
/ .... .. .................. ........ '7 ....... ...... ...................—...... .imi
The First and Greatest Lithuanian Daily in America a’ The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone CANal 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje 
» ..........

Kaina 3cVOL XXVIII

/ /OKIi A

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered as second-class matter March 7, 1914 at the Post Office at Chicago, III., 

. under the Act of March 3, 1879

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Niw«

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois 

Phone CANal 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

A

Chicago, III., Trečiadienis, Balandžio-Apr ii 16 d., 1941 No. 90

ANKA) PUUDE WiKU FRONTĄ1W

-6

i

NACIAI ĮSIVERŽĖ PRO JUGOSLAVIJA
Britai ir graikai pasitraukė antron 

apsaugos linijen
ATĖNAI, Graikija, bal. 15 d. traukti mažas distancijas, bet 

—Graikų karo pranešimas skel- kai kur pasitraukimas siekė net 
bia, kad vokiečiai prasimušė 20 mylių.
pro graikų-britų fronto linijas Į 
centralinėje zonoje ir užėmė 
kelis svarbius strateginius 
punktus.

Vokiečiai pagrobė kelias vie
tas pietų Jugoslavijoj, kurios! 
atvedė motorizuotas nacių da-j 
lis į graikų užfrontę. Graikai 
nebuvo pasiruošę vokiečių už
puolimui iš šios vietos, nes ne
manė, kad jie taip greitai pa
ims minėtas Jugoslavijos dalis.

Graikų karo vadovybė buvo 
priversta duoti įsakymą apleis
ti Koricą, nes vokiečiai ir ten 
esančius kareivius butų galėję 
apsupti.

Iš šių Jugoslavijos vietų pra
siveržę vokiečiai užėmė Floriną 
ir kitas britų ir graikų ginamas 
vietas.

Graikų ir britų karo vadovy
bė įsakė savo kariuomenei pa
sitraukti į antras apsaugos li
nijas ir ten pastoti kelią prie
šui. Visur vyksta smarkios ko
vos su nacių'divizijomis ir nai
kinami vokiečiai.

Vietomis graikų ir britų ka-(___.________ ____
riuomenė buvo priversta pasi- Ptolemais ir Kozane apylinkėse.

Dabar apsaugos linija ei m 
Janina ir Larisa kryptimi.
. Albanijoj graikai pasitraukė 
tiktai Korica apylinkėse, tuo 
tarpu visame pajūryje ir Tepe- 
leni apylinkėse fronto linijos 

i pasilieka visiškai nepakeistos. 
Graikai nemano apleisti Alba
nijos užkariautų vietų.

Albanijoj graikai paėmė ne
laisvėn keliolika nacių motorci- 
klistų, kurie kalnų keliais lei
dosi frontan. Vienoje Albanijos 
fronto zonoje italai bandė pul
ti graikus, bet šimtai jų buvo 
paimta nelaisvėn.

LONDONAS, Anglija, bal. 15 
d.—Paskutinės žinios, atėjusios 
iš graikų-britų fronto, rodo, 
kad britų ir graikų kariuomenė 
buvo priversta pasitraukti iš 
buvusių apsaugos linijų.

Tvirtinama, kad vietomis bri
tai buvo priversti trauktis 35 
mylias.

BERLYNAS. Vokietija, bal. 
15 d.—Vokiečių kariuomenė 
pralaužė britų apsaugas ties 
Floriną ir sunaikino 30 britų 
tankų. Dabar kovos vyksta

SUIMTI GRAIKŲ KAREIVIAI BALKANUOSE

S

NAUJIENŲ-A CM *•'
Graikai belaisviai, didžiuma sužeis-i limo stovykloje, “kaž

kur Balkanuose”. Fotografiją perleido vokiečių cenzūra ir atsiuntė Amerikon per 
radiją.

KITAS DUČES GENEROLAS NELAISVĖJ
Britai paėmė gene 

rolą Santini
KAIRAS, Egyptas, bal. 15 d. 

—Britų kariuomenė Abisinijoj 
paėmė nelaisvėn dar vieną Mus- 
solini generolą.

Naujai suimtas generolas va
dinasi Ruggero Santini ir buvo 
Italijos kolonijų administrato
rium. Santini pabėgo iš Addis 
Abeba, slapstėsi kelias dienas 
kalnuose, kol britų kareiviai jį 
suėmė.

Kartu su juo paimta nelais
vėn keletą tūkstančių italų ka
reivių. Abisiniečiai medžioja i- 
talus kalnuose. >

lerio kareivių. Britai neteko 8 
tankų.

Prie Sollum dar ir šiandien 
tebesitęsia kovos. Pats miestas 
kelis kartus perėjo tai į vokie
čių, tai j britų rankas. Britai 
mano, kad vokiečiai toliau ne- 
sistums.

Siunčia karo jėgas 
Egyptan

KAIRAS, bal. 15 d. — Britų 
karo vadovybė siunčia karo jė
gas iš Eritrėjos ir kitų vietų j 
Egyptą.

Vežamos ir tos kariuomenės 
dalys, kurios jau nebereikalin
gos Etiopijos galutinam išvaly
mui. Britų karo vadovybė turi 
vilties sulaikyti nacius prie E- 
gypto sienų.

Kai atvyks didesni kariuome
nės vienetai ir turės pakanka
mų ginklų kiekį, naciai bus 
puolami, kaip buvo užpulti ita
lai.

Lybi jos nukariavime 
kaltina Edeną

LONDONAS, bal. 15 d.—Po- 
litiniuose sluoksniuose kaltina
mas Edenas dėl nelaimių Lybi- 
j°j.

Britai tokiomis didelėmis pa
stangomis užkariavo Bengazi, 
o dabar taip lengvai viską vėl 
atidavė “ašiai”. Gen. Wavell 
Edeno spiriamas atitraukė visas 
savo jėgas iš Lybi jos ir pasiun
tė į Graikiją.

Tvirtinama, kad jis nenorėjo 
palikti Lybi jos be moderniško* 
karo medžiagos ir be vienos di
vizijos.

Vokiečiu skleidžiami 
gandai

200 nacių britų 
nelaisvėje

KAIRAS, bal. 15 d. — Vakar 
prie Tobruko mūšių britams pa
vyko paimti nelaisvėn 200 na
cių.

Kovų metu tapo visiškai su
naikinta 15 vokiškų tankų ir 
užmušta daugiau negu 100 Hit

! LIETUVOS SVIESTĄ VEŽA Į LIEPOJAUS 
ŠALDYTUVUS

Gyventojai skun 
džiasi blogu 

sviestu

buvo nepatenkintas “Pienocent
ro” šaldytuvais, nors jie per il
gus nepriklausomo gyvenimo 
metus gerai veikė. Iš Liepojaus 
parvežtas sviestas pageltęs.

15 d.KAUNAS, Lietuva, bal.
— Lietuvos gyventojai pasku
tiniu metu labai mažai sviesto 
auna. To negana.

“Pienocentras”, kuris dabar 
suvalstybintas, pardavinėja vi
siškai sugedusį sviestą.

Spaudoje kelios komisarų 
žmonos atspaude nusiskundi
mus, kad brangiai mokamas 
sviestas yra visiškai pageltęs 
ir negeras. Ne tiktai sviesto ne
galima valgyti, bet jis sugadi
na ir kitą maistą.

Neoficialus “Pieno
centro” paaiški

nimas
KAUNAS, Lietuva, bal. 15 d. 

— “Pienocentro” tarnautojai 
patikimiems klijentams papa
sakojo ir tikrąją padėti. O ji 
yra tokia:

Kai tiktai Lietuvos sviestas 
buvo išvežtas į Liepojų, jis bu
vo sukrautas į sovietų laivus 
ir išvežtas į Rusiją.

Kai Lietuvai reikėjo grąžin
ti išvežtą sviestą, tai Maskvos 
komisarai jiems davė sugedusi 
sviestą, kurio jie nei Rusijoj 
negalėjo vartoti.

Oficialus “Pienocen 
tro” pasiaiškinimasjusti ir 23 sun- 

š minkšto ang- 
I

Užmuštas For)< Ridge Coal 
bendrovės prezidentas ir vice
prezidentas. žuvo venas pol’ci- 
ninkas ir angliakasys.

CIO vedė derybas su bendro
vės atstovais streikui išspręsti. 
Praeitą savaitę buvo užmušti 4 
angliakasiai. Streikas dar neiš
spręstas.

Amerika turi geriau-i'nenys ?.po.l,žn° kiai sužeisti pri
sius tankus

Vokiečiai pripažįsta
Kroatiją

balWASHINGTON, D. C., 
15 d—Karo sekretoriaus padė
jėjas Patterson, informuodamas 
senatą, pasakė, kad musų ka
riuomenės tankai yra geriausi

Nė vienos šiąpdięn karų ve
dančios kariuomenės tankai ne
gali prilygti amerikoniškiems.

Patterson tai patyrė iš karo 
specialistu, kurie buvo, pasiųsti 
j kovos lauką ir stebėjo britų, 
prancūzų, ir vokiečių tankų vei
kimą.

Italai tebeprotestuo- 
ja dėl laivų

Uždrausta vežti už 
sienin mašinos

WASHINGTON, D. C., bal. 
15 d—Prezidentas Rooseveltas 
šiandien pasirašė parėdymą, 
kuris uždraudžia išvežti užsie
nin kai kurias mašinas.

Numatyta, kad šios mašinos 
gali būtį reikalingos apsaugos 
reikalams. - ».<-■

Mašinoms uždraudimas galio
ja nuo šios dienos, tuo tarpu 
uždraudipias išvežti užsienin 
kafeiną ir kazeina įsigalios tik
tai nuo gegužės 6-tos dienos.

, WASHINGTON, D. C., bal. 
15 d. — Vakar vakare italų am
basadorius įteikė Amerikos vy
riausybei naują protesto notą 
dėl 28 protekcijon paimtų lai
vų.

Italų ministeris įrodinėja, 
kad Mussolini jurininkai turė
jo teisės gadinti Amerikos uos
tuose stovinčius laivus.

Valdžios sluoksniuose tvirti
nama, kad sekretorius Hull dar 
kartą atmes italų notą. Pasako
jama, kad šį' kartą Hull nota 
bus žymiai ; griežtesnė.

BERLYNAS, bal, 15 d. — 
Ado f-'.s Hitleris šiandien apsa
kė į kroatų teroristo Ante Pa- 
velič telegramą, kurioje jis bu
vo prašomas pripažinti Kroati
jos valstybę.

Hitleris sakosi, kad jis paten
kintas naujai steigiama valsty 
be ir nori pasitarti su kroatų 
lyderiais dėl naujos valstybės 
sienų.

Hitleris linki daug gero kroa
tų liaudžiai, bet nei vienu žo
džiu neužsiminė apie savo ka
riuomenę Kroatijoj.

KAUNAS, Lietuva, bal.
— “Pienocentras” dėl
sviesto šitaip aiškinasi:

Kooperatyvas gavo iš sovietų 1 
valdžios įsakymą visą Lietuvoj j

blogo i Atstaty tas vaistinin
kas Trečiokas

supirktą ir pagamintą sviestą ^•■ VILNIUS, Lietuva, bal. 15 d. 
išvežti į I depo jaus šaldytuvus. '

Naciai veržiasi i 
Afrikos oazius

-■ • “ — Atėjus bolševikams, medici-
Lietuvos '••'sviestas ten ir išvež- 1,08 darbuotojai buvo suvaryti 

į Maskvos diriguojamą profesi
nę sąjungą.

Lietuvos komunistų partija 
šios profesinės sąjungos pirmi
ninku paskyrė Movšą Birgeri.

Šiandien Movške Birgeris pa
skelbė, kad atleido iš pareigų 
vaistinės vedėją Trečioką. At
statytas vaistininkas neturi tei
sės skųstis ir pasilieka visiškai 
be daiba.

tas.
Iš Maskvos atsiųstas agentas

Jugoslavai tesės 
duotą žodi

Angliakasiu streike
4 užmušti

MIDDLESBORO, Ky., bąl. 15 
d—Šiandien pietų metu 4 as-

VICHY, Prancūzija, bal. 14 d 
—Vakar įvyko didelė orlaivio 
nelaimė Prancūzijoj.

Nukrito karo lėktuvas, kuria
me skrido ■ gen. Weygando ad
jutantas ir 4 aukšti prancūzų 
karininkai. Nelaimė įvyko pa
čiame aerodrome, » kai orlaivis 
norėjo pakilti.

VICHY, Prancūzija, bal. 15 
d. — Valdžios sluoksniuose tu
rima žinių, kad vokiečių orlai
viai neša kariuomenę į Kufrą 
oazį.

Paėmus šj oazį vokiečių karo 
jėgos bus permetamos į Suda
ną. Vokiečiai gali smarkiai pa
kenkti britams Afrikoje ir pa
imti Chartumą, svarbų britų 
administracijos centrą.

Vokiečių orlaiviai oaziams 
paimti neša mažus tankus, ku
riuos gamina Vokiečių kare 
dirbtuvės.

Vengrija kaltina ju 
goslavus dėl karo

AMERIKA PRIVALO BŪTI PASIRUOŠUS 
KARUI UŽSIENIUOSE,-

Aiškiną Stimson 
kongreso komi

sijai
WASHINGTON,~ D. C., bal. 

15 d.—Karo departamento sek
retorius šiandien informavo 
kongreso komisiją, kuri tiria 
Amerikos apsaugos pasiruoši
mus.

Stimson sako, kad Amerikos 
kariuomenė privalo būti pasi
ruošusi vesti karą ne tiktai 
šiaurės arba pietų Amerikos 
valstybėse, bet ir kitose dalyse.

Amerikos kareiviai privalės 
vykti tėti, kur bus pavojuje A- 

Saulė Teka —* 5:09; leidžiasi Į menkos interesai arba Ameri* 
’i__

BUDAPEŠTAS, Vengrija, bal.
15 d.—Vokiečių atstovai tvirti
na, kad Jugoslavijos vyriausy
bė jau prašo taikos su vokie
čiais. ,

Oficialiai vokiečiai šios žinios 
nepatvirtina, bet jos agentai 
sąmoningai skleidžia ją užsie
nio sostinėse ir diplomatų tar
pe.

Vokiečiai giriasi, kad jų bom
bonešiai paskandino kelis britų 
karo laivus Pire jaus uoste.

ORAS
Debesuotas ir šiltesnis, naktį 

bus lietaus.

Amerika karui
pasiruosusi

NVASHINGTON, D. C.. bal.
15 d.—Stimson tvirtina komi
sijai, kad dabartiniu metu Jung
tinės Valstybės karui yra ge
riau pasiruošusios, negu 1917 
metais. " z

Amerikos kariuomenė gink
luota moderniškais ginklais ir 
aviacija yra pati geriausioji.

Kai tiktai pinigai buvo pa
skirti, karo vadovybė vieno mė
nesio laikotarpy užsakė visus 
kariuomėnei skįriamųs orlai
vius. 1917 to padaryti negalėjo.

’ BUDAPEŠTAS, bal. 15 d. - 
Vengrų vyriausybė paskelbė, 
kad karo praplėtime Balkanuose 
yra kalta Jugoslavija.

Jeigu ji butų bendradarbia
vusi su vokiečiais, karas nebū
tų praplitęs. Pasakojama, kad 
šis vengrų pareiškimas yra tai
komas rusams, nes jie nepaten 
kinti vengrų užpuolimu.

Italai įsiveržė 
Jugoslavijon

ROMA, Italija, bal. 15 d. — 
Italų karo pranešimas tvirtina, 
kad jų kariuomenė įsiveržė 
šiaurės Jugoslavijon ir pagro
bė Kanin. miestelį. v

Italai sako, kad šis miestelis 
turi didelės strateginės reikš
mės, nes ten sueinaLkelios ge
ležinkelio linijos.

VICHY, bal. 15 d. — Jugo
slavų ministeris, savo vyriau
sybės vardu pareiškė, kad Ju
goslavija tesės graikams ir bri
tams duotą žodį.

Jie pasižadėjo ginti užpultus1 
graikus ir pildo savo žodį. Ju-| 
goslavų kariuomenės didžiuma 
nesunaikinta ir ji ves kovą, kol 
bus išvytas priešas iš Jugosla
vijos ir sugrąžinta laisvė.

Dabar karas persimeta į kal
nus, kur bus stipresni jugosla
vai, o ne vokiečiai.

STAMBULAS, Turkija, bal.
15 d. — Valdžios agentūra pa
skelbė, kad vyksta pasitarimai 
tarp rusų ir turkų diplomatų.

Manoma, kad politinė padė-
is žymiai pasikeitusi, kai tapo darbams. Ligi šiam metui jie 
įasirašyLas i ūsų-japonų pak- imdavo po 40 rublių už puspa-
as. I džius.

Perbrangiai ima už 
puspadžius

PANEVĖŽYS, Lietuva, bal. 
15 d. — Panevėžio vykdomasis 
komitetas paskelbė taisykles, 
kurios nustato kiek galima im
ti už puspadžių pakalimą.

Už vyriškus puspadžius nu
statyta 15 rublių; už moteriš
kus — 10.50 rbl.; už vaikų pus
padžius — H rbl.

Kurpiai, kurie ims brangiau 
nustatytos kainos, bus imami 

i 30^-čiai dienų priverstinoms

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
—Vokiečių karo jėgos artėja prie Olimpo kalno Graikijoj. 

Britai ir graikai traukiasi, suduodami naciams smarkius smū
gius.

—Turkų vyriausybė paskelbė, kad ji nemananti pasirašyti 
jokio pakto su vokiečiais, šiuo reikalu skleidžiamos žinios yra 
nacių propagandos išmistas.

—Jugoslavų vyriausybė paskelbė, kad jų kariuomenė atė
mė iš nacių Skoplje miestą ir kovose sunaikino 400 nacių tan
kų. Visur vyksta smarkios kovos.

—Meksikos sostinėje buvo jaučiamas žemės drebėjimas, 
kuris sukėlė kelis gaisrus.

—Lybijoj sulaikyta vokiečių kariuomenė. Kovos vyksta 
prie Tobruko lir Sollumo, kuris yra britų rankose. Britai jau 
gavo pastiprinimų. )

—Vokiečiai įsakė Olandijos žydams atiduoti /radijo klau- 
sytuvus.

—Bulgarijos vyriausybė nutraukė santykius su Jugoslavija, 
nes pastarosios diplomatai stengėsi sukelti Bulgarijoj su k Urną.

—Anglams pavyko užmesti stiprias bombas ant vokiečiu 
karo laivo Gneisenau, kuris stovi Prancūzijos uoste.

—J. Valst. karo vadovybė planuoja keisti kareiviavimo į- 
statymą. Mano šaukti kariuomenėn vyrus nuo 18 metų, o pa
likti sulaukusius 35-ių.— 6:31. kos žemės.

'{ii*./ 8- įįįįlj^-Į - Į|,. _______-L A.
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:-: KANADOS LIETUVIŲ ŽINIOS ■.-.
WINNIPEGO uetuviai pasipiktino 

KOMUNACIAIS
Prjsirengimąs vasario 16 <•

Vasario 16 d. į Lietuvių klu
bo patalpas (240 Monitoba 
Avė.) žmonės susiriųko apie 2 
vai. po pietų. Pirmiausia turė
jo būti aptarta klubo reikalai, 
būtent, kas reikia daryti, kad 
toji jstaiga nebūtų uždaryta. 
Kadangi tai buvo sekmadienis 
ir dar vasario 16 d7 tai iš auk? 
sto buvo numatyta turėti kal
bėtojus. Vienas kalbėtojas pasi
žadėjo kalbėti apie Lietuvos ne
priklausomybę, — kaip lietuviai 
kovojo už savo nepriklausomy
bę, kaip jie ją atgavo ir kaip 
pagaliau dėl Stalino malonės 
vėl nepriklausomybę prarado.

Kitas kalbėtojas turėjo apibų-i 
dipti tai, kas dedasi Loųdone. 
Vadinasi, tas baisenybes, kurias 
tenka londoniečiams išgyventi, 
kai juos nacių bombonešiai ata
kuoja. Vakarienės metu buvo 
nutarta parinkti aukų 
no gyventojams šelpti.

Apie Lietuvą kalbėti 
dėjo Jurgis Paliliunas,
Londoną — M. Vidrukas. Jokių 
kitų kalbėtojų nebuvo numaty
ta. Taip buvo patvarkyta neva 
dėl apsisaugojimo: nenorėta,

Londo-

pasiža- 
o apie

Kad paminėjimas butų iškil
mingesnis, tai pasigarsino ir ąn-

Lietuvos vėliava anglų 
laikraščio trobesyje.

Vasario 15 d. “Frec Press” 
didelėmis juodomis raidėmis pa
skelbė, jog sekmadienį lietuviai 
minės savo krašto nejiriklauso- 
įpybės sukaktį. Maža to, ant 
trobesio stogo buvo ils^jtyta 
Lietuvos vėliava. Tokiu tai bū
du didžiulis, du kartus per die
ną išeinąs, anglų laikraštis pa
gerbė vietos lietuvius.

Ryto metą atsikėliau 
anksti. Kankino nemiga.

gana 
Oras

gatvę, kažkaip nesužiniai pasu
kau į tą pusę, kur buvo “Frec 
Press” trobesys. Jau iš tolo pa
mačiau plevėsuojančią Lietuvos 
vėliavą ant trobesio stogo.

Kiekvienais metais, nuo pat 
Lietuvos įsikūrimo, tas pat bu
vo daroma. Bet pirmiau tos vė
liavos nė nepastebėdavau, 
nebūdavo reikalo, tai prie 
besio visai nė neeidavau.

Bet ko aš dabar atėjau? 
mane čia atvedė?

Lyg iš mįęgo pabudęs, 
truktelėjau. O į galvą skverbė
si įkyrios mintys: tu atėjai čia 
dėl to, kad prisiminti savo arti
mus, savo draugus, savo pažįs
tamus, kurie Lietuvoje liko pa
vergti. Atėjai čia susikaupti ir 
padejuoti dėl savo brolių liki
mo Lietuvoje.

Kai mes netenkame to, kas 
mums brangu, tai pradedame jį 
labai įvertinti.

Lietuviu klube viskas kitaip
Jau ir antra valanda po pie

ty. Nųęiųų į Winnipego Lietu
vių Klubą. Netrukęs prasideda 
mitingas. Pirmiausia svarstomi 
klubo reikalai. Viskas eina

sklandžiai. Atrodo, jog bus pa
vyzdingas susirinkimas.

Be|gi nereikėjo ilgąi laukti, 
kaip komunaciai parodė savo 
iltis. Pirmininkas M. Vidrukąs 
perskaito dienotvarkę, kurios 
paskutinis punktas kalba apie 
yasąrio 16 d. pajųityėjimą.

Tuoj pašoka P. Gutauskas, 
buvusios komunistų frakcijos 
načalnjųkas. Jisai stebisi, kaip 
galėjęs toks keistas sumanymas 
į dienotvarkę pa,tekti. Girdi, a- 
pie Lietuvą dabar nebesą jokio 
reikalo kalbėti.

Vos spėjo tuos žodžius ištar
ti Gutauskas, kaip atsikėlė Pa
liliunas ir be niekur nieko pa
reiškė, jog apie Lietuvą jis ne
kalbėsiąs. O nekalbėsiąs dėl to, 
kad atsirandanti tokiai kalbai 
opozicija.

Tąsyk pirmininkas be jokių 
ceremonijų praneša, kąd vasa
rio 16-tos dienos paminėjimas 
lieka atmestas.

Veidmainiui ųnsimaskavo.
Winnipego lietuviai neprita

ria diktatorių garbintojams. Nė
ra jie linkę pasiduoti ir viso
kiems Stalino pastumdėliams, 
kurie bandų savo diktatūrą anj- 
mesti. Toks aiškus ir griozdiš
kas komunacių skymas tik su
erzino susirinkusius. Visiems 
buvo aišku, kad trijukė iš ank
sto susitarė vasario 16-tos die
nos paminėjimą atmesti.

Publikoje kilo nerimas. Jonas 
Dudėnas prašo balso. Pirminin
kas Vidrukas sako, jog visas 
reikalas baigtas ir apie jį nebe
galima kalbėti.

Kai ąnąis njetais musų, ko
mu naciai buvo labai “sudemo- 
kratėję”, tai tas pats Vidrukąs 
Lietuvos istoriją net per dvi va
landas skaitė ir aiškino. Jis ta
da ragino visus branginti Lie
tuvos nepriklausomybę.

Matyti, ir šiais metais buvo 
manoma Lietuvos nepriklauso
mybę paminėti. 
“Liaudies Balso’
instrukcijos, jog Lietuvai dabą r 
nebevalia savo nepriklausomy
bę minėti, nes ji drauge su vi
sais kacapais turės labai 
“džiaugtis” liepos mėnesį, tai 
pasirūpinta ir pirmasis suma
nymas atmesti.

Paliliunas pasirodė pilnoje 
šviesoje.

kolonijoje Paljliunąs 
laiką nebuvo ąiškus 
Jis, kaip §a)<oma, ban-

Bet kai iš 
liko gautos

Jei 
tro-

per ilgą 
žmogus, 
dė ant dviejų kėdžių sėdėti: su 
vienais vienaip kalbėdavo, sd 
kitais — kitaip. Bet štai pernai 
jis liko pasiųstas į Toronto kai
po Winnipego Lietuvių Pąšąl- 
pinės Draugijos delegatas. Ten 
jis aplankė “Liaudies Balsą”. 
Redaktorius Jonas yla jį gra
žiai pakalbino, parodė spaustu
vę, mašinas. Pademonstravę, 
kaip raidės yra liejamos. Pa
kviestas jis buvo ir į namus, 
kur liko pavaišintas. Jis tiesięg 
Ji ko sužąviėtąs t.ok'Ul draugišku
mu.

Prieš išvažiuodamas jis Žąd^’ 
jo viską “Nąu j ienose” aprašyti,

JACK SWJFT

CoUNT DON 
TREACHESOUSLY 

REFU&ES 
FftEE JOAN.

Una, 
V/EARINS

LADY LITAIS 
GAP B, 

SLI P5 FROM 
TH£ chambsr.

BĮ3*

Tftlep.hoto
Prezidentas Rooseveltąs išmetą pirnrąją JPŠUfte tąrP New yęrkd Yąn- 

kių ir Wąshiųgfoųo Sepątorjų, tuo oficialią j ąjįdąrydąmąs 1941 metų beisbolo 
sezoną.

Winnipege daug bedarbiu. (daiktus. P-as Beniušis nusivežė 
; | sav.o nauju automobiliu ir pia

ne į tą biznį, kurio adresas yra 
184 Henry Avė. Ten jau buvo 

^ prisirinkę pilna žmonių ir lau-

FIRjDALE, M.ąn. — Laik.inąJ 
apsistępu Fii\dale pąs pažįsta
mą farmerį. Tąja proga nėr u 
kiek platėliau pakalbėti 
lauko darbininkų ir ūkininkų 
vargus ir bėdas. Vadbiasi, kaip- 
jiems šiais neramiais laikais gy
venti sekasi.

Pirmiausia tenka pasakyti, 
jog darbas farmose yra sezoni
nis. J is prasideda pavasari j t” 
baigiasi rudenį, kai javai š

deni kai darbai fanuose pasi-.

žiuoja į miškus ir ten kęnr ė- 
se žiema neleidžia niie med i i
kirtimo ir vežimo.

Paves r m škų darbai b ii-1 progai

L č, kądą p. B.cniĮ.išis r.rių’ės yą.r- 
žybą>.

Dirbą .ten du lietuviai, bū
tent, Vincas Marcinkonis ir k’- 
tas, kurio pavardės ų.egaliu pri
siminti. Tūf'iii pasakyti, jog 
drg. MarcimVcmis yra labai su
manus ir .‘nfcl-gentiška s vyras,. 
Su kostumėriaiš jis moką labąi 
gražiai ir bidh'dagiai apsieiti.

Iš.?y.sk$.jęg drg. Be- 
ii iušįs J)iznyjjC.,-tųui v?sąi neblo
gą pasišekiiųą,

Man, žinoiiia, rūpėjo kaip gą- 
Jinla greičiau susirasti farmoje 
darbą ir apleisti miestą. Pirmai 

dils nuvykau į 
Ten pastebėjau

, kaip ai,ią-! didžiausią lentą, kuri buvo nuo 
gyyen'ųiąs’ pąt vb’š.aus ijei apačios išmar- 
s, nepūsto- g:n(a. Vis buvo 

xlą
,-ra gana KlajoK
v.us.

ž emą ir man 
Onl^irio miškuose. Kai

leikąla'ujanii 
ųninkąi į fp.iąųas. Tačiau ąš 
au nustebintas tuo menku 

ten dap- [utlyg n mu, kuris s ul( nias\dar- 
atvykau į! binin.kąms, N^ą'.sųnen.u. kad 

yiac-jtyje butų buvę dąrbin’n- 
kaųis įi.ck analai si uIpi.ųą.

Winnipeg;i ir sustojau pas biz 
uierių K. Benjuši, kuria jau 'ke
li metai kaip laiko nauju ir se- . v ., , v , , . . i Pavyzdžiui* uz kovo menesipų drabužiu krautuvę, o tap , . . ., . z _. ; buvo šutoma tik <>10.. venųaal nardauncia kitokius dąjy’ , „ ,o .. . .‘.t 'buvę ządąmąs ątlygmmąa ikcųs. Pastaruoju laiku jis Įsigijo i ;. ' , ° _ u rr. ,. * • i- • i 4 .v 15 if 2Q dojer u per menesi. |’k'r naują b.zm, būtent, is va r-; . . .v .. . . 1 gei ląusiems darbnrwams, ku-

? , rie moką vartoti visas farmos
•---- --- ---------- ---------- Į mašinas ir. be to, .melžti karves,

kas įvyks Toronto suvažiavime.1 si ui pina iki .$? doįerįų per m?
Bet kai grįžo, tai savo pažadą1 nesį. p <
užmiršo. Tiesa, jis aprašė savoj Tokie pasiūlymai • ęianęs vi- 
įspudžius “Liaudies Balse”, bet s:škai ęcvilioję. JJąrlią susirasti 
ir ten daugiausia rašė apie tai, | ąš njųląrįąų ipąts, l>e kąlbąųio1 
kaip jį gražiai čes.tavojo p-įa biuro pagąJJj|ęą. Tąip ir pada- 
Ylienė ir kokį jis malonumą tų- riaų; ųųvy^įų .pąs vicųą pažįs- 
rėjo žiūrėdamas į mašiną, kių’i lamą farmoiį (J. ^iįbiską), ku- 
raides lieja.

Kad suyažiavimas buvo tvar
komas diktatoriškai, apie tai 
Paliliunas nieko neprisiminę. 
Nepatogu jam tai buvo daryti, 
nes “Liaudies Balsas” jį pągy- labai daug, feupląinė^e” pąst 
rė, kad jis didelis “cacą”. | bėjau didžią|i$Iųs būrius žm,< 

(Bus daugiau) nių. į.u

ris mane kvietė atvažiuot i-
VVinnipege tik kelias dienas 

kekę Ppt b* W tą

patirti, jęg bedąylpįų čia .csafpą

iŠ km’ Ik3 bAdąi’biąi atsirado? 
Nęt dąug blogcsųiaįs ląikais jų i 
tįek ųesiųĮątydavo.

Dalykus -tok i s, kad prie Wių- 
ijipcgo yra statoma milžiniška 
dirbtuvė. Tad daugiausia jaum 
vyrai iš farmų ir suvažiavo iš 
anksto, kad' galėtų ten darbą: 
gauti. Bet kol kas dirbtuvė dar 
nebaigta, todėl tie suvažiavę 
darbininkai turi nemažai n.emą- 
lonumų.

Beje, bedarbių eilėse pastebė
jau ir vjeną kitą, lieltuyį.

Farm erių gyvenimas,.
Nesuradęs nieko gero Wjųni-J 

,ege? kąjp jąų 'ibinčjaų, išyykąų- 
pas pažįstamą far/ųe,rį į. ^il‘ų\- 
•ką ir ; pdV jĮ‘ ęmt^jaU i
;yąkarąis cįųąm.e pas J. L:ąufce'-' 
yj.čjų, k.aįwyųą fąjąųęrį. 
jis turi ųąują ya.djji) ąp.ą^atą. 

Alės tad p.ąsildąųsoiųc yėJįaųsi'J 
pranešimų iš pą^ą.ų io. Turiu 
jiąsaky.tį. jog Liaųkcvįčiųs yra 
pažangūs ir demokratinio .m.v į . 
statymo žmogus. Ska’to jis “Ke 
k'i į” jr lutus pirmeiviškus lai-: 
krąšč’us. Kaip farmerys jis yri 
t k^ąi pavyzdingas: fari-ųa grą
žini sutvarkyta, namuose 
ką s ų?H)dcrnišką.j

Bendrai, šos apylinkes 
ineriąi šiemet labai nesi kųų 
džia. Jie sako, kad jų reikalą’ 
žymiai pasitaiso. Gyvuliai lab i 
i.ąbran vO, tad pająmųs įius ' ;i- 
/lesj^ės. .Nęjabąi ųialonųs (i’ąjy-. 
kas yra tas, kad pąvąąąrĮs yrą. 
Jubąi yąlyhąs ir šąj^. J)ąug>; 
Jiui ta/J prądedą pašąro prįtrųk- 
li. O pavasąrio meĮtu, kaip yisi: 
Žn ų, tpąšąrąs yrą Įąliąi b/ąugM:*.-

Džiugina farmerius ir projek
tuojama valdžios parama. Dą- 
lykas tokis, jog bus kiekvienamJ 
farmeriuj nustatyta kV()la, kiek’ 
jis turi kviečių ir kitok ų javu 
ąųgipti. Fąrjųęriąi rągjųaiųi 
taųi tikrą dirbamos genies (Jalįi 
paversti pūdymais. Už tą nedir-' 
įa/ųą ž,eųię yaĮdžią ąi^ės po 
4 dolerius už akrą.

vi

Ger.a progą lietuviui, kuris 
norėtų farmeriauti.

Nors fajrmerįų buk ė ir žy
miai pasitaisė, bet vis dėlto at
siranda farmų ir pardavimui. 
Kąi sųsidedą n epą Jaukios ąj4ip- 
kyhės, tąi taimeriams jtęęką SU 
savo tarpiomis sfcirjt s. Štai, pa
vyzdžiui if p. Žjljnsįkąs yrą pu
si taręs iąrmą purkuoti. O par
duoda jis dėl to, kad jau abu
du yra senukai ir nebepajėgia 
uųkjaj dk’bt?-
Keikia pasakyti, jog ponii 

Žilinskai tari dvi farmas. Jiems 
vieniems (šeimos jie neturi) 
ipdkbti abi farmas yra tiesiog 
neįmanoma.

Fermą ponai Žil nskai norė 
p pąr.ųck *icįLy',ui. Ir p:r-i 
■ ię.tų nępąprąsta i geromis są- 
ygor is. .Je: a t irusių |jpkapaas: 
etuvĮs irklas, salų), p. Ž -, 
nskąs, jai pįrępęs m^tąis ga

lėtų iicpjok.ąpiąi naudot s visai 
$yvulįai$ įr fąrr .o? pjdąrgąis 
(jpašųiomis, <ctc,). Vįsais bu’ 
ųąią, sako p. Žilinsku padėtu 
savų įįąptįečiųi prąsigyyepK- 

^Jėra reikalo įr aiškini;
tai puiki pj’Oga lietuviui, kuris 
galvoją fapmą pirkd- farma 
gerą, o geresnių pjrkiiųo išlygų 
vargu kur bųfų gąliiųa

Tai Įlįck šį kartą įš lauko dar- 
binįpkų ir farpicrių gyveniipo.

—J. Mąrtinoųis

tas, tai fųrincriams bus geriau 
su kviečiais, kurių kainos yra 
pusėtinai nukritusios.

ųž koijiunącjšką veikimą- i„ 
nejudinamas tur(as liko ’ ’ '

i it «X

gali susilaukti i,, lietuviai' iei

LięiU'Vjų kįųlio nąriąi (uri 
budėtj» fei jie ųeųori susidurti 
su tokiąis keblumais, jo
kiais susidūrė kitaUučiat žiū
rėkite, kad žmonių sudėti pini
gai nenueitų niekais.

Demokratas.

rANDTHANKSA

.Ameabout Ateiung n« ”

iOVES F*

Lietuvių Klubas ir 
penktakojai

Suninęs įr^ugįios mųąkta- 
kojai užrašė ^Ląičvę” 
kiubii, tųd policiją suki
ke išduotą leidimą bąza- 
rųi laikyti

pirkiniu reikalai* *įU į

W1NNIPEG, Man. — Vietos 
lietuvių supinėję draugijoje 
yrą privisę peuktakojų, kurie 
kiekviena proga naudojasi, (kad 
galėtų komunistinę propagandą 
vąryti. N<ųs jdąj ar karų laikas 
ir Kanadoje kųniųnistiųis jųcjtė 
jimas yra draudžiamas bei ko

nizacijos uždarinėjamos, bet 
niusų lietuviški komunąc:ąi to 
neboja. Jiems visai u,cg.'dvpje. 
|<ad dėj jų zųrzejųjm vąįdž a

Kai ya$ąęm 1/i d- buy.o kai 
bama apie L'ctuvos dabar i ai 

lai komunaciai elgės 
ląip, kaip pąjudintas širšių i z-

apsiramin.tį, nes W nąipego i ' 
tuviai pasipiktino jais r jų 
zurzėsimą paneigė. Tokiu budu 

' Lietuvos nepriklausomybės sų- 
' kaktis buvo gražiai paminėta.

Paskutiniais keliais metais 
. klubas laikydavo bazarus. Lr j 
dimąs bązarui laikyti buvo iš 
gautas ir šiais metais. Bet štai 
staiga policija ta leidimą at-
šaukė. Matyti, atšaukė dėl to 
kad Į klubą
“Laisvė”. Tą dovaną klubui už- 
fundijo šuninės penktakojai.

Jeigu klubo nariai nesudraus 
penktakojų ir leis jiems teršįi 
klubo patalpas 
ratura, tai gali

atei i

komunacių li-te- 
susilaukti labai

Juk niekam 
kad jau kelios kitataučių orga
nizacijos ^skąŲdžįai nųkęųtėjo

nėra paslaptis,

No. 4730—Pavasarinė suknelė. Nu
kirptos mieros 14, 16, 18 ir 20, taip
gi 32, 34, 36, 38, 40 ir 42.

NąrW gaątl vieną ar <au- 
giau ^ PŪrsdytu pgvyzdįių 
prąsome iškirpti pąduęt> bian- 
kut£ arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mUrą ir aii-

varde ir adresą. KieiprieM pa« 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliai* karta užsaky
mu. LaįSjcus wlpa adresuoti: 
plapjienos Patįern Dępt., 1739 
So. Halsted St., Chicago, iii.

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 §• HaĮeted §tSf Chicąfo, HL

Čia įdedu 16 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdi No—.-..., .
Mieros ___.___ ____ per kratine

’ “(Vardaslir pavarde)

(Adresas)

™a®K£W"r“
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Pier MilI.

AustralietisTom Keti
Tom Keti atvyko iš Australi

jos 1916 m. kaut’s su vokiečiais 
ar kuo kitu, jo paties žodžiais 
tariant: “to have a bit of fight- 
ing“, t. y. mušti ir pačiam gau
ti smūgius: be to, man rodos, 
norėjo pažinti pasaulį. Jame 
kaip ir daugelyje jo korpuso 
Anzac (Australian of New-Zea- 
land Anny Corps) drauguose 
buvo įgimtas palinkimas kovai 
ir klajojimui. Jo turtas tuo mo
mentu, kuomet jis užsirašė lais- 
vanoriu, susidėjo vien iš gele
žinio pundelio — billy — ir po
ros plieninių ilgų žirklių, šiame 
pundelyje jis pats sau virė pie
tus po eukaliptais Adelaidy pla
čiose stepėse, kur jis ypač mė
go klajoti. Sus kūri ugnį, išsii
mi iš konservų skardinės mėsos 
gabalų ir verdi jį rudelyje — 
billy — jei pats nenušovei triu
šį. Po pietų gali ramiai išsities
ti medžio paužsmėje ir miego
ti iki ryto. Gi žirkles buvo jo 
gerbiamo amato įrankiai: Tom 
Keti kirpdavo avis ir todėl visą 
gyvenimėlį klajojo iš vienos 
vietos į kitą.

Be šio judomo turto jh» dar 
turėjo moleskines kelnes, rau
doną flanelės bliuzę ir plačia
brylę skrybėlę. Jam buvo labai 
nemalonu a ts‘skirt i su raudona 
bliuze pake č'ant ją į khaki 
spalvos, nustatyto; anglų karo 
vadovybės, bet skrybėlė pasili
ko, nes ji skaitėsi formine ke
pure ko on.’a es ann’jes. Tuo 
jis labai didžiavosi sk'Htvdames 
save ypatingos kariuomenes da
lies nariu.

Jis man ilgai patenkintas pa-

KAINUOJA MAŽIAI 

NEGU | y a j 
PORAI

Nudažyti ' Į
Langines /C.
Su Dažais

ECRU CURTAIN DYE\
in*

3 už 25

I Visose Vaistinėse ir
Smulkmenų Krautuvėse

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

VISI TELEFONAI:
ATLANTIC 4290

DYKA! Aprokavimas
NEREIKIA NIEKO ĮMOKĖTI, 

36 Mėnesiai Išmokėjimui. 
Tikra lietuvių kompanija.

SOUTH GENTER PLUMBING &
HEATING SUPPLY COMPANY

6 West Garfield Blvd. gUVKR, .

COPft. NGGOLGCRAFT SGRVICG, INC

CROCHETED SQUARE PATTERN_2786
No. 2786 — Mezginiai stalui padengti

I NAUJIENOS NEEDUECRAFT DEPT., No. 2786 |
| 1739 So. Halsted 8L, Chicago, DL |

| čia Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No--------- ......

I Vardas ir pavardė.

y l> 1 ffpĮRii 1 -E

Kf
/j

’ fu• į

NAUJIENOS, Chicago, Ui.
-----  ■    .. —i ... — . —A - . ■  ■ ' r - -. -y t

Ištekės •! Tž “Pirmojo ir Vienintelio

sutvar

arcus
VISOKIAU

DŽIAGŲ

DABAR LAIKAS INVESTUOTI PINIGUS I

00K OF PATTEROS

Mokame ZVi Nuošimčio ant Visų Investmentų
Vardas

Adresas

Miestas

Apkain.
Nemok

ILLINOIS 
BELL 
TELEPHONE 
COMPANY

NAUJIENOS 
1739 So .Halsted Si 
Chicago, HL

naujienų-acme

ŠIŲ KITŲ STA
TYBOS ME-

VIRginia
1515

4030
Archer Avė.

RYTINE RADIO 
VALANDA 

— iš stoties —

3451
Archer Avė.

KAINA 15 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:

Tplephotė
Deanna Durbin, devyniolikos metų gražioji kino 

žvaigždė, su Vaughn iPaul, 25 metų amžiaus, jos “pir
muoju ir vieninteliu bernužėliu’’, išsiima Los Angeles 
mieste vedybų leidimą. Jaunoji pora apsives balandžio 
18 dieną.

• Lėnty '
® Medžiagų

Stogams
© Medžio 

Reikmeny 
Statybai

, Jūsų indėliai apdrausti iki $5,000.00 per Federal Sąvings and Loan Insurance Corporation, 
VVashlngton, D. C,

Kasdien nuo 8:45 v. ryto 
iki 9:15 vai. ryto. ; .

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

Pirmadieniais taipgi 7:00 
vai. vakare.

Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus Įdomius 

pranešimus.

kyti “Išjungimus” taipgi 
naujus “Įvedimus” ir .pa
keisti iki-paskutinės minu
tės adresų, numerių ir var
dų permainų sąrašus. •

Musų didžiausias troški
mas yra nepalikti jus be 
telefono persikrau s t y m o 
dieną nei minutės ilgiau 
negu reikia. Todėl, prašom 
mums kuo anksčiausiai pra
nešti, kai rengiatės persi
kraustyti.

—Sir, aš nežinau ar tamsta 
mane išganei, bet dabartiniu 
momentu tąmstaa save gelbsti. 
Taip visuomet būna! ’

Nuo tos dienos jis daugiai! 
prie manęs nekibo. Aš tuo ne
siskundžiau...

Vertė St. Miščikas žiemys 
1940—VII—3 d.

Lawme Deniai Lab.
Kamb. 80b 
antrad. ir 

iki 7 v. v.
—Antras Aukštas 

2-ras aukš.
i 8:30 v v 
Ofisas Atdaras 
10 iki 4

Auti 
visame anklo-sal 
ine pasaulyje.

—Tamsta ateistas? Šis žodis 
gal tamstai suprantamas?

— Apsaugok mane, viešpatie!
- sušuko nusigandęs, nepaten

kintas, lyg bučiau jį paskaitęs 
rasikaĮteku, Keti.
Mat, jis, kaip daugelis jo tau- 

Jcčių, tebetikėjo naiviai ir nuo
širdžiai. Nėra ang’ų k. Įmes 
žmogaus kinis nesikratytų šio 
sit.k n.r. o kritikos. Jis dargi Į- 

'•-;itikinęs, jog tai negal ma dargi 
kritikuoti. Tai, viena iš jo indi 
vidualizmo ribų: yyą (ir k tos 
Jis m nikiau b;dų užsigavęs, j T 
bučiau jo užklausęs ar jis anar
chistas arba latras.

Aš atsiprašiau/
—Ne lai, — tarė Tom Keti. 

—/Bet kuriems galams šie po
nai kiša savo nosį ten, kur ne
reikia? O tuo labiau frontai!; 
kariuomenėn, kuomet jie patys 
nekovoja? Be to, visa jų išvaiz
da rodo kad jie tamstą nori 
nuolatos erzinti., Buvo vienas, 
panašus, musų batalione, kuris 
prie manęs visą laiką buvo pri
kibęs. “Pagalvokite apie sielos 
išganymą’’, — sakydavo jis, 
“pagalvok, sūnau mano, apie 
sielos išganymą. Išganyta ji? 
Pasiruoškite, kad dievo malonė 
lamstą globotų.’’

Man niekieno pagalba nerei
kalinga malonių išprašymui. Aš 
australietis! Suteiks man ją, 
kuomet dievas ir aš pats pano
rėsiu. Priešingu atveju ką reikš
tų mano laisvė... mano laisva 
valia, kaip jie tvirtina?.. Kuni
gas reikalingas kad tai įvyktų? 
Tad kodėl nere'kalingas impe
ratorius man vadovauti? Kodėl 
nepašaukti Wilhelmo?.. Aš 
stengiausi jį įtikinti, bet, rodos, 
jo ausys buvo užkimštos, by 
God! Jis man nuolatos kartojo: 
“Atmink pragarą, sūnau mano! 
Ar negeriau bus tamstai sėdė Ii 
ir garbinti visagalį viešpatį, ne
gu kepti pragaro amžinoje ug
nyje.“

—Aš eisiu, kur norėsiu — ti
kinau jį 
gos bilieto neprašysyiu.

Nesutikau aš žmogaus su di
desniu noru kištis į svetimus 
reikalus, kaip šį kunigą.

“Aš noriu tamstą išganyti, — 
kalbėjo jis. — Pažvelkite į sa
vo draugus, štai tą ar kitą. Aš 
juos išganiau. Dievas panoro iš
rinkti mane tarpininku jų išga
nymui Jie tamstai puikus pa
vyzdys.’’

Patarimas sekti kažkieno pa
vyzdį man dar biąuriau, negu 
Visa šita, skambėjo. Aš, aš,/Toni 
Keti ir ne kažkitas. Nenoriu bū
ti kitoniškas!

Pagaliau jis mane’ paliko rą-

FOR NEW

PACKARD - CHRYSLER - PLYMOUTH

Per persikraustymų sa 
vaitę paimam žymiai dau 
giau tarnautojų

Klausykitės “THE TELEPHONE HOUR” kas 
Pirmadieni, 7 P. M., WMAQ.

30 N. DEARBORN 
Atdara iki 6 v. v 

Ketvir.
3945 VV. 26th
1724 S. ASHLAND 

Atdara i!
VidurmiesČio

Sek m.

Atrodykite Metds Jaunesni 
NATŪRALIAI ATRODANTI

Dantų Neitai

ei ik lizm s nežinomas 
didiiulia-

Trumpam laikui praslinkus 
vokiečiai pradėjo pulti, kad at
siimtų nuo musų Viši, kur mes 
jau taip gerai buvome įsiruošę 
aukštumose, kur nebuvo tiek 
purvo kaip k-tose vietose. Ku
nigas buvo taip pat ten įsikrau- 
stęs, matyti, nenorėdamas po 
balas braidžioti, bet išgirdęs vo
kiečių granatų pųplančių į ap
kasus griausmą ir ^sprogstant iš- 
verčiančius tokias duobes, jog 
mse gaehmi draiki u; maudy
ti, sušuko:

—Ne čia m,'nd*';’ie<a 1 No čia 
manb vieta! AŠ taikos žmogus. 
\š pr’klaiisaii viešpačiui, kurio 
karalystė ne. šiame pasaulyje. 
Tepasako man, kur galėčiau pa
sislėpti. • .. : ‘ ■
' Bet visgi aš suradau tinkamą 
Valėndclę su juo atsisveikinti. 
Aš jam neatidaviau pagarbos, 
“įninki ybti’k bet palinkėjau lai
mi ilgo s k ei: o nūs. A š j a m pasa
kiau; .

PASKOLA'“-“™I UIIV L FĮ išmokėjimais 
nuo 5 iki 20 metų.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

O F CHICAGO 
Mokame 3Vfc% Dividendų 

2262 W. Cermak Rd. Canal 8887 
Ben. J. Ka’zanauskas, Sec.

$1,000,000.00

UNIVERSALSAVINGS&LOAN ASSN
1739 SOUTH HALSTED STREET

PASIŪLOS PAVASARIUI 
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS 

čia Nereikia Cash
Rolfc— 1OO ket. ___________ *1.00
Skystas Stogams Cementas.

(6 gal. ken.) Gal.
Wallboar<i—dideli ImotaU pMa ____  Žc
Plasterboard, pMa ..... —.................  Zc
Maliava, re*. *1.95, specialiai *1.25 
2x6, speciali kaina, pMa ______ _ 3>4c
Cedrinlai Postai <7 pf<ly)     lOc 
116 Obliuotos ir pritaikytos lentos l%c

Ui pMą
Taipgi Cementas, Smiltys, žvyrą! 

NEREIKIA CASH
ApskaltliaTimas Ir Pristatymas Pykai

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

SįSaSlsS’MATYKITE MUS!
Jus persitikrinkite, kad Mes Turime Didžiausį Pasirinkimą 

Puikios Rūšies

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

PJeitai $4
Pataisomi

VIRginia
2332

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US”

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

LIETUVIŠKAS PARDAVĖJAS

CARR-MOODY LUMBER CO.
STANLEY LITWINAS—Generalis Vedėjas

3039 So. Halsted St. VICtory 1272

ĮHVtOMIM

“Tu atsimeni viską
°Gerai padarei, kad telefo; 
nų bendrovei iš anksto 
pranešei, jog mes krausto
mas—turėsim telefoną kai 
tik persikelsim į naują 
butą!”
• Pirmoji diena Gegužės 
yra Persikraustymo Diena 
ir mums—ir didelio persi
kraustymo! Kiekvi e n a i s 
metais šiuo laiku, jūsų te
lefonų bendrovė “perkrau- 
sto” tūkstančius telefonų 
abonentams, kurie maino 
gyvenimo ir biznio vietas.

šakojo ir aiškino, jog mistrali?- 
Į čių korpusas daug geresnis už 
kitus anglų kariuomenės kor
pusus, nes jo kareiviai viską 
moka, gi anglai moką tik kau
tis, gi šis mokslas bevertis. Il
gai jis gyrė savo vientaučius 
iki mes pakilome nuo stalo. Voi 
tik išėjome gatvėn, sutikome 
prancūzų jėgerių pulko karinin
ką, kuriam aš atidaviau pagar
bą atsižvelgiant į jo laipsnį ir 
mano menką padėtį. Bet Tom 
Keti nesujudėjo. Jis dargi ran
kos iš kišenes neištraukė.

—Kodėl tamsta jam. neatlda- 
vėtė pagarbą? Todėl, kad j b. 
prancūzų karininkas? — už
klausiau.

—Aš? Aš jokiam karininkui 
pagarbos neatiduodu. Kam7 
Prancūzui aš dar noriau ati
duočiau. Jie bent supranta, kari 
tai darau dėl jo laispnio, gi an
glų karininkas įsiva zduoja, jog 
kareivis atiduoda pagarbą dėl 
jų kilmės. Aš av.stralielis. O 
Australijoje kilmės žmonėms 
nenusilenkiama. Mes laisvi žmo
nės.

t

Aš pastebėjau, jog viršinin
kas pasilieka vii širinkų r jė 
gų mes turime jo klausyti, su
sitikę privalome prie kepurė' 
pridėti ranką, nors ji butų ir 
plačiabrylė.

—Rikiuotėje aš sutinku jo 
klausyti, — atsakė Tom Keti — 
tuomet j s ‘bes; *, šeimini kas, 
o šeimininko teikia kiaušy ii. 
Bet šeimininkui nenusilenki, 
kuomet su juo susitinki gatvė- 
,e ar b re prie stalo. T .omet 
jis neturi teises nieko reikalau
ti. Gal dar tamsta man patarsi 
ko gero, kunigams atiduoti pa
garbą ?

ir jis paniekinanči i nusispi. - 
vė.

Protestantų dvasiškiai ang’ų 
armijoje, daugumoje, buvo ge
ri žmonės, ši jų neapykanta 
mane nustebino.

- Tamsta ant klerikalas?
— Ką tamsta sakai? —r už

klausė nesupratęs mano klausi
mo Tom Keti.

ūr rY-
Bį^a

Iv-'

Valstija

i
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$6.00 per year outside of Chicago
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Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu:

Metams...............................
Pusei metų-------------------
Trims mėnesiams _ ___ —
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui-----------

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija «______ -—
Savaitei -----------------------
Mėnesiui ______________

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: (Atpiginta)

Metams_____ ............  $8.00
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Bet jeigu prie Mosulo jisai neprieis, — kas tuomet? 
Tuomet jisai bus priverstas maršuoti į Kaukazą, o Kau
kazą jisai gali pasiekti tiktai per Ukrainą. Kelias į Kau
kazą daug trumpesnis, negu į Mesopotamiją (kurią val
do Iraq). Be to, paimdamas Ukrainą,7 Hitleris turėtų 
daug duonos.

KODĖL PIETŲ AMERIKOS LIETUVIAI YRA 
NEORGANIZUOTI IR SUDEMORALIZUOTI?

įvairios nuomonės apie sutartį
yra 
ma

Kaip buvo galima laukti, rusų-japonų sutartis 
komentuojama įvairiai. Valstybės sekretorius Hull 
no, kad didelės svarbos ji neturi, nes ji tiktai konstatuo
ja tą padėtį, kuri buvo tarp SSRS ir Japonijos pastaruo
ju laiku. Valdžios sluoksniuose Londone manoma, kad 
bolševikų-japonų paktas esąs nepalankus ašiai, kadangi 
Sovietų Sąjunga dabar galėsianti drąsiau priešintis Hit
leriui,

Tuo gi tarpu Berlynas yra patenkintas. Jisai sako, 
kad, pasirašydama tą sutartį, sovietų Rusija sutiko pri
imti “naująją tvarką”, kurią Vokietija, Italija ir Japo
nija vykdo pasaulyje. Jeigu šitas Berlyno aiškinimas yra 
teisingas, tai negali būti teisinga Anglijos politikierių 
nuomonė, kuri griežtai jam prieštarauja.

Dėl Maskvos pakto yra daugiausia už visus susirū
pinę kinai. Net Kinijos komunistai viešai reiškia savo 
nusistebėjimą ir pasipiktinimą, nes jiems visą laiką Mas
kva sakė, kad su japonais politinių sutarčių ji nedarys. 
Kinai laiko tą Stalino žingsnį jų respublikos pardavimu.

Labai galimas daiktas, kad šita nuomonė pasirodys 
esanti teisingiausia. '

Smūgis Kinijai
Ar Stalinas susitarė su japonais pasmaugti ir su

draskyti Kiniją, kaip kad jisai ir Hitleris 1939 metais 
padare su Lenkija, — kol kas dar nėra aišku. Bet Mas
kvos paktas, kuris buvo pasirašytas Velykų dieną, jau 
sudavė skaudų smųgj kinų respublikai.

Prie pakto yra pridėtas, kaipo, jo daF% pareiškimas, 
kuriame sakoma: v > 4

. . Sovietų Sąjungos ir Japonijos valdžios... 
iškilmingai pareiškia, kad Sovietų Sąjunga pasižada 
respektuoti teritorinę čielybę ir neliečiąmybę Man
čukuo, o Japonija pasižada respektuoti teritorinę 
čielybę ir neliečiamybę Mongolijos, žmonių Respu
blikos.”
Mančukuo, kaip visiems žinoma, yra Kinijos provin

cija Mandžurija, kurią anąmet japonai pagrobė ginkluo
ta jėga ir pavertė neva nepriklausomą valstybe. Tikru
moje Mandžuriją valdo Japonijos militaristai.

Tokią pat “lėlių valdžią’’ turi ir vadinamoji Mon
golijos Žmonių Respublika, tiktai ją kontroliuoja Mas
kva. Šita teritorija irgi yra smurtu atplėšta nuo Kinijos. 
Ji pirmiau buvo žinoma, kaipo Orutinė (arba Išorinė)' 
Mongolija. Ją yra pagrobę bolševikai.

Tokiu budu Stalinas sutiko pripažinti japonų pa
grobimą Mandžurijos, o japonai sutiko pripažinti bol
ševikų pagrobimą Mongolijos. Tikra plėšikų sutartis!

Kapitalistiška Amerika, kuriai Stalino pastumdėliai 
nuolatos prikaišioja “imperializmą”, japoniškos Manču
kuo valdžios nepripažįsta. O sovietų Rusijos diktatorius, 
kuris per metų metus skelbėsi esąs “vienintelis tikras 
Kinijos liaudies draugas”, suteikė tam Japonijos milita- 
ristų padarui formalų pripažinimą.

Kaipgi tad galima dar abejoti, kad Stalinas yra to
talitarinių banditų partneris?

Ar gali kilti karas tarp Rusijos ir 
Vokietijos?

Žmonės, kurie dar vis laukia konflikto tarp Maskvos 
ir Berlyno, pranašauja, kad Stalinas su Hitleriu susi
pjaus dėl Ukrainos ir Kaukazo, šitokį susirėmimą nu
mato ir Anglijos premjeras Churchill. Neseniai jisai sa
vo kalboje parlamente įspėjo Maskvą, kad naciai “go
džiomis akimis žiuri į Ukrainos kviečių laukus ir Kau
kazo aliejaus šaltinius”.

Paprastai šis dalykas yra įsivaizduojamas taip.
Hitlerio lėktuvams ir motorizuotoms divizijoms rei

kia labai daug gasolino ir alyvos. Romanija šitų medžia
gų negali jam pristatyti pakankamai. Jisai nori prasi
mušti per piet-rytinę Europą (Balkanus) į Mažąją Azi
ją ir pasiekti Mosulą (Mesopotamiją), kur yra trigubai 
gausesni aliejaus laukai, negu Romanijoje. Jeigu šitas 
žygis Hitleriui pasisektų, tąi gasolino problema butų iš
spręstą. , f "•

R*.

KINIJA PASIDARĖ 
“PRIEŠAS”

gai būt, lenkai pasidarys sukal
bami.

Dar nėra žinoma, kokių slap
tų paragrafų turi sovietų-japo- 
nų sutartis. Galimas daiktas, 
kad Stalinas susitarę su japo
nais dėl Kinijos kailio. Ar šis 
spėjimas yra tikras, bus gali
ma numanyt iš to, ką Maskva 
jr jos klapčiukai sakys apie Ki
nijos vyriausybę. Jeigu jie tą 
vyriausybę niekins, taį bus žen
klas, kad yra ruošiami agresin
gi žingsniai prieš kiniją.

Įdomu, kad lietuviškuose ko- 
munacių leidiniuose jau prasi
dėjo atakos prieš Chiang Kai- 
sheką. Vienąme jų rašoma:

( “Chinijoje dalykai nesi tai
so. Chiang Kai-shekas pradė
jo kreivą politiką. Pataikau
damas Amerikai, jis pradėjo 
griauti bendrą, frontą tarp 
Komunistu Partijos ir Kuo- 
mintango. Iš to jo žygio Chi- 
nijai gero neišeis. Pasinaudos 
tik Japonijos imperialistai.”
Kitas stalincų organas rašo:

“Pastaruoju laiku gen. 
čiang Kai-šekas ėmė puldi
nėti Kinijos liaudies kariuo
menę ir komunistus, nors jie 
yra liaudies fronte su čiango 
partija...

“Čiango politika Japonijos 
imperializmui pasitarnavo.

“Kita, jis ir jo klika, kurie 
visai niekieno valdžion ne
rinkti, antru kartu įrodė, kad 
jiems, ne Kinija rupi, bet iš
silaikymas valdžioj, nežiū
rint, kiek tas Kinijos liau
džiai atsieitų.

“SSSR matomai rado rei
kalingu pakeisti kiek savo 
nusistatymą Kinijos reikalu.”
Aišku, kad tuodu abu komu- 

nacių leidiniai semia savo įkvė
pimą iš to paties šaltinio. Ata
kos prieš Kinijos vyriausybę 
prasidėjo. Jeigu jos nebus At
šauktos, tai teks daryti išvadą, 
kad Maskva susitarė su japo
nais kinų respublikos sąskaitom

ISTERIŠKAS STRAK 
SĖJIMAS

Prieš keletą dienų “Naujie
nose” buvo įdėta Lietuvių In- 
formącijos Biuro prisiųsta ži
nia apie tūlų Dzūkijos sričių. 
gyventojų protestus prięš rusų 
kalbos vartojimą mokyklose, 
kaipo desįomos kalbos, nors 
kaimiečiai ir jų vaikai tose sri
tyse “nuo amžių tiktai lietuviš
kai tekalba”.

Del šitos žinios kažin kodėl 
labai įsikarščiavo Stalino čebat- 
laižiai. Jie rėkia, [<ad ta žinia 
esanti suklastota.

Tyčia palyginome L. I. B. ži
nią su tilpusiu Kauno oficioze 
straipsniu. Straipsnyje tarp kit
ko sakoma, kad į Dzieveniškių 
apylinkę buvo atsiųsti valdžios 
atstovai, kurie lankėsi aplinki
nių kaimų mokyklose ir dalyva
vo mokinių tėvų susirinkimuo
se.

“Beveik visuose aplinki
niuose kaimuose vietos gy
ventojai yra lietuvių tauty
bės ir prašo lietuvių dėsto
mosios kalbos savo mokyklom

<!

AR LENKAI NEPA
TAISOMI?

Praeityje buvo daug lenkų 
nusidėjimų kitoms tautoms. 
Todėl dar ir šiandien yra plau
čiai pasklidus nuomonė, kad 
lenkais negalima pasitikėti, 
nors dabartinis karas atnešė 
jiems skaudesnių nelaimių, ne
gu kam kitam.

Tačiau naujieji Lenkijos va
dai Anglijoje tariasi su čekoslo- 
vakais. Jie planuoja, kad po ka
ro tos dvi tautos susijungtų fe
deracijos ryšiais. Čekoslovakai 
tam, matyt, pritaria. Kai ku
riuos žmones šitoks čekoslova- 
kų, o ypač jų lyderio Benešo, 
nusistatymas stebina. Pav. vie
nas “D-go” bendradarbis sako:

‘^Šiandien Benešąs... jau 
nėra daugiau buvęs apsukrus 
diplomatas Benešąs. Dėtis su 
lenkais reiškia, arba ilgainiui 
lenkams pasivergti arba vėl 
kartu su jais, lenkais, palai
doti atlaimėtą nepriklauso
mybę. Vargiai Benešąs to ne
žinotų.”
Bet jeigu Benešąs žino, ko

kie praeityje buvo lenkai, tur 
būt, jisai yra įsitikinęs, kad jie 
ateityje bus kitokie.

Pirmiau lenkus valde bajori
ja. Ęaip ir visų tautų “aukšta
sis luomas”, ji buvo pasiputu
si, atžagareiviška ir neprotinga. 
Bajorų politika Lenkiją pražu
dė. Bet dabartinis karas to luo 
mo galybę sunaikino, ir ji var
giai bus atgaivinta. Tuomet, I foten salos.

Taip rašo oficiozo korespon
dentas. Toliau tas pats kores
pondentas dar pažymi, kad 
“Druskininkuose ligi šiol dėsto
moji kalba buvo rusų.”

Aukščiau paminėtoje žinioje 
kaip tik šitie faktai ir buvo nu
rodyti; kad lietuvių apgyvento
se srityse bolševikų “švietimo’' 
komisarai buvo įvedę mokyklo
se rusų kalbą, kaipo dėstomąją 
kalbą, t. y. rusų kalba buvo 
viskas desibma. Gyventojai tu
rėjo kelti protestus prieš tai. 
Tuomet valdžia atsiuntė savo 
atstovus ištirti dalyką, ir jie pa
tys įsitikino, kad žmonės rei
kalauja lietuviškų, o ne rusiš-

Vadinasi-, žinia buvo visai tei
singa, ir jeigu Maskvos klap
čiukai dėl jos rėkia, tai arba jie 
tyčia nori apmulkinti publiką, 
arba jie nesupranta, kas Kau
no oficioze buvo parašyta.

IVAlRlbSžlNIOS
f ------1!

Jugoslavai paėmė 
Durazzo uostą

Labai daug kam iškyla pana
šus klausimas, o ypač stebėto
jams iš užsienių, ant ko paduo
dama įvairių pasiteisinimų, bet 
iš teisybės lyg neišdrįsdami at
skleist! tikrosios priežasties 
švaistosi viepi kitiems ir bend
rai rodosi kokia tai “makalynė ’ 
tarpe lietuvių kolonijų.

Bet pagaliau reikalinga iš
vilkti aikštėn tokius skandalin
gus faktus, kad pekųrioms as
menybėms pejaųku ątsirąsti tų 
faktų ^viešoje (aš pasistengsiu 
neįvardinti pavartėmis ir tik 
nurodysiu bendrais bruožais) 
ir kiekviena kolonija Jai sau 
sprendžia ir teisia tarp savęs.

Kiek jau žinoma į Ple.ų A- 
meriką buvo laisviausias iške
liavimas. Keliavo gerus elemen
tas, bet keliavo iv blogas ele
mentas, žinoma, pastarojo labai 
mažai. Blogu elementu skaitau 
komunistus. Visiems tai nėra 
paslaptis, ^ad nekųrie atvyko 
išbėgę iš kalėjimų, ištrepitieji 
ir t.t. Jie atvyko net su sveti
mųjų valstybių pasais, o keli 
asmenys Lietuvoje įsibriovė ap
gaulingai į valdiškas vietas ir 
gavo čion paskirimųs oficialiai 
atstovauti ir veikti lietuvių iš
eivių tarpe kaipo “pateptieji”. 
Didžiuma apie tokios rųšies e- 
migrantus gerai žinojo, bet ma
nydami, kad jų mažuma tai be 
jėgos ir nevienas sakėsi: ką jie 
mums gali blogo padaryti. Bet 
pasirodė kitaip. Kad ir mažiau
sias komunistų skaičius, bet ko
kioje kolonijoje arba pavienėj 
organizacijoj atsiranda, tas jos 
neapdraudžia nuo komunizmo, 
nuo komunistinės krypties. Keli 
desėtkai komunistų sudemorali- 
zuoja milioninę minią, ypač to
kiose šalyse, kur komunizmas 
dar neįgyvendintas, vadinasi 
kur dar neparodė tikrojo savo 
veido. Jie, komunistai, atvažia
vę čioh P. Amerikoje iškriko 
tiksliai'ir gerai apgalvotu planu, 
nes kartais suvažiavę vienon 
vieton perdaug — tuojau persi
keldavo reikalingose pozicijose 
(turiu daug kompromituojan
čių laiškų kaipo įrodymui nuo 
panašių “typelių” nuo tų laikų 
kuomet aš dar buvau vienoje 
laivyno bendrovėje tarnautoju 
ir sekiau jųjų judėjimą) ir pra
dėjo planuotai veikti. Jie metė
si ir prie katalikų ir prie socia
listų ir net prie tautininkų. Rei
kia pastebėti, kad jie niekad ne
buvo eiliniais, nieko nereiškian
čiais nariais, bet visi alei vieno 
įsiskverbdavo į valdybą. Atsidū
rę viršūnėse, jie nesėdėdavo 
rankas sudėję. Jie žinojo kas 
daryti, kaip veikti ir tuojau 
organizacijos vadovybė buvo 
pilnoj jų kontrolėje. Jie visi 
specialistai, išėję komunistų 
stažą, dalyvavę toj ar kitoj re-

ATĖNAI; buk 14 d.—Turima 
žinių, kad jugoslavų kariuome
nė paėmė įuostą Durązzo Alba
nijoj. Itaįąjįbandė atgauti Sku- 
tari, bet jiįl buvo sunaikinti.

Vokiečių orlaiviai norėjo 
bombarduoti jugoslavų ir grai
kų kariuomenę Albanijoj, bet 
jų bombaiiešiams britai pasto
jo kelią. į

Britų aviacija ties Korica už
puolė nacių bombanešius ir

vai buvo numušti.

ANTRAS NORVEGIJOS PA
KRAŠČIŲ UŽPUOLIMAS

LpNDONAS, bal. 14 d.—Nor
vegų karo Ja ivas įsiveržė į kitą 
Nojvęgijtfs, uostą ir pądarū Ra
čiams didelių nuostolių.

Norvegų laivas padegė alie
jaus dirbtuves ir apšaudė vietos 
Quislingo pamuš. Norvegų lai
vas darė šias operacijas su bri
tų laivyno vadovybės žinia.

Tvirtinama, jog jau padary
tos trys panašios operacijos. 
Pirmą kartą buvo užpulta Lo-

Kaltina Darbų 
“Pardavinėjimu”

Dariaus-Girėno 
Narės Ruošiasi 
“Poppy” Dienai

yraSouth Chicago kalėjime 
uždarytas westsidietis, Charles 
Matus, gyvenęs adresu 2404 S. 
Sawyer avenue. Jisai yra kalti
namas viliojimu pinigų paka- 
dais parūpinti darbus ir paliuo- 
suoti vyrus nuo drafto.

Nuo 18-kos žmonių, sako kal
tinimas, Matus gavęs po $11 ir 
net iki $50.

karnai prityrimo komunistinėj 
darbuotėje. Jie visi geri agita
toriai — provokatoriai, kas raš
tu, kas žodžiu, kas mitingine 
taktika. Jie paėmę palaipsniui 
vieną organįząciją po kitos pra
dėjo šeimininkauti ir sau pavo
jingą elementą lengvai išprovo
kavo. Žinoma geresnioji dalis 
atstojo ir bandė vėl tvertis or
ganizuotis, bet šie vėl su nau
ju elementu (kitais emigran
tais nežinomais) pasimaišydavo 
ir vėl viskas iširdavo! Socialis
tai irgi buvo išsklaidyti į “šipu
lius” ir taip visi dasigyveno, 
kad visuomenei nubodo klausy
tis provokacijų ir dalis likosi 
neorganizuota ir demoralizuota 
mase, kuri geriau'pasiduoda iš- 
tautėjimui.

Trumpais žodžiais tenka pa
žymėti faktas, kad1 būrelis ne
sąžiningų, su niekuo nesiskaL 
tančių gudruolių uždėjo lietu
vių kolonijoms R Amerikoje 
jjungą, kurio jos nepajėgia ligi 
šiandien nusikratyti.

Dr. Pranas šacikauskts

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE"

Nemažins Amžiaus 
Karo Tarnybai

Drafto administracijos lega
lia patarėjas, Col. Carlton S. 
Dargusch, kolegijų suvažiavi
mui Drake viešbutyje vakar pa
reiškė, kad armija nemano ma
žinti amžiaus klasifikaciją nuo 
21 iki 18 metų amžiaus jau
niems vyrams karo tarnybai. 
Bent per metus laiko armija 
neims vyrų, jaunesnių kaip 21.

Balandžio 23 rengia vakarėį 
veteranų naudai

Kaip kiekvienais metais, taip 
ir šįmet Dariaus-Girėno Ame
rican Legion Posto narės iš 
anksto ruošiasi metinei “Pop
py Dienos” rinkliavai, kuri šį
met įvyks gegužės 26 d.

Surinkti pinigai yra sunau
dojami Didžiojo Karo vetera
nams, kurie buvo sunkiai su
žeisti didžiajam kare ir negali 
darbo dirbti, arba net dabar 
tebėra prirakinti prie lovų li
goninėse.

Card ir bunco
Tos dienos reikalams Da

riaus-Girėno nares rengia card 
ir bunco vakarėlį Legiono sa
lėje, 4416 S. Western avenue, 
ateinantį trečiadienį balandžio 
23 d. Bilietai yra tiktai 25c.

Parengimo viršininkės šį 
kartą yra Mrs. J. Klikunas, 
4014 Brighton Place, ir Mrs. P. 
Lukas, 7139 S. Rockwell st.

B. Margei

t <

Išteisino Manteno 
Viršininką

[domi Paskaita
18 Apylinkėje

Aukščiausias valstijos teis
mas Springfielde išteisino A. L. 
Bowen’ą, buvusį Manteno ligo
ninės viršininką. Apskričio teis
me jisai buvo atrastas kaltas 
ir nubaustas $1,000, už taria
mą nepildymą pareigų. Dėl jo 
nerūpestingumo ligoninėj buk 
kilusi šiltines epidemija, kurio
je žuvo 60 žmonių.

Filmas Apie 
Gegužės 6

studijosRKQ,„ Radio filmų 
skelbia, kad apie gegužės 6 Chi
cagos Palace ir Wood teatruo
se pradės rodyti filmą “Citizen 
Kane”, kurį pagamino (ir svar
biausią rolę vaidino) garsus ak
torius, Orson Welles.

Buvo daromos pastangos ši
to filmo rodymą sustabdyti, nes 
jisai nelabai palankioje švieso
je perstato garsų laikraščių lei
dėją (Pavarde neskelbiama, bet 
atrodo, kad tai Hearstas).

Ragina Agituoti už 
4 Metų Kolegiją 
Chicagai

Reikia [ęgislaturos pritarimo

Chicagoje yra susidaręs “The 
Chicago Four Year College Co- 
mmittee”, kuris kovoja už įs
teigimą pilnos, nemokamos ko
legijos, užlaikomos miesto lėšo
mis.

Dabar veikia kelios miesto 
kolegijos, bet jos yra tik dviejų 
metų.

Kolegijai įsteigti valstijos le- 
gislaturai reikia priimti įstaty
mo projektą, taip vadinamą Bai
lių No. 44.

Komitetas kviečia ehieagie- 
čius raginti savo atstovus legis- 
laturoj bilių balsuoti.

“Smek” Karalaitė 
Chicagoje

Kviečią į “stintų karnivalą

Iš. Espanaba, Miehigano, į 
Chicago yra atvykusi plė Lin
da Johnson kviesti chicagiečius 
važiuoti į “Smelt Karnivalą’*, 
kuris šeštadienį įvyks tame 
mieste. (Ten jau yra prasidė
jęs taip vadinamas “Smelt” žu
vų sezonas, ir jų galima pagau
ti, paprastais kibirais, tiesiog 
svarus.

(Lietuviškai žodynas smelt 
žuvis vadina stintomis^

Kalbės apie Amerikos 
kontinento gynimą

18 APYLINKĖ. — Howell 
Neighborhood House rūmuose, 
18 ir Racine, ateinantį pirma
dienį įvyks įdomi paskaita ir 
diskusijos apie Amerikos kon
tinentą ir jo ginklavimą apsi
gynimui nuo diktatorių pavo
jaus.

Kalbės Irvvin M. Rainer, žy
mus Chicagos advokatas ir 
tarptautinių reikalų žinovas.

Pradžia 8 v. v., įžanga ne
mokama.

Ponas Teisėjau!’
Ponas Teisėjau!

Smarkiai raudonuoja teisė
jas .John Gutknecht klausyda
mas bylą miesto trafiko teisme. 
Gal dabar nebaudžia taip aš
triai trafiko patvarkymams nu
sidėjusius motoristus.

Pereitą sekmadienį Gut
knecht važiavo per LaSalie 
miestelį, Ilk, — ir nusižiopso- 
jo...

Policija jį pasivijo, išbarė už 
važiavimą 55 mylių greitumu 
30 mylių greitumo zonoje, ir 
— paprašė draiverio laisnių. 
Tik iš jų policistai sužinojo kas 
jų nusikaltėlis.

Negana to, laisnių kortelė ne
buvo pasirašyta, kaip įstatymai 
reikalauja, ir kaip pats teisė
jas Gutknecht ne vieną 
spėjo padaryti.

[domi Elektros 
Paroda

per

puCommonwealth Edison 
muose, prie Clark ir Adams, 
dabar vyksta labai įdomi “Elek
triško Gyvenimo Paroda” — 
vėliausių elektros aparatų gy
venimo patogumui padidinti. 
Įdomybe yra “Elektro”, mecha
niškas žmogus, kuris kalba, 
vaikšto ir ruko.

Mirė Teisėjas
J. J. Sonsteby

Vakar Tampa, Floridos ligo
ninėje širdies liga mirė John J. 
Sonsteby, Chicagos municipia- 
lio teismo vyriausias teisėjas.

Jisai buvo 62 metų amžiaus 
ir per paskutinius tris mėnesius 
sirgo gana sunkiai. Jis buvo nu
vykęs pas dukterį poilsiui.

Sonsteby ėjo pareigas teisme 
nuo 1930 metų. Jo vietai užpil
dyti tur būt įvyks specialiai rin
kimai lapkričio 4 d.
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“LIŪTŲ KARALIUS” CIRKE

Kiekvienoj valstijoj randasi 
biuras, vardu Bureau of Vitai 
Statistics, kur valstijos visi gi
mimai užrekorduojami.

Kadangi šiandien tiek daug 
žmonių reikalauja gimimo cer- 
tifikatų visokiems tikslams, tai 
mes čia paduosime adresus, kur 
žmonės gali kreiptis.

Bile asmuo, gimęs po biuro 
įsteigimo, arba jeigu rekordai iš 
kitur valstijoj yra tenais per
kelti, gali gauti gimimo certi- 
fikatą, tik reikia pasiųsti pra
šymą biurui ir su prašymu pa
siųsti piniglaiškį, kiek pinigų 
biuras reikalauja už tokį certi- 
fikatą. Jeigu asmuo yra gimęs 
prieš įsteigimą Valstijos Biuro, 
tai gal bus jam galima gauti 
certifikatą nuo miesto ar ap-

skridęs rekordų. Atsargini per
skaityk informacijas apie savo 
valstiją ir sužinok katram de
partamentui reikia rašyti. Pa
duok pilną vardą, vietą ir die
ną gimimo, tėvo pilną vardą ir 
motinos vardą prieš jos ište1- 
kėjimą.

Daug valstijų pavėlina patai
symą klaidingų informacijų. 
Kur gimimai tuoj neužregis
truoti, galima ir vėliau užre- 
korduoti. šiuose abiejuose atsi
tikimuose suisineškite su State 
Bureau of Vitai Statistics. Tas 
biuras pristato reikalingas blan
kas tokiems užsiregistravimams 
ir pataisomis.
Kaip įrodyti, jog Amerikoje gi

męs, kuomet nėr gimimo 
certifikato.

Greater Olympia

CIRCUS
Su garsenybe

Kapitonu TORRELL JĄCOBS 
“LIŪTŲ KARALIUM” 

ir jo Rinkiniu Treniruotų Liūtų, 
Tigrų, Leopardų, ir Panterų, su 

DOLLLY JACOBS 
RUDY RUDINOFF

Meisteris Visų Arklių Trenerių 
ir Jo Garsi Eilė Veislinių Arklių 

PIRMAS VIEN MERGINŲ 
ORO BALETAS

24 Skrendanč^js Gražuoles 
VISA BANDA DRAMBLIŲ 

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

40A ŽMONIŲ PROGRAME
70 AKTŲ!

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

Ložos—$2-20.
Bilietai Dabar Parsiduoda 

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

Seeley 5300
VAIKAMS PUSE KAINOS. 
VISIEMS PERSTATYMAMS

Jeigu asmuo randa, jog jis 
negali gauti gimimo certifikato, 
tai su sekančioms informaci- 
joms jis gali įrodyti ameriko
nišką gimimą:

1. Krikšto certifikatas. Daug 
tikčjimiškų organizacijų, 
ypatingai liuteronų, katali
kų ir baptistų, turi pilnus 
gimimų rekordus sąryšyje 
įsu krikšto rekordais. Toki 
certifikatai privalo turėti 
bažnyčios antspaudą ar 
ženklą. Išgavimui krikšto 
certifikatų reikįa kreiptis 
i parapijos kunigą ar mi
nis terį.

2. Paliudijimas tėvo, gydyto
jo, kuris buvo prie gimimo, 
arba kito 
tikrai žino 
Pabaigoje 
pridedame
jimo, kurį šitie asmens pr

asmens, kuris 
apie gimimą, 

šio straipsnio 
kopiją paliudi

MASTĘR ,WIND0W SHADE C0.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560 '4

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo 
FIRANKOM LAZDAS.. MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS 

1803 VVEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

i TurtasVirš$5,500,000.00
5

Apart Apsaugos, Turime (M rn Ofifį nn 
ATSARGOS FONDĄ ViršOH-JlięUUUiUU

Mokestis 50 centą.
Calif orpia

J Jeigu gimeį pp liepos 1 d. 
1905 <p., rašyk j 
of Vitai Statistics, Sacramentb, 
Calif ornia.

Jeigu, gimei prieš liepos 1 d. 
1905* rašyk t City Health Of- 
fįcer tame, mieste, kur gimei.

Jeigu gimei ąnt kaimo, tai 
rašyk County Recorder, County 
Seat, apskrityje, kur gimei. ’

Mokestis 50 aentų,
I ‘ ■ ’

Ųolorudo
Jeigu gimei 1940 m, ar vėliau, 

rąžyk į State Bureau pf Vitai 
Statistics, Denver, Colorado. >

Jeigu gimei prieš tą laiką, ra
šyk J County C!wk, Couty Seat, 
apskrityje, kw gimei.

Mokestis $1,00',

Connecticut
Jeigu gimei po liepos 1 d. 1897 

m-r rašyk į State Registrar of 
Vitai Statistics, Hartford, Con
necticut.

Jeigu gimei prieš liepos 1 d. 
1897 jn., rašyk į Registrar of 
Births, mieste ar miestelyje, kur 
gimei.

Mokestis 50 centų.
(Bus daugiau)

Garsinkites “N-nose”

ję! Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

A U to v M
Prudential Ins. Co. of America

175 W. Jackson HAR. 2506
Home O/floe NewarK M. J. 
- - - >77!Ava.4432 S. California

Remkite Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO —VVHOLESALE 
4707 S. Halsted St 
Tol. Poulevard 0014

N epriklatisomybė 
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 z planus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $5,000 mokame 3Vfe%.
KETSTUTO SAV1NGS 

and I.OAN ASSOCIATION
JOS M. MOZERIS. Sw.

3236 S. Halsted SŲ C AL. 4118

VISŲ

Motoristų 
ATYDAI!

5 Galionai Aliejaus 
VTMOST MOTOR 

OIL tiktai už 

'2.10!
STATOME NAUJUS

NAMUSKai tik oras atšyla ir dienos pasidaro gražesnės, tai ži
nok, kad netrukus į Chicago atvažiuos ciritas. Vienas jau 
yra kelyje ir Chicago pasiekęs balandžio 18, čia svečiuosis 
iki gegužės 4 d. , <

Tai Greater Olympia Cirkas, kuris šįjnet atvažiuoja su 
nauja atrakcija, 35 metų Terrcll M. Jacobs’u —- tai vadi
namu “Liūtų Karalium”. Jis ir jo žmona Dolly (parodyta 
paveiksle) užsiima žvėrių treniravimu, ir kas seansas cirke 
rodys savo nepaprastus gabumus publikai, Chicagos Sta 
diume, kur cirkas bus apsistojęs,

Bilietai nuo 55c. iki $2.20 — vaikams puse kainos,’ *
' M '

'i'u'.'.l i i ,1 II i j, i i I

Reikia pasiųsti 50 centų už 
tas informacijas,

•.nite 1
Arizona

Jeigu gimei po liepos 1 d.
1909 m., rąšy{k į State Bureau 
of Vitai Sįatisties, Phoenixf 
Arizona, L' .. .

Jeigu gimei prieš liejos 1 d, 
1909 m,, rašyU į County BeeoriL 
er and Clerk of the Superior 
Court, County Seat, apskrityje, 
kur gimei.

Mokėti reįk'ią 50 centų.
Arkansas

Jeigu gimei po vasario 1 d. 
1914 m., rašyk į State Bureau 
of Vitai Slatistice, Little Bock, 
Arkansas.

Jeigu gimei prieš 1914 m. ar 
Little Rock ar Fort Smįth, cer- 
tifikatus galima gauti nuo City 
Clerk tų dviejų miestų.

Tik tuose dviejuose miestuo
se galima gauti gimimo rekor
dus prieš vasario 1 d. 1914 m.

Mūrinius arba medinius 
Taipgi taisome senus

• Parupinam paskolas 
lengvomis sąlygomis

• Jei tyri Jotą, 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

valo išpildyti.
3. Mokyklos rekordai. Daug 

mokyklų rekordų parodo 
gimimo dieną ir vietą. Kad 
gauti iš mokyklos rekor
dą, reikia parašyti, laišką 
į Superintendent of Schools

Moję vietoje,, kur asmuo pir
mą kartą lankė mokyklą.

4. Biblijos rekordai. Daug 
šeimų net iki šiai dienai 
laiko šeimyniškas biblijas, 
kur užrašoma šeimos na
rių gimimai ir mirtys.

5. Apdraudos certifi'katai. Se
ni apdrapdos cęrtifikatai 
irgi neša gimimo dieną ir 
vietą. Kai žmogus apsi
draudžia, jis turi paduoti 
jo tikrus metus.

6..Federalio Cenzo Biuro cer- 
tifikatai. Cenzo Biuras Wa- 
shington, D. C., pristatys 
sulig asmeniško pareikala
vimo žinias apie asmens 
gimimo dieną ir 'vietą. Tos 
informacijos buvo pateik
tos Cenzo Biurui laike gy
ventojų suiskaitymo.

7. Pasaulinio karo, militariš- 
kas užsiregistravimas. Vi
si asmenys,» kurie užsire
gistravo militariškoj tar
nystėj nuo birželio 6 d.
1917 m. iki rugsėjo 12 d.
1918 m. gali gauti nufoto
grafuotą kopiją jų pada
ryto pareiškimo užsiregis-. 
travimo laiku apie gimimo 
vietą ir dieną. Prašymą 
reikia pasiųsti į Adjutant 
General, U.S. Army, Wa- 
shington, D. C., paduodant 
savo adresą ir adresą Draft 
Board užsiregistravimo lai
ku.

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

Atgausit Pinigus Jei Nepatiks
TIKTAI PAS

NO R’GAR GAS and FUEL OIL COMPANY
4800-24 South California Avė. ir

500 West Garfield Blvd. 
(Šįąųrvgkarinis Kampas Normai) 

Klausykitės mysų Rądio Programų kas Trečiadienį, Penktadienį ir 
Šeštadienį, kuriuos leidžia MBM Radio Grupe iš stoties WSBC, 

iteO kil„ nuo 7:00 iki 7:45 vai. ryto.

T—-----•TT’-------

BUICK SALES
VJENINTgLĘ LIETUVIU BUICK’O AGENTŪRA

DOMINIKAS jniRĄITIS — Savininkas
~ .. , AGENTAI

Jongs Rpdtoąg, Jonas Jąjsinskas
Ant kąbanauskąs, H. Rajevyski 

“Sfcorty”

ICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St
Saukit Tel. VJCTORY 0066

NĄUJĄ VIETA:

907 West 35th Street, Chicago
Rez. Te!. VICTORY

• FOTOGRAFAS

/MNGS

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų 
MOKAME DIVIDENDŲ 3V2%

FED
j | Telefonas; LAFAYETTE 2Q22 2499

_ land
LOAN ASSOCIATION of Chicago 

JUSTIN MACKIEVVICH, Pręs. 
4192 Archer Avenue

VIRginia 1U1

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas FOBTSMOUTII 9022 
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta 57.80 
Perkant 5 tonus ar daugiau,

Smulkesni Yra Daug Pigesnį 
sales Tax ekstra.

BLACK BAND LUMP .... *9.75

'■R M.1 >■ T

Aė- -
KIENO KALTĖ?

Bet--
Kas užmokės bilas?

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užl r i- 
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. 63rd St
Tel. ENG. 5883-5840

uropoje
Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasaulio 
įvykius, tai skaitykite “Naujienas”.
“Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.

. Užsirašykite “Naujienas” šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi^ 
cagą), $8.00. Cbicagoje ir Europoje—$8.00.
M.ooey Orderį ar čekį siųskite:

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS
Susipažinimui kopiją pasiųsime veltui.

Ąr JUS galėtumėte užmokėti už padarytus nuosto
lius? Ar JUS galite rizikuoti ilgų metų bylas teis- 
myiosę kurios užtrauktu dar didesnes išlaidas? Įsta
tymui jum? uždraustų vairuoti karą iki skriaudos 
neąllyginto^ Kąm statyti save pavojun? Vairuok 
atidžiai, ir pąęirupink tinkamą apdraudą. Specia- 
lės žemos kąinojs atsako/fiingiems vairuotojams! 
klauskite apie šią apdraudą šiandien!

VISI LIETUVIAI 
REIKALAUJA
PLEITV

Atejkite į Phillip’s Dcntal Labo 
ratory kol kainos žemos

TRU-F1T 
FLEITAI 

Lab. kaina

$9.50
ir aukse

GARANTUOTA MEDŽIAGA
Taisome ir Atnaujiname senus 
pleitus viena .... $1-00 
diena I ir aukš.

PHILLIP’S DENTAL 
LABORATORY 

2358 VVEST «3rd STRECT 
Prospęct 2114

Lietuvis Laboratorijos Technikas 
D. MASKALA

Valandos nuo 10 iki 9, seredomis 
pagal sutartj. Pleitai gaminami 
tik gavus orderius ir įspaudas 

ųųo laisniuotų dentistų.

Jeigu turi baltą ar mėly
ną kortelę, kuri išduota 
tuo laiku, tai ji parodys ta
vo laipsnį ir serijos nume
rį, kuriuos prašyme reikia 
pažymėti.'

VALSTIJŲ BUREAU OF 
VITAL STATISTU S
Alabania

Jeigu gimei 1908 m, ar Vė
liau, rašyk į State o*' 
Vitai Statistics, Montgomery, 
Alabama.

Jeigu giipei prieš 1908 m., ra
šyk į Clerk of Frpbąte Ųpurt, 
County Seat, 
kur gimei.

tame apskrityje,

Rašom visokią Apdraudą
ugnies T. RYPKEVIČIA

SQ. UĄESTED STREET'
K AKAM) V . (NAUJIENŲ NAME)

■ Ii .Iiji III ĮĮMfflfĮllffli Biyjil^lįljii 1.1 ^|i|t Įll.lįm ’ įuOMU

AP VOGIMŲ
IR KITŲ
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Illirkois-Indiana-Micliigan-Wisconsm Žinios |
REIKALAUJA PAKELTI ALGAS JONĖS 

AND LAUGHLIN LIEJYKLOSE
Taipgi Visose Kitose Plieno Įmonėse

G AR Y, Ind. — Laimėjusi 10 
centų algų pakėlimų darbinin 
kams nuo United States Steel 
kompanijos, CIO Plieno unija 
dabar kovoja už panašų pakė
limų visose kitose plieno įmo
nėse.

Unija tokį reikalavimų sta
to ir Jonės and Laughlin Steel 
Co., su kuria dabar irgi veda 
naujos sutarties derybas Pitts- 
burghe, Pa. Ta įstaiga samdo 
apie 24,000 žmonių.

Jau pakėlė algas
U. S. Steel jau pasekė kelios 

didžiulės plieno įmonės, tarp jų:
Youngstown Sheet and Tube 

Co.,
Republie Steel Corporation 
Wheeling Steel Corporation 
Crucible Steel;
Pittsburgh Steel, ir 

American Rolling Mill Co. 
(Armco).

Nusižudė
Ūkininkas

MORRIS, III. — Netoliese 
šautuvu nusišovė 59 metų ūki
ninkas, Frank Briddick’as. Jisai 
turėjęs finansinių nepasisekimų

Illinois Kasyklų 
Operatoriai
Nelauks Sutarties
žada pasirašyti laikinus susita
rimus su angliakasių lokalais

SPRINGFIELD, III. — Ang
liakasių tarpe girdėti kalbos, 
kad Illinois valstijos operato
riai nelauks kol pasibaigs nau
jos sutarties derybos tarp ope
ratorių ir unijos New Yorke.

Taipgi Indianoj
Jie žada pasirašyti laikinus 

susitarimus su United Mine 
Workers lokalais, kasyklose, ir 
skubiai pradėti darbų. Kasyk
los uždarytos jau antra savai
tė laiko.

Panašiai, sako, žada pasielg
ti ir Indiana valstijos kasyklų 
operatoriai.

APIPLĖŠĖ BAŽNYČIĄ
CHAMPAIGN, III. — Iš me

todistų bažnyčios nežinomas 
vagilis pasivogė velykinių aukų 
dėžę, kurioje buvo apie $310.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBVLANCE
DIENA IR NAKTJ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

i—x -i • koplyčios visose
1—1 Chicagos dalyse

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

su POVILU ŠALTIMTERU.

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį •

TURIME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

S. P. MAŽEIKA YARds 1138
3319 Lituanica Avenue YARds 1139

LACHAW1CZ IR SŪNUS
2314 VVest 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 127d

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

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

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

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

Telefonas YARDS 1419.

Bostono Hockey Komanda Laimėjo Stanley Trofėjų.

Bostono Bruins hockey komandos lošikai džiūgauja persirengimo kamba
riuose po paskutinio lošimo prieš Detroit Red Wings, Stanley trofėjos serijose, 
kurį laimėjo 3:1 rezultatu ir kartu laimėjo Stanley trofėjos čampijonatų.

VAGONAS PASIRINKO KEISTA VIETĄ SUSTOTI

’■ . ''' 11 t N U-ACM h

Nustebo šio automobilio savininkas "kada rado geležinkelio vagonų užriog- 
lintų ant Savo mašinos. Vagonas, vežamas prie vienos Chicagos plieno dirbtu
ves, persmarkiai įsibėgėjęs, perėjo per apsaugos užtvarų ir pasirinko automo
bilį ^galutinam poilsiui. '

Dėdei Šamui Šis 
Talentuotas Lietu
vis Bus Naudingas
Advokatas Ir Tuziną Kalbų 

Moka
CAMP GRANT, III. — Ka

reivis Iwanowski - Ivanauskas 
yra talentingas vyras ir jo 
perdjėtiniai sq|ko, kad Dėdė 
Šamas tuos talentus sunaudos 
abiejų pusių naudai.

Augo Lietuvoje.
Iw!anowski, 31 metų am

žiaus, gimė Worccster, Mass., 
bet didesnę dalį savo gyveni
mo praleido tėvų gimtoje Lie
tuvoje. Ten jis ėjo mokslų, ten 
jis ir daug kalbų išmoko. Iwa- 
nowski šiandien lengvai vai
toja netik lietuvių bei anglų 
kalbas, bet ir lenkiškai, rusiš
kai, vokiškai ir keliomis kito
mis kalbomis kalba.

Bet su kalbomis Iwanows- 
kio talentas nepasibaigia. Su
grįžęs iš Lietuvos jis baigė tei
sių mokslų Akron įuniversį- 
tete. Po to įstojo į Ohio State 
universitetų kur du metu stu
dijavo politinius mokslus ir 
gilinosi anglų kalboj.

O dabar po viso to pasiruo
šimo Iwanowski sako yra ga
tavas tarnauti Dėdei Šamui.

Nusižudė 
“Karalaitė”

SAYBROOK, III. — Dėl nepa- 
sisekimų meilėj pasiskandino 
17 metų mergina, Jeanne Steed, 
neseniai išrinkta vietinės High 
School mokyklos “karalaitė”.

Likvidavo Plieno
Streiką

ST. LOUIS, Mo. — Unijos 
pripažinimu vakar užsibaigė 
480 darbininkų streikas, Mi- 
ssouri Rolling Mill Corporation 
dirbtuvėse. Streikų buvo pa
skelbusi AFL plieno unija. i

Užmušė Oak
Forest Senelį

Prie Rock Island gelžkelio 
bėgių, 159th ir Cicero avenue, 
buvo atrastas negyvas 72 metų 
Herman Bluder, senelis iš Oak 
Foresto prieglaudos. Atrodo, 
kad traukinys jį užmušė.

■ ...................

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijy 
Biuru
Teikia Zi'uas Paren

gimus.
......u .. ........................ ■ oi

‘Naujienos” įsteigė Lietuvišku 
Parengimų Informacijų Biurų

Draugijos, Kiiubai ir viso
kios įstaigos prašomos praneš
ti “Naujienoms” dienas savo 
parengimų. Taipgi ir rengėjai, 
pirm samdymo svetainių, pra
šome kreiptis j “Naujienas*’ 
kad nesusidurti su kitais pa 
repgimais ir išvengti nepagei
daujamos konkurencijos. š; 
patarnavimų “Naujienos“ tei
kia nemokamai.

TRAUKIA J. SEMETULSKĮ TEISMAN UŽ 
HARVESTER STREIKĄ RICHMONDE
Viso Traukia Teisman 42 CIO Narius

RICHMOND, Ind. — Kovo 
27 d., kai International llarves- 
ter kompanija bandė atidaryti 
streiko uždarytų dirbtuvę Rich- 
monde, įvyko susikirtimas tarp 
policijos, streikierių ir simpa- 
tizatorių, kuriame po kelis 
žmones ir vienoj ir kitoj pusėj 
buvo sužeisti.

Incidento rezultate vietos ap
skričio t teismas patraukė 42 
žmones į teismą, tarp jų ir vie
nų chicagietį lietuvį, Jonų Še- 
metulski. t

Kiti kaltinamieji
Tarp apkaltintųjų taipgi yra 

chicagiečiai, Thomas Dublinski, 
Willard Kiepser, Theodore Lo- 
rek, Bruno Kawalek, Edward 
Wozniak, ir Robert Foley, CIO 
organizatorius iš Chicagos.

BIZNIO ŽINUTĖS
BATTLE CPvEEK, Mich. — 

Kellogg maisto kompanija per
nai turėjo $4,£90,423 gryno pel
no, apie $800,000 daugiau, ne
gu 1939.

17,855,000 telefonų
Bell Telephone bendrovė skel

bia, kad kovo 31, 1941, Ameri
koje buvo 17,855,000 vartoja
mų telefonų, 6% daugiau negu 
pernai. Per pirmus tris šių me
tų mėnesius bendrovė turėjo 
$48,370,800 gryno pelno.

Garsinkitės “N-nose”

LIETUVIAI

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 VVEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

Dr. Kari Nurkat
(NURKAITIS)

Atsakomingas 
pritaikinime 
akinių už priei- 
namą kainą, tai- 
pgi ant lengvų 

^^t^ išmokėjimų.
Randasi kasdien didžiojoj - 

JOS. F. BUDRIKO Krautuvėj. 
3409 So. Halsted St 

Yards 8089

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

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

Telefonas Republie 7868

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
vai vakaro ’r napal sutarti

Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rezidenciios 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 
Nedėlioį pagal sutartį.

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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
f

'^hTberzman
TŠ RUSIJOS

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

Gydo 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:

Superior 9454 ar Central 7464

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Tel.: YARDS 4787

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namų Tel. VINCENNES 6272

Tel. HYDE PARK 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir Valkų Ligų Gydytoja 

Dabar priiminės ligonius namuose 

6733 S. Crandon Avė.
Vizitai sulig sutarties 

(išskiriant trečiadienius ir teita.)

Dr. Charles Sega]
OFISAS

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

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonu YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230

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

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALumet 6877

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

i Room 2014 Tel. STAte 7571
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto.

3149 SO. HALSTED STREET 
TeL VIOtory 2979
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BRBttGEPOBTAS “SUJUDĖS” - PAMAl 
DOMIS RENGIASI PRIIMTI SMETONA

Ir Himną (Jiędos $v. Jurgio Bažnyčioj!
Stužiųotą iš tikrų šąlįinių, 

kad buvęs Lietuyo$ prezideptas 
Antanas Smetona, gegužės 4 
dieną, atvyks į švento Jurgio 
bažnyčią apie 10:30 vai. ryto 
iškilmingoms pamaldoms.

Sakoma, kad pralotas M. L. 
Krušas rengia tas iškilmes su 
pritarimu kitų Chicagos lietu
vių klebonų.

“Nepaprastas Įvykis*’.
Šv. Jurgiu Jjažnyčia busiant 

išpuoštą Lietuvos ir Amerikos 
vėliavomis, ir busiąs pirmą sy
kį sugiedotas L'etuvos himn is 
•‘•‘IJetuva Tėvyne Musų'*. Giedo
siąs bažnyčios choras su vargo
nais ir orkestru. Tai bus ąs “ir - 
paprastai įspūdingas ir gražus” 
įvyk s, kokio dar šv. 
bažųyčia nėra turėjusi 
metus savo gyvavimo.

Dėl Himno.
Jei taip ištikrųjų bus, 

tai reikia tikrai pagirti
tą M. L. Krušą, kad pagalios 
lietuviai Romos katalikų baž
nyčios kunigai susiprato ir leis

tai

ryti jau seniai, per praeitus 23 
metus. Reikėjo kas metai, ka
da tik bųna 16 vasario apvaikš- 
čiojimai, pradėti pamaldas baž
nyčiose sugiedant “Lietuvą Tė
vynę Musų” ir viena iš Ameri
koj himnų. Tada lai ištikrųjų. 
žmonės butų patenkinti tokiu 
apvaikščiojimu. Be to, tokiuose 
apvaikščiojimuose turėtų būti

lai primenant lietuviams mylė
ti ir remti savo senos tėvynės 
idealus ir reikalus.

Bus Ir “Kąvaiįeriai”.
• - j <

- Norisi tikėti,, kad gal jnusų 
kųtĮ£lfkų kuni

gai, kad ir 
jo išvados,

yėiąj, foęt gąl pyi<ė- 
kiųl negalima yra

savose bažnyčioserupįjonąms 
giedot) “Lietuvą zfėvyuę Musų* 
O Ją i yra dai.pą be gujp žųdių.aų- 
tj įįątrijotinius jausmus, ir $aų- 

JvitųiŲ $i)iones prie vienybės, 
prie bendro tautos labui veiki
mo. Neleidimas h mno giedoti

MOTUZUS SADQNPS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

bąlandžįo 13 d., 10:$Q vąl. va
karo, 1941 m., sulaukęs pusės 
amž., gimęs Liet., Trakų ap
skrity, Žiežmarių parap., ^ie- 
deįkiškių kaime.

Paliko dideliame nubudime 
dukterį Bernice Sudiltas, sū
nų Anthony Sudintas, 4 bro
lius Sirųon, Zigmantą, Domi- 
ųinką ir Franciškų i? jų šei
mynas, 2 seseris Amebą Mit
kus ir Anastaziją įr daug ki
tų girn.inįų, draugų ir pažįsta
mų. Lietuvoj- — motiną Ievą.

Kūnas pašarvotas namuose, 
4Q25 ,fiįo. Talman. Laidotuves 
įvyks ketyirtąd., balandžio 17 
d., 8:00 vai. ryto iš namų į 
Nekalto Fras. Pan. šv. parap. 
bažnyčią, ktfrįoje at&ibus ge
dulingos pamaldos už velio
nio sielą, 6 is ten bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Motiejaus Sadones 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kvįęčįąmi 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna- 
yimą ir atsisveikinimą.

Nųįiudę liekame: p.uktė, 
Sumiš, Broliai, Seserys* ir 
Giminės.

Laįd. Direkt. J. F. Eudeikis, 
Tel. varęs 1741: *

^VElKISSpJ.
KVIETKININKA^

Gėlės yeątųvėms, Bukietams 
ir Pagrabams

3316 S/j. HąMed
y^. vARpę 73ft8

GSUNINKAS
4180 Archer Avenue

Mušta i.ĄFA¥ETTE M09

bažnyčioje buvo tiesiog baisus 
nedovaųętinaę nusikaltimas 
musų kunigų prieš visą lietuvy
bės idėją.

Sakoųaą? iąipgį kad švento 
Jurgio bąžpy4č;Qj,e dalyvausią 
visi or(jhmW$į -“^ąvalieriai”.

Girdėjęs

Velykinės Apeigos 
Ištisai Lietuvių 
Kalboje
Iš Amerikos Katalikų Bažny

čios darbuotės

išvakares įvyko šv. Jono kop

Kadangi koplyčios patalpos 
peijnažos, tad Velykų apc - 
goms buvo prijungta ir Jonis- 
tų salė, kurioje buvo paruoštas 
specialus altorius su elektros 
šviesomis apšiestas didelis 
kryžius, kurį iš kiekvieno šono 
majestotiškai puošė ant vari
nių liktorių liepsnojančios žva
kės, rožių ir lelijų skaisčiai 
žiedingi augmenys. Prie šio kil
naus ir artistiško vaiziio 
rinkusi publika ramioje 
taikoje meditavo.

Eisena

sosi -
lllio-

Apeigų eisena iš koplyčios

jo 8 vai., ir bažnytinėje rega
lijoje arkivyskupas S. A. Ge- 
niotis, su savo kitais asisten-

rus ir pasakė pamokslą. Bai
gus šias apeigas įvyko pertrau
ka ir po to visi laukė prisikė
limų. PrisjVėljųio apeigos b,uyo 
Jkur kas jškihningcspės. Iškil
mingą eiseną ir pamaldąs išpil
dė ark. Gęniotis.i,

Laike pamaldų kun. R. E. 
NJajkoliuųas vargonais ir p. 
Gyušo vadovai!jaiųas benas pil
dė ba/.nyč:.os apeigų muziką ir 
giesmes. Muzika laivo išpildytu 
ląb.aį darnią j ir įsp.ud ųgąi. Po 
apeigų pųųi()kssjųs pasakė ktįP- 
Maskoliūnus ir ąrjk. S, A. G.ę- 
ųįptij. y sus apeigųs ir gipsines 
buy.ę įšpi’dytos l;etuyįų J<ąlb<)jc. 
Publ ka luoini labai gėrėjosi i,r 
džiaųgėri tautinės kalbos alg -

Margučių y^l^ąą.
Sekmadienio vakare, Jonistų

k.ų mąrgučių šokių įr pąsjiųks- 
m i ainio vąįk.ąfąs. Gražios ixųbii- 
kųs prisipildė pįjųą ir prie 
p. Grušo orkestro visi smagiai 
linksi),i i įlosi.

Vakaro šeimininkai: ()n i 
Doygiu, Ona Rązjmus, Lena Mi

si rd ingaiej.iej ir Joųas Sutkus 
svečius sutiko.

Sekantį šeštadienio vakare,

Metinės Mirties Sukaktuvės.

VINCENTAS NAIKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 16 d., J940 m., su
laukęs pusės amz. gimęs Jo- 
niškės parąp., Burnįškių kai? 
me.

Paliko \didoliame nuliudi- 
m,e moterį Barborą p.o tėvais 
Gajauskaitę, sūnų Vincentą, 
3 dukteris, Amiliją, Genevie- 
ve ir Diana ir daug kitų gi
minių.

Liūdnai atminčiai mano 
.vyrą ir musų tėvąlįo bus ląL 
komos šy." Mišios šv. Jurgio 
parap. bažnyčioje 16 d. ba
landžio, 1941 8 yjd. ryto-
Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus atsi- 
ląnkyŲ į pamaldąs.

Mes Tave m,ųstų brangusis 
vyre ir tėvelį, niekuoipet ne- 
yzmirširpe. Tu pas mus jau 
nebesugrįši, bet mes aųkspiąą 

Lauk mus ateinant!
Nuliūdę lieka:
Moteris, Dukterys, Sunūs ir 

Giminės. v

vyre ir tėvelį, 
užmiršime. Tu 
i _ i . „ 
ar vėliau pas tave ą,teisime.

ADE LINE ZĄCJĮ, Męz4Q-sąprą^ą

pilna Kimball 
žinoma, sve- 

ir lietuvių mų- 
kurie gėrėjosi

Pricš metus laiko Adelįne 
Zach, jauna lietuvaitė daininin
kė, davė savo pirmąją damos 
recitalę. šio koncerto pasiklau
syti prisirinko 
Hali, didžiumoj, 
timtaučiai. Buvo 
zikos mylėtojų,
jaunos lietuvaitės talentu ir ga
bumu dainos srityje. Mes džią.u- 
gėmės, kad lietuvaičių daininįn- 
kių skaičius padidėjo tokia 
svarbia jėga, kaip p-lė Zach. 
Kad mes lietuviai džiaugėmės 
p-lės Zach artistiškais gabu
mais, tai jau nenuostabus da
lykas. Bet kada, rytojaus die
nų, visi didžiųjų Chicagos laik
raščių muzikos kritikai pripa
žino jos vokalįškĮis rezurs.us ir 
rimtą ImokykJą, :*mes tik persi
tikrinome, kad musų nuospren
dis apie šią menininkę nebuvo 
pamatuotas vien tautiškais 
jausmais.

I)ąjnav(> SLĄ

V.ėlią.Ųš Jietuvįai, kaip yietl- 
niąį, tąip ųr iš s'yętųr ątyykę, 
turėjo malonųnių pąžjųtį šią 
dainininkę, kadąųgi ji buvo yie- 
na iš SLA seįnįo koj^certę so
lisčių.

Šį vąk.^ą (M.- 4-) P-iė
Zach ir v$ pą$&cąjys s.ąyę reci- 
taįėje. Jos jprogramąs susideda 
iš įvairių ir svarbių jturinių, 
tarp
“Kur Bąkužė Sanąanųjta 
Grųodžįty^^sur Tyįa”.

fte abėj^ kad bus ir lietuvių 
muzikos pasiklansyti
šios jaunoj ir .daug žadančios

kurių rąndąsi Šįmkaus 
ir

toj pat salėje vėl bus šokiai ir 
pasilinksminimus. Visu

ruošos taryba. Jonas

širdin?

Sutkus

Lietuviu Prekybos 
Butas Ruošia 
Telefoną Knygą
Svarstys Jos Leidimą Penkta

dienio Susįriųkimę.
Lietuvių Prekybas Bųtąs tu

rės ųąrių susirinkimą bal. 18. 
8:3i0 p. M. Dariaus-Girėnų sve
tainėje, 44Įj6 S. WesĮtcyų Avc.

Šianie susįrinkiųic bus pada
rytas pranešimas apie prųfesio- 
naįų ir bizųierių “Telephųįie
Direclory”.

Filmas Apie Sargybą.
Pamarginimui bus rodomas 

garsinis filmas po vardu, “Coast 
Guard”.

Prekybos Butas į šį susirin
kimų kviečia atsilankyti ne tik 
narius, bet ir jų draugus, kurie 
užinteresuoti veikimu Chicagos 
Lietuvių Prekybos Bute.

J. P. Varkala, Rast.

Upytiečiai Bengia
Pavasario Šokius

Įvyks š| sekjnądienį
Upytės Draugiškas Kliųbąs 

rengia “spring dance” su pro
gramų šeštadienį, balandžių 19, 
7 vai. vakare, Hollyyvoųd fiall,j 
2417, W. 4.3rd St. Programų da
lyvaus Kultūros Ratelio Choras, 
taip pat jų orkestrą šokiams 
Taipgi bus ir kiti pamargini- 
mai ir užkandžių.

Muš margučius

Todėl kaip kiekvieną Atveiy-

SUSIRINKIMAI
ŽEMAIČIŲ' KULTŪROS KLIU- 

BO mėn. susirinkimas įvyks tre
čiadienį, balandžio 16 d., 7:3,0 vai. 
vak., Kollywę6d Inn sveti, 2417 
West 43rd St. —Julia Petraitienė 
Raštininke.

HUMBOLDT PARK Lietuvių 
Politikos KJiub.o susirinkimas įvyks 
balandžio 17 d., 8 vai. vak., sve
tainėje 360Q W. North Avė. Klįų- 
biečiai nepamirškite atsilankyti— 
turėsime gerų pasitarimų. V-ba.

LIETUVOS ŪKININKO DR-JQS 
mėn. susirinkimas įvyks bal. 20 d., 
1 vai. popiet, West Sįde HalJ. Pra
šom narius atsilankyti, užsimokėti 
mokesčius. —P. F.

North West Moterų 
Susirinkimas

North West Lietuvių Moterų 
Klubas laikys mėnesinį susirin
kimą bal. 16 dieną, 7:30 vai. 
vakare, dr-gės Valiulienės Bu
muose, 3247 West Beach avė. 
Valdybą prašo visas nares su
sirinkti laiku.

Nut. rast. A. Aleknienė

Diena Iš Dienos

lietuvaiiės®ąinihipkps — Ade-^ ■
£line Koncertas. įvyks

Kirnba-Hf kertė Jackson 
Boulevard?? ir Wąbąsh Avenue. 
Pradžia kaip 8:15 valanda va
karo. -r-Nota G.

Jonas Peredna

Nepamanytum, kąd toks jau
nas lieĮtųvis kaip Jųnas P.ered- 
na galėtų bųti “Bartkų šeimy
nos” tėvas... bet tai tiesa. Tas 
gilus balsas, kurį giraite Šųjti- 
miero sekmadienio radijo va
landose kalbantį Tėvo Bartkaus 
žodžius, tai Jono. Be to, Jonas 
yra ir pirmaeiliais giliabalsis 
“basso”. dainįpiųkas.' v

Jis. dainuos ir deklamuos šal-iį 
timiero ŠURUM BURUM pa
rengime Ashland Ęoulevard Au
ditorijoje balandžio 20 dieną, 
ketvirtą valandą po pietų.

kį, taip ir šįmet kviečįąme vį- 
ąus draugus-atsilankyti ir mar
gučių pakušti ir prie gerus ųių- 
zikos pasišokti. Visiems gejri 
laikui už.tikripti.

Kviečia Komisija

GURĄS; Čą/therine, 162l) N 
Richmond stVčbt, gimė balan
džio 4 tėvai: Francis ir Cathė-
Fine.

Viktoro čižanausko 
Scholl. Civilį šliubą

priėmimas įvyko te-

Apsivedė Viktoras 
Čižanauskas su 
Myrth Scholl

šeštadienį, bal. 12, įvyko su
tuoktuvės 
su Myrth 
ėmė.

Svečių
vo namuose, 1458 W. 15th.

George čižanaupkas daug me
tų yra groserio biznyje ir turi 
daug pažinties, tad čia gausiai 
buvo ir svečių, kuriuos vaišino 
gardžiais valgiais ir skaniais 
gėrimais.

Tarpe svečių buvo net iš 
Ladd, Įll. Tąį ponia Anna Kil- 

Vaivą^aitė). VJsi 
svečiai ‘ ifeiskirstė gana anksti, 
yjsi skubinosi į namus Velykas 
sutikti.

Linkiu jaunavedžiams ilgo 
ir laimingo gyvenimo. —P. G.

John Yudikauskas
Jau Sveiksta

Ęųyo atėjęs po ligos

BĮUDGEPORT. — Tūlas lai
kąs kaip ąergą Ųridgeportietis 
Jx)hn ’Yudįkauskąs, 3301 Soutlį 
Lowe aye. Jis sįrgp plaučių už- 
,de^įn)u iiT tur fe^t per greit 
miegino vaikščioti, nes buvo atr 
puolęs ir jo liga užsitęsė.

Gydytojas pataręs Jųjįų Xą.-- 
vdąr bęnį porą sąyąi- 

čjių Ų(utį ątsargįąm ir nedįidĮįti. •

ĘĘmGĘPORT. — Per Vęly- 
kąs buvę išvežtas į Edvvard 
Ęines ligoninę, prie Mayvvoędo, 

i So.Viktoras Petrauskas, 3409 
Lowe avė. Jis urnai buvo 
tiktas paraližio. —J. A. S.

Išsiėmė
Vedyboms

(Chicąg^j)
Frąųk fjaurąįįiš, 21, su

IJian Ęrąwozynski, 2į
Albin Žukauskas, 26, su .

Cherapas, 19
Grigus, 2.5, su

pRi^e JMką, 19
5yMter jolcĮile, 23, su

nor Pučiąs, 20
John S. $yitori$, 28, su AL

Millard Clark, 35, su Bernice
Jį,
I$eifc»Wa
Pcrskiru >

Evelyn Peters nuo Jack Pe-
terš
Gauna
Perskiras

Lois M. Conrad
J. Conrad

Le-

Julia

Jose-

Elea-

nuo Walter

CLASSIFIED ADS.
PERSONAL 

Asmenų Ieško
PAIEŠKAU PUSBROLIO Pran

ciškaus Danušio (Daniels). Pirmiau 
gyveno Chicagoje ant Kedzie Avė. 
Kilo iš Dauginėlių kaimo, Tryškių 
parap. Prašau jo ar žinančių apie 
jį greitai atsišaukti. Turiu svarbų 
reikalą. Barbora Sibulskiene, 3833 
Pulaski St., East Chicago, Ind.

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

PATYRĘS PENTERYS paieško 
darbo, kas norite gerai atlikti dar
bą, senovišką kaina pigiai, tai Šau
kite tuojaus. JOS. AUGAITIS, 1608 
So. 50 Avenue, CICERO 2633.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA SKUDURŲ sor- 
tuotoja, patyrusi. Economy Rag and 
Paper Co., 1511 So. Sangamon St.

REIKALINGA patyrusių .OPE
RATORIŲ dėl Union Special dviejų 
adatų mašinų. Protection Products 
Co., ;615 N. Aberdeen St., 4 aukštas

PARSIDUODA PIGIAI gerai iš
dirbtas tavernas, su visais įrengi
mais. Priežastis — pašauktas ka
riuomenėn 1726 So. Halsted St., 
CANal 2480.
~PARSIDUODA TAVERNAS ant 
Bridgeporto, senai išdirbtas biznis. 

3337 So. Lituanica Avė.
PARSIDUODA TAVERNAS, biz

nis geras išdirbtas per 15 metų.
Adresas 1239 W. 69th St.

REIKALINGA patyrusių ■ 
RATORIŲ ant vienų ir dviejų 
tų mašinų dėl marškinių.

GENERAL SHI&T CO., 
2330 W.Cermak Road.

OPE- 
ada- GERA TAVERNA Roselande, 

parsiduoda pigiai. Biznis išdirbtas 
per ilgus metus. Priežastį patirsite 
vietoje. 408 West 103rd St. Cedar- 
crest 6949.

REIKALINGA patyrusių OPE
RATORIŲ dėl (corset and brassie- 
res) dirbti ant v jenų ir dviejų 
adatų (Zig-Zag) mašinų. 123 North 
Wacker Drive, kampas Randolph 
6 aukštas.

RĘIKĄŲINGA PATYRUSI mer
gina dėl abelno namų darbo, ne
reikia virti arba skalbti. Ketvirt. 
ir sekmadienį liųosa. Sųaugiai. Gy
venti $8 iki $9. šaukite tarp 9-3. 
IRVjng 5345.

REIKALINGA VEITERKA su 
patyrimu. Restorane ir prie baro. 
CANal 9248, MARTHA.

REIKALINGA PATYRUSIŲ ope
ratorių dėl moterų (Slack sųits and 
Dresses) pastovus darbas ir gera 
alga. SPITZER GARMENT, 44 N. 
Wells St.

HELP VVANTJSD—MALĖ 
Darbininkų Reikia

VYRAS DIRBTI ŪKYJE, reikia 
truputį patyrimo, turi būti negir- 
tuoklis. 818 W. 33rd PI., YARDS 
5051.

REIKALINGAS patyręs BUČE- 
RIUS, mokestis gera, darbas ant 
visados. 1840 So. Halsted St.

REIKALINGAS ŽMOGUS 
namų darbo — malevojihr 
symo. $9.00 ir daugiau ii 
venimas. JOHN MARTIN, 
Loomis Boulevard.

prie 
o ir tai

REIKALINGAS SIUVĖJAS, ge
rai patyręs prie vyriškų ir mote
riškų rūbų taisymo. K. JAKUS, 
10302 Michigan Avė., Chicago, III.

REIKALINŲAS patyręs PORTE
RIS ąpklyniti ir barą patendyti 
nuo ryto; atsišaukite Oak Leaf 
Tavern, 3428 S. Halsted St., tel. 
YARDS 2074. Turi būti teisingas 
ir negirtuoklis.

REIKALINGAS PUSAMŽIS tei
singas žmogus, dirbti už barten- 
derį, gera alga, gali ir apsigyventi.

<3116 West lllth St.

REIKALINGAS KRIAUČIUS ant 
moteriškų kautų ir siutų siuvimo, 
turi mokėti siūti ir prosyti. 312 W. 
Jackson Blv,ęL Klauskit ANTON 
STUKAS.

REIKALINGAS DARBININKAS 
ąnt ūkio netoli Chicagos, gera alga 
‘ir butas. P. J. RIMKUS, 3246 So. 
Emerald Avė.

FOR RENT—IN GENERAL 
to -----------------------~ ------------MA M

ANT RENDOS 3 kambariai ant 
2-tro aukšto ir 2 kambariai beis- 
monte. Su elektra. 2136 W. C.ermak 
Roąd.

"sbiL—FOR SALE 
J uodžėmis—Pardavimui

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

Pristatom visur.
CHARLES GAVCUS, 

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

arba WORTH 193.

JUODŽEMIS MAIŠYTAS 
HŲMUS—1 bušelis ...............
5 bušeliai už ........................
10 bušelių už ....................
Ferkraųstymas pigiai—Anglis 
siąi iŠ mainų. 

STANLEY GAVCUS 
J10 So. Ridgeland Avė., Worth, Iii.

Tel. (OAK Ląwn 193-J-l

SU 
. 25c 
$1.00 
$1.50 

tie-

VVHOLESALE FURNĮTŲąp 
Rakandai ir {iaisai Pardavimui

MOKĖDAMAS CASH— 
rąkąpdu?, sutaupysi nuo 40 

iki Mes pnistątome bile fcur 
Pašaukite ar rašykite dėl daųgiąu 
informacijų. Viėn tik nacionaŪa

6343 So. Western Avė., 
Chicago, B m REPublic 605)

PARSIDUODA “TAILOR SHOP” 
su visais įrengimais, ir 3 moderniš
ki gyvenimo kambariai. 6910 South 
Western Avenue.

MARTHA’S TAVERN, 666 West 
14th St. Parsiduoda restaurantas 
su tavernų. Biznis išdirbtas per 8 
rųetųs. Priežastis — savininkė turi 
nuosavą farmą, išvažiuojanti ant 
poilsio. Phone CANal 9248. šau
kite MARTHA.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

PERKAM, parduodam ir mainom 
namus, lotus, farmas ir biznius. 
Turime didelį pasirinkimą namų 
pirkti už cash arba mainais. Norinti 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa
tarnavimo šaukite:
PĄUL M. SM1TH & CO.

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tol. YARDS 1001. •

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

3434 West 67th Street 
Pašaukit savininką pasitarimui. 

REPublic 3745.

^5648 SOUTH WOOD ST. moder
niška muro rezidencija, 6 dideli 
kambariai, 2 maudynės, garažas.

6942 So. Morgan St., 2 flatis 6 ir 
kambariai, 50 pėdų lotas, garažas 

MANOR REALTY CO.
2532 West 63rd St. 

HEMlock 8300

6

PARSIDUODA 12-5 pliatų na
mas, su refrigeracija ir gasiniais 
pečiais kiekviename, 11 fįįątų da
bar išnuomota, arti transportaci- 
jos ir bažnyčių, pigiai priežastis— 
liga. 3214 Maypole Avc.

FARMS FOR SALE * 
L'kiai Pardavimui

20 AKRŲ, 15 MYLIŲ įpietvaka- 
rius nuo Chicagos, 135 South, 8500 
West. Peter Cure, Orland Park, 
Illinois.

PORA MINUČIŲ į pietvakarius 
nuo Park Ridge, gražus plotas ąe- 
mės (130x180) prie Golf čourse, 
grįsto kelio, medžiais apaugęs, ele
ktra, arti mokyklos, labai pigiai— 
$800—$160 įmokėti— $10 į menesį 
už palikusius. Box D-76, 1739 So. 
Halsted St.

PARSIDUODA DIDELĖ daržo
vių farma netoli North Avė. Patin
kama darbininkams, kurie dirba 
prie pastovaus naujos Bųick dirb
tuvės, grįstas kelias, gasas elektra, 
busų, arti didelės mokyklos, nėra 
skolų, $375; įmokėti $75, pasiliku
sius $5 . mėnesį. Box W-l, 1739 S. 
Halsted St.

PASIGERĖKITE išvažiavę ant 
tyro oro porą mylių į vakarus nuo 
Oak Park, 5 akrų farma, grįstinio 
kelio, elektrą, nauji narai šalimais. 
Viskas $200 įmokėti ir pasilikusius 
$12 į mėnesį. Box R. R. 4, 1739 S. 
Halsted St.

PARSIDUODA 2% AKRŲ Sėmės 
netoli Green Bay kelio, Lake Coun- 
ty, III. $375; įmokėti $75—pasiliku
sius $5 į mėnesį. Box M-60, 1739 
So. Halsted St.

PARSIDUODA DIDELĖ daržovių 
farma, arti Wolf ir Grand Avė. 
grįstas kelias, elektra, žemė 300 
pėdų didžio, gera žemė. $275, $50 
įmokėti — Rox 0-15, 1739 So. Hal
sted St.

PARSIDUODA GERA VIETA dėl 
darovių, vištų arba vaisių augini
mo farma. Gera vieta dėl namč, ir 
sodno, arti ,Greenview Golf Club., 
grįstas kelias, elektra, medžiaL ar
ti mokyklos. 1 blokas nuo Ęlryn 
Kfawr Avė. Arti La Grahge Road. 
$375—$75 įmokėti, palikusias $5 į 
mėnesį. Box 49-J. 1739 Sq. Hąįted 
Street

PARSIDUODA 20 AKRŲ farma 
ant Main St., į pietus nuo Ųom- 
b,ąrd, Du Page County: grįstas ke
lias, elektra $4,750? į 1,00d įmokėtu
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Du M. J. šileikio
Paveikslai 111.Departamenta Meno Parodoje

butų Pęr N. B. C. Tinklą Vyksta Stevens viešbutyje

pa-
Karui pasibaigus vienu svar-

seime

Smuiką Pagrojo7 Prezidentui Rooseveltui

VAKAR CHICAGOJEEINAM tuksiančių

FOOD

WEEK

viešbučio 
trečiame 

iki liepos

parink- 
dailinin-

nų, kai bus minimi steigiamojo 
seimo darbai.

Šį paminėjimų ruošia Demo
kratijos ir Lietuvos Nepriklau
somybės Sąjunga, o paminėjl-

Į...;. , ... - r

nios nepakaks, tai nutarta imti 
iš dvarininkų.

Kai seime buvo paskelbtos 
šios mintys, tai dvarininkų tar
pe kilo didžiausias sumišimas.

parodoje, kuri dabar

tuksiančių atsilan- 
Mrs. Anna Kuli
su savo aštuonių

Jie stengėsi paveikti valdžios 
atstovus, prezidentų ir kitus 
“galinguosius”, kad tiktai butų 
sulaikytas šis steigiariiojo sei
mo projektas.

Besiruošiant Steigiamojo Specialį Namų 

Seimo Jubiliejui
STEIGIAMAS SEIMAS PRAVEDĖ ŽEMES 

REFORMA
Sunakino dvarininkų viltis ir davė valstie 

čiams progos Įsigyti žemės

reikalavimu buvo žemės refor
mos reikalavimas. Kai Rusijos 
valstiečiai pasiliuosavo nuo 
dvarininkų valdžios, jie pareiš
kė teisių j dvarininkų pagrob
tas žemes.

Lietuvos valstiečiai ėjo nau
jos Lietuvos statyti, todėl j e sias kalbas, kad tiktai 
nenorėjo joje matyti senų dva
rininkų.

Seimo rinkimų metu kiekvie
nas kalbėtojas privalėjo pasiža-

Steigiamajan seiman pateko 
dvarininkų atstovas Grajevskis. 
Jis sakėsi atstovaująs lenkus. 
Grajevskis seime pasakė ilgiau- 

žemės 
nepra-

Prižiūrėtų nuomūojamų 
saugumą ir švarumą

Po kelių ’ tragingų gaisrų 
Chicagoje, daugiausiai negrų 
kvartaluose, miesto taryba su- 

I manė įsteigti specialį namų de
partamentų.

Jo tikslas busiąs prižiūrėti, 
kad nuomuojami butai, ypač 
neturtinguose distriktuose, bu
tų gerai įrengti sanitanai, ir 
aprūpinti atsarginiais laiptais ir 
durimis, kad gaisrui ištikus, 
gyventojai galėtų pabūgti.

Departamentas taipgi aštriau 
nrižiurėtų tokių namų savinin
kus.

Trečiaa., balandžio 16, 1941

Smetonos Kalba 
Chicagoje Bus 
Transliuojama

Vakar parta, kad National 
Broadcasting Compahijos, Mė
lynasis Tinklas,, transliuos vi
sai Amerikai Antano Smeto
nos kalbų, kurių jis pasakys 
gegužės 4 d. Chicagoje, Pal- 
mer House rengiamam bah- 
kiete. L

■ • *' ’ V * '■ '

Transliacija praėdęs 6:45 v. 
popiet ir tęsis penkiolikę mi
nučių. Smctdpįa* kalbės ang
liškai. Kaip '•*-Stirta, feibų 
transliuos apie 125 stotys pri
klausančios Mėlynajam Tink
lui.

‘All-Illinois Society of Fine 
Arts”
vyksta Stevens viešbutyje, yra 
du lietuvių dailininko, Miko J. 
Šileikio paveikslai, “Green and 
Gold” (172) ir “The Pine Tree” 
(173).

Parodoje dalyvauja 
tieji Illinois valstijos 
kai.

Ji įrengta Ste'vens 
(Balbo ir Michigan) 
aukšte ir užtruks 
31-mos.

RENGIA “SAVAITES MAISTO” PROGRAMA 
ŪKIO PRODUKTU PERVIRŠIUI 

SUMAŽINTI
Ragins Chicagiečius Valgyti Vaisius, Kitus 

Maistingus Ūkio Produktui
ko, labai maistingi, naudingi 
žmonių sveikatai, tokiu būdu, 
jie ne vien savo sveikatų sustip
rins, bet kartu
ūkininkų rankų maisto ištek
lius, su kuriais tie nežino ka

Nežiurint karo dviejuose 
šaulio kontinentuose, Amerika 
dar turi didelę problemų — 
maisto perviršį. Kai kurių ūkio 
produktų pradeda trukti, bet 
kitų yra tiek daug, kad ūkinin
kams tenka juos naikinti, kad 
kainos perdaug nenupultų.

Tam perviršiui sumažinti val
džia neseniai įvedė maisto žen
klus, su kuriais bedarbiai ir as
menys, gauną pensijas iš Sočiai 
Security fondo, gali tų pervir
šio maisto produktų pirkti 
Krautuvėse.

Dabar ūkio departamentas 
Chicagoje pradeda vykinti nau
ją būdą perviršiui sumažinti.
Laikraščiai, Radio, Krautuvės 

Kooperuos. • <
Su radio, laikraščių ir krau

tuvininkų agitacijos pagalba 
Chicagos gyventojai bus ragi
nami kas savaitę valgyti dau
giau vieno tam tikro maisto, 
negu valgo paprastai. Visi re
komenduojami valgiai bus, sa- slyvas...

Pirmiausiai — “Pranės” 
Prasideda Ral. 21.

Šis “Savaitės Maisto” progra
mas bus vykinamas su balan
džio 21 d. Majoras Kelly tų die
nų išleis prokliamacijų, taipgi 
laikraščiai ir krautuvės ragins 
chicagiečius per visų tų savaitę 
pirkti ir valgyti daugiau džio
vintų slyvų (prunes). f

Krautuvės turės specialius t )-

sutaisė apgadintą

rengiamas masinis 
kuriame kalbės
A. Lindbergh. Pirkite tose krautuvėse, ku 

rios garsinasi “NAUJIENOSE*

izo- 
Ko- 
mi- 
Col.

ir Prezidentas 
išgirdo apie Ta

“Daug Nuodėmių”.
automobilio vairuotojas, 
Spiess, 6759 So. Halsted

reformos įstatymas butų 
vestas.

Lietuviški dvarininkai 
savo atstovų neturėjo. Liaudis
jų neišrinko. Lietuviškų dvari
ninkų atstovai valdžion pateko 
smurto keliu 1926 metais, kai 
fašistiški karininkai juos val
džion pasodino.

Lietuviškų dvarininkų atsto
vai ir steigiamojo seimo priim
tų žemes reformų panaikino.

Apie žemės reformos prave- 
dimų ir kitus reikalus bus kal
bama Dariaus ir Girėno svetai-

Jeigu kuris aiškiai nepasisaky
davo šiuo reikalu, galėjo būti 
tikras, kad steigiamajan seiman 
jis nepateks.

Krikščionys, būdami didžiau
siais konservatoriais, pamate 
krašto nuotaikų, atsisakė nuo 
savo senu koncepcijų ir pasiža
dėjo vykdyti žemės reformų.

Pirmuose steigiamojo seimo 
posėdžiuose reikėjo svarstyti šis1 nėję, Chicagoje, gegužės 11 die- 
reikalas. Jis reikėjo ne tiktai 
greitai svarstyti, bet ir išspręs
ti, nes per visų Lietuvą dva
ruose pradėjo kilti neramumai.

Paskubomis paruoštas žemės 
reformos įstatymas, kurio tiks-' me dalyvauja visi pažangus be
las buvo aprūpinti žeme beže- tuviai, kuriems rupi savo kraš- 
miai ir mažažemiai. Iš kur im-i 
ti jiems žemes? Pirmiausia nu-’ 
tarta bežemiams išdalyti val
džios laikomus dvarus ir di-

to reikalai.
Paminėjime dalyvaus ir tie, 

kurie apie Lietuvos reikalus 
mažai žino, dalyvaus ir tie, ku- 
pje apie juos užmiršo, šie žmo
nės dalyvaus, nes paminėjimo 
rengėjai primins visiems labai 
svarbius ir neužmirštinus vi
suomeninio musų gyvenimo į- 
vykius.

UŽMUŠĖ T0WN OF LAKE KRAUTUVININ 
KA, SUNKIAI SUŽEIDĖ GREBLIUNUS

Kitoje Nelaimėle Kritiškai Sužeidė Šešis 
Ugniagesius

Prie Archer ir Rutherford 
avenue dviejų automobilių su- 
sikulime buvo mirtinai sužeis
tas krautuvininkas iš Town of 
Lake, Juozas Miller’is. Po ne
laimės gyveno labai trumpai. 
Mirė paguldytas šv. Kryžiaus li
goninėj, kur buvo nuvežtas pir
mai pagalbai.

Toje nelaimėje buvo sunkiai 
sužeisti ir du broliai:

52 metų Jonas Grebliunas, 
1734 West 47th Street, ir

63 metų Vincentas Grebliu
nas, kuris gyveno su Miller’iu, 
adresu 4544 South Wood streef.

Automobilį, kuriame abu va
žiavo kartu su Miller’iu, buvo 
vairuojamas Jono Grebliuno.

Dar Du Sužeidė.
Antros mašinos vairų valdė 

45 metų David Allen, nuo 7823 
South May Street, kontrakto- 
rius. Jis buvo lengvai sužeistas, 
kaip ir jo 13 metų sūnūs, Jack.

Kitoje nelaimėje, prie 43-čios 
ir Princeton avenue šeši ugnia
gesiai buvo sunkiai sužeisti ug
niagesių trokui susikūlus su ke
leiviniu automobiliu, kuris jam 
pasimaišė, trokui skubant į gai
srų.

To 
John 
Street, yra traukiamas teisman 
už neatsargų važiavimą, netu
rėjimą draiverio laisnių, miesto 
ir valstijos laisnių, taipgi visą 
eilę kitų nuodėmių. Jis buvo 
skaudžiai sužeistas.

I® 1

Paščiuose ir radio programuose 
šeimininkėms bus paduoti re
ceptai kaip įvairius valgius su 
jomis gaminti.

Po “slyvų” savaites ateinan
čių savaitę bus paskirtas koks 
nors kitas produktas, pavyz
džiui, miltai, trečių savaitę — 
vėl kitas, ir taip venas ar ki as 
valgis bus pabrėžiamas viso 
per 14 savaičių laiko.

O tuo tarpu, pradedant pir
madienį, valgysim džiovintas

TADUKAS KULIKAUSKAS NIEKADA 
NEUŽMIRŠ 1941 METU VELYKŲ

WASHINGTON, D. C. — 
Vakar prie Raitojo Namo su
sirinko dešimtys . tūkstančių 
sostines vaikį, dauguma mo- 

Valgykloje ties 4635 Claren- linų lydimi, dalyvauti metinė
se velykinių kiaušinių ritimo 
iškilmėse.

Sužeistieji.
Sužeistieji ugniagesiai yra iš 

komandos Nr. 50:
August Borda, kapitonas, 

7959 Escanaba avenue.
George Garren, 5250 S. Ro

man avenue
John Mahler, 2658 West 38th 

street.
James McShane, 7418 Eme- 

rald avenue
Charles Hoffbauer, 8705 So. 

Morgan street, ir
Leo Beauregar, 4835 South 

Union.
Suplojęs Spiess’o automobilį 

beveik į blynų, trokas trenkė į 
namų adr. 302 West 43rd st., 
ir ji gerokai apgriovė.

Gaisras buvo adr. 642 West 
43rd street.

Pakėlė Algas 
Aliejaus 
Darbininkams

Sinclair Oil bendrovė pakėlė 
algas 5 centų valandai visiems 
savo darbininkams East Chica
go refinerijoje, taipgi visuose 
kituose skyriuose Amerikoje. 
Viso dirba apie 10,000 žmonių.

LINDBERGH’AS 
CHICAGOJE

Chicago Arena salėje, 400 E.
Erie Street, rytoj įvyksta 
liacininkų “American First 
miteto” 
tingas, 
Charles

GI ’41

WILL0W SPRINGS, ILL

don avenue, buvo atrastas mir
tinai sukapotas tarnautojas, 
Joseph Gordon. Užpuolikas, ku
ris jį užmušė, naudojo klyverį.
• Drafto administracija Spring- 
fielde uždraudė apeliacinėms 
taryboms skelbti karo amžiaus 
vyrų apeliacijų rezultatus. Tam, 
“kad išvengti nesusipratimų”.
• Apartamentinio namo gais
re, adr. 3233 Warren bulvaras, 
buvo sužeisti du ugniagesiai, J. 
McElligott, ir Theodore Polson, 
iš kom. 44 ir 7.
• Svea viešbutyje, 815 Cleve- 
land avenue, buvo rastas pasi
koręs 45 metų Richard Ander- 
son. Sako, negalėjęs gauti dar
bo.
• Apskritis perims didelį namų 
adresu 938 North LaSalle st., 
jeigu greitu laiku neatsišauks 
įpėdiniai vienos Mrs. Winnie 
Lehnert, kuri mirė 1939 me
tais. Nepaliko testamento, nei 
jokių adresų, kur butų galima 
susižinoti su jos giminėmis.
• Chicagos YWCA narės išrin
ko populiariausiu žmogumi A- 
merikoje prezidentų Franklin 
D. Rooseveltų.
• Du vyrai buvo sunkiai su
žeisti vėjui vakar nuvertus me
dinį namuką adresu 1469 No. 
Halsted Street. Jie yra, 41 m. 
Louis Pfeiffer, ir 35 m. Clem 
Volkenant.
• Iš federalio teisingumo de
partamento vakar pasitraukė 
Leo F. Tierney. Chicagoje jisai 
ėjo “trustbusterio” pareigas — 
kovojo monopolius, pavyzdžiui, 
plieno, stiklo, etc.
• Jaunavedžiai Samuel Pon- 
cher ir žmona, 155 W. Burton 
st., išvyko į New Yorką honey- 
moonui. Kai grįžo, surado, kad 
vagys buvo įsilaužę į jų namą 
ir pasivogę visas Vedybų dova
nas, už apie $3,000.

k ė lietuvė 
kauskienė 
metų amžiaus sunum, Teddy.

Lauktuves Prezidentui.
Tadukas, nujausdamas, kad 

j svarbų įvykį eina, pasiėmė 
iš namų iš medžio išdrožtų 
rankdarbių iš Lietuvos atvež
tų kuriais jis planavo apdo
vanoti Prezidentų. Kadangi jis 
yra smuikininkas, pasiėmė ir 
savo smuikų, tikėdamas, kad 
atradęs progų galės muzika 
pavaišinti Baltojo Namo gy
ventojus.

Ašaros “Galingos”
Per didelį spūstį Taduko 

mamė netyčia užsisėdo ant 
šmičiolo. Mamė jautėsi ne
kaip. O Tadukas savo nusivy
limų išreiškė verksmu. Pulk. 
E. W. Starling, Baltojo Na
mo slaptos policijos viršinin
kas, išgirdęs jaunojo lietuviu
ko verksmų, atidėjo viską ša
lin ir pats 
šmiČiolą.

Neužilgo 
Rooseveltas
dūko ašaras, ir pareiškė, kad 
jis nori su tuo jaunuoju mu
zikantu bei jo mamyte pasi
matyti. Įvestas j Prezidento 
kabinetą, Tadukas tuoj prišo
kęs prie valstybės galvos pri
klaupė ir pagriebęs p. Roose- 
velto ranką pabučiavo.

Mrs. Kulikauskienė didžia
vosi matydama Prezidento 
teikiamą domę jos šuneliui.

Ir Pagiedojo.
Tadukas paklausė Preziden

tą ar tas norėtų išgirsti jo 
smuikavimo. Prezidentas pa
sakė, kad taip. Tada jaunasis 
lietuviukas pridėjęs savo in
strumentą prie smakro pagro
jo ir kartu pagiedojo “God 
Bless America.” Po to, Prezi
dentui begiriant jo talentą, 
Tadukas vėl priėjęs pabučiavo 
Roosevelto ranką.
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