galihga slaugytoja. Tai viena. 
Malniekam reikalinga protin
ga šeinlininkc. Tai antra. Už 
tas dvi... dvi... taip sakant, pa
slaugas po trejų, ketverių me
telių Malhiekai teks tavo nuo
savybėn. Ilgiau juk begyven
siu. Mano tėvas įhirė šešias
dešimt devynių metų amžiaus, 
senelis septyniasdešimt trejų. 
Ir mano laikas arti, ir išmint 
tingiau butų apie karstą ma

nyti, negu dpie... bet ką pada
lysi! Turui tokią Užgaidą: 
neguliu pakęsti, kol dar gy
vas, kad MalniekUos neria 
tvarkos. Bandžiau ir šiaip ir 
taip. Bet svetimos raiikos lie
ka svetimos, nors iiidkek al
gos kiek nori. Dėlto, matai, ir 
sumaniau vesti. Aš sakdu tau 
vish aiškiai. Gyvensim kaip 
tėvas su dukra, kaip vaikas su 
tcvU. Kokio čia dar galvosū
kio reikia? Eikš, duok ranką 
ir -sakyk “taip!” i

Malniekas kalbėjo taip iš
mintingai, jo balsas skambėjo 
taip įtikinančiai, kad Alena 
norėjo eiti ir siekti ranką. An
drius juk gali palaukti. Dėl 
tokio ūkio juk verta trejus, 
ketverius metus palaukti. O 
ilgiau Malhiekas negyvens, 
juk pats sakė ir lai, tur būt. 
jautė. Malniekas įie veidmai
nis. Alena pakėlė galvą ir — 
krūptelėjo. Ten prie stalo sė
dėjo žilgalvis; su pliku viršu
galviu ir pldhučiais, baltais 
plaukais, plonoka, ilga barz
da, raukšlėtu veidu ir lyg tau
kuose plaukiojančiom akim. 
Jo lupos buvo nublankusios, 
dantys ilgi, pajuodavę.. Kok
tumas sugniaužė Alenos sielą, 
Šio senio žmona! Niekupiiiet! 
...Bet ūkis! Bet turtas ir lais
vas, lengvas gyvenimas!... O, 
o, o!

—-Eikš, duok gi ranką ir sa
kyk “taip”.

—Nežinau, nežinau... mudu 
gal nesu tarsim, nesutiksim.

(Bus daugiau)..

line. darželyje sukritęs staigiai mirė.

N epriklausomybe 
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 3%%.
KEISTUTO SAV1NGS

and LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS, Sec.

3236 S. Halsted St. C AL. 4118

MASTER WIND0W SHADE CO.
S. J. .Vondrak Tel. Lafayette 456<» f

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

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)
» ........n . ;'   —1  .................................. . ........................ ......................... ...... . ■ /

FOit NEW

PACKARD - CHRYSLER - PLYMOUTH

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US”

EB

1 KO NORITE? AR NEAIŠKIA, MURZINA? 
AR SKAISČIĄ, RYŠKU MALIAVĄ?

Žinoma, kad nogite nialiavos, kuri kiioskaisčiau- 
l š»a it gražiausią. Tekia maliava yra 0’Brięn 
k“Keycd’ (“suderinta”). Maliava Sienoms ir Med- 
B .ši u i.. .gražesne, naujesnė; gerešhė ... “Siiderihta 
^harmonizuotis su jusū įrengimais. Gatavai su

maišyta, priruošta naudoti. Ir nekainuoja daugiau!

Naujienų Pavasarinis
PIKNIKAS

Sekmadienį, 
Gegužės 25. 1941 

LIBERTY DARŽE 
WILLOW " SPRINGS, ILL.

LAFayette 9500
ROCkwell 1740

CANal 4716

O'BRIEN'S Jtąuid- Velkei 
maliavą sienoms, kuri ištikro 
yra niiplaun'arili—maliorių fa
voritas. Gaminama Suderintose 
Spalvose—
Galionas ....................................... .

O’BRIEN’S
(didelio spindėjimo finišas sie
noms, . luboms ir medžiui. Vi
suomet gali nuplauti. Nesitęps. 
Suderintos Spalvos C O O E Galionas ..................  O-dO

O'BRIEN’S
rupi maliava sienoms, lubomš, 
medžiui. Labai modemiška.. Get
rai plaunasi. Sude-
irintos Spalvos. Vi GI. 1 ■ 1 w

Negeistantis Baltas ENAMEL 
Blizgėte blizga, virtuvėms ir 
maudyklėms, nepagel tonuos. 
Vieno dažymo užtenka. Plau
nama. Išdžiųstą per C4 
naktį. Kvorta* ■ -“U

BARTA St LEJCAR
ARCHER AVĖ.
WEST 26th STREET 
blŲe island Avė.

Ką Jūsų Sūnūs SKAITO?
Ar seka jis lietuviškąjį gyvenimą? Ar žino kas dedasi tarp lietuvių?

Jei jis skaitys JAUNIMĄ, jo santykiai sii viskuo lietuviška bus tamp
rus. JAUNIMAS rašo Viską apie lietuvius ANGLŲ KALBA, kad jauna
jai kartai butų lengvai suprantama.

Šiandien, kada visi lietuviai r~ 
įsijungę darban pavergtos te- ' 
vų žemes labui, svarbu, kad j 
mttšų jaunoji karta jame , 
dalyvautų. ,

*
Užrašykite JAUNIMĄ savo sunul 
ar dukterei — JAUNIMAS jiems |
pątiks. » ■
JAUNIMAS METAMS TIK ........ .  | 1

PRISIŲSKITE ŠIĄ ATKARPĄ IŠPILDYTĄ SU $1.00

JAUNIMAS,
1739 So. Halsted Street
Chicago, Illinois.

Prisiunčiu vieną dolerį ($1.00) už kurį pra
šau siuntinėti JAUNIMĄ per viehiis metus se
kančiai

Vardas, pavardė.................... .......................................
Gatvės AUrfešas ...............  .....
Miestas ir valst. ............................................................

Sieniniai popieriai, ma lia vos, 
aliejai, automobilių įrankiai, pei
liai ir namų reikmenys, taipgi 
plumbingas ir elektros prietaisai

PEOPLES 
Hardvvare & Paint Co.

1901 WEST 47th STREET 
Tel. LAFayette 4139

STATOME NAUJUS
NAMUS

• Mūrinius arba medinius
• Taipgi taisome senus
• Parupinam paskolas 

lengvomis sąlygomis
• Jei turi lotą, pastatysim 

namą ir mokėsi už jį 
kaip rendą

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

• Aprokavimas dykai

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

Phone LAFayette 5824

TONY LUKOŠIUS ’
Geriausias Brighton Parko

DRABUŽIU
VALYTOJAS

2555 W. 43rd St.
Reikalui Esant šaukite:

Tel. Lafayette 1310

• 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 SL 
Tel. ENG. 5883-5840

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St
Saukit Tel. VICTORY
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RYTOJ ATIDARYS ANGLIES KASYKLAS 
ILLINOIS IR INDIANOJE

DĖDĖS ŠAMO SPARNAI PLEČIASI IR AUGA

Pietiniai ir šiauriniai Operatoriai Pakėlė Algas
SPRINGFIELD, III. — Su 

prezidento Roosevelto interven
cija likvidavus angliakasiu 
streiką, Illinois (taipgi Indiana 
valstijos) kasyklos bus atida
rytos rytoj, o kai kurios penk 
tadienį.

Unija sutiko streiką baigti, 
kai pietinių valstijų operatoriai 
pranešė prezidentui Roosevel- 
tui, kad jie pakelia kasėjams 
pietiniuose distriktuose algas 
nuo $5.60 iki $6.60 dienai, ir 
sutinka derėtis su unija dvie
jų metų sutartj pasirašyti.

III. Kasėjai Gaus $7
Illinois valstijos kasyklos 

priklauso ne prie pietinio, bet 
šiaurinio distrikto, todėl Illinois 
kasėjams dienos alga bus $7.00. 
šiauriniai operatoriai tiek suti
ko mokėti.

Pietiniai mokės 40 centų ma
giau, kad skirtumas padengtų 
jiėnis tenkančias didesnius gelž- 
kelių kaštus, ir duotų jiems ga
limybę su šiaurinėmis kasyklo
mis konkuruoti.

III. Dirba 45,000
Illinois valstijos kasyklose 

dirba apie 45,000 kasėjų. Ka

i.
2

3
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

’oįn jf. Nuimto
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

A M BU L A N C E 
DIENĄ IR NAKTĮ 

Visi Tel. YARDS 1741-1742 
^605-07 So. Hermitage Avė. 

South Fairfield Avenue 
Telefonas LAFAYĘTTE 0727 

~ £ KOPLYČIOS VISOSE jLFyiVOl CHICAGOS DALYSE

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

Su POVILU ŠALTIMIERU

ryt-

Laidotuvių Direktoriai

dangi dėl streiko, kuris kilo ba
landžio 1 d., daugelyj pramonių 
jau ėmė pritrukti anglių, tai 
per kurį laiką kasyklos dabai 
labai gerai dirbs.

Nauji Kontraktai 
Chicagos, Kitų III.
Miestų Firmoms

Presto-Gas Gavo $92,000
WASHINGTON, D. C.—Ka

ro departamentas (armija) va
kar išleido keletą kariškų kon
traktų kelioms bendrovėms Chi- 
cagoje ir Illinois taipgi India
nos miestuose.

Žemiau seka jų sąrašas:
International Smelting & Re- 

fining Company, East Chicago,
lnd. , $2,964.

Graybar Electric Company,
lne. , Chicago; $2,182.

Ste\vart-Warner Company, 
Chicago; $3,271.

Presto Gas Manufacturing 
Company, Chicago; $950.

Victor Manufacturing & Gas- 
ket Company, Chicago; $686.

NAUJIENŲ-ACME Tclenhoto
Su kiekviena diena vis daugiau ir daugiau didžiųjų Douglas A-20A bombonešių išsirita iš Douglas dirb

tuvių, Santa Mohica, Cal. Jie perduodami J. V. Armijos aviacijai kaip greitai jie padirbami. Paveiksle matosi 
keli, kurie tuoj bus niiiėkdinti reikiamon stovyklom

Presto Gas Manufacturing 
Company, Chicago; $92,344.

Seymour & Peck Company, 
Chicago; $4,680.

Owens-Illinois Glass Compa
ny, Alton; $2,040.

Fordo Dirbtuvė 
Dirbs Šešias 
Dienas Savaitėj

Mokės Viršlaikį Už 
Ekstra Dieną

DETROIT, Mich. — Fordo 
River-Rouge dirbtuvė skelbia 
kad per gegužės mėnesį bandys 
pagaminti 130,000 automobilių 
todėl įveda šešių darbo dienų 
savaitę.

Už šeštą darbo dieną kum 
panija mokės darbininkams 
viršlaikio algą (D/ž reguliarūs 
algos). i. ■ 6

. • . ■ • . ..J_______

Atleidinėjami Demo
kratai Ruošiasi 
Eiti į Teismų
Šalinami Iš Civilės Tarnybos 

Darbų
SPRINGFIELD, III. — Ro- 

publikonai, naujieji Illinois val
stijos gaspadoriai, atleido apie 
1,600 demokratų, turinčių val- 
stijinius civilės tarnybos dar
bus.

Protestuodami, kad tai nele
galu, atleistieji ruošiasi eiti į 
teismą už savo darbus kovoti. 
Civilės tarnybos įstatymais ei
nant, valdininkas negali būti 
prašalintas iš tarnybos, su kiek
vienu valdančios partijos pasi
keitimu.

Moterys Vis Dar 
Kovoja Prieš 8 
Vai. Įstatymą

Nenori “Suvaržymų”
SPRINGFIELD, Ilk — Illi

nois Women’s Concord, orga
nizacija atstovaujanti apie 80,- 
000 profesionalių ir “baltakal 
nierių” tarnautojų, tarp legis- 
’aturos narių varo smarkią agi
taciją už pasiūlymą No. 499, 
kuris panaikintų 8 darbo vą- 
’andų suvaržymą profesiona- 
ėms ir moterims dirbančiam, 
raštinėse.

Jos skundžiasi, kad dėl to su
varžymo jos yra atstatomos iš 
darbų ir jų vietas užima vyrai, 
kuriems darbo valandų skaičius 
nėra aprubežiuotas.

NAUJfENU-ACME Telephnto
Moses H. Kamerman, Chcagos advokatas, ir Mrs. 

Kamerman, šli pustrečių metų amžiaus Donald Press- 
bcrgeiy kurį jie .augina savo namupse/ nors jo nėra 
teisėtai įsūniję. Tikrieji vaiko globėjai, Jewish Chari- 
ties of Chicago, nori jį atsiimti sakydami, kad Kamer- 
manų namai* “kultūriniai ir moksliniai yra per geri 
kūdikiui.” '

Pienas Illinois 
Naujokams

T , .. ''

CAMP FORREST, Tenn. — 
Pradedant vakar diena, Illinois 
valstijos naujokai, kurie yra la
vinami šioje stovykloje, kas
dien gaus po pusę pantės pie
no. Naujokai ir ikišiol gaudavo 
pieno, bet nereguliariai.

Brabec Department 
Store Išpirko New 
City Sandėlį

, r....... I ..I

Rytoj Išparduoda Supirktas 
Prekes

Brabec Department Store, 
2001-11 West 51st Street, šio
mis dienomis varžytinėse išpir
ko lietuvių valdytą New City 
Furniture Company sandėlį, ad. 
1646-48 West 47th Street. Ta 
ištaiga kiek laiko atgal pasi
davė bankrotui ir neseniai re- 
ceiveris Fred Hummel pardavė 
kaip jos staką, taip visus įren
gimus ir vardą.

Nupigintos Kdinbs
Naujieji savininkai, Barbec 

Dept. Store rytoj pradeda New 
City sandėlio prekes išpardavi 
neti smarkiai numuštomis kai
nomis. Galima gauti daug viso
kiausių baldų nahiarhs, miega
mųjų, valgomųjų, kilimą, šal
dytuvų, li’ving room s&tų, radid 
aparatų, matrasų, linoleumu 
(“klijonkių”) ir tam panašiai.

New City Fųtpitui’e Co^ tu
rėjo didelį modernišką sandėlį 
Town of Lake apylinkėje, aukš
čiau paduotu 47-tos gatvės ad ' 
resu. .

Garsinkitės “N-nose”

AKIĮJ SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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 

Nedėliomis 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 
........................... -...■■■■r-................ .

Naujienų Pavasarinis
PIKNIKAS

Gegužės 25, 1941 
Liberty Darže 

Willow Springs, III.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽTS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

^nrodomis ir Nedėl pasai sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

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

+
Dr. F. Pulsucki LeVan

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

A. Montvid. M. D.
West Town State Bank BIdg.

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

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj .pagal sutartį.

DR. BRUNO ,T. 
ZTTBRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

niai*? nagai susitarimą 
Telefonas Hemlnck 7899. 
Namų tel. Republic 4688

Tel^HYDE P ARK 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir Vaikų Ligų Gydytoja 
Dabar priiminės ligonius namuose 

6733 S. Crandon Avė.
Vizitai sulig sutarties 

(išskiriant trečiadienius ir šešta.)

$10,000 Už Nulauž
tą Nosį

Mrs. Della Nightingalc, susto
jo Bill-Liz alinėje, 63rd ir In- 
gleside avenue, išgerti stiklą 
alaus. Jai ten bebūnant, tarp 
dviejų klijentų kilo muštynės ir 
moteriškei teko vienas smūgis 
į veidą, kuris nulaužė jai nosį.

Ji dabar užvedė bylą Supę* 
lior teisme, reikalaudama $10,- 
000 atlyginimo iš alinės savi
ninkų.

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tcl. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai vakaro ir nagai sutarti. 
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

Tš RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gvdn staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus. > ■

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

Valandos nuo 1Q-—-12 pietų ir f 
nuo 6 iki 7:30 vai. vak. kiekvieną 
dieną, išskiriant šeštadienio vakaro 
ir nedėliomis.

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai diena.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVF.

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

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

Dentistai
4740 SO. ASHLAND AVENUE

(Virš Andes Candies krautuvės)
ŽEMOS KAINOS

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

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearbom 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. Dearbom St.
Room 1230

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

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
TeL CALumet 6877

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

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

3149 Sp. HALSTED STREET 
TeL VlCtory 2679

JMU*. fe i
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ONA KAITIENE IR SŪNŪS JONAS JAU 
ILSISI TAUTIŠKOSE KAPINĖSE

i’. M. Kaitis išvyko atgal j Hunlock Creek, Pa
Laidotuvėse dalyvavo daug žmonių; abu palaidoti šeimos 

lote Tautiškose Kapinėse
Praėjusį šeštadienį, balandžio 

23 d., Lietuvių Tautiškose ka
pinėse, įvyko dvigubos laidotu
vės ; seniai ir gerai chicagte- 
čiams pažįstamos šeimos narių: 
Onos Kaitienės ir josios sunaus 
Jono.

laikė referatus ir t.t.
Reikia priminti, kad ir Chi

cagos Lietuvių Draugija gimė 
Kaičių pastogėje, o P. M. Kai
tis buvo jos pirmuoju preziden
tu.

L914 Mirė Duktė

ATRODO, KAD WAITKUS IŠĖJO LAIME 
TOJU IR PASILIEKA SU CUBS 

Konkurentas Išsiųstas Kiton Mažesnėn 
Komandon

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

Kaičių šeima per daugelį me
tų gyveno Chicagoje, ir žymiai 
prisidėjo prie Chicagos lietuvių 
kultūros istorijos. P. M. Kaitis 
northaaidėje, prie North ir 
Ashland Avės., užlaikė krautu
vę; galanterijos, knygų, laiva 
korčių agentūrą ir spaustuvę. 
Ona Kaitienė iŠ profesijos buvo 
akušerė ir daugeliui lietuvių šei
mų patarnavo.

Aukštos Kultūros žmonės
Abu Kaičiai buvo aukštos 

kultūros ir progresyviai žmo
nės; darbavosi visuomenes kul
tūrinimo dirvoje, rašinėjo į laik
raščius, vėliau leido patys mė
nesinį žurnalą; išleido keliolikų 
vertų knygų, sakė prakalbas,

Paskutiniais 10 metų, Kai
čiai, sulaukę senatvės, išsikėlė 
į Hunlock Creek, Pennsylvania, 
į mažų ūkę, ir visą laiką ten 
gyveno.

Bet čia Chicagoj e praleidi 
savo visą produktyvųjį gyveni
mą, ir Tautiškose kapinėse tu
rėjo įsigiję lotą, kur jau 1914 
metais buvo palaidota jų jau
nutė duktė Milda. Ji buvo pa
sižymėjusi smuikininkė nors 
vos 15 metų amžiaus, ir ant 
loto jau buvo pastatytas šei
mos paminklas.

Norėjo Ilsėtis. Tautiškose 
Kapinėse

PETRAS ,URBANAVIČIA, 
Gyv. 5633 So. Wells St. 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 28 d., 1941 m., su
laukęs pusės amž., gimęs Lie
tuvoje.

Amerikoj išgyveno 32 m.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Oną, po tėvais Dar
gaitę; sūnų Joną, marčią Mar- 
thą ir anūką John Jr., duk
terį Helen ir daug kitų gimi
nių.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu- 
deikio kopi., 4605 So. Hermi- 
tage Avė. Laidotuvės įvyks 
ketvirtad., gegužės 1 dieną, 
8.30 v. ryto iš kopi. į šv. Kry
žiaus parap. bažnyčią, kurio- 
jb atsibus gedulingos' pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į Šv. Kazimie
ro kapines.

Visi a. a. Petro Urbanavi
čiaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti ‘jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Moteris, 
Sūnūs, Marčia, Dukterys ir 
Giminės.

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

Tad, ir Ona Kaitienč pageida
vo, kad josios palaikai butų pa
laidoti šeimos lote. Ji mirė lap
kričio 8 d., 1940 mietais, ir kri- 
moratorij oje buvo sudeginta 
pagal jos pageidavimą. Kovo 
10 d., 1941 metais, pasimirė jų
jų sunūs Jonas, Hawaiin salose. 
Jis 
ne.

nai 
vui.

JURGIS KAZLAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 26 d., 8:15 valandą 
vakare, 1941 m., sulaukęs pu
sės amžiaus; gimęs Lietuvoje, 
Šiaulių apskr., Žagarės parap. 
Amerikoj išgyveno 30 metų. 
Paliko dideliame nuliudime 2 
seseris: Uršulę Kuzminskie- 
nę ir jos sūnų Stanislovą, ir 
Oną Drigotienę, švogerį An
taną ir jų sūnų Vincentą; 
Lietuvoje brolį Juozapą ir jo 
šeimyną, 2 seseris: Marijoną 
ir Johanną. Kūnas pašarvo
tas randasi J. Liulevičiaus 
koplyčioje, 4348 S. California 
avė.

Laidotuvės įvyks ketvirta
dienį, gegužės 1 d., 1:30 vai. 
po pietų iš koplyčios bus nu
lydėtas į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Jurgio Kazlausko 
giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: 
Seserys, švogeris ir 

kiti giminės.
Laidotuvėse patarnauja lai

dotuvių direktorius J. Liule- 
vičius; tel. Lafayette 3572.

I uy > L ll\IU V įsas Pasaulio 
Dalis

S KVIETKIN1NKAŠ
I Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street 

Tel, YARDS 7308

i
Reta Viešnia 
Lietuvių 
Parengimuose

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-Darbininklų Reikia

GERI DARBAI GERA 
MOKESTIS

REIKALINGI VYRAI ir moterys 
dirbtuves, (ofisus, viešbučius ir 

namų darbus.
PARK

6306 Cottage Grove. Bank Bldg.

VAIKINŲ IR MERGINŲ 
100 vaikinų ir merginų reikalinga 
išmokt! dirbti ofiso arba fabriko 
darbą. Nereikia patyrimo—algos nuo 
$14 iki $18. Visi darbai garantuoti.

TR1 ANGLE AGENCY
25 E. Jackson Blvd. 13-to Aukšto

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS DARBININKAS 
ne per senas prie Roadhouse. Mo
kestis gera ir gyvenimas; geri na
mai, geram žmogui. 5700 W. 79th 
St. Tel. Summit 868W1.

PAIEŠKAU DUONKEPIO .prie 
juodos duonos. 10502 So. Michigan 
Avė. J. Visockis.

REIKALINGAS PORTERIS dirb
ti Taverne, 1544 So. Cicero Avė., 
CICERO.

Edwardas S. Waitkus

REIKIA PATYRUSIŲ skudurų 
sortuotojų. Gera alga. SMITH and 
PLOTKIN, 1101 So. Fairfield Avė. 
Van Buren 6151.

OPERATORIŲ NARROW maši
noms. Tiktai patyrusių. C. and C. 
URN BAG COMPANY, 1215 West 
Grand Avenue.

REIKALINGA PATYRUSI vei- 
terka, dirbti pilną laiką — pasto
vus darbas. 3313 Broadvvay.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemfe Pardavimui

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

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

INSURANCE
4631 S. Ashland Avė.

TeL YARDS 1001.

REIKALINGA PATYRUSI mer
gina prie abelno namų darbo ir 
valgio 2 vaikai, būti. $8 iki $10. 
Daktaro namas. BUCkingham 8070

REIKALINGA MERGINA prie 
bendro namų darbo, prie .paprasto 
valgio gaminimo, nėra plovimo, 
nuosavas kambarys ir maudynė— 
prie suaugusių — gera alga.

LAKevievv 9731.

REIKALINGA PATYRUSIŲ mer
ginų dėl “Shirt Folders” — “Col- 
lar and Cuff Pressers” — 38c. per 
valandą. 3001 W. 51st St.

BARGENAS 7 KAMBARIŲ mo
derniškas namas, su gaso šiluma, 
tile maudynė, 2 karų apšildomas 
garažas, arti transportacijos, baž
nyčių, mokyklų ir krautuvių.

4432 N. Central Park Avė.
Irving 0499.

CEMENTO blokų bungalow 7 
kambarių, 2 mašinų garažas. Hot 
watcr šiluma. Gasas ir elektra, vi
si patogumai. Labai gražus daržas, 
2 lotų priekis. Galima vartoti biz
niui ar privatiniam gyvenimui. Viš- 
tininkai. Kaina labai prieinama. 
Klauskite,

BETTY KUS1C,
ICMOiO South ir 1 blokas East 

nuo Ridgeland Avė. 
Chicago Ridge, 111.

tarnavo Su’v. Valstijų laivy- 
Jis irgi buvo sudegintas pa- 
šeifhos norą, ir jojo pele- 
buvo persiųsti orlaiviu

Sūnūs Gyv. Chicagoj

te-

Patsai P. M. Kaitis, jau 
laukęs 74 metų, kaip kada 
galiuoja, ir laukė tinkamos pro
gos ypatiškai atvežti abiejų pe
lenus Chicagon. Balandžio 21 
atvyko su ypatingu siuntiniu, 
pas šunų Antaną, kuris gy vena 
Chicagoj, Portage Parko apie- 
linkėj, ir ten parke turi tarny
bą. Bėgyje suvaitos sutvarkė 
laidotuvių reikalus su pagelba 
laid. direktoriaus P. Ridiko, ir 
šeštadienio popietyje skaitlinga 
eilė mašinų išlydėjo pelenus iš 
Ridiko 'koplyčios į “Tautišką
sias”.

Atvažiavus Į kapines jau bu
vo rasta skaitlinga minia north- 
saidiečių, kurie buvo atvažiavę 
tiesiai iš namų.

Laidotuvių Apeigos

švi

ne-

Nuo pereito vasario mėnesio, 
kada Ghicago Cubs beisbolo 
komanda pradėjo savo treni
ruotę Californijoj, tyme vyko 
smarki konipeticija tarp dvie
jų jaunų lošikų už reguliarų 
pirmojo beismeno darbų.

Vienas jų — Ripp Russell-, 
jau du sezonu išlošęs toj pozi
cijoj, ir rodąs aiškius gabumus. 
Kitas iš tų kompetitorių buvo 
21 metų amžiaus lietuvis, Ed- 
wardas S. Waitkus.

P-lė Evelyn Bu r baite
Turbut vienatinė lietuvaite 

Ch icag oje, kuri vartoja šį ypa
tingą instrumentų — marimba 
(“cimbalus”). Turėsime prpgą 
išgirsti ją stambinant solo ry
toj vakare, Pirmos Gegužės ap- 
vaikščiojime, Mildos svetainėje, 
3142 S. Halsted St., pradžia 8 
vai. vakare. Įžangą veltui.

Rengia Liet. Socialistų Są
jungos Chicagos Centralė ir 
Liet. Darb/ Draugijos 4 kuopos 
bendrai. Bus prakalbos ir keli 
kiti muzikaliai numeriai, 
yra kviečiami atsilankyti,

DARBAI atdari berniukams ir 
vyrams, Dirbtuvėse, Garažuose, Ga- 
so Stotyse, ^Shippingruimiuose, 
Stockkrumiuose, Krautuvėse, Val
gyklose, Ofisuose.

Paųiatykit mus TUOJAU!
ATLAS EMPLOYMENT AGENCY 

6250 So. Halsted St.
Kambarsy (Room) 12.

MERGINA, 20 IKI 35, PATYRU
SI, lengvam namų darbui, prižiūrė
ti vaiką. Geri namai, alga. Gold- 
berg, 410 So. Austin Avė., Cent
ral 9378.

Visi

REIKALINGAS PRESERIS ant 
Hofman mašinos WALTER CLINES 
809 West 19th St.

DARBAI ATDARI MERGAITĖM 
ir Moterims. Dirbtuvėse, Valgyk
lose, Vaistinėse ir Ofisuose.

Parhatykite mus TUOJAU!
ATLAS EMPLOYMENT AGENCY 

6250 So. Halsted St. 
Kambarys (Room) 12.

CICERO BARGENAS
2 flatų 5 ir 6 kamb. nesenas mu

ro namas, lotas 50x125, netoli Liet. 
Bažnyčios. Kaina pigi, randasi 1426 
S. 49th Ct., Cicero, III. Atsišaukite 
pas JOSEPH VILIMAS, 6753 So. 
Rockwell. HEMlock 2323.

PARSIDUODA 2 AUKŠTŲ, mu
ro, su krautuve ir 6 kambarių fla- 
tu. Kreipkite^ 7007 So. Racine.

REIKALINGAS BARTENDERIS 
į taverną. 1248 West 59th St.

REIKIA MOTERS AR VYRO 
dirbti už virėją. Patyrusio. YARDS 
2327. 1435 W. 47th St.

SUSIRINKIMAI

Treniruotės lošimuose vaka
rinėse valstijose Waitkus buvo 
paėmęs viršų ir savo konku
rentų buvo nustūmęs rezervų 
suolam Bet sugrįžus Chicagon 
ir pradėjus reguliarį beisbolo 
sezonų, musų tautietis kiek 
“paslydo” ir jis turėjo užleisti 
savo vietų Russell’iui.

Kostiumų, Šokių 
Kitų Surjprizų 
Vakaras^*' ; ■

Ir

Bus Ir latviški Šokiai
Joniškiečių ‘ -Ldbdhrybeš

Buvo susinervavęs

.ĄPVAIKŠČIOJIMAS PIRMOS 
GEGUŽĖS, ketvirtadienį, gegužės 
1 d.,Mildos svet., 3142 So. Halsted 

pradžia 8 v. vak.; įžanga vel- 
Kalbės Naujienų redaktorius 
P. Grigaitis, Naujienų štabo 

dainuos p-lės: 
solo, Evelyn 

ant Marimba 
Jos. Milleriutė, 
Stuparaitė trio.

REIKALINGA MERGINA į ofisą 
prie vedimo knygų ir rašomos ma
šinėlės. Patyrimo daug nereikia — 
darbas pastovus. CHARLES ZE- 
KAS,' 4425 So. Fairfield Avenue, 
LAFayette 8248.

PARSIDUODA 5-KIŲ KAMBA
RIŲ mūrinis bungalovv, karštu van
deniu šildomas. 2-jų karų garažas. 
Lotas 33^. Einu į savo bizniavą 
namą. Kreipkitės 5427 So. Sacra- 
mento Avė. Tel. HEMlock 0384.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimai

Šeimos lote prie pat priekio 
dukters kapo, šeimos pamink
las. šalę kuklus akmenėlis su 
Onos Kaitienės ir sunaus Jono 
užrašu.

Paruoštas stalelis. Iš karava
no pelenus atlydi 6 grabnešiai, 
velionių artimi draugai, nešiną 
Su v. Valstijų didžiulę gulsčiai 
ištiestą vėliavą ir paskui 2 jau
nos mergaitės neša mažus bron
zinius grabelius su pelenais. Su
deda ant stalelio. V. Ambrose 
pasako tinkamų kalbų lietuviš
kai, paskui angliškai, laidotuvių 
direktorius P. Ridikas varde 
U.S. Laivyno tėvui įteikia vė
liavą, atverčia paminklo akme
nį ir apačioje, į cemento išli 
tas vietas, sudeda grabelius, 
tuomi apeigos baigta.

it

Grįžo Į Penna.
Paly&žvų daugybė, visi 

čių buvę draugai bei pažįstami. 
Sveikinasi, simpatizuoja, rami
na, kalbina; jaudinantis mo
mentas. žmogus, kuris buvo 
kaip tėvas visiems, mokino, pa
šare, drąsino, o dabar stovi su
simaišęs, susijaudinęs, apsiaša
rojęs, lyg butų paklydęs tarpo 
draugų. Nors likęs vienas, vie
nok šiandien P. M. Kaitis vėl 
grįžta j savo ūkelį, Pennsylva- 
nijoj.

Lai ilsisi ramiai Ona Kaitie- 
nė tarpe draugų, o tu Petrai 
buk stiprus — mes chicagie- 
čiai suprantame ir atjaučiame 
Tave. — W. V. M.

Kai

Waitkus lošė pirmam lošime’, 
bet, greičiausiai nuo didelio 
nervavimosi milžiniškos publi
kos aky vaizdo j, jis sekančia 
dienų pasiųstas rezervistų suo
lam Atrodė, kad musų lietuviui 
bus sunku nukonkuruoti opo
nentas. Lietuviai, kurie džiau
gėsi turėdami lietuvį su 
Cubs’ais taip pat buvo susirū
pinę.

Bet dabar atrodo, kad Wait- 
kus išėjo laimėtojų, nes perei
tų šeštadienį Cubs’ų menedže
ris paskelbė, kad Russell yra 
pašalinamas ir išsiunčiamas į 
mažosios lygos komandų Tulsa, 
Texas, kur pernai metais lošė 
Waitkus. Tas reiškia, kad 
Waitkus pasilieka su Cubsais.

Jaunasis lietuvis, menedžerio 
nuomone, greitai apsipras su 
didžiąją lyga ir pametęs visus 
nerviškumo reiškinius pataps 
didele beisbolo žvaigžde.

Aplankys tėvus
Vakar Waitkus su Cubs

ir 
Kultūros Kliubas’ rengia šaunų 
balįų su programų šį šeštadie- 
n;, gegužės-M^y 3 d., Holly- 
wood svetainėj, 2417 W. 43rd 
St. Pradžia 6:00 vai. vak., Įžan
ga 30c y patai.

Rengimo ^komisija stropiai 
darbuojasi, kad viskas butmRin
kamai ir rūpestingai paruošta 
atsilankiusių svečių priėmimui. 
Busią visokios užkandos ir gė
rimėlio, šauni muzika šokiams.

Joniškiečiai visad parengia 
linksmus vakąrus, q šis pasku
tinis žiemos (sezono, bus iš vi
sų linksmiausias. Todėl, imu 
sau drąsos užkviesti visus Jo
niškiečius, savo kaimynus Žąga- 
riečius, Gruzdiečius, Skaįsgirie- 
čius, Meskuitiečius, Pašvitinie^- 
čitis ir Krukiečius ir, žinoma, 
visus Chicagiečius lietuvius ir 
latvius, nes bus ir latviški šo
kiai.

St., 
tui. 
Dr. 
narys J. Gudelis; 
Aldona Grigonis, 
Bunbaitė skambins 
(cimbolų) solo ir 
V. Ladigiutė ir L. 
Rengia Lietuvių Socialistų Są-gos 
Chicagos Centralinė kuopa ir Liet. 
Darbininkų Dr-jos 4 kuopa ben
drai. Kviečia visus kuoskaitlingiau- 
siąi atsilankyti ir apvaįkščioti Dar
bo Žmonių šventę Pirmą Gegužės.

— Rengimo Komisija.
ROSELANDO LIETUVIŲ KUL

TŪROS DR-JOS mėn. susirinkimas 
įvyks ketvirtadieni, 1 d. gegužės, 
7:30 vakaro, Liet. Darbininkų svet., 
10413 So. Michigan Avė.

—S. Dilis, Rast.

Netrukus Jie Turės
Pavydėti Mums, Ku
rie Chicagoj Vargom
Jie 
do,

Savo Atostogas Jau Pralei-
O Musų Dar Ateis; Buvo

Hot Sprihgsuose

Kviečia 
Dėdė B. Vaitekūnas, 

Kliubo lašt.

$100 Užbaigė 
$250,000 Bylą

Pora sąvaičių atgal grupė 
brightonpąrkiečių biznierių ir 
draugų, Julija Sachauskienė. 
Bernice Skamar (Skamarakąs), 
J. B. Paulikas ir bridgeportie- 
tis Aleksas Cibulskis išvyko į 
Hot Springs, Ark., sveikatą pa
taisyti, karštuose vandenyse pa
simaudyti, pasilsėti ir anksty- 
baus pavasario gamta pasi
džiaugti.

ko
ku? 

pradedant šiandiena ji los prieš 
bostoniečius. Waitkus, kurio 
tėvai gyvena Cambridge, Mass., 
sakė išnaudos progą ir aplan
kys savo namiškius, kurių nė
ra matęs nuo pereito vasario, 
kada jį įnamė išrengė treni
ruotei Californijoj.

Nors viešai - neskelbiama c|į* 
džiumos beisbolo lošikų algos 
(skelbiama paprastai tik di
džiųjų, kurie gauna milžinišką 
atlyginimą). spėjama, kad 
Waitkaus dabartinė alga siekia 
apie $5,000. Kada jis tikrai su
sigyvens su savo pozicija ir 
pradės lošti taip, kaip eksper
tai tiki jis gali, tai Waitkus 
dasivarys į apie $15,000 meti
nės algos plotmę.

1937 m. trys CIO organiza
toriai Irving Brown, Charles 
Cain ir John' White užvedė 
bylų prieš Henry Fordų, rei
kalaudami $250 000, už tai, 
kad mušeikos juos sumušė 
Hegewisch dirbtuvės.

Org. Cain vėliau org. White

liko tiktai Brown bylą vesti.
Vakar , pasirodė, kad jisai 

skundą ištraukė. Kompanija 
jam buk Sumokėjo $100. 
Brown dabar organizatorius 
AFL tini j ai.

Kadangi pereitais metais 
Chicagos opera davė dideli 
deficitą, tai * direktoriai nori

Henry Weber, ir jo vietai pas
kirti Fortuno Galio, kuris/1'la
bai pasekmingai veda San 
Carlo operų, kasmet padary
damas pelno

Sachaus'kienė Sirgo

iš po sunkios 
o J. B. Pau
tai dirbtuvėj

pabuvęs apie

Mat, ponia Julija Sachauskie
nė neseniai buvo 
ligos atsigriebusi, 
likas buvo kiek 
Užgautas.

J. B. Paulikas
sąvaitę laiko grįžo namu išlei
sti Petrą Sachauską ir jųjų 
biznį prižiurėtį.

Sachauskai užlaiko bučerne 
ir grosernę, adresu 4359 South 
Maplewood Avė., o Aleksas Ci
bulskis su Paul Endzeliu užlai
ko alaus užeigą, prie 39-tos ir 
Canal gatvių.

Grįžta Namo
Gavau sveikinimo atvirukus. 

Tarpe kitko rašo, kad visi ge
rai jaučiasi ir jau grįžta namie. 
Linkiu visiems laimingos kelio
nės

REIKALINGA MOTERIS ar mer
gina prie namų darbo. Nėra vaikų. 
Jei norės gali gyventi ant vietos. 
Atsišaukjte į taverną 4358 South 
Maplevvood Avė.

REIKIA PATYRUSIŲ MER
GINŲ dėl moterų drabužių press- 
feederių, folderių, ir dėl firankų 
(eurtains), gera alga.

HANSON LAUNDRY 
Š505 Southpbrth. < 1

PARTNERS WANTED 
Partnerių Reikia

IEŠKAU PUSININKO į Road
house. Vieniems persunku apsidir
bti. Sąlygas patirsite ant vietos. 

570U West 79th Street 
Tel. Summit 868W1.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

NUOMAI 4 KAMBARIŲ, pečiu 
apšildomas apartmentas, didelis na
mas, maudyklės nėra. Nuoma $17. 
Kreipkitės 4459 So. Wood St.

RENDON ŠTORAS, gyvenimui 
kambariai užpakaly labai tinkamas 
Liųuor storiui arba kitam bizniui.

1943 W. Cermak Rd.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

NUOMAI ŠVARUS fornišiuotas 
kambarys. 3556 So. Lowe Avė.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

PARDAVIMUI Dodge 1941, 4 du
rų Sodan. Atrodo kaip naujas. Ra- 
dio ir apšildytuvas. Klauskite CARL 
WA1NORA, 3209 So. Halsted St., 
VICtory 1717.

BUSINESS CHANSES 
Biznio Progos

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

PARSIDUODA TAVERNAS ant 
Bridgeporto, senai išdirbtas biznis. 

3337 So. Lituanica Avė.

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

PARSIDUODA Tavernas su 5 kam
bariais gyvenimui, gražioje South 
Side Englcwood apielinkėj. Maišy
tų tautų apgyventa. Naujienos, Box 
2480, 1739 So. Halsted St.

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

PARSIDUODA GERAI einantis 
biznio tavernas, kuris kainavo $2,- 
000, 4 metai atgal, dabar gausite 
.pigiai—priežastis turi kitą biznį.

434 West 31st St.

PARSIDUODA 2 akrai arti 87-tos 
ir Roberts Rd. Elektra, u e ra žemė. 
$875. $175 įmokėti, $10 į mėnesį. 
Box-A-16, 1739 S. Halsted St.

PARSIDUODA 5 akrų puikios že
mės, laukuose medžiais apaugęs, ar
ti 22-tros ir Buttcrfield kelio — 
arti l)owners Grove. Grįstas kelias, 
elektra. Taksai apie $12 j metus. 
$1,250. $250 įmokėti, $15 į mėne
sį. Box-SJ-50, 1739 S. Halsted St.

T PAJUSIU UODĄ naujas 6 kamb. 
nAiYKis su daržovių farma, arti North 
Avė., 10 min. nuo Harlem Avc. 
Maži taksai, gera žeme, grįstas ke
lias, elektra, gasas, busai ir arti 
mokyklos. $1,975. $275 įmokėti, $22 
į mėnesį už paliktus. Box-Z-10, 1739 
6. Halsted St. ►

PARSIDUODA pertaisyta 3 akrų 
vištų farma, gera žemė, namai gali 
būti pertaisyti į 6-šius kamb. Jau
nos vištos, grįstas kelias arti 111 
gatvės ir South Wcst Highway — 
$2,750 lengvais mėnesiniais išmo
kėjimais. Box-EH-71, 1739 S. Hal
sted St.

PARSIDUODA daržovių farma, 
šiaurryčiai nuo NVolfe ir North 
Avė. Gera vieta dėl vištų auginimo. 
Grįstas kelias, elektra, arti busų ir 
mokyklos. $375 — $5 į mėnesį. 
Box-LL-6, 1739 S. Halsted St.

SUNKAUS dirbančio darbi- 
- parsiduoda vištinyčia ir

D£1 
ninko 
karvių butas — l’/fc akrų geros že
mės — grįstas kelias. 5 min. nuo 
Oo-čios ir Harlem Avė. Su elektra. 
$1,250. Įmokėti $250 — $15 į mė
nesį už pasilikusius. Box-M-22, 1739 
S. Halsted St.

PARSIDUODA naujai pastatytas 
6 kamb. namas, 4 kamb. jau už
baigti, su plumbingu. Yra pastaty
tas 2*6 sykius didesnis negu regu- 
liariška propertė — 90 min. nuo 
Oak Parko. Kainuoja nuo $5,000 iki
liariška propertė
$6,000, parduotų už $3,675, lengvais 
išmokėjimais. $28 į mėnesį ant 25 
metų išmokėjimo. Box-K-4, 1739 S. 
nalsted St.

SOIL—FOR SALE 
J uodžemis—Pardavimui

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

Pristatom visur. 
CHARLES GAVCUS, 

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

arba WORTH 193.

JUODŽEMIS MAIŠYTAS 
HUMUS—1 bušelis .................
5 bušeliai už   -—.............
10 bušelių už .....__ ....
Perkraustymas pigiai—Anglis 
šiai iŠ mainų. 

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

Tel. OAK Lawn 193-J-l

SU 
. 25c 
$1.00 
$1.50 

tie-

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakauidai ir įtaigaii Pardavimui

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

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Western Avė., 

Chicago, III TeL REPublic 6051Motinus Simus
TAVERNAS, $35, su gyvenamais 

kambariais. $400. Turi parduoti dėl 
ligos. 2301 W. 21st St.

K ’ p '** • • • « /
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Rooseveltas Šįvakar 
Kalbės Per Radio

Pradeda Apsaugos Bonų 
Pardavinėjimą.

9:30 šįvakar, Chicagos vasa
riniu laiku, WBBM-WENR- 
WMAQ-WCFL ir visos kitos di
desnės radio stotys transliuos 
prezidento Roosevelto ir kelių 
kitų aukštų valdžios žmonių 
kalbas.

£ J i radio pi ogi amas inaugu
ruos pardavinėjimą valdiškų 
bonų ir special ų “bonų ženklų” 
apmokėti krašto apsaugos ir 
ginklavimo išlaidas.

Per ateinančias kelias dienas 
šiuo reikalu įvyks keli kiti ra
dio programai.

“Bonus” ženklų formoje ga
lės pirkti kiekvienas vyras, mo
teris ir vaikas, nes jų kainos 
rodos prasidės nuo 10 centų 
vienas.

Rytoj Gegužės 
Pirmos Iškilmės 
Mildos Salėje

Rytoj, 8 valandą vakare, Mil
dos Salėje įvyks Chicagos lie
tuvių rengiamas Gegužės Pir
mos — Darbininkų Solidarumo 
šventės paminėjimas.

Kalbės “Naujienų” redakto
rius Dr. P. Grigaitis ir M. Gu
delis. Dainuos A. Grigoniutė so
lo, Milleriute, Ladigaitė ir Stu- 
paraitė — trio, ir E. BurbaitC 
ant ypatingo instrumento Ma
rimba — solo. Įžanga veltui.

Kiekvienas darbo žmogus 
skaitykime sau už šventą parei
gą būtinai dalyvauti Pirmos Ge
gužės apvaikšČiojime.

—Kvieslys
..........

Rytoj Laidoja 
Mašinos Užmuštą 
P. Urbonavičią
Policija Ieško “Hit-and-run” 

Vairuotojo.
Rytoj rytą iš J. F. Eudeikio 

koplyčios j šv. Kazimiero kapi
nes yra laidojamas apie 50 me
tų chicagietis Petras Urbonavi- 
čia, kuris balandžio 28 d. buvo 
užmuštas automobilio nelaimė
je.

Kas vairavo automobilį, ne
žinia. nes vairuotojas nestojo. 
Tik kiek vėliau skaudžiai suža
lotas Urbonavičiaus kūnas bu
vo atrastas gatvėj prie Garfield 
bulvaro ir Wentworth avenue.

Jisai mirė Evangelical ligoni 
nėję, kur buvo nuvežtas pagal 
bai.

Urbonavičia gyveno adr. 5633 
South Wells street, ir paliko 
žmoną Oną taipgi vieną sūnų 
Joną.

Kita Auka.
Prie 71-mos ir Halsted auto

mobilis užmušė 28 metų brigh- 
tonparkietį, Chester Pacholek 
nuo 1930 South Kolin avenue.

įsakė Patikrinti 
Atleistų Vyrų 
Klasifikacijas

Kai Kuriuos Atleistus Gali 
Pašaukti.

Labai galima, kad kai kurie 
karo amžiaus vyrai, kurie buvo 
paliuosuoti nuo karo tarnybos 
visgi gali atsidurti armijoje.

Drafto administracija paskel
bė, kad kai kurios drafto tary
bos perdaug lengvai atleidinėjo 
vyrus nuo tokios tarnybos. To 
dėl įsakė visoms lokalėms tary
boms atleistų vyrų klasifikaci
jas patikrinti, ir duoti jiems 
naujas, jei jie tinka karo tar
nybai.

General Electric 
Pakėlė Algas

Exlra Vi Antrą Šiftą

Bendrame pareiškime, Ge
neral Electric Company ir C. 
1. O. Elektros darbininkų uni
ja vakar paskelbė, kad darbi
ninkams visose kompanijos 
dirbtuvėse yra pakeliamos al
gos 10 centų valandai.

Antro šifto darbininkai gaus 
dar 5 centų bonnsą.

Prekybos Butas 
Neprisideda Prie 
Smetonos Baliaus

“Neturi Visuomeniško 
Pobūdžio.”

Chicagos Lietuvių Vaizbos 
Butas kaipo organizacija neima 
oficialaus dalyvavimo Antanui 
Smetonai priimti ruošiamam 
baliuj šį ateinantį sekmadienį. 
Butas oficialiai taip pat nė a 
atstovaujamas to bankieto ruo
šos darbuose. Apie tai vakar 
patirta iš vieno vaizbos buto 
direktorių, kuris, kaip ir dau
guma direktorių, nori, kad l'e- 
tuvių visuomenė aiškiai žinotų 
buto oficialę poziciją.

Išsireiškimas neprisidėti pa
daryta Buto direktorių posėdy, 
kuris įvyko pereitą savaitę p'r- 
mininko John Pakel raštinėje, 
6816 S. Western avė. Jis pada
ryta po to kai susirinkę direk
toriai išklausė pirmininko ra
portą apie bankieto ruošą.

Pirmininko Raportas.
Pirmininkas buvo pirmes- 

niam susirinkime įgaliotas da- 
yvauti kaipo Buto atstovas pri
imtuvių reikalo aptarimuose 
jei toki įvyktų, šiame posėdy 
jis pranešė, kad tokiam susi
rinkime dalyvavo, kad bankiė- 
tas yra rengiamas ir, kad kiek 
jis patyrė ir matė, priėmimą 
rengia komitetas, kuris sudary
tas ne iš organizacijų atstovų, 
bet iš atskirų asmenų.

Pirmininkas savo raporte pa
žymėjo, kad pagal tai ką jis pa
tyrė, tas bank’etas rengiamas 
neturi visuomeniško pobūdžio.

Keli Direktoriai Nedalyvavo.
Išklausę to raporto dalyvavu

sieji direktoriai pareiškė, kad 
Vaizbos Butui “nesimato reika
lo kaipo organizacijai prisidė
ti.”

Tam posėdy nedalyvavo tie 
keli direktoriai, kurie kaip lais
vi asmens yra Smetonos ban
kieto surengimo, komiteto na
riais.

Chicagos Lietuvių Va;zbos 
Butas savo nariais turi didžiu
mą Chicagos lietuvių veikles
niųjų biznierių.

Dariaus-Girėno 
Postas Nedalyvaus 
Smetonos Bankete
Atmetė Kvietimą į Priėmimo 

Iškilmes.
Dariaus Girėno Postas 271, 

American Legion, vienbalsiai 
itmetė kvietimą dalyvauti A. 
Smetonos priėmimo iškilmėse ir. 
neturės atstovų Smetonos ban
kete, gegužės 4 d.

Banketo rengimo komitetui 
Postas pasiuntė laišką, atsaky
damas į komiteto raštišką kvie
timą, kuris susirinkime buvo 
svarstytas, ir vienbalsiai atmes
tas.

Smulkmenos tilps vėliau.

IŠDAUŽĖ LANGUS 
BRIDGEPORTE

Pirmadienio naktį buvo iš
mušti tavemo biznio langai ir 
sugadintos neoninės iškabos, 
adresu 3207 So. Wallace st.

Policistas Sušaudė 
Merginą, Pats 
Bandė Nusižudyti

“Norėjo Atkeršyti Motinai”. 
t * ’ X

Adresu 4637 Lake Park ave
nue prokuratūros poliestas 
Dan Moriarty penkiais revolve
rio šūviais nušovė 24 metų 
merginą, Miss Jenny Martin. Pe 
to Moriarty revolverio gaiu 
skaudžiai sudaužė sau galvą 
vienoj vietoj ją pramušdamas.

Moriarty gyvena adr. 6105 S. 
California avenue, yra vedęs ir 
turi tris vaikus.

Chicago ligoninėje, kur būvi 
paguldytas. Moriarty aiškinosi, 
kad norėjęs nužudyti merginos 
moliną, Mrs. Delia O’Malley, 
kuri nuolat jį “vargindavusi” 

prašydama protekcijos.
Ji buk esanti įvelta abortų 

skandale.

Mirė Grane Co.
Prezidentas
Pakėlė Algas Darbininkams.
Širdies liga vakar rytą stai

giai mirė Charles B.Nolte, d - 
džiulės Ciane Company v'rši- 
ninkas. Jisai gyveno adr. 6718 
South Shore Dr.ve.

Porą dienų prieš mirtį į sai 
paskelbė, kad kompanija pake
lia algas visiems' 10.000 darbi
ninkų 10%.

Jisai buvo 55, metų amžiaus 
ir paėjo iš Matlocn, III. 
------------------------------ ------------------------ - -------- 

Pirkite tose krautuvėse, kū
rins garsinau! “NAUJIENOJE”

Kita CIO Unija 
Prieš Fašistus 
Ir Komunistus

CIO unija, American Federa- 
tion of Ho iery Workers, pra
neša, kad 13-toje metinėje kon-j 
voncijoje, kuri įvyko Philade!- 
phijoje, delegatai priėmė rezo
liuciją, uždrausilami žinomiems 
komunistams naciams ir fašis
tams užimti vietas unijos cent
ro ir lokalų valdybose.____
© Už nepadorumą su dviejomis 
jaunomis mergaitėmis 3 metų 
kalėjime gavo turtingas 57 me
tų amžiaus plieno firmos atsto
vas, Wes!ey E. Bennett, 4935 
N. Mozart street.

Kritiškai Sužeidė 
26 Metų Antaną 
Švirblį

Nulaužė Nugarkaulį.
South Halsted gatvės 2400 

bloke automobilis suvažinėjo ir 
nulaužė nugarkaulį 26 metų lie
tuviui Antanui Žvirbliui, nuo 
1918 Canalport avenue.

Automobilis sudaužė dviratį, 
ant kurio Žvirblis važiavo, ir 
jį numetė gatvėn.

Žvirblis tarnauja W.P.A. ad
ministracijai už sargą prie 
kryžkelių mokyklų apylinkėse.

Apskričio ligoninėje.

Laiškai Atėję 
Į “Naujienas”

Laiškai yra atėję į “Naujie 
nas” sekantiems asmenims. Pra
šome atsiimti.

John Andruski
J. Galvin
Mr. Gavenaitis
Mary Jacevičius
Frank Junalis
Joe Anton Juzen
P. Salkis
C. E. Sundberg
Paul Urbon
Frank Zdanawice

Auditorius Tikrina 
Universal S. & L. 
Ass’n Knygas

Pranešimas Bendrovės 
Dalininkams

Universal Savings & Loai: 
Association auditorius J. P 
Varkala dabar daro reguliarę 
reviziją bendrovės knygų, už 
1940 ir tris mėnesius 1941 me
tų* (iki kovo 31).

Pagal Federal Savings 
Loan Insurance Corporation pa
tvarkymą, jisai išsiuntinėjo už 
klausimų korčiukes 25-iems nuo 
šimčiams visų skolininkų ii 
taupytojų.

Kas Su Kortelėmis Daryti
Gavę tas korčiukes, patikrin 

kitę jose paduotas skaitlines si 
savo knygute ir pasirašę, gra 
žinkite auditoriui P. Varkalai 
štampuotame konvierte. Jeigi 
kurio knygelė nesutiktų su kor
telėj pažymėta skaitline, tai ant 
kitos pusės tos korčiukės pa 
žymėkite kokia suma turėti 
būti.

Neimkite į atydą mokesčii 
mokėtų jau balandžio mėnesį 
bet lyginkite kas buvo kovo 3 
d. 1941.

Tokius užklausimus gaun; 
tik y4 visų narių kas metai. 
Universal Savings & Loan Ass’i 

sekretorius T. Rypkevičia.

Uždarė Raketierių 
Valdomą Rūbų 
Valymo Įstaigą

Tebetyrinėja Townoflakiečio 
Nužudymą.

Miesto valdyba vakar uždarė 
“Three Best Cleaners” rūbų i) 
karpetų valymo įstaigą, kur 
veikia vardu, “Klever Shampaj 
Karpet Kleaners”, adresu 4631 
41 Cottage G rovė avenue.

Ši įstaiga yra kontro’iuoja 
ma gengsterio, Murray Hum 
phreys, kuris priklausė prie Ca- 
pone gaujos, ir su keliais sėb
rais bando užvaldyti rūbų valy
mo biznį.

Kodėl Nužudė Gorczak’ą?
Dirbtuvės uždarymas yra re 

zultatas nužudymo townofla- 
kiečio, Anton Gorczak’o, kuris 
pereitą savaitę buvo užmuštas 
rūbų valymo įstaigoje, ties 174’ 
West 63rd street.

Prokuroras įvykį tebetyrinė
ja, bet yra suradęs, kad Gor 
czak porą savaičių atgal pavi
liojo nuo “Klever-Shampay’ 
firmos porą kostumerių ir gavo 

Ijų biznį kitai valyklai.

VAKAR CHICAGOJE
• širdies liga mirė 45 metų 
Joseph Borucki, 3031 Archer 
avenue. Policija rado jo kūną 
buto kambaryje. Pradžioj ma
nyta, kad jisai buvo nužudytas.
• 12 metų Harry Kocher, 2531 
N. Tripp st., labai skaudžiai ap
degė ir dabar yra ligoninėje. 
Jisai įkišo degantį medgalį į 
keną maliavos? Įvyko smarkus 
sprogimas.
• Savo namuose, 4940 East 
End, širdies liga mirė miesto 
teisėjas, John J. Rooney. Jis bu
vo 69 metų amžiaus ir tarnavo 
teisme 29 metus. '
• Rudolph Jonas, šiomis die
nomis atvykęs iš Vokietijos gy
venti Amerikoje, pareiškė, kad 
jei Anglija per kelias dienas be 
pertraukos bombarduotų Berly
ną, Vokietijoje kiltų maištas ir 
Hitleris greičiausiai butų nu
verstas. Dabar Vokietijoje jau 
vyksta dideli neramumai, pasa
koja Jonas.

Ir Tulpės 
Jau Žydi

Chicagos parkuose ir ne 
vienam privačiam gėlių dar
želyje, jau sužydo gražios, 
įvairiaspalvės tulpės. Dėl ka
ro, šįmet tų gėlių kiek ma
žiau. Mat, nebegalima jų at
vežti iš Olandijos, iš kur A- 
merika tulpių augmenis pap
rastai gauna.

SLA139 Kuopa 
Netikėtai Susilaukė 
Nepaprasto Svečio
Vakarėly] Kalbėtoju Buvo F. J. 
Bagočius; Ratelio Vaidinimas 

Gerai Pavyko
ROSELAND. — S.L.A. 139 

kuopa užbaigė žieminį veikimą 
;u gražiu programų, kuris su
sidėjo iš prakalbų ir vaidinimo 
‘Daina be Galo”. Kalbėtoju ne- 
iketai atsilankė Gerb. S.L.A. 
jrezidentas F. Bagočius, kuris 
*ana tiksliai pakalbėjo apie Su
sivienijimo reikalus.

Kadangi Bagočius yra pirma
eilis kalbėtojas, tai ir jo pra
kalba publikai labai patiko. Jis 
:ino ką kalba, moka kartais 
klausytojus gana sveikai pra
juokinti. Už tai S.L.A. 139 kp. 
;aria jam širdingą ačiū!

“Daina Be Galo”
Vėliau buvo vaidinta “Daina 

3e Galo”. Nors oras buvo gana 
•iltas, vienok aktoriai vaidino 
nepuikiausiai. B. Liudkevičius 
'ono rolėj iš pradžių jautėsi 
įaipo didvyris, nes, mat, M. 
linkui ir A. Adrijauskui už ne-

• adainavimą dainos be galo už- 
ežė apščiai rykščių. Bet toji 

‘laimės saulė” neilgai švietė, 
es kada atėjo dvi dainorkos, 
ai pono saulė visai užgęso.

Gerai Vaidino
J. Griškėnienė ir Prakupienė

• jedainuodamos pradėjo rnirksč-
i, kad jau ir publika jaute, 
cad kas nors nepaprasto įvyks.

Taip ir buvo. Ponas įnirtęs 
:irto Griškėnienei rykšte, bet 
lė nejuto kaip išsitiesė ant 
;rindų. Dainorkos rykšte pra- 
lėjo ir poną vanoti, taip kad
j. Liudkevičienė bežiūrėdama 
zos nepravirko, kad jos vyrelį 
;aip be gaileščio pliekia.

Į “N.” Pikniką!
Žydo tipas buvo pilnai žydiš

kas, jis vaidino gana gerai. Tai 
P. Babelis. M. Sinko, ir A. An
drijauskas sudainavo gana vy
kusiai. O gerb. J. Griškėnienė 
ir Prakupienė labai gražiai pa- 
čiulbėjo duetą.

Ir taip užbkigėm žieminį vei
kimą. Dabar visi trauksim į 
“Naujienų” Pikniką 25 d. ge
gužės. Todėl iki pasimatymo 
piknike. — Stepukas.




