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OJA SUOMI JON
RUSAI SUSTABDĖ GINKLU TRANSPORTĄ

Anglai nebetiki vokiečių ir sovietų 
konflikto galimumu

MASKVA, Rusija, bal. 30 d. - mas, o ginklai, orlaiviai, sprog- 
—Sovietų Rusijos agentūros stainoji medžiaga, šoviniai ir
skelbia, kad Suomijoj išlipo 

'12,000 vokiečių kareivių. Tur
ku uoste iškelta daug tankų, 
automobilių, artilerijos ir kitos 
karo medžiagos. Visi vokiečių 
kareiviai ir atvežtoji atsarga 
vežama į Tampere miestų.

Šios ųokiečių karo jėgos at
vyko keturiais laivais ir balan
džio 28 dienų praliejo savo mar
šrutų Suomijos gilumom

Maskvoje gyvenantieji vokie
čiai tvirtina, kad vokiečių karo 
jėgos nesudaro įokio pavojaus, 
nes vyksta įprastas vokiečių ka
riuomenes pasikeitifiias. Hitle
rio kariuomenė siunčiama šiau
rės Norvegijon ir naudojasi 
suomių valdžios suteiktomis 
teisėmis transportui sutrumpin
ti.

Bolševikų karo sluoksniai 
mano, kad vokiečiai deda pa
stangas apsupti sovietų Rusiją. 
Jie ne tiktai supa sovietus Juo
dojoj juroj, per Bosforu, bet ir 
per Suomiją. '

Sovietų užsienio prekybos ko
misarių tas paskelbę. Jyųį ,uųp 
kovo 18 dienos sovietų valdžtl 
uždraudė vežti ginklus sovietų 
geležinkeliais. Visoms užsienio 
prekėms vežti per Rusiją reikia 
turėti specialus komisaro leidi-

BRITAI SUGEBĖJO IŠ GRAIKIJOS IŠGEL
BĖTI 45,000 KAREIVIŲ ’

Žuvę ir nelaisvėn 
pateko 15,000

LONDONAS, bal. 30 d.—Ka- 
ro vadovybė skelbia, kad ligi 
šiam metui britams pavyko iš
gelbėti iš Graikijos 45,000 ka
reivių.

Iš viso britai buvo pasiuntę 
Graikijon 60 000. Turima žinių, 
kad kovose žuvq apie 3,000 aus
traliečių. Tikimasi sulaukti dar 
dalies kareivių, nes nuolat at
plaukia maži laiveliai.

Likusieji britai pateko vokie
čių nelaisvėn. Tikslesni duome
nis bus vėliau paskelbti.

Vokiečiai turėjo 
daugiau aukų

LONDONAS, bal. 30 d.—An
glų parlamentui Churchill pa
reiškė, kad britai gali didžiuo
tis savo kariuomene, nes prie
šui padarė žymiai didesnių nuo
stolių.

Graikijoj buvo tokių kovų, 
kur britai sunaikino penkis kar
tus didesnes priešo jėgas.

Churchill pabrėžė, kad nacių 
kariuomenė tarėjo didelių nuo
stolių iš graikų ir jugoslavų 
pusės, kurie kovojo labai drą
siai ir verti būti santarvinin
kais.

Britai traukėsi grai
kams prašant

LONDONAS, bal. 30 d.—Už
sienio m misteris Eden pareiškė, 
kad britų kariuomenė pradėjo 
trauktis iš Graikijos, kai kavų 
graikų vyriausybės patarimą 

kita visiškai uždrausta.
Tvirtinama, kad vokiečiai 

siųsdavo gana daug karo me
džiagos į Japoniją, o vokiečiai 
gaudavo per Rusiją karo me
džiagos iš kitų kraštų.

HELSINKIS, Suomija; bal. 30 
d.—Suomių ir švedų spauda 
ginčyjasi dėl neutraliteto. Vie
na valstybė išmetinėja kitai ne
utralumo nesilaikymą. Švedai 
kaltina suomius dėl didelio ben
dradarbiavimo su vokiečiais. 
Suomiai aiškinasi,'kad gyveni
mo realybe juos verčia ieško
tis talkininkų.

LONDONAS, Anglija, bal. 30 
d.—Sovietų Rusijos uždraudi
mas transportuoti ginklus per 
savo teritoriją gali pakenkti vo
kiečiams, mano blokados mi
nisterijos valdininkai. Jeigu ru
sai iš tikrųjų neleis naciams 
naudotis jų geležinkeliais, tai 
britams bus palengvintas blo
kados darbas.

Politiniuose britų sluoksniuo
se manoma, kad nėra jokio pa- 
griydo ripi.tąių..J^onįliktui tarp 
Vokietijos ir' aovižtų Rusijdšf? 
Spaudoje keliami nesutarimai 
yra tiktai “akių monyjimas”, 
nes naciai visur sutaria su bol
ševikais. j

taip pasielgti.
Balandžio 21 dieną Graikijos 

ministeris pirmininkas patarė 
britams traukti savo karo jė- 
bas, nes graikai nepajėgs ilgiau 
priešintis.

Graikų armija buvo išvargusi 
ir ginklų sandėliai ištuštinti. 
Parlamentas pareiškė padėką 
graikų kariuomenei už bendra
darbiavimą ir drąsą.

Naciai organizuoja 
graikų vyriausybę
BERLYNAS, bal. 30 d.—Vo

kiečių agentūra skelbia, kad de
damos pastangos suorganizuoti 
naują graikų vyriausybę.

Tvirtinama, kad gen. Tsola- 
koglu jau sudarė tokią valdžią, 
kurion įeina daug kariškių. 
Tsolakoglu buvo vakarų Grai
kijos ir Makedonijos kariuome
nės viršininkas.

Generolas padarė paliaubas 
su vokiečiais, kai jo kariuome
nė buvo atkirsta nuo pietų 
Graikijos.

Nacius muša Ameri
kos orlaiviais

LONDONAS, haŪ" 30 d.—Ka- 
ro ministerija skelbia, kad A- 
merikoj gamintais orlaiviais bu
vo padaryti keli labai vykę už
puolimai ant įvairių nacių karo 
centrų.

Pirmą kartą naciams mušti 
buvo naudojamas Jungtinių 
Valstybių orlaivis Havoc.

Šių orlaivių eskadronai ap
metė bombomis nacių laikomus 
uostus ir sugriovė karo medžia
gos fabrikus Mannerhelme ir 
kitose vietose.

Nacių cenzūros užgirtas prierašas su šia per radijų iš Berlyno prisiųsta fo
tografija sako “Graikų Ortodoksų arkivyskupas ir jo sekėjai priima vokiečių 
karius įžengiančius į Katarini miestelį Graikijoje.’’

SENATO KOMISIJA ATMETĖ REZOLIUCI
JAS KANVOJAMS VARŽYTI

I

Kariuomenėje ^jam nenumaty-U 
jbki6 galimo ■ darbo.

Orlaivių gamyba 
smarkiai auga

WASHINGTON, D.- C., bal. 
30 d. — Aviacijos pramonės 
atstovai pareiškė, ikad šiandien 
Anglija ir Amerika jau paga
mina daugiau orlaivių, negu Vo
kietija ir Italija.

*. Apskaičiuojama, kad šį me
tą bus pagaminta 18,000 orlai
vių. 1942 metais tikimasi pa
gaminti 30,000.

Kovo mėnesį Amerikoje bu 
vo pagaminta 1,200 orlaivių. 
Sekančiais metais šis skaičius 
bus padvigubintas. Amerika 
jau pasiuntė britams 3,500 or
laivių.

Sovietai negauna 
benzino iš Ame

rikos
WASHINGTON, D. C., bal. 

30 d. — Amerikos eksporto 
kontrolierius Russell Maxwel: 
pareiškė kongresui, kad nuo lie
pos pradžios, Vokietija negavo 
jokių aliejaus produktų.

Japonija gavo labai aprėžtą 
minėtų produktų skaičių. So
vietų Rusija iš viso negavo ben
zino aviacijai, nors ji kelis kar
tus reikalavo.

I

Valdžios sargybos akyliai 
saugoja heli j aus atsargas ir 
versmes, niekam jo neparduo
da, nes jis labai svarbus apsau
gos reikalams.

Smarkiai nukentėjo 
Plymouth

LONDONAS, Anglija, bal. 
30. — Praeitą naktį penktą kar
tą naciai bombardavo Plymou- 
thą pusantros savaitės bėgy j. 
Užmušta didelis gyventojų skai
čius ir padaryta daug nuosto
lių. ' -

Plymouth mėras prašo ame
rikiečių paramos nukentėju
sioms sušelpti, .

Atstovai paklausė' 
Hull patarimo

WASHINGTON, D. C., bal. 
30 d. — Senato užsienio komi
sija šiandien atmetė dvi rezo
liucijas, kurios norėjo uždiau
sti vyriausybei naudoti karo 
laivus kanvojams lydėti.

Tobey ir Nye norėjo iškelti 
šiuos reikalus senate ir pradė
ti ginčus.

Sekretorius Hull patarė se
nato užsienio komisijai šių 
klausimų nekelti į senatą, nes 
užsieny gali būti blogai inter
pretuoti ir tuo budu pakenktų 
Amerikos užsienio politikai. Ko
misija paklausė Hull patarimo.

Kareiviai vyksta į 
britų bazes

NEW YORK, N. Y., bal. 30 
d. — Jungtinių Valstybių Karo 
transporto laivas American Le- 
gion šiandien išplaukė j naują 
karo bazę Atlantike.

Neskelbiama kur išvyko ka
reiviai, bet manoma, kad jie 
išvežti į Trinidad salą, kur ati
daroma nauja kariuomenės ba
zė.

Išvyko daug pėstininkų, arti
lerijos ir net karo policija. Ame
rikos karo laivai ir orlaiviai 
patruliuoja didelius Atlantike 
plotus.

Generolas Johnson 
ne kariuomenėje
AVASHINGTON, D. C., bal. 

30 d. — Prezidentas Ro-ųsevel- 
tas šiandien nepanoro įrašyti 
generolo Hugh Johnson kitiems 
penkiems metams į kariuome
nės reservą.

Atsargos gen. Johnson kitais 
laikais buvo artimas Roosevel 
to bendradarbis, bet paskuti
niais metais smarkiai kritikavo 
valdžios politiką.

Dabar gen. Johnson sako kal
bas ir rašinėja laikraščiuose.

8,000 italų britų 
nelaisvėj

BESSIE, Etiopija, bal. 30 d 
Uįį JtouA 
paimti * nelaisvėn daugiau negu 
8,000 italų Dessie apylinkėse.

Vicekaralius Aosta vos nepa 
teko britu nelaisvėn. Jis susku 
bo pasprukti orlaiviu. Manoma 
kad jis išvyko į Ambu Alagi dy
kumą, kur dar yra italų karei
vių.

Aosta paliko visus savo do 
kumentus, kurie buvo, supakuo
ti į 40 dėžių. Nelaisvėn paimta 
didelis skaičius aukštų fašistų 
valdininkų.

% 
Britų aviacija muša 

“ašies” jėgas
KAIRAS, Egyptas, bal. 30 d.

— Britų karo vadovybė skel
bia, kad jų aviacija keliose vie
tose smarkiai sumušė “ašies’ 
jėgas.

Visose fronto zonose, kui 
‘tiktai britai turi pakankamai1 
aviacijos, naciai negali judėti 
pirmyn.

Britai apšaudė nacių jėgas 
Selina ir Derna aerodromuose 
Smarkiai bombardavo Bengaz 
uostą ir karo sandėlius.

Nesuskubęs pabėgti 
ministeris

DURAZZO, Albanija, bal. 30 
d. — -.Ronald Campbell, britų 
ministeris Jugoslavijoj, randas 
Durazzo uoste. ■

Iš Belgrado jis išvažiavo kar
tu su Jugoslavijos vyriausybe. 
Laukė britų povandeninio laivo, 
kuris turėjo jį nuvežti į Grai
kiją.

Bet tuo tarpu italų kariuo
menė užėmė uostą ir atėjęs bri 
tų submarinas iš vandens iš
kišo savo nosį, pamatė italus 
ir vėl pasinarino. Italai priža
dėjo nunešti Campbell j Lisa
boną.

ORAS
Debesuotas, vakare gali ly

ti.
Saulė teka — 5:47; leidžiasi

— 7:47.

RUOŠIA NAUJI ŽEMĖS REFORMĄ
Ūkininkams paliks 

tiktai 10 ha
VILNIUS, Lietuva, bal. 30 d. 

—Okupuotos Lietuvos bolševi
kų partijos viršūnėse gyvai dis- 
kusuojamas klausimas ap e 
naują žemės reformą Lietuvo
je.

Projektuojama sumažinti U; 
kininkų žemės norma, pal e- 
kant jiems tiktai 10 hektarų

Karščiausi tokios žemės re
formos šalininkai yra iš Rusi
jos atvarytieji valdininkai, ku
ru knibždėte knibžda žemės ti
lt o komisariate.

Lietuvos ūkininkus 
vadina buožėmis

VILNIUS, Lietuva, bal. 30 d. 
—Iš Maskvos atvarytieji komi
sarai tvirtina, kad gavo instruk
cijas paruošti dirvą naujai že
mės reformai.

Siūlo bazes Ant- 
arktike

-,-WASIJING-TON, D. C., bak 
30 d. — Admirolas Byrd Šian
dien kongreso komisijai pasiu- 
ė įsteigti karo bazes Antark- 
tike.

, Jis tvirtina, kad ten galima 
padaryti gerus sandėlius karo 
medžiagai ir laivai galėtų ras
ti reikalingą prieglaudą karo 
metu.

Tokias bazes galima butų 
'steigti Palmerlande ir Mažoj 
Amerikoj.

Argentinos ir Čilės vyriausy
bes reiškia pretenzijų j Antark- 
tiką. c

Falangės lyderis 
pas nacius

BERLYNAS, Vokietija, bal. 
30 d. — Rudolf Hess ir kiti 
nacių lyderiai priėmė Ispanijos 
falangės šefą Salvador Marino.

Pastarasis nori aptarti su na
ciais visus planus dėl artimes
nio bendradarbiavimo.

Tuo pačiu metu Marino nori 
stebėti kaip veikia nacių orga
nizacija, kad galėtų jos meto
dus pritaikyti Ispanijoj.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Britai perspėjo Vichy vyriausybę dėl didelės vokiečių 

infiltracijos Afrikoje ir Syrijoje.
— Britai turi žinių, kad ateinančią savaitę vokiečiai ren

giasi pulti S/ezo kanalą. Operacijas mano pradėti Syrijoj ir 
Lybi jo j. Vokiečių kareivius j kovos lauką gabena orlaiviais.

— Britų karo laivas sulaikė Jungtinių Valstybių prekybi
ni laivą President Garfield ir paėmė 4 vokiečių lakūnus, kurie 
plaukė j Japoniją.

— Italijos vyriausybė konfiskavo tris Meksikos laivus-tan- 
kus, kurie buvo statomi Italijos dirbtuvėse.

— Turkai skelbia, kad jie nesutinka pasiduoti nacių įtakai. 
Turkai nori turėti savo nepriklausomybę arba kariauti su na
ciais.

— Britų submarinas ištisą dieną laukė ministerio Campbell. 
Išlipęs britų karininkas paėmė nelaisvėn vieną italų karininką, 
pralaukė iki vakaro, nesulaukė ir nuplaukė. Italų bombanešiai 
pradėjo jį bombarduoti.

— Vokiečiai skelbia, kad karas su graikais baigtas ir nau
ją valstybę rengiasi priskirti “naujon Europos tvarkon”.

—- Naciai dar kartą perspėja Ameriką, kad jie skandins 
Amerikos laivus.

30 ha turintieji ūkininkai va
dinami buožėmis ir skaitomi 
visų sovietų nelaimių šaltiniu.

Lietuvos komunistai, kurie 
dirba žemės ūkio komisariate, 
priešinasi žemės normos suma
žinimui. Pastarieji tvirtina, kad 
nauja reforma pavers visą kra
štą tikru ubagynu.

Traginga fotogra
fų būklė

VILNIUS, Lietuva, bal. 30 d. 
—Sovietų Lietuvoje fotografų 
profesionalų padėtis tapo tikrai 
traginga.

Iš krautuvių išnyko ne tiktai 
otografijų aparatai, bet ir visi 

kiti fotografavimo reikmenys. 
Kurį laiką “slaptoj” prekyboj 
galėdavo dar įsigyti fotografa
vimui plokštelių, bet dabar ir 
jos pasibaigė.

Visoj Lietuvoj fotografijos į- 
monės viena po kitos užsidari
nėja.

Gegužiu proga didi
na išnaudojimą

KAUNAS, Lietuva, bal. 30 d. 
-—Gegužio pirmos klienos proga 
raudoni Lietuvos okupantai di
dina Lietuvos darbininkų išnau
dojimą.

Fabrikuose ir laukuose dar
bininkai verčiami pasižadėti 
naujoms lenktynėms.

Anksčiau darbininkai kovojo, 
kad darbo laikas butų trumpi
namas, šiandien bolševikai ge
gužio 1 dieną naudoja darbo 
laikui pailginti ir galimai dau
giau Lietuvos darbininką išnau
doti.

Gruzinas paskirtas 
Kauno prokuroru
KAUNAS, Lietuva, bal. 30 d. 

—Stalinas ne tiktai rusus varo 
Lietuvon kraštui valdyti, bet 
pradėjo varyti ir savo tautie
čius. Šiomis dienomis Maskva 
paskyrė Kauno ruožo transpor
to prokuroru gruziną M. C ka- 
dze.

Komisaras Michelmacheris 
paskirtas sveikatos apsaugos 
komisaro pavaduotoju.

Universitete leninizmą dėsto 
Kaširin, Kursanov ir Košelev. 

i Meno dekados reikalus tvarko 
Gauka ir Volkov.
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Mokinės dėkoja savo 
mokytojaiMOKYKLAVAIKAS ir

Rašo L. NARMONTAITĖ

Jo 
g<- 
Jis 
nes

1. švaros savaitė
Šią savaitę viešųjų mokyklų 

vaikai turi atostogas tam, kad 
atkreiptų jų dėmesį į švarumą 
namų, kiemo ir miesto apylin
kių.

Kai kuriose mokyklose yra 
vedamos varžybos, būtent, bus 
pažymėti tie mokiniai, kurie 
daugiausia atliks tinkamų dar
bų per šią savaitę. Tad vaikai 
yra pilni noro ir energijos pri
sidėti prie įvairių darbų šiam 
tikslui. Leiskite vaikams dirbti 
pagal jų išgales, apsaugodami 
juos nuo pavojingumų. Neat- 
šaklykite juos nuo to noro pri
sidėti prie pagražinimo jų apy-

mo ir prižiūrėjimo darželio pa
tobulina vaiko būdą ir asmeny
bę. Jis tampa geresnis pilietis, 
ne užsiima naudingais darbais, 
užuot bėginėjęs gatvėmis, 
energija yra sunaudojama 
riems tikslams ir darbams, 
džiaugiasi ir pasitenkina, 
mato pasekmes jo darbų.

Tad visiems reikia būtinai 
remti ir prisidėti prie tų veiki
mų it projektų, kurių dalyva
vime vaiko charakteris, būdas 
ir asmenybė išsivysto ir pasi
tobulina.

Norai Gugienei, Mo
terą Skyriaus 

Vedėjai
taip nuostabiai 

vaikų veikime per šia 
Tikslas yra tas, kad 
žmonės irgi prisidėtų 
darbo ir varytų jį to-

duo-

Yra tikima, kad suaugusieji 
pagaus nuo jaunimo tų entu
ziazmą, kuris 
pasirodo 
savaitę, 
suaugę 
prie šio 
liau.

Tai drauge su jaunimu dirb
kime šioj švarumo savaitėje ir 
siekime viršminėtus tikslus.

2. Sodinimas gėlių.
£ spdinti ge
ra pageidau-

pi-

bu- 
tai 
ant

Aiškiai ir tikrai negaliu 
ti Sau pilnos atskaitos, bet pa
ėmus į rankas Naujienas ar ki
tą kokį laikraštį visų pirma 
laikraščio skiltyse ieškau mo
ters veido ar straipsnelio su 
moters parašu. Ypatingai lau
kiu ketvirtadienio , “Moterų 
Skyriaus”, kurį redaguoja p. 
Nora Gugienė su daugeliu ben
dradarbių ir talkininkių. Man 
irgi norėtųsi prisidėti prie tųjų 
talkininkių, bet nei fizinės, nei 
protinės jėgos neleidžia. Todėl 
stropiai ir atydžiai skaitau ir 
mokinuosi apie lųotei’s parei
gas ir manau, kad neužilgo ga
lėsiu prisidėti prie ugdymo at
silikusių seserų nuo pažangos 
eigos.

Dabėr yrir IftT 
les ir daržoves, 
jama, kad kur tik galima, kiek
vienas vaikas turėtų savo kam
pelį, kuris butų po jo priežiū
ra ir kuriame juta butų leidž’a- 
ma sėti tą, kas jam geriau 
tinka.

Jeigu nėra žemės, kurią 
lų galima paskirti vaikui, 
galima vartoti mažą dėžę
lango ar kitoj tinkamoj vietoj.

Nuo šitokio darželio Vėikas 
gaus daug pari’enkinimo. Be 
to, jis daug svarbių dalykų iš
moks. Jis supras darbo vertę, 
auginimą gėlių ir daržovių ir 
įgys jų įvertinimų anksti savo 
gyvenime. Be to, jis pamėgs 
žemės darbą ir gamtą.

Vaiko būdas
Viišminėti du punktai —• 

vaiko prisidėjimas prie švarini- 
mo apylinkės ir prie prirengi-

MADOS
Veda Nelda Gražinte

Laikas planuoti vasaros 
sukndea

šios vasaros mados reikalą ti
na ką nors skirtingo bovelni
nes medžiagos skyriuje. Kas 
metas ši medžiaga darosi dau
ginus populiarKka dėvėjimui 
vasaros sezone. )

Ir jeigu pastįfiėjdte* krautu
vių skyriuose, kur šios medžia
gos išdėstytos, žinoma, kad g£- 
rejotės toms naujoms “cham- 

- brays” visose spalvose, su įdo
miais išshivinčjhnais. Kltėš yri 
su gan dideliajs taškeliais, ge 
lūmis ir lapais, ir jos neatsilie■' 
ka nuo tų anų ^siuvinėtų me
džiagų.

Tad

bendradarbiaujančioms sese
rims. šiandien matau aiškiau, 
kad moters pareigos nepasibai
gia vyrui bulvinių blynų iškep
ti ir švariai šlubą užlaikyti. 
Yra dar ir kitos part gos, ku
rios žmogaus sielą tobulina ir 
švelnina, kaip štai: muzika ir 
daina, savigarbos supratimas, 
socialis, taikus sugyvenimas 
draugijoje.

Mūsų nenuilstanti p-ia Nora 
Gugienė, Tamsta buvai laimin
gesnė, turėjai progos pasiekti 
aukštą mokslą, ir pasiekus tą 
mokslą su pasiryžimu grįžai 
prie m Ūsų varge ir tamsoj iš
augusių. Dabar su atsidėjimu 
mokini, lavini, keli į aukštesnį 
kdltufos laipsni. Mes lik galim 
Jums atsidėkoti neiti tardamos.

, Tad priimk nuo manęs kuo 
širdingiausį ariu ir nepailsit 
mus toliau lavinus ir bemoki
nus.

Louise P, Narmontaitė
Lietuvių Brigton Parko Moterų 

Klubo mokyklos mokytoja
Lietuvių kolonijoje Brighton 

Parke randasi veikli ir darbšti 
moterų grupe vardu Lietuvių 
Brighton Parko Moterų Klu
bas. Savo kelių metų darbuotėj 
šis klubas pasižymėjo įvairiais 
kaip labdarybės, taip ir kultū
ros darbais.

Šią praeitą žiemą narės nu
tarė įsteigti angliškas pamokas. 
Tokiai mokyklai viena klulyo 
narė, p. K. Mocevičienė, davė 
nemokamai savo butą, 4454 So. 
Western Avenub., Kita ‘narė, ir 
viena iš musų darbščiausiųjų 
Amerikoj gimiifdŲ lietuvaičiu, 
p-lė Louisc P. Narmontaitė, 
mielai sutiko, irgi nemokamai, 
duoti tokias pamokas. Kadangi 
p-le Narmontaitė yra aukšto iš
silavinimo ir iš profesijos mo
kytoja (ji mokina DuSable 
High School), tad jos pasišven
timas ir kvalifikacijos musų 
naudai buvo gražus ir mes jos 
pastangas branginame. P-lė 
Narmontaitė tikrai gabiai mo
kino mus ir nėra abejonės, kad 
mes, kurios laukėm šias lekci
jas, nemažai iš jų pasinaudo
jom.

Dabar jau ateina vakacijų

Chicagos Lietuvių 
Moterą Klubo na

rių dėmesiui
Ponių Smetonienės ir Tubelie- 

nes priėmimui pietus gegu
žės 7 d. BlackstoKe viešbuty]
Chicagos Lietuvių Moterų 

Klubo komisija, kuri rūpinasi 
surengimu Įjojpįčio pagerbimui 
ir susi0ažmimt$ su viešniomis, 
pp. Smetoniene ir Tubeliene, 
jau turi šiai nepaprastai pro
gai padariusios savo galutinus 
planus. ,

Pietus ir spfeeialė programa 
įvyks puošniame Blackstone 
viešbutyje (kertė So. Michigan 
avenue ir E, Balbo St.) šd<an- 
tį treči&dienį/ gegužės 7 d, kaip 
1:30 valandą po pietų. Pietų 
kaihū bus po $1.75 ypatai. Vi
sos klubo narės ir jų viešnltas 
kviečiamos imti dalyvumą šio
je taip retoj ir svarbioj, okazi-

Rengimo Komisija, kurios 
pirmininkė yra viena gabiausių 
chicagiečių veikėjų, Vanda By- 
aiiskienė, prašo, kad khibietes 
narės darytų užsakymus dėl 
vielų neatidėliojant, nes laika 
iki rengiamų pietų nedaug tėra 
ir reikalinga1 žinoti skaičių da
lyvių kliogreičiausia.

Dėl rezervacijų arba kitų in
formacijų pašaukite komisijos 
pirmininkę, Vahdą^ Byanskienę, 
Riverside 248Žphrba sekančias 
iš koinišįjos,.,n^iųį B.t ,Piyąrp; 
nienę, Yąrds ^Į>99 Ur L. y&na" 
gaitienę, Grovehill 2242. Narės 
prašomos tuojaus užsisakyti 
vietas sau ir savo viešnioms.

5ta Pr-tė

ko. Todėl mes klubo nares, ir 
ne nares, kurios lankome šias 
pamokos, visos vienu žodžiu ta
riame širdingiausią ačiū šiai 
nenuilstančiai lietuvių darbuo
tojai p-lei Narmontaitei už jos 
lekcijas, ir p. Mocevičienei už 
suteiktą vietą. Be abejo, kad 
po vakacijų mes visos ir dar 
kitos sudarysime daug didesnę 
klasę pasimokyti anglų kalbos 
nuo tos gabios mokytojos, L. 
Narmontaitės.

K. VVainauskienė

JI TIKTAI RAŠĖ
(Feljetonas iš Kalifornijos)

| •■

Adelė Nausiedienė
Mažas, dar mažiau žinomas 

miestelis, su aukso kasyklomis. 
Įspaustas \tarp aūkštų Kalifor
nijos kalnų, 
gyventojais

Miestelio 
moję jauni

pradėkite iš kalno ni
ša vo vasarinė “\Vard- 

kad atėjus šiltoms die- 
butumėt prisirengušid*

robe”, 
noms 
jas pasitikti. Ir nieko n€ra vė
sesnio dėvėti ir lengvesnio nuo
latos užlaikyti švariu ir švie
žiai atrodančiu, kaip plauna
mos medžiagos, kurios yra be 
tik praktiškos, bet ir daUg ptli 
cinamcsnių kainų.

MARIJOS JURGELIONIENĖS PAMINKLO 
FONDO KOMITETO PRANEŠIMAS

Susidariusios kliūtys ryšium 
su neužmirštamos atminties 
Marijos Jurgelionienės ilsejimos 
vieta Lietuvių Tautiškose Ka
pinėse šiomis dienomis liko pa
šalintos. Kadangi tų kliūčių pa
šalinimas priklausė ne nuo Pa
minklo Fondo komiteto, tai jo 
rankos buvo surištos ir jis nie
ko negalėjo iki šiol veikti. Bet 
dabar Paminklo Fondo Komi-

skaitydama jūsų vedamų mote
rų skyrių “Naujienose”.

Laimingiausios ateities, mu
sų gerbiama moterų skyriaus 
vedėja Nora.

Anna J. Marąūardt.

ĮKino-TeatraS X 

i

Nešildė linkite pa
matyti. Ji apleis Chicaga gegu
žės 10 c|. TAd jeigu dar nemn- 
tote šios nepaprastos muzikos 
ir blšrtio sąjtihgos — arbė jei
gu tik Vienų kaHą teftiatet ir 
būtinai poritfe dar ijrkj pergy
venti tdą gražia?, jaudinančias 
mlnUtes Apdilo, teatre, pabrėž
kite apt kdetftfctrteus vteną air-

ba dvi dienas su “Fantasia” di
delėmis raidėmis. Kaina nupi
ginta iš ryto — paprastomis 
dienomis — jeigu paranku ta
da nuo darbo atsitraukti.

O dėl naujų veikalų... iš žiii- 
geidžiausių rasite sekančius:

“The Lady from Cheyenne” 
Palace teatre — su Loretta 
Young, Robert Bros ton, Ed- 
ward Arnold, Gladys George, 
Frank Kraven. Istoriška pasi
ja — romantiška —- pilna 
veiksmo ir humoro, nes ji pie
šia moterų kovas dėl balso ir 
sau priklausomos vielos vieša
me gyvenime.

“The Sea Wolf Chicagos te
atre — su Edward G. Robiil- 
son. John Garfield; Ida Lupinė. 
Veiksmas žiaUritš — didelės 
kovos stipHų charakterių. Fo
tografija puiki.

O gegužės 6 d. NVood ir Pi- 
lace teatrai pradės rėdyti Or-

' \ ■*!* •J': ■' i- ■ į&.-’T' c-
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Graži smakro (“chin”) lini
ja yra žymė jaunystes. Nė vie
na moteris nenori su ja skirtis. 
Tinkama pozitūra, svorio kon
troliavimas ir , specialė išorine 
priežiūra suteikia geriausią ap
draudę nuo tos nelemtos 
“dotiblc chin”.

Nora lengvas dalykas mote
riai sulaukus 'trisdešimts pen
kių arba daugiau melų, ypatin
gai jeigu ji linkus prie svorio, 
palaikyti tą jauną smakro lini-

šu kukliais savo 
ramiai sau gyven. 
gyventojai daugu- 
tvirti vyrai, nepa- 
drąsos, nenusigąs

tai! tys. Papratę jie prie gamtos 
audrų bei žemes drebėjimų, 
nors įtariančiai, bet maloniai 
priimdavo atvykusius mieste
lin turistus.

Jų moterys gyvendamos taip 
arti gamtos ir būdamos kilnios 
sielos nemėgo puoštis tuščiais 
civilizuoto • pasaulio poniučių 
papuošalais.

Kartą miestelin atvyko pora 
turisčių. Savo išvaizda jos ne
buvo panašios į paneles, o į 
šaunias didmiesčio poniutes, 
puikiai dekoruotas.

Gal būt, jos butų iš ten išvy
kusius neatkreipdamos į save 
niekieno dėmesį, jei ne tas kiek 
keistokas įvykis su viena iš 
jų. Tą dieną viena turisčių pa-

kurio buvo sukeltas minėtas 
Fondas — pastatyti paminklą 
atminčiai musų didžiai gerbia
mos visuomenės veikėjos, tos 
lietuvių moterų veikimo pionie
rės, Marijos Jurgelionienės.

Paminklo Fondo Komitetas 
šiuomi praneša tiems geros va
lios žmonėms, kurie noriai pri
sidėjo prie sukėlimo šio Fondo, 
kad paminklas bus pastatytas 
ir atatinkamas jo atidengimas 
įvyks šią vasarą. Galutina die
na bus paskelbta greitoj ateity
je.

Kaip jau buvo paskelbta geg. 
17 dieną, 1940 m. Paminklo 
Fonde buvo $609.49. Varde 
Fondo šiuomi tariame nuošir
džią padėką dar sekantiems, ku
rie nuo to laiko prisidėjo prie 
Fondo:

Louise P. Narmontaitė 
ir Šeima . 1............ ......

Je tuvių Brighton Parko
Moterų Klubas (per
L. Narmontaitę) .......

Elzbieta Ilevičicnė .......
Mrs. X.............................
Kupiškėnų Kultūros

Draugija ..................
Ona Overling, Justice Pk.
Mr. ir Mrs. Orlakis .......
P. Peika ......................
Buvo paskelbta ........... i
Iš viso Fonde su ------
geg. 1 d. 1941 m. yra $651.49
MARUOS JURGELIONIENĖS 

PAMINKLO FONDAS 
Nora Gugis, Pirmininkė 
Julia Augusi* Iždininkė.

$25.00

5.00
1.00
1.00

5.00 
i.Oo 
2.00 
2.<to 

000.49
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čioti po miestelį, kad arčiau su 
juo susipažinus. Bevaikščiojant 
jos akys susitiko su pora žavė
tinai tamsių akių, kurios pri
klausė vienam iš vietinių vy
riškių. Kad pcrlengvai neįsipai
nioti į Amūro tinklą, panele 
Pagyrai tė, greitai nukreipė ša

J.s neapsako- 
nes mato, km

Apsisaugojiiiias nuo tos 
“double chin” yra daug leng
vesniu dalyku, ne kaip prašali
ni mas tos padėties vėliau. Sau
gokite savo Svorį, bukite atsar
gios savo pozitūroj, tas turi 
ypatingos svarbos — ir prezer- 
vuokite savo kaklo liniją.

Dabar dėl išorinės priežili
ros. Aišku, jeigu oda per sau
sa, joje pasirodys mažiubukes 
Ifnijos daug anksčiau no kaip 
reikia. Todėl tokiai sausai odai 
būtinai reikia duoti alyvinio 
maisto. Kada dedate kremą ant 
veido, nepahilrškitė ir kaklą. 
Bet dedant khUną ant kaklo, 
niekad netrihkite jį per tvirtai 
ir nuo smakro žemyn. Masa
žuokite kaklą lengviau ir nuo 
smakro augštyn link ausų. . 1

son Welles “Citizen Kane” — 
kuris sakė hūėdtifeniai 
nustebins. ‘ >>

L’gi kito.... SltesitfH Viliute.

Staiga jis

viršūnę, Skubėjo namo. Bet to 
trumpo akių susitikimo užteko 
jaunam vyriškiui, kad momen
taliai susižavėti nepažįstamos 
turistės šypsiančiu veideliu.

Visą popietį, iki vėlaus vaka
ro, jis vaikščiojo po miestelį 
laukdamas pasirodant tų poros 
akučių savininkės ir.... Bet vel
tui; nesulaukęs beviltiškai ne
tvirtu žvilgsniu nuėjo namo.

Kiek pamąstęs, atsigulė ir 
akis įsmeigęs į lubas svajojo... 
Jis klausėsi savo sielos, tikėda
masis, kad ji jam pasakys, kas 
ji ir kaip ją pažinti. Bet jo sie
la buvo tyli, kaip ta kalnų nak
tis.1. Žodžiu, nieko.
pradeda su pusiau primerkto
mis akimis snausti ir matyti 
vaizdus lyg per sapną...

Jis mato save esant nepažįs
tamo miesto gatvėje, kur siau
tė šaltas žiemos vėjas, žmonės 
susitraukę nuo šalčio skubėjo 
kas sau į šiltus butus. Tik vie
nas vyras ramiai sau stovėjo 
ant gatvės kampo ir kalenda
mas dantis nuo šalčio kažko 
lauke. Jis mate, kaip nepažįs
tamasis jau styro nuo šalčio — 
ir pagailo jam to nelaimingojo. 
Priėjęs prie jo nedrąsiai pa- 
klėUŠČ: Sakyk, gerbiamasis, ko- 
dęl tokiolrtis šaltomis dienomis 
čia autobusai taip retai Važinė
ją? Autobusai! — nustebta pa
klaustasis. Autobusai čia Visai 
nevažinėja. Aš gi laukiu savo

širdies išrinktosios. Baigiu šal
ti, kaip matai, o ji neateina. 
Jis paliko nelaimingąjį vyrą 
belaukiant, vos gyvą nuo šal
čio, sniegu apipustytą.

Čia jis panorėjo pamatyti tą 
beširdžią moterį, kuri taip ne
gailestingai priverčia šalti savo 
pasirinktą vyrą. Staiga jis pa
malė tą moterį, 
mai nustemba,
ta moteris yra ta pati panelė 
Pagyraitė, kuria taip neseniai 
jis pats buvo susižavėjęs. Jis 
mato ją sėdinčią šiltame kam
baryje su išdidžia šypsena vei
de, kažką rašančią. Kartu jis 
pamatė daug jos praeities žie
mų ir visokių vyrų, mirtinai 
šąlančių miestų gatvėse — lau
kiant jos. O ji tik rašo. Ji, ta 
pati p-lė Pagyraitė, kuri, jis 
manė, tupėjo labai jautrią ir 
švelnią sielą — tikrumoje šal
dė savo vyrus sniegu užpusty
tose miestų gatvėse, nelyginant 
lyg kiaulės kojas košelienos 
bliude.

Jam labai buvo įdomu suži
noti, ką ji veikė tada, kada jos 
niekas nelaukė, — jeigu ji pra
dėdavo rašyti tiktai tada, kada 
per savo šilto kambario langą 
pamatydavo, kad kas nors dėl 
jos sala gatvėje. Jis taip pat 
norėjo pamatyti, kodėl jos nie
kas nelaukia vasarą mėnulio 
nušviestose gatvėse po žvaigž
dėtu dangaus skliautu. O jei 
laukė, tai kaip? Ar gal nuo 
karščio spirgęjo, kaip lašiniai 
skauradoje. Bet daugiau jis 
nieko negalėjo matyti, kaip t* k 
sniego apklotus miestus, švil
piantį speigų vėją ir burius pa- 
styrusių nuo šalčio vyrų belau
kiant jos. 
rase...

Padažai

Maistas
Veda MORTA ROGUŠNt
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. Labai dažnai jūsų valgių, ypač* 
daržovių skanumas priklauso nųft; 
to, priruoM^
štai keli padažai, kurie jūsų 
titą tikrai vilios.

Virtas Rūgščios 
Grietinės Padažas

2 
1 
2 
1

kiaušiniai
šaukštas miltų
šaukštai cukraus 
šaukštas druskos

% šaukštuko pa.prikos
¥4 šaukštuko celery druskos
1 šaukštukas muštardo
1/1 puoduko acto
2 Šaukšteli sviesto
% puoduko rūgščios grietinės
Suplakite kiaušinius. Sudėkite 

sausuosius prieskonius, bet pirm 
to gerai juos sumaišykite. Pridėki
te actą ir sviestą. Virkite kol su- 
tirštės. Pridėkite grietinę ir virkite 
dar vieną minutę- Gerai suplakite. 
Labai tinka įvairioms daržovių pa- 
trovoms.

Padažas šviežiems
Kopūstams (Cole Slaw) •

Sudėkite 2 ar 3 šaukštus “peanut 
butter” su pakankamu kiekiu ma- 
joneso ir išmaišykite, padarydamos 
apie tirštos grietinės skystumo, 
da sumaišyki! su smulkiais 
pjaustytais šviežiais kopūstais.

Vaisių Padaža's
1
1

/ ¥4
¥4
¥4

cukraus 
celery druskos 
muš tardo 

paprikos

O ji tik sau ramiai

čia jį 
skambu tisi 
dar pilnai nepabudęs iš to keis
to sapno. Telefono triubelėje 
jis girdėjo pažįstamų daktaro 
balsą, kuris kvietė greitai at
vykti ligoninėn pamatyti hau- 
jagimį sūnų. Sapnu vaizde vei
kiamas, jis automatiškai atsa
ko; — Negaliu. Aš rašau...

Adelė Nausiedienč

pažadino telefono 
Jis priėjo atsakyti,

Ta- 
su-

šaukštukas druskos 
šaukštukas
šaukštuko 
šaukštuko 
šaukštuko
puoduko salad aliejaus v 
puoduko apelsinų sunkos

2 šaukštai citrlno sunkos.
Viską sumaišykite ir .plakite per 

tris minutes. ,

Virtas Padažas
3/4 šaukštuko druskos
1 šaukštukas muštardo.

šaukšto cukraus
2 Šaukštai miltų
Truputis raudonojo pipiro (ca- 

yenne)
2 kiaušinių tryniai, lengvai nu

plakti, arba vienas čielas kiauši
nis.

3/4 puoduko pieno ar vandens
¥4 puoduko praskiesto acto.
2 šaukštai riebalų.
Sausuosius prieskonius sudėkite 

daiktan. Pridėkite kiaušinių try
nius, gerai sumaišykite. Laipsniškai 
pridėkite pieną. Labai lėtai pridė
kite ir actą. Virkite 
vandens kol sutirštės. 
te. Pridėkite riebalus.
palikite atvėsti.

¥4

ant karšto 
Vis maišyki- 
Perkoškite X
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Clevelando ir Ohio Žinios
vo kuo geriausia ir matėsi, kat 
visi buvo užganėdinti. Rerighm 
daugiausia pasidarbavo pirm. S 
čerauka ir sekr. A. Gedgaudas. 
Už tai dalyviai jų ilgai nepa
mirš.

APSILANKIUS PAS CHICAGIEČIUS.—SLA 136 KUO
POS ŠEIMYNIŠKAS VAKARAS. — “LIETUVIŲ ŽI
NIŲ” PARENGIMAS. — TUBELIENĖS PRAKALBOS

Balandžio 20 dienų anksti ry-t daryti. Ilgai negalėjau kalbėtis, 
tų ištraukiau į garsiųjų Chica- nes p. Zekas buvo užimtas įvai- 
go, kur teko susitikti su dau- riais biznio reikalais, 
geliu savo draugų ir pažįstamų. 
Tuo pačiu sykiu teko ir naujų 
draugų įsigyti.

Apsistojęs pas savo mylimų 
močiutę ir Motiejų Vitkų, gerai 
pailsėjęs ir pasivalgęs, pradėjau 
lankyti savo draugus ir pažįsta
mus.

Kaip ir paprastai, pirmiausia 
apsilankiau “Naujienų” redak
cijoje ir nors trumpai turėjau 
progos pasikalbėti su redakto
riais Dr. Grigaičiu ir p. Augus
tu. Iš jų kalbų, tai jau buvo 
galima spręsti, kad chicagiečiai 
nemiega, bet gana smarkiai vei
kia Lietuvos reikalais ir abel- 
nai apie visų judėjimų rūpina
si. Tų turėtų sekti ir daugelis 
kitų kolonijų.

Iš ten užsukau į kitų lietuvių 
įstaigų, tai į Gediminas BIdg. 
and Loan Association. Ten už
ėjęs atrandu sekretorių p. Char
les Zekas, kuris yra labai ma
lonaus budo žmogus. Su juo 
gali bile kas ir b’le kokį b'znį

Ten pat antrose duryse (4429 
S. Fairfield Avė.) randasi ir ki
tas sėkmingas biznierius, — tai 
pp. J. Ūkanas, kuris laiko gra
žių valgomų daiktų krautuvę. 
P-ai Ūkanai labai malonaus bu
do žmonės ir, matyti, kad da
ro nemažų biznį. Prieš pat iš
važiavimų teko apsi’ankyti pas 
kitus savo gerus draugus, tai 
pp. J. Pocius ' (4542 So. Rock- 
well St.). P-ai Pociai yra pa
žangus žmonės (naujieniečiai) 
ir geri musų draugai. P-as Po
cius prasitarė, kad žada šių va
sarų aplankyti Clevelandų, o 
mes tai tikrai lauksime. Gaila, 
kad negalima visus savo drau
gus suminėti, kuriuos teko ap
lankyti.

žodžiu 
Chicagoj 
—viskas

Balandžio 20 dienų “Liet u- 
v i ų Žinios” turėjo drau
giškų vakarų bažnytinėje audi
torijoje, kur dalyvavo keletas 
šimtų publikos. Iš to matosi 
kad Clevelando lietuviai prita
ria laikraščiui ir jį remia savo 
atsilankymu. “Lietuvių žin’os” 
yra katalikiškas laikraštis, bet 
vedamas demokratiškoje dva
sioje ir visiems lietuviams yra 
duodama proga sykiu veikti. 
Redaktorius adv. Chesnulis yra 
pažangus žmogus ir su visais 
gražiai sugyvena.

P-ios Tubelienės prakalbos 
buvo tikras lietuviškas “fui”. 
Kalbėtoja iš jos nekokia, o pu
blikos tai galima buvo ir ant 
pirštų suskaityti. Taigi patys

Matai Annes inici- 
jalus ant to med
žio? Aš ką tai naujo

naujo pridėta prie 
garsaus ei garėto.

Modern Roofing Co.
1821 SO. LAWNDALE AVĖ.

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

— Pilnai Apdrausti —

PASKOLAI n Vitu LFĮ išmokėjimais 
nuo 5 iki 20 metų.

MUTUAL FEOERAL SAViNGS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
Mokame 3^% Dividendų 

8202 W. Cermak Rd. Canal 8887 
Ben. J. Kazanauskas, Sec.

TvmsS $1,000,000.00

r■

Kas tai NAUJO* tapo pridėta!

sakant, gyvendamas 
jauties lyg Lietuvoje, 
lietuviška. Dar lovoje

to visko išėjo. O p. Karpius tik 
bėgiojo ir rankas trynė iš di
delės gėdos, kad tiek mažai pu
blikos teatsilankė. P-as Smeto
na pas mus irgi lankysis, bet a- 
pie tai vėliau parašysiu, kas ir 
kaip visur įvyko, žinoma, kad 
tautininkai visur ieško rinkti
nės publikos.

75

TE RMS

kandžiai visiems buvo nemoka
mai. Svečių tarpe nuotaika bu-

Pasimatęs, pasikalbėjęs su 
draugais, vėl grįžau į Clevelan
dų prie kasdieninio užsiėmimo.

DVI PAVYZDINGOS

3142 W. 63rd St

girdi lietuviškų muzikų, lietu
viškas dainas ir lietuvių kalba 
pranešimus. Man teko daug lie
tuviškų kolonijų aplankyti, bet 
niekur tiek lietuviškumo nesi
girdi, kaip Cliicagoje. Čia gimu
sieji lietuviai geriau lietuviškai 
kalba, negu ateiviai.

Labai norėjau aplankyti Dr

Liet. Piliečių klubas remon
tuojamas ir daug pakeitimų da
roma. Dabar visi atsilankykite 
ir pamatysite, kas ten padary
ta.

Šios savaitės skyrius sutrum
pintas, nes buvau atostogose.

—Jonas Jarus

DEAN 
i įewet.

PATRICIA
M i«wel$

KRAUTUVĖS
4184 Archer Avė

gų prižiiirėjimų mano močiutės 
ligos metu. Dr. Jenkins prž.u- 
ri ligonį kuo rūpestingiausiai. 
Už tų aš tariu jam nuoširdų ir 
didelį ačiū. Močiutė turėjo ir 
kitus daktarus, bet nė vienas 
liek nepagelbėjo, kieti..Dr. Jen-

Balandžio 26 dienų SLA 136 
kuopa turėjo šeimyniškų vaka
rų, kur dalyvavo apie pora šim
tų žmonių. Vakaras susidėjo iš 
dainų, muzikos ir, pagaliau, šo
kių. Vakaras buvo be įžangos. 
Nariai galėjo atsivesti visus sa-

MUSU GARANTIJA KIEKVIENO AUTO
MOBILIO PIRKTO PAS MUS YRA

Užtikrinimas’ Kad Parduodam Automobilius 
kuriais galite pilnai pasitikėti. Su jais neturėsite jokio vargo, žino- 
sit, kad kiekvieną 'kartą jums ir šeimynai jis duos malonumo.

Štai tik keletas automobilių, iš tiesiog šimtų, kuriuos turime 
ir iumr išr’rkcme, specialiai numažintom kainom — TIK ŠIAN
DIEN IR RYTOJ.
1939 PLYMOUTH trunk sedan. 
Šios mašinos tikrai neatskirsite 
nuo naujos. Kuogeriausiam sto
vyje. Viduj ir lauke be vartoji
mo ženklo. Daug ekstrų. Padan
gos mažai vartotos 
Tiktai ........................
1939 DODGE trunk sedan. Radio 
ir šildytuvas. Mažai mylių. Iš 
oro ir vidaus kaip naujas. Pui
kiai įrengtas. 
Tiktai ............

1939 CHEVROLET sedan, 4 du
rys. Turi visokiausius ekstra 
įrengimus. Motoras kuogeriau- 
siam stovyje. Padangos, maliava 
naujutėliai. Laimingas, kuris nu-$495 oirks šiandien ir rytoj $495

BUVO SĖKMINGOS PRA
KALBOS, BET...

\ “Naujienose” jau buvo rašy
ta apie prakalbas, kurios įvyko 
pernai ir kurios buvo Lietuvių 
Vaizbos Buto surengtos. Kalbė
jo Dr. Račkus ir Dr. Vileišis, 
kurie neseniai buvo iš Lietuvos

. s . • >» D • I I Y ■’ 
atvykę. ■■ ............ a

Lietuvos okupavimas buvo, 
taip sakant, šviežias dalykas, 
žmonės buvo sujaudinti tuo, 
kas dėjosi jų tėvynėje. Todėl ir 
prakalbos visais atžvilgiais nu
sisekė: žmonių susirinko daug 
ir jie nesigailėjo savo centų. Kai 
kalbėtojai paragino sumesti au
kų Lietuvos pabėgėliams šelpti, 
tai buvo surinkta apie $70.

Viskas tvarkoje. Tačiau ne
tvarka pasireiškė su aukomis. 
Pasirodė, jog tų aukų vaizbos 
butas nesunaudojo tam, kam 
jos buvo skiriamos. Blogiausias 
dalykas yra tas, kad išlaidos pa
sidarė labai didelės: iš $70 beli
ko vos $18...

Kokios tos išlaidos buvo, tai 
ne mano reikalas jas nagrinėti. 
Bet kad nieko nepadaryta nė 
su likučiais, tai jau didelis ap
sileidimas. Tai duoda medžia
gos visokiems gandams ir viso
kioms kalboms. Butų gerai, kad 
organizacijos pasirūpintų tinka
miau savo reikalus sutvarkyti, 
tada ir žmonėse pasitikėjimas 
jomis butų didesnis. —B.

> Seniausi Amerikos Tabako pfekgĮai—įsikūrę 1760

Savininkas

*NAUJA . . . praizinis iš Rytinio Viduržemio tabakas, 
kurio smulkūs lapai širdies pavidalo padaro garsiqjq 
Old Gold’s sudėti net dar malonesnę. Jo gausa dabar 
brandinama mūsų Amerikiniuose sandeliuose užtikrina jums 
šiuos puikesnius Old Golds visai eilei metų.

"VZRA naujo, malonaus skonio garsiojoj 
Old Gold sudėtyje. Parinktinio impor

tuoto tabako pridėta — duot jum naujo sma
gumo—naujų delekatnų malonumų! Išbandyk 
tatai! Gauk pakelį naujų Qld Golds šiandien!

BUICK SALES
' ' • ’ - . ■ _ , . . H ;

VIENINTĖLĖ LIETUVIŲ BUICK’O agentūra

DOMINIKAS KURAITIS
AGENTAI

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

“Shorty”

VI,i Old Golds pas 
jūsų krautuvininku 
dabar yra NAUJI 
Old Golds. Tas 
pat pažįstamas 
pakelis.

S A BERGMAN 
l524W.63'dST.ZAg 
TEL.PROSPECT 3440/

CORNER 63RD & JUSTINE.

1936 DODGE — 4 durys, sedan. 
Mašina nuodugniai peržiūrėta ir 
busit ja labai patenkinti. Geras 
motoras, geros padangos, šildv-$475 tuvas ir kiti priedai. *195

1940 HUDSON, Super Ds Luxe,įl935 PACKARD, 4 durų sedan.
4 durys, sedan. Automobilis,^ku- Labai geram stovyj viduj ir iš 

lauko. Turi šildytuvą ir. kitusrio neatskirsite nuo naujo. įren
gimai be dėmės. Daug ekstras fr 
šildytuvas. į
Tiktai ..............................
Šios mašinos .perėjo meistro inspekciją, yra padarę tik nuo 6 

12,000 mylių ir visais atžvilgiais yra kaip naujos.
150 visokių gerų vartotų mašinų, kurias nupirksite 

nuo 25 iki 725 dolerius.

4LEOC priedus. Labai žema $1*080 kaina. Tiktai .............. I
iki

Biznis tad ėjo kaip iš pypkės, i 
Bet štai ta pelninga karvute 

ėmė ir užtruko: įsimaišė polici
ja ir uždraudė “B.ngo”. Kovo 
17 d. iš bažnytinės svetainės su
sirinkusieji “Bingo” lošti buvo 
pašalinti. Jiems Jiuvo gana aiš-

SMETONAI NETEKS 
MEDŽIO SODINTI

Tautininkai buv6 nutarę, kad 
Smetona Lietuvių Kultūriniame 
Darželyje turės medį pasodinti. 
Bet kaip atrodo, tam jų suma
nymui nebus lemta įsikūnyti. 
Dalykas toks, kad katalikai ir 
Brazauskas griežtai pasiprieši
no tam, kad p. Smetona medi 
sodintų. ;

Iš to nuomauti, kad katalikai 
yra nusistatę prieš p. Smetona. 
Vadinasi, Amerikoje jis nebega
li “tautos vado” rolės vaidinti.

moto*-c

Southeide Member of AsKocIated 
Paint Stores.

BERGMAN’S PAVASARIO 
IŠPARDAVIMAS

malevų, sienų popieriaus ir langų Reidų. 
Ateikite j didžiųjų krautuvę prie Justine 
gatvės kampo ir gaukite dykai sienų 
popieriaus pavyzdini knygų. Dekoruokite 
dabar—mokėkite vėliau pagal BERO- 
MAN’S naujuoju Lengvaus Biudžeto pla
nu. 10 savaičių mokėtis. Ateikite ir pa
klauskit smulkmenų.

Sienų popierių nutrimuoja dykai. 
PRISTATYMAS DYKAI 

RsS-A-Bęe vidaus žibanti balta Ir visos 
naujausios spalvos virtuvėms ir maudy
nėms maleva.
Ess-A.Bee Fiat Maleva luboms ir miega
mosioms balta ir 12 spal. Ess-A-Boe 4 
valandų varnifias gerai dėvisi ir nesidė- 
mėja baltai vandeny. 4 Q Ę*

GALIONAS * I V 
Popierių Valyklis arba H. R. H. po Oc 
Atdara antradieniais, ketvirtad. ir feeftta- 

dieniais iki 9 P. M. 
Tel. PROSPECT 344Č

Smulkmenų Krautuvėse
NAUJA VIETA:

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

Ateikite, pamatykite, pa važinėkite!
KIEKVIENA MAŠINA GARANTUOTA IR LEN

GVAI PEREIS SAUGUMO INSPEKCIJĄ. 
LENGVI IŠMOKĖJIMAI 

JŪSŲ MAŠINA MAINAIS
Turime šimtus patenkintų pirkėjų, labai daug ir 
lietuvių. Jie pas mus visuomet grjžta kai maino 

automobilius.

PASIGRAŽINO
“Lietuvių žinios”, vietos ka

talikų savaitraštis, balandžio 24 
d. išėjo žymiai pagerintas. 
Technišku atžvilgiu jis atrodė 
daug geriau, negu paprastai. 
Pasigražino jis savo sukakties 
proga. z

Tenka pasakyti, jog katalikų 
savaitraštis yra tikras pašinas 
“Dirvai”. Pirmiau “Dirva” jo
kio konkurento neturėjo ir jau
tėsi labai išdidi. Dabar' jau vi
sai kas kita, — jos “dirvutė” 
pusėtinai susilpnėjo.

t

UŽTRUKO “KARVUTĖ0
Pas mus buvo labai išsiplati

nęs “Bingo”. “Bingo” parengi
mai buvo labai pelningi. Ypač iš 
to darė gerų biznį šv. Jurgio 
parapija savo svetainėje.

Parapijonai ne tik nebuvo 
draudžiami lošti, bet dar ir aks
tinam! savo centelius palikti

BOLšEVIKIšKOS KŪMU
TĖS IR LIETUVOS 

VĖLIAVA
Clevelando bolševikuojančios 

bobelės priklauso vadinamajai 
“progresisčių sosaidei”. Prieš 
kiek laiko toji “sosaidė” laikė 
mitingų, o tame mitinge buvo 
svarstomos “Motinų dienos” iš
kilmės. Vadinasi, kokiu budu 
tas iškilmes atžymėti, kad jos 
butų iškilmingesnės.

Viena draugė labai susirūpi
no, kad nebūtų iškirsta kiauly
stė. Kitais metais,,per tas iškil
mes iškabindavo Lietuvos vėlia- 
vų. Kai kurios nesusipratusios 
“tavorščkos” panašiai galėjo pa
sielgti ir šiemet. Kad to neatsi
tiktų, tai viena pravadyrka ėmė 
įrodinėti, jog, apsaugok Staline, 
neturi būti iškilmėse Lietuvos 
tautinės vėliavos.

Taip ir nutarė padaryti, nors 
Pendželienė ir protestavo, saky
dama, ką jus darote, gal kita 
kartų nutarsite, kad mes esame 
ne lietuvės?

Manau, kad toks nutarimas 
ir butų visai vietoje: tegul 
“progresistės” pasivadina kirki- 
zemis ar kalmykėmis ir nutrau
kia su lietuviais visus x ryšius. 
Savo darbais jos lietuviams tik 
gėdų daro, todėl išgamoms lie
tuvių tarpe neturi būti vietos.

—R.

Atrodykite Metus Jaunesni 
NATŪRALIAI ATRODANTI

3

Tony Piet Motor Sales
NAUJU PONTIAC Automobilių AGENTŪRA.

6617 SO. WESTERN AVĖ.
VARTOTI AUTOMOBILIAI RANDASI LOTE TIES 

6557 SOUTH WESTERN AVENUE Tel. PROspect 3166

iii

Naujienų Pavasarinis 
PIKNIKAS 

Gegužės 25’ 1941 
LIBERTY DARŽE j ■ 1

I 196739
■

■

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
POCAIIONTAS Mine Run iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta *7,80 
Perkant 5 tonus ar daugiau.

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
Sales Tax ekstra.

BLACK BAND LUMP .... *9.75

Turtas Virš$5,500,000.00
Apart Apsaugos, Turime fl» z r n nnn nn 
ATSARGOS FONDĄ Virš<H JU5UUU.UU

!

AVINGS

3

X 
s

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų 
MOKAME DIVIDENDŲ 314%

VISI TELEFONAI:
ATLANTIC 4290

DYKAI Aprokavimas
NEREIKIA NIEKO ĮMOKĖTI, 

36 Mėnesiai Išmokėjimui. 
Tikra lietuvių kompaniją.

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

___ _______"and
LOAN ASSOCIATION of Chicago 

JUSTIN MACKIEWICH, Pres. 
4192 Archer Avenue

VIRginia liti
I IMU III II Miliau II" ■llinitlltlillllllllltt Ulini IIIIHIHIIIIIIIHIM Mitu u

SOUTH GENTER PLUMBING &
HEATING SUPPLY GOMPANY

/

6 West Garfield Blvd. į&t7irkwflFst.>

Dantų Fleitai

$35

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

laisniuotų . , , Apkain.

Pleitai 
Pataisomi

Nemok.

Elėj na Bros

Lawndale Deniai Lab.
30 N. DEARBORN—Kamb. 806 

Atdara iki 6 v. v., antrad. ir 
Ketvir. iki 7 v. v.

3945 W. 26th—Antras Aukštas
1724 S. ASHLAND—2-ras aukš.

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

Sekm. 10 iki 4.

RYTINE RADIO 
VALANDA 

— iš stoties —

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

iki 9:15 vaL rytor 
Subatomis nuo 8:30 iki 9:16 

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vaL vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

t
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The Uthuanian Dailv News

Publjshęd Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. CoM Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANaI 8500.

Užsakymo kaina:

Subscription Ra te s: 
$0.00 per year in Canada 
$6.00 per year outside of Chicago 
$8.00 per year in Chicago 
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Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St., 
Chicago, III. Telefonas Canal 8500.

$8.00
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Trims mėnesiams r-------------2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Monęy 

Orderiu kartu su užsakymą v

Metams

DVIEJŲ AZIJATŲ 
PASIKALBĖJIMAS

Nepaprastai įdomus pašneke
sys įvyko tarp Stalino ir Mat- 
suokos po to, kai buvo pasira
šytas Maskvoje soviętų-japonų 
“abipusio neutralumo” paktas. 
Apie jį praneša “New York 
Times” korespondentas (bal. 23

šo

Kova dėl laisvės
Prieš 52 metus Paryžiuje suvažiavo darbininkų or

ganizacijų atstovai iš įvairių šalių ir nutarė bendromis 
jėgomis kovoti dėl savo būklės pagerinimo ir dėl išsiva
davimo iš ekonominės priespaudos. Kad viso pasaulio 
darbininkai šituos tikslus nuolatos turėtų savo galvose 
ir vienytųsi jiems pasie'kti, buvo įsteigta Pirmosios Ge
gužės šventė.

Per keletą dešimčių metų tas judėjimas plito ir dau
gelyje šalių jau buvo išaugęs i didelę jėgų — kuomet jį 
laikinai sustabdė7 pirmasis Pasaulio karas. Po karo jisai 
vėl atsigriebė ir ėmė augti dar sparčiau. Atrodė, kad, 
neilgai trukus, organizuotųjų darbininkų įgaliotiniai ra
miu budu paims valdžių i savo rankas daugumoje pra
moningųjų valstybių.

Tačiau po 1914-18 metų karo iškilo naujas pavojus 
darbo žmonėms.

Pirmiaus jiems tekdavo kovoti daugiausia prieš sa
vo ekonominius išnaudotojus, samdytojus. Valdžios, ku
rios pradžioje be atodairos rėmė darbdavių pusę, ėmė, 
laikui bėgant, darytis labiau bešališkos. Per savo atsto
vus parlamentuose darbininkai iškovojo sau tam tikras 
teises ir valstybės apsaugų: teisę dėtis į sųjungas, ap- 
draudų nuo nedarbo, senatvės pensijas, pašalpų ligoje ir 
t.t. Kuone visur buvo įvesta 8 valandų darbo diena.

Šita socialinė evoliucija ėjo kartu su demokratijos 
stiprėjimu politikoje. Bet keliose stambiose šalyse demo
kratinė santvarka tapo sugriauta. Pirmiausia Rusijoje, 
paskui Vengrijoje, Italijoje ir ištisoje eilėje mažesnių 
valstybių, pagaliau — ir Vokietijoje. To rezultate ne 
tiktai sustojo socialinė pažanga tose šalyse, bet jos pa
suko į žiauriausios reakcijos pusę, pradėjo smarkiai gin
kluotis ir užkure naujo didelio karo gaisrų.

Tas karas dabąr tęsiasi jau antri metai. Apie jo bai
senybes girdime kasdien. Jisai grasina sunaikinti ne tik
tai visus darbo žmonių laimėjimus, kurie buvo įgyti dau
giau kaip pusės šimto metų pastangomis, bet ir pačių 
civilizacijų.

Daug pavojingesnis darbo žmonėms priešas, negu 
kapitalistų klasė, pasirodė esanti •‘totalitarinė” valstybė 
— valstybė, kurioje valdžia paima viskų į savo rankas 
arba į savo kontrolę: politinę galių, švietimo įstaigas, 
spaudų, radijų, dirbtuves, kasyklas, susisiekimo priemo
nes, žemės ūkį ir net privatinius gyvenamus butus. To
kioje valstybėje asmuo nereiškia nieko. Kiekvienas žmo
gus pasidaro vergas. Jisai turi dirbti tokį darbų, kokį 
jam duoda valęĮžĮa. Jisai negali nei pasirinkti gyvenimo 
vietos, nei laisvai kalbėti, nei sueiti su draugais. Kiek
vienų jo žingsnį saugoja visagalinti slaptoji policija — 
GPU, Geštapo, Ovra ar kokiu kitu vardu pavadinta šni
pinėjimo ir teroro organizacija.

Žmonėms apgauti, tų vergovės sistemų praminė jos 
nors ji, ži-\ steigėjai “komunizmu” arba “socializmu”, <■ 

noma, neturi nieko bendro nei su krikščionių mokymais 
apie išsižadėjimų privatinių turtų, nei su naujosios ga
dynės socialistų teorijomis apie pramonės suvisuomeni- 
nimą. Totalitarinėje valstybėje darbo žmogus patenka į 
didesnę ekonominę priklausomybę nuo darbdavių, negu 
kapitalizme, ir, be to, jisai palieka be jokių politinių ar
ba pilietinių teisių.

Tokioje sistemoje nėra vįetps jpkįain žmąnių masių 
progresui. Jeigu darbininkas dąųgiąu pagamina, valdžia 
iš jo daugiau atima! Kaip vergas ,ji$ąi turi savų Įšpąp- 
dotojus maitinti ir kęsti jų pasityčiojimus įp sauvalia
vimus. žmogus yra paverčiamas gyvuliu.

Prieš šitą totalitarinį barbarizmą darbo žmonės da
bar yra priversti kovoti. Laime, kąd d$r ne visas pasau
lis pateko po jo letena. Dar kovoja Anglija kartu su sa
vo dominijomis ir joms padeda Amerikųs Jungtinės Vals
tybės. Nesuskaitomi milionąi žmonių, kurie trpkšta, kad 
šios demokratijos pergalėtų, yra ip diktatorių maldomo
se šalyse.

} Šiandįen jie visi ątsimįns tuos laikus, kųomęį dąrb.o 
--žmonės laisvai švęsdavo sayo Pįrmosįps Gegužes šyęn- 
tę, ir juose sustiprės pasiryžtas LAISVĘ, ku
rią jiems išplėšė totąjitarinįąi despotai.

Tarptautinis darbininkų solidanųnas neišnykp, tįk 
šiandien jisai pasireiškia kitaip, negu taikos laikais. De
mokratinių šalių darbininkąi parodo jį tuo, kad, giųdą- 
mi savo ląisvę niuo užpuolikų, jie tųp pftčių laiku7kovoja 
dėl darbo žmonių išvą^vjinp pavergtose sųlysg.

Japonijos užsienių reikalų 
ministeriuį sovietų valdžia su
rengė išleistuves,, kuriose daly
vavo ir pats “tautų vadąs”. Sta
linas pasiūlė išgerti už japonų 
mi^ados (imperatoriaus) svei
katą. Svečiai valgę, gėrė ir link
sminosi. Staiga M^įsuoka tarė 
Stalinui:

“Sutartis padaryta. Aš ne
meluoju. Jeigu aš meluoju, 
tegul mano galva teks Tams
tai. Jeigu Tamsta meilioji, tai 
žinok, kad aš ateisiu pasiimti 
Tamstos galvą.”
New Yorko laikraščio kores

pondentas sako, kąd Stalinas 
Šiek-tiek sumišo, išgirdęs šituos 
japonų ministęrio žodžius. Tru
putį pagalvojęs, jisai atsakė 
Matsųokai:

“Mano 
ga mano 
Tamstos 
kraštui. Todėl pasistengsime, 
kad mudviejų galvos paliktų 
ant mudviejų pečių.”
Savo kalbą Stalinas pabaigė 

taip: “Tamsta esi azijatas, bet 
ir aš esu azijatas.” Tuomet Mat- 
suoka, tikru japonišku manda
gumu, sušuko:

“Mes visi esame azijatai. 
Tad išgerkime už visų azija
tų sveikatą!”
Ir išgėrė.
Po to^liifįisnip. baliaus Japo

nijos užsienių reikalų ininiste- 
ris iškeliavo į Tokio, kur jį pa
sitiko japonų minios, kaip did
vyrį. J

Azijatai susitarė. Pats Stali
nas atvirai prisipažino esąs ne 
europietis, bet azijatas, kaip ir 
japonas Matsuoka. Dvi totalita
rinės diktatūros Azijoje ligšiol 
kovojo viena prieš antrą; dabar 
jiedvi padarė taiką, kad kiel» 
viena jų galėtų drąsiau grobti, 
plėsdama savo imperijas.

Japonai jau, turi savo nąguo- 
se Mandžuriją ir kinų pajūrį su 
visais Kinijos pramones ir pre
kybos centrais. Jie dabar bpįąjį- 
jasi į pietinę Pacifiko vandeny
no dalį ir nori pagrobti fran- 
euzų Indo-Kiniją, holandų Rytų 
Indijos salas ir Amerikos Fili
pinus. O kad tai pasiektų, japo
nai tupi užkariauti galingąją 
|jpitų bazę Tolimuose Rytuose 
— Singapore.

Rusai turi kinų žemes, Tur
kestaną ir Mongoliją. Dabar 
jiems rupi uždėti savo leteną 
ant Persijos (Irano) ir prieiti 
prie Persų įlankos Indijos vaų- 
denyne.

Šitais sumetimais tuodu azi-i - T . ' \ • j 1 • ‘ \ f • i
jaįai susitarė nesipešti dėl sa
vo grobių Kinijoje. Bet susita- 
pipias tarp banditų dar nepa
naikino jų nepasitikėjimo vie
no antru. TędeI Matsuoka gra
sino pųimti Stalii|ųi galvą, įeį- 
gu Stalinas “meluoja”.

karas (musų pabraukta. — 
“N.” Red.). Už kraujo lieja
mą visų šalių darbininkai 
kaltins valdančiąsias klesas.”
Kitas komunacių organas rą- 
panašiai:

“Pirmoji Gegužės jau eįai 
pat. šių metų Pirmoji Gegu
žės bus apvaikščiojama, kai 
sukaks 20 mėnesių antrajam 
imper j j Mistiškam (? — “N.” 
Red.) karui. Karas siaučja 
Europoje, karas siaučia Afri
koje, karas siaučia Azijoje.! 
Ir viskas rodo, kad oficialiai 
į karą bus įvelta ir Amerika.

“Pirmoji Gegužes bus mi
nimą vusur, kur tik randasi 
darbo žmonių. Ne yisur ji 
bus vieųodąi apvaikščiota. 
Bet visur darbininkų lupose 
bus šis žodis: TAIKA! ‘šalin 
karas! Tegyvuoja taika!’ — 
tai Šukiai, kurie liesis iš mi
lijoninių darbo žipoųių krū
tinių visame pasaulyje.”

Įsivaizduokite, kad Kinijoje, 
kuri ginasi nuo japoniškų plė
šikų, darbo žmonės imtų šauk
ti “Šalin karas, tegyvuoja tai
ka”. Ką toks šūkis reikštų? Pą- 
sidavimą Japonijos imperialis
tams. Pati soyietų Rusija ligšiol 
rėmė tą Kinijos žmonių kovą 

į prieš japonus. Bet žioplus 
Brooklyno “penktakojįs” pra
našauja, kad visame pasaulyje 
darbo žmonės kels balsą prieš 

i„ I kanJ I
Arba imkite Angliją, kurio

je visa liaudis kovoja prieš na
cių užsimojimą ją pavergti. Jei
gu Anglijos darbininkai imlų 
šaukti, kad turi būti “tuojaus 
sulaikytas karas”, tai jie pasi
elgtų, kaip savo krašto išdavi
kai.

Nėra abejonės, kad Maskva 
per savo Kominterno skyrius 
stengiasi padėti Hitleriui pa
vergti pasaulį. Kopiųnįstai, ku
rie skelbia tuos “taikos” Šukius 
demokratįnėse šalyse, elgiasi, 
kaip Helerio talkininkai.

Nuostabu, kad dar yra aklų 
žmonių, kurie nenori matyti, 
jogeį Stalinus yrą “ąšies” agre

sorių partnerys.

Laiškas iš Lietuvos
VOKIETIJON IŠVAŽIAVUSIO LIETUVOS 

INTELIGENTO LAIŠKAS

ojęs,

galva yra reikalin- 
kraštui, kaip kad 
galva — Tamstos

Už HITLERINĘ ĮTAIKĄ’?

Išniekindami tarp tautinio 
dąrbįnįpkų splįdapuino šventu, 
I-ją Gegužės, Rusijos diktųfo- 
riai šiandien surengs Maskyos 
Raudonoj o ję aikštėje kariuome
nės paradą. Bet savo agentanjs 
svetimose šalyse Maskva įsukė 
dęiųonstrųoti už “tąiką”.

Tą įsakymą vykdo ir lietuviš
ki kpimi-pącių pr^ąupį Ameri
koje. $tąi vienus jų rašp:

“šiąis męląĮs yyriau$ųi 
(gęgužįjįėą |vpų|fsį šu^iu 
bus, ir -tąi vįsųosę kraštupse, 
kąd butų iųpUųs sųlaikytąs

Literatūros Reikalais
T

XXIX.
Gira bando “Dievo galią”. 

.*A*

Liudas Gira, norėdamas pa
rodyti, kad jis ne veltui savo 
jaunystę praleido kunigų semi
narijoj, kartas nuo karto išlen
da su lotyniškais posakiais ar
ba žodžiais. Jis žinojo, kad dau
gelis jo skaitytojų nesupras, nes 
labai retas jų mokėsi lotynų 
kalbos. Nesupras — išminčium 
palaikys, galvojo Gira ir tęsė 
savo darbą.

Vieną savo eilėraštį Liudas 
Gira pavadino Resurrexi et vi- 
vam. 1928 metais Liudo Giros 
jis buvo pripažintas “spaudai 
tinkamu” ir atspaustas 66 “Li- 
rikos” puslapy.

Jis yrą trumputis ir mes čia 
jį nurašome:
“Ei, sparnus tuojau išskėsiu 
“ir nuskrisiu, kaip erelis, 
“ten, kur špūlės kopa kelias 
“per dangąus žvaigždėtą plotą. 
“Suvirpėsiu, sumirgėsiu, 
“pabandysiu Dievų duotą 
“įstabių svajonių galią.”

šis eilėraštis rašytas 
metais ar kiek anksčiau, 
to meto ligi šios dįenos 
“bandų Dięvo galią”,
bandymai jam nevyksta, 
ma pamanyti, kad pats Ponas 
Pievas nusivylę savo tvariniu 
ir jokios ;“dangiškos galios” 
jam nesuteikė.
Liudas Gira “skečia sparnus, 

kaip erelis.”

kita mintimi apimdavo ateitį su 
gražiausiom jos varsom, su 
šimtais “tėvynės mylėtojų”, ku
rie darė pasiaukojimus “tėvy
nės labui”. Tų aukotojų tarpe 
Liudas Gira ir save matydavo.

Bet įr čia vėl jį ištikdavo ne
laimė. Kaip tiktai Liudas Gira 
prieidavo prie “Tėvynės auku
ro” ir priartėdavo momentas 
“pasiaukojimui”, Liudas Gira 
neaukodavo, bet žiūrėdavo ką 
jis nuo to aukuro gali pagrob
ti.

Ištisus 25 metus Liudas Gira 
kitiems patarinėjo daryti aukas 
“ant Tėvynės /aukuro”, ištįsus 
25 melus geraširdžiai lietuviai 
tas aukas nešė, ištisus 25 me
tus Liudas Gira tas aukas 
graibstė nuo to aukuro ir žiu
rėjo, kad niekas jo nepastebė-

Paktaras Bronius J. Zubric- . 
kas gavo laišką iš vieno savo 
pažįstamo ir draugo, kuris ne
seniai išvažiavo iš Lietuvos. Da- . * . * I *
lis laiško autoriaus šeimynos 
pasiliko Lietuvoj ir todėl čia 
neminėsime jo pavardės. Pažy
mėsime tiktai, kad laiško auto
rius yra Lietuvos universitetą 
baigęs žmogus, dalyvavęs visuo
meniniame gyvenime, smarkiai 
mylįs savo kraštą ir jo gyven
tojus. Autorius yra pažangių 
pažiūrų, Smetonos gaujos buvo 
persekiojamas ir net kalinamas.

Štai kaj kupos laiško ištrau
kos:

“Gavęs šį mano laišką gal 
nustebsi, kodėl rašau ne iš gim
tojo krašto, bet iš Vokietijos. 
Lietuvą apleidau pavasario pra
džioje. Gaila lietuviško krašto 
ir pasilikusių jame žmonių. Vis
ko čia nenoriu aprašinėti, bet 
tiktai pasakysiu, kad gyvenimas 
ten pasiliko labai liūdnas. Ap
sivylė net dauguma tų, kurie 
bolševikų anksčiau laukė. Ben
drai daug kas sunku suprasti, 
kodėl įvykiai taip, o ne kitaip 
vystėsi.

“Nežinau, kaip jus Ameriko
je gyvenantieji į tą klausimą 
žiūrite, nes bolševikams užėjus 

; man neteko matyti užsieniškos 
spaudos. Per radiją mums tik- 

. tai dažnai pranešdavo Ameri
kos lietuvių džiaugsmą ir 

iš tiesų yra,

KOMUNACIŲ MELAI
Kpdėl komunaciai peluoja ir 

kam jiems tas rąelas reika
lingas?

pri- 
nie-

ko nežinau.
“Tokiems

riaušių ’ vaistu butų nuvažiuoti 
ir ten pagyventi, kad vietoj ga
lėtų įsitikinti, nes kitaip sunku 
suprasti ir įsivaizduoti. Aš tu
rėjau darbą, bet pasilikti Lietu
voje ipažia^sio noro turėjau, 
Kas galėjoj‘neįtiktai inteligen
tai, bet ir paprasti darbininkai, 
visi iš Lietuvos važiavo.

“Kiek apsitvarkęs, parašysiu 
platesnių žinių apie gyvenimą 
Lietuvoje ir čia Vokietijoj.”

entuziastams ge-

^“Naujienų” No. 95 apžvalgo
je ąptrąšte “Meluoja per akis” 
pakopia: A‘Viena bolševikuojan- 
čįpji literatė, amerikone—Mar
garet Cowl, parašė ilgą straips
nį apie Lietuvą, kurio vertimą 
įdėjo lietuyiškas Brooklyno ko
munacių organas”.

Komunacių organas dėdamas 
Margaret Cowl straipsnį apie 
Lietuvą irgi sakė, kad įžymi 
“apierikonė” rašo apie Lietu
vą, ir jie kaipo “žymios ameri- 
konės” perspausdiną “Laisvės” 
skaitytojams pasiskaityti, ką 
mano “ainerikonės” leidės apie 
Lietuvą ir jos politines parti
jas. Tai buvo tikras hųmbu- 
gas! Toji “amerikone” yra 
Margaret Kavaliauskaitė po 
pirmuoju vyru — Undžienė, o 
po antruoju Krombainienė, ku
ri dabar vadinasi Margaret 
Cowl. Komunaciai pakrikštino 
Kavaliauskaitę-Krombainienę— 
Cowl, kad mulkinti savo skai
tytojus. Tas jau vienas faktas 
rodo, kad Lietuvos klausime 
komunaciai imasi melų “su- 
amerikoninti” net lietuvaitę ir 
jos vardu dergti Lietuvą ir Lie
tuvos socialdemokratų partiją.

Aš linkęs manyti, kad origi
naliu Cowl—Kavaliauskiutės-- 
Krombainienės straipsnis 
parašytas ne jos, bet A. 
bos. Bet kad komedija 
geresnė, tai jie prisegė, 
“įžymi amerikonka 
Lietuvą. O toji
:rj/wHka”zant tiek įžymi/ kad ją 
daugiau niekas nežino, kaip tik 
New Yorko distrikto komunis
tai, nęs su savo vyru ten dir
ba.

Užtai įspėju “Naujienų” 
skaitytojus, kurie matė apžval
gose apie kokią tai “ameriko- 
nę” rašant apžvalgininko, kad 
žinotų, jog ji nėra jokio ameri
konka, bet Lilijos Kavaliauc- 
kiutės sesuo, kądaise buvusi 
Undžienė, o dabar Krombainie
nė. Tai ir visas sekretas tos 
“įžymios” asmenybės.

Brooklyno Kriaučius.

buvo 
Bim- 
išeitų 

kad
rašo apie 

įžymioji ame-

1912
Nuo
Gira 

bet visi 
Gali-

pasiryžimus, jis norėjų “pakilti 
į padanges”, “pasiekti saulę”, o 
vėliau “virpėti ir mirgėti”.

Visa tai labai gražu, bet gai
la, kad Girai nepavyko ne tik
tai į “padanges pakilti”, bet įr 
sparnų praskėsti. Liudas Gira 
niekad nepajėgė “nuo žemęs 
pakilti”. Jis prie žemės ir že
miškų gėrybių visą laiką buvo 
tiek prisirišęs, kad nepajėgė nė 
svajonėse pakilti.

Vos tiktai Liudas Gira pra
dėdavo tvarkyti savo mintis ą- 
pie Dievą, “susikaųpdąvo”, pra
dėdavo “kilti į dangų”, staigiai 
visos mintys jam vėl susimai
šydavo. Susimaišydavo, nes, ne
priklausomai nuo valios, mintys 
puskrisdavo į klebonijos virtu; 
vę ir galvodavo apie tą skanią 
sriubą ir gerą kepsnį, kurio iš
alkę viduriai sęniąi pageidavo.

Giros mintys sugrįždavo že
meli, nė pusės kelio'į dangų ne
padariusios.

Tas pats darėsi ir “prakil
niom mintini apie Tėvypę”. 
Liudas Gira “susikaupdavo”, 
viena mintimi aprėpdavo^ visą 
Lietųvųs prąeįtį su jus kunir 
gaikščiąis, vadais? į$ didvyriais;

Nežiurint į visus Giros gra
žius žodžius, į visus patriotiš
kiausius patarimus, nė viename 
aukų lape nerasite Giros pavar
des, nė viename darbe nerasite 
Girps “pasiaukojimo” be są
skaitos, nė vienos parašytos ei
lutės be atlyginimo.

Bet jeigu pavartysite švietimo 
ministerijos, žvalgybos, vidaus

nybų archyvus, tai rasite visą 
eilę sąskaitų su Liudo Giros pa
rašais.

Liudas Girą pąpašo nedėdavo 
duodamas pinigus, nęs jis nie
kuomet jų neduodavo. Liudas 
Gira parašą dėdavo imdamas 
pinigus.

Liudas Gira ne vienos aukos 
“brangiai Tėvynei” ncpadąre? 
jis tiktai kitiems patąrdavo au
koti. Liudas Gira kiekvieną 
proga taikėsi pagrobti visa tai, 
ką kiti suaukodavo. Ir reikią 
pripažinti, kad šis darbas jan? 
labai gerai sekėsi. Sekėsi, kol 
buvo žioplų aukotojų, kurję ne
norėdavo žinoti, kut tos aukos 
nueidavo.

Tenka nusistebėti, kad ir 
šiandien Liudas Gira ir kiti pa
našus tipai dar randa aukoto
jų, kurie duoda galimybėj 
jiems labai gerai įsitaisyti “tė
vynes” ir kitokių aukurų šešė
lyje.
Liudas Gira “fęppįą prie saulę^”

Kad galėtų “išbandyti Dievų 
galią”, Liudas Gira norėjo pri
kopti saulę ir per dangaus 
žvaigždėtą kelią patirti Visagar 
|įp jėgas.

Pvidešimį penkių tųęĮus Girą 
Įęppč, bet įųų tarpų Įšąi$Rįnp, 
kad vįsps pastaugus Jjuyo be
reikalingoj įpd j|5
ąųjągkiąi Įdydo. Lįųdą,s (lira, 
ęįdąpw melus, pųtyrez
kąd didžįąusįpjį sąųlę rąndasi

ne danguje, bet čia ant žemės. 
Patyrė, kad erelio sparnai visiš
kai jam nereikalingi, nes “tik
roji saulė” nepakyla į berybes, 
bet vaikščioja žemės paviršiu
je, kaip ir visi mirtingieji.

Kad Liudas Gira pats galėtų 
“tikrąją saulę” pamatyti, reikė
jo vien tiktai Maskvon nuva- 
žiupti ir iš Kremliaus sargybi
nių gauti leidimas Saulę pama
tyti.

Liudas Gira reikalingais leidi
mais apsirūpino Kauno tolkuč- 
kės užkampiuose, nuvažiavo į 
Maskvą ir pamatė Saulę-Stali- 
ną. Nuo to laiko jis daugiau į 
dausas nekyla, bet kartu su 
Maskvos saule vaikščioja po že
mę ir pataria kitiems garbinti 
tą pačią Saulę.

Gira ne tiktai garbinti pata
ria, bet ir pasiaukojimus liepiu

šeimyną išardyti, dangų su že
me sumaišyti ir kitus darbus 
atlikti, nes taip reikalauja nau
jai surasta Liudo Giros Saulė- 
Stalinas. Nauja Giros Saulė jam 
labai riebiai už tai užmoka.

Po šių įvykių argi gali dar 
kas abejoti, jog Liudas Gira ne 
žeme ’ vaikšto. Jis prie tos že
mės buvo tiek pririštas, kad nė 
vieną savo gyvenimo minutę 
nepajėgė nuo jos ątitrukji. Jis 
taip “mirgą ir virpa”, kad net 
žalia akyse pasidaro, kai seki 
jo “virpėjimus”.

....Kazys Var^atą

Naujienų Pavasarinis
PIKNIKAS

Sekmadienį, 
Gegužės 25, 19<1 

Darže 
Willow Springs, III.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
AMERIKOS PRAMONININKAI 

NENORI HITLERIO
NEW YORK, N. Y., bal. 29 

d. — Patirta, kad 84 nuošim
čiai visų Amerikos pramoninin
kų yra nusistatę prieš Hitįe- 
rį.

Visi jie pageidauja, kad Hit 
leris butų sumuštas ir prievar
tos tvarka panaikinta. Jie pri
taria Roosevelto politikai ir at
meta Lindbergho ir Wheelerio 
skelbiamas mintis.

Beveik nė vienas Amerikos 
pramonininkas nenori Hitlerio 
“naujos tvarkos” matyti Ame
rikoje ir kovotų, jeigu jis pul
tų šį kraštą.

Valstija Suvaržys 
Fejerverkus

99 balsais prieš 12 atstoyų 
butas Springfielde priėmė įsta
tymą, kuris uždraus pardavinė
jimą fejerverkų ir pgniatraškių 
valstijos riboje, liepos 4-tai 
dienai. Senatai netrukus įsta
tymą taipgi priims.

NUSILAUŽĖ KQJ4
BRIDGEPORT. — Pavirtusi 

ant nelygaus šaligatvių ties 5Q0 
W. 28th st., koją nusilaužė 54 
metų Celia Morrison, 3019 So. 
Ėmerald avenue.
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Ketvirtad., gegužės 1, 1941 NAUJIENOS, Chicago, III.
Rudolfas Blaumanis

Šalna Pavasarį
KALTINAMA KAUBOJAUS NUŽUDYMU

(Tęsinys)
—O kodėl nesutikti? Ir ne

kalbėk. Aš ramus žmogus, o 
tu ir ne kokia pikčiurna. Juk 
tu manęs neatstums!? Jei tai 
bučiau žinojęs tai... tiesą sa
kant, aš turiu dar vieną gal
voj. Toji dar jaunesnė už ta
ve, man taip nepritiktų ir ap
lamai taip nepatinka kaip tu. 
Bet kad ji eis, tai neabejoju. 
Galiu tau ją pavadinti. Tai 
Staklių jaunesnioji. Nejau tu
rėčiau kreiptis į ją? Tu man 
tos gėdos nepadarysi?

—Eik sveikas, — Alena no
rėjo ištarti, bet jus liežuvis 
nejudėjo. Burna, buvo visiš
kai išdžiuvusi. Staklių jaunes
nioji! Toji buvo dvejais me
tais už ją jaunesnė, daili mer- 
gičkė ir turtinga užkininkai- 
tė. Ir tai ją Malniekas norėjo 
imti! Kam užleisti Stakliutei 
gerovę, kuri siūloma jai? Ką 
sakys žmonės, sužinoję, kad 
ji tokią laimę praleido pro 
šalį? Ar jie dar tikės, kad 
Malniekas jai piršos?... Alena 
vėl nuleido galvą, sukando 
apatinę lupą dantim ir kanki
nosi, ieškodama tikrojo atsa
kymo.

Kiek patylėjęs, Malniekas 
tęsė toliau:

—Tavo drovesį aš visai su
prantu. Kai tu ligšiol many
davai apie tekėjimą, tu įsi
vaizduodavai vien jaunus vy
rus. O čia vieton jų atvyksta 
toks senas kerėpla, jautiesi 
lyg— lyg nusivylusi ir širdis 
šaukia: ne ir ne! Bet nevisuo- 
met galima širdies balso klau
syti. Gerai apmąstyk, ko tu iš
sižadi. Aš turiu ūkį, kurį man 
be prieštaravimo siūlo dvyliką 
tūkstančių. Grynų pinigų nuo
šimčiais turiu padėjęs dešimtį 
tūkstančių. Juos sutaupiau dar 
medžiais prekiaudamas. Kas 
metai man turto prisideda 
bent po penketą šimtų. Išsky
rus vieną tūkstantį kurį esu 
pavedęs savo vieninteliam 
krikštosuniui, aš tau visą tur
tą užrašysiu testąipentę dar 
prieš vestuves. Tai mum, mu
žikam, juk didelis turtas. Aš 
tuomi nesididžiuoju, bet kas 
tiesa, tai tiesa. Meilės, supran
tama, ir už antra tiek nepir
ksi. Bet malonus veidas ir 
minkštos rankos seniem kau
lam... manau, keturi penki 
tūkstančiai metam už malonų 
veidą ir minkštas rankas juk 
ne menkas atpildas, šeiminin
kavimas Malniekuos dar be 
to duos naudos.

Tuos žodžius kalbėdamas, 
Malniekas atsikėlęs prisiartino 
prie Alenos, kuri stovėjo be
jėgiai atsirėmusi į sieną. Dq-

prisiartino ir padavė jai ran- 
ką.

—Girdėjau... ką tik dabar 
labai... džiugią naujieną. Taip, 
Ale, kas to butų laukęs... To
kia laimė... kad laimės nė ne
bereikia linkėti.

Jo žodžius lydėjo ta pati pa
juoka ir panieka, kuri įžeidė 
Alenos opius jausmus. Dėl ko 
jis drįsta taip su ja kalbėti? 
Juk ne jos kaltė, kad Malnie- 
kas jai piršosi. Ar tai negarbė 
už jo tekėti? Kam jis pajuoka 
ją? Ar kad ji menka, vargšė 
tarnaitė... Ir ją apėmė nenuga
limas noras išeiti iš tos padė
ties, iškilti aukščiau kitų, iš
kilti viršum viso valsčiaus, 
vilkšunį Visos apygardos ir 
matyti Vanagą giliai po savo 
kojų. Ir tokia pat šypseną 
tokia pat vėsuma balse, kaip 
ir Vanagas, ji atsakė:

NAUJIENŲ-ACM E Telephoto
Miss Lucyle Richards (dešinėj), lakūnė, kaltinama nužudymu Frank Dcw, 

(vidury) rodeo oficiolo, kuris nušautas jo bute Houstone, Texas. Mrs. Grace 
Collins (kairėj), divorsantė buyp pew’o bute tuo metu kai įvyko susišaudymas.

♦—Berniukas su krepšiu jau f 
ateina, — jis linksmai tarė, ir 
paaiškįno, kad piršlybų sėk
mingumą numatydamas, na
mie įdėjęs krepšin kelias bon- 
kas vyno ir liepęs berniukui 
priemenėj laukti, kol duos 
nosine ženklą atnešti krepšį 
į kalną.

—Išgersim į busimosios šei; 
mininkės sveikatą.

—Kažin ar tai reikalinga,— 
tyliu balsu pastebėjo Alena.

—Reikalinga, reikalinga,— 
senis atsakė ir paprašė Vana
go parūpinti stiklinių.

Vanagas neturėjo vyno stik
linių ir padėjo mažą, labai 
storą degtinės stikliuką.

—Ką su tuo antpirščiu da
rysi! — Malniekas juokdama
sis sųšuko.-7-Duok, 
arbatos stiklinių!

Vanagas išėmė 
stiklines; netrukus 
bogintas ir krepšis.

(Bus daugiau)

Diena Iš Dienos
Gražios Vestuves 
Angelinos Šlepetis 
Ir W. Novinsko

—Taip, aš esu 
mes skraistei!.

iš spintos
buvo at-

įsėdus lai- —Kaipgi, — greta dešimtį pas seną po barzda, negu pas 
Dabar busiu ir pen'kiųliką’ kartų senesnio jauną po lazda! — Alena atre- 

dešimlį ir penkioliką kart tur- vyro, — Vanagas pridūrė.
—Hm! Bet, žinai; verpiau atsidarė ir įėjo Malniekas.

žė ir nusisuko durų link. Jos Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”tingesne už Vanagienę.

kai.

t

Koks tai turtas! Niekas nema
nė, kad Malniekas toks tur
tingas. O už poros metų su 
tuo turtu ji galėtų taip elgtis, 
kaip norėdąipa! Kraujas tvin- 
kdamas pakilo Alenai į galvą 
ir upiai ji pajuto Malnieką 
laikant jos ranką savojoj. Ar 
ji pati jam ranką pasiekė, ar 
jis pats ją nutvėrė,—ji nežino
jo, tik išgirdo jį kalbant: “Tu 
išųiįntinga mergina, Ale, tau 
neteks gailėtis” ir pasijuto 
kambary pasilikus vieną.

Lyg apkvaišusi ji priėjo 
prie stalo ir atsilošė į kėdę, 
kurioj 
uis ir 
Ar tai 
žadėjo

ką tik sėdėjo sužadėti- 
parėlpė rankom galvą, 
tikrenybė? Ar ji pasi- 
tekėįi už taip seno vy

ro? Ne, ne, ne, tai negalimą,
ji apkvaišo didelių pinigų su
viliota... Tai tenka išsižadėti 
tokios gerovės? Oi ne, oi ne, 
tai ir gi negalima... ir vis dėl
to, vis dėlto turi išsižądpti...

Čia durys atsidarė, ir Ale
na pašokus atsisuko. Tai įėjp 
Vanagas, šalta, pajuokos ir 
paniekos šypsena lydimu žvil
gsniu jis pažiurėjo j merginą,

5'
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Tai GERAS ALUS su gera

PUTU UALVA
kiekviena karta

VISUOMET GApTE PAŽINTI 
gerų alų pagal gerą. “galvų”. ČaklausKI- 
te žinančio alaus mėgėjo! Jie visi paša-', 
kys, kad pirmiausiai ir VISUOMET Jie 
žiuri ar ta “galva” gera., To|ch ' “iki zet” 
yra Tavern Pale Alus—visuomet' h u Gera 
“Galva.”.

TA PUTŲ “GAJUVĄ” reiškia. Tavern 
Pale alus gamintas iŠ tiktai geriausios ir k 
puikiausios medžiagos, kurių galima už 
pinigus gauti. Tai įrodymas, kad tokio 
niaus stiklą išgersit

TAVERN PALE LAIMI 
su

'GERA PUTŲ “GALVA”!

"I^lEJiODOS temperatūros sąlygose, Ir vartojant stik- 
■ lūs, išplautus druskos skiedinyje, kad prašalinti 

muilo ir aliejaus žymes, Tavern Pale alus buvo iš
bandytas kartu su 10 kitų, gerai žinomų, labai iš
garsintų alų. Stiklai buvo pripildyti kiekvienos rųšies 
alumi, ir buvo palikti stovėti vienodų, tuin tikrų laiko 
protarpi. Ar tada kiekvieno alaus putų “gaivu” buvo 
Išmatuota.

Tavern Pale pralenkė vigus. kitus išbandytus alus 
su 07% didesne putų “galva” už vidutini <‘galvos” di
dumų visų kitų alų. .šis bandymas buvo padarytas po 
priežiūra Altschuler, Mclvoln and Glasscr, Ccrtificd 
Public Accountants, Chicago, Iii.

MES TRIGUBAI TIKRINAM TAVERN PALE, KAD 
Turėtumėt Gerų Putų ‘Galvos’ Smagumų Kas Kartų!

. y Atstovai periodiniai perka 
v Tavern Pale alinėse ir JI 
išbando laboratorijose, kad Jis 
visuomet turėtų tų Gerų Putų 
“Gaivų.”, skoni ir malonų 
kvapu.

• Ekspertai ISbando skoni .S Atsitiktinai parinktos bon-
f Įclekvteno rauginimo, kad r ko? alaus yra išbandomos 
Tavern Pale visuomet turėtų kaip “kiaušiniai” su žvake, 
malonų kvapų ir skoni, ir už- kad patikrinti jo skaistumų, 
tikrintų vienodų, aukštų ko- aiškumų ir grynumų, plrmnegu 
kyb«. Jis parduodamas publikų!.

DYLERIAI: Tuojau susižiąokite su išimtinai Javem Pale distributorium, ąrba 
T^lefųųųękite

THE ATLANTIC BBEWING COMPANY
1549 WEST FULLERTON, Chicago. Illinois Telefonas: LINCOLN 8010

SU malonumu

TA pERA PUTŲ “GALVA”— 
reiškia tų, kad kruopštus rūpestingumas, 
sumanumas ir lėtas rnuglnimas padarė1 I. alų, kuris ne vien malonus, bet ir geras 
gerti visuomet ir visur.r ‘ • .....
GERA “GALVA” užtikrina Jums 
alų, kuris jums skoni dilgins . . . švelniai 

. ni^eis, jus atgaivins. Gražios, viliojančios 
putos parodo aiškiau negu diena, kad čia 
pat, tame vėsiame, spindinčiame stikle 
Tavern Pale, atrasite didžiausi alaus 
smagumų.

TO GEROŽinokite!
ALAUS Sekretas Yra | r ?
tame, kad jis gamin
tas iš geriausių me

džiagų už pinigus!

šliubą Priėmė Pereitą 
šeštadienį

CHICAGO LAWN. — šešta
dienį, 19-tą dieną balandžio, Ii 
kosi sumegsti “neatmezgamu 
mazgu” panelė Angelina šlepe
tis su bridgeportieČiu Walteriu 
Novinsku.

Sužiedavimo ceremonijos įvy
ko St. Nicholas bažnyčioje, prie 
62-ros ir Hamlin gatvių.

Taigi, Chicago Lawn apylin
kė neteko vienos iš gražiausių 
ir populiariškiausių panelių.

306 Svečių
Vestuvių puota įvyko White 

Front svetainėje, 5365 Archer 
Avė., o kadangi p.p. Šlepečiai 
yra draugiški žmonės ir turi 
daugelį draugų ir pažįstamų, 
tai ir j vestuves susirinko sve
čių apie trys šimtai.

Na, ir atsilankiusieji neapsi
vylė, buvo pavaišinti karalis-

Programėlis
Laike vakarienės įvyko pro

gramas vien tik iš kalbų. Pro- 
gramo vedėju buvo S. Gelzon. 
Pirmiausiai kalbėjo jaunieji, 
paskui jų tėvai ir pajauniai, ir, 
galiau, buvo pakviesti kai ku
rie iš svečių, ir visi savo kal
bose linkėjo jaunavedžiams ilgo 
ir laimingo gyvenime-.

Vestuvių puota užsitęsė net 
ligi ankstyvo ryto, ir tik auš
tant svečiai pradėjo skirstytis 
į namus.

Na, ir aš palinkėjęs jauna
vedžiams laimingos ateities iš
siskubinau namo.

— Kaimynas.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(CHICAGOJE)
Frank W. Przytula, 22, su

Josephine Goodis, 18
Joseph N. Miller, 23, su Es-

telle N. Janušauskas, 22
George Dūmas, 37, su Ąnn

Janis, 31
Anthony Dominick, 28, su

Lee Machionis, 27

Reikalauja
Perskirų

Anna Dambrauskas nuo Mo
tiejus Dambrauskas

Anna Stellmąck nuo
H. Stellmack

Barbora Narbut nuo
Narbut

Gauna 
Perskiras

Christine Darush nuo 
W. Darush

Mary Brunzo nuo 
Brunzo

Gimimai 
Chicagoje

Frau k

Mike

Harry

Philįp

DĄVIDAL’SKAS, John, 4316 
South Artesįan avenue, gimė 
balandžio 12, tėvai: John ir Va- 
lęrie.

PASKO, Joyce, 4326 South 
Paulina Street, gimė balandžio 
7, tėvai: Joseph ir Angeline.

SKROBUTON, -----------------,
10721 South Albany avenue, gi-' 
mė balandžio 15, tėvai: George 
ir Lilliaąi.

MALAS, Lawrence, 7250 So. 
Washtenaw avenue, gimė balan
džio 15, tėvai: Joseph ir §o- 
phia.

Naujienų Pavasarinis 
PIKNIKAS

Liberty Darže
Willow Springs, IR.

...



NAUJIENOS, Chicago, III. Ketvirtai, gegužės 1, 1941

G.M. IR CIO. EINA Į WASHINGTONA 
GINČĄ SPRĘSTI

Vis Negali Susitarti Dėl Naujos Sutarties
DETROIT, Mich. — Po labai 

ilgų derybų vis negalėdamos pri
eiti susitarimo, General Motors 
Korporacija ir CIO Auto Work- 
ers unija galiau paveda ginčą 
dėl naujos sutarties naujai dar 
bo tarybai ginklų pramonėms.

Šiandien ir rytoj abiejų pu
sių atstovai aiškins tai darbo 
tarybai savo nusistatymą ir 
reikalaus sprendimo.

Nesusitaria Dėl Algų
J. Dewey, federalis tarpinin

kas, kuris ikišiol derybas se
kė, pareiškė, kad svarbiausias 
susikirtimo punktas yra unijos 
reikalavimas pakelti algas vi
siems darbininkams 10c valan
dai.

Tą klausimą sutvarkius, \i-

sus kitus “reikalavimus butų 
galima sutvarkyti į 10 minu
čių”.

Kompanija tą reikalavimą at 
meta, aiškindama, kad ji nega
li tiek keiti algas, nes tiek ne
uždirba.

Federalis tarpininkas, Rich-X 
ard E. Harris, paskirtas strei
ką taikinti, iš derybų pasitrau
kė.

Streikuoja apie 600 darbinin
kų.

Negali Likviduoti
Odos Dirbtuvės

Ragins Gyventojus 
Sodinti Daržoves

Streiko Waukegane
Nesusitaria Dėl Algų

WAUKEGAN, III. — Jau virš 
dvi savaites užsitęsė streikas 
Griess-Pfleger Tanning 'Co., 
odos dirbtuvėje. Laimėjusi tei
sę darbininkus atstovauti, CIO 
Odos darbininkų unija pareika
lavo sutarties ir pakelti dar
bininkams algas 25%.

FOR NEW

PACKARD - CHRYSLER - PLYMOUTH
3451 

Archer Avė.
4030 

Archer Avė.
Tel.

VIRginia 
1515

Tel.
VIRginia

2332
BALZEKAS MOTOR SALES

“U WILL LIKĘ US”

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3foįn Jf. (čuiieitus
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Nervus Nuramins”
ST. CHARLES. — čia veikia 

organizacija, Fox Valley Fedo 
ration, kuri ragina visus St. 
Charles ir kitų miestelių gyven
tojus užlaikyti daržovių dar
žus.

Daržų prižiūrėjimas per va 
sąrą netik bus “tonikas” įtemp
tiems nervams, duos progą jau
niems ir seniems užmiršti ka
rą, o, kas svarbiausia, užaugin
tos daržovės “bus labai vietoj”, 
kai maisto kainos netrukus ims 
kilti.

Atmetė Municipiatio 
Teismo Reforma

SPRINGFIELD, III. — Bal
suodami vieningai, demokratai 
Illinois legislaturos atstovų bu
te atmetė pasiūlymą pastatyti 
Chicagos municipialio teismo 
teisėjų rinkimus ant nepartinio 
pamato.

MADOS

■

S

No. 4736—Praktiška suknelė. Su
kirptos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 
44, '46 ir 48.

DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Tel. YARDS 1741-1742 

4605-07 So. Hermitage Avė, 
4447 South Fairfield Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727 
KOPLYČIOS VISOSE A/yiVai CHICAGOS DALYSE

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

Su POVILU ŠALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai

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

Greater Olympia
CIRCUS

Su garsenybe
Kapitonu TORRELL JACOBS 

“LIŪTŲ KARALIUM” 
ir jo Rinkiniu Treniruotų Liūtų, 
Tigrų, Leopardų, ir Panterų, su 

DOLLLY JACOBS 
RUDY RUDINOFF

Meisteris Visų Arklių Trenerių 
ir Jo Garsi Eilė Veislinių Arklių 

PIRMAS VIEN MERGINŲ 
ORO BALETAS

24 Skrendančios Gražuoles 
VISA BANDA DRAMBLIŲ 

Galybė Sensacijų, šiurpulių, ir 
Juokų—Ir Jauniems ir Seniems 

400 ŽMONIŲ PROGRAME
70 AKTŲ!

Balandžio 18 ir Geg. 4 
Kainos 55c, 83c, $1.10, $1.65 

Ložos-t-$220.
Bilietai Dabar Parsiduoda 

Pas Bond’s, 65 W. Madison ir 
Stadium Grill, 1800 W. Madison.

Seeley 5300 
VAIKAMS PUSĖ KAINOS. 
VISIEMS PERSTATYMAMS 

CHICAGO STADIUM

I Reuther, General Motors UnT- 
• jos organizatyvis agentas, gku- 
| tų atidėjimų ryšy su pašauki
mu kariuomenės tarnybai. Uni 
jos1 viršininkai teigia, kad Reu
ther yra nepamainomas asmiu 
savo organizacijoj. Reuther per
ėjęs reikalinguosius drafto 
zaminus tapo paskirtas į 
klasę, vadinas, tinkamas 
mentalini pašaukimui — ir
no, kad jam prisieis išvykti 
Gegužės mėnesį.

eg-

mo-
ma-

Biznio Žinutes
Studebaker

Ben

Kaltina Didele 
Dirbtuvę Darbo 
Akto Peržengimu

Kovoja AFL Uniją
ST. LOUIS, Mo. — Apygar

dos darbo taryba kaltina nu
sižengimu darbo aktui didžiu
lę Weslern Cartridge Company 
dirbtuvę East Altone, III., val
stijoje.

Jai primetamas trugdymas 
darbininkams organizuotis, uni- 
jistų persekiojimas ir intimida- 
vimas.

Skundą prieš kompaniją įtei
kė AFL chemijos darbininkų 
unija, kuri turi1 suorganizavu
si “didžiumą darbininkų”.

Avalinės Kompanija 
Pakele Algas

ST. LOUIS, Missouri. — In
ternational Shoei’Co., pakėlė al
gas 5-iais nuošimčiais visiems 
savo darbininkams Illinois ir 
Missouri valstijos dirbtuvėse. 
Pakėlimas apima patyrusius ir 
pradinius darbininkus.

Maywoodietis Pali
ko $50,000 Turto

MAYWOOl7T117—- Palikimų 
teisme, Chicagoj, paaiškėjo, kad 
Henry W. Tolsted, miręs ba
landžio 8 d., paliko $50,000 tur
to. Jisai buvo vienu laiku May- 
woodo prezidentu. Gyveno 
817 N. 3rd avenue.

ad.

Pakėlė Alinių
Laisnius Lake
Apskrityje

Prašo įkeisti “Gambling 
Mašinas

WAUKEGAN, II). — Lake 
apskričio supervaizeriai, 23 bal
sais prieš 8, nubalsavo pakelti 
alinių laisnius apskrityje nuo 
$150 iki $200.

Vienas supervaize/is, Harry 
Christenson ragino apskričio 
valdybą leisti alinėms operuoti 
pinigų lošimo mašinas.

Nubaudė Buvusį
Detroito Majora

DETROIT, Mich. — Richard 
W. Reading, buvęs Detroito ma
joras, buvo nubaustas užsimo
kėti $10,500 pabaudos už mela
gingų atskaitą ir bandymą iš
sisukti nuo atsakomybės De
troito First National Bankui.

Jisai taipgi1 buvo nubaustas 
trims metams probacijos ir 18- 
kai mėn. kalėjime, bet bausmė 
buvo suspenduota.

Studebaker Corp., South 
de, Ind., raportuoja, kad per 
tris mėnesius padalė $180,485 
gryno pelno, ir $21,420,000 apy
vartos. Pernai per tris mėne
sius padarė $411,000 pelno,'nors 
apyvartos turėjo 
žiau.

milionu ma-

Marshall Field
Co., Chicago-Marshall Field

j e už pirmus tris menesius ra
portuoja $857,900 pelno, apie 
$3,500 daugiau, negu pereitų 
metų panašiam periode.

Shell Oi!
Shell Union Oil Co., Whiting, 

Ind., už pirmą 1941 bertainį ra
portuoja $3,621,000 gryno pel
no, apie $1,700,000 mažiau, 
gu pernai.

ne-

Carnegie-Illinois
Vėl Naudoja Visas
Krosnis •
šiandien Angliakasiai Pradeda

Dirbti
Carnegie-Illinois Steel Corpo

ration buvo prigesinusi kelias 
krospis Gary ir South Works 
dirbtuvėse, bet dabar jau vėl 
jas naudoja plienui gaminti.

Krosnys buvo prigesintos dėl 
gręsiančio anglių trukumo, 
streikui užsitęsus kasyklose.

(Angliakasiai kaip šiandien 
daug kur grįžta į darbą Illinois 
valstijos kasyklose.)

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

Inland Steel Co.
Pelnė $4,555,000
Į Bertaini

INDIANA HĄRBOR, Ind. — 
Inland Steel Cbmpany skelbia, 
kad per pirmą šių metų ber- 
tainį padarė $4,555,118 gryno 
pelno, apie milioną daugiau ne
gu panašiam periode pernai.

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. VIRdnia 0036 
Rezidencijos Telefonas:

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos:

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

nuo

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 Bldg.

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)___

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street

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

DR. MARGERTS
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus. 
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

TŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyru, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitpkius 
plektro’? prietaisus.

-OfisPRr i Laboratorija
1034 W. 18th St.. netoli Morgan St

Valandos nuo 10—12 pietų iri 
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. poniet ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 13 

valandai dieną.
Phone MTDWAY 2880

Paliks Pašalpą 
Dabartinėj Tvarkoj

Grecn Nusileido Lokaliams 
Valdininkams

SPRINGFIELD, III. — Illi
nois gubernatorius buvo suma
nęs atimti bedarbių šelpimą iš 
lokalių valdžios įstaigų, ypač 
iš valščių supervaizerių globos, 
ir atiduoti tą atsakomybę val
stijos viešos gerovės 
mentui.

Bet pastebėjęs, kad 
valdininkai tam labai
ria ir gali prieš jį atsisukti po
litiniai, Green sumanymą at
šaukė.

Pašalpos reikalai, paliks kur 
buvę.

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą
Ofiso Tek: YARDS 4787

Namų Tel. PROSPECT 1930

depArta-

lokaliai 
nefritą-

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
3

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ

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

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

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

Dentistai
4740 SO. ASHLAND AVENUE 

(Virš Andes Candies’ krautuvės) 
ŽEMOS KAINOS

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

ADVOKATAI
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.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.DR. BRUNO .T. 
ZUBRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

nagai susitarime 
Telefonas Hemlock 7899. 
Namų tel. Republic 4688

IŠ

(Vardas ir pavarde)
UAW-

(Adresas) Tel. STAte 7571

HALSTED STREET 
VICtory 2679

NAUJIENOS Pattern Dept. 
1739 S. Halsted St, Chicago, IR.

Čia {dedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No_______
Mieros ___ _______  per krutinę

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

7 'Į^Afri,"',i ''i-A'i'*1-.ii tAi, Hk.. Ju

Dr. Kari Nurkat 
(NURKAITIS)

Atsakomingas 
kpritaikin ime 

akinių už priei
namą kainą, tai
pgi ant lengvų 
išmokėjimų.

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

Yards 3089

VYTAUTAS TARUTIS 
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALumet 6877

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

Room 2014
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto.

3149 8Q.-----------------------------
TeL

(Miestas Ir valstija)

Unijos Viršininkai 
Sako Agentas Yra 
“Nepamainomas” 
NORI GAUTI~ATID8JIMĄ

DRAFTO AUTORITETŲ
DETROIT, Mich.

GIO unijos viršininkai greičiau
siai atsikreips į drafto autori
tetus prašydami, kad Walter

Tel. HYDE PARK 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir Vaikų Ligų Gydytoja 

Dabar priiminės ligonius namuose 

6733 S. Crandon Avė.
Vizitai sulig sutarties 

^(išskiriant trečiadienius ir šešta.)



^Ketvirtad., gegužės 1, 1941 NAUJIENOS, Chicago, III
Jei tnsuranee reik, pas
Dr. P» VUeUį EIK

DR. P. VILEIŠIS
▲tttOTM

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

Hobm Ožflce Nevarfc. N. J.
<4S2 S. Calttomla Avė. Lat >771

KODĖL LIETIMU LAISVAMANIU ETINES 
KULTŪROS DRAUGIJA NETEKO

Dainuos Gegužes 1
Minėjime *

ČARTERIO?
Remkite Lietuvišką 

Žyduką, 
NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.—VVHOLESALE 

4707 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 0014

Komunistai organizaciją beveik vis Ai pakrikde

BR1DGEPORT ROOFING AND 
SHEET METĄL CO.

1216 S. Halsted SL VlCtory 4965
Stogus, rynas, stoglangius ir 

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

apdraustas.

Iš eilės jau antru kartu mi
nėta draugija neteko sayo čar- 
terio. Pirmą kartą neteko par
terio, kai komunistas H. Jag
minas tapo “prezidentu”.

Jisai tiksliai neatnaujino čar- 
terio, kad sunaikinti organiza
ciją, nes tame laike, du metai

Bukit Praktiški!
Nemokykit Retail Kainų

Pirkitės Automobilį Tiesiog Nuo

N epriklausomybė 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansiniai apsirūpinęs. Statyki
te, remontuokite ir įsigykite na
mus pagal musų ilgamečio iš
mokėjimo planus. Taupykite ir 
paskolas Imkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $5,000 mokame 3ft%.
KEISTUTO SAV1NGS

and LOAN ASSOCIATION
. JOS. M. MOZERIS, Seo.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

COOK 
COUNTY 

DISTRIBUTORS

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

PEOPLES 
Hardware & Paint Co. 

1901 WEST 47th STREET 
Tel. LAFayette 4139

* <7 i m ■■ i ■■ ■ >—Z---- .. —-------- --- —

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 A v.

COOK COUNTY DISTRIBUTO- 
RIAI, didžiausi TIESIOGINIAI 
distributoriai puikių automobilių 
Suvienytose Valstijose, siūlo ka
rų pirkėjams stebėtiną bargeną 
kurio nė vienas RETAIL dyleris 
negali pasiūlyti! štai SYKI-J- 
GYVENIMO .proga įsigyti puikų 
automobilių sensacingai žema 
kaina kurio negalima prilygti 
bile kur!
GARANTUOTAS SU TAUPY
MAS $100 IKI $500 UŽTAI 
KAD PERK AT TIESIOG

PAS MUS
Suvirs 450 karų, didžiausias pa
sirinkimas REKORD-LAUŽIAN- 
ČIŲ automobilių vertybių kurių 
nerasite visame karų pasaulyje!

1941 BUICKS
Turime 10 1941 Buick Sedans 
ir Coupes—puikiausi karai kurios 
pinigai gali pirkti—su radios, šil
dytuvais, white wall tires—yra 
VISIŠKAI NAUJŲ. Taipgi 25 
1940 Buicks ir 30 1939 Buicks, 
visi kaip nauji, įkainuotos taip 
avinai kaip

$425
1941 FORDS

Puikus kariukas, pilnai įrengtas 
su radio, šildytuvu, white-wall 
tires. Taipgi 12-1940 ir 15-1939 
Fordų taip žemai kaip 
i 5345
i 1941 PLYMOUTHS
Puikus pasirinkimas 1941 Ply- 
mouths, yra VISIŠKAI NAUJŲ, 
už stebėtiną .pasiūlą. Taipgi 1940 
[ir 1939 Plymouth, visi GERAM 
ISTOVY, taip žemai kaip 
1 *3*65

Taipgi 1938 — 1937 — 1936 ir 
1935 karų, visokių modelių ir 
stilių, pilnai karantuoti už tai 
žema kaina kaip

Phone LAFayette 5824

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies tu mo
derniškomis u ž 1» i- 
domit ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

426 W. 62rd SL 
Tek ENG. 5883-5840

NEŽIŪRINT KOKIO STILIAUS 
KARĄ NORITE, MES JĮ TURI

ME PATOGIAUSIA KAINA 
JUM!

JUS GALIT PIRKTI TIESIOG 
IR SUTAUPYTI 
$100—$500 i

NEŽIŪRINT KUR GYVENATI, 
ATEIKIT IR PASINAUDOKIT 
PROGA GAUTI VIENĄ Iš ŠIŲ 

REKORDŲ LAUŽIANČIŲ 1 
VERTYBIŲ

VISI KARAI GARANTUOTI
NEPAVADUOJAMAS

PIRKINYS
AR PINIGAI GRĄŽINAMI 

VISI KARAI GARANTUOTI
TOBULUS

IŠRAŠYTA GARANTIJA IR 10- 
DIENŲ IŠMĖGINIMAS 

JŪSŲ KARAS ĮMOKĖJIMUI * 
DU METAI IŠMOKĖTI — 
LENGVIAUSIOS SĄLYGOS 
PRISTATYMAS TUOJAUS

COOK
COUNTY

DISTRIBUTORS
1340 W. 63rd Street

Atdara Vakarais iki 10 
Nedėliomis iki 7

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St
Saukit Tel. VICTOBY 00«S

IDVEIKISL u f L HM O Visas Pasaulio
Dalis

KVIETKINiNKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308 t■ ,

Garsinkitės “N-nose”

atgal, komunistą juodasis po
piežius Stalinas prisakė savo 
papūgomis eiti prie klerikalą, 
kad po priedanga klerikalizmo 
paslėpti Stalino kruvinąjį tero
rą. Taigi, komunfašistas H. 
Jagminas, pildydamas Stalino 
prisakymą, tiksliai panaikino 
laisvamanią čarterį.

Tokioj padėtyj esant, Lietu
vių Laisvamanią Etinės Kultū
ros Draugijos veiklesni nariai, 
tarp ją ir A. Metelibniš iš Det- 
roit, Mich., nutarė prisidėti 
prie amerikoną Freethinkers of 
America organizacijos, iš jos 
gauti earterį ir po globa šios 
galingos organizacijos varyti 
lietuvių laisvamanią veiklą pir
myn.

Veiklos neparodė
Lietuvią Laisvamanią Drau

gija gavo tokį čarterį nUo Free- 
thinkers of America draugijos. 
Tačiau jokios veiklos neparodė. 
Draugija pasiliko po komunis
tą kontrole ir nieko neveikė ir, 
beveik pakriko. Nepildo drau
gijos — Freethinkers of Ame
rica — patvarkymų, todėl kito
kios išeities nebuvo kaip čarte- 
ris atimti.

Trumpoj ateityj bus sušauk
tas Chicagos lietuvių laisvama
nių susirinkimas dėl apkalbėji
mo tolesnio veikimo-ir naujo 
čarterio gavimo. Mes charterį 
gausim, ir veikla eis pirmyn, 
kaip kad buvo keturi metai at
gal.

Nėra vietos komunistams
Reikia priminti, kad Free

thinkers of America organiza
cijoje nėra vietos nei komunis
tams, nei fašistaniš, kuriems 
apeiiia griovimas kultūros ir 
civilizacijos kurinių.

Neužmirškit, kad dabar Lie
tuvių Laisvamanių Etinės Kul
tūros Draugija negali laikyti 
susirinkimų, rinkti narių duok
lių, nei priimti naujus narius 
net nei atstovauti nieko varde 
lietuvių laisvamanių. Nepildant, 
bus galima nubausti už krimi- 
nalį prasižengimą, veikiant , po 
draugijos priedanga, kuri netu
ri čarterio. —T. J. Kučinskas.

žemiau seka tekstas laiško 
nuo Freethinkers of America, 
kuriuo Etinės Kultūros Draugi
jai atimamos teisės veikti:

April 21, 1941 
Mr. Peter Kuchin, Secrctary 
Lithuanian Freethinkers 
Ethical & Cultural Society 
45 East 98 Street 
Chicago, Illinois
Dear Mr. Kuchin:

As your organization has not 
complied with the following 
conditions necessary to main- 
tain membership in the FREE-

PRANCIŠKUS SAI’IKAS
Gyv. 736 W. 35th St.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 30 d., 10:50 vai. ry
to, 1941 m.„ sulaukęs pusės 
amž., gimęs Liet., Upėnų par.?z 
Draviškių kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
dukterį Marijoną Petrą vičie- 
nę, žentą Domininką ir 3 anū
kus, ir dukterį Lucllle, 3 sū
nūs: Pranciškų, Jurgį ir Leo
ną ir marčią Kotriną, seserį 
Agniešką Ęahenę, Švogerį 
Walter ir jų šeimą. Pusbrolį 
Uksą ir pusseserę Marijoną 
Biidrikienę ir jų Šeimas ir 
daug kitų giminių. Lietuvoj— 
brolį Kazimierą, 2 seseris — 
Rozaliją ir Joaną.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
kopi., 3J19 Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks šeštad., 
gegužės 3 d., 8:30 vai. ryto, 
iš kopi. į šv. Jurgio parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv. KazimieVo kapines.

Visi a. a. Pranciškaus Sa- 
piko giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Duktė, Sesuo, Žentai, Anūkai, 
Pusbroliai ir Giminės.

Laid. Direkt. S. P. Mažeika, 
Tel. YARDS 1138—1139.

Aldona Grigoniutė, garsi 
Chicagos solistė, šįvakar dai
nuoja Gegulės Pirmos minėji
mo, kuriš įvyksta Mildos Salė
je. (Smulkmenos žinioje.)

THINKERS OF AMERICA, the 
charter of the Lithuanian Free
thinkers Ethical and Cultural 
Society is hereby revbked:

1) We have nėver been supp- 
lied with a list of yous meni- 
bebs.

2) We have not received an 
entrance fee of one dollar for 
cach niembet in your organi
zation.

3) You have not sent us 
monthly report of the activities 
of your society.

4) We haVe been given to 
understand that your organiza
tion does not limit itself to 
Freethought work.

Until the above conditions 
are complied with, we shall be 
unable to ęejssue a charter to 
your society^j ,.

Very truly yours, 
FREETHINKERS OF

AMERICA

Pašove^Berninką
Bridgepjftė

Ties 2809dS. Union avenue, 
nežinomi berniukai pašovė 13 
motų' JamesrEbvarfi, kuris gy
vena tuo adresu. ..

Berniukai ieloje šaudė iš .22’ 
kalibro revolverio. .

/ ■
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TARP MUSU 
BIZNIERIŲ

L-—..-,.. ........ ■ , , ............

Jis Serga, Bet 
Darbas Juk Turi 
Eiti Pirmyn —
Batukai Visiems Juk Dėvisi;

T. Vežis Perkėlė Taisyklą 
Į Naują Vietą

BRIGHTON PARK. — Teo
filius Vežis savo batų taisyklą 
perkėlė į naują vietą: 4605 
Washtenaw Avė. Pirmiaus ją 
turėjo' ad. 2530 W. 47th St.

Teofilius Vežis jau per daug 
metij kaip kenčia nuo paraližo 
ligos ir iš lovos mažai kada ke* 
liasi. Nors jis batų amatą la
bai gerai žino, bet pats jų pa
taisyti nebegali. Jis tik prižiū
ri,-bet darbą atliekta jo pagel- 
bininkas.

Daug Veikdavo
Teofilius Vežis yi*a “Naujie

nų” mėgėjas ir labai charakte
ringas žmogus. Seniaus jis daug 
veikdavo jvairiose organizacijo
ms, bet ir dabar jis dar neatsi- 
likęs nuo lietuviško veikimo ir 
į visą judėjimą labai rimtai 
žiuri. I '

P-s Vežis pora metą atgal 
gal kiek jautėsi blogiau, bet da
bar jis pats prisipažįsta pakry
pimą į gerąją pusę. Brighton 
Parko gyventojai jo padėtį at- 
jausdami ir kaipo geram lietu
viui, suteikit jam darbo, nes 
jis su savo pągelbininkaiis at
liks gerą kiekvieną darbą.

— KaL

SITUATION VVANT^D 
Ieško Darbo

FERSONAL 
Asmenų ieško

IEŠKAU DARBO už bartenderį, 
esu patyręs, teisingas, negirtuok- 
lis. Box 2481, 1739 So. Halsted St. 
i-r-... ................. -- ..-------  .

HELP VVANTEb—FEIVLYIiE 
RėlklA

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 laika — pasto
vus darbas. 3313 Broaaway.

REIKALINGA PATYRUSI mer
gina prie abelno namų darbo ir 
valgio 2 vAikąi, 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.

LAKeview 9731.

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

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

Pamatykite mus TUOJAU! 
ATLAS EMPLOYMENT AGENCY 

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

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

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.

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

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

HANSON LAUNDRY 
3505 Southporth.

REIKIA PATYRUSIOS beauty 
operatorės. 3344 West lllth St. 
Tel. BEVerly 3079.

REIKALINGA DVI (2) patyru
sios merginos prie abelno namų 
darbo, Vieną prie valgio gamini
mo, antra prie vaikų. $15—$18. 
KENilworth 219.

REIKALINGA MERGINA dėl 
abelno nįmų darbo, nereikia skal*» 
bti, nuosavas kambarys, maudynė. 
$8—$10. MlDway 0427.

REIKALINGA OPERATORIŲ dėl 
vienų adatų mašinų siūti — “Vacu- 
me Cleaner Bags”, 1403 W. Con- 
gress, HAYmarket 2365.

SUSIRINKIMAI
ĄPVAIKščIOJIMAS PIRMOS 

GEGUŽĖS, ketvirtadienį, gegužės 
1 d.,Mildos svet., 3142 So. Halsted 
St., pradžia 8 v. Vak.; įžanga vel
tui. Kalbės Naujienų redaktorius 
Dr. P. Grigaitis, Naujiėnų štabo 
narys J. Gudelis; dainuos p-lės: 
Aldona Grigonis, solo, Evelyn 
Burbaitė skambins ant Marimba 
(cimbolų) solo ir Jos. Milleriutė, 
V. Ladigiutė ir L. Stuparaitė trio. 
Rengia Lietuvių Socialistų Są-gos 
Chicagos Centralinė kuopa ir Liet. 
Darbininkų Dr-jos 4 kuopa ben
drai. Kviečia visus kuoskaitlingiau- 
siai atsilankyti ir apvaikščioti Dar
bo Žmonių šventę Pirmąz Gegužės.

— Rengimo Komisija.
ROSELANDO LIETUVIŲ KUL

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

—S. Dilis, Rašt.
LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠ. 

KLIUBO mgn. susirinkimas įvyks 
gegužės 4 d.,. 12 vai. dieną Holly- 
Wood svet., 2417 W. 43rd St. Malo
nėkite atsilankyti.

Hclen Chapas, Rašt.
JAUNŲ LIET. AM. TAUTIŠKAS 

KLIUBAS laikys mėn. susirinkimą 
penktad., gegužės 2 d>, 7:30 vai. va
karo Chicagos Liet. Auditorijoj!, 
3331 So. Halsted St. Sus-mas yra 
svarbus, kiekvienas narys būtinai 
pribukite; turime svarbių reikalų 
aptarti. Kurie draugai esat pasilikę 
su mokestitni būtinai pasirūpinkite 
apsimokėti, priešingai liksite ‘Sus
penduoti. —S. Kunevičius, Rašt.

Naujienų Pavasarinis
PIKNIKAS

Sekhiadiėnį, 
Gegužės 25, 1941 

LIBĖRTY DARŽE

ANTANAS PAPAS, norėtų žinoti 
kur dabar randasi Jonas Savickis, 
pirmiaus gyveno, arti 33-čios ir 
Wallace. Turiu svarbų reikalą su 
ypafa, kas žinote prašome šaukti: 
REPublic 2909.

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-DarbininkiųReikia

GERI DARBAI GERA
. MOKESTIS

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

PARK
6306 Cottage Grove. Bank Bldg.

VAIKINŲ IR MERGINŲ 
100 vaikinų ir merginų reikalinga 
išmokti 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 WANTED—MALĖ
______

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

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

Pamatykit mus TUOJAU! 
ATLAS EMPLOYMENT AGENCY 

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

REIKALINGAS KRIAUČIUS pa
tyręs ant visokio darbo. Švarus, 
pastovus darbas, mokantis gerai an
gliškai kalbėti. 1015 Rush St.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

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

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
TeL YARDS 1001.

PARTNERS VVANTED 
Partnerių Reikia

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

5700 West 79th Street
Tel. Summit 868W1.

,,.M. -------------x. ..,,■■■■ =
BUSINESS CHANCES

Biznio Progos
PARSIDUODA PIGIAI gerai iš

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

PARSIDUODA TAVERNAS ant 
Bridgeporto, senai išdirbtas biznis.

3337 So. Lituanica Avė.

PARSIDUODA Tavernas su 5 kam
bariais gyvenimui, gražioje South 
Side Engiewood 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,- 
0o0, 4 metai atgal, dabar gausite 
.pigiai—priežastis turi kitą biznį.

434 West 31st St.

LABAI GERA PROGA įsigyti 
biznį. Pasirenduoja gasolino stotis 
su Lunch Room ir gyvenimo kam
bariais. Ant Cicero Avė. prie Air 
port. Gaso parsiduoda virš 10,000 
galionų į mėnesį. Taipgi parduodu 
bučernę su groserne. Pasirinkite 
katrą norite. 2611 West 44th St.

PARSIDUODA TAVERNAS SU 
NAMU ir 16 kambarių Rooming 
House arba mainysiu ant vasarna
mio ar namo ar Road House.

2113 So. Halsted St.

PARSIDUODA (Barber Shop), 2 
krėslai, gyvenimo kambariai, sker
sai nuo ligoninės, su ligoninės biz
niu. .1748 W. 57th St.

TAVERN Pardavimui. BARGE
NAS; taipgi ir namas. 1207 West 
87th .St.

CLEANING and TAILOR SHOP 
su visais įrengimais už $30.00 arba 
išmokėjimais, apšildoma, randa ne
brangi, $30.00. Darbo dėl dviejų. 
Parduosiu pigiai. Priežastis — kita 
vieta. 5 E. 119th St., Roseland.

MAISTO KRAUTUVĖ greitai au
gančioj apylinkėj. Tinka mėsos 
krautuvei. Gerai aprūpinta prekė
mis. 3102 West lllth St.

DELICATESSEN ir GROSERY 
parsiduoda. Pilnai įrengta — gyve
nimui kambariai ant vietos. 3631, 
So. Union Avenue.

PARDAVIMUI BUČERNĖ irgro- 
sernė SU namu ar be namo. Kas
nori gero biznio, gali ateiti ir per
sitikrinti. Parduodu pigiai, nes no
riu greitai parduoti.

Šaukite VlRginia 1469.

PARDUOSIU ARBA MAINYSIU 
taverno biznį Su namu, 30 metų iš
dirbtas. 2755 So. Whipple Street, 
ROCKwell 1977.

BARGENAS 71 KAMBARIŲ mo
derniškas namas, su gaso šiluma, 
tile maudynė, 2 karų apšildomas 
garažas, arti transportacųos, baž
nyčių, mokyklų ir krautuvių.

4432 N. Central Park Avė.
Irving 0499.

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. 
Kockwell. HEMlock 2323.

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

NAMŲ BARGENAI
Turime 97 namus visokio didumo 

—kainos nuo $1900 iki $85,000. Ga
lima labai pigiai pirkti arba mai
nyti, ką jus turite. Taipgi budavo- 
jame naujus namus ir taisome se
nus.
C. P. Suromskis and Co.

6921 So. Western Avenue 
REPublic 3713. >Vak Prospect 1111.

PARSIDUODA DVIEJŲ aukštų 
namas, arti 63-čios ir Halsted su 
taveih ir fiklieriais, didelė salė, 6 
kamb. — štymo apšildymas, baro 
ir salės fikčeriai ant antro aukšto. 
Geram stovy. $6,250. $2,000 įmokėti 

HARRELL REAL ESTATE 
1212 W. 63rd St.

PARSIDUODA GRAŽI 6 kamb. 
medinis namas, furnace Šiluma, 
prie geros transportacijos— 3 karų 
garažas. Lotas 27%xl25. Bargenas. 
4224 North Harding. Junipcr 7645.

PARSIDUODA MODERNIŠKAS 
namas su krautuve, 6 kamb. antra
me aukšte, karšto vandens apšildy
mas, naujas boileris, 4 kamb. me
dinė cottage užpakaly, savininkas 
gali gyventi antrame aukšte. Geras 
bargenas. Šaukite HEMlock 6573.

PARSIDUODA 15-A GASOLINO 
stotis — 2 namai, su įvestu vande
niu, maudynė ir elektra. $4,000.
W. ItOOT, R. F. D. 3, Dowagiac, 
Michigan.

fARms for Jsale
UkiaiPar  davimui

PARSIDUODA 170 AKRŲ žemės, 
pusė miško, ir pusė išdirbtos že
mės, nuosavas ežeras, 37 mylios 
nuo Mantello, Wis. 50 mylių šiau
riuos nuo Madison, Wis. Parduosiu 
pigiai. Rašykite E. H. Wunderlich, 
JOLIET, ILL.

PARSIDUOŲA 14 AKRŲ FAR- 
MA su dideliais budinkais, gera 
vieta dėl vištynyčios. Elektra.

ROLLAND HOEFNER
Decatur, Mich.

SOIL—FOR SALE 
J uodžemis—Pardavimui

JUODŽEMIS MAIŠYTAS SU BU
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 SU
HUMUS—1 bušelis ________  25c
5 bušeliai už ---- -------------  $1.00
10 bušelių už __________  $1.50
Perkraustymas pigiai—Anglis tie
siai iš mainų, 

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

TeL OAK Lawn 193-J-l

FOR KENT—IN GENI 
Renddai—Bendrai

RENDON STORAS, gyvenimui 
kambariai užpakaly labai tinkamas 
Liųuor Storiui arba kitam bizniui. 

1943 W. Cermak Rd.

AUTOS-TktTCKŠ FOB SALE 
Automobiliai ir Trekai Pardavimui

PARDAVIMUI Dodge 1941, 4 du
rų Sedan. Atrodo kaip naujas. Ra
dio Ir apšildytuvas. Klauskite C AR L 
VVAINORA, 3209 So. Hahted St., 
VlCtory 1717.

Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH— 

už rakandus, sutaupysi nuo 40 
1d 60%. Mes pristatome bile tatr. 
?ašaukite ar rašykite dėl daugiau 
nformacijų. Vien tik nacionallal 

Žinomi daiktai randasi pas mus.
ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Westarn

Chicago, UL TeL REPublic 6061
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ĮVYKSTA IŠKILMINGAS MINĖJIMAS

Smogė Drambliui į Akį —Išsigelbėjo Gyvybę

Prakalbos ir gražus muzikalis programas Mildos saleje

Per eiles metų daugelyje ša
lių civilizuotame pasaulyje dar
bo žmones su džiaugsmu lau
kia Pirmos Gegužes, žinodami, 
kad tųjų dienų visur vienokiu 
ar kitokiu bildu ji bus švenčia
ma ar atžymima kaipo darbi
ninkų vienybes ir solidarumo 
diena.
Vienybė — vlenintėls įrankis

Darbo žmonių vienintelis ir 
geriausias kovos įrankis už sa
vo teises, už geresnį duonos 
kųsnį, už trumpesnes darbo va
landas — tai pačių darbininkų 
vienybe. Tik vienybėje darbi
ninkai gali parodyti savo pajė
gas.

Kad pasiekus vienybes, rei
kalinga, kad darbininkai į 
tengtų pamiršti savo tikybi
nius, tautinius ir net rasinius 
skirtumus, nes darbdavis sam
do tik darbo rankų pajėgas.

šventės tikslas
Gegužės Pirmoji ir buvo tam 

paskirta, kad nors kartų į me
tus darbininkai susirinkę į ben
drų būrį galėtų apkalbėti savo 
ekonominius reikalus ir paro
dyti darbdaviams, kad jie mo
ka savo rankų pajėgas įvertin
ti.

Unijos, streikai, demonstra
cijos, pikietavimai yra darbi
ninkų svarbiausieji kovos įran
kiai. Tais įrankiais naudoda
miesi jau daug laimėjo ekono
minių pergalių ir gavo pripaži
nimą politinių teisių.

Bet kova dar tik pradėta, 
ateityje daug daugiau dar ti
kimasi iškovoti.

Chicagoj šventė gimė
šįmet, dėl karo suirutės, ne

daugelio šalių darbininkui ga
lės laisvai apvaikščioti savo so
lidarumo šventę — Pirmų Ge
gužės.

Mes, Amerikos kontinento 
gyventojai darbininkai, dar tu
rime laisvas rankas. Čia, Ame
rikoje — Chicagoje, gimė Pir
mosios Gegužės šventimo min
tis, ir mes chicagiečiai nepa
liaukime jos atžymėti.

Šįvakar Gegužės .Pirmos mi
nėjimą Mildos svetainėje ren
gia LSS ir LDD kuopos. Tai 
bus žymus ir įspūdingas Gegu
žės Pirmos atžymėjimas su pra
kalbomis, muzika ir dainomis.
Kalbės Dr. Grigaitis, Gudelis.

Kalbės “Naujienų” redakto
rius Dr. P. Grigaitis, M. Gude
lis, dainuos A. Grigoniutė solo, 
ii J. Milleriutė, V. Ladigiute ir
L. Stuparaitė trio; ir p-lė E. 
Burbaitė žavingai skambins 

Armija Išbando Naujus Šalmus

Armijos autoritetai leidžia per įvairius bandymus 
naujos rųšies šalmų (kareivis dėvi kairėj), kuris ma
noma pakeis senąjį (dešinėj). Jis, sakoma, yra stipres
nis ir teikia daugiau apsaugos kario galvai ir kaklui. 
Manoma, kad greitu laiku juos priims ir jais aprūpins 
visą armiją.

NAUJIENŲ-ACM E Telephoto

ypatingų instrumentų — ma
rimbų arba cimbpkalus.

Vieta: Mildos svetainė, 3142
S. Halsted st.,. pradžia 8 vai. 
vakare, įžanga veltui. Nepra
leiskite progos.

Darbininkas.

Antanas Smetona 
Atvyksta Chicagon 
Rytoj Rytą

Atvyksta Traukiniu 
Iš Clevelando

Antanas Smetona Chicagon 
atvyks rytoj ryte, kaip praneša 
Longinas Labanauskas, Smeto
nos priėmimo komiteto sekre
torius. Jis atvažiuos 8:10 vai. 
ryto traukiniu iš Ctevelando ir 
išlips La Šalie gatvės stoty ties 
Adams ir Van Buren. Kartu su 
Smetona atvyksta ponia Sme
tonienė.

Stoty svečius sutiks Chicagos 
miesto majoro atstovas, Lietu
vos konsulas Dr. Petras Dauž- 
vardis ir priėmimo komiteto 
nariai.

Iš stoties svečiai bus nuvež
ti į Palmer House. Ten pirmiau
siai Smetona suteiks spaudos 
atstovams pasikalbėjimų. Kiek 
vėliau jis sudės vizitą miesto 
majorui.

Atvyksta Bielskis.
Labanauskas taip pat prane

ša, kad šeštadienį Chicagon at
vyksta iš Los Angeles, Cal„ Lie
tuvos garbės konsulas Dr. J. 
J. Bielskis dalyvauti Smetonos 
priėmimo bankiete sekmadienį, 
Gegužės 4 d., Palmer House. 
'* Rytoj, po apsilankymo pas 
majorų Kelly, Smetona nuvyks 
į Marųuette Parką ir uždės vai
niką ant Dariaus-Girėno pamin
klo. Po vainiko ceremonijų jis 
pasakys kalbą nuo paminklo 
papėdės. Vainiko dėjimo iškil
mėse dalyvaus uniformuoti 
Chicagos Lietuviai skautai. 
Smetona prie paminklo apsilan
kys 4 vai. p.p. 
- • • . • . . I ■ ’

šeši Būti Nori 
Aldermanais

Netrukus reikės rinkti du al- 
dermanus Chicagoje, 24-tam ir 
37-tam warduose. Vakar pasi
baigė laikas kandidatams regis
truotis. Jų viso yra šeši.

Buvę aldermanai Arvey (24) 
ir Kiley (37-to) pasitraukė iš 
pareigų. Pirmasis armijoj, an
trasis teisėjas Superior teisme.

i

i I

NAUJ1BNU-ACME Tnlepbnu>
“Ziegfield,” Chicagos zoologijos sodo dramblys, įpykęs ant prižiūrėtojo, Geor

ge Lewis, partrenkė jį žemėn ir butų gabvisai prastai išėję, jei Lcwis nebūtų su
galvojęs akimirksniško išsigelbėjimo budo. Jis kumščia smogė drambliui į akį ir 
jis spėjo pasprukti, kada dramblys nuo staigaus skausmo pakėlė savo galvą.

Šiemet Koncertų 
Parkuose Turbut
Nebus

Ekonomijos sumetimais Chi
cagos Parkų distriktas šia va
sarą žada neberengti simfonijos 
koncertų, kurie pirmiau įvyk
davo kas vakarą Grant Parke 
ir tam tikromis dienomis apy
linkių parkuose.

Koncertai praeityje paprastai 
kainuodavo apie $100,000 vie
nam vasaros sezonui.

Gali Pabrangti 
Pienas, Sviestas

Netrukus Chicagoje šeiminin
kės turbut pradės daugiau mo
kėti už pienų ir sviestą, kuris 
ir dabar jau yhi gana brangūs.

Pienas pabrangšiųs dėl to, 
skelbia pieninės, kad išvežioto - 
jai ir 'vidaus darbininkai rei
kalauja pakelti jiems algas, 
taipgi ūkininkai nori daugiau 
užmokesčio už pienų, kurį pri
stato pieninėms.

Atėmė 4 Alinių 
Laisnius — Trijų 
Halsted Gatvei

V

“Dėl Raketierių”
Miesto valdyba užvakar už

darė Klever-Shampay rūbų va
lymo įstaigą, 4631 Cottage 
Grove avenue, kadangi ji “geng- 
sterių-raketierių kontroliuoja
ma”.

Buk dėl raketierių kontrolės 
tuos^e bizniuose, miesto majoras 
Kelly atšaukė keturių Chicagos 
alinių laisnius.

Leidimų operuoti neteko:
Mrs. Anne Millstone, 1210 E. 

63rd Street, (kurios vyras, Dr. 
Henry J. Millstone neseniai nu
sižudė, kaltinamas nelegalėmis 
operacijomis);

Margaret McDonald, 5059 
South Halsted street

Ted. C. Freeland, 6647 South 
Halsted street, ir

Club Burgundy, 6758 South 
Halsted street.

Rado Traukinio 
Užmuštą Žmogų

Burnhame, prie Torrence 
avenue, sale Indiana Harbor 
gelžkelio bėgių buvo atrastas 
kūnas nežinomo vyro. Manoma, 
kad jisai atsigulė ant bėgių, no
rėdamas nusižudyti.

Traukinio ratai nupiove jam 
galvą.

I

Vasarines Unifor
mos Jau Čia

Gegužės 5 d., Chicagos poli- 
cistai “oficialiai” galės mesti į 
šalį sunkius mėlynus žieminių 
uniformų paltus, ir užsivilkti 
vasarines uniformas.

• • ’ J • « J . . ♦
* V. . .• -k ’•

1941 Packardas 
“Naujienų” Piknike 
Liepos 27-tą

NAUJIENIETI!
Ar tamsta pasiėmei knygutę 

tikietų platinimui? Jei dar ne
turi, tai pasiimk nors vieną, 
nes parduodamas tikietus pri
sidės! savo darbu prie Naujie
nų Namo Fondo. Tikietai tik 
10 centų ir bus geri į pikniką, 
kuris įvyks Suntset darže lie
pos 27 dieną. ,Ten bus naujas 
1941 metų Packardas.

Kiekvieno naujieniečio yra 
pareiga pasiimti tikietų ir iš
platinti tarp savo draugų ir pa
žįstamų. j j ■ p ■;

Ar tamsta kaifro naujienietis 
ir geras patriotas “Naujienų” 
atlikai savo pareigų? Nelauk 
rytojaus, bet pasiimk tikietų 
platinimui šiandien!

Pasiėmė knygutes tikietų pla
tinimui sekanti .“Naujienų” rė
mėjai:

M. Miller
Anna Gajauskas 

jf, K. Navickaą
T. Sabeckis 
A. SaLasevičius 
E. KraseviČienė
A. Paulauskas 
K. Norvish i
B. Darush , 
J. Kontrimas 
V. KondraL 
Mrs. Žilionis
J. Matonis 
Z. Janush ■ 
M. žuraitis 
E. Dallen
K. žolynas '
O. Batutis 
Miss Kovai 
K. žalasis
P. Gautis ’ ■

Sekanti biznieriai pasiėmė 
knygučių, tikietų /pardavimui:

J. Darašiunas, turintis taver
ną, 4546 Wentworth A’ve.

J. Benikaitis, turintis taver
ną, 1656 N. Trc^y St.

J. Savickas, ^turintis taver 
nų, 1720 S. Union Avė.

Ponai Weličkai, turinti taver 
ną, 4119 So. Ashland Avė.

Ponai KampikąL turinti bu- 
černę ir grosęrnę, 3213 Parnell 
Avė.

Mrs. Yacik, turinti grosęrnę, 
3814 Lowe Avė.

Alex Ambrose.
—...........—— 

ŠUO APKANDŽIOJO
BRIDGEFORT. — Ties 916 

West 32nd PI., šuo užpuolė ir 
apkandžiojo 29 metų Francis 
Jagodzinski, 3305 S. Aberdeen 
avenue. St. Paul. 
■Jau-.---. •,—■.—— 

Skelbimai Naujienose L 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujiem s 
yra naudingos.

I Mokslo Tyrinėtojų 
Grupė Atlankė 
Lietuvių Įstaigas

Buvo Ir Amerikos Katalikų 
Bažnyčioje

Chicagos Mokslo Draugijai 
vadovaujant, atvyko virš 50 pa
augusių taip vadinamų “mok-
slo tyrinėtojų” į Amerikos Ka
talikų Bažnyčios įstaigą, 814 W. 
33rdSt.

čia lankytojams buvo suteik
ta informacijos iš lietuvių re
ligijos ir socialiu gyvenimo. 
Mokslo tyrinėtojų grupės pa- 
tvarkytojas p. Charles H. Wood 
išanksto apie atsilankymą buvo 
pranešęs ir jiems pribuvus į 
Jonistų salę, 814 W. 33rd Si., 
apie 9 vai. vakare, arkivysku
pas S. A. Geniotis ir kun. R. 
E. Maskoliūnas lankytojus su
tiko ir savo pamokose jiems su
teikė daug informacijų.
Išbandė Ir Lietuviškų Maistą

Po pamokų bu'vo ir paklau
simų į kuriuos irgi buvo duo
ti atsakymai.

Po to grupės palydovas prele 
gontams širdingai padėkojo už 
pamokas, paklausė kur lietuviš
ka restauracija, ir į nurodytų 
vietą1 visi išėjo išbandyti ir lie
tuviškai pagamintą maistą.

Į šių įstaigą jie atsilankė an
tru kartu ir apart pamokų jiems 
buvo įtseikta ir atatinkama li
teratūra, kad geriaus supažin
dinti su musų gyvenimu ir veik
la. — Dalyvavęs.

Policistas Bandė 
Nusižudyti

Policistas Dan Moriarty, va
kar bandė nusižudyti iššokda
mas iš trečio aukšto lango Chi- 
cago ligoninėje. Užvakar jisai 
nužudė jauną merginų Jennie 
Martin, manydamas, “kad tai 
jos motina”, kuri policistą “per
sekiojusi”.

Susižeidė 4 Metų 
Lietuvaitė

----------------------------'.

BRIDGEPORT. — Eidama su 
motina Halsted gatve, ties 3653 
South, į anglių duobę šaligat 
vyj Įkrito ir nugarkaulį, taipgi 
koją susižeidė 4 metų Wenettz. 
Manstis, 3553 South Wallace 
street. St. Paul ligoninėje.

ŠUO APKANDŽIOJO 
LIETUVAITĘ

BRIGHTON PARK. — Ad
resu 2601 W. 47th street, šuo 
apkandžiojo koją 17 metų Mild- 
red Petrauskaitei. Jis buvo jos 
tėvo krautuvės skiepe.
; Charles Sovetskiui, 2824 W. 
39th Pi., priklausantis šuo taip
gi apkandžiojo 35 metų Mąr- 
garet Zirk, nuo 3848 S. Damen 
avenue.

AUTOMOBILIU 
NELAIMĖS

Sužeidė Kelis Lietuvius
Automobiliai lietuvių distrik- 

tuose sužeidė sekamus žmones:
5 metų B. Zessin, 926 West 

35th Place, prie 934 W. 35th;
45 metų Joe Gramontas, 4451 

South Troy street, prie 39th ir 
Ashland, (lengvai);

Tony Šalkauskas, 21, 4014 
South Talman avenue, prie 41 
ir Maplewdbd, (sukrėstas) ;

24 m. William Hagenauer, 
4941 S. Wells street, ties 4340 
S. Honore st.

Užmušė Keturis žmones
Automobiliai Chicagos ir apy

linkėj vakar užmušė šiuos žmo
nes:

57 metų Anna Rogers, 6832 
Medill avenue, prie 6905 West 
Grand Aye.;

50 m. Jošeph Botsko, 1645 
Carolina Street, Gary;

Louis Brough, taipgi 50, 616 
East 43rd avenue, Gary, ir

76 metų James Finneran, 1362
N. Dearborn street, Dearborn 
ir LaSalle.

Šiandien Atsidaro 
Chicagos Parkų 
Golfo Laukai

PASKUTINIS PAVASARIO 
ŽENKLAS

Jei dar buvote skeptiku ii 
nenorėjote tikėti, kad pavasa
ris jau tikrai atėjo, ši žinia jus 
turėtų galutinai įtikinti:

šiandien Chicagos Parkų Dis 
triktas atidaro golfo laukus tri
juose parkuose. Jie yra Lin
coln, Marąuette ir Columbus. 
Jackson Parko laukas atsidarys 
Gegužės 7 ir paskutinysis, Di- 
versey, kiek vėliau.

Šiuos golfo laukus užlaiko ii 
prižiūri Parkų distriktas ir juo
se piliečiai gali golfą lošti ui 
labai mažą užmokestį. Papras
tai metų bėgy miesto parkų 
golfo laukais pasinaudoja apie 
300,000 golfistų. 

i 

%
Stasys Pieža Išvyko 
Į Clevelandą
Darys Interview Su Smetona

Stasys Pieža, Herald-Ameri- 
can laikraščio reporteris, vakar 
vakare išvyko į Clevelandą, km 
jis, savo laikraščio komand; 
ruotas, padarys pasikalbėjimą 
su Antanu Smetona, buv. Lie
tuvos prezidentu. Pieža Chica
gon parvyks kartu su atvyk
stančiu Smetona penktadienio 
ryte.

COPR. io*i, NGGDLGCRAFT SERVICE, ING 

WALL HANGING PATTERN 2797
No. 2797 — Išsiuvinėtas Paveikslas

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT Dl PT., No. 2797
| 1739 So. Halsted St, Chic«o, m

| Ola Įdedu 10 centų tr prašau atsiųsti man Pavyzd) No. .............

1 Vardas ir pavardė------------------------------------------ ---- -----------------------------I

1 Adresas........... ..............          I
I

1 Miestas ir valstija____________ _____________________________________|
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VAKAR CHICAGOJE
•

• Vakar miestas perėmė, o 
šiandien pradės ardyti gelžkelio 
)ėges, kurios perkerta Chica
gos municipialį airportą. Bėgės 
išėmus, abi airporto dalys bus 
sujungtos.

G Illinois Commerce Com- 
misšion vakar davė leidimą ope
ruoti trijų vagonų traukinius 
Chicagos “subway” "tuneliuose, 
kurie bus baigti ateinančiais 
metais.

e Už impersonavimą valdžios 
agento, buvo suimtas 52 metų 
Frank įves, buvęs kalinys Sing- 
Sing kalėjime. Gyveno ad. 1715 
Morse avenue.

• Policijos departamentas į 
pensijas išleidžia keturis poli- 
cistus: James J. Barry—Burn- 
side nuovada, Patrick McNania- 
ra, Chicago La\vn nuovada, 
Nelligan iš Fillmore, ir NVillįam 
Foley — automobilių divizijos.

J. Balakas Parvyko 
Namo iš Šanghajaus 
Saviškius Aplankyti

Tarnauja Už Seržantą
U.S. Submarine

, šiomis dienomis iš šangha
jaus, Kinijoj, apie pusantro 
šimto šios šalies kareivėlių par
vyko namo saviškius aplanky
ti, o apie dešimtą gegužes grįž
ta atgal karo tarnybon.

Šio didelio būrio Amerikos 
kareivių tarpe randasi ir žaga- 
riečio veikėjo ir muzikonto J. 
Balako sūnūs, Joe Balakas, ku
ris virš keturi metai atgal išvy
ko tarnauti į marinus.

Patenkintas Darbu
Buvo atvykęs į žagariečių su

sirinkimą praeitą sekmadienį ir 
teko su šiuo smarkiu jaunuo
liu kalbelis.

Jis yra seržantas submari- 
nuose. Labai yra patenkintas 
savo užsiėmimu ir tikrai gra
žiai atrodo. Judrus, raudonais 
skruostais, sveikas jaunikaitis, 
gražiai nuaugęs.

Sako, duoda labai gerą mai
stą, ir gerų visą Užlaikymą. Dar 
moka 66 dolerius per menesį.
Kitas Brolis, Irgi šanghajuje

Pridūrė, kad sekantį menesį 
jau mokės $72.00 per mėnesį 
ir vis užmokestis eina aukštyn.

Prie to, turiu pridurti, kad 
ir kitas visiems žinomas muzi
konto p. Balako sūnūs, Alber
tas, taipgi randasi šanghajuje. 
Rodos, jau antras metas kaip 
ten tarnauja už kareivėlį.

R. š.
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