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SO SALINiL.KUS
HIMMLER SIŪLĖ HESSUI NUSIŽUDYT Hitlerio Dešinė Ranka Pabėgo i Anglijon

BERNAS, Šveicarija, geg. 12 d. — Pavakare teko patirti, 
kad slapta vokiečių policija jau sušaudė kelis šimtus Hesso ša
lininkų. Aiškėja, kad Hess buvo stiprios opozicijos vadovu, ku
ri augo nacių partijoj. Hess ir jo šalininkai nesutiko su Hitle
riu ir Goeringu karo politikos klausimuose.

Hess pačiam Hitleriui pareiškė savo nepasitenkinimą. 
Himmleris ir visa Geštapo sekė opozicijos veiklą. Viename na
cių susirinkime Himmleris pasiūlė Hessui nusižudyti ir nekliu
dyti Hitleriui tęsti karo politikos.

Hitleris Berlynan šiandien sukvietė tiktai savo ištikimuo
sius. Hesso šalininkai visoj Vokietijos teritorijoj jau buvo iš
šaudyti, kai prasidėjo partijos lyderių suvažiavimas.

(šią žinią perdavė šveicarų radijas).

Du kartus linčiuo 
tas juodukas

QULNCY, Fla., geg. 13 d. ~ 
A. Wil}iams, 22 metų amžiaus 
juodukas, buvo apkaltintas no
ru užpulti 12 metų amžiaus bal
tą mergaitę.

Kalėjiman atėjo 4 ginkluoti 
vyrai, kameron uždarė sargą ir 
išsivežė juoduką. Vėliau jis bu
vo rastas labai sunkiai sužeis
tas laukuose.

AUDIMO FABRIKAI BLOGAI VEIKIA
Trūksta dažų ir 

žaliavos
KAUNAS, Lietuva, geg. 13 d. 

— Tekstilės fabrikas “Drobė”, 
kuris skaitėsi geriausiu, vasa
rio mėnesio gamybos planą iš
pildė tiktai 88%.

Sausio mėnesį išausti audi
niai buvo baigti tiktai vasario 
mėnesį. Didžiausiu trukdymu

yra dažų ir žaliavos stoka.
Darbininkai norėtų dirbti, bet 

dėl dažų stokos turi sustabdy
ti visą darbą. Kai kuriomis die
nomis pagamina tiktai 32% pa
skirto darbo, nes vis ko noro 
trūksta.

Nėra muilo dėl blo
gos priežiūros

HESS PRIEŠINASI STALINO-HITLERIO 
KARO SĄJUNGAI

Linčiuoto j ai manė, kad jau 
negyvas. Meras pasiuntė ambu- 
lanciją, bet ši dar kartą buvo 
sulaikyta ir juodukas buvo vi
siškai užmuštas.

Rooseveltas kalbės 
gegužio 27-tą

Lietuva, geg.
Panevėžio subolševi-

Lietuvos Mui-

Hitleris sukvietė pasitarimui visus nacių 
partijos lyderius

LONDONAS, Anglija, geg. 
13 d. — Aš atvykau Anglijon, 
kad galėčiau išgelbėti žmoniją 
nuo katastrofos, pareiškė Ru
dolf Hess aukštesniems britų 
valdininkams, šiomis dienomis 
Hitleris informavo Hessą apie 
nacių ir sovietų agentų vedamas 
derybas dėl bendradarbiavimo 
dabartiniame kare. .Hess/ mano, 
kad naujai ruošiamas Hitlerio 
ir Stalino karas pražudys visų 
žmoniją, todėl jis ir pabėgo iš 
Vokietijos.

Britai pasiuntė į Glasgovvą 
užsienio departamento valdinin 
ką Ivone Kirkpatrick, kuris la
bai gerai pažino Hessą asme
niškai, nes dirbdamas Vokieti
joj. dažnai su juo buvo privers
tas susitikti.

Pirmus tardymo davinius bri
tų valdžiai suteikė Kirkpatrick. 
Vakar ištisą dieną jis buvo 
klausinėjamas aukštų britų val
dininkų. Tardymo patogumui 
jis tapo pervergtas visai neto
li Londono. Hess padaryti pa
reiškimai yra tiek svarbus, kad 
pats Churchill ir Edenas jį 
klausinės.

Hesso pareiškimus britų vy
riausybė. laiko paslaptimi ir iki 
šiam metui visuomenei nepa
skelbė perduotų žinių. Churchill 
pasakė parlamentui, kad dabar
tiniu metu vedamas tardymas

ir vėliau vyriausybė padarys 
platų pranešimą.

Anglų vyriausybė nustatė 
šiuos dalykus: Glasgowe nusi- 
^idęs asmuo yra tikrai Rudol
fas Hess, kuris ilgus metus bu
vo ištikimiausiu Hitlerio ben 
dradarbiu; vokiečių skelbiamo: 
žinios apie pamišimą neatatin 
ka tikrenybę, nes gydytojai iš
tyrė Hesso sveikatą ir rado jį 
visiękąi,} norpiąH^ y^pfųgurųi; 
HėSs neatvyko su jokia oficia
lia misija, bet asmeniška save 
iniciatyva.

Britai pareiškė, kad nacių 
aukštų valdininkų tarpe eina 
labai aštri kova ir dideli nesu 
tariniai dėl tolimesnės karo ei 
gos.

BERLYNAS, Vokietija, geg 
13 d. — Hitleris šiandien su
kvietė visus nacių lyderius jie- 
paprastam posėdžiui, kur buč 
aptartas Hesso klausimas.

Nacių partijoj Hesso laikytą 
postą užėmė pats Hitleris. 
Svarbioms partijos pareigoms 
atlikti Hitleris, vieton pabėgu
sio R. Hesso, paskyrė pasižy 
mėjusį nacį M. Bormann.

Sukviestiems naciams Hitlc 
ris pasakys kalbą apie karo sie
kius ir politiką su sovietų Ru
sija. Tie naciai, kurie nesutiks 
su Hitlerio planus, bus priver
sti apleisti partijos vietas.

NŲ-AOMF Ą’JlephoUo■■ . i»AUJ]L^n|j-aVME< .^MlephptZ '■

Rudolf Hėss^-'trečiasis vyriausias ^Vokietijos nacis, 
kuris parašiutu nusileido Škotijoje iš vokiško karo lėk- 
tuvo, po dramatiško skridinio iš savo tėvynės, Hesso pa
bėgimas skaitoma pačia svarbiausia karo žinia ir ma
noma, kad ji turės lemiamos reikšmės tolimesnėj jo ei
goj. Vokiečių propaganda savo gyventojanąs pranešusi, 
kad Hess “nesurandamas.” 

...... ........................................................................
• ''ynorėjo gresiamo Euro -

pai bąri3$$ję.$įd iš Hitlerio ir 
Stalino7 Jpus^Š.

Hitleris rengiasi 
vartot dujas

HESS NETIKI NACIU PERGALE
Jis norėjo taikos I v x • i •! i?įnešti taiką Europai.;

a t-

su britais

LONDONAS, Anglija, geg. 
13 d. — Kai kurie nacių sluok
sniai yra pasiruošę vartoti nuo
dingas dujas karui laimėti. Hess 
buvo priešingas tokiems pla
nams.

Jis labai smarkiai susiginčy- 
jo su aukštais nacių valdinin 
kais dėl šio klausinio.

Hess ne tiktai pabėgo iš Vo
kietijos, bet jis nori padėt bri
tams vesti kovą. Hess turi la
bai svarbios informacijos apie 
vokiečių aviaciją ir suteiks šias 
žinias britų valdžiai.

Reikalauja lydėti 
ginklų laivus

• AVASH1NGTON, D. C geg.
13 d. —- Senato, itis Pepper šian
dien pareiškė, kad Amerikos 
karo laivai privalo lydėti lai
vus su ginklais, skiriamus bri
tams.

Amerikos visuomene visiškai 
pesjpriėŠinŠ Ttfkiam nutarimui, 
nes ji pijito, jog kitos išeities 
jau nebus. - .

Pepper tvirtina, kad Amcri 
kos karo laivai turėtų lydėti 
visus laivus, kurie 
tams karo medžiagą, 
apsibrėžti vien tiktai 
laivų lydėjimu.

WASHINGTON, D. C., 
13 d. — Prezidento sekretorius 
Early paskelbė, kad projektuo
jama Roosevelto kalba lotynų 
Amerikos kraštams atidėta 27- 
tai gegužio.

Paskutinėm dienom Roose- 
veltas negalavo ir gydytojas pa
tarė kalbą atidėti. Prezidentą: 
priėmė kelis aukštus valdiniu 
kus Baltuose Rūmuose.

Kiti aiškina, kad Boosevelta 
atidėjo savo kalbą dėl pasku
tinių įvykių užsienio politiko
je. .

geg

Sulaikytas nacių 
lyderis Kunze

'Veža bri 
Negalima 
Amerikos

HESS TURI MILIJONUS UŽSIENY J
Hessą įsūnyje vokie

čių žydas
RIO ŽANEIRO, Brazilija, 

geg. 13 d. —- Anglijon pabėgęs 
nacių lyderis Hess vietos ban
kuose turi labai dideles sumas 
pinigų.

Patirta, kad. iš viso užsienio 
bankuose Hess turi 4,007,500 
dolerių. Viena dalis šių pinigų 
guli Šveicarijos bankuose, o ki
ta dalis Brazilijos bankuose.

Rudolf Hess buvo- nusigyve
nusio vokiečių importieriaus sū
nūs. Hess įsunyjo ir į mokslus 
leido vienas žydiškos kilmės vo 
kiečių bankininkas.

| Aviacijos specialistai sako, 
jis yra labai geras lakūnas.

Keturių valandų laikotarpyj 
Hess nuskrido 800 mylių. 
Skridimas buvo sunkus, nes te
ko skristi vandeniu ir be šviė 
sos.

Hess buvo vokiečių karinome 
nes karininku 
Tiktai patyręs 
gali iššokti iš 
serschmidt.

kad

ir buvo lakūnu, 
parašiutininkas 

krintančio Mes

Japonai nustebę 
Hesso elgesiu

d

PANEVĖŽYS, 
13 d. 
kintas fabrikas 
las” kreipėsi į centrą, prašy
damas leisti nurašyti j nuosto
lius sėmenų aliejaus už 38,009 
rublių.

Ištirpus sniegui išaiškinta, 
kad šis aliejus visą žiemą pra
gulėjo kieme.

Aliejaus riebalų tresto virši
ninku bolševikai paskyrė inži
nierių Fišerj, finansų viršinin
ku Indikšteiną, kadrų vedėju 
Rozcntalytę. Jiems vadovaujant 
sietuva lieka be muilo.

Štromas išardė 
“Paramą”

SOUTH BEND, Ind., geg. 13 
d. — Policijos agentai sulaikė 
Amerikos vokiečių bundo pir 
mininką Wilhelm Kunze.

Jis buvo areštuotas, kai ap
leido nacių Šalininkų susirinki
mą šiame mieste. Susirinkimai 
vyko visai netoli aviacijos dirb 
tuvių, kur atliekami karo de 
partamento užsakymai.

Kunze aiškina, kad jis norė
jo apvažiuoti visas vokiečių ko
lonijas Amerikoje.

KAUNAS, Lietuva, geg. 13 d. 
—; Susovietintos kooperatinės 
bendrovės “Parama” direkto
rius Štromas susilaukė priekai
štų, dėl jo veikimo, bendrovėje.

Anksčiau “Parama” skaitėsi 
geniausiai veikiančiu kooperaty
vu, o dabar Štromas viską įš
irdę ir bendrovę veda prie ban
kroto.

Patys bolševikai sako, kad 
krautuvėse nėra prekių. igu 
kas ir yra, tai pačios blogiau
sios rųšies ir nėra iš ko pasi
rinkti.

Broidė ruošia staty
bininkus

paskelbė 
dirbančių 
į darbą.
pareiškė, 

neorgani

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
13 d. — Nacių partijos vado
vybė paskelbė, kad Rudolf Hess 
nebetikėjo Vokietijos pergale ir 
norėjo susitaikyti su britais.

Hess buvo informuotas apie 
visus taikos pasiūlymus, kurie 
ėjo iš britų pusės, todėl ir iš
skrido Anglijon.

Hess mano, kad besitardamas 
asmeniškai su aukštais britų 
valdininkais, kuriuos phžino, 
galės padaryti taiką. Naciai yra 
pasiryžę tęsti karą ir nekreip
ti į Hesso kelionę dėmesio.

Hess senai rodė nenormalu • 
mo žymių ir Hitleris jį buvo 
pažeminęs.

Svarbius partijos ir valsty
bės reikalus paskutiniu metu 
Hitleris pavesdavo kitiems as
menims. Suvažiavę nacių lyde
riai pareiškė visišką ištikimy
bę Hitleriui.

Nori išvengti barba 
rizmo Europoj

Taikos idėja suvi 
liojo Hessą

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
13 d. — Nacių partija skelbia, 
kad Hess buvo suviliotas bri
tų skelbiamos taikos idėjos, 
Hess manė, kad jis, asmenim

LONDONAS, Anglija, geg. 
13 d. — Neoficialiai skelbiama, 
kad Rudolf Hess nesutiko su 
Hitleriu dėl naujai- ruošiamų 
sutarties punktų su'Stalinu.

Hess save skaitė kairiaspar- 
niu nacionalsocialistu, bet bu
vo priešingas bendradarbiavi
mui su sovietais. V . • * /

Hess pasipriešino Hitleriui, 
kai šis jam papasakojo apie 
naujai ruošiamus karo planus 
kartu su sovietų Rusiją. Hess

Hesso pabėgimas 
paveiks karo eigą

Vokietijoj liko žmo 
na ir sūnūs

LONDONAS, Anglija, geg. 
13 d. — Hesso pabėgimas vi
siškai palaužė nacių vadovybę 
ir sunaikino pasitikėjimą auk
štais valdininkais.

Hesso pabėgimas turės įta
kos j 'karo eigą, nes ^Hitleris 
privalės keisti karo planus, ku
rie Hessui buvo žinomi.

Be to, Hess turėjo daug drau 
gų nacių tarpe, kurie taip pat 
yrą priešingi karo sutarčiai su 
Stalinu. Naciai greičiau ves ka
rą prieš sovietus, negu bendra
darbiaus su jais naujame ka
re

ORAS' 
Debesuotas, vakare lis. 
Saulė teka — 5:31; leidžiasi 

. SI.‘Al
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GLASG0W, Anglija, geg. 13 
d. — Parašiutu nusileidusį Hes
są suėmė paprastas britų ūki
ninkas.

Anglas pagrobė šakes, kad 
kartais turėtų kuo gintis. Hess 
nemanė priešintis. Jo orlaivio 
kulkosvaidžiai buvo be šovinių.

Hess parode britų Ūkininkui 
savo žmonos ir 4 metų. sūnaus 
fotografijas, kurie pasiliko Vo
kietijoj. Jis mano, kad Hitleris 
'šakys juos kankinti. Hess ne
turėjo galimybes paimti sūnų 
su žmona.

TOKIO, Japonija, geg. 13 
-— Japonų laikraščiai ir val
džios sluoksnįai yra labai nu 
stebę Hesso pabėgimu.

Japonai pakvietė jį atvykt 
savo kraštan, jis buvo priža 
dėjęs, o dabar visai netikėta 
atsidūrė pas britus.

Jeigu Hitleris pradėtų pra 
lošti kovos frontuose, tai tad. 
suprantamas ir pabėgimas, bet 
dabar negalima jo išaiškinti.

HARTFORD, Conn., geg. 13 
d. — Colt šaunamų ginklų ben 
drovės darbininkai 
streiką. Dalis naktį 
darbininkų nesugrįžo

Bendrovės atstovas 
kad darbininkai yra
zuoti ir negali pasakyti kuri 
dalis streikuoja.

Didelė dalis darbininkų sugrį
žo į darbą ir dirbtuvių durys 
atidarytos. Colt bendiovė turi 
valdžios užsakymų 30 milijono 
lolerių.

VILNIUS, Lietuva, geg. 13 
d. — Sovietų valdžia Vilniuje 
suruošė statybininkų kursus.

Kursams direktoriauti bolše
vikai paskyrė Srulį Broidę. Be 
paprasto statybos darbo kur
suose buvo dėstomas leniniz
mas, vadovaujant Ličmanui.

Vienas Rusijon iškviestas so
vietų karininkas parašė savo 
pažįstamam laišką ant konver- 
to. Karininkas atsiprašinėja, 
kad negalėjęs surasti geresnio 
popieriaus.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS

Amerika nesumuš 
nacių, sako Ley

pei
są-

Hess sveikas ir ge
ras lakūnas

GLASG0W, Anglija, geg. 13 
d. Britų gydytojai tvirtina, 
kad lies^ yisi^ai sveikas.

BERLYNAS, Vokietija, geg 
13 
lyderis Ley paskelbė, kad Jung
tinės Valstybės nepajėgs su
mušti Vokietijos, nes vėlai pra
dėjo ruoštis katan.

300 milijonų europiečių suge 
bes pasipriešinti 130 milijonų 
amerikiečių.

j tris metus vokiečių valdo
ma Europa pajėgs taip pasi
ruošti karui,- kad Amerika ne
sugebės atsispirti.

Nacių darbo fronte

— Hess pasakė britams, kad Vokietija nelaimės karo, jei
gu Amerika stos britų pusėje. Jis nori taikos, kol dar ne 
vėlu.

— Kai bus baigtas tardymas, tai Hessui bus pasiūlyta 
britų radiją kalbėti į vokiečių karo vadais ir nacių lyderius, 
ko britų valdžios atstovai.

— Vokiečiai neigia užsieny j pasklidusias žinias apie Hesso 
šalininkų šaudymą. Geštapo iki Šiam metui neareštavo nei Hesso 
žmonos, sako vokiečių radijas.

— Admirolas Leafty šiandien matėsi su maršalu Petainu 
ir prašė informacijų apie paskutinius Darlano ir Hitlerio pasi
tarimus.

— Vokiečiai ir toliau per radiją skelbia, kad Hess pamišo.
— Britų karo laivai paskandino didžiausią italų kovos lai- 

Vittorio Venetto.
— Irako valdžia sutinka priimti turkų tarpininkavimą ka

su britais. Vakarų Irake valdžią turi Rašid ali Galiani, bet

vą

re i

britų jėgos artėja prie Bagdado.
— Vokiečiai paskelbė, kad Raudonoji jura yra skaitoma 

karo zona ir visi laivai joje bus skandinami.
■— Motorizuota britų < kolona apdavė labai smarkų smug|

“ašies” jėgoms, kurios buvo sutrauktos prie Sollumo.
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TRIJŲ ŠEŠTADIENIŲ APŽVALGA
TORONTO, HAMILTON, ONTARIO

Balandžio 18 d., šeštadienį, 
hamiltonicčių SLA kuopa šven
tė 25 metų kuopos gyvavimo 
sukaktuves, — kitaip sakant, 
jubiliejų. Tąja proga hamLto- 
n iečiai užsikvietė kaimyninę 
torontiečlų SLA kuopą, kuri 
skaitlinga nariais (ir vis auga 
naujais, grįžtant ir pasitraukiu 
siems) ir meninėmis jėgomis 
išpildymui programos dalies 
hamilton.ečių šventėje. ToronA 
(iečiai mielai sutiko ir nusive
žė dvi juokingas komedijas. 
Viena jų buvo “Nualpo Dėl 
Ūsų“ ir antra “Dvi Kūmutės“. 
Komedija dėl ūsų pusėtinai 
juokinga, nors ir fantastinė. 
Pridėjus O. Indrelienės, A. Ku- 
nuičio ir L. Vekterio vaidybą 
— nuobodžiauti nereikėjo.

Dabar keletas žodžių apie 
originalią iš gyvenimo sukur
tą komediją “Dvi kūmutės“. 
Komedija “Dvi kūmutės“, ne- 
klysiu sakydamas, buvo to va
karo scenos pažiba ir finalas. 
Mačiusieji tas kūmutes dar ir 
šiandien apie jas kalba. Tom s 
kūmutėmis scenoje buvo toron- 
tiečiams gerai žinoma Maria 
Yokubynienė ir Slella Butkie
ne. Komedija “Dvi Kūmutės“ 
vaizduoja ir tuo pačiu pašiepia 
degtinėlę mėgstančias moterė
les, kurių garsioje Amerikoje 
netrūksta. Girtuoklių moterų 
pasitaiko ir tarp Amerikos lie
tuvių. Nebusiu “šovinistas“ ir 
pasakysiu, kad tokių kūmučių 
pasita ko ir pas mus Kanadoje. 
Tokių kumuČų mačiau savo 
akimis vizituodamas Ameriką 
tris kartus, — na, ir gyvenda 
mas visą kitą laiką Kanadoje^ 

šiuo kartu" man nesvtSHjfl 
tikrosios gyvenimo kūmutės, o 
norisi pakalbėti apie tas “kū
mutes“, kurias mačiau hamil- 
tonc ant scenos kroatų salėje. 
Artistes-“kumutes” pažįstu jau 
seniai, bet scenoje buvo pirmi 
pažintis. Ir ta pirma pažintis 
pasakė ne lik man, o ir tai pub
likai, kurios buvo apsčiai, kad 
p. p. M. Yokubynienės ir S. 
Butkienės asmenyje slepiasi di
delis artistiškas gabumas. Jos 
tą iš gyvenimo parašytą kome* 
dijukę suvafd no tikrai impre- 
singai ir juokingai. Publikos 
plojimas buvo ilgas ir garsus. 
Nėra abejonės, kad girdėję ir 
matę iš tų “kūmučių“ laukia ir 
vėl ko tai tokio panašaus atei
nantį sezoną.

“AUŠROS“ CHORO 
ŠOKIAI

Balandžio 26 d. “Aušros“ 
choras rengė šokius savo choro 
išlaikymo naudai. Kaip kiti 
chorai, taip ir “Aušros“ cho
ras turi tikslą skleisti lietuvis- €
ką dainą ir meną ne tik tarp 
Toronto ir Kanados lietuvių, 
bet ir tarp svetimtaučių. Užtai 
kol choras tarnauja visiems, o 
ne vienai kokiai grupei, pažan
gus Toronto lietuviai chorą 
gerbia ir remia. Bet šiuo kar
tu, ypat ngai rengiant paskuti
nius šokius, choras negali pasi
girti torontiečių parama. Pub
likos buvo mažai, bet tai ite

publikos kaltė, o paties choro 
ir ypatingai rengėjų. Ameriko
niškai sakant, kiekvienas biznis 
sėkmingas būna tada, kada 
kreipiamas cįėmesys į reklamą. 
Žinoma, kartą pirktąjį daiktui 
ir pripažintam netinkamu rek
lama — garsinimai nedaug tu
ri vertės. Draugijiniame gyve
nime Toronto lietuviai chorą 
įvertina, bet kad ir įvertinant 
stebuklai nesidaro. Stebuklų ir 
sapnų amžius pasibaigė. Rei
kia lietuviškai visuomenei apie 
parengimus pranešti plačiau. 
Lietuviška visuomenė, ypatin
gai senesnės kartos, lietuviškus 
parengimus mėgsta ir lanko, o 
atsilankymas reiškia paramą. 
Kad ir mažai praktikuojamu 
budu rengtas “Aušros“ choro 
vakaras deficito nedavė, bet ir 
pelnu nėra kas pasigerti.

Vakarų rengėjai turėtų į ma
žiau pasisekusius vakarus 
kreipti daugiau dėmesio, šali
nimui tų priežasčių, kurios di
delio džiaugsmo neneša.

vo tipiškas kaimietis. Tepėjas 
— A. Frenzelis buvo natūraliu 
teisėjas. Sekretorius — S. Tau- 
rinskas taip pat. Tik sargas J 
Novogrpdskis buvo perdaug 
kasdieniškas. Veikalui suflera 
vo drg. V. Dagilis. Bendrai 
vaidyba buvo gera, veikalėli' 
prasmingas, publikai jis liba 
patiko.

SENI DRAUGAI
Pub’ikps į “Mikio Teismą“ 

atsilankė vi lutiniškai. Sale ne 
buvo sausakimšai prikimšta, 
bet nebuvo ir tuščia. Publikos 
galėjo būti daugiau, bet šiuo 
kartu buvo daug ir priežasčių 
Pirma priežastis, — parengimai 
po stogu jau atsibodo, ypali i- 
gai orui atšilus. Antra — tradi“ 
cinis komunacių boikotas. Be 
šių dviejų priežasčių, trečioji 
reiškėsi pasingoj boikoto for
moj iš tam tikrų asmenų. Kaip 
matote, nei Stalino užgrobimas 
Lietuvos, nei Smetonos atvyki
mas Amerikon, nei britų pra-
laimėjimas’ karo Balkanuose 
C. C. F. lietuvių skyriaus vaka
rui nepakenkė, čia susirinko 
apie šimtas ar per šimtą senų 
demokratijos draugų ir kovoto-

SĖKMINGAS TORONTO 
LIETUVIŲ SOCIALISTŲ

PARENGIMAS
Gegužės 3 d., šeštadienį, To

ronto Lietuvių Socialdemokra
tų kuopa, kuri prisijungus prie 
Kanados Socialistų Partijos da
bar yra žinoma kaip G. C. F. 
lietuvių skyrius, rengė tautinės 
lenkų parapijos salėje, 1032 
Queeen st. West, šokių ir vai
dinimo vakarą. Scenoje buvo 
pastatytas vieno veiksmo iš 
Lietuvos gyvenimo veikalėlis 
“Mikio Teismas“. Nenoriu būti 
nei kritikas, nei didelis meno 
recenzentas, bet reikia /pripa
žinti faktą, kad C. C. F. lietu
vių skyriaus nariai, artistai 
mėgėjai kaipo darbo žmonės, 
neturėdami galimybės tinkamai 
lavintis meno srityje, ryžtasi 
publikai 'karts nuo karto duoti 
ką nors naujo, įdomaus ir juo
kingo. Šiuo kartu, kaip ir vi
suomet, atsilankiusiai publikai 
suvaidinę v sai patenkinanč ai 
“Mikio Teismą“. Jei kalbėti 
apie atlikimą rolių, tai bene 
geriausiai ją atliko senmergė* 
rolę Ona Margev ’čienė. Ji tik
rai šauniai sukurė senmergės 
tipą. Jos “motina“ O. Indrelie- 
nė, kaip ir visuomet, motinos 
rolę atliko gerai. Šį kartą mo
tinos rolėje “Nikio Teisme“ j. 
buvo tikrai natūrali. Mikis Mi- 
kevičius — Jonas Margelis — 
juokdarių rolėse nepamaino
mas. Jis myli Barborėlę, kol 
ji jam litelių duoda. Mat, be 
pinigų jam vaiske buvo kai be 
dūšios, o kai Barborėlė per 
teismą ieško kruvino prakaito 
pinigų ir liepia prisiekti prieš 
muką, lai Mikis jai už kruviną 
prakaitą grąso rėžti per muką 
taip, kad ji savo gimtąją dieną 
atsimintų. Gestai ir mimika 
mušti Barborėlę kai kam darė 
skanaus juoko, kai kam gilaus 
gailesio. Svietkai: Saldabandė 
(J. Indrelė) nuo pirmo gesto 
iki paskutinio juok'no publiką. 
Lapienė Kazys — K. Ūrbšas 
Savo kaimietišku aprėdalu bu

jų už laisvę. Jie čia jautėsi vi
si kaip vienos šeimos nariai. 
Matėsi ir naujų draugų, kurie 
kaip ir visi buvo patenkinti 
esamu draugiškumu. Vienas iš 
pirmą kartą atsilankiusių pa
reiškė: “Aš čia visuomet atei
siu. čia taip jauku, pasiputimo 
nėra... Visi lygus“. Tiesa, kai 
kas skundėsi, kad veikalas bu
vo trumpas ir reiškė pageidavi
mą ilgesnių veikalų. Publika 
atsilankydama į G. G. F. liet, 
skyriaus vakarą gražiai parė
mė darbininkiška vOrganizaci ją 
kovojančią už
gyvenimą. . ’

Musų seniems deiriakratijos 
gynėjams ir mūsų darbo rėmė
jams norisi parinkėti linksmai 
vasaros laiką praleisti • laisvos 
Kanados laukuose, o kai šaltas 
oras suvarys į miestą G. G. F. 
lietuvių skyrius ir vėl ką nors 
naujo surengs. Todėl iki pasi
matymo —- žiemos sezonų ati
darymo.

ATVYKO DRAUGAS J. 
MARTINONIS

Gegužės 5 d. į Toronto atvy
ko iš Winnipego drg. J. Marti
nonis. Martinonis mano apsigy
venti nuolatiniai šioje didesnė
je lietuvių kolonijoje ir dirbti 
visuomeninį darbą su vienmin
čiais socialdemokratinės idėjos 
draugais. Drg. Martinonis yra 
senas visuomenės veikėjas. Lie
tuvoje drg. Martinonis . veikė 
valstiečių liaudininkų eilėse. 
Atvykęs į Kanadą, jis sukaire- 
jo ir stojo į socialdemokratinį 
kovos darbą. Kaip savivaldybi
ninkas ir visuomenės veikėjas 
anais garsiais Smetonos dikta
tūros laikais, buvo kalinamas 
Varnių koncentracijos lageriuo
se už tai, kad drįso tarti prieš 
smetoniškus smurtininkus tie
sos žodį, šiandien pats smurti
ninkų vadas Smetona, palikęs 
“mylimą“ tautą, randasi ištrė
mime. Smetona atvyko į tą 
kraštą, prieš kurį jis daugiau
sia burnojo ir kurio tvarkos

' • HAcJ.ITENV-aOME
PAMATĖ AMERIKOS GARSIAUSIO SPORTO LO

ŠIMUS. Charles Comiskey, Ghicagos White Sox base- 
ball komandos savininkų šeimos narys, aiškina base- 
ballo misterijas kordui Halifax’ui, kuris sekmadienį 
buvo Chicagos White Sox parke. Halifax iki to laiko 
nebuvo nifiitęs kaseball lošimo.

IŠ KANADOS LIETUVIŲ FARMER1Ų 
GYVENIMO

J. Žilinskas pirmiausia apsigyveno Auslin apylinkėje.— 
Lietuviams neblogai sekasi farmeriauti. — Baliai. — 
Vestuvės. — Balčiūnai.

AUSTIN, Man. — šioj apy
linkėj gyvena šešios lietuvių
šeimynos, visi fąrmeriauja. Se
niausiai čia apsigyveno J. Žilin
skas, 1921 m. Kiti vėliau. Au
gina daugiausia kviečius, mie
žius, avižas, gyvulius ir nema
žai paukščių. Pragyvenimą pa
daro pusėtiną. Tarp savęs su
gyvena gražiai. Nors tolokai 
gyvena vieni nuo kitų, bet ret
karčiais suvažiuoja kartu pasi
kalbėti, pajuokauti, nes visad 
savo tautos žmonės yra malo
nesni, negu svetimtaučiai. To
kius suvažiavimus męs vadina
me “baliais“, nes, ‘žinoma, sau
somis negi apsieisi, — tenka iš
tuštinti ir vieną kitą bonką ar 
galioną.

Balandžio 26 d. turėjome ne 
paprastą balių, bet lietuviškas 
vestuves,; nes panele M. Balčiū
naite ištekėjo už P. Satkuno. 
Vestuves įvyko M. Balčiūnaitės 
tėvų ūkyje. Vestuvės buvo gan 
šaunios. Suvažiavo ne tik visi 
lietuviai, bet ir kaimynai ang
lai. Smagu buyo leisti laiką 
prie užkandžių ir alučio. Už
kandžius gan gerai paruošė 
jaunoji su savo mamyte. Taip

neapkentė.
Šiandien Lietuvą valdo nau

ji smetoninkai Rusijos. (Sme
tonos viešpatavimo smurtas 
buvo remiamas išlaisvinimu 
“mylimos“ tautos iš stalininkų, 
o Stalinas ir jo pakalikai per
šasi išlaisvintojais iš smetoniš
kos vergijos. Bčt tie išlaisvin
tojai vienas buvo,, o kitas dar 
yra nuožmus Lietuvos tautos 
parazitai.

Linkėtina drg. J. Marlino- 
niui čia atvykus aktyviai veik
ti už išlaisyinimą lietuvių tau
tos nuo visokių parazitų ar tai 
jis butų Smetona, Stalinas ar 
Hitleris. —Sisieferis.

jau neapsieita be lietuviškų 
dainų, kurios, turiu pasakyti, 
daug jautriau veikia širdį šiuo 
momentu, kada musų broliai 
Lietuvoje tų gražių patrijotinių 
dainų negali dainuoti. Už dai
nų sklandumą kreditas tenka 
drg. Žemaitienei.

Visiems buvo linksma ir 
smagu laikas- leisti, tik nekaip 
jautėsi 'jaunosios mainytė, nes 
vienturio dukrelė apleidžia jų 
namus. Balčiūnai yra chicagie- 
čiai. Ghicagoje yra išgyvenę de
vynis metus. Vėliau parvažiavo 
į Lietuvą, kur buvo lenkų oku
puotam Vilniaus krašte. Iš Lie
tuvos atvažiavo į Kanadą. M. 
Balčiūnaite yra tikra lietuvai
tė, nes gimus Lietuvoj. Du sū
nus gimė Ghicagoj. Jaunesny
sis sūnūs Mykolas, gyvenąs 
Ghicagoj, buvo parvažiavęs į 
sesers vestuvės. Vyresnysis sū
nūs Petras įstojo į Dėdės Ša
mo armiją ir tapo paskirtas 
eiti pareigas Kinijoje, Šancha
jaus mieste, iš kur vestuvių 
proga atsiuntė laišką. Taigi 
Balčiūnų šeima yra gan pla
čiai iškrikusi po platųjį pasau
lį. Todėl nenuostabu, kad drau
gė Balčiūnienė retkarčiais apsi
ašarodavo, nes artėjant senat
vei šeimyna baigia iškrikti, o 
čia ūkyje darbų gan daug.

Jauniesiems linkiu geros lai
mės ir ilgo gyvenimo, o ma
mytei susiraminimo. Mat, tėvų 
toks likimas.

J. P, Liankfavičius

Naujienų Pavasarinis
PIKNIKAS

Sekmadienį,
Gegužės 25, 1941

LIBERTY DARŽE 
Willow Springs, III.

MARGARET COWL PASAKOS
“Naujienose“ Nr. 95 ketvir

tam puslapyj tilpo straipsnis 
“Meluoja per akis“, kur kalba
ma, jog Margaret Cowl pasako
ja, kad Lietuvoje 1926 metais 
buvo paki ęs revoliucinis 
ūpas ir rinkimuose į seimą aiš
kią daugumą laimėjo socialde
mokratai ir liaudininkai. Kaip 
ir paprastai, girdi, socialdemo
kratai pamiršo savo prižadus, 
atsisuko prieš žmones, išsigan
do masių pakripimo į kairę ir 
buvo tarpe pačių pirmutinių 
nuslopinti darbininkų organi
zacijas ir veikimą.

Ir šitą Margaret Cowl kalbą, 
kaip rašo “Naujienos“, komu
nistų laikraščiai J. Valstijose 
perspausdinę duoda apie tai 
teigiamas savo supratimu in
formacijas.

Aš dėlei to Štai ką turiu pa
sakyti: “Naujienos“ tuo reikalu 
tikrą ir teisingą atsakymą duo
da tai Margaret Gowl kalbai ir 
nurodymams. 1926 m. aš pats 
buvau Lietuvoj ir tuo laiku 
užėmiau atsakomingą vietą. Aš 
gana aiškiai mačiau bei stebė
jau įvykius ir griežtai tvirtinu, 
kad tikrai toji Margaret Govvl 
meluoja arba ji klaidingai bu
vo informuota. 1926 m. vals
tiečių liaudininkų ir socialde
mokratų seime arba parlamen
te laimėjimas didžiumos žmo
nių liaudies buvo sutiktas su 
didžiausiu džiaugsmu ir jokio 
revoliucinio ūpo nesimatė nei 
prieš rinkimus, nei po rinkimų. 
Tiesa, “revoliucinis ūpas“ gal 
buvo pas kunigus, klebonus ir 
kitus panašius tipus, bet tik ne 
pas liaudi. Pas kunigus sakau 
todėl, kad aš pats girdėjau ke-
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lis kartus kunigus gana burno
jau t prieš tuo laiku esamą Gri
niaus vyriausybę. 1926 m. va
sarą man traukiniu važiuojant 
pasitaikė ir tūlas kunigas, ku
ris tiek įsikarščiavo prieš esa
mą valdžią, kad jis stačiai lygi
no ją su komunistų valdžia, 
esančia Rusijoj. Esą, geriau jau 
išrinkti komunistinę valdžią. Ir 
kalbėdamas viršminėtas tipas 
vis pasižiūri i mane kaipo poli
cijos atstovą. Bet tuo laiku 
Lietuvoj buvo žodžio laisvė ir 
joks policininkas nieko nega
lėjo sakyti, girdėdamas, kad ir 
prieš valdžią kalbą. Taip pat 
toliau socialdemokratai su val
stiečiais liaudininkais nenusi
kreipė nuo liaudies ir nepamir
šo savo pažadų. Pirmiausia tuo 
laiku esančius iš ano karo lai
kų ekstra mokesčius ūkinin
kams (vadinamus rekvizicijos 
mok-) tuojau pirmoj eilėj pa
naikino, o kurie ūkininkai bu
vo sumokėję, tai tų sumokėtas 
sąskaitas pervedė į reguliarį 
žemes mok. Taipogi buvo pilna 
laisvė. Be policijos žinios galė
jo daryli susirinkimus. Galėjo, 
kas norėjo, tverti kokias tik 
norėjo politines partijas bei 
draugijas ir pilna laisvė esa-

irgi pradėjd mažinti, kad tik 
valstybės išlaidos sumažėtų. 
Policijų vadus taipgi buvo nu
tarę panaikinti, todėl, kad jie 
nereikalingi, nes policijos tie
sioginis viršininkas tik iš for
malumo yra policijos vadai, 
bet faktiškai yra aukščiausias 
viršininkas ne vadas, bet ap
skrityje apskrities viršininkas. 
Bet besiruošiant policijos vadus 
atleisti, tuo laiku kaip tik gruo
džio 17 d. 1926 m. įvyko Sme
tonos negaribngas pučas ir tie 
vadai toliau pasiliko. Taip pat 
buvo nutarta vieton iki tol 5 
vyskupams mokamų ajgų pri
pažinti tik 2 ir tik 2 mokėti al
gas.

Taigi socialdemokratų bei 
liaudininkų vyriausybė kiek ga
lėdama mažino valstybės išlai
das, kad tik tuo palengvinti 
sunkią ūkininkų bei valstiečių 
būklę. Kiek man matės per tą 
trumpą 1926 m. 8 ar 9 mėli, 
laikotarpį, minėtoji vyriausybė 
ne tik kad nenusikrelpe, kaip 
pasakoja Margaret Cowl, bet 
atvirkščiai, kiek galėdama sto
jo tarnauti Lietuvos liaudies 
labui. Tarp aukštų valdininkų 
bei atleistų nereikalingų kari
ninkų ir valdininkų kilo, tiesa, 
“revoliucinis ūpas“, kuris išsi
vystė į gruodžio 17 d. 1926 m. 
nelaimingą Smetonos pučą. 
Nelaimingą sakau todėl, kad 
tas pučas Lietuvos liaudžiai iš 
tiesų buvo nelaimingas, o lai
mingas tik saujelei aukštų val
dininkų bei Smetonos pakali
kams. Tą rytą po Smetonos pu
čo man teko su tulu reikalu 
apsilankyti pas vietos kleboną, 
kurjis ^neišpasakytą džiaugsimi 
reiškė įir sake, kad tai tiesiai 
nuo Dievo tokia laimė Lietu
vai. Bet tikrovėje ta laimė Lie
tuvos liaudžiai virto visai kuo 
kitu. Tuojau po perversmo at
ėjo įvairus suvaržymai. Per 1 
dienas Lietuvos Latvijos siena 
buvo visiškai uždaryta. Kai ku
rie Lietuvos piliečiai, prieš pu
čą išėjusieji į Latviją, negalėjo 
grįžti. Tuojau buvo atimta žo
džio ir susirinkimų laisvė, ne
užilgo Seimas išvaikytas. Po 12 
vai. nakties be policijos leidi
mo nebuvo galima vaikščioti. 
Net pavasarininkų susirinki
mui, kuris turėjo leidimą, bu
vo siunčiamas policininkas, ku
ris turėjo raštu smulkiai išdės
tyti susirinkimo eigą ir nutari
mus ir pranešti savo viršinin
kui. Kitoms partijoms susirin
kimai nebuvo leidžiami, o per
žengusieji minėtus patvarky
mus buvo smarkiai baudžiami. 
Patarnavęs prie Smetonos val
džios 1 mėn. ir negalėdamas 
pernešti visokių apsunkinimų, 
aš iš tarnybos pasitraukiau.

Bijūnas
VVillow Grcck, aKnada.

mom egzistuoti. Be to, Gri
niaus vyriausybė nutarė suma
žinti kiek galima valstybes iš
laidas ir todėl daug nereikalin
gų karininkų paleido atsargon. 
Valdininkų skaičių kiek galima

ŠOKIAI
TORONTO, Ont. — Kanados 

Lietuvių Taryba šeštadienį, 17 
gegužės, 8 v. vak., lietuvių pa
rapijos svetainėje (kampas 
Dundas ir Gorevale) rengia už
baigimui pavasarinio sezono

JACK SWUT
smagius šokius' su gera muzi
ka. Įžanga 20 centų.

Tad prašome visus lietuvius 
atsilankyti, nes K. L. Tarybos 
pa religiniai yra musų visų lie
tuviu. —Rengimo Komrsi ja.

------- -į- --Į------------ -----

Pirkite tose krautųvise* kil
ios garsinasi “NAUJIENOSE“

MIGHTY JAWS SNAP AND A ROA# ©EEMS TO 
SHAPte THE CpROUND A^ THE M0N3TER IN 
THE PIT 5ČENTO PREY._ -
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KORESPONDENCIJOS
j ty tautų šokius, būtent: švedų J tuvių. P-ai Andriuliai dėkoja 
arabų, siamų, prancūzų, lenkų, svečiams už dalyvavimą jų si- 
žydų, amerikiečių, meksikiečių dąbrinėse vestuvėse it už dova* 
ir portugalų. Koks įvairumas! nas.

LIETUVIŠKŲ ŠOKIŲ MENAS VAŠINGTONE
Gegužes mėnesio pirmas ke

turias dienas iš eilės, Vašingto
nas turėjo progos susidurti su 
lietuviškų šokių menu. Meno 
mylėtojai turėjo kuo pasigėrėti. 
Lietuviškas šokis, lietuviška 
daina, pats Lietuvos vardo pa
minėjimas, šiemet kitaip, negu 
kitais metais nuteikė publiką. 
Nenoromis šokis ir daina pri
minė vaizduojamo meno gimti
nę ir jos sunkų dabartinį liki
mą.

Amerikos lietuvių draugija 
Vašingtone iš anksto pradėjo 
ruoštis priimti lietuviško šokių

meno propoguotoją Vytautą F. 
Beliajų ir jo trupę. Žinodami 
tos šokėjų trupės skurdžius iš
teklius, o iš antros pusės norą 
gražiai manifestuoti šios šalies 
sostinėje ne tik lietuvišką me
ną, bet ir patį Lietuvos vardą, 
lietuviai pasiruošė, kiek galėda
mi, apsaugoti tos trupes kiše-

GLOSS

suteikia jūsų mau-

Kvortą
sg.oo

Galionas
Vienas kotas
dynei ir virtuvei žvilgančią bal
tą spalvą, švelnią kaip stiklas. 
Dažnas plovimas nesugadins žvil
gesio. Taipgi 32 modernios spal
vos jūsų rakandams.
...............  Kuponas •«•••••••••"■ 

Išmėginti Pasiūlymas 
-Liųuid TILING 1 kenas 
Į 1 šepetys ...........................

Vertė, 
= Viskas už 25c 
j No Mail Orders

35c 
25c 
60c

...“The Housc of Litįuid Tiling * >

‘ 1342-44-W. Madlson St.
u ( 5340-42 N. Clark St. 

2514 Devon Ava.
G ■ 434 E. 19th St.

929 Davls St„ Evanstoa t
904 S. Fltth Avi., Maywood

Kajaus šokikus į savo privačius 
namus nakvynei, jų Vašingtone 
buvimo metu, kad sutaupius 
jiems viešbučių išlaidas.

Didžiulėje Constitution salė
je trejetą dienų po pietų ir va
kare, gegužės menesio 1, 2 ir 
3 d. musų šokikai džiugino sos
tinės žiūrovų akį ir sielą. Joje 
vyko vadinamas tarptautinis šo
kių “festivalis3’. Beliajus Lietu
vos šokių meną puikiai repre
zentavo. Jo trupė atliko ne tik 
gražų, bet ir naudingą darbą.

Gegužės mėnesio 4 d. vakare, 
sekmadienyje, Amerikos lietu
vių draugijos Vašingtone inicia
tyva ir p. Beliajaus ir jo trupės 
maloniu sutikimu, įvyko specia
lus lietuviškas su šokiais ir (lai 
nomis pasirodymas, šiai progai 
Katalikų Univers’tetas malonė
jo užleisti savo salę. Publikos 
prisirinko pilnutėlė salė. Ją 
'raukė ši kartą ne tik Jietuviš 
*.as šokis, lietuviška daina, bet 

ir šio pasirodymo kilnus t kslas. 
To vakaro pelnas sk’rtas iš m- 
I nai lietuvių pabėgėlių f( niu 
sukelti.

Atsilankiusių tarpe matė J 
Lietuvos Įgaliotas Ministras, p 
?. žadeikis su p nia, Pas imtu 
nybės personalo narių, skaitlin
gi (h augi jos nariai, jų draug ii 
ir svečiai.

Beliajaus trupė išpTdė šį kar
tą ne tik lietuviškus, bet ir ki-

ir portugalų. Koks įvairumas! 
Po suminėtų šokių išpildymo 
kreipėsi į publiką Draug jo; iš 
anksto pakviestas svečias kalbė
tojas, Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos Vašingtone klebonas Dr. 
J. K. Carhvright. Tai ž-’nomą 
figūra vašingtoniečiams. Jis ži
nomas ir platesnei Amerikai. 
Mat, jis įkūrėjus garsaus KjTi
kęs Forumo, kurio skyriai plin
ta Amerikoje ir kuriuose kun. 
Cartwright lankosi. Juose kri
tiškai, viešai vertinami aktua
lus, garsus veikalai pv.: “Mein 
Kampf,” “Out of the Night” ir 
kiti. Kun. Cartwright artimiau-

Laiminga mergaitė toji p-le 
Albiną Karneckiulė. Neperseniai 
ji turėjo didėlį atsitikimą su au
tomobiliu, 
sužalotas, 
sveika.

su jais susirinko prie busų sto
ties daug svieto, o ypatingai 
jauhtj fnėtgelių. Kitoms, matėsi, 
ir ašaros riedėjo per veidą. Vi
si linkejom jaunuoliams grįžti 
sveikiems.

Marė Dundulienė

$61,281,000 
Už Gasą

DOMINIKAS KURAITIS Savininkas
AGENTAI

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

“Shorty”

BUICK SALES
VIENINTĖLE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

gijai Vašingtone nelietuvis ku
nigas.

Jis šokių pertraukos metu, 
Katalikų Universitete kreipėsi 
šiltu žodžiu į susirinkusius. Pri
minė Lietuvos nelaimingą padė
tį, jos pabėgę ių sunkią dalii 
svetimųjų tarpe ir amerikiečių 
jautrumą panašiais atvejais. Jis 
kvietė susirinkusius besidžiau
giant lietuvių tautos menu, pri
siminti ir varge atsidūrusius 
Lietuvos pabėgėlius. Jis kvietė 
ištiesti jiems pagalbos ranką 
aukojant šia proga pabėgėlių 
fondui.

Po kun. Cartwrigh't kalbėjo 
p. Ministras P. žadeikis, reikš
damas dėkingumo visiems, vie
nu ar kitu būdu, prisidęjusiems 
prie ši'o vakaro- pas: sek m O;- prie 
Lietuvos vardo, jos tautos bu
do ypatybių šokių ir dainos me
ne pamanifestavimo ir pasit'.n- 
kinimo Draugijos gražiais užsi
mojimais lietuviškoje veikioje 
r realios užuojautos musą p - 

bėgėliams pareiškimu.
Draugijos nenuilstamas pir

mininkas p. šupienis, buvo to 
vakaro vedėju. Jis p risią ė pu
blikai programoje dalyvaujan
čius asmenis, dėkojo < kalbėto’ 
jams.ir visiems užjaučiantiems, 
ir pareisiantiems Draugijos tik
slus. '

Rinkliavos metu pub’ika pi- I 
sirodė duoni, vakaras pavyko. 
Po rinkliavos, sekė lietuviškoji ' 
šokių programa. Visa išpildyta 
net 14 šokių. Toliau sekė Drau- • 
gijos choro pasirodymas su lie
tuviškomis liaudies dainomis^ 
šioje srityje nemažai pasidar
bavo kun. Mozeris, p. Gavelyte, ' 
p. Petkevičaitė ir K? Dūlys. ' • '■I

Pasibaigus vakarui, tą pat 
naktį šokėjai išvyko Čikagos | 
kryptimi. Garbė č kagiečiams . 
turint tokią šokėjų trupę! Taip 1 
ir pritinka skaitlingiausiam 
tuviais miestui.

lie-

NAUJA VIETA:

907 West 35th Street, Chicago
Hart, Mich.

Telefonas: LAFAYETTE 2022 Rez. Tel. VICTORY 2499

Automobilius labai 
o mergaitė išliko

Rfemkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE*

Pereitais metais Illinois val
stijos gyventojai išmokėjo $61,- 
280,000 už gasą, naudojamą vir
tuvėj, vandenį šildyti, etc.

Virš pusę to gaso pardavė 
Chicagos Peoples Gas Light 
and Coke Company.

<3
..u.; .. ----------

Modern Roofing Co.
1821 SO. LAWNDALE AVĖ.

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

— Pilnai Apdrausti —

VISŲ

Motoristu 
ATYDAI!

5 Galionai Aliejaus 
UTMOST MOTOR 

OIL tiktai už

Visokios naujienos.
Oras gan tinkamas. Per 

lias dienas buvo šilta ir žeme 
skubiai sausėjo, bet porą d’enų 
turėjom ir lietaus. Taip“ gerai 
žemę sudrėgnino, kaip tik tin
kamiausia sėti javus.

Ch. Matulis dėl suskubinimo 
apsėti savo ūkį nusipirko nau
ją traktorių už $1,000, o p-ia 
Matulienė nusipirko elektrikiru 
šaldytuvą už $200 dėl palaiky
mo gardžiuosius sūrius švie
žiais.

ke-

GERIAUSIOS RŲŠIES ALIEJUS—tinka ne vien automobiliams, 
bet lėktuvams, traktoriams, motorlaiviams. 

Garantuotas—Atgausit Pinigus Jei Nepatiks
TIKTAI PAS

NOR-GAR GAS and FUEL 0IL COMPANY
4800-24 South California Avė. ir 

500 West Garfield Blvd.
(Šiaurvakarinis Kampas Normai)

SMITHY’S SERVICE STATION 
1600-02 South Halsted St.

Klausykitės musų Radio Programų kas Trečiadieni, Penktadieni ir 
Šeštadienį kuriuos leidžia MBM Radio Grupe iš stoties VVSBC, 

1240 kll, nuo 7:00 iki 7:45 vai. ryto.

P-ai Alex Andriuliai turėjo 
dvigubas vestuves. Balandžio 
26-tą veseliojosi Chicago j jų 
dukrelės Emilės vestuvėse, ku
ri ištekėjo už Povilo Viršilo, 
chicagiečio. Grįžtant į namus 
juos palydėjo žentas ir duktė, 
manydami praleisti kelias die
nas pas jaunosios tėvelius. Su
grįžus Hartan Andriuliams pa
aiškėjo, kad sukanka 25 metai 
jų ženybinio gyvenimo. Na, Jr 
vėl vestuvės! Ir gegužės 3-čią 
turėjome dideles 
čių buvo virš 40. Stalai 
ti kepta paukštiena ir 
gardumynais. Laike 
svečiai 
bėles

ryto.

Svečiai iš Grand Rapida, 
Midi., aplankė Marę Dundul ė-? 
nę, būtent, p-ai Kareckai, jų su
nūs ir f dukrelę, p-ia Okšas lt 
sūnūs bei Andriejus, šios vieš? 
nios, t. y. buvusios žvaigždės 
lietuvių scenoje Chicagoje, Or 
mite ir Genovaitę Julevičiutės. 
Jau seniai buvont 'besimačiil
sios. {Turėjom daug maloni i; 
prisiminimų iš praeities lietuvių 
scenos darbuotės. Linkiu mano 
scenos bendradarbėms aplanky
ti mane kuo tankiausia.

—o—
Harto apylinkės kariuomenėn 

pašaukti vyrai iškeliavo gegu
žės 5 d. Jų tarpe ir Mykolas 
Kutulis, lietuvis. Atsisveikinti

PASKOLĄ

Į Turtas Virs$5,500,000.00
Į Apart Apsaugos, TurimeQjrn nnn nn 
I ATSARGOS FONDĄ ViršO4UUjUUUiUU
: ■ ■■■■. u -.U-i ■ • : i .____________ .

Nėra Saugesnes Vietos Dėl Taupymo Pinigų 
MOKAME DIVIDENDŲ 3M>%

Į LOAN ASSOCIATION o f Chicago
E JUSTkN MACKIEWICH, Pres. U
j 4192 Archer AvenueUj

VIRgintą

Fronto PEKLA

ŪK ONDONĄ kasdien bombarduoja nacių 
oro armados .,.. / ? - ■ '

GRIŪVA istoriniai RŪMAI, kaip lygiai 
griūva iš prakaito prakusta darbininko gri- 
telė . ... . Nekąlti kūdikiai motinų glėbiuose 
palaidojami mirties griuvėsiuose ...

Kaip tas karo baisenybes pergyvena didžio
ji lietuvių kolonija? Kiek lietuviai nukentė
jo nuo nacių bombų? Ką šiandien Londono 
lietuviai galvoja, koki jų jausmai?

i

ČIA GAUSI 
greit lengvais 
išmokėjimais 

nuo 5 iki 20 metų.

MUTUAL FEOERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
Mokame 3^% Dividendų 

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

Tvmts $1,000,000.00

S. A BERGMAN
1524 W.63,dST.
TEl.PROSPECT 3440

CORNER 63RD t JUSTINE.
Southeide Metnber of AsBociated 

Paini Stores.
BERGMAN’S PAVASARIO 

IŠPARDAVIMAS
malevi], sienų popieriaus ir langų Reidų. 
Ateikite i didžiąją krautuvę prie Justine 
gatvės kampo ir gaukite dykai sienų 
popieriaus pavyfcdinj knygą. Dekoruokite 
dabar—mokėkite vėliau pagal BĖRO- 
MAN’S naujuoju Lengvaus Biudžeto pla
nu. 10 savaičių mokėtis. Ateikite ir pa
klauskit smulkmenų.

Sienų popierių nutrimuoja dykai. 
PRISTATYMAS DYKAI 

FsR-A-bėe ’ 'vidaiiš' žibanti balta ir visos 
naujausios spalvos virtuvėms ir maudy
nėms maleva.
Ess-A.Bee Fiat Maleva luboms ir miega
mosioms balta ir 12 epai. Ess-A-Bee 4 
valandų varnlftaa gerai dėvisi ir uesidė- 
mėja baltai vandeny. *fl ffc C

OAT.IONAS * I aMW 
Popierių Valykite arba H. R. H. po (ky 
Atdara antradieniais, kotvirtad. ir 

<.<icniais iki O P. M ’ 
Tol. PROSPECT 3440

j

Atrodykite Metus Jaunesni 
NATŪRALIAI ATRODANTI

Dantų Fleitai

10 M£N. MOKĖTI 
Pinigų grąžinimo ga • 
rantija. Denturos da
romos tiktai gavus už
sakymą ir nuo formų
padarytų 
dantistų.

Pleitai
Pataisomi

3050 y iki
$35

laisniuotų M .Apkain.
------------ Nemok.

1 riejna Bros

Londonas šiandien 
yra fronto širdis...

Lavmdale 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

Apie tai skaitykite Gegužės 15 d. JAUNIME, kuris išeis už kelių dienų. 
Nepraleiskite nepaprastai įdomaus laiško, kurį rašo jaunas Londono lie
tuvis, dabar Anglijos gynėjas, telpančio tam JAUNIMO numery.

JAUNIMAS metams tik vienas doleris. Tas dukart j mėnesį išer 
nantis laikraštis.patiks ir jutas, lygiai kaip jis patiks jūsų vaikams. 
Užsirašykite JAUNIMĄ šiandien.

JAUNIMAS
1739 SO. HALSTED STREET CHICAGO, ILLINOIS

PRISIŲSKITE ŠIĄ ATKARPĄ IŠPILDYTĄ SU $1.00

ŠIĄ IŠKARPĄ SU 
DOLERĮ PASIŲSKITE

čių buvo virš 40. Stalai apkrau
ti kepta paukštiena ir visokiais 
gardumynais. Laike vakarienės 
svečiai pasakė trumpas prakalu Patiks 
bėles linkėdami jauniemsiema JAUNIMAS METAMS TIK 
sveikatos, ilgo gyvenimo ir sti-1 
laukti 50 metinių auksinių vežk

Užrašykite JAUNIMĄ savo sunui 
Wterei ^ JĄŲNityAS

JAUNIMAS, 
1739 So. Halst 
Chicago, Uline

Prisiunčiu 
Šąu siuntinėti 
kančiai

Halsted Street 
Illinois. .

vienų dolerį ($1.00) už kurį pra- 
JAUNIMĄ per vienus metus se-

Vardas, pavarde
V *• * v*’ ’ K'

Gatves adresas
Miestas ir valst

įj.. '

Sophie
Barčus
RYTINE RADIO 

VALANDA 
— iš stoties —

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

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

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

........ .. 11 . ..... .......... .
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NAUJIENOS
Thc Lithuanian Daily* Ntws 

Published Daily Except Sundayj by 
The Lithuanlan News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

Subscription Ra tęs:
$6.00 per year in Canada
$6.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 

3c per copy.
Entered as Sėcond Class Mattel 

Match 7tb 1914 at.the Poąt Office 
of Chicagd, III., tindėt ihė act of 
March 3rd 1879.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50
.75

. 3c 
18c 
75c

Mmnmn

RUDOLF HESS — 
“BEPROTIS”

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadieniuš. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halšted SL 
Chicago, Ilk Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kaina.
Chicago j e—paštu:

Metams-------------------------
Pusei metų --------------------
Trims mėnesiams ------------
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui -----------

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija___________
Savaitei________________
Mėnesiui —_______ ______

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj 
paštui (Atpiginta)

Metams______ 1---------------  $6.00
Pusei metų ---------  3.25
Trims mėnesiams ----------  1.75
Dviem mėnesiams ________ 1.25
Vienam mėnesiui r.------------ .75

Užsieniuose: . <
Metams 
Pu 
Trl ams

Money

Komunistų laikt aščiai itieluOja
Vienas amerikietis gavo laišką nuo savo artimo as- 

meris LletUvdjbj pirmiau gyvenusio Amerikoje. “Naujie
nų0 rėdaktbHuš pažįsta juodu abu. Tai — paprasti darbo 
žmonės, o ne kokie “buržujai” arba kapiialištai. Dėl su
prantamų priežasčių jų vardų ir pavardžių skelbti nb- 
galiine, Laiške sakoma:

, “Tu nepyk, kad aš iiėparašaU tau visko apie 
gyvenimo eigų. Aš bijau, kad kurių naktį ‘nesusirg- 
čiaU> (t. y. kad manęs nesuareštuotų. — “N.” Red.), 
Užtai gėriau ir neklausk, ko negaliu rašyti. Netikėk, 
ką rašd komunistų laikraščiai — visa tai hetiesa, 
grynas niėlas, nei siūlo galo tiesos nėra. Patys mu
ša ir patys rėkia. Tai baisi veidmainystė. Viskas 
akių duinimas.”

Mokesčiai bažnyčioms.
Iš to laiško pirmą kartą patiriame, kad bolševikiški 

okupantai uždėjo mokesčius bažnyčioms; nors bažnyčių 
neuždarė ir kunigams neuždrdUdS laikyti £dmuldaš. Laiš
ke skaitome:

“... Nei iš valdihinkų, hėi iš kunigų (žemės) 
neatima, jeigu buvo ne parapijos žemė; Tik parapi
jos žemę atėmė ir klebofiijoins paliko 3 ha. Bažny
čios turės nenoromis žūti, dabar ant mėnesio reikia 
mokėti po 100 rublių už bažnyčią —U klebonui^ o pa
pildomų mokesčių už pernykščius metus atėjo 50t) 
rub. iš klebonijų — ir — kunigus jau išvarė į špi
toles, ir ten reikės dar Už butą mokėti* Miestuose 
visus geresniuosius namuš ir krautiiveš hUšavihb 
valdžia, paliko tik maži nameliai, krautuvių priva- 
tiškų jau nebėra.”

Papildomi mokesčiai iikitiihkattlš.
Apie ūkininkų padėtį iš to patlėš laiško pdtiirdmfe 

štai ką:
“Ūkininkai dar kolkdš laikosi po šėhoVėi, tik pa

pildomus mokesčius sUmokėjo; daugiaUš, niekė bai
saus, laukia dar savo eilės jie. Didieji ūkininkai vi
si baisiai nusiminę, pasisamdyti nebegali; šiemet dar 
dirbs, kaip kas išmano. Bet visi jaučiasi, kad neto
li ‘mirtis’ (ištrėmimas į Rusijos gilumą.—“N.” Red.) 
ateina; gal paskutiniai metai daug kam, kurie nega
lės išsimokėti, tiems galas bus. Tuomet ir ūkininkai 
‘sirgti’ pradės, dabar dar sveiki visi. Nuomų ir pu
sių jau nėra. Daug kas dar šiemet davė, bet tik as
meniškai susitarė: duos pusę ar rendą — gerai, ne
duos — irgi gerai. Rudenį sunkiai kas ir duos, tik 
pavasarį prižadėjo. Įstatymai draudžia imti rendą aV 
pusę. Jau žeme žmonės baigia prisisotinti. Daug ku
rie buvo gavę be trobų — jau atsisakė nuo sklypų...

“Kurie gavo pridėti (žemės), tie džiaugėsi, kaip 
V----- , labai linksmi. Ir S----- dvare daug kas atsi
sakė nuo žemės. Sunku pasakyti, kaip yra ir kaip 
bus, dar įstatymai nertusistovėjo ir keičiasi kas1 die
ną. Teisybės negali niekUr sužinoti, nes jie patys be
žino.”
Laiške nusiskundžiama, kad “visiįi teisę turi bomai 

dabar”, ir toliau: “Tu butum visai pražilęs, jeigu tą visą 
pergyventum!”

Berlynas stengiasi “išaiškin
ti” sensacingą Rudolfo Hessd 
pabėgimą škotijon tokiu budu; 
kad naciams butų kaip galint 
mažiau žalos iš to, ką AtiglAl rh- 
šyš it sąkys per radio apie pa- 
begelĮ. Kiidmėt HessAs išškridb 
IČRthvd iŠ Augšbufrgd (pietibė^ 
j e Vokietijoje); nacių proįM

Jganda paskelbę, kad ją partijbš 
[vadas “dingo”; paskui — RA<1 
jįšAi žiivb “lekttivb nelaimėje”* 
Hitleris ir jo bendradarbiai, įlir 
Būt, tifcėjBši, kad Hessas užsi
muš arba kad jį bus galima pa
gauk, fcirma hegu . jisai pasiekš 
prifešb teritoriją. Iš Skylių uo
degoje lėktuvo, kuriuo HesšAs 
atskrido į Škotiją, riuoihanu, 
kad jį kas tai vijosi ir šaudė.

Bet kuomet premjeras 
Churchillas pranešė per radio, 
kad Hitlerio pavaduotojas pa
sidavė britams, tai naciai ėmė 
skelbti HeSsą esant išsikrausčiu
siu Iš proto. VlehA, niblyt; 
Goebbels’o sugalvota, pasaka y- 
ra tokia:

“TAI; tbAgingdA proto ligos 
Atsitikiihaš ... Ilėsšds, sako
ma, įjeK daugelį metų kentė
jo, pi-Udžlbje nito žaizdos 
įjlaličitlbš^, ktibią jisai gavo 
PAšaiilib karė, včlihu nuo 
hėrvihgtiiiio, iieiiiigbs ir vi
durių ligos. Negalfedhmas ras
ti įlAgAlndš įaS gydytojus, ji
sai ėjo pAS rhilkažiriius ir as- 
ttdiogtis ir, galų gdie, perei
to šėštddiėilib vAk&fe išskri
do.”
PAgal šitą istbriją išeina, kad 

VbkifetijdŠ ilAfelų Įiąrtijbs vadas 
išdttine lėktųyti į Britaniją, ne- 
bdsdutilAS ‘Y(įilętliįįją pagalbos 
mtd iifeitiigdš it įiilvo skaudėj i- 
ttid. Britų ddkturiti, gdi būt, ga- 

pėsiiij bėgti Vbidbčių (beveik vi- 
šttįi feblUįibtotiŠkUš gydytojus 
iiitiO Išžudė arba išvaike į 
UŽŠibdį). Bfet iŠ tbd įdšAkos vis- 
gi liti aiški/ kbdd Het-lyno pro- 
pdguhdA vddiiid iWdbiIfą Hessą 
“tebtbčitt”.

Atttrd Vfetlud; jeigu Hitleris 
fatltb gdškyręš ijfegi’btĮ Savo pa
veldėtoju ir nacių partijos va
du, tai ar yra sveikam prote 
pats Hitleris? Ar iš Sveiko pro
to žmonių susideda partija, ku-» 
riai vadovavo Rudolf Hess ?

Rudenyje 1939 m., kuomet 
prasidėjo karas Europoje, so
vietų spauda skelbė, kad SSSR 
turi 183,000,000 gyventojų. 
Aukščiau paminėtai karo išlai
dų sumai sukelti, sovietų val
džia turėjo imti po 25 rubliuš 
kas mėnesiš nuo kiekvieno gy
ventojo, didėlio įr mhžd, vyrd 
ir iiibteriės. Šeima iš! 6 žmdniil 
turi duoti valdžiaį, vien tik ka
ro reikalams; po 15b rublių per 
mėilesį, arba tublių per 
mętūš. 4 ...

Vidutiniokas darbininko už
darbis per menesį, kaip rode 
Maskvos statistika, yra 287 rub
liai. Bet (kūdikiai ir labai šen 
žmpnęs ųedirba; ligoniai irg 
nedirba. Nei; ir sveiki suaugę 
žmonės nėra visą laiką darbe. 
Dirbantieji žmonės sudaro ko
kius 40 nuoš* gyyėįitojų. ToRii 
bildu, kaip tas rašytojas apškai- 
čiupjh, sovietų Rtisijbs darbi
ninkas yra priverstas atiduoti 
karo reikalams apie 25 nuošim
čius saVt> ^Uždarbio.

Bfet jėigtt valdžia uždėtų įb-

o 25 rublius
----- gy-

iiriką pa j dilioms, tai žmbnės 
keltą triukšmą. Todėl sovietą 
valdžia kitokiais budais išspau
džia iš Rusijos 'gyventoją tas 
ihilŽiniškas sUidas khriuoniehės 
reikdldms. Yra mokesčiais ap
krautas kiekvienas ddiktaš, ku
rį žmogUš perka (“skies tUx”), 
iieišskiriant ir iukisto produk
tą; yra ilginamos darbo valan
dos, o atlygiiiithas už darbą pa
lieka tas patš; yra trumpina
mos ddbbinihkų Atostogos. To 
He ghnd: Valdžia privferčid Ūki
ninkus Už įibšdykę pdrdhvinėti 
sėvcį produkto; b niiešiuosb tie 
produktui yth pdtduodatiii la
bai brangiai.

Kėd žmbiiės prieš šitokį iŠ- 
iidtiUbjihią ncpi’btesttiotų, tA 
vėldžla be phlibvos veda prbjid- 
ganhą, gąšdiiidūma gyventoj lis; 
kad “kapitalistiški priešai” rėk

i . . ... ,, .
Koks gi yra sovietų milita 

rizmo tikslas? Tikslas: “pašau 
lio revoliucija”.

Stalinei s pasjrašč “nėpuolimd

SOVIETŲ KARO 
IŠLAIDOS

žurnale “The Livihg Age” 
vienas rašytojas paduoda įdo
mių skaitlinių apie SSSR gink
lavimosi išlaidas.

“Nuolatos augančios sumos 
pinigų, skiriamą kAriitomt- 
nės reikalams,” > rašo jisėi, 
“ryškiai vaizduoja naująjį

Laiškas iš Lietuvos
“MES LAUKIAM, KAD TIK KILTU KARAS, 
TAI GAL TUOS RUSUS UBAGUS IŠVYTU’1

diktatorius^ tikisi, kadj visos 
“buržitaziškos” šalys bps su
griautos; o tuomet ateis Raudo
noji armija ir padiktuos visai 

ktus baisiiiš mokėščitiš darbi-1 žmonijai Maskvos programą.

St. Miščikas-žiemys*

Čilė prieš rinkimus ar revoliuciją?...
paskutiniu 
smarki vi-

Mėsos nebėra.
“Mes medžiaginiai gyvename dar neperblogai”, 

skaitome laiške, “dar valgyti turime, nors mėsos ir 
nebeturime. Atidaviau lašinius už mokesčius papil
domas, husijjįrkom lėliuką ir vargstam...”
Tai ve koks gyvenimo vaizdas po Stalino saUlfe. žmo

nės džiaugiasi, kad dar turi kuo pramisti sodžiuje. Bet 
ateitis taihši. Valstiečių ūkiai gali būt atimti už “papįĮ- 
domus mbkeščittš”. Kiėkviėhas bijo, kad bolševikų • žval
gyba atėiš riAktį ir suims, arba ir visai iš Lietuvos išga
bens į Rusijos gilumą. Valstiečiai jau išmoko ypatingą 
kalbą vartotų kad šnipai nėsuprastų, apie ką jie kalba
si. Kai žmogų suareštuoja, tai šakoma: “Sfakij susirgo”; 
o kai išgateha žmogų į Maškoliją, tai sakoma: “Numirė”. 
Ligą ir mirtį minėti bolševikai dar neuždraudė.

Šitą pasibaisėtiną Lietuvos žmonių priespaudą ir so
vietų terorą komunistai nešisarmatija piešti, kaipo “liau
dies išVadavimą”. Šiauresnio melo ir žmonių mulkinimo 
dar nėrd pasaulis matęs. 4 1

džiui: 1033 m.i karo reikalams 
buvo paskirta i,500,0do,000 
(bilijonas pebki Šimtdi inilio- 
nų) rublių: 1934 m. karo 
biudžetas pašokb ligi 5,000,- 
000,000 ruplių; 1935 m. — li
gi 8,000,000,000; 1936 iii..— 
ligi 14,000,000,000 rublių; 
1937 m. — ligi 22,400,000,- 
000 rublių; 1938 m- — ligi 
34,000,000,000 rublių; 1939 
m. — ilgį 4d,000,000,006 riilj- 
lių; o 1940 m. karo biudžetas 
siekė 57,600,000,000 rublių 
(kas sudaro 31.7 nuošimčių 
visų SSSR pajamų!.”
Reikia atsiminti, kad sovietų 

Rusijoj fe viskas yla valdžios 
rankošfe — ne liktai politinė ad
ministracija, teismdi, mokyk
los, špdiida, policija Ir kariuo
menė, bet tėip pat ir šusisieki- 
mo priemones, pramonė, preky
ba ir žemės likis. Ir lifevęik 
trečdalys visų krašto pKjartiį 
bei išlaidų sąmatos y ta Skiria
mas karo rėikalhms: 57,600,- 
000,000 rublių!

Pietų Amerikoje' 
laiku pradėjo virti 
daus kova, kurios svarbiausias 
faktorius — persitvarkymas vi
duje prisitaikant prie specifinių 
momento sąlygų, kilusių dėl te
besitęsiančiu antro pasaulio ka
ro.

Pietų Amerikos valstybės nu
matė besiartinantį karą ir pasa
kyčiau, dargi iš dalies jam pa
siruošę, pasiruošę iš jo pasinau
doti, bet.. .>• dalykai kitaip vir
to.

Nors P. Amerika nesitikėjo 
galėsianti prekiauti su abiem 
kariaujančiojo pusėm atmenant 
Anglijos galingą karo laivyną, 
visgi netikėjoj kad tiek daug 
neutralių valstybių, veik visa 
Europa, atsidurs trumpu laikti 
po vokiečiais ir anglai taip 
greitai neteks pinigų.

Praėjusiame kare nieko neli
ko Pietų Amerikoje, viskas btl- 
vo parduotą ir išvežta, gi šį kar
tą viskas liko ir niekas iliekb 
neperka, o jei perka — perka 
tokiomis žemomis kainomis, jog 
neverta parduoti, gi ir parda
vus — prekės visgi lieka san
deliuose, bes tlėra prekybos lai
vyno, kuris tas prekes išvežtų.

Pietų Amerika smarkiai su
klydo neįsigydama kiek nors 
didesnio prekybos laivyno, kas 
kenkia j Ai kol kas prekiauti sii 
Europa, o netolimoje ateityje 
dargi šit likusia AineHkd, jęi 
šiaurės Amerika perduos kiek 
didesnę savo prekybos laivyno 
dalį Anglijai.

Viša tai iššaukė savotišką e- 
kOnOiiliiiį krizį Pietų Amerikos 
valstybės, bedarbę ir iš 'to iš
plaukiančias kovas, kuo naudo
jasi visi, kas tik gali ir išmano.

Prie viso ko prisidėjo dar 
grynai tarptautinės politikos 
klavišiniai dėl taip vadinamu 
karo bazių apsigynimo, kas no
rima paversti tiek kraštutiniai

į gilsiantį pavojų iš Š. Ameri
kos, kur, girdi, išstūmus anglus 
iš P. ArtibHkds. tinkoš, rlibšikši 
vos ne okupuoti visą Ameriką.

Nors dauguma šia pasakėle 
netiki, nes ji eina iš Berlyno ir 
MaskVoš, visgi sUsirupįnę kitu 
atžvilgiu: karo bazių statymas, 
behdrai iiepaptastds giilkldvi- 
masis tuo mėtų, kuomet viskas 
eina po velnių, kuomet biudže
tas ir šiaip su deficitu suveda
mas, kuomet viskas eina žemyn,

li kartais virsti nepakeliamd fta-i 
šia ir iŠŠdukti ddr didešKį kti- 
zį, paskandinti valstybes skolo
se iš kurių iliėkad žtėišlys.

Bendrai — neramumams me
džiagos pakankamai yra ir kiek
vienas supranta, jog vyksianti 
kova Europoje, pradeda persi
mesti ir čia Amerikon, nors ki
toniškoje formoje, būtent, vie
ton tarpvalstybinių karų į vi
daus karą.

Šaltai pažiurėjus — padėtis iš 
tiesų nepavydėtina.

Visos veik Pietų Amerikos 
valstybės, nors Į^kaitosi demo
kratinėmis, niekad tos demo
kratijos nematė/ nes nepriklau
somybių išvakarėse gyveno is
panų okupaciją, nepriklausomy
bę paskelbus — tarpusavius ka
rus virtusius į ilgiausius ir kru
viniausius pilietinius karus, ku
rie galutiname rezultate visgi 
nei vieno vidaus klausinio neiš
sprendė, valdžia pasiliko sauje
lėje parinktųjų, 6 visa liaudis 
tebeneša gali sunkų jungą ne
rasdama kito kelio, kaip pra
dėti daug griežtesnę kovą už 
socialiu gerbūvio pakėlimą pa
darius pagrindines reformas.

Ainerika, ypač Pietinė it* Cen- 
trhliilė tebegyvena svetimo ka
pitalo slogutį, vietiniai) kapita

 

listai, vietinė buržuazija, dau
giau besirUpinai avo kilmė 
ir savo sočlmfa padėtiini tebė
ra paprastais akcionieriais taip 
vadinamose mišriose užsienio ir 
vietinio kapitalo įmonėse, kip 
rių cehtrai visgi yfa LoiidoneJ 

Bet nuolatos auganti vietinė 
kapitalistine klasė nors dar iš
sitenka šalia užsienio kapitalo 
ir jis ypač Šiandien nebegali di
delio slėgimo išvystyti, visgi ne
gali pakęsti feodalinės sistemos j 
kuri dar neišnyko nUO Ispani
jos okupacijos laiką, taip vadi
namų čia išdidžiai — kolohia- 
lių.

Nepaprastas kai kurią mies
tų augimas ir miestiečių nuo
šimčio nuolatinis augimas, gi 
kaimo mažėjimas, padarė tai; 
jog. išahgo grąžąs miestai, bet 
įienbrmaliai, gi kaimas nuskur- 
dd ir šiandien jis su savimi ne
šė sktirdą it rhiėStan.

Tiesiog Stebėtina, kad krUš- 
thosb, kurie vadinasi žemės u- 
kio kraštais, kokiais ir yra, vaL 
stlečiai sudaro vien 45—25% vi
są gyventoj į, gi iš tą valstiečių, 
jdti dirKančią žemę, nuosavybę 
teturi 40%; d kai kūt lt ma
žiai!. Neapsakomi plotai žemės 
niekeno uždirbami laukia datbb 
ranką, bet jos neateina, b jei 
dtėlna, pd dešifnties, penkioli
kos metą nepaprastai sUrikAUs 
dal’bo bėga Į miėštą, Ueš ditb- 
ta žeme negerėjo, bet it Rainė, 
tiek nUdUlbs, tiek pirkibiO pa
didėjo it valstiėtis per tiek dat-

Per mėnesį negalima uždirbti nė tiek* kad galėtum ke
purę nusipirkti. — Ko norėjo darbininkai, tą ir ga
vo; — žddį ištarei, tai ir kiliką j kaktą. — Atvažia- 
vb riišų katihinkų žmohhs pkšiplibsę, kaip Sttieto- 
ribš Ihikalš kainio hiėtgaitfe buiveš kasant.

ZAzitrą iŠ Lfetuvbs įjabd 
bįehdš fcahddietfs. ftiistfbč

ihatyti, bt^ai bbiįid 
fat, ką Lieiiiubš 

hšš buvo begyvenę)
Gerb. sesutę ir švęgerelil 

Laišką gdvait, labdi dėktii. O- 
įltitfe, jtjš raščtfe laišką it sa
kote kad ilbšuptalote, kuris 
taip taše. O matote, laišką ra- 
šč Adolfas, — aš visai nežino
jau tavo adreso. Kai gavai! 
laišką, labai iiuštfebau. Galvo
jau, khip žibute mano Adresą 
ir kKd aŠ {tiriu tarnybą.

Onute, sakai, kad Kanadoje 
iabAl getai gyventi,—vieną sa
vaitę dlfbi, tai gali paltą nu
sipirkti. O Lietuvbje visai ki
taip — už paltą reik mokėti 
$1,000 rublių, kur pirma kai
navo 130 litų. Moteriški batai 
kainuoja 100 rublių, vyriški 
čebatai 300 rublių. Sviestas 
(vienas kilogramas) 7 rub. 80 
kap., lašiniai 8 rubliai, kiauši
niai 5 rubliai,,duona 50 kapei
kų, degtukai 5 kapeikos. O dar- 
binihkas uždirba po 6, 8, ar 
10 rublių. Pragyvenimas kai
nuoja, jei istalavojasi, 250 rub
lių per mėnesį. Tai išeina, kad 
per mėnesį nenusiperki nė ke
purės. Kepure kainuoja 100 
rubliu žiemine, o vasarinė 70

riedžkl^tų kelią gyvhnli.
ŠtAšys lAHavo 9 pulke ka- 

’iuohiėhėje ir biivo At-eštudtAs 
i* Šėdfejb kalėjiiiife 3 ihėnfešiuš. 
tai pAirėjo, tai taip hukdiikin- 
tas kad net jo sąnariai girgž
da.

Atvažiavo rusų karininkų 
žmonos pasipuošę, kaip Sme
tonos laikais kaimo mergaitės 
bulves kasant. Iš Lietuvos vis
ką veža į Maskvą, o kai mums 
reikia riusipirkti, tai stovėk 
kelids (lifehaA, kol ką ghiisi.

APSltiAVO

Jei Lietuva tolei gyvens, kp- 
lei Smetonos, baigsime sutau
pąs,* tai'gyventi"bus ■neįmano
ma. Mat, iŠ dalies ko norėjo 
darbininkai, tą ir gavo: žodį 
ištarei, tai ir kulka į kaktą. 
Daug lietuvių jau sušaudyti, 
skaitoma įtiksiančiais.

Onute, Antanas areštuotas. 
Lietuvoje persekiojimas di
džiausias. Kas kiėk — kalėji
mas ar mirties bausme. Mes 
laukiame, kad kiltų karas, tai 
gal tuos rusus ubagus išvytų. 
Su kuo tik pasišneki, visi lau
kia karo, ba jau gyventi neįma
noma. Kas nori bolševikų ar 
komunizmo ten, tą dabar rei
kia sušaudyti, kad jis kitiems

bo metų neįstengė dargi įsigyti 
gabalėlį žemės.

Vietos dvarininkai skaičiuoja 
žemes ne hektarais, bet ketvir
tainėmis myliomis, lyg karaliu
kai, virto savotiškais parazitais 
ir krašto alintojais.

Pietų Aiilferikdjfe bfęšta Agra
rine revoliucija, toliau tokia 
padėtis nepakenčiama, reikia 
arb'A ŠUHidžiHti IfiifeŠtUš Atbd 
lifek pAdidiiiti valsliečitiš, kdd 
jife apdirbtų žemę ii- galėtų iš 
jds gyVėriti; Šidiidien valstifetis 
iš jos įleiŠgyveha, hlfekd iifesU- 
laupo, bet įdėtą visą SUtAbpytą 
hiieste kapiialą hrAfatidfi.

Reikia bAdAtyli žeiiigs refor
mą, kurią lieAdikUš, Bieių A- 
hietika lAukia bAisUs ir krūviai 
laikAi. t

Gal ddr btitų meiiktilėkiš, jėi 
ta žemės rcfdritia iibbhškubėtUi 
bfet jos teikAlAUja hfe tik bko- 
hoinika, bei ir politinė phdėtis. 
Vietos feodalai, savininkai ne 
lik žemės, bet ir toje žemėje 
gyvenančių žhibUių, p'olifeijoš Į- 
Itengia savo privilegijuota pa- 
įčtinli phimti į savo rhilkas, 
datgi atviru suktumu, valdžią 
ir vėliau tbrmofdoti visą vbls-1 
tybinį gyvenimą ir dfirgi i.; gy
venti iš valstybinių vietų, t. y. 
įlipti du kailiu: dvaruose ir val
stybinėse vietose.

Visa šita tik ašlBiid vidhuš 
padėtį ir tokiais riėllbtfnAHAiš 
Ihikais galima visko sulaukti.

(Bus daugiau)

(tbijfcibheils)

Vienoje valstybėje madoje 
buvo bulių kautynes. Bulių 
kadtynių pamatyti rinkdavosi 
desėtkai tūkstančių žmonių ir 
mokėdavo brangią įžangą. Bu
lių laikytojai ir jų kautynių 
rengėjai darydavo gerus pini
gus. Toje valstybėje buvo bent 
keli bulių laikytojai, bet vie
nas jų buvo labiausiai išgarsė
jęs. Jis turėjo gerai išlavintą ir 
miklų bulių, kuris išeidavo per
galėtoju kiekvienose kautynėse. 
Buliaus savininko vardą žino
jo kiekvienas pilietis, jo turto 
augiihui nebuvo galo, o jo pa- 
nabei’ija kilo kaip ant mielių.

Kiti btilių augintojai jam pa
vydėjo, J bet nebuvo kąė daryti. 
Vjenpje adkštos Įjasės žifionių 
sueigoje dalyvavo išgarsėjusio 
buliaus savininkas ir keletas ki
tų bulių augintojų. Išgarsėjusio 
buliaus savininkas pradėjo gir
tis, kad visoje valstybėje nieks 
neturi jam lygaus buliaus.. I 
jo kalbą įsikiša turtingas ūki
ninkas, kuris net kautynėms 
bulių nelaiko, ir pareiškia:

giriesi 
veršis

garbe

—Tamsta be reikalo 
su savo bulium: mano 
tavo bulių nugalėtų.

Išgarsėjusio žmogaus
tapo užgauta. Negalėdamas to
kio įžeidimo pakelti, išgarsė
jusio buliaus savininkas iššau
kia savo oponentą lažyboms. 
Abu sudeda milžiniškas sumas 
pinigų ir nustato buliaus su 
verši u m kautynėms dieną. Ver
šio savininko draugai nusimi
nė.

—Dabar,,— sako jie, — tau 
bus galas. Tu prakiši visą savo

Bfet veršio savininkas dėl to 
nesijaudino. Jis buvo ramus ir 

dienos.
Atėjo. Į buliį

laukė kautynių
Sutarta difetiA 

kautynių aikštę rinkosi minių 
ininids žhidniii. 
tarnas tiedol-afeis 
bat kautynes veršio savininkes 
atėmė veiįį hito karvės ir jį At
skirai uždhręfc Ifeido jam išbė
gėti. Atsivesdamas veršį į kati- 
tyiifeš, ukiiiiiikAš uždeda ver
žiu j spygHddjtą ahtėhhkį ir pa
leidžia prie buliaus. Išbadėjęs 
Veršis bėga į buliaus papilvę, 
Ieško maištb ii* savo šbygliuolti 
įmtsnulUd škAtidžiAl Užgaulia 
bulių. Butinė bėgA hdo veršio 
pasispardydamas, o veršis jį 
vaikosi, žiūrovai iš juoko var
tosi iš kėdžių.

Kilęs kaip sakalas, buliahs 
savininkas nUtupė kAip vaba
las. Jis netfeko nei pihigų, tfei

AikštČii atva- 
biiliUs. Prieš

o veršis jį

Naujienų, Pavasarinis
PIKNIKAS

* Sėkhiadienį, 
Gegužes 25, 1941 

Liberty Darže Sviftas, tu.
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( ką Žmonės Mano
DĖL SMETONOS “TITULO”

Skaitau “Naujienose” Žade!" 
kio išvadžiojimus, kur labai 
ntklfiilinathas Smetortos rfeži- 
tnaš ir siiteikiaititt jam jtiridl- 
riės prezidento teisės.

J

Argi reikia didesnės nesąmo
nės? Ar mes išeiviai tikėjomės, 
kad tokią nesąmonę gali pa
reikšti Lietuvos atstovas, kuris 
pats gerai žino, kokiu keliu 
Širieioha įširiogiino prezidento 
kėdėn ir kaip tą “džiaugšthą” 
sutikti Lietuvos liaudis.

Masažai 
SULIESĖJIMUI IR 

GARO PIRTIS 
Lengvas būdas suliesėti, 

vartojant elėkirikihį 

EXRCYCLE
15 MINUČIŲ KHČ
MANKŠTA .................
SERIJA Mankštos. CO O A 
7 sykiai už .............

MILLER’S 
INSTITUTE 

30 N. Dearborn St. 
Phone DEARBORN 2742 

Valandos: nuo 10 ryto iki 7 v.
LIETUVAITĖS 
PATARNAUJA

Prisimenu tą “gaišiąją gruo
džio 19 d. 1926 m. Buvo sek
madienis. Seinų apskrities sa
vanoriai, buvę kariai, suvažia
vo Lazdijų miestelin Įsteigti 
savo organizaciją, kad reika
lui atėjus vėl galėtų stoti tėvy
nės ginti. Nuotaika bitvo įtėko- 
kia, neš tik dvi dienos 0Hėš 
tai haklihiai apuokai sUhrėštd- 
vo visų liiylitn^ ir teisėtai rink
tą prezidentą Dr. K. Grinių bei 
jo vyriausybę, ir įtupdė Į tą 
sostą Smetoną.

Įpusėjus, suvažiavimo eigai, 
kur buvo keli šimtai savanorių, 
daug inteligentų ir šiaip publi
kai, įėjęs į salę gimnazijas di
rektorius Gustaitis paprašė bdl- 
sb ir patėškė, kad ką tik gau
ta žinia per radijo; jog įitbži- 
dentu išrinktas ŠmeioHa ir siū
lo savanoriams siųsti sveikini
mo telegramą naujam “prezi
dentui”. Iš pilnutėlės salės mi
nios neatsirado nė vieno, kuris 
butų ųžgyręs pasiūlymą. Už
viešpatavo kapų tyla. Šių žo
džių rašytojas pareiškė, kad sa
vanoriai sveikins tą prezidentą, 
nežiuriilt 
bus, bile 
išrinktas, 
Smetonai;
zidento 
koše, savanoriai siųs protestus, 
bet ne sveikinimus. Minioj pa
sigirdo rankų plojimas ir 
šauksmai: “Teisybė! šal'ii Sme
tona !”

kokios partijos jis 
bus teisėtai liaudies 

šiam gi “perizentui” 
, kuris Įsirioglino pre- 
kedėn Su ginklu ran-

lai taip sveikino savano
riai ir liaudis “prezidentą” 
Smetoną. Taigi, ar daug rasis

KO NORITE? AR NEAIŠKIĄ, MURZINA? 
AR SKAISČIĄ, RYŠKIĄ MALIAVĄ?

Žinoma, kad norite maliavos, kuri kuoskaisčiau- 
sia ir gražiausia. Tokia maliava yra O’Brien 
“Keyed” (“suderinta”). Maliava Sienoms ir Med

iniui ... gražesnė, naujesnė, geresnė ... “Suderinta 
harmonizuotis su jūsų įrengimais. Gatavai su
maišyta, priruošta naudoti. Ir nekainuoja daugiau!

S^ĮSS

O’BRIEN’S
maliava sienoms, kuri ištikto 
yra nuplaunama—maliorių fa
voritas. Gaminama Suderintose 
Spalvose— CO 7 E
Galionas ............  fc« 1 v

O’BRIEN’S
didelio spipdėjimo finišas sie
noms, . luboms. ir medžiui. Vi
suomet gali nuplauti. Nėšiteps. 
Suderintos Spalvos
Galionas ................ .

O’BRIEN’S gaiiH-ĄbUik 
rupi maliava sienoms, lutoms, 
medžiui. Labai moderniška. Ge
rai plaunasi. Šūde- C *7 E 
pintos Spalvos. Vž GI. 1 ■ 1 w

Negefstanils Baltas ENAMEL 
Blizgėte blizga, virtuvėms ir 
maudyklėms, nepage^t 0 n n 0 s. 
Vieęo dažymę užtenka^ Ptaur ; 
narna. Išdžiųštą per <4 Art 
naktį. Kvorta* ■

BARTA . LEJGAR
fisM 
1740
4716

LAFayėitė 
ROCkweIl 

CANai

4163 ARCHER AtE.
3354 VVEST 26th STREET
1923 BLUE ISLAND aVE.

O

COPR. tw. NEGDLEČRAFT SERVICE, INC.

[HOUŠEHOLD LINENS v PATTERN 2778

No. 2778 — Išsiuvihėjimai iJdltifiislhlš.

Hess, Nacių Lyderis, Škotijoje

Si

t x (ACME-NAUJIENŲ Photo I
Rūdolf Hess, Nr. 3 nacis, (dešinėj), matomas be

sisveikinant sti Hitleriu, dabar anglų belaisvis po to, kai 
Hess pats savanoriškai iš Vokietijos atskrido ir pasidavė 
britų autoritėtahis. Jis iššoko iš lėktuvo ties Glasgow 
miestu. Nusileisdamas susižeidė kiijiį ir (labai riilidaši 
anglų daktarų priežiūroj. Vokiclijiij už jį tik iiiilėriš 
ir Goeringas stovėjo aukščiau haciij sukiiribjė bicrarėiii- 
joje. . . .................

tokių, kdrie patikės Žadeik o 
išvadžiojimams apie Smetonos 
teisėtą prezidentavimą? Jis bu
vo naktinių apuokų padaras ir 
smurtu valdė Lietuvą. Jis neat
sižvelgdamas į sunkią valstie
čių padėtį, tūkstančius išvarė 
iš ūkių, kol pagaliau ginklu Su
valkų valstiečius įveikė. Jo ran
kos yra kruvinos musų brolių 

Jis prigertų Lietuvos 
• dukrų ašaroje, kurias

vKa
suhų ir
jis išspaudė:
tautą prieš save ir laikėsi tik

liaudies pasibiaurėjimo sinibo- 
lis, ir pagaliau kaipo bailys iš
nešė savo kailį, kuomet (teisė
tas Lietuvos prezidentas Dr. K. 
Grinius pasiliko su tauta ir 
šiartdieh kankinamas kalėjime.

ris kenčia kartu su liaudim dėl 
tiititdš gėrovės. Tito tarpti Shie- 
idna iiebuvo ir nėra lietuvių 
tautos prezidentas. Jo liaudis 
neišrinko nė į vieną iš pirmu-

vo artimesni, liegu Lietuvos 
liaudis. Atvažiavęs ir čia jis ar
dys lietuvių vidnybę ir kenks 
tai darbuotei, kuri cementuoja
si Lietuvos sūnų širdyse už iš- 
laišviiiilhą inusų* Mylimos tė
vynės Lietuvos.

P. Liankiav^č’.iis, 
Aiištin, Man., Kanada.

Gavo Amžiną 
Kalėjimą

Nori Elektros Kėdės

Daųžydafnas kuiHščiti į 
sėjo stalą iŠ rhęlų (Thomas lle- 
therington, 3403 Hirsch, Jeika- 
lavb paskirti jam mirtiės fcdtis
inę. Inbidčnths įvyko krimina
liam teisėjui LaBuy nuteisus jį 
amžinam kalėjirhui už poličis- 
to iiilžiidyrniį sdušio 29 d., ties 
75 W. Randblįh strest.

«. t

Mirė Jtiozas 
Bernotas

tei ■

NORTilSIDE
Cortcž šttčėt, vgkar buvo at
kastas negyvas 50 niėtų chica- 
gietiš, jošeph Bernotas.

Jisai bttW šeiiįi ctkiktų biz
nyje.

Adresu 1543

Diena Iš Dienos

su

Vėdjįbbtiiš
(Chicago j)
Jbšęįiii, Ai įjaiienaš, 37,

Rbšė M. tie Lėbri, 31
Georgė Gakon, 24, su Liiiian

Sibiiii, 26
Waiter biibbiis, 24; Sti frran- 

cėš Matliėy, žį
iVdįt^r ii. ięeiiitr, 32, su iii. - 

rėša A. Atio^iiiuiš, 25
Francis > Jėrdan,

Irene Valentinas, 24
Arthur E. Tiliman,

Mildrcd A. Butkus, 28
Lawrence Ksiazek,

Martha Zubiis; 26

Reikalauja
Pęrškirų

Alexandėr Maishall nuo Anha
MarshalI

Gauna
Perskiras

Gebrgia Dargusch huo Her-
man G. Dargiisch

27

SU

SU

su

MASTUI WIND0W SHADE CO.
S. J. Vondrak , T^L Lafayettė 4t$0 

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo 
FIRANKOM LAZDAS .. MES -NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM

K MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS 
EET (ARTI WO0D ST.)

X Jėi ihšurancė iėlk, pas 
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

i Prudential Ins. Co. of America
175 W. Jackson HAR. 2500

Home Office, b(ewark, N.« J.- 
4432 S. Califotnia Avė. Lai. 0771

FOR NEW
P ACK ARD - CHRYSLER - PLYMOUTH

4030 
Archer Avė.

Tei.
VIRginia

1515

3451 
Archer Avė.

Tel.
VIRginia'

2332
BALZĖKAS MOTOR SALES

ii will iiikĖ tiš”
■... .. • •■■■■■«■! ■■ ■ - i ■■■■ in

RemUite Lietuvišką 
Žyduką,

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
C0.—WBOLESALE 
4707 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 0014

CfcANĖ COAL COMPANY 
5332 Sd; Lonfe’ Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

P0ČAHONTAS Mine Rdn iš geriausių 
in&ihų, daug dulkių išimta ’7.80 
bbtkant 5 tonus ar daugiau.

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
ui ,k -sales Tax eksira.
BLACK BAND LUMP :...... $9 75
...................   ————:------ -------- • •'•••• - -

BRlbGEPORT feOOFiNG ANO 
SHEET METAL<CO. . c. 

$216 S. Halsted St VICtory 4965 
Stogus, rynas, stoglangius ir 

šieniį apmušimus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet [ 
ką. Darb tas. Pilnai

SsSiSiįSŲMATYKlTE MUS!
Jus persitikrinkite, kad Mes Turime DidžiausĮ Pasirinkimą 

Puikios Rūšies

o Lentų
• Medžiagų 

Stogams
® Medžio 

Reikmenų 
Statybai

Nejjriklaū^othfbė 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansiniai apsirūpinęs. Statyki
te, remontuokite ir įsigykite na
mus pagal mūšų ilgamečio iš
mokėjimo planus. .Taupykite .ir 
paskolas imkite * -
tuvių įstaigoje, 
ligi $5,000 mokame 3^%T 
KEISTtlTO SAVINGS 

and LhAN ASSrfCiAttttN
JOS. M. -MOZERIS, Sec.

3236 S. Halsted St. , CAL. 4118

oje lie- 
. F. S.

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

$

r-W'.
IR VISOKIAU
SIŲ KITŲ STA

TYBOS Me
džiagų

Mes finansuosime jūsų namo pertaisymą ir pastatymą — Nieko nerei
kia numokėti, Mokėkite per Tris Metus—Apkainavimai Nemokamai 

LIETUVIŠKAS PARDAVĖJAS

ČAMODY LUMBER GO.
STANLEY llTVVINAS--Generalis Vedėjas

3039 So. Halsiėd Ši. VICtory 1272
I ■ t , ■ i ■ , • l- .\ • X. X— / < 1 * % \ t

PEOPLES 
Hardware & Paint Cd. 

1901. WEST 47th STREET 
Tel. LAFayętte 4139

STATOME NAUJUS
NAMUS

hYKAS Aprbkfrt™**8

NEREIKIĄ NIEKO „ĮMOKĖTI, 
36 Mėnesiai Išmokėjimui. 
Tikra lietuvių kompanija.

Atdara nilo 8 ryto iki .7 yak. 
Sub: iki 8 vak. Ned. 9-12 dieną

yfšt telef^naL., 
ATLANTIC 4290

Mūrinius arba medinius 
Taipgi Uišdmė sėhuš 
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 
Aprokavimaš dykai

B. SHUKIS & CO.
4131 S. Francisco Av

Phone LAFayette 5824

SOUTH Centėr plumbing & 
HEATING SUPPLY GOMPANY

4 \Vešt Ghrfiėld Blvd.
l g. .V__  __

t.

INSURED
j___________ A

UP TO 
MOO(K

NUIVERSAU 
SAV’^C0 K GAN

ASSOCIATiON i 
čionais jūsų sutaų- 
pos yra apdraustos 
iki $5,000 per Suv. 
Valstijų Valdž i o s 
A g entuią Federal 
Savings and Loan 
Insurance C o r p., 
Washingion, D. C.

Apsisaugokite!!!

JŪSŲ 
INDĖLIAI

NEŠA
t

DIVIDEN

DŲ.

Amerika budavoja kdrd įtrStridiię, kati apsisaugoti nuo priešų. 
KIEKVIENO LIETUVIO yrd priiždertriS Apsisaugoti nuo sekan
čios depresijos. Geriausia jūsų apsauga bu§ atidarymas sąskaitos

VlCTbR BAGDONAS 
LOCAL & LONG blSTANCE 

MOVING
Pęrkrauštom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. 
Vežam | farmas ir kitus mies
tus. žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom an
glus j visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
šaukit Tel. VIČTORY 0066

• FOTOGRAFAS 
CONRAD 

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

420 W. tarM ŠL 
Tel. ĖNG. 5883-5840

UNIVERSALSAVINGS&LOAN ASS’N.
1739 SOUTH HALSTED STREET

No. 2778

Adresas.

,as prezidentu International 
jbs: Buvęs

I NAUJIENOS NĖEDLĖCriAFT DE^T., 

| 1739 So. Halsted St, Chicago, m.

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No....

I Vardas ir pavardė

Fbwler McCoHtiifek, fiktrios 
šliejo įpėdinis, lliivd išrink
tas į

koiiipahl j 
įrežMehUs McAllister bttVd pa
skirtas direkcijos viršininku.

J
 I........ .. MM I II 1.1 I I ■ | ..... .................................................Il»l|^ll«

. ryto iki 2 vai. vakaro, šeštadieniais iki 6val. vakaro.

Garsinkite “N-nose’:



1

• NAUJIENOS, Chieago, III. Trečiadien., gegužės 14,1941

Detroite Žuvo 
Streikierius, 16 
Sužeidė

ko paskelbimą atidėjo.
Hudson bendrovės direktoriai 

norėjo progos pasitarti dėl uni
jos reikalavimo pakelti darbi
ninkams algas 15 centų valan
dai.

Streikuoja trokų Šofer ai '
DETROIT, Mich.— Prie Cuf- 

rier Lumber Company sande
lio buvo užmuštas streikuojan
tis šoferis, 41 metų Arthur G. 
Quaešbarth, o įvykusiose muš
tynėse 16 streikierių buvo su
žeisti.

Quaesbarth*ą užmušė du ne- 
unijistai, kurie bandė išvežti 
troką iš sandėlio.

Lentų sandėlių ir kitos sta
tybos medžiagos firmų šoferiai 
išėjo į streiką, reikalaudami 
algas pakelti ir uniją pripažin
ti. Streikui vadovauja AFL.

CIO Atidėjo
Hudson Streiką

DETROIT, Mich. — CIO už
vakar naktį rengėsi kaip 11-tą 
vakar ryto išeiti į streiką Hud
son dirbtuvėje, bet vėliau strei-

7-ti Metai Skersai Vartų 
Nepamirškit Užeiti Pas:

PETE YOUNG
Narys 271 Post ir Ch. Liet. Dr-jos

Schlitz Alus ir Užkandžiai
83 ir Kean Avė., Willow Springs 
Priešais Tautiškų Kapinių Vartus.

Jos Los Motinas 
Kareiviams

EVANSTON, III. — Blaivinin- 
kių organizacija, Women’s 
Christian Temperance Union 
paskelbė, kad prie karo stočių 
jos steigs centrus, kur naujokai 
galės liuoslaikį praleisti, kur 
gaus nemokamai kavos ir pyra
gaičių, ir kur moterys karei
viams taisys kojines.

Tos moterys taipgi gelbės 
naujokams prisitaikyti kariš-1 
kam gyvenimui ir įvairias pro
blemas išrišti, žodžiu, jos bus 
“motinos” naujokams.

Nori Uždrausti 
Nepiliečiams 
Profesijas

SPRINGFIELD, III. — Legis- 
laturai yra paduoti 27 skirtingi 
pasiūlymai ;uždrausti ateiviams- 
nepiliečiams užsiimti įvairiomis 
profesijomis ir amatais valstijos 
ribose.

Jie negalėtų gauti nei civilės 
tarnybos darbų.

NAUJ1ENŲ-ACME TelephoU
SUPLIEKĖ BERNIUKUS. -- Bculah Baunian gal 

tik 13 metų ir, priedų — mergaite, bet ji supliekė visą 
“vyrišką” konkurenciją Rock Islando III., “marble” 
turnyre. Liepos mėnesį ji los nacionaliam turnyre, kuris 
įvyksta Wisconsin Delis, Wisconsine.

Europoj-Priešai
Čia-Kaimynai

ST. LOUIS, Mo. — Adresu 
4970 Pershing avenue šiame 
mieste gyvena Dr. Herbert 
Diel, Vokietijos konsulas.

Skersai gatvę, adresu 4067 
Pershing avenue gyvena G. T. 
Corley-Smith, Didžiosios Bri
tanijos konsulas.

Prieš Didįjį karą Pershing 
avenue buvo vadinama Berlin 
avenue.

MADOS

Rado Apdegintą, 
Nukankintą

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3foįn jF. <£rubcitiis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Su POVILU SALTIMIERU

DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Tel. YARDS 1741-1742 

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

Telefonas LAFAYETTE 0727 
KOPLYČIOS VISOSE JUyiYol CHICAGOS DALYSE

n

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI

IIMIIIIIIIIIItliltHllllllllllllllllin

TURIMU 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

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

Chicagos. 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

'IHailHlllICMIIIIIIIIIIIIHIIIItatlIlB'

Ambulance 
Patarnavi
mas Diena 
ir Naktj

No. 4695 — Mergaitėms suknelė. 
Sukirptos mieros 2, 4, 6, 8 ir 10 
metų.

NAUJIEN.Ų-ACM^ Photo
Detroi lietė Hazel Briggs, 

kurios apdegintas kūnas bu
vo atrastas šiukšlių krūvo
je, prie Manchester, Mich. 
Atrodo, kad ji ,buvo nukan
kinta.

Indianoj Suėmė Du
Nacių Lyderius

Mitingavo Prie Bendix 
Dirbtuvės.

Dodge Atleido 
12,000

Waukegano Majoras
Turės Nemažai

DETROIT, Mich. — Chrysler 
korporacija laikinai atleido iš 
darbo apie 12,000 darbininkų, 
dirbančių Dodge automobilių 
dirbtuvėje.

Kompanija aiškina, kad ne
gauna dalių automobiliams iš 
New Haven Foundiy Company 
dirbtuvės, New Havene, Mich. 
Ten dabar vyksta streikas.

___________ /

Suėmė Daktarą 
Kamantinėjimui

Slaugės Gyvybė Pavojuj.
IIARVEY, III. — Prokuratū

ra vakar suėmė kamantinėjimui 
apie nelegales operacijas Dr. 
Carlos A. Fioretti, 163 E. 154- 
th Street. Jisai buk padarė ope
raciją 23 metų slaugei, June 
Kohl, kuri (dabar guli South 
Shore ligoninėje, ir yra beveik 
prie mirties.

Policija taipgi suėmė 29 me- 
j tų Andrew Deni y, 10647 Macki- 
inw avenue, kuris slaugę pas 
gvdvtoją nuvežęs.

1 ' '-----v
Nori Takšnoti 
Anglijos Ginklus 
Detroite

“Karalius Jurgis Negeresn’s 
Už Kitus.”

DETROIT. Mich. — Majoras 
Edward Jcffries pareiškė, kad 
“Anglijos karalius Jurgis nege
resnes už kitus detroi tiecius,” f • . utodėl Anglija privalo., mokėti to
kius pat1 inokescius, kaip‘moka 
detroltiečiai.

Anglija Detroite turi nemažai 
ginklų, įrengimų ir mašinų 
Packard ir General Motors dirb
tuvėse, kurios jai gamina įvai
rius karo pabūklus.

Detroito majoras už tą turtą 
nori iškolektuoti $5,522,540 tak
sų.

Ragina Okupuoti 
Airiją

Vargo —
Miesto Tarybą Kontroliuoja 

Republikonai.
WAUKEGAN, III. —- Ne ro

žėmis bus klotas demokrato 
majoro Frank G. Wallin’o ad
ministracijos kelias Wau bega
no.

Dalinai lietuvių balsais jis bu
vo išrinktas majoru, bet mies
to tarybos kontrolę laimėjo re- 
publ’konai.

Aldermanai kol kas patvirti
no Wallin,o paskirtus valdinin
kus administraciniams depar
tamentams, bet žada gerokai 
pasispardyti ateityje.

Patvirtintieji viršininkai yra, 
Serž. Bart Tyrrell — policijos 
viršininkas, Thomas McNamara 
—ugniagesių viršininkas, ir Mi- 
chael McHugo — gatvių supę-' 
rintendentas.

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

LIETUVIAI

FRĘNCH LICK, Ind. — At
viri M. Owsley, buvęs U. S. 
ambasadorius Airijai, pareiškė, 
kad Amerika turėtų pasiųs’.i 
karo aviaciją ir okupuoti Airi
ją. Kur ta Šalis nepasitiki Ang
lija, ji pasitikėtų Jungtinėmis 
Valstijomis.

Ovvsley ragino valdžią įvesti 
konvojus, ir pranašavo, kad 
šios šalies karo laivai netrukus 
bus pavesti tai rolei.

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

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

Telefonas Republic 7868
.W.- —< .*• . . .»■ ■ 1 •» •- • ••

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rezidencijos Telefonas:

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Vąlandos: 

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

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)__

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—g 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

■fr
Dr. F. Pulsucki Le Van

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

DR. HERZMAN
TŠ RUSIJOS

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

Gydo' staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų if vaikų pagal nau- 
iausjus. metodus X-Ray ir kitokių? 
elektros prietaisus

Ofisas ir Laboratorija 
1034 W. 18tb St.. netoli Monran St 

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

A. Montvid M. D.
Wpst Town State Bank Bldg 

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. Charles Segal
OFISAS

1729 So. Ashland Avė.
— 2-ros lubos — 

CHTCAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

Nuo 10—12 vai. ryto, nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 1? 

valandai dieną.
Phone MTDWAY 2880

YARds 1138
YARds 1139

LACHAWICZ IR SŪNUS 
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 Kast l*8tb Street TeL Pnllman 127*

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

J. MULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

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

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street 710 West 18th St.
_____________ Telefonas YARDS 1419._______________ .

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

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
varde ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chieago, III.

SOUTH BEND, Ind. — South 
Bendo policija vakar rytą su
ėmė penkis nacius, tarp jų Ger- 
hard Wilhelm Kunze, German- 
American Bundo prezidentą, ir 
William Luedke, bundo sekre
torių.

Policija padarė areštą, paty
rusi, kad naciai laikė slaptą 
mitingą netoli svarbios Bendix 
aviacijos dirbtuvės, kuri gami
na dalis karo lėktuvams.

Trys Michiganiečiai
Kiti areštuotieji yra, Paul 

Kruger, iš Baroda, Mich., Emil 
Vollrath, iš Dowagiac, Mich., ir 
jo žmona Bertha. Vollrath dir
ba Eendix dirbtuvėje.

Buick Išleido 
$2,000,000 
Kontraktais

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted St., Chieago, IK 

čia |dedu 15 centų Ir prašau
atsiųsti man pavyzdį No ... .  ,
Mieros ......... —.... per krutinu

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas b valstija)

MELROSE PARK, III.—Buick 
kompanija vakar išdavė apie 
$2,000,000 kontraktais įtaisyti 
vandens vamzdžius, sanitarius 
įreng'mus ir elektrą naujoj a- 
viacijos dirbtuvėje, prie North 
ir Mannheim. '

Dirbtuvė, statoma dieną ir 
naktį, viso kainuos apie $31,- 

1000,000.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373 "

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

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

Šventadieniais* 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

DR STRTKOL’TS
Gvdvtm’as ir Chirurims
ofisas 4645 SO. ASHLAND AVF
Ofiso vai.* Nuo 2 iki 4 ir nūn 8 iki p

vak Nedėlioj pagal susitarimą
Ofiso Tel.: YARDS 47R7

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z VEZET.’TP
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

♦

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

Dr. Kari Nurkat
(NURKAITIS)

Atsakomingas 
p r it a i k i n fine 
akinių už priei- 
namą kainą, tai- 

ant lengvų 
išmokėjimų.

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

Yards 3089

DR. BRUNO J. 
ZTTRRTCK’AS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

niais pagal susitarimą 
Telefonas Hemlock 7899. 
Namų tel. Republic 4688

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.)

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 3206

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

Dentistai
4740 SO. ASHLAND AVENUE

(Virš Andes Candies krautuvės)
ŽEMOS KAINOS

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

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

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 Tet STAte 7577
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto.

3149 Sp. HAL8TKD STREET 
TeL VIOtory 2679



u

Trečiadien., gegužės 14,1641

LIETUVIAI LABAI DAŽNAI JĮ LANKO, BET 
VISAI PAVIRŠUTINIAI TEPAŽĮSTA

Tas Linksmas — Ir Misteriškas Willow 
Springs Miestelis

(Tęsinys)
Pernai sukako lygiai 100 me

tų nuo Willow Springs mies
telio vardo krikštynų. Tūlas 
George Beebe yra skaitomas 
pirmu baltveidžiu apsigyvenu
siu šioje apylinkėje. Jo namas 
buvo statytas iš rastų. Gyveni
mas čia buvo nepavydėtinas^ 
primityviškas, kaip ir visur 
kur reikia naujas gyvenimas 
kurti.

šitas primena mums, seno
sios kartos lietuviams, Lietuvos 
kaimo gyvenimą. Bet Beebe’ei 
buvo dar prasčiau. Del stokos 
susisiekimo — išskyrus nebent 
vasaros keletą mėnesių, kada 
visi šunkeliai kiek pradžiusta 
šis pionierius gyveno kaip koks 
pustelninkas, be draugų, be 
kaimynų. Laikas slinko pama- 
ža, jokiais pagerinimais ne
buvo kam rūpintis.

Žiurėjo Su Abejone
Žmones žiurėjo su abejone 

į šios apylinkės galimumą tap
ti kada nors tinkama vieta ci
vilizuotam žmogui gyventi. Vi
sai mažai teatsirado tokių drą
suolių kurie tikėjo į šio mies
telio šviesią ateitį ir kure savo 
namus čia.

Net 30 metų atgal visa apy
linkė tebebuvo labai retai ap
gyventa. Užtat šią progą iš
naudojo įvairios kapinių orga
nizacijos, įsigydamos Willow- 
Springso apylinkėje didelius 
plotus žemės už žemą kainą. 
Tokiu būdu ir Lietuvių Tau
tiškos Kapinės buvo įsteigtos 
čia. Kad geriau supratus kiek 
Willow Springs buvo atsiįilęęs 
nuo1 “civilizuoto pasaulio”, pa
minėsiu šį faktą.

Dviejų Metų Mirties 
Sukaktuvės

šiuo .pasauliu 
1939 metais, 
amžiaus, gi- 

Telšių apskr., 
ŠešaiČių kai- 
išgyveno 36

LEON AUSTIS
Persiskyrė su 

gegužės 15 d., 
sulaukęs pusės 
męs Lietuvoje, 
Žarėnų parap., 
me. Amerikoj 
metus.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Prancišką (po tėvais 
Jurevičiųtę), sūnų Juozapą ir 
marčią Charlotte, 2 dukteris 
Bronisiavą ir Virginią, 2 po
sūnius Adolphą ir Bronislovą 
Petrauskus, brolį Pranciškų 
ir brolienę Anelę, seserį Do
micėlę šilienę ir jos šeimy
ną, 2 švogerkas Magdaleną ir 
Antaną Sudentus ir šeimyną 
ir Marcijoną ir Kazimierą 
Rimkus, švogerį Vincentą Ze- 
ką, pusbrolį Ignacą ir Juze
fą Zeleckius ir šeimyną, Sra- 
gauskių šeimyną ir kitas gi
mines.

Liūdnai atminčiai Leono 
Ausčio bus laikomos šv. Mi
šios,. užpirktos brolio Pran- 
čiškaus, šv. Jurgio bažnyčio
je, 15 d. gegužės, 1941 m., 
8:00 vai. ryto. Taipgi bus lai
komos 5 mišios, užpirktos 
dukters Ęronislavos, Šv. Pet
ro bažnyčioje, gegužės 15 d. 
Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus atsi
lankyti į pamaldas.

Mes Tave, Musų brangusis 
Leonai, niekuomet 
Šime. T.u pas mus jau nebe- 
sugrįši, bet mes anksčiaus ar 
vėliaus pas Tave ateisime. 
Lauk mus

Nuliūdę
Pranciškus

ir Bronisiava Austytė.

neužmir

; Tave 
ateinant!
lieka:
ir Anelė Ausčiai

I II V F i K I S ^Telegramus1?

L U I Lai ii IV Visas Pasaulio
Dalis 

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrahams
3316 So. Halsted Street 

Tel. YARDS 7308

■ | m m ■ Gėlės Mylintiems
I ĮJ U II Vestuvėms, Ban- 

Ijri[jf4 kietoms, Laidotu- 
■ vėms, Papuoši-

GĖLININKAS raams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

Elektra Tik 20 M. Atgal
'Pirmosios 3 elektrikinės švie

sos lampos ant Archer Avenue 
buvo įrengtos tik 20 metų at
gal I Suprantama kad vietos gy
ventojų retas kuris teturėjo 
tuo laiku, elektriką savo na
muose.

Bet nieko nėra amžino, gy
venimas nestovi ant vietos. Ir 
Willow Springs nors paleng- 
vėliu pradėjo modemizuotis, 
įsivesdamas elektriką, gasą, te
lefoną. Su Illinojaus valstijos 
pagelba buvo pastatyta keletą 
moderniškų, didelių tiltų. Taip
gi ir keliai buvo pagerinti. Pa
galiams įvestas reguliaris susi
siekimas su Chicago, pirma 
gatvekariais, o vėliau busais.

Jau Įvertina Gamtos Grožį
Tik dabar Chicagos gyvento

jams atsivėrė akys ir jie pradė
jo gėrėtis Willow Springso 
gamtos grožybėmis. Chicagie- 
čiai negalėjo suprasti, kodėl 
mažai domės jie tekreipė iki 
šiolei į taip gražią ir gamtos 
turtais gausingą apylinkę. Da
bar kiekvieno ‘ praeivio akį 
traukte traukia tie kalnai ąžuo
lais apaugę, tas paukštelių 
čiulbėjimas, tos žydinčios 
kvietkos vasaros metu tos ža
lioj anios pievos, tas tyras lau
kų oras, žodžiu tariant—žmo
gus jauties lyg patekęs į kokią 
tai pasakišką aromatų karaly-

Lietuviai Pavyzdys Sve
timtaučiams

Lietuvio jausli siela, gilus 
prisirišimas prie gaivinančios 
gamtos negalėjo nepastebėti 
Willow Springso, kaipo auksi
nes- proįos 'įkūrimui* čia- lietu
vių kolonijos. Lietuviai tuoj 
suprato kad sveikatos atžvil
giu šis miestelis bene bus vie
nas iš geriausių Chicagos apy
linkių. Jų susidomėjimas šia 
apylinke buvo nepaprastai di
delis. Ir reikia atiduoti lietu
viams tinkamas kreditas kad 
kolionijų steigime jie yra tik
ri specialistai. Pažvelkime į 
Marąuette Parko apylinkę. Tai 
yra viena iš gražiausių ir mo
derniškiausių kolionijų visoje 
Chicagoje. Taip, kur lietuviai 
pavartoja ne tik rankų musku
lus, bet ir proto darbo įdeda, 
ten yra kuo pasigerėti, pasi
didžiuoti ir geru pavyzdžiu 
svetimtaučiams būti.

Įveda Vandenį
Lietuviai pradėjo įsigyti nuo

savybes Willow Springse, pra-

AGOTA KESERAUSKIENĖ. 
(Kasro), po tėvais Petraitytė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 13 d., 4:15 vai. popiet, 
1941 m.,, sulaukus pusės amž., 
gimus Tauragės apskr., Gau
rės parap., Milgauskų kaime.

Amerikoj išgyveno 32 m.
Palikei dideliame nuliudime 

,sunų Bennie, 2 dukteris: He- 
len ir Stellą Pudark, žentą 
Arthur ir anūką Arthur Jr. 
Pudark, brolį Joną ir brolie
nę Evą Petraičius ir jų sūnų 
Stanislovą (gyvena E. St. 
Louis, III.) ir kitas gimines.

Priklausė prie Chic. Lietu
vių Draugijos, SLA 36 kp., 
LDS. 53 kuopos ir Šv. Petro
nėlės Draugijos.

Kūnas .pašarvotas Antano 
M. Phillips kopi., 3307 Litua- 
nica Avė. Laidotuvės įvyks 
šeštadienį, gegužės 17 d., 9 
vai. ryto iš kopi. į šv. Jurgio 
parap. bažnyią, kurioje atsh 
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Agotos Keseraus- 
kienės giminės, draugai ir pa- , 
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti * laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nvliudę liekame:
Sūnus, Dukterys, Brolis, Bro
lienė ir Giminės.

Laid. Direkt. A. M. Phillips 
Tel. YARDS 4908. 

dėjo steigti biznius. Gerais lai
kais šis miestelis buvo pradėjęs 
sparčiai augti. Buvo pastaty
ta daug naujų namų, ypač ant 
kalno nuo Archer Avė. Bet 
užėjus depresijai kada žmonės 
prarado savo sutaupąs, gyve
nimo tempas sumažėjo. Lietu
viai kurie jau buvo ir lotus ap
sipirks, lauke geresnių laikų, 
o ypatingai laukė vandentie
kio įvedimo ir tik retas jų te- 
sibudavojo naujus namus. Da
bar laikams pagerėjus ir van
dens įvedimo prirengiamie
siems darbams einant prie 
baigos, miestelio statyba 
pradeda atgyti.

(Bus daugiau)

pa- 
vėl

Kun. K. Matulaitis 
Skris Per Atlanta £
Į Anglijos Sostinę

Grįžta užimti klebono vietą 
lietuvių parapijoj

Kun. Kazys Matulaitis, M, L 
C., Londono lietuvių parapijos 
klebonas, išbuvęs Amerikoje 
nuo karo pradžios, vakar aplei
do Chieagą ir išvyko į Nevv 
Yorką, iš kur Yankee Clipperiu 
skris Anglį jon prie savo tiesio
ginių pareigų.

Kada jis išskris, dar nežino
ma; priklausys nuo to, kaip 
greitai gaus vietą transatlanti
niam lėktuve. Del pakrikusios 
transportacijos Atlanto vande
nynu, Clipperiai dabar turi il
gus keleivių laukimo sąrašus, 
nežiūrint, kad Amerikos vy
riausybė neduoda vizų asme
nims 
baus reikalo iš šios šalies iš-

kurie neturi tikrai svar-

Turės laukti eilės
Manoma, kad kun. Matulai

čio grįžimas savo pavapi jon, 
nacių griaunamam., Londone, 
bus pripažintas sva/bia kelio
nės priežastini ir, kad jis gaus 
pirmenybę bilietų paskirstymus 
svarstant.

Kun. Matulaitis savo laiku 
buvo Lietuvos katalikų savait
raščio “šaltinis” redaktorių.

Pirmas per Atlantą
Tai buvo jis,'kuris pasakė 

plačiai komentuotą pamokslą 
Šv. Jurgio bažnyčioje gegužes 
4 d., kada ten į pamaldas atsi
lankė Antanas Smetona. Kun. 
Matulaitis tuo kart pasakė, kad 
Lietuva dabar kenčia okupaci
jos juhgą už padarytas klaidas 
ir už “užmiršimą savo vargšų”.

Kun. Matulaitis bus bene pir
masis lietuvis keleivis perskris
ti Atlantą. 

' ---------------- -

Pagerbs Rėmėjus, 
Keistučio Kliubo 
Naujus Narius

Choras ir Kliubas Rengia 
Pikniką Gegužės 18

Lietuviu Keistučio Kliubo 
Choras rengia išvažiavimą Ge
gužės 18 d., 1941 m., Willow 
Wcst Darže, Willow Springs, 
Illinois, tuoj už Liberty Grove.

Išvažiavime puikiu banketu 
bus pagerbti choro rėmėjai. 
Taipgi Keistučio 'Pašalpos 
Kliubas gerbs ir savo naujus 
narius.

Bus apvaikščiojama “I Am 
An American” Diena, ir cho
ras suteiks visiems atsilanku- 
siems po ženklelį arba suveny
rą šiam įvykiui atminti.

Choras dainuos per visą die
ną bus geras orkestras Šo
kiams, ir daug kitų įvairumų,

Visus kviečia choras.
(,Tik Aš”

Naujienų Pavasarinis
PIKNIKAS

Gegužes 25> 1941
LIBERTY DARŽE

WILL0W SPRINGS, ILL.

NAUJIENOS, Chicago, UI.

Šaukia Susirinkimą 
Lietuvių, Gaunančių 
Miesto Pašalpą

ne-

įvyksta šįvakar, iad. 2235 So.
’ Ilamen Avė.

Jau daug kartų musų spau
doje buvo rašyta apie padėtį 
žmonių, kurie randasi “ant re- 
lief” —- gauna Chicagos mies
to administracijos pašalpą.

Kitos tautos turi tam tikras 
organizacijas, kurios užtaria 
savo žmones. Tokie žmonės 
gauna iš “Relįef” daugiau pa
šalpos bei jiems reikalingų 
reikmenų ir patarnavimo — ar 
tai apvalo rųbus, duoda kuro 
ar medikalės priežiūros.

L’ettiviai neorganizuoti
Pas mus lietuvius dar to 

ra. Mes neturime kam pasi
skųsti ir nėra kas mus Užtaria. 
Todėl, kad mes neorganizuoti. 
Jeigu pavienis asmuo ir para
šo laišką “Reliefui” bei “keis- 
vorkerkai”, tai dažniausia į savo 
laišką jis nei atsakymo negau
na. Bet jeigu kokia organizaci
ja parašo laišką, tai “reliefas” 
turi duoti atsakymą į tokį laiš
ką į 24 valandas. Toks yra pa
tvarkymas.

Viskas, ko niums reikalinga, 
tai organizacijos. Organizuoki- 
mės, bukime stiprus kunti ii 
protu, Visk ka$ tik išgali, tu
rėtų atvykti į “relyvininkų” 
pirmą susirinkimą, šiandien 
Wes Sidėj, gegužės 14 d., kaip 
7:30 vai. vakarę, Liet. Taut. 
bažnyčios svetainėje, 2235 So. 
Damen avė.

“Kiti nepagelbės”
tu-Tas, kuris gauna pašalpą, 

retų susidomėti dabar, nes ne
bus reikalas, kada jau bus 
“striukai”. Nepamirškite, poli
tikieriai čia nįeko negali padėti. 
Tas priklaus^nuo jūsų pačių, 
tai jūsų biznis, jūsų reikalas.

Visi reikalai, liečiantis “re- 
lief”, bus diskusuojami. Ateiki
te ir savo draugus ir drauges 
atsiveskite. Pagelbėkile sau!

Už komisiją I. T. ir J. K.

Gavo Pluoštą Nauju 
Scenos Veikalų 
Nuo M. Dundulienės
is Roselando Scenos M%ėtojų 

Ratelio
>. M. R. susirinkimas 
L gegužes. Ten buvo 
raportai iš žieminio

įvyko 
išduo • 
veiki-

4 sy-

9 
ti 
mo.

š;met Ratelis vaidino 
kius. Vaidinimai gana gerai pa
vyko. Dabar ateina atostogų 
laikas, todėl ir Ratelio vaidylos 
gaus progos gerai pailsėti) ir 
vėliau, sulaukus rudenėlio, vėl 
imsis to gražaus ir kultūringo 
darbo.
Turi Didžiausį Rinkinį Chlcagoj

Dar vienas raportas, kurį 
pranešė B. LiudkeviČius, Rate
liui yra gana malonus. P-a Ma
rė Dunduliene prisiuntė gana 
didelį skaičių teatrališkų kny
gučių, taip kad dabar Liudke- 
vičius net ir miegoti negali iš 
to džiaugsmo. Ir vis kartoja: 
na, ir kas Čia gali su Rateliu 
susilyginti skaičiutn veikalų 
vaidinimui? Dabar Ratelis yra 
turtingiausias. Ir tai už tą vis
ką širdingas ačiū gerbiamai 
Marytei Dundulienei.

Be to, dar • reikia paminėti 
kaip tai yra malonu turėtįi 
ras dienraštis — tai yra “Nau
jienos”. štai, ir nenuilstanti 
scenos mylėtoja Marytė Dun
dulienė, skaitydama “Naujie
nas”, patėmijo, kad Scenos My
lėtojų Ratelis gyvuoja, ir 
kia vaidinimuose, todėl ir 
Siuntė tiek daug veikalų.

Veikalų Nedaug Yra
Dabar su teatrališkomis kny

gutėmis tai tikima bėda. Senas

vei* 
pri-

PEKSONAL 
Asmenų Ieško

MISCELLANEOUS WANTED

KAS TURITE PARDUOTI tik 
pusės didumo smuiką vaikams mo
kytis groti, pašaukite CANAL 1785, 
klauskit Žvirblis.

situAtIon wanted 
_________ Ieško Darbo____

IEŠKAU DARBO, galiu pentuoti 
ir popieruoti, turiu savo įrankius. 
Padarysiu .pigiai ir gerai. Šaukite 
po 3 po pietų. SAM, 4501 South 
Paulina St. Tel. Virginią 9493.

SUSIRINKIMAI
DRAUGYSTĖ PALAIMINTOS 

LIETUVOS laikys savo mėn. susi
rinkimą šįvakar, Lietuvių Auditori
joj, 3133 So. Halsted st., 7:30 vai. 
vakaro. Narių duoklės bus priima
mos pradedant 7 vai. vakaro.

HUMBORLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO susirinki* 
mas įvyks gegužės 15 d., svetainėje 
3600 W. North Avė., 8 vai. vak. 
Marmėkite atsilankyti, turėsime 
svarbių reikalų. —Valdyba.

nių 'veikalų niekas nebespaus- 
dina, naujų gi ir kol kas ne- 
pėrdaugiausiai. Todėl nuo gerb. 
M. Dundulienės Rateliui tokia 
dovana labai yra brangi.

Stepukas.

Del Pikniko Liet. 
Tautiškų Kapinių 
Naudai

Pranešimas Biznieriams
Lietuvių Tautiškų Kapinių 

lotų savininkai rengia pikniką 
kapinių naudai, Kapų Puošimo 
dieną, gegužės 30, Birutės dar
že, kame, beabejonės, kaip ir 
kas metai, susirinks tūkstanti
nės minios žmonių.

Tad, biznieriams yra gera 
proga pasiranduoti lunch rui- 
mis, kuris yra taipgi Birutes 
darže. Taigi, norintieji, kreip- 
kitos pas X. Shaikų, 1508 N. 
Leavitt St., arba telefonu, Hum- 
boldt 6677.

X. Shaikus.

J. Budrike Gražus 
Sekmadienio 
Programas

Kitas Programas G e g. 22

Gegužės 11 d., 5:30—6:30 vai. O 7
vak., iš WCFL stoties Juozo 
Budriko krautuvės pastango
mis ir lėšomis buvo leidžiamas 
radio bangomis lietuviškas 
programas. Budriko programai 
nėra nuobodus klausyti, nes 
juos sudaro orkestro muzika, 
choro bei solo dainos, vaizde
liai, laiškų skaitymas, vietos 
lietuvių gyvenimo žinios, pra
nešimai ir k.

Praėjusio sekmadienio pro* 
gramas pradėta maršu. Toliau, 
Budriko choras ir orkestras at
liko “čigonus”. Po to sekė 
vien orkestro “Lietuviškas po
puri”,—tai lietuvių liaudies me- 
liodijų rinkinys.

Vaizdelis “Sunku Gyventi”
Jadvyga Gricaitė, Chicagos 

Moterų Simfoninio Orkestro 
Operų solistė, labai gražiai pa
dainavo “Kur Bakūžė Sama
nota” ir “La Spagnola”. Pro
gramas buvo paįvairintas gy
venimo vaizdeliu “Sunku gy
venti”. Programa baigta cho
ro ir orkestro atliekama daina 
“Kur banguoja Nemunėlis”.

Kitas Budriko lietuviškas ra
dio programas bus leidžiamas 
gegužės 22 d. iš WRFC radio 
stoties 7-8 vai. vak. Pasiklau- 
sykimė gražių dainų, muzikos 
Ir juokų. —Klausytojas

..... i

Gimimai
Chicagoje

SOBECKIS, Joseph, 2222 
Palmer Street, gimė balandžio 
21, tėvai: Henry ir Julia.

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

PAIEŠKAU PUSBROLIO Zigmo 
Sangailos (pirmiau gyveno Chica
goje) ir Teklės Sangailiutės, ku
rios vyro pavardės nežinau. Esu 
atvažiavus iš Lawrence, Mass. 
Julia Bagdonaitė, Jeronimo duktė, 
po vyru Kinderienė. 3015 West 
55th St., Chicago, c/o Bruno Stul
gis.

PAIEŠKAU* ANDRIAUS DAGIO, 
kuris vienu laįku gyveno Milwau- 
kėje, Wis., o dabar užsiima, rodos,, 
gydytojo profesija Connecticut 
valstijoje. Reikalas svarbus. Jonas 
Radzvilas, 1512 So. 2nd Street, Mil- 
waukee, Wis.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA PATYRUSI VEI- 
TERKA; nedėliomis liuosa, gera 
alga. PERSHING RESTAURANT, 
506 West 39th St.

OPERATORS, PATYRUSIOS ant 
single ir double needle power 
sewing machines siūti Auto Seat 
covers. Gera mokestis ir geros dar
bo sąlygos.

ERO MANUFACTURING CO.
714 W. Monroe St.

OPERATORS, SINGLE & double 
needle, atletų drabužiams siūti; pa
tyrusios.

SĄNJIAN SPORTS WEAR 
1733 Mihvaukee.

REIKALINGOS VEITERKOS su 
patyrimu ar be .patyrimo, jaunes
nės nei 30 metų, uniformos duo
damos.

TRIANGLE RESTAURANT 
57 West Randolph.

OPERUOTOJOS 
siūti. Single 

mokestis, pa-
.PATYRUSIOS

Slacks drabužiams 
needle mašinos. Gera 
stovus darbas.

VIVI SPORTS
229 So. Market.

WEAR

PATYRUSI MERGINA, 20—35, 
bendram namų darbui, prižiūrėji
mui kūdikio. Savas kambarys, $12. 

Lakeview 1947.

PATYRUSIOS SINGLE NEEDLE 
mašinų operuotojos — ir specialios 
mašinos. Smagi aplinkuma, .pasto
vus darbas, gera mokestis.

Mel-Tex Manufacturipg Co. 
532 So. Throop St., 7th floor.

REIKALINGI PAGELBININKAI 
bekernės šapoj. Patyrimas nereika
lingas. Proga amato išmokti. Kreip
kitės 2549 W. Division St.

MOTERIŠKĖ, 30 IKI 45 metų— 
bendram napių darbui. Gyventi 
vietoj. 3725 Wcsley., Berwyn 2808.

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Darbinm^

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

TRIANGLE AGENCY
25 E. Jackson Blvd. 13-to Aukšto

se?

NORITE PASTOVAUS ir ge
rai apmokamo darbo — šapo- 
je, viešbutyje, namuose ar

Atsišaukite tuojau! 
PARK,

6306 Cottage Grove, 
Bank Bldg.

ofi

REIKALINGI VYRAI ir moters, 
vaikinai ir merginos darbui šapo- 
se, aptiekose, restoranuose, taver
nose ir groserių krautuvėse.
ATLAS EMPLOYMENT AGENCY 

6250 So. Halsted St. / 
' Room 12.

HELP VVANTED—MALĖ
 Darbininkų Reikia

REIKALINGI PORTERIAI šva
riai atrodą jauni vyrai, gera mo
kestis. ,

TRIANGLE RESTAURANT 
171 W. Madison.

REIKALINGI CABINET makers, 
hand sanders ir shaper hands. 

CHICAGO CABINET CO.
Steve Kivo, 

2133 So. Kedzie Avė.

REIKALINGAS JAUNAS vaiki
nas, kuris moka valdyti automobi
lių dėl gydytojo ir ęlirbti prie na
mų. Kreipkitės 4740 Drexel Bou- 
levard. Tel. Kenwood 7362.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
_____ Gyvenimui Kambariai______

REND6N DIDELIS Šviesus kam
barys pavieniam vyrui, ant antrų 
lubų.. 1000 So. Union Avenue., tel. 
CANAL 2183.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

RĖNDON STORAS, su taverno 
fiksčeriais — 4 kambariai užpaka
ly ir svetainė. Savininkas ant 2-rų 
lubų. 3259 So. Union Avė. Antros 
lubos.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi "NAUJIENOSE”

BUSINESS CHANCES

PARSIDUODA taverna su namu 
ir rooming house. Arba mainysiu 
ant namo ar farmos.

2113 So. Halsted St.

PRDAVIMUI TAVERNAS ant 
Bridgeporto, kampinis, pigiai. 3337 
So. Lituanica Avenue.

TAVERNA IR NUOSAVYBĖ 
pardavimui. Bargenas. Savininkas 
serga. 1207 W. 87th St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ ir 
bučernė su namu. Pigiai, restricted 
residence distrikte. 3252 N. Nagle 
Avė., Tel. PALisade *4633.

GROSERIŲ KRAUTUVĖ parda
vimui — pigiai. Gera vieta, geri 
fikčeriai. 3001 South Emerald.

PARSIDUODA BUČERNĖ ir gro- 
sernė. Galiu mainyti ant namo, ar
ba jei norite, su namu galite pirkti. 

2956 So. Union Avė.

4 KAMBARIŲ KATEDŽIUS, 
karšto vandens šiluma. Naujai per- 
modeliuotas. Ekstra virtuvė, mau
dynė beismente, 2 karam garažas.

1432 Lili Avė.
BITtersweet 2839.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

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

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

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- 
nusiįtf . „ .
C. P. Suromskis and Co.

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

SOUTH SIDE BARGENAS
7 flatų muro namas ir 3 garažai. 

Mūras tinkamas dėl furnišiuotų 
kambarių. Renda $335 į mėnesį. 
Kaina tiKtai $14,500. įmokėti $4,- 
500. Likusią $100 į mėnesį mokėti, 
ar visą. Prie Marąuette Koad. 

NARTEN REALTY CO., 
Klauskite Mickeviče 
6829 So. Halsted St. 

ABErdeen 2231.

TIKRAI PIGIAI pirkti arba mai
nyti ką jus turite.

2 nauji mūriniai namai, po 4 ir 5 
kamb., atdara dėl apžiūrėjimo 
kiekvieną dieną. Gražiausioj vietoj 
Marąuette Parke, 3007 — 11 W. 71 
St.Mažas įmokėsimas. Taipgi turi
me pigių lotų Marąuette Parke.

C. P. SURUMSKIS,
6921 So. Western Avė. 

Republic 3713. Vak. Prospect 1111.

DIDELI§> BARGENAS 
š toras ir 5 kamb. flatas.
Geras apšildomas muro namas 

Marąuette Manor, pigiai už cash 
arba mainais ant mažos prapertės 
ar lotų.

JOSEPH VILIMAS,
6753 So. Rockwell SI.

HEMlock 2323.

-------- ^arMš"’F6&"s£L£--------  
Ūkiai Pardavimui

100 AKRŲ FARMA — Fayette 
Co. Puikus namas, barnė. $5000. 
RAY STROUD, Altamont, III.

SOIL—FOR SALE 
J uodžemis—Pardavimui

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

Pristatėm visur. 
CHARLES GAVCUS, 

South West Highvvay and 
Harlem Avė.. Worth, III. 
Tel. WENTWORTH 7042 

arba WORTH 103.

šo 
$1.50

JUODŽEMIS MAIŠYTAS SU 
HUMUS—1 bušelis ________
5 bušeliai už -------------------
10 bušelių už ___________ _
Rerkraustymas pigiai—Anglis 
šiai iŠ mainų. 

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

Tel. OAK Lawn 193-J-l

VVHOLESALE FURNITURĘ » 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui

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

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Western Ave^ 

Chicago, UL TeL REPublic 6051



CIO. PRAŠALINO VAN A. BITTNER’Į Iš 
SKERDYKLŲ UNIJOS

Lewis Jam Keršijąs Už Roosevelto 
Rėmimą z •

? Vėliausias C.I.O. laikraščio 
“Ncws” numeris praneša, kad 
Van A. Bittncr, “rezignavo” iš 
pirm'ninko vielos CIO Skerdyk
lų, unijos centre. Jo pareigoms, 
Philip Murray, CIO vadas, pa- 
skyie J. C. Lcwis’ą, Iowos 
United Mine Workers lyderį.

Kaltina “Griovimu”. *
Kiek laiko atgal kairiaspar- 

niai lokalų lyderiai Chicagoje, 
ir kitur, ėmė kaltinti Van Bitt- 
ner’į “unijos griovimu” ir dis
kriminacija prieš tuos lyderius, 
kurie atsisakė remti Roo evel.o 
kandidatūrų lapkričio rinki
muose.

CIO tarpe veikėjų eina kal
bos, kad John L. Lew‘s, lakti-, 
nasis CIO lyderis ir UMWA pre
zidentas, keršija B Uner’iui už 
tai. kad jisai pasipriešino jo po
litikai prezidento rinkimuose 
(Lcvvis išėjo už Willk.’e).

Prašalina Ir Iš Kitu Unijų.
Bittncr busiąs praš il ntas i ■ 

iš kitų vietų CIO skyriuose. Ji
sai aukštas viršininkas anglia
kasių ir pi eno unijose.

Bando Likviduoti 
2,500 Mouideriu ' v
Streiką

ir

Reikalauja Pakelti Algas iki 
$1.17’/j Valandai.

Federaliai arbitratoriai vakar 
atskubėjo Chicagon likviduoti 
moulderių unijos paskelbtą 
streikų, kuris ištraukė iš darbo 
apie 2,500 darbininkų 28-ibse 
dirbtuvėse, Chicagoje, Auroroje 
ir Batavijoje.

Streikų paskelbė AFL Inter
national Moulders union of 
North America, reikalaudama 
pakelti dabartinę $1.05 algų iki 
$1.17%, ir naujos sutarties.

■■■
Pirmyn choras, Kazio Stephens-Steponavičiaus vedamas, mokinasi naujų lietuvių liaudies dainų, 

kurias dainuos ateinantį sekmadienį, gegužės 18 d., Soldier Field įvykstančiame “I Arti An American” 
dienos festivale. Pirmyn choras, ir amerikiečių pripažintas kaipo vienas iš Chicagos puikiųjų muzikos .
organizacijų, atstovaus lietuvius, šalia kelių dešimčių kitų tautybių atstovų. Programos išpildyme taip 
pat dalyvaus labai daug pačių žymiausių Amerikos teatro radio ir ekrano žvaigždžių. “I Am An Amer
ican” diena bus iškilmingai paminėta visoje šaly. Jų nuskyrė Prezidentas Rooseveltas “pripažinimftii 
visų tų, kurie pereitais metais ar tai subrendimo amžiaus pasiekę ar natūralizacijos keliu patapo pilna
teisiais šios šalies piliečiais.” • - — ■ .......... - •- ... -

Bet toj dienoj dalyvumą ima visi, nežiūrint kaip seniai jie piliečiais patapę, išreiškimui iŠ šir
dies ir proto einančio pasitenkinimo, kad jie yra diJžiausios ir geriausios pasaulio demokratijos nariais

Pakvietimas
Į Gegužinę

Kad patikti, pasveikint ir pa
sidžiaugti pavasariu, gegužes 
18 diena, Liberty Grove, Wil- 
lo\v Springs, III. įvyks gražus 
draugiškas piknikas — geguži
nė su muzika, šokiais, vaišėm. 
“Everybody welcome'!”

Rengia
L.S.S. ir L.D.D. kuopos.

Ragins Dideles 
Firmas Padalinti x 
Kontraktus Mažoms

Nori Pagreitinti Ginklų 
Gamybų

T. S. McEwan, ginklų admi 
nistracijos viršininkas Chicagoj 
pareiškė, kad didieji pramoni
ninkai, gavę kariškus kontiak 
tus, bus raginami juos suskal
dyti ir subkontraktuoti darbe 
vairioms mažoms dirbtuvėms.
...Jis pareiškė, kad tas ginkh: 
jamytą pagreitins,’ taipgi pa
upius daugiau darbų darbinin 

kams.
Ginklų administracija apska> 

Huoja, kad tik apie 50% Ame- 
ikos pramonės kol kas yrr 
traukta j ginklų produkcijų 
Jeveik visos mažosios dirbtu 
.ės jokio karinio darbo nedir
ba.

Rado Motiną 
Pasikorusią

WESTSIDF~“į8 melų Jean.. 
Chenicek, 2300 So. Ridgeway 
avenue, grįžusi namo iš mo
kyklos vakar rūbų spintoje ra
do savo motiną, Christine, ne
gyvą. Ji pasikorė.

Duktė sako, ji neseniai gavu
si nervų pakrikimą.

“MES ESAME AMERIKONAI . . .”

Įstatymai Darb-kus 
Apsaugoti “Butini 
Demokratijai”
Jais Remiasi Ginklų Progranio 

Pasisekimas
Fcderalis darbo algų-valandų 

administratorius gen. Philip B. 
Fleming, vakar pasmerkė pra
monininkus, kurie bando apei
ti valdžios priimtus įstatymus 
darbininkų reikalus apsaugoti.

Kalbėdamas katalikų sušauk
tai ekonominei konferencijai 
(Stevens viešbutyje), jisai pa
reiškė, kad tie įstatymai yra 
“musų demokratijos svarbiau
sias ramstis”.

Amerika negalėtų skubiai ap
siginkluoti, ir apsiginti, jeigu 
pramonė ir darbininkai neko
operuotų, ir jeigu pramoninin
kai mokėtų darbininkams tiek, 
kiek jiems patinka ir verstų 
juos dirbti neribotą yalandų 
skaičių.

Skelbia Kvotimus 
“Byčių” Sargams

Al. G. Kumskis praneša, kad 
Parkų administracija jau pa
ruošė aplikacijas jauniems vy
rams, kurie nori kandidatuoti 
Chicagos “byčių” sargų vie
toms;.......

Aplikantai turi būti nejau 
nesni 18 metų amžiaus, ir ge
ri plaukikai. Visi turi lankyt, 
sargų kursus, ir vėliau laikyti 
kvotimus.

Aplikacijas galima gauti p. 
Kumskio raštinėje, Washington 
Paik administracijos rūmuose 
5700 Cottage Grove, taipgi 
3urnham, Garfield ir Linco!) 
parkuose.

Australijos Prem- 
jeras Chicagoje

Rytoj Chicagon atvyksta Pa
bert G. Menzies, Australijos 
premjeras. Jis čia susitiks su 
Lord Halifax’u, Anglijos amba
sadorium, kuris dabar yra iš
vykęs į Kansas City, Mo. ,

NAUJIENOS, Chicago, I1L ’ Trečiadien., gegužės 14,1941
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CICERO MOKYKLOS ORKESTRĄ LAIMĖJO PIRMA VIETĄ

Orkestre dalyvauja 90 berniukų ir -mergaičių iš Ciceros pradinių mokyklų, jų tarpe daug lietuvių. Apie 
laimėjimų praneša Frank J. Petru, Cicero Apšvictos Tarybos pirmininkas.

Cicero miestas didžiuojasi šiuo savo mokyklos orkestru, kuris pereitų šeštadienį Bloomingtone laimėjo 
Illinois valstijos mokyklų orkestrų kontestų. Ciceriečiai turėjo užtektinai kompeticijos—-net 55 orkestrai iš 
visų valstijos kampų, ir už tai jų džiaugsmas yra ant tiek didesnis ir malonesnis.

Dainuos Chicagoj Sekmadienį 
i ■

Jau Riepura, garsusis lenkų operos dainininkas, 
kuris, dainuc^j.vyriausių rolę Lenkų. Operos Draugijos 
slatomoj Mopiuškos “Ilaikoj” ateinantį sekmadienį, ge- 
gūžes 18 d., $ vai. vakaro, Civic Operos Name. Orkestrą

direktorius Jerzvdiriguos Tupia Simfonijos 
Bojanowski.J^,
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Pirkite tose krautuvėse, ku- 

rios garsinasi “NAUJIENOSE’
Išpildo Pilietybės 
Aplikacijas Dykai

I Pilietybės Pamokos Du Kart 
; Savaitėj

BRIDGĘPORT. — Lietuviai, 
kurie rūpinasi įsigyti Amerikos 
pilietybę, yra kviečiami atsilan
kyti į pilietybės pamokas, (už 
jas nereikia mokėti) kiekvienų 
pirmadienį ir trečiadieni 1:15 
vai. p.p. laikomas Bridgeporte, 
adresu 950 W. 33rd Street.

Apart pilietybės mokslo, čia 
ateiviai mokomi ir anglų kai 
bos. Imigracijos biuro valdinin
kas dykai išpildo pirmųjų ir an
trųjų popierų aplikacijas.

Smerkia Didžiąsias 
Korporacijas

Chicagos Stevens viešbutyje 
dabar vyksta katalikų moksli
ninkų sušaukta konferencija a- 
pie Industrines Problemas.

Kun. J. F. Cronin, iš St. Ma
ry seminarijos, Baltimore, pa
sakė kalbų, kurioje smerkia di
džiąsias korporacijas (minėjo 
penkias), už tai, kad “jos atsi
sako kolektyviai derėtis su uni
jomis. Jos naudoja karo užsa
kymus unijas diskredituoti 
griauti.”

ir

Didžiulis Kontrak 
tas Harvester 
Kompanijai

Karo departamentas vakar 
paskyrė $12,120,000 kontraktų 
International Harvester kompa
nijai sunkią artilerijų gamin
ti.

Firma darbų žada atlikti sa
vo Minneapolis, . Minnesotos 
dirbtuvėje. 1

Lietuvis Čampijonas, 
Joe Platak Gaus 
Dovanų Automobilių

Rengia Pagerbimo Puotą; ,
Harold Lloyd Pirmininkas
Tas tykusis lietuvis nuo 

Union avenue, kuris jau septy
ni metai iš eilės laiko pasauli
nį rankinės (handball) čampi- 
jonatą, gal ir nežino, kad jis 
turi tiek daug nuoširdžių ger
bėjų.

Bet Gegužės 27 dieną Joc 
Platakis pamatys ir sužinos, 
kai jį draugai nuveš į Lake 
Shore Kliubą, kur jo gar be
rengia puotų.

Komitetą Sudaro Garsus 
žmonės

Chicagoje šiomis dienomis
atsitvėrę komitetas iš suvir.
L00 žymių asmenų, kuris ti
ankieLą rengia, ir komitete

garbės pirmininku sutiko būti 
✓ienas iš Joe Platakio didžiau
sių geibėjų — Harold Lloyd 
garsusis ikino komikas. Tarp 
komiteto narių yrą visų ame 
rikoniškųjų laikraščių sporti 
ledaktoriai, kolumnistai, radic 
komentatoriai, sporto lyderia 
ir daug kitų {žymenybių.

Bankietc programą pildys 
?Iol!ywcodo žvaigždės.
' O žinote ką musų Juozas 
gaus dovanų? Nėra abejonės, 
kad nušvis jo veidas kada jam 
bąnkieto vedėjai įteiks nauju 
tėlį 1941 metų Mercury auto 
mobilių ir sakys “Joe, tai tavo 
Imk ir važiuok...”

Automobiliai Užmu
šė Du Vaikus

Prie Wisconsin ir Daytor 
gatvių automobilis suvažinėjo 
ir mirtinai sužeidė 5 metų Ola- 
ra Alway, 1954 Dayton Street 
Prie 48th ir Federal “hit-and- 
runneris” užmušė 2 metų Sam 
uel Wright, 4848 Federal st.

Prie Valparaiso, Ind., auto
mobilis mirtinai suvažinėjo 25 
metų chicagietę, Mrs. Elsic 
Burns, 7234 So. Halsted street

Vos Nežuvo
5 Žmonės

MARQUETTE PARK. — Du- 
jomis iš sugedusio anglinio pe 
čiuko vakar vos nenutroške 
penki žmonės, adresu 6018 So 
Francisco avenue, kur gyveni 
Niek Vasilatos, jo žmona, duk
tė, ir dvi augintinės, ll ir 17 
m. a.

Juos atgaivino ugniagesiai.

Dirbo 8 Valandas, 
Nieko Nepelnė

Du plėšikai įsigavo į pašto 
stotį, adresu 1309 E. 55th st. 
Supančiojo du sargus ir pra
dėjo plėšti seifų. Tai buvo už
vakar apie 10 naktį.

Abu dirbo per 8 valandas, 
bet, seifo neįstengė atidaryti, ir 
supykę vakar apie 6-tą ryto iš 
stoties pabėgo.

VAKAR CHICAGOJE
• Du banditai atėmė $442 

nuo Mrs. Mary Pilecki, savinin
kės alinės adresu 1701 Augusta 
bulvaras. Ji surinko pinigus sa
vo įstaigai laisnius nupirkti.

• 40 m. chicagietis John 
Riley užvedė bylą prieš Chica
gos gatvekarių bendrovę, reika
laudamas $75,000. Jisai sako, 
kad rezultate gatvekario nelai
mės prie Halsted ir Madison, 
kovo 5 d., jisai laikinai pami
šo.

• Nušokęs nuo bėgių į gat
vę vakar vos nenukrito elevei- 
terių linijos vagonas, prie Ma
dison ir Wacker gatvių. Pana
šus dalykas vakar įvyko ir su 
New York Central traukinio va
gonu, prie Polk ir LaSalIe gat-
ių. Abiejose nelaimėse sužei

stu žmonių nebuvo.
Policija cvjėme 38 metų 

chicagieti, Mack Koziol, 2620 
W. Division ptreot. Jis kalti- 
lanias nepadorumu su 7 metų 
nergaite.

q Beplaudamas žolę prie sa- 
/o namo, širdies ataką gavo ir 
mirė 77 metų William Waddle, 
I5P3 N. Hamilton avenue.

• 19 metų chicagietė, Mrs. 
Olivia Brovvn, 209 W. Walton 
J’acc, buvo suimta kamantinė* 
:imui apie mirtį 29 metų fili
piniečio, Rudy Vincent, kuris 
byvo nudurtas valgykloje, ad
resu 642 S. State St. Ji buk 
jramušė jam galvą dideliu vir- 
uviniu peiliu.
• Federaliai agentai Chica- 

joje ieško 25 metų clevelandie- 
lio Michael Kozar, kuris čia iš
platino apie $300 netikusiomis 
p20 banknotomis.

Pieno Išvežiotojai 
Atmeta Algų 
Pasiūlymą

Apie 3,000 nanų Chicagos 
pieno išvežiotojų unijos atme
tė pieninių pasiūlymą algų rei
kalu. Išvežiotojai reikalauja jas 
pakelti.

Kompanijos sutiko atlygini
mą padidinti nuo $45.21 iki $K 
savaitėj, bet nori numušti ko
misus apie 20%.

KINO ŽVAIGŽDĖS
CYO BALIUJ PAGERBS 
VYSK. SHEIL

Daug kino žvaigždžių iš Holly- 
woodo išpildys programą CYO 
rengiamam Jaunimo Baliuj se
kantį šeštadienį, Gegužės 17, 
International Amphiteatre. Tarp 
tų artistų bus Don Amechc. 
Helen Hayes, Pat O’Brien, Veloz 
& Yoląnda ir kiti.

šiame baliuj bus pagerbtas 
CYO įsteigėjas vyskupas Sheil.

Gaisras Padarė 
$10,000 Nuostolių

Gaisras prasidėjęs nuo lake- 
rio, dalinai sunaikino lempų 
dirbtuvę adresu 254 E. Eric 
avenue, Padarė apie $10,000 
nuostolių.




