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IT - RIO BOMBANESIAI SHHIOVi LGNDONft
KARO VADOVYBE LAUKIA INVAZIJOS Naciai Sako, Kad Jie Pddmč šiuos Anglų Generolus TRŪKSTA POPIERIAUS IR SĄSIUVINIU

Britų sostine buvo bambarduota astuonių 
valandų laikotarpy

Mokiniai negali 
mokytis

BERLYNAS, Vokietija, bal. 
17 d. — Vokiečių karo vadovy
bė skelbia, kad jų aviacija Lon
done padarė didžiausią bombar
davimą, koks yra žinomas, isto
rijoj-?

Keli šimtai bombanešių išme^ 
tė Londono centre ir priemies
čiuose daugiau negu 100,000 
įvairaus dydžio bombų. Londo
ne sukelti toki dideli gaisrai, 
kad jie aiškiausiai matosi pran
cūzų pakraščiuose, kitoje ka
nalo pusėjk šiandien Londoną 
aplankę vokiečių lakūnai tvir
tina, kad visas miestas yra pa
skendęs didžiausiame durnų de
besyje.

Oficialiai paskelbta, kad avia
cija šimteriopai atkeršijo bri
tams už Berlyno centro bom
bardavimą ir Hitlerio mėgiamos 
operos sugriovimą.

LONDONAS, Anglija, bal. 17 
d. — Ašluonių valandų laiko
tarpy vokiečiai bombardavo 
Londoną praeitą naktį. Valdžiom 
atstovai tvirtina, kad tai bu
vo didžiausias bombardavimas 
nuo karo pradžias. ~ ,

Karo vadovybė turi pagrin
do tikėti, jog tai yra vokiečių 
invazijos parengimas,
turi paruošęs didoką divizijų 
skaičių ir mažiausiai 
momentu gali pasiųsti jas Ang
lijos invazijai.

šių sumetimų vedama Angli
jos karo vadovybė praeitą nak
tį pasiuntė didoką aviacijos kie
kį Vokietijos uostų ir Prancū
zijos pakraščių bombarduoti. 
Anglams pavyko sunaikinti ke
lis ilgavamzdžių patrankų liz
dus, kurios vakar apšaudė Ang
lijos pakraščius.

Vokiečių padaryti nepapras
tai dideli nuostoliai, užmušta 
didelis gyventojų skaičius, su
griauta labai svarbių prekybos 
centrų. •

Sužeistų skaičius yra toks 
didelis, kad nebesutalpinami 
Londono ligoninėse. Be to, už
mestos bombos į 8 ligonines ir 
visus ligonis reikia evakuoti.

Ugniagesiai ir gelbėjimo ba
tai i jonai dirba 
dieną. Vietomis 
naujai išmestos 
šė gelbėtojus.

Naciai Londoną bombarduo
ti pradėjo apie 9 valandą vaka
ro ir baigė 5:30 ryto, šio bom
bardavimo metu padarytų nuo
stolių apskaičiuoti dar negali
ma. Pasiųstų orlaivių skaičius 
buvo labai didelis. Kai kurie jų 
drįso net pro apsaugos balionus 
nusileisti. Britų aviacija ir 
priešlėktuvinės patrankos nu
mušė didoką skaičių nacių bom- 
banešių.

KĖDAINIAI, Lietuva, bal. 17 
d. — Kėdainių valsčiaus koope
ratyvuose nėra popieriaus nei 
sąsiuvinių.

Patys komunistai skelbia, 
kad valstiečiai yra teisėtai pa
sipiktinę. Vaikai negali eiti į 
mokyklas, nes neturi kur užra
šyti reikalingiausių pastabų.

Kooperatyvų vedėjai rašė 
Kaunan, žadėjo išsiųsti, bet nie
kad neprisiunčia. Mokytojai ne
žino kaip mokinius rašyti 
skaičiuoti mokyti.

laujama sąsiuvinių ir popie
riaus, bet jo nėra visame kraš
te.

Lietuvoje gaminamas popie
rius siunčiamas Rusijon, nes 
ten jau senai buvo jaučiama 
didele sąsiuvinių stoka. Pati 
Maskvos “Pravda” rašo, kad 
mokyklose

Putilovo 
gavo nei 
sąsiuvinių, 
dar blogiau.

sąsiuvinių stoka.
rašo, 

stokuoja sąsiuvinių, 
rajono mokiniai ne- 
trečdalio reikalingų

Kituose rajonuose

ir
Prekybos komisarui 

du pavaduotojai

Hitleris

lauktu

ištisą naktį ir 
pasitaikė, kad 
bombos užmu-

BRITAI SULAIKĖ NACIUS GRAIKIJOJ
Vyksta labai didelės 

kovos
LONDONAS,* bal. 17 d.—Bri

tų informacijos agentūros tvir
tina, kad vokiečiai • nepajėgu 
pralaužti britų ir graikų fronto

Patys britai pripažįsta, kad 
vokiečiai labai smarkiai puola 
keliose fronto linijose. Britų ka
riuomenė nesitraukia iš užimtų 
pozicijų.

Karo vadovybė davė įsakymą 
mirti,1 bet atgal nesitraukti. Vo
kiečiams padaryta nepaprastai 
dideli nuostoliai, nes jie lipa 
ant kulkosvaidžių.

Vokiečiai įsiveržė 90 myliij 
Graikijos gilumom Italai sako, 
kad visas graikų frontas yra di
deliame krizyje, nes nepajėgia 
atsispirti italų ir vokiečių karo 
jėgoms.

Italai muša graikus Albani
jos frontuose, o vokiečiai juos 
veja nuo Olimpo kalnų apylin
kių ir įsiveržė į Larisą slėnį.

Užmušta tūkstančiai 
vokiečių

Graikijon siunčiama 
daugiau britų

ATĖNAI, Graikija, bal. 17 d. 
—Graikų radijas praneša, kad 
šiomis dienomis Graikiją pasie
kė nauji britų kariuomenės da
liniai.

Kai kurie pulkai atvežti Grai
kijos uostuosna tiesiog iš Eri
trėjos. Visi ,vokiečių skleidžia
mi gandai apie britų evakuaci
ją neatatinka tikrenybę.

Graikijon vežama ne vien 
britų kariuomenė, bet ir mo- 
demiškiausi ginklai. Atvežta 
daug tankų ir kitos karo me
džiagos.

ATĖNAI, bal. 17 d.—Britų ir 
graikėj karo jėgoms pavyko su
naikinti dvi vokiečių divizijas

Vokiečiai pasiuntė dvi divizi
jas į Servia apylinkes. Britai 
buvo užėmę strategines pozici
jas ir įsileido vokiečius, o vė
liau pradėjo juos naikinti.

Karo vadovybė apskaičiuoja, 
jog šiom dviem dienom užmuš
ta 25,090 vokiečių. Išnaikinta 
viena motorizuota 
10,000 
ninku, 
reivių.

divizija iŠ 
kareivių ir viena pėsti- 
kurioj buvo 15,000 ka-

Britų aviacija gerai 
veikia

Graikai traukiasi, 
sako italai

ROMA, Italija, bal. 17 d. — 
Italijos karo pranešimas tvirti
na, kad- graikų kariuomenė 
traukiasi visuose frontuose.

ATĖNAI, bal. 17 d.—Patirta 
kad vokiečių karo vadovybe 
vien tiktai Olimpo apylinkėse 
turi 10 s‘avo kariuomenės divi
zijų.

Britų aviacija daro labai di
delių nuostolių vokiečiams, nes 
kelis kartus išmetė daug bom
bų į nacių koncentracijos- cent
rus.

Britai bombardavo kelis gele
žinkelių centrus, kur buvo su
sprogdinta karo medžiagos at
sarga.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Ši fotografija, vokiečių cenzūros praleista ir atsiųsta iš Berlyno per radi- 

jQ’ pagal nacių prierašą, parodo Britų generolus paimtus nelaisvėn Afrikoje. 
Naciai neišdavė jų pavardžių, bet patys anglai prisipažįsta, kad prieš keletą 
dienų vokiečiai paėmė Gen. Richard N. O’Cdnnor garsųjį stralcgistą, 
Leit. Gen. Phillip Neamc, ir Maj. M. D. Gjambier-iParry. Pasak anglų, tie kariš
kiai paimli nakties metu dykumoj, kada jie automobiliu vyko į vieną fronto 
punktą. ......

Tobruke paimta 800 
vokieęių

, t'), r- „
KAIRAS, E^yptas, bal. 17 d. 

— Prie Tobrūko vakar britai 
paėmė nelaisvėn 767 vokiečių 
kareivius ir 25 nacių karinin
kus.

Jie atakavo britų apsaugos 
linijas. Britų artilerija pirma 
apšaudė hąęių užpakalį, kad jie 
negalėtų'. pabėgti, o vėliau juos 
puolė ir paėmė nelaisvėn.

Tuo .pačiu metu paimta ne
laisvėn 2’00 italų. Kovoje žuvo 
virš 200 vokiečių, žuvusių itą- 
'’ų skaičius žymiai mažesnis.

Sunaikinta 100 nacių 
tankų

KAIRAS, bal. 17 d. — Prie 
Sollum naciai pradėjo koncen
truoti tankus.

Manoma, kad jie ruošėsi pul
ti Capuzzo ir veržtis tolyn 
Egyptan, bet britai išardė jų 
planus.

Britu aviacija pradėio bom
barduoti sukoncentruotus tan
kus, o vėliau jie buvo išdaužy
ti britų karo laivu ugnimi, šau
dymas buvo diriguojamas iš 
orlaivio ir išdaužyti visi tankai. 
Nukentėjo daug vokiečių tan
kistų.

PRANCŪZAI IŠSIŲS BUVU
SIUS MINISTERIUS

3>/ž BILIJONO NAUJU MOKESČIŲ
Pinigai^ reikalingi 

karo išlaidoms
WASHINGTON, D. C., bal. 

17 d. — Sekretorius Morgen
thau šiandien ^pareiškė, kad 
ateinančiais metais visi Jungt. 
Valstybių gyventojai privalės 
duoti valdžiai pusketvirto ^bi
lijono dolerių daugiau, negu 
ligi šiam metui mokėjo.

Morgenthau tarusi su kon
greso ir senato demokratų ir 
r e p ub 1 i k o n ų lyderiais.

Visi sutinka, kad du trečda
liai karo išlaidų butų padeng
ti mokesčiais, o likusi suma 
paskolinta.

VICHY, Prancūzija, bal. 17 
d. — Prancūzu laikraščiai skel
bia apie valdžios planuojamą 
buvusių ministerių išsiuntimą. 
Pasirašius paliaubas norėta 
juos atiduoti teisman ir užda
ryti kalėj iman, bet dabar ma
noma išsiųsti juos užsienin.

Petainas norėtų išsiųsti Da- 
ladier, Reynaud, Mandel ir bu
vusį karo jėgųvadą, generolą 
Gameliną.

Petainas mano, kad jie 
pavojingi naujam režimui, 
gyventojai jiems pritaria.

yra 
nes

ORAS
Debesiuotas, vakare lis. 
Saulė teka—5:06; leid.—6:33.

Britai gauna karo 
medžiagos

WASHINGTON, D. C.,
— Laivyno sekretorius 
šiandien pareiškė, kad 
valdžia gauna kasdien 

karo medžiagos iš Ame-

bal.

britų 
daug 
rikos

Laivai beveik kasdien plau
kia iš Amerikos uostų.

Laivynas gavo 128 milijo
nus dolerių iš 7 bilijonų. Ši 
suma bus skiriama naujai 
karo medžiagai įsigyti vieton 
atiduotos britams karo me
džiagos. Knox tvirtina, kad į

kai.

Nežinia* kaip mokes
čiai bus renkami

WASHINGTON, D. C., bal. 
17 d. — Morgenthau sako, kad 
dar nežinia ' kokia forma šie 
mokesčiai bus renkami iš gy
ventojų.

Valdžios atstovai tariasi su 
politinių grupių, lyderiais. Ga
lima laukti didesnių pirkimo 
mokesčių, gali būti pakelti 
mokesčiai nuo uždarbio, nuo 
pelno ir kitokiais budais.

Vyriausybė ieškos būdų pi
nigus išrinkti, nes kiekvienas 
doleris jąi (ufj didelės svar
bos.

Rooseveljtąs kalbės 
dėl mokesčių

WASHINGTQnTD. c., bal. 
17 d. — MorgenĮthau sako, 
kad prezidentas kalbės su gy
ventojais dėl naujų mokesčių. 
Nežinia kada jis pasakys šiuo 
reikalu kalbą, bet gal netru
kus.

Finansų sekretorius tvirti
na, kad prieinu^ nąują mokes
čių ėmimo projektą, Amerikoj 
bus didžiausi mokesčiai visa
me pasaulyje. n

Nė viename pasaulio krašte 
nėra tokios didelės mokesčių 
ėmimo programos, kaip ame
rikoniškoji.

Valtin nenori grįžti 
Vokietijon

NEW YORK. N. Y., bal. 17 
d.—šiandien Ellis Island svars
toma Jau Valtino byla dėl iš 
siuntimo iš Amerikos.

Valtin buvo suimtas, nes jis 
nelegaliai atvyko į Ameriką ir 
norima jis išsiųsti į Vokietiją

Imigracijos in,‘Rektoriui
Valtin pareiškė, kad jis velytų 
mirti čįa, negu grįžti į Vokie
tiją. Jan Valtin buvo komu
nistas, bet paskutiniu metu jis 
atidengė jų šunybes “Out of 
the night” knygoje.

Amerikoje nebus 
cenzūros

WASHINGTON, D. C., bal. 
17 d. — Rooseveltas spaudos 
atstovams pareiškė, kad valdžia 
neplanuoja įvesti 'jokios spau
dos cenzūros.

Ji įsikištų tiktai tuo atveju, 
jeigu butų blogam naudojamos 
žinios apie kariuomenę ir karo 
reikalus.

Leidėjai ir redaktoriai patys 
turės nutarti kokiu budu spau
da gali geriau tarnauti krašto 
reikalams. Valdžia nedraus jo
kios kritikos ir visi turės teisę 
pareikšti savo nuomonę.

Popieriaus nėra 
visoj Rusijoj

KAUNAS, Lietuva, bal. 
d. — Iš visos Lietuvos reika-

17

Jugoslavu kariuo
menė sklaidoma

ROMA, bal. 17 d.-—Italai t ir- 
tina, kad jugoslavu kariuome
nė yra visiškai išsklaidyta.

Vokiečiai juos puola iš vįg.r 
uos pusės, italai iš antros ir ti
kisi netrukus visiškai ją likvi
duoti.

Italai įsiveržė šiaurės Jugo
slavijon ir užėmė kelis mieste
lius. Iš Albanijos tikimasi juos 
netrukus išvyti.

KAUNAS, Lietuva, bal. 17 d. 
— Sovietų Lietuvos prekybos 
komisarui Maskva paskyrė du 
pavaduotojus.

• Pradžioje Gregorauskas vie
nas tvarkė reikalus, vėliau jam 
priskyrė vieną pavaduotoją, o 
dabar jau turi du. Pirmu pa
vaduotoju yra Plakchinas, o 
antruoju Burovas.

Kaune buvo sušauktas pre
kybos darbuotojų susirinkimas. 
Dalyvavo abu komisaro pava
duotojai. Jiedu smarkiai puolė 
Lietuvos prekybininkus.

Trispalvė vėliava 
kaimuose

Britai neapleis 
Tobruko

paimti 
karią

laisvai

KAIRAS, bal. 17 d.—Vokie
čiai tris kartus bandė 
Tobruką, bet kiekvieną 
buvo smarkiai sumušti.

Šiandien britu laivai
'‘plaukia į uostą ir atveža reika
lingą paramą.

Susisiekimas per dykumą tai ■> 
pat nenutrauktas, britų motori
zuotos dalys susisiekia su kito
mis kariuomenės dalimis. Ne
laisvėn paimti naciai atrodo la
bai išvargę, juos kankina dyku
mos karštis.

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
bal. 17 d. — Iš Lietuvos ateina 
žinios, kad vasario 16 d. įvai
riuose kaimuose ir miesteliuo
se buvo iškelta uždrausta tri
spalvė Lietuvos vėliava.

Kaune ir Vilniuje ant sienų 
buvo užrašyti toki parašai: — 
Tegyvuoja Nepriklausoma Lie
tuva! šalin okupacija!

Komunistų agentus labai er
zina Vėliavos iškėlimas ir pana
šus parašai. Jie pradėjo areš
tuoti įtariamus asmenis.

------------------- --------

Lietuviški komunis
tai ginčyjasi

ANKARA, Turkija, bal. 17 d- 
— Nacių ministeris von Papen 
šiandien išvažiavo į Vokietiją.

Eina gandai, kad jis infor
muos Hitlerį apie pasikeitusią 
padėtį Turkijoj ir tarsis dėl 
prekybos sutarties projekto.

Užsienio diplomatų tarpe pa
sakojama, kad Turkija žada pa
sirašyti prekybos sutartį su vo
kiečiais ir parduoti jiems tabą- 

atsargą. Turkai nenori pyk- 
su vokiečiais.

ko 
tis

TELŠIAI, Lietuva, bal. 17 d. 
— Telšių bolševikų partijos ko
miteto sekretorius Bauža pa
reiškė, kad Lietuvos komunis
tai labai daug ginčyjasi; tarp 
savęs.

Patys bolševikai veda intri
gas vieni prieš kitus. Rietave, 
pav., ginčų išaiškinimui komu
nistai sugaišo net keturias die
nas.

Bauža tvirtina, kad Lietuvos 
komunistai neskaito net savo 
partijos spaudos ir nežino kas 
vyksta net pačioje partijoje.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
—Vokiečių vyriausybė pasiūlė Suomijai apsaugoti jos sie

nas nuo sovietų.
—Nacių štabas skelbia, kad jugoslavų kariuomenė jau ne

sipriešina vokiečiams. Dabar visos karo jėgos bus s unčiamos į 
graikų frontą.

—Turkijoj kalbama ąpje naują paktą su sovietais. Praves
ta nauja telefono liniją į Maskvą, kurią naudos tiktai valdžioj 
atstovai.

—Vokiečiai puola įvairiose grajkų fronto vietose, bet fron
to nepralaužė. Atvykę naujį britų tankai juos atmušė atgal.

—Londone vakar vakare vęl paskelbtas a'iarmas, bet na
cių bombanešiai nuskrido į vakarus.

—Italai skelbia, kad jų kariuomenė jau įžengė į ^ra:kų te
ritoriją.

—Britai labiau kontroliuos ma’sto {vežimą į Prancūziją. 
Tikrins prekybos laivus, kurie plaukia iš Afrikos | Marseilles 
uostą.
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TORPEDOS
jūVis — 45—60 centimetrų, 
orpedoje, yra -keturios dalys: 

garva^katilks, užpakalis ir uo
dega. Visos šio įtaisymo dalys 
padarytos iš bronzos, tiktai

Maža ką dabar povėndehi- v>ju 
nis laivas bereikštų, jeigu jis Toj 
neturėtų torpedų. Torpeda — 
daugiau negu paprastas svie
dinys. Tai yra žmogaus proto 
stebuklas. Tai —- visai sava- katilas gaminamas iš nikelio 
rankiškas ginklas. . (pLvuu. Tvi

Torpedą išrado austrų kai dama apie
riuomenėje tarnavęs anglas; 
VVhitehead’as, praeitojo ŠimC 
viduryje. Jam pavyko sttgal- 

kuris savo 
greičiu 
į tam

voti tčkį šovinį, 
jėgomis didžiausiu 
plaukia po vandeniu 
tikrų taikinį. Netrukus šis gin-

rinių valstybių kariuomenėse. 
Pirmas torpedos bandymas į- 
vyko rusų japonų kare, kada 
japonų laivynas 1904 metais 
puolė caro laivus t’es Port-Ar- 
turu. Per pirmąsias jurų kau
tynes japonų torpedos nu
skandino tris rusų karo laivus.

Torpedą galima pavadinti | 
mažu povandeniniu laivu, ku
ris plaukia savo jėgomis į 
priešą, nešdamas jam šiurpių 
mirtį. Tat — nuostabiai jau
trus prietaisas, reikalaujųs ne
paprastai rūpestingos inžinie-( 
riaus rankos. Priešingu atveju 
ši mašina neatlieka savo už
davinio.

Savo išvaizda torpeda pana-

siekia 6 skersinis

Greater Olympia
CIRCUS

Su garsenybe
Kapitonu TORRELL JACOBS 

“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 Skrendančiu Gražuoles *
VISA BANDA DRAMBLIŲ 

Galybė Sensacijų, šiurpulių, ir: 
Juokų—Ir Jauniems ir Seniems 

400 ŽMONIŲ PROGRAME
70 AKTŲ!

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

Lozos—$2.20.
Bilietai Dabar Parsiduoda

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

Seeley . 5300
VAIKAMS PUS® KAINOS. 
VISIEMS PERSTATYMAMS

CHICAGO STADIUM

plieno. Torpedos galvoje įde- 
i 150 kirogrėhių’ 

sprogstamds medžiagos.
Priekyje— vadinasi, galvoje 

įtaikytas vamzdelis sti pala
ku. šis Wmždelis šUkišiekia sU 
sjprogstamosios medžiagos 
sandėliu. O prie vamzdelio pri 
jungta tam tikras piŠtalietas 
su kapsule. Kada kapsulė su
siduria su laivu, įvyksta spro
gimas.

Kas gi Tą plieno ŽUvį varo?
Torpedos katilas pripildy

tas labai suspaūsto oro (iki 
150 atmosferų), šis oras siau
rais vamzdeliais Jungiamas su 
mašinų patalpa, kurtoje įren- 

'gtas keturių cilindrų motoras^ 
Mašinų skyriuje tafįi pat įren
gti ir kiti aparatui, kurie tor
pedų vairuoja, palaiko tam 
tikrą, visada vieitodą jos gi
lumų Vandenyje. Taip paleista 

•ši plieno žuVis Visą kėlią nu- 
I plaukiu laikrodžio tikslūtou.

Nuo mUŠinų skyriaus iki 
vairo eina tokia grandinė ku
ri sujungta su visais kitais 
aparatais. Ta grandinė neleid
žia vairui iškrypti iš tiesaus 
kelio. \

Kaip gi toji mašina pradedu 
savo naikinamųjų kelionę? Ir 
lekia greitojo traukinio grei
tumu?

Kiekvieno moderniško po- 
vandenio laivo priekyje it už
pakalyje įtaisyta šaunamieji 
vamzdžiai. Priekyje paprastai 
būna 2—6 tokie vamzdžiai, o 
užpakalyje — dažniausiai tik 
2. PtieŠ, išplaukiant laivui į 
žygį torpedos labai rūpestin
gai pUtikrinatooš ir sudeda
mos į vamzdžius, Vaihždžių 

1 lUūkujos (angos stropiai ap
dengiamos nėpefšlampama 
medžiaga. Atsarginės toiųiedos 
įpakuojamos į iam tikras ma
kštis, kad jolns nepakenktų 
laivo siūbavimas, ir sukabina
mos ant laivo sienų*. Prieš pa
leidžiant torpedų vamzdžio 
pagrindas pripumpuojamas 
vandens iš laivo vidaus. Tūč- 

i tuojau po to nutraukiamas 
' išorinio vamzdžio galo dang

telis. Suaidėjus laivo vado ko-

Torp&feikt
etrų. Tačiau iš tokio /ąt&Wn&j“o Iii 

l&idele Nahda 
*

metrų
torpeda , jrilekddė neleidžiįiml1 
Per tų laikį i¥ Brič&o l^ivtas 
nestovės vietoje. Tėiį> taikom? 
tiktai į nejU'dbĄGs 'tėfk hiiis. 
šaunamieji vamzdžiai papras- 
tai įtaisyti povandeninio laivo 
sienoje, ir visa Įgula ta kinio 
niekada nemato. Taikinį ntisia- 
to laivo vadas, kuris stovi ko^ 
mundps bokštelyje ir per gar-' 
^iakhibnVs įšaktaifėja j^idai, ap 
lafnhUjah'Siai torpėdaš. štatidy-į 
tnUs Ib taikyhiės į UėjtiduUni??' 
taikinius-, ;l ^aly^inti, iife$uUkus.i 
rraciaU dai-bns labai pasunkėja, 
kada norima apšaudyti karo 
laivus. O kaip žinome, karo lai
vai, ypač dabartiniai. lai® 
greiti. PaMėb^JUš ptiėŠo laivų 
viena sVąfblaUslų sąlyigiį 9*^ 
nuspėti, koks nuotolis, kokia 
kryptimi plaukit taiš laivas ir* 
koks fo greitis, fe, aišku*, tei
kia niokėti teik^liiigiausiu aki
mirksniu įyasiiVerti po vande
niu, kkd prrėš'as pirmas iiėįia- 
stebčtų.

Juo mažesnio atstumas, juū 
didesnis thri būti At^^dmaš. 
Tada tiktai 'viėtiąi kitai sėktih-į 
dei į vaudėnk įėvirŠių legali m a 
iškištį pėriškdį)^ (žvalgomąjį 
vamzdelį SU Stiklu). PoVėridė- 
nio IhiVo |5ataljpb$t visi jūri
ninkai užgniaužia kvapų, nu
tyla. Tiktai tyiųš vaido įsaky
mai 0erti’’aukia kaplį i^intį. Ta
da suskamba komanda, šauti! 
Po to ilgos laukimo sekundės, 
kurios virstą amžinybe, kol pa
galiau suaidi duslus garsas. 
Torpeda gerai atliko savo mir
tinų j į uždavinį. -i-A.

Gimimai
Chicagoj

NAUJIENOS, Chicago, I1L /

& Palm et House Viešbutyje 
j vakar būvo rastas negyvas 49 

m*. (įeorge Ę. Brothers, auto
mobilių agentas iš Clevelando, 
Ohio.

Jos taupo pfrkėjltms pinigus,! 
diiodš. įieVaš prekės-, dM’ėiį 

pasirinkimą
;——r j

Daugelis įsi vaizduoja, kad 
jižnieriuš tižlaikp kčtautųVę tik
tai tam, kad pčĮntaš ‘^cfeųtis”. 
Tiesa, kWuiųyiūinkUs neįaletųj

neturėtų, bet jis pelnų nesi- 
krauna.

Bet kraūtūv^š; neveikia ’vi’ėn 
kūdiyelh^J&m itotš ti'ėS- 

ti. Jos vėikjfefemdiii^. ‘gertoj

*

.Penktad., balandžio 18, 1941
• WilliAm Lukaskas, 4512 

S. Jiistine st., kaltinamas sumu
šimu 32 m. Andy Socha, 4512 
S. LafEn. Socha apskričio ligo
ninėje su pramušti galva.

SA.BERGMAN 
$24 VYK* SI 

TF.LPROSPECT 3440

r™

I Extra Vertybės
I PARINKTOS KOKYBĖS AIAISTASĮ Visas Už žemiausias Galimas KainasI išPARbAVIMAS PĖNKT. m ŠEŠTAD., BALANDŽIO 18 IR 19

M

^žmoiii^ kerui, I 
..irų patarnavimą,! 

ekonomiškai d■ ^ąrdUnli geras Ij 
p čekes fe vištibUiėt ĮVartipUiti II 
jiems sveikus, šviežius maisto I 
produktus, jei krautuvė yra 1 
maišto biznyje.

■ 1 IINito to kaip krautuvė gera. ĮI 
gabitai tVaifeoma ir kiek patai*- II 
navimb 'višiibUienei neša — pri- I 
kiaušo jdš pašišėkiinūs ir apy- I 
vartos dydis.

Jį 500 Chicago je |
Prie krautuvių, kūrins neša I 

naudą sąyo pirkėjams — jiems I 
pinigus laupo ir visUbmet pa- 1 
rUįUna šviežių, įfėrų maistų, I 
yra Midwest Krautuvė. Jų yra I 
virš 500 Chicagoj ir apylinkėj I 
— yra viena netoli jūsų namų. I 
Jos pasilaiko ne iš “pirkėjų- II 
perėjūnų”, kurie kartų ateina 
ir daugiau nebepasirodo, bet iš 
kaimynijos gyventojų, nuolati- I

BLASIS, Doininik, 1122 So. 
Newbefry Avėnuė, gimė balan
džio 4, tevUi: Dįniihik. ii* Lucy

BALAN, ponyĮ^,^į6 Šo. 
ęalįfornia Ąvepue, gimė ba
landžio 7, tėvaij;;AdanTJr An.- 
(biheltė. . / ’ ;;; :

JOZVvick-, Gloria, 3021 So. 
Keilneth Avcnue, gimė balan
džio i, tėvai: Edward ii’ Mario.

MACkUS, Pelėr, 2458 South 
Indiana Avėnuė, gimė balan
džio 7, tčvhi: Pė’ter ir Jane.

MOŠKEL, siepnen, 1824 W. 
Dickens Avenue, gimė balan
džio 1„ tėSni: Jacob ir Milda.

PETRiCk, —, 68Š-3 South 
Waftash Avehue, giinč balan
džio 1, tėvai: Johh ii’ Julia.

“Mičhvest” Puikiausi Goldeh Santos

I KAVA =° '3V* 3 sv. mš. 39c
“PILLSBURY’S” BEST

METAI 5 = 22* 241/2 SV. OCr 
maišelis ©Vv

uPillsbury’s” FARINA
“HUNTER’S” PRIDE
PYCĖS DIDELI 2% KENAI 2 29^
?tVĮNMORE” FfcUIT VOCKTAIL No. 1 aukšti ken~ 2~už 25c 
”Midwešt” PORK and BEANŠ Dideli 2>/ž kenai 2 už 19c 

“SNIDER’S” Tomato Catsup 15<
“TASTEWELL” 
ankstybo birželio žirniai : 
“ELMDAIJE” 'GEROS RŲŠIEŠ
tomates No, 2 kenai 3 25<
“LIBBY’S” S\VEE t RELISH 9 unc. džiarai 2 už 19£ 
“FRENCirs^ MUŠTARDA-------------- 1 2 džiarai 17ę
“KRE-MEL’’. DEZORTAS-----------
“MAŽOLA” "Virimo ir Salotų . Aliejus____ Paintės kenai 23c

JĮ svaro "į9^ svarų A "9 į
kenai v kenai “ ■

14 uncijų p 17^ 
pakelis“už I lr

CORNER 63RD & JUSTINE.
Southaide Meniber of Associated 

Paint Stores. x X 
BERGMAN’S PAVASARIO 

IŠPARDAVIMAS
malevŲ, sienų popieriaus ir langų beidų. 
Ateikite t didžiąją krautuvę prie Justine 
gatvės kampo ir gaukite dykai stėną 
popieriaus pavyzdini knygą. Dekoruokite 
dabar-i-mokėkite vėliau pagal BE11G-/ 
MAN’S naujuoju Lengvaus Biudžeto pla
nu. 10 savaičių mokėlis. Ateikite ir pa
klauskit smulkmenų.

Sienų popierių nutrimuoja dykai. 
PRISTATYMAS DYKAI

EsS-A-Bee vidaus žibanti balta ir visos 
naujausios spalvos virtuvėms ir maudy
nėms nialeva. •
Ess-A-Bee Fiat Maleva luboms ir miega
mosioms balta ir 12 spal. E»s-A-Be® 4 
valandų varnibas gerai dėvisi ir nosidė- 
mėja baltai vandeny. tfJ g

GALIONAS * I
Popierių Valyklls arba H. K. H. po Ge 
Atdara antradieniais, ketvirtad. ir feebta- 

ėieniais iki . O P. M.
Tel. PROSPECT 3440

9-^ BUKIT
gįj ATSARGUS!

t

1DC

-------3 Pilk- 13£

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

rašykit, reikalaudami 16 puslap. 
iliustruotos knygutės apie boile
rių prižiūrėjimą.
A. F. WILS0N & CO.

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

laikyti, Midwest Krautuvės tu- I 
. • ' t ‘ ■ •. 'i prj duoti jiems kuogeriausį pa- I 

tarnavimų ir kuogeriausį mais
tų žemomis kainomis. Midwešt 
Krautuvės savo pareigas gerai I 
atlieka, tų paliudija faktas, kad I 
i U yra net 500. ' '

‘ h ' j ' ’ ' i ’ ‘ IĮJeigu dar neperkate Midwest 
Krautuvėje maistų, pradekite-— I 
nueikite į artiniiaūsių kra'ūtiivc | 
— ir tada “suprasite kodėl Mid-ĮI 
wcst krautuvėje visuomet ap-Ti 
simoka pirkti. 1 • j

I i t IJ

\VASinkG'¥0’N, D. C., Lai.
16 d. — Anterikbs Raudonojo!: 
kryžiaus sekretore pareiškė,.Į i 
kad ši orgAnižacija yra pasiruo- ! 
susi padėti sužeistiems, jėigu . 
kiltų karas.

Amerikos Revoliucijos Dūk- 
tėrys taip pat yra pasirUo’šUsios 1 

’pagelboh.

“CRISCO”
“LlPTON’S” Juoda Arbata 2 1/4 ®v- 23^17c. pak. r
Florida valencia oranžiai 176 dydžio .... faZ 23c 
WASHINGTON WINESAP OBUOLIAI —----------------3 sv. 17c

--------- 3 sv. 10c 
"32 — 3 kenai 25c
10 Unc. ^iak. 13c

NAUJI PIETINIAI KOPŪSTAI - ~ -
“SVVlŠII” SIENŲ POPIERIŲ VALYKLIS
“FftEfccjŪS” PAŪ^TŪKŲ ^KLŪTS

“IDEAL” Šunų Maistas 3 už 25c
'“CAMAY” MUILAS
“IVORY” MUILAS 2 dideli 19c Vidutiniai 5^
“STALEY’S” CUBE SKALBIMO KRAKMOLAS sv. pak. 2 už 15c 
“SUNBRITE” CLEANSER---------- ---------------------3 kenai 13c

3 už 16c

GERB. Naujieną skaityto

pirkinią reikalais dH į

skelbiasi Naujienose,

MADOS

ui<;uy,u ii'a Ji V 4

*

pradddA sa

aparatui, 
pagreitina

Šaitimiero SŲR UM-BURUM!
R AI n ASHLAND BOULEVARD AUDITORIUMD/"kjLž» aVvcį Lz. van BUREN jR ASHLAND. • PRADŽIA 4 VAL. POPIET

U IŠPARDAVIMAS 
“NORTHERN Atissue’: 4 lės .22^

IR EkTRA ROLĖ UŽ 1c SU 4 PIRKINIAIS

MES PRIIMAM ORANDŽINfeŠ IR MĖLYNAS ŠTAMPAS 

$100 DYkAl Kas ŠAvAi’tę. Taupykite Musų Kuponus

PIRK UŽ MAŽIAU IŠ

MIDWEST STORES
500 Nepriklausomų Apylinkinių Krautuvių

U i <d<

Tel. VIRginia 9493 Moterim treč.
PAULINA RUSSIAN and į 

TURKISH ĖATHS
ELEKTRIKINIAI TRYTMENTAU 
Ultra-Violet-Sunshine ir Infra 
Red Light Ra- 
diations Swedish

Massage . ir 
Movements

1657 W. 45 S t
Kam. S. Paulina
A. F. CZESNA’ 

Sav. 
..  ■ -

MASSAGE

paleidžiamas suspaustas oras. 
Šis oras su didele jčgk spau
džia vandenį ir 1,000 kilogra
mų torpeda išlekia iš laivo, 
šaunamajame vamzdyje įtai
sytas kabelis patraukia torpe
doje esančių svirtį ir suspaus
tas oras iš katilo pradeda ver
žtis į mašinų patalpas. Tiesė, 
suspaustas oras, prieš patek
damas į motorų, turi dar pra
eiti šildomuosius 
Tatai dar labiau 
torpedų kelių.

Iššovus motoras
vo darbų ir sparnuoti straigte

WATCH YOUR

THROAT 
after sudden exposureš 

gargle Listerin^
Sudden temperature changes, likę drftite 
. . . Wet feet . . . and fatiguė, raay lower 
body resistance. Then eolas qt sore throat 
often develop and getras in the mouth get 
the upper hand. Prompt and freauent useof 
Listerfne Antiseptic may often headoft an 
irritated throat and kee j a coki frorn bė
ro ming troublesome—becauae it kills sur- 
f ace germsassociated with these conditions. 
Lambert Pharmacal Co., SI. Louis, Mo.

Kilis genus oh throat

greičiu per sekundę'. Tada pra
deda veikli ir visi kiti apara
tai. Svarbiausias šių prietaisu 
uždavinys — išlaikyti torpedį 
tiesia linija ir vienoje gil'umd- 
je. - Tam tikslui irgi yra tarta 
tikri aparatai. Jeigu, sakysime}, 
torpedai nustatyta plaukti Įi 
metrų gilumoje, šie aparatai 
visų laikų biVdi, kad nebuitį 
peržengta ši riba. Kiti aparatai 
įrengti tani, kad torpeda neniV-J 
kryptų nUo tiesios linijos į šas 
lis. Nenuostabu, ka’d visa tor
peda su tais Aparatais sverte 
apie 1 000 kilogramų.

Ir po to...
i 1

Taip siliva šis automatiškai 
vairuojamas povandeninis šo
vinys į savo laikinį. Jis su di-* 
dde jėga atsitrėnkia į laivo, 
dugnų, kapsule uždega sprUgs-, 
tamąją medžiagų, ir įvyksta 
tai, ko net galingiausiaš Šar
vuotis laivas negali išvengti.

B

A

£Kiėlevie^na ftytfcine-te - L i
“šallihiiero programoj is, oi oi oi” lai radi o 

pčograihčiis kifekvienį r^ihelclį, kturianie daįnUojA, 
veikia atvaizdUpti artištai — kurie. liitakkihii^ visus 
Lieitivitts stVširihkUsiuš Sdltimiero ’^’UrVM fiCRUM 
įykrei^ginm, UalkiVdžid 204ų - d., Atvelykių šėkįiikdi'ė- 
Wį, ^ulų’vknl AhdKdrįjdJe. !WžU 4dų
vklaVidį p'opiiet. jSfud, 'dčšilfė's į kairę ir Aukšfyh: Pdts

•Viliui t

Oi
Povilas šaltiinieras; Floriutė BAlsiutė; Antanas Ka
minskas; Albina Kaspariutė; Jonas Peredna; Kristi
na Kriščiūnaitė; Juozas Wkrputas; Vhnda Žabelio; 
Lujis Jogminaš (Sauk Luji Lujis); Ruby Dersienė 
(Našiikė); Stasys Milkentis (lėkis Tram-Bam-Bic- 
kis). Visus matysite, girdėsite Sekmadienį, šallimie- 
ro ŠURUM-BURUM DIENOJE

No. 4734—Vasarinė suknelė su 
“Bolero”. Sukirptos mieros 12, 14, 
160, 18 ir 20.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą Ir kiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno, pa
vyzdžio kaina 15 tentų. Gali- 
tę pasiųsti įmigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern DepU 1739 
So. Halsted St.» Chicago, Ui.
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KORESPONDENCIJOS
Rockford, III

LIŪDNA VILNIAUS LIETUVIU PADĖTIS
$1 Elėj na Bros

Per trisdešimt metų su viršum

SLA 77 kuopos didelis parengi
mas. — Pasimirė sena rock- 
fordietė Marė Gluoksnienė.— 
Laidotuves.

liūs Petrą, Juozą, Joną ir Ma- 
teušą bei seserį Oną Kalinaus
kienę. Pirmieji du broliai gyve
na Rockforde, Jonas Michigan 
valstijoje, o Maleušas Lietuve-

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

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

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

Sekm. 10 iki 4.

Be 
iš 8 
ga-, 
Pa-

Norsz į Vilnių perkelti 
komisariatai, tačiau nuo 

lietuviams nepasidarė ge-

pastebėkime, kad

Gedvilams pažaisti 
“patriotizmo” žais.

’ $35

Apkain.
Nemok.

KAINUOJA MAŽIAU 

NEGU
PORAI

Nudažyti 
Langines 
Su Dažais

PASKOLA-“““'I n V11 VU Q išmokėjimais 
nuo 5 iki 20 metų.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
Mokame 3Vž% Dividendų 

3202 *W. Cermak Rd. Canal 8887 
Ben. J. Kazanauskas, Sec.

$1,000,000-00

ę j-- ~ -------- . 'j
budais stengiasi išs’laikyii sa-o vo kampo, tai Vilniuje lengviau

Gypsy~
ECRU CURTAIN DYE

Modern Rnofing1 Co.
1821 SO. LAWNDALE AVĖ.

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

Tel. CRAWF0RD 0619
Pilnai Andrausti —

10 MĖN. MOKĖTI zn q a 
Pinigų grąžinimo ga- \ II H II 
rantija. Denturos da- V 7| 77 
romos tiktai gavus už- U * „t 
sakymą ir nuo formų 
padarytų laisniuotų 
dentistų.

Pleitai
Pataisomi

Baigdama žiemos sezoną, 
SLA 77 kuopa su dideliu atsi
dėjimu rengiasi suvaidinti tri
jų veiksmų juokingą komediją 
“Moderniška kaimo moteris”. 
Artistai ir rengimo komisija vi
sais budais kooperuoja, kad pa
rengimas butų kaip galima sėk
mingesnis.

Vietos lietuviai yra raginami 
praleisti progos ir pamatyti įdo
mią ir juokingą komediją, 
to, šokiams gros orkestras 
muzikantų. Šokių mėgėjai 
lės tad smagiai pasišokti,
rengimas įvyks Aragona Hali, 
320 Kent St. Prasidės 3:30 vai. 
po pietų. Įžanga prie durų 50 
centų, o iš anksto bilietai par
siduoda po 40 centų.

Šiemet nemažai lietuvių pasi
mirė. Štai balandžio 11 d. pa
laidojome įžymią ir seną Roc'<- 
fordo gyventoją, Marę Gluoks- 
nienę. Rockfcrde ve’ione iš y 
veno apie 31 metus.

Per visą tą laiką su velione 
gerai pasipažinau. Sakoma, kad 
jei apie mirusius neturi nieko 
gero pasakyti, tai geriau visai 
nieko nesakyk. Bet apie velionę 
Gluoksnienę ir norėdamas n e-

NAUJIENOS, Chicago, III

J. V. Tiria Laikraštininko Mirtį

pažinau ją ir galiu pasakyti, jog 
tai buvo tikrai pavyzdinga mo
teris. Ji buvo laisvų pažiūrų 
plačiai apsiskaičiusi, nuosekli ir 
rimta moteris. Seniau ji prenu
meruodavo kelis laikraščius, 
bet kai laikai pablogėjo, tai tu
rėjo pasitenkinti tik “Naująja 
Gadyne”. Tačiau skaitė ir k tas, 
o ypačiai “Naujienas”, kurių 
nė vieno numerio nepraleisda
vo. Tą laikraštį ji gaudavo iš 
savo brolio Petro Raškevičiaus.

Velionė Marė Gluoksnienė gi
mė spalių 18 d. 1873 m. Juoda- 
raisčio kaime. Atvažiavo j š ą 
šalį 1906 m. Pirmiausia apsigy
veno Sheboygan, \Vis., bet jau 
kitais metais persikėlė į Rock- 
fordą ir čia gyveno iki pat mir
ties.

Palaidota liko Greenwood ka
pinėse. Laidotuvės buvo labai į- 
spudingos. Palydėti susirinko 
daug žmonių įvairių įsitikini-

pradeda įsigalėti pakanta. Jie 
ne liek žiuri j tai, kuo žmogus 
tikėjo, bet daugiau pradeda 
kreipti dėmesį į žmogaus geru
mą. Geras pavyzdys yra kad ir 
velionės Gluoksnienės laidotu
vės. Nors lai buvo ir šiokia die
na, bet palydovų susirinko la
bai daug. Vainikų taip pat bu
vo labai daug susiųsta.

Išlydint iš koplyčios atsisvei
kinimo kalbą pasakė P. G. A 
• eksynas, o prie kapo labai įspū
dingai kalbėjo Fr. Petronis.

Velione paliko d ileliame hu-

Tegul Marei bus lengva ilsė- 
i tis šios laisvos šalies žemelėje!

Lietuvis

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
POCAIIONTAS Mine Run iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta ’7,80 
Perkant 5 tonus ar daugiau.

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
Sales Tax ekstra.
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2332
BALZEKAS MOTOR SALES

maOJIFNU-aCME TAiepnnro
John F. Arena (dešinėj), Chicagos italųjlaikraščio 

redaktorius, kuris buvo nušautas gatvėje, Dics komite
to pripažįstamas fašizmo priešininku buvęs, nors F. B. 
L sakosi turėjęs visai priešingas žinias apie jo nusista
tymą. Arenos tragišką mirtį matė Eleanor Herrmeyer 
(kairėje) su kuria jis keliomis minutėmis anksčiau ap
leido vieną North Sides teatrą.

Iš okupuotosios Lietuvos i dų ir žydų įžūlumo maišatyje 
gauta žinių apie liūdną lietu- lietuvių padėtis darosi be galo 
vių padėtį Vilniaus krašte. Vii- sunki, 
niaus įstaigose iš lenkų okupa- keli 
cijos laikų yra pasil.kę daug, to iiviuyiuihd užpilamaiv se

lenitų šovinistų, kurie visokiais • riau. Jeigu jau Kaune nėra lais-

pozicijose. Jie nevengia prisi
taikyti prie bo'šėvikines san
tvarkos, net gerinasi okupan
tams, kad liktai netektų užleis
ti savo dominuojančios vietos. 
Kiekvieną lietuvybės pasireiški
mą jie apšaukia šovinizmu. 
Girdi, dabar ne smetoniniai lai
kai. Spekuliuodami»bolševikine 
tautybių “tolerancija”, jie tuo 
pačiu metu varo lenkų endekų 
ir pilsudskininkų šovinizmo po
litiką.

Kadangi bolševikų valdžia 
pati remiasi senu visų okupan
tų dėmesiu: “Skaldyk ir val
dyk”, tai prieš lenkų šovinistus 
nesiimama reikalingų priemo
nių. Bolševikinė Lietuvos val
džia suteikė Lietuvos pilietybę 
ne tik visiems tiems lenkų val
dininkams ir kolonistams, ku
rie Varšuvos valdžios buvo at
siųsti į Vilnių kraštui lenkinti, 
bet ir dešimtinis 
lenkų atbėgėlių, 
nieko bendro su 
nėjo.

tūkstančiu 
kurie niekada 
Lietuva notų-

jokias lietuvių tautos teise. 
Tad gegužės 1 d. numatytosios 
iškilmės tebus paprastas bolše
vikinių frazių švaistymasis, 
tarnaująs raudonojo despotiz
mo liaupsinimui. Okupavęs 
visą Lietuvą, uždaręs visą lie
tuvių tautą, į kalėjimą, Stali
nas gali leisti Sniečkums, Pa- 
leckiams ir 
sovietiškojo 
lu.

Pagaliau
Vilniuje plinta nei kalbos, jog 
soviet nęs Lietuvos sostinė vi-

sai į Vilnių nebusianti perkel- 
v-’ ^en re^Liasi srovės, kad 

ilnius butų paskelbtas auto
nominiu vienetu, o sostinė pa
likta Kaune. Ar tokios srovės 
^rav pasiekusios įtakingesnes 
bolševikų sferas, ar tai tėia 
lenkų endekų ir pilsudsk’nin- 
Lų provokac jos, neturėjome 
galimumo išaiškinti. Tačiau 
musų informatorius į tokias 
tendencijas kreipia musų dė 
mesį. Netolima ateitis parodys 
kiek tokios kalbos turi pagrin
do.

Visose Vaistinėse ir 
Smulkmenų Krautuvėse

3 už 25r

Atrodykite Metus Jaunesni 
NATŪRALIAI ATRODANTI

Dantų Fleitai

KESSLER’S PIM'ATE BLEMD - A DUEKX>ED WH!SKF.Y. 75% Neutral Spiriu distilled from 
Ci ain. 85 Proof. Jul'.us Kes-Jer DlstilliriįCo., Ine., RaJtimoro, Md.; Lawrenceburį, Ind.

kupranugariui pralysti pro ada
tos skylutę, nekaip surasti vie
tą bent pernakvoti. Tokiu bil
du lietuviai, per 1.9 metų guiti 
lenkų okupantų Bocianskio ti
po vaivadų, dabar jaučiasi uja
mi naujų okupantų bei jų tal
kininkų. ‘X
, jKąip Ž4.nonia,*;^ų(i.opdji' Lie: 
tiivos valdžią yrą. pu tarusi iki 
gegužės 1 d., perkelti į Vilnių 
“laisvosios” Lietuvos sostinę. 
Turint galvoje sunkumus patal
poms komisariatams surasti, 
buvo paskirta specialinė komi
sija, kuri turi išspręsti šią pro
blemą. Lietuviškieji bolševikai 
turi galvoje gegužės 1 d. šven
tės proga pademonstruoti savo 
sovietiškąjį “patriotizmą”: Štai 
mes perkėlėme sostinę į Vilnių! 
Nors tuo pat metu Vilniaus 
įkūrėjas Gediminas, Vytautas 
ir kiti Vilniaus didybes kūrėjai 
yra pravardžiuojami “feoda
lais”, kuriems ne vieta sovieti
nėje Lietuvoje. Pagaliau; siena 
su sovietų Gudiją buVo nusta
tyta pagal Maskvos, imperialis
tų arbitražą, neatsižvelgiant į

• . .-J • '

VISI TELEFONAI:
ATLANTIC 4290

DYKAI Aprokavimas
NEREIKIA NIEKO ĮMOKĖTI, 

36 Mėnesiai Išmokėjimui. 
Tikra lietuvių kompanija.

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

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.

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA 
— iš stoties —

SOUTH CENTER PLUMBING & 
HEATING SUPPLY GOMPANY

6 West Garfield Blvd. (N. W. kampas
otcito ir 551 n J^l. )

Pajutę valdžią saviškių ran
kose, įžūliai laikosi gausingi 
Vilniaus žydai. Jų prigrūsta vi
sose įstaigose. Net Viln:aus 
vykdomojo komiteto pirminin
ku (burmistru) paskirtas žy
das “draugas” Vitas. Žydai taip 
pat į kiekvieną pastabą dėl lie
tuvių tautos bei kalbos respek- 
tavimo atsikerta tuo pačiu, 
kaip ir lenkų šovinistai: “Da
bar ne Smetonos laikai!”

Bet tuo lietuvių sunkumai 
dar toli gražu nesibaigia. Vi’- 
niaus krašte intensyviai varo
ma rusifikacija, kaip lygiai ir 
visoje okupuotoje Lietuvoje. 
Nors vilniškių rusų tėra nedi
delė mažuma, bet net Vilniaus 
antruoju burmistru paskirtas 
“tovariše” Ivan Gariu. Paga
liau, kelia galvas ir neskaitlin
gi Vilniaus gudai, kuriuos pa
laiko Minskas. Raudonosios 
Gudijos pirštas Vilniaus kraš
te gerokai jaučiamas, ypač kad 
jį diriguoja Maskvos imperia
listai, kurie teisingai skaičiuo
ja, kad su gudais jie nepalygi
namai lengviau apsidirbs, ne
kaip su lietuviais. Prie gudų 
prestižo pakėlimo prisideda ir 
ta aplinkybe, kad į Minską 
nuolat važinėja įvairios Lietu
vos bolševikų komisijos moky
tis, kaip reikia dezorganizuoti 
kraštą.

Visoje šioje 
rializmo, lenkų

Garsinkitės “N-nose”
+

“U VVILL LIKĘ US

No. 2653

Adresas.

Miestas ir valstija

DABAR LAIKAS INVESTUOTI PINIGUS

Maskvos imper 
šovinizmo, gu
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knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:
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Teroro taktika
Užpereitą naktį Hitlerio “luftwaffe” (oro ginklas) 

pikčiau bombardavo Londoną, negu kada nors prieš tai. 
žalos miestui padaryta be galo daug. Dideli gaisrai lieps
nojo įvairiose Londono dalyse iki vėlybo ryto, nežiūrint 
to, kad per visą naktį juos gesino tūkstančiai gaisrinin
kų komandų ir šimtai tūkstančių savanorių. Kiek žmo
nių užmušė bombos ir griūvantieji namai, nežinia; bet, 
tur būt, labai didelis skaičius.

Naciai giriasi, kad šituo žiauriu Londono bombar
davimu jie atkeršijo anglams už tai, kad jie balandžio 
9 d. mėtė bombas į centrą Berlyno. Goebbelso radio tuo
met grasino, kad anglams busią atlyginta “šimteriopai”. 
Bet tai, žinoma, tik priekabė. Naciai be jokio pagrindo 
seniai daro oro atakas prieš Londoną, griaudami trobas 
ir žudydami gyventojus. Ši paskutinė ataka esminiai yra 
ne kitokia, kaip daugelis pirmesnių, tik smarkesnė.

Tai nacių teroro taktika, kurią Hitleris vartoja nuo 
pat karo pradžios prieš kiekvieną šalį, kurią jisai nori 
užkariauti. Tuo tarpu Vokietijos priešai tik retuose at
sitikimuose atsilygindavo jam tuo pačiu pinigu.

Tas hitleriškas kariavimo būdas ligšiol dar nepa- 
klupdė anglų ir, reikia tikėtis, nepaklupdys ateityje. Į 
barbarišką nacių siautimą anglai atsako tiktai griežtes
niu pasiryžimu tęsti kovą, kol hitlerizmas nebus galuti
nai sutriuškintas.

Mūšiai šiaurės Afrikoje
♦t f 1 \

Kaip anądien ^oje vietoje buvo nurodyta, dabarti
nio karo rytinio frontjo centras yra Egypto ir Šuezo ka
nalo srityje, o ne Balkanuose, nors Balkanuose šioje va
landoje eina smarkiausieji mūšiai. Jeigu vokiečiams ir 
pasisektų visai užkariauti Jugoslaviją ir Graikiją ir iš
vyti anglus iš piet-rytinės Europos, antrasis karo fron
tas neišnyktų.

Mūšiai Balkanuose anglams turi tikslą tiktai sulai
kyti nacius, kad jie ilgiau negalėtų prasimušti į Aziją 
ir Afriką. Kol tie mūšiai eina, turi laiko geriau apsigink
luoti ir sustiprinti savo pozicijas Turkija, kuri yra Ang
lijos sąjungininkė. Tuo pačiu laiku britai skubinasi pa
baigti savo kampaniją prieš italus Eritrėjoje ir Etiopi
joje, kad iš tenai butų galima perkelti atliekamas jėgas 
į šiaurės Afriką ir sulaikyti įsiveržusias nacių divizijas, 
kurios tenai ėmė siautėti netikėtu stiprumu.

Naciai jau beveik išstūmė anglus iš Lybijos ir pa
siekė Egyptą. Prieš trejetą dienų Londonas buvo taip 
susirūpinęs, kad spauda pradėjo kelti triukšihą ir pasi
girdo balsai net apie krizę Anglijos vyriausybėje.

Bet vokiečiai tapo sulaikyti. Paskiausios žinios apie 
mušius prie Tobruko ir Egypto pasienyje rodo, kad na
ciai vargiai turi pakankamai jėgų Afrikoje nugalėti ang
lus. Jeigu anglai ir butų priversti laikinai pasitraukti gi
liau į Egyptą, tai didelio pavojaus jiems nebus, kol jie 
laiko svarbiąją savo bazę prie Mersa Matruh.

Dabartiniai mūšiai šiaurės Afrikoje eina tyrumose, 
kur beveik nėra kelių, o karščiai tokie baisus, kad euro
pietis negali jų kiek ilgesnį laiką pakęsti. Vokiečių divi
zijos turėjo šimtus mylių gabenti su savim ne tiktai gin
klus, amuniciją ir maistą, bet ir vandenį, kol jos priėjo 
prie Egypto. Prieš jas dabar veikia anglų kariuomenė 
ir aviacija, o taip pat ir anglų laivyno kanuolės.

Kadangi per jurą vokiečiams sunku gauti daugiau 
kariuomenės ir ginklų, nes anglai jų transportus skan
dina, tai šitas nacių žygis į Egyptą gali jiems pasibaigti 
liūdnai.

MURAVJEVAS 
PERGALĖJO

Pi^siau-mėnesinis rusų social
demokratų laikraštis, New Yor- 
ke, “Socialističeskij Vėst nik” 
gavo tokių žinių iš Vilniaus:

“Kuomet lietuviai užėmė
Vilnių rudenį 1939 m., jie pa-

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu:
Metams$8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams  2.00
Dviem mėnesiams_______ 1.50
Vienam mėnesiui _______  .75

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija 3c
Savaitei __________   18c
Mėnesiui  75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: (Atpiginta)

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

Užsieniuose:
Metams ....... — $8.00
Pusei metų ...........................— 4.00
Trims mėnesiams _________ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

šalino visas lenkiškas išką- 
bas ir užrašus, bet paliko vie
ną: marmuro lentą atminčiai, 
lenkų sukilėlių, kuriuos pa
korė Muravjevas 1863 m. Ta 
lenta buvo prikalta prie teis
mo namo Mickevičiaus gat
vėje, kur sukilėliai buvo nu
žudyti. \ 1

“1940 m. Vilnių užėmė 
Maskvos kariuomenė ir val
džia. Lenta, kurioje buvo pa
minėti vardai pakartųjų, ta
po nuimta.

“Muravjevas antru kartu 
laimėjo pergalę.”
Tai pilnai sutinka su dabar

tine Stalino “linija”. Bolševi
kai pastaruoju laiku vis daž
niau garbina žiauriuosius Rusi
jos carus, kurie užkarįavo kai
myninių tautų žemes ir tas tau
tas pavergė — Petrą Pirmąjį 
ir Ivaną Baisųjį. Visai natūra
lu, kad jie nenori “žeminti” at
minties budelių, kurie tą carų 
politiką Vykdė.

Patys bolševikai šiandien el
giasi Lietuvoje taip, kaip? Mu
ravjovas.

SIŪLO SUDARYTI VO- 
KIETUOS VALDŽIĄ 

IŠTRĖMIME

Čekoslovakija, Lenkija ir ki
tos Hitlerio pavergtos tautos 
turi savo “laisvas valdžias” iš
trėmime. Jų centras yra Ang
lijoje. Anglija jas pripažįsta, 
kaipo teisėtas valdžias. Kodėl 
negalėtų tokią pat valdžią suda
ryti ir vokiečiai, pabėgusieji į 
užsienį?

Šitą sumanymą iškėlė spau
doje I. D. W. Talmadge, kurio 
straipsniai dažnai pasirodo A- 
merikos žurnaluose.

Talmage nurodo, kad užsie
niuose šiandien gyvena didelis 
skaičius Vokietijos piliečių, dar
gi partijų vadų ir buvusių res
publikos parlamento narių. Jie 
turi daug daugiau teisies kalbė
ti Vokietijos daugumos žmonių 
vardu, negu Hitleris. Paminėtas 
rašytojas sako: 1

“Tai neužginčijamas fak
tas, kad Hitleris nėra laisvai 
išrinktas Vokietijos žmonių 
atstovas, kaip Norvegijos 
Quislingas. Juodu abu pagro
bė valdžią prieš aiškiai pa
reikštą klaugumds žmonių 
valią. Rep<ia atšipinti, kac 
paskutiniuose laisvuose rin
kimuose, kurie įvyko Vokie
tijoje 1932 m. lapkričio 6 d., 
naciai gavo tik 196 vietas iš 
583 visų vietų reichstage, ir 
tai pasiremdamas plačiau
siais prižadais, kurie po to 
buvo užmiršti. Ir nėra jokio 
ženklo, kad per aštuonis me
tus savo valdymo jisai bUtlĮ 
įgijęs Vokietijos žmonių mei
lę. O jau tikrai jisai nėra ga
vęs žmonių įgaliojimo įtrauk
ti savo kraštą į karą su de
mokratijomis...”
Sudaryta užsieniuose iš Vo

kietijos išeivių valdžią, p. Tąl- 
inadge nuomone, galėtų pasira
šyti taiką su Anglija ir kartu 
su ja vesti karą prieš Hitlerį, 
kaip prieš uzurpatorių. Vokie
tijos žmonės tuomet atsisakytų 
Hitlerio klausyti ir prieš jį su
kiltų.

Pabėgęs Lietuvos 
karininkas kaltina

Smetoną
Pabėgęs į Vokietiją aukštas 

Lietuvos armijos karininkas pa
rašė laišką savo pažįstamam, 
gyvenančiam Šveicarijoje, ku
riame jisai labai aštriai, smer
kia buvusius “musų vadus, va
dovus ir veikėjus”, per kurių 
kaltę Lietuva taip negarbingai 
pateko po Rusijos despotų le
tena. Jisai sako:

“Kaltininkus bausti mirti
mi negalima, — tai butų per- 
maža! Juos ^reikia gydyti ir 
neleisti jiems mirti, kad pas
kui į uos vėl kankinti. Jų kil
mė turi būti nutraukta. Jų 
tarnai, buvę ‘veikėjai’, nuo 
bent kurio visuomeninio dar
bo turi būti pašalinti, nes jie 
visi smarkiai ‘veikę’, stum- 
darni Lietuvą į bedugnę, o 
dabar nustoję pelningo dar
bo, ieško kur ir kaip prisi
taikinai ir visi k vakuoja, bei 
kaltina viens kitą, bet nieko 
nesako apie save. Po įvyku

sios katastrofos, dar ir dabar 
tesimato mažai prablaivėji
mo ir įvykių supratimo. Tai 
galima paaiškinti tiktai tuo, 
kad Tėvynes išdavikai ir jos 
žuvimo kaltininkai liko lig
šiol nenubausti ir ši aplinky
bė demoralizuojančiai veikia 
kitų žmonių psichiką.”
To aukšto Lietuvos karinin

ko vardas-pavardė nėra skel
biama dėl suprantamų priežas
čių, tik paduodami inicialai “V. 
G.” <'•'<

Tačiau grįežčiąu, negu ką ki
tą iš buv. Lietuvos “vadų, va
dovų”, tas karininkas smerkia 
Lietuvos eks-prezidentą, p. An
taną Smetoną. Apie pastarąjį 
jisai laiške rašo:

“Razbaipikai turi savo eti
ką. . Jię, i hėgd-amk nepalieka 
savo draugų, šis gi Smetona^ 
bėgdamas,, net pepasistengė 
paliuosuotr iš kalėjimo savo, 
jam ištikimus žmones—Sku
čą ir kt. Tai geriausią jį cha
rakterizuoja.”
Kaip yra žinoma, Skučą ir 

Povilaitį Maskva buvo apkalti
nus vogus raudonarmiečius ir 
pareikalavo, kad valdžia juodu 
nubaustų. Juodu buvo uždaryti 
kalėjime, ir kuomet bolševikai 
atėjo, juodu buvo sušaudyti. 
Smetona nedavė jiems progos 
pabėgti. Todėl tas karininkas 
taip piktinasi.

Asmuo, kuris gavo to kari
ninko laišką, iškelia p. A. Sme
tonai dar kitą kaltinimą, bū
tent:

“Antanas Smetona, išbėg
damas iš Lietuvos, sumobili
zavo 9-ąjį mariampoliečių 
pulką, ne tam, kad gintų 
Lietuvą nuo grobuonių mas
kolių, bėt tam, kad padeng
tų ‘tautos vado’ pabėgimą,— 
už ką didžiuma šio pulko ka
rininkų buvo bolševikų su
šaudyta?’
Jisai rašo, kad “visa lietuvių 

išeivija Europoj piktinasi, ame
rikiečių elgį&iu”-M* tų anleri- 
kieęių; kurie priima p. Smeto
ną, it kokį didvyrį. Europoj įsi
kūręs Vyriausias Komitetas, sa
ko jisai, “nedvejodamas atsiru- 
bežiavo nwo ^Smetonos, jį pa
smerkdama^”.. u

Laiškas yra rašytas 1941 m. 
kovo 15 d. Jisai yra adęęsuotas 
grupei amerikiečių: P.^Grigai
čiui, Jonui Griniui, Dr. J. Jo- 
nikaičiui, adv. P. Mastauskui, 
prof. K. Pakštui ir adv. F. Ba- 
gočiui. Bet yra išsiųsta tiktai 
viena kopija su prašymu, kad 
laiškas butų persiųstas paminė
tiems asmenims krivūlės keliu.

Sekmadienį Rinks 
Trustisa Lietuvių 
Tautišk. Kapinėms 

» . I > i

Svarbus lotų savininkų susirin
kimas Chicagos Lietuvių 

Auditorijoje 
’ . i, • ’ .

Lietuvių Tautiškų Kapinių 
lotų saviiifįįkai ir draugijų a U 
stovaj yra ! vaginami kuoskait- 
lingiausiai susirinkti šį sekma
dienį Chicagos Lietuvių Audi
torijoje. < į

Ten įvykšta kapinių visuoti
nas susirinkimas, kuriame bus 
renkamas vienas trustisas į 
vietą mirusio drg. M. Lubino.

Svarbu, kad tai didelei Chi
cagos Lietuvių įstaigai butų 
išrinktas gabus, patyręs ir 
darbštus veikėjas, turįs kapinių 
ir lietuvių visuomenės reikalus, 
o ne savo partijos reikalus šir
dyje. \

Raportuos apįe iškilmes

Kapų Puošimo dienos komi
sija susirinkimui taipgi išduos 
raportą apie šių metų iškilAięs 
ir pikniką. Tiems parengimams 
taipgi bus Renkami darbinin
kai. r į'

Susirinkimas įvyks Auditori
jos žemutinėje salėje ir prasi
dės apie 1 Valandą po pietų.
• 'OtoUK .... r —

IŠ LIETUVOS PABĖGUSIO MOKYTOJO 
LAIŠKAS

Bolševikai yra tikri “svieto lygintojai”: jie visus “suly
gina” Ir padaro skurdžiais. — Iš labiau pasiturin
čių viską atima, o biedniokų būklės nepagerina. — 
Tegul visi žino, kas dabar dedasi Lietuvoje. — Val
dininkų žmonos verčiamos šnipinėti.

(šį laišką parašė mokytojas P. Paulaitis savo pusbroliui Vincui 
ŠHteriui, kuris gyvena Chicagoje).

Brangus ir mielas broli 1
Nebežinau nė nuo ko pradėti 

šį mano laišką. Galvoję sūku
riai verda, o tiek daug ko butų 
galima para$ytl*

pirmiausia tai turiu atsipra
šyti, kad jau nuo seniai kaip 
Jūsų šeimą nebelankau laiškais. 
Tai nemalonus dalykas, bet tu
rint galvoj baisų Tėvynėje su
krėtimą, bus viskas pasakyta ir 
atleista. Daugiausia turi atleis
ti tai Jūsų geroji dukrelė pa
nelė Alytė. Jį man rašė ir dar 
šiaip taip, per kitus jos malonų, 
rodos, paskutinį laiškiuką ga
vau kas tai apie nelaimingo 
praėjusių metų birželio vidurį. 
Bet jo turinio jau nebepamenu, 
o apie atsakymą tai jokiu budu 
nebuvo galima nė užsiminti.

Kaip matote, rašau iš Berly
no. Čia jau 2 mėn. kaip gyve
nu. Ir tai didelė laimė čia bu
vo patekti. Sakau laime atsi
žvelgiant į pavojų, kuriame bu
vau jau įpuolęs, patekti į Mas
kvos nevidonų nagus. Jau ant 
plauko kabojo Sibiras ar kitos 
Rusijos gelmės ir net pati gy
vybė. čia gyvenu lyg apsvaigęs, 
vis rodos negalima kaip rei
kiant atsikvėpti ir ramiai pail
sėti. Ir koks per ramumas gali 
būti pabėgėlio be savo tėvynės? 
žinoma, tai sakydamas visai ne
turiu galvoj, kad butų bloga 
Berlyne gyventi. Priešingai. Jau 
ąntrųs metus kariaujanti Vo
kietija visko kas būtina turi ir 
mums teikia ir mus traktuoja 
lygiai kaip tikrus savo piliečius. 
Norėčiau dargi pridurti, kad 
net dar didesnę simpatiją ir 
džentelmeniškumą rodo lietu
viams pabėgėliams, kaip savo 
piliečiams, šitą aš pats asmeni
niai patyriau ir vis tebejaučiu. 
Iš antros pusės, negalima pa
neigti ir pabėgėlio tikrą skaus
mą — be savo tėvynes, ir sun
kumus — reikia greitą i persi
laužti ir prisitaikinti prie naujų 
aplinkybių bei sunkių dienų są
lygų: Juk teko atbėgti be nie
kur nieko,. Vasariškai apsiren
gus, stoti prie fizinio darbo, 
dargi visai neįprasto. Bet tiek 
to, kad tik patekėtų naują Lie
tuvai vakarų saulė. Jos visi lau
kia, nes trokšta išsilaisvinti iš 
azijatų jungo. Taigi ir sunku, 
ir tą visą sunkumą jausdamas 
Jums ir rašau šį mano laišką. 
Neklysiu, manau, tvirtindamas, 
kad šis sukrėtimas ypatingai 
man buvo jautrus: 16 metų dir
bau, mokiaus įvairiose vietose 
užsieniuose. Turėjau tiktai kas 
būtiniausia ir kasdieną tęsiau— 
duriau galą su galu. Tik 2 me
tai atgal kaip įvažiavau į Lie
tuvą. Gavau tarnybą, atsidėjęs 
dirbau, pradėjau, taip sakant, 
kurtis. Jurbarke įsigijau skly
pą, pirkau ir daviau apdirbti 
medžiagą jį užstatyti. Ir daug 
dar kitų menkniekių, gi man 
dideli dalykai, nes naujakuris, 
kaip radijušąs, malūnsparnis, 
dviratis ir pan. buvo butini ci
vilizuotam žmogui ir buvo var
gais negalais įgyti. Bet štai kilo 
iš rytų audra. Pasipylė po bran
gią Tėvynę išalkusi ir nuskuru
si azijatų minia, su jais musų 
visas miesčionių ir žydų šlamąs 
ir viską konfiskavo, nusavino, 
suvalstybino. Maskvos Neronas 
jokio savininko bei žemininko 
nehepripažįsta. Todėl, grabes 
kaskit, snukiai dirlpkit ir nięko 
nefurėkit. Tą Maskvos moder
niųjų laikų Neęoną minėtas šla
pias dievina. Vadina mokytoju, 
tėvu, išlaisvintoj u, išganytojų, 
saule, išminčium ir pan. Bet 
kąs per išmintis iš tikrųjų turi 
b liti to žmogaus, kuris sugebė

jo ir pajėgė apšaukdinti save 
visais tais puikiais titulais mi
nią, kurią biauriausiame apga
vime, nusivylime ir vergijoje 
laiko!? “Išmipčius”, kuris, mu
sų galvosena, butų turėjęs varg
šo būklę pagerinti, pakelti jį į 
tam tikrą aukštį, kad tokiu bu
du jį — juodadarbį sulyginus 
su geriau jau stovinčiu, o ne tą 
geriau stovintį nužeminti ir pa
daryti tokiu pat skurduoliu. 
kaip tas paprasčiausias juoda
darbis, kuris ištikrųjų tikėjosi 
šviesesnio rytojaus, o tuo tarpu 
dar didesnioj migloj atsidūrė? 
Čia ir yra “tėvo” Stalino išmin
tis sugebėti taip šlykščiausiu 
melagyste apvilti mažai galvo
jantį ir pagaliau jį priversti sa
ve prieš pasaulio akis garbinti. 
Tik dabar pas mus žmonės ma
to, kokia pragariška komunistų 
melagystė. Jų dienraščių kai ku
rių išeina 2 laidos: vidui aptar
nauti ir tiktai čia jie pasirodo 
kas iš tikrųjų yra, ir viena lai
da užsieniui šlykščią propagan
dą varyti, šitoje užsieniečių lai
doje, kuri nepatenka saviš
kiams į rankas, teisybės anė la
šo. Mes pabėgėliai kartais su
griebiame ir vieną ir kitą. Ir 
kas per baisumas!!. Tačiau ir 
tam šlamui, kuris taip staiga 
patikėjo ir atsidavė raudonie
siems, dabar jau akys atsivėrė. 
Dauguma jų jau dusaute dū
sauja ir laukia sugrįžtant praė
jusių laikų. Ir kaipgi nelauks. 
Drakoniškai viskas brangu ir 
visko jau stinga. Kaip galima 
įsivaizduoti, kad.Rusijoje mais
tas butų brangus? Nekariaujan
ti šalis ir tokia derlinga! Trūk
sta medžiagų, tuo tarpu šilkais 
galėtų visi apsitaisyti. Atiduok 
jos turtus tokiai Vokietijai, lai 
aukso šalį padarys. Nė Ameri
ka prie jos neprilygs. O jie... 
kaip pinčiukai, jų moterys kaip 
tikros čigonės. Vienu žodžiu, ir 
basi ir alkani.

Aš norėčiau, brangus brolau 
p. Vincentai ir mylima — bran
gi panelė Alytė, kad mano šias, 
kad ir taip išblaškytas mintis 
nenuslėptumėte ir kitų tarpe. 
Tegul nors kiti pasimokina iš 
musų nelaimės. Gal kas jas su
grupuos, apdailins, duos geres
nę formą ir paskleis plačiau — 
brolių tarpe. Mano nėra čia 
koks pesimizmas, perkrovimas 
ar asmeninis pyktis, surištas su 
asmeniniais interesais. Nepasa
kiau ir neatvaizdavau dešimtos 
dalies, ką galėjau ir bučiau net 
norėjęs atvaizduoti: tai laiko ir 
vietos trukumas. Tik tegul ne
būna paslaptis, kad žmonės vis
ką palikę bėga. Ir daug kas 
bėgtų, kad galėtų, kad žinotų 
per kur, kaip, kas padės. Juk 
sienos taip baisiai, kaip dar nie
kuomet, yra saugojamos. Bėga 
ne vien tik buvusieji valdinin
kai, inteligentai* jų taip vadina
mieji “buržujai” (dabar buržu
jus kąs tik ne skurduolis, ne 
latras, ne palaidūnas). Rega ir 
paprasti kaimo ir miesto darbi
ninkai. (

Gana, pagaliau turiu baigti. 
Bet baigdamas kiek dar apie 
save.

Praėjusių mokslo metų darbo 
vieta — iii Raseniai. Dirbau 
kiek galėjau dėl geresnės Tėvy
nės ateities, bet ji priešingai 
buvo labai nelaiminga. Pačioje 
pradžioje buvau areštuotas, pa
tardytas, gavau pasižadėti raš
tiškai dirbti komunizmui; bu
vau atleistas iš mokytojaus pa
reigų, užsimokėjau 35 litus pa
baudos buk tai už nelegalų su
sirinkimą, už agitacijas ir pan.; 
buvau pagaliau paleistas tik

priežiūroje. Pagaliau mokyklos 
apylinkė visa subruzdo mane 
išlaisvinti visiškai ir sugrąžinti 
į mokyklą. Išlaisvino, bet ne
grąžino. žihoma, tą išlaisvini
mą padarė tik spaudžiami ir aš 
nesitikėjau ilgai džiaugtis ta 
laisve, kuomet pasyvesni žmo
nės už mane buvo suiminėjami 
(ir tai naktimis) ir grudžiami 
į kalėjimus ar kur tai išvežami. 
Iš Raseinių dingau. Per visą 
mielą vasarėlę slapsčiausi, visur 
ir visaip praleidau naktelių. 
Tuo tarpu dirbau ir konstruk
tyvinį darbą. Slapti susirinki
mai, visokios rusų karinių tiks
lų nuotraukos; žinios, ginklų 
slėpimas, pagalba žmonėms, tie
sioginiame pavojuje esantiems, 
pereiti sieną ir pan. Bet rude
niop sąlygos blogėjo. Buvau vis 
labiau ieškomas ir vieną dieną 
turėjau dumti ir aš. Pagaliau 
buvau pakankamai išnervintas 
ir nuvargęs. Lapkričio 10 d. 
1910 m., naktį, peržengiau mir
ties zoną, čia buvau maloniai 
priimtas, bet veik be niekur 
nieko atėjęs. Ir skaudu buvo ir 
laimingas jaučiausi. Tą mano 
laimę papildė vūlybesnės žinios 
(jų vis gaunu autentiškų): po 
mano išvažiavimo vos 2 vai., 
toj vietoj, 4 rusų kareiviai su 
seniūnu priešakyje, kur buvau 
apsistojęs paskutines valandas, 
darė kratą, grąsino, kad praneš
tų, kur esu ir pan. Vėliau, sau
sio 8, 1941 m. ramusis mano 
brolis Vincentas, kuris tarnavo 
Šiauliuose, turėjo palikti šeimą, 
dumti irgi. Pasakoja, kad pa
našių kratų ir daugiau butą 
ten, kur daugiausia apsistoda
vau. Tegul krato juos perkūnas, 
nuolatos galvoju. Tuo tarpu jų 
nebijau. Bet kas bus vėliau? 
Tai tik vienas Dievulis žino. Aš 
norėčiau būtinai iš čia išvažiuo
ti. Kelionei vistiek kaip nors už- 
skursiu, bet su tuo gavimu lei
dinio tranzito ir įvažiavimo. 
Susidarė nauja pabėgėlių drau
gijos valdyba su adv. Skipičiu 
priešakyje. Jis pataria* man va
žiuoti j Braziliją ar Argentiną. 
Moku gerai tas kalbas, galėčiau 
mokytojauti. Bet reikia, kad 
kas iš ten atsišauktų ar iškvies
tų, tuomet kiti žygiai palengvė
tų. Gal čia ir brolis man galės 
ateiti į pagalbą. Per U.S.A. len
gviau pasiekti kur reikia.

Tiesa, autentiška žinutė, kad 
buv. ministerių žmonos ir kitų 
valdininkų žmonos ar artimieji 
verčiami rusams savųjų tarpe 
ir Vokietijoje šnipinėti.

Tamstos brolis Jurgis buvo 
ligoninėje Kaune ir parvažiavo 
be vieno dešinės rankos piršto. 
Buvo apnuodijęs kraują. Sveiki
nu ponią ir karštai spaudžiu 
ranką Alytei. Lai nedelsiant pa
rašo. Bus kiek lengviau nešti ši 
našta.

Sudiev,
P. Paulaitis

“Povelykinis 
Vakarėlis”

, -— l

18 APYLINKĖ. — Balandžio 
19-tą, šeštadienio vakare, J. 
Petrausko svetainėj, 1750 So. 

,Union Avė., įvyks “Povelykinis 
vakarėlis”. Bus gera proga 
linksmai laiką praleisti prie ge
ros muzikos.

Rengia vietinė LDS 129-ta 
kuopa. Kviečiami draugai ir 
pažįstami — vietiniai ir iš kitų 
kolonijų, atsilankyti. Kviečia

Komitetas

Pagerbs Savo 
Nares
Šv. Onos Draugijos vakarėlis

BRIDGEPORT. — Rytoj va
kare Draugija šv. Onos rengia 
iškilmingą vakarėlį garbės na
rėms pagerbti. Jis įvyks Chi
cagos Lietuvių Auditorijoje, 
3133 South Halsted strect. Vi
si draugijos draugai ir narės 
yra kviečiami skaitlingai susi
rinkti ir smagiai laiką praleist?. 
Kviečia Rengimo Komitetas.
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KUR GALIMA GAUTI GIMIMO 
CERTIF1KATA

PAGAUTI PABĖGĘ KALINIAI

(Tęsinys)
New Mexico

Jeigu gimei po sausio 1 d. 
1920 m., rašyk į State Bureau 
of Vitai Statistics, Santa Fe, 
New Mexico. Tenais randasi 
ankstyvesnių rekordų. Kitur 
nėra rekordų. Mokestis $1.00.
New York

Jeigu gimei New Yorko 
mieste (Bronx, Queens, Riclt- 
inond) prieš 1880, rašyk City 
Board of Health. Tarpe 1880 
ir 1897 m. rašyk į Division of 
Vitai Statistics, Albany, N. Y. 
Ntię 1897 m. rašyk į Registrar 
of Becords, 125 \Vorth Street, 
New York City.

Manhattan ar Brooklyn — 
norintieji gauti gimimo certifi- 
katus iš šitų vietų gali kreiptis 
prie Registrar of Becords, 125 
Work Street, Nevv York City. 
Nepaisant kada gimė tenais.

Jeijjp gimei Albany, Buffalo, 
Yonkers prieš 1914 m., rašyk į 
Registrar of Vitai Statistics, Ci
ty Hali, Albany. Po 1914 m. 
Division of Vitai Statist’cs, Al
bany, New York.

Gimę kituose miestuose prieš 
1880 m. rašykite Registrar of 
Births tame mieste. Po 1880

m. rašykite į State Division of 
Vitai Statistics, Albany. New 
York City. 50 centų už kopiją 
ir $1.00 už certifikuotą kopiją.
North Carolina

Jeigu gimei po spalio 1 d. 
1913, rašyk į State Bureau of 
Vitai Statistics, Raleigh, North 
Carolina. Jeigu gimei prieš spa
lio 1d. 1913 m., rašyk į City 
Board of Health mieste, kur 
gimei. Nėra rekordų kaimams. 
Mokestis 50 centų.
North Dakota

Jeigu gimei po 1908 m., ra
šyk į State Bureau of Vitai 
Statistics, Bismarck, North Da
kota. Čia randasi ir ankstyves
nių rekordų. Mokestis 50 cen
tų.
Ohio

Jeigu gimei po gruodžio 20 
d., 1908 m., rašyk į State Bu
reau of Vitai Statistics, Colum- 
bus, Ohio. Jeigu prieš tą laiką, 
rašyk į City Board of Health 
arba Clerk of the Probatc 
Court, County Seat, apskrityje, 
kur gimei. Mokestis 50 centų.
Oklahoma

Jeigu gimei po 1908 m., ra
šyk į State Bureau of Vitai

terminų kaliniai kurie pabėgo iš Sing Sing kalėjimo, 
pagauti kelipms valandoms vėliau. Per pabėgimą įvyko 
susišaudymas, per kurį 4 asmens mirtinai pašauti.

West Virginia
Jeigu .gimei po 1917 m., ra

šyk į State Bureau of Vitai 
Statistics, Charkston, Weąt 
Virginia.

Jeigu gimei prieš 1917 m., 
rašyk į Clerk of the County 
Court, savo apskrityje, kur 
gimei*
Wisconsin

Jeigu gimei po 1908 m., ra
šyk į State Bureau of Vitai 
Statistics, Madison, Wiscoii- 
sin. Jeigu gimei prieš tą laiką, 
rašyk į Registrar of Deeds, 
apskrityje, kttr gimei.

Mokestis 50 centų.
i^Vyoming

Jeigu gimei po 1909 m., ra
šyk į State Bureau of Vitai 
Statistics, Cheyenne, Wyo- 
ming.

2*I•1111111•11111•111111111III*1111•11111|111111III111111111111111•1111111111111111111•f 11 i 111111111111f 111•1111•11111111•11111111111111)1111111

I Turtas Virš$5,500,000.00
aaMWMMmMMMMBBBaBBaBMMM■M■MBMBBIB

Į Apart Apsaugos, Turime (M r n nnn fln 
Į ATSARGOS FONDĄ Viršuj U; UUUiUU

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų 
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Stat.stics, Portland, Oklahoni i 
City, Oklahoma. Iki 1908 m. 
nėra rekordų. Mokestis 50 cen
tų.
Grego n

Jeigu gimei po 1903 m., ra
šyk į State Bureau of Vitai 
Statistics, Portland, Oregon. 
Jeigu gimei prieš tą laiką Port- 
laiid mieste, rašyk į Portland 
Health Department. Nėra ank
styvesnių rekordų kitur. Mo
kestis 50 centų.
Pennsylvania

Jeigu gimei po 1905 m., ra
šyk į State Bureau of Vitai 
Statistics, Harrisburg. Peni. 
Jeigu prieš 1906 m., rašyk į 
City Board of Health, Clerk of 
Orphans’ Court, County Seat, 
apskrityje, kur gimei. Mokestis 
$1.00.
Rhode Island >

Šios valstijos rekordai sie
kia 1853 m. Bašyk į State Bu
reau of Vitai Statistics, Pro- 
vidence, Rhode Island.

Mokestis 50 centų.
South Carolina

Jeigu gimei po sausio 1 d., 
1915 in., rašyk į State Bureau 
of Vitai Statistics, Columbik,' 
South Carolina. Jeigu gimei 
prieš tą laiką mieste Charlcs- 
ton, rašyk į Charlcston De
partment of Health. Kitur nė
ra gimimų rekordų. Mokestis 
50 centų.
South Dakota

Jeigu gimei po liepos 1 d., 
1905 m. rašyk į State BureaU 
of Vitai Statistics, Pierre, So. 
Dakota.

Jeigu gimei prieš tą laiką 
Pierre, rašyk į Department of 
History, Pierre.

Mokestis $1.00.
Tennesse e

Jeigu gimei po sausio 1 d. 
1914 m., rašyk į State Bureau 
of Vitai Statistics, N^shville,

komi. Rašyk State Bureau of 
Vitai Statistics. Montpelier.

Mokestis ,50 centų.
Virginia

Jeigu gimei po birželio 14 
1912 m., rašyk į State Bureau 
of Vitai Statistics, Richmond, 
Virginia. ,

Jeigu gimei prieš tą laiką, 
rašyk į City Health Depart
ment, mieste, kur gimei. Mo
kestis $1.00. :

Nėra ankstyvesnių kaimų 
rekordų.
Washington

Jeigu gimei po liepos 1 d., 
1907, rašyk į State Bureau of 
Vitai Statistics, Olympia, 
Washington.

Jeigu gimei prieš tą laiką, 
Seattle, Tacoma ar Spokanc, 
rašyk į Health Officer.

Jeigu gimei kitur, tai rašyk 
County Auditor, County Seat, 
apskrityje, kur gimei.

Mokestis j5Q • centų.

Jeigu gimei prieš 1909 m.* 
rašyk į County Clerk apskri
tyje, kur gimei.

Mokestis $1.00.
• • • 
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(Bus daugiau)

JVAIRIOSJINIOS
Graikai susirūpinę 
vienuolių kolonija
ATĖNAI, bal. 16 d.—Graikų 

tikyblninkai susirūpinę orto
doksų tikybininkų kolonija, ku
ri dabar randasi vokiečių ka
riuomenės užimtoje zonoje.

Athos kalnuose gyvena dau
giau negu 4,800 vienuolių.

Vienuolių kolonija vadinasi 
“Nekaltųjų daržtiH, nes jon pri
imami tiktai vyrai. Pasakoja
ma, kad per 1000 metų nė vle-> 
na moteris nebuvo įleista į mi
nėtą kalną.

LJSABON, Portugalija, bal. 
16 d.—Vienas vagis paštu su
grąžino policijai 102 mažus dia- 
mantus, kuriuos neseniai iš vie
nos ponios buvo pavogęs.

Rašte vagis prideda, kad dia- 
inantus sunku parduoti. Jis 
parduosiąs auksą ir kitas bran
genybes.

Vagis patarė policijai paleisti 
nekaltai suimtus žmones.

Žei Insurance reik; pas 
ir. F. Vllelil EIK v

DR. P. VILEIŠIS
AtatoVM

Prudential Ine. Co. of America
175 W. Jackson HAR. 2509

H»tM Offiee lUirirtL M. 3.
44S2 S. California Ava. LaL 0771 
z.i ■» MM. MiilM Mi ki. ■ ■—"i J I mTm >1

BfclDGEFORT ROOFTNG AND 
8HEET METAL CO.

321# S* Ralsted SL VlCtory 4965 
Stogus, rynas, stoglangius ir 

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

Apdraustas.
V >

Remkite Lietuvišką 
žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
OO<-WHOLESALE 

4707 S. Halsted St 
Tel. Roulevard 0014

Spausdinam
PLAKATUS. BILIETUS 

BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

NAUJIENOS
1739 South Haltted StratA 

CHICAGO. ILLINOIS
Ttl. Canal KM

■attMMMMMBSUMasKSSSSSMaMI

Tennessee.
Jeigu gimei prieš tą laiką, 

rašyk į County Clerk, County 
Seat, Apskrityje, kur gimei.

Mokestis 50 centų.
Texas

Jeigu gimei po 1903 m., ra
šyk į State Bureau of Vitai 
Statistics, Austiri, Texas.

Jeigu gimei po to laiko, ra
šyk į City Clerk, arba County 
Clerk, County Seat, apskrity
je, kur gimei.

Mokestis 50 centų.
Vtah

Jeigu gimei po 1905 m., ra
šyk į State Bureau of Vitai 
Statistics, Salt Lake City.

Jeigu gimei po to laiko Salt 
Lake City, rašyk Board of 
Health; gimęs kitose vietose 
rašyk į Board of Health.

Jeigu gimei po to laiko Salt 
Lake City, rašyk Board of 
Health; gimęs kitose vietose 
rašyk į Board of Health.

Jeigu gimei po to laiko Salt 
Lake City, rašyk Board of 
Health, gimęs kitur rašyk į 
County Clerk, County Seat,, 
apskrityje, kur gimei.

Mokestis $1.00.
♦ •' • ’ ' į į

Vermont
Rekordai siekia 1779 m.
Nuo 1779 m» rekordai lait

N epriklausomybė 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansiniai apsirūpinęs. Statyki
te, remontuokite ir įsigykite ba
rnus pagal musų ilgamečio iš
mokėjimo planus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $5,000 mokame 3Vi%.
KEISTUTO SAV1NGS

Htid LOAN ASSOClATION 
JOS. M. MOfcfcRIS. See.

3236 S. Halsted St. CAt. 4118

STATOME NAUJUS
NAMUS

• Mutinius arba medinius
• Taipgi taisome senus
• Parupinam paskolas 

lengvomis sąlygomis
• Jei turi lotą, pastatysim 

namą ir mokėsi už jį 
kaip tfendą

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

• Aprokavimas dykai

■' PETER BARSRIS, J r. Sav.

“Puikus Rakandai—-----
Prieinamomis Kainomis”
“Custom” Statybos Moderniški ir Periodinių Stilių Living Room 

SETAI.
PARINKTINIŲ STILIŲ MIEGAMIEJI, VALGOMIEJI IR 

DINETTE RAKANDAI

MANOR FURNITURE MARI, INC.
3108 West 63rd Street

Užlaikome Pilną Pasirinkimą Karpetų’ Pečių, Radijų ir Šaldytuvų
■in nu , ii. , i., i ii n ii , ;> ■ II.ĮHI i i......................... il.M  iiu.h     ,

---------     . >*■■■ .-.„..u.  — ■■  ------------------------------------------------------------------------------------------------ ———  ‘ .  1— ——. ..... ......M.

Ae-

KIENO KALTE?
Bet-
Kas užmokės bilas?

Ar JUS galėtumėte užmokėti už padarytus nuosto
lius? Ar JŲ S galite rizikuoti ilgų metų bylas teis
muose kurios užtrauktų dar didesnes išlaidas? Įsta
tymai jums uždraustų vairuoti karą iki skriaudos 
neatlygintos. Kam statyti save pavojun? Vdiruok 
atidžiai, ir pasirūpink tinkamą apdraudą. Specia- 
les žemos kainos atsakominglems Vairuotojams!
Klauskite apie šią apdraudą Šiandien!

Rašom visokią Apdraudą
ugnies T. RYPKEVIČIA gyvasties

■ LANGV ' 1739 SO~H'ALSTED‘sTR'EET~ APVOGIMŲ
Rakandų (NavjiėnV KAME) rtt kitų

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

4 Pitone LAFayette 5824

01,11 >. į

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DlStANCt 

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

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY «M6

• FOTOGRAFAS 
CONRAD 

fotografas 
Studija Įrengta pir
mos rųsies su mo
derniškomis u ž 1 r i- 
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas. 
. 420 W. 63rd St 
Tel, ENG. 5883-5840
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VISAS LIETUVIU TIKIETAS LAIMĖJO 
WESTVILLES SAVIVALDYBES 

RINKIMUOSE
Miestelio Administracija Pasiliks Lietuvių 

Rankose Kitam Terminui
WESTVILLK, III.—Visas L e- 

tuvių Piliečių tikietas į Westvil- 
le miesto savivaldybę antradie
nio rinkimuose opozicijų nušla
vė ir laimėjo kiekvienų vietų su 
milžiniška balsų dauguma. Ba
lotuose ši partija buvo oficia
liai vadinama “The Lithuanian 
Citizens ticket.”

Byron’as — Majoru.
Majoru išrinktas lietuvių kan

didatas Charles B. Byron Jr., 
surinkęs 1,044 balsus. Jo opo
nentas, Louis Zamberletti, kan
didatavęs Union tikietu, gavo 
tik 576 balsus.

Fred Sneyd perrinktas mies
to klerku, su 981 balsu prieš jo 
oponento Mert Spicer, Indepen- 
dent partijos tikieto kandidato, 
359 balsus.

Trustistais trims metams iš
rinkta: Camille Spezia, 874 b.; 
Chris Shaw, 860 b., ir Charles 
Lucas, 838 b. Oponentai (Union 
tikietu) gavo: Joe Fridmanskf, 
643 b., William Sylkas, 515 b., 
ir Bill Coan, 485 b.

Appanaitis Be Opozicijos.
Dar neišbaigtam trustisto 

dviejų metų terminui, Tony 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Jotjn jf. (Eubeito
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTJ

Visi Tel. YARDS 1741-1742 
Ą605-07 S o. Hermitage Avė, 
4447 South Fairfield Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727 
koplyčios visose

UtyJLY<X1 CHICAGOS DALYSE

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

Laidotuvių Direktoriai

Rimshas nugalėjo B’lly Brynn, 
939 balsais prieš 501.

A; A. Appanaitis, neturėjęs 
jokios opozicijos policijos ma
gistrato vietai Lietuvių tikintu, 
gavo 896 balsus. Appanaitis tų 
vietų jau eilė terminų kaip už
ėmęs.

Knygyno tarybos nariais, tri 
jų metų terminui, be opozicijos 
išrinkta Anna Chromis Laitas 
ir Frank E. Dugas.'

Pirma Mergaitė Per 
123 Metus

VINCENNES, Ind. — Robert 
W. LaPlante žmonai gimė duk
tė — pirma mergaitė LaPlan- 
te’ų šeimynoje 123 metų bėgy
je.

350 Chicagos Naujo
kai Į Artileriją

CAMP FORREST, Tenn. — 
Vėliausiai atvykę j stovykla 
350 naujokų iš Chicagos, buvo 
priskirti prie 58-tos artilerijos 
brigados.

Lietuvis 14 Metų 
Majoro Pareigose, 
Naujai Perrinktas
Peter Markūnas Pradės 15-tw 
Metus Belgium Miestelio Ofise.

VVESTVĮLLE, III. — Neto i 
Westvillės esančio Belgium 
miestelio savivaldybės rinki 
muose balandžio 15 d enų, Pe 
ter Markūnas perrinktas majų^ 
ru kitam terminui. Markunaė 
jau keturiolika metų kaip ma
joro pareigas eina.

Kitas lietuvis, John Mayor~s 
išrinktas trustislu. Richard Bay- 
les nugalėjo savo brolį Fred 
Bayles policijos magistrato vie
tai, 156 b. prieš 110.

Streikas Uždarė 
Dirbtuvę 
Waukegane

WAUKEGAN, III. —r Vakar 
rytų į streikų išėjo apie 600 dar
bininkų Griess-Pfleger Tanning 
Company dirbtuvėje. CIO rei
kalauja pakelti algas 5c,, valan
dai, duoti išimtinų pripažinimų 
ir apmokamas atostogas. Dirb
tuvė pikietuojania, bet viskas 
ramu.

Auto. Nelaimėje 
Žuvo 5 Jaunuoliai

NEW CASTLE, Ind. — Ke
leiviniam automobiliui įvažia
vus į trokų žuvo penki jauni 
žmonės — du berniukai ir trys 
merginos: Marjorie Allen, 19, 
Mary Brovvn, 23, Robert John- 
sen, 20, Irene Trotli, jr Wilbur 
Williams, 22. Pirmieji keturi 
iš Hagerstown, paskutinis iš 
Tipton.

Tie Gatvekariai, 
Perdaug Barška 

♦

• MILWAUKEE, Wis. — Al- 
dermanas John Kalupa reika
lauja įvesti tylesnius ir ne tiek 
barškančius gatvekarius. Vienoj 
linijoj, jis pasakoja, gatvekariai 
eina taip smarkiai tratėdami, 
kad artima bažnyčia dreba iki 
pamatų ir kartų ten maldinin- 
kei tas drebėjimas iškrėtė iš 
burnos dirbtinus dantis.

Tikrai, reikia kas nors dary
ti.

Tyrinėja Laivo 
Gaisrą - “Sabotažas”

DETROIT, Mich. — Detroito 
upėje prie Ecorse, Mich., Smar
kiai apdegė valstijai priklausan
tis laivas — keltas. Ecorse ug
niagesių viršininkas Albert Jae- 
ger sako, kad laivas buvo sa
botažininkų padegtas.

Lietuviai Išrinkti 
Georgetown Trečio 
Wardo Aldermanais

GEORGETOWN, III. — Wal- 
ter Radomswi ir/ Peter Sungail. 
balandžio 15-tos rinkimuose iš
rinkti trečiojo wardo alderma
nais. Kitas lietuvis, Joseph Ce- 
bulskey, siekęs aldermano vie
tos pirmam warde, pralaimėjo, 
surinkdamas tik 30 balsų prieš 
oponento, Joseph Sandy 175 
balsus.

MILWAUKEE, Wis. — 24 
metų Norman S. Covault turės 
praleisti metus, o gal penkis, 
kalėjime už žiaurumų. Jisai, sa
ko tiek sumušė 4 mėnesių duk
relę, kad ji prarado sųmonę, ir 
dabar ligoninėje.

KAREIVIS APSAKO VIENOS DIENOS GY
VENIMU CAMPFORREST STOVYKLOJ

“Namie Neturėjau Apetito, Bet C’a, Tai Valgau 
Kaip Tikras Vyras.”

CAMP FORREST, Tenn. — 
Po šešių mėnesių nuo drhft) 
įstatymo įsigal’ojimo, šiandien 
jau daugelis Amerikos šeimų 
yra tiesioginiai jo išdavų palies
tos. Dėde Samus yra užsimo
jęs subudavoti savo saugumui 
didelę ir tobulų armijų, kuri su
sidės iš tų jaunų jvyrų, musų 
sūnų ir brolių, kurie kasdien 
šimtais išvyksta į indukcijos 
centrus ir gauna kario unifor
mų. ' , . .

Daug Chicagos vyrų išsklai
dyta po įvairias stovyklas pla
čioj šaly, ypač vakaruose k. a. 
Californijoj, Texas, Washingto- 
ne, Wyominge. Bet daūgiaus’a 
jų randasi garsiojoj Camp For- 
rest, Tennesssee valstijoj, čia 
apgyvendinta buvusioji Illinois 
Nacionalinė Gvardija (kurioj 
labai daug lietuvių), čia kas
dien vis daugiau ir daugiau 
draftu paimtų vyrų atvežama.

Rūpinasi Savo Šuneliu.
šiandien Camp Forrest yra 

patapęs didžiausiu kalbos ir su
sidomėjimo centru daugely Illi
nois ir Chicagos namuose. Ka
da kalba užkliūva už Jono ar 
Petro, kuris dabar jau unifor
moje, negi apleisi Camp For
rest.

Kada įnamė rūpinasi apie sa
vo sunaus kasdieninį gyvenimų, 
ji rūpinasi, kad “toji Kemp Fo- 
rest” jos sūnelio nenuskriaustų, 
kad jis butų tinkamai prižiūri
mas, kad jis gatitų gerai pasi- 
valgyti ir pamiegoti. Mames 
jau yra tokios. Jos vis savo vai
kais rūpinasi. , ( ,

Tai kaip pagaliau tie musų 
Jonai ir Petrai šiandien gyve
na toj Camp Forrest? Ar jie 
gerai prižiuriimfr Ar jie gerai 
maitinami? Ar turi progos pa
miegoti tinkamai po dienos 
nuovargio? Kų jie ten išviso 
veikia?

A

Pats Karys Pasakoja.
Lai apie tų kario gyvenimų 

papasakoja pats kareivis. Jo 
vardas ir pavardė nėra svarbu, 
nes tokių kai jis šiandien yra 
šimtai tūkstančių. Jis yra 20 
metų amžiaus, privatiniame gy
venime dirbęs kepykloje.

“Mus pabudina šiandien triu- 
ba 5:50 valandą ryto. Miegojom 
labai saldžiai ir tas triubos blio
vimas buvo nemalonus garsas. 
Buvau manęs tų dūdų ignoruo
ti ir dar kokias penkias minu-* 
tęs ‘sapną pabaigti’, bet seržan
tas įkišęs galvų per duris su
šuko ‘Iš Lovų!’.

“Norėjome velnių užpiauti 
tam musų triubočiui, kai suži
nojom, jog jis mus pabudino 
penkiomis minutėmis anksčiau 
negu nustatyta. Visa stovykla 
keliasi kasdien 5:55 vai.

“Penkioms minutėms vėliau 
visi turimą išsįlygįuoti vardo- 
šaukiui. Kai kurie vyrai atsku
ba tik vienų kojų į kelnes įki
šę, kitų marškiniai dar nesuse
gioti ir kaklaraiščiai nesurišti. 
Kai kurie atskuba nespėję nei 
čeverykų užsimauti, Skubinasi 
visi už tai, kad tie kurie pasi
vėlina paskui pavakary turi 
‘ekstra’ padirbėti apie savo kuo
pos būstinę.”

Nepatinka “Valymas”.
“Po vardošaukjo visi turime 

apsivalyti savo barakus, net iš 
lauko pusės surankioti cigaretų 
galiukus, popiergalius ir kito
kius sųšlavus. Tas “valymas” 
tai yra visų pats nekenčiamiau- 
sias darbas.

“Pusryčiaujame 6:15 vai; 
Nors žinoma namie gaudavau 
geriau, negaliu skųstis armijos 
valgiu. Bet ve kur skirtumas — 

namie labai retai kada turėda
vau apetitų pusryčių valgyti, < 
čia tai valgau kaip kras vy
ras. Apetitas tiesiog m Ižiuiš 
kas.

“Šiandien pusryčiams gavom 
‘grapefruit’, slyvų, • kiaušinių 
bulvių, ‘cereal* ir kavos.

“Jei vyrai nori kiek pas'sku
binti tai- pavalgę pusryčius dar 
gali suspėti nusiskusti dr net 
dušų (shower) paimli.

Buvo Sustingęs.
“Kiekvienų rytų 7:15 vai. (iš

imant sekmadienius) turime 
mankštos periodų. Aš pats nie
kad nemaniau, kad buvau toks 
sustingęs iki nepradėjau mank
štintis. Bet dabar jau imu išsi
miklinti ir jau beveik galiu 
rankomis paliesti kojų pirštus 
nesulenkdamas kelių.

“Po mankštos pradedame ka
rinius mokslus. Mokinomės, 
mokinamos ir mokinomės. Sa
ko, kad apie birželio mėnesi 
mes jau busime gerokai apla- 
vinti ir išėję -į tikruosius lau
ko manevrus elgsimės kaip ka
reiviai, kurie žino kų jie turi 
daryti ir kada.

“Prisipažinsiu, kad iš karto 
tie ‘driliai’ mane kiek nuvargi
no, bet dabar jau susigyvenau, 
žinau ir jaučiu, kad tie ‘dribai’ 
man ant naudos eina.

“Kartais turime maršuoti 
purvynu, bet seržantai ir kor- 
poralai elgiasi lyg nematą jo
kio purvo. Po kiekvienos valan
dos ‘driliaus’, gauname 10 mi
nučių poilsiui, parūkyti ir pa- 
Vargušiuš kojų raumenis kiek 
atleisti.

Klausosi Paskaitų.
“Nuo 8:15 iki 9:15 klausome 

paskaitų apie oro ir mechani
zuotas karo pajėgas. Paskaitos 
yra labai įdomios, bet žiūrėk, 
kai kuris vyrukas ima užsnūs
ta.

AKIŲ 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 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

Dr. Kari Nurkat
(NURKAITIS)

Atsakomingas 
p r it a i k i n ime 
akinių už priei
namą kainą, tai
pgi ant lengvų 
išmokėjimų.

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

Yards 3089

“Pietų valanda prasideda 
11:45 ir tęsiasi iki pirmos va
landos. Per šia pertraukų visi 
einame atsiimti atėjusį paštą 
(laiškas nuo namiškių yra lau- 
kiamiausias dalykas ir gavusie
ji paskui visų dienų savo pa
reigas eina pakeltu upu).

“šiandien pietums gavome 
sriubos, žalių šabalbonų, kopu
sių salotos, duonos pudingo su 
šokolado sosu, duonos, sviesto 
r kavos. Po pietų einame į šau
dymo painokas.

Likvidavo Streiką 
St. Charlese

ST. CHARLES, III. — Vakar 
į darbų grįžo 500 darbininkų 
Operadio Manufacturing Coni- 
pany dirbtuvėse, po 3 savaičių 
streiko. Kompanija pakėlė al
gas 5c., garantavo akordinio 
darbo normas, sutiko duot, s i- 
vaitę apmokamų atostogų ir už 
6 mėnesių pakels algas dar 5c.

Su Triuba į Lovų.
“Nė nepajuntame kaip atei

na 5:20 vai., vadinasi užsibai
gia dienos darbas. Nuleidžiamo 
vėliavų ir einame vakarieniau
ti. šiandien vakarienei gavome 
mėsos, bulvių, žirnių, salotos, 
žemuogių košės, duonos, svies
to ir kavos. Vakarieniaujam 
kasdien pusiau po penkių.

“Pavalgę esame laisvi ir ga
lime veikti kas tik patinka. Ra
šome laiškus, skaitome laikraš
čius, knygas ir t.t. Kam patin
ka net į netoliese esamų mies
telį nuvyksta.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI
Amerikos Lietuvių Daktarų

Draugijos Nariai._____
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. VTRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244 
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

Dr. F. Pulsuoki LeVan 
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

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. STRIKOL’fS
Gydytinas 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 .T.
ZUBRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

) niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namų Tel. VINCENNES 5272 f

Tel. HYDE PARK 3395

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

6733 S. Crandon Avė.
Vizitai sulig sutarties 

(išskiriant trečiadienius ir šešta.)

“Na, bet artinasi 10:30 va!, 
vakaro. Trimitas duos ženklą, 
kad laikas ‘j šiaudinlškius pas 
plunksnių”—ir kadangi visi ge
rokai fiziniai pavargę, tai untro 
raginimo gultis lovon retai ku
riam reikia.

“Tai toks čia musų gyveni
mas. Ir tikėkit manim, jis vi
siškai neblogas.”

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir nagai sutarti. 
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299 '

“KITATAUČIAI
DR. HERZMAN;

iš rusuos ;
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligos 
vyrų, 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 
dieną, išskiriant šeštadienio vakaro 
ir nedėliomis.

Tel. CANAL 3110 
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

piet, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 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 tel.—Hyde Park 3395

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALumet 6877

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

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

3149 SO. HALSTED STREET
TeL VICtory 2679



Penktad., balandžio 18, 1941 NAUJIENOS, Chičago, III.

Kupiškėnai ** Vieni 
Laukia Vakarėlio, 
Kiti — Garnio
Įvairios Žinutes Iš Kupiškėnų 

Gyveniriio.
Kupiškėnu Kuiliuos Draugi

jos komisija priskirta rengti ba- 
1 ų, turėjo susirinkimą A. Žrilu- 
bbs ramiuose, CiceFoj. Jie galu 
tinai pabaigė tvarkyti Bunco it 
Kortų vakaro reikalus.

Komisija dirbu ir tvirtina 
kad pri^ėngrmas bus šaunūs, ne-: 
jriu turi daug gražių dovanų 
kurios bris išdalintos laimėju
siems.

{^rengimas įvyks šeštadienį 
balandžio 26 dienų, svetainėje 
adresu 4808 West 16th, (hcero, 
lik

Tnrpc Kupiškėnų randasi i 
daugiau žinučių, 
čiau čia paminėti.

Laučiškiai tur būt liks antrh 
kartu “Grąndma” ir “Grand- 
pa”. Jų duktė Birutė (Mrs. U- 
žubalis) laukiti garriio. Bitutes 
draugės sumanė jį tinkamai pa
sitikti, ir surengė patę. Sunešė 
gražių dovanų.

Nhttjas
K. Matekonis, Kup. Kultūros 

Draugijos 
SVentėnis
Dodge autoriiobilį Tai puiki Ve
lyki} <t0varia. Dabar galėk laks
tyti cigarą įsikririd'ęs po Clricaį- 
gą ir apylinkę ir bus tikras, kad 
padangos nereikės lopyti.

Tai tiek iš Kupiškėnų padan-

kasteriąs Velykų 
įsigijo riaujutėlj

Šokių ir Pasilinks 
miltinio Vakaras 
Balandžio 19

kurias norč- Minės Gedimino 626 
sukaktuves

Nelinksmom Velykos.
Cheraškų šeimyna turėjo 

Ėnksirias Velykų šventes, 
fnama Chereškienė rimtai

ne
neš
su-

kas buvo išvežta Augustine Li
goninėn, 409 West Dickens. Jau 
antra savaitė ten guli ir jau 
sveikata stiprėja.

Mes Kupiškėnai linkini jai

darbuotis.
Vel “Grane! pa” ir “—Ma”.

JUOZAS MILLER
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 15 d., 1941 m., su
laukęs 44 m. amž., gimęs Kė
dainių apskr., Šėtos mieste.

Amerikoj išgyveno 12 m.
Paliko dideliame nuliūdi

me brolį Steponą ir jo mote
rį ir šeimyną, Wipdsor, Ca- 

-nada, daug kitų giminių ir 
pažįstsflrtyty Lietuvoje* paliko 
mdterį Kazimierą.

Kūnas pašarvotas 4605 So. 
Hermitage Avė. Laidotuvės 
įvyks šeštad., balandžio 19 
d., 8:30 vai. ryto iš kopi. į 
Šv. Kryžiaus parap. bažny
čią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Millerio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir sutei
kti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Brolis ir Jo šeimyna, Gimi
nės ir Draugai.

Laid. Direkt. J. F. Eudeikis, 
Tel. YARDS 1741.

L o v Eik ISu M W ui IV I V Visas Pasaulio
, , Dalis

KVIETKIN1NKAS
Gėlės Vestuvėms^ Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halstfed Street

. .. TeJ,, YARDS '7308

ALGA JAM ŠIEMET BUS MAŽESNE

M

HELP VV ANTRŲ—MALĖ 
Darbininkų Reikia HELP VVANTED-MALE-FEMALE 

Darbininkų-Darbinltokių Keikia

REIKALINGA PUSAMŽĖ mote
riškė ar pora—mažas ūkis, viena 
karvė, vištos, kambarys, užlaiky
mas. $15.00 į mėnesį, prie Chicagos. 
PROspect 8985.REIKALINGAS PORTERIS dėl 

taverno, butas ir alga. 3427 South 
Wallace. FURNISHEb ROOMS — TO RENT 

Gyveniniu! Kambariai

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

GERI DARBAI GERA 
MOKESTIS 

REIKALINGI VYRAI ir moterys 
dirbtuves, ofisus, viešbučius ir

PATYRĘS PENTERYS paieško 
darbo, kas norite gerai atlikti dar
bą, senovišką kaina pigiai, tai šau
kite tuojaūs. JOS. AUGAITIS, 1'608 
So. 50 Avenue, CICERO 2633.

IEŠKAU DARBO kaipo carpen- 
teris, esu patyręs prie visokio dar
bo. Šaukite CICERO 4329 
■.......................ii i r i? ■ ; ii*

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

SITUATION VVANTED 
Ieško Darbo

i
namų darbus.

PARK
6306 Cottage Grove. Bank Bldg.

j 
HELP VVANTED—FEMALE 

Darbininkių Reikia

REIKALINGAS DARBININKAS 
dirbti į Road House, nėra skirtumo 
kokio amžiaus. Gyvenimas vieto
je. Mokestis. Geram žmogui geri 
namai. 5700 W. 79th St. Tel. Sum- 
mitt 868W1.

šeštadienio vakare įvyks šo
kių ir pasil'hksminimo 
ras, Jonistų salėje, 814 
Street.

Kadangi balandžio 
puola kunigaikščio 626 metų 
sukaktis Lietuvos kunigaikščio 
sosto užėmimo, tad ir šio va
karo salė bus pasipuošusi su jo 
laikų Lietuvos trispalve vėlia
va. Ta vėliava buvo simbolis 
tikėjimo laisvės ir žmonišku
mo.

Vertindami musų tautos

šiam

REIKALINGAS PUSAMŽIS Žmo
gus už janitorių, kuris supranta 
apie boilerį ir apie namo darbą. 
$5.00 savaitei, kambarys ir valgis. 
6424 Eggles’ton Avė. Phone NOR- 
mal 6902.

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

GENERAL SKIRT CO., 
2330 W.Cermak Road.

vaka-

19 pri-

sus ėjimą mes pašvenčiam
į imtam ir kilniam t ks-

Bus kalbom, muž ka
Šiame parengime dalyvaus 

keletas žymių veikėjų ir per
traukoje šokių bus padarytas 
ka.bų ir muzikos paįvairini
mas. širdingai visus kviečia at
silankyti parapijos 
pokilių taryba

ir viešųjų 
Užvaizdą.

nHBtNMMV h

JONAS SKINDER 
gyv. 3352 S. Morgan St. 

pirmiau Momence, 111.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 16 d., 11:30 v. ryto, 
1941 m., sulaukęs 67 m. amž., 
girtręs Vilniaus apskr., Vie- 
neškių parap. Amerikoj išgy
veno 37 metus.

Paliko dideliame puliudime 
sesers sūnų, Bruno Belunskį, 
ir jo moterį Stellą, po pirmu 
vyru Paukštienę ir jų šeimą 
ir sesers sūnų Kazimierą Be
lunskį ir jo šeimą ir daug 
kitų giminių ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas 4530 So. 
Honore. Tel. Lafayette 3525. 
Laidotuvės įvyks šeštad., bal. 
19 d., 9:30 vai .ryto iš narnų 
į šv. Kryžiaus parap. bažny
čią, kurioje atsibus gedulin
gus pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į 

’šv. Kazimiero kapines.
Visi a. a. Jono Skinderio 

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

Nuliūdę liekame: Sesers 
Simai jų šeimos ir Draugai.

Laid. Direkt. J. F. Eudeikis, 
Tel. YARDS 1741.

REIKALINGAS JANITORIUS 
(pusamžis) ne. girtuoklis ir pavie
nis—nereikia priklausyti prie uni
jos. Box 2475, 1739 So. Halsted St.

REIKALINGA PATYRUSI mer
gina dėl abelno namų darbo, ne
reikia virti arba skalbti. Ketvirt. 
ir sekmadienį liuosa. Suaugiai. Gy
venti $8 iki $9. Šaukite tarp 9-3. 
IRVing 5345.

KAMBARYS RENDON, švarus ir 
pigiai. 3438 So. Emerald Avė. 

■      .ii i ....... —.
REAL ESTATE FOfe SALE 

Namai-Žemė Pardavimui

NV-ACME TėlefchotP
William M. Martin, kūrik ^MRV&rikė iš NeXv Y6i 

Stock Exchange prezidentystė^, ir fšfojo armijoil, įiriiie- 
ka savo pirštų žymes New Y'drUd iri’duk'čij'Os c'ėh^Vė. 
Martin alga buvo $48,000 į iri'čtris, Wet (iab^įr 'ČiR- 
nis Dėdės Šamo kareivis, tarės phšiteiilęihtį į ta'ėritošį 

........ .............. .......

Žagariečiai Duos 
Muzikali Programa

į.

Šį sekmadienį, bal. 20 d., Ža- 
gariečių Kliubo 'vakaras tikrai 
bus įdomus. Apart šokių ir ki
tokių pamarginimų, bus ir dai
nų. Da'tyvauja Ciceros Aguo
nėlių choras, to paties mieste
lio jaunos gabios šokikes, De- 
lora Jasučiutė ir Marion Dve- 
laitis. Duetai — Masė Meravi- 
čienė ir Klementina Norkienė. 
Taip pat Rapolas ir Frances. Iš 
Kaminkrėčio 

su Petronėle ir
Užkandžiai ir

va-

ke-

bįus “Sabukas” 
kiti., (
gėrimai ir. iriu- 

zika pirmos rūšies. Viskas įvyks
West Side svetainėje, 2244 W. 
23 Place. Pradžia 5:3'0 vai 
kare. Įžanga 30 c y patai.

Joniškiečiai, gruzdiečiai,
dainiškiai ir kitų parapijų žino- 
nės, malonėkite atsilankyti ir 
smagiai su žagariečiais laiką 
praleisti. Užprašo Komitetas.

Vedyboih’s
(Chicagdj)
Lawrcncfe Clačk, 30, Šri Albi

na Urba, 29 *
Peter J. Beinar, 29, su Ethel

L. Moore, 25
Wriiter Kavalauskas, 26, su

Berti’et Plfiįnczak, 19
Riayriltri^ Okon, 23, sri Vfr- 

ginia Kj^ėVVa’n’s, 21

Studiją

Iograf a s G. ('.ynai, 251 514 
GŠrd S L, Savo tato studiją

Fo-

bara o t., savo foro 'studiją pa
gražino išdidaus ir laukto pusių 
taip, kad vp^ą'ėtyiš ar šiaip ko^- 
tiirii-ėris ufthąr ri'ejriči'dmiš y Va 
verčiamas žyilgteVėR į sktoniil
gai sifdcrintą šphlvų vaizdą.

Fotografas l Cyhal ši biznį 
praktikuoja per 20 metų.’ '

: i. ■ I' > Kostumeris.

Namų Statytojus
Naujoj tyiėtoj

NąmųTOWN OČ1 LARE. — 
statymo kontraktorius ČharieS 
Zelvis jau yra persikėlęs j nau
ją vietą ties 2035 W. 47 St.

Town of Lake kolonija ttiVi 
nemažai profesionalų, bizniė- 
riu, mechaniku ir amatninkų. 
O nu'o dribar tri^rės ir šitos rūšies 
mteisl'ėirį Želvį kurs su namų 
sfhtyba ar r’ėintontaiš yra suriš
tas per virš 25 metus.

Kaimynas

SUSIRINKIMAI
LIETUVOS ŪKININKO DR-JOS 

mėn. susirinkimas įvyks bal. 20 d., 
1 vai. popiet, West Side Hali. Pra
šom narius atsilankyti,' užsimokėti 
mokesčius. —P. F.

. LAISVAMANIŲ ETINĖS KUL
TŪROS Dr-jos pirmos kuopos su
sirinkimas įvyks pirmadienį, ba
landžio 21 d., 7:30 v. vak. L. Dar
bininkų svet., 10413 
AVe. Visi draugai ir draugės daly
vaukite sus-me, nes turime labai 
daug svarbių reikalų apsvarstymui.

Kuopos Sekr., K. Dagis.
KRAKIŠKIŲ APŠV. IR KULT. 

KLIUBO susirinkimas įvyks sek
madienį, balandžio 20 d., Sandaros 
svet., 840 W. 33rd st. Sus-mas pra
sidės 2:00 v. popiet. Todėl visi na
riai ir nenariai krakiškiai nuošird
žiai kviečiami atsilankyti, virš nu
rodytu antrašu ir laiku. Turėsim 
šiek tiek “surprise”, o gal ir dau
giau ką nors naujo. Todėl, visi 
bukime. —M. Titiškis, rast.

AMERIKOS LIETUVIŲ PILIE
ČIŲ Politiškas ir Pašalpinis Kliu- 
bas 12 Ward laikys savo mėn. su
sirinkimą sekmad., balandžio
1 vai. popiet Hollywood svet., 
W. 43rd St, —P. J. Petraitis,

LIETUVIŠKŲ 3 TAUTIŠKŲ 
pINIŲ Lptųi Savininkų if Draugijų 
Atstovų visuotinas susirinkimas 
įvyks sekmad., balandžio 20 d.i, 
Ųięt. Auditorijos svet., 3133 South 
Halsted St.-, aht pirmų lubų, 1 vai. 
popiet. JUsų atsilankymas į sus-mą 
būtinai reikalingas. Kviečia,

Kapinių Valdyba.
LIETUVIŲ. E.-KS MAINIERIŲ 

Drąugišk'O Kliubo susirinkimas 
įvyks balandžio 20 d., (sekmad.),
2 v. popiet, C. Ūkelio svet.; 3436 
S. Lituanica avė. Visi nariai malo
niai kviečiami dalyvauti ir naujų 
narių atsivesti. —Valdyba.

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

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

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

So. Michigan
turime labai

20. 
2417 
rast.
KA-

REIKALINGA MERGINA dirbti 
fabrike. Oppenheimer Casing Co., 
1020 *W. 36th St.

REIKALINGA PAGELBININKĖ 
mergina daugiau kaip 20 metų se
numo, išmokti darbą krautuvėje,— 
office, mažas uždarbis iŠ pradžios. 
Pastovus darbas. HARrison 0199.

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

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

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

PARSIDUODA TAVERNAS ant 
Bridgeporto, senai išdirbtas biznis.

3337 So. Lituanica Avė.

KODĖL NUOMĄ MOKĖTI?
Pavyzdiniai namai atdari inspek

cijai F. H. A. Paskolos.
C. C. MAZDIN, 

Archer ir Christiana Avė.
PROspect 5036 VIRginia 1109

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

PARSIDUODA TAVERNAS ir 
restaurantas. Biznis išdirbtas per 
15 metų. Priežastis moteris serga^ 
negaliu laikyti. Rašykite Naujie
nos, Box 2474, 1739 So. Halsted
St., Chicago, III.

TAVERNAS PARDAVIMUI pi
giai, biznis išdirbtas per daug me
tų. Kas pirmas, tas laimės. 4631 So. 
Ashland Avė. arba pašaukite tel. 
YARDS 1098.

NAMŲ BARGENAI SU MAŽAIS 
ĮMOKĖJIMAIS

9 flatai po 4 kambarius, kampi
nis mūrinis namas ant 77 St. ne
toli Racine Avė. Kainos $39,5’00— 
Dabar už ...................,.......  $17,500

4008 South Maplevvood Avė. — 
4 ir 5 kambarių, 2 garažai, 50 pė
dų lotas.' Rendos $52; įmokėti $500

Bizniavas namas su tavernų ir 
valgykla. 4342 So. Ashland Avė. 
Jmokėti ............................... $1600

2 dviflačiai namai ką tik užbai
gti statyti. Parsiduoda labai pi
giai su mažu įmokėjimu, 3067-11 
W. 71st St.

Netoli Kazimierinių kepinių 4 
kamb. cottage. Platus lotas. Kaina 
$2500.

Taipgi turtine visokių Kitokių 
namų Marąuette Park apylinkėje 
ir kitur. Galima pigiai pirkti arba 
mainyti ką jus turite.

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

Tel. Republic 3713.
Vakarais Prospect 0176.

PARSIDUODA BUČERNĖ ir gro- 
sernė su ar be namo, nėra kitos 
krautuvės per 6-šis blokus, nėra 
kredito, trumpos valandos. PRO- 
spect 7702.

PARSIDUODA TAVERNAS iš 
.priežasties ligos. Geras pirkinys.

6600 So. State St.

PARSIDUODA TAVERNAS, biz
nis geras išdirbtas per 15 metų.

Adresas 1239 W. 69th St.

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

PARDAVIMUI TAVERNAS, biz
nis kampinis išdirbtas per daug 
metų. 3359 So. Halsted Street. Te
lefonas YARDS 7392.

PARSIDUODA GROSERNĖ, Meat 
Market, General krautuvės. Elek
triški įrengimai, gerai prekėm ap
rūpinta. Bargcnas. YARDS 0419.

PARSIDUODA TAVERNAS 401 
E. 69th St. Biznis gerai išdirbtas 
per 8 metus.

TAVERNAS PARSIDUODA pi
giai. Biznis geras, kas pirmas nesi- 
galės. Priežastis liga. 6000 South 
Carpęnter St.

PARSIDUODA TAVERNO biznis 
labai pigiai arba parduosiu tiktai 
barus, verti $500. Parduosiu už 
$200 ar mažiau. 6845 South West- 
ern Avenue.

PARSIDUODA PUSININKUI da-j 
lis taverno biznyje taipgi 20 kam
barių ruiminghotizėj. 1137 Wėst 
Madison. Klauskite Tom’o.

. r - - u ' - - - - -T --
PARSIDUODA TAVERNAS. Biz

nis gerai išdirbtas. Geroj vietoj.
ILLINOIS TAVERN

6818 So. Chicago AVenrie.

PARSIDUODA GERAS TAVER
NAS, genai išdirbtas biznis, fcątvė- 
karių linija, prie kampo. 1724 W. 
47th St. '

“Pipirai

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PARSIDUODA, graži farma 20 
akrų. Geri budinkai, didelis vyšnių 
ir kitokių vaisių sodnas, prie gero 
kelio, arti Hart, Michigan mieste
lio. Kreipkitės. ANNA LINBERT, 
R. 2, Box 219, Hart, Mich. , .

ih
ritėtai

Diena Iš Dienos

Litinefeiė Diterta

h Gėlės Mylintiems 
11 K K A Vestuvėms, Ban- 
V || U kietam*, Laidotu

vėms, Pa p u o š i- 
GELININKAS mam8 
4180 Archer. Avenue 

Phone LAFAYETTfc 5800

Remkite tuos, kurie 
garsinasi ..

“VA! I.TIENOSF/

TRIJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS
ONA ROtlENfi

Po tėvais Gestautaitė
Persiskyrė su šiuo pasauliu balandžio mėnesį 18 d„ .1938 
sulaukus prisės ririižiaus. Gimus Raseinių apskr., Girdiškės 

parap., Metnykų kaime.
Palijo dideliame nubudime dūkteVį du Sriririš: Simoną, 

marčią Alygrą ir Kriziihterą, seserį ir švogerį, Marijoną, ir Ka
zimierą Žutaičlris ir jų šeimyną; svogėrką Minnie šeštautierię 
Ir jos Šeimyną ir gimines.

Jau praslinko metai kaip nemfelaširdirtgą mirtis. ištraukė 
TaVe iš musų tarpo h* paliko neužgydomas žaizdas musų šir
dyse. Dienos ifgris, liūdnos,. tartisios be Tavęs b’ra'ngioji, moti
nėle ir sesute. Tik mųsų akyse rodosi Tavo šypsantis veidas. 
Brangioji, mes tavęs lankiam sugrjštani, bet musų laukimas 
veltui. Visi jau pairiiršo,. bėt Tri musų brangiriji pasiliksi riirisų 
mintyse visada. Tave slegia šalti žemelė, Musų širdis Slėgti 
didžiausiis huliudimis ir gailestis. Tavęs neužmiršime, kol gyvi 
busime.

Nuliūdę Hekame—Duktė, Sunai, Marti, Sesuo, švogeris, 
Švogerka ir Giminės. ,■ . t

Šį paminėjimą pridavė sesuo Marijona žitiriftienė, 7159 
South Racine. AVeąu©

I BARBORA ŠLVSZAS, ; 
po tėvais Vaišvilaitė, po jpri- ;

Tnri Vyru Yul’kiene
Persiskyrė su šiuo 'pastiuliri 

balandžio 17 d., 2:30 vai. ryto, 
1941 m., sulaukus pusės amž., - 
gimus Liet., Telšių apskr;, 
Kulių parap., Jodeikių khi. 1

Amerikoj išgyveno 28 m.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Pranciškų, 2 dukteris: 
Anicetą Urbonienę ir žentą 
Jurgį ir anūkę Georgette, ir 
kitą dukterį jgtanislAvą, ses’e- 
rį Oną Milkiiitienę ir jos šei
mą, pusseserę Grasildą Buka- . 
veckienę ir jos šeimą, pusse- j 
serę Marijoną ir jos šeimą, 
pusbrolius Joną ir Adomą 
Geniočius ir Kastantą Tilvi
ką ir jų šeimas, švogerką i 
Barborą Rašinskienę ir jos 
šeimą, švogerį Frank Yurkų 
ir jo šeimą, ciocę Grasildą Da- 
ratienę ir jos šeimą , ir ,daug 
kitų giminių, draugų ir .pažįs
tamų.

Kūnas .pašarvotas naniitošė, 
10549 So. Statė St., Roselande.

Laidotuvės įvyks pirmad., : 
balandžio 21 ,8;.3O v&l. ryto •:
iš namų į Visų šventų J>arap. 
bažnyčią, kūmoje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nulyd'ė- 

į šv. Kazimiero k^piries.
Visi a. a. Barboros šlriš'as 

giminės, draugai ir 'pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir šerme
nyse ir suteikti jai .paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą

Nuliūdę liekame: Dukterys, 
Pusseserės, Anūkai, Ciocės ir 
Dėdė ir jų šeimos.

Laid. Direkt. Lachavvicz ir Į 
Sūnus, .TO-. PŲŲlmarc . 8024

ifeh ife U^ON — 'fcriįi 
Žiriih*, pFričirisids Velykos J\ry- 
į‘o fealįridžio 13 dieną-, ’kriri 
Mariai Navickienei yra ii- liū
desio diena. Mat, prieš trejetą 
riiefų, balandžio 13-tą ritinė jos 
Vyras lloleslova$.

fcižhiėre Marta NaVickienė 
užlaiko taverną su valgykla ties 
666 W. 14th Street. —Vietinis.

Minės Gimimo
Dieną '■

MAROUĘTtE PARK__ Biz-
hieriris Willirii*d Kanlon, 6915 
So. W'estern'avė., veik kasmet 
mini savo gimimo dieną, kuri 
išpuola balandžio 20-tą. O šie
met jis Savo ^ihltiadi'ehį 'd'rif 
šauniau žadi atžymėti drarig^ 

koštrimerių tarpe.
Netrukus, jam sueis 5 

kaip bizny. —Kaimynas. i'- ■■■ .

Širios dri \tyrus jums nerei
kia ri/erst^tyti, nes juos gerai 
pažįstate, ilgai mylite — tai Jo* 
nukas I^ėtedria ir Antanas ka- 
minskas. Vienas giliabalsis 
basso, kitas auksabalsis teno
ras. Be to, Jonas atvaidina 
Bartkų tėvo rolę šaltimiero ra- 
dio programose, o Antanas irgi 
toks gabus vaidintojas, kaip 
gražus ir dainininkas. Juodu 
matysite, girdėis'te kaip jie dai-! 
nuoja, kaip jie gabiai lošia su 
buriu 100 įvairių artistų šalti- 
miėro 1941 metų ŠURUM BU- 
RUM parengime Atvelykių sek-* 
madienį, balandžio 20 dieną, 4 
valandą po piet, Ashland Boule-; 
Vard Auditor i j o j e. (Sp.)

PARDAVIMUI 60 AKRŲ farma 
Wisconsine. Prie upės arti miestu
ko; tinka rezortui. Sav. 634 West 
35th St., Chicago. 
f II........  ..................... a III*

SOIL—FOR SALE 
Juodžemis—Pardavimui

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

Pristatom visur.
CHARLES GAVCUS, < 

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

arba WORTH 193.

JUODŽEMIS MAIŠYTAS 
HUMUS—1 bušelis .................
5 bušeliai už ..........................
10 bušelių už ...... . ..............
Perkrauštymas pigiai—Anglis 
šiai iš mainų. 

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

TeL OAK Lawn 193-J-l

SU 
. 25c 
$1.00 
$1.50 

tie-

Reikalauja
Perskirų

Štella Haiįris niio Peter Ėar 
ris

» I , l 9 •
Skelhimaj Naujienose 
duoda r>akok dėlto, 
kad pačios Naujienos

šEšTADii?N'Į VESTUVĖS 
18-toj

' 18 APYLINKĖ. — P-no Wil- 
liam Zieck namuose, 2119 So. 
Halsted street, rytoj vakare 
įvyksta vestuvių puota. Jauna
vedžiai yra pp. Sophie Sluzyns- 
ki ii* Albertas kdi’šik -—VbA.

TAVERNAS PARSIDU ODA 
Marąuette Parke, biznis išdirbtas, 
per 7 metus. 2 ktimb. gyvenimui. 
Namas apšildomas. Renda pigi. 
Pardavimo priežasŲ patirsite vieto
je. 2346 W. 69th St. Tel. Prospect 
3140.

FURNITURE FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimul
2 ŠMOTŲ LIVING ROOM setas, 

kaip naujas, Procatella Mahogahy 
frėmai, virtuvės setas, stalas ir 2 
krėslai. BITtersweet 1466.

VVHOLESALE FURNITŪRA 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui

MOKĖDAMAS CASH— 
už rakandus, sutaupysi nuo <0 
iki 6Q%. Mes pristatome bile kur. 
Pašaukite ar rašykite dėl daugiau 
informacijų. Vien tik nacionaliM 
žinomi daiktai randasi pas mus.

ALĮSAUSKAS. SBUNUS, 
6343 So. Wėstem Av*., 

Chicago, HL TeL REPublic 6081,
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CHICAGOS LIETUVIAI ATLETAI ŠĮVAKAR Sherwin-Williams 
VYKSTA Į P1TTSBURGH4, PA

Dalyvaus Amerikos Lietuvių Krepšinio 
Turnyre

šjvakar, bal. 18-tą iš Chica- 
gos Pennsylvania stoties išva
žiuoja į P.ttsburghą patys ge
riausi krepšininkai (basketbo- 
lininkai) kur jie atstovaus Chi
cagos Lietuvių Atletikos klubą 
Nac onnl n am Amerikos Lietu
vių Krepš.nio turnyre.

šiame lietuvių sportininkų 
suvažiavime dalyvauja koman
dos net iš 8 valstybių, ir 1 I 
skirtingų miestų, tad tai bus 
bene didžiausias lietuvių spor
tininkų suvažiavimas v’soje A- 
merikoje.

Biznieriai ir Profesionalai į 
Pagalbą.

Kadangi Chicagos Lietuvių 
Atletikos klubas neseniai suor
ganizuotas ir m turi finans nių 
išteklių, įvairus biznieriai ir 
profes (malai sukėlė fondą iš 
virš šimto dolerių, kad padeng
ti sportin’nkų ke ionę į 
džililį turnyrą.

Aukotojai.
Rėmėjai kurie aukavo 

nes lėšoms, nors vienam
tminkui yra še; Antanas Pet 
kus, Norbert Tumavich, John 
T. Zuris, Charles Stephens, Al. 
(i. Kumskis, Konnie Savickas ir 
Jack Juozaitis.

—Sportininkas

Harvester Sutinka 
Derėtis Su CIO 
Algų Reikalu
Unija nori pakelti algos 10c į 

valandą

CIO ūkio mašinų unija pora 
dienų atgal kreipėsi į Interna
tional Harvester kompaniją rei
kalaudama pakelti algas darbi
ninkams astuoniose dirbtuvėse 
po 10c valandai.

Harvester į reikalavimą at
sakė, kad sutinka tuo reikalu 
tartis su unija, bet unijai pri
pažįsta teisę kalbėli tiktai už 
darbininkus tose dirbtuvėse, 
kur CIO turi aiškią didžiumą, 
pav., traktorių ir Richmond, 
Ind., dirbtuvėse.

kclio-
spor-

45,000 Laukia 
Pilietybės

Pakėlė Algas Savo 
Darbininkams

Taipgi Acme Steel
ROSELAND.— Sherwin-WiL 

liams maliavos bendrovė pa
skelbė, kad su balandžio 13 pa
kelia algas savo darbininkams. 
Prideda jiems vidutiniai apie 5 
centus valandai.

Dar po 5e kompanija pride 
da kai kurių kategorijų nakti
niams darbininkams ir su ge
gužės 1 d. įves planą, , pagd 
kurį darbininkai gaus atlygini
mą, jei negalės dirbti dėl ligos 
ar susižeidimo.

Samdo daug lietuvių
Acme Steel Company, kuriai 

d-’rha keli š’mtai lietuvių, kar-

tu su kitomis plieno bendro
vėmis, pakelia algas savo dar
bininkams 10 centų valandai. 
Pakėlimas paliečia Ri verdale 
dirbtuvę, taipgi ir kįtas firmos 
dirbtuves Ch’eagoj. A , .*

Darbininkai išdirbę tris pie
tus gaus savaitę apmokamų 
atostogų, o dvi savaites taipgi 
apmokamų atostogų gaus 
binįnkai išdirbę 10 metų.

dar-

pali

Bijojo Drafto, 
Jaunas Vyras 
Nusižudė • 4 

Į*/-

■Bijodamas, kąd ^armija
netrukus paimti jį tarnybon, 
100 dožų miego jjhultelių paė
męs nusinuodiji 23 metų stu
dentas Charles L. Malcolm, 601 
Deming Place.

Jis lankė Illinois universitetą.

Kodėl Naujokų 
Dantys Yra Blogi

“Motinų Kalte”.
Biologų suvąžiavime, kuris 

dabar vyksta Stevens viešbuty
je, Dr. C. G. Ging iš Pittsbur- 
gho universiteto, pareiškė, kad 
armijos daktarai surado, jog 
karo amžiaus vyrų dantys di
džiumoje labai blogi.

Jis spėja, kad taip yra dėl to, 
kad paskutinės gentkartes mo- 
t uos nebežindė savo va kų taip 
ilgai kaip turėtų (“tai senoviš-

ta te jie negavo užtektinai vita
mino “C”, reikalingo stipriems 
dantims.

Motinos piene to vitamino y- 
ra apie 5 kartus daugiau, negu 
karvės piene.

Rytoj Laidoja 
Autom. Užmuštą 
Juozą Millerį
Laidotuvėms Atvyko Brolis Iš 

Kanados.
Rytoj šv. Kazimiero kapinė

se bus palaidotas 44 metų 1 c- 
tuvis, Juozas Milleris, kuris ba
landžio 15 d., buvo užmuštas 
auto, nelaimėje, prie 55-tos ir 
Archer avenue.

Laidotuvės prasidės iš J. F. 
Eudeikio koplyčios, 4605 S. 
Hermitage avenue.

Velionis gyveno adresu 1544 
South Wood Street. Giminių 
Chicagoje nepaliko. Turėjo tik 
brolį, Steponą Windsor, Kana
doje, kuris yra atvykęs į Chi
ca go laidotuvėse dalyvauti.

Inkvestas Liepos 15.
Millerio mirties inkvestas į- 

vyks liepos 15 d., Cook apskri
čio lavoninėje. Buvo pradėtas 
bal. 16 d., bet reikėjo atidėti, 
kadangi ne visi liudininkai ga- 
ėjo dalyvauti.

J. Grebliunas, vairuotojas au
tomobilio, kuriame Milleris va
žiavo, guli sunkiai sužeistas šv. 
Kryžiaus ligoninėje.

šaukia kelis lietuvius 
kvotimams

Dar Neišrišo
Arenos Nužudymo

Tebeieško motyvo

Natūralizacijos biuras Chica- 
goję turi 45,000 aplikacijų pi
lietybei nuo ateivių, gyvenančių 
Chicagoje ir apylinkėse.

Dabar aplikantus kvočia apie 
15 egzaminatorių, bet netrukus 
jų skaičius bus daugiau negu 
dvigubai padidintas.

Pirmadienį egzaminams yra 
šaukiami keli lietuviai.

Tarsis Marąuette 
Parko, Politikos 
Reikalais

Policija ir federales valdžios 
agentai tebeieško motyvų, ku
rie paskatino du nežinomus 
žmogžudžius gatvėje, prie Kfeh- 
more ir Irving Park užklupti 
italų laikraščio redaktorių John 
F. Arena, ir jį nušauti.

Jisai redagavo laikraštį “La 
Tribūna”, kuriame smarkiai 
atakavo Italijos konsulatą Chi
cagoje už fašistinį darbą, ir bu
vusį Capone sėbrą, Philip d’An- 
drea, kuris redaguoja laikrašti 
“L’Italia”.

Šelpiami Turi Eiti 
Ieškoti Darbą

Kitaip negaus pašalpos

Valstijos bedarbių šelpimo 
administracija (Illinois Emer- 
gency Relief Commission) va
kar išleido patvarkymą, kad 
šelpiami bedarbiai, kurie nesi
stengia gauti darbo, ateiyj ne
begaus pašalpos.

Pašalpą tokie bedarbiai ir to
liau gaus tiktai jeigu jie prista
tys paliudymus, kad bent pen
kiose vietose buvo nuėję darbo 
ieškoti.

Geras Melagis — Ir 
Du Lengvatikiai

Ernestas DePerro jaunas, bet 
gudrus vyrukas. Prie Monroe 
ir Campbell jį sulaikė du plė
šikai. Atkišę revolverį pareika
lavo pinigus.

Pasivėlavote, nusijuokė De
Perro. “Mane ką tik apiplėšė 
kitas vagilis, ir einu policijai 
raportuoti.” ' ,

Sukeikę piktadariai dingo, o 
DePerro perėjo namo. Jisai, ži
noma, užpuolikams pamelavo.

AFL Harvester 
Pullmano Dirbtuvėj 
Šaukia Mitingą

ROSELAND. — Amerikos 
Darbo Federacijos ūkio maši
nų unija, kuri bando suorgani
zuoti International Harvester 
Pullmano darbininkus, šaukia 
mitingą sekmadienį, 2 vai. po 
pietų, K. of P. svetainėj, 11037 
Michigan avenue.

Mitinge darbininkai nomi
nuosią vietos lokalo viršinin
kus.

EINAM

NAUJ

W*mI;

Tokiems paliudymams stotys 
turi speciales formas.

F. H. A. Viršininkas 
Valstijai

Gael Sullivan, jaunas Chica
gos politikas ir karštas Roose 
velto šalininkas, buvo paskir
tas Federal Housing Adminis- 
tration viršininku Illinois vals
tijai.

Įstaiga garantuoja morgičius 
naujų namų statybai ir senų 
remontui.

Rengia Gegužės 1 
Minėjimą

LSS ir LDD 4-toji kuopa šį
met vėl rengia bendrą Gegužės 
Pirmos dienos minėjimą. Įvyks 
Mildos salėje, 32nd ir Halsted 
Street.

Dalyvaus keli garsus kalbė
tojai, taipgi bus muzikalis pro
gramas.

Smulkmenos bus paskelbtos 
vėliau.

TYRINĖJA MOTERIŠKĖS
MIRTĮ

Ant kranto Calumet upės, 
prie Kennedy avenue, Ham- 
monde, buvo atrasta negyva 33 
metų Mrs. Lucille Baum, 4714 
Baring avenue. Nežinia ar ji 
buvo nušauta, ar nusišovė. Po
licija įvyk| tyrinėja.

• Rytoj visi Chicagos mu- 
nicipalio teismo skyriai bus už
daryti (vyriausio teisėjo John 
J. Sonsteby laidotuvėms.

• J Leavenworth kalėjimą, 
Kansase, buvo pasiųstas 18-kai 
mėnesių 28 metų John Frazier, 
1421 N. LaSalle Street. Jisai 
dirbo netikrus kvoterius ir par
davinėjo juos po 5c.

Sekmadienį Marųuette Parko 
demokratų susirinkimas

13-to Wardo Lietuvių Demo
kratų Klubo nariai šį sekma
dienį susirinks parapijos salėje. 
68th ir Washtenaw, 2 vai. po 
piet, ir smarkiai pasitars ne tik 
apie kolonijos pagerinimus 
bet taipgi apie lietuvių politi
kus veikimą ateityje.

Nuo klubo susiorganizavimo. 
6 melai atgal, galima jau daug 
dalykų nurodyti, kurie buvo 
nuveikti šio klubo pastango
mis.

Yra visiems lietuviams nau
dinga prigulėti prie šio klubo, 
nes prisieina visokiais reikalais 
kreiptis prie musų ir gautis pa- 
gelhos.

Turi savo raštinę
13-to Wardo Lietuvių Demo

kratų ofisas randasi po antra
šu 6825 S. NV.estern Avė. Kas 
vakarą čia galima gauti na tar
navimą įvairiais reikalais. Be 
to, čia vedamos pilietybės kla
sės kas ketvirtadienį lietuvių ii 
anglų kalboj. Per šias klases 
pilietybę gavo 700 naujų p Te 
čių.

Rengia pikniką
Rirželio 22 d. gražiam “Bj 

Tree Grove” darže įvyks klu
bo piknikas. Bus įvairus pro 
gramas ir dovanos. Nariai da 
bar platina bilietus ir organi 
zuoja visus savo draugus da’y 
vauti šioje pramogoje. Komisi 
ja susideda iš Jono Juozaičiu 
Jono Vilkišiaus, Stasio Cibuls
kio ir Kazio Ražo. —J. L. J.

Ieško “Jaunojo” — 
žmogžudžio

Kovo pradžioje 45 metų Leo 
ta F. Murphy iš Marion, Ind.. 
per vedybų agentūrą susipaži 
no su kokiu tai vyru, ir su juo 
Chicagoje apsivedė.

Dabar policija to vyro ieško 
Texas valstijoje, Chicagoje ir 
Indianoje. Prie Gruber, Tex., 
kur jie buvo nuvykę “honey- 
moonui”, moteriškė buvo atras
ta mirtinai sumušta.

• Į apskričio ligoninę išga
bentas 23 metų Henry Matu- 
sik, 4450 S. Wood Street.

• Darbe sužeista 23 metų 
Isabel Sopkowicz, 4643 South 
Richmond Street. Apskričio li
goninėje.

VAKAR CHICAGOJE
• Ties 2943 Union avenue 

šuo apkandžiojo 8 m. berniu
ką, William Robison, 2816 
Emerald avenue.

• Lovoj buvo rastas negy
vas 59 metų Einar Swanson, 
3337 S. Bell avenue. Jis mirė 
širdies liga.

• Ties 4930 Iowa avenue, bu
vo atrastas automobilis su Flo
rida laisniais. Jame buvo še
šios kulkų padarytos skylės. 
Policija spėja, kad nežinomas 
pi k tad ar i s tą automobilį nau
dojo apiplėšimui 4 gasolino sto
čių Northsidėje.

• Ties 5935 S. Marshfield 
avenue, po dentisto Dr. Otto 
\Vagner automobiliu žuvo 8 
metų berniukas, James Huff, 
1614 W. 61 st Street. Dr. Wag- 
ner gyvena adr. 1935 W. Gar- 
field.

e Už tariamą taksų “fiksa 
vimą” teisman yra traukiami 
John P. Grace ir George Houls- 
by Jr«, nuo 77 West Washing- 
ton, John P. Daly, notaras, ir 
VValter A. Westgate, agentas.

• Palikimo teismo teisėjas 
John'F. O’Connell įsakė dabar
tiniam ir buvusiems Cook ap
skričio viešiems palikimų admi
nistratoriams atiduoti revizijai 
visas sąskaitas tokių nuoasvy- 
bių, kurioms nėra įpėdinių, ir 
kurias jie administravo. Tokių 
nuosavybių yra gana daug.

• Gavęs širdies ataką savo 
krautuvėje, 3757 West 16th st., 
krito negyvas 52 metų Simon 
Saphier, senas biznierius. Gy
veno adr. 1623 South Lawndale 
avenue.

• Leo Harkey, Lou Rossman 
ir George A. Stein, savininkai 
kabareto, Club Alabam, 747 
Rush Street, buvo priteisti Už
simokėti $900 pabaudos už ope- 
ravimą pinigų lošimo mašinų 
Unija nori pakelti algas 10c. į 
savo įstaigoje.

Sekmadienį 
Pas Žagariečius

Rengia linksmą vakarą
žagariečių Kliubo linksmybių 

pramoga su pavasariniais šo
kiais ir dainomis įvyksta sek
madienį West Side svetainėje, 
2244 W. 23 PI. Pradžia 6 vai. 
vakaro. Tai bus paskutiniai “at
laidai” prieš išsikraustymą į 
girias.

Kuriems laikas pavėlina, at
vykite, turėsite smagumo — 
sueisite i pažintį, užmegsite 
Iraugiškus ryšius kaip su ža- 

gariečiais, taip ir su kitų para
pijų žmonėmis.

Prie to bus daug vaišių ir 
malonių kalbų. O raudonos r6- 
tės palieps mums visiems my- 
ėtis ir pasidžiaugti šia puikia 
sueiga. —R. š.

Naujas “Bijūnėlio” 
Choras Sekmadieni 
Dainuos Publikai
“Dainuoja, vaidina iš Širdies”

Šąltimiero “Bijūnėlio” vaikų 
choras praeitą pirmadienį ir 
mtradienį visu smarkumu 
praktikavo Ashland Blvd. Au
ditorijoje — 30 berniukų nuo 
10 iki 14 metų amžiaus. 
‘Bijūnėlio” choras, vadovybėj 

muz. Stasio Rakausko, malo
niai dainuoja ir vaidina iš šir
dies. Jis pirmą sykį pasirodys 
sekmadienį, balandžio 20 d., 
Ashland Blvd. Auditorijoje, 
prie Ashland ir Van Buren gat
vių, 4 vai. po pietų.

Kai uždanga pasikels, pama
tysit ne tik “Bijūnėlio” chorą, 
bet ir daugybę šaltimiero radio 
artistų ir dainininkų, taipgi 
juokdarių. Nesiveluokit, turė- 
.sit gerus laikus.

Koresp. Algirdas Svirm ckas




