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STEIGS NAUJAS KARO BAZES
Bijo, kad vokiečiai nepagrobtų šios salos

VOKIEČIAI PAĖMfiSALONIKA POSTĄ ŪKININKUS VERČIA TAISYTI RAUDONOS 
ARMIJOS SUGADINTUS KELIUS

YVASHINGTON, D. C., bal. 
10 d. — Vyriausybė paskelbė, 
kad Jungtinės Amerikos valsty
bės pasižadėjo rūpintis Gren
landijos apsauga, ten steigs nau
jas karo bazes ir statys naujas 
tvirtoves.

Prezidentas Rooseveltas va
kar pasirašė naujų sutartį su 
Danijos ministeriu Hendrik de 
Kauffman, kuris veikia sulig 
Danijos karaliaus nurodymais.

Praeitais metais Grenlandijos 
gyventojų tarybos atstovai krei
pėsi į Ameriką prašydami pa- 
gelbos. Daniją pagrobė vokie
čiai ir sala buvo atskirta nuo 
viso pasaulio. Amerikos preky
bos laivai pradėjo plaukti j mi
nėtas salas ir atvežė reikalingo 
maisto.

Paskutinėm savaitėm po salą 
pradėjo skraidyti vokiečių or
laiviai. Gyventojai bijo, kad na
ciai ten nepasiųstų savo ekspe
dicijos ir neužimtų salos. Karo 
ekspedicija labai lengvai galėtų 
užimti salą, nes nėra jokių ka
riškų įrengimų nuo gerai gink
luoto priešo apsiginti.

Amerikos vyriausybė, pildy
dama Havanos konferehcjjOs 
nutarimus, priskyrė Grenlandi
jos salas į vakarų žemyno ap
saugos zoną ir rūpinsis didelės

BOMBARDUOTAS BERLYNO CENTRAS
Sugriauta opera ir 

kaizerio rūmai
BERLYNAS, -Vokietija, bal. 

10 d.—Praeitą naktį britų karo 
aviacija labai smarkiai bombar
davo Berlyno centrą.

Išmestos bombos sugriovė 
Hitlerio mėgiamą Berlyno ope
rą, sunaikino buvusius kaizerio 
rumus, padegė biblioteką ir pa
darė labai didelių nuostolių.

Vokiečiai skelbia, kad niekad 
Berlynas taip smarkiai nebuvo 
bombarduotas, kaip praeitą 
naktį. Užmuštų skaičius didelis.

Britai vartojo gaisri
nes bombas

BERLYNAS, bal. 10 d.—Bri
tų karo aviacija pirmą kartą 
vartojo naujas gaisrą kelian
čias bombas Ber’.yno centrui 
naikinti.

Pačiame miesto centre sukel
ti didžiausi gaisrai, kurių ug
niagesiai ligi vakarui nepajėgė 
užgesinti. Padaryta milijoniniai ' 
nuostoliai.

Visame Unter der Linden 
kvartale apgriauta daug namų. 
Sužeistų ir užmuštų skaičius 
dar nežinomas, nes dar neišva
lyti griuvėsiai.

80,000 graikų paimta 
nelaisvėn

BERLYNAS, bal. 10 d.—Vo
kiečių propagandos m nisterija 
skelbia, kad vokiečių kariuome
nė paėmė nelaisvėn 80,000'grai
kų kareivių.

Visa ši kariuomenė buvo ry
tų Graikijoj, Trakijoj. Goebbels 
tvirtina, kad belaisvių skaičius 
bus dar didesnis.

salos apsauga. Pasirašytoje su
tartyje pažymėta, kad Jungti
nės Valstybės sugrąžins danams 
Grenlandiją, kai tiktai pasibaigs 
vokiečių okupacija Danijoj.

Užsienio departamentas pa
reiškė, kad nuo 1940 metų pra
džios pastebėtas vokiečių veiki
mas rytinėje Grenlandijos daly
je. Pirmiausia atvyko trys na
cių laivai su įvairiais specialis
tais, kurie sakėsi rūpinsis tik
tai prekybos ir mokslo reika
lais. Atvykusieji vokiečiai sten
gėsi įsteigti metereologijos ty
rinėjimo stotis. Vokiečių karo 
Veiksmams turi didelės svarbos 
informacija apie oro atmainas.

Visos šios vokiečių ekspedici
jos buvo išprašytos iš minėtos 
salos. Paskutiniu metu pradėjo 
lankyti salą vokiečių karo lėk
tuvai.

Saloje yra didelės kriolito ka
syklos. šis mineralas yra var
tojamas aliuminijaus gamini
mui. Vokiečiai susirūpinę aliu- 
minijum, todėl ir žvalgėsi apie 
salų, užgrobimą.

Grenlandijon bus pasiųstos J. 
V. kariuomenės dalys, aviacija 
ir tuo bus užkirstas kelias dik
tatoriams Įsiveržti iš šiaurės j 
vakarų žemyną.

Vokiečiai paėmė nelaisvėn 
vieną jugoslavų diviziją su vi
su jos štabu. Fronte vokiečiai 
priversti vartot liepsnosvaidžius 
jugoslavams įveikti.

Graikai gerai ginasi
BERLYNAS, bal. 10 (L—Vy- 

riausias štabas skelbia, kad sun
kiausia vokiečių kariuomenei 
veržtis pro vadinamą Metakso 
liniją. Graikų kareiviai gina 
kiekvieną pėdą.

Vokiečiai buvo priversti leis
ti šimtus bombanešų, vėliau 
vartojo pačią moderniškiausią 
artileriją, bet graikų nepajėgė 
išmušti.

Į Metaksas tvirtoves dabar 
pasiuntė šimtus liepsnasvaidžių 
ir bandys graikus liepsnomis iš
deginti.

Naciai stengiasi at
skirti Kroatiją

BUDAPEŠTAS, Vengrija, bal. 
10 d.—Vokiečių oficiali žinių 
agentūra skelbia, jog Zagrebe 
jau sudaroma nauja Kroatijos 
vyriausybė.

Vyriausybei vadovaus Ante 
Pavelič, kuris dalyvavo pasikė
sinime prieš Jugoslavijos kara
lių Aleksandrą ir seniai dirbo 
vokiečiams.

Naciai tvirtina, kad ir Dr. 
Macek dalyvaus Pave’ič sudary
toje vyriausybėje. Macek jau 
nebendradarbiauja su gen. Si* 
movič vyriausybe.

ORAS
Chicagai ir apylinkei fede- 

ralio oro biuras Šiai dienai pra
našauja:

Debesuotas.
Saulė teka 5:17, leidžiasi 6:25 stovi karo sargybos.
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Nacių kariuomenė persikėlė Gtaikijon, kada ji užėmė Salonika uostą, bet 
graikų kariai ryžtingai kovoja abiejuose sparnuose. Kitame fronto gale vokiečių 
mechanizuotoji armija paėmė Skoplje miestą ir skuba Albanijos link, kur nori 
susijungti su italais. ' .

Prašo leidimo lai
vams paimti

WASHINGTONrD. C., bal. 10 
d. — Prezidentas Rooseveltas 
šiandien pasiuntė kongresui raš
tą, kuriame prašo įgalioti jį pa
imti krašto apsaugai reikalin
gus svetimų valstybių laivus.

Rooseveltas nurodo, kad mi
nėti laivai stbvi Amerikos Uoąš 
tuose be jokios naildos.

Prezidentas pasako, kad jis t
taip elgiasi atsakomingų vals
tybės valdininkų patariamas ir 
mano laivų savininkams sumo
kėti. 1

Bus nusavintas Lie
tuvos laivas

WASHINGTON, D. G., bal. 10 
d. — Jeigu kongresas leis pre
zidentui paimti Amerikos uos
tuose stovinčius laivus,’tai jų 
skaičiun bus įskaitytas ir vienas 
Lietuvos prekybinis laivas.

Dabartiniu metu šis laivas 
stovi Hobokcn uoste.

Sovietų agentai reikalavo abi- 
duoti rusams šį Lietuvos laivą, 
bet Rooseveltas nesutiko pripa
žinti sovietų okupacijos, jiems 
neatidavė ir šio laivo. ♦

Dučės jurininkai 
kelia triukšmą

NĘW YORK, N. Y., bal. 10 d. 
— Uostan atvežti Mussolinio 
jurininkai kėlė tokį didelį 
triukšmą, kad buvo priversta 
įsimaišyti uosto policija.

Italų jurininkai atvežti iš Pa
namos kanalo triukšmavo gar
bindami Mussolinį ir Hitlerį.

Uosto viršininkas pareiškė, 
kad 9 italai bus sugrąžinti at
gal į Panamą, nes jie bus bau
džiami už sabotažą, o kiti vyks 
į Ellis Island.

Karo komisijai pir
mininkaus Reynolds

WASHINGTON, D. C., bal. 10 
d.—Senato sluoksniuose tvirti
nama, kad greičiausia senato 
karo komisijai pirmininkauti 
bus paskirtas senatorius Robert 
Reynolds.

Mirusiam senatoriui Shep- 
pard kongresas atiduoda pas-
kutinę pagarbą. Prie jo karsto

Sikorskio pareiški
mai apie Lietuvą
WASHINGTON, D. C., bal. 10 

(i. —, Lenkų generolas Sikors
kis, kuris pirmiriįnkauja užsie
ny j esančiai lenkų vyriausybei, 
padare pareiškimus apie atei
ties planUS. ,

Jis numatė po karo sudaryti 
Rytų Europos' valstybių Fedę 
raciją. Šionf Federacijon butų 
įtraukta Lenkija, Čekoslovakija, 
Lietuva ir Jugoslavija.

Gen. Catroųx nuteis
tas mirti

VICHY, Prancūzija, bal. 10 
dJ— Petaino vyriausybė skel
bia, kad gen. Georgės Catroux, 
kuris kartu su britais kovoja 
prieš italus, nuteistas mirtin.

Generolas vadovauja laisviem
Manoma, kad jie pateko vo

kiečių nelaisvėn. Jų tarpe yra 
prancūzams ir teismo sprendi- generolas O’Connor, kuris blitz- 
mas padarytas už Akių. kriegu paėmė Bengazi iš italų.

BRITŲ KAREIVIAI SKUBA GRAIKIJON
Iš Eritrėjos veža į 

Balkanus
ATĖNAI, Graikija, bal. 10 d. 

—Pirėjaus uostan atvyko dide
li britų kariuomenės transpor
tai.

Britų kareiviai vežami iš Eri
trėjos fronto, kur jie kovėsi su 
italų kariuomene, ir siunčiami 
į Balkanų frontą, šiandien at
vyko keli britų batalijonai .su 
pačiais inoderniškiausiais gink
lais.

Britai taip pat atsivežė lieps
nasvaidžius, kuriais svilins vo-• * • ’ ’ kiečius, besiveržiančius krašto 
vidun,

Salonikoj sunaikin
tos atsargos

ATĖNAI, bal. 10 d.—-Kai vy
riausias štabas gavo žinių apie 
vokiečių įsiveržimą į Vardar 
slėnį, įsakė evakuoti Salonikų.

Iš miesto išsiųsti visi graikų 
ir britų kareiviai. Karo vadovy
bė nutarė miesto neginti.

Maisto atsarga, kurios nesu
skubta išvežti, išdalyta gyven
tojams. žibalo atsarga, ikaro 
medžiaga ir kai kurie stratege 
niai punktai, sųnąikinti. Grai
kai pasitraukė tvarkingai.

Vokiečiai paėmė
Zugrebą

BERNAS, Šveicarija, bal. 10 
d.—Zagrebo radijas škandieu 
paskelbė, kad vokiečių karino 
menė šian.d'en paėmė Zagrebą

Radijas paskelbė, kad vokie- 
.jiai sudarys Kroatijos valstybe, 
k urios sostine bus Zagrebu s 
Kroatijos Vyriątisybe privalės 
bendradarbiauti su vokiečiais.

Britų generolas 
nacių nelaisvėje

LONDONAS, Anglija, bal. 10 
d. — Britų karo vadovybė pa 
skelbė, kad neturinti žinių iš 
trijų aukštų karininkų, kurie 
buvo Lybijos fronte.

Vokiečiai neužėmė 
Graikijos

ATĖNAI, bal. 10 d.—Graikų 
vyriausias štabas turi nuolati
nius ryšius su rytų Graikijos 
kariuomene.

Salonikos užėmimas atkirto 
šią kariuomenę nuo Graikijos 
bet vokiečiai jos nesunaikino 
Rytų kariuomenė veda kovą su 
vokiečiais.

Jeigu graikai negalės atsispir
ti, tai dalis šios kariuomenės 
galės pasitraukti į Turkiją, o 
kita dalis bus stengiamasi eva
kuoti.

Graikai nenusimena 
dėl pralaimėjimų

ATĖNAI, bal. 10 d.—Graikų 
ir britų karo vadovybė nenusi
mena dėl Salonikos netekimo.

Karo vadovybė numatė gali
mą šio strateginio punkto pra
radimą ir laiku atitraukė ka
riuomenę. t

Graikijoj dabar randasi 300 - 
000 britų kareivių, kurie yra 
pasiryžę pastoti kelią vokie
čiams, jeįgu jie veršis krašto 
gilumon. Yra sudaryta stiprį 
apsaugos linija, kur sutraukta 
didelės karo jėgos.

Už nepaklusnumą 
skiriamos bausmės
KAUNAS, Lietuva, bal. 10 d. 

— Sovietų Lietuvos aukščiau
sios tarybos pavaduotojas K. 
Didžiulis įsakė visiems Lietu
vos ūkininkams taisyti raudo
nos armijos sugadintus kelius.

Visi vyrai nuo 18 iki 45 metų 
amžiaus ir moterys nuo 18 iki 
40 privalės taisyti kelius.

Jeigu kuris ūkininkas negerai 
atliks savo darbą, tai bus pri
verstas mokėti piniginę pabau
dą dvigubo jo neatlikto darbo 
dydžio.

Turkai evakuoja 
Stambulą

STAMBULAS, Turkija, bal.
0 d.—Turkų užsienio reikalų 

ministeriją aplankė von Pape- 
nas ir užtikrino, kad vokiečiai 
nežada pulti Turkijos.

Turkai paskaitė tokį praneši
mą blogu ženklu, nes j s buvo 
padarytas Belgijoj ir Olandijoj.

Turkų vyriausybė tuojau įsa
kė* gyventojams hpleisti Stam
bulą, neš karo veiksmai gali 
greitai prasidėti. Norintiems iš
važiuoti gyventojams vyriausy
bė apmoka gelež nkelio b lietą.

Japonai apleidžia 
Singapūrą

SINGAPŪRAS, Malajų saly
nas, bal. 10 d. — Patirta, kad 
iaponų konsulatai patarė savo 
piliečiams apleisti šią zoną.

Pasakojama, kad japonai ga- 
i ryžtis pulti Singapūro bazę, 
nes britų domesys dabar krei
piamas i Balkanus ir Sueco ka- 
nala.

Hitleris pakartotinai reika- 
’.auja japonų akcijos Singapūre.

Slavu nelaimėse kal
tina Ameriką

BERLYNAS, bal. 10 d —Na
cių spauda visą dabartines Ju
goslavijos nelaimę primeta 
Jungtinėms Amerikos Valsty
bėms. v

Kaltina pulk. Donovaną, ku
ris neseniai lankėsi Balkanuose. 
Taip pat kaltina Amerikos val- 
ižią dėl padarytų pažadų.

Prižadėjo padėti jugosla
vams, sako, o dabar jugoslavai 
priversti vieni vesti karą.

VICHY, Prancuzija, bal. 10 d. 
—Valdžios sluoksniuose turima 
žinių, kad vokiečiai yra pasi
ruošę Anglijos invazijai.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Vokiečių radijas skelbia, kad jų kariuomenė vakar pa

ėmė Zagrebą, Liublianą ir Belgradą.
— Kroatų lyderis Macek, kuris buvo Jugoslavijos ministe

riu pirmininku, jau dirba su vokiečiais ir stengiasi sudaryti kro
atų vyriausybę.

— Goebbels skelbia, kad vokiečių kariuomenė pirmomis ka
ro dienomis jau paėmė nelaisvėn 100,000 jugoslavų ir graikų.

— Amerikos karo sluoksniai ruošia kariuomenės ekspedi
ciją j Grenlandiją, kad galėtų apsaugoti vietos gyventojus nuo 
nacių invazijos.

— Graikai skelbia, kad britų kariuomenė jau užėmė stra 
•teginęs pozicijas Graikijos ir Albanijos frontuose.

Keliai skiriami toli
mose vietose

KAUNAS,"Lietuva, bal. 10 d.
— Naujai išleistas įsakas liepia 
ūkininkams taisyti kelius, kurie 
randasi 15 kilometrų atstumo- 
je nuo sodybų.

Ūkininkų arkliai gali būti 
naudojami keliams taisyti, ku
rie randasi 30 kilometrų atstu
mo j e nuo jų sodybų.

Automobiliai-sunkvežimiai ga
li būti siunčiami iki 60 klm. Už 
kelių taisymą sovietų valdžia 
jokio atlyginimo nemoka.

Komitetai perdaug 
posėdžiauja

KAUNAS, Lietuva, bal. 10 d.
— Sovietų spauda smarkiai už
sipuola ant “Maisto” bendrovės 
pačių komunistų paskirtų ko
mitetų.

Tvirtina, kad paskirtas dar
bininku komitetas ištisa valan
dą posėdžiavo dėl kiauro puode
lio.

Ištisas valandas ginčyjasj dėl 
indo vandeniui laikyti, tuo tar
pu' nešvarsto būtinesnių reika
lų. Fabriko darbininkai neturi 
avalynės ir darbui tinkamų 
žiurstiį, Eel šiais re kaalis nesi
rūpina.

Atgrus Lietuvon 
daugiau rusintojų

VILNIUS, Lietuva, bal. 10 d.
— Švietimo komisariatui pra
nešta, kad Lietuvon bus atsiųs
ti geriausi Maskvos ir Lenin
grado profesoriai.

Jiems įsakyta paruošti ka
tedros Vilniaus ir Kauno uni
versitetuose. Lietuvos mokyk
lose jau paskaituoja “profeso
riai” Svistunov, Kurojedov, 
Laptuchov, Koselev ir kiti.

Naujai atvaromų rusintojų 
pavardes dar nežinomos, bet 
tvirtinama, kad jie lietuviškai 
nė žodžio nemoka.

Nubaustas Šiaulių 
prekybininkas

ŠIAULIAI, Lietuva, bal. 10 
d. — Šiaulių gyventojas Kal-< 
manas Kanas nubaustas 6 me
tais katorgos už tai, kad pas jį 
rasta 16 vilnonių moteriškų 
megztinių, odinis paltas ir kele
tas metrų baltos drobės.

Tauragės apskrities, Batakių 
valč., Lomių kaimo gyventojas 
Petras Kenstavičius nuteistas 5 
metais katorgos už atsargas.

Pas jį policija rado 11 kibirų, 
5 dalgius, 150 pakelių tabako, 
50 pokelių papirosų ir kitų da
lykų.
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kui bus rengiama, kada bus 
tikros nėra, 

kada -prezidentas į Clevelandą, 
atvyks), (kdkia ka/lbh tikie'tuš 
Tfėausdiliti ir klaug p&riašhjf 
klausimų, viskas pal kta spi^ęs-. 
ti įpačiai Valdybai. Kitą susirin- 
kiteią nrit&rč daryti toj /pačioj 
vietoj balandžio 14 d.

Bendrai paėmus, iš šio susi
rinkimo teko išsinešti lab:;i

SUSIDARĖ KOMITETAS
SMETONAI PAREMTI T(Wt, dar žinios
ftalhhdžio frtėn. 7 ’<L, 8 vai.j 

vakaro, LicttiViį kvctkinčje į’vy-l 
ko prez. An(t. simetohos ši/tiki-< 
indi ir įjo pagerbimui štirUošti' 
rengiamas sdtfiilnkimaš.

Susirinkime, nors buvo "tikė
ta siisifink'ti 50 žmonių, bet jų 
tik da/IyvaVo apie 20.

SU^iriiSk'iiną a’tidaTe CteVe- 
lando fau'ti/i i nikų p.ianininkas 
P. J. Zu’rfs, ir tik po jo kum
pos kalbos visas apeigas atliko 
K. S. Karpius.

K. S. Karpius informavo su- 
sirinkUSniš, kad pagal Lietuvos 
atstovyliės pranešimą prez.t 
Smetona atvyks į Clevelandą 
29 balandžio ir 1 gegužės iš-;

Jo ai vykini ui pagerbti ir tahr 
pasiruošunui atlikti išrinkti 
valdyba: kaipo žinančiam pa
reigas atlikti ir dalyvavusiam 
Ncw Yorke prez. Smetonos su
tikime pirmininko vieta teko K. 
S. Karpui. v:c°-”rrm. P. J. Zu
rini, Mul’oHui ir Dr. Tamoša’i-- 
c; ui, protoko’ų 
nei; 
ižd.
Salascvičienei ir Al. Baniui.

Po valdybos išrinkimo pra
dėta svarstyti busimieji reika
lai, bet tuo tarpu atsirado Nau
jos Parapijos klebonas J. An
gelaitis ir jam viską iš naujo 
per ra no r ta vo ir

ThnCrfinkhi ii’ katalikai ren
gia ponui prezidentui ir jo 
žmonai pagerbimą komiteto 
vahVitr, 'kuris brrš žirtoinas kaipo 
’LiefUVOš 'Rešin’iblikoš Preziden
tui Pagerbti Komitetas. Viši 
geri fJevelando lietuviai priva
lo surengti atatinkamą musų 
kolonijos priėmimą musų nu- 
nuskriaustos tėvynės preziden 
luį...

Iš šių dviejų pasakytų saki
nių k'ekvienam lietuviui, nepri
klausančiam -prie šių dviejų 
'arti jų, pas Maro kažkaip skau
du, liūdna...

žastis ta, kfcd ji susirgtisi Pitts- 
burghe.

Dar tikrai nėra ži/idma, ko
dėl ji sdsirgo, bet greičiausiai 
dėl ponios Tubelidnėš bus pa
kabintas p. fiakhnas. 'Dal\kasv 
toks, kad jis prakalbų rhet. 
šaipėsi, o tai labai ponią “su- 
nervavo”.

Jei tai tiesa, tai c’evelandie-; 
čiai iš anksto “pasi reniruoki ■ 
te”, kad gale hite (prakalbų me
tu hpstul 'ti ir nė vienos šypso 
noš neparodyti, ttatdhe, ipdhiė? 
įkibeiienėš nervai nėča tdkie 
tvirti, kaip, pavyzdžiui, Abekie- 
neš ir Mažę k ienos Toms gal ’ 
kolą ant galvos tašyti, 
kartos savo, būtent, kad 
liniška saule” Lietuvai 
prastą lainię atnešė.

Buvo juk laikai, kada

o jos 
“sta- 

nepa-

pri yš‘ 
ponią Tubelienę drebėjo mini>- 
teriai o štai dabar drįsta iš jos 
šaipytis koks paprastas p lietis 
Ar dyvai tad, kad ir ligos ti'ž--; 
puola...

rašt. Muscikie- 
finans. rašt. Venslovui. 
Brazauskui ir iž(L glob.

Daug (jlčvclandc 1 etū- 
Vi‘ą, kurie pašmdrkė tani įnin
ku valdymą, komunistų oku
paciją, — jie rėmė savo aukd-

paprašė,

gra-

šio -pagerbi 
pavesti pri 
poniai Kar 
neduoti t:

bonas pasakęs, k a 
žu pagerbti pri 
re kšli nuomone - * 
per jaunas.

Po to buvo visokių įnešimų, 
kaip antai: vietoj motąrų i gru
pės, kuri rup ntųsi 
mo aptarnavimu, 
tyrus'oni moterim 
pienei ir Zurienei
kietų raudonukams, neįsileisti 
š:o pagerbimo kom’s jon kifiĮ, 
kam *‘L tautininkus ir katali
kus, išstatyti gerą lųisaugą, ka<t 
apsaugojus prcz’dentą nite) 
kiaušiniais ^pmėlynio ir viso
kiu kitų dalvk’ų, į kuriuos be
šališkai žhn’nt rė kia rausti ir 
juoktis.

l’o visų tų wkaH?ėj’fn'ų, —

remia ir dabar pabėgusius iš 
užgrėbtos tėvynės, jie myli sė- 
vo tėvynę, jie ašaromis vilgo 
sau raukšlėtus veidus dėl pi<i-‘ 
minamų tautos vargų, šiandien 
gi jie būdami bepartyviai — 
nėra geri lietuviai.

Jiik tai gėda! Geda patien'is 
Cleve’ando tatflninkams, gedi 
r jiems parsidavusiems ke

liems katalikams.
Prezidentas, koks jis nebu

vęs, bet jis buvo musų tautos 
pr’yšakyje, ir, ToMosl jis neat- 
vaMa^bu^l!nehkon, kUu jį vien 
tr .u t i n i n ka i i r. ša u j c!ė, pr taria n -. 
čių tatit’ninkams katalikų 
kviestų ir •pagerbimus daryt'ų. 
Aš esu tikras, kad prezidentas 
’U v sais tautos va kais maty
lis no'ti, jis n'eh'dkšta kaipo pa
liegėlis trankytis po visokius' 
I io lėlius, tie t jis n‘(rt*i draugiš
kai su visais sueiti. Jei galėtu 
su visais pasikalbėti, pamatyti 
ką mes čia Amerikoj dirbo*m 
dėl tautos ir tevvnėš labo.

Visi dirba...
“Dirvos” redaktorius rašo 

kad C’evelande darbbi tiek pa
gerėjo, ‘jog vi i dirba.

Kad 'darbai 'pagerėjo ne tik 
Clevela'nde b‘et ii- v’sam'e kraš
te, — tatai vis'i žino. Tačiau, 
faktas pasil eka fakth, jog ne
mažai dar yra ir bedarbių.

Ma'lyt:, Karpius apie viską 
sprendžia pagal save: kadangi 
jis dirbo po keturiol ka valan
dų per dieną, lai jam atrodo,: 
jog bedarbių niekur ir nėra. 
Galvoja jis taip, kaip geras pa- 
rapijonas, kuris su atsidėjimu 
bažnyčią lanko ir mano, jog vi
si tą pat daro.

PRADĖJO GERAI, BET 
PRASTAI BAIGĖ

Kovo 30 d. CleveLmde kalbė
jo advokatas Gaba’iauskas. K.ii-

e H Tu n tp.a;| a p 
piOm] ą * kaip 
teko per šim'l-

Tel. VIRginia 9493 Moterim treč.
PAULINA RUSSlAN and J 

TURKISH BATUS
ELEKTRIKINIAI TRYTMĖNTAI 
Ultra-Violet-Sunshine ir Infrš 
Red Light Ra- ,t
diations Šwedish

Massage ir
Movements <<

1657 W. 45 St ,
Kam. S. Paulina
A. F. CZESNa’ i . ..ui

Sav. kmiPFTAVl 4

Gerbkimc jį kaipo asmenį, 
bet ne ta;p, kaip vienas susi- 
įnikime pasakė, kad gerbkime 
jo titulą. Juk titulą mes dabar 
liepti gerbsi m e ta;p, kaip jį 
kėlų pagerbti.

Kalbėjo gana gerai, demago
gijos nevalioj 
b’udhb) LieCuv 
lietuvių tautai
močius vergauti,1 kaip ji trum
pam laikui atgavo neprklau:o 
mybę ir kaip tą nepriklausomy
bę peičila vasarą bolševikai Vėl 
sutrempė.

Bendrai ima01. kalba buvo' 
gerai parnešta, apga vata, fak
tais paremta. Nors didelio cn- 
uzh zmo publika neparodė, bet 

kalbą iškla'u^ė šu atšidėjimu.
Paskui jis papi'iršč pabėgė

liams iš Lietuvos aukų. Ir čia 
pradėjo t.Tsinį s: girdi, surink
tų pinigų jis 'neči ippes'iąs, jais 
nesiiuiudosiąs ir t.t.

Kam viša tai buvo 'reikaT.n-
rei-

TONY LUKOŠIUS 
Geriausias Brighton Parko 

DRABUŽIU 
VALYTOJAS 

2555 W. 43W St.
Reikalui tesant šadkfte:

Tel. ImfaVctte 1310

JUOKINGI LAIŠKAI 
LIETUVOS

Iš Lietuvos gautų laiškų 
tais įiašftfriko ir labai j nokite- 
jų pranešimų.

Neseniai venas iš Lietuvos 
gavo teriška nito sesers, kuri ra
šo. kad Lietuvoj skaičiusi laik- 
teašty (vardo laiktoščio nemi
ni), kad Amerikoj žmonės la
bai šiuo liik’i prastai valgį), 
ries trūksta visko, nes dėl to 
•pačio vMgio įritenitoas yra 60Ų 
neimamas į kariuomene, todtel, 
ii IMiai gailisi savo broliukte,; 
■kčnė ketečia AriiVikoj “badą”.

IŠ

GBRB. Naujienų skaityta 
I jos ir skaitytojai praiond 
I pirkinių reikalais eiti { 
I ku 'krautuves, kurios 
I skelbiami Naujienos*.

DIRVĄ” ATŠAUKĖ p-OS

KAURAS
“Drva” mskclbė. jog rengia

mos poniai Tubelienei prakal
bos .esančios atšaukiamos. Prie-

NAUJIENOS, Chicago, III.

EASTER
April 
13*

ORDER YOVR 
Easter

oi<iioncft<sh

Dabar Laikas Velykines Gėles Užsakyti!

CICEROS LIETUVIAI, PRAŠALINKIME 
POLITIKIERIUS IŠ MOKYKLŲ!

Ponas Advokatas iš Lietuvos 
pabėgo be nieko (taip bent jis 
akosi). Dabar jau keli mėne

siai po Ameriką važinėjasi. 
Daugiausia važinėjasi su pra
kalbomis. šiai kitokio darbo ne
dirba. Dvasia šventa tikrai jis 
negyvena. Važinėjiindsi ir pra
gyvenimo išlaidas kas nors pa-- 
dc/rigia. Tai 'greičiausiai da'ronia 
iš kokio nors fondo.

Tiesa, jį siuntinėja “federaci
ja”. To's 'federacijos labui jis ir 
'dirba. Skundžiasi, jog taulinbi- 
kąi jį skriaudę. Tuo tėrpu yra- 
žinoma, jog Lietuvoje jis dide
lį biznį varė: turėjo• didelę 
krautuvę ir samdė dvylika par
davėjų.

Jeigu tokį biznį galėjo valy
ti, tai tikrai tautininkų režimo 
jis nebuvo skriaudžiamas. Kaip 
tik priešingai, —Jei jis gilėjo 
gauti išAjanko 100 000 litų p v, 
•ko’os. tai jau tikrai jis bebu
vo persekiojamas.

BALSUOKIME U Z 
ANTANĄ B. PETKŲ.

Ateinantį Šeštadienį, Balan
džio 12 d., Ciceros balsuotojai 
renka naujus-'nAkius į Cicero 
Board of Edil'caiion.

• .si-;.,.' ;
Per virš 12, metų Ciceros 

lietuviai kląušėsi tuščių prizą; 
dų iš Čicerpš demokratų ir rc- 
publikonų bosų — Congrcss- 
man Maciejewski, Anton J. 
Krupka ir Jerry Dolezal. 
Jiems už balsus buvo priža
damas lietuvių balsas miesto 
ir mokyklų valdyme. Lietuviai 
kantriai lauke savo atstovy
bės, bet bosai Maciejewski, 
Kiiipka ir Dolezal juos apvy
lė. Politikieriai mario, kad 
lietuviai tęnkinsįs trupiniais 
nuo jų stalo. Bet ne! Ciceros 
lietuviams pagaliau atgriso 
klausytis bosų tuščių prižadų 
ir matyti politišką išeikvojimą 
mokyklos pinigų. Jie mato, 
kad iš partinių prisirišimų 
nieko nebus, todėl visi Cice
ros lietuviai be partijų skirtu
mo. vienbalsiai balsuoja už 
nepartinį kandidatą į Board 
df Education, Antaną B. Pet-

Jau laikas .prašalinti iš mo
kyklų tuos .politikierius, kurie 
sauvaliauja sii žmonių sunkiai 
sumokėtais piokcsčiais, kurie 
sukūrė daugi' naujų, bereika-

Detroito Lietuvių Žinios
DAILĖS choro 
KONCERTAS

sve-Balandžio 20 d. Lietuvių 
tainėje (25 ir W. Vernor Ily.) 
įvyks Dailės choro koncertas.’ 
Prasidės punktua iai 6 vai. va
karo, o durys a’tsidšrys 5 vai.

šis koncertas bus labai įdo
mus, nes iš Chicagos atvyks iš
garsėjus dainininkas, p. Urbo
nas. Tenka pasakyti, jog p. J. 
S. Urbonas yra koncertavęs Ar
gentinoje, Bražil joje, Škotijoje 
ir kituose kraštuose, neskai
tant jau Jungtinių Valstijų.

Dctroitiečiai neprivalo tos 
progos praleisti ir išgirsti iš-

metų valdymą mokinių skai
čius nukrito nuo 5487 iki 4,- 
721— bet gerai apmokamu 
mokytojų skaičius į tą patį 
laiką pakilo nuo 178 iki 208! 
Ar čia nėra aiškus eikvojimas 
mokyklos fondo?

Antanas, B. Petkus yra pa
siryžęs prašalinti politiką iš 
Ciceros Mokyklų. Jis yra pasi
ryžęs iškovoti Ciceros lietu
viams—kurių yra beveik 5000 
balsų— geresnį atstovavimą

garsėjtišį (lainininką. Jie to, 
Dai ės c horas, kaip ir paprės- 
thi, deda pastangas, 'kad publi
ka končertu butų p/aterikinta. 
Nėra ‘iViaŽiausios abejones, jog 
šį ka*rlą programa visais atžvil
giais bus patraukli. Iš vietinių 
dainuės J. Va lubas, Dailės cho
ras niergihų grupė, vyrų gru
pė ir 1. t. Žnoma, bus ir kito
kių pamarginimų. Iš anksto 
’ierkarit tikietai parsiduoda po 
40 ce’ntų, o prie durų — 50c. 
Kurie nėri tik šokiuose daly
vauji, tai jiems įžanga bus 35 
•elitai, šokiai bus abiejose sve
tainėse (žemai ir aukštai). Vir
šui i nėję svetainėje grieš orkest-. 
ras iš 10 muzikantų.

Taigi, kaij) matome, turėsi
me tikrai šaunų parengimą. 
Kam tik aplinkybės leidžia, vi
si dalyvaukite.

Les ne Kuopos 
vakarienė

Balandžio 26 d. LSS 1T6 
vakarienę M Ito- 
(2384 - -24 St.). 
vai. vakaru.

Galima iš ‘anksto užtikrinti, 
jog vaka'richė bus kuo geriau
sia. Praeityje kuopbs bengia
mos vakarienes visada palikda
vo gerą įspūdį dalyviuose: jos 
rūpestingai būdavo parengia
mos ir sukviesta publika šau
niai pavaišinama.

Tas pat bus ir š‘ kartą, nc> 
Teiteįmui 
as'mchys,
los pačiris gas])adinės.

Po vakšrienes T/iiš muzika ir 
šokiai. Tikieths vakarienei tik 
50 centų. Tiicictus galite nusi
pirkti pas biic vieną kuopos 
narį.

Kviečiame visus vakarienėje 
dalyvauti ir smagiai bei drau
giškai kelias valandas praleisti. 
Tuo pačiu metu jus paremsite 
darb i n i n k ų j u dėj i mą.

VISAI NEPAVYKO
Koririmacim su Vytauto Ba

cevičiaus koncertu labai nagus 
nudegė. Nežiūrint Ipadukrisios 
agita'c'ijoš b ‘garsinimų, jie pa
jėgė sutraukti mažiau nei triš

vadyriai yra tie palys komuna- 
ciai. Todėl publika ir nepasida
vė prigaunama.

Tiesa, komunacių laikraš
čiuose skelbiama, jog koncer
tas “labai $erai pasisekė”. Jei 
tai didelis pasisekimas, tai ko- 
ftiunaciams galima palinkėti jų 
baugiau: tegul jų visi parengi
mai taip gerai nusiseka. Tąsyk 
visas ■kOmunaciškas judėjimas 
supliukš, kaip plyšusi pūslė.

MIKAS VĖL SKERY
ČIOJASI

Pereitą savaitę jau minėjau, 
kaip musų Mikas I). 
“šumijo”, kai buvo 
atnaujinti “Keleivio” 
ratą.

Matyt, Mikas periodiškai ap- 
serga savo lųšies ‘ šuniu”. Kaip 
čia seniai jis “Keleivį” laikė la
bai geru laikraščiu ir pas sklo- 
kininkus buvo nuėjęs, o dabar 

. vėl Staliną garbina ir niekina 
visus, kurie netiki, kad “Stali
no saulė” pasaulį išganys.

Kep.

L. Klube i 
pasiūlyta . 
prenume-

kuopa i engia 
no svetainėje

kieriu lietuviai nieko negavo, 
dabar laikas visiems lietu
viams — nežiūrint kokiai par
tijai jie priklauso — vienbal
siai 'balsuoti juž ne politikierių 
nepartinį kandidatą Antaną

Antanas B. 'Petkus yra vie
nas iš geriausiai žinomų lietu
vių biznierių Ciceroje ir Chi- 
cagoje. Gimęs Chicagoje, lan
kė McClelland pradinę moky
klą, Lindblom High School, 
YMCA College, ir Worsham 
Embalming College, 1933 m. 
įsisteigė £avo laidotuvių di
rektoriaus įstaigą. 1935 m. ati
darė naują, puošnų skyrių 
prie G812 S. Western A Ve. 1933 
m. vedė ciccrietę lietuvaitę 
Agnės Daniels ir dabar augi- 
na du štiliu, Donald, 6 m. ir 
Gėrale! 3 m. Priklauso prie 
šv. Antano parap. ir prie šė

vadrivauja tie patys 
o vakarienę paruoš

Stalino a^eiYtains nepasisekė 
žmones apgauti. Jie Užsidėjo

savo draugus' su geromis al
gomis — kurie neatsižiuri į 
taupymą nei -į mokyklų ge
rą valdymą.

Dabartiniai trys Board of 
Educa'ti'oh nariai—2 čekai ir 
1 lenkas—kurie dabar prašo 
Ciceros gyventojų palikti juos 
valdžioje, jau valdininkauja 
per 12 metų. Šie politiškos 
partijos šulai daro ką bosai 
jiems įsako, neatsižvelgdami 
į žmonių interesus. Per jų 12

cijos kaukę: girdi, toji organi
zacija rengia koncertą, o ne po
litinė partija, liet visiems bu
vo aišku, jog naujai iškeptos 
“kultūrinės” organizacijos pra- 
■ - - - »' - J. L  . . J..—. ....

Golum'bus, Fraternal Order of 
Eaglės, Lietuvių Kareivių Dr- 
jos, šv. Antano Dr-jos Visų 
šv. Dr-jos, šv. Vardo Dr-jos, 
dabar yra iždininkas Raudo
nos Rožes Kliubo ir yra buvęs 
raštininkas Vincento Paulio, 
Dr-jos. Dalyvauja visame lie
tuviškame veikime ir yra duo- 
siius aukotojas lietuviškiems 
reikalams.

įgytoj’ balandžio 12 d., bal- i'estts Cičei-os mokyklų valdy- 
suodami už Antanų B. Petkų,1 Ine. —Ne Politikas.

No. 4727—Sportiška suknelė. Su
kirptos mieros 14, 16, 18 ir 20 taip
gi 32, 34, 36, 38, 40 ‘ir 42.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą Men
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mįerą ir aiš- ; 
kiai parašyti savo vardą pa- ' 
varde ir ndresą. Kiekvieno pn< 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienoj Pattefrn Dept., 1739 
So. Halsted St.» Chitafco, III.

balsuojate už žmogų, kuris ne
sitiki pelno iš savo ofiso 
(Board of Education nariai ai-, 
gos negauna), bet nori apsau
goti visų savo tautiečių inte-

—Ne Politikas.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted SL, Chicago, ITL

čia Įdedu 15 centų Ir praiau

atsiųsti man pavyzd} Nn

Mieros ----------- per kratine

(Vardas ir pavardi)
• ■ ■■ -■■- -------- --------1----- į

(Adresu)

(iflertu b vUMOa)
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KORESPONDENCIJOS j

Wilkes Barre, Pa.
Iš SLA 7-to apskričio suvažia

vimo. — Dalyvavo prez. F. J. 
Bagočius.

Kovo 30 d. įvyko SLA 7-to 
apskričio pusmetinis suvažiavi
mas. Apskričio p'rm. M. Kup 
ris atidarė suvažiavimą 1:30 v. 
po pietų.. Suvažiavime dalyva
vo su sprendžiamu baisa 44 at
stovai. Atstovaujamos buvo 21 
kuopa.

Protokolas ir apskričio val
dybos raportai priimti. Iš ra
portų pasirodė, kad apskričio 
ižde yra $181.37. Su Lietuvos 
bonu viso $281.37. Apskritis 
rengė prakalbas poniai Tube- 
lienei trijose vietose, — Wilkes 
Barre, Pittston ir- Plymouth 
Apskričiui kaštavo $46. Surink
ta aukų $73.96.

Apskričio metinis išvaž’avi- 
mas įvyks liepos 27 dieną Snns 
Souce Parke. Kadangi apskri
čiui kaštavo ponios Tubelienės 
prakalbos $46, o apie Susivie
nijimą nebuvo kalbėta, tai SLA 
115 kuopa pakvietė p cz. Bago- 
čių šiam suvoži iv.inui kalbė i. 
Bet vienai kuopai perchug su
daro išlaidų, todėl atsišaukė Į 
šį su,važiavimą prašydama pa
ramos $15. Nutaria paskirti 
minėtą sumą. Taipgi vienos 
kuopos buvo priduota rezoliu
cija prieš P. Tarvbą už suma
žinimą organo “Tėvynės”. Re
zoliucija atmesta.

^^l^^iity t^^ s 1 islr. s nuo mujo 
“Te ynos” red aktoriaus P. Ba
joro. Sveik n i apskričio valdy

bą ir delegatus, patardamas 
užmiršti visus nesusipratimus, 
kokie iki š oi buvo ir dirbt’, 
kad butų pasek miegas š s tre
čiasis vajus.

Senelis M. Padolsk’s (SLA 
291 kp.) iš Sweet Valley prašo 
visus delegatus pranešti savo 
kuopoms, kad jis norįs par
duoti savo ūkį. Sako, geras 
ūkis ir galima pragyventi, bei 
jis jau jėgų neturįs dirbti. Bai
giant suvažiavimą atvyko prez. 
F. J. Bagočius. Suvažiavimas 
uždarytas 5:10 po pietų.

Prez. Bagoč ui duojta apie 10 
minučių pasilsėti, o po to bu
vo pristatytas prie darbo. Ba
gočius kalbėjo dviem atvejais 
apie SLA ir Lietuvą. Kadangi 
suvažiavimui pasibaigus daug 
buvo ir pašalinės publikos, o 
tame tarpe ir taip vadinamų 
penklakojų, kurie statė viso
kius klausimus. Bagoč us tin
kamai atsakė ir publika turėjo 
gardaus juoko.

Pirmiausia kalbėjo apie Su
sivienijimą nuo jo pirmos die
nos iki dabar. Sako, šiandien 
turime 16,000 narių ir $2,063,- 
000 turto. Paskum skaitlinėmis 
įrodė ir kitų dviejų susivieniji
mų narių ir turto stovi. Pasi
rodė, kad musų Susivienij m :s 
per praeitus metus paaugo 
$93,000, o musų kaimynas tu
rėjo $14 000 nuostolių.

Taipgi kalbėtojas piim’nč, 
kad su Romo i Kai ai kų Susi
vienijimu draugiškai sugyve
nai)!, bet bolšerikai \i; leidž a 
nepagrįstas paskalas ap;e mus.

Toliau Bagočius sako: t e vi-

Rooseveltas Perka Pirmą Aguonėlę

.. NAU.HENŲ-ACME Tetephnto
Prezidentas Krankliu D. Rooseveltas, perkasi iš 7 

metų amžiaus Betty Wichman, Eaton Rapids, Mieli., 
pirmąją 1941 metų aguonėlę. Kasmet šiuo laiku visoj 
šaly pardavinėjama aguonėlės ir surinkti pinigai eina 
sušelpimui kare nukentėjusių vyrų.

CIO Nepikietavo 
Wilson Dirbtuves

“Dėl blogo oro” CIO skerdyk
lų unija at dėjo neribotam lai
kui vakar dienai žadėtą WHson 
and Co., dirbtuvės pikielaviinų.

Unija rengėsi kolektuoti duo
kles iš užsilikusių narių.

Du Miriop
Valstijos aukščiausias teis

mas vakar nusprendė, kad du 
žmogžudžiai, Edvvard Riley ir 
Orville Watson, turi mirti elekt
ros kėdėj už žmogaus nušovi
mą alinėj, 2525 Leland avenue, 
1939 metais

Jie sėdi apskričio kalėjime.

PASIŪLOS PAVASARIUI 
ŽEMIAUSIOM!* KAINOMIS 

ėla Nereikia Ca»h
Rolfe—100 ket. pMų ............. .........01 OO
Skystas Storam* Cementas. OCa 

(R ra), ken.) Gal.
Wallboard—dideli imotal, pfeda------ «e
Plasterboard, pfeda .....................  2e
Maliava, rer. $1.90, specialiai S1.2A 
8x0. speciali kaina, pfeda —1  3%c 
Cedrlnlal Postai (7 P*d«D ........ — 10c
11.0 Obliuotos Ir pritaikytos lentos l%e 

už nfidą 
Talpri Cementas, Smiltys, Z vyrai 

NEREIKIA CASH
Apskaltllavlmas Ir Pristatymas Dykai 

ALBERT LUMBER 
& SUPPLY CO. 

3800 SO. WESTERN AVENUE 
Tel. LAFayette 2101

Atdara kasdien 7 v. ryto iki 6 v. v., 
nedaliomis 8 v. r. Iki 12 vai. dienos

60-DIENU IŠMĖGINIMAS
KOKYBES PATIKRINIMUI ANT ‘ • z •

Servai BAZINIŲ Refrigeratorių
Pasiūla baigsis į porą dienų... Skubėkite!

Tegu Servel GAZINIS šaldytuvas pats
parodo kaip jis dirba jūsų virtuvėje.

PASKOLA
nuo 5 iki *

ČIA GAUSI 
greit lengvais 
išmokėjimais 
!0 metų.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF ŲHICAGO 
Mokame 3V4% Dividendą 

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

Tvmss $1,000,000.00

si trys susivienijimai bendrai 
turi 36,000 narių, o visoje A- 
merikoje priskaitoma lietuvių 
ap'c jn Ojoms. Ta iri v’siems 
trims susivienijimams yra pla
ti dirva d rbti.

Kalbėtojas prisiminė, ap e 
liepto galą. Sako, ji s visi žinu
te, kad šios šalies valdžia turi 
65 bilijonus dolerių sko’os. Ar 
tai reiškia, kad ši šalis prilipo 
Tepto galą? Tolau sako, jūsų 
Pcnnsylvani o u šteitas turi mi
lijonus skolos, — ar tai reiškia, 
kad Penu, šteitas pri’ipo liep
to galą? Jūsų Wilkes Barre ir 
kiti miestai turi miiijcnus sko
los, - ar tai reiškia liepti gi
lų? Tai nonsensas kalbėti, kad 
Susivienijimas prilipo liepki 
galų.

Antru atveju kalbėjo apie 
Lietuvą ir jos kova nuo cariz
mo laikų iki dabar. Kalbėtojas 
sako, kad nors paskut’irais lai
kais Lietuvos gyventojai ir ne
ini ėjo laisvės, buvo suvaržyti, 
bet visgi viskas buvo lietuviš
kai. Priminė Lietuvos užgrie
bimą ir rinkimus, kad už ko
munistus balsavo 97 nuošim
čiai. Publika iš to turėjo gar
daus juoko.

Suminėjo Sovietų uniją ir 
tas 15—16 respublikų, kurios 
nenori į tą uniją priklausyti, 
bet jėga yra priverstos.

Toliau kalbėtojas sako, kad 
lietuviai nenori gulėti vienoje 
lovoje su kirkizais ar kabiu
kais ir t. t.

Užbaigus Bagoeiui kalbėti 
urmininkas pareiškia, jog kal
bėtojas atsakysiąs į klausimus. 
3akilo kelios rankos. Vienas

Smetonos valdžiai niekuomet 
nepritaręs, taipgi nurodė kai 
kuriuos Smetonos draugus, 
kaip tai Lapeną, kuris susikro- 
’ė d d l ūs turtus. Toliau sako: 
Smetonos valdžia buvo blake 
ant Lietuvos kūno, o dabar 
vieton blakes užsikorė čerepo- 
kas. Tuo ir baigėsi prakalbos.

Vakariene
Po vakarienės p’rm. M. Kup- 

ris pristatė pakalbėti J. B. šn- 
liuną, buvusį Romos Katalikų 
Susivienijimo sekretorių, J. 
Maceinų 7-to apskričio sekreto
rių ir pagaliau prezidentų Ba- 
gočių, kuris pasakė įdomių kal
bų, pašiepdamas taip vadina
mus penk takojus. Svečiai turė
jo iš to gardaus juoko.

Bagočius atsilankęs į Wyom- 
ingo klonį susipažino su vietos 
veikėjais ir nušvietė Susivicni- 
jimo stovį bei Lietuvos reika
lus, kurie iki šio!’litivo neaiš
kus. Reikia tikėtis, kad veiki
mas susiprės . kaip Susivieniji
mo re'kalais, taip ir dėl Lietu
vos kovos už nepriklausomybę.

St. Žukauskas.
Į >.(■'*

. ' 1 .* * ’

Kaltina Nelegalia 
Operacija

Policija turi suėmusi, o pro
kuratūra kamantinėja 75 metų 
gydytojų Dr. George E. Fos- 
berg, 5460 Blackstone avenue. 
Jisai yra kaltinamas jielegalės 
operacijos padarymu. Operuoto
ji moteriškė pasimirė.

SERVEL, Gazinis
Šaldytuvas dirba 

tykiai, ilgiau nesugenda. 
Išmėginkite savo namuo

se per 60 dienų!

Turite tik kelias dienas pasi
naudoti šiuo pasiulymu. Nežiū
rint kokį šaldytuvą dabar turi
te, ateikite ir pareikalaukite 
įdėti Servel į jūsų namus 60 
dienų išbandymui

Mes norim, kad jus patys per
sitikrintumėte, ką Servel jums 
gali duoti. Pamatykit kaip jis 
apsaugo jūsų maistą .per išti
sas dienas. Savo patyrimu su
žinokite kodėl gasinis šaldytu
vas yra nepralenkiamas opera- 
vimo ekonomiškumu.
Servel griežtai skiriasi nuo bet 
kokio šaldytuvo, kurį kada 
nors turėjote. Servel šaldymo 
sistema neturi judančių dalių.
Mažytis gasinis vienetas atlie
ka darbą. Ir Servel visuomet 
TYLUS, niekad jo negirdėsit.

Persitikrinkite apie tai pasinau
dodami musų pasiulymu. Nu
eikite į artimiausia Peo.nles Gas 
raštinę, arba telefonuokite 
Wabash 6000. Arba klauskite 
savo dylerio apiė Servel. Pa
siūlymas greitai pasibaigia, tad 
NELAUKIT. \

VELYKOMS
BARGENAI

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

FOR NEW

PACKARD - CHRYSLER - PLYMOUTH
3451 

Archer Avė.
Tel.

VIRginia
2332

4030 
Archer Avė.

Tel.
/VIRginia

1515
BALZEKAS MOTOR SALES

“U WILL LIKĘ US”

I Tmtas Virš$5,500,000.00
i Apart Apsaugos, Turime (M r n n 00 00 
I ATSARGOS FONDĄ Virš<b4 JUjUUUiUU į 
s I Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų 

MOKAME DIVIDENDŲ 3^%

AVIN'GS
I 
i

LOaN ASoOCI ATlONoFChicago 
\ AMACKIEWICH, Pres.

? 4192 Archer Avenue TOifi
VIRginia Ilki

-------------------------------------------....J """"^'""H'ilHlliilmillliliiHIlllllliiiiiilHHiiniiiHilulHmtlininiliiuuiniHiiii i h < t, < l ■, > i H ■ ■

sako, kad jam neaišku, kaip 
ietuvis gali gulėti vienoje lo

voje su kirkizu ar kalnuku.
Bagočius atsako: tas nereiš

kia, kad vienoje lovoje gulėti. 
Sako, mažu koks senbernis ir 
sutiktų gulėti su kirk’ze, bet 
ne kitaip. Lovoje gulėjimas — 
tai Sovietų unija, kur per prie
vartą 16 respublikų prispaus
tos. Jos visos nori savo nepri
klausomybes atgauti.

Kitas klausia, kodėl Bagočius 
pirma Jurgelionį gyręs, o da
bar pašalinęs jį iš redaktoriaus 
pareigų.

Bagočius sako: Pavyzdžiui, 
nusiperki arklį. Tu jį mylėsi, o 
kai pavasarį pakinkysi į arklų 
arti lauko, arklys pradės spar
dytis. Ką tuomet darysi? Reiš
kia turi šaukti čigoną, kad iš
mainytų nors ir ant menkos 
kumelaitės, kuri trauks žagrę.

Trečias klausia, — ar geriau 
kad Lietuvą bųtų užėmęs Hit
leris, negu Stalinas. Bagočius 
atsako, kad tas pat butų buvę. 
Butų protestavęs v prieš Hitlerį, 
kaip dabar protestuojąs prieš 
Staliną.

Dar vienas klausia, kaip tįu, 
Bagočiau, manai ar geriau, kad 
butų Smetona, ar dabartinė 
valdžia? /

Bagočius atsako, kad jis

MODERN ČdOKERY ■ CONSTANT HOT WATt» ... SIltNT HMIOMATION . PAS HFATINfl

THE P E OP LES GAS LIGHT AND COKE COMPANY 4
UŽįS- . _______'_____ ; P H O N f W. A B A S H 6 O 0 O . "'!

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

SOUTH CENTER PLUMBING & 
HEATING SUPPLY GOMPANY

6 West Garfield Blvd. s^ir^™hpal,,

Ae—
KIENO KALTE?

Bet-- /
Kas užmokės bilas?

Ar 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 atsakomingiems vairuotojams!

I *Klauskite apie šią apdraudą šiandien!

Rašom visokią Apdraudą 
ugnies T. R Y P K E V I <51 A gyvasties 
langu ~1739 SO 'HALSTED STREET APVOGIMŲ

RAKANDŲ (NAUJIENŲ NAME) IR KITŲ
• r...'?,

|Į| JI IĮ.II . . . Į I h .........................................

SIUTUS PASIUVAM pagal jūsų 
užsakymą ir jie atrodo kaip 

nauji.

FRANK MICKAS
SIUVYKLA IR KRAUTUVĖ

1 4146' Archer Avė.
b,.,—.........    /________ — -- ------ ------------- , - - -

t J r J -

Atrodykite Metus Jaunesni 
NATŪRALIAI ATRODANTI

Dantii Fleitai

10 M£N. MOKfiTI m r A 
Pinigą grąžinimo ga- \ II J) I 
rantija. Denturos da- “ *1 y ~ 
romos tiktai gavus už- V 
sakymą ir nuo formą 
padarytą laisniųotą 
dentistų. Apkain.
----------  ------------------- Nemok.
Pleitai 
Pataisomi Hejna Bros

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

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

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

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

Sekm. 10 iki 4.

Sophie
Barčus
RYTINE RADIO 

VALANDA 
— iš stoties —

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

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

vaL ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vaL vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai- 
tytojai Prašomi Pirkimą Rei
kalais Kiti | tas Krautuves, 
kariai Bkribiari Naujlenosib
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Published Daily Except Sunday by
The Lithuanian News Pub. Co.» Ine.

1739 South HATšted Street
Telephone CANal 8500.

Subscrlption Rates:
$6.00 per year in Canada
$6.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
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BOLŠEVIKIŠKI
DEGTUKAI

KAŽiONŲ LAlKRAščlV
NIEKAS NESKAITO

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrove, 1739 S. Halsted S^t., 
Chicago, Ilk Telefonas Ganai 8500.

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu: 

Metams.................. ...........
Pusei metų------ ;________ _
Trims mėnesiams  
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui ________

Chicagoj per išsiuntinėtoj us: 
Viena kopija__________

Savaitei ________________
Mėnesiui ________________

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: (Atpiginta)

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

Užsieniuose:
Metams $8.00
Pusei metų ...___ _ ________  4.00
Trims mėnesiams .... .— 2.60
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Apgauti apgavikai
Iškyla aikštėn įdomių faktų apie nepasisekusių ital

ių invaziją Graikijon. Seniai buvo aišku visiems, kad ta 
Mussolinio avantiūra buvo visai neparuošta militArihiti 
atžvilgiu. Bet pasirodo, kad fašistai tikėjosi tenai laimė
ti be kovos, nes jie buvo papirkę kai kuriuos Graikijos 
generolus. Tačiau tie generolai Mussolinio pinigus priė
mė, o “sutarties” neišpildė. Įsiveržusią Italijos kariuo
menę graikai pasitiko kulkosvydžių ir kanuolių ugnimi!

šituos faktus paduoda Chicagoš laikraščio “Daily 
News” korespondentas John T. Whitakery kurį prieš ke- 
lėtą savaičių fašistai išvarė iš Italijos Už tai, kad jo te-' 
legramos buvusios “šališkos”.

Korespondentas rašo, kad graikų generolai, kuriuos 
Mussolinio Įgaliotiniai bandė papirkti, pranešė apie tai 
diktatoriui Metaxas’ui (dabar jau mirusiam). Jisai jiems 
pasakė “Pinigus pasilaikykite, bet bukite ištikimi savo 
kraštui ir informuokite mane.” Jie taip ir padarė. Todėl, 
kai fašistų pulkams buvo paliepta maršuoti per Albani
jos sieną į rytus, jie marle, kad Graikija nesipriešins ir 
už 48 valandų jie bus Salonikoje. Bet atsitiko tai, ko ita
lų kariuomenė visai nesitikėjo. Graikai ėmė ją mušti ir 
ne tiktai išvijo atgal per sieną, bet įsiveržė į Albaniją ir 
užėmė visą pietinę jos dalį. Italai neteko daug kareivių, 
ginklų ir amunicijos; Fašizmas buvo visai diskredituotas.

Mussoliiiis norėjo apgaulės keliu pagrobti Graikiją, 
bet jisai pats buvo apgautas.

0 kam jam reikėjo lįsti į Graikiją, kuri jo visai ne
užkabinėjo?

Pasirodo, kad fašistų “diučė” buvo suplanavęs sitį 
žygį su tikslu atsigriebti prieš Hitlerį, kuris jį buvo ap
gavęs. v

Kai pereitą vasarą Italija šoko į talką naciams, ku
rie jau buvo beveik parbloškę Prancūziją, tai Mussolini 
tikėjosi gauti gerą atlyginimą. Fašistai seniai reikalavo 
franeuzų teritorijų: Savojos, Tunisijos, Korsikos ir Ni- 
cejos, ir Džibuti uosto Somali joje. Bet, pasirašydamas 
paliaubų sutartį šu maršalu Petainu, Hitleris italams ne
davė nieko. Jisai bijojo, kad franeuzai bus įžeisti ir jų 
kolonijos Afrikoje prisidės prie generolo De Gaulle.

Tuomet fašistų diktatorius, apgautas grobio dalybo
se, sumanė padidinti savo “imperiją” kitokiu keliu, be 
nacių pagalbos. Jisai sugalvojo pagrobti Graikiją tokiu 
pat budu, kokiu buvo pagrobęs Albaniją: papirkdamas 
jos kariuomenės Vadus. Kuomet jam atrodė, kad jau vis
kas yra paruošta pinigai graikų generolams išdalin
ti įr su jais susitarta, kad jie rimto pasipriešinimo įsi
veržusiai fašistų armijai nedarys-, — jisai įsakė savo- ka* 
riuomenei maršuoti, nedavęs net žinios savo “ašies” part
neriui. Mussolini manė, kad Graikija bus “užkariauta” 
pirma negu Berlynas suspės tarti savo žodi, ar yra iš
mintinga pradėti karo veiksmus Balkanuose žiemos me
tu.

Vietoje pasisekimo ir garbės, kurių troško Mussoli- 
ni, tas jo “žygis” prieš graikus pasibaigė fašizmo katas
trofa.

Hitleris dar gali' ištraukti italus iš pelkės, užkariau
damas Albaniją, bet fašizmui gyvybės jisai jau nebeį- 
kveps.

Lietuvos okupantai giriasi, 
tad jie labai plečia ir kelia pra
monę Lietuvoje. Vienas to pra
monės augimo pavyzdžių tai — 
atidarymas degtukų fabriko Jo
navoj. “Buržuaziniais lAikais” 
fas fabrikas buvo uždarytas 
/kudmet švedų kompanija ga
vo degtukų monopolį), bet so
vietiniai komisarai jį atidarė ir 
žymiai padidino jame datfbinin- 
<ų skaičių, palyginti su praei
tais laikais.

Kaip “Tarybų Liėtuva” rašo, 
Jonavos degtukų fabrike dabar 
dirba 125 darbininkai trimis 
pakaitomis, ir fabrikas numato 

■ pagaminti per vieną parą 75 mi
lijonus degtukų.- Bet žiūrėkite, 
kokius degtukus jisai gamina.

Rūksta, bet nedega.
i Karino oficioze įdėta tokio tti- 
rinio fetfšfcas .Tonavos degtukų 
fabrikui:

“Draugai! NtrsipTrfcati jūsų 
gamintų degtukų iš karto 10 
dėžučių, kad dažnai nereikė
tų lakstyti į kioskų. Brėžiu 
vieną degtuką —■ rūksta, bet 
nedega, brėžiu kitą — taip 
pat. IšbrėŽiau pusę dėžutės, 
bet nė vienas neūžsidegė. Ta
riau: tur btit, Ši dėžutė su
drėkusi. Paėmiau kitą — tas 
pat. Jokiu budri neįmanoma 
ugnies išgauti.- Padėjau degr- 
tukus ant krosnies', kad ge
rai išdžiūtų (gal gi, manau, 
visi sudrėkę). Bet ir išdžiu
vusių uždegti nepavyko.

“Draugai jonaviečiai! Man 
negaila tų 50 kapeikų, bet 
pikta, kad negaliu jokiu bu
dri ugnies įskelti. Tenka eiti 
ieškoti kito fabriko degtukų. 
Ar jūsų fabrike yra koks 
nors gaminių tikrintojas? Ar 
yra ten koks nors direkto
rius, kuris atsakingas už bro
ko gaminimą? Jeigu yra, tai 
tegu pažiūri, ką gi tas jūsų 
fabrikas ten gamina.”
Aišku, ką tas Jonavos fabri

kas gamina: “bolševikiškus deg
tukus”, kurių ypatybė tokia, 
kad jie rūksta, bet nedega!

įvedę okupuotoje Lietuvoje 
sovietinę tvarką, bolševikai. Čmė 
girtis, kad okupuotame kraštė' 
smarkiai kyla apšvieta ir kultū
ra. Laikraščių cirkuliacija, git- 
di, padidėjo keliomis eilėmis.

Bet tai yra mėiasy fctmį iška
lė aikštėn pats bolševikų ofičio- 
zas Kaune. “Tarybą 
rašo (1941 m. vasario 15 
kad to laikraščio it kitų iAik- 
raŠČią neskaito riet ‘Tarybinių” 
įstaigų vadovai. įstaigos dažnai 
kr’ei$iari į( biicfo^O tėdafeeiją, 
prašydatnos nriritėrių, ktrrittoše 
briVri tiipęs tas arba kitas 
džios patvarkymas.

“Tokių kur jožiškų laiškų,’’ 
sako “Tarybų Lietuva’*, 
“gauname iš valsčių vykdo
mųjų komitetų, milicijos, 
mokesčių inspekcijų, teismi
nių,. stambių pramonės įmo
nių ir kitų įstaigų. Iš to ga
lima spręsti, kad ne tik tų 
įstaigų vadovai patys laikraš
čių neskaito, bet ir savo į-

staigoms nėra užsakę. Tik 
kai piliečiai prispiria, kai pri- 
spiria dAtbiriirikai te Valstie
čiai, kai tie darbo žmonės į- 
sakmiai nurodo, jog jie laik
raštyje vieną' a'r kitą įsakymą 
skaitę, tik tadA įstaigos ar 
įmonės vadovas susidomi tą 
įstatymą Ar įsakymą perskai
tyti. Tik tą! Šiaip jam laik
raštis nereikalingas'.”
Vadinasi,' kažioriS bolševikų 

šp&ūd’a nesi platina net tarpe 
pačių: valdžios t Amų. Ką tuo-

bekalbėti Apie iiattdįy kuriai 
itAS bolševikiškas šlamštas visai 
negali bnt įdomnsf

KalttteA te Švietimas okupuo
toji Lietuvoj; ne kyla, Bet smun
ka, kadangi liaudį yra prislė-
igęs oknpanUų jtmgas.-

<

Buvusi'oji ateitininkė Salomė
ja Neris “pasižymėjo”, parašy
dama žioplą “poemą” apie Sta
lino konstituciją. Bolševikų ma
lone jų te toliėu lydi. Salomė
ja laimėjo 1,000 litų premiją 
už parašymą “Eglė žalčių kara
lienė”.

Tą premiją jai paskyrė buv. 
Lituanistikos Instituto komisi
ja.

ĮPolitiniai Pabėgėliai
“KAI KALBI APIE TAVO SKAUSMĄ, ŽINOK TOKS 

PAT YRA IR MANASIS”

“ČISTKA” IR ĮSPĖJIMAI

Jau iš telegramų pranešimų 
yrA žinoma, kad paskutinis Mū
ši jos bolševikų partijos suvažia
vimas ‘‘išvalė” iš centro komi
teto buvusį užsienių reikalų 
komisarą M. Litvinovą, žemču- 
žiną-’Molotovienę ir kai kuriuos 
kitus žymius asmenis. Tas su
važiavimas tačiau įspėjo dar 
keletu kilų bolševizmo šulų, 
kad ir jų laukia “čistka”.

Suvažiavimas tarp kit ko nu
tarė :

“Kroatų valstybė”
Vokiečių divizijos paėmė vyriausiąjį kroatų miestą 

Z’agreb, šiaurinėje Jugoslavijos dalyje. Ta teritorija gu
li arčiausia prie vokiečių sienos ir nėra kalnuota, todėl 
nebuvo nė vilties, kad Jugoslavija ją galės apginti.

Kai tiktai naciai įėjo į Zagrebą, jų oficialine žinių 
agentūra paskelbė, kad jau esanti sudaryta “nepriklau
soma kroatų valstybė”. To buvo galima laukti.

Hitleris seniai norėjo susprogdinti Jugoslaviją iš vi
daus, sukūrstydamas kroatus prieš serbus, — panašiau 
kaip Čekoslovakijoje kad jisai- stengėsi sukelti pirmiau
sia sudėtų krašto vokiečius, o paskui supiudyti slovakus

t

SOVIETŲ ''DRAUGIŠKUMAS” LIETUVAI

KAS DABAR DEDASI LIETUVOJE
KAIP LIETUVA TVARKOMA BOLŠEVIS-

TINIAIS PAGRINDAIS
įrengimą savo lėšomis. Gavau 
atsakymų, kad namas perėjo 
A. Panemunės vykdomojo ko
miteto žinion, kuris, kaip pa
tyriau, šioje patalpoje mano 
įrengti dantų gydymo kabine
tą. Taigi į man skirtą patalpą 
įdėtos viltys nuėjo niekais, ir 
aš vėl esu pasmerkta gyventi 
komisijų bei namo valdytojo 
drg. Balio Buckaus pripažin
tame gyventi netinkančiu mal
kų sandėlyje.

Kada baigsis mano vaikščio
jimai iš įstaigos į įstaigą? Ka
da gausiu bent patenkinamą 
gyventi patalpą?” klausia varg
šė kiemsargė, priversta žiemos 
speiguose gyventi su dviem ma
žais vaikais skylėtame malku 
sandėlyje.

“Tarybų 
kaip veikia 
ba. Kauno 
bos 171-oje

Susovietintos Lietuvos laik- j 
raščiai pateikia naujų pavyz- i 
džių, kaip “tvarkomasi” bolše- . 
vikiniais pagrindais.

Štai “Tiesa” praneša, kad į 
ją kreipėsi Kušleikių, Papilės 
valse., ūkininkas A. Gedaminas, 
kuris sugalvojęs pataisyti api
rusią krosnį. O atsitiko taip: 
“Susitariau su krOsninku. Nu
vykau į1 valsčiaus vykdomąjį 
komitetą pažymėjimo, kad ply
tos man reikalingos saviems 
reikalams, o paskui į plytinę 
prie Kuršėnų stoties. Plytinėje 
man pareiškė, kad plytos už
draustos pardavinėti. Iš plyti
nės taip ir grįžau tuščiomis. O 
malkų gaunu tiek, kad esamo
sios mano krosnys jas surys 
per du tris mėnesius. Kuršėnų 
plytinės vadovybę ir vietinės 
pramonės liaudies komisariatą 
klausiu: kur galiu gauti pirktis 
plytų savo krosnims perstaty
ti?” baigia vargšas ūkininkas. 
“Tiesa”, išspausdinusi Šį A. Ge- 
damino laišką, atsakymo ne
duoda.

Pasibaisėtiną žmonių eksplo
atacijos pavyzdį pateikia “Tie
soje” Marijona Malinauskienė, 
kiemsargė, kuri rašo: “A. Pa
nemunėje, Vaidoto ga. Nr. 56, 
namas yra senai nacionalizuo
tas. Aš, to namo kiemsargė. 
gyvenu malkų sandėlyje, kuris 
turi 8 kvadratinius metrus 
(apie 10 kvad. jardų). Čia gy
vename 4 asmenys, iš kurių du 
mažamečiai. Sandėlio sienos 
yra kiauros ir per skyles vaikš
to vėjas. Norint sušildyti tokį 
sandelį, reikia išleisti tam'kuo-t 
ne Visą atlyginimą, kurio man 
nuo nacionalizavimo niekas ne
mokėjo. Ten pat yra naujas 
priestatas, kuriame buvo pa
skirtas vienas butas kiemsar
giui. Patalpa dar galutinai ne
baigta: trūksta virtuvėje kros
nies. Iškviesta kiemsargių prof. 
sąjungos komisija sandėlį pri
pažino gyventi netinkamu, gi 
minėtą patalpą priestate pasky
rė man apsigyventi. Kreipiausi 
asmeniškai ir raštiškai į butų 
ūkio skyrių, kad baigtų įrengi
mą ir duotų leidimą apsigyven
ti. Bet bufų ūkio skyrius į tai 
dėmesio neatkreipė. Pakartoti
nai prašiau, kad leistų baigti
, lįį   .... ..................L,.„i,,..., „ 

Lietuva” praneša, 
sovietiškoji preky- 
valstybinės preky- 
krautuveje dirban- 
Vaisbromaitė esan

ti jau kelis kartus įspėta būti 
mandagesne su pirkėjais, bet 
“pastabos jai nedaro įtakos”. 
Tos pat krautuvės vedėja 
“draugė” špilerienė “tingi su-“Visi mes kenčiame tą pat 

skausmą, lindime tą pat liūde
sį dėl musų mylimos tėvynės; 
kai kalbi apie tavo skausmą, 
žinok: toks pat yra ir mana
sis...” Taip maždaug galiu iš
versti J. Rainio žodžius, tartus 
vienose eilėse dar anais rusų 
priespaudos laikais Pabaltijo 
kraštuose, šie liūdni žodžiai tiri- 

;ka ne mą^iAu ir šių dienų ne 
laimingai padėčiai apibudinti.

Kaip politiniai pabėgėliai, bri- 
daihi toli niib savo mylimos tė
vynėm, turime pasisakyti, kad 
mus nuolat vis traukia nors 
mintyse, namolei. Atsiminimai 
iš pereitų laikų, kurie jAU rodė
si beužsitrįną, kaip lygiai atsi
minimai iš nesenų pergyveni
mų, iš darbą ir kovų už geres
nę tėvynės ateitį, — iškyla da
bar vis dažniau, tarytum gra
žesni ir turtingesni, negu jie at
rodė pirma. Praeitis atrodo 
šiandien tarytum kokia saulėta 
pasaka, laime ir pasisekimais1 
pagražinta, o dabartis — kaip 
koks slogutis, kaip sunkus sap
nas, kuris turi juk greit baigtis.

Tarytum, sunkus, klaikus, 
klaikus bandymas apniko nū
nai musų žydinčią tėvynę bar
bariškos plėšikų gaujos, atneš
damos skurdą, pakeisdamos 
krašte džiaugSsmą kei linksmū- 
mą sielos 'kančiomis* ir sunkiu 
skausmu, giliti Ik'ideS'fu.,

Kur prieš pusiu6tįi matei e- 
nergingąĮ te tikslingą- darb^, At
liekant uždte^k’i'ius,
kur mokyklos- te ūii'ive^šteetai,- 
moksla'S Aė'ii meriAS,. lenktyniau
dami, stengėsi pnkėMi te išrys-' 
kinti savąjį kufturą, — ten 
drumzdžia šiandien darbštumo 
nuotaiką bolševikų komisarAi, 
kurie vietoj pažadėtosios lais
ves atneša blogiaūsios rųšies 
vergovę ir sąžinės prievartą; 
ten spokso prieš mus tušti na
cionalizuotųjų prekybos įmo
nių bei sankrovų Jangai, nusa
vinti bankai. Į niokyklas ir uni
versitetus stehgiasi! įsiskverbti 
bolševikiškoji dvasia, pastoda
ma kelią Jai^vai mokslo plėto
tei, trukdydama laisvą minties 
lakumą, įterpdama meną j ru
siškas formas te rtisiškas nuo
taikas; muziką — į šiurkščius 
aziatiškųjų dlaiiią inotyvų( grir- 
šiis, teatrą — į propagandos 
centrus raudenefeids Rusijos ir 
Stalino garbei, kūrybinį merią 
— į barbarišką spalvų margiu 
liavimą arba į svetimos rusų

Turbūt, niekuomet praeityje 
(riet ir sunkiausių istorinių 
bandymų metu) Pabaltijo tau
tos: lietuviai, latviai ir estai 
nėra atjautę taip sunkiai savo 
likimo smūgį, kaip šiandien; 
yra sunku, net labai sunku pa
sijusti patekus į skaudžią nelai
mę po to, kaip esi jautęsis lai
mingas, po to, kaip musų tari- 
toš visa yra turėjusios ir visu 
kuo yra galėjusios naudotis, 
kas žmogaus laimei yra reika
linga. ’ ‘ >

Ir vis dėlto — “drąsos, drą
sos”, turi būti musų obalsis, 
nes negalime nustoti vilties, jei
gu mes savo tėvynei gera linki
me. Priešingai, musų pareiga, 
pareiga visų, kurie nesame po 
tiesiogine bolševikų priespauda 
ir kurie nekenčiame nuo negai
lestingos jų cenzūros, yra dary
ti visa, kad padėtume musų tė
vynei atgauti sūvo laimę ir sA- 
Vo tautinę laisvę. Ir kaip tiesa 
yrA,. kad Dievas yra, taip turi 
jtik pAgalia’u ir teisingumas pa
saulyje įsiviešpatauti.

Laikykimės visi pabėgėliai 
karitty ir ne tik vienris tautos 
riAriai, bet visi lietuviai, latviai 
te estai, tuoirief galime tikėtis 
laimėsi. Viena latvių patarlė sA- 
kd: “Kas pagatrii pelini nakotrii 
s-Vėti”, — kas praeitį tiria, tAs 
laimina ateitį-.. Atsiminkime, ko
kių didelių laimėjimų yra pa
siekęs praeityje bendradarbiavi
mas. Atsiminkime karalių Minu 
dangą ir jo genialius darbus, 
nuveiktus 1226—1263 metais, 

tkurie suvienijo Lietuvą. Aš ma
nau, istorija pažįsta tik nedau
gelį karalių Rytų Europoje, ku
rie butų buvę pranašesni dipk> 

:matai ir karvedžiai,, kaip Mii^ 
daugas, kurio darbai tautinėi 
lietuvių kultūrai pakelti ir iš
plėsti reikia taip pat neišleisti is

parduotuvėje,tuvės ir 
nors ten 
Laikraštis sako, kad “dauge
liui prekybos tarnautojų trūks
ta reikiamo apsukrumo patar
naujant pirkėjams ir dažnais 
atsitikimais pirkėjai parduotu
vėse užtrunka bereikalingai va
landas.” Panevėžyje valstybi
nių krautuvių tarnautojai “ga
vę retesnę ir vertingesnę pre
kę;, -ją paslepia ir parduoda pa
žįstamiems pirkėjams arba pa
tys ją nusiperka. Atsitinka, kad 
tarnautojai pradeda sukčiauti 
ir slaptai iš krautuvių išsineša 
vieną ar kitą daiktą.” Oficio
zas “Tarybų Lietuva” reikalau
ja, kad darbas krautuvėse 
“vyktų tikrai tarnybinėje dva
sioje”. Kaip matome iš šio ap
rašymo, darbas eina ne tiktai 
“tikrai tarnybinėje dvasioje”, 
bet ir stachanoviškai...

Tokia pat grynai sovietiška 
prekyba eina ir Šiauliuose. “Ta
rybų Lietuva” rašo: “Naciona
lizuotos “Drobės” krautuvės 
tarnautojai nusiskundė, kad 
sugedus cen tralinio šildymo 
įrengimam-s jie turėjo apie 3 
savaites dirbti nekūrenamoje 
patalpoje, apsirengę paltais ir 
galvas apsimutufoję. Per 3 sa
vaites teišaiškinta tiek, kad 
centralinį šildymą privalo su
taisyti miesto vykdomasis ko
mitetas. Po ilgų prašymų buvo 
pastatyta žibalinė krosnelė, ku
ri daugiau ruko nei šildo.”

Toliau “Tarybų Lietuva” ra
šo apie tokį sovietiškos tvarkos 
perlą. Girdi, Šiaulių fabrikuo
se pagaminamos prekes veža
mos į Kauną, o iš ten grąžina
mos vėl į Šiaulius parduoti, 
bet jau žymiai brangesnėmis 
kainomis, nes reikia sumokėti 
transporto išlaidas. “Pav., Šiau
liuose gaminami keramikos iš
dirbiniai, po pavėžinimo trau
kiniais iš Šiaulių j Kauną, čia 
pagulėję porą savaičių bazėje,

Tie keli pavyzdžiai rodo ir 
pamoko i¥itis, kad turime laiky
tis išvien. “Coricordia res par- 
vae ctėscunt..v” Laikykimės ir 
mes kartu.

' Karšto, tėvynės meilė ir gar
binga vienybė padės mums įti
kinti pasaulį musų ir musų kra
štų naudai, — tuomet ateis vėl 
laikas, kada musų tautos atgaus 
savo laisvę ir mes galėsime vėl 
būti namie tarp savųjų laimin
gi.

Turi ateiti Europoje vėl lai
kas, kuomet įsigalės teisingu
mas ir kuomet nebegalima bus 
žaisti ar prekiauti mažųjų tau
tų likimu.

Telaimina Dievas musų tėvy
nę, telAiniifta Dievas laisvąją 
Lietuvą te Jos laisvąsias kaimy
ninės tautas Latvijoje ir Estijo
je'. Prof. Fr. Balodis

Pastaba: šio straipsnio auto
rius yra žinomas latvių istori
kas prof. Ff. Balodis iki bolše
vikų okupacijos buvęs Mygos 
universiteto profesorius. Cž 
nuopelnus Pabaltijo tautų pra
eities tyrime Vytauto Didžiojo- 
Universitetas Kacme buvo šutei- 
fcįs FĘ BModži iri istorijos
gafbfe dk&fetro laipsnį Profe
sores yfA pabėgęs iš bolševikų 
okupadjės ir dabar gyvena 
Stockholme, Švedijoje.

M. M., kuris, būdamas avia
cijos liaudies komisaru, pras
tai dirbo, kad, jei jis nepasi
taisys ir naujajame darbe, 
neatliks partijos ir vyriausy
bės pavestų uždavinių, tai 
bus atleistas iš V K P (b) C K 
narių sąstato ir pašalintas.”
Tbkiūš pat įspėjimus gavo 

cheriM-jcFS prAmoneš komisaras 
Denisovas, karo reiknienų ko- 
nfišArAS Gėrgejevas, jurų laivy
no komisarai Dukeiskis, upių 
laivyno komisaras šaškovas, žu
vies prainones komisaras Iško- 
vAs* te elektros pramones komi
saras Bogatirevas.

Tokia jau mada pas Staliną: 
kai dalykai eina Blogai tojo Ar
ba kitoje sovietų ūkio srityje, 
tai jisai suverčia kaltę ant savo 
komisarų ir juos “sulikviduo- 
įja”. Bet niekuomet jfsAi nepti- 
Aitria kaltės ant savęs ir hepri- 
sjpažjsfa, kad- yra netikusi visa 
jo ūkio sistema.

Nenoromis Ateina į galvą ir 
geri, santykiai kurie BuVo suši- 
darę tarp Lietuvos ir latvių 
kraštų, t. y. Kuršo ir žemgalių. 
Kartu Veikdami, jie yra ne kar
tą nugalėję Bendrą priešą: atši-» 

; minkime tik 1236 m. mūšį tie? 
Šiatilfais, 1244 mūšį ties Ęmbu* 
te te fžbO riiušį palei Gurkę.

1262 m. Mindaugas galėjo nu
traukti savo sutartį su ordinu 
:ir — Dievas žino, kokią pasise
kimų butų dar galėjęs lietuvių 
ir latvių (ypač žemaičių, kur
šių te žemgalių} bendradarbiu- 
vimas pasiekti, jei Mindaugas 
1263 metais nebūtą buvęs- išdia-

bet pabrangę dažnai dvigubai. 
Tai liečia ir daugelį kitų pre
kių”, baigia oficiozas.

Kaip matome iš pačių sovie
tiškųjų Lietuvos laikraščių pri
sipažinimų, “laisvoji” Lietuva 
milžiniškais žingsniais vejasi 
kitas “pažangesnes broliškąsias 
respublikas”. Pralenkti vargu 
ar pasiseks, bet susilyginti tai 
pavyks! Tuo pasirūpins masko
lių “tovarišciai”, kurie vado
vauja “laisvajai” Lietuvai!

Dievas žino, kokių pasis-e-ą tnes kalbėjome apie kroatų 
frankistus”, kurie su Hitlerio ir 

Mossottnto ffrmsiffe parama yra sudarę teroristinę oi< 
ganizacfją vardu “Ustaš”. Dr. Pavellč arba kurte nors

tujoje vijoje ai 
“penktakojus” arba ‘

kitas tŲ teroristu lyderis dabar, veikiausia, bus Hitlerio Pirkite tose krautuvėse, ku- priespaudos ir bolševikiškųjų 
paskirtas Uscij Zagrebe ries garsinasi “NAUJIENOSE” siekinių liaupsinimų. įvikiškai nužudytas.
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Italija “Atsilygina”
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(Tęsinys)
* * *

Naktis. Staugia vėjas, dūksta 
pūga. Mes penki slenkame iš 
stovyklos. Niekur nė gyvos dva
sios. štai ir sargybinių budelės'. 
Žiopso jie ten susitraukę. Jiems 
ir į galvą negali ateiti mintis, 
kad tokiame ore kas bandytų 
bėgti.

Tik pusiausvyros netekęs 
žmogus gali ryžtis iš stovyklos 
pasprukti. Juk tiesiog iš pusny
no negalima išsikapanoti.

Bėk mes nieko nepaisėme, —- 
viską ant kortos pastatėme: 
laimėti ar pralaimėti.

Ir tokia jau gemblerio dalis: 
kada atrodo, jog nėra mažiau
sios vilties laimėti, žiūrėk, jis 
ir laimi.

Panašiai atsitiko ir su mu
mis. Iš stovyklos mes laimingai 
pasprukome niekieno nepaste
bėti. O kadangi mes turėjome 
dar apie septynias valandas iki 
tikrinimo, tai per tą laiką galė
jome pusėtinai toli nuklampoti. 
Musų laimei, sniegas nesiliovė 
kritęs ir tokiu budu visus pėd
sakus sunaikino.

Karo metu tai buvo papras
čiausias reiškinys, o ypačiai to
se srityse, kur vyko mūšiai. Gy
venimas ten buvo visiškai dez
organizuotas, apsaugos organa 
labai silpnai teveikė. Štai kode 
priviso burių būriai plėšikų, ku 
rie terorizavo įbaugintus gyven
tojus. Nužudyti žmogų tiem 
plėšikams nieko nereiške. Ma
žiausias pasipriešinimas, — ir 
tuoj paleisdavo į darbą peilį ar-

šu-

tik- 
tik 
kol

Nežinau, iš kur pas mus atsi
rado tiek energijos, tiek ištver
mės. Klampojome valandų va
landas ir v .'s dėlto galėjime dar 
ir toliau eiti.

Kada viskas susiveda prie 
gyvybės išgelbėjimo, tai atsiran
da ir jėgų. Tokiais atvejais žmo
gus darosi ištvermingesnis-.-

Kai jau gerokai prašvito, tai 
mes nusitarėme kur nors miške 
pasislėpti. Pavojinga btivo vie
šai rodytis, nes galėjome ir vėl 
į nelaisvę patekti.

Prasidėjo naujas gyvenimas, 
nauji patyrimai. Šiaip ar taip, 
žmogus nėra koks miško žvėris, 
kad galėtų miške gyventi ir 

'-maitintis. Reikėjo ieškoti prie
monių, kad gyvybę butų gali
ma pataikyti. Kadangi viešai 
nebuvo saugu rodytis, tai pra
dėjome vagiliauti ir plėšikauti. 
Apiplėšti kokį ūkininką Visai 
nieko nereiškė.

■Mb
jl BUKIT
[ ATSARGUS!

' Naujas preparatas 
išima suodžius ir 
rudį. Apsaugo nuo' 
perdegimo ir trū
kimo. Taupo ang
lis it didini šilu
mą. šaukit arba 

reikalauda'mi 16 puslap.

Nebuvome ir mes be nuodo 
mės, — teko kraujas pralieti. 
Bet kitokios išeities nebuvo; 
mes arba jie. Jei mus butų pa 
gavę, tai tikrai didelių ceremo
nijų nebūtų darę. Būtumėme 
buvę sušaudyti, kaip kokie 
nes.

Kaip ilgai mos klajojome, 
rai negaliu pasakyti, žinau 
tiek, jog praėjo daug dienų,
pagaliau Žemaitiją pasiekėme.

Nieko gero ir ten nebuvo: ji 
buvo svetimų okupuota. Gyve
nimas pakrikęs, sugriuvęs. Kaip 
kas iš manė, taip save ir ganė. 
Kas apsukresnis, tas vertėsi ge
riau. Tačiau didelė dauguma 
žmonių buvo užguita, paniekin
ta.

Per tą bastymosi laiką man 
ypač įsmigo į atmintį vienas 
nuotykis, kuris įvyko dar vo
kiečių žemėje. Atsitiko tai ne
trukus po to, kai mes pabėgo
me iš stovyklos. Susitraukę ir 
įsikasę į sniegą, mes ttrpėjome 
,miške netoli didelio kelio. Al
kis ir šaltis mūs pusėtinai ka
mavo. Galvojome mes apie tai, 
kur galėsime susišildyti, o ypač 
pavalgyti. Staiga pamatėme ūki
ninką, kuris su žmona ir ber
niuku trauke, matyti, į miestą.

Bė niekur nieko, juos sulaikė
me. Kadangi Ūkininkas bandė 
priešintis, tai su juo-pasielgėme 
gana griežtai. Su kitais irgi ce
remonijų nedarėme. Buvo ir 
kraujo... žinoma, ką tik pas 
juos suradome, tai nusavinome, 

r Patikome ramybėje 
nes su juo keliauti 
buvo paranku.

(| Radome maisto,
kitų mums reikalingų dalykų. 
Pasisavinome ir jų drabužius. 
O kas su jais atsitiko, tai ka<s 
mums galvoje!

Jie arba mes... Jei to nebūtu
me darę,- tai neilgai tebūtume 
tvėrę’: savo kaulus būtumėme 
palikę Vokietijos lankuose.

Kai karas siaučia, tai žmogus 
žmogui pasidaro vilkas...

(Bus daugiau)

tik arktį, 
mums ne-

badome ir

rašykit, 
iliustruotos knygutės apie* boile
rių prižiūrėjimą.
A, F. WILS0N & CO.

I 364? SO. tfAtŠTĖD ST.
Chicago, Dl. lARDS 2428
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URANE COAL COMPANY
5332 Sd. Lėttg Avenue 
Teutonas FORTSMOTTH 9022 

PO’CAHONT'AS Mine finri iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta *7.80 
Perkant 5 tonus ar daugiau.

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
Tax ekstra;

BLACK B AND LUMP ........ SCI 7 R

' • .11ENU-ACME Telephoto
Kap. William C. Bentley, 

Amerikos karo atašė padė
jėjus Romėje, kurio atšau
kimo pareikalavo Italija. 
Šis žingsnis matyt yra “at
silyginimas” Amerikai Už 
pareikalavimą, kad Italijos 
laivyno atašp Washingtone 
apleistų Jungtines Valstijas.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Mirė demokratų vei 

kėjas Sheppard
NVASHINGTON, D. C., bal. 9 

d.—Šiandien mirė senato karė 
komisijos pirmininkas Morris 
Sheppard. Jis praleido 38 me
tus įstatimdavystės įstaigoje.

Gydytojai tvirtina, kad mir
ties priežastimi buvo didelis 
nuovargis.

Sheppard visą laiką buvo la
bai užimtas, nes karo komisijoj 
buvo daug įvairių reikalų. Jis 
buvo geras prezidento draugas.

Baigtas naujas 
karo laivas

dNEW YORK, N. Y., bal. 9 
—Prie J. Valstybių karo laivy
no šiandien tapo pr. jungtas vie
nas karo laivas. Tai 35,000 to
nų įtalpos turįs Nor'th Carohna.

Laivyno vadovybė pakvietė 
1500 svečių prijungimo ceremo
nijoms stebėti.

Laivyno Sekretorius Knox pa
sakė kalbą, pabrėždamas, kad 
Amerika turi didžiausią karo 
laivyną ne karui vesti, bet tai
kai Amerikos pakraščiuose iš
saugoti.

Britai bombardavo 
Kiel uostų

Gero Oro, Reikia
Ir Gero Maisto
Apie Orą Nežinom, Bet 

Maistą Gausit Midivest 
Krautuvėse

Gerą

Mes norim tikėti, kad Vely
koms oras bus labai gražus, ir 
kad visos ponios ir panaitės? 
r ub a i s-s ti kri'i om is, p a Vas ar iniais 
galės pasipiTošti savo naūjais 
ubais, sūkn omis, pavasari iriais 

paltais, siutais, skrybėlaitė
mis, etc.

Bet vien gero oro Velykoms 
netižtenka. Kiekviena Šeirhi- j 
nirikė nori, kad jos velykinio 
stalas butų pani’oštas geriau
siu maistu. Tai čia mes it pri- 
eihame prie Midwešt krautu
vių. Peržiūrėkite jų skelbitną 
sioš dienos “Naujienose*, pasi- 
rinki’te ko reikia, ir tada drož
kite “Šopinti”.

Midtvest .kraūtuvėšė visuo-, 
met gausite kuogeriausios ko
kybės Uiaištą, ką iTėpirkšifė’— 
ar kumpius, ar dešras, ar 
sviestą, kiaušinius, ar švie
žius vaisius ar daržoves, ar 
galiau, kenus.

“Po Vienu Stogu,f
Perkant paš Midwest, nerei

kia bėgioti po kelias krautuves 
viskam supirkti. ‘‘Po vienu 
stogu”, Midwest krautuvėj. | 
gausite viską — ir prieina- 
miausiomis kainomis, nes ži
not, kad Midwest perka tie
siai iš dirbtuvių vagonais, tou 
dėl sutaupo didelius pinigus. 
Be to, tas užtikrina, kad mais1- 
tas yra visuomet šviežias.

Patyrusi šeimininkė ilgai 
negalvoja — ji traukia į arti
miausią Midwest krautuves— 
ir Velykomsįl’ir kiekvieną die
ną. -! (Sp.)

Davė Piljetybę 
135-iemšji

Keli ^Lietuviai.
Federalis teisėjas Sullivah va

kar suteikė pilietybės priesaikas 
ir popierius Į.35-iems ateiviams, 
gyvenau tiems Chicagčje. Prie
saikos ceremonijos buvo trans
liuojamos per rad o.

Prisiegdintųjų tarpe buvo ke
li lieti'iviai.

Reikalauja “Prie
šintis Įstatymams”

riauja Hitlerį.
Ne Vokietija, bet Anglija y/ 

‘Amerikos priešas”, sako C r c?

William J. Grace, prez dentas 
taip vadinamo, Citizens Keep 
America Out of War Commit- 
tee, vakar sukėlė nemažą sen
saciją Chicagoje, rag ndamas 
piliečius “kovoti” visais gali
mais būdais gnklų įstatymą, 
kuris duoda teisę Valdžiai teik
ti pagalbą šalims, kurios ka-

SUŽEIDĖ KELIS
CHICAGIEčIUS
TRAUKINIO NELAIMĖJ

įiiaiiifiiiHii Iiiiiiiauiaiiwiiiii

Žydų Švente
Šįvakar, su saU'lėtėi'tfžhT, žy

dai pradeda švęsti Passovorio ’ 
šventę. Ją švęs per ašfuonias 
dienas. Per tą laiką valgys tra^ 
dicinius “macus”. '

usurauei reik 
r V Ueis, Elh

Uit r. » i LEISIS
Atelovae

Prudenuai ms
175 W Jackson

Jei 
Oi

oi

3

Amenca
HAK 250 
* jLai «77i

kRIDGEPORT kooflng AND 
SHEET METAL CO.

;2i6 S. iiaisted St VlCtory 4965 
ryutts, » stoglangiui n 

.urnų apmušimus.
< <>ei ką Atnaujiname 

il^rb4> užtikrintas Pilnai 
apdraustas

Velykinis Išpardavimas
PARINKTOS KOKVBns MAISTAS! PILNAS PASIRIN

KIMAS ŠVIĖŽIŲ PREKIŲ! ŽEMIAUSIOS KAINOS!
.. ------- . ■■■_ . -------------- --------------------

IŠPAR&AViMAŠ 'PENKT IR SĖST., BALAND. 11 IR 12

"MlWĖST6 PUIKIAUSIOS KOKYBĖS GRYNOS SMETONOS
Liuesas ar 

RolėseSVIESTAS sv. 341/2c
ŠVIEŽUS fcO. 1 KOKYBĖS

KIAUŠINIAI 11 ■ tuz. 25*
Puikiausi Rinktini <<MlDWESTb Kartonuose Kiaušiniai tuz. 29c 
“PILLSBURY’S” ~
SNO-SHEEN Pyragams Miltai 44 unc. pak. 190

“ROCKWOODS” Pusiau Saldus šokolado šm. 7 unc. pak. 2 už 25c 
“MIDWEST” PUIKIAUSIOS KOKYBĖS OREGON 
BARTLETT KRIAUŠES No. 2 ken. 150 
ARMOUR’S “TREET’ 12 unc. ken. 23c 
“SUNŠHINE’’ KRISPY CRACKERS sv. pak.150
5c pak. “Cracker Jack” Su Kiekvienu lc pirkiniu 
“CAivirFltiE'' Marslrmailows- sv. pak. 150
RINKTINOS FLORIDA U. S. 1 RŪŠIES 
NAUJOS BULVES

“MIDWEST” PUIKIAUSIOS KOKYBĖS
GAiiuuuiNiAb VUirsAS Aukš. ken. «4 už 2Š0
“MIDWEST” Chicken Noodle Sou.p Mix 3 džar. 25c
“KRAFT’S? MIRACLE WHIP
S/uu/kD DKu.bSmG pt. džar. 22c kvt. džar. 320
“MILNUT” So Rich It Whips 4 aukš . ken. 220
“KOSI O” Dezertai ir Tapioca Puddings 4 pak. 19ę
“PAAS” Pure Food Kiaušinių dažai 3 pak. 2$0

5 sv. 210
3 SV. 13tNAUJI SOUTHERN KOPŪSTAI

“SUNKIST” GALIF. LEA1ONAI~ 360 micros G už 9^ 
“PURO-PUROX” 10c pak. 2 už io7 2oc pak. 2 už 250
‘TVOR.Y”; Trupiniai- ar SniegUas maž. 9c did. pak. 210
‘‘LUX?f’Praušimosi Muilas 3 nž 170
“LUX
“OXYDOL
“LINCO”

Trupiniai 2 mlaži,19c did. pak. 21£
2 maži 17ė did. pak. 2 už 350 

kvt. būt. 2 Už 25c V2' gal- būt. 240
ŠUNIM MAISTAS
“KEN-L-RATION” 3 1 sv. ken. 25*

1 1 ■ I * , —......................1. .

MES PRIIMAM ORANDZ1NES 1R MĖLYNAŠ ŠTAMPAS 
.... .. . ........... ■■ .

$100 DYKAI Ka's Savaip Taupykite Musų Kuponus 
aa-Jjūasaar-^fira--^:—aneurss-arw■ w ■ n • r.afe'A » ikmit-—- m f* Ibi

PIRK UŽ MAŽIAU IŠ

MIDWEST STORES
500 Nepriklausomų Apylinkinių Krautuvių

DABAR LAIKAS INVESTUOTI PINIGUS Į

chicagiečių, buvo sužeisti Flori 
’os-Chicagos ekspresiniam trau
kiniui nukritus nuo bėgių prie 
Waycross. Georgia valstijoje.

Raukite Lietuvišką 
Žyduką, 

.ATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOB 
CO. WHOLESALE 
1707 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. C AL. 4118

STATOME NAUJUS
NAMUS

medinius
senus

Mūrinius arba 
Taipgi taisome 
Palupinam paskolas 
lengvomis sąlygomis

• Jei turi lotą, pastatysim 
namą ir mokėsi už jį 
kaip rendą

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

• Aprokavimas dykai

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

Phone LAFayette 5824

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 

isokius rakandus bei štorus. 
ežam j farmas ir kitus mies- 

Ženia kaina Musų darbas 
•<>» > Taipg pristatom an- 

nnešto dalis.
3212 So. Halsted St.
šaukit Tel. VICTORY 0066

u s

\ »><!<

FOTOGR Ą FAS
CONRAD 

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir- 

>os rųšies su mo- 
'•-raiškomis u ž 1 * i- 
1 'mis ir Hollyvvood 

•Akomis Darba* 
•antuotas.
420 W 63rd St 

Fel. ENG 5883-5840

Imih
LONDONAS, Anglija, bal. 9 

d. — Stiprus britų aviacijos Vie
netai smarkiai bombardavo Kiel 
uostą, ir patį miestą.

Kitos eskadrilės užpuolė Bre- 
merhaven ir Emden. Išmesta 
daug bombų ROtterdam uosto, 
■kur naciai pradėjo 
marinus.

Nesugrįžo penki 
bahešiai. Vokiečiai 
davė CbveritVy miestą, noris šį 
kartą nepadarė tiek daug žalos 
gyventojoms;

traukti sūb-

Didžiuliai Gelžkelių

britų borri- 
vėl bombar-

Ulinei® Central- gelž kelis šio
mis dienomis Užsakė 2,3(10 pre
kinių vagonų, Santa Fe — 1,700’ 
irgi prekini# vagonų ir 22 eks- 
p^ėSinius traukinius. prėk. 
vagonų užsakė Rock Island, ir 
210 Monon gelžkelis.

Užsakymus gavo Pullmana.s, 
ElėctrO-Motive, LaGrMge, Budd 
ir American Gar and Foundry 
dirbtūvėš.

BUICK SALES
VJENINTėLė LIETUVIŲ BUlŲRfO‘ AGENTŪRA

DOMINIKAS KURAITIS Savininkas
AGENTAI

Jobas ftotfmas, Jonais Jasinskate
Arif. LAbanaraskas1, H. Rajevvsfci 

“Shorty”

VISI LIETUVIAI 
REIKALAUJA
PLEITV 

j Philbp’s Dental Labo 
ratory ko] kainos žemos

TRU-FIT 
FLEITAI

Lab. kainu

$9.50
ir aukšt

GARANTUOTA MEDŽIAGA 
Taisome ir Atnaujiname senus 
Jeitus viena $1.00

>na * I ir aukš.
HILLIP’S DENTAL 

LABORATORY 
2358 WEST 63rd STREET 

Prospect 2174
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

D. MASKALA
Valandos nuo 10 iki 9, seredomis 
pagal sutarti. Fleitai gaminami 
•ik gavus orderius ir įspaudas 

nuo laisniuotų dentistų.

UNIVERSALSAVINGS&LOAN ASSN
1739 SOUTH HALSTED STREET

Mokame 3!4 Nuošimčio ant Visu Investmentų,NAUJA VIETA:

907 West 35th Street, Chicago
Telefonas: LAFAtElTĖ 2022 * ttež. fel. VIČtORY 2499

Jūsų Indeliai apdrausti iki $5,000.00 per Federal Savings and Loan Insurance Corporation, 
Washington, D. C.



R NAUJIENOS, Chicago, III FenktacL, balandžio

Illinois-In.daa^a-Michigąni-Wisconsin Žini .oš
FORDO STREIKAS SULAIKO’ APSAUGOS DARBĄ

[ACME-NAUJIENU Photo]
Ši nutrauka, nuimta Fordo dirbtuvėje, kurių uždarė C. I. O. streikas, pa

rodo visų' eilę armijos sunkvežimių vadinamų “blitz biiggies”, kurie palikti 
neužbaigti kada streikas paskelbia.

DETROIT, Mich. — Henry Fordas ir C.I.O. Auto 
VVorkers Unija vakar priėmė gub. Van Wagoner pasiū
lytą planą River Rougo dirbtuves streikui užbafg’i.

Kompanija paskelbė, kad “kai kurie dirbtuvės de
partamentai bus atidaryti darbui pirmadienį”.

Unija priėmė Van VVagcnerio planą besąlyginiai, bet 
Fordas pastatė kelias smulkias rezervacijas.

VAN WAG0NER ĮSAKO FORDUI IR CIO 
AUTO UNIJAI TAIKINTIS

Abiejom pusėm siūlo trijų punktų 
“Paliaubų Planą”

DETROIT, Mich. — Nieko ne
laimėjęs savo pastangomis lik
viduoti Fordo streiką, Michi- 
gano gubernatorius Van Wago- 
ner vakar pasiuntė reikalavimą 
Fordui ir CIO Auto Unijai “tuo
jau sudaryti paliaubas ir už
baigti streiką” šalies gerovei.

Trys reikalavimai

Abiejoms pusėms jisai pasiū
lė trijų punktų “paliaubų pla
ną”. Reikalauja, kad dirbtuvė 
butų tuojau atidaryta ir For-

das priimtų 5 prašalintus dar
bininkus, dėl ko dalinai kilo 
streikas.

Reikalauja, kad butų sudary
tas penkių narių komitetas 
skundams klausyti ir spręsti, 
taipgi, kad abi pusės koperuo- 
tų darbininkų balsavimams pra
vesti. Tokius balsavimus yra 
įsakiusi pravesti darbo taryba.

Van Wagoner padarė šį pa
siūlymą po derybų, kurios ne
davė jokių rezultatų, ir pasikal
bėjimo su pačiu Henry Fordu,

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE 
DIENA IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

JohnF. Eudeikis

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

• koplyčios visose
1 Chicagos dalyse

Klausykite musų radio programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, 10:09 vai. ryto iš W. H. I. P. stoties (1520 K,) 

su POVILU ŠALTTMTERU.

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI

Surinko $21,000,000
Už Auto Laisnius

SPR1NGFIELD, 111. — Iki 
kovo 31 Illinois automobilių de
pai tamcntais sukolektavo $21,- 
415,942 už 1941 melų laisnius 
automobiliams, 
daugiau, negu 
tų K’.utomobilių 
1,537,087, apie 
negu pernai.

apie $1,700,001 
1940. Registruo- 
iki kovo 31 buvt 
130,000 daugiai.

Ištikro, Turbut 
Negražus

Fordo dirbtuvių viršininku.

Šį vakar masinis mitingas
Pikietavimas prie River Rouge 

dirbtuvės, kur streikas kilo, ei
na ramiai, bet vakar buvo žy
miai daugiau pikietininkų, ne
gu porą dienų atgal.

šįvakar Detroite- įvyks strei- 
kierių maišinis mitingas, kuria
me turbut bus svarstomas 
Wagonerio reikalavimas.

Penkios Kompanijos 
Pakėlė Algas 
Darbininkams

i •

Pridėjo 10% — 10c

Van

PAGROBĖ JAUNĄ
MICHIGANIETĘ

Būrys Kareivių Į 
Puerto Kičo

ROCK ISLAND, III. — Į 
erto Rico salą karo tarnybai iš
vyko 85 kareiviai ir 6 karinin
kai. Būryje yra keli lietuviai, 
kurių pavardės buvo paskelb
tos “Naujienose” kelioliką dienų 
atgal.

LĖKTUVŲ SUSISIEKIMAS
CHICAGO-MILWAUKEE

Pu-

MILWAUKEE, Wis. — Uni
ted Air Lines oro linija turi pa
davusi aplikacijų Wašhingtonui 
leisti jai įsteigti pašto, keleivių 
ir prekinį lėktuvų susisiekimą 
tarp Chicagos ir Milwaukee mie
stų.

CHICAGO, III. — Penkios di
džiulės pramonės bendrovės 
praneša, kad su balandžio 1 jos 
pakelia algas visiems darbinin
kams.

Gulf Oil Co. pridėjo $1,000,- 
000 metams prie; algų, mokamų 
9,000 darbininkų.

Endicott-Johnson Corporation 
(avalinė), Binghamtone, N. Y. 
pridėjo 10%.

10 centų valandai darbinin
kams pridėjo Firth Stirkling 
Steel Corporation, McKeesport, 
Pa., taipgi 10 centų pridėjo Co- 
lonial Steel Products Company, 
Monaca, Pa. a

----------,-,j -----

Gaisre Sudegė 
Senelė

Nudistų Stovykla
Prie Valparaiso

VALPARAISCClnd. — 
Sa-ger Lake viena nudistų

Sužeidė Devynis 
Darbininkus 
Sprogime

EAST ST. LOUIS, 111. — De
vyni darbininkai buvo sužeisti, 
kai kurie labai pavojingai, Mon
santo Chemical Company dirb
tuvėje. Sunkiausiai sužeistas 
yra vienas Morris Meyers. Spro
gimas kilo nuo kibirkšties iš 
želdinimo mašinos.

ABU NORI BŪTI
LAKŪNAIS

GARY, Ind. — Gary 
Bank romuose vyksta 
dailininkų paroda. 20 metų dai
lininkė, Gloria Mele, irgi nupie
šė paveikslą, bet bankas jo no 
tik neiškabino parodai, bet už
rakino seife.

Paveikslas, “Nuoga Moteriš
kė”.

SOUTH BEND, Ind. — 25 
metų Mrs. Williard Reinoehl iš 
Kalamazoo, Mich., atėjo į poli
cijos nuovadą, ir pasiskundė, 
kad Paw Paw, Mich., į jos au
tomobilį įsibriovė du apdriskę 
vyrai, ir privertė jų važiuoti į 
South Bend. čia jie išlipo, atė
mė $6.50 ir deimantinį

Maisto Kainos
Kyla

žiedą.

c.WASHINGTON,
Prekybos departamentas,, sako, 
kad Naujoj Anglijoje, taipgi vi- 
durvakarinėse valstijose ir ki
tur iki 2’%, o kai kur ir dau
giau, pakilo mėsos, kiaušinių ir 
pieno produktų kainos.

Kai kurie pavieniai daiktai

State 
vietos

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE’’

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868

ROCKFORD, III. — Kai Ri- 
chard II. Baker išmoko skrai
dyti ir gavo lakūno leidimą, jo 
žmona nutarė jam neužsileisti. 
Ir ji dabar skraido, ir ji turi 
leidimą, t

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 S. Westcrn Avė.
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

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rezidencijos Telefonas:

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
• ■Ofiso Valandos:

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

DR. MARGERTS
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI

Tš RUSIJOS ”
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superlor 9454 ar Central 7464

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. VAITDSH, OPT.
LIETUVIS

ANNA, III. — McClure mies
telyje gaisre sudegė 80 metų 
Mrs. Thomas Charles. Ji ugnį 
pirmiausiai Užtiko, bet žuvo be
laukdama pagalbos. Ugnis su
naikino keturis biznio namus, 
padarydamas virš $15,000 nuo
stolių.

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brimswick 0597

Dr. Charles Sega!
OFISĄ S

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

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai diena.
Phone MIDWAY 2880

Prie 
orga

nizacija nupirko 140 akrų že
mės plotą, kur steigs savo or
ganizacijos stovyklą. Nudistai 
čia užlaiko Lake o’ the Woods 
kliubą.

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.

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

Skelbimai Naujienose 
luoda naudą dėlto, 
ad pačios Naujienos .

•• n and i n vos

Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

ADVOKATAI

3

• K4K Wwt tfith ^Ireei
sutarties

YARds 1138
YARds 1139

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

Te!. STAte 757? 
9:00 iki 11:00 ryto. 

HALSTED STREET
VICtory M79

DR. STRIKOL’TS
Gvdvtoias ir Chirnre-a<?
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVF
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nūn 8 iki P 

vak. Nedėlioj pagal susitarimų
Ofiso Tel.! YARDS 4787

Namų Tel. PROSPECT 1930

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So, Dearborn St
Room 1230

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

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 490b

LACHAVVICZ IR SŪNUS
2314 VVest 23rd Place Phone CANai 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

ALBERT V. PETKUS
4704 So. VVestern Avenue Phone LAFayette 8024

S. P. MAŽEIKA
<31H Lnuanica Avenue

i tiri rvtčtus 
I34S s (h litorina Avenue Phone LAFayette 3572

DR. C. Z. VEZELTS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

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

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

HMKbhHKH■

DR BRUNO J. 
ZTTRRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namu Tel. VTNCENNES 5272

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kabn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ

Ofiso valandos: *
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 3 po

oiet. 7 iki 8 vai. Ned. nūn 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 3200

T

COPR. 1941. NEEDLECRAFT SERVICE, INC.

HOUSEHOLD LINENS PATTERN 2803
No. 2803 — Išsiuvinėjimai baltiniams

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nekėliomis pagal sutartį.

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

Telefonas YARDS 1419.

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., 
1739 So Halated St, Cblcago UI.

No. 2803

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiusti man Pavyzd? No.

Vardas ir pavardė

Phnne YARds 0781 ■ drt-sab

Miestas ir valstija

Dr. Kari Nurkat
(NTJRKAITIS)

Atsakomingas 
p r it a i k i n ime 

'akinių už priei
namą kainą, tai
pgi ant lengųų 
išmokėjimų.

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

Yards 3089

Tel. HYDE PARK 3395

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

6733 S. Crandon Avė.
Vizitai 8Ulii

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALumet 6877

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

Room 2014
Vai.: nuo

3149 SO.
TeL
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NAUJIENOS. Chjcago, m

Ką veikia ChicagoLietuvių Draugijos
Birutės Moterų 
Sąmyšis

Priėmė *1'1 Naujų N arty — 
Rengia Pramogą

BiTutČs Moterų Sanryšio su-' 
sirinkitaOs įvyko balandžio 2 
d., pp. Firantų namuose, 638 
W. 61 st St. Kūlį) devintų vai. 
Vak. pirm. Oria FiTrintieriė ati
darė susirinkimą. Valdybos Ir 
komisijos rapoTtai buvo pri
imti VieUbalsiai. Įstojo vienuo- 
Rka naują narių — dvi garbes 
ririrės, dairtininkė Jadvyga 
Gricaitė ir p-a Daužvardienė 
taipgi p.arielės PraniUskaitės, 
Janina ir Marian, ponios G. 
’Eh.id'rečk, fc. VaitekaitienČ, H. 
Lukas, P. TūmoTian, H. Žalu- 
ba, J. Pukel, T. Jonaitienė.

Va karas Bal. 1G
irSanryšis rengia kortų 

'kauliukų pramogą trečiad.e’nj, 
balandžio 16 d., Dariaus-Gi- 
fėno svetainėj, 4414-16 So. 
Weštem Avė.—-pradžia 7:30 
vai. vakare, įžanga tik 35c.

Valdyba ir komitetas širdingai 
ližkviečia 'sVečiūs atšilaiikyti. 
Bus dubd^ma daug puikių do
vanelių ir kitokių įvairenybfų.

Po žaidinhO svečiai bus vaiši- 
1131111 kavute ir kitokiais sko
ningais užkandžiais. Visos na
rės prižadėjo atnešti skaniai 
pagaminto itoisto s'večiūš pa
vaišinti. Visi atsilankiusieji 
prhleLs linksmai laikų.

Serga P-a Kupur
Mes linksfninsimės, bet ihu- 

sių mylima valdybos narė, p-a 
Kupur, finansų raštininkė, po 
operacijos gtili ligoninėj—ne
galės su mumis būti sykiu. Vi- 
^Os nar&š siunčia daug Užuo
jautos p-ei KupUr.

Po susirinkimo visos narės 
linksminos, buvo jUokų, špo
sų, Skanių užkandžių. Narių 
atsilankė trisdešimts.

Iki pasimatymo Dariaus- 
Girėno svetainėj 4414-16 So. 
Western Avė., balandžio 16 d., 
7:30 vai. vakare. A. A.

Rengiamo vakaro komisija, 
raportuoja, kad yra paiAitū 
svetainė C. Ūkelio, šešthdfe'nid’ 
vakferui, gegužės 3-čiai. Tai 
bu pavasarinis parengimas. <

. Lankys Ligonis
Natijtios šum anytoms dėlei) 

klubo labo Ir gerovės, Hariui 
padaryta naujas tarimas, kad: 
nariai susirgę totų arpiankotni.; 
Tokiu budu narių tarpe pasi
darys glaudesnis dfadgiŠktt-! 
mas.

‘ t ; j
$5.00 Streikieriams

Iškilus streikui McCormick’o 
šapose, L. E. M. Klubo valdyba) 
svarstė streiko eigų ir slrei-^ 
kierių padėtį. Ntitafė paau
kauti streikierių komitetui 
$5.06. :>į

Sukatos Liet. ■Bx-MniWieritj( 
Klubo susirinkimas įvyks 20- 
tų d. balandžio C. Ūkelio sve
tainėj, 2-rų valandų po pietų.

J. Gelgaudas, kopęs p.

Kur Iškilmingai Ve
lykas Praieisti — ba
landžio 12 ir 13

Armėnas, Anglas, 
&ttvis - Pe 
Vtaii Stogu

$

: — Is
Lietuvių Bažnyčios Vetkiino

Įdomios Verbų Aijpeięjbs

Rozalija zimontienė, 
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 anukus, seserį Elzbietą 
Zekas, brolį Ignacą, Pennsyl- 
vanijoje ir jų šeimas ir kitas 
gimines.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioje, 3319 S. Lituanica 
Avė. Laidotuvės įvyks bal. 
12 d., (šeštadienį), Jį: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 YAĘDS .. 1.138^1139^ .....

Lietuvių Eks-mai- 
nierių Draugiškas 
Klubas
Parėmė Streikierius, Bengia 

Pavasarinį Vakarą

Praeitos Susirinkimas įvyko 
C. Ūkelio svetainėj, Bridgc- 
portc. 'Prisirašė. vienuolika 
naujų narių. Įsirašiusių tarpe 
girdisi vardai buvusiųjų veikė
jų draugijose ir visuomenėj, 
kaip Zosė ir Jonas Benikai- 
čiai ir I). Smith—northsrdieč’iai, 
F. M. Valaitis—18-kietis, ir ki
ti.

3 Metinės Mirties Sukaktuvės.

Zenonas kantenis 
gyv. 1657 N. Spaulding
persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 7 d., 9:10 vai. vak., 
1941 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Mažeikių apskr., Sedos 
parap., Dągių kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
brolienę Ievą Mineikienę ir 
brolio sūnų Franciškų Kan- 
tenį ir jo moterį Jadvygą, 
draugus Oną ir Walter Pet
rošius, kurie rupiriasi laido
tuvėmis, ir kitas 
Lietuvoje —■ moterį, 
sūnų ir gimines.

Kūnas pašarvotas 
koplyčioje, 3319 S.
Avė. Laidotuvės įvyks btil. 
12 d., 2:00 vai. popiet. Iš kop- 
llčios bus nulydėtas į Lietu
vių Tautiškas kapines.

Visi a. a. Zenono Kantenio 
giminės, draugai ir .pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: Brolienė ir 
Giminės.

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

gimines, 
dukterį,

Mažeikos 
Lituanica

MORTA KR AU J ALIS, 
po tėvais Vezdtziuriaitė.

Persiskyrė su šiuo .pasauliu 
balandžio 14 d., 1940 m., su
laukus pusės amž., gimus 
Lietuvoje, Pilučių kaime, Bir
žų apskrity.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Adolfą, 2 sūnūs, Edvar- . 
dą ir Adolfą ir kitas gimines 
fr draugus.

Liūdnai atminčiai musų 
brangios moters ir motinėlės, 
bus laikomos Šv. Mišios Die
vo Apveizdos bažnyčioje ba
landžio 14 d., 1941 m., 7:30 
vai. ryto. Kviečiame visus gi
mines, draugus ir pažįstamus 
atsilankyti į pamaldas, o pas
kui ir į namus po num. 2014 . 
Canalport Avė.

Mes Tave musų brangioji 
niekuomet neužmiršime, 
pasmus jau nebesųgrįši, 
mes anksčiaus ar vėliaus 
Tave ateisime. Lauk mus 
einant! Nuliūdę lieka:

VYRAS ir suna'i.

Tu 
bet 
pas 
at-

i I M n A Gėlės Mylintiems 11 Lf |J f| Vestuvėms, Ban- II n u M kietams, Laidotu- 
vėms, Pa p u o š-i- 

GĖLININKAS mams
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

Siunčiam Gėles 
Telegramus Į 

Visas Pasaulio 
Dalis 

KVIETKlNINKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

fr Pagrabams
3316 So. Halsted Street 

Tel. YARDS 7308

LOVEIKIS

Dovanos Už Gražiausius 
Margučius

Velykų šeštadienį, 7:30 vai. 
vakare bus mišparai, o 12 vai. 
naktį bus Prisikėlimo apeigos, 
kuriose dalyvaus daug kuni
gų. Visos šios iškilmės bus šv.' 
Jono bažnyčioje, 814 W. 33rd 
Street.

Šokių ir Pasilinksminimo 
Vakaras

Sekmadienio vakare Jonistij 
salėj, 814 W. 33rd St., įvyks 
šokių ir pasilinksminimo va
karas. šokiai prasidės apie 7 
valandą vakare ir visiems bus 
smagu pasilinksminti prie ge
ros bTkeštrOs. Už gražiausiai 
numaffgtotas Velyfikų margti- 
čins ir puikiausius 'zuikučius, 
sekmadienio vakare laimėto
jams buš duodami cash prizai.

Į Velykų margučių parodą 
yra pasižadėjusių atvykti daug 
margučių marginimo mėgėjų. 
Kadangi tam 'tikslui yra ptruoš- 
ta ir vieta, tad ankščiau htsi- 
lankusicji gausit geresnius vie-j 
tas. Į visus parengimus širdin
gai kviečia atsilankyti visus 
L. T. K. Bažnyčios konlitctas.

B. C. Navickas,

Chicagoj
Gimimai

sekr.

YOCIS, Leslic E., 972 
Cullcrton etreet, gimė 
24, tėvai: John l'r Eleaho'r

West 
kovo

Lietuvių^ taūtos katalikų 
bažnyčios Verbų apeigos tovo 
labai įstodingos ir gražios. 
Prie skaitlihgai šUsirintošios; 
publikos, visos bažnytines ap
eigos buvo atliktos lietuvių' 
kalboj e. Apdigošjp dalyvavo: 
arkivyskupas S. A. Geniotis, 
Vys. John H. McAleer, vys. Gį 
fe. Safarian, kun. A. E. ‘Hd- 
mer ir kun. B. E. Maskoliūnas.1

topo Egipte.
Vys. Safarian yra armėnų 

kilmės ir iš Ūrk. Geniočio baž
nyčios eigų yra 'gavęs 1929 in., 
rugsėjo 5 d., 1934 m. Jis buvo 
išvykęs į Kairo, Egiptą ir per 
5 metus laiko jis ten atstova
vo Amerikos Katalikų Bažny
čią.

Dabar Amerikoje jis irgi 
Veikia tarp savo tautiečių ar
mėnų ir asiriečių ir jo baž
nyčios veikla yra labai sėk
minga. Jam būnant Egypte, 
čia Amerikoje jį pavadavo 
vys. McAlėer. Vys. McAleer 
yta anglų tautybės, bet jis 
sklandžiai vartoja ir kelias 
rytiečių kalbas.

Po bažnyčios apeigų visiems 
svečiams šeimininkės davė 
pietus ir kaip jau visi buvo 
sotus, vys. Safarian papasako
jo savo kelionės įspūdžius ir 
bažnyčios veiklą. Jo U: kalba 
buvo labai vaizdi, rimta, ir įs
pūdinga. Jis dalyvaus ir Ve
lykų apeigose, 814 W. 33rd st.

Pietų .ruošėjos ir šeiminin
kės buvo O.na Dovgin/ Lina 
Michell ir Ona Bažmus. Už jų 
darbštumą ,jr triūsą, parapijos 
komį>etas joms reiškia širdfn- 
gą padėką.
Velykų Dl^hnės Balandžio i2.} 
.s Velykų kffškihhingos apeigos 
prasidės šesštadiehio vakare 8 
vai. 814 W. 33rd si. Apeigos 
prasidės šv. Jono koplyčioje 
l'r iš ten bus eisena prie Ve
lykoms paruošto altoriaus.

12 vai. hdyį ark. S. A. Gc- 
nioliš laikys Prisikėlifno apei
gas ir jam patarnaus atvyku
sieji svečiai kunigai. Muzikos 
programą išpildys giesminin
kai ir benas. Visus širdingai 
kviečia atsilankyti parapijos 
komitetas.

—Juozas Nakrošius.

Jisai pradėjo gaminti chemiš
kus pfofjaYė.tUs namams valyti 
■fr 'Šetofriihkems palengvinti na
mų darbų.

’PirmiaUšiai, jis pats tuos pre
paratus gafnino ir pats juos 
pardavinėjo bet kai jie susilau
kė didelio llašisekimo publikoje,, 
tai pradėjo ju6s pardavinėti ant 
plačios, biznio skalės.
GerUi A'tlieka Valymo Darbų.

Tie todpAra'thi yra, “Absore- 
rie” — valytojas sienų popie
riams, ir “HR1T’ — maliavos 
valytu jūs.

Švęšduma auksines 50 metų 
sukaktuves, Absorene kompani
ja yTa tild^ū, kad ji nebūtų iš
gyvavusi tidk laiko, jeigu abu 
produktai PebUtų geri ir neat
liktų tobulai darbo.

T<6i vūTysit namus — paban
dykite “Asborcne” ir “IIRU”.

(Sp.)

t

CLASSIFIEP APS. J
SITUATION VVANTED 

Ieško Darbo
PATYRĘS PENTERYS paieško 

darbo, kas norite gerai atlikti dar
bą, senovišką kaina pigiai, tai šau
kite tuoj aus. JOS. AUGAITIS, 1608 
SO. 50 Avenue, CICERO 2633.

HELP VVANTED—FEMALk 
Darbininkių Reikia

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

Company, 
3345 N. Wolcott

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

REIKALINGA MERGINA dėl 
bendro namų darbo, nėra plovimo, 
geri namai, gali gyventi jei nori.

KENwood 7822.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARSIDUODA PIGIAI gerai iš
dirbtas tavernas, su visais įrengi
mais. Priežastis 
riuomenėn. 
CANal 2480.

pašauktas ka-
1726 So. Halsted St.,

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

6000 So. Wood Street 
REPublic 3745

PARSIDUODA TAVERNAS iš 
priežasties ligos. Geras pirkinys.

6600 So. Štate St.

PARDAVIMUI TAVERNAS, pi
giai. Rendos $30.00 mėnesiui. Atsi
šaukite ABErdeeh 9370.

PARSIDUODA TAVERNA, per
žiūrėkite Šią gerą bizniavą vietą.

540 West 63rd Št.

Diena Iš Dienos
Du Northšaidiėčiai 
Sunkiai Serga
Abudu buvę Vyrų Choro daini
ninkai ir abudu geri draugai
Jonas Badišauskas “subyti- 

no” savo draugą Joną Čepaitį.' 
Jis jau sugrįžo iš ligonines pra
eitą sekmadienį. Dabar jau na
muose ir kiekvieną dieną eina 
stipryn.

P-ia K. Radišauskienč labai 
džiaugiasi vėl sulaukus savo 
mylimą vyrą į nainus, ir jau ji 
atlieka visą slaugės dafrbą pati. 
Linkiu Jonui Radišauskui grei
to pasveikimo ir vėl visur su 
mumis dalyvauti.

Turėjo grįžt į ligoninę
Jonas Čepaitis norėjo “suby- 

tinti” Jbhą Radišauską ir pasi
skubino iš ligonines grįžti na
mo, bet Wnelaiminga liga jį vėl 
pergalėjo ir vėl turėjo išvažiuo
ti 'į ligoninę. Čepaitis vis buvo 
pilnas šposų, mat, tie daininin
kai Taip j'au pripratę. Apgailes
tauju Joną, kad turi sirgti, o 
ne dainuoti, bet tikiu, kad vėl 
Čepaitis mums dainuos ir sakys 

dai- 
Buk

tik plokite man, aš jums 
riuosiu. Linkiu Čepaiti! 
sveikas. —O. V.

Išsiėmė Leidinius
Vedyboms

(Chicagoj)

REIKALINGA patyrusių prie 
meniškų (artificial) gėlių dirbėjų. 
421 So. Market St., 2-tro aukšto.

MERGAITĖ PRIŽIŪRĖTI vaiką 
mokyklos amžiaus. Kambarys, vo
nia, radio, yra ir kita tarnaitė.

1326 Independence Blvd.

PARSIDUODA BIZNIS, Hiatas ir 
6 kambariai užpakaly. Pamatykite 
savininką, kasdien po 5 vakare, o 
šeštadieniais ir sekmadieniais visą 
dieną. 2501 W. Pėrshing Road, 
kampas.

MERGINA — 25—35, namų dar
bui, skalbti nereikia, du suaugę, 
vaikas. Nuosavas kambarys. Tele- 
fonuokit šeštadienį ar sekmadienį. 
FAIrfax 4779.

MOTERIS BENDRAM namų dar
bui, virti paprastai, 25 iki 40. Mo
derniški namai, maža šeimyna. 
Mrš. Paul Howe, Watseka, III.

HELP VVANTED—MALĖ
Da^__

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

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

PARSIDUODA TAVERNAS ar
ba išrėndūosiu. Prie pat Stock 
Yards. Biznis išdirbtas per daug 
metų. 4314 So. Ashland Avė.

REIKALINGAS VAIKINAS dak
tarui automobilį šoferiuoti ir at
likti šiek-tiek namų darbo. Alga, 
kambarys, užlaikymas. Taipgi rei
kia senyvo žmogaus už prižiūrėto
ją. Atsišaukite nuo 11 iki 1:30 po 
piet. 4740 Drexel Boulevard.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimai

MALIAVOJIMO ir DEKORAVI
MO darbas .pavasariui. Kainos pri
einamos, darbas garantuotas. Ne
mokamam apkainavimui šaukite 
PROspect 2593.

SOIL—FOR SALE 
J uodžemis—Pardavimui

PARSIDUODA GERAI įrengta 
bučėrnė ir grosemė. Pasekfningas 
biznis per daugelį metų. 2500 West 
69th St.

PARDAVIMUI TAVERNAS, biz
nis išdirbtas per 22 metus. Gera 
vieta.

WALTER’S PLACE, 
10501 So. Michigan Avė.

PARSIDUODA TAVERNAS, biz
nis geras išdirbtas per 15 metų.

Adresas 1239 W. 69th St.

TAVERNAS, VALGYKLA, 'gyve
nimui kambariai, kampas dviejų 
vieškelių, 25 mylios į šiaurvaka
rius. Prie nuosavybės yra ^garažas 
ir krautuvė, abu isnuomuoti. Ge
rai išvystytas biznis. Našlė par
duos visą ar dalį.

Pamatykite Mrs. H. Schutc. 
Old Kėntucky Tavern 

Schaumburg, III., Roselle 2061.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

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

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

INSURANCE
4631 S. Ashlankl Avė.

Tel. YARDS 1001.

M

Garsaus Valytojo 
Namams Auksinės 
Sukaktuvės

“HRH” ir “Abšorene”.
189'1 indais, ŠI. Louise, II. R.

’ * f ’,«s/ l ’ V. ■ t t f r ,

Heridcrson, įsteigė biznį, kuris 
dabar žinomas vardu, “Absore- 
h’c Manufachiririg Company”.,

MARŪONA LAu'cAlTtENfe, . 
po antru vyru švaftiš, —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, 
žėntą Joną, Orią. Vai Rlntz, 
žentą Antaną, sūnų Juozapą, 
Nlaria Oną, du anūkus Ir 
daug kitų giminių Lietuvoje 
seserį brolį ir kitas gimines.

Priklaupė prie, ^retininku, 
Ąpaštalistės Maldės ir šv. 
Antano Dr-jų.

Kurias . pašarvotas Mažeikos 
koplyčioje, 3319 S. Lituanica 
Avė. Laidotuvės įvyks bal. 
14 d^ (pirmad.), 8^Q0 vai. ry
to, iš kopi. į Šv. Jurgio įarap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingas pamaldos 'už velio
nės sielą, o iš ten buš nuly
dėta į šv. Kazimięr.o kapines.

Visi a. a. Marijonės Lau-
caitieriės giminės, draugai ir i
pažįstami esat nuoširdžiai ;

• XI * JI ,• 1 1*J ' •kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai ..paskutinį 
patarnavimą ir atsteveikMl- 
mą. Nuliūdę liekamte: bflk- 
terys, Sūnūs ir Giminės.

Laid. TMrek’t. S. P. Mažeika, 
Tel. YARDS 1138641136.

GASPARAS KIJ)A1NES 
gyv. 3540 Šo. Union Avė.
Peršiškyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 16 d., 7:30 vai. ry- > 
to, 1941 m., sulaukęs pusės 
amž,, gimęs Panevėžio apskr., 
Kupiškio parap., KaraTiuriiš- s 
kės kaime.,,,. ....

Paliko dideliame nuliudime ‘ 
pusbrolį Antaną Kėdainį, bro
lienę Aini Ii ją ir jų dukteris.: | 
Ruth Kedaines ir Frances , 
Beckley ir jds vaikiis Elairiė ‘ 
ir Donald, draugus ir pažįsta
mus;. Lietuvoje bręlį Frąncįš- ' 
kų, 2 seseris Uršulę Apštegą 1 
•ir Anelę Tvarkienę ir jų l 
šeimas, brolienę Amiliją ,Ke- 
aaih'is ir šeimą ir kitas gim.

Kūnas 4 .pašarvotas . Mažeikos 
kopi., 3319 S. Litūahiča Avė. 
Laidotuvės įvyks piripąd., ba- 
ląn'dŽio 14 d., 0:00 Vai. ryto 
iŠ kopi. į Šv. Jurgio parąp. r 
bažnyčią, kurioje atsibus gę- i 
dulifigos pAmAIdds ūz vėlio J 
nio sielą, o. iš ten bus ’riuly 
dėtas į šv. Kazimiero kapines {

Vįsi a. a. Gasparo Kedai- 
nio giminės, draugai ir pa- . 
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse • 
ir suteikti jam paskutinį pa- j 
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liękame: Pusbrolis, 
Brolienė ir Giftilftes.

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

EMILIJA . MAŽEIKIENĖ 
po tėvais Virbickriitė

Pe'rsiškyfė su šiuo pasauliu 
balandžio lO d., -6:15 vai. ry
to, 1'94.1. rp., sulaukus pusės 
amž.,..gimus Pašvy.tiriės vajs., 
Laitiešriių k5irne, šiatilių ap
skrity.

Teliko didėliame nuįiųdime ■ 
dukterį Prancišką Forper, ' 
brolį Jtiozapą, Virbickas, pus- 
seserę Valoria KrisčiUriienę ; 
ir jos vyrą Kazimierą ir jų 
šeimyną, pusbrolį Antaną 
•Kftfką ir kitais 'gimines, arati- 
(gus ir pažįstamus, Liet. — * 
2 brolius ir 4 seseris.

Kūnas pašarvotas R. j. Ri- ’ 
’,diko kopi., 3354 Jj>o. Halsted 
“Št. Laidotuvės įvyks . subatoj, 
balandžio 12 ''d., 1:30 Vai. po- ' 
piet. Iš .koplyčios, bus .nulydė
ta į Lietuvių Tautiškas kapi
nės.

Visi a., a.. Emilijos Mažei-1 
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti • laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę
Brolis, ir kitos Giminės.

Laid. Direkt. P. J. Ridikas, 
Tel. YARDS 1419.

Anton Kasper Wolniak, hh, 
su Sally Kamin, 28

Patrick Markūnas,
Violet Mažeikas, 18

Reikala'iija
i’ersldrų

Etnine V. Šava’ge ntio Paul F.
Savage

Constance Budrik nuo Ralph 
Budrik

Albina Tarutis nuo Michael
P. Tdrulis
Gauna
Perskiras

Mildred Buletin
Buletin

Virįjinia Chėkas
C liekas

Elvera Kalvaitis
Donald Gobio

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

Pristatėm visur. 
CHARLES GAVCUS, 

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

arba WORTH 193.

4 AUKŠTŲ APARTMENTINIS 
namas, aštunkampis priekis, prie
šais Marųuette Parką. Jplaūkų 
$235 į mėnesį, $18,500. Duošim Ynor 
gičių. . ... < .

3434 West 67th Street 
Pašaūkit savininką pasitarimui. 

REPublic 3745.

liekame: Duktė,

22, su

nuo John

nuo VValle'r

Gobio nuo

J , , t 5 • »

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų
Biuru

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

MOKĖDAMAS CASli— 
už rakandus, sutaupysi nūo 40 
iki 60%, Męfe pristątoriie bile ktir 
Pašaukite ar rašykite dėl daugiau 
informacijų. Vien tik načiOnalia.’ 
žinomi daiktai randasi pas mus.

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Westęrn Avė., 

Chicagb. UI Tel. REPublic «05i

KODĖL NUOMĄ MOKĖTI?
Pavyzdiniai namai atdari inspek

cijai F. H. _A. Paskolas.
C. C. MAZDIN, 

Archer ir Christiana Avė..
PROspect 5036 VIRginia 1109

PARSIDUODA BARBERNĖ su 
namu, kampinis mūrinis namas, 2 
aukštų, 2 štorai ir 2 Uatai.

7134 Šo. Racine Avė.

Garsinkitės “N*nose”

“Naujienos”. įsteigė Lietu viškį 
Parengimų informacijų Biurų.

Draugijos, fciiubai ir viso
kios įslaiįfds ’prašbinos praneš
ti “'Naujienoms” dierias shvo 
parengimų. Taipgi ir rengėjai, 
pirm samdyrtio svetainių, pra
šome kreiptis į “Naujienas”, 
kad nesusidurti su kitais pa
rengimais ir išvengti nepagei-’ 
dalijamos konkurencijos, 
patarnavimų “Naujienos” 
kia nemokamai.

Si 
tei-

i

SUSIRINKIMAI
TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAU

GYSTĖ laikys mėn. susirinkimą 
sękmad., balandžio 13 d., ęhic. L. 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted St. 
12 vai. dieną. Visi nariai kviečiami 
atsilankyti, nes yra daug svąrbių 
reikalų. —A. Kaulakis, Rast.

JONIŠKIEČIŲ K. ir L. KLIUĘO 
mėn. susirinkimas įvyksta Šį sek
madienį, bal. 13, Hollywė6d Tnn 
salėje, 2417 W. 43rd St. 12 vai. d. 
Visi nariai prašomi, skaitlingai at
silankyti. —B. Vaitiekūnas, Rašt.

, 2 APARTMENTAI, 4 kambarių 
kiekvienas, medinis, geras plum- 
birigas ir skiepas, prie North ir 
Cicero. $1,700 pilna kairia. Cash 
$700. KILdare 0741.

>t JIESKAl 
■UM?

U------- IR TEMYK SKILUS1-------
ŠI

IMU KIEKVIENĄ TŪKSTANTI
Nupirksite bizniavą namą su ta- 

veipio įr restoranlįo bizniu. Rąndasi 
tarp didelių ‘dirbtuvių. Savininkas 
priims mainais privatiŠką nftfrią, 
farmą arba lotus. Kaina $5,800.

(Taipgi, turime visokių kitokių 
namų. Mažų ir didelių, galima pi
giai pirkti arba mainyti. Kreipki
tės pas
CHARLES B. ŠUltONlSKIS & CO. 

6921 So. . Western Avė.
REPublic 3713.

Vakarais šaukite Prospect 0176.

VaRmŠ tor sale
Ūkiai. Pardavimui ••

PARSIDUODA graži, forma 20 
akrų. Geri budinkai, didelis vyšnių 
Ir Kitokių vaisių sodrias, prie 'geto 
kelio, arti Hart, Michigan mieste
lio. Kreipkitės. ANNA UNBERT, 
R. 2, Bok 219, Hart, Mich.

RlfKIA DARBffim“
Lietuviai taipgi ‘perka ir 

ir progas sužino faktai per

NAUJIENAS

20 AKRŲ, 15 MYLIŲ įpietvfeka- 
riųsnuo Chicagos, 135 South, 8500 
West. Petor Cure, Orland Ptfrk, 
Illinois.

1189 Soith Saistei‘Streei.ClICMfl.IlLf

FARMŠ WANTED 
Ieško 'Pirkti Ūkius .

PAIE6KAU FARMOS, Rbd butų 
netoli nuo vandens, nemažesnės 
kaip 10 akrų. Pirkti ar .reziduoti.

Ž743 W. 47th St. YARds Ū944.

I-A, Jjftį-r
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RODĖ KELIA Į GERESNĮ GYVENIMĄ 
VISUOMENEI NUS1KALTUSIEMS ‘

ŽMONĖMS
Walter Rakauskas Stateville Kalėjimų Kalinių 

Apšvietos Viršininkas.
Dabar jis tarnauja už per- 

dėtinį Chicagos Parkų Dist- 
riktc, bet iki pereitos savaites 
jaunas Chicagos lietuvis. Wal- 
ter Rakauskas, turėjo ypatin
gą, nepaprastai įdomų ir vi
suomenei svarbų darbą.

Jo atsakomybėje buvo atei
tis žmonių, kurie dėl tam tik
rų aplinkybių nusidėjo visuo
menės nustatytai tvarkai ir 
turi dalį savo gyvenimo pra
leisti už geležinių kalėjimo 
durų ir geležimis apkaustytų 
langų.

“T iesusis Kelias”
Jo pareiga buvo patirti tų 

nelaimingų žmonių būdą, įsi
gilinti į priežastis, kurios juos 
išvedė iš taip vadinamo “tie
saus kelio’’ ir pagelbėti jiems 
į tą kelią sugrįžti.

Jis buvo Stateville kalėjimų 
apšvietos superintendentu.

Jo atsakomybėje buvo apie, 
tūkstantis ar daugiau įvairaus 
amžiaus kalinių, taipgi apie 50 
mokytojų.

Kiekvienam kaliniui, atsi
žvelgiant į jo amžių, mokslą 
ir gabumą, p. Rakauskui tek
davo išplanuoti mokslo kursą.

Ruošė Naujam Gyvenimui.
Jis turėdavo jiems parinkti 

tinkamą literatūrą, ir taip ap
švietos dalykus tvarkyti, kad 
kalinys negaištų laiką berei
kalingai zubrydamas pamo
kas, iš kurių neturės jokios 
naudos, bet taip taikyti mok
slą kad išėjęs į laisvę galėtų 
juomi pasinaudoti naujai gy
venimą kurdamas.

Jie Gabus Žmonės
“Įdomų dalyką patyriau bū

damas Sta tevillėj” pasakojo 
p. Rakauskas, “kad kaliniai 
paprastai labai apsukraus, gy
vo proto ir gabus žmonės. Iš 
laikraščių bene visi gerai susi
pažinę su pasaulio įvykiais, 
bet pamatinio mokslo turi la
bai mažai. Jie paprastai yra 
nebaigę net šeštos kliasos pra
dinėj mokykloj. Kartais pasi
taiko ir kolegijas išėjusių 
žmonių, bet jie retenybė.

“Bet kad ir bemokslis kali
nys, dažniausiai jis yra labai 
inteligentiškas ir greitai susi
vokia. Tad kartais sunku su
prasti, kodėl jis negalėjo pri
sitaikinti prie visuomeninio 
gyvenimo Juatvarkymy. l.

Daug Lietuvių. A
“Gaila,“ tęsė p. Rakauskas, 

“bet turiu pripažinti, kad ka
linių tarpe yra nemažai lietu
vių. Žinoma, ne tiek daug 
kaip lenkų, italų,negrų, bet jų 
užtektinai daug.“

Dažnai pasitaikydavo, sako, 
kad Murphy ar Smith prakal
bindavo p. Rakauską kalėji
me lietuviškai, ir prisipažin
davo esą lietuviai, dažniau
siai iš Chicagos.

Apšvietos superintendentu 
Statevillėj p. Rakauską pas
kyrė nesenai rezignavęs war- 
denas p. Ragen.

Dabar Parkuose.
Administracijai keičiantis ir 

p. Rakauskas apleido parei
gas, ir dabar eina administra
cines pareigas Humboldt ir 
Gage Parkuose — Humboldt 
—Northsidėje, ir Gage — prie 
55th ir NVestern avenue.

Daug patyrimo gyvenime p. 
Rakauskas yra turėjęs ir pa
siekęs atsakomingų vietų, vie
nok jis dar j alinas — vos 30 
metų amžiaus. Baigęs mokslus 
De Paul universitete jisai išė
jo į pasaulj, ir greitai prasi
mušė į viršų.

Jisai yra sūnūs senų Chica

gos lietuvių, pp. Simono ir 
Onos Rakauskų, gyvenančių 
adresu 6400 South Maryland 
avenue. Jis yra vedęs ir su 
žmona p. Geraldinc Rakaus
kiene dabar gyvena Chieago- 
je, adresu 7442 South Phillips 
avenue.

‘■Sekretas.”
P-as Rakauskas turi ir vie

ną sekretą, kuris jam toli gra
žu gėdos neneša. Jis yra lite
ratiškų palinkimų, ir dažnai 
bendradarbiauja žur n a 1 c, 
“World Digest“.

Nors yra čia-gimis, jisai la
bai gerai pažįsta Lietuvos gy
venimą, taipgi istoriją, ir 
apie Lietuvą turi parašęs ga
na didelį veikalą anglų kal
boje. ........—Rs.

Atmetė CIO Unijos 
Kaltinimus Dėl 
AFL Harvesteryj

CIO žada Apeliuoti.
Federalės darbo tarybos Chi

cagos distrikto v ršininkas, I. S. 
Dorfman, atmetė CIO ūkio ma
šinų unijos daromus kaltinimus, 
kad International Harvester Co , 
dominuoja naujai organizuoja

mus AFL unijos loka.us trakto
rių, McCorm’cko, Rpck Fa Ils, 
Rock Island ir kitose dirbtuvė
se.

CIO žada nuosprendį apel uo- 
ti į apeliacinį teismą.

Kai kuriose Harvester dirb
tuvėse netrukus turi įvykti dar
bininkų balsavimai.

Jau Siuntinėja 
1941 m. Taksų 
Sąskaitas v
Pirmą Dalį Reikia Sumokėti 

Nevėliau Birželio 1

Tuojau po Velykų Chicagos 
namų savininkai susilauks ne
malonių žinių — gaus 1941 
metų real estate taksų,Maipgi 
personai property taksų, są
skaitas. šįmet jos bus truputį 
aukštesnės negu pernai.

Pirmą real estate taksų da
lį reikia sumokėti nevėliau 
birželio 1 d., o antrą prieš rug
sėjo 1 d.

Mokėkit Po Protestu
Namų savininkams pataria

mam šįmet mokėti taksus po 
protestu. Jeigu taksai bus kon- 
testuojami teisme, ir bus su
mažinti, tai tie, kurie moka po 
protestu gali šiek-tiek taksų 
atgauti. Bet sąskaitas mokant, 
reikia jas pilnai užmokėti. 
Protestuoti galima kiekvienoj 
real estate raštinėje, ir “Nau
jienose”. Patarnavimas nemo
kamas.

NAUJIENŲ-A OME Telenhoto
Čia matosi griuvėsiai vieno tilto Graikijoje, kurį išekspliodavo nuo nacių 

besitraukiantieji graikai. Vokiečių cenzūra, per kurios rankas šis paveikslas per
ėjo, nesako kur šilas tiltas randasi.

NAUJAS KARO LAIVASJUNGT. V. LAIVYNUI

re

■

ii

liii

NAUJTENŲ-ACME Tftlftphoto ' •’
Po milžiniškomis 16 colių kanuolėinis,karininkai ir jurininkai išsirikiavę 

35,000 tonų karo laivo, North ęarolįna, deny per ceremonijas Brooklyno laivyno 
jarde, per kurias šis .juros stipruolis oficialiai perduotas Laivynui. Nori h Caro 
liną yra pirmasis užbaigtas iš ;17 naujų k^rd laivų, dabar skubiąi statomų ple-r 
čiamam Dėdės Šamo laivynui. Jis tiio paeiti yra pirmasis pastatytas per paskuti
nius aštuonioliką metų. ' / i: ... z •**
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Lokaliai Rinkimai
Chicagos Apylinkėj

Nepaprastai Gražus 
Margučiai, - Viskas 
Velykų Stalui

LIETUVIAI
ARMIJOJE

Paėmė Daug Naujokų 
Bridgeporto.

iš

Vakar melams, tarnybos ar
mijoje raportavo apie 500 Illi
nois vyrų, larp jų šie jauni 
vyrai iš Bridgeporto:

Mėėislavas Matuzas, 3207 S. 
Lowe avenue.

Stanley Cable,>
Lowo avenue.

Felix Sukęvich,
Emerald

2958

3522

South

South
avenue.
Shillis, 

avenue.
Karp, 

avenue.

3202

3641

3149

South

South

South

South

w.

South

West

South

Emerald
James

Emerald
James Dėdina,

Lowe avenue.
James Ardzeck, 3609 

Lowe avenue.
Bruno Kalaus kas, 3518 

Union avenue.
Zenon Klapatausky, 935 

35th Place.
Tony Malinauskas, 3655 

Emerald avenue.
William Teta. 3629

Parnell avenue.
Michael Raubas, 919 

351 h street.
Joseph Shaulis, 3641 

Wallace street.
Anthon Baltrūnas, 4016 

So. Normai avenue.
Viktoras Tankas, 2946 

Emerald avenue.
Mykolas Maskalunas, 

Washington Bulvaras.
Anthony Sugžda, 936 

35th Place.
Edivard V asini aus kas, 

Wcsl 42nd street.
Peter Kuzma, 

street.
Edivard Grail, 

street.
Peter Links, 

Parnell avenue.
Frank Ambrose, 3128 South

Wallace street.
Anthony Petrouski, 5422 S. 

Honore street.

So.

So.

1627

Wcst

521

620 West 35

901 Wcst 35

333G South

Ateinantį antradienį keliuose 
Chicagos priemiesčiuose įvyks 
lokaliniai balsavimai miesteliu v 
valdyboms išrinkti. Calumet Ci
ty, Stickney, Skokie, Summite, 
Willow Springs, ir kitur.

Rytoj Mokyklų Rinkimai.
Rytoj Ciceroj ir 195-iuose ki

tuose apšvietos dislrkuose, 
Cook apskrity j, įvyks rinkimai 
mokyklų taryboms dapildyti.

Cicero į mokyklų tarybą kan
didatuoja Antanas Petkus.

Šiandien Biržos, 
Įstaigos Uždarytos

Aplankykite Neiv Life Delica
tessen Krautuvę Bridgeporte 

‘ ’ -.A f <

Nevarkite, šeimininkės, pa
čios namie dažydąmos margu
čius. Lai p. Marijos Grinienės

Ar Rūpinatės Apie 
Gėles Velykų 
Sekmadieniui

Štai Didelis Pasirinkimas

Juozas Loucius, 6915 South 
Sangamon street.

Bruno P. S hi inkus, 6559 So. 
Green street.

Joseph Bruno Sutkus, 
South Peoria st.

Stepfien Šalinas, 
lin street.

John D. Gura,
104th Place.

Joe J. Sadusky, 
1041h Place.

Juozas Norkus, 10845 South 
Michigan avenue.

Osivald P. Kudukis, 58 W. 
111 th street.

6958

5521 Laf-

265

121

Wes"t

East

For-

Velykinės Pamaldos
•Pamaldos Lietuvių Tautiš

kos Parapijos (šv. Marijos) 
vai. vakaro, Lietuvių kalboje, 
atsibus subatoj, bal. 12, 8:00 
814 W. 33rd St. Pamaldas at
laikys vyskupas McAleer, vys- 
A. Homer, kun. E. R. Masko
liūnas ir ark. S. A. Geniotis. 
Kun. Maskoliūnas išduos pa
mokslą. Taipgi bus specialios 
Prisikėlimo Mišios 12:00 vai. 
naktį.

Taipgi įvyks parapijos ve
lykinis šokis nedėlioję, bal. 
13 d. svetainėje 814 W. 33rd 
Pradžia 6:00 v. v. Kviečia vi
sus atsilankyti.

(ŠkL)

Biržos, kitos finansinės įstai
gos, taipgi visos valdžios rašti
nės šiandien bus uždarytos. 
Veiks tiktai policijos ir ugnia
gesių departamentai.

MOTERIŠKĖ ŽUVO, 
PENKIS SUŽEIDĖ

Prie Golf Road ir Harlem 
avenue susikūlė du automobi
liai. Nelaimėje 53 metų mote
riškė, Valerie Ross, iš Rover 
Forest buvo užmušta, o penki 
kiti žmonės sunkiai sužeisti.

Velykos — tai pavasario
i šventė — ir kas pavasario

New Life Delicatessen krautu-i šventė be gražiai pasipuošusių 
vė, 3331 South Halsted street, ponių, panėliiį ir jaunų vyrų 
atlieka jums tą (Urbą.

Ten galite gauti tikrai 
tiškai išpuoštų margučių 
žemomis kainoms.

Viskas Velykoms
Ten taipgi gausite, ir pigiai, 

viską, ko reikia Velykų stalui. 
Gausite nepaprastai skaniai 
paruoštų kumpilį, kurių nega
lėsite atsivalgyti, tąipgi galė
site pasipirkti ųąmie kepto 
pyrago, ir visokio kitokio 
maisto. Grinienėj paveskit, ir ji 
priruoš viską, ką reikia Velykų 
stalui.

Kainos visuomet ; žemos ir 
visuomet žinok kųd gaunat 
geriausios kokybės maistą.

Neu> Life Delicatessen, 3331 mls savo motiną, pačiutę, my- 
- ’ ..... 'Jimąją. (Sp,)

* . ' 1 ______- ■ * I - *

Nutrenkė Elektros 
Co. Darbininką

■, r',...,

artis- 
labai

| (o kodėl ne senų?—Protcstuo- 
kiml) o kas gražiai pasipuošę 
ponios, panelės, elc., be skais
čių pavasario gėlių?

GėĮės būtinos—ar vienas 
skaistus žiedas, ar gražiai su
pintas korsažėlis.

Jūsų artimiausias gėlininkas 
turi didelį pasirinkimą gražių 
pavasario gėlių.

Jeigu suspėsite laiku, ir kiti 
neišpirks, tai pas jį rasite gra
žių “valley”, iris, gliadiolų, 
shapdrągons, tulpių, gerbera 
daisies gardenijų, rožių ir 
gvaizdikų-carnations.

Gėlės visuomet gražu, o ypa
tingai Velykų Dieną. Ir šįmet 
jos nebrangios. Pagerbkit jo-

South Halsted street, telefonas 
YARds 5742.

Valandos—iki 9-tos kas va
karas. šeštadiėnį-^-iki 10:00.

: ? ' ' - ' :

■ (S p.)

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

LAIMĖJO PIRMENYBĘ

Juozas Gailinąs prieš gana di
delę opoziciją laimėjo biliardų 
pirmenybę lošftnuose, kurie bu
vo surengti Milo Wėiąner cen- 

i tre, Bridgeporte.

11016

10157

restvillc avenue.
Robert F. Radius, 

Yale avenue.
. Juozas V. Chicausky,
State street.

John A. Šaulys, 4 East 103 
street.

Edivard J. Janulis, 12215 
Emerald avenue.

Tony Naginskas, 12617 So. 
Lowe avenue.

Commonwealth ■. Edison Co., 
stotyje, ties 11630 Front ave
nue, elektros ‘srovė nutrenkė 
darbininką Ėari Dimitt. Jis bu-’

Monarch Komanda
Laimėjo Bowling
Čampionatą
Išvyko Į Minneapolis Daly- 

vaulti American Boivling 
Turnyre.

Monarch Beer Bowling ko
manda laimėjo Chicagoje 
Classic League čampionatą, 
supliekdama smarkiai visus 
savo oponentus.

Vakar vakare komandos na
riai išvyko į Minneapolis 
Minn., kur dabar vyksta 
šaulio geriausių bowlerių 
Šimai. <

Šįvakar Monarch Beer
manda tenai gins savo čam- 

Vo 44 metų amžiaus ir gyveno pionatą, laimėtą Chicagoje, ir 
adresu 6329 South Winchestęr sieks naujų laurų, American 
avenue. Bowling turnyre.

pa-
lo-

ko-

VAKAR CHICAGOJE •
• šeši žmonės buvo sunkokai 

sužeisti dviems laidotuvių pro* 
cesijos automobiliams susikū
lus prie Mount Carmel kapinių. 
Sunkiausiai sužeistas 46 metų 
policistas, James McDonald, 
4849 Bloomingdale avenue.

< Juozas Platakis jau yra 
pasiekęs semi-finalų handball lo
šimuose, kurie dabar vyksta 
Lake Shore Athletic kliube. Ji
sai gina savo nacionalį čam
pionatą, kurį turi jau šešti me
tai.

• Prie Jolieto, III., buvo ras
tas nužudytas probacinis prižiū
rėtojas, 32 metų Ernest Weir. 
Policija ieško 16 metų berniuko, 
kurį Weir bandęs suimti už nu
sižengimą probacijai.

• Gegužės 18 Chicagoje, kaip 
ir visoje Amerikoje, bus mini
ma “I Am p.n American Day”. 
Meras Kelly ir gub. Green tą 
dieną paskyrė švente.

• Palikęs atsisveikinimo raš
telį šeimynai nusinuodijo 52 
metų Charles Wicker, 2807 
Lunt avenue, janitorius. Jo kū
nas buvo atrastas garaže ties 
2811 Lunt.

@ Chicagos Dailus Institute, 
Monroe ir Michigan, dabar vyk
sta garsių Francuzijos dailinin
kų paveikslų paroda. Visų pa
veikslų vertė siekianti $30,000,- 
000.

• Už tariamą išviliojimą 
$300,000 iš amerikiečių “kapi
nių lotų” bizniu, į New Yorką 
teismui išvežtas 40 m. George 
Arlen. Jis ten bus teisiamas ge
gužės 5 d., su keliais kitais žmo
nėmis.

• 5 metų Gilbert Vizensky, 
1703 N. Campbell avenue, guli 
St. Elizabeth ligoninėj ir labai 
daug duonos valgo. Bežaizda- 
mas “poliri^tą”, jisai prarijo 
švilpuką, kuris yra įstrigęs jam 
gerklėj. Daktarai mano, kad su 
duonos pagalba galės švilpuką 
iš vidurių išimti.

• Mrs. Estelle Pace, žinoma, 
pyksta, kad vagys išnešė visą 
pluoštą rūbų, ir $375 iš jos na
mų, adresu 4914 N. Winchester 
avenue, bet ji labiausiai pyksta, 
kad jie suvalgė ką tik iškeptą 
šokaladinį pyragą ir trupiniais 
priteršė visą jos butą.

• Prie 18-tos ir Wabash va
kar anksti rytą policija suėmė 
tris jaunuolius, važiuojančius 
vogtame automobilyje, 17 m. 
Donald Anzona, 1904 Warren 
avenue, 16 m. Harry Luckey, 
23 S. Honore Street, ir 16 m. 
Frank Saleskį, 320 S. Henni- 
tage.

• Apskričio iždininko To- 
man’o šerifo pagelbininkai ban
dė užareštuoti turtą didelės Bre- 
mer Brothers kepyklos, 901 W. 
Arthington st., už $3,196 per
sonai taksų. Kompanija atsitei
sė. Taipgi atsiteisė Robert and 
Oake, ir Case Moody Pie Co. po 
$1,000 ir daugiau.

O Illinois Employment Serv
ice (valstijos samdos biuras) 
praneša, kad 15,000 patyrusių 
darbininkų susiregistravo dar
bams karo pramonėse.

• Pirmadienį pavirtęs ties 
712 W. Jackson galvą persiskė- 
lė ir vakar mirė 59 metų An- 
ton Szyszla, 9809 N. State st.

• U. S. Goastguard (krantų 
sargybų) Chicagoje dabar ima 
rekrutus. Kvota visam distrik- 
tui yra apie 500.

Nėra Naują Rūbų 
Velykoms — Bandė 
Nusižudyti

Tėvams atsisakius jai nup’rk- 
ti naujus velykinius rubus, 16 
metų mergaitė Florence Arn- 
feld, 4020 North Mason avenue, 
išgėrė buteliuką nuodų.

Pasveiks.




