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NACIU TARPE DIDELI NESUTARIMAI
Hesso teikiamos žinios privers nacius pra

kaituoti, sako britai

TADA BUVO BIČIULIAI, BET DABAR? PUSĖ RIEKĖS DUONOS Į DIENĄ

LONDONAS, Anglija, -geg. 
14 d. — Rudolf Hess teikia bri
tams labai svarbios informaci
nes medžiagos apie karo rei
kalus ir pačių nacių santykius, 
tvirtina oficialios britų agentū
ros. Nacių viršūnėse vyksta di
deli nesutarimai.

Hess laisviausiai viską pasa
koja aukštiems užsienio reika
lų ministerijos valdininkams. 
Dalį savo pareiškimų jis daro 
raštu. Hess dar randasi ligo
ninėj, gydoma palaužta kulšis, 
bet jis laisvai gali pasakoti, 
skaityti ir rašyti.

Britų radijas jau paruošė iš
tisą programą, kurioje bus skel
biami kai kurie Hesso suteikti 
duomenys apie visą Hitlerio re
žimą ir dabartinj stovį Vokie
tijoj.

Aukštoji vokiečių karo vado
vybė išprakaituos, kai išgirs 
britų paskelbtas žinias, kurias 
jiems suteikė atvykęs Rudolfas 
Hess.

Britai nenurodo kur randasi 
Hess, bet tiktai pabrėžia, kad 
jis yra mažoje-ligoninėje, ša
lia Londono. Hessą prižiūri vie
nas karininkas ir 'gydytojas. 
Tvirtinama, kad pats ChurcRilI 
nuvyks į ligoninę, kad galėtų 
pasimatyti ir paklausyti atbė
gusio nacio teikiamų žinių.

Britų laikraščiai perspėja vi
suomenę ir liepia labai didelių

HESS PAKENKS DARLANOIR HITLERIO 
DERYBOMS

Petaino diplomatai 
susirūpinę

VICHY, Prancūzija, geg. 14 
d. — Diplomatiniuose sluoks
niuose tvirtinama, kad Hesso 
pabėgimas yra surištas su pa
skutinėm nacių ir prancūzų de
ryboms.

Hitleris nori bendradarbiauti 
su1 prancūzais, kad galėtų visiš
kai sumušti britus.

Prancūzai tvirtina, kad Hess 
ir Goebbels nenorėjo sutarties 
su prancūzais, bet dėjo pastan
gas susitaikyti su britais. Rib- 
bentropas ir Goeringas nugalė
jo Hessą šioje kovoje.

Derybos baigsis ge
rai, sako Darlan

VICHY, Prancūzija, geg. 14 
d. — Valdžios sluoksniuose tvir
tinama, kad derybos su vokie
čiais pasibaigs sėkmingai.

Ypatingai dabartiniu momen
tu, kada visuose reikaluose lai
mėjo ne grynai naciška pažiū
ra, bet paties Ribbentropo.

Prancūzai mano, kad Hess 
bėgo savo. gyvybę saugodamas, 
nes jis, pralaimėjęs užsienio po- 
liti ko j e, negalėjo pasilikti par
tijoj ir užimti aukštą vietą.

Hess sirgo taikos 
manija

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
14 d. — Vokiečiai tvirtina, kad 
Hess paskutinėm savaitėm sh> 

sensacijų iš šio įvykio nelauk
ti. Kiti laikraščiai mano, kad 
Hess yra Trojos arklys ir rei
kia būti labai atsargiems su vi
sais jo pranešimais. Visas Hes
so suteiktas žinias britai patik
rins ir tiktai tada kreips rei
kalingos atydos. Britai nesileis, 
kad atvykęs nacis pakenktų jų 
pastangoms gintis ir mušti hit 
lerizmą.

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
14 d. — Naciai paskelbė, kad 
Hess negali britams suteikti jo
kių karo ‘paslapčių, nes tų pa
slapčių jis nežino. Hess nedaly 
va’vo aukštų karininkų posėd 
žiuose ir nieko nežino apie da 
bartinę karo padėtį.

Iš paliktų Hessoi popierių na
ciai išaiškino, kad jis norėjo 
nuskristi pas savo gerą drau
gą, Hamiltono didiką, kuris tu 
ri savo žemes netoli Glasgow. 
Hess manė padaryti taiką si. 
anglais ir sugrįžti Vokietijor. 
dideliu pranašu, taikos atnešė- 
ju. Tokią idėją gali kilti tik
tai nesveikoj Hesso sąmonėj, 
sako naciai.

Užsienio ministerija paskel
bė, kad Hesso elgesys neįdomus 
ministerijhi. Jo skridimas <An- 
glijon paveikė Anglijos ir Ame
rikos visuomenę, kaip narkoti
kas. Juos užmigdė, nuramino ir 
atitraukė dėmesį nuo tikroje 
pavojaus.

go taikos manija, nes nuolat 
tekalbėdavo apie taiką su bri
tais.

Naciai tvirtina, kad jis ir to
liau pasilieka ištikimu vokiečiu. 
Besileisdamas sudaužė savo or
laivį, kad britai, negalėtų jo pa
naudoti kovai prieš vokiečius, 
sako naciai.

Vokiečiai yra įsitikinę, kad 
jis neišduos britams jokių karo 
paslapčių ir nepakenks Hitle
riui.

Vokiečių kariuome
nė rengė perversmą

NEW YORK, N. Y., geg. 14 
d. — Otto Strasser, nacių par
tijos kūrėjas, paskelbė, kad 
Hess pabėgo gelbėdamas savo 
gyvybę.

Hess turėjo žinių, kad vo
kiečių kariuomenė’, rengia per
versmą ir nori nušluoti Visą 
nacių partiją. Hess įtikinėjo 
Hitlerį, 'kad laiku apsižiūrėtų, 
bet jam nepavyko įtikinti.

Vokiečių kariuomenė yra pa
siryžusi išvalyti Vokietiją nuo 
nacių. Hess, norėdamas išgelbė
ti nacius, nori pirma susitaiky
ti su britais.
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Hess susirūpinęs 
maistu

LONDONAS, Anglija, geg. 
14 d. — R. Hess randasi ligo
ninėje, kur jam teikiamas pir
mos rųšies maistas. Hitlerio pa
dėjėjas maistu labai susirupį-

NATLTIĘNU-ACME TelPphoto
Neseniai dar, Hitleris ir Rudolf Hessas buvo artimi bičiuliai ir bendradar

biai bet šiandien Hessas, kuris prieš kJelą dienų pabėgo iš Vokietijos ir para
šiutu nusileido Škotijoj, nacių .propagandos mašinos skelbiamas “nesveiko proto” 
žmogum esąs. Fotografijoj Hess ir Hitleris matomi neperseniai įvykusiam nacių 
partijos suvažiavime.
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nęs, nes jo viduriai smarkiai 
šlubavo Vokietijoj.

Ligoninęs tarnautoj ai buVc 
nustebę, kai pąmaįe,. raudonai 
dažytus LlesspPkojų.' Ubagus. 'Nie
kas nemanė, kad nacių lyderis 
darys pedikiurą, kaip moderniš
kos panelės.

Hessui duota karo ligoninės 
pižama, o maistas duodamas be 
kortelės.

Hessui siūlo tarp
tautinį teismą

NEW YORK, N. Y., geg. '14 
d. —• Vokiečių socialistas V. 
Riešei, “The New Leader” vy
riausias redaktorius, pasiūlė 
atiduoti R. Hess tarptautiniam 
teismui, kurį sudarytų 16 už
sienin išvytų vyriausybių at
stovai.

Riešei pasiuntė britų vidaus 
reikalų ministeriui Morrisonui 
telegramą, nurodydamas tokio 
teismo reikalingumą.

Vokiečių okupuotų kraštų vy
riausybės geriausiai galėtų tei
sti pabėgusį nacių agentą.’

Umanskis pas sekre
torių Hull

WASHINGTON, D. C., geg.. 
14 d. — Sovietų ambasadorius 
Umanskis šiandien pasimatė su 
sekretorium Hull. Jiedu nekal
bėjo ištisą metą.

Visus užsienio reikalus Uman
skis aptardavo su Sumner 
Welles. Manoma, kad Umanskis 
skųsis dėl blogėjančių santykių. 
Gal būt jie visai bus nutrauk
ti.

Amerikos valdžia uždraudė 
išvežti ginklams gaminti ma
šinas į Rusiją, nes paskutiniu 
metu sovietų valdžia labai ar
timai dirba su Hitleriu.

ORAS
Chicagai ir apylinkei fede 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Debesuotas ir lietingas.
Saulė teka — 5:30; leidžiasi 

— 8:02.

Sudarėblekąprieš 
Jnilgt. • Vąlst.

VICHY, Prancūzija, geg. 14 
d. —■ Petaino miriisteriai vien
balsiai patvirtino admirolo Dar 
Jano padarytus] (susitarimus su 
Hitleriu.

Derybos vyko Berchtesgade- 
ne tarp paties Hitlerio ir ad
mirolo Darlano. Jiedu tai ėsi ke 
turias valandas.

šis vokiečių ir prancūzų ben
dradarbiavimas yra nukreiptas 
prie Jungtines Valstybes, jeigu 
jos bandys stoti karan. Ame
rikos atstovas pastatytas prieš 
įvykusi faktą. Anksčiau jis ne
buvo informuotas.

Egypte atmuštos 
v 99 • — asies jėgos

KAIRAS, Egyptas, geg. 14 
d. — Britų' karo jėgos šiandien 
atmušė “ašies” kariuomenę 40 
mylių atgal nuo užimtų pozi
cijų.

Britai įleido vokiečius keletą 
mylių, praretino jų karinome 
nę, o vėliau smarkiai ją užpuo
lė ir sunaikino. Vokiečiai nete
ko daug 'kareivių ir tankų.

Prie Tobriiko britai įsiveržė 
iš stovyklos ir sunaikino du 
vokiečių tankus. Vokiečiai E- 
gypto gilumon pradėjo veržtis 
pirmadienį, bet buvo sumušti.

Rusai padės Irako 
sukilėliams

ANKARA, Turkija, geg. 14 
d. — Turima žinių, kad rusai 
yra pasiryžę padėti moderniš
kais ginklais Irako sukilėliams 
kovoje prieš britus.

Nesenai atnaujinti diplomati
niai santykiai tarp Irako it so
vietų patvirtipa šias žinias. Ru
sai Irako sukilėliams siųs gin
klus per Iraną, kuris yra drau
giškas sovietams.

Britai nepatenkinti šiuo Sta
lino žingsniu, nes jis kenkia 
britams ir pądeda Italijos ir 
Vokietijos agentams.

Boiųbąrdįuota Helgo- 
lando bazė '

LONDONAS, Anglija, geg. 
14 d. — Britų bombanešiai la
bai pasekmingai bombardavo 
stiprią vokiečių karo bazę, ku
ri randasi Helgolando saloje.

Britų bombanešiai nusileido 
visai žemai, išmetė bombas an' 
karo taikinių, o vėliau apšaudė 
kulkosvaidžiais bėgančius ka 
reivius.

Kiti britų lėktuvai bombarda
vo nacių laikomus uostus. Bri 
tams pavyko paskandinti kelis 
nacių laivus, stovėjusius pran
cūzų uostuose.

Japonams liepia 
vengti nacių

TOKIO, Japonija, geg. 14 d 
—.- Laikraštininkas Muto šian
dien perspėjo “aklus” japonu: 
perdaug neatsiduoti vdkie 
čiams.

Šiandien vokiečiai randas 
pavojuje, todėl ir dedasi japo
nų draugais. Bet jeigu japona' 
pajėgtų išnaikinti britų ir ame
rikiečių įtaką( olandų rytų Indi
joj, tai vargu ar vokiečiai per
leistų ją japonams.

Muto tvirtina, kad vokiečiai 
reikštų savo pretenzijų ir gra 
sintų.

Australijos premje
ras Nęw Yorke

NEW YORK, N. Y., geg. 14 
d. — Australios premjeras Men- negu tūkstantį italų kareivių lavonų. Manoma, kad tai yra bri-
zies atvyko į New Yorką ir pa tų paskandinto laivo aukos.
sakė kalbą per radiją. —

Menziės tvirtina, kad naciu Įlnonu 
negalima sumušti nepavartojus 
visų kovos priemonių. Visa bri-
tų imperija žino, kad kova yra 
labai sunki, bet vis dėlto ryžo
si ją vesti, nes nenori gyven
ti gėdoje.

Britai skaito savo pareiga ve
sti kovą, kol naciai bus sumuš
ti. Netrukus Menzies išvažiuos 
į Australiją.

Dūkštų gyventojams 
duoda okupantai

KAUNAS, Lietuva, geg. 14 
d. — Dukštuose kasdien turė
tų būti suvartojama po 2,000 
kilogramų duonos, o pagamina
ma tiktai 1,000.

Kepėjai pagamina tiktai pu
sę tos normos, kurią nustatė 
patys okupantai. Anksčiau kiek
vienam gyventojui į dieną iš
eidavo po riekę duonos, bet da
bar jie gauna tiktai pusę rie
kės.

Pati “Tarybų Lietuva” skun
džiasi tokia padėtimi ir patei
sina gyventojų nepasitenkini
mą.

2,000 valstiečių gavo 
po karvę

KAUNAS, Lietuva, geg. 14 
d. — Oficialiai skelbiama, kad 
2,000 naujai įkurdintų valstie
čių gavo iš valdžios po karvę

Tenka pastebėti, kad nauja
kurių, neutimčių karvių, skai 
čius siekia iki 30,000.

Sovietų atstovai ske.bia, kad 
karves naujai įkurtiems valstic-

-KNUDSENUI DUOTOS PIR^ 
MENYBfiS TEISĖS

WASHINGTON, D. C., geg. 
14 d. — Senato karo komisija 
nutarė duoti karę gamybos pir
mininkui pirmenybės teises 
įvairiuose karo medžiagos ga
minimo reikaluose.

Kai' sužinota, kad Knudser. 
mano atsistatyti iš OPM, jeigu 
tos teisės bus keno kito, bet 
ne jo rankose.

Knudsen aiškina, kad jis ne
gali tinkamai organizuoti karo 
pramonės, jeigu neturi teisės 
nutarti kuri medžiaga bus pir
ma gaminama, o kuri antroj 
eilėj.

WASHINGTON, D. C., geg. 
14 d. — Įstatymas užsienio lai
vams konfiskuoti ir naudoti 
įvairiems tikslams jau perduo
tas senatui.

Jį patvirtino kongresas ir se
nato komisija. Paskutinį žodį 
šiame reikale tars pats sena
tas. 

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Šiandien Churchill padarys viešą valdžios pranešimą apie 

Hesso pabėgimą.
— Rudolf Hess pasimatė su Hamilton, atskridęs į jo lau

kus. Hess perdavė Hamiltonui visą eilę svarbios informacinės 
medžiagos, kurią pastarasis perdavė britų valdžios atstovams.

— Hess sakosi, kad jis yra pasiryžęs padėti britams su
naikinti Hitlerio režimą, kuris veda į bolševizmą visą Europą.

— Ministeris Eden perspėjo japonus, kad ekonomiški su-, 
varžymai bus galioje visoje britų imperijoj, jeigu japonai ne
pripažins britams privilegijų Kinijoj.

— Prancūzų Tunisijos pakraščiuose jura išvertė daugiau

Von Papen atvyko į Turkiją ir matėsi su prezidentu

— Iš Kolumbijos pranešama* kad sovietų Rusijos pirkliai 
užpirko labai didelius kiekius kavos vokiečių kariuomenei.

— 21 “skrendanti tvirtovė” iš Kalifornijos aerodromo nu
skrido į Havajų salas karo garnizonui sustiprinti.

— Britai turi žinių, kad vokiečių karininkai orlaiviais at
vyko Syrijon.

— Britai skelbia, kad Irake ramu, nėra pakaitų pozicijose.
—- Prancūzai neįsileidžia šveicarų laikraščių į savo kraštą.
—Prancūzų Tunisijon jura išmetė 30,000 litrų benzinos, 

kuri buvo skirta italų aviacijai.

čiams suteikė galinga Rusija, 
tuo tarpu tas karves bolševi
kai atiminėja iš stipresniųjų 
ūkininkų ir dalo naujakuriams.

Popieriaus fabrike 
girtuokliauja

KAUNAS, Lietuva, geg. 14 
d. — Valdžios atstovai skelbia, 
kad Juliaus Janonio vardo po
pieriaus fabrike esama didelės 
betvarkės.

Yra žmonių, kurie nepralei
džia progos išsigert;, darban 
ateina įsilinksminę ir dažnai la
bai pavėluoja.

Rimti darbininkai, kurie anks
čiau sąžiningai atlikinėjo savo 
darba, dabar labai dažnai ve- 
luojasi ir kartais visai į darbą 
neateina. Popieriaus gamyba 
žymiai sumažėjusi.

Stikliams neduoda 
drabužių

KAUNAS, Lietuva, geg. 14 
d. — Kauno stiklo fabriko 
“Aleksotas” darbininkai skun
džiasi dėl specialinių drabužių 
stokos.

Darbininkai neturi pirštinių 
ir dažnai. sųsipiausto rankas. 
Darbininkai patys kelis kartus 
skambino į aukštesnius komi
tetus darbo priemonių reikalu, 
bet rezultatai buvo labai blo
gi.

Be drabužių negalima stiklas 
gaminti ir prižiūrėti karštos 
krosnys.

Prezidentūra atiduo
ta pionieriams

KAUNAS, Lietuva, geg. 1 1 
d. — Nepriklausomos Lietuvos 
prezidentūros rūmai atiduoti 
bolševikų partijos pionieriams. 
Okupantai stengiasi juose iš
auklėti Stalinui ir Maskvai iš
tikimus jaunus bolševikus.

“Inkaro” fabrikas, kuris ne
senai ėjo lenktynes su kitais 
fabrikais, nepagamino reikalin
go guminių padų skaičiaus.

Komitetas skundžiasi, nes 
laiku jiems nepristatyta suo
džių, o dabar spauda neteisin
gai juos užpuola.



NAUJIENOS, Chicago, III.
■*>»■*> i I i' Ri—lUy ■« J-MRi . ..........................

Ketvirtai., gegužes 15, 1941

M w»waĮpw:
THURSDAV E.INA KA£ KELI

9

, - ĮSTEIGTAS • MARIJOS * JURGELIONIS NES

IŠ LIETUVIU BRIGHTON PARKO MOTERŲ 
KLUBO

MOTINOS DIENOS MINĖJIMO PROGRAMA

Nors palyginamai Lietuvį 
Brighton Parko Moterų Klubas 
yra visai jaunutė organizacija, 
vos tik prieš šešis metus įsteig
ta, tačiau ačiū narių darbštu
mui, jis yra atlikęs gražių ir 
kredito teikiančių darbų.

Klubas turi savo dainininkių 
grupę, kuriai vadovauja nenu
ilstanti darbuotoja Anelė Zabu- 
kienė. Praeitą žiemą Klubas į- 
steigė anglų kalbos mokyklėlę, 
kurią maloniai sutiko vesti 
Louise Narmontaitė, kuri iš 
profesijos yra mokytoja ir mo
kina dideles klases DuSable 
High School.

Rytietė veikėja

Kaip ir apvainikavimui savo 
sėkmingo sezono šis Klubas su
rengė Motinos Dienos paminėji
mo vakarą. Toks jų parengimas 
įvyko Syrenos Svetainėje pra
eito sekmadienio vakarą.

Programą vedė Klubo pirmi
ninkė Anelė Zabukenė, kuri 
padarius trumpą įžanginę kal
bą apdovanojo sekančias mot;- 
nas, kurios išbuvo Klubo narė
mis nuo pat pirmųjų Klubo die
nų. Gražius gardenijų korsažus 
prisegė ponioms Puniškienei. 
Staniulienei, B.irokienei, Kara
liūnienei ir Misč.kaitienei, p-e’ 
Narmontaitei irgi buvo įteiktas 
gardenijų korsažas už joąjgasi- 
darbavimą Klubo veikloj.^ 

z ir > - /i
Programą irgi išpildė, be ma

žo išskyrimo, pačios Klubo na
rės ir jų vaikučiai. P-lė Nar- 
monlaite trumpais bruožais api
budino Klubo veiklą ir paminė
jimui Motinos Dienos paskaitė 
tos nenuilstančios darbuotojos 
ir dailės mylėtojos, musų giliai 
gerbiamos Marės Dundulienės, 
parašytas eiles, pavestas Lietu
vos Motinėlėms, šios eilės tilpo 
šiame Skyriuje Motinos Dienai 
pašvęstoj laidoj 1910 metais.

Jaunuolių kontribucija šioj 
programoj susidėjo iš dainų, 
deklamacijų ir šokių, kuriuos 
atliko Rita Mario Schultz, Vio- 
lel Stanulis ir grupė mergaičių 

E. Zabukas, H. Alginas, V. 
Adesiunas, A. Mazeris ir E. Miš- 
čikaitis. Iš svetimų dąlyvių pro
gramoj buvo duetas ponių Me
ra vičienės ir Norkienės, Suval
kiečių choro, Sonijos Pipirą i lės 
vedamo. Jaunuolių Balalaikų 
orkestro, J. Budrevič aus veda
mo. Programą atidarė ir užda
re palies Klubo Choras ir k kibo 
dainininkių grupė.

žodžiu, programa buvo įvai
ri ir jautei, kad kek\i uis da
lyvis stengėsi ai duoti savo ge
riausia pagerbimui š os Moti
nos Dienos Ga’la tik, kad pu
blikos nebuvo perdaugiausia, 
bet tas, matomai, nenupuldė 
rengėjų ūpo, ir jos ateityje ža
da dirbti dar daugiau.

Daug energijos ir darbo šio 
Klubo veiklai pašventė jo pre
zidentė Anele Zabukiene ir už 
lai jai piikbuso kred tas. Kar
lu, žinoma, kreditas priklauso 
ir visoms narėms, kurios taip 
gražiai kooperuoja visuose klu
bo darbuose. —N. G.

GERAI ŠEIMININKĖMS 
ŽINOTI, KAD:

Norint palaikyti vidurį pe
čiaus geram stovyje, reikia iš
trinti susirinkusias rudis gerai 
su “sand paper” ir tada ištrinti 
visą vidurį su alyva.

!■—Khimynka

Petronėlė Jurgeliutė 
Pavyzdinga lietuvaitė — ji da

ro nuolatinę pažangą savo 
darbuose

Prieš kelis metus mes daž
nai spaudoje matydavome tiek 
paveikslus, tiek ir aprašymus 
tūlos lietuvaitės darbuotės. Ji 
buvo musų Amerikoj gimusi 
lietuvaitė — Petronėlė Jurge
liutė.

Pradėjom pažinti ją nuo pa
čių jaunųjų dienų, kuomet ji 
turėjo ilgas juodas kasas, da
lyvaudavo Miko Petrausko 
koncertuose ir operetėse ir bu
vo žinoma kaipo gabi mergai
tė. v

Vėliau atsimename, kaip ji 
atvyko New Yorkan dirbti SLA 
raštinėje. Atsimename, kaip ji 
būdama New Yorke ir sunkiai 
dirbdama nuolatos lavinosi, vi
suomet dėmesį kreipė ir aktin
gai dalyvavo visame lietuvių 
veikime.

Būdama gabi, energinga ir 
tikrai pavyzdinga darbininkė 
SLA raštinėje, p-lė Jurgeliutė, 
nors ir jauna amžium, buvo 
paskirta eiti SLA Centro Sek
retoriaus atsakomingas perei
gas. Šioje vietoje ji dirbo per 
suvirs dešimts metų, ir prie jos, 
organizacija gražiai augo kaip 
nariais, taip ir turtu.

Bet laikai keitės ir p-lė Jur- 
geliutė rezignavo iš šios sek
retoriaus vietos ir netrukus už
ėmė vietą socialės pagalbos 
skyriuje prie New York o Court 
of Domestie Relations.” ši po
zicija reikalauja tam tikro 
aukšto išsilavinimo ir mokslo 
kreditų, kartu, žinoma, ir pa
tyrimo. P-lė Jurgeliutė turė
dama didelį patraukimą prie 
tokio darbo lankė universite
tą kad galėtu įgyti reikalin
gus kreditus, ir jos darbas ta
me “sočiai scri’’c” skyriuj* 
buvo toks puikus, kad ji nuo
latos žengė pirmyn, šiandien 
ji užima žymią poziciją šioj 
milžiniškoj įstaigoj, ir džiau
giasi tuo, kad gali pagelbėti iš
rišti komplikuotas problemas, 
kurias sutinka ypatingai mo
terys ir mergaitės tokiam did- 
rtiiestyje, kaip New Yorke.

Rašytojai šių žodžiu buvo 
linksma gauti pasveikinimą 
nuo p-les Jurgeliutes iš Ricb- 
mond, Virginja, kur ji buvo 
nuvykus visai savaitei kaipo 
delegątė į “American Psydhi* 
atric Ąssociation” konvenciją. 
“Čia įgijau ne tik moksliško, 
bet ir istoriško žinojimo”, rašo 
Jurgeliutė, ir “sutikau lietuvių 
net ir Šioj konvencijoj,” toliau 
ji rašo.

Geriausio pasisekimo tau, 
Pet, tisuose tavo darbuose.

'—-Nora

MOTINAI NEPASIEKIAMAM KRAŠTE
Motinos diena ateis ir praeis, ’
O aš vis lauksiu, galvosiu —
Viltis apsivylimo kalnais praeis, ' / ;
O aš vis lauksiu, svajosiu. • į,’-f ,

Aš klausiu nežinomos paslaptie^, 
Kuri atsako tik “gal butp. W 
Ar bus, kas mano motinai raokąMšties, 
Ar vienai senelei vergijoj reiks būt.

Ar turi ji sūnų ir dukrą,
Kurie Motinos Dienoj ją gJrtkS W 
Nupirks jai gražią dovanėli* >' *
Ir vargų išvagotus veidus pabučiuos?

“Gal būt” vis atsako nežinia, 
O mano krūtinėj nerimsta širdis •— 
Sunkios mintys vargina mane, 
Ir ašaros graužia mano akis.

Musų tėvynę užklupo raudonas vagis,
Jis žaidžia jos sūnų ir dukrų likimu, 
Kas verks ar ne — o Motinos vis;-'?:" 
Nes jos sūnus ir dukros velka jungą svetimų.

Motinos diena ateis ir praeis, 
O aš vis lauksiu, galvosiu — s 
Viltis apsivylimo kalnais praeis, 
O aš vis lauksiu, svajosiu.

—M. R Y—-nė
(PASTABA: šios eilės buvo gautos per volai dėl Motinos 

Dienos laidos, tad talpiname šią sayaitę. —N. G.)

: sveikata.
Dažnai šiam skyriuje dedami

straipsniai apie sveikatą ir kaip 
saugoli vaikų sveikatą. Tikiu, 
kad nebus pro šalį ir vėl at
kreipti s kai lytoj ų dėmesį į šį 
klausimą.

Ypatingai yra svarbu vėl 
kreipti dėmesį į sveikatos rei
kalus, nes kasdien gydytojų ty
rinėjimai jaunų vyrų pašaukiu 
į valdžios tarnybą parodo, kad 
sveikata musų jaunimo yra blo
gesnė, negu kad buvo pereito 
karo laikais.

Tai keistas dalykas, kad taip 
yra, kada kiekvieną dieną iš vi
sų pusių yra skleidžiamos ži
nios apie saugojimą sveikatos 
per radio, per laikraščius, per 
žurnalus ir per įvairius pagar
sinimus. Mokyklose, pradinėse 
ir aukštesnėse yra mokinama 
apie sveikatą daug daugiau,, ne
gu kada nors buvo.

Tai kodėl statistikos surinki

mas su gydytojais į laiką.
Regularis atsilankymas pas 

gydytojus su tvarkingu gyveni
mu su reguliarėmis valandomis 
dėl darbo, miego ir poilsio ir 
valgant kaip i’eiKia visa tai 
palaikys žmonių sveikatą aukš
tam stovyje.

MOKYKLA
Lietuvių Brighton Park Mo

terų Klubo anglų kalbos moky
kla laikys savo paskutinę šio se
zoną lekciją. Klasė bus ketvir
tadienį, gegužės 15 d. lygiai 
7:30 vai. vakaro, 4454 S. West- 
ern A ve. Lekcijos nieko nekai
nuoja, nes aukštos mokyklos 
mokytoja įtarė L. Narmontaitė 
aukoja savo laiką, o narė K. 
Mocievičiene — vietą. Naujos 
mokinės yra irgi prašomos da
lyvauti, nes jos gali užsiregis
truoti kitam sezonui.

—Narė P.
mai parodo, kad musų gyvento
jų sveikata yra žemiau nupuo
lusi? Galima sakyti, kad di- 
džiaus'a priežastis yra jauirmo 
ir levų apsileidimas.

Kas Daryti.
Tad ar nebūtų gerai pripra

tinti vaikus iš mažens saugoli 
savo sveikatą? Reikia taip pri
pratinti, kad kas metai, sergą 
ar ne, visi piliečiai lankytų gy
dytoją ne mažiau, kaip du sy
kius sveikatos patikrinimui. Sa- 
kys:me, rudenį ir pavasarį. \

Nea t įdėlioki te, matykite gy
dytoją, kad ištirtų padėtį jusij 
ir jūsų vaikų sveikatos. Pava
saris yra geras laikas dėl to
kio tyrinėjimo, nes žiemos slo
gos dažnai palieka ža'zdų ir 
silpnumų.

Be to. reikia nueiti pas dan
tų ir akių gydytojus ne mažiau 
kaip du sykius per metus. Iš 
pinigiško atžvilgio yra daug pi
giau pamatyti gydytoją auks- 
čiau, negu kada yra per vėlu. O 
iš sveikatos atžvilgio nėra ge-į 
resnių pasekmių, kaip susitari- Į

MASAŽAI 
SULIESĖJIMUI IR 

GARO PIRTIS 
Lengvas būdas suliesėti, 

vartojant elektrikinį 

EXRCYCLE
15 MINUČIŲ Eflė
MANKŠTA VVr
SURIJA Mankštos, A
7 sykiai už .......

MILLER’S 
IN S TIT U T E 

30 N. Dearborn St. 
Pitone DEARBORN 2742 

Valandos: nuo 10 ryto iki 7 v.
LIETUVAITĖS 
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IŠ CHICAGOS LIETUVIU MOTERŲ KLUBO 
VEIKLOS

Poniai Smetonienei rengiamas priėmimo popietis 
gražiai pavyko

Dalyvavo per septyniasdešimts 
moterų

Chicagos Lietuvių Moterų 
Klubas per savo 18 metų gyva
vimo laikotarpį jau nekartą 
rengė arbatėles ir kitas pramo
gas priėmimui ir pavaišinimui 
iš svetur atvykusių lietuvių. 
Viena tokia įžymesne proga 
įvyko praeitos savaitės trečia
dienį. Tą dieną minėtas klubas 
surengė pietus priėmimui p-:os 
Smetonienės. Puošniam Black- 
stone viešbutyje susirinko per 
70 klubo narių ir jų viešnių, 
kurių tarpe buvo kelios įžy
mios svetimtautės kaip ponios 
Abbott, Meder ir kitos.

Po skanių pietų, klubo prezi
dente, Ona Biežienė, pasveiki
no garbės viešnią, p-ią Smeto
nienę, ir visas susirinkusias, ir 
perstame rengimo komisijos pir
mininkę, Vandą Byanskienę to
liau vesti popiečio programą.

Ponia Byanskienė gražia lie
tuvių kalba įdomiai tvarkė ir 
vede programą.

Varde klubo ji perstatė kal
bėti vieną iš palyginamai nau
jų, bet veikFų narių, Lillian 
Vanagai tienę, ir labdarybės ko
misijos ilgametę pirmininkę 

'Bronę Pivariunienę. Niekas, 
man rodos, negali taip vaizdin
gai nupiešti klubo labdaros 
darbus, kaip, p-ia Pį.variunįenė. 
Juk ji per metų metus ėjo ir, 
rodos, dabar eina ir pildo tas 
sunkias pareigas šios komisi
jos. Ką tokios atsakomybės 
reiškia, gali pilnai įvertinti tik
tai tos, kurios aktualiai d:rbo 
tokį darbą ir įvertinti ponios 
Pivariunienes nuoširdų atsida
vimą jam. Ji yra tikrai bran
gus ir šiame darbe nepavaduo
jamas asmuo. Ji trumpoj, bet 
gyvoj kalboj nupiešė klubo nu
veiktus darbus šioje srytyje.

Per visus savo aštuonioliką 
metų šis klubas turėjo tiktai 
šešias prezidentes, keturios iš 
kurių dalyvavo šiame parengi
me. Ir eilėje jų pirmininkavi
mo p-ia Byanskienė perstatė, 
be dabartines prezidentės Onos 
Biežienės, ;dar Dr. S. Šlakienę, 
Norą Gugienę ir Oną Kirienę 
(ponios Elias ir Stankūnienė 
nedalyvavo). Jos visos pasakė 
trumpas kalbas.

Po šių kalbų sekė programos 
muzikėlė dalis. Jaunoji smui
kininkė, Onytė Navicką i tė-Kar- 
navičiene, akompanuojant Ge
novaitei Lotcytei, gražiai išpil
dė Mlinarskio Mazurką ir rin
kinį lietuviškų dainelių, pačios 
Karna vičienės sudėtų.
“Ten, Kur Nemunas Banguoja, 
Tarp Kalnų, Laukų...”

Sekama kalbėtoja buvo mu
sų ponia Juzė Daužvardienė. 
Kadangi ji turi tokį puikų 
“command” lietuvių kalbos ir 
aiškų supratimą ir planą to, ką 
ji nori savo kalboj pasakyti 
tai ji visados pasižymi kąipo 
įdomi kalbėtoja. Aišku, kad 
ponios Daužvardienes kalba 
buvo karštai patriotiško pobn- 
džio, kurioje buvo įpinti žo
džiai iš liaudies dainų ir ištrau
kos iš Mairionio nemirštamos 
poemos — “Mano Gimtinė”.

Ponios Daužvardienes kalba 
buvo^kaip ir introdukcija pa
čios svarbiausios tos dienos 
viešnios p-ios Smetonienės, ku
rią susirinkusios sveikino karš
tai ir ilgai.

Ponia Smetoniėnė matomai

buvo giliai sujaudinta viso šio 
priėmimo, ir nuoširdžiai dėko
jo, kaip klubui, taip ir rengi
mo komisijos pirmininkei, p-iai 
Byanskienei už tą progą susipa
žinti ir paviešėti su tenais su
sirinkusia moterų grupe.

Savo kalboj p-ia Smetonienė 
trumpai apibudino tuos svar
biuosius praeitų dviejų metų 
įvykius Lietuvos gyvenime. Ji 
išreiškė didel.o pas'gerėjimo 
Amerikos lietuvių pasiryžimu 
dirbti Lietuvos naudai. “Praei
tyje Lietuva aiškiai jautė Ame
rikos lietuvių pagalbos ranką 
ir tikisi, kad nebus pamiršta ir 
šioj taip skaudžioj ir tragingoj 
valandoj”, tarė p-ia Smetonie
nė.

“Pasaulio įvvkiai rodo, kad 
gal negreit gale ime sugrįžti 
savo tėvynėn Lietuvon... Busi
me čia su jumis ir dirbsime 
kartu su jumis tol, kol jėgos 
leis. Jeigu yra kokių nors klau
simų šiame susirinkime, arba 
iškils vėliau, kuriuose aš galėsiu 
suteikti paaiškinimo arba pata
rimų, noriai tą padarysiu. Ap
sigyvensime kokį laiką pas po
nus Mackevičius, kur bus ga
lima pasiekti mus”, toliau pa
sakė kalbėtoja.

Poniai Smetonienei užbaigus 
savo jausmingą kalbą, klubo 
prezidente Ona Biežiene įteikė 
jai. dovaną nuo klubo ir pa
kvietė ją būti klubo garbės na
re. Ponia Smetoniene išreiškė 
savo gilią padėką už dovaną ir 
maloniai priėmė kvietimą būti 
klubo garbės nare.

Dar ilgai po visos šios pro
gramos susirinkusios nares ir 
jų viešnios turėjo progos asme
niniai pasisveikinti ir pasikal
bėti su ponia Smetoniene. Ir 
be abejo, kad ilgai jos neuž
mirš tos progos praleisti popie
tį ponios Smetonienės draugi
joj, už kurią dėkojo Chicagos 
Lietuvių Moterų Klubui ir ren
gimo komisijos pirmininkei, 
poniai Byanskienei. —ALMA.

Maistas
Veda MORTA RUGIENB

Bavariškas Braškių 
(Žemuogių) Kremas

2 šaukštai želatinos miltelių 
puoduko šalto vandens 
karšto vandens

% puoduko cukraus
1 puodukas šviežios braškių sun* 
kos
% kvortos .plakamos grietinės
Supilkite želatino miltelius į šal

tą vandenį ir palikite 10 minučių 
mirkti. Tada pridėkite karšta van
denį, cukrų ir lengvai maišykite.

Sutrinkite braškes (galite naudo
ti ir kitokias uogas arba vaisius). 
Tiek sutrinkite, kad sunkos susida
rytų 1 puodukas. (Galite tai pada
ryti su tarka ar bulvių trintuVu).

Pridėkite sunką prie želatino. 
Kai pradės tirštėti, suplakite stip
riai grietinę, ir “Įvyniokite” ją į 
kremą. Nemaišykite. Sudėkite į for- 
m4 ir sušaldykite.

KAS KALTAS?
Mano gyvenimo reikalai su

veda mane su daugeliu motinų. 
Su kai kuriomis išsikalbėjus, 
tenka išgirsti daug nusiskundi
mų ant savo sūnų ir dukterų. 
Teko girdėti keistų išsitarimų.

Sako, geriau bučiau nepa- 
giindžius savo sunaus, kuris 
man dabar tiek širdies skaus
mo ir rūpesčių sudaro savo 
prastais pasielgimais.

Kita motina skundžias, kad 
jos dukrelė, vos tik 16 metų, o 
jau vėlai naktimis pareina na
mo. Subarti jau visai nebesi- 
jduoda. Subarta grąsina apleisti 
namus. Sako, dar tokia jaunu
tė, o jau alkoholis ir cigaretai 
svaigina jos silpnutį kūnelį ir 
dar nesubrendusį protą.

Dar viena .motina nedrąsiai 
su skausmu širdyje išsitarė, 
kad jau ir kaimynai pastebėjo 
mano mergaitę mašinoje vėlai 
gilumoje nakties su vyriškiu 
nepadoriai eliganties. Sako, bai
su ir pamislyti, kur tas musų 
jaunimas nueis. Bet ne visas 
jaunimas yra toksai. Labai 
akylus, apsišvietę tėvai išaugi
na savo sūnus ir dukteris pa
vyzdingais žmonėmis.

Žmogų galima prilyginti prie 
augalo. Pavyzdžiui, prie gėlės. 
Pasėjus gėlę darželyje, jei ją 
apleisi, neravėsi piktažolių, ne
laistysi, paliksi Dievo valiai, tai 
ta gėlė neaugs, nežydės taip 
gražiai, kai]) atidžiai apižurėta 
gčiė.-augtųr^ ' ’

Žių^gaųs.. auginimo proble
ma yra laba i sunkh Kad išrišu/s 
tą sunkią problemą nors pavir
šutiniškai, mes tėvai, o ypač 
motinos, turime paklausti sa
vęs: kaip mes savo sūnūs ir 
dukteris auginame nuo pat ma
žens. Ar mes sėjome į jų jau
nulę sielą moralybės ir doros 
grūdelius? Ar mes turėjome 
savo mintyje, kad musų jau
nuoliai, sulaukę tam tikro am
žiaus, turės susidurti su gam
tos įstatymais, taipgi doros ir 
moralybės reikalavimais?

Ar mes kada nors, tėvas ir 
motina, pasikalbėjome rimtai 
reikale musų mylimų vaikučių, 
kad juos išauginti sveikais ku
rni, protu '.ir dvasia? Ar mes 
kada nors pasitarėme kokiu 
budu tas galima įvykinti, kad 
jie butų gerais žmonėmis, nau
dingi sau ir visuomenei? Ar 
mes kada pasitarėm kokius raš
tus mes tėvai turime skaityti, 
kad subudavoti t virtą v moraly
bes pamatą musų jaunuolių 
sielai ?

Ar mes nors retkarčiais rim
tai su musų jaunuoliais pasi
kalbėjome jų gyvenimo reika
lais, kad juos supažindinus su 
tais keliais, kuriais jie žengia į 
nežinomą, užburtą ateitį? O 
gal mes juos paliekame Dievo 
valiai, kaip tą gėlę, kuri neleis
tom a. be priežiūros apaugo 
piktžolėmis? Gal mes ne sykį 
pasakėme: kaip pasiklos, taip 
ir išsimiegos?

Mielos motynėlės, jei kurios 
iš musų esame nepatenkintos 
dukrele ar šuneliu, tai pirma 
paklauskime savęs, ar mes atli
kome šventą ir sunkią tėvų pa
reigą, ar išpildėme tas užduo
tis, kurias paminėjau? Jei ne, 
tai kas kaltas, kad musų vai
kai nueina nuo tiesaus kelio? 
Vaikui neužtenka maisto ir 
drabužių, jam reikia dar ir 
dvasios peno. —K, P. M.

Naujiena Pavasarinis
PIKNIKAS

Gegužės 25, 1941
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NAUJIENOS, Chicago, III.

Clevelando ir Ohio Žinios
.......-— - •■■■«!

Po Smetonos atsilankymo
Per ilgą laikę musų koloni

jos tautininkai pranašavo ir 
skelbė visiems, kad p. Smeto
na aplankys musų koloniją

rikos. Jie per ilgą laiką dėjo 
pastangas ir agitavo, kad ga
lėtų kaip galima geriau pasiro-

SĮ.75
Kvorta
$g.00

Galionas
Vienas kotas suteikia jūsų mau
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 i

i Liųuid TILING 1 kenas 35c 
į 1 Šepetys ........................ 25c

Vertė, 60c £
Viskas už 25c j

No Mail Orders i

dyti su didžiule minia p. Sme
tonos pasitikime.

Štai tas istorinis įvykis atsi
tiko balandžio 27 dieną, kada 
p. Smetona atvyko į musų dvi
dešimties tūkstančių lietuvių 
koloniją. Be to, dar galima pri
durti, kad tautininkai dažnai 
pasigiria, jog jų vadovybėje esą 
apie aštuonios dešimt tūkstan
čių lietuvių Ohio valstijoje. Ir 
jie mane, kad iš to milžiniško 
skaičiaus vis dėlto gerokai da
lyvaus p. Smetonos sutikime. 
Reiškia, kad iš anksto buvo 
svajota apie dideles pasekmes.

Tačiau rezultatai nebuvo to
kie geri, kaip kad buvo tikėta
si. P-as Smetona atvyko ir išli
po iš traukinio mažoje gelžke- 
lio stotyje, į kurią pareina 
traukiniai nuo Pittsburgho. 
Publikos susirinko dar mažiau, 
negu pati stotis. Viso publikos 
galėjo būti maždaug apie po
ras šimtų, be kaupo. Na, o tas 
p. Smetoną, tur būt, nustebino, 
kad liek mažai lietuviškos pub
likos iš tokios kolonijos tesusi
rinko jį pasveikinti ir pagerbti

Robertson & Co
, /'The Housc 0/ Liquld Tiling"

1342*44 W, Madlson St. 
6340*42 N. Clark St.

2514 Devon Ava.
434 E. 79th St.

929 Davls SU Evanstoa 
904 S. Fltth Ave„ Maywood

dą. O dar daugiau jį ir kitus 
nustebino, kad policijos matėsi 
daugiau, negu lietuviškų patri- 
jotų. Matyti, policijos viršinin- 

j kas manė, arba buvo infor
muotas, kad iš dvidešimties 
tūkstančių lietuvių turės susi
rinkti keli tuksiančiai. Tada, 
žinoma, prie stotos susirinks 
lab?i didelė žmon ų minia i” 
reikės tvarką daryti.

Svečius pasveikino majoro 
| vardu policijos kapitonas J. Sa
vickas, ir taipgi P. J. Zuris, ku
ris yra gavęs iš Smetonos val
džios medalį. Vienas tautietis 
pareiškė: girdi, kai aš Lictuvo* 
je lankiausi, tai manęs niekas 
neprileido nė pamatyti prezp 
dento. O kai tamsta atvažiavai 
į musų miestą, tai aš viską pa
likęs atėjau su tamsta pasisvei
kinti. Reiškia, čia buvo paša* 
kyta tas, kas tikrai buvo ma
nyta to gero tautiečio.

Pono Smetonos apsilankymo 
proga Lietuvių Kultūriniame 
Darželyj buvo atliktos ceremo
nijos, kurios ir paprastai atsP 
būna atsilankius kokiam sve
čiui, kuris būna su darželio 
darbais supažindintas. Publi
kos galėjo būti maždaug apie 
penketas šimtų. Bet yra trigu
bai buvę ant mažesnių parengi
mų. Pagaliau ir bankietas p. 
Smetonai pagerbti nebuvo 
skaitlingas. Nors buvo užsakyti 
pietus dėl šimto ir pusės žmo
nių, bet dalyvavo tik biskį virš 
šimto. Vadinasi, iš visų pusių 
visuomenės pritarimo nebuvo, 
o kareiviai neignkluoti negali 
prieš priešą stoti...
Ką apie tai kalba pašaliniai

Daugelis vietos lietuvių sa
ko, jog yra gėda mums nuo ki
lų tautų, geda mums ir kalbė
ti, kad mes stojam į kovą už 
laisvę, už demokratiją, už at- 
steigimą nepriklausomos. Lietu
vos. Esą apgailėtina, kad nėra 
vienybės, nėra sutarimo. O ko
dėl nėra? Todėl vienybės nėra 
kad daromi visokie išsišokimai.

Nauji sparnai lėkdint tavo upę! Kas tai. -naujo pri
sidėjo! Ir kas tai naujo pridėta cigaretui taipgi-— 

tad jis dar smagesnis!

Kas tai NAUJO* tapo pridėta!
Vlsl Old Golds pas 
jūsų krautuvininką 
dabar yra NAUJI .
Old Golds. Tas Z 
pat pažįstamas /įSž 
pakelis.

JŪSŲ LAUKIA naujas gyvas skonis, malo
nus kvapsnys šiandieniniame Old Gold. 

Jis pareina iš parinktinio importuoto tabako! 
Pabandyk naujus Old Golds —dar malones
nius! Atsidaryk pakelį šiandien!

NAUJA .. . praizinh iš Rytinio Viduržemio tabakas, 
kurio smulkūs lapai širdies pavidalo padaro garslqjq 
Old Gold's sudėtĮ net dar malonesnę. Jo gausa dabar 
brandinama mūsų Amerikiniuose sandėliuose užtikrina jums 
šiuos puikesnius Old Golds visai eilei metų.

Z* Seniausi Amerikos Tabako prekijai—JsIkDrę 1760

FOR NEW

PACKARD - CHRYSLER - PLYMOUTH
3451 

Archer Avė.

Tel, 
VIRginia ‘ 

2332

4030
Archer Avė,

,'i r*’
VIRsrinia

1515

BALZEKAS MOTOR SALES
“U VVILL LIKĘ US”

M A D

Gegužės 11 diena yra skiria
ma motinoms ir vadinama 
Mothers Day. Tai daroma, kad / 
šeimynos nors sykį per metus’ 
atsimintų savo motinas, kurios 
yra tiek vargo ir. kančių pane- 
šusios auklėdamųs šeimynas. 
Yra didelis skaičius sūnų ir 
dukterų, kurie gyvena tolimuo
se kraštuose, atsiskyrę nuo sa
vo motinėlių ir l|įl)ai retai vu 
jomis pasimato. Račiau, kada 
ateina motinos dig0ą, tai dau
guma atsimeiia <• močiutę^ 
ir pasveikina jas, palinkėdami 
gražios ir linksmos ateities. 
Daugelis nors ir su menka do
vanele pasveikina. :

’< C • 4 • *

Šiais metais mdtinos diena 
buvo labai liūdna7 ne vien mo
čiutėms, bet ir daugeliui sūnų, 

dėtų prie visų lietuvių ir dirbtų | jyĮjĮijonaį pasaulio motinų apsi-

mą, kad prezklentas Smetom 
’ankėsi ‘Dirvoje”. Vadinasi 
aplankė tą įstaigą, kuri įėmė 
jo politiką per ilgus metus. 
Reškia, negali pasigirti, kad 
rėmė lietuvių tautos reikalus, 
dirbo dėl atste'g’nio pilnos de
mokratijos Lietuvoje, bet rėmė 
tiktai vieno esmęns po itiką. O 
pats p. Smetona ir pąs'akė, kad 
buvo yrh ir bus' lĮie'tuvBš' pre
zidentu. Tai kaip darbas eis 
sklandžiai. P-as Smetona savo 
kalboje glaudžia visus į vieny
bę, bet tuo pačiu sykiu save 
stato pirmoje ir aukščiausioje 
vietoje. Jeigu p. Smetona pa
mirštų vadovybę, bet tik prisi-

TiirtasVhš$5,500,000.00
Apart Apsaugos, Turime (M r n nnn no 
ATSARGOS FONDĄ Virš’HUUjUUU.UU

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupvmo Pinigų 
MOKAME DIVIDENDŲ 31/2%

iEEOĄLMflNGS
LOAN ASSOClATIONoF Chicago .

JUŠTIN MACKIEWICH, Eres. CMaM 
4192 Archer Avenueuj ra 

VlRginia Ilki Ęr*T_į

i -*•

Modern Roofing Co.
1821 SO. LAWNDALE AVĖ.

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

— Pilnai Apdrausti —

and LOAN ASSOCIATTON 
OF CHICAGO 

Mokame 314% Dividendą 
2202 W. Cermak Rd. Canal 8887 

Ben. J. Kazanauskas, Sec.
T vmts SLOPO,000-00

S A BERGMAN
1524 W. 63^51./^

CORNER 63RD & JUSTINE.
Southslde Member of Associated 

Paint Stores.
BERGMANE PAVASARIO 

IŠPARDAVIMAS
malevų, sienų popieriaus Ir langų Aeidų. 
Ateikite i didžiąją krautuvę prie Justine 
gatvės kampo ir gaukite dykai sienų 
popieriaus pavyzdini knygų. Dekoruokite 
dabar—mokfiklte vCUau pagal BERG- 
MAN’S naujuoju Lengvaus Biudžeto pla
nu. 10 savaičių mokėtis. Ateikite ir pa
klauskit smulkmenų.

Sienų popierių nutrimuoja dykai. 
PRISTATYMAS DYKAI 

EsB*A-Bee vidaus žibanti balta Ir visos 
naujausios spalvos virtuvėms ir maudy
nėms maleva.
Ess-A.Bee Fiat Maleva luboms ir miega
mosioms balta ir 12 spal. Ess-A-Bee 4 
valandų varnlžaa gerai dėvisi ir nesidė- 
mėja baltai vandeny. G? ad O fT 

GALIONAS * I avO 
Popierių Valyklls arba H. R. H. po Oc 
Atdara antradieniais, ketvirtad. ir feefcta- 

(deniais iki 9 P. M.
Tel. PROSPECT 3440

Atrodykite Metus Jaunesni 
NATŪRALIAI ATRODANTI

Dantų Fleitai

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

$050
tJ iki

$35CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long A venų e 
Telefonas PORTSMOVTH 9022 

POCAHONTAS Mine Run iš geriausių, 
mainų, daug dulkių išimta >7.80 
Perkant 5 tonus ar daugiau.

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
' Sales Ta* ekstra.

BLACK BAND LUMP ....... 59.75

padarytų 
dentistų.

laisniuotų . . . Apkain.
Nemok.

Hejna Brosdėl atgavimo Lietuvai nepri
klausomybės, tai viskas eitų 
daug geresniu keliu. Ir tada, 
jeigu atvažiuotų Lietuvos pre
zidentas, tai jį sutiktų milžiniš
ka lietuvių minia.

Kitą sykį parašysiu daugiau 
apie tai, ką pašaliniai kalba.

^0

a » 
trafiko nelaimėseClevelando

jau žuvo per penkiasdešimt 
žmonių nuo šių metų pradžios.

P-ai
buvę Clevelando

Ona Baltrukoniene lankėsi 
pas savo dukterį ir žentą pp. 
Rastenius Baltimorėje. 
Rasteniai yra 
gyventojai.

4683

DVI PAVYZDINGOS 
KRAUTUVĖS 

4184 Archer Avė. 
3142 W. 63rd St

NAUJIENOS Pattern Dept
1739 S. Kalstė J St, Chicago, III 

čia {dedu 15 centų ir praiau
atsiųsti man pavyzd} No............
Mieros ..................... per krutinę

(Vardas ir pavardė)
■ •«••»»»••»•••••••••••••«*••**••••**•••*•*••••*«•••••«««• •••••• 

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

34,

verkė graudžiai motinų dieno
je. Milijonai motinų negalėjo 
sulaukti pasveikinimo nuo sa
vo sūnų, nes pasaulio žmogžu
džiai juos šiandien kankina ka
ro laukuose. Taipgi ’milijonai 
jaunų vyrų turėjo skaudamas 
širdis, nes jie irgi negalėjo mo
tinų dieną pasveikinti savo mo
čiutes, kurios 
to amžiaus, 
žmogžudžiai 
savo rankas.

išaugino juos iki 
kada tie pasaulio 
pasigavo

DOMINIKAS KURAITIS Savininkas
AGENTAI

juos į Jonas Rodinas, Jonas Jasinskas 
Ant. Labanauskas, II. Rajewski 

“Shbrty”

Pleitai 
Pataisomi

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

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

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

Sekm. 10 iki 4.

Taigi linkėkime, kad 
nančiais melais motinų 
butų daug laim’ngesnė ir nebū
tų tokios pasaulio skerdynės.

atei- 
diena

No. 4683—Pavasarinė suknelė su švarkeliu. Sukirptos mieros 
36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 ir 50.

Norint gauti vieną ar dau- f"""*- 
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš-i 
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., Chicago, TU, _____ K

COLUMBUS, Ohio. —- Stale 
Liątior Director Tąylor prane
ša, kad per pirmų$Jt;ris šių me
tų mėnesius darė arti penkio
likos milijonų dolęrių apyvar
tos. Tai reiškia, kad nemažai ir 
pelno padarė. Taipgi praneša, 
kad biznis eina geryn kas mė
nesį. Mat, žmonės dabar gerai 
dirba, tai ir išsigerti myli.

b s «
Kl. Jurgelionis prisiuntė visą 

maišą aplikacijų, kad SLA na
riai išpildytų ir po dolerį pa
siųstų, o Jurgelionis prisius 
jiems po savo rųšies laikraštį. 
Dar giriasi, kad tame laikraš
tyje jis daug garsinsiąs Susi
vienijimą. Neaišku, kodėl jis 
nori tokias pastangas dėti Su
sivienijimo garsinimui. Juk 
kaip tik atbulai. Kada jis “Tė
vynę” redagavo, tai jau buvo 
pradėjęs rašyti, kad buk tai 
niekai iši Susivįenijimo ir jis 
einąs velniop. O dabar jau sa
vo kaštais nori kelti jį aukštyn! 
Visgi yra juokdarių žmonių.

BUICK SALES
VIENINTĖLfi LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

NAUJA VIETA:

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

VISI TELEFONAI:
ATLANTIC 4290

DYKAI Aprokavimas
NEREIKIA NIEKO (MOKĖTI, 

36 Mėnesiai Išmokėjimui. 
Tikra lietuvių kompanija.

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

Sophie 
Barčus
RYTINE RADIO 

VALANDA 
— iš stoties —

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vaL vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

Jonas Jarus I

SOUTH GENTER PLUMBING & 
HEATING SUPPLY G0MPANY 

(N, W. kampas 
State ir 55th St.)

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.
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily’ Ntws

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

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

3c per copy.
Entered as Second Clas? Matter 

March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St.» 
Chicago, III. Telefonas Canal 8500.

Lietuvių Tarybos suvažiavimas
Šiandien Chicagoje susirinks Amerikos Lietuvių Ta

ryba (Lietuvai Gelbėti Taryba) apsvarstyti keletą svar
bių klausimų. Trys Tarybos nariai gyvena Chicagoje, ki
ti — kituose lietuvių judėjimo centruose. Visa Taryba 
susideda iš 11 narių — po 3 nuo trijų musų srovių ir po 
1 nuo dviejų susivienijimų. Išsimėčiusi po įvairias kolo
nijas, Taryba negali sėkmingai veikti.

Todėl pirmas šio suvažiavimo tikslas bus sudaryti 
veikiančius Tarybos organus. Numatom# suorganizuoti 
Vykdomąjį Komitetą iš asmenų, gyvenančių vienoje ko
lonijoje, arba pavesti tiems asmenims Valdybos pareigas. 
Planuojama, be to, įsteigti nuolatinį Amerikos Lietuvių 
Tarybos sekretoriatą arba biurą kuriame nors Amerikos 
centre — AVashingtone arba viename stambiausiųjų did
miesčių. Prie sekretoriato butų pravartu turėti ir infor
macijų biurą, kuris teiktų žinias apie Lietuvą plačiajai 
Amerikos visuomenei, leisdamas kartkartėmis brošiūrė
les arba nuolatinį biuletenį.

Toms įstaigoms palaikyti ir numatomiems darbam^ 
atlikti, suprantama, reikės lėšų. Suvažiavimas turės šį 
klausimą išspręsti.

Teks apsvarstyti ir lietuvių santykiavimo galimumus 
su kitų pavergtųjų Europoje tautybių grupėmis. Karas 
ir totalitarinių diktatūrų smurtas sujungė tų tautybių 
likimią į daiktą. Jų visų bendra viltis demokratijų per
galėje. Jei karą laimėtų Hitleris ir jo talkininkai, juo
dieji ir raudonieji fašistai, tai laisvų tautų Europoje ne
beliktų.

Dirbdami dėl savo gimtojo krašto atvadavimo, A- 
merikos Jietuyjai gau^ didžiausią paramą iš Jungtinių 
Valstybių, kurios savo ^prezidento lupomis yra pareiškia 
sios griežtą pasiryžimą dėti visas savo pastangas, kad 
totalitarinių agresorių pajėgos butų sunaikintos.

Antra vertus, patys Amerikos lietuviai turi aiškiai 
nusistatyti, kad jų veikimas butų suderintas su tais prin
cipais, kuriais vadovaujasi Amerikos demokratija. Ne fa- 
žizmas, ne bolševizmas ir ne nacizmas turi būti musų ke- 
liarodis, bet — Demokratija.

Nepriklausomos Lietuvos atsteigimas mums reiškia 
kartu demokratijos atsteigimą Lietuvoje, šitame klausi
me neprivalo palikti vietos jokioms abejonėms. Nėra 
šiandien prasmės “karti” tų, kurie nusidėjo praeityje lie
tuvių tautai, paneigdami demokratijos principus ir su
laužydami savo priesaikas. Bet pasitikėjimo jais nebus 
tol, kol jie neparodys savo darbais, kad jie nuoširdžiai 
stengiasi atitaisyti žalą, kuri buvo padaryta Lietuvos 
žmonėms. ■

Tiktai Lietuvos žmonių valdoma Lietuva galės būti 
nepriklausoma Lietuva, kadangi jos nepriklausomybė re
miasi tautos apsisprendimo idėja. Tauta, kuri nesugeba 
pati spręsti savo likimą, nėra verta laisvėj. Reikia tikė
tis, kad Amerikos Lietuvių Taryba šituo klausimu pasi
sakys visai aiškiai — tuomet jos darbas turės entuzias
tiškų plačiųjų masių paramą.

Psychologiniai ir moraliniai ginklai
Daugumą savo nuostabių pergalių kare Hitleris yra 

laimėjęs ne vien tiktai motorizuotomis 'divizijomis, ka- 
nuolėmis ir bombonešiais. Norvegija buvo užklupta ne
pasiruošusi, Francuzij a pasidavė, pirma ; negu jos tvirto
vės iššovė vieną šūvi; Romanija ir Bulgarija kapitulia
vo visai be kovps. i

Hitleris susilpnino, o kai kur ir vispi sunaikino, sa
vo numatytų aukų atsparumą propaganda ir “penktosios 
kolonos” organizavimu. Jisai su dideliu pasisekimu var
tojo ir tebevartoja moralines ir psychologinęs k^vps prie
mones, i ;

O demokratijos šitų ginklų Jigšįol beveik nepaisė, 
Karo pradžioje, tiesa, Anglijos lakūnai barstydavo Vo* 
kietijoje daug visokių agitacinių lapelių, šokdami HU* 
lerio vergus sukilti prieš rudąją diktatūra, Amerikos 
laikraščiai, juokaudami, sakydavo, kad tai “confetti ka
ras”. Bet kai tas popierų barstymas matomų vaisių ne
davė, tai propaganda sąjungininkų pusėje buvo visai ap
leista. !

Francuzijos valdžiai (kuomet ji dar kariavo) siūle- 
si padėti tūkstančiai Vokietijos pabėgėlių., kurių eilėse

|8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

. 3c 
18c 
75c

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu:

Metams —_________ _____
Pusei metų .......... .. .......... .
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija _____ ______
Savaitei________ ________
Mėnesiui ...............................

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj 
paštu: (Atpiginta)

Metams  $6.00
Pusei mėtų ........... . .............— 3.25
Trims mėnesiams 1.75
Dviem mėnesiams _____ _ 1.25
Vienam mėnesiui.75

Užsieniuose:
Metams ________   $8.00
Pusei metų________________ 4.00
Trims mėnesiams___  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

buvo daug pasižymėjusių nacizmo priešų — socialdemo
kratų, darbininkų unijų vadų ir t.t, Jie turėjo ryšių su 
žmonėmis Vokietijoje ir žinojo, kaip į juos kalbėti. Bet 
Daladier vyriausybė ne tiktai jų pasiūlymą atmetė, o ir 
suvarė daugumą tų pabėgėlių į koncentracijos stovyk
las. Gi maršalas Betainas sutiko ne vieną jų išduoti na’ 
cių budeliams!

Kuomet Francuzija pargriuvo ir daliai anti-naciškų P°? Įai sPronka išnagų senoji, 
Vokietijos pabėgėlių pavyko vargais-negalais pasprukti nes- x 1
j Angliją, tai ir čia jie buvo priimti ne kaip talkininkai vietOs kilmės kapitalistus, vals- 
kovoje prieš Hitlerį, bet kaip “pavojingi” žmonėis, kurie tietį vergą ir miesto darbinių- 
turi būti pastatyti po sargyba. Apie 800 jų valdžia išga- ką, stengiasi dirbtinai, dargi su 
beno į Kanadą ir apgyvendino kempėse, aptvertose spyg- užsienio reakcijos pagalba išsi- 
liuotomis vielomis. Tik prieš keletą dienų, buvo paskelb- }?4<ytl J5?1”® ,\r pavirtę “dide- 
ta, kad Londonas įsakė tuos kalinius paleisti. rTdand net I

Kad demokratines valdžios šitaip elgesį, tam pir- „ės duoti visuomenės reikalam, 
miausia yra kalta senoji pažvalga į karą, kaip į kovą kiekvieną valstybės pasiruoši-j 
tiktai tarp armijų. Šių dienų karas yra kova tarp tautų mą, kur reikia apsaugai — sa- 
— kova, kurioje civiliniai gyventojai dažnai atlieka sun- botažuoja, dangstosi buk kovo- 
kesnes ir pavojingesnes pareigas, negu kareiviai fronte, toials svetimą kapitalą,

Bet yra ir kita priežastis, dėlko demokratinių šaliųnv. /.-.i . x - xx. . v n ..1 . klU kapitalo jr t.t. saukia prievaldžios hgsiol nesistenge pavartoti prieš hitlenzmą mo- vienybes, bet... p0 jų vaijovy- 
ralinių ir psychologinių ginklų. Tose šalyse buvo įsigalė- be...
jusi nuomone, kad naciai taip tvirtai sucementavo savo 6is parazitinis elementas reb 
jėgas Vokietijoje ir taip užkerėjo žmones savo laimėjL Į kalingas išvalyti čia pat arba jis

, o tuomet 
kas žino kaip, toli ir kur nu
ves įvykiui... k

n.
Ne geresnėje padėtyje už ki- 

apie tai Londono ir Wash-1 tas yra Čilė.
Čilė per paskutinį dešimtmetį

mais mūšių laukuose, jogei susprogdinti juos iš vidaus j 
negalima. Hitlerio ir Stalino “penktosios kolonos” veiki
mas buvo pastebimas visur, bet kad demokratijos imtų 
organizuoti savo šalininkus totalitarinių agresorių kon
troliuojamose teritorijose, 
ingtono valstybės vyrai negalvojo.

Tik dabar, kai pabėgo iš Vokietijos Rudolfas Hessas, I i)Cr£yven° ne vien^ skaudų vi-1 
tai visi pamate, kad ir hitlenzmo mašinoje ne visi snu-1 čai> sąmoksla* bllvo kasdiįni.! 
bai yra tvarkoje. Jeigu nacių partijos viršininkas ryžo- n6 maideiė, gi paskutiniu laiku; 
si pereiti į priešo pusę, tai, matyt, yra nemažai žmonių dargi atvirai kalbama, jog aptir
toje partijoje, kurie nebenori sekti paskui “fiurerį”. O naši nauja revoliucija, bet daug 
jeigu jau ir patys naciai priešinasi Hitleriui, tai kokia baisesnė, vos ne sprendžiamoji, 
nuotaika turi būti Vokietijos liaudyje, kuriai šis karas Tiesiog reikia stebėtis sočia- 
dar nieko gero nedavė, o vargo neša kasdien vis daugiau lis.° P\ezideJlto (hplomatimais 
ir daugiau? Vokietijos nacizmas gali vienų gražių dienųI alių 24 d turint tiek parla. 
susmukti taip pat, kaip susmuko Italijos fašizmas. mente, tiek senate aiškią, abso- 

Šituo atžvilgiu Hesso pabėgimas turi neapsakomai liūtę reakcionierių daugumą.
didelę reikšmę, nežiūrint ar anglai išgaus iš pabėgėlio Treti metai reakcijos sabota- 
daug nacių karo paslapčių, ar ne. Pats faktas, kad ant- žlb sąmokslų ir visgi išsilaikyta 
rasis Hitlerio įpėdinis savo noru pasidavė priešui, liūdi- valdzl°Jc;
ja, jogei nacių vadovybėje jau nebera pasitikėjimo sa- L Dartiios narvs Pedro A- 
vim. Demokratijos dabar pradės prieš rudųjų diktatūrų guirre Cerd£l( gaiįma sakyti, vi- 
moralini ofensyvų. Įsai netikėtai’laimėjo 1938 m.

prezidento rinkimus ir kuomet 
reakcija apsižiūrėjo — buvo jau 
vėlu tuos rinkimus panaikinti, 
nes tai butų iššaukę nepapras
tą krašto sukrėtimą, kurio pa
sekmėmis vargu reakcija bebū
tų džiaugusis.

Bet tai nei kiek nepakeitė pa
dėties, nes socialistas preziden
tas, turėdamas reakcinį parla
mentą ir dar biauresnį senatą, 
nieko negalėjo padaryti, o prie
do turėjo dar taip vadinamą 
“Liaudies Frontą”, kuriu buvo 
susitelkę pradedant nuo palšų
jų demokratų ir baigiant komu
nistais, kurie visi žiurėjo savęs, 
kiekvienas norėjo pasinaudoti 
kito sąskaiton ir nieko 
nenudirbti ir neleisti 
tiemš ką nors padaryti.

Šalia taip vadinamo 
“Liaudies Fronto” susidarė taip 
vadinamas Reakcinis frontas pa
sivadinęs “Frente Anticomunis- 
ta Chileno” (Antikomunistinis 
Čilės Frontas). Vieni ir kiti lau- 

’ I kė tik progos pulti vienas kitą, 
bet jei antikomunistinis fron
tas buvo ir pasiliko vieningus, 
taip vadinamas Liaudies Fron
tas buvo palaida bala, demago
gų krūvelė, kurioje kiekviena 
partija, o ypač radikalai ir ko
munistai sau už nuopelną skai
tė (ne visam Frontui) jei kas 
gero pasidarė, gi kaltino kitus,

Iiįįį iFilliįiir^'iį-. |l i, , i 

problemas, su kprjomU ji su
siduria. Demokratijoje žmo 
nes turi teisę reikalauti va- 
dovybčs.”
Jokios ankietos negali pava

duoti žmonių atstovų galvoji
mo. Yra daug problemų vab 
džioje, kurias gali tinkamai iš
spręsti tiktai kompetentiškį as
mens, kurie yra tam darbui pa
skirti. Jeigu tie asmens savo 
proto nevartos, o tik žiūrės, ką 
mano “dauguma”, tai jie neat
liks savo- pareigos.

Atrodo, kad ir prezidentas 
Rooseveltas kai kada neturi 
drąsos padaryti, griežtesnį žipg- 
snį, atsižvelgdamas į Gallup’o 
balsavimo skaitlines.

BAISESNIS DAIKTAS 
KAIP KARAS

Pavergtos Lietuvos žmonės 
yra taip baisiai prispausti ir iš’ 
naudojami, kąd jie net trokšta 
karo. “Naujienose” vakar buvo 
išspausdintas laiškas, kurį ga
vo vienas lietuvis kanadietis. 
Rašydamas savo seserei, jisai 
sako:

“Onute, Antanas areštuo
tas. Lietuvoje persekiojimas 
didžiausias. Kas kiek — ka
lėjimas ar mirties bausmė. 
Mes laukiame, kad kiltų ka
ras, tai gal tuos rusus uba
gus išvytų. Su kuo tik pasi
šneki, visi laukia karo, ba jau 
gyventi neįmanoma.”
čia turime pavyzdį, kuris aiš

kiai rodo, kad yra pasaulyje 
baisesnių dalykų ir už karą. 
Vienas tokių dalykų, tai — di
delis žmonių išnaudojimas ir 
priespauda. Laisvės trokštąs 
žmogus geriau mirs kovoje, ne
gu gyvens vergovėje. Į tokią 
vergovę šiandien yra patekusi 
Lietuva.

Bet dauguma Lietuvos žmo
nių, tur būt, tikisi, kad juos iš
vaduotų Vokietijos karas prįeš 
Rusiją, čia jie, žinoma, klysta. 
Vokietija galėtų lengvai sumuo
ti bolševikus ir išvyti juos iš 
Lietuvos. Bet Lietuva nebūtų 
laisva, tik vieni okupantai butų 
pakeisti kitais. Naciškoji vergo-, 
vė ilgainiui butų tokia pat ne’ 
pakenčiama, kaip bolševizmas.

Pavergtoms tautoms grąžim 
ti laisvę tegalį tik demokratijų 
pergale.

Hl"" H M

ANKIETOS, VIETOJE 
GALVOJIMO
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Amerikoje pastaruoju . laiku 
labai įėjo į madą vadinaisi

(Tęsinys)
Senoji reakciją, matydama,

privilegijuota padėtis, nes tupi 
tris nepermaldaujamus priešus;

“šiaudiniai: balsavimai” arba am 
kietos. Kai kurie laikraščiai, 
žurnalai ir tam tikros organi
zacijos dažnai tokius šiaudinius 
balsavimus daro, norėdami pa
tirti publikos nuomonę vienu 
arba kitu klausimu. Tuo yra 
labiausia pagarsėjęs Viešosios 
Opinijos Institutas, /tūriam va
dovauja Dr. Gallup. Jo daromos 
ankietos yra žinomas, kaipo 
“Gallup Poli”.

Politinėse diskusijose tie Gal- 
lup’o balsavimai yra nuolatos 
minimi. Jų skaitlinėmis remia
si tie, kurie stoja už pagalbos 
teikimą Anglijai, ir tie, kurie 
priešinasi konvojams. Pagal tų 
auklėtų rezultatus kongresmo- 
nai ir senatoriai sprendžia, ar 
žmonės tam tikriems valdžios 
sumanymams pritaria, ar ne, ir 
sulyg tuo balsuoja, darydami 
įstatymus kraštui.

Ar tai yra demokratiška pro
cedūra? Atrodo, taip; bet tik
rumoje—ne. Savaitraščio “New 
Leader” bendradarbis Willi 
Šchlamm nurodo, kad tai yra 
ne demokratija, bet demokrati
jos karikatdra. Kuomet valdžios 
atstovai arba įstatymų leidėjai 
vadovaujasi ne savo išmanymu, 
bet tuo, ką mano “dauguma”, 
tai jie išsižada savo iniciatyvos. 
Vadai turi vesti žmones, o ne, 
kąip uodega, vilktis paskui dau
gumą, Jeigu prezidentas, sena
torius arba kongresmpnas iš’ 
mano ne daugiau, kaip viduti
niai piliečiai, tai kam jisai tą 
atsakingą vietą užima? Paini’ 
netasai rašytojas sako:

■ ■ ■ /.

“Demokratiškai nusistatę 
žmones uoliai saugoja, kad 
jų. valdžia bendrai elgtųsi 
taip, kaip žmones norį ir IL 
kiši/kad ji elgsis; bet kartu 
jie tyri reikalauti, kad val
džia, kuria jie išrinkę,4 savi 
protu ir atsakomybe spręstų

St, Miščikas-žiemys.

Čilė prieš rinkimus ar revoliuciją?...
jei kas nepasisekė. Kiekvienas 
vežė į savo pusę ir vežimas sto
vėjo vietoje, gi reakcija kasė 
jam duobę.

Provokaciniai komunistų 
streikai, demagogiška radikalų 
agitacija smulkioje buržuazijo
je ir dargi išdidus jų laikyma
sis, kaip vyraujančios partijos, 
nieko gero nežadėjo ir tas 
Frontas vis daugiau virto ne 
vienlypiu Frontu, bet kažkokiu 
chaosu.

Viskas pabiro sausio mėnesį, 
kuomet socialistai iš to Fronto 
išėjo nepakęsdami toliau ben
dradarbiavimo su komunistais, 
kurie sabotažavo viską, o ypač 
užsienio politikos klausimais, 
priešindamiesi didesniam ben- 

I dradarbiavimui su kitomis A- 
merikos valstybėmis, kas aišku 
ne į naudą jų ponams ir va
dams — Maskvoje bei Berlyne.

Iš karto visgi Frontas pasili
ko, nors ir socialistams išėjus, 
bet sausio mėnesio viduryje ra
dikalams pasisakius, jog jie 
skaito save savystoviais, nesu
rištais daugiau su kitomis par
tijomis sutartimis — faktinai 
frontas galutinai iširo ir busi
muose rinkimuose — kovo mė
nesį, kuomet bus renkama visas 
parlamentas ir pusė senato — 
kiekviena partija eina savisto
viai.

Koki gali būti rinkimų rezul
tatai sunku pasakyti, nors re
miantis visais daviniais, o ypač 

Į dapildomais rinkimais, kurie į- 
Įvyko tai vienur tai kitur pasku
tiniu laiku, reakcinės partijos 
turi prarasti savo pocizijas gi 
nenorėdamos prarasti — turės

Ir už tai kyla labai didelis 
klasimas kas įvyks pirma: suki
limas dešiniųjų ar rinkimai ir 
po to sukilimas. Vienas iš dvie-; 
jųjįvyks. : ' ' **•

Skleidžiama paskalai dargi, 
jog dešinieji negalvoja visai ei
ti prie rinkimų, nes juos pra- 

karto pereiti atvi- 

Liaudies Frontu

T"*

realaus 
dirban-

palaido

laimūs, gi iš 
ron kovon.

Vadinamo 
subyrėjimas
niuo antireakcines jėgas, prie
šingai sustiprino, nes vieton tuš
čių ginčų, vieton primesdami 
vienas kitam svetimas kaltes, 
galės savistoviai dirbti ir paro
dyti savo aiškų veidą. Daug di
desnis aiškumas ir rinkiniams 
ir kiekvieno laimėjimas bus ge
riausias barometras jų pajėgu
mo, ko nebuvo iki šiol, nes 
kiekviena partija tvirtino, jog 
jos dėka rinkimai laimeli, o 
svarbiausia — reikia žinoti kam 
teks vesti ateities laivą ir kuo 
reikės remtis.

Žinoma, jei prieisime Čilėje 
iki rinkinių.

Tiesa, Liaudies Frontui su
griuvus reakcinės partijos gali 
visgi mėginti rinkimuose laimę, 
tikėdamiesi daugiau laimėti kai
riųjų tariamai vienybei sugriu
vus, nors tai bergždžia viltis, 
nes kairysis frontas šiandien 
tuo sustiprėjo. Bet galima tik
rai pasakyti, kad po rinkimų be 
didesnio sukrėtimo Čilė neapsi
eis jr kas žino kur nueis ir kuo

Baigiant galima pasakyti, jog 
tiek Čilėje, tjek kitose Pietų A< 
merikos valstybėse jaučiamas 
nepaprastas nervuotujnas reak
ciniuose sluogsniuose ir blaives
nieji iš jų linkę pasiduoti liki
mui be pasipriešinimo, nes, gir
di, tai vis vien nieko gero mums! 
nesuteiks. “Atgyvenome savo 
laikus” — anot vieno reakcio
nieriaus.

Bet išalkusi aristokratijos 
jaunuomene žygių bei klerika
lai, taip nenori galvoti ir pasi
ruošę visų pirma dar kartą mė
ginti gyvenimo ratą pasukti ki
ton pusėn jėga.

Veltui pastangos!
(GALAS)

LIETUVIU KOLONI
JA BERLYNE

Lietuvių koloniją Berlyne su
daro veik išimtinai atbėgėliai iš 
maskolių bolševikų okupuoto
sios Lietuvos. .Lietuviai atbėgė
jai yra susispietę aplink Lietu
vos Piliečių Sąjungą. Iš viso 
Berlyne įgyvena apie pOO atbč- 
gėlių; likusieji atbėgėjai apsi
gyveno kituose Vokietijos mies
tuose.

Veik visi Sąjungos nariai yra 
buvusieji protinio darbo darbi
ninkai, būtent — tarnautojai, 
karininkai, advokatai, mokyto
jai, kunigai, universiteto dėsty
tojai, gydytojai, inžinieriai, stu
dentai ir gimnazistai, Jų bend
ras išsimokslinimas yra tarp 
keturių klasių gimnazijos ir u- 
n|ver»iletinių laipsnių. Didelė 
dauguma pragyvena iš savo 
darbo. Dauguma yra gavę dar
bo dviejose didesnėse Berlyno 
firmose. Apie pusė atbėgėlių 
dirba fizinį darbą, kiti gi dirba 
daugiausia raštinėse. Tačiau yra 
nemaža ir negaunančių darbo. 
Jie sunkiai vargsta ir yra rei
kalingi paramos,

Su šeimomis yra 38 Sąjungos 
nariai. Daugiausia narių yra 
tarp 28 ir 38 metų amžiaus.

Sąjungos valdybą sudaro: 
(pirmininkas), 
adv. J. Našliu- 
St. Yla ir Dr.

Dr. P, Karvelis, 
nas, prof. kun. 
P. Ancevičius.

Sąjunga daugiausia rūpinasi 
savišalpos reikalais, būtent, šel
pia nepasiturinčias šeimas su 
vaikais, remia besimokančiąją 
jaunuomenę, sušelpia naujai at
bėgusius, ko! jie gauna darbo ir 
pirmąjį atlyginimą, teikia pa
skolas drabužiams įsigyti, išlai
ko vaikų darželį ir kt. Be to, 
Sąjungos valdyba nemažai rūpi
nasi ir kultūriniais atbėgėlių 
reikalais. Praėjusį rudenį kun. 
Ylos iniciatyva Sąjunga įsteigė 
vaikų darželį, kuriant ė ■ dabar 
buriasi'visi mažyčiai atbėgėliai. 
Darželiui vadovauja ponia Rai-

Skipičio iniciatyvos dėka praė
jusį rudenį Berlyne įsisteigė lie
tuvių atbėgėlių choras. Šis cho
ras labai gražiai pasirodė per 
šių metų Vasario 16 d. minėji
mą. Chorui vadovauja pilnas 
pasiryžimo ir seniai jau toje 
srityje dirbąs musų tautietis p. 
Nakas.

Sąjungos valdyba deda žygių 
įsteigti atbėgėlių vaikams vasa
ros koloniją. Valdyba taip pat 
rūpinasi įsteigti specialius dvie
jų paskutinių gimnazijos kla
sių Lietuvos programa kursus. 
Tokie kursai duotų galimybės 
čia atbėgusiems gimnazistams 
įsigyti brandos atestatus. Vo
kiečių atitinkamų įstaigų suti
kimas tam reikalui jau yra gau-

Bendrai paskutiniu laiku pa
didėjus atbėgėlių skaičiui, padi
dėjo ir Sąjungos reikalai bei 
jos veikimas.

Sąjungos finansinė padėtis 
yra sunki. Iki šioj Sąjunga ver
tėsi daugiausia iš surinkto na
rių mokflSČlo ir iš Amerikos lie
tuvių paramos. Savaime su
prantama, kad padidėjus Sąjun
gos veikimui, ypač kultūrinėje 
srityje, ji Iš turimų nedidelių 
pajamų negales išsiversti, o tuo 
labiau negalės išlaikyti numaty
tų kursų, Taigi, jos darbų pasi
sekimas ir atbėgėlių būtiniausių 
materialinių ir 'kultūrinių rei
kalų patenkinimas daugiausia 
priklausys nuo to, kiek užjūrio 
lietuviai Sąjungą parems finan
siškai. Visų atbėgėlių viltys yra 
į juos nukreiptos.

Naujienų Pavasarinis
PIKNIKAS

Gegužės 25, 1941 
Liberty Darže 

Willow Springs, III.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”
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KENOSHA MARGUMYNAI
Jaunoji karta ir lietuvybė. — Įdomus vyras, kuris buvo 

pasitraukęs iš lietuvių gyvenimo, o paskui pradėjo 
skaityti lietuvių laikraščius. — Buvo pasirengęs va
žiuoti i Smetonos bankietą, bet kai patyrė tiesų, tai 
ir bilietus sudraskė. — Rockforde. — Ištekėjo p. J. 
Bartašiaus duktė. — Rodavičia jau organizuoja eks
kursijų j “Naujienų” piknikų, — Darbai.

Kai kūrei reiškia pageidavi
mą. kad vaikus reikia lietuvy
bės mokyti. Musų kolonijoje 
lietuvių jaunimo yra gerokai. 
Parapija turi ir savo mokyklą, 
kur vaikai yra mokomi ir lietu
viškai. Tačiau net ir daugelis 
parapijonų savo vaikus siunčia 
į viešas mokyklas. Be to, yra ir 
tokių, kurie vaikus siunčia į ki
tataučių bažnytines mokyklas.

Kaip ilgai Amerikoje gimęs 
jaunimas išlaikys lietuvybę, lai 
toks klausimas, į kurį vargu 
kas gali duoti tikslų atsakymą. 
Jei jau pirmoji karta pusėtinai 
nuo lietuvių judėjimo nutolsta, 
tai kas bus su antraja arba tre
čiąja?

Aš pažįstu vieną įdomų vyrą, 
kuris į Ameriką atvyko turėda
mas 16 metų. Tuoj jis pradėjo 
mokyklą lankyti. Iš pradžių jis 
dar šiek tiek domėjosi lietuviais 
ir lietuvių gyvenimu. Vėliau nu
taręs visiškai iš lietuvių tarpo 
pasitraukti. Girdi, patyriau, kad 
lietuviai nėra vieningi ir dėl 
menkniekių vieni su kitais pe
šasi. Nedalyvavau jokiame ju
dėjime, o vien tik siekiau savo 
tikslo, — prasimušti į pirmas 
eiles savo darbe. Dabar darbą 
turiu gerą ir atsakingą. Kadan
gi su lietuviais niekur nesimai- 
šau, tai niekas ir nežino, kad 
esu lietuvis.

Tiesą pasakius, per ilgą laiką 
„,ir aš nežinojau, kad jip yra lie- 
•> tuvis, nors.jis buvę .inąuęi kos- 

tumeris, O paslaptis išėjo į aik
štę tokiu bildu: kai kartą jis 
užėjo į mano dirbtuvėlę, tai 
kaip tik tuo laiku ląiškanešis 
atnešė pundą laikraščių: “Tėvyr 
nę”, “Keleivį”, “Laisvąją Min
tį“ ir “Trimitą“, Paliktus ant 
kaunterio laikraščius mano kos- 
tumeris J. K. B. pradėjo varty
ti. Pastebėjau, kad gal jis lie
tuvis, jei su tokiu atsidėjimu 
laikraščius varto. Atsakė lietu
viškai, kad taip. Pankui papra
šė, kad duočiau jam laikraščių

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

pasiskaityti. Pažadėjo netrukus 
juos grąžinti, žinoma, mielai 
sutikau duoti jam laikraščių. 
Po to jis retkarčiais vis atsilan
kydavo pasiskolinti laikraščių. 
Jis su pamėgimu skaitė “Trimi
tą” ir “Laisvąją Mintį”. Jis kar
tą man pareiškė, jog jaučias 
prisirišimą prie tėvynes Lietu” 
vos ir kada nors važiuosiąs ten 
nuolat apsigyventi.

{ platesnes kalbas apie Lietu
vą aš su juo neįsileisdavau. Ne
buvau visiškai prisiminęs apie 
Lietuvoje įsigyvenusį režimą. 
Taip buvo iki gegužės 3 d., ka
da jis netikėtai pas mane atva
žiavo ir džiaugsmingai pareiš
kė: “Noriu, kad Tamsta su ma
nim važiuotume! į Chicago, kur 
yra rengiamas prezidentui An
tanui Smetonai bankietas”.

Tariau ačiū už malonų pa
kvietimą, bet griežtai pareiš
kiau, kad į Smetonos bankietą 
nevažiuosiu. O nevažiuosiu dėl 
to, kad Smetona smurtu į pre
zidento vietą įsigavo. Teisėtai 
išrinktą Dr. Grinių jis areštavo 
ir privertė rezignuoti. Rezigna
cija buvo išgauta ginklo pagal
ba. Po to Smetona ėmė Lietu
voje šeimininkauti kaip koks 
diktatorius. Smurtininkų aš ne
galiu toleruoti, todėl ir į jo ban
kietą jokiu budu nevažiuosiu.

P-as B. mjstego. Girdi, man 
tie dalykai nebuvo žinomi. Aš 
turiu du tikietus į bankietą ir 
dvi vertingas dovanas: » vieną 
dovaną buvau manęs įteikti pre
zidentui, o kitą jo žmonai. Bei 
jeigu iš tiesų taip yra, kaip jus 
sakote, tai apie važiavimą į 
bankietą negali būti ir kalbos. 
Aš esu griežtas demokratijos 
šalininkas ir jokiu budu nesu
tiksiu diktatorius gerbti.

Tai taręs, jis tikietus sudras
kė. O dovanas, pridūrė jis, kol 
kas pasilaikysiu: gal sulauksiu 
to laiko, kada galėsiu jas įteik
ti teisėtam Lietuvos preziden
tui,

Jis tarė man ačiū už infor
macijas ir prašė, kad neskelb
čiau jo vardo.,

COPR. NECDLGČtAFT INC

.CROCHETKD JEWEl_RY .PATTERNTSSS© j
No. 2836 — Megstinįai papuošalai kaklui

I NAUJIENOS NEEDLECMFT DEfT., No. 2836 Į
I 1739 8o. Halsted 8t, Chicago, HL
’ I

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi Ko.,—_____ .
' 1

• Vardas ir pavardė-----------------------„------- -------------- „------------------------ |

Adresą^....,.--..—r ------------t—-------- r   Vi, y l. ^Vuimjii j

* Miestas |r -------------- -—----- — ------- 1
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1 Happy Birthday!

NAUJIENŲ-ACME Telcphoto
Pasaulinis bokso sunkaus 

svorio čampijonas Joc Louis 
pučia 27 žvakutes nuo “kė
kso” savo gimimo dienoj.

Bendrai imant, musų koloni
jos lietuviai nėra palankus Sme
tonai, Tačiau yra ir tokių (tie
sa, jų yra labai mažai), kurie 
visokiais budais lankstytųsi ir 
tupinėtų apie Smetoną, jei jis 
į musų koloniją atvyktų.

Yra žinoma, kad vienas kitas 
ir į bankietą buvo nuvažiavęs, 
vienok prisipažinti drovisi, At
rodo, kad dalyvavimą bankiete 
jie laiko nelabai garbingu daly
ku. Tiir būt, sąžinė graužia..

Balandžio 30 d. buvau nuvy-* 
kęs į Rockfordą, kur mano 
dukters duktė Lorena Nanmzik 
baigė Swedish American Hospi- 
tal School of Nursing.

(Baigimo ceremonijos ir di
plomų išdalinimas įvyko švedų 
bažnyčioje. Prasidėjo 7:30 vai. 
vakaro. Buvo inužikalė progra
ma ir kalbos. Slaugės sugiedojo 
“If Jesus Goes With Me”. Iš vi
so mokslą baigė 17 merginų.

Nors švedai yra gana pamal
dus žmones, vienok jų bažny
čioje nėra to (suvaržymo, kaip 
pas katalikus. Ten laisvai gali
ma ir pasikalbėti ir pajuokauti.

Į ceremonijas buvo atvykęs 
ir Dr. A. Braze su žmona.

Gegužės 3 d. p. Vytautui Bag- 6 0 0 0

The GOOD BEER for a

000 HEAD

alus 
kitę
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A'Mc/sr'iv/rH 
TAVEMPAU!

O štai Įrodymas! Tavam 
Pale buvo palygintas su 10 ge
rai garsinamų alų. Tuląs skai
čius kiekvieno alaus stiklinių 
stovėjo tam tikrą laiką po įpy
limo. Tavern Pale parodė 67% 
didesnę “galvą”, negu vidutiniai 
parodė kiti tikrinti alus. Patik
rinimas buvo daromas priežiū
roj AJtechuler, Melvoin and 
G 1 a s e r, Certįfikuotų Viešųjų 
Akauntantų, Chicagoje.

Ekspertai patikrina kiekvieną vi- 
v rimą tikslu užtikrinti delikatną 
Taverij Pale skonį ir išlaikyti jo 
ItoKybšs vienodumą.

. Bonkos yra aktualiai "Candlcd".
r kaip įciaušiniaį, ir pasižymi švu- 
rup)u’ tyrumu ir skaistuąiu, pirm 
negu išleidžiamos l publiką.

Mes TRIGUBAI Patikriname 
TAVERN PALE

THĘ ATLANTIC . 
BREWING COMPANV
1549 W. Fullerton, Chioago, IK.

PhoM UNcoki 8010

Kai Geri Draugai susi. 
tinka prie 19-tos skylės, tikrai 
geras alus yra visuomet įverti
namas. štai kada jus norite prie- 
teliško alaus, švelnaus draugin
go jums alaus. Ir toks alus yra 
Tavern Pale su jo maloniu sko
niu ir skaisčiu, spindinčiu geru
mų. Jūsų pirmas gurkšnys įti
kins jus, kad Tavern Pale yra 

gerai galvai. Taigi reikalau- 
Tavern- Pale šiandien.

PYLEĘĮAI: SpflžĮnffĮfJte su 
Tąvern Pale dlstribŲtorln 
tuojau, arba telefonuoklte

. y Atstęvąi periodiniai perka 
V Tavern Pale. kuris būna 
patikrinta* niusų laboratorijose. 
d6i Jo GEROS GALVOS, dfil jo 
skonip, spiiujojimo i? ' tyrume.

NAUJIENOS, Chicago, III. 
j donui German-American Home 
patalpose buvo surengta “siur- 
praiz parė”. Mat, gegužės 10 tį. 
Vytautas įžengė į stoną mote
rystės.

Nors vėlokai, bet nuvažiavau 
į “parę” Radau daug žmonių 
—vietinių ir iš kitur. Iš Chica- 
gos buvo pp, Tipshai, iš Cicero 
p-ia Kavaliauskienė ir Lt Lai
ką praleidome labai smagiai,

Jaunajam Bagdonui linkiu 
laimingo gyvenimo.

, —o—
Dėl Smetonos reiškiamų pre

tenzijų tituluotis prezidentu pas 
mus ir kaimyninėse kolonijose 
eina labai karšti disputai.

Nors asmeniškai Smetona 
man nieko blogo nėra padaręs, 
bet vis dėlto jo elgesio jokiu 
budu negalima pateisinti. Pir
miausia nėra pateisinamas tas 
smurtas, kurio pagalba j s į val
džią įsigavo, Nėra pateisinamo^ 
tos diktatoriškos priemonės, ku
rių jis griebėsi kraštui valdyti. 
Kalbėkime šiaip, kalbėkime 
taip, o turėsime pripažinti, kad 
Smetonos laikais spaudos ir su
sirinkimų laisves nebuvo. Kraš
tui valdyti buvo sukurtas pu
siau diktatoriškas režimas.

Bet štai, kai Lietuvą užklupo 
patentuotas diktatorius Stali
nas, tai Smetona tuoj pasirūpi
no savo kudašių išnešti ir atsi
dūrė ne pas kokį diktatorių, bet 
atvyko į demokratinę Ameriką 
sau prieglaudos ieškoti.

Pirmiau apie demokratiją jis 
nelabai palankiai kalbėdavo, o 
dabar, bėdos spiriamas, keičia 
savo nusistatymo gaires.

Bando jis demonstruoti savo 
patriotizmą ir meilę Lietuvai. 
Tačiau tai tik žodžiai, o ne dar
bai. Latvijos ir Estijos prezi
dentai pasiryžo savo krašte pa
silikti ir kartu su savo žmonė
mis kentėti. Jie tai tikrai pasi
elgė patriotiškai ir užsitarnavo 
iš savo žmonių pagarbą.

žinoma, nemanau smerkti 
Smetonos už tai, kad jis nuo 
raudonųjų banditų pabėgo: gy
vastis juk kiekvienam žmogui 
yra brangi. Bet, kaip sau nori
te, tai nebuvo ^didvyriškas žygis 
ir jokiu budu - juo negalima di
džiuotis.

Kad Smetona laimingai pabė
go. to jam niekas nepavydi. Bei 
keliais atvejais' diskreditavęs 
save, jis neturėtų per gvoltą 
veržtis į “tautos vadus”, juo la
biau Amerikoje, kur “tautos 
vadų” marke yra visiškai nu
smukusi.

Tai tiek apie p, Smetoną ir

jo pretenzijas.

Netrukus suskambės vedybų 
varpai p. J. Bartašiaus dukrelei 
Alice. Gegužės 24 d. ji išteka 
už Adolfo Zalatoriaus/ Jaunuo
liai neatmezgamu mazgu bus 
surišti §v, Petro lietuvių bažny
čioje,

Linkiu jaunuoliams kuo lai- 
mingfaurJo gyvenimo.

Gaila, kad žmones nepasirū
pina laiku savo duokles į pašai
pia draugijas sumokėti. Jie 
laukia tol, kol lieka suspenduo
ti. O kai kokia nelaimė suspen
davimo metu Įvyksta, tai viso
kių niekų apie draugiją prikal
ba. Tuo tarpu ne draugija yra 
kalta, o jie patys, Juk draugi
jos rašo nuostatus tam, kad jie 
butų pildomi, Visi nariai turi 

MODERNIAI BASINIAI PEČIAI 
te kia vsokeriopus v’rimui kitų — ruš ų per ų 

parankamus

S OI

/ 1. GREITUMAS — Greičiausiai ant 
į pečiaus virimas kada nors žinotas!
J 2. LANKSTUMAS — Bet kuris iš 
/ tuks anties įvairių karštumų tuojau!
i 3. EKONOMIJA — Modernus Gasinis 
F Pečius kaštuoja mažiau nupirkti — 
\ mažiau vartoti!

Visai Nerėkia Moknis Vaitoti
Moderninį Gas nį Pečių

?.^lengva Modernių Gasiniu Pečium. Galite virti su ma
žai vandens ir su daug vandens, kaip jums patinka! Modernus 
Crasmis Pečius padaro kepimą ir tušinimą lengvesniu. Pasėkos 
geresnes, nes automatinė kontrolė .pasalina reikalą spėlioti ir 
panaikina nepasisekimus.

Niekas nepralenks Modernaus Gasinio Pečiaus darbo ir 
maisto taupymo atžvilgiu, štai kodėl kuone kiekviena Chica- 
gos se^nyną, perkanti naują pečių, perka Modern Gas Rrange.

GERA NUOLAIDA UŽ JŪSŲ SENA PEČIŲ 
LENGVI MĖNESINIAI IŠMOKĖJIMAI

virimu!

$94.00
o 1 « Taksai Ekstra)(Sales Taksa^^^^

į in-a-drawe Porceiain-Lmed,
| Broiler e Keturi Sa-
I 16-inch Oyen Bur-
| va>mi Owen
I ners • t žinute1 tteat.C°Du Bo’ler BaB-Bear-
■ ing SeVvV D^s~ _

MODERN COOKĘRY.. CONSTANT HOJ WATER .. SILENT REFRIOtRATION . . OAS HEATINO

tas pačias teises ir visiems na
riams yra tie patys patvarky
mai,

—o—
SLA 212 kuopos susirinkime 

p. J. Rodavičia priėjo prie ma
nęs ir pareiškė; “Jei bus graži 
diena, tai 25 gegužės būtinai 
važiuosime į “Naujienų” pikui-1 
ką. Tamstos tai nepaliksime. 
Nuvažiuosime pas ponus Malė
jas į Waukeganą. o paskui vi
si drauge į pikniką trauksime.

Žinoma, pakvietimą aš priė
miau su padėka.

Darbai pas mus eina pusėti
nai. Kai kuriose dirbtuvėse įve
damas ir vįršlaikis. Jei darbi
ninkas dirba 10 valandų, tai 
moka už 11. šeštadieniais mo
ka už 7 vai. nors dirba tik pen
kias. —-C. K. Braze

Jei insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK
’ DR. P, VILEIŠIS

Atstovas
Prudential Ins. Co. of America 

175 W. Jackson HAR. £500
Home Office, Newark, N. J.

4432 S. California Avė. Laf. 0771

Remkite Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.—WHOLESALE 
4707 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 0014

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

?216 S. Hąlsted St VICtory 4965
Stogus, rynas, stoglangius ir 

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

apdraustas

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

and LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS, Sec.

3236 S. Halsted St CAL. 4118

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

PEOPLES 
Hardware & Paint Co.

1901 WEST 47th STREET
Tel, LAFayette 4139. . J

STATOME NAUJUS
NAMUS

• Murintus arba medinius
• Taipgi taisome senus
• Parūpinant paskolas 

lengvomis sąlygomis
• Jei turi lotą, pastatysim 

namą ir mokėsi už jį 
kaip rendą

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

• Aprokayimąs dykai

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

Phone LAFayette 5824

VICTOR BAGDONAS 
LOCĄL & LONG DUSTaNCĘ ' 

MOVING
Perkrauątom fųrničius, pianus Ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam į termas įr kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatėm an
glis į visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
S.yJ<į| Tel. VJPTOR1

• FOTOGRAFAS 
CONRAD 

FOTOGRAFAS 
Studija įrengta pir
mos rųšięs su mo
demiškomis u ž 1 r i- 
domis ir Ho!iywood 
šviesomis. Darbi 
{araųtuotas.

420 W. 63yd St 
Tel. ENG. 5888-5840

W ............  'T
SVEIKATOS KLINIKAS

TONSJLUfiį Cfl
Išima už ....................* IO.UV
PRABUVIMAS A
ligoninėje -............. *UU.UŲ
RAUPONGYSLTŲ M R rtft 
Išėmimas ir Ligon. ’rCv«W 
REUMATIZMAS $2.00^GYDO^VISOklAS LIGAS I

.....*1.00
DOUGLĄS PARK HOSPITAL
1900 SP. X$4zie AVe. Chicago

T

Garsinkite “N-nose’
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*NAUJIENOS, Chicago, III.

Laikrodžių 
Kompanija 
Pakėlė Algas

PERU, III. — Western C'ock 
Company dirbtuve, kontroliuo
jama General Time Instruments 
firmos, pakėlė algas 3,700 dar- 
b ninku 7%.

Firma ragina d rbininku 
“ekstra pinigus** investuoti val
džios apsaugos tonuose ir ženk
luose.

Bankas Atmoka 
Atsižadėtus 
Depozitus

LENA, III. jr— Kad išgelbėt 
Citizens State Bank of Lena 
nuo užsidarymo, jo depozitoriai 
atsižadėjo vieno trečdalio savo 
pinigų — $142,714.

Bankas išliko neužsidaręs, 
vėliau biznis įžymiai pagerėjo, ir 
dabar jis atmoka depozitoriains 
10% tų pinigų, kurių jie nebe
sitikėjo atgauti. 10% dividen
das siekia virš $14,270.

WWWWWVWVWW«V^ 
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 Kalinių Vartus.

Žuvo Lakūnas, 
Antra Sužeidė v

PONTIAC, Mich. — Nelol e- 
se sudužo lėktuvas, naudojam is 
karo lakūnams lavint . L i . 
Jack S. Slade, iš Eldorado, Ark., 
buvo- užmuštas, o serž. George 
Dellish, iš Anv 1 Lccrton 
Mich., buvo sužeistas

ValdininkaiJ 
Ljman

DETROIT, Mich. — Už ky
šius ir “protekciją” paleistuva
vimo ir pinigų lošimo įstai
goms, du buvę Wayne apskri
čio valdininkai vakar buvo nu
teisti kalėti 4y2 metų ir užsū 
mokėti po $2,000 pabaudos.

Jie yra, Duncan McCrea, bu
vęs prokuroras, ir ^Thomas C. 
Wilcox, buvęs šerifas.

Uždaro Krautuves 
Valandą Ankščiau

BENTON, III. — Pradedant 
iiandien, Bentono krautuvės bus 
uždaromos 5 vai. vakare, dietoj 
6. Taip bus iki rugsėjo 1.

šeštadieniais krautuvės bus 
atdaros iki 8-tos.

JlEAi, /b kVI i

IR VĖL LAIMĖJO. — Sensacingas žirgas “Whirlaway” neseniai laimėjo 
garsias Kent tieky Derby lenktynes, o sekmadienį vėl pralenkė visus kitus ark
lius ir laimėjo Preakness lenktynes, Pimlico, Marylande. Jis buvo paskutinis 
startuoti.

ŽUDIKAI NENORĖJO KALĖJUMAN EITI

Garsinkitės “N-nose”

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

JJoljn jf. (Bubeifcte
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

. ) J NAUJIENŲ-AcStE Tftlephoto ‘
“Pasiutę šunes” Esposito broliai, Anthony (kairėj) ir VVilliam (dešinėj),-kurių 

laukia elektros kėdė\už nužudymus Ncw Yorko gatvėj, turėjo būti įnešti ir įtempti 
į Sing Sing kalėjimą po to, kai bandė pabūti nuo policininkų vežusių iš teismo.AMBULANCE 

DIENĄ IR NAKTĮ 

Visi Tel. YARDS 17414742
4605-07 So. Hermitage Aue.
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

DyKai KOPLYČIOS VISOSE 
CHICAGOS DALYSE

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

Su POVILU ŠALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI

Chicagos. 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

HIIIIIIIIIICUIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Ambulance 
Patarnavi
mas Diena 

ir Naktj
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

YARds 1138
YARds 1139

ANTANAS
3307 Lituanica Avenue

M. PHILLIPS
Phone YARds 4908

ANTHONY 1
6812 So. VVestern Avė. 
1410 South 49th Court. Cicen

B. PETKUS
Phone GROvehill 0142

o Phone Cicero 2109

J.
4348 S. California

MULEVIČIUS
Avenue Phone LAFayette 3572

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

Telefonas YARDS 1419.

I. J
1646 West 46th Street

. ZOLP
Phone YARds 0781

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 188th Street Tel. Pullman 1279

ALBERT V. PETKUS
1704 So. Western Avenue Phone LAFayette 8024

Pagerbė Jauną 
Drąsuolį

Chicago Motor kliubas įteikė 
medalių 13 metų berniukui 
James Zelinka, 3025 So. Troy 
Street. Vasario mėnesį, rizikuo
damas savo gyvybe, Zelinka iš
gelbėjo nuo mirties 7 metų ber
niuką, bet jį begelbėdamas pats 
pakliuvo po automobiliu ir bu
vo sužeistas.

“Atsako Tiktai
Už Save^

Walter Krauklis, 5405 South 
Wolcott street, legaliam leidi
nyje praneša, kad “jisai atsa
ko tiktai už tas skolas, kurias 
pats užtrauks”.

KEISTI VAGYS, 
SUNKUS GROBIS

Nežinia ką jie su tuo grobiu 
darys, bet keli nežinomi vagys 
pavogė 10 ilgų bėgių nuo 
Northwestern gelžkelio linijos, 
prie Keeler ir Thorndale avė.

RADO DAKTARĄ
NEGYVĄ VONIOJ

Vandens pilnoj vonioj,^adr. 
10930 Longwood Drive, vakar 
buvo atrastas lavonas Dr. Hen
ry F. Fitzpatrick’o, garsaus 
Chicagos specialisto odų ligose.

Mirties aplinkybės dar nėra 
nustatytos.

Skelbimai Naujienose 
<uuUa naudą dėlto, 

Kad pačios Naujienos 
naudingo*

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS .

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

Serodomis ir Nedėl. pagal sutarti. 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutarei. 
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Mamų 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

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244 
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER' AVENUE 1 
Ofiso Valandos: 

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

Jis Tikrai
Nepyksta

FREEPORT, H.—Leroy Kar
kins, 20 metų amžiaus vyrukas 
Freeporte, buvo pašauktas į ar
miją. Kai kas gal eina metams 
tarnybos nenoromis, bet ne 
Karkins. Jisai apsidžiaugė.

Gavo pirmą kartą gyvenime 
progą traukiniu pasivažinėti, iš 
namų į karo stovyklą.

Autorizavo 
Dividendą

EAST MOLINE, III. — Vals
tijos auditorius autorizavo Man- 
ufacturers State banką išmokė
ti depozitoriams 11.8% dividen
dą, ^siekiantį $91,754. Viso de
pozitoriai bus atgavę 69% savo 
pinigų.

Šis dividendas turbut bus pa
skutinis.

Žuvo Po
Traukiniu

SALEM, III. — Eidama sker
sai gelžkelio bėgės, po Baltimo- 
re and Ohio traukiniu žuvo 76 
metų senelė, Mrs. Drederika 
Borwardt.

Naujienų Pavasarinis
PIKNIKAS

Sekmadienį,
Gegužės 25, 1941

LIBERTY DARŽE 
Willow Springs, III.

Michiganę Labai 
Daug Briedžių

Remkite tuos, kurie 
garsinasi

‘‘NAUJIENOSE*’

KITATAUČIAI
herzmaST

TŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Pfįsas ir Laboratorija b 
1034 # I8th St.. netoli Morgan SČ 

Valančios 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

BAY CITY, Mich. — Vieške
lių departamentas skelbia, kad 
šiauriniuose Micbigan miškuo
se yra labai daug briedžių. Vie
tomis jų tiek daug, kad auto
mobilių važiavimas pasidarė pa
vojingas.

Keistos
Laidotuvės

MAINE, III.—Maine valsčiaus 
kapinėse vakar buvo palaidota 
43 (m. chicagietė Sonja Moore, 
6049 Ridge avenue. Laidotuvių 
procesijoje žygiavo ir arkliai, ir 
grabnešiai buvo raiti.

Toks buvo velionės pageida
vimas.

Širdies Liga
Užmušė 360,000

SPRINGFIELD, I1L—Dužia
jam ikare amerikiečių žuvo 233,- 
184 kareivių.

Bet čia pat, Amerikoje yri 
priešas, kuris kasmet išžudo žy
miai daugiau žmonių, negu pa
trankos ir bombos. ,

Amerikoje širdies liga kas
met atima gyvybes 360,030 
žmonių.

'akiu specialistai
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

Optometricaily Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akįų 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

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. F. Pulsu cki Le Vau 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

4. Montvid M. D.
West Town State Bank Bldg 

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. Charles Sega!
OFISAS

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

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valančiai diena.
Phone MTDWAY 2880

i

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.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurire Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

DR STRIKOT/TS
Gvdvtoias Ir Chirurg-o? 
nfisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nūn 6 iki P 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. V EŽELIS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj .pagal sutartį.

Nestatys Naujo 
Tvenkinio

WASHINGTON, D. C. — Ar- 
mija atmetė pasiūlymą pastaty
ti naują tvenkinį skersai Illinois 
upę tarp Peoria ir Versailles, 
taipgi įrengti ten šliūžes ; lai-t 
vams.

Dr. Kari Nurkat
(NURKAITIS)

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

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

Yards 3089

DR. BRUNO J.
ZUBRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

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

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

Dentistai
4740 SO. ASHLAND AVENUE 

(Virš Anelės 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

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.)

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
Te!. CALumet 8877

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

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

3149 SQ. HALSTED STREET 
TeL VTCtory 2879
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LIETUVIAI LABAI DAŽNAI JĮ LANKO, BET 
VISAI PAVIRŠUTINIAI TEPAŽĮSTA 

Tas Linksmas — Ir Misteriškas Willow 
Springs Miestelis

(Tęsinys)
1989 m. federalė valdžia pa

skyrė $400,000 pastatyti tiltą 
prie Archer Avė. ir 63-čios gat
vės. Tas tiltas buvo baigtas sta
tyti ir atidarytas trafikui rug
pjūčio 15 d., 1940. Tai buvo be
galo didelis laimėjimas visiems 
vietos miesteliams (įskaitant ir 
Willow Springs), kurių gyven
tojai naudojasi Archer Avė. su
sisiekimu. Prie geležinkelio, Ar- 
goje, reikėdavo pralaukti po 
pusvalandį ir daugiau laiko. 
Darbininkui į darbą važiuojant 
tas sugaišindavo daug brangaus 
laiko. Vienok vietos gyventojų 
vienybė nugalėjo visas kliūtis, 
nors reikėjo atkakliai kovoti 
20 suviršum metų.

Platins Archer Avė.

pos yra įtaisytos miestelio lė
šomis. Ir šitokia “Sacharos ko- 
ronė” tęsėsi per 100 metų!

Apie 200 Lietuvių
Bet nežiūrint visų tų truku

mų Willow Springs augo-buj Gi
jo, jo gyventojų skaičius dau
ginosi. Miestelis dabar turi ar
ti vieno tūkstančio gyventojų; 
lietuvių bus apie 200.

Įveda Vandenį
neuž-

Fe-

per

irGyventojai nesitenkina 
tuo. Jie reikalauja geresnių, 
platesnių ir saugesnių kelių. Ii 
pasekmės jau apčiuopiamos, šį
met pradės platinti Archer Avė. 
nuo Argo iki Kean Avė., o vė
liau tęs tą platinimo darbą to
liau.

Taipgi ir vandentiekio įvedi
mas greitoje ateityje beveik 
tikrintas. Mat, šio miestelio 
ventojai vargo dėl vandens 
ištisą šimtmetį. Vieni kasėsi
linius, kiti įsitaisė pompas, g 
dar kiti nešėsi vandenį nuo lai
mingesnių savo kaimynų arba 
eidavo per keletą blokų į mo
kyklos namą, kur vandens pom-

už- 
gy-

Šu

“Naujoji dalyba” irgi 
miršo Willowspringsiečių. 
deralė valdžia paskolino pinigų 
įvesti vandenį į Willow Springs 
ir Justice Park tiesiai iš Mi- 
chigano ežero. Iš Bedford Par
ko miestelio valdžios, per ku
rio žemę reikės vandens vamz
džius vesti, leidimas jau gau
tas. Toks pat leidimas gautas 
iš Argo High School valdybos 
ir Summit miestelio valdžios. 
Tokiu budu visi prirengiamieji 
darbai yra baigti. Tik bereikia 
padaryti sutartį su Chicagos 
miestu ir vandentiekį galima 
bus pradėti vesti.

Prašymas šiuo reikalu buvo 
paduotas į Chicagos miesto val
dybą vasario 26 d. š. m. Fi
nansų komitetas jau svarstė jį 
ir tikimasi kad neužilgo jis bus 
reportuotas miesto valdybai.

Vandentiekio įrengimu rupi 
naši tam tikra konisijia “Jus- 
tice-Willow Springs Watei 
Commission”. Jos sąstatas: Pir
mininku 
Willow 
William 
Pa. k;
James P. Cody iš Chicago.

— 'Martin Wagner iš 
Springs; iždininku — 

Schikora iš Justice 
clerku — inžinierius

lskis Bonus

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.
Paliko dideliame nuliudime 

sūnų 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 atsi
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.

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

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

Jokių taksų už vandens įve
dimą nereikės mokėti. Bus iš
leisti bonai, kuriuos atmokės iš 
fondo, kurio pajamos susidės iš 
mokesčių už vandenį nuo var
totojų. Minėta komisija parda
vinės vandenį tokiu pat būdu 
kaip kad Chicagos vandens sky
rius pardavinėja savo gyvento
jams. Nieks nėra verčiamas 
vartoti jų vandenį. Už vandenį 
mokama tik tiek, kiek kuris 
gyventojas suvartoja jo.-

Willow Springso gyventojai 
jau turi gasą, elektriką, tele
foną, greitą ir patogų susisie
kimą su Chicago, bet vieno da
lyko truko — tai vandentiekio. 
Bet dabar gyventojai turės ne
užilgo ir tą vieną iš būtiniau
sių dalykų, tą gyvybę palaikan
tį šaltesnį — gerą vandenį ir 
už visiems prieinamą kainą.

Dvi Lietuvių Krautuvės
Miestelio gyventojams bado 

irgi nereikia kęsti, nes ten yra 
dvi valgomųjų daiktų krautu
vės. P-as James Yanushka už
laiko The Spring Forest Gro 
cery, o p. Bertha Barkus — 
The Archer Store. Abiejų krau
tuvių savininkai yra geri lietu
viai, krautuves užlaiko švariai 
ir kostumieriams patarnauja 
mandagiai.

Miestelis taipgi turi nuosavą 
pradines mokyklos namą, prie 
Archer Avė. ir Dalton g vės, 
kurioje vaikus mokina 4 mo
kytojos.

Kiekvieną ketvirtadienį visus 
vietos gyventojus aplanko laik
raštukas “Willow Weekly”, ku
rį leidžia ir redaguoja p. John 
V. Davies.

(Bus daugiau)

Gimimai 
Chicagoje

m Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban
ketams, Laidotu
vėms, Papu ai i- 

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue 

Phone LAPAI ET'iE 5800

So.PETKUS. David A., 6408 
Rockwell street, gimė gegužės 
4, tėvai: Alexander ir Martha.

YUCUS, Kathleen, 8805 Es- 
canaba avenue, gimė balandžio 
36, tėvai: Brcnvjjie h* Frances.

Ritimo Čampijonas

NAUJIENIETI!

ofi-

PERSONAL
Asmenų Ieško

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

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

SĄNJIAN SPORTS WEAR 
1733 Milwaukee.

REAL ESTATE FOR SALE 
Naniai-žemėPar davimui

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.

1941 Packardas 
“Naujienų” Piknike 
Liepos 27-tą

Ar tamsta pasiėmei knygutę 
tikietų platinimui? Jei dar ne
turi, tai pasiimk 
nes parduodamas 
sidėsi savo darbu 
nų Namo Fondo.
10 centų ir bus geri į pikniką, 
kuris įvyks Sunset darže lie
pos 27 dieną. Ten bus naujas 
1941 metų Packardas.

Kiekvieno naujieniečio yra 
pareiga pasiimti tikietų ir iš
platinti tarp savo draugų ir pa
žįstamų.

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

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

nors vieną, 
tikietus pri- 
prie Naujie- 
Tikietai tik

KUPIŠKĖNŲ KULTŪROS 
DRAUGIJA ŠIMTU NUO 

ŠIMČIU SU “NAUJIE
NOMIS”

Pavyzdys ir kitoms organiza
cijoms.

NAUJIENŲ-ACME Tolephoto
Frilz Ruff iš Belleville, 

III., kuris laimėjo “singelių” 
ritimo čanipijonalą Ameri
can Bowling Kongrese. Jis 
padarė 745 taškus. Iš viso 
jis turėjo 20 079 kompetito- 
rius.

ELŽBIETA ČIUDARAIČIA pa
ieško savo giminaičio. Paeina iš 
Lietuvos, Užbalių kaimo,' Pabiržės 
parap., Biržų apskr. Kurie pažįstat 
Povilą Stapulionį, prašau atsišauk
ti, nes labai svarbus reikalas.

831—8th St., Waukegan, Ilk 
Tel. Ontario 2929.

SITUATION VVANTED
_____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. Virginia 9493.

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

TRIANGLE RESTAURANT 
57 West Randolph.

PATYRUSIOS OPERUOTOJOS 
Slacks drabužiams siūti. Single 
needle mašinos. Gera mokestis, pa
stovus darbas.

VIVI SPORTS WEAR 
229 So. Market.

‘Naujienų” 
Kupiškėnų 
vardu. Vi- 
Draugijos

Sekmadienį Stato 
Moniuškos Operą 
“Halka”

HELP VVANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-DarbininkiųReikla

VAIKINŲ IR MERGINŲ 
190 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

NORITE PASTOVAUS ir ge
rai apmokamo darbo — šapo- 
je, viešbutyje, namuose ar 
se? Atsišaukite tuojau!

PARK, 
6306 Cottage Grove, 

Bank Bldg.

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

6250 So. Halsted St.
Room 12.

REIKALINGAS ANTRARANKIS 
virėjas ar virėja dirbti restorane. 
Geros valandos — nuo 1 iki 10 va
karo. Gera mokestis.

LIBERTY RESTAURANT 
4915 West 14th St., Cicero.

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

TRIANGLE RESTAURANT 
171 W. Madison.

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

Lakeview 1947.

REIKALINGI CABINET makers, 
hand sanders ir shaper hands. 

CHICAGO CABINET CO.
Steve Kivo,

2133 So. Kedzie Avė.

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

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

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

Kupiškėnų Kultūros Draugija 
per K. Matekonį nupirko tris 
knygutes tikietų 
rudeninio pikniko 
Kultūros Draugijos 
si tikietai išrašyti 
vardu.

Jei kaip, tai Kupiškėnų Kul
tūros Draugija gautų naują 
Packardą.

Draugas L. J. Pozkus iš Man- 
teno, III., išvažiavo svečiuotis j 
Pennsylvanijos mainų distriktą 
ir pasiėmė 5 knygutes tikietų, 
kuriuos mano išparduoti tarp 
mainierių. Kad daug butų to
kių “Naujienų” patrijotų! /

Antanas Stukas, geras nau
jienietis pasiėmė 5 knygutes ti 
kietų ir tikisi į trumpą laiką 
išparduoti tarp savo draugų ir 
pažįstamų. Ar tai ne pavyzdys 
kitiems naujieniečiams

Miss Pūkis pasiėmė dvi kny
gutes tikietų ir mėgins išpla- 
tint tarp jaunuolių ir ameriko 
nų.

Peter Ladiga iš Ciceros pasi
ėmė dvi knygutes tikietų ir dar 
tikisi mažiausia išplatinti tris 
knygutes tikietų.

Mrs. Ona Alekna pasiėmė 
tris knygutes tikietų ir pasiry
žus į trumpą laiką juos išpar
duoti, o kaip šiuos išparduos, 
tai dar mano pasiimti daugiau.

vieną knygutę pasiėmė 
sekanti:

Dainuos Kiėpųra, Czaplicki
Chicagos Ome operos rumuo 

se, sekmadieni^ vakare, bus pa
statyta garsi Moniuszkos (Vil
niuje) parašytą opera, “Halka”.

Vyriausias roles dainuos, du 
garsus dainininkai, Jan Kiepu- 
ra, ir George Czaplicki, taipgi 
dalyvaus baletas ir garsus Fi- 
lareci choras.

Pastatymą jį diriguos Jerzy 
ulsa, Oklahoma,

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

REIKALINGA moteris ar mer
gina 2 mergaičių prižiūrėti. Reika
lingi paliudymai. Englewood 5042.

MOTERIŠKĖ, 30 IKI 45 metų— 
bendram namų darbui. Gyventi 
vietoj. 3727 Wesley, Berwyn 2808.

Po

John Schultz
Elzbieta' Grigai
Frank Valaitis
Mrs. M. Kavaliauskienė
Paul Smith
Barbora žolienė
Ona Anckienė
Monika Danis

Sekanti biznieriai pasiėmė:
Frank Bulaw, 754 W. 35 th 

St., turįs grožio saloną.
Alex Lapinskas, 3111 South 

Halsted St., turįs taverną.
John švelnis, turėjęs taverną 

prie Union ir, 89th St., bet jau 
pardavęs.

Alex Ambrose.

Naujienų Pavasarinis
PIKNIKAS

Sekmadienį,
Gegužės 25- 1941

LIBERTY DARŽE
WILL0W SPRINGS, ILL.

Bojanow 
simfonijos dirigentas.

Bilietai nuo $1.10 iki
Pradžia 8 v.v. .

$4,40.
(Sp.)

Šokių Ir Pasilinks 
minimo Vakaras 
Gegužės 17

so-

prie

šeštadienio vakare įvyks 
kių ir pasilinksminimo vaka
ras Jonislų salėje, 814 W. 33rd 
St. Bus geras orkestras,
kurio visiems bus smagu šokti 
ir linksmintis. Visus širdingai 
užprašo Šv. Jono parapijos ko
mitetas.

Sekinadienyj 10 vai. ryto bus 
iškilmingos bažnytinės apeigos, 
į kurias atvyks ii’ svetimi ku
nigai, o po pamaldų bus Šv. 
Jono Ordeno susirinkimas ir 
bus pateiktas raportas iš orga
nizacijos veikimo. Į visus su
sirinkimus kviečia atsilankyti 
minėtų organizacijų tarybos.

Jonas Sutkus

Diena Iš Dienos
išsiėmė Leidimus
V ėdy boms

(Chicago j)
John Redmond,

bara Rastutis, 22
Sudney Starins,

Shaul, 26
John Dominick, :

rice čerkauskas, 34
Antkely J. Kaveckas, 36,

Alįce Rich, 28 x
Edward J. Chalaupka, 22,

Lucille R. Malka, 22
James Paulus, 23, su Conce- 

tta Biangnuno, 20 ,
John M. Simpson, 27, su Mil-

22

35,

30

su Bar-

su Joan

su Beat-

su
v

su

REIKALINGOS MOTERYS sku
durų sortuoti džiunko šapoje. Pa
tyrusios tiktai. Pastovus 
Gera mokestis.

BERGER BROS.
2248 W. Lake St.

darbas.

MERGINA. NAMŲ DARBAS 
Virti nereikia. No Saturdays or 
Sundays. $7 savaitei. 1509 Juneway 
Terrace, Briargate 8462.

REIKALINGA NAMŲ .prižiūrė
toja (housekeeper), į kūdikis, per
sonai laundry. Abu šeimininkai 
dirba. Padėti virti. KEDzie 6741.

MERGINA, 20—35, 1 metų kū
dikiui prižiūrėti, lengvam namų 
darbui. Nereikia skalbti. Kūdikio 
tėvai yra samdoma pora. $9. Gy
venti vietoje, BUCkingham 1146.

RĘIKALINGOS PATYRUSIOS 
Assemblers ant Inner Springsų 
Units. Atsišaukite 610 So. Ashland 
Boulevard.

SUSIRINKIMAI
HUMBORLDT PARK LIETUVIŲ 

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

LIETUVIŲ DEMOKRATŲ 16-to 
Wardo Kliubo nariai šiandien, ge
gužės 15 d. vakare vėl susirenka 
mėnesiniam mitingui priprastoje 
A. K. Budrio salėje, 2710 West 59th 
st., 7:30 vai. vak. Kliubas dabar 
ruošiasi prie pikniko, tad reikės 
tą reikalą gerai apsvarstyti. Na
riai, privalo susirinkti. Bus ren
kami darbininkai gegužės 18 pik
nikui Liepos darže, 82nd ir Kean
avė., Justice Park, III.

dred C. Valentą, 25
Reikalauja
Perskirų

William H. Langusch nuo 
Alice- Langusch

Gauna
Perskiras

Jennie Serpitis nuo Frank
Serpitis

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

REIKALINGI DU VYRAI, vienas 
kaipo porteris, kitas kaipo farmos 
darbininkas. Taipgi mergina veiter- 
kos darbui. Blue Goose, savininkas 
J. Malinauski. 1 blokas į vakarus 
nuo Kean Avė., ant Archer Avė., 
Willow Springs, III.

REIKALINGAS darbininkas prie 
roadhouzės, gyvenimas ant vietos 
geram žmogui. Mokestis gera. 5700 
W. 79 St. šaukite Summit 868W1

REIKALINGAS bučerys. Atsišau
kite 1543 So. 50 Avė., Cicero, Tel. 
Cicero 3500.

REIKALINGAS PORTERIS į ta
verną, kuris galėtų ir pagelbėti iš 
ryto prie baro. 1843 S. Halsted St.

REIKALINGAS PATYRĘS 
beris dirbti krautuvėje.

7134 So. Racine.

bar-

PARDAVIMUI GASOLINO 
STOTIES BIZNIS

Pardavimui ,arba rendai, arba 
mainams—daranti biznį per 12 me
tų Gasolino Stotis geroj apylinkėj. 
Kreipkitės adresu: 10524 S. Went- 
worth Avė.

REIKALINGAS PATYRĘS por
teris dirbti tavernoj, nuo ryto ap
valyti ir barą patendyti. Tik ne- 
girtuoklis. Atsišaukite Oak Leaf 
Tavern, 3428 So. Halsted St., Tol. 
YARDS 2074.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDON DIDELIS šviesus kam
barys .pavieniam vyrui, ant antrų 
lubų. 1900 So. Union Avenue., tel. 
CANAL 2183.

BUSINESS ČHANCES 
Biznio Progos

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

2113 So. Halsted St.

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

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

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

1432 Lili Avė. 
BITtersweet 2839.

PARDAVIMUI Hardvvare ir Ma
liavų krautuvė įsteigta prieš 18 me
tų toj pačioj vietoj. Savininkas pa
sitraukia pasilsiui. Priims cash ar
ba duodančią pajamų suvastį. ' 

GEORGE NAVADOMSKIS, 
2215 W. Cermak, CANal 2591,

PARDAVIMUI DU cleaning Sto
rai—vienas iš dviejų. Daug darbo. 
Apšildomi, $30 renda. Visi geriau
si įrengimai su prosinimo mašina, 
šią savaitę parduosiu pigiai. 233 
W. 74 St.

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, 
0343 So. Westem Ave^ 

Chicago. HL Tel REPubUc 6061

NAMŲ BARGENAI
Turime 97 namus visokio didumo 

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

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

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,- 
590. Likusią $100 į mėnesį mokėti, 
ar visą. Prie Marąuette Road.

NARTEN RE ALT Y 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 įmokė j imas. Taipgi turi
me pigių lotų Marąuette Parke.

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

Republic 3713. Vak. Prospect 1111.

DIDELIS BARGENAS
• Storas 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 St.

HEMlock 2323.

PARDAVIMUI ARBA MAINY
MUI moderniškas biznio namas, 
6 kambarių flatas, užpakalyje cot
tage. Mainai turi būti Marąuette 
Parke. 3206 So. Halsted. šaukite 
HEMlock 6573.

6 kambarių namas, 88x150 lotas, 
garadžius, .ęjektrika. Tiktai $300.00 
ant.rankos, arba galima rendoti pi
giai. Gražioje vietoje. Ir turim 40 
akerų žemės ir 1935 Dodge karą. 
Norim mainyti ant naujo karo. Ra
šykit S. Evanuk, Wis. Delis, Wis.

PARSIDUODA 2-fletis, po 5 kam
barius, 3 karų garažas, $3,500. Taip
gi Chicago Heights parsiduoda 2 
namai. Vienas mūrinis 4 kambarių, 
kitas medinis 5 kamb. Abu ant vie
no loto, neša rendos $46.00. 2 ka
ram garažas. Įmokėti $1,000. Li
kusius lengvais išmokėjimais. Šau
kite Normai 3949.

2 FL^TŲ MEDINIS. Du po 5 
kambarius flatai. Karštas vanduo, 
šiluma 1-me aukšte. Muro beismen- 
tas, geram stovy. Parduoda savinin
kas. 1654 N. Western Avė.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

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

40 AKRŲ FARMA Michigane, 
lietuvių kolonijoj. Gera žemė, ge
ri budinkai. Parsiduoda pigiai. J. 
Gudelis, 3341 W. Evergreen Avė. 
Chicago, III.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

RENDON STORAS, su taverno 
fiksčeriais — 4 kambariai užpaka
ly ir svetainė. Savininkas ant 2-rų 
lubų. 325’J So. Union Avė. Antros 
lubos.

SOIL—FOR SALE 
Juodžemis—Pardavimui

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

Pristatom visur. 
CHARLES GAVCUS, 

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

arba WORTH 193.

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

STANLEY GAVCUS 
110 So. Ridgeland Avė., Worth, I1L 

Tel. OAK Lawn I93-J-1

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ijr Įtaisai Pardavimui

PARDAVIMUI groserių, delika
tesų, saldainių ir aiskrymo krautu
vė South Sidėje, įsteigta 11 metų. 
Renda $25,00. Gyvenimui kamba
riai Elektrikinė ledaunė. Nebran
giai. Tel. Englewobd 9662.
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SUĖMĖ BUCERIU UNIJOS AGENTU UŽ 
JAUNO LIETUVIO PAŠOVIMA

Karolis Ir Magda Bermudoje

Buvo “Pašautojo Draugas”
BRIDGEPORT. — Policija 

bando išrišti incidentą prie 
skerdyklų, kuriame jaunas, 25 
metų bridgeportietis, Julian Se
reika, buvo pašautas ir lengvai 
sužeistas. Kulka pradrėskė jam 
galvą.

Jisai dabar guli Bridewell 
ligoninėje, ir aiškina įvykį se
kamai.

Užvakar vakare Sereika su
sitiko su Tom Devro, AFL Bu- 
čerių unijos (Amalgamated 
Meat Cutters and Butchers 
Workmen of North America) 
biznio agentu. Devro buk žadė
jo jam geresnį darbą.

Sereika įsėdo į agento auto
mobilį. Pavažinėjęs ir trumpai 
pasikalbėjęs su juo, Sereika iš
lipo prie Russell Packing Com 
pany dirbtuvės, adresu 3931 
Normai avenue.

Agentas Užsigina
Čia netikėtai, pasakoja Serei

ka, Devro atstatė revolverį ir 
nieko netaręs šovė į ji.

Devro buvo suimtas prie uni
jos raštinės, adresu 4178 So. 
Halsted street, bet ginasi nie
ko apie įvykį nežinąs.

Jis buvo nuvestas pas Serei
ką į ligoninę. Ten sužeistasis jo 
paklausė, “Kodėl mane bandei 
nušauti, juk visuomet buvome 
geri draugai”. Bet Devro ir vėl 
užsigynė.

Buvo Kalėjime
Prokuratūra yra suradusi, 

kad Devro tris kartus buvo ka
lėjime. Sėdėjo 10 dienų už smul
kų apiplėšimą, vėliau 10 mė
nesių už vagystę, ir trečiu kar
tu metus laiko už apiplėšimą ir 
bandymą žmogų nušauti. Jis yra 
46 metų amžiaus.

Sereika gyvena ad. 3814 So. 
Lo\ve Avenue. • ’

Du Suėmė Kamantinėjimui
Po policijos areštu yra du 

“bučerių” unijos nariai, James 
Rače, 2717 Gladys avenue, ir 
Paul Stube, iš Willow Springs. 
Jie buvo suimti kamantinėji
mui.

Devro automobilyje policija 
rado buožę, ir dvi dėžes kul
kų.

Ji taipgi patyrė, kad prieš 
pašovimą, Devro ir Sereika bu
vo sustoję alinėje, adresu 4187 
S. Halsted street. Jie ten nuėjo 
iš mitingo, unijos raštinėje.

Žada Įsteigti 
Medicinos Centrą

Autorizuos $60,000,000
Chicago jau seniai svajoja 

apie įsteigimą didžiausio pa
saulyje medicinos centro. Su
manymas buvo pastūmėtas tru
putį pirmyn, su legisla taros 
priėmimu pasiūlymo tokį cent
rą autorizuoti ir steigti. Jis kai
nuotų apie $60,000,000. Projek
tui dabar reikia gub. Green pa
rašo.

Steigs Westsidėje
Sumanytojai nori centrą įs

teigti Westsidėje, tarp Con- 
gress, Roosevelt, Ashland ir 
Oakley, kur randasi apskričio 
ligoninė, kelios kitos ligoninės, 
medicinos mokykla ir k.’tos 
medicinos įstaigos.

Legislatura pasiūlymą pri- 
imsianti.

Automobilis Sužeidė 
Oną Gritis

Ona Bartkus man pranešė, 
kad praeitą savaitę, prie 64-tos 
ir Western gatvių, auto nelai
mėje tapo sužeista Ona Gritis. 
Ji dabar randasi šv. Kryžiaus 
ligoninėje, Room 311.

Draugai prašomi ją aplanky
ti. —Steponas.

Amerika Didesniam 
Pavojuj, “Negu 
Anuo Metu”—

Bet “Amerikiečiai To 
Neįvertina”

R. M. Hutchins, Chicagos uni
versiteto prezidentas užvakar 
vakare pasakė kalbą Loyola 
universitete, kurioje pakeitė sa
vo pirmesnę poziciją Europos 
karo reikalu. Ankščiau jisai 
priešinosi valdžios nusistatymui 
duoti pagalbą Hitlerio prie^- 
šams.

Gyventojai Demokratijos 
Nesupranta

Už vakarykščioj e kalboje jis 
pagalbos klausimo tiesioginiai 
neminėjo, bet pareiškė, kad — 

“Amerikos demokratija da
bar yra kur kas didesniame pa
vojuje, negu ji buvo Didžiojo 
Karo metu, bet Amerikos žmo 
nes to visai neįvertina, ir jų 
įsitikinimas reikalingumu demo
kratiją ginti yra mažesnis ne
gu buvo anais laikais.”

Ginklu Neužtenka — v

Hutchins pridūrė, kad “demo
kratija yra ne vien ‘gera’, bet 
geriausia žmonijai žinoma val
džios forma’.”

Amerikai svarbu ne vien daug 
’ėktuvų ir patrankų pasistaty
ti, bet duoti gyventojams gi
lesnį, pilnesnį supratimą demo
kratijos principų. Nėra žmono
se karšto, jausmingo prisirišimo 
ir įvertinimo idealų, kuriuos 
demokratija atstovauja.
,, Hutchins už tai kaltino da
linai universitetus, kad jie dau
giau domės kreipia į studentų 
finansinį pasisekimą profesijo
je, negu į jo intelektualį, dva
sinį ir moralinį ugdymą.

Matuoja Klegesį Vidurmiestyj
Armour Instituto inžinieriai 

prie Wabash ir Madison, taip
gi kitose vidurmiesčio vietose 
dabar “matuoja” visokius gar
sus, traškėjimus ir braškėjimus, 
kurie sukelia tokį klegesį, kad 
Chicago turi vardą bene triukš- 
mingiausio miesto Amerikoje.

Panašus eksperimentai nese
niai buvo pravesti New Yorke, 
ir ten atrado, kad klegesio kal
tininkai didžiumoj yra patys 
žmonės, kurie bereikalingai 
naudoja automobilių sirenas ar
ba neatsargiai važiuoja.

Chicagos miestą norima pa
našiai nutildyti kaip buvo nu
tildytas ir New Yorkas. (Kai 
kuriuose Europos miestuose au
tomobilių vairuotojams yra už
drausta automobilių sirenos 
naudoti.)

Socialistų Gegužinė 
Gegužės 18 d. 
Liberty Grove

Kai gamta pasipuošusi gėlė 
mis ir žalumynais, tai lietuvis 
nemyli žiūrėti į surukusį mie
sto vaizdą. Progai pasitaikius, 
ypač sekmadieniais išvažiuoja 
pasigerėti pavasario gamtos 
grožybe.

Gegužės 18 d. į Liberty sodą 
suvažiuos visi progresyviai, ge
ri lietuviai, geri žmonės. Buki
te ir jus.

Šią gegužinę (pikniką) ren
gia Lietuvių Socialistų Centra- 
line ir Lietuvių Darbininkų 
Draugijos kuopos. J.

Nori Chicago 
“Nutildyti”

Pakelė Algas 
Marškinių 
Siuvėjams

Amalgamated Clothing Work- 
ers unija praneša, kad siuvyk
los sutiko pakelti algas 10(/< 
marškinių siuvėjams, ir duoti 
jiems apmokamas atostogas.

Šios naujos darbo sąlygos pa
liečia 15,000 siuvėjų Pennsyl- 
vania, New Yorko, ir kitose 
rytinėse valstijose.

Sustreikavo 400 
Telegramų 
Išnešiotojų

Mergaičių Nenori!
Į streiką vakar išėjo 400 ber

niukų, tarnaujančių Western 
Union telegramų agentūrose, 
Chicagos vidurmiestyje.

Jie protestuoja prieš kompa
nijos sumanymą pasiuntinių 
darbams samdyti mergaites.

Prie progos reikalauja pakel
ti jiems algas 10%.

Streikui nevadovauja jokia 
organizacija, nes berniukai nė
ra organizuoti.

Chicagos Bankuose 
Gali Būti Hess’o 
Pinigų

Gal Padėti Fiktyviu Vardu
Nėra paslaptis, kad kai ku

rie nacių lyderiai, gal ir pats 
Hitleris, turi nemažas pinigų 
atsargas Jungtinėse Valstijose. 
Jie yra depozituoti fiktyviais 
vardais New Yorko, Chicagos 
ir kitų miestų bankuose.

Chicagos bankininkai spėja, 
kad gal ir į Škotiją pabėgęs 
Rudolfas Hess, Hitlerio “deši
nioji ranka”, vietos bankuose 
turėjo pasidėjęs turto.

Telefonas Išgel
bėjo Gyvybę

MARQUETTE PARK. — Ga
vusi širdies ataką ir pajutusi, 
kad jis gali būti pragaištingas, 
33 metų Mrs. Lucille Berndt, 
6206 South Francisco avenue. 
nukabino telefono ragelį ir su
šuko: “Atsiųskite daktarą”.

Telefono stotyje nugirdo jos 
balsą, surado iš kur jis atėjo, 
ir tuojau j ligonės namus pa
siuntė du daktarus ir ugniage
sius.

Jie moteriškę pilnai atgaivi
no.

i-

AUTOMOBILIU 
NELAIMĖS

žuvo Du Bridgeportiečiai
Automobiliai užmušė arba 

mirtinai sužeidė šiuos žmones:
57 metų Frank Yank’ų, 343 

West 30th Place, prie narnų 
pirmadienį;

Agnės Kassro, 3031 Emerald 
avenue, (Ji buvo suvažinėta ba
landžio 4 d., prie 31-mos ir 
Wallace, ilgai sirgo, ir mirė ga
vusi širdies ataką);

65 m. Thomas Esterline, 541 
Wesl 60th street, ir

25 m. Mary Ansboury, 403 
S. Homan avenue, prie Cicero 
ir 36-tos.

Hillman’as
Chicagoje

Vakar vakare Chicagon atvy 
ko Sidney Hillman’as, Amalga
mated Clothing Workers uni
jos prezidentas, dabar ginklų 
administracij os ko -direktorius. 
Jisai, čia konfęruos su unijomis 
ir samdytojais apie lavinimą 
darbininkų karo darbui Illinois 
valstijoje. Kai kurios pramo
nės skundžiasi dideliu darbinin
kų trukumu.

Didelis Užsakymas 
Cięero Firmai

CICERO. ~~ Midland Steel 
Corporation, gavo $2,488,200 už
sakymą pastatyti lėktuvų dirb
tuvę, Tulsa, Oklahomoje. Kon
traktą paskyrė karo departa
mentas. x

| Armija Iš Anksto 
Naujokus 
Egzaminuos
Nelauks Kol Jie Bus Pašaukti 

Tarnybai %
IkiŠiol armija egzaminavo 

naujokus tiktai tada, kada jie 
jau buvo pašaukti armijon. Pa
sitaikė dažnai, kad daugelį nau
jokų, kuriuos drafto tarybų 
daktarai priėmė, armijos dak
tarai atmetė. Dėl to> naujokams 
susidarydavo daug sunkumų. 
Jie apleisdavo savo darbus ir 
vietomis turėdavo daug vargo 
juos atgauti.

Duos 10 Dienų Laiko
Tokiems įvykiams prašalin

ti, armijos daktarai dabar ža 
da naujokus egzaminuoti apie 
10 dienų prieš jų pašaukimą 
armijon. Tokiu budu naujokas 
iš anksto žinos, ar jis tinka ar
mijai ar ne.

Drafto tarybų daktarų nuo 
sprendis nėra galutinas.

NAUJIENŲ-ACME Photo
Saugiai išsprukęs iš Europos, buvęs Rumunijos ka

ralius Karolis (viršutinis paveikslas), lipa iš laivo Ha- 
milton uoste, Bermudoje. Magda Lupescu (vidury), jo 
kompanijonė laivą irgi apleido viena, bet kiek vėliau

Jau Likvidavo 
Moulderių Streiką

AFL Moulderių unijos ir 
samdytojų susitarimu — prie 
uždarytų durų — vakar buvo 
likviduotas streikas, kuris bu
vo sustabdęs darbą dviems die
noms 28-iose dirbtuvėse, Chica- 
goj, Auroroj, Batavijoj, ir ki
tuose priemiesčiuose.

Susitarimo sąlygos nežino
mos.

Streikas tęsėsi dvi dienas, o 
streikavo apie 2,800 darbinin
kų.

“PIRMYN” CHORE DAUGYBE “ŽVAIGŽ
DŽIU” PATRIOTINĖJ ŠVENTĖJ

Sekmadieni Soldier’s Lauke — “I Am an American” 
Diena

Chicagos Lietuvių Choras 
“Pirmyn” buvo parinktas atsto
vauti lietuvius didžiulėse patrio
tinėse iškilmėse, kurios įvyksta 
šį sekmadienį Chicago Soldier’s 
Lauke, prie 12-tos ir Michigan 
ežero.

Choras dainuos eilę lietuviš
kų ir angliškų dainų.

Dalyvaus P. Whiteman 
Orkestras

Dienraštis “Herald-American”, 
kuris šias iškilmes suorganiza
vo, turi paruošęs joms puikų 
programą, kuriame greta “Pir
myn” Choro dalyvaus pasauli
niai pagarsėję dainininkai, kaip 
Jan Kiepura, John Boles, taip
gi Eddic Dowling, garsus Paul 
VVhiteman’o orkestras, artistai, 
Helen Haycs, Pat O’Brien iš 
Hollywoodo, Ethel Waters, Su- 
zanna Foster, ir daugybė ki
tų.

Pagerbs Naujus Piliečius
Iškilmės yra rengiamos pasi

remiant prezidento Roosevelto 
prokliamacija, kurioje jisai pa
skyrė gegužės 18 d., pagerbti 
naujus Amerikos piliečius, su
ėjusius 21 metus amžiaus, ar 
gavusius pilietybės teises natū
ralizacijos budu.

Vyriausiu kalbėtoju iškilmė
se bus William S. Knudsen, 
“OPM” direktorius Washingto- 
ne, (OPM yra ginklų produk
cijos administracija) kuris kar
tu su Sidney Hillman’u tvarko 
Amerikos ginklavimą.

Pradžia 2-trą Popiet
Iškilmės prasidės 2-trą va

landą po pietų. Įžanga yra ne
mokama, taipgi yra daug ne
mokamos vietos prie Soldier’s 
Field automobilius pastatyti.

Parengimą yra indorsavę įvai
rios Chicagos tautinių grupių 
organizacijos, tarp jų kelios ir 
lietuviškos draugijos.

Nubaudė Tris 
Lietuvius

• ■■■■■■■■
Grįždamas su tėvais iš Mo

tinų Dienos vakarienės, 21 me 
tų William Slovenskas Jr., 1444 
West 74th street, prie 95th ir 
Ashland automobiliu įvažiavo į 
kitą mašiną.

Policija sako, jisai bandęs 
pabėgti. Vėliau buvo suimtas 
netoli namų.

Miesto teisėjas Caplan Slo- 
venskui paskyrė 20 dienų už ne
atsargumą, o tėvus Harriet ir 
William Šri priteisė užsimokė
ti pd $5 pabaudos.

VAKAR CHICAGOJE
• Nuodų išgėrė ir mirė 56 

metų chicagietė, Mrs. Helen 
Conter. Vyras Edward atrado 
jos kūną adresu 4531 North 
Mozart street.

© Taipgi nuodais gyvybę 
sau atėmė 50 metų Press Ban- 
croft, generalis prekių agentas 
Southern Pacific Railroad gelž- 
kelio, 644 Diversey Parkway. 
Jisai paliko žmonai raštelį, ku
riame kalba apie “gėdą, kurios 
negali panešti’’. Ji, sako, neži
nanti raštelio prasmės.

• 51 metų Joseph A. Zetle, 
6535 South Peoria street, vėl 
pilnai laisvas žmogus. 1922 me
tais jisai pabėgo iš kalėjimo 
North Da koto j ?. Su pirštų nuo
traukų pagalba jis buvo susek
tas tiktai šįmet, po 19 metų. 
Atsižvelgdamas į jo gražų šei- 
myn’šką gyvenimą ir kaimynų 
pagarbą, gub. Green Zettle’ą 
nuo bausmės pa’iuosavo, ir su
grąžino jam pilnas pTe'ines 
teises.

• 62 metų Aron Kahano- 
witz, 1250 S. A vers avenue, pa
tikėjo dviems auksaburniams 
agentams, ir dabar neturi 
$1*500 sutaupų. Agentai jam 
žadėjo po $100 įplaukų kas sa
vaitę iki mirties, jei jis pinigus 
investuos į jų “apdraudo> ben
drovę”.

e Federalius maisto ženklus 
Chicagoje dabar gauna 156,955 
žmonės — šelpiami bedarbiai, 
seneliai ir pensijas gauną mo
tinos ir akli žmonės.

■ • e 24 metų Jack Norton, 1103 
West 69th stre.et, buvo suimtas 
ir apkaltintas apiplėšimu šešių 
alinių Southsidėje, taipgi trijų 
taksi šoferių.

• Apie 30 metų Miss Patri- 
cia Sylvester užvakar vakare 
gavo kasterės darbą valgykloj 
ties 753 N. Clark. Porai valan
dų praėjus ji dingo. Kartu din- 
go valgyklos $300. Adresas ne
žinomas.

• “Dizzy Dean”, vienu lai
ku labai garsus baseballininkas. 
vakar paskelbė, kad jisai visai 
pasitraukia iš to sporto. Pasku
tiniu laiku jisai lošė su Chicago 
Cubs komanda, metėjo pozici
joje. Aiškina, kad jo ranka ne
betarnauja.

• Dr. James Roscoe Miller, 
vakar buvo paskirtas viršinin
ku Northwestern universiteto 
medicinos mokyklos. Nuo 1933 
jis ėjo asistento pareigas. Dr. 
Irving Cutter, dabartinis virši
ninkas, rūgs. 1 išleidžiamas 
pensijom.

Chicagoje 
Traukinys Užmušė 
Burnsidietį

BURNSIDE. —: Prie 94-tos ir 
Saginavv avenue, Beit Railvvay 
prekinis traukinys užmušė 55 
metų Steponą Rudnick’ą, 1303 
E. 93rd street.

Jisai tarnavo gelžkeliui per 
35-is metus už inspektorių.

Labai Brangsta 
Sviestas

Chicagos urmo rinkoje svie
stas vakar pašoko iki 36.5 cen
tų svaras.

Kadangi daug sviesto vežama 
į kariaujančias šalis, kur rei
kia riebalų, tai prisibijoma, kad 
Amerikoje sviesto gali pritruk
ti.




