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PAĖMĖ NELAISVĖN 20,000 JUGOSLAVU
Rytinė graikų kariuomenė pasidavė 

vokiečiams

NACIAI PASTATĘ GRĄlKŲ LINIJA PAVOJUN

BERLYNAS, Vokietija, bal. 
9 d. — Vokiečių karo praneši
mas sako, kad ginkluotos vo
kiečių jėgos šiandien užėmė 
graikų uostą Salonikų.

Salonikų vokiečiai pasiekė 
Vardar slėniu. Vakar jie įsiver
žė Jugoslavijon, užėmė svar
bius strateginius punktus ir 
šiandien stiprios ginkluotos jė
gos užėmė pagarsėjusį graikų 
uostą.

Kiti vokiečių kariuomenės 
vienetai artėja prie Albanijos. 
Jie nori susijungti su italų ka
riuomene, kuri negali prasimuš
ti sau kelio į Balkanus.

Vokiečių kariuomenei vado
vauja generolas Siegmund List, 
kuris vadovavo karo operaci
joms Lenkijoj.

Vokiečiai paėmė nelaisvėn 20,- 
000 jugoslavų kareivių. Jų tar
pe paimta 4 jugoslavų genero
lai. Vokiečių aviacija išardė vi
są susisiekimą, nutraukė ryšius 
ir tiktai vėliau pasiuntė mecha
nizuotas kariuomenės dalis.

Vokiečių aviacija dominavo 
orą kovos zonose. Bombanešiai 
skynė kelią tankam ir-prote
gavo mcchąjįizu^įaa jįalįčL 

Ligi šiam' metui vokiečiams 
neteko susidurti su britų karei
viais.

PESIMISTIŠKA CHURCHILL KALBA
Parlamentas infor
muotas apie pavojų

LONDONAS, Anglija, bal. 9 
d. — Brįtų ministeris pirminin
kas šiandien informavo parla
mentą apie pralaimėjimus Bal
kanų frontuose.

Jis pasakė, kad Salonika pa
teko į nacių nagus. Tuo pačiu 
metu nurodė, kad Egyptui yra 
didelis pavojus.

Vokiečiai visą laiką gabeno 
karo jėgas į Afriką. Jie suge
bėjo išstumti britus iš užimtų 
pozicijų ir gręsia Egyptui. Teks 
vesti smarkios kovos.

Naciai ruošiasi 
grobti Ukrainą

LONDONAS, Anglija, bal. 9 
d. — Churchill nurodė, jog na
ciai rengiasi pagrobti Balkanus, 
kad vėliau galėtų pagrobti tur
tingus Ukrainos plotus ir žiba
lo versmes Kaukaze.

Britų parlamente buvo sovie
tų atstovas Maiski ir jis aiškiai 
girdėjo šiuos Churchill žodžius.

Churchill nurodė, jog yra bū
tinas reikalas laimėti kovą At- 
lantike. Jei britai galės gauti 
pakankamai medžiagos iš Ame
rikos jie ir toliau tęs karą.

Paėmė 2,000 britų 
nelaisvėn

BERLYNAS, Vokietija, bal. 
9 d. — Vokiečių karo vadovy
bė skelbia, kad mechanizuotos 
jų kariuomenės dalys paėmė ne
laisvėn 2,000 britų kareivių Ly
bi joj.

Didesnis britų skaičius paim
tas Derna mieste ir apylinkėse.

Visa graikų kariuomenė, ku
ri radosi rytinėje Graikijos da
lyje, Trakijoje, pasidavė vokie
čiams, nes jų pasipriešinimas 
butų buvęs betikslis.

ATeNAI, Graikija, bal. 9 d. 
— Graikai nenusimena dėl pir
mų nepasisekimų kovos fron
tuose. Graikai žino, kad jų lau
kia sunkios dienos, bet jie yra 
pasiryžę ir toliau tęsti kovą.

Graikų karo vadovybė numa
tė šitokį vokiečių kariuomenės 
žingsnį ir laiku atitraukė iš šios 
zonos savo kariuomenę. Graikai 
ir britai yra pasiryžę gintis į 
vakarus nuo Salonikois. Ten kal
nų apsauga jiems padės.

Vokiečių paleisti gandai apie 
vokiečių ir italų kariuomenės 
susijungimą neatatinka tikre
nybę. Jugoslavų kariuomenė 
smarkiai pastoja kelią vokie
čiams ir neleidžia artėti prie Al 
banijos.

Iš JugoslavijcB ateina žinios, 
kad vokiečių aviacija visiškai 
sunaikino Belgradą. Sugriovė 
gražiausius centro namus ir už
mušė šimtus gyventojų. Vo
kiečiai nekreipia jokio dėmesio 
į tai, kad mieste nėra jokių ka
riškų siekinių ir valdžia išvažia
vo į krašto vidų.

Vokiečiai skelbia, jog nelaisvėn 
pateko 6 aukštesni britų kari
ninkai

Vokiečiai paėmė svarbų stra
teginį punktą Mecheli, kuris 
randasi 50 mylių atstumoj nuo 
Demos, krašto gilumoj.

Vokiečiai pasiekė 
Albaniją

BERLYNAS, Vokietija, bal. 
9 d. — Oficialiai paskelbta, kad 
vokiečių kariuomenė paėmė tik
tai Niš miestelį, kur yra svar
bus geležinkelio susisiekimo cen
tras.

Pusiau oficialiai tvirtinama, 
kad vokiečių kariuomenė jau už
ėmė Skoplje miestą ir susijun
gė su italų kariuomene, kuri ko
voja Albanijoj.

Vokiečių kariuomenės štabas 
šių žinių dar nepatvirtino.

Jugoslavijos naciai 
neperkirto

VRANJE, Jugoslavija, bal. 9 
d.—Vokiečių paskleisti gandai 
kad jų kariuomenė susijungė su 
Albanijoj esančiais italais, ne
atatinka tikrenybę, skelbia ju
goslavų valdžios pranešimas.

Jugoslavų kariuomenė trau
kiasi į kalnus ir pastoja kelią 
vokiečiams sulig savo išgalėmis.

Jugoslavų kariuomenė aplei
do Skoplje, bet ji nenustojo ko
voti.

ORAS
Chicagai ir apylinkei fede 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Debesuotas.
Saulė teka 5:19 v. r., leid

žiasi 6:24 v. v.

' 4 NAUjlENV-ACMETelehUb"'
Smarkiai pirmyn besivarą vokiečių motorizuotos karo pajėgos vienetai, kaip

pranešama, užėmė svarbų Jugoslavijos miestą, Skoplje, kuris skaitomas vartais 
į Vardavo slėnį. Skoplje taip pat yra svarbus geležinkelių centras. Iki šiolinė 
yokiečių taktika rodo, kad jie nori ąlk ;?js4i jugoslavus nuo graikų.

Jugoslavai sulaikė 
dvi'atakas . ...

. . —- t
ATĖNAI, bal. 9 d.—Iš patiki

mų šaltinių patirta, kad naciai 
turi labai didelių nuostolių Ju
goslavijoj.

Jugoslavų kariuomenė pasi- 
.raukė atgal, bet ji padarė labai 
laug žalos naciams. ;

Niš apylinkėse naciai du kar
tus atakavo ir mechanizuotos; 
livizijos buvo sunaikintos. Na-. 
Jų karo vadovybė į p’rnpiš. 
ronto linijas pasiuntė atsargoj 
aikytas divizijas.

Stengiasi baigti 
Fordo streiką

WASHINGTON, D. C., bal. 9 
d.—Phillip Murray, CIO prezi
dentas, kalbėjosi su Rooseveltu 
dėl kasdien vis dažnėjančių 
streikų.

Murray pareiškė, jog deda
mos pastangos galimai greičiau 
išspręsti Fordo streiką. Tuo rei
kalu daromi pasitarimai Detroi
te.

Valdžios atstovai pareikala
vo, kad Fordo fabrikai tuojau 
butų atidaryti, nes sustabdytas 
labai svarbių karo medžiagų 
gaminimas.

Blondinės galės pa
silikt blondinėmis
AKRON, O., bal. 9 d.—John 

Collyer, Goodrich bendroves 
prezidentas, paskelbė, kad iš
rasta cheminė medžiaga plau
kams dažyti.

Ligi šiam metui šviesiai plau
kus nudažyti buvo vartojama 
speciali medžiaga, kuri yra ga
minamą tikjai, Vokietijoj.

Manyta, kad karo metu kai 
kurios “blondinės” turės išsi- 
šerti, nes iš Vokietijos negautų 
minėtų medžiagų. Dabar jos ga
lės dažyti plaukus Amerikos: 
dažais.

KAIRAS, Ęgyptas, bal. 9 d — 
Britų kariuomenė paėmė pas
kutinį italų laikomą uostą ry
tų Afrikoje — Masauą.

Britų pulkai įžengė į miestą 
irvpaėmė nelaisvėn italų garni- 
zoną.

Britų karo vadovybė skaito, 
jog rytų Afrikos kampanija jau 
baigta, nes paimtą Eritrėjos 
sostinė Asmara. Paimta Addis 
Abeba, Abisinijos sistinė; paim
ta Mogadiscio, Somalijos sosti
ne ir atimta iš italų Berberą, 
britų Somalijos sostinė.

Trauks jėgas Egyp
tui ginti

KAIRAS,-bal. 9 d.—Bri ų ka
ro vadovybė skuba traukti ka
ro jėgas ir ginklus iš rytų Afri
kos Egyptui ginti.

Jam gręsia pavojus iš nacių 
kurie iš Tripoli* pradėjo Lybijos 
nukariavimą. Britai paliko Ly- 
biją be kariuomenės ir be mo
derniškos karo medžiagos.

Bus palikta dalis kariuome
nės išsisklaidžiusioms fašistų 
gaujoms gaudyti Afrikoje, o 
kariuomenės dauguma bus 
traukiama į Suezą.

Italai atšaukia J. V. 
karo attache

Washington, D. C., bal. 9 d 
—Italijos užsienio reikalų mi
nisterija pranešė užsienio de
partamentui, kad jis atšaukia 
admirolą Lais iš Washingtono.

Praeitą sayaiję Rooseveltąs 
pasakė, kad jis yrą nepageidau
jamas asmuo Wąsh’ngtone.

Tuo pačiu metų italai parei
kalavo, kad Amerikos vyriausy
bė atšauktų kapitoną W. Bent- 
ley, kuris buvo Amerikos karo 
laivyno attache Italijoj.

Baigtos rytų Afrikos Mussolini grasina 
kovos Amerikai

ROMA, Italija, bal. 9 d.—Ita
lijos vyriausybė atšaukė laivy
no attache, bet tvirtinama, kad 
Mussolini mano atšaukti ir sa
vo ambasadorių iš Washingto- 
no.

Italų kareiviai saugo Ameri 
kos atstovybės ritmus ir gina 
ją nuo galimo “liaudies keršio”.

Laikraščiai tvirtina, kad ita 
lai labai pasipiktinę laivų rėk 
vizicija ir reikalauja, kad tie 
laivai butų sugrąžinti.

Britai gaus 10 
karo laivų

WASHINGTON,~ D. C., bal. 
9 d. — Prezidentas Rooseveltac? 
leido perduoti britams 10 karo 
laivų. Laivai bus 'vartojami ko
vai su vokiečių submarinais 
šiaurės Atlantike. ’

Amerikoje šie laivai buvo var
tojami pakraščių sargyboms. 
Kiekvienas jų turi po 2,000 to
nų įtalpos.

Bulgarai padeda na
ciams kariauti

ANKARA, Turkija, bal. 9 d 
— Bulgarijos pasiuntinys pra 
nešė Turkijos užsienio reikalų 
ministeriui, 4kad Bulgarijos val
džia paskelbė karą Jugoslavi
jai.

Vengrijos vyriausybė paskel
bė, kad ji taip pat nutraukusi 
diplomatinius santykius su Ju
goslavija.

. * -
RIO DE ŽANEIRO, Brazilija, 

bal. 9 d. — Prekybinis nacių 
laivas Hermes šiandien įplauki 
į Rio de Žaneiro uostą.

kapitonas tvirtina, kad jis iš
plaukė iš Bordeaux praeitą mė
nesį ir kelionėje išbuvo 29 die
nas. Laivas išvengė britų blo
kados ir atvežė Brazilijon vo
kiškų prekių.

EXTRA!
GENEROLAS RAŠTIKIS PABĖGO

OKUPANTAI SIŪLO SMARKIAS BAUSMES

CHICAGO, III. — bal. 9 d. — šiandien 
gauta iš Dr. Prano Ancevičiaus, Lietuvos 
Piliečių Sąjungos Vokietijoj iždininko, šito
kio turinio telegrama: ,

BERLYNAS, Vokietija, bal. 9 d.—Pra
neškite visų lietuviškų laikraščių redakci
joms, jog generolas Raštikis jau randasi 
Berlyne. Lietuvos Piliečių Sąjungos Valdy
ba prašo amerikiečių finansinės paramos.

Dr. Pranas Ancevičius.
Lietuvos Piliečių Sąjungos antrašas yra šitoks:
Verband Litauischer Staatsburger in Berlin,
Bcrlin Charlottenburg 2, Kantstr. 111, bei Ancevičius.

Germany.

Teisėjai negali būti 
geraširdžiai

KAUNAS, Lietuva, bal. 9 d.
— Komunistų partijos organas 
“Tiesa” (smarkiai užsipuola nau
jai paskirtus teisėjus.

Jie esą perdaug geraširdžiai. 
Patariama' teisiamiems dėti ap ’ 
desnes—bausmes,-nes —liaudies.,» 
priešai yriUnerSuvaldomi.

Okupantų organas tiesiog lie
pia skirti dar smarkesnes baus
mes už nepaklusnumą. Ypatin
gai smarkiai liepiama bausti 
visus prekybininkus ir kenkė
jus.

Bts * ; >> ■'

kr yrf .1.

KAUNAS, Lietuva, bal. 9 d. 
— Okupantų laikraščiai rašo, 
jog “socialistinis teisingumas 
reikalauja skirti dideles baus
mes”.

Nesiskaitys gerais socialistais 
tie teisėjai, kurie nepaskirs di
delių bausmių, kurie laikysis 
liberališkai.

Laikraščiai užsipuola ir ad
vokatus, kurie drįsta ginti by
las ir įkalba teisėjus mažinti 
bausmes. Pirmon eilėn pataria 
dėti bolševikų partijos intere
sus.

KAUNAS, Lietuva, bal. 9 d. 
— Komunistų 'laikraščiai pa
skelbė B. Tabačniko, IX-os mo
kyklos mokinio įdomų laišką.

Tabačnikas rašo, kad jų mo
kykloje jau įsteigtas agitacinis 
punktas, kuriame verbuojami

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Graikų karo pranešimas skelbia, kad jų kariuomenė ry

tinėje Graikijos dalyje nepasidavė vokiečiams, bet ir toliau tę
sia kovą.

— Jugoslavai pakartotinai tvirtina, kad vokiečiai neperkir
to Jugoslavijos ir nepasiekė Albanijos. Karo pranešimas c-t*, 
kad jugoslavų kariuomenė įsiveržė Albanijon ir paėmė italų ka
reivių nelaisvėn.

— Vokiečių bombanešiai išmetė daug magnetinių minų Pl- 
rėjaus uosto, Graikijoj.

— Graikų karo pranešimas tvirtina, kad jų kariuomenė iš
žudė tūkstančius nacių, kol jie pasiekė Salonikų.

— Knudsen mano pasiūlyti prezidentui paruošti įstatymą 
streikų reikalu. .Jis mano pasiūdyti karo jėgoms užimti tą fa
briką, kur tarpininkavimo komisija negali susitarti su darbi
ninkais ir darbdaviais dėl sąlygų streikui baigti........................

— Vengrijoj sustabdytas judėjimas geležinkeliais. Jie nau
dojami tiktai karo tikslams.

— Vokiečių radijas tvirtina, kad britų karo jėgos pradė
jo kovą su Irako sukilėliais, kurie nesenai pagrobė valdžią.

— Rusų radijas tvirtina, kad jugoslavai labai gerai spiria
si nacių kariuomenei ir sugebės išlaikyti kol atplauks Amerikos 
karo medžiaga. *

Buvęs Lietuvos Ka
riuomenės Vadas

Gen. Raštikis, buvęs vienu 
laiku Liet, kariuomenės va
das, sugebėjo pabėgti iš
bolševikų ir dabar randasi 
Vokietijoj. Antanas Smeto
na buvo pasiūlęs gen. Rašti
kiui sudaryti koalicinį ka-
binetą, bet Molotovas ir De
kanozovas pasipriešino. Ge
nerolas Raštikis kariuome
nės vadovybę perdavė gen. 
Vitkauskui, kuris patarė ne- 
s i p r i esi n t i bolše vi k ams.

jaunuoliai, šis punktas, dedąs 
pastangas “pritraukti naujų jė
gą”-

Stengiamasi įtraukti moki
nius į kamjaunuolių organiza
ciją, kad vėliau jie taptų išti
kimais Maskvos agentais.

/
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Rašo L. NARMONTAITZ

Tinkamąs darbas
Milė dirbo vjgųoj kj.aų^dvė- 

je, kur darbas nebuvo per sun-' 
kus, kur per dieną ątsitikn, 
daug įv,ąirų;n.ų ir kur dąųg, 
žmonių ateidavo. Nors užnxo-. 
kestis buvo mažas, vistiek Mi
le? patiko ten djrbjj. lyit.os par- 
Ahvęjos ?rgi bVY9 
gąjtės, kurjos MUei ląbąi pati
ko.

Krautuvė randasi toliau nuo 
miesto ąentjo, ųę^uvo jtęų#? aš
trus spaudimus prie dąrbo ąuo
viršininkų, tųdėl Milė nesijau-' 
tė perdaug pavargusi vakarais. 
Kr.auUivė.s ^.ky^ąi s,nsi.dato

įš «yveM^'I kiekvienas
jų. k^iuos jąų Milė šiek tiek 
pažinojo. Ji jautėsi kaipo pri
klausanti tai susiedijai ir buvo' 
patenkinta savo darbu.

Tėvo nepasitenk’nimas
Nors viskas ėjo sklandžiai 

nors Miiė buvo linksma savo 
UŽsjėjpiipu, visli.eįk šios jąųųos

ir

kintas dėl to, kad jo duktė d'r- 
bo dešimt centų .(^ailv.tų kraut u-į 
vėj. Jis jautėsi, kad jo šeini 1 
yrą didŽW? j<>
Atokto to??btod aukš-
tosjAy ųtotokė tjk tokį

Mpkyktoj Mite ttok pą- 
.sj.urokto0 W<šin^s'
to'* šks W ^epatj- 
J<x?. Tė.vąs, jųąjįydąųtąąs, bąd jei
gu jo Įk.ųk/Vj ra§-
Jiųeję, ^ų? /taąs vjįsj^ąs butų 
didcsiiė gąjjė, pyto^rįė Milę

t$ųsižb.wb>s .su 
gųių, awdAi?h?ta
jių dėj tokv? zto/bto įkaji-

jj 4dkted-
Mijės i?Aąžesni8
naujoj vietoj ir jos darbas jąį1

Į/eųkiųja jr ^įaugto11 įdirbo, o 
antro j, — ji bųyą> nerami ų* 
liudiją jr ąjiąųų.khlto- Pagal ios 
išgales naujas darbas buvo jai 
per sunkus ir netinkamas, tai 
yra — ųe j.ųs d^Jbaą.

Kada ji buvo priversta dirb
ti per prievartą, tai jos kunąs 
jr nervai pasipriešino. Ji sun- 
Jgiąi susirgo, 

i

Svarba darbo ir sveikatos
• t ‘ » ■ * •» t < C

lad galima matyti, kaip 
’ blaįd?ąg9.s mintys. Kiek- 
vtoų^s totffoąs s^vo svarbu- 

tyę v/ę)xąs neturi
biiti ųužejinintąs /.lėl jo užsiė- 
rąijno. Deniųkrat iškoję šalyįe 
r___  - dariu ninkas
gerbiamas savo darbe.
yjęjuįąs pdįetis lųrj jjGS3 rasti 
sau da^bą. k.ujiųo jįs Ją118 Pa“ 
tenkintas ir linksmas. Jis yra 
gerbiamas, jei gerai atlieka są- 
vo darbą, nežiūrint, ąr jis šluų- 
ją gyimĮ.is ar tvarko didžiausįą 
Hajg?-

Kad šalis butų laiminga ir 
tvarkinga, kiekvienas pilietis 
turi tiesą xjirJgi tokį ..dąibą, ku
ris jąm geriausiai tinka. Klai
dingos gąrbės ieškoti yra žalin
ga ir nesveika. Nevarginkite 
asmens, kuris yga p i tenkintas 
savų darbų? nes pąsękj.nės gapi 
būti labai Ijųdnos.

zmo

Ketvirt., balandžio 10, 1941

yrą
Kiek-

y $ y.‘v

Mąlo.nu buvo, kad musų sky
riuje bal. 3 d. ląicjloj.e radosi 
“Rytietės Balsas”. Tikiu, jjį 
skaitė daug moterų ir džiaugė
si, kad Maryje pasižada tau
kiau aplankyti musų skyr’u 
savo mintimis pasidalindama 
su miųnis.

ji turėjo vartoti rašoma mašji-i 
nėlę ir per visą dieną ji sėdė
jo prie to jai nuobodaus ir ne
įdomaus darbo.i I

Re to. ji tyrėjo pasiskubinti.> 
kad kasd e^ą k”o daugiau dar
bo ji atliktų, nes naujoj vietoj' 
buvo tokia tvarka, — suirimas 
darbininkių, kad viena nuo k?-.

po naują ir jayi^ jėgą, kurių 
mes iic g.do pageidaujam i; 
trokštam turėti savo tarpe.

Kita so skyr’aus dalis 
bus įdėta Į padidintą “Nau
jienų” ve'ykini numerį ba
landžio 12 4,

“Tavo oąa atfoįt 
taip dailiai"’ ’

Tavo yaikai jųųr? džiaugiąs ir įį- 
džiuoįtis tavįm, ir šyarj^JWias yrą ■ 
daug pvarb£SJWte jjLęjųjS UŽ gr^Ži-i

Kuųmet buvau maža ųrerg^i-; 
tė, aš‘ j.ą.Ų.člą?ųs Jab.^i PMjtfki 
to, kųul mąųo nxą)ųa yjs .t,ąij| 
dailfąj atrodė. Ąš £uprąntu 
bar, jkad ii nebuvo jau .tok a 
ypatinga gražuolė, Kaip n^s 
tuorųet ^ąjiydąy.ojąKe, b4 j? bu
vo civilį.

Dių' daugiau už tą aš didžaa- 
vaus, kad ji visuoiųej .atro^Y^- 
vo tąip tvarkinga. Ji dir,bų snu
kiai .virdama, siu(įąnią, bepu^r 
damą namus jr skalbdama ke
turių vąįkų ,drapanas. Ir mes;

I t J* / • '» r «< r e ą » • •

netunėjom namuųse nei bėgan
čio vąųdęųlo, ųei cęnj^lu^ė8 
lumęs. Bet mamą visuomet bu
vo tęįkia tvarkįųgą,. Jos plaukai' 
lygiai sušukuoti, jos veidąsJbgj 
jokių ,d,ė;.ių.y- b' įtoto? 
mums inalonurnas, kuomet iš
girsdavom svetimą vaiką sa
kant, su trupučiuku pavydo sa
vo lialse, “tavo mama .atrodo 
taip dailiai”. Suprąnįtamą, ji ta-

!

tų. Ir ji taip rūpinos, iš savi
garbos ir dėljtoA^'d n,ųj|'ėjto pa
tenkinti mus, lųifodyti/Ą dailiai ■4 £1 • W i V5 musų akims. > m >

Įdomu kiek nio.ter.ų supranta, 
kaili svarbi jų išžiųra yra jų 
pačių vaikams. Jeigu tik pa-

PAMOKS PATYRIMAI
(lašinys)

Iš tiesų yrį1 laimė patekti į 
naują šeimos giminystę, jei ne-, 

mų. Mano atsitikime finansmiar 
jųp.ęsčjąi b.UY9 * icHė,

‘gąiimąšto '1 
I9.U toltov ų.ęmąĮr9i\ųi)?ų. ^rįę- 
y^i'.to8 torė^įi‘gf^yto 
duos ppąšyiipis, fcųAtodo? 
bUjėjaų Kp.QJ?iej įtraą-
di sąye padėtyje, kurioje nega- 
JyvįŠk^s j^sakyn^as yra rgiką-i 
jųgas, vjsuomeį duok priežas- 

,Įį jto^toto ar^a pra" 
syk Jąiko pasvarstymui. Tegul 
toyc šeima išųiųksto,' tad puti 
Regųjį būti greitųjų?.8 yaroma, 
daryb dalykus ir kad reikaląu- 

fejko apmąstyto dalukus. Tuų-.- 
nięt |je ive?‘ton^Md pri- 
tototo j u/ rejl^ybto^to^ <svar" 
bos, Dųžpai, kukiam laikui pra
ėjus, įjoras, kur. s originaliai 
yęrtė .duoti kuki ųoys prašyųią 
bu?,la praėjęs, ir tuojpet, ajšku,: 
ųęra reikalo dėl to duoti )iei-

jj jie yra taip brangus, kaip ir 
mano pačios. Tikras draugišku
mas egzistuoja tarp manęs ir 
iiųuyi vygo vgįj<fų. Ger ausia už 
viską, ryšiai tarp manęs ir vy
rų palįsto bč J9RU negeistinų 
žymių. Jis nie.k.ų.9J??g.t nįekaltino 
mankęs už mąų.o kįąįįįs, nors

įy W.nppąto kąjp pggelbėtį. 
Dieniausią), jj^ nej ųežinojų, 
Į$ąd ir l^yp s,UI?i<en>d)ių, 
nesusipratimų. Kuųmet paskuti
niai naciai musų seimus paliko 
musų ųamelį, maųų yyras nu
stebino mane išręikšdaipas savų 
įvęjtinimą viskų įų, aš pa-

Todėl, jeigu norite, gailėkitės 
tos biednos panudčs. Jeigu pp 
daugel melų ji vis
dar yrą pamotė, iai iąi reikalin
gas pąsjgąiiėjimą.s. Maų ne. Aš 
ę,su motinai Getru/įa W—?i

...(GALAS)

MAN PATINKA
Patinka man ponios Salomė

jos Čerienes straipsniai apie 
musų velionę Mariutę Jurge- 
lioųiejię. Ponia čerienė rašų 

ir nuro- 
vertingo

lioųieąię. Ponia 
rimtai, maloniu stilių 
do svarbumą moterų 
užsiėmimo.

Yra pageidaujama, 
nia Čerienė toliau tęstų jos pa
siūlymus moterų skyriuje. 
Mums yra reikalinga daugiau 
medžįągos šios labdarybės te
moj. Tikiu, kad Salomėje turi 
tą gabumą ir patyrimą išdėsty
ti žinias šioje srityje.

Tikiu, kad kitos musų skai
tytojos, taip kaip ir aš, lauks 
daugiau ponios .čerienės įdo
mių raštų. -—L. Narmontaile.

kad po-

Gražus Margučiai 
Velykų Stalui, 
Dovanoms

die- 
atsj- 
tav,o

nas, nusistebėsi kaip gerai 
minsi dalykus, kuriuos 
motina dėvėjo.

Aš atsimenu savo motiną jo

Nęiiorjcįi, jkąd svetimi per 
,d,ąug suprastų javo padėtį. Vi
sus jų mintys jr pasigailėjimai 
y>i dėj yajjių, kįtrie labai leng
vai numeta štilin visus rūpes
čius. Bet pamotė turi padaryti 
didelį pertvarkymą, kad prisi- 
.taikint savo naujai sįtuącijąj.į 
Kartais ji net\;jįuią atęįsąkyti 
nuo savo senų^WVto4’ letou Jie 
netinka į šį '?Wją /gyvenimą. 
Daug jos li’do^o Taiko pražūna, 
iy su juo žūna laikas dėl savo 
pagedimo.
k Wettir taA^^ra^nS^i^i^ntą. 
J<okjąs problemas tų šutinki au
gindama jo šeimą. Jeigu tu pa
sakysi jaių, jj^^yfsvien neįver
tins. Jis tiktai supyks ii' norės 
ką nors bar^j nm's jis ir yya 
geros širdies, į gerą linktolįs 
žmogus. &upra.btama, jis niė- 
gins pągejbeji -lau, jeigu ju .to

Jeigu Butų Gulima 
Pamiršti

toįgų su .miiiJmi galėtume 
elgĮjš, Mh? sų įenjt^Įe, nuo ku- 

gąb???.ą ųųšto.oslyti visas

butų lengva praktikuoti pamir
šimą. Bet gyvenime taip nėrą. 
Turi kokią didelę sielvartą, ku
ri kankina mintis, tai be reika
lo 5?.akąj, “.aš .užmirštu, aš už- 
mir^iu . . .” Juo daugiau taip 
kąįbj, j.ųo sujiijdaų užmiršti. Jei
gu noi;iJšsk^įdyto įkokią nema
lonią mintį, mąstyk tiktai apie 
ųialonįą. lyg tas jaunas vaiki
nas, kuris nų.ėjo pas c.lentistą,

Dabar” sakė dantistas,

i S

Nevarkite pačios 
namie .dažydamas 
margučius. GaJ tai 
smagus darbas pra- 
džioje, bet jums

sunaudoja labai daug laikų.
M- Grinienės New Life Deli- 

,caĮn-ssen krautuvėje, 3331 S,o.

j^^aJcn’jos jpąąekmės
Tokia tvarka ir -toks darlias 

buvo yisjškai ųetiiika??^ Mk? 
Iri. Pagal jps b.W<ą i J .dw^kr? 
terį. v:sos ap’inkybės naujam, 
.darbe buy.o jaj n.epąge:dąuja- 
mos. J’ J<tok gąJį/KlU.
nepasdjkti nų.9 k’’tų, stft^gėsi 
palenkiutii jjėvą ir stengės? ąt-.

Netcųką ąbejob, ką.d ditogy- iKtob,n)°l.inta.s 
mą ^skaitytojų yrą sisąįįę Jdą- 
jytės rąstus, kurįe n.e tąįp se
niai, nors netankiąj yrą Įjįpe 
Tastel>ęjop.i,ę ir tą jągiąim,ą 
“Rjiąy-k, Mąryt^ dątigląų”, tų- 
xlėl jai bus ir m;m leisią pą- 
jęmJi šj rągbtoųaą ir pąpjųšyt;i. 
kąd NJąyyįtė drąsiąj tęsjtų pra
dėtąjį darbą. Lai ir 
!< u r ’ nys “Gyycn 1)1.9 
išvysto pv?totlI.i Bc-‘‘

jų.o didėlių, niėlyųai ,kjėtkuo.t i 
žiųrkštų, kuris. J>ųdamas iš-.

ro.ikis, tąjp išdii-) 
m,. Mos vaiką i 

jausdavome jyg šventadienišką 
nuotaiką, kada mamą permai
nydavo tą klėtkuotą žiurkštą

vieton 
nugerėti. Kuomet tu naktį ne- 
iiii'.'g’, bcs rupindam i, kodėl jo 
vaikai nepąrėjna namo, ir tau

■ ' ■ ■ . e ■ > < 1 Ą- .. ■ ,, I , . ■ .1 > l T

įąu vaizdųpjasi’visokį nęląimin- 
gi įvyk\ąi, tavo vyras ^au ra
miai miega.

darbą, ir tų nejausi skausmų. 
Mįslyk ką nors labai malonaus 
— kuomet gręžių dantį”.

Ir pacijentąs pąųiištino ką 
ų.9Ts, Kuųmęt daigas buvo ųž- 
įiaigtąs, .(jentistąs ųusistębėjo.

“Kaip tu tą padarei? Apše ką

su k ui tos is
Bangose’’

UI ŪSU1

4m. Šjs sTyrijis jper jnų.sų .gė
jąj-ą vedėją visą/j ^ąt“ ks yią- 
9S ^ląjy/ės ;ųš(ąms.

JTj.e pj.ogos poįI-Lsj’ prbųj^tji, 
ta$l ųc vien ^jląry'ė, bęt ir J<i-

Ners jąi dąrbąs ir
tvarką, ji iš.ląiįė A'teitą jaugiau 
kaip metus. Tez7Batas buvo 
toks, kad vieną dieną Milė 
staiga sus’rao nervų suirimu? 
Ir taip smarkiai susirgo, kad 
nežin’a kas su ja bus ateityje.

s-aių^ro^yimas

Jc;gu Milės levas nebūtų 
klaidingai sam.t'Krotayęs apie, 
negarb’ngą ir garbingą d-'rba 
ir Ivutų palikęs savo dukterį 
darbe, kur ji rado rasitenk:nb 
mą. be abejo, jis butų šiandiem 
turėjęs sve’ką. linksmą mergai-! 
tę, vietoj dabartinės ligonės, j

Tėvo klaida buvo ta, kad jjs; 
skaitė vieną darba geresniu ir- 
garbi lutes niu už kitą. Tai yra 
dideje klajda. Jo duktė uždir-- 
bo teisingai savo duoną kaip 
vienoj vietoj, taip ir kitoj. Pir
moj vietoj ji buvo linksma, pa-

Vedą—Nina

Natūralūs pageidavimas kiek
vienos normalios moters yra tu
rėti gyažią veido spalvą. Su- 
prantąma, gerų išdirbysčių kre
mai atlieka dalį darbo maitin
dami odą ir laikydami ją švel
nia ir minkšta. Bet kiekviena 
inteligentiška moterjs supranta, 
kad to nepakanka. Graži išvaiz
da, kuri patraukia .kiekvieno a- 
kį, yra tjktai išorinis patvirti
nimas reguliarių sveikatos pa
pročių.

Jeigu kraujas yra grynas ir 
sveikas, oda bus skaisti ir be 
dėmių. Nedaug žmonių supran
ta, kad oda yra sudėtinis, gy
vas organizmas, kurios padėtis 
yra didelės svarbos geram už
laikymui viso kūno. Nuo jos 
jėgos asimiliuoti ir eliminuoti 
priklauso musų .sveikatos užlai
kymas.

paprastai gražiai, artistiškai iš 
piųjštų margučių. Skubėkite 
,pas ją tų mąrgučių pasipirkti. 
Nejaukite perilgai, nes jie la
bai grcjjtai išeina.

Margučiai iš p. Grinienės 
.krąu.luvės Jie vien papuoš jūsų 
Velykinį .Stalą, bet taipgi labai 
tinka Velykinėms dovanoms.

New Life Dclicatcsscn adre
sas, *3331 South Įialsted strųct, 
telefonas YARds 5742. .(Sp.)

Tos, kurios trokšta grožio, 
neturi pamiršti efektą šviesos 
ir oro ant o.doj>, kurie pagrei
tina veiklumą ‘‘pures’”, gaivina 
krau jo eigą stimuliuojant į ner
vus ir kraujo gysleles netoli 
odos paviršiu. Tada oda veikia 
kaipo ventiliuojantis, šilumą rc-

minuojantis apąraįtis, naudin
gas .dęl^ypikal.os ir grožio.

Ym‘lengvas da’ylkas užlaiky
ti o.da gryna išoriniu j. Nedaug 
iš mus norime praleisti kasdie
ninę maudyklę. Bet ne visuo
met yra suprąų.tąųia, k,a/l vidu
rinė švara yra daug svarbesnė.

taip linksma butų 
jeigu iųąųo dąr^.dąvis butų čio
nai mano vietoj.” T. W.

Nesusipratimų negalima iš 
vengti, bet per dažnai mes esa
me linkusios manyti, kad jie: 
Įvyksta tiktai musų šeimoje. 
Mes esame įsįt:k’ntę? J<ą,d yaikaįi 
mąsto: ‘‘‘Ixą,d bintui mano tikro
ji molina butų šli mumis.” kuo-* 
jijącl, fąktjšjkąi, ^ tųklos mbdy? 
.lųekęųimęt ^ateiną jų gąlvon

Suplėšk, kąditokrtojį Įėvąi ir
gi padaro tas pučiąs ^laidąs, 
Jiųi tuos pąębte įpųpęs/čiųs su 
syivąis ya.ikąįs, į •J'ayp y&lBiMAVv 
.nęncį^ją pasigąilėjų??o. Jie ųųi- 
,19 sąyus ęhąu#us nųh.a^«itąbs 
tuos pačius p^asįkaJtįmys, ųžj 
kuriuos ir jie buvo barąmi., 
Virš visko kito, nesigąilėk sa
vęs. Jeigu tai darysi, žinok, kad 
esi prapuolus/Tik daryk savo 
geriausią, ir koks mažas žode
lis, koks nelauktas gražus pasi
elgimas iš tavo vvro vaiku pu-

-e* tv Ve <’ v f *• its^s .ątlygųųs Ją(u. ;.
Itot 

nemislinu, kad jos viršija bet: 
Jcųripą npj)n)ą’’čs AUnkę-.
ųyl^. Mes .vcfįr^c tipingą šėi- 
AvyjMbi gy?veiĮtoųų, bet ąš huyąu 
j.ąųtoę§nč -yiącįkįioĮps sųųkeijy- 
to&us prtežąsttos tw9 

®et dabą,r ąš p^iaų-
^igi ątlygųijta. ^itjĮiąą’tųtiųąi mu-

im* J $ l ___
Jbęto i)?!ė^?{9?ii|4^. >IO 

įlsąį& ^įgiįęL Jie jšų.tob(bato^ jMms
bįąo rYĄllto^ Patyrimo).

krakiųolūjto, bet lik balto, kaijp 
sniego, ir sm’jšto didelėmis kil
pomis.

Šiais laikais su visokiais pa
togumais ir namų jrengimais 
yra zlaug lengviau Iviękyicų.ai 
molcr.įai atrodyt .dailini savo 
vaikams. Kas1 ink .drapanų, na
minės sukųclės yra pigios ir 
gražios*. Tjktai moteris, kuriai 
ncapęjna, ką jos vaikai mąnys . 
neatrado svariai ir dai iai. i

Ir dar vienas dalykas. Ar ka- 
kad pačįųs 

tvArkųigųmas paAUtiose tori į- 
tckąiės ąn.t yąilvo auklėjimo? 
Jeigu motina tvarkinga, grei
čiausiai ir duktė Onute bus 
tyarkjnga. Jeigu motina bto 
.tvarkos, .Onytė irgi gali būti to 
kia gyvąųiiiic. Didžiuma vaikų 
in.itŲ.oja, ir kada užauga, imi
tavimas tavo naminių paproĄiją. 
pasirodo gan mškiai.

Vaikai re?)(’ikalauią, kad jų 
imtinos Atrodytų kažkaip stė-| 
buklingai mandriai pąsipuoš-u-

»r M i ’ . , 47 ( t rv a 1 . v • •

tos moterys bei jaunuolės prą- 
dKtJų gijųinlį i;aš,tus čjetinos da nors pąmąstęį,

Tad i dirbą. g roji Marytę, 
mos godžiai lauksim sekančiu 
xts$ankymx>.

MOKYKLA
Anglu kalbos mok yiJ a., kurią 

idko BngbUv Pui k J Jei u vijų 
Moterų plutas, j vyks šį v.ąką-’ 
ją lygiai 7.-.30 vpi. .pas narę pų-i 
jjiįą K. Mc,c?-yiė enę. 44 ji 89. 
W.estern Avė.

Natos ir neuarės yra kvię-' 
.ujamos dalyvauti lekcijoje. Dar- 
gąjima šiek tiek pasinioikyįi' 
p4io$ sezono pąbąigą. Lekcijos 
nidko jiotabuioja, ties narė L. 
Naikiu laite, aukštosios nių-i 
kyjdos mokytoju, aukoja savan 
taiką, .0 nare Mocevi-čiene — 
vietą. t

pumą, jų jnotina kuri tiktai “at
rodyti dailia?”-

>(lš Tavo Gyveųiiua^'

Kaip Jįk verdamos dąržovęs 
gatavos, /-olkia

jgigįu paliktos ncuv.s.ujdsios po 
jbVjjjplO.. . J ;

Patarimas moterims
**'«*'. T • • > ” 1 ■

Pamokyk vyrą langus neplauti

ĮVJptęyys, susįdomūkii.e! Jei
gu jūsų vyrai sutinka pasitar- 
ųa,U;ti nąinųose, ųorčęl^mi jums 
^si^erjtdi ir nuplauti visus pa- 
J??ų Jųjįgus, taj pępamirškite 
j įėjus /Juoti šitokį pytarjmą:

Pradedant langus plauti, vi
suomet reikią pradėti juos

gerai žino), ųcs jeigu jūsų vy
rus neĄįiiodąmąs ląngųs
plauti iš lauko pusės pirma, tąi

nes ųčltyigęs ląųg,ųs 
plazdi iš toą’ų pxpės ir J<ųįiwyn.o 

.atgal sugjąžjųęs, j sai 
atras, kada pradės laidas pjau
ti jš vidaus pusės, kad langąi 
•iš pro puses tiktai pusiau nu- 

'v «valyti. Todėl, moterėlės, patar
kite savo geraširdžiams vy
rams, kurie sutinka namų lan- 
įįus ųALvąlyto kad jjc pirmiau 
PftiOu vąlyjno dąrbą $ vi-

Keptas
Kumpis

Gerai kumpį nuvalykite. įdėkite 
į neuždengtą blėkinę,’ riebia puse į 
virto’ ir kepkite neperkarštam pe
čiuj (300 F. laipsnių). Kumpis nuo 
10 iki 12 svarų, reikalauja po 25 
pynučių kas svąrui; didesni kum
piai—po ,20 minučių svarui; o pu
sės’ kumpių—30 minučių svarui.

45-ioms minutėms prieš iškepant, 
išimkite iš pečiaus, nuimkite žievę, 
ir riebioj puąėj pądarykite eilę ne
gilių įpioVimy, paviršių išdalinda- 
mos į mažus ketvirtainius sklype
lius. Ištepkite vienu žemiau paduųr, 
tų prieskonių, suvilgę jį riebalų 
nuolaš'omiš.

1 puodukas rudo cukraus, arba 
1 puodukas rudo cukraus ir 2 : 
šaukštai nuUą, arba

nuvalykite. įdėkite

21 puodukas rudo cukraus ir 
šaukštai aefo, yaj^ų sująkos, 
giros arba Sryno, arba’ 
1 puodukas rado cukraus ir !4 
puoduko smulkių diĮoųos 
Aptaisykite ciėjais gvazdikais ir 

kepkite 30 minučių (kumpiui gra
žiai apkepinti padidinkite karštį 
iki 400 ,ar 450 F. laipsnių).

Kumpis
Irgi Keptas
' Virinkite kumpį. Jau beveik iš

virus, leiskite truputį aty.ėsti van
denyje, kuriame virė. Tada išimki
te, riuimkite'žievę, ir toliau’sekite 
tąs pačias instrukcijas, kurios yra 
pačiuotos aukščiau, tik su ..tuo skir
tumu, kad šį kumpį kepkite vieną 
valandą neperkarštame 300 F. laip 
snių įiečiuje.
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KASDABAR DEDASI LIETUVOJE
TEN, KUR BOLŠEVIKAI ŠEIMININKAUJA
DARBO SĄLYGOS BOLŠEVIKŲ VALDOMOSE FAB

RIKUOSE BEI KITOSE ĮMONĖSE
Iš Kauno gauta pluoštas įdo

mių žinių apie darbo sąlygas 
bolševikų valdomuose fabri
kuose bei kitose įmonėse.

“Darbininkų komitetai”
Maskolių okupacijos pradžio-

je agitatoriai paleido Šukius, 
kad nusavintuose fabrikuose 
darbininkai busią vis.’ški šeimi
ninkai. Girdi, dabar dirbsime 
jau nebe kapitalistams, o sau. 
Visi fabrikai priklausą l’au-

Kas Naujo Muzikoje - Dainoje
Jife Rasite Pas BUDRIKĄ Ant Naujų 

Rekordų—Plokštelių
Rekordai Verti 75c Vienas, Trumpam Laikui Atpiginti 

Po 49<S Vienas

Siunčiame ir i kitus miestus. Už prisiuntimą 
turi apmokėti pirkėjas.

26022
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..... .. Velykų
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Gulos orkestrą 
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A. Vasiliauskas

Gulos

Gulos

orkestrą

orkestrą
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LINKSMA GIESME APTURĖJAU ir 
SVEIKAS JĖZAU .......................................
KUR BAKŪŽĖ SAMANOTA ................ .....
DUKRUŽĖ! Ė ir MERGŲ BĖDOS .............
DARATYTĖ POLKA ir BERŽŲ 
POLKA ..................................................... V.
KANAPIŲ POLKA ............................... V.
ONA POLKA ..1........... V. Gulos orkestrą,
POLKA DĖL NUMYLĖTOS ir 
VIRBALIO POLKA ............................  V.
JAUNUOLIŲ POLKA ir 
GEGUŽINĖ POLKA ...............................V.
DĖDIENĖ POLKA ir
LAKŠTUTĖS POLKA ............................ Klaipėdos
LIETUVIŠKOS LIAUDIES DAINELĖS ir 
LIET. LIAUDIES DAINELĖS ................. A. šabaniauskas
STORU BOBŲ POLKA ir 
BUTKIŠKIU POLKA .............  Įgrojo Pensyl. Angliakasiai
MARCINKONIŲ POLKA ir 
VTRGTNTA POLKA .... įgrojo A. Lietuvninkaitės orkestrą 
DRU-LIA ir TU LIETUVA, TU MANO

įdainavo Akiras Biržvs. Pnou Dėdė ir Dėdienė 
KAI Aš TURĖJAU KAIME MERGELE ir

VVRAS POLKA . ................................. įdainavo A. Dvaronis
SEPTINTAME ROJUJE - Anglų Valcas, ir 
JAUNYSTĖS MEILĖ—Tango ...... įdainavo A. šabaniauskas
MANO GITARA—Tango ir 
SAULĖTAS RYTAS—Anglų Valcas

Įdainavo A. šabaniauskas 
MOČIUTĖ. Valsas—Armonikų Duetas 
LIETUVAITĖ. Polka—Armonika, klarenta ir pianas 
TOKS VAINIKAS, 'Polka ir PLIKIU POLKA .... A. Shuck 

Mahanojaus Liet. Mainerių Orkestrą 
AK, NORĖČIAU ir 
AUKŠTI KALNELIAI ...... Įdainavo J. Zavk ir A. Shuck

Mahanojaus Lietuviška Mainerių Orkestrą 
KŪMOS POLKA ir 
TĖVUKŲ POLKA 

Mahanoiaus Liet. Mainerių 
PAUKŠČIU POLKA ir LIUDVINAVO POLKA 

Įgroio Mahanoiaus Lietuviška Mainerių 
ŠOKIKŲ POLKA ir NAUJŲ METU POLKA 

Igroio Mahanojaus Lietuviška Mainerių 
16171—SUDIEV SESUTĖS ir

SVAJONĖ IR MEILĖ ...
16299 ERCI POLKA ir

NAŠLYS POLKA ...........
16145 PRAGĖRIAU ŽIRGELĮ ir 

EISIM LAUKAN ..........
16192—TRAUK, ŠIMNIŠKI, ir 

“ĖJO MIKAS” POLKA . 
OI MERGELIA ir 
STOVIU PRIEŠ TAVE ......  Mahanojaus Lietuviška Ork.
ŠVENTOJI NAKTIS I ir 
ŠVENTOJI NAKTIS II ..............
TAI NEBUVO MEILĖ—Tango, ir 
AR ATSIMINI?—Anglų Valsas .... 
MARŠ. MARŠ KAREIVĖLI ir 
GELEŽINIO VILKO MARŠAS 

16150—PAVASARIO SVEIKINIMAI ir 
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įdainavo A. šaukevičius
Orkestrą

Orkestrą
Orkestrą 

įdainavo Stasys Pauras, Barit. 
....... Juozas Antanėlis, Tenoras

.............. Liet. Orkestrą “Lyra”

..... Kastancija Menkeliniutė

Jonas Dirvelis ir Jo Ork.

Trubadurų Kvartetas

Įdain. A. šabaniauskas

Karo Makyklos Choras

Lietuvių Tautiška Ork.

Idain. Akiras
Idain. Akiras

Biržys
Biržys

įgrojo Akiras

Akiras

Biržys

ČIGONO MEILĖ—Valsas .....
GIEDA GAIDELIAI ir 
GRAŽUS MIŠKO BUDAS ... 
SUŽADĖTINIŲ VALCAS ir 
ROSALIUTĖS POLKA .........
SEKMINIŲ VALSAS ir 
OBELIU POLKA ..................
MARIJAMPOLĖS POLKA ir
GARDUS ALUTIS—Valsas ................. įgrojo
KRETINGOS POLKA ir 
MERKINĖS POLKA ............................ įgrojo
KAI SMUIKU GROJI TU—Tango, ir 
PASAKYKITE MERGELĖS—Tango. Idain. A. šabaniauskas 
PUPU DĖDĖS POLKA ir 
ANUKU POLKA ............................... įgrojo Akiras Biržys
SUKAS RATUKAS POLKA ir 
BUK VYRAS POLKA ................. įdainavo A. Dvarionas
KAI Aš TURĖJAU ir 

KAM ŠERI ŽIRGELI? 
įdainavo A. Vanagaitis ir Juozas Olšauskas

REKORDAI PO $1.25 •
LIET. VESELĖ—Dalis Pirma ir Antra 
LIET. VESELĖ—Dalis Trečia ir Ketvirta 
LIET. VESELĖ—Dalis Penkta ir šešta

Visas įgrojo Mahanojaus Lietuvių Mainerių Orkestrą

Akiras
Biržys

Biržys

Jos. F. Budik, =
3409 So. Halsted St Tel. Yards 3088

CHICAGO, ILL.

Katalogas ir Kalendorius Dykai 
Didžiausia Krautuvė Rakandų, Radio, Refrigeratorių 

Dabar Eina Didelis Velykinis Išpardavimas

WCFL, 1000 k.—Žymus Radio Programas Nedėliomis 5:30 P. M.
WAAF, 950 k.—Havajaus Salų dainos, nedėliomis, 4:30 P. M.
WHFC, 1450 k.—Dainos, Muzika, Ketvergaip 7 vai vakare.

džiai...
Dar net nepaskelbus nacio- 

nal zac jos įstatymo, kai ku
riuose fabrikuose buvo sudary
ti vadinami darbininkų komi
tetai. Į juos, deja, dažniausia 
pateko didesni rėksniai. Tad 
šie komitetai pradėjo sauxa’iš- 
kai perlminėti fabrikus, dirb
tuves ir kitokias įmone'. Savi
ninkams buvo net uždrausta 
pasirodyti jų įmonėse. Bema
tant įmonių gamyba kątist:o 
fiškai
mokšoms vadovaujant. įsigalė
jo didžiausia dezorganizacija. 
Mitingas sekė po mitingo, nau
jieji vadovai ištisomis dieno
mis posėdžiavo, kažkur vaikš
čiojo “su reikalais” į miestą ir

“Prakaito varymo” ristema
Bet baisiausia darbininkų 

eksploatacija eina, nustačius
akdrdiiiitls darbus, ši “prakai^ ■Pro^elaPat°.

valdo ne proletariato diktatū
ra, bet Stalinas su gauja ištiki
mų žmonių diktatoriau ja ant

nes nė

Direktoriai — neriboti fa.bri.kv 
šeimininkai

to varymo” sistema pridengia
ma skambiais šūkiais: kiekvie
nam pagal darbą, iš kiekvieno 
pagal sugebėjimą. B t Sta iųęf 
konstitucijos “saulės” įvestas 
akordinjs. darbas ir “kiekvie
nam pagal darbą” yra vėl ne 
kas kitas, kaip sistema, pasko
linta iš p'rmųjų kapitalizmo 
gadynės metų; prieš kurią visa 
Šalių darbininkai savo laiku 
yra atkakliai kovoję ir kurtos 
jau gerokas laikas, kaip yra 
nusikratę. Tačiau “išlaisvinto
je” Lietuvoje Maskva darbinin
kus vėl įstūmė į .aštuoniolikto- 
:o ir de yn’oliklojo šim'mečįo 
aikus. kada “prakaito vary
mo” sistema k’estėjo visose va
dinamose kapitalistinėse valsty-Okupantai, siekdami propa

gandos t.kslų, norėdami paro
dyti, kad prasidėjęs z- “laisvas 
gyvenimas”, kurį laiką žiūrėję 
pro pirštus į tokius reiškinius 
Tačiau tuojau po to, kai Lietu 
va jau formaliai buvo įjungtu 
į sovietų Sąjungą, prasidėjo re
akcija. Pirmiausia, tą pajuto 
minėtieji “darbininkų komite
tai”. Jų teises žingsnis po 

i žingsnio buvo taip suvaržytos, 
jog pačių darbininkų žodis fab
rike jau bemaž nieko nebereiš
kia. Fabrikams vadovauti buvo 
paskirti direktoriai, kurių net 
pavadinimas paskolintas iš ka
pitalistinės sistemos. Toks di
rektorius, pagal naująją tvar- 

|ką, yra neribotas fabriko val
dytojas. Jis atsakingas už vis
ką, kas dedasi fabrike, tad jam 
suteiktos plačiausios teisės. Di
rektoriaus te’sėms pavaizduot* 
pakaks paminėti, kad jis kiek
vienam darbininkui nustato 
net atlyginimą. Teoretiškai, dėl 
direktoriaus veiksmų galima 
pasiskųsti “darbininkų komite
tui”, tačiau visur reiškiantis 
tendencijai, kad “direktorius 
yra vienvaldis fabrikus šeimi
ninkas”, tokie skundai retai ka

da pasiekia tikslą. Tad vargu 
bet kurioje kitoje' riet' “kapita- 

; listiškiausioje” ’ valstybėje dar
bininkas yra pavestas tokiai 
fabriko direktoriaus malonei 
ar nemalonei, kaip “Laisvoje”

Darbininkai apšaukiami 
tinginiais

Kai kur darbininkai, patikė
ję okupacijos pradžioje agita
torių sakytoms kalboms apie 
atneštą “laisvę”,' ėmė naujie
siems direktoriams priešintis 
Bet jie tuojau pat buvo ap
šaukti tinginiais, disciplinos 
laužytojais, net kenkėjais. Dau
gelyje įmonių anksčiau į “dar
bininkų komitetus” patekusie
ji buvo pašalinti. Yra buvę ne 
maža atsitikimų, kad tokie 
“tinginiais” apšauktieji buvo 
pašalinti iš darbo, net su va
dinamuoju vilko bilietu, be tei
sės gauti darbo kur kitur.

Darbininkų eksploatacija
Dar daugiau Lietuvos darbi

nu kis pritrenkė paskelbtasis 
įstatymas, kad be leidimo ne
galima keisti darbo vietos. To
kiu budu darbininkai pasijuto 
prirakinti prie savo dirbtuvių 
nes direktoriai neleidžia pereiti 
kiton vieton, ypač geresniems 
darbininkams.

Direktoriui esant vienval
džiam žeimininkui, kuris neša 
net asmenišką atsakomybę už 
įmonės gamybą bei tvarką, jis 
yra pačios bolševikų įvestos 
sistemos priverstas eksploatuo
ti darbininkus. Mat, iš jo rei
kalaujama, kad įmone atliktų 
ankštesnių instąncijų nustatytą 
gamybos planą. Be to, jam 
draudžiama atlyginimams iš
mokėti daugiau, negu paskirta. 
Tokiomis \ aplinkybėmis direk
torius stengiasi, kiek galima, 
daugiau išspausti iš darbinin
ko ir mokėti galimai žemesnį 
atlyginamą. Todėl direktoriaus 
tendencija yra, jeigu taip gali
ma išsireikšti, “klasiškai kapi
talistinė”: aukšta produkcija Įr 
žemas atlyginimas.

Diktatūra ant proletariato
Blogiausia, kad darbininkai 

neturi teisės paskelbti net strei
ko, nes juk valdo — “proleta
riato diktatūra”, “viskas prb 
klauso liaudžiai”,,

žemiausias atlygin’mas 
pasaulyje

' Savo kainų politika bolševi
kai akordinius darbus yra pa
vertę tikrais katorginiais dar
bais. Mat, visoms butiniaus'oms 
prekėms nustatytos tokios auk
štos kainos, jog darbininkai 
y Va priveisti įtempti visas sa
vo jėgas, kad tiktai daugiau 
Uždirbus. Juk niekur pasaulyje 
darbininkai tiek mažai neuž
dirba, kaip maskolių valdomo
je Lietuvoje (kaip ir visoje 
Bolševikijoje). Gal tiktai Kini
jos kuli tuo atžvilgiu gili kon
kuruoti su vargšu Lietuvos 
darbininku, kuris vargais ne
galais per mėnesį uždirba vie
ną porą batų. O čia jo pasku
tinius syvus spaudžia ir rau
menis iki sutingimo tempia 
vad. “socialistinės” lenktynės, 
kurios žmogų paverčia tiesiog 
lenktynių arkliu...

. Visų šių duomenų pakanka, 
kad pavaizdavus, kokią baisią j teisę, už juos kalbėti derybose.

baudžiavą Lietuvos darbininkui 
atnešė Stalino konstitucijos 
“saulė”.

Prekės eina sovietu Rusijon
Bet dar pikčiau, kad_“pra

kaito varymo” sistemos pagal
ba Lietuvos darbininkų paga
mintos gerybės išvežamos į 
“galingąją” sovietų Rusiją. IJe- 
tuvos žmonės mato savo darbo 
tik nuotrupas.

Įsakė Darbininkų
Balsavimus Elektros

Dirbtuvėje

Nacionalė darbo santykių ta
ryba AVashingtone įsakė pra
vesti darbininkų balsavimus 
Goodrich Electric Company 
dirbtuvėje, 4640 Belle Plaine 
avenue.

Jų tikslas bus nuspręsti ar 
darbininkai nori, kad CIO 
United Electrical, Radio and 
Machine Workers unija gautų

PASIULOS PAVASARIUI 
ŽEMIAUSIOM IR KAINOMIS 

Čia Nereikia €a*h
Rolfr—1OO ket. pMi) .................— f 1.00
Skutau Stogams Cementas.

(5 gal. ken.) Gal.
Wallboanl—dideli Šmotai, pMa 1------2c.
Plasterboard, pMa .......,.......... ............ 2c
Maliava, rer. $1.9A, specialiai f 1.25 
2x0, speciali kaina, pMa ...... . 8%e
Cedriniai Postai (T pMų) ..........  10c
110 Obliuotos ir pritaikytos lentos l%c

UŽ pMą
Taipgi Cementas, Smiltys, Žvyrą! 

NEREIKIA C ASU
Apskaitllavlmas ir Pristatymas Dykai

ALBERT LUMBER
& SUPPLY CO.

3800 SO. WESTERN AVENUE 
Tel. LAFayette 2101

Atdara kasdien 7 v. ryto iki 0 v. 
nedėliomis 8 v. r. iki 12 vai. dienos

PASKOLAI n V ii V LFĮ išmokėjimais 
nuo 5 iki 20 metų.

MUTUAL FEDERAL SAVINOS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
Mokame 3Vt% Dividendų 

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

$1,000,000.00

VELYKOMS
BARGENAI

1

Didelis pasirinkimas vyrams 
marškinių, kaklaraiščių, pančia- 
kų, kelnių ir sveterių.

SIUTUS PASIUVAM pagal jūsų 
užsakymą ir jie atrodo kaip 

nauji.

FRANK MICKAS
SIUVYKLA IR KRAUTUVĖ

i 4146 Archer Avė.Kas tai N A U J O* tapo pridėta!
< f f . . » ■ . i» 7 1 • ’ ’ ' * * f • ~ \

• Hejna BrosSeniausi Amerikos Tabako prekčĮal—įsikūrę

kurio® Skelbiasi Naujienoj

~ $35
Apkain.
Nemok.

Atrodykite Metus Jaunesni 
NATŪRALIAI ATRODANTI

Dantų Fleitai

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,

Tas pat pažįstamas 
pakeris.betTiėūir 
oid Solds vldvjr 
Visi dabar parduo* 
darni Old Goldai 
yra NAUJI Old 
Golds.

“AKYS” NULEMIA! Akimirkos greitu
mu jūs sužinosite, jog kas tai naujo pri

dėta! Ir kas tai naujo pridėta garsiam cigaretui 
taip pat — naujas skonis.

Išbandykite šiandienį Old Gold—praturtintą 
parinktiniu importuotu tabaku! Smulkūs lapai! 
« . . kvapūs lapai! . . . padaro Old Gold malo
nesniu cigaretu negu bet kada! Gaukite pakelį 
šiandien.

^N/IUJAS — Praizinis importuotas tabakas 
iŠ rytinio Viduržemio-tabakas, kurio maži širdies 
pavidalo lapai dar priduoda skanumo garsiai Old 
Gold sudėčiai! Taigi kiekvienas momentas jūsų 
praleidžiamas su Old Gold bus dar smagesnis.

Ae--
KIENO KALTE?

Bet--
Kas užmokės bilas?

4r JUS galėtumėte užmokėti už padarytus nuosto
lius? Ar JUS galite rizikuoti ilgų metų bylas teis
muose kurios užtrauktų dar didesnes išlaidas? Įsta
tymai jums uždraustų vairuoti karą iki skriaudos 
neatlygintos. Kam statyti save pavojun? Vairuok 
atidžiai, ir pasirūpink tinkamą apdraudą. Specia- 
lės žemos kainos atsajcomingiems vairuotojams! 
Klauskite apie šią apdraudą šiandien!

Rašom visokią Apdraudą
UGNIES rJ 
LANGŲ 

RAKANDŲ
~ 1739 SO7h£lSTED~STREET'~ APVOGIMŲ 

(NAUJIENŲ NAME) IR KITŲ

ž

10 MĖN. MOKĖTI p A r A 
Pinigų grąžinimo ga- X II h Į 
rantija. Denturos da- “ 
romos tiktai gavus už- U 
sakymą ir nuo formų 
padarytų laisniuotų
dentistų.__________

Pleitai $ 1
Pataisomi •
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TnK LiTHUANIAN DA'UY Ncw»

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

Subscription Ra tęs: 
per year in Canada 
per year outside of Chicago 
per year in Chicago

$8.00
,. 4.00
. 2.00

1.50
. .75

- 3c
18c

. 75c
SUBOLŠEVIKINTI 
KOOPERATYVAI

$6.00
$6.00
$8.00

3c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III., imder 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.

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu:

Metams________________
Pusei metų _ ___________
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui_______

Chicagoj per išsiuntinėtoj us
Viena kopija_ _________
Savaitei _________ ___ __
Mėnesiui L______________

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: (Atpiginta)

Metams_________  $6.00
Pusei metų _______________ 3.25
Trims mėnesiams _......... — 1.73
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.

Bolševikai perėmė į valdžios 
rankas Lietuvos kooperacijas ir, 
suprantama, įvedė jose savo 
“tvarkų”. Kaip tos subolševikin- 
tos kooperacijos dabar veikia, 
parodo sekantis straipsnis “Ta-

Nacių smūgiai Balkanuose
Vokiečių motorizuotoms divizijoms jau pavyko at

kirsti nuo Graikijos rytinę jos sritį (Trakiją) ir paimti 
didįjį graikų uostą, Saloniką. Be to, jos prasimušė sker
sai pietinę Jugoslaviją, per Skopije iki Albanijos sienos. 
Toliau į šiaurę naciai paėmė svarbų Jugoslavijos geležin
kelių centrą, Niš.

Tai dideli smūgiai Anglijos talkininkams Balkanuo
se. Jugoslavai ir ypatingai graikai kovoja drąsiai; bet 
atrodo, kad jų jėgos yra per menkos atsilaikyti prieš na
cių tankus ir bombonešius. Graikai, matyt, yra geriau 
aprūpinti ginklais, o jugoslavai nespėjo gauti karo pa
būklų iš Anglijos. Tik prieš dvejetą savaičių laiko Bel
grade įvyko perversmas, po kurio Jugoslavijos valdžia 
nutarė gintis nuo Vokietijos. Iki to laiko regentas Po
vilas ir jo ministeriai bandė susitaikyti su Hitleriu.

Karas Balkanuose dar nepasibaigė, ir vokiečiai dar 
gali sutikti stiprų pasipriešinimą, kuomet jie stengsis už
kariauti Graikiją. Jugoslavija dar irgi nėra padėjusi 
ginklo. Tačiau vokiečiai dabar gali pulti Turkiją ir eiti 
link Dardanelų, o Albanijoje jie gali išgelbėti Mussolinio 
legionus nuo pražūties.

Tuo pačiu laiku nacių jėgos smarkiai veikia ir Šiau
rės Afrikoje. Anglai jau buvo priversti pasitraukti ne 
tiktai iš Benghasi, o ir iš Demos. Pats premjeras 
Churchillas vakar savo kalboje parlamente pripažino, 
kad vėl gresia pavojus Egyptui, kurį šią žiemą anglai 
buvo apgynę nuo italų.

Kovoti su Hitlerio karo mašina tai ne su italais. 
“Blitzkriegas” Balkanuose tatai aiškiausiai parodo. Ang
lija turės gauti iš Arųerikos visą pagalbą, kokią tik gali 
šis kraštas jai suteikti. Kitaip ta mašina nebus sustab
dyta.

“Gruzdžių kooperatyvo na
rys J. P. skundžiasi, kad va
sario 1 d. esant 25° šalčio, 
apie 20 kooperatyvo narių 
nuo ankstybo ryto stovėjo 
prie krautuvės ir laukė med
vilnių audeklų pardavimo. 
Bet kooperatyvas tą dieną ne 
tik nepardavęs audeklų, bet 
ir visai nebuvęs atidarytas, 
nors buvę anksčiau skelbta, 
kad nariai tą dieną gaus nu
sipirkti. Tokiu 
vedėjo elgesiu 
tenkinti.

“Atrodo, kad
yra ir kitur. Visi kooperaty
vai turėtų elgtis tvarkingai 
ir ne tik savo narių, bet ap
skritai pirkėjų nesuvedžioti. 
Jeigu kokių prekių tą dieną 
nėra, nereikia leisti žmonėms 
dėl tų prekių pusę dienos šal
ti. Pirkėjus reikia painfor
muoti iš anksto.”

kooperatyvo 
nariai nepa-

tokių faktų

Norvegijos gedulas
Vakar sukako lygiai metai, kai vokiečiai staiga įsi

veržė į Norvegiją ir ją užkariavo. Norvegai priešinosi 
kiek galėdami ir padarė vokiečiams daug nuostolių. Bet 
jie buvo užklupti netikėtai, ir pačioje Norvegijoje atsi
rado išdavikų, kurie padėjo užpuolikams; iš jų labiausia 
pagarsėjo Quislingas. Jo vardas bus minimas istorijoje 
kartu su Judos Iskarijoto vardu. Todėl užpuolikai laimė
jo pergalę, nors Norvegijai stengėsi padėti anglai.

Naciai butų gal nusisukę sprandą Norvegijoje, jeigu 
Norvegija butų iš anksto j savo uostus įleidusi anglų ka
ro laivyną ir butų paprašiusi franeuzus duoti jiems bent 
keletą divizijų kariuomenės. Bet Norvegija netikėjo, kad 
Hitleris bus toks “niekšas” ir sulaužys jos neutralitetą, 
panaudodamas savo smurto žygiui dargi krašto išdavi
kus. Kaip naivus šiandien atrodo tas norvegų įsitikini
mas!

Taip manė ne vieni tiktai norvegai. Tą pačią klaidą 
darė holandai ir belgai, ir pasėkos buvo tokios pat liūd
nos. Bet tai buvo, galima sakyti, tiktai karo pradžia. Hit- 
lerizmo metodų pasaulis tuomet dar nebuvo supratęs. 
Tačiau visa eilė valstybių ėjo tuo pragaišties keliu dar 
ir po to. Visos Balkanų šalys, išimant Graikiją, bandė iš
gelbėti savo kailį, pasitikėdamos Hitlerio “žodžiu”. Tur
kija dar ir šiandien nežinia ko laukia. Ar neteks ir jai 
gailėtis?

Norvegijos okupantai uždraudė tos šalies gyvento
jams viešai minėti okupacijos sukaktuves. Muša ir verkti 
neduoda! Jų likimas turėtų būti pamoka Amerikos žmo
nėms, ypač tiems, kurie dar vis nepaliauja plepėję apie 
“taikos derybas” su rudmarškiniais barbarais.

Streikų banga

kai ir valstiečiai 1917 vasario 
men. nuverčia carizmą.”
Visi žino, kad tai netiesa. Bol

ševikai nevadovavo 1917 m. va
sario revoliucijoje. Visi bolševi
kų lyderiai buvo tuomet užsie
niuose, ir Leninas turėjo prašy
ti Vokietijos kaizerio valdžią, 
kad ji duotų jam ir jo drau
gams traukinį parvažiuoti į Ru
siją iš Šveicarijos. Parvažiavę 
į Rusiją, bolševikai organizavo 
sukilimą ne prieš caro valdžią 
(kuri jau buvo nuversta), bet 
prieš revoliucinę vyriausybę, 
kurią rėme susipratusieji darbi
ninkai ir valstiečiai.

Bolševikai darė kontr-revo- 
liucinį darbą, ir, deja, prie jų 
prisidėjo Kapsukas. Jo laimė, 
kad jam neteko susilaukti to, 
ką bolševizmas pergyvena da
bar. Artimiausias Kapsuko ben
dradarbis Aleksa-Angarietis jau 
skaldo akmenis Sibire.

Čia paduoti įdomus faktai, ar 
ne? Iš jų matome, kaip dabar
tiniai “kooperatyvų” šeiminin
kai elgiasi. Jie leidžia žmonėms 
pusę dienos laukti baisiausiame 
šaltyje (apie 24 laipsnių žemiau 
zero!) — ir visai neatidaro 
krautuvės.

Reikia stebėtis, kad žmones 
turi tiek daug kantrybės stovė
ti prie krautuvės durų, laukda
mi prekių. Matyt, tų prekių la
bai sunku gauti.

Pati “Tarybų Lietuvos” re
dakcija pripažįsta, kad medvil
ninių (bbvclninių) audeklų — 
ir, matyt, ^ąip pat, ir kitokių 
prekių — krautuvės nevisuomet 
turi. Oficiozas pataria, jei ku
rią dieną tam tikrų prekių nė
ra, bereikalingai nevarginti pir- 
kikų.

Pats okupantų laikraštis pa
tvirtina žinias apie prekių tru
kumą Lietuvoje.

V. KAPSUKO “BIO
GRAFIJA”

pasaulio 
gyveno

vasario

ŽMONIŲ MULKINTOJAI

mieČių būrys* Kareiviai su 
ginklais rankose įsiveržė į gim
naziją, pagrobė po keletą mo
kinių iš kiekvienos klasės ir su
kišo juos į savo sunkvežimį. 
Vienas jaunesniųjų moksleivių, 
žinomo Estijos profesoriaus 
sūnūs, buvo tiek susijaudinęs, 
kad smeigė peiliuku į rato pa
dangą. Maskoliai jį. čia pal vie
toje, visų mokinių akivaizdoje, 
nušovė. Apie išvežtuosius mo
kinius jokių žinių neturima. 
Tik gimnazijos vadovybė gavo 

į trumpą rusiškų įstaigų paliepi- 
| mą išbraukti išgabentus moki
nius iš sąrašų, kadangi jie 
“mokyklon daugiau nebegri- 
šią”. Ir kitose mokyklose, kur 
tik moksleiviai parodė bent 
kokį nepasitenkinimą rusiškąja 
okupacija, buvo suimtų ir iš
vežtų. Taline vis daugiau kal
bama, kad ta jaunuomenė 
esanti nugalabinta.

Taip skamba rimto švedų 
laikraščio pranešimas apie oku
puotąją Estiją, šios žinios yra 
labai įdomios daugeliu atžvil
gių. Pirmiausia, jos parodo, 
kad maskoliai į Estiją atnešė 
tą patį skurdą, kaip ir okupuo
toje Lietuvoje. Darbininkai, 
kaip ir kiti gyventojų sluoks
niai, pasijuto uždaryti toje pat 
bolševikinėje vergijoje, kaip ir 
teriojamame musų tėvų kraš
te. Lygiai tas pats apiplėšimas 
eina ir Estijoje: viskas, kas

švedų laikraštis praneša apie estų darbininkų kruvinų rasta vertingesnio, išgabenta 
Pavyzdžiui, atsišaukime Į susirėmimų su okupantais Tapa miestelyje. — Su-Bolševikijon.

daromi toki kaltinimai | sirėmimas kilo dėl to, kad raudonarmietis nušovė Bet antra vertus, iš švedų
vienų estų. — Susirėmimų su okupantais butą Ta-1 laikra/cio. Patiname dziuginan- 
line ir kitur. Darbininkai yra baisiai išnaudojami, p reiskmį, kad taip pat Estijo- 

, je vyksta aktingas pasipneši- — Estijoje labai trūksta prekių, o ypač rūbų. — nimas maskoIių okupacijai. Kai 
Rusai nugriovė visus estų laisvės kovų ir kitus tau-|dci GPU agentų represijų, tai 
tos paminklus. — Aktingas pasipriešinimas 
lių okupacijai.

PIRMI JUGOSLAVAI BELAISVIAI

NAŪJIĘNŲ-ACME Telephoto
Vokiečių cenzūros praleistas paveikslas nusako 

šiuos vyrus kaipo “pirmuosius Jugoslavijos karius pa
tekusius nacių nelaisvėn” Balkanų kare. Fotografija 
atsiųsta iš Berlyno per radiją.

ESTU KRUVINI SUSIRĖMIMAI SU MA 
SKOLIŠKAIS OKUPANTAIS

karo metu 
“užsienyje”,

revoliucijos

Dauguma streikų, kurie pastaruoju laiku kilo Ame
rikos dirbtuvėse, yra visai natūralūs rezultatas to, kad 
krašto ginklavimosi programas atgaivino pramonę. De
presijos laikais darbininkai turėjo dirbti už mažesnį at
lyginimą, todėl dabar, kai darbai eina geryn, jie reika
lauja, kad algos butų pakeltos.

Kita svarbi streikų priežastis yra ta, kad kai kurių 
stambių įmonių savininkai (plieno trustas, Fordas, In
ternational Harvester kompanija ir k.) dar vis negali 
susitaikyti su mintim, jogei darbininkai turi “kolektyvių

Komunistų ir kitokių “penk- 
takojų” sušauktas New Yorke 
mitingas (“Amerikos Liaudies 
Suvažiavimas”) išleido atsišau
kimą į Amerikos žmones. Jame 
pilna nesąmonių ir prieštaravi
mų, 
yra
prez. Rooseveltui ir jo užsienio I 
politikos rėmėjams:

“Jie atidarė ginklų ir amu
nicijos praleidimą kariaujan
tiems kraštams...

“Jie pervedė Anglijai 50 A- 
merikos karinių laivų naikiu-! 
tuvų mainais už stovyklas A- 
merikos laivyne...

“Jau planuojama kariniais 
Amerikos laivais lydėt preki
nius laivus su karo reikme
nimis Anglijai. Tai tiesiog!' 
uis karo pavojus Amerikai.” 

.c.
Vadinasi,, tie “liaudies šuva- 

žiavimo” inžinieriai smerkia A- 
mėrikos valdžią už tai, kad ji 
duoda pagalbą Anglijai ir sta
to į karo pavojų Ameriką. Bet 
toliau tame s pačiame atsišauki
me jie reikalauja duoti “tikrą 
paramą” Kinijai, kuri kariauja 
prieš Japoniją. Atsišaukime sa
koma :

“Tikrai remt Chinijosi žmo
nių kovą dėl nepriklausomy
bės ir demokratijos prieš im
perializmą iš lauko pusės (t. 
y. prieš Japoniją. — “N.” 
Red.) ir prieš žmonių jėgų 
skaldymą iš vidaus.”
Tokiu budu remti Kinijos ko

vą prieš Japoniją reikia, o An
glijos kovą prieš Hitlerį — ne. 
Kur čia logika?

Tame pačiame atsišaukime 
“liaudies suvažiavime” smerkia 
hitlerizmą ir bendradarbiavimą

Kauniške “Tarybų Lietuva” 
įdėjo Vinco Mickevičiaus-Kap
suko atvaizdą ir trumpą jo bio
grafiją. Bet kažin kodėl ji visai 
nutylėjo apie jo išgyventus me
tus Škotijoje ir Amerikoje.

To straipsnio autorius rašo, 
kad Kapsukas iš Sibiro, kur jis 
buvo ištremtas, “pabėga ir ap
sigyvena Galicijoj”. Paskui jisai 
sako, kad 
Kapsukas 
ir tęsia:

“Po
drg. Kapsukas iš emigracijos 
grįžta į Pctčrburgą. Čia jis 
kovoja lietuvių bolševikų ei
lėse prieš buržuazinę laikinę 
vyriausybę.”
Karui prasidėjus, Mickevičius- 

Kapsukas gyveno ne Galicijoj, 
bet Škotijoj ir redagavo “Rank
pelnį”. Iš tenai jisai atvyko į 
Ameriką (1916 m.) ir įstojo į 
“Kovos” redakciją, Philadelphi- 
joje. Kilus Rusijos revoliucijai, 
kuri nuvertė caro valdžią, Kap
sukas išvažiavo į Rusiją.

“Tarybų Lietuvos” straipsnio 
autorius ne tik iškreipė faktus 
apie Kapsuką, bet ir parašė me
lą apie Rusijos revoliuciją. Ji
sai sako, kad,—

“... bolševikų partijos va-

“Mes neapkenčiam hitleriž- 
mo ir mes žinome, jog tie, 
kurie norėtų pabūdavot Ame
rikos imperiją, bendradar
biaudami su Hitleriu, yra ... 
Amerikos žmonių išdavi
kai..:” -
Bet su hitlcrižmu juk ben

dradarbiauja Sovietų Rusija. Su 
Hitlerio pritarimu Stalinas pa
didino savo imperiją, pagrobda
mas Lietuvą, Latviją, Estiją ir 
pusę Lenkijos. O betgi atsišau
kimo autoriai pataria Amerikai 
sumegsti “tikrai draugiškus ry
šius su Sovietų Sąjunga”.

Čia taipgi nėra jdkios logikos. 
Bet aiškus yra Vienas dalykas, 
kad tiems žųiohių mulkinto
jams, kurie organizavo “taikos 
suvažiavimą” New Yorke yra 
viskas gera, ką daro Maskva. 
Tai — bolševikiški “penktako-

dovaujami Rusijos darbiniu- jai”, Stalino diktatūros agentai.

sutarčių” teisę.
Kaip atrodo, šitos dvi priežastys bus pašalintos ne

tolimoje ateityje ir streikų banga apsistos. Tuomet nu
tils kalbos apie darbininkų laisves varžymų.

pastangoms

buvo

Švedų laikraštis “Stockholms įsakę atlikti fabrikams 
Tidningen” pranešė apie estų rus darbus. Išpildyti 
darbininkų kruvinus susirėmi-i esą visai neįmanoma po to, kai 
mus su maskoliškais okupan- ■ rusai, užėmę Pabaltijo vaisty
tais. Estai darbininkai 
priversti 
bolševikų
gniaužti estų tautinę sąmonę. 
Tapa miestelyje (tarp Talino 
ir Narvos) vietiniai darbinin
kai net pavartojo ginklą prieš 
bolševikų kariuomenę už tai, 
kad raudonarmietis nušovė vie
ną estų, buvusį estų karininką. 
Protestuodami prieš lai, estų 
darbininkai nutraukė visose 
Tapo dirbtuvėse darbą. Oku
pantų kariuomenė tuojau ap
supo visas dirbtuves, išstatė 
kulkosvaidžius ir įsake darbi
ninkams tuč tuojau pradėti 
darbą. Darbininkai atsisakė iš
pildyti panašų reikalavimą, 
kažkaip pačiupo iš raudonar
miečių porą kulkosvaidžių ir 
stojo atrėmimo pozicijom Ma
skoliai pradėjo šaudyti, o estai 
atsakė ugnimi. Susirėmimas 
buvęs gana ilgas, jame užmuš
ta apie šimtą raudonarmiečių. 
Po 
rusų
pasijuto zvisai

to į Tapą buvo atgabenti 
sustiprinimai. Miestelis 

izoliuotas, ir 
kautynės, žinių

su okupantais

globo-
Taline 
bandė

darbi-

masko- jos visur lieka tos pačios: ma- 
• siniai areštai ir išsiuntimai ne
žinia kur. žinios, kad okupan
tai išveža net gimnazistus, pa
sitvirtina ir musų gautomis ži
niomis iš užimtosios Lietuvos. 
Visai neseniai buvo Maskolijon 
išvežti keli jaunuoliai, kurie 
pademonstravo prieš raudonuo
sius okupantus.

tam tik-

bes, tuojau išgabeno moderniš
kas mašinas į Maskoliją, es
tams liepė naudotis senomis, 
jau išbrokintomis mašinomis, 
ar pasitenkinti blogomis, rusų 
atgabentomis iš ~ Maskolijos. 
Panaši a grynai . bolševikiška 
priemonė buvo pavartota Esti
joje kontorose bei krautuvėse, 
iš kurių komisarai pasiėmė sau 
naujas rašomąsias ir skaičia
vimo mašinėles ir jų vieton da
vė niekam netikusias rusiškas. 
Okupantai taip pat išrankiojo 
privačiose šeimose ir siuvamą
sias mašinas.

Darbo valandas pratęsus, 
maskoliai nepakėlė darbininkų 
atlyginimų. Jų uždarbis buvo 
padidintas 50—60% anksčiau, 
rusams Estiją okupavus, 
raudonųjų invazijos visos 
nos Estijoje pakilo kelis 
tus ir rezultate darbininkų pra
gyvenimas pasidarė nepalygi
namai sunkesnis. Kai kurių 
prekių kainos pabrango net 20 
kartų. Už kostiumą, anksčiau 
kainojusį 50—120 estų kronų, 
dabar reikia sumokėti 600—900 
kronų. Audeklinės kelnės dar
bui, anksčiau Įkainojusios 5 kr., 
dabar pardavinėjamos už 80— 
100 kr. Kaina sviestui iš 2 ar 
2.0 kr. pakilo iki 11—22 kr., 
atsižvelgiant į sviesto pristaty-

Mokyklų Rinkimai 
šeštadieni

Cook apskrityje už Chicagos 
šį šeštadienį įvyks įvairių ap- 
švietos distriktų narių rinkimai. 
Tokiu distriktų yra 196 i.

RADO GULINČIUS 
GATVĖJ

Po 
kai- 
kar-

Bridgeporte policija užtiko 
du vyrus, gulinčius gatvėj, ir 
abu nugabeno į apskričio ligo
ninę. Prie 33rd ir Halsted bu
vo užtiktas, 55 metų John Ba 
ginski, nuo 3718 S. Union avė., 
o ties 35th ir Lowe — 23 m. 
Raymond Sheppard, nuo 607 W. 
37th Street.

TONY LUKOŠIUS 
Geriausias Brighton Parko 

DRABUŽIŲ 
VALYTOJAS 

2555 W. 43rd St.
Reikalui Esant šaukite:

Tel. Lafayette 1310

iš ten negauta.
Susirėmimų

butą ir Taline ir kitur, švedų 
laikraščio žiniomis, daugelyje 
vietų Estijoje darbas fabrikuo
se eina nuolatinėje musų kul
kosvaidininkų kuopų 
je”. Vįename fabrike 
komunistų agitatorius 
pasakyti darbininkams 
bą. Staiga jį nutraukė
ninkas estas, kuris savo žodį 
pradėjo nuo to, kad ta laisvė, 
kuria rusai “apdovanojo” es
tus, yra tik vergija ir badas. 
Anksčiau estų darbininkas tu
rėjo pinigų, maisto ir pilną 
laisvę judėti ir kalbėti; dabar 
viskas atimta. Po tų žodžių es
tų darbininko kalba buvo nu
traukta ir rusų kareiviai užėmė 
fabriko patalpas. Raudonar
miečiai išrinko 60 darbininkų, 
pasodino juos Talino uoste į 
laivą ir išgabeno nežinoma 

i kryptimi.
Darbo laikas daugelyje pra

monės šakų Estijoje esąs pra
tęstas liet iki 18 darbo valan
dų parai, nes rusų viešpačiai

iki 1.50 ir 2 kronų.
Prekių Estijoje labai trūks

ta, ypač rūbų. Kai rusų “činov- 
nikai” ir raudonarmiečiai už
plūdo Estiją, tai jie pirmučiau
sia metėsi į krautuves ir išpir
ko visas prekes, kurių nebuvo 
Sovietuose. Pirkliai, kurie tuo
met gal džiaugėsi iš puikios 
apyvartos, dabar neturi nė pre
kių, ne pinigų.

Rusai nugriovė visus estų 
laisvės kovų ir kitus tautos pa
minkius. Kai rusų darbininkai 
atvyko nugriauti pastatytą Ta
line prieš realinę gimnaziją 
monumentą, ėstų jaunuomenei, 
dalyvavusiai išsilaisvinimo ka
re, gimnazistai apmėtė darbi
ninkus rašalinėmis, linijomis ir 
visa kuo, kas pasipynė po ran
komis, “Numalšinti” mokslei
vių buvo iššaukta raudonar-

BUKIT 
sįK ATSA1«5VS!

į I , Naujas preparatas 
1 išima suodžius ir
i rudi' Apsaugo nuo

l perdegimo ir tru-
Kimo. Taupo »ng- 

BSr l*8 *r didina šilu-
mą. šaukit arba 

rašykit, reikalaudami 18 puslap. 
iliustruotos knygutės apie boile
rių prižiūrėjimą.
A. F. WILS0N & CO.

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

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin-

• • • •

mokinimu.



Ketviri, balandžio 10, 1941 NAUJIENOS, Chicago, III.

i m t a sis kaimas
(Tęsinys)

Aš nežinojau. Tai buvo ka
ras, o karo metu žmogus lieka 
tik likimo žaislas. Jis niekuų- 
met nežino, kas su juo gali bi- 
le minutę atsitikti.* * *

Ir taip aš patekau į vokiečių 
žemę, į civilizūotų žmonių ran
kas. Bet su mumis elgėsi tikr u 
barbariškai. Mes buvome užda
ryti dvokiančiuose barakuose 
kartu su kitais nelaisviais. Vežė 
mus sugrudę gyvuliniuose va
gonuose. Jautėmės tiesiog kaip 
silkės bačkoje. Tik pro mažus 
geležimis išpintus langelius ma
tėme, kad važiuojame pro nu- 
teriotus laukus, puikias sodybas Į 
ir miestus bei miestelius.

Pagaliau privažiavome didėt 
miestą, kur gyvenimas virte 
verda. Judėjimas nepaprastas, 
žmonių tūkstančiai. Aps rengę 
jie gana gražiai, visai neatrodė, 
kad jie butų labai jau suvargę. 
Karas juos, matyti, nelabai dar 
tebuvo palietęs.

Prie musų vagonų susirinko 
pusėtina minia. Atėjo jie pasi
žiūrėti, kaip atrodo iš Rusijos 
atgabenti aziatai...

Po kelių valandų musų trau
kinys vėl pasijud.no. Mus išve
žė į mažą Vokietijos miestelį. 
Čia jau vaizdas buvo visai kito
niškas. žmonės suvargę, susirū
pinę, prastai apsirengę. Taip ir 
jaučiama buvo, kad juos karas 
pusėtinai privargino.

FOR NEW

PACKARD - CHRYSLER - PLYMOUTH
3451 

Archer Avė.
Tel.

VIRginia
2332

4030 
Archer Avė.

Tel.
VIRginia

1515

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US” t

Turtas Virš$5,500,000.00
Apart Apsaugos, Turime (M r n nnn jlfl 
ATSARGOS FONDĄ ViršMJUjUUUiUU

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų 
MOKAME DIVIDENDŲ 3V2%

LOAN ASSOCIATION of Chicago 
JUSTIN MACKIEVVICH, Pres. j.
4192 Archer Avenue!

AVINGS

*9.75

VISI TELEFONAI:
ATLANTIC 4290

DYKAI Aprokavimas
NEREIKIA NIEKO ĮMOKĖTI, 

36 Mėnesiai Išmokėjimui. 
Tikra lietuvių kompanija.

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

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

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

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
>»ales Tax ekstra.

BLACK B AND LUMP

SOUTH CENTER PLUMBING &
HEATING SUPPLY COMPANY

6 West Garfield Blvd. ™, >
i

BUICK SALES
VIENLNTĖLfi LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

DOMINIKAS KURAITIS — Savininkas
AGENTAI

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

“Shorty”

NAUJA VIETA:

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

I į. t

Kai iš vagonų išlipome, tai 
mus nuvedė tiesiai j baraką. Iš 
viso buvome apie šimtas žmo
nių, — v si jauni vyrai, o kai 
kurie tik pusberniai. Barakas 
buvo drėgnas, šaltas ir dvokian
tis. Ten suradome pusėtinai 
daug imtinių. Atrodė jie baisiai: 
sudžiūvę, įdubusiomis akimis 
Jie apspito mus ir pradėjo klau
sine t i, iš kur, kas mes ir kaip 
patekome.

Baisu buvo ir žiūrėti į tuo:, 
gyvus nabašninkus, — Ui buvo 
vik kaulai aptempti oda. Ne vie
nam dingtelėjo į galvą mintis: 
nejaugi ir mus laukia to|<s pat 
likimas? Nejaugi netrukus i 
mes atrodysime tap pat, kaip 
ir jie?

Greit patyrėme, jog nuo to 
kio likimo mes negalėsime išsi 
sukti. Maistą mums davė tokį 
jog tiesiog b.iisu. Kažkokios 
apipuvusios bulvės, keisto sko
nio duona ir sriuba, nežinia iš 
kokių dalykų išvirta.

Ilgainiui ir tas maistas susi
traukė, — pradėjome jo ma 
žiau gauti. Visą la ką jautėmė 
išalkę, kaip kokie vilkai. Mes 
daugiau apie nieką ir nekalbė
jome, kaip tik apie maistą. Gy
venimas pasidarė tikras praga
ras.

Kol oras buvo šiltesnis, tai 
dar šiaip taip laikėmės. Bet kai 
atėjo žiema ir prasidėjo šalčiai 
tai visai blogai pasidarė. Dau
gelis ėmė visokiomis ligomis 
sirgti. Kadangi atsparumas dėl 
išbadėjimo buvo menkas, tai 
mirtingumas nepaprastai padi
dėjo. žiūrėk, susirgo jaunutis 
vyras, o po kelių dienų jo jau 
nebėra...

Ir juo tolyn, juo mirsiu skai
čius didėjo. Klaiku ir šiurpu da
rėsi pagalvojus, jog netrukus ir 
;avo eile ateis.

Geriau mirti susyk, negu il
giau tęsti tokį pragarišką gyve
nimą. Taip kai kurie ir apsi
sprendė.

Vieną dieną musų “fedfebe- 
lis” (taip mes jį vadinome) pa
reiškė, jog jis yra pasiryžęs iš 
stovyklos bėgti.

—Jei jau bus lemta, lai ge
riau tegul susyk baigia su ma
nim. Tąsyk pasibaigs visos kan
čios ir visi vargai.

Tuoj ir daugiau atsirado no
rinčių savo laimikį pabandyti. 
Nors aš buvau bado suvargin
tas ir atrodžiau, kaip smutkelis 
)rie kryžiaus prikaltas, bet Mis 
dėlto pareiškiau norą kartu 
jėgti. Pasiseks — gerai, o ne
pasiseks, tai tiek ir to...

Pasitaikė, kad per kelias die
nas siautė pusėtina pūga. O tą 
dieną, kai mes rengėmės bėgti, 
tai tiesiog dangus su žeme bu
vo susimaišęs.

“Fedfebelis” buvo musų va
das ir mes turėjome jo klausy
ti: ką jis liepė, tą turėjome da
ryti. Kai naktis įpusėjo, tai 
“fedfebelio” vedami pradėjome 
savo žygį, atseit, pabėgimą. Ge
resnės nakties negalėjo ir būti: 
sniegą tiesiog verste vertė, o 
tamsumas toks, kad nors į aki 
durk ir tai nematysi.

Tokią naktį visai nebuvo sun
ku pro sargybą prasprukti. Ji 
visai nesitikėjo, jog galės atsi
rasti tokių bepročių, kad drįs- 
tų bėgti. . .

Bet kai žmogus patenka į 
desperaciją, tai jis nieku nepai
so. Jis visai nekreipia dėmesio 
į tai, kad labai mažai tėra pro 
gos pasisekimui.

Taip darėme ir mes Mes ne
paisėme, kas nsitiks su nd’mi$. 
Mes iš anksto žinojome, jeg 
musų šansai pabėgti yra labai 
nekokie. Tačiau buvome nusita
rę pabėgti arba numirti. Jei jau 
pastebės uitis, sakėme mes, tai 
geriau tegul nušauna, bet gyvi 
į stovyklą mes nebegrįšime.

(Bus daugiau)

ST. LOUIS, Mo., bal. 8 d.— 
Chėmikas Thomas Midgley ta
po pagerbtas suteikiant jam 
aukščiausią pagarbos medalį, 
kuris teikiamas išradėjams. Jis 
išrado ethyl gasoliną ir yra di
delės bendrovės pirmininkas.

Ruošdamies Velykų 
Šventems-Atminkit 
“Old Qtiaker”

Ji Prieinama Kiekvieno 
žmogaus Kišeniui

Velykos ir pavasaris visuo
met yra malonus metų laikas, 
šįmet Velykos mums gal bus 
smagesnės, nes gyvendami šio
je šalyje galime jas praleisti 
sadgiai, nedrebėdami iš baimčs.

Pratigal svečiuosiu pas drau
gus, ^ilhinės pas gimines. Ir vi
sut, bent karią taurės bus iš
keltos laimei ir pasisekimui.

Vėlykoms nusipirkite geros 
degtines. Tūkstančiai amerikie
čių, kurie žino gerą degtinę, 
renkasi “Old Quaker”, nes jie 
žino jos gerą skopį, jos malo
nų kvapą, jos aukštą kokybę. 
Del to, kad daugelis žino “Old 
Quaker” ypatybes, tai gal įsi
vaizduoja, kad ji brangi. Bet tai 
netiesa. Ji prieinama kiekvieno 
žmogaus kišeniui — nereikia 
turtų, “Old Quakeriui” gerti.

Jei vartojate degtinę — su 
saiku, vartokite “Old Quaker”.

Ktth. Mockaus Fondo 
Likučiai Paaukoti 
Oak Forest Seneliam

.Jiems įteikė $19.00

Komitetas kuris rūpinosi 
Kun. M. X. Mockaus palaidoji
mu ir jam antkapio pastatymu 
nori pranešti visiems gerada
riams, kurių sudėtomis auko
mis tas prakilnus darbas buvo 
atliktas, kad viską apmokėjus, 
velionio fonde buvo likę $19.00. 
Žadėjo Siųsti Laisvamaniams

Tuos likuąjus pinigus ko
mitetas buvo / nutaręs pasiųs
ti Lietuvos laisvamaniams, 
nėra galima pasiųsti, tad komi
tetas tuos likusius pinigus Kun. 
Mockaus fonde paaukavo Oak 
Foresto seneliams kur pats ve
lionis baigė savo dienas.

Seneliams^-rBe Giminių 
Ir Draugų

Pinigai buvo priduoti per 
komiteto pirmininką St. Dom- 
bro pereitą sekmadienį, bal. 
6 d. Pinigus priėmė Ąn taftas 
LekaviČia ir Jonas Rusteika. 
Jiem buvo pasakyta, kad tie 
pinigai turi būti išdalinti tiems 
seneliams, kurie neturi nei 
draugų, nei giminių.

Šiuo pranešimu velionio 
Kun. Močkatis Fondo reikalai 
yra galutinai baigiami.

V. B. Ambrose, korės p.

Tvarkunų Šeimyna 
Liūdi

Sunkiai Serga Aleksandras 
Tvarkunas

Aleksandras Tvarkunas, 4106 
Montgomery St., po sunkios 
operacijos jau ilgas laikas kaip 
guli lovoj ir jo pasveikimui ne
numatoma šviesios ateities.

Jo žmona Josephine, jų duk
tė Adella ir sūnūs Alex, Albert 
ir Petras turi dideli susirūpi
nimą.

Reiškiu giliausią ir širdin
giausią simpatiją ir ištvermės 
pergyventi šią nepaprastą ir 
šiurpulingą nelaimę draugų 
Tvarkunų šeimynoj. Jie yra ge
ri ir nuoširdus naujienieČiai.

— Steponas Narkis.

Jei <nsuranot reik
Dr P Vileišį Eik

DR. P. HLEIŠ1S
Atstovą*

Prudential Ins Co of America
175 W. Jackson BAR 250i

H<«m< Offl<* H J
4432 S. Caiifornia Avė Lai 477)

BRIDGEPORT ROOFING AND* 
SHEET METAL CO.

1216 S. Halsted St VICtory 4965
Stogus, rynas, stoglaugius ir 

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

apdraustas
V J

Minėdami atidarymą NAUJOS MODERNIŠ
KOS BUTELINIO ALAUS DIRBTUVES ir artėjančias 8-as 
Atšaukimo Sukaktuves, mes tikrai didžiuojamės .prielankumu, kurį 
Monarch Alus yra laimėjęs Chicagos metropoliniam distrikte.

Monarch Alus turi burius draugų tarp tų, 
kurie tikrai įvertina Gerą Alų. Mes didžiuojamės tuo 
faktu, ir jaučiame, kad jis pateisina visas musų pastangas duoti 
jums tiktai tą, kas geriausia aluje. Mes stengiamės jums įtikti, ir 
jus vieni sprendžia! kas yra geriausia.

Todėl mes raginame jus pabandyti Monarch 
Alaus, jeigu ikišiol to nepadarėte. Užsakykite dėžę šian
dien pas savo dylerį ir gardžiuokitės skoniu, kurį tūkstančiai už
gina. .

LAI JŪSŲ SKONIS NUSPRENDŽIA
Atsiminkite ? Nėra kitur alaus, kuris butų geresnis 
už alų gamintą čia pat Chicagoj. Bukit lojalus savo 
miesW- . ...

■■ i -^^4. 4.

lllo n nr ą, UY ė«
Monarch Brewinq Company__________

DABAR LAIKAS INVESTUOTI PINIGUS Į

UNIVERSALSAVINGS& LŪAN ASSN.
1739 SOUTH HALSTED STREET

Mokame 3!4 Nuošimčio ant Visu Investmentų.

Jūsų indėliai apdrausti iki $5,000.00 per Federąl Savings and Loan Insurance Corporation,
VVashington, D. C.

Reinkite Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.—WHOLESALE

4707 S. Halsted St.
Tel. Poulevard 0014

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

and LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS, Sec.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

STATOME NAUJUS
NAMUS

• Mūri ius arba medin us
• Taipgi taisome senus
• Parupinam paskolas 

lengvomis sąlygomis
• Jei turi lotą, pastatysim 

namą ir mokėsi už jį 
kaip rendą

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

• Aprokavimas dykai

B. SHUKIS & CO.
1131 S. Francisco Av.

Phone LAFayette 5824

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0066

• FOTOGRAFAS 
CONRAD 

FOTOGRAFAS 
;tudija įrengta pir
us rūšies su mo- 

'•raiškomis u ž 1 • i- 
»mis ir Hollywood 
•iesomis Darbas 
• rantuotas. 
420 W. 63rd St 

Tel. ENG. 5883-5840

VISI LIETUVIAI 
REIKALAUJA
PLEITU

Ateikite į Phillip’s Dental Labo 
ratory kol kainos žemos

TRU-FIT
FLEITAI

Lab. kaina

$9-50
ir aukšė
garantuota medžiaga 

Taisome ir Atnaujiname senus 
pleitus viena .... < 4 AA 
diena ■ ir aukŠ.
PHILLIP’S DENTAL 

LABORATORY
2358 WEST 63r<l STREET

Prospect 2174 
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

D. MASKALA
Valandos nuo 10 iki 9, seredomis 
pagal sutartį. Fleitai gaminami 
tik gavus orderius ir isnaudas 

nuo laisniuotų dentistų.

pasijud.no


A NAUJIENOS, Chicago, III. Ketvirtu balandžio 10, 1941

Illinois
GREEN SIŪLO VIENUS MOKESČIUS MA

ŽINTI, KITUS DIDINTI, ĮVESTI NAUJUS
Valstijos biudžetas $497,386,000

SPRINGFIELD, III. — Gubei- 
natorius Green legislaturai pra-) 
nešė, kad dvimetinis Illinois' 
valstijos biudžetas, į2inąs ga-j 
lion liepos 1 d._, sieks $197,396,- 
177.

Jis nurodė, kad pašalpos rei
kalams reikės apie $62,000,000, 
apie 30 milionų dolerių mažiau 
negu pereitais dviejais fiskaliais 
metais, kurie pasibaigia birželio 
30 d.

Sales Taksai — 2%*
Biudžete numatytas išlaidas 

padengti jisai siūlo palikti da
bartinius sales taksus, bet juos 
numažinti nuo 3c., iki 2c., nuo 
$1.00.

Cigaretų Taksai.
Sumažinimo skirtumui pa

dengti Green siūlo įvesti 2 cen
tų eiga retų mokestį, taipgi pa
dvigubinti alaus taksus nuo 2 
iki 4 centų galionas, taipgi al
koholio taksus p kelti nuo 50 
centų iki $1 00.

Jisai toliau siūlo imt 3 nuo
šimčių mokesčius nuo aliejaus 
išimto iš šulinių valstijos ribo
se.

$19,000,000 Seneliams.
Naujame biudžete gub. Green

skiria $49,030,000 senelių pens - 
joms per ateinančius du metus, 
$40,800,000 įvairiems labdary
bės reikalams, taipgi apie $50,- 
000,000 Illinois universitetui, ki
toms valstijos mokykloms ir 
apšvietos reikalams.

Gub. Green biudžeto kalba 
legislaturai buvo transliuojama 
per radio visose valstijos daly
se.

Mirė Du Garsus 
Auroriečiai

AURORA, III. — Gopley ligo
ninėje vakar pasimirė du žy
mus Auroros biznieriai, Harry 
C. Paulos, 223 Benton, ir Jo- 
seph J. Groetken, prezidentas 
Groetken Pump Co., dirbtuvės.

Trys Centai Daugiau 
Už Pieną

CHICAGO, III. — Ūkininkai 
kurie pristato pieną į Chicago, 
gaus tris centus daugiau negu 
vasario mėn. už p eną, prista
tytą per kovo mėnesį. (T. y. po 
tris centus daugiau už kas 109 
svarų.)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBCLANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Talpfnnai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

• koplyčios visose
1 -'’yT'SLc *1 1 Chicagos dalyse

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

su POVILU ŠALTTMIERU.

Laidotuvių Direktoriai

Louis Apgynė Bokso Titulą. Vis Tvirtina, Kad 
Fordo Streikas 
Netrukus Pasibaigs

šaukia Naują Konferenciją.
DETROIT. M:cb — Mičiga

no gubernatorius Van Wagonev 
turbut yra optimistiškiausias 
/.mogus valstijoj.

Nežiūrint Fordo ir CIO Auto 
unijos pesimizmo, jis vis dar 
ikrina, kad Fordo streikas ne
trukus bus 1 kviduotas.

Jis šaukiąs abi pusi naujai 
konferencijai. Pasitarimas tarp 
unijos, Fordo ir CIO preziden
to Murray nedavė jokių aiškių 
rezultatų.

------- /------—

Traukia No. Chicago 
Valdininką Teisman

. ■ vai JIĖNV-ACME Telephoto
Du vaizdai iš bokso rungtynių tarp Joė Louis ir 

Tony Mušto, už pasaulinį sunkaus svorio Čampijonatą. 
Mušto gerai laikėsi aštuonis raundus, bet devintame 
Detroito negras laimėjo technikiniu nokautu;

: Jis Armijai “Šiek Tiek” Pertjidelis

»a<-ijENU-rtiiMb ''"'"Dnoui
Tiny Hill, orkestros vedėjas, kuris sveria 368 sva

rus, pašauktas drafto sveikatos patikrinimui, pripažin
tas “netinkamu”, nes sveria 148 svarūs daugiau negu 
turėtų sulig savo ūgio. Hill sako, kad armija “klysta” 
neimdama jo. “Aš galiu atstoti du vyru”, jis pareiškė.

Sako, Kad Bus 1942 
Metų Modeliai

MILWAUKEE, Wis.—George 
W. Mason, Nash-Kelvinator 
Corporation prezidentas, pareiš
kė, kad 1942 metams automo
bilių bendrovės išleis naujus 
modelius ir per ateinančius me
tus gamins automobilius, nors 
žymiai daugiau pašvęs laiko ir 
darbo ginklų gamybai.

Taip, Ir Jo
Vardas Edvardas

SPRINGFIELD, III. .— Į savo 
drafto tarybos ofisą raportavo 
jaunas vyras.

Kaip pavardė? jo paklausė.
“Ėdwards.”
Adresas?
“Edvvards Street.”
Pirmas vardas ?
“’Edward.”

SAKO, OPERATORIAI IR ANGLIAKASIU
UNIJA “JAU SUSITARĖ”

Netrukus “Pasirašys Sutarti”
SPRINGFIELD, Iii. čia bu- 

vo gautas pranešimas, kad “o 
peratoriai ir United Mine Wor- 
kers susitarė dėl naujos sutar
ties,” ir kad “netrukus ji bus 
pasirašyta.

Gal Grįš Pirmadienį į Darbą.
Pareiškimą padarė John R. 

Steelman, federalis tarpininką > 
paskirtas operatorių-angliaka- 
sių deryboms, kurios vyksta 
New York e.

Jei pranešimas pamatuotas, 
tai Illinois valstijos angliaka
siai, kurie priklauso prie United 
Mine Workers, į darbą grįš gal 
pirmadienį.

Skelbs Streiką 
Amunicijos 
Dirbtuvėj

EAST ALTON, II . — AFL 
chemijos darbininkų unija au
torizavo savo lyderius paskelb
ti streiką \Vestern Gartridge 
Company amunicijos d rbluvė- 
je, Altone. Ginčas eina dėl pri
pažinimo ir geresnių darbo są
lygų.

Kompanija atsisako su unij i 
derėtis, nes ji buk neatstovau
janti darbininkų.

WAUKEGAN, III. -- Aetna 
Sūrely apdraudos bendrovė už
vedė bylą, bandydama iškolek- 
tuoti $3 237 iš Henry Strobbe, 
North Chicago klerko 1927-- 
1931 metais. Pasitraukdamas 
š pareigų jisai buk neatsiskaitė 
su miesto valdžia.

Kasyklų streikas valstijoj tu
ri palietęs apie 45,009 kasėjų.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE’’

LIETUVIAI

K ITI LIETU V IAĮ DAKT AR AI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 S. Western Avė.

Sulaikė Tėvą
Už Drafto Tragediją

PONTIAC, III. — Po $5,000 
kaucijos yra sulaikytas 54 me
tų ūkininkas Martin Eisele, ku
ris bandė nušauti du valdžios 
agentus, atėjusius su’mti jo sū
nų už ncs’registravimą draftui.

Įvykusiam susišaudyme, sū
nūs Rayniond buvo nušautas.

Allis-Chalmers
Ims 1,500 Darbininkų

MILWAUKEE, Wis. — Po il
go streiko darbui atidaryta Al
lis-Chalmers dirbtuvė jau p inai 
dirba, bet kompanija skelbia, 
kad ji nori pasamdyti apie 1,- 
500 daugiau darbininkų, dau
giausiai mašinistų. Reikalauja 
patyrimo.

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 

Samdomis ir Nedėl. pagal sutartį
Rez. 6631 So. California Avenne 

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

DR. A? JENKINS' 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutarti. 
Ofiso Tel. PROSPECT 67 <7
Namų Tel. VIRGINIA 2421

DR. MARGERTS
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

Dr. F. Pulsuoki LeVan 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak.

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen. Hemlock 6699

LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

KITATAUČIAI
HdO^rtman ,

Tš RUSIJOS' ■<
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gvdo staigias ir chroniškas ligas 
vyru, moterų ir vaiku pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

Valandos nuo 10—12 piety 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

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
1712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373

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

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

šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashland A ve.
— 2-ros lubos — 

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai diena.
Phone MTDWAY 2880

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

DR. STRTKOL’TS
Gvdvtoias ir CTiirurtrae
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVF
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki P 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’TS
DENTTSTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

ADVOKATAI

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

Dr. Kari Nurkat
(NURKAITIS)

Atsakomingas 
k p r it a i k i n ime 

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

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

Yards 8089

DR. RRTTNO J.
ZTTRRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namu Tel. VTNCFNNES 5272

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearbom St. 
Kamb. 143L1434-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearbom St.
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824.
Namų tel.—Hyde Ųark 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
Tel. CALnmet 6877

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

Room 2014 Tel. STAte 75W
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto.

8149 SO. HALSTED STREET 
TeL VIOtory



Ketvirt, balandžio 10, 1941 NAUJIENOS, Chicago, III.

MICKEVIČIUS JAU EINA KONŠTEHIE- 
LIO PAREIGAS C1CER0JE

< . \ *- | •

L, W. Rizas geriausiai pasirodė republikony 
sąraše. Kitos smulkids Cicero žinutės.

CJCĘRQ. — Pirmą balandžio 
piies^elio pinkiipai. Praėjo ra- 
moj nuotaikoj. Demokratai re- 
pųblįkųnųs supylė. To ir buvo 
galima tikėtis. Demokratai val
džioj — spėka jo rankose. Re- 
pubjikopai sįlppi ir dar savo 
tarpe kerštus vąrįp.ėja. Tai ko 
gaji m a tikėtis?

YjjenoJc L. W. Kjzas į teisė
jus daugiausiai balsų surinko 
ir laimėjo $100 prizą, nes jo 
precinktas no. 2 geriausiai pa- 
si r epu b Į i k o n i š k a i.

Žitkus terminą užbaigė

kad demokratai su republiko- 
nais apsigyveno vienam kam
baryje. P-as Kimbarkas sako: 
“Aš nįeko nebijau. Republ iko
nas buvau ir bus*ų, bet priežo
dis sako, ‘don’t be too sure’. v

Ruęšiąsi Velykoms

Kaminskienė, Tamoliuniene ir L 
Survilienė. Renka nuo biznie
rių skelbimus. Geriausiai’seką
si p. Kaminskienei. —D.

Kviečia Lietuvius
Šokių Vakarui 
Velykų Dienų

• Ą

Ir Šjinet Jauni Šokėjai Vyksta 
Į Washingtoną

AMERIKOS LIETUVIS PASAKO - KAS 
JAM ANT ŠIRDIES GULI

•-------------!----------- '. 'I . .

§įtai RJano Ąpie Smetoną, Ljetąvą, 
Piktątorius.

Ąntpą Pusė Medalio
Gįeybiąmg y/ę4.ak.ęjįi,ą:

r

CLASSIFIED ADS.

Tąikos teisėjo p. Ant. žič- 
kaus terminas pasibaigė. Jo 
vietą užėmė italas, Guerra. A. 
Mickevičius dabar konšieibeiis. 
Jje ofisą atsidarė 4917 W. 14 
St. Savininkas p. Kimbarkas 
viską atnaujino “naujokams'’, 
o advokato N. Tumavįcko ofi
sas Jbai tikrai kaip “doyyn 
town”.

Kai kurie daro spėliojimus, 
jog bus kas nors nepaprasto,

BARBORA GAILIENĖ, 
po tėvais Stasulaitė, 

gyveno 1741 W. 43rd St.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 8 d., 1941 m., su
laukus pusės amž., gimus 
Tauragės apskr., Žvingių par., 
Kalniškių kaime. Amerikoj 
išgyveno 30 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
brolį Mykolą, Stasulį, brolio 
dukterį Josephine Anderson 
ir jo šeimą; brolio sūnų My
kolą, pusbrolius: Pranciškų 
ir Juozapą Kučinskus ir jų 
šeįmąs ir daug kitų giminių 
ir .pažįstamų. O Lietuvoje— 
brolį Kazimierą.

Kūnas pašarvotas J. F. 
Eudeikio kopi., 4605 So. Her- 
mitage Avė. Laidotuvės įvyks 
penkt., bal. 11 d., 9:30 vai. 
ryto, iš kopi. į šv. Kryžiaus 
parap. bažnyčią, kurioje atsi

ėjus gedulingos paimaldos už 
Velionės sielą, o iš ten -bus 
nulydėtą r įf Šv. Kazmpiero ka
pines.*

Visi a. a. Barboros Gailie
nės giminės, draugai ir pazįs- 
tamf esat nuoširdžiai kviečia
mų dalyvauti laidotuvėse ir 
suteik# į&i paskutinį patar
navimą ir atsisveįkinimą.

/Nuliūdę liekame: Brolis, 
Brolio Duktė, Brolio Sūnūs, 
Pusbroliai ir .Giminės.

Lai®. ĮJirekt. J. F. Eudei- 
kis Tel. YARDS 1741.

Raudonos Rožės - KJiubas 
sparčiai ruošiasi prie Velykų 
parengimo šokių- Nėra abejo
nės, Liuoaybės šye.tain.ė bus ku
pina jaunimo. Dabar eina nau
jų narių vajus — priimami ve
dę jauni vyrai. Trumpu laiku 
bus įvesdinimas naujų narių, 
o jų bus šimtas ar daugiau. 
Taip sako prezidentas Jasutis. 
O kiti sako, kad tas negalima. 
Na, tai pažiūrėsime.

Senovės tradicija
Kaip kitas, taip ir šias Vely

kas visą naktį bažnyčia bus at
dara ir kareiviai stovės prie 
kryžiaus. Velionis klebonas 
Vaičiūnas labai didžiuodavosi 
kareiviais; mat, nei vienoj pa
rapijoj to nėra. Naujas klebo
nas Albavičius kol kas pakeiti
mų nedaro. .Ir jam bus kas 
nors naujo. Tai senovės lieka
na — kareiviai bažnyčioje per 
naktį su kepurėmis.

Jaunoji karta to neprakti- 
kuos.

pagarbos, 
jne ir tu-

Metinės Mirties Sukaktuvės. '

tyO/ĘTĄ KRĄUJALIS, 
pO tėvais Vezdzįynaitė.

Pprsiskyrė su šiuo .pasauliu 
balandžio 14 d., 194Q m., su
laukus pusės amž., gimus 
Lietuvoje, Pilučių kaime, Bir
žų apskrity.

Palijo dideliame nuliudime 
vyrą Adolfą, 2 sunu$, Edvar
dą ir Adolfą ir kitas gimines 
ir draugus.

b.iudnai atminčiai musų 
brangios moters ir mptinėįės, 
J?us laidomos Šv. Mišios Die
vo Apvaizdos bažnyčioje ba- 
l^nUžio 14 d., 1$41 ųi., 7:30 
vai. rytą. Kviečiame visus gi
mines, draugus ir pažįstamus 
atsiląnkyti į pamaldas, ,o pas
kui ir f namus po num. 2014 
Canalport Avė.

Mes Tave musų brangioji 
niekuomet neužmiršime. Tu ' 
pasmus jau nebesugrįši, bet 
mes ankąčįaųs ar vėliaus pas 
Tave a(eisim,e. Lauk mus at- 
eipąnjt! įNuliudę lieka:

Keli parengimai
Po Velykų bus keli parengi

mai. Iš visų didžiausias bus 
Kultūros Draugijos. Maskolai- 
čio grupė atvaizduos “Jaunikis 
iš Kauno’’. Dėl to parengimo 
sparčiai darbuojasi moterys.

Visi lietuviai, kurie mėgsta 
šokius, šį sekmadienį, Velykų 
Dieną, yra kviečiami atsilan
kyti į Chicagos Lietuvių Au
ditoriją, užbaigti ten švęsti 
Velykas ir paremti jaunus 
lietuvius, kurje kiejkyienais 
metais važiuoja į y/asbingto- 
ną lietuvius tep ąjstovąuti 
liaudies meno šventėje.

Kelionė tiems jaunuoliams 
kainuoja apie šešis šimtus do
lerių—ir jiems vieniems tai 
labai didelė našta. Jie ų£si- 
pelnQ visuomenės 
nes jie gal Washir
ri gerus laikus, bet kas svar
biausia, jie lietuvių vardą po- 
PUJiąrizjųoja, gražiai svetim- 
tąučiams parodo lietuvišką 
kultūrų.

Daug Šokėjų Progrąme.
Programe dalyvaus pasižy

mėję Šokėjai, VVenetta Grybai
tė, Birute Krepą enįs, Ęįena 
Kungiutė, Gharjotte Saretaitė, 
Feliksas ir Aurelia Toipąs, 
broliai Alfas ir Juęz.as Lankai, 
Kazys Dūlys, patsai V. Be- 
liajus ir daugelis kitų gerai iš
lavintų šokikų.

Po program.o įvyks šokiai, 
kuriems gros Jugoslavų tam- 
buritza orkestras. Pradžia 6-tą 
valandą vakare, įžanga 55c.

tos S.ąyp J^iJ<ra|tyję pąfeįkš- 
ti man savo
rąm ĮLėyynąįpįiiį. ĄŠ 
sąp prįę- josios fc^o^, jkją-' 
rip .apjeįdpip fe7

Įjriesjmudos. Atvykęs šion ląi- 
sv^s foiįp w
jąų ąpįe sąyo gi^įp^ 
v^. (j įcojkįą didis bųyp d^iąų-: 
gsm,ąs Jęąįdą į|gį^m, jpg, 
Lietuva atgavo nepriklauso-; 
myb.ę! Ęąip dąų^elį^ kitų,; 
taip ir aš esu prįsidęjęs <su 
stambia auka Lietuvai, 
didžiausias ^troškimas 
matyti Lietuvą laisva, 
klausomu-

Pasiturinti Amerikos 
viai važiavo gimtinės atlanky
ti. Trys metai atgal ir man 
su žmona ta laimė teko. Su

P 4 < to '. t "■ ■ ♦

nauju autoiftobijium išvažia
vom. Sekėsi viskas gerai. Vo-

ŠITŪATION' WANTĖD 
Ieško Darbo

PATYRĘS PENTERYS paieško 
darbo, kas norite gerai atlikti dar
bą, senovišką kaina pigiai, tai šau
kite tuoj aus. JOS. AUG AITIS, 1608 
So. 50 Avenue, CICERO 2633.

HELP WANTEp—FEIULAIiE

REIKALINGOS SKUDURŲ sor- 
tuotojos, tik patyrę atsišaukite. 
1140 S. Fairfiel^ Avenue, Sčhultz.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų

REIKIA PATYRUSIO bartende- 
rio, ne girtuoklio, mokančio ang
liškai kalbėti. Klauskite Marcellos 
iki 11 vai. ryto. 4358 So. Maple- 
wood Avė.

REIKIĄ VYRO dirbti Douglas 
Bath House. Pageidaujam pavienio. 
3516 W. Roosevelt Road.

REIKALINGAS patyręs BAR- 
TENderis, viduramžis. 1843 South 
Ųalsted St.

ROZALIJA ZIMONTIENę, 
po pirmu vyru Sabaliauskie
nė, po tėvais Grublauskaitė. 
gyveno , 3337 Lituanica Avė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 9 d., 7:15 vai. ryto, 
1941 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Raseinių apskr., Bata
kių parap. .

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Stanislovą, 5 sūnūs — 
Petrą Sabaliauską, Antaną, 
Joną, Kazimierą ir Stanislo
vą Zimontus, marčią Adeline 
dukterį Sofiją Masalskienę 
(Sabaliauskaitę), žentą Anta
ną, 2 anūkus, seserį Elzbietą 
Zekas, brolį Ignacą, Pennsyl- 
vanijoje ir jų šeimas ir kitas 

fl gimines.
Kūnas pašarvotas Mažeikos 

j koplyčioje, 3319 S. Lituanica 
| Avė. Laidotuvės įvyks bal. 

12 d., (šeštadienį), 9:00 vai. 
ryto iš kopi. į šv. Jurgio par. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Rozalijos Zimon- 
tienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse in 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: /Vyras, 
Sūnus, Dukterys ir Giminės.

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

WįIIįam Narkis 
Pasiduoda 
Operacijai

Wįljįąm Narkis, sūnus “Nau
jienų” Reporterio Stepono, ba
landžio 12-tą d. pasį,duoda .ope
racijai. Operacijos priežastis 
yra tonsulai. Jei nebus rįmtų 
komplikacijų, panašios operaci
jos nėra pavojingos ir jauna
sis Williams už keliolikos dįe- 
nų ir vėl galės lankyti kolegi
ja.

Tad-gi, Pavasarinės Šventės 
Steponui Narkiui nebus links
mos. Kada visi linksminsis, jis 
ir jo kitas sumjs Alfredas, ku
ris dirba Chicagos Pašte, sė
dės ir lindės sale WiHiam,Q lo
vos. Willįamas ir Alfredas yra 
dvyniai, 19-kos metų amžiąus.

— ftep.

MARIJONA LAUCAITIENĖ, 
po antru vyru švanis, —po 

tėvais Beinarikė 
gyv. 3220 Lituanica Avė. 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 8 d., 11:30 vai. ry
to, 1941 m., sulaukus pusės 
amž., gimus Raseinių apskr., 
Eržvilkės parap., Vilniškių 
kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
2 dukteris Petronėlę Šulcą, 
žentą Joną, Oną Vai Rintz, 
žentą Antaną, sūnų Juozapą, 
Maria Oną, du anukus ir 
daug kitų giminių Lietuvoje 
seserį brolį ir kitas gimines.

Priklausė prie Tretininkų, 
Apaštalistės Maldos ir šv. 
Antano Dr-jų.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioje, 3319 S. Lituanica 
Avė. Laidotuvės įvyks bal. 
14 dM (pirmad.), 8:00 vai. ry
to, iš kopi. į šv. Jurgio parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nės sįelą, o iš ten bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Marijonos Lau- 
caitienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikini
mą. Nubudę liekame: Duk
terys, Sūnūs ir Giminės.

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

ZENONAS KANTENIS 
gyv. 1657 X. Spąuldįng
Pęrsiskyr,ė su šiuo pasauliu 

balandžio 7 d., 9:10 vai. vak., 
1941 m., sulaukęs puses amž7 
gimęs Mažeikių apskr., Sėdos ■ 
parap., pagių kaime.

Paliko dideliame nųliudim.e 
brolienę Ievą Mineikienę ir 
brolio sūnų Franciškų jt.ąn- 
tenį ir jo moterį Jadvygą, 
draugus Oną ir Walter Pet
rošius, kurie rūpinasi laido- ' 
tuvčmis, ir kitas gimines, I 
.(Lietuvoje — moterį, dukterį, : 
sūnų ir gimines. .

Kūnas " pašarvotas Mažeikos • 
koplyčioje,' 3319 S. įUiuąnįc.ą 
Ąve. Laidotuvės įvyks bal. . 
12 ‘d., 2:00 vai P°Pip£ ‘Xš kpp- 
IJcips bus nuiyd^tąs įr Lietu
vių Tąutišįčvak “ kąpiireš.

vi$i a/ a. Zenofib Kant.enio ■ 
gimipės, draugai ir pWtai?ii 
esąt nuoširdžiai kVte'ciąmi ' 
.dalyvauti laidotuvėse ir s.ii- . 
(eikti jam paskutinį pa.tarpa- j 
vimą ir ątsisVeikmmią.

Nubudę lieka: BroĮįenė įy

Laid. Direkt. S. R Ma^sįka, "

Mano 
buvo 

nepri-

lietu

Epųe^s jąų P.iĮ/ijąs vyras, 
jįiųųfljų, jis (jųp nega-

to1’- bet 
jią jąų pgf^engė j.6-Jus metus,

kas jis, berniukas ar vyras, ip 
jis iš peties atsakys, kad vy
rąs, ir įsižęis už pavadinimą 
be^niidkų.

Taigi Ernestas Miščikaitų- 
k.ąs 17 metų amžiaus vyras, 
ir įyykjui paišinėti šeima, gi
minėj ir draugai .susb'ink.o jį 
pasveikinti. Atnešė ir gausių 
dovanų. Jis visiems taria di
delį ačiū. ....A K

REIKALINGA MERGINA dirbti 
lengvą darbą fabrike, nereikia pa
tyrimo. $15 pradžiai.
Schweizer and Swiss Embroider 

.Company, 
3345 N. Wolcott

REIKALINGAS APYSENIS žmo
gus' dirbti taverne ir apie farmą, 
turi mokėti ir karpenterio darbą. 
Atsišaukite ant 85 ir Roberts Road, 
Thomas Šimonis, Roberts Park.

REIKALINGA MOTERIS ant 
farmos prie stubos darbo apie 150 
mylių nuo Chicagos. Mokestis ir 
užlaikymas. Box 2471, 1739 Sįouib 
JEIalstėd St.

REIKALINGAS KRIAUČIUS, 
geistina kad butų patyręs prie pai
symo' ir prosinimo. Atsišaukite 
greitai, 4554 So. Paulina St.

REIKALINGA MERGINA dėl 
bendro namų da^bo, nėra ployimo, 
gėrį namai gali' gyventi jęi nori.

' KENwood 7822.

FOR RENT—IN GENERAL 
-■^n<^dai—Bendrai

RENDON 2 ŠVIESUS ir švarus 
kambariai ant antrų luoų, apdaryti 
porčiai. 2900 Poplar Avenue.

REĮKĄLINGĄ MERGINA dau
giau kaip 20 metų amžiaus dėl 
bendro namų darbo. Kiekvieną 
ketvirtadienį ir sekm. popiet liue
są. J8. ?747 Carmen.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

voj visai įkąs kita. Blogiausį 
įspūdį gavom muitinėj. Sąko 
“Ponas už automobilių ipokė- 
si kasdieną po 4 litus.” Ir už 
ką? “Tai tokis pątyąrkymąs.” 
Pagaliaus davė patarimą krei
ptis su prašymų ’mipistępijon. 
Gausi paliuųsavįmą.

“Viskas Buvo Sufiksyta.”
Kaune, Lietuvos sostinėj, 

vargo nebuvo, nes turėjau ne 
vieną stambų valdininką iš 
giminių. Tai viskas buvo “su- 
fiksita”. Per kelis mėnesius 
ten sukinėjąnįis teko daug ko 
matyti. O JMP tų valdininkų

• ■ • d' *j|iĄ 1 • a < ' 4 ,pasiputimas, pomšpumaS lai 
juokinga ir (pikta. Keletą kar
tų prisėjo padaryti aštrių pa
stabų suprantamai, už netiks
lų patarnavįpią ir buvau per
spėtas, jeigu taip pasielgtų 
Lietuvos pilietis, lai kol gyvas 
šviesos nematytų. O tai tvarįcą 
ir žmonišktJJiRs.

Jąu netųrįnrLietuvos, nei tų 
pasiputusiu valdininkų. .0 kas 
prie to privedė ? Tai dįktąfo- 
riška tvarka. Miestų ir kąppų 
gyventojai daųtįs sukandę 
kentėjo ir Jaukė šviesesnio 
rytojaus. Ąpję Voldeiparą pra
sitarti buvo didžiausias pavo
jus vienok slaptai daug kas 
apie jį kalbėdavo kaipo gabų 
žmogų.

Li.etuyos pavergimo ir žmo
nių prie§pąudps kaltininkas 
Antanas Smetona. Dabar jis 
musų šalyj ir jau lurčjo pri- 
jįiųįtųyių įąŲąfcąią. Jr chicagie- 
čįąi rengiąsi prie priimtuvių 
bankel(>. Banketai rcpgti ge
ras daiktas, jeigu kas jo užsi
tarnauja.

“Ne Pąųpętų UžsĮ-Įgruavo”.

Aš ir dąųgyhe gorų lietuvių 
^ųpraptąip,p. Antanas 
Smetona nuo savo tautiečių 
pę ^ąnkętų ° di"

Per jų 
U^Pyrimą 

yjįąą $aįįs fetyp P$y£rgta ir 
oh fflO gyvasčių 

' .....  v
jįlęs žipppp j.og Jjį^i buvę 

^ikt^ppps > #911 šąlpi visai
' Reikėjo

jų principai 
3ę.as juos 

j.ajs cipa, įįanketus 
.»ęųgi,a, aj^u di|c,ta)Į,ųros ir 
d^jų/jaj '^1 Mes

kraš 
to R^®veUu-
Prašykim jb> Kad jisai neiš-i 
duęlų, sa.’ugotų Lietuvos turtų- 
ĄJeis laibas Jcada vėl prisikels 
Lietuvos valstybe ir tvarkysis 
demokraĮįiškąi. pfiktatpri’ąms' 
ten vietos nebus. —C. K. A.

Grįžo Iš 
Californijos

Po labai įdomių atostogų 
šiltoj, bet šįmet kažkodėl lie
tingoj Cajįfornijoje, Chicagon 
grįžo ir vėl jau stojusi prie 
darbo p. Justina Gricaįjt.ė, sa
vininkė plaukų taisymo įstai
gos adresu 2034 S. Union avė. 
Ji keliavo kartu su p. Elena 
Rimkaite, slauge Cook County 
ligoninėje.

Aplanke daug žymių vietų 
kaip Los Angeles, Hollywood 
ir net su lėktuvu buvo nuvy
kusi į Catalina Island.

— Onytė.

HELP WANTED-MALĖ-FEMALE 
Darbininkų-Darbininkių Reikia
BERNIUKAI — MERGAITĖS 

VYRAI — MOTERYS
Turime pastovius darbus pradi

niams ir patyrusioms darbinin
kams — ofisuose, mašinų šapose, 
dirbtuvėse, viešbučiuose, valgyk
lose ir kitokiose įstaigose. Pastovus 
darbai, aukščiausios algos. Visi dar
bai garantuoti.

TRIANGLE EMPLOYMENT
25 E. Jackson jBlvd.—13-as Aukštas

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

MOTERYS 
is darbus PARSIDUODA GRAŽIAUSIA ta

verna 18 apylinkėj. Priežastis liga. 
1843 So. Halsted St.

PIRMOS RŪŠIES debcatessen, 
pilna įvairių prekių, parsiduoda dėl 
ligos. Cash, arba mainais į 2 aukš
tų namą ar bungalow.

6000 So. Wood Street 
REPublic 3745

SUSIRINKIMAI
ROSELANDO LIETUVIŲ Mote

rų Kliubo mėn. susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, balandžio 10-tą, 7:30 
vai. vak., Darbininkų svet., 10413 
So. Michigan. Atsilankykite skait
liukai, nes turėsime daug svarbių 
dalykų svarstyti. —Valdyba.

PARSIDUODA TAVERNAS iš 
priežasties ligos. Geras pirkinys.

6600 So. State St.

VALGYKLA PARSIDUODA, dir
btuvių distrikte, įsteigta keturi 
metai. CISON, SEEley 1898.

Išsiėmė Leidimu^ 
^c^ybom s L 

( (Chięįgpj) _ ,
Wąjter Gabrys, .24, su Loretta

Sžador.ski, 21
Tony Poperaitis, 31, s,u TiOis 

Treadway, 26
Bertram B. Provus, 24, sų l?o- 

rothy Beris, 20
Stanley Panavas, 24, su Sųnia

Naglis, 22
Julius Spiegą, 23, su Pearl

Kųstia, 4.8, abu iš Cicero 
jViŲįaų* P. O’Brien,

Shirley Nąuyok, 18

Rytoj Kriaučių
Lokalo Susirinkimas

Kriaučių Lokalo 269, AČW. 
of A. susirinkimas įvyks penk
tadienį, balandžio 11, Anial- 

centro name, 333 S. 
blvd., 7:30 v. v.

PARDAVIMUI TAVERNAS, pi
giai. Rendos $30.00 mėnesiui. Ątsi- 
saukite ABErdeen 9370.

PARSIDUODA TAVERNA, per
žiūrėkite šią gerą bizniavą vįetą.

540 West 63rd St.

su

gamated
Ashland

Nariai 
ti.

malonėkite dajyvau- 
—Valdyba.

Chicagoj
Gimimai

27

gi-

Mike Pavilionį 
Ištiko Nelaimė

Naujienietis Mike Pavilionis, 
4403 So. Maplewood Avė., jau 
8-tas mėnuo kaip vaikščioja su 
kriukiais. Jam netikėtoje nelai
mėje tapo sutriuškinta koja ir 
nežinia deV kokių komplikacijų 
iki šiolei dar nesugijo.

Draugas Pavilionis yra gero 
budo lietuvis ir priklauso prie 
daug organizacijų kaip tai: Mid- 
west Hunting and Fishing, Kei
stučio ir kitų kliubų.

— Steponas Narkis.

• REAU 'ESTĄTE ^OR* SĄLĮE

PERKAM, parduodam ir mainom 
namus, lotus, farmas ir biznius. 
Turime didelį pasirinkimą namų 
pirkti už cash arba mainais. Nęrinti 
pirkti ar mainytį, dėl greitesnį© pa
tarnavimo saukite:

JPAUL M. SMITH CO.
REAL ESTATE — LOANS—

’ INSURANCE
4631 S. Ashland Ąve.

Teį. YARDS Į001.

4 AUKŠTŲ APARTMENTINIS 
namas, aštunkampis priekis, prie
šais Marąuette Parką. Įplaukų 
$235 į mėnesį, $18,500. .Duosim mor 
gičiu.

3434 West 67th Street 
Pašaukit savininką pasitarimui. 

RĘPublic 3745.

E AL“ ĮSTATE TO EXCHANGE
Imamai žemė Mainais

KAIRĮS, George W. III, 1536 
East 83rd PĮącę, gimė kovo 
tęvai: Gęorge įr Ąnn.

PAULAUSKAS, Rona^ld 
4739 .South C.ąliforųia ąye.,
jmč koyo 28, tėyai: John ir Lil- 
lian.

RAINIS, Joanne, N., 3JU Li- 
tuanicą aveųu.e, gimė kovo 28, 
tėvai: John ir Mary.

, SADAUSKIS,------ ------------ -
(vardas dar ųeęl.ųotas^, 4337 
South Wells Street, gimė kovę 
30, t,ėvai: AJphonse ir Sylvia.

‘ JMORIU MAINYTI bizniavą na
mą Bridgepbrte ant 3 ar 4 fliatų 
bile apylinkėj. 6(?06 So. Mozart St. 
HEMlock 0707.

Gerai Pasirodė
Radio Programe

— Skaitytojų pfdsgi —
Peoples radio vąląiijdoje nną 

antradienį dainavo ęyigjiton 
Papko Motėrų -S? tu
riu pą§a|cyti, Jcad' jos gerą! 
paįvairino ’pįoįpri^mą.
\ Vykusia i L sudainavo kelias 
liaudies dąpias? Man geriau
siai patiko, “Saulele teka.” 
Dainavo duetas Marijonu 
Schultz. ir' Anelė • Žabujcas,; 
taipgi solistes ir visas choras^ 

Programe dalyvąyp ir 
nazistės” p-lė A. Anciute ii’ 
įįtęą. Į<ur diųgp J. Krokas, 
kąd pęgipcjleti j.0 bąlso per ra- 
dio7 /) gaj perpratau ?

Radito Klausytojo.

Čia Gausit Viską 
Savo Velykiniam 
Sjtalųį
Uabai Skabių ^ųmpių, Pyrago, 

Margučių
Jei buvote sustoję p. Marijoą 

Grinienės New Life Delicatessen 
krautuvėje, .3331 South Halsted 
Street, kalėdiniams valgiams 
supirkti, tai būtinai sustokite 
teji ir Velykoms.

Pąs p. Grinienę galite gauti 
yįsk.4 ka£ reikalinga jūsų vely- 
kįniaųi stalui. Gausite nepapra
stai skanių, namie gamintų kum
pių, namie kepto pyrago, labai 
gražiai padarytų mąrgučiy, tie
siog viską, ko tiktai" Velykoms 
gali prireikti.

Kainos pas p. Grinienę visuo-į 
met labai prieinamos ir visuo
met žinote, kad gaunate pirmos 
rųšięs maistą. Jus atlikite namų 
ruošą, o paveskite p. Grinienei 
parūpinti viską kas reikia jūsų 
Velykiniam Stalui.

Telefonas YARds 5742.
<sp)

• EARMS FJOR SALK'-”

PARSIDUODA 120 AKRŲ miško 
ąpaugęs giliai su medžiais, 2 my
lios nuo Three Ląikeš, tyis. $600— 
3223 Clifton, 2-ras aukštas užpaka
lyj.

FARMS WANTED

PAIEŠKAU FARMOS, kad butų 
netoli auo vandens, nemažesnės 
kaip 10 akrų. Pirkti ar renduoti.

SOIL—FOR SALE

JUODŽEMIS MĄIŠYTĄS SU HU- 
MUS ir Pėat Moss, įtręštas, parduo
damas bušeliais ir vežimais. 6 bu
šeliai už $1.00, 10 bušelių už $1j60. 

Pristatorų visur. 
CHARLĘS GAVCUS, 

South Wes;t Highvvay and 
Harlem 'Avė.^orth, I1Y 
Tel. WENTWORTH 7942 

arba WORTH 133.“ ”

r WJUOLESALE FURNITURE r 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui 
—'MOKėDAMAŠ CASH- ’ 

iž rakandus, sutaupysi nuo 
ki 60%. Mes pristatome bile 
išaukite ar rašykite djėl 
nformacijų. Vien iik naciona 
tinomi daiktai randasi pas mus.' 

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Western Avė., 

phieago, Iii. Tek REPubUc 60^1

f
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Teismas Suvaržė
Streikuojančius
Siuvėjus
Suėmė Tris Ladies ..Garmant

Workers N ari us

Del streiko* kurį Ladies Gar
inei! t NVorkers siuvėjų unija 
paskelbė Ncw York Handker- 
chief Manufacturing dirbtuvėj, 
1105 W. Adams street, trys 
unijos nariai buvo suimti, o 
apskričio teisėjas Finnegah iš*- 
davė laikinų draudimą.

Finnegan pareiškė kad “li
nija neprivalo naudoti spėkos 
prieš darbininkus, kurie ne
streikuoja ir nori dirbti”.

Unijai taipgi uždrausta stab
dyti trokus, vožiančius prekes 
iš dirbtuves.

Puliman Gamins 
Dalis Lėktuvams

Gavo Paskolą Dirbtuvei 
Pertaisyti*

Didelė dalis dabartines Pull- 
man-Standard Gar Co., dirbtu
vės, prie 103<i« s ir Cottage 
Grovc av. n ic, b..s pei taisyta 
lėktuvų dalių gamybai. Kiek 
girdėti, dirbtuvė gamins spar* 
mis Douglas tipo bombone
šiams.

Dirbs Apie 1,000.
Dirbtuvei pritaikinti aviae jos 

darbui, federalė valdžia davė 
Pullman’ui $1,108,900 paskolą.

Lėktuvų skyriuj d:rb* suvirs 
1,000 darbininkų, sako kompa
nija, daugiausiai d .bart nių.

MADOS

No. 4724 — Praktiška suknelė. Su
kirptos mieros 11, 12, 13, 14, 15, 
16, ir 18.

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

CIO. Pikietuos 
Wilson Co. Dirbtuvę

C.I.O. Skerdyklų unija skel
bia, kad apie 1,000 jos narių 
šiandien ir penktadienio rytą pi
kietuos Wilson and Co., dirbtu
vę, prie 41st ir Ashland, ko- 
lektuodami duokles iš užsiliku
sių narių.

Užgriebė 960 Dėžių 
Skystimo Plaukams

Sako Nuodingas
Fėderaliai agentai aplankė 

27 moteriškų plaukų taisymo 
įstaigas Chicagoje ir konfiska
vo 960 dėžes skystimo, kuris 
buk sutaiso plaukus be maši
nų pagalbos. Valdžia kaltina, 
kad skystimas yra nuodingas, 
ir dėl jo viena moteriške jau 
mirusi.

Skystimas naudojamas tiktai 
taip vadinamoj “Willat” Plau
kų taisymo metodoje. Jo toli
mesnį vartojimą valdžia yra 
uždraudusi.

Chieagos Gatvekarių 
Tarnautojai Nori 
Didesnių Algų

Ruošiasi Naujos Sutarties 
Deryboms

Chieagos gatvekarių darbi
ninkų unija, Amalgamated As- 
sociation of Street and Electric 
Railway Employees, ruošiasi 
metinėms deryboms naujai su
tarčiai sudaryti. Dabartine pa
sibaigia gegužės 31.

Unija reikalaus visiems dar
bininkams pakelti algas, taipgi 
geriau sutvarkyti atostogų ir 
pensijų reikalus.
Nori 10c Daugiau Į Valandą,
Dabar gatvekarių operatoriai 

gauna mažiausiai 80 centų į va
landą, o naktiniai gauna 2 cen- 
;u daugiau. Unija reikalaus mi
nimam algas pakelti iki 90 cen
tų, o naktinių tarnautojų algas 
pakelti iki $1.04.

2 Sav. Atostogų
Unija taipgi nori dviejų sa

vaičių atostogų, su atlyginimu 
120-čiai darbo valandų. Dabar 
atostogų gauna savaitę ir at
lyginimą už 48 valandas.

$75 Pensijų
Pensijų reikalu bus reikalau

ta mokėti $75 į mėnesį darbi
ninkams, kurie išdirbo 20 me
tų ir sulaukė 65 metų amžiaus.

Ištekėti Gali 
Sulaukę 18 Metų 
Amžiaus, Bet —

Negalės Gerti Be 21
Valstijos senatas Springfielde 

priėmė senatoraius Richardo J. 
Barr (iš Jolieto) įteiktą pasiū
lymą uždrausti merginoms pirk
ti gėrimų alinėse, jei jos nėra 
21 metų amžiaus. Įstatymas tu
ri eiti į atstovų butą.

Kai kurie senatoriai šaipėsi 
iš pasiūlymo. Sako, mergina ga
li ištekėti sulaukusi 18 metų 
amžiaus — nes tokiam amžiuj 
ji jau ‘turinti savo protą’. Bet 
jei nori paimti stiklą degtinės 
ar vyno — tai turi laukti dar 
tris metus”.

Iš 43 Vienas
Turi Sifilį

Armijos daktarai Illinois val
stijoj skelbia, kad iš kas 43 
jaunų vyrų, išegzaminuotų ar
mijai, bent vienas iš 43-jų yra 
užsikrėtęs sifiliu.

Sveikatos departamentas to
liau suradęs, kad tarp motinų, 
laukiančių kūdikių, sifilį 
viena iš kas 90.

Sudužusio Bombonešio Komandierius VAKAR CHICAGOJE

naUJIENU-A^ME Tmecnotp
Ens. G. N. Blackburn (kairėj), vyr. lakūnas, ir G. 

\V. Marson, jo pagelbininkas, skridę Laivyno bombo
nešiu, kuris pražuvo skrisdamas iš Norfolk, Va. į Quon- 
sėt, R. I. Po dienos ieškojimo lėktuvo liekanos rasta 
Atlanto vandenyne, apie dviejų mylių atstume nuo 
kranto ties Cape Charles.

Statys Naujus 
Namus Westsidėj

Valdžios namų adminislrac- 
,’a skelbia, kad netrukus prade; 
statyti visą eilę pavyzdinių na
mų, tarp 14-tos, Washburne, 
Racįne ir Loomis gatvių.

Projektui bus išleista apie 
$4,900,000. Nuomos butams bus 
nuo $12 iki $15 mėnesiui.

Pramonininkas Už 
Pagalbą Hitlerio 
Priešams

Kalbėdamas Chicagoje, Al- 
fred P. Sloan Jr., General Mo
tors prezidentas, pareiškė, kad 
“Amerika išgelbės taiką šioje

■ A

šalyje, duodama kuodaugiąusiai 
pagalbos toms šalims, kiliuos 
dabar kariauja Hitlerį”.

“Amerikos pirmoji apsigyni
mo linija yra dabartiniam Eu
ropos karo fronte”.

Trokas Sutrynė 
Darbininką

. » ■ ■ ' 1- ’ ■ J * ■ ' . ••

Barrett dirbtuvėje, 2800 So. 
Sacramento avenue, trokas mir
tinai sutrynė 59 metų darbinin
ką, NVilliam Schaenbeck. Jisai 
gyveno Marąuette Parke, adre
su 6557 South Maplevvood ave
nue.

Mirė Sprogime 
Apdegusi 18-keitė

Apskričio ligoninėje pasimirė 
58 metų Mrs. Annie Genchoff, 
kuri porą dienų atgal buvo skau
džiai apdeginta, kai jos bule 
sprogo kerosinas, supiltas į pe
čiuką. i

Ji gyveno adresu 1113 W 
18tli Place.

672 Į Armiją
Vakar armija Chicagoje pa

ėmė metams tarnybos 672 vy
rus iš Cook apskričio ir kitų 
valstijos dalių. Jų tarpe buvo 
30 jugoslavų.

NENAUDĖLĖ 
TA NANCY ■

Girdėjote apie dramblį Nan- 
cy, Brookfield žvėryne? Daug 
jau buvo rašyta, kad ji ruošia
si garnio vizitui. Jau 26 mėne
siai praėjo nuo laiko, kada pir
miausiai buvo pradėta apie gar- 
nį kalbėti, ir dabar pasirodo, 
kad Nancy apgavikė.

Ji garnio visai nelaukia.

SUSIŽEIDĖ
BRIDGEPORT. — Nukritęs 

laiptais ties 3300 S. H&lsted, 
susižeidė 58 m. Frank Wojto- 

turil zinski, 3030 S. Poplar. Apskri
čio ligoninėj.

i

JEIGU HITLERIS 
LAIMĖS ~

»■■■■ ■».. — ■!>! II I. fe. ,

Rytoj po pietų Palmer House 
viešbutyje kalbės Co!. William 
J. Donovan, specialis U.S. pa
siuntinys Europos karo fron
tuose. Chieagos Užsienio poli
tikos tarybai jisai sakys kalbą, 
tema, “Jei Hitleris Laimės”.

i

Jisai išpranašavo, kad Jugo 
slavija neprisidės prie Hitlerio- 
Mussolinio ašies, taipgi, kad 
Balkanuose kilis karas.

t’ T “

Elektra Nutrenkė 
Darbininką

Darydamas di/bt.iives inspek
ciją, pliką elektros dratą. pa
lytėjo ir buvo nutrenktas 44 
metų darbininkais, Frank Zien- 
tara. Jisai dirbo General Ame
rican Transportation sandėlyje, 
East Chicagoje,jp >

Į Apskričio 
Ligoninę

BRIGHTON P ARK. — Į Cook 
County ligoninę > buvo išvežtas 
26 metų brightonparkietis, An- 
thony Navickas. Jis gyvena ad. 
4040 Brighton Place.

NUŠALO ABI KOJAS
* Ties 4603 S. Marshfield avė., 
ant šaligatvio buvo atrastas 62 
metų Tom Kennedy, nuo 5827 
S. Artesian. Jis nušalo abi ko
jas. Apskričio ligoninėje.

Ieško Prapuolusio Bombonešio

, i. v ai ijik \ U-A CM E '
J. V. pakraščių sargybos kuleris ir Laivyno balių* 

nas “TC14” ieško pražuvusio Laivyno bombonešio pėd
sakų. Toj vietoj pastebėta lėktuvo liekanos ir manoma, 
kad tai ieškomo lėktuvo. Nelemto skridimo metu bom
bonešy buvo dešimt vyrų. Apie jų likimą nėra dar žinių.

AUTOMOBILIU 
NELAIMĖS

Sužeidė Počius, Chapą 
Bridgeporte.

Automobilių nelaimėse, ku
rios įvyko lietuviškuose dist- 
riktuose, sužeisti šie žmonės:

Bridgeportę gerai žinomi 
lietuviai, Pociai, ir Antanas 
Chapas buvo sužeisti trijų au
tomobilių nelaimėje, prie 34th 
Place ir Lituanica avenue, va
kar po pietų.

Elizabeth Pocius, .38, 3313 
So. Halsted Street, buvo su
žeista labai sunkiai. Galimas 
daiktas, kad jai buvo perskel
ta galva. Laikinai paguldyta 
St. Paul ligoninėje.
Trys Automobilių Nelaimėj

Prie minėto kampo, į Jono 
Pociaus automobUį įvažiavo 
kita mašina, vairuojama vieno 
Frank Carraggio, 24 metų jau
nuolio, nuo 7211 Greenwood
avenue. Pociaus mašina iš
mesta iš kontroles, atsimušė į 
J. F. Budriko baldu krautu
vės troką, kurį valdė Antanas 
Chapas, 48 nuo 537 West 47 
street.

Chapas ir Pocius buvo .su
žeisti lengvai. Be jų, buvo su
žeistas vairuotojas Carraggio, 
taipgi 33 metų Otto Kaukas, 
nuo 32<Y> South Halsted st.

Kitos Nelaimės.
27 metų Elmer Mitchcll, iš 

Liberty Centcr, Ohio, prie 34 
ir Justine (Mitchael Reesc li
goninėje) ;

Policistas Raymond Sper- 
ling, 4924 So. Komensky ave
nue, prie 42-ros ir Rockwell;

Dominikas Yusis, 3206 So. 
Emerald avenue, v prie Racinc 
ir 31st Place;

Nežinomas mažas berniu
kas, prie 41 st ir Ashland. Pa
bėgo^ vibruoto j ui, James C. 
Litwak’ui, 4956 S. Artesian 
avenue, nespėjus suteikti jam 
pagalbos.

Standard Oil of 
Indiana Pelnas 
$33,597,000

Didžiulė gasolino ir aliejaus 
bendrove, Standard Oil of In
diana, pereitais metais padarė 
$33,597,342 gryno pelno, po 
$2.20 Šerui, apie $500,000 ma
žiau, negu 1939 metais.

Apyvartos bendrovė turėjo 
$358,000,000.

© Priemiestis Lake Forest 
turi naują valdžią. Piliečiai ją 
išrinko pereitą antradienį. Nei 
vienas kandidatas neturėjo opo
zicijos. Majoras yra Richard H. 
Mabbatt.

0 Garaže, prie namų, pasi
korė 48 metų moteriškė, Mrs. 
Mary Feipel, 1919 West 63rd 
street.

© International Brotherhood 
of Teamsters išrinko Commi- 
ssion Drivers lokalo sekretorių, 
Will Hanley, trustistu penkių 
metų terminui. Jis laimėjo pra
lenkdamas balsais kandidatą 
Larry Monahan, kurį buvo re
komendavusi unijos valdyba.

© Federalis prokuroras Woll 
Chicagoje paskyrė 15 asmenų 
svarstyti prašymus nuo jaunų 
vyrų, kurie yra priešingi karo 
tarnybai dėl tikybinių ir sąži
nės sumetimų. Jie turės teisę 
daryti sprendimus.

© American Aggregate Com- 
pany iš Greenville, Ohio, gavo 
$110,880 kontraktą pagilinti 
Illinois upę tarp Starvcd Rock 
ir Grafton, III.

© Per 20 metų prie 63rd ir 
University avenue, 63 melų mo
teriškė Lulu Bowlus, pardavinė
jo laikraščius. Vakar ji buvo 
atrasta negyva kambaryje, ties 
6200 University avenue.

O North Plato valsčiuje, 
Kane apskrityje, sudegė dviejų 
.aukštų mokykla. Visi vaikai bu
vo išgelbėti.

© Už išgelbėjimą žmogaus 
nuo mirties Michigan ežere, me
dalius įteikiamas Chieagos Par
kų inžinieriui, Vernon Hupp, 
10127 Lafayette avenue.

© Iš Chieagos upės, prie Polk 
street, buvo ištrauktas kūnas 
45 metų chicagiečio, Wayne C. 
Blair. Jis dingo vasario 24. Gy
veno ad. 814 South Carpcnter 
street, Oak Park.

Tiek Nusibodo, — 
Kad Su Jais Visai 
Persiskyrė

Tie Poteriai — Ir Velykų 
šventės.

Prabėgo šaltoji ir skaudi žie
mele, o atėjo visų laukiamas 
pavasaris, o su juo ir Velykų 
šventės.

Šios Velykų šventes primena 
man Lietuvos gyvenimą, — ir 
kaip mes ten Velykų laukda
vom, lyg kokio išvaduotojo iš 
Gavėnios vargų.

Tos Septynios Savaitės
Tiesa, tos 7 savaitės prieš Ve

lykas būdavo ilgiausios ir nuo
bodžiausios, rodos, kad jos nu
sidriekdavo pusę metų. Gal už 
Lai, kad mums jaunuoliams bū
davo uždrausta linksmintis, dai
nuoti, muz ką groti bei šokti. 
Mano geroji mama mums nepa
velydavo nei kortomis lošti. Be. 
poteriauti turėdavom rytas ir 
vakaras, o kai kada dar pridė- 
davom ir dienos laiku.

Tas poteriavimas man taip 
atsibodo, kad atvykęs į šią ša
lį su jais visai persiskyriau.

Velykos Ir Kupiškėnai.
šioje šalyje Velykų šventės 

man irgi mylimos, nes joms at
ėjus sušyla oras ir gamta apsi
dengia naujais rūbais. Tad šių 
švenčių proga ir noriu pasvei
kinti Kupiškėnų Kultūros Drau
gijos narius, ir linkiu jiems 
linksmųjų Velykų švenčių. Pri
menu, kad draugijos parengi
mas jau netoli, tad per Velykų 
šventes sutikę draugą ar pažįs
tamą pakalbinkite įsigyti K. K. 
Draugijos bilietų. Kaina žema 
tik 20c. Dirbkim visi draugijos 
labui, o pasekmės bus geros.

P. B.j

© Prie 39th ir Federal auto- 
ęnobilis užmušė gatvių Šlavėją, 
60 m. Joseph Papa, 3135 VVent- 
worth avenue.

© Laikraščiai ir policija Chi
cagoje kelia daug triukšmo dėl 
Operating Engineers unijos, lo
kalo 399, surengtą banketą Ste- 
vens viešbutyje. Nariai buvę 
priversti bilietus pirkti, lokalo 
prezidentas Anton J. Imhahn 
pasiėmęs $6,959, taipgi išleidęs 
didelės sumas pinigų įvairiems 
asmeniams reikalams. Banketą 
rengęs WiUiam T. Biooks, biz
nio agentas, ir tariamas geng- 
sterio Danny Stanton sėbras.

© Du gaisrai padarė didelius 
nuostolius ir paliko keliolika 
žmonių be pastogės. Degė 4 auk
štų gyv. namas ties 1032 East 
43rd, ir biznio namas, 3117 Lo- 
gan bulvaras.

0 Federalė valdžia Chicago
je ruošiasi netrukus pradėti di
džiųjų maisto ir visokių karo 

(žaliavų kompanijų tyrinėjimą. 
Toms kompanijomis primeta- 
monopolistinių biznių metodų 
vartojimas.

© Harry Dubia, 6 Scotl st., 
federalis bankrotų referentas, 
buvo patrauktas atsakomybėn. 
Jis kaltinamas išeikvojimu $21,- 
32’2.

: © Už šunies pavogimą tei
sėjas Bonelli paskyrė $25.00 pa
baudą taksi šoferiui, Harry So- 
dikoff, 250 North Hamlin avė. 
Kai 'kuriais atžvilgiais kalbėjo 
teisėjas, žmogus, kuris vagia 
šunį, yra negeresnis už kidna- 
perį.

MADOS

No. 4725—Moderniška suknelė. Su

kirptos mieros 12, 14, 16, 18 ir 20.

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




