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NEPAJĖGĖ PRALAUŽTI BRITŲ LINIJŲ
Vokiečiai stengiasi bombarduoti 

graikų uostus
ATĖNAI, Graikija, bal. 24 d. 

— Mechanizuotos vokiečių di
vizijos deda pastangas prasi
veržti pro Termopilų tarpeklį, 
bet britų karo iėgos juos su
laikė. žuvo daug vokiečių ka
reivių, tapo sunaikinta daug 
nacių tankų, bet Termopilų stra
tegines pozicijas kontroliuoja 
britų karo vadovybė.

Vokiečiai smarkiai bombar
duoja Pirėjų ir kitus mažės 
nius pietų Graikijos uostus, bet 
graikų kariuomenė ir pabėgę 
liai pajėgia pasiekti Kretą ir 
kitas salas.

Atėnuose tapo sudaryta vie
tos valdžia, Jįuri tvarko visus 
reikalus. Gyventojai yra pasi
ryžę sutikti blogiausias nau
jienas, bet jie deda pastangas 
galimai daugiau padėti graikų 
kareiviams ir britams, kurie 
pastoja kelią naciams.

Atėnų radiją kontroliuoja 
graikų vyriausybės pastatyti 
valdininkai, kurie duoda reika
lingas informacijas apię stra
teginę padėtį.

BERLYNAS, Vokietijai" bal. 
24 d. Vakar vokiečių propa
gandos ministerija paskelbė, 
kad vokiečiai randasi prie Atė
nų vartų. Vokiečių karo mini
sterija šiandien sako, kad šios 
žinios neatatinka tikrenybę.

Vokiečių karo jėgos neprasi
veržė pro Termopilus, kur yyk-

sta kovos su britais Jr graikų 
kariuomenės likučiais.

Vok iečių aviacija smarkiai 
bombarduoja visus graikų uo
stus ir pasiryžusi neišleisti nė 
vieno britų batalijono, kurie 
bėga iš Graikijos. Vokiečiams 
pavyko sunaikinti 30 britų tan
kų Lamia apylinkėse. Vokiečių 
sunkieji tankai į šipulius su
grudo britų pačius geruosius 
tankus.

KAIRAS, Egyptas, bal. 24 d 
— Karo vadovybė skelbia, kad 
britai laiko 'visas strategines 
pozicijas Termopiluose ir vo 
kiečių nepraleido į pietus. Ke 
liose vietose buvo smarkių su
sirėmimų, bet naciams nedavė 
lauktų pasekmių.

Kovos vyksta tose istorinės 
vietose, kur prieš 2400 metu 
Spartos kareiviai sugebėjo at
sispirti kelis kartus didesnėn- 
priešo jėgom. Britų ir graiku 
karo vadovybė skaito dingu
sioms visas karo jėgas, kovo
jusias vakarų Graikijoj.

Britų karo laivai laisvai plau
kioja, tarp.,visų Graikijos salų 
ir svarbiausių" ksmo-’bazių Alek
sandrijoj. Vokiečių aviacija 
stengiasi bombarduoti uostus, 
bet priešlėktuvinės patrankos 
juos laiko didelėje aukštumoje, 
todėl ir jų kenksmingumas ne 
didelis.

RENGIASI GINTIS KRETOS SALOJE

fili

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Britų karininkai diskusuoja planus apgyvenimui strateginės Kretos salos po 

to kai anglai ten nukeldino daug >kariuomenės ir mechanizuotų įtaisų Italijai 
pradėjus pulti Graikiją prieš šešis -'mėnesius. Prieš kelias dienas Kietos salon 
persikėlė Graikijos karalius su visa valdžia. Ši sala yra apie 60 mylių atstume 
nuo Graikijos krantų.

HITLERIS APLAMDĖ MUSSOLINĮ
Italijos dučė skubi 

naši girtis
ROMA, Italija, bal. 24 d. — 

Italijos valdžios atstovai pa
skelbė per radiją ir per spaudą, 
kad jų kariuomenė buvo įsiver
žusi 90 mylių Graikijos glu- 
nion.

Pridėjo italų, graikų ir vokie
čių karo jėgų viršininkų sutar
ties tekstą, kur nurodoma, kad 
graikai pasižada pasiduoti be 
sąlygų.

Pats Mussolini išgyrė savo 
karo viršininkus ir pasiuntė Al- 
banijon sveikinimus.

tydinti, nes visuomenės jėgos 
jo atsistatydinimo nereikalauja.

Jis informavo Anglijos kara
lių apie padėlį ir karalius juo 
ir visa vyriausybe turi pilną pa
sitikėjimą.

Churchill pridėjo, kad britai 
yra pasiryžę tęsti kovą, nekreip
dami dėmesio į nepasisekimus. 
Užsieny skleidžiami gandai ne
turi pagrindo.

Graikijoj buvo tik 
40,000 britų

...........  v

■’ KAIRAS, 'fegyplas, bal. 24 d 
— Užsieni^ koresšpondentai tvir
tina, kad Graikijoj iš viso bu
vo tiktai 40,000 britų karei
vių.

Buvo pasiųstos trys divizijos: 
viena motorizuotoji, kurią su
darė anglai ir dvi pėstininkų 
divizijos, sudarytos iš austra
liečių, indų, bei Naujos Zelan
dijos gyventojų.

Ligi šiam metui britų cen
zūra neleido korespondentams 
paskelbti kariuomenės skai
čiaus.

Reikalauja sugra 
žinti Lavali

LIETUVIAI BOIKOTAVO RINKIMUS
Bolševikai skelbia 
dideli “laimėjimą”
KARALIAUČIUS, Vokietija, 

bal. 24 d. — Praėjus rinki
mams į Maskvos “demokratiš
kiausią parlamentą” bolševikai 
skelbė, kad dalyvavo rinkimuo
se 90%, Lietuvos gyventojų.

Iš Lietuvos atvažiavusieji 
tvirtina, kad visoje Lietuvoje 
rinkimai buvo boikotuojami.

Vilkaviškio apsk., Dambau 
kos apylinkėje buvo užrašyta 
90 balsuotojų, o balsavo tiktai 
2 žmonės. Sausininkų apylin
kėje užrašyta 350 balsuotojų, 
balsavo tiktai 40.

ringo sukviesti, vyko Į koope
ratyvų susirinkimus.

Gyventojai atvykusius agen
tus vadino monelninkais ir ne
norėjo jų “monų” klausyti. Bol
ševikai savo spaudoj tuo reika
lu skundžiasi.

Šliomke aprūpino 
savo žmoną

Šliomke

Šliomke 
tiekimo

Mai-

savo 
ir ga-

Sugadinti nacių ko 
vos laivai

VICHY, Prancūzija, bal. 24 
d. — Admirolas Darlan šian
dien randasi Paryžiuje ir ta
riasi su nacių ambasadori ’m 
Abetz dėl bendradarbiavimo su 
Hitleriu.

Vokiečiai paneigia 
dučės tvirtinimus
BERLYNAS, Vokietija, bal. 

24 d.—Vokiečių karo ministe
rija skelbia, kad graikų kariuo
menė pasidavė vokiečiams, o ne 
italams.

‘ Graikų kariuomenės vadas 
pasižadėjo padėti ginklus vokie
čių štabe, bet ne italų štabe.

Vokiečių radijas kelis kartus 
pakartojo paskutinį graikų ka
riuomenės pranešimą, kuris 
tvirtina, kad italai neįžengė 
graikų teritorijom Graikų ka
riuomene juos sulaikė prie grai
kų sienos.

LONDONAS, bal. 24 d.—Bri
tai patyrė iš patikimų šaltinių, 
kad jų aviacijai pavyko smar
kiai sugadinti didžiulius vokie
čių karo laivus.

Scharnhorstas tiek nukente* 
jo, kad bus reikalingi keli mė
nesiai jam pataisyti. Buvo už
mestos bombos ir ant Gneise- 
nau, kuris dabar yra taisomas.

Britų aviacija išmetė labai 
daug stiprių bombų ant šių lai 
vų, kurie stovi Bresto uoste.

Visa Paryžiaus . spauda, ku
rią kontroliuoja nacių šalinin
kai, reikalauja sugrąžinti La- 
valį į kabinetą.

Marcei Deat tvirtina, kad 
Amerikos įsimaišymas karan 
nieko nenuspręs, nes Afrikoje 
jau nepasitikima britais.

Dideli Mussolinio 
norai

Churchill kalbės 
apie Graikiją

Churchill nemano 
atsistatyti

LONDONAS, Anglija, bal. 24 
d.—Churchill įgaliojo atsako- 
mingus valdžios atstovus pa
reikšti, kad jis nemano atsista*

LONDONAS, bal. <24 d. — 
Churchill palakė parlamentui, 
kad jis informuos parlamentą 
apie visą karo eigą Graikijoj.

Dabartiniu metu jis negali 
duoti parlamentui pilno vaizdo, 
bet pirma pasitaikiusia proga 
jis tai padarys.,

Galimas daiktas, kad Church- 
ill pasakys kalbą per radiją, 
kad ne tiktai parlamentas, bei 

. « ' » t

ROMA, Italija-, bal. 24 d. — 
Italų diplomatai pareiškė Hit
leriui -/savo -reikalavimus dėl 
naujai’, vokiečių kariuomenės 
nukariautų ‘žemių.

Italai nori, kad vokiečiai 
jiem s- atiduotų vakarinę Grai- 
Kijos dalį, buvusias Juodkalni
jos teritorijas ir Adriatikos pa
kraštį. . '

Reikalauja, kad jiems butų 
palikta visa Albanija.

O R A S

Agitatorius vadina 
monelninkais

KONGRESAS SVARSTO MOKESČIUS
Svarbus Morgenthau 

pareiškimas
N utrųkou angliakasių 

derybos
WASHINGTON, D. C., bal. 

24 d.—Sekretorius Morgenthau 
šiandien informavo kongresą a- 
pie valdžios plačią naujiems mo
kesčiams rinkti.

■ Pareiškė įsitikinimą, kad A- 
inerikos gyventojai yra pasiry
žę mokėti už naudojamą laisvę.

Sekretorius pridėjo, kad vi
suomenė turi būti pasiruošusi 
ir didesniems pasiaukojimams, 
nes karas, besiplėsdamas, ga’i

NEW YORK, bal. 24 d.—Ez- 
ra van Horn, anglių kasyklų 
bendrovių atstovas, šiandien pa
reiškė, kad derybos su darbi
ninkų atstova's a t dėtos.

Angliakasių unijos pirminin
kas John Lewis sako, kad ka
syklų savininkai yra kalti dėl 
derybų nutraukimo.

Angliakasių streikas tęsiasi 
nuo balandžio pirmos dienos ir 
valdžios sl iok niuose rūpina
masi galimai greičiau baigti šią 
nenormalią padėtį.

Iš karo niekas nega
lės pelnytis

WASHINGTON, D. C., bal. 
24 d. — Morgenthau pareiškė 
kad niekas negalės perdaug pa
sipelnyti iš karo pramonės.

Vyriausybė kreipia dėmesį, 
kad šiuo reikalu butų įgyven
dintas reikalingas teisėtumas. 
Kai kas norėtų, kad mokesč ai 
butų renkami tiktai iš turč ų. 
Kiti norėtų nuskriausti darbi
ninkus.

Vyriausybė žiūrės, kad ir se
nas darbininkas galėtų gauti sa
vo pensiją ir visi prisidėtų- prie 
didelės mokesčių naštos.

Gaminamas naujas 
tankų medžiotojas
WASHINGTON, D. C., bal. 

24 d.—Karo vadovybė užsakė 
naują ginklą, kuris laikomas 
Jungtinių Valstybių kariuome
nes paslaptimi.

Težinoma, kad tai yra nepa
prastai stiprus tankų medžioto
jas arba naikintojas. Paskuti
nės Europos kovos parode, kad 
tankai turi lemiaipios reikšmės 
mūšiuose. ;
v Tankams naikinti karo vado-

Debesuotas ir šiltesnis. vybė ir sugalvojo naują ginklą
ir visi britų imperijos pavaldi* Į?> Saulė teka 4:55;;-leidŽiasi Manoma, kad jis duos labai ge-

rų rezultatų

Armija gavo naujų 
tanku

WASHINGTON, D. C., bal.

riuomenė gavo pirmuosius 28 
tonų tankus, kuriuos užsakė 
Chrysler dirbtuvėse.

Aukšti karininkai stebėjo, 
kaip naujas tankas atlikinėjo 
pratybas ir visi labai patenkin
ti rezultatais. Skaitoma stipriau
siu šios rųšies ginklu.

c

Tankas padaro 25 mylias į 
valandą ir gali veikti 100 mylių 
atstumoj nuo bazės. Turi stip
rias patrankas ir prieštankinius 
pabūklus.

Rooseveltas sukvie 
te sekretorius

bal.WASHINGTON, D. C 
24 d. — Prezidentas Roosevel
tas f šiandien sukvietė visus 
svarbesnių departamentų sekre
torius.

Vyriausybė tariasi dėl susi
dariusios padėties Europoje. 
Keliamas reikalas
nadėtį britams ir apsaugoti 
jiems teikiamų ginklų prista
tymą.

tinkamiau

KAUNAS, Lietuva, bal. 24 
d. — Bolševikų “Tiesa” skun- 
Ižiasi, kad gyventojai negerbia 
bolševiku

Papilio
’krityje, 
žentojus
pasiklausyti. Kai nepajėgė mi

KAUNAS, Lietuva, bal. 24 
d. — Bolševikų partijos centro 
komiteto prekybos skyriaus ve
dėju paskirtas 
min.

Patirta, kad 
žmoną paskyrė
minių realizavimo valdybos val
dytojo pavaduotoju.

šliomkės rankose yra visa 
Lietuvos prekyba, todėl jis sa
vo žmonai davė labai aukštą 
vietą, nors ji tiek šiame reika- 

nusimano, kiek ir jis pats.le

siunčiamų agitatorių, 
'valsčiuje, Biržų ap 

bolševikai suvarė gy- 
atvykusių

Darbininkai bėga 
iš fabriku

agitatorių

Praplės laivyno Sar
gybas Atlantike ~

WASHINGTON, D. C., bal 
2’1 d. — Aukšti laivyno valdi
ninkai šiandien aptarė galimy
bes praplėsti Amerikos ka c 
]ai'vų sargybas Atlantike.

Manoma, kad bus sudarytu 
1,000 mylių juosta Atlantike. 
kur Amerikos karo laivai ne
leis kitiems laivams įplaukti.

Kiti tvirtina, kad Icelandas 
bus įtrauktas į Amerikos sar
gybų zoną.

Traukia teisman Da- 
ladier bendradarbi

VICHY, Prancūzija, bal. 24 
d. — Tardymas parodė, kad 
gen. Pierre 
gai trukdė 
pramonę.

.lis buvo

Jacomet sąmonin
Prancūzijos karo

artimu Dalaoier 
bendradarbiu, ėjo apsaugos mi
nisterijos sekretoriaus pareigas 
ir trijų metų laikotarpy kliudė 
karo medžiagos gamybai.

Jis kaltinamas blogu pareitų 
atlikimu ir Riom miestely turės 
atsakyti prieš ki.ro teismą.

KAUNAS, Lietuva, bal. 21 
d. — Patys bolševikai pradė
jo skųstis, kad darbininkai pra-

kitą. 7 ■'
Vienas mokinys iš '“Neries” 

fabriko pabėgo į “Livielą”. Pa
starajame jis gauna atlyginimą 
žymiai aukštesnį.

Kitas “techonologijos” darbi
ninkas nepranešė nieko savo 
direktoriui, bet perėjo dirbti į 
“Dianą” fabriką. Išleis įstaty
mą, kuris draus darbininkams 
apleisti fabriką.

Bolševikiną Lietu
vos teatrus

VILNIUS, Lietuva, bal. 24 d. 
— Valstybinė leidykla pradėjo 
versti sovietų rašytojų darbus 
ir taikyti juos Lietuvos tea
trams.

Išleista Uljanovskio komedi
ja “Laimingieji’’, kur aprašo
mas kolehozininkų gyvenimas.

Laikraščiai labai smarkiai iš
kritikavo A. Vienuolio scenos 
veikalą “Dauboje”, kurį pasta
tė Kauno valstybinis teatras. 
Bolševikai tvirtina, kad Vienuo
lio “kovotojas už naują Lietu
vą” nepakankamai bolševikiš
kas.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS

Morgentnau negalėjo daly-britų įš gerų pozicijų.

— Atėnų radijas skelbia, kad kovos eina Termopiluose, 80 
mylių nuo Atėnų. Vokiečiai siuntė pėstininkus, bet buvo su
naikinti. Vakar atvežė sunkiuosius tankus, bet ir tie negalėjo 
prasimušti.

— Vokiečiai bombardavo graikų uostus, bet paskandino 
tiktai du laivus su sužeistaisiais. Kliuvo tr evakuojančiojo mo
terim su vaikais.

— Britai skelbia, kad ligi šiam metui iš Graikijos neiš
vežtas nei vienas britų kariuomenės batalijonas. Britai kariau
ja su vokiečiais visuose frontuose.

— Naciai dar kartą bandė užpulti Tobruką, bet buvo at
mušti ir sunaikinti.

— Amerikos vyriausybė svarsto kanvojų klausimą. Pa
tirta, kad pusė Amerikoj gaminamos karo medžiagos paskan
dinta Atlantike.

— Washingtone mirė Charles Russell, pagarsėjęs socialis
tų veikėjas.

— Vokiečiai skelbia, kad prie Atėnų artėjama žingsnis po 
žingsnio. Greitų šuolių kariuomenė nedaro, nes negali išmušti

vauti posėdy, 
kongresą.

— Skelbiama, kad Petaino policija labai žiauriai elgiasi suųęs . Informavo
C. 1 Leonu Bitinui jr kitais kaliniais.niai butų tinkamai informuoti. — 6:41.
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LIŪDNOS VELYKŲ SVĘNTĖS
Su pavasario šventėmis, 

Velykomis, atbunda visa gam
ta iš po žiemos miego, Pava
sario saulutės gaivinantieji 
spinduliai suteikia nepaprasto 
malonumo kiekvienam gy
vam sutvėrimui, priduodami 
naujos energijos jėgų ir iš
tvermės sunkiem.**/ vasaros 
darbams atlįkti.

Kurie esame augę ar gyvenę 
Lietuvoje, tie žinome, su ko
kiu ypatingu malonumu, o 
ypačiai jaunimas ruošdavp- 
mės ir laukdavome tradicinių 
pavasario švenčių, Velykų. 
Koks jaukus ir nepaprastas 
malonus jausmas pripildyda
vo krutinę, kada Velykų die
ną pakitusioj nuotaikoj iš jau
nų krūtinių suskambėdavo 
lietuviška daina, kurios gar
sai nuaidėdavo kalnų pašlaitė
mis,- o pasiekę ramųjį mišką 
dingdavo jo prieglobstyje.

Tradicinės šventės suteikda
vo ir mums malonumo, kada 
iš užjūrio nuo savųjų švenčių 
proga gaudavome kokią nors 
reikšmingą dovanėlę, — ar tai 
naują knygą ar kitką. Mano 
sesutė nuo pat ankstyvos jau

nu; j u giliai suprato ir atjautė, 
ką reiškia gyventi svetimoje

aujienų Pavasarinis
PIKNIKAS

Gegužės 25, 1941
LIBERTY DARŽE 

WILLOW SPRINGS, ILL.

MADOS

4733

No. 4733— Pąvąsarinė suknelė. 
Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18 Ir 20 
taipgi 30, 32, 34, 36, 38 ir 40.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
Lutą arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa* 
vyzdžio kaina 15 cęntų. £ąli- 
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Patiem DepL 
So. Halsted SL Chicago, JJL

1 ............................... ............................

NAUJIENOS Pattern Dept. 
1739 S. Halsted SU Qiicapo, IIL 

čia įdedu 16 centų Ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No . .

Mferos — per jkrutfut

(VąrdM ir pa^B)
IfT-HUMTR vfrįf—i|WWWĮ|W 

(Admu)

OflMtu te TOUeb)

HITLERIS PASIEKĖ NAPOLEONO REKORDĄ

padangėje mane visuomet kuo 
nors aplankydavo. Deja, šių 
inely šventės man liko liūd
nos, ųet jokios žinios apie sa
vo artimuosius, paliktus Už
jūryje, neturiu. Jų šventes gal 
buvo dar liūdnesnės, nes oku
pantai, naikindami viską, pa
naikino ir šventes, kurių reik
šmė ypačiai priaugančiam 
jaunimui suteikdavo neišdil
domų įspūdžių bei atsimini
mų. Daug visokių įdomių ir 
gražių prisiminimų 
giję mumyse 
šventes,

yra pri- 
apie Velykų 

kaip antai Velykų 
šeštadienis, įspūdingas Velykų 
rytas, kada visa šeima sėda 
prie įvairiais valgiais apkrau
to tradicinio Velykų stalo, ku
riame svarbiausiuoju valgiu 
yra įvairiaspaltviai dažyti 
“margučiai”. Vėliau susirinkę 
jaunimas ir jaųnesųieji pilųi 
jaunystės grožio ir energijas 
pradeda savo linksmus žaidi
mus, žinoma, ųeapsieįdanii 
be “margučių” mušimo ir ri- 
dinėjimo. Visa tai suteikdavo 
nuoširdaus ir sveiko jumoro 
kaip jauniems, taip ir se
niems. Tas visiems suteikda
vo didelio malonumo ir pasi
tenkinimo. Jei tas viskas ųe-’ 
butų buvę daroma su ypatinga 
ir nuotaikingu prisiruošimu 
prieš tas šventes, gųj neturė
kime ir mes to malonaus pri
siminimo, kokį turime dabar.

Didelį malonumą vaikams 
suteikdavo iš šiltų kraštų par
lėkęs gandras, kuris mano at
minimu nuolatinę apsigyveni
mo vietą turėjo musų sodybo
je nepaprastai didelės šako
tos ir senos eglės viršuųėjc, 
kur jis nuo neatmenamų laikų 
turėjo susikrovęs lizdą, ir 
kiekvieną pavasarį sugrįžęs 
Janių apsigyvendavo. Mano 
brolis, pamatęs, kad musų, 
laukiamas gandras jau kale-

THĘ AXIS—-1941
1,065,077 Sųuorc Milės 

O

Nprtfi SęaD

SWEDEN>

Baltic
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ERMANY

•Wifž.

lp< ANDi

GERMANY 
italy
COUNTRT

Austria 
CzjBchoslovokia 
Albania 
Po|and 
Pepmark 
Norvay 
Luxembaurg 
Netherlands 
Belgiutn 
France 
Hungary 
Rumania 
Bųlgaria 
Yugoslavia

HUN

iNIA

iMIJt
Mediterranean Sea

182,471 «q. mi. 
119,800 sq. mi.

SE1ZEDO* 
SIGNED IIP

March, 1938 
March, 1939 
April, 1939 
Sept,, 1939 
April, 1940 
April, 1940 
May, 1940 
May, 1940 
May, 1940 
June, 1940 
Noy., 1940 
Nov., 1940 
March, 1941 
April, 1941 
April, 1941

Area 
(SQ.MI.> 
34,064 
33/)00 
10629 
70/POO 
10575 

120586 
999 

12J04 
11,775 

127,596 
59,830 
72,425 
42,808 
95,558 
50,257

GRAND TOTAL 1,065,077 sg. mi.

BULGARIA Black Sea

TURWEY|

GERMANY—1918
1,300,000 Sauorc Milės

SYItlA/lRAljų

ACME-NAUJIENŲ Tęlepijoto
Jugoslavijai susmukus ir naciams užėmus teritorijas Graikijoje, Hitlerio-Mus- 

sųjinio kombinacija šiandien priskaito užėmusi suvirs milijoną kvadratinių mylių. 
Tiek pat teritorijos buvo užgrobęs Napoleonas savo didžiausios galybės laikotar
py. Žemėlapis parodo trijų Europos užkariavimų periodų skaitlines.

' « ........ . Z.......... • ■' ■ ■ ■ ■ ' ■ =

gų atsispirti tam žiauriam 
despotizmui, kuris....rauna iš 
Šaknų viską, kas lietuviui yra 
taip br angu i r "mit1 a: ’

Norisi manyti, kad taip ii-

ta amžiais

na savo iįgu snapu augštaja- DUjjy priespaudos. Išsivaduos 
me lizde, bėgdavo uždusęs pus 
kaimų vaikus pranešti links--tengė užslopini,i 
mą žinią, kad gandrus jau 
•parlėkė, kas reikšdavo, kąd 
iau btis tikras pavasaris ir 
jau bus šilta. 7 u į scųų žmp-

ir dabar. Caro žandarai ijeįs- 
lieluvio šir

dies meilės jausmų 
tėvynei. Neįstengs jos

su šia klaida, tai labai atsipra
šau! ■—O. V. '

■ .>• • .jiįi>t ’

LAUKIAME
Jau gercikh^ Jąikas. p.rąėj d, 

kaip turėjome laimės gėrėtis 
puikiuoju balsu operos solistės 
ponios Darlys-DrangeJienės. Įs
pūdžiais to koųcerto dar tebe
sidaliname. iū-feo'.įspūdingo va-

Pagalvok, mielas

sava j ai 
sunai-

brolau, 
kaip praleido pavas.a-

Lai’kas bėgihuiŲ.is Išdilo ir šventos Javo artimieji Lie- 
nusinešė su savin! daugelį pri-1 luvnjo ? Ar jie yra laimingi ir 
;imi^mųt nepalinkdamas į patenkinti, kaip kad tu sakai? 
meiles nė gailesčio tam, 
praėjo. Tačiau tėvynėj 
venli jaunytUės alsi
amžinai pasiliks mano vaiz- 
luolčje neišdildomi. Skaudes- 
ni ar liūdnesni momentai, iš
gyventi tėviškėje, visuomet 
žadins meilę ir kilnesnius jau
smus dėl jos.

Kaip yra skaudu pa gaivų t i

pa vasario atbundančia 
PCrgy- gamta kelkis ir tu prasiblai

vęs ir netolimą praeitį prisi
minęs rimtai pagalvok, ką esi 

'atlikęs savo tikrąjai Ievynai

C>LL

ATSIPRAŠAU Už 
KLAIDĄ

J3alandž;o 9 d c ,os “Naujic- 
apie lai, kad musų brangioji i nu” Kanados lietų vi y žiluose 
tėvynė priaugančiam jauųi- per mano ka.tę įvyko nemaloni 
m u j vos pradinės mokyklos 
suole yra skiepijama į jų ųc^ 
kaltas širdis rnsicizmo d va r 
šia. Gražus tradiciniai švenčių 
papročiai ir prisiminimai |re 
pasigailėjimo yra raunami iš 
jų širdies.

ŠAUKIAMA K. L TARYBOS RĖMĖJU 
' SUSIRINKIMAS

MONTRKAL, Kanadą. — Ko
vai už Lietuvos neprjklauso- 
ųiybes ątsteigjmą Kanados L'e- 
tuvių Laryba 27 d. balandžio, 
3 vai. po pietų, V. Klubo sve
tainėje šaukia Tarybos rėmėjų 
bei simpatikų susirinkimą. 
Kviečiama visus moptrealjječius 
atsilankyti, nes bus svarstoma 
Lietuvos nepriklausomybės są
jūdžio aktuąlųs reikalai.

Kai kas sako, kad dar per- 
anksti organizuotis į bendrą 
Lietuvos gelbėjimo darbą, nes 
esą kol karas nepasibaigs, tai 
musų darbas busiąs vistiek 
bergždžias. Deja, labai klysta, 
kas taip mano. Tiesa, kol ka-

gauti Lisvę nėra vi Les, tačiau 
ir karui pasibaigus niekas ne
gali būti užtikrintas, kad ne
teks sus’durti su vienakiais ar 
kitokiais sunkumais ir net 
kl utimis Lietuvos nepriklauso
mybei atstatyti. Todėl reikalin
ga iš anksto tinkamai pasi
ruošti, kad karo pabaigos pro
ga pajėgtumėm tinkamai iš
naudoti Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymą. Juk ir patar- 

kad ne metas šunis 
kai reikia medžioklėn

le sako, 
lakinti, 
eiti!

karo gal niekad neužmiršime.
Klausėmės p.onjos Draugelio- 

nes žalingojo balso lietuvių 
parapijoj. ...bažnyčioje. Verbų 
sekmadienyje Montrcale, Tiki
mės ir nekantriai laukiame to 
jausmingo momento, kada ra
dijo bangomis vėl išgirsime ja 
dainuojant montreaJicčįams.

K '»V (T

voy •

J

CQPR. mi, NE.CDLECRAFT SERVICE, INC.

FATTERN 2779

retežiuos suklupdytai Lietuvai.
Tuo labiau reikalingas vie- 

ningas jėgų subendrinima*, kad 
būrelis lietuviškų išgamų už 
Maskvos pinigus pardavusių sa
vo sąžinę ir užslopinusių žmo
niškumo jausmą, dar ir šian
dien šėtoniškai džiaugiasi, kad 
Maskvos raudonasis slibinas 
drasko Lietuvos kūną ir geria 
nekaltų užjurįo brolių, sesių 
kraują. Kas blogiausia, kad tie 
lietuviški judošiai kruopščiai 
darbuojasi ir savo šlykščia pro
paganda sėja raudonojo 
tizmo bacilas į silpniau 
jaučių lietuvių protus, 
savo melaginga išpusta
ganda tie Stalino klapčiukai 
teršia visos tautos vardą sve
timtaučių akyse.
lietuviški išgamos, Kanadoje ar
kitose valstybėse gyvenančių, 
visų lietuvių vardu siunčia 
sveikinimus ir dėkojimus Ma
skvos banditams, kad jie Lietu
vą nuo nepriklausomo gyveni
mo išvadavo. Kaip gali jaustis 
pavergtieji musų broliai, sesės 
per radiją išgirdę iš išeivių to
kią “užuojautą”? Kadangi Lie
tuvon nepatenka užsienio lietu
viška spauda, tai jiems sunku 
orientuotis, kad tie dėkojimai 
siunčiami tik būrelio komuna- 
ciu.

despo-

Be to. 
propa

Ryškų pavyzdi turime iš ne
tolimos praeities. Prieš 23-jus 
melus žlugus vokiečių imperi
jai ir subyrėjus Rusijos caro 
galybei, Lietuva pasinaudojo ta 
proga savo valstybę padaryti 
nepriklausomą, vienok dar te
ko su lenkais ir bolševikais ko
joti ir Lietuvos žemelė tapo

Negana to

ta. Taip ir dabar sudėjus ran
kas negalima laukti stebuklo, 
kad karui pasibaigus į Lietu
vos prieglobsį nepriklausomybė 
pati nusileistų. Jeigu kas mano, 
kad organizuotai ir vieningai 
dirbdami nieko negalėsim Lie
tuvai padėti, tai tuo labiau sa

damas, kaip prieš 23-jus metus 
ant Lietuvos nepriklausomybės 
aukuro sudėta tavo brolių kru
vinoji auka, šiandien Azijos 
barbarų yra begėdiškai išnie
kinta ir sutrypta, ir kaip Stali
no “saulė”, kas kart vis dau
giau ir daugiau tavo nėk^įtiĮ

lia” ir tūkstančius j kalėjimų 
patamsius nubloškia . ir kokį 
pragaištingą darbą dirba Stali
no čebatlaižiai vietiniai komu
nistai, 
stok po

tai nieko nelaukdamas 
Lietuvos gelbėjimo vė

Todėl
kviečiami atsilaųkytii K. L. Ta
rybos rėmėjų susirinkimą ir 
prisidėti prie kilnaus tanios 
darbo, nes liktai vienybėje gi
lybė.

Tarybo? Reporteris.

visi montrealiečiaijeigu nuleidę rankas tylėsime.
Tup tarpu musų amžinasis 

1 r ešas, lenkai labai vimingji 
darbuojasi ir net su kitomis 
sau giminingesnčniis tautomis, 
kai) cekoslovakais ir kitais, 
jungiasi į bendrą darbą ir net 
savo kariuomenę organizuoja 
ir per svefmtaučiy spaudą ve
da plačią pronagaiiflą, kad pa- 
šauliui parodyti meilę j- užuo
jautą savo tėvynėj ir susilauk
tų daugiau užtarimo iš demo
kratinių valstybių vyr'aųsybių. 
Tuo labiau lietuviai, didvyrių 
ž.emės sūnus, negali 
d va šioj e apsų u d u šia i s 
žiūrei i į savo tėvynės

Gi lenkai savo seno
ir kitas Pa- 
neatsižadėjo

ir šaltą i 
kančias.

IN1TIALS
J No. 2779 — Išsiuvinėtos raidėsklaida, km* buvo aprašytas sėk- 

mlngasai kovo 30 dienos kom 
eertaS; įvykęs Moųtreąlę Vy
tauto Llubp svetainėje.

Tarpe kiŲco, teųųi buvo pa
sakyta, kad pirmininko buvo 
pakvieslas pakalbėti Dr. An- 

Turėjo būti Dr. i 
iš Brooklyn, New11

driukaitis.
giau pasilikti po skaudžiai 
sunkia rusinimo letena, įai|York. 
Lietų vos žmonėse nebeliks |e- Kam padariau nemalonuipo

I NAUJIENOS NEEDEKGKAFT piĘJPT., No ^779
I J739 Sq. Hahtejd SL IJ1,

Čia įdedu 10 centų ir prašąu atsiųsti man Ppyyzdl No,

Vardas ir pavardė— 
‘ " fi

Adr«?,ąę.,.,...į;.:..,.,.

Miestas it valstija

neišsižadės,

suvirškinti Lietuvą 
balti jo valstybes, 
ir, tur būt, savo 
tikslų niekuomet 
nes jau toks lenkų charakteris.
Todėl milijonas lietuvių išeivi
jos, turinčių pilną žodžio ir 
spaudos laisvę nėra perdaug, 
kad visi vieningai įrodydami iš
tikimumą demokratinių valsty
bių vyriausybėms, prašytume 
jų užtarimo, aštriuos vergijos

KRAFT FRENCH 
DRESSING

■9 r, ■■■ ■ ",    - X L. - - U U. i .. > T

JACK SWIFT
7 6CUEVS 9

THĘ PEPOSEP PRINCESS. . ANO THĘY ARS PAtRĘP OFF 
THg COMPANY SCATTgRS 
SgAiaČM.tFOO UNA.

--- -------------- ‘--- -»-«■ IM 1 ■» !■ l I1WTHW
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Penktad., balandžio 25, 1941

KAS DABAR DEDASI LIETUVOJEi

BOLŠEVIKAI VISUR VIENODAI 
ŠEIMININKAUJA

Ką šveicarietis matė ir patyrė bolševikų okupuotoje 
Lenkijojė.

Vienas žymiausiųjų prancu- negali minėti nei tikslių vieto- 
ziškosios Šveicarijos dalies 
dienraščių “Gazette de Lau- 
sanne” įsidėjo per du nume
rius vieno šveicariečio, ištisus 
metus gyvenusio bolševikų pa
imtoje Lenkijos dalyje, straip
snį. Jame atvaizduojamos gy
venimo sąlygos po bolševikų 
jungu. Šis straipsnis įdomus 
tuo atžvilgiu, jog neutralinės 
šalies stebėtojas piešia, kaip 
bolševikai visur vienodai šei
mininkauja, ar tai butų bu
vusios Lenkijos srityse, ar lai 
Lietuvoje, ar kur kitur. Kaip 
iš tolesnių ištraukų pamatysi
me, šveicariečio paduodamos 
žinios apie bu v. Lenkiją visiš
kai sutinka su tuo, kas dedasi 
okupuotoje Lietuvoje.

Pirmiausia, autorius paste
bi,’ kad savo aprašyme jis

vių pavadinimų nei pavard
žių, nes “reikia turėti ome
nyje tuos, kurie ten pasiliko.!

Autorius pradeda savo ap
rašymą nuo to momento, kai 
bolševikų kariuomenė pasiro
dė mieste, kuriame jis gyve
no. Maskolių kareivių apsi
rengimas buvęs labai prastas. 
Bet dar labiau slegiantį įspū
di padariusios ištisos gaujos 
rusų civilinių, ypač moterų ir 
vaikų, kurie stengėsi prasi
skverbti į raudonarmiečių už
imtas sritis. Nors kareiviai 
mėgino juos nustumti atgal, 
bet daugelis jų vis dėl to čia 
pasiliko, šie visiškai apdriskę 
vargšai aiškino, kad jie kla
joju paskui raudonąją armiją, 
tikėdamiesi susirasti
ir kaip nors pasprukti iš 
jaus.’r

Nuo pat pirmos bolševikų 
atėjimo dienos prasidėjo vie
linių gyventojų išsiuntinėji
mai. 'Pirmiausia buvo suimti* 
ir išsiųsti Rusijos gilumon vė
los policijos tarnautojai. Po

maisto
ro-

4

NAUJIENOS, Chicago, III.
,______________ - ■ ■ --- , -

Kaltinamas Nužu
dymu ĮVAIRIOS ŽINIOS

Baisogalos komu
nistai gerai 

veikia”
KAUNAS, Lietuva, bal. 23 

— Baisogaloje komunistų vei
kimas skaitomas pavyzdingu.

koti komunistų paskirto koope
ratyvo vedėjo. Jis buvo suras
tas 10-11 žmonių kompanijoj 
begirtuokliaujant. Nei su Viė^ 
nū ieškotojai negalėjo susikal
bėti.

Pasirodė, kad jie posėdžiavę, 
priimdami nutarimus: “Prave- 
sim rinkimus, išrinksim atsto1 
vus ir valdysim”.

............ ..i ....
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nioi/ni MctA gausi1 AoKLII fl lengvais■ O VII išmokėjimais 
nuo 5 iki 20 metų.

MUTUAL FEDERAI SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
Mokame 3Vž% Dividendų 

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

T™MS $1,000.000.00

t

NAUJTENŲ-ACME Telepboto
Cozzie M. Jonės, paro- 

jliuotas kalinys, dvasiškio 
sūnūs kuris prisipažino pa
grobęs ir išžaginęs 12 metų 
mergaitę, Edith Barton, 
kurios apžalotas kūnas vė
liau rastas baloj lies Terre 
Ilaule, Ind.

Amerikos karo me
džiaga Singapūre

vo konfiskuoti. .Tu ištisos ban
dos buvo varomos Rusijos pu
sėn. Ūkininkai su ašaromis 
akyse skyrėsi su savo gyvu
liais. “štai vaizdas vienu žo-

SINGAPŪRAS, Malajų saly
nas, bal. 23 d.—-šiandien į Sin
gapūro uostą įplaukė pirmas 
laivas su Amerikos karo me
džiaga.

Laivas atvežė daug kariškų 
automobilių ir kitos karo me
džiagos. Viskas iškrauta j britų 
karo sandėlius.

Neseniai į uostą įplaukė keli 
britų laivai, kurie atvežė dide
les kahuoles iš Anglijos.

Tel. VIRginia 9493 Moterim treč.
PAULINA RUSSIAN and 

TURKISH BATHS
ELEKTRIKINIAI TRYTMENTAI
Ultra-Violet-Sunshine
Red Light Ra- 
diations Swedish

Massage ir 
Movements

1657 W. 45 St
Kam. S. Paulina
A. F. CZESNA1

Sav.

ir Infra

MASSAGE krautuves ir

bes tarnautojai.

Tuo pat metu 
puolė luštintį 
sandėlius. Visa, kas buvo ras
ta, išgabenta sovietų Rusijon: 
maisto produktai, pramonės 
dirbiniai ir 1.1. Mieste tikra 
žodžio prasme nieko nebeli- 

absorbuota

atsidarė
ta-

ko: viskas buvo 
Rusijos tuštumos, 
■krautuvių vietoje 
“liaudies kooperatyvai”,
čiau juose nieko kito nėra, 
kaip trys dalykai (ir tai ne vi
suomet) : duonos, bulvių ir... 
šilko. Nei mėsos, nei drabužių, 
nei konservų, nei šmotelio 
vilnonės medžiagos nebuvo 
per visą žiemą. Žmonės šiaip 
taip verčiasi senomis atsargo
mis.

Ūkininkų turimi gyvuTai bu-

“SPRING FROLIC” ŠOKIAI
PROGRAMAS ir DOVANOS 

Rengia S. L. A. KUOPA 238 
Šį Sekmadienį, Balandžio 27-tą 

DARIUS GIRĖNAS MEMORIAL HALL 
4416 SOUTH VVESTERN AVĖ.

Pradžia 7 vai. vakaro. Įžanga—30 Centų
GROJA SMILEY IR ORKESTRAS DURŲ PRIZAI

apiplėštųjų gyventojų, ku
riems įsibrovėlis sakėsi1 ;nešąs 
laisvę.” Bolševikai tuojau pra
dėjo steigti kolchozus, bet su
silaukė tokio pasipriešinimo,

dar nepasiekta. Ūkininkams 
palikta po vieną karvę ir po 
vieną kiaulę. Teoretiškai ūki
ninkas gali turėti ir antrą 
karvę, bet už ją reikia mokėti 
per molus lokius aukštus mo
kesčius, jog jie prilygsta pa
čios karvės vertę.

Pasak autoriaus, sovietiškų
jų valdininkų skaičius prilyg
sta tik jų ‘nerūpestingumą. 
Niekur jam netekę matyti lo
kio formalizmo ir prisirišimo 
prie instrukcijų raidės, kaip 
sovietų valdžios aparate. Biu
rokratizmas darosi baisiausia 
režimo žaizda, su kuria lygia- 
greta einą šnipinėjimas. GPU 
valdininkai sovietų aparate 
užima pirmą vietą. Apie kiek
vieną gyventoją surašyta at
skira byla, šaukimai į GPU 
žvalgybą, kratos ir areštai yra

Neleis maisto pro 
duktams brangti

WASI-IINGTON, d. C., ba . 
23 d. — Prezidentas Roosevel
tas atydžiai seka • visų prekių 
kainų pakaitas.

Jis 
visus

yra pasiryžęs pavartoti 
jo galioje esančius įsta

tymus maisto produktų kainų 
kilimui sulaikyti.

Rooseveltas nenori, kad karo 
padėtimi pasinaudotų spėkų 
liantai ir apsunkintų mažai už
dirbančiu gyventojų biudžetą.

Atidaro Naują 
Parką

Nepaprastai Mažai Kainuoja
Namų Ruoša Padaryti LENGVA

HRH Household Cleaner 
valytojas turi daug gerų 
ypatybių. Atnaujinti vene
ciškas langines, maliavą ir 
vSrhišių, sienas ir rakandus 
-—štai ką tereikia daryti: 
uždėkite skiedinio ant sku
duro ir nušluostykite pur
vą vienu pabraukimu. Ne-

reikia antru kartu šluosty
ti. Nors jis nėra paprastai 
valytojas, HRH galite nau
doti kasdien Virtuvėje, 
Maudyklėje ir kiekvienoj 
buto daly, ir užlaikyti kam
barius žvilgančiai švarius 
Tiktai 10c.

S A BERGMAN
1524 W. 63rd ST.
TEL. PROSP5CT 5440/*

KIEKVIENĄ DIENA JUMS ATLIKS 
DARBĄ...

Visose Vaistinėse ir 
Smulkmenų Krautuvėse

Reikalui Esant šaukite:
Tel. Lafayette 1310

N W HRH
bOMlNIKAS KURAITIS — Savininkas

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

“Shorty

BUICK SALES
VIENINTĖLĖ lietuvių BUICK’O AGENTŪRA

VIETA:

Mojai

CORNER 63RD > JUSTINE.
Southside Mertiber of ABBociated 

Paint Stores.
BERGMAN’S PAVASARIO 

IŠPARDAVIMAS
malevų, sienų popieriaus ir langų geldų. 
Ateikite į didžiųjų krautuvę prie Justine 
gatvės kampo ir gaukite dykai sienų 
popieriaus pavyzdini knygų. Dekoruokite 
dabar—mokėkite vėliau parai BERG
MAN’S naujuoju Lengvaus Biudžeto pla
nu. 10 savaičių mokėtis. Ateikite ir pa
klauskit smulkmenų.

Sienų popierių nutrirnuoja dykai.
PRISTATYMAS DYKAI

Ess-A-Bee vidaus Žibanti balta ir visos 
naujausios spalvos virtuvėms lr maudy
nėms maieva.
Ess-A.Bee Fiat Maieva luboms ir miega
mosioms balta ir 12 hpal. Kss-A-Bee 4 
valandų varniSas gerai dėvisi Ir nesidė- 
mėja baltai vandeny. (£ 4 QC

GALIONAS * I sUV
Popierių Valyklls arba H. R. H. po 6c 
Atdara antradieniais, ketvivlad. ir feefita-

ė-ieniaie iki fi P. M.
TeL PROSPECT 3440

KAINUOJA .MAŽIAU

Automobile kliubas 
kad gegužės 4 d., 

atidaromas 
Marą net te

NAUJA

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

TONY LUKOŠIUS
Geriausias Brighton Parko

DRABUŽIŲ 
VALYTOJAS

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

. dienraštis Amerikoje.
. Užsirašykite “Naujienas” šiandien. Naujienų 

prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi- 
cagą), $6.00. Chicago j e ir Europoje—$8-00.
Mouey Orderį ar čekį siųskite:“NAUJIENOS”

1739 South Halsted Street
CHICAGO, ILLINOIS

Susipažinimui kopiją pasiųsime veltui.

Atrodykite Metus Jaunesni 
NATŪRALIAI ATRODANTI

Dantų Fleitai

Illinois 
praneša, 
prie Grafton, III., 
valstijinis Pere ,
State Parkas. Reikia važiuoti 
vieškeliu No. 100.;

Parkas 1,670 akrų didumo 
ir turi įvairius patogumus tu
ristams. - ‘

10 MĖN. MOKĖTI p A r a 
Pinigų grąžinimo ga- |J Įį |J 
rantija. Denturos da- “ JI “ 
romos tiktai gavus už- U lįj, 
sakymą ir nuo formų 
padarytų laisniuotų 
dentistų.

Pleitai
Pataisomi

daromi tiktai nakties metu. 
Buvusieji biznieriai, pravard
žiuojami spekuliantais, ne
gauna jokio darbo. Buvusieji 
valdininkai vienas po kito iš
siunčiami nežinia kur. Vieti
nis girininkas išsiųstas vienas 
pirmųjų. Po kurio laiko išve
žta ir jo žmona su šios 16 m. 
seserimi. Vėliau patirta, kad 
girininko žmona atsidūrė Uralo 
vario kasyklose. Jos sesuo iš
tisas dienas stovinėja prie vie
tinio kooperatyvo, laukdama 
paskirtosios bulvių porcijos, šio 
girininko žmona ligšiol nežino, 
kur padėtas jos vyras.

Vieninteliai žmonės, kurie 
palikti ramybėje, tai moky
tojai. Jie vadinami kultūros 
darbuotojais. Pasak autoriaus, 
reikia girdėti -su kokiu die* 
vobaimingumu
kratai mini žodį 
Net 
turi 
las, 
nai
toriai dėsto SSSR konstituci
ją, bolševikų partijos istoriją 
ir laiko paskaitas apie “dar
bininkų vargą ir priespaudą 
kapitalistinėse valstybėse Eu
ropoje ir Amerikoje”. Visa 
tai skamba kaipo pasityčioji
mas iš žmonių, kurie tik ką 
patys buvo begėdiškai apiplėš
ti. Kiekviena tokia paskaita 
baigiasi fraze, kad “SSSR dik
tuos taiką Europoje.”

Žmonės gyvena baisiausiai 
prislėgti, viėnas kitu hėpasi 
tiki; Net kortomis palošti bi 
jomar Sustikti."

Naujienųį Pavasarinis
PIKNIKAS

Gegužės 25- 1941
LIBERTY DARŽE

WILLOW SPRINGS, ILL.

DABAR

~r»

*1

’ $35

Apkain.
Nemok.

Hejna Bros

LAIKAS INVESTUOTI PINIGUS Į Lawndale Deniai Lab.
30 K DEĄRBORN—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.

*

DYKAI Aprokavimas
NEREIKIA NIEKO (MOKĖTI, 

36 Mėnesiai Išmokėjimui. 
Tikra lietuvių kompanija.

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

W«STM«N1

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

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

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
Sales Tax ekstra.

BLACK BAND LUMP .... $9.75

j j

vi'10111c • ■.?

VISI TELEFONAI: 
ATLANTIC 4290

rusų biuro-
“kultura”.

suaugę žmonės privalomai 
lankyti vakarines mokyk- 
kuriose dėstomi išimti-

politiniai dalykai. Agita-
arcus

SOUTH CENTER PLUMBIN6 &
HEATING SUPPLY COMPANY

6 Werf Garfield Blvd. :

UNJVERSALSAVINGS&LOAN ASS’N
1739 SOUTH HALSTED STREET

Mokame 3'/2 Nuošimčio ant Visu Investmentų

Jūsų indeliai apdrausti iki $5,000.00 per FederaI Savings and Loan Insurance Corporation, 
• f I * I

RYTINE RADIO 
VALANDA 

— iš stoties —W.G.E.S.(j
Kasdien nuo 8:45 v. ryto 

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

Pirmadieniais taipgi 7:00 
vai. vakare.

Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

Garsinkitės “N-nose”
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NAUJIEN.OS
Twg Lithuanian Daily* New*

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

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

3c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, UI., under the act of 
March 3rd 1879.

Užsakymo kaina:
Chicagoje—pąšfa:

Metams ............ ..... ...............
Pusei metų_____________
Trims mėnesiams ...... .........
Dviem mėnesiams__
Vienam mėnesiui_______

Chicągoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija ___________
Savaitei ......................
Mėnesiui . ..... .......................

Jungtinėse Valstijose, ne Chicągoj, 
paštu: (Atpiginta)

Metams __________ _____  $6.00
Pusei metų  ......—.— 3.25
Trims mėnesiams _ __ _— 1.75
Dviem mėnesiams     1.25 
Vienam mėnesiui_________ .75

Užsieniuose:

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

. 3c 
18c 
75c

**

APŽVALGA-:
Už HITLERJ

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekrųadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St.» 
Chicago, J1L Telefonas Canal 8500.

$8.00 
pusei metų .................—.-------4.00

Trims mėnesiams —,----------- 2.50
pinigus reikia siųsti pašto Mpney 

Orderiu kartu su užsakymu.

Metams

Ko negali pakelti diktatūros
x Anglai ir jų sąjungininkai turėjo daug nepasiseki

mų azartiniame kare. Beveik per 20 mėnesių vienas 
pralaimėjimas sekė po kito. Tik graikų pergalės kovoje 
su italais ir britų laimėjimai Afrikoje šitą tamsų vaiz
dą buvo šiek-tiek pakeitę. Bet dabar jau ir tos pergalės 
yra sunaikintos. Graikijos pasipriešinimas netrūkūs pa
sibaigs, o šiaurės Afrikoje vokiečiai jau yra priėję prie 
Egypto.

Londone kyla nerimas. Spauda kritikuoja valdžią ir 
reikalauja pasiaiškinimo. Australijoje Darbo Partija 
(kuri, beje, dar tebėra opozicijoje) smarkiai puola karo 
vadovybę, kam ji siuntė skaitlingus australiečių burius 
į baisiausią ugnį Graikijoje, kur dauguma tų kareivių, 
gal būt, žus arba pateks į priešo nagus.

O betgi nėra jokio pagrindo manyti, kad Britanija 
arba jos dominijos padėtų ginklą. Tas visuomenės neri
mas ir ta valdžios kritika, greičiausia, britų pasiryžimo 
tęsti karą ligi pergalės ne tiktai nesusilpnins, bet dar 
stiprins. Taip juk buvo pernai metais, po nepavykusios 
kampanijos Norvegijoje, kuomet spaudoje ir tarp par
lamento narių kilo audra prieš Chamberlainą, kuris gy
rėsi pagavęs vokiečius, tuo tarpu kai vokiečiai buvo su
čiupę pačius anglus. Ta audra privertė Chamberlainą už
leisti savo vietą Churchillui.

Nepasisekimai ir pralaimėjimai anglus užgrudino.
Visai kas kita atsitiko su fašistiška Italija, kuomet 

graikai ir britai ėmė ją pliekti. Fašistų valdžia susmuko. 
Hitleris turėjo faktinai okupuoti visą Italiją ir siųsti 
savo kariuomenę į Afriką ir Graikiją, kad Italija neka
pituliuotų. „ . f 4

Fašistų diktatūra negalėjo pakelti nė dalies tų ne
pasisekimų ir smūgių, kurie ištiko demokratinę Angliją,

Nėra mažiausios abejonės, kad jų nepakeltų ir hit
leriškoji Vokietija. Jeigu Hitlerio pulkai butų taip skau
džiai sumušti, kaip anglai kad buvo sumušti Flandrijoje 
arba kaip jie dabar (nežiūrint viso jų herojiškumo) yra 
mušami Graikijoje, tai “fiureris” išsikraustytų iš proto, 
jo pakalikus apimtų panika; visa nacių diktatūros ma
šina pradėtų griūti!

O apie tai, kad hitlerizmas galėtų išlikti, kentėda
mas tokius smūgius, kokie ištiko Angliją, mėnesių mė
nesiais, negali būti nė kalbos.

Apie šitą skirtumą tarpe demokratijos ir diktatūros 
— tarpe valdžios, kuri išreiškia plačiųjų liaudies sluoks
nių valią, ir valdžios, kuri remiasi tiktai prievarta ir te
roru, — daugelis žmonių visai nepagalvoja. Jie mato tik
tai “baisiąją” diktatūrų pusę ir neretai įsivaizduoja, kad 
tas “baisumas” reiškia stiprumą. Tuo gi tarpu yra kaip 
tik atbulai. Diktatūros gąsdina dėl to, kad jos yra nu
sigandusios! Jos jaučia savo vidujinį silpnumą ir sten
giasi jį paslėpti, rodydamas savo “galybę”.

Vieno didelio mūšio pralaimėjimas gali diktatūrą su
sprogdinti. Todėl nėra reikalo manyti, kad demokrati
joms teks atkariauti nuo Hitlerio vieną pėdą po kitos, 
iki bus atimtos visos tos milžiniškos teritorijos, kuria® 
jisai dabar pagrobia.

Nereikės, beje, ir Lietuvą vaduojant, grumtis su Sta
linu dėl kiekvieno sprindžio Lietuvos žemės. Kai ateis 
laikas, jo diktatūra sprogs nuo Baltijos krantų ligi Pa- 
cifiko!

kaip publika įsivaizduoja. O kas 
svarbiausia, tas skirtumas tolyn 
vis labiau mažėja, kadangi An
glija, britų dominijos ir Ame
rika šiandien jau pagamina 
daugiau lėktuvų, negu Vokieti-

Apie lėktuvų gamybą (kas 
mėnesis) jisai paduoda tokias 
skaitlines;

“Vokietija ii* užkariau
tos , šalys 2,300

“Britanija (neoficia-
liaį) 2,000

“Jungtinės Valstybės
(oficialiai) 1,000”

Vadiąasi, britų ir Amerikos 
mėnesinė lėktuvų produkcija 
šiandien jau yra 700 didesne, 
negu Vokietijos.

To nė gana. Britų, t, y, Ap-

glijos ir dominijų, produkcija 
kartu su Amerikos produkcija 
auga daug sparčiau, negu nacių. 
Todėl netolimoje ateityje ang
lai turės Hitlerį ne tiktąi pavy
ti, bet ir pralenkti.

;Be to, yra kitas svarbus da* ’ 
lykas. Anglų, o ypač Amerikos, 
lėktuvai yra naujesnės mados 
ir geresni, negu Vokietijos. Hit
leris nebeturi laiko gaminti 
naujus lėktuvų modelius, nes 
jam reikia skubinti pabaigti ka
rą, suduodant priešui mirtiną 
smūgį, pirma negu Amerikos 
pramonė pilnai “įsisiūbuos”. 
Tuomet jau butų per vėju, Jisai 
todėl yra priverstas naudoti 
lėktuvų gamybai planus, kurie 
buvo paruošti prieš keletą meJ 
tų. ,

Jei tiesa, ką tas rašytojas sa
ko, tai anglai su Amerikos pa
galba tupi anksčiau ar vėliau 
įgyti “oro kontrolę” Europos 
padangėse, O tuomet galas hit* 
lerizniuį bus neišvengiamas.

MASKOLIJOS DIPLOMATAI IR JŲ 
DARBO METODAI

, " 'W ■■    I    * 1 !»■>■!

Apie Antano Smetonos
Pretenzijas

■ ■■■i i i £ Į »! ■ ■ i i ■■■■■ ■

Konfliktas anglių pramonėje
Ilgokai užsitęsęs angliakasių streikas'gręsia sutruk' 

dyti krašto apsigynimo programą: Jeigu pristigs anglių, 
tai negalės pilnu tempu dirbti įmonės, kurios gamina 
ginklus, amuniciją ir lėktuvus. Todėl į angliakasių ir 
kompanijų ginčą įsikišo karo departamento atstovai.

Reikia tikėtis, kad ši valdžios intervencija pasiten
kins tik moralinėmis priemonėmis. Valdžia ligšiol sten
gėsi sulaikyti kongreso vądus nuo tokių sumanymų, ku
rie reikštų darbininkų teisių susiaurinimą.

. Kopfliktą anglių pramonėje užtęsė dauginusia kom
panijų užsispyrimas pietinėse valstijose. Jos nenori mo
kėti angliakasiams tokio atlyginimo, kokį sutinka duoti 
šiaurinių valstijų kompanijos. Karo departamentas tu
rės jas “‘spustelėti”, kad dėl jų nenukentėtų visas kraš-

♦i I o I j

Opiausia vieta Anglijos froji-l 
te šiandien yra šiaurės Atlanti- 
ke. Per tą vandenyną ateiną iš 
visų pasaulio dalių į Angliją 
laivai,, prikrauti maistu ir me
džiagomis, Per jį Angliją gau
na amuniciją, ginklus ir lėktu
vus iš Kanados ir Jungtinių 
Valstybių. Bet vokiečių sybma- 
rinos ir bombane§iai daugelį 
laivų, plaukiančių į Angliją, pa-Į 
skaudina,

Amerika čia galėtų anglams 
padėti, jeigu ji duotų “konvo* 
jus” (palydovus) laivams, ga
benantiems kapo reįkmenas ir 
maistą į britų salas. Šitokį stb 
manymą jau, iš tiesų, svarsto 
prezidento Roosevelto adminis
tracija, ir įvąirips visuomenės 
grupės ragina prezidentą, kad 
jisai jį vykdytą, Viena tarp tų 
grupių yra Social-Demokratinė 
Federacija, kurios centras yra 
New Yorke.

Iš antros pusės, visi Hitlerio 
rėmėjai smarkiausiai priešinasi 
tam konvojų sumanymui. Nes 
jie žino, kad, jeigu naciai nebe
galės skandinti laivų, kurie pri
stato Anglijai karo medžiagas,i (Tęsinys)
maistą ir lėktuvus iš Amerikos, 
tai Hitleris pralaimės karą. Mažiau kaip už pusės metų, 

TZ . v. , bene 1927 metų balandžio mėn., 
Kūną pusę šitame klaus,me A Smetona paleido nl Sei.

remm komunistai? Aišku, kgd _ jr naujo seimo nešauRS 
Hitlerio pusę! Jie iš kailio ne- įau kai per i0 metų. Tai
naši, stengdamiesi sulaikyti A- k h. Konstitucijos laužymas,
menkų nuo konvojų davimo L iškilmingai duotos priesaikoS 
laivams. Šta, Brooklyno Lais- Jauž mas 
vė taip įsikarščiavo kad ėmė T(j ne Jei «da švcn. 
net plūsti judesiais aukščiau L bgs., ir sutiksime, kad
paminėtąją Social-Demokratmę gruodžio pel.versmo p. Sine- 
Federaciją, kuri pritaria kon- buV() išriĮlktas prcaidenlu, 
vojų sumanymui. Ji rašo: ta- kęlerjms metanls jjaai bu.

“Šitą Federacija bal. 20 vp išrinktas? Tyr būt, ne dau- 
dieną laikė konferenciją ir giau kąip,, trejiems ar ketve- 
atvirai išėjo už Amerikos riems metams. Kuomet tas lai- 
traukinlą'į karą (į! — “N.” kas praėjė jo prezidentavimas 

,(,Ęę4,). J^įpljucijoję pe, |ik (jąu nęžįupmt kokiu, keliu pa- 
užgiriamhV'bČt stačiai • ręlka- siektas), turėję pasibaigti,{ir tu-? 
laujama, kad musų (?—“N’.’ rėjo įvykti nauji rinkimai. Bet, 
Red.) valdžia tuojau kari- kai sakėme, jisai Seimo nešau- 
niais laivais lydėtų tavorjyius kė daugiau kaip per 10 metų, 
laivus ir viską atvirai gaben- taigi ir prezidento rinkimams 
tų Anglijai”. d nęjeidę 2 įi^ti, — o bet gi iš
TA_, t . prezidento kėdės nesitraukė.
Del to, kBd Nesv Yorko SO- terminlĮi pasibaigus

ciąkdeniokratai tokią rezoliud-) (19;i() inetajs) jjs0i 1)e. 
galėjo būti laikomas preziden
tu nei kokia prasme, Tai buvo 
gryna uzųrpaęija.

Bet dai1 ir tų konstitucijos 
bei priesaikos laužymų p. Sme
tonai nepakako. Kadangi jisai 
žinojo, kacl pagal Steigiamojo 
Seimo priimtąją Konstituciją ir 
Seimo Rinkimų Įstatymą jisai 
ir jo partija nieku budu nega
lėtų laimėti rinkimų į Seimą ir 
valdyti Lietuvą, tai jisai, pasi
kalbėjęs ęy savo bičiuliu A- 
Voldemaru, vieną gražią dieną 

I paskelbė spaudoje, kad jau 
Išauti iškepta nauja “konstitu
cija” Lietuvai. Vadinasi, tuodu 
asmens savy valia “atšaukė” 
Lietuvos Respublikos Konstitu
ciją, — kurią juodų abu buvo 
iškilmingą! prisiekę saugoti, — 
ir savo valia davė Lietuvai kitą 

[ “konstituciją”!
Tačiau komedija dar tuo ne

pasibaigė, Praėjus keliems ųie- 
tątns, kai p. Smetona* susipyko 
sų Voldemaru (ir uždarė jį ka« 

Į Įėjime), p, Smetona surado, 
kad ta jų dviejų paskelbtoji 

[“konstitucija” jau negera. Jisai 
iŠsįtrauke iš savo kelnių kiše- 
niaus kitą popergalį ir pareiškė, 
kad šis dokumentas dabar bus 
“Lietuvos Respublikos Konsti
tucija”. Policiją liepė laikraščių 

I redaktoriams tą p. Smetonos 
pasirašytą naują “konstituciją” 
atspausdinti visuomenės infor* 
macijai, ir nuo tos dienos p. 
Smetona su savo partijos žųior 
nėmis Lietuvą valdė, pasirem- 

| damas tuo jo paties pagamintu 
raštpalaikiu.

Mums ėją nėra reikalo įrodi
nėti, ko vertas buvo p.' Smėlo* 
hps naujas “išrinkimas” į pro 
zidentus, kurį jisai paskui pa-

“socialdemokratiniai judošiąi”!
Amerikos valdžią tas stajincų 

organas vadina “musų valdžia”, 
nors visi žino, kad jų valdžia 
yra ne Washingtone, o Krem
liuje, Kremlius susidėjo su Hit
leriu, todėl jie apsiputoję plus
ta tuos žmones, kurie nori, kad 
Hitleris butų, sumuštas.

Tačiau kitoje špaltoje tas 
pats bolševikiškų penktakojų 
organas tauškia apie Lietuvos 
pabėgėlius, pasprukusius *‘pas 
Hitlerį”. Veidmainiai!

. / .
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gal tą jo “konstituciją” prave
dė, arba ko verti buvo jo paties 
sugalvotu įstatymu pravesti 
“seimo rinkimai”. Aišku, kad 
teisėtumo atžvilgiu visa tai bu
vo grynos komedijos ir pasity^ 
čiojimas iš žmonių — toks pa
sityčiojimas, kokį pereitą vasa
rą padarė Paleckis.

Pasiuntinybės straipsnio au
torius nori pasityčioti ir iš A- 
merikos lietuvių, aiškindamas 
Smetonos “konstitucijos” para
grafus ir bandydamas su jų pa
galba mus įtikinti, kad p. Sme
tona tikrai esąs Lietuvos prezi
dentas, “de facto ir de jure”! 
Nors jis ir nepasako, bet atro
do, kdd jisai čia mums įnter- 
įpY’ėtitčija tą1 dokumentą,‘kurį p, 
Smetoha pagamino pats vienas 
(1938 m.), kuomet jisai jau bu
vo apsidirbęs su Voldemaru, o 
ne pirmesniąją, jų abiejų pa
rašytąją “konstituciją”.

Bet Lietuvą neturėjo jokios 
kitos teisėtos konstitucijos, kaip 
tik tą, kurią priėmė Steigiama
sis Seimas. Todėl visi Pasiunti
nybės išvadžiojimai šituo klau
simu yra be vertės.

Smetonos pasišalinimas.
Daug vietos straipsnyje yra 

užimta įrodinėjimais, kad savo

Iš neokupuotosios Prancūzi
jos dalies esame gavę tokį 
įdomų rašinį, vaizduojantį 
Maskolijos diplomatus ir jų 
darbo

“Iš 
zijos 
grįžti 
žydai 
kas manytų, kad rusams rupi 
Lietuvos piliečių parsigabeni- 
mas, tai labai klystų. Be to, jie 
ir paprastu šunuodegavimu 
nesusižavi, nes jiems ir čia 

i reikia stachanoviško slandar- 
1 to: įskųsti išduoti, o kitaip 
jųjų dėmesio į save nebepa- 
trauksi.

AŠ čią dažnai pasišneku su 
vienu jaunu žydeliu, kuris 
man viską išpasakoją, kai 
esame du vienu. Anądien jį 
sutikęs ir klausiu, ko jis lau
kia negrįždamas Lietuvon. Jis 
man nuoširdžiai nupasakojo 
visus baugus, kuriuos teko tuo 
reikalu patirti ir kad rusais 
visi norį grįžti esą labai nusi- 
vylę-

Iš karto, sako, rusų diplo
matai buvo labai malonus: su 
malonia šypsena su antspau
davo pasus, Švelniais žodžiais 
pažadėjo per porą savaičių 
visus namo parsigabenti. Po 
poros savaičių žydeliai vėl 
kreiptis ir skųstis, kad neturi 
iš ko 
jiems 
vietų 
lionę

metodus: 
neokupuotosios Prancu- 
dalįes Lietuvos piliečių) 
Lietuvon užsirašė visi 
ir vienas lietuvis. Jei

pragyventi, bet tada 
buvo pasakyta, kad so- 
valdžia atsisakiusi kc- 
finansuoli, nes vienų 
rių” prisirinkę keletą

tūkstančių, o rusai dabar stin
ga devizų. Žydeliai, žinoma, 
g voltu rėkt. Tai jiems buvo 
pataria palūkėti kokį mėnesį, 
ir per tą laiką pažadėjo rei
kalą sutvarkyti. Bet praėjo 
mėnuo nieko. O žydeliai 
pliki, basi. Tačiau mato, kad 
juo jie daugiau karščiuojasi, 
juo diplomatai darosi abejin
gesni ir tik į apmokėtą tele
gramą teatsako. Gi telegrama 
reikalo nesutvarkysi ypač kai 
dar laupai. Yra dar kitas su
sisiekimo būdas — telefonas, 
bet kai tik telefonas, tai ir 
bėda; prancūzų paštas neleid
žia svetima kalba kalbėlis, o 
sovietiški diplomatai prancū
ziškai nemoka, Taip, iki juo
kingumo nemoka.

Taip tolydžio norinčiųjų 
grįžti ūpas pradėjo kristi, Po
ra ligotų, be to, neturėdami iš

ko pragyventi, susirado darbo, 
jet už tatai pakliuvo koncent
racijos stovyklon ir dabar, sa- 
<o, beviltiškai serga ir visai 
arti mirties. Draugai ko ne
darė, bet iš ambasados nieko 
ir nieko, nors tu jiems, sako, 
kuolą ant galvos tašyk. Pra
dėjo telefonuoti, bet iš tele
fonu pasikalbėjimo šit kas 
išeina: paprašai, sako, amba
sadą, tai atsiliepia tai viena 
tai kita žmogysta, kurios it 
papūgos visada kartoja vieną 
jr tą patį: vous... passeport 
(Tamsta... pasas). Ir ko tų jų 
neklaustum, jie vis tą patį: 
“Tamsta... pasas”... O kai tik 
išsižioji rusiškai, tai paštas 
ima ir nutraukia pasikalbėji
mą.

Žinoma, nelieka, kas darytį 
kaip tik važiuoti asmeniškai 
pasikalbėti. Visi sumeta kelio
nei ir siunčia “įgaliotinį”. Kal
boje esą labai malonus, net 
pažada, bet išvažiuoji ir vėl 
nieko; ar tu jiems kalbi, ar 
šuo loja — tas pats.

Užėjęs amabasadon, pasa
kojo man jis, radau visą raš- 

- tinę ant stalo užgulusią pran
cūzišką laikraštį. Du, matyt 
daugiau už kitus nusimaną 
prancūziškai, žodyno pagalba 
vertė straipsnelį visai nemo
kantiems. Ir prakaitavo, pra
kaitavo... Vienas skaitė, kitas 
žodyną varlė. Tas, kur skaitė, 
ko ne kiekvieno paprasčiau
sio žodžio klausė: **Na na, na 
—pažiūrėk, o ką tai galėtų 
reikšti?” (A nu ka pogiiadi, 
čto eto značit — autentiški žo
džiai). Ir buvo taip įsitraukę 
skaityman, jog nepastebėjo į-

norėdamas viešpačių rūstinti, 
išlaukė gerą pusvalandį, kol 
jie baigė skaityti paprastą ži
nutę.

Skaitytojas, manai:, nenorės 
patikėti, o vis dėlto tai yra 
tikra. Na, manau, kad rusai

ziškai, ypač kad jie neturėtų 
tiek, kiek reikia vienai amba
sadai. Ne, tik jie, matyti, stin
ga tokių prancūziškai mokan
čių, kuriais Kremliaus viešpa
čiai galėtų pasitikėti užsieny
je. Tai]) samprotavęs ir juos

LĖKTUVAI

Aviacija šiame kare vaidina 
vis svarbesnį vaidmenį. Kai ku
rie žmonės (pav. Alexander de 
Seversky) spėja, kad mūšiai ore 
nulems visą dabartinį karą. Tai
gi įdomu žinoti, kaip stiprios 
yra kiekvienos kariaujančios 
pusės jėgos ore.

Šituo klausimu neseniai vie
nas Chicagos “Sunday Times” 
bendradarbis parašė ilgą straip^ 
snį, Pasiremdamas britų žvąL 
gyfcps paskelbtomis Kanados 
spaudoje skaitlinėmis, jisai pa- 
duoda tokius faktus.

Vokietija, sako jisai, šiandien 
turi viso 40,000 lėktuvų. Bet 
pusė jų, į. y. 20,000, esą pase, 
nę arba netinkami mūšiams 
lėktuvai, Kitą pusė t° skaičiaus 
yra sudaryta šitaip:

‘♦Kovos lėktuvai,
paruošti frontui 9,000 

“Kovos lėtyvai atsargoj 6,000 
“Lėktuvai, vartojami

pratimams 5,000”
Anglija, tp rašytojo numonv, 

turi mažiau lėktuvų, bet skir
tumas esąs ne toks, jau didelis,

tona pareiškęs kokį ten “pasin
gą protestą”. Bet neperseniai 
pats p. ministeris žadeikis ra
šė, kad A. Smetona išvyko į už
sienį po priedanga ligos. Prieš 
išvažiuodamas iš Kauno jisai 
parašė laišką savo paskirtam 
ministeriui pirmininkui p. A. 
Merkiui: “Man sunegalavus, 
remdamasis Lietuvos konstitu
cijos (71 str.), prašau Tamstą 
pavaduoti mane Respublikos 
Prezidento pareigose”. Tai nė
ra protestas. Tai yra pabėgi
mas, su tikslu išsisukti nuo at
sakomybės, perduodant savo 
pareigas kitam žmogui. Apie 
tai dviejų nuomonių negali būt.

Neatrodo gražu, kad dabai 
bandoma suversti kaltę nuo p. 
Smetonos gaivos ant kitų žmo
nių, kurie juk buvo jo paties 
pabrinkti ir turėjo pilną jo pu
šį tikėjimą,

Nėra verti rimto svarstypip 
straipsnio autoriaus iš vadžioj i* 
mai apie tai, koks esąs skirtu
mas tarp paties prezidento ir jo 
pavaduotojo, kuomet prezjden* 
tas pats savo norų perduoda 
jam savo pareigas ir išvažiuo
ja Į užsienį. Butų labai liūdna, 
jeigu Lietuvos valstybės teisinį 
padėtis šiandien priklausytų 
nuo aiškinimo tų arba kitų pa* 
ragrafų dokumente, kuris netu
rį jokios teisines galios. Juo 
daugiau mes remsimės p, Sme
tonos “konstituęija”, juo dau» 
giau teisėtunio išvaizdos duosi-

me okupantų “vyriausybės” 
darbams. Juk iš tiesų, jeigu ga
lėjo vienas Smetona priiminėti 
ir atmetinėti “konstitucijas” 
Lietuvai, tai kodėl negalėjo 
duoti naują “konstituciją” Lie
tuvai Paleckis ar kuris kitas 
uzurpatorius?

Ne šitokiu pagrindu turės būt 
kuriama busimoji Nepriklauso
ma Lietuva, Ji turės būt tautos 
apsisprendimo teisės realizavi
mas. Taigi svarbus dalykas yra 
tautos valia, o ne pretenzijos 
žmonių, kurie jokio įgaliojimo 
tautos vardu kalbėti neturi.

A. Smetona ne tiktai niekuo
met nėra gavęs tokio įgalioji
mo, bet per ilgus metus jisai 
sąmoningai slopino tautos va
lią ir laikė Lietuvos žmones 
priespaudoje, atimdamas jiems 
žodžio laisvę, spaudos laisvę, 
organizacijų ir susirinkimų lai
svę. Jo sauvališkas viešpatavi
mas tiek sudemorąjizavo kraš
tą, kad, deja, net bolševikų in
vazija nesutiko pradžioje jokio 
pasipriešinimo nei iš žmonių 
pusės, nei iš Smetonos jniniste- 
rjų, nei iš Lietuvos kariuome
nes pusės. Tai Smetonos vieš
patavimo erai negarbingai pa
sibaigus, butų didžiausias neiš
manymas dabar bandyti ją ko
kiu nors budu kelti iš numiru
sių. Uždėkime ant jos kryžių ir 
darbuokimės, kad butų atstaty
ta Nepriklausoma Demokratinė 
Lietuvos Respublika!

Galas

Nusivylę ir neturėdami lėšų 
nei telegramoms, nei kelio
nėms žydeliai pasidavė liki
mui ir pradėjo “kantriai” lau
kti. Staiga, prieš porą savai
čių, atvyksta du ambasados 
tarnautojai. Atvykę neva per 
klaidą, bet tą proga susikvietę 
grįžtančiuosius apklausinėjb, 
ką jiems tėvai bei giminės ra
šo laiškuose.

Klausiami dėl grįžimo kliū
čių atsakė, jog per dvi dieni 
vizų reikalus 
visas reikalas 
užkliuvęs. Jie 
žino ir nieko
Žydelio manymu, grįžimo rei
kalas dar gali taip užsitęsti 
porą metų. J. A.

sutvarkytų, Bet 
Maskvoje esąs 

patys nieko ne- 
ncgali padaryti.

Naudokitės “Nau
jieną” Informaciją
Biuru
Teikia Žinias Api* Paren

gimas.
“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą.

Draugijos, Kliubai ir viso
kios įstaigos prašomos praneš
ti “Naujienoms” dienas savo 
parengimų. Taipgi ir rengėjai, 
pirm samdymo svetainių, pra
šome kreiptis į “Naujienas”, 
kad nesusidurti su kitais pa
rengimais ir išvengti nepagei
daujamos konkurencijos, šį 
patarnavimą “Naujienos” tei
kia nemokamai.

Garsinkitės “N-nose”

-1
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Muzikos Žinios
Rašo—Nora Gugis

Chicagon Grįžta Monte Carlo Baletas

Lietuvaitės Dainininkės 
Nuolatps Pasižymi 
Muzikos Pasaulyje
Muzikos Kritikai Pripažįsta 
J y Talentus.

Kuomet prieš dešimts-penkio- 
lika mėty net ir su padidinan
čiu stiklu negalėdavai surasti 
lietuvio menininko vardą muzi
kos žurnaluose ir muzikos ko- 
lumnose svetimtaučių spaudoje, 
šiandien Jau visiškai kitokia is
torija. šiandien jau ir lietuvių 
balsai ir jų muzikos kūrėjų a- 
kordai žymiai pasireiškia, 
skamba tame pasaulio didžiam- 
jam chore ir atkreipia dėmesį 
tų, kurie seka eigą pasaulio kul
tūrines veiklos.

roj “Bigoletto” (Verdi). Tai 
bus šeštadienio vakare, balan
džio 26 d. Šiame sezone ji taip
gi dainuos Cieca, operoj “La- 
Gioconda”; Azucena — opero; 
“II Trovatore” ir Amneris —- 
“Aidoje”, šios, visos yra labai 
dėkingos rolės ir suteikia artis
tui daug progų, kaip vokaliniai 
taip ir dramatiniai.

Linkime p-iai Kubilius taip-gi 
ir p-lei Ramoškaitei, pasiseki
mo savo studijose ir darbuose.

Rytietės Dainininkės 
Operos Spektakliuose

Vienam muzikos žurnale po 
antgalviu HVerdfs ‘Falstaff’ 
puikiai perstatytas” skaitau, 
kad tos žymios Julliard Opera 
SchooJ, New Yorke,'operos per
statyme lietuvaite Biruta Ra
moška dainavo vieną principa- 
lių rolių, šiame perstatyme Bi
ruta Ramoška pasirodė, jog ji 
turinti puikų balsą ir žymų dra
matinį talentą.

Ona Kubilius Regulia
riam Sąstate New York 
La Scala Opera

Kita rytietė dainininkė, Ona 
Kubilius, yra pasirašiusi kon
traktą dainuoti su New York 
La Scala Opera Kompanija, ku
ri duoda perstatymus Jolson 
Teatre, 59th Street ir Seventh 
Avenue, New York City.

Iš prisiųstos programos ran
du, kad Ona Kubilius šią savai
tę dainuos Maddaleiw(roįy. ope

Iš Chicagos 
Muzikos Veiktos

Muzikos mylėtojai kupinai 
pripildė Kimball Hali praeitos 
savaitės trečiadienį, pasiklausy
ti Adeline Zach«Zakarevičiutės, 
mezzo-soprano, koncerto. Pasi
rodo, kad nuo jos koncerto ly
giai prieš metą, p>lė Zach pa
dare žymų progresą. Ji tupi tu r* 
tingą, nors ir ne per didelį, bal
są, kurį ji naudoją su skoniu 
ir gan efektingai.

Jos programa buvo ilgą ir i- 
vairi, ir publika entuziastiškai 
priėmė p-lės Zach pastangas.

Kaip pirmiau, taip ir šiame 
koncerte, vietos spaudos muzi
kos kritikai pripažino p-lės 
Zach talentą ir atidavė jau ata
tinkamą kreditą už padarytą 
pažangą.

M

Amerikos Gynimui
Neužtenka Vien
Ginklus Gaminti —
Ar armiją lavinti j reikia aveb 

ką, stiprių žmonių, ir gero 
maisto sveikatai sustiprinti.

vyzdžiui, šią savaitę rekomen
duotas valgis yra — džiovintos 
slyvos, o ateinančią savaitę bus 
— kiaušiniai. Trečią savaitę 
tur būt bus miltai, ir taip to
liau.

Jei htsurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
AMtOVM

Prudential Ins. Co. of America
175 VV. Jackson HAR. 2506

Home Oftloe Neverk. M. J.
4432 S. California Avė. LaL 1771

Lulu Raben-Micevi- 
čienė Puikiai 
Pasižymėjo Koncerte

Nedaug tegalima pasakyti a- 
pie Lulu Raben-Micevičienės ar
tistišką tobulumą, kas jau ne
būtų buvę atkartotinai minėta 
šioj kolumnoj. Visi muzikos 
mylėtojai žino, kad Lulu Ra- 
ben yra rimta menininkė artis
tė smuikininke ir mokytoja įr 
yiena iš tų, kių*i tįki į tai, kad

Chicagon Grįžta Alorje Carlo Baletas
SCENA IS BALETO, "PO&ER 0AME"

Su pilnu, 65 šokėjų sąstatu, taipgi simfonijos orkes
tru, Chicagon vėl grįžta garsusis, BaJJet Rūssę de Monte 
Carlo, vedamas garsaus šokėjo, LeLonide Masšipe’o,

Šį pavasarinį vizitą Chicago j e baletas atidarys pir
madienį, balandžio 28 d., Auditorium Teatre, ir rengs 
šokių koncertus kas vakarą iki gegužės 10 d., --- popu-, 
liarėmis kainomis.

Baleto sąstate šį kartą bus garsus šokėjai ir šokėjos, 
Tamara Toumanova, Alexąndrp Danįlova, Mia Slavens- 
ka Igor Juškevie, Andre Eglevjsky, ir daugelis kitų žvai
gždžių. , ■

Tarp baletų, kurie bus pastatyti, yra “Trikampė 
Kepurė”, “Karnivalas’\ “Gražusis piinojus,” “Princas 
Igor,’ “Newjorkietis”, “Serenada,” “Vienną — 18141’ ir 
“Pokerio Lošimas.” ,

Kainos nuo 55c, iki $2 20. - . i

Kai kuriose pramonėse da
bar darbai eina labai gerai, 
darbininkai daug kur gamina 
visokius ginklus, ir laikraščiai 
daug rašo apie Amerikos gyni
mą.

Laikraščiai daugiausiai kalba 
apie ginklus ir apie armiją, bet 
Amerikos gyvenimui to neuž
tenka. Krašto apsaugai sustip
rinti reikia ir sveikų, stiprių 
žmonių.

Ūkio departamento rolė
Toje ginklavimo programų 

pusėje daug dirba Amerikos, 
ūkio departamentas, nors, tie
sa, mažai apie tai piliečiai ži
no. I

Žinodamas, kad žmonių svei-i 
kata daugiausiai gali sustiprin
ti geras ir sveikas maistas, 
ūkio departamentas turi išdir
bęs programą, kas savaitę re
komenduoti žmonėms skirtin
gus ūkio produktus, kurie ne 
vien visiems prieinami, bet yra 
labai maistingi, Tuo pačiu ūkio 
departamentas pagelbsti ūki
ninkams, pas kuriuos vietomis 
yra susidaręs perviršis.

Rekomenduoti valgiai
Ir Midwesf krautuvės, kaip 

visuomet,'^iame programe nuo
širdžiai kooperuoja. Kraut u ve- 
se nurodo kokie tai rekomen
duojami valgiai yra, ir turi jų 
specialius išpardavimus. Pa-

Midwest krautuvės visuomet 
turi didžiulį pasirinkimą svei
kų maistingų valgių, ir visuo
met žemomis kainomis. Peržiū
rėkite kad ir šios dienos skel
bimą. Išsirinkę jame kas la
biausiai patinka ir ko reikia, 
eikite valgius pirkti į artimiau
sią Midwest Krautuvę. (Sp.)

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

3216 S. Halsted SL VICtory 4965
Stogus, rynas, stoglangius ir 

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

apdraustas.
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“Ponaitis
iš Kauno” ®F

Linksma ir juokinga komedija, bus 
suvaidinta [[

CICERO LIETUVIŲ KULTŪROS
DRAUGIJOS VAKARE.

Balandžio (April) 26 d.
LIUOSYBES SVETAINĖJE

14 STREET IR 48įh ŲOURT

Be to, dalyvaus Al- Brazis ir Dainos mylėtojų choras, 
baskui šokiai ir vaišes. PRADŽIA 7;00 VAL. VAKARO

FOR NEW

PACE ARD - CHRYSLER - PLYM0UTH
3451 

Archer Avė.
'1030

Archer Ąve.
Tel.

VIRginia 
2332

BALZEKAS MOTOR SA 
“U WILL LIKĘ Uš”

Tel.
VIRginia 

1515

LES

I Turtas Virš$5,500,000.00
Į Apart Apsaugos, Turimędurfi Htlfl Hfl i 
j ATSARGOS FONDĄ VjršWT»JvjVŲlhUu Į
: '*i'i * 'i " *' . 11 1 ia 1 Įj'JU>.Ti‘i"Į.na J

N ė ta Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų
| MOKAME DIVIDENDŲ VĄ% ' ;

FEDERAįSAVINGS 
i LOAN ASSOClATIONof Ctiojo.. 
į JUSTIN MĄCKXEWICH, Pr<*. tflfl 

i 4192 Archer Avenue [sį 
VlRginia 1M . K

> ' .......................... ............... )

tobulumą muzikoj neatsieksi 
<itaip kaip tik per studijavimą 
ir nuolatinį rimtą darbą.

Nebereikąlo, todėl, praeitą 
pirmadienio vakarą, Gurtjs 
Htall, Fine Arta patalpose, buvo 
susirinkęs toks ; p,kaitliiigas ( bū
rys muzikos mylėtojų, tarp ku
rių buvo repręzentatyviška gru
pė “of the whn-is-wbo” ir mu
sų pačių menininkų, pasiklau
syti koncerto, kuriame dalyva
vo p. BabęiFMiceyičienė,

P-ios Raben-Micevičienės pa
rinkti kuriniai šiam koncertui 
statė visapusiškai didelius rej- 
<alavimus jų pildyme, bet ar
tistė puikiausiai išlaikė tuos 
“kvotimus” ir publika savo į- 
vertinimą rodė karštais aplodis
mentais ir asmeniniais sveikini
mais po programos.

Keli ■ puikių gėlių bukietai ir 
korsažas orchidėjų, buvo įteik- 
J p. Micevičienei, taipgi ir jos 
kolegoms, pianistei Margucritc 
L,anz, ir AlĮce Ingersoll, “drą- 
natie ręader”, kurips irgi da- 
yvavo šioj programoj, ir. ne

mažai prisidėjo prie padarymo 
jo ilgai atmenamu.

žinoma, kokioj programoj 
reikalingas tikrai aukšto kalib
ru muzikas-piapistas, ten rasi 
musų mylimą ir gerbiamą Joną 
Byanską, kuris šioj programų] 
pildė sunkius ir labai kompli
kuotus akompanimentus p-4qs 
Ra be i vM icevi či enės numeriams.

Jonas Byanskas visuomet pa
sižymi inteligęnįišku supratimu 
savo užduoties ir rafinuotu pil
dymu tų reikalavimų.

Jadvyga Gricaitė 
Dainuos Operų 
Ištraukas

Be abejo, kad inusų populia- 
rės dąlniniukės ir radip artistės 
vąįdintojos Jadvygos GnęaitČs 
draugai įr pažįstami, kurių Ji 
turi gan daug, džiaugsis išgirdę, 
kad p-lė Gricaitė dainuos pro
gramoj, susidedančiam iš operų 
ištraukų, gegužės 10 d. Apart 
"Ltfeta” tos oįwo* iš p- 
lė Grįeaitė daimtoa net tris sce
nas, lytis sccnoą $ opert/ “Sivi
li jos Kirpėjas, La .Boheinc, Ca- 
vaheria Rustieana.. l^agHaęci ir 
Tanrthaųser0, Viskas bus kos
tiumuota^ su choru ir prie or-

7 iiw* ■■ ' -. v r.nTi-11*1*—n- 
kestros akompanimento, Vieta 
— Chicago W6man’s Club The- 
atre, 72 East llth Street, netoli 
Michigąn Ąvenuc. Pradžia 8:30 
vai. vakaro. "

Bilietai rezervuoti po $140 ir 
nerezervuotiIJtjktai t>5c, I)ėl bi
lietųgalima 5 pašaukti YĄRds 
0523.

---------- l|f,

Greater Olympic Gir-, 
kas Tebelinksminą 
Publiką Stadiume

• •’ . •'4?'^ trr • JI'Jį

Keli Aktorinį — AkrobąSM 
Susižeidė

Nors jo akrobatai ir kiti są
stato nariai "turėjo kelias skau
džias nelaimes ir kėli susižei
dė, Greater jOlympie cirkas ir 
toliau kas vakarą ir popiečiais 
rengia vaidinimus didžiuliam 
Chicago Stadiumę, Wood įr 
Madison. . u

Kaip įr pirmiau, liutus vė1 
dresiruoja '‘Liūtų Karnlius”f 
Terrell Jacobs, o susižeidusių 
akrobatų 'vietas užpildė kiti. Jei' 
norit smagiai laiką praleisi; 
aplankykite cirką, ir būtinai 
nepamirškite nusivesti vaiku
čius, Iki 12 metų jiems pusė 
kainos. ($P?

• ■. /

Gražiai Palaidojo 
A. Tvarkuną

Kaip jau buvau rašęs. Alpkr 
sas Tvarkunas, 4106 So. Mont- 
gomery St., sunkiai sirgo. Dar 
bar galiu pranešti, kad jis mir 
re bal. 18-tą d. Tapo palaidu 
tas su bažnytinėmis ceremonir 
joms šv. Kazimiero kapinėse, 
bal. 22-rą d. Laidotuves buvo 
iškilmingos Ir skaitlingos.

— Steponas.
■   '■■ ■ ’’ i..—~«—— — 1 " -r-r

' l/U I —■ — i«. i ,
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Naujienų Pavasarinis
PIKNIKAS

Sekmadienį,.
Gegttžgs 25, 1941

Liberty Darže
\Villow Springs, III.

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 Skrendančios 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 

Ložoš—$2.20.
Bilietai Dabar Parsiduoda 

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

Seeley 5300 
VAIKAMS PUSĖ KAINOS. 
VISIEMS PERSTATYMAMS

CHICAGO STADIUM

Modern Roofing Co.
1821 SO. LAWNDALE AVĖ.

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

Tel. CRAWFORD 0619
— Pilnai A.odrausti —

Didelis Išpardavimas
GERIAUSIOS RŪŠIES MAISTO 

Labai Žemos Kainos—Daug Sutaupysit 
J 1 PIRKITE DABAR! TAUPYKITE!

IŠPARDAVIMAS! PENKTAD. ir ŠEŠTAD,, BALANDŽIO 25 ir 26

“CĘRĘSOTA” TYRI NE BALTINTI

MILTAI s say 221 ““„s.
A IZT7 •pTrpiTijiVEGĖTABLE 

n A JYUj-Kl 1IL SHORTĘNING 3 S 39c
.   '“"ULUJ, ■■■■■! — — .......... , ■ — 
“!$ĄRATOGA,, TOMATO SOŲF 10 unc. kenai 
“MlbWĖŠT” DELŪXE KAVA sv. kenai

2 už 9c

250
5 unc, dž, 13c»ff<>SCO,, ęhppolatę Malt Syrup Iš pieno 

“SUNKIST” TENDĘRJŽED
DIDELES SLYVOS sv. pak. 1 (K
“MĮPWEST” PUIKIAUSIOS KOKYBĖS
RAUGINTI KOPŪSTAI Dideli 2% kenai 2 už 19<į 
^įblVEkT” iįiMĄ~~BEAKS kenai' 2”uT“2ič

PORK and BEANS r??1? įpyn.iei^Mri. ...........................
“FUJI” BEAN SPROUTS 
“FUJI” BEĄD MOLASSEŠ 
"FUJI” CHOP 3UEY 8AUCE

‘ “LIBBY’S” p už į
Dįd- 28 unc. kenai » I

No. 2 kenai
5 unc. bonkos

3 unc, bonkos

3
2
2

už 
už 
už

25c 
25c 
19c

“COMET” RYŽIAI 1 sv. pak. 2 už 2 K
^WASHBŲRN,S” SPLIT PJEAS Geltoni 10c žalieji sv. pak. 14c 

l^-sės kenai 24c

Remkite Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHAN KANTER

MUTUAL LIQUOR 
CO,—wholesale 

4707 S. Halsted St. 
Tel. Poulevard 0014

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

and LOAN ASSOCIATION
JOS. N. MOZERIS, Sec.

3236 S. Halsted St. C AL. 4118

STATOME NAUJUS
NAMUS 
te—f.

• Mūrinius arba medinius
• Taipgi taisome senus
• Parupinam paskolas 

lengvomis sąlygomis
• Jei turi lotą, pastatysim 

namą ir mokėsi už jį 
kaip rendą

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

• Aprokavimas dykai

B. SNUKIS & C0.
4131 S. Francisco Av

Phone LAFayette 5824

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0066

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis u ž 1 * i- 
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

*TBRĘE DIAMONDS” CRĄB MEAT
“RĘŲ CĘOSS’’ MACARONI* arba
ŠPAGETAI 3 Pab« 13c sv- l)a'^- 2 už 17^ — ■ ■ ■■■ ■ ■ ... . .
«QAT AIYA0 Brown Ląbel

0AL/11JA JUODA ARBATA
‘PHfLĄOELPHIA’ ČREAm" CHEESE
t-j.1 .■1 a1 w 1 .'i'M ~ ' ar ew '.r   — —------------------------------

WJTOIG »KAW ’ D0LOGNA DEŠRA

% s v. pak.
Maži pak. 9 

3 line. pak. 2 už 17c
— sv. 19 Vi C

FLORIDA VALENČIA ORANŽIAI 176 dydžio 2 tųz? 45c 
NAUJpš TĘXĄS BULVĖS Puikiausios kokybes 7 sv. 22c

WQTTVFP DTT^T” DYKAI INDV 91DlLuVUiIV šLUOSTYKAS did. pak. fcl*
*‘BI|ILLO” Raudonį arba Žali pakeliai 2 maži 17c—Did. pak. 17c
<<SOFWASH,y Oleanęr and Water Softener 32 unc. pak. 19c 
"AMERICAN FAMILY" MUILAS Dideli pak. 5c

■     uim ly-i’T'■ 1 i r j ■■ ■ 1 . ■.

“AMERICA# FAMILY” FLAKES 2 maži 17c Did. pak. 2 už 39ė
A X-2.-U*W-—l'Jf A X- U 1 L I' SI" - -■■■ -i" o;—Į”-..-  

“RED HEART” Šunų Maistas®^™ 3 25c
»i | . li| H .. Įl » .1.. ... I. » I ,1 |!, Į .. I| ..................................... I -------

DYKAI! 4 ųnoijų Imųkos UPHOLSTERY CLEANER SU
“O’CEDAR” Ralcandų Pališas tU"0' 43c 

MES PRIIMAM ORANDŽIN^S IR MĖLYNAS ŠTAMPAS 
———...................ii-iii—■ ■ i .  

$100 DYKAI Kas Savaitę, Taupykite Musų Kuponus
-V*

!' PIRK UŽ MAŽIAU !

MIDWEST STORES
j A‘’" "■ įC, r

500 Nepriklausomų Apylinkinių®rautuvių

L J' -

VISI LIETUVIAI 
REIKALAUJA
FLEITŲ

Ateikite į Phillip’s Dental Labo 
ratory kol kainos žemos

TRU-FIT 
FLEITAI

Lai), kaina

$9.50
ir aukse

GARANTUOTA MEDŽIAGA 
Taisome ir Atnaujiname senus 
pleitus viena .... C 4 .00 ., Idiena * ■ ir aukš.

PHILLIP’S DENTAL 
LABORATORY

2358 WEST 63rd STREET
Prospect 2174 

Lietuvis Laboratorijos Technikas 
D. MASKALA 

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

nuo laisniuotų dentistų.
\ll ■ Į Į . , ,1 ,■■■ . ........  ■,IWIZ

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gą žinių ir gerų pa
mokinimų.



A NAUJIENOS, .Chicago, III
.......................■ ,. ...r.' ........ > ,,,,,,
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Penktad., balandžio 25, 1941
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ĮSPUDMAI^UTOJOJAUTIŠKOSE (Atsišaukimas į Draugijas Siūlo Legalizuoti 
“Bukius” Chicagoje

Mirė Sulaukęs 46 Metų Amžiaus
INDIANA HARBOR, Ind.

Antradienį, balandžio 22 d., 
Chicagos Lietuvių Tautiškose 
kapinėse buvo palaidotas Jonas 
Ragelis, gerai žinomas vietos 
biznierius. Jis buvo dar palygi
namai jaunas žmogus, tik 46 
metų, ir rodos, galėjo kitą tiek 
metų gyventi. Bet nelemta mir
tis pakirto jo gyvybės siūlų.

Daug Palydovų.
Jis buvo išmintingas ir labai 

rimto budo žmogus, populiarus 
taq) visų Indiana Harbor gy
ventojų. Jo laidotuvėse dalyva
vo skaitlingai ne vien lietuviai, 
bet ir kitataučiai.

Velionis per daug metų skai
tė “Naujienas” ir uoliai dien
raštį rėmė. Neapleisdavo nei 
vieno parengimo. O betgi, jam 
mirus, niekas apie mirtį laik
raščiui nepranešė. Daugelis chi- 
cagiečių dėlto apgailestavo, kad 
nežinojo apie mirtį ir laidotu
vėse negavo dalyvauti.

Paliko žmoną, Du Sūnūs.

Naujienų Pavasarinis 
PIKNIKAS 

Gegužės 25, 1941 
Liberty Darže

Jonas Ragelis paliko žmoną, 
ir du jaunus sūnūs, vieną tryli
kos metų, o antrą — dvylikos. 
Apie juos labai rūpinosi, ir kal
bėdavo, kažin kaip jie išaugs 
kai jisai juos apleis?

Velionį iš koplyčios išlydint 
įvyko neilgos apeigos. Stasys 
Rimkus sugiedojo porą giesmių, 
ir kūnas tada buvo išlydėtas į 
Amžinybės vietą.

Graudžios Scenos.
Kapinėse scenos buvo nepa

prastai graudžios. Prie kapo su
sirinko visi artimiausi žmonės 
ir palydovai. Stasiui Rimkui be
giedant, “Man gaila, kad žūna 
krūtinėj jaunoj, daugybė kiltin- 
gų minčių,” velionio žmona ap
alpo, ir per ilgą laiką negalėjo 
jos atgaivinti. Jai ir neteko ma
tyti, kaip vyro grabas nuslinko 
į amžinastį.

Didžiausį įspūdį į palydovus 
darė ir juos graudino du velio
nio sūnus. Įsivaizduokite, tėvo 
kūnas slinksta į kapo duobę, 
motina guli apalpusi, o jie šluo
stosi ašaras drebančiomis ran
komis ir nežino ką daryt. .Abe
joju ar buvo bent vienas žmo
gus kapinėse, kuris galėjo su
sivaldyti neverkęs. P. S.

Ir Jų Veikėjus
, • . • , y" *

Pagelbėkim Lietuvai Nepriklausomybę 
Atgauti

Kvietimas į svambią konferenciją Lietuvos reikalais
«

Gerbiamieji-ios:
Šį pavasari sukanka 21 metai, kai susirinko Kaune 

LIETUVOS STEIGIAMASIS SEIMAS — pirmoji Lietu
vių tautos istorijoje atstovybė, išrinkta visuotihu Žmo
nių balsavimu. Steigiamasis Seimas paskelbė Lietuvos 
Respubliką ir davė jai demokratinę Konstituciją. Bet, 
deja, Lietuva šiandien yra okupuota rusų, jos žmonės yra 
pavergti, skriaudžiami ir išnaudojami. Jie negali nusi
kratyti to baisaus bolševikų jungo vien tik savo jėgo
mis. Musų pareiga yra jiems padėti, kaip kad mės po 
pereito pasaulio karo padėjome jiems įkurti savo vals
tybę

Šituo tikslu yra šaukiama VIDUR-V AK ARINIŲ 
VALSTIJŲ KONFERENCIJA, kuri įvyks š. m. gegužės 
11 d., 10:00 valandą ryto, Dariaus-Girėno svetainėj, 4616 
S. Western Avė., Chicago, III. Paminėjusi Lietuvos Stei
giamojo Seimo sukaktuves, ji svarstys, kokiu budu mes 
galime suteikti kuodaugiausia pagalbos nukehtejusiems 
dėl sovietų okupacijos Lietuvos žmonėms ir kokiomis 
priemonėmis mes galime pagreitinti Lietuvos išsivadavi
mą iš maskolių jungo.

Kviečiame Tamstų organizaciją dalyvauti šioje svar
bioje Konferencijoje, išrenkant į ją savo delegatus. Kiek-

Taipgi Keliuose Kituose 
Miestuose.

SPRINGFIELD, I1L — Atsto
vas Emniett McGrath yra pada
vęs pasiūlymą legislaturai lega
lizuoti “bukius” — arklių lažy
bų biržas valstijos miestuose, 
kurie turi virš 50 000 gyvento
jų. Jeigu įstatymas bus priim
tas, tai “kukiai” galės legaliai 
operuoti Chicagoje, taipgi Cice- 
roj, Decature, East St. Louisė, 
Evanstone, Oak Parke, Peor i jo
je ir Rockforde, žinoma — ir 
pačiame Springfielde.

Gamina 28 Tonų
Tankus Armijai

GIMIMAI
CHICAGOJE *

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joįn Jf. Cutdfcte
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

Visi Tel. YARDS 1741-1742
b605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

DyKai KOPLYČIOS VISOSE 
CHICAGOS DALYSE

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

Su POVILU ŠALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dienų 
ir Naktį

s

b

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

_________________ Telefonas YARDS 1419.________ •______

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

YARds 1138
YARds 1139

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 Kast 108tb Street ’ Tel. Pallman 1279

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

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

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

viena draugija, kuopa arba kliųbas gali rinkti 2 delega
tu; draugija turinti daugiau kaip 25 narius, gali, be to, 
rinkti dar po vieną delegatą nuo kiekvienų 25 narių.

DEMOKRATIJOS IR LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS SĄJUNGA 

DR. P. GRIGAITIS, Pirmininkas 
A. ŽYMONTAS, Sekretorius 
G. STUNGIS, Vice-pirmininkas 
P. MILLER, Iždininkas. .

" " ALEX AMBROSE, Iždo, Sekretorius
K. LIUTKUS, Iždo Globėjas 
CHAS. KRIŠČIŪNAS, Iždo Globėjas

Illinois Atstovų 
Butas Priėmė 2c 
Cigaretų Taksus

Didina Ir Gėrimų Taksus.
SPRINGFIELD, III. — Prieš 

smarkią demokratų opoziciją 
republikonų kontroliuojamas 
Illinois legislaturos atstovų bu
tas priėmė pasiūlymą su liepos 
1 d., įvesti valstijoje 2 centus 
cigaretų taksų (po 2 c. nuo pa
kelio).

Įstatymas dabar turės pereiti 
per senatą.

Legislatura taipgi netrukus 
dvigubai pakels alaus, alkoholio 
taksus, taipgi įves naujus tak
sus aliejui iš valstijos šaltinių.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabi- 
lities. v

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ
1739 S. Halsted St

Raštine atdara kas vakaras 
iki 8 vai. Sekmadieniais — 
nuo 9 ryto Iki 1 vai. popiet

V. 4

Milžiniška Parako 
Dirbtuvė Jau 
Pradėjo Dirbti
Dirbs Viso 10,000 Darbininkų.

CHARLESTOWN, Ind. — Di
džiausia pasaulyje parako ir ki
tokios sprogstamosios medžia
gos dirbtuvė jau pradėjo dirbti. 
Ji buvo pastatyta į aštuonis 
mėnesius laiko, ir kai kurie 
skyriai dar nėra pilnai baigti. 
Dirbtuvė buvo pastatyta val
džios pinigais, o ją operuos Du- 
Pont kompanija.

Kainavo $86,500,000, ir uži
ma 5,500 akrų plotą. Dirbs, vi
sus skyrius aprūpinus darbinin
kais, viso 10,000.

Dirbtuvė dabar jau operuoja 
23 valandas į parą ir pagamins 
po 600,000 svarų sprogstamo
sios medžiagos į dieną.

Interlake Iron 
Pelnas $774,000

GAR Y, Ind. — Interlake Iron 
Company skelbia, kad per pir
mus tris mėnesius Šiemet pada
rė $774,854.64 grynb pelno, o 
apyvartos padarė $9,000^000. ši 
bendrovė kontroliuoja didžiuli 
Dalton Ore Company rudies fir
mą.

Po Gaisro Uždarė 
Kunigą Ligoninėj

DETROIT, Mich. — Pereitą 
šeštadienį gaisras sunaikino St. 
Thomas episkopalų bažnyčią 
Detroite. Teismo patvarkymu 
bažnyčios klebonas, kun. Will- 
iam C. Bryant buvo uždarytas 
Eloise ligoninėj observacijail 
Manoma, kad jis pats maldyk
lą padegė. r

DETROIT, Mich. — Chrysler 
dirbtuvės, specialiai pastatyta 
tam tikslui, jau pradėjo gamin
ti didžiulius, 28 toną tankus U. 
S. armijai.

Pirmą tanką Chrysler korpo
racija ir automobilių angentu- 
rų savininkai padovanojo val
džiai, sukėlę tam tikslui $33,- 
000.

Traukia 8 Unijistus
Teisman

Waukegano Liet. 
Moterų Choras 
Rengia 1-mą Vakarą

Įvyks Liberty Salėje, Bal. 27
WAUKEGAN, III — VVauke- 

gano Lietuvių Moterų Choras 
rengia savo pirmą Koncertą su 
šokiais sekmadienį, balandžio 
27 d., Liberty. Hali, Waukegan. 
Programas prasidės 6-tą valan
dą vakare, ir nūs įvairus ir įdo
mus.

Dainuos Solistės
“Guminiai Batai”, parašyta 

Monley’o Pike, 'vieno akto ko
medija irgi yra paruošta šiai 
pramogai. Choras po vadovybe 
Onos Pranaitienės, pasirodys 
savo pirmam Koncerte su nau
jomis dainomis. Solistės, bus 
visų mėgiamos Mrs. Lima iš 
Chicagos, ir Olga Bitumskis, 
Waukegano.

Komitetas yra tikras, kad 
programas bus įvairus, ir vi
sus kviečia dalyvauti šiame pa
rengime — duoti daugiau ener
gijos toms moterims sa
vo naujai organizuotam Chorui, 
kuris tik vienas ir yra šioje 
apylinkėje.

Tad iki pasimatymo, bal. 27 
d., Liberty Hali, 8th and Adams 
— 6-tą valandą!

Komitetas.

SAGINAW, Mich. — Apskri
čio teisėjas Parm C. Gilbert iš 
Traverse City, patraukė teis
man aštuonis C.l.O. Auto uni
jos narius. Tai rezultatas strei
ko, kilusio Wilcox-Rich K^aton 
konvpanijos) dirbtuvėse, Gau
sio mėn.

Jie yra kaltinami “teroru”, 
f

LIETUVIAI

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

BERNOT, Mary, 656 \Vood- 
lawn Avenue, gimė balandžio 
4, tėvai: Joseph ir Barbara.

JAGUS, Gwendolyn N., 4415 
South Wood Street, gimė ba- 
'andžio 10, tėvai: Albert ir Eve- 
lyn.

TARASZKA, Camille, 1475 
West Iluron Street, gimė ba
landžio 9, tėvai: John ir Helen.

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

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE į 
Ofiso Valandos:

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

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

Randasi kasdien didžiojo] 
JOS. F. BUDRIKO Krautuvėj. 
3409 So. Halsted St.

Yards 3089

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 vėl vakaro ir nacal sutarti. 
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

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 3148
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’TS
Gydytoias ir Chiruraras
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nūn 6 iki P 

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZELTS
DENTISTAS

4645 So. Ashland A ve.
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHntDRGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas REPUBLIC 4688 

Namu Tel. VINCENNES 5272

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.)

DR. MARGERTS
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI"
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110 
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega]
OFISAS

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

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai diena.
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

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

Dentistai
4740 SO. ASHLAND AVENUE

(Virš Andes Candies krautuvės)
ŽEMOS KAINOS

Mokėkit Per 18 Mėnesių
10 ryto iki 8 v. vak. YARDS 2148

ADVOKATAI”-
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearbom 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. Dearbom St.
Room 1230

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

VYTAUTAS TARUTIS
' ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET 
Tel. CALumet 6877

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

Room 2014 Tel. STAte 7572
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto.

8149 S0. HALSTED STREET 
TeL VICtory 2679
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Penktai, balandžio 25,1941

Kodėl Darbininkai 
Streikavo Smith 
Shoe Co. Dirbtuvėj

Prie Streiko Privedė Kelių 
Metų Įvykiai

Laikraščiai rašė apie nese* 
niai užsibaigusį Smith avalinės 
dirbtuvės streiką, bet mažai pa
žymėle apie visą eilę įvykių, 
kurie prie to streiko privedė.

.0 tie j vykiai prasidėjo jąu 
prieš porą metų, kada dar aš
trioji depresija viešpatavo.

Kompanija aimanuodavo dar
bininkams, kad firma, girdi, 
operuoja su deficitu ir, kad ar
ba darbininkai turės sutikti pri
imti atlyginimo sumažinimą, 
arba teką dirbtuvė uždaryti.

Numušė Atlyginimą
Daug darbininkų patikėjo ii 

davėsi numušami atlyginimą 
nuo 15 iki 28 nuošimčių. Jie 
sakė geriau mažiau uždirbti, 
negu visai be darbo būti. Vis

tąi neorganizuotumo padari
niai.

Naujas Senatorius

NAUJIENOS,- Chieago, lū.

A. -f A.
DANIELIUS GARIZAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 23 d., 5:26 vai. ry
to, .1941 m., sulaukęs 2 metų 
arpž., gimęs Chicagoj.

Paliko dideliame nubudime 
motiną Sophie po tėvais Po- 
cąitę, tėvą Juozapą, seserį 
Mildred, tėvuką Ignacą Ga- 
rizą, močiutę Kazimierą Ga- 
rizas-Peterson, ciocę Mary 
Johnson, taipgi tėvuką ir mo
tutę Walter ir Ona Pocius, 
cioces Eleną ir Genovaitę Po
cius ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas 9912 So. 
State St. Namų telefonas 
Commodore 4897. Laidotuvės 
įvyks šeštad., balandžio 26 d. 
9:30 vai. ryto iš namų į Visų 
Šventų parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Danieliaus Gari- 
zo giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.
. .• Nu Liude, j m. liekamą^ .Tėvai, 
Sesuo, Tėvukai, Ciocės, Pus
seserės ir Giminės.

Laid. Direkt. Lachawicz ir 
Sūnus, Tel. CĄNAL 2515 ir 
PULlman 1270.

Prįeš du metu pradėjo tarp 
darbininkų organizuotis CIO 
unija., kuri norėjo rūpintis dir
bančiųjų gerove. Bet kompani
jai tas labai nepatiko ir ji prie
šinosi kiek tik galėjo. Ėmė gan
dinti, kad net dirbtuvę iš Chi- 
cagos kitur perkels, kad tik nu
sikratyti unijos.

Darbininkai visai rimtai su- 
sirup.no. Daugumas išdirbo ii 
gus metus, sulaukę senatvės iš
sigando, kad neturės kur ding
ti.

Unija Laimėjo
Vėliau unija sužinojo, kad iš- 

tikrųjų nauja dirbtuve kitur 
statoma ir, kad ji jau bus pa
rengta apie birželio mėnesį. 
Unija tada užklausė kompani
jos ar ji tikrai mano keltis. 
Kompanija užsigynė, kad ne, 
kad naujojoj dirbtuvėj tik pi
gesnės rųšies avalinė bus dir
bama.

Unija tada pareikalavo, kad, 
firdi, jei nekelsite, tai pasira
šykite kontraktą su darbinin
kais. Bet kompanija nesutiko. 
Sakė, girdi musų žodis yra ge
zas.

Darbininkai vienok kompani
jos žodžiu nepatikėjo ir nuta
rė neiti darban pakol negaus 
raidiško užtikrinimo. Tris sa
vaites išstreikavus, ir valdžiai 
padarius spaudimą kompanija 
pagaliau padarė raštiška sutar
tį. Rep. J. J. P.

NAUJIENŲ-ACME TelepĮioto
Gen. Andrew Jackson 

Houston, garsaus Gen. Sam 
Houston sunūs, šiomis die
nomis paskirtas senatorium 
iš Texas valstijos. Jis iš
baigs neseniai mirusio Te- 
xas senatoriaus terminą iki 
birželio menesio.

Joniškiečiai Rengia 
Banketą — Šokius 
Gegužės 3-čią

Įvyks Gegužės 3-čią

URBA Gėjės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laidotu
vėms, Pa p u o š 1- 

GELININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

L.V V LIlMU Visas Pasaulio
r _ Dalis

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams 
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

Ona M. Kaitis (Didvaliutč) 
mirė 8 d. lapkričio, 1940 m., 
sulaukus 72 m. amžiaus. Gimė 
Pakiškiuose, Pajevonio v., 
Vilkaviškio apsk. Tai buvo 
viena iš tų tuose laikuose, ką 
gavo progos lankyti pradinę 
mokslainę Gražiškiuose, vie
nintelę visoje parapijoje. At
vyko šion šalin 1889 m, ir 
gyveno įvairiose vietose, bet 
Čikagoj išgyveno ilgiausia, 
suvirs 25 m. čia įgijus aku
šerijos profesiją pagelbėjo su
virs 200 gimimų. Pastaruo
sius 10 metų gyveno Pennsyl- 
vanijoj praleisti senatvę, kur 
ir mirė. Paliko pageidavimą, 
kad jos kūnas butų sudegin
tas ir pelenai sudėti ant nuo
savo Joto Tautiškose Kapinė
se Cbicagoje šalę dukters, 
mirusios 1914 m.

Laidotuvių apeigos įvyks 
šeštadienį, balandžio 26, lai
dotuvių direktoriaus P. Ridi
ko koplyčioj, 3354 
St., iš kur pelenai 
į kapines apie 2 
kartu su sunaus 
nai?, mirusio 10 d. 
RawaH salcrc. 
žiausiąme
Petrą, dų supus: Aptauą ir 
Petrą, daug giminių, draugių 
(r draugų.

S. Halsted 
bus išvežti 
vai. p. p., 
Jono 
kovo, 

Paliko 
p U liūdime

pele- 
1941. 
dirt- 
vyrą

Jonas Kaltis mirė 10 d, ko
vo, 1941 m., sulaukęs 48 m. 
amžiaus. Gimė Plymouthe, 
Pa. Tarnavo kariškame Jung. 
Vąlst. laivyne sėptynis metus, 
iš .kurių du metu paskutinia
me kare aut submarino. Di
džiausią dalį sąyo gyvenimo 
dirbo ant keleivinių ir pre
kinių laivų. Prieš pat mirtį 
dirbo civili darbą Pearl Har- 
bor, J. V. kariškoje bazėje 
Hawaii salose. Piktoji votis ir 
dviguba pneumoąią stąįgiai 
pakirto jo gyvybę. Kūnas 
taipgi buvo sudegintas ir pe
lenai prisiųsti į Ghicągą. Lai
dotuvių apeigos įvyks taipgi 
P. Ridiko koplyčioje kartu su 
motinos ir pelenai išvežti į 
Tautiškas Kapines apie 2 v. 
po pietų, šeštadienį, balandžio 
26 d.

Velionė Oną, tarpe kitų pa
geidavimų, prašė, kad prie 
jos karsto ir kapo giminės, 
draugės ir draugai neneštų 
jokių gėlių; sake, kad jai už
teks širdingo atsilankymo ir 
lydėjimo. Tad aš ir jos arti
miausieji nuo savęs prašome 
jai brangus draugės ir drau
gai, išpildykile jos pageida- 
viiną, už ka liksime jums dė
kingi ir dabar tariune ši.’dii 
gą ačiū iš kalno.

PETRAS M. HAITIS 
IR ŠEIMYNA

SUSIRINKIMAI
MĄRQUETTE PARK Lietuvių 

Am. Piliečių Kbubo mėn. susirin
kimas įvyks sekmad., balandžio 27
d., 2 vai. .popiet, viet. parap. svet. 
Washtenaw avė. ir 68 gat. Visį na
riai malonėkite ateitį į susirinkimą, 
turėsime keletą svarbių dalykų 
apsvarstyti, taipgi bus išduotas ra
portas iš buvusio baįįaųs ir kito.1

—A. J. M.
ŽAGARIĘČIŲ KLIUBO m.ėn. su

sirinkimas įvyks nedėlioj, bal. 27, 
Hollywood svet,, 2417 W- 43rd St. 
1 vai. popiet. Malonėkite atsilanky
ti, nes yra daug svarbių reikalų 
aptarimui. Taipgi, kurie esate pa
silikę sų mokestimi, būtinai pąsi- 
ru.pinkite apsimokėti, priešingai — 
liksite suspenduoti.

—Joe. Keturakis.

Diena Iš Dienos
V"............ I . 1

• '

Gražios Sidabrines 
Vestuves

Balandžio 19::tą d. Įvyko šau
nios ir iškilmingos sidabrines 
vestuvės Salomėjos ir Jono 
Shydlauskų, Wodmano svetai
nėje, 3253 So. Green St. Svečių 
buvo pilna svetainė, ir visi bu- 
yo gražiai priimti ir pavaišin
ti. Šokiams grojo J. Grušo ir 
Paulausko orkestras,

Drgg. Shydlauskai gyvena 
3549 So. Lowe Avė. Jie išauk
lėjo rimtą sūnų William, kuris 
yra vedęs p. Frances Bartkiu- 
tę. — Steponas.

Dabar nevisai banketų sezo
nas, bet kad kai kurie kiti ren
gia banketus, tai banketėli su 
šokiais rengia ir Joniškiečių 
Kultūros ir Labdarybės Kniu
bas, gegužės 3 č., Hollywood 
Inn salėje.

Povilaitienė, Kei’vinskienč ir 
Balakas, kuriems parengimas 
pavestas, raportavo pereitame 
susirinkime, kad viskas jau 
prirengta, tereikia darbininkus 
išrinkti. Tas buVo 1 padaryta.

Velykinės Vaišės
Nors susirinkimas buvo Vę- 

vkų dieną, vienok narių sus 
rinko apsčiai. Skubėdami i Ve
lykų pietus, jie trumpai ir grei
tai svarstė reikalus.

Po susirinkimo Hollywood 
salėj, Įvyko trumpos vaišės, pa
sirodė stikliukai, dideli ir ma 
ži, o geri sales šeimininkai, 
Gudauskai parupirio margučių, 
sūrio ir kitokių užkandžių.

Užkandžiaujant, stikleli ųs
tuštinant ir besikalbant berną! 
prabėgo dvi valandos laiko. Jo
niškiečiai išsisklaidė. į visas ke
turias Chicagos puses Velykas 
toliau švęsti, ir nėra abejonės, 
kad visi turėjo smagius lai
kus. R. Š.

MARIJONA LENGVINIENĖ 
po tėyais Bunduląitč

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 24 d., 11:50 v. ryto, 
1941 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Kretingos .apskr., Gar
dų parap., Kveitinų kaime.

Amerikoj išgyveho 34 m.
Paliko .dideliame nubudime 

vyrą Stanislovą, 3 dukteris: 
Valeria, Bronislavą ir Jadvy
gą, 3 žentus Paul Pocevich, 
Anthony P. Jankauskas, ir 
Vincent Brotts, 6 anukus, — 
Raymond, Helen, Dolores, Do- 
rothy, Ricjiąrd Pocevich ir 
Joan Jankauskas, .pusbrolį 
Pranciškų Stropus, jo šeimą 
ir daug giminių. Lietuvoj 
brolį ir brolienę ir jų šeimą.

Hunas pašarvotas namuose, 
10907 So. Homan avė., tel.: 
Cedarprest 2368. Laidotuvėm 
įvyks pirmad., balandžio 28, 
8:00 vąl. ryto iš namų į $t. 
Georgės pąrąp. bažnyčią, 110 
ir Homan, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten .bus nuly
dėta į šv. Kazjmiero kapines.

Visi a. a. Marijonos Leng- 
vinięnės gįmmės, (Jrąųgai ir 
pažįstami esat nūošįrdžįąi 
kviečiami dalyvauti laldotu- 
vgse ir suteikti jai .naskutinį 
patarnavimą ir ą^įsyęiKįpį- 
mą. Nubudę liekame? Vyras, 
Dukterys. žentai. Anūkai, 
Pusbroliai ir Brolienės.

I aid. Direkt. J. ĮT. Ę.udeįkjs, 
Tel. YĄKD.S 1741-4;.

Vaišės Pas 
Garfjeldparkiečius

GARFIELD P/UiK. — Kai 
kurie mūsiškiai lietuviai labai 
iškilmingai sutiko Pavasario 
šventes, su. 'vaišėmis. Pav.,1 gar- 
fieldparkiečiaii drg. Jasinskai 
buvo susikvietę draugus pie
tums. Buvo 'N. ’Vilimaitis, Kaz
lauskai, Kuchinskai, ir švoge- 
?is, kurio pavardės negaliu pa
žymėti. V.isjb smagiai praleido 
laiką. , -cin- v Dalyvis.

Išsiėmė Lėidimus 
Vedyboms

(CHICAGOJE)
Krank Pustay, 25, su Helen 

Ribick, 24
Willįam Fauarich, 25, su Stei

ki Stakėnas, 22
Bruno Sadauskas, 27, su 

Frances Staradub, 26
A’ex Tiskeyijch, - 21, su La 

Verne Ne.aJis, 20
I;r. Ędward p, Krikščjunas, 

24, su Pcarl'Saks, 22
VVilliam Lucas, 21, su Adele 

Norkevicz, 22

Vienų Diena Vietoj Trijų.
(Virinti jos gubernatorius 

Green užvakar pasirašė įstaty
mą, kuriuo sutrumpino nuo tri
jų dienų iki vienos paros lau
kimo laiką tarp padavimo aplį- 
Aacijos vedybiniam leidiniui ir 
jo išdavimo. Tas įstatymas pra
dės veikti liepos 1 d. Iki to lai
ko, kaip ikišiol vedybinio leį- 
uimo reikės laukti tris dienas. 
Kaip dabar taip ir po liepos L 
re*^ės medikajės egzaminacį- 
jos.)

Reikalauja 
Perskirų

Kazimiera Banis nuo Wil- 
liam Banis

Stejla Yurys pnp Sfąnley Yų- 
rys

Mario Augustine Krank 
Augustine

Gauna
Perskiras

Anna Jąkubpvskj nuo Anion 
Jakųbovski ■'! ' >-* ’ ' <į -- --  | ‘AT ■------- —

Rūbų valymo krautuvėje, tie^ 
1745 W. 63rd stręe.t, užvakar 
vakare, du gep.g^teriaj mirtinai 
sumušė, chicagiętį, AnĮtoų G.pr 
ęzak’ą, nuo 4938 S. Hęrmitagf 
avenue.

Kamantinėjimui apie įyyki 
buvo suimtas Murrąy Ęųip- 
phreys, gengstoris, kųps 
troliu.ojąs Kle'vor-Sbampay rtv 
bų vąlymo dirbtuvę, 
buk perėjo dirbti kitai iirnj.ąi.'

rVCr' ' W'r 'PERSONAL '
Akmenų Ieško

NORIU SUSIPAŽINTI vedybom 
su mergina ,ar bevaike našle. Turi 
būti dora ir nuoširdi.

1739 So. Halsted St. Box 2478.

BELP VVANTED—FEIVLU.E 
D^rbininkiilReikia

REIKALINGA MERGINŲ ir mo
terų prie skalbimo darbo, nereikia 
patyrimo, turi būtį pastovus ir no
rinti dirbti. ,3522 W. 63rd St.

REIKALINGA PATYRUSIU mo
terų dėl skudurų rinkimo, gera al
ga įr pastovus darbas.

D. MILLER and SONS 
1347 So. Ashland. • 

CANAL L024.

REIKALINGOS MERGINOS dėl 
dėjimo kišenių. 1219 Van Buren 
Street.

REIKALINGA PATYRUSIŲ ope
ratorių ant vienos adatos mašinos, 
dėl Slacks-Blouses ir Dresses.

FORTŪNA GARMENT
412 So. Wells St. 

___ ______________________ •
REIKALINGA PATYRUSIŲ mo

terų audėjų (weavers) dėl drabu
žių. 4003 N., Madison St. Ro.om 22.

REIKALINGA VIRĖJA dirbti 
tavernoje ir restorane. Turi būti 
patyrusi. Valandos per .pietus ir 
vakarais. 10314 So. Michigan.

REIKIA SINGLE NEEDLE ope
ratorių — “Zig-Zag pinking” dar
bui, moterų apatinėms.

NATIONAL,
1022 West Roosevelt Rd.

REIKALINGA PATYRUSIŲ mo
terų prie marškinių ir kitų dėvi
mų rūbų .presų operatorių ir marš
kinių finišerių. 2442 N. Harlem 
Avė. Imkite Strand Avė. gatveka- 
rį iki Hhrlem Avė.

REIKALINGA MOTERIS dėl 
bendro namų darbo ir paprasto 
valgio gaminimo. Savo kambarys, 
prie suaugusių; nedėliomis liuosa. 
$8. BRUnswick 5881.

REIKALINGA PATYRUSIŲ ope
ratorių dirbti kišeniams dėl gerų 
(Custom Coats), taipgi reikalingas 
geras preserius dėl kelnių,

JOHN HARPER CO.,
222 W. Monroe, 6-tas aukštas.

' REIKALINGA DARBŠTI MER
GINĄ dėl bendro namų darbo, gy
venti, geri namai. $12.00.

LAWNDALE 2522.

REIKALINGA OPERATORIŲ 
dėl kišenių ir liningo ant vyro 
kautų. Pastovus darbas.

BRUNO BROTHERS 
517 N. Wells.

REIKALINGA MERGINA 18-40 
dėl bendro namų darbo, gyventi.

163 N. Linden Avė.,
Oak Park. VILlage 5961.

REIKALINGA PATYRUSIŲ ope
ratorių dėl (waiters aprons). Room 
309, 1217 W. Washington Blvd.

HELP WANTED-MĄLE-FEMALE 
Darbininkų-Darhininkių Reikia

GERI DARBAI GERA 
MOKESTIS

REIKALINGI VYRAI ir moterys 
į dirbtuves, ofisus, viešbučius įr 
namų darbus.

PABK
630,6 Cottage Grove. Bank Bldg.

VAIKINŲ IK MERGINŲ
100 Vjaikinų ir merginų reikabuga 
išmokti dirbti ofiso arba fabriko 
darbą. Nereikia patyrimo—algos nuo 
$14 iki $1.8. Visi darbai garantuoti.

TRIANGŲJi AGENCY
25 Ę. Jackson Blvd. 13-to Aukšto

OBĘRHID^ COAL CO. jau 68 
metąi k<aip biznyje, nori vyrų įr 
moterų agentų, dėl ąnglių pirkimo 
kostumerįų, commission mokamas 
ant naujų ir senų kostumerių, ge
ra ateitis tiems, kurie nori dirbti, 
darbais per visus m.etus, mokestis 
bus apspręsta, kaip atsišauksite.

1335 W. Potomac Avenue. 
BRUnsjvick 3300.

HELP WANTED—MALĖ 
binĮjąkų Reikia

REIKALINGI JAUNI VYRAI pą- 
stpviąm darbui. Gerą algą. Atsišau
kite tuojau. Ogden Laundry, 5121 
0gden Avė., CICERO.
------------ Itr-ry. . J. . "1'1  1 . :-'T-

REIKALINGAS KEPĖJAS pagej- 
bininkas hąnd”). 3545 Weątt
RppseyeR Road.

REIKALINGAS maliavotojas ir 
popieruotojas, gera mokestis, šąukį- 
tę vakarais, Stanley Rimkums, 3600 
S. Lowe Avė., tel.' Yard$ 0610.

REIKALINGAS BARTENDERIS, 
patyręs, ątsakpmįngąs. Atsišaukite: 
;i,13 So. Halsted.

REIKALINGA DRAIVERIŲ dęl 
eabp, SHĘCKER TAXI CO., 

1401 W. Jackson Ęlvd.
'y -" ,į,,f ' . I -------r

REIKALINGAS PUS A M IB 
žprpgd^"'Už irortėrf tąvofne. 
Butas .ir BOŲIeyąyd 2365.

PARTNERS VVANTED 
Partnerių Reikia

NAŠLĖ REIKALAUJA viduram
žio vyro prisidėti .prie didelės 
Roominghouse biznio, nešančio ge
rą pelną. 114 N. Loomis St., Chi
eago.

FURNISHEP ROOMS—TO RENT

KAMBARIAI DĖL MOTERŲ, 
vyrų arba vedusiai porai, su arba 
be privatišką maudyne. 455 West 
61st PI. WENtworth 7580.

RENDON FORNIŠIUOTAS kam
barys, Su ar be valgio. Apšildytas. 
1942 South Halsted. Antras aukš
tas prieky.

RENDON KAMBARYS su visais 
patogumais .prie suaugusių šeimy
nos. Pageidaujama negirtuoklių; 2 
lubos. 3440 Emerald Avė,

r UK£NIT UKE-F1XI L) RE FOR-S ALE 
Ruandai ir Įtaisai Pardavimui
LABAI MAŽAI VARTOTI 2 elek 

triški ventiliatoriai fenai — tinka 
valgykloms. Parsiduoda labai pi
giai. 2242 W. 23rd PI. SEEley 4189.

PARSIDUODA DVI STEP- 
LADDERS, paipa žolei lieti. Du 
žolės piautuvai. Pento ir blankos.

3356 So. Emerald Avė.

VVHOLESALE FURN1TURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

MOKĖDAMAS CASH— 
ųž rakandus, sutaupysi nuo 40 
iki 60%. Mes pristatome bile kur. 
Pašaukite ar rašykite dėl daugiau 
informacijų. Vien tik nacionaliai 
žinomi daiktai randasi pas mus.

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Western Avė., 

Chieago. III. Tel. REPublic 605)

REAL ESTATE FOR SALE 
Naniai-žemčPardaviniui

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

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
TeL YARDS 1001.

BUSINESS CHANSES 
Biznio Progos

GROSERNĖ IR BUČERNĖ, 20 
metų išdirbta, parsiduoda su na
mu. Kama numažinta greitam par
davimui. 1612 So. Washtenaw. tel. 
ROCkwell 5649.

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

PARSIDUODA 5 KAMBARIŲ 
mūrinis bungalow su flatu beismen 
te. “Stoker” šiluma, apleidžia mies
tą. Atsišaukite vakarais Mrs. Spe- 
cial, 7210 So. Fairfield Avė. Repub- 
lic 5535.

PARSIDUODA TAVERNAS ant 
Bridgeporto, senai išdirbtas biznis.

3337 So, Lituanfca Avė. * ’

PARSIDUODA GERAS TAVER
NAS, gerai išdirbtas biznis, gatve- 
karių linija, prie kampo. 1724 W. 
47th St.

TAVERNAS PARSIDUODA pi
giai. Biznis geras, kas pirmas nesi
gailės. Priežastis liga. 6000 South 
Carpenter St.

PARSIDUODA TAVERNAS, biz
nis senai darantys gerą biznį, per 
du blokus nėra kito taverno. Prie
žastis liga. Atsišaukite greitai. 3116 
W. lllth St. *

TAVERNAS IR VALGYKLA ant 
rendos. 1142 So. Canal St. Atsišau
kite L. A. SCHIFF, 3535 W. Roose
velt Jld., CRAwford 5310.

PARDAVIMUI TAVERN su na
mu, prie Tautiškų Kapinių. 82Q0 
Kean Avejiuc, Willow Springs, III.

PARSIDUODA TAVERNAS SU 
NAMU ir 16 kambarių Rooming 
House arba mainysiu ant vasarna
mio ar namo ar Road House.

•2113 So. Halsted St.

PARSIDUODA PUSININKUI da
lis taverno biznyje, taipgi 20 kam
barių ruiminghouse. 1137 West 
Madison. Klauskite Tom’o.

PARSIDUODA ALINĖ Southsi- 
dėje. Biznis išdirbtas per daug 
metų. Parduos pigiai. 7301 South 
Peoria.

PARDAVIMUI BUČERNĖ geroj 
vietoj. Biznis išdirbtas gerai. Par
duosiu nebrangiai. Priežastį ištir- 
site ant vietos. 2242 West 23rd 
Place.

BUSINESS—TO RENT 
Bizniai Rendai

TAVERNAS SU KETURIAIS 
kambariais ant nendos, su visais 
fikčeriais. gaukite popietais.

JOĘ branauskas 
3800 So. Emerald Avė. 2 aukštas, 
užpakaly.
J!!' ųrrn LI-I .'U.. U.'.Jl,!",1, !'.■■■ -L ■ I 
BUSINESS CHĄNCES—VVANTED

________ Ieško Biznių__________
REIKALINGAS TĄVĘĘNAS SP 

gyvenamais kambariais. Pageidau
jama už miesto ribų.

VIRginia 9076.
............ , 1 g
ĄNIMALS—DOGS—BIKŪŠ—PETi 
Gyvuliaį-r-Šynys—Paukščiai etc.
PARSIDUODA 2 KARVĖS — 

Gųersncy. Vieną yra su šviežiu pie
nu, kita tuoj turės.

71^5 So. Homan Ąve.

BARGENAI
Marquette Parko

. Apylinkėje
5 kambarių medinis. Platus lotas. 

Kaina $2,500, įmokėti $250.
6 kambarių mūrinis bungalovv, 

beveik naujas, kaina $4,500.
2 flatų mūrinis namas po 6 kam

barius, kaina $6800.
Bizniavas namas su taverna ir 

valgyklos bizniu, randasi tarp dide
lių dirbtuvių. Labai geras binis. 
Kaina $4500. Mažas įmolfėjimas. 
Mainyti ant privatiško namo. Pri
ims lotus į rąainus. Kaina $4,500.

Taipgi turime visokių kitokių 
bargenų, kur parsiduoda už mor- 
gičių. Dideli ir maži namai. Taigi 
turime visokių mainų. Galima mai
nyti kas ką turite.

Statom naujus namus ir taisom 
senus. Apskaitliavimas veltui.
C. P. SUROMSK1S CO. 
6921 So. Western Avė.

REPublic 3713.
Vakarais PROspect 0176.

PARSIDUODA 11 KAMBARIŲ 
namas, įneša $106 į mėnesį geroj 
padėty, karšto vandens apšildymas, 
3-jų karų mūrinis garažas.

725 W. 61st St.

PARSIDUODA 2 NAMAI už 
kainą vieno namo. Vienas naujas 
medinis naujai pertaisytas, antras 
cemento bloku, 2 karų garažas. 
Kaina $3500. įmokėti $500, arba 
priimsiu automobilių, likusius len
gvais išmokėjimais. Agentų nerei
kia..” Tel. NORMAL 3949.

PIRKIMAI
6 kambarių nauja muro reziden

cija, kaina pigi, Marųuette Parke.
2 flatai po 4 kamb., pigiai. Mar- 

ųuette Parke.
4 flatai po 5 kamb. Reikia kiek 

pataisyti, .pigiai, Marų. Parke.
Biznio namas, štoras, 3 flatai. Pa

matykite. Kaina prieinama.
10 flatų, 4 ir 5 kamb., už cash, 

arba mainys ant 2 ar 4 flatų.
Biznio namas prie Stock Yards. 

vartų arba mainys ant lotų.
Biznio namas 18|h St. kolonijoj, 

štoras, 3 flatai, vandeniu šildomas, 
geram stovyje, už cash, mainys 
ant Lotų arba akrų žemės.

Statom naujus^ namus ir turime 
gerų lotų dėl visokių namų. Visi 
virš minėti bargenai yra geri ir 
verti pirkti. Rašykite ar matykite:

JOSEPH VILIMAS 
6753 So, Rockwell St.

REAL ESTATE—WANTED 
lešjco Pirkti Namus Žeme

REIKALINGAS 2-FLIATIS su 
bungalow- stogu, ar bungalow, į 
pietus nuo 51-mos. Cash nuo pri
vatiško žmogaus. Agentų nereikia.

VIRginia 9075.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

80 AKRŲ FARMA, gražus 6 
kambarių namas, barnė su nauju 
stogu, vištininkas, ir kiti budinkai. 
Žemė gera, 2 mylios nuo gražaus 
miestelio Stephenson, Mich. Su 
gyvuliais, 290 mylios nuo Chicagos. 
Tikras bargenas, dėl aplinkybių 
parduosiu tik už $1700. Atsišaukite 
pas savininką VIRginia 2949.

PARSIDUODA FARMA su gerais 
naujais 3 metų senumo trobesiais 
už Harlem Avė. Rašykite, Naujie
nos, Box 2479. 1739 So. Halsted 
Stręet.

PARDUOSIU PIGIAI 40 AKRŲ 
farmą, pietų Illinois, gera žemę. 
Box 67-A, 1739 So. Halsted St.

SOIL—FOR SALE 
J uodzemis—Pardavimui

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

Pristatom visur.
CHARLES GAVCUS, 

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

arba WOBTH 193.

JUODŽEMIS MAIŠYTAS SU 
HUMUS—1 bušelis ................. 25c

5 bušeliai už .............    $1.00
10 bušelių už .........•........  $1.50
Perkraustymąs pigiai—Anglis tie
siai iš mainų. 

STANLEY GAVCUS . 
110 $o. Ridgeland Ąve., Worth,IU. 

Tel. OAK Lawn 193-J4

sirup.no
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JIS NE DETEKTYVAS, BET GALĖTŲ BŪTI, 
JEI NORĖTŲ; SUSEKĖ BANDITUS

Apiplėšė Kubaičio Užeigą, Dabar Laukia 
Atsiskaitymo

Petras Selintus nėra detek
tyvas. Tai yra profesionalia de
tektyvas. Bet jis tu

Kada jis išgirdo,/kad neži
nomi banditai Kovo 30 d. api
piešė jaunojo Edwardo Kubai
čio užeigą Willow Springs’uose, 
ir, kad per plėšimą pats Kuba*- 
tis su seseria skaudžiai apža- 
loti, Selintus pradėjo tėmyti 
ir klausyti.

Jau kelioms 
laimės Selintu
baitį šv. Kryžiaus ligoninėje, 
pasakė, kad jis nu jaučiąs, j op 
pasiseks banditai pagauti.

Išdavė Sėbrus

gabumų.

ienoms po ne
aplankęs Ku-

Ir tikrai, Selinto iniciatyva, 
vakar Willo\v Springs policija 
suėmė vieną banditą, kuris vė
liau, prisipažinęs kaltu, išdavė 
ir kilus du savo sėbru.

Banditai susekta Charles 
Gaucho užeigoj, Worth, III. Jie 
matyt rengėsi ir Gauchą apiplė- 
šti. Kuris laikas atsilankydavo 
ir valandas išsėdėdavo prie ba
ro “susipažindami” su busiu o 
plėšimo scena. Tani tikėti pa
mato uuoda tas, kad ir Kube.- 
čio užeigoj jie dažnai atsilan
kydavo pirm negu atliko save 
kriminalini akta. » v

Rengėsi Kitam Aktui?
Pats Gauchas kooperavo su 

autoritetais. Jam buvo praneš 
ta, kad tie “kostumeriai” įta
riami banditais. Vakar kada 
vienas’ iš jų atvyko pas Gau
chą, pastarasis tuoj pranešė po
licijai, kuri atvyko ir pradėjo 
sekti įtariamąjį. Kiek vėliau pa
daryta areštas.

Kubaitis, kuris dabar jau iš- 
sigydė žaizdas, su seseria*iden
tifikavo suimtus piktadarius. 
Jiems skaudu prisiminus, kad 
banditai paėmė pinigus iš ka
sos, daug prekių ir skaudžiai 
apdaužė. Bet blogiausiai jau
čiasi dėl mylimo šuns “Trix”, 
kurį banditai vietoj nudėjo, ka
da tas šoko ginti 
ninkus.

savo šeiriu-

Surandama, kad 
plėšė kelias kitas 
čiau, ir dabar jie 
keti sunkia kalėjimo baus ne.

Kubaičio užeiga randasi prie
šais Tautiškąsias Kapines.

banditai api- 
vietas anks- 
turės užmo-

Uzemack-Uzumeckis 
Fort Benninge

Mokinasi “Blitzkriego

Armour Pakėlė 
Algas 10,000 
Darbininkų

Unija Reikalauja 20%
Pasekdama kitas dideles mė

sos bendroves, ir, Armour kom
panija vakar pakėlė algas 8%
visiems savo darbininkams Chi
cagos dirbtuvėse, kur dirba apie 
10,000.

CIO skerdyklų unija tuo ne 
patenkinta, ir nori, kad kom
panija pakeltų algas tiek, kiek 
unija pirmiau reikalavo, būtent 
20%.

NAUJIENOS” Chicago, TU.
4*

52 METAI HITLERIUI

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Gėlių papuoštam gelžkelio vagone, Balkanų fronte, sako vokiečių žinios, 

Adolfas Hitleris minėjo 52-rą gimtadienį. Su juo, iš kairės, maršalas Gen. Wil- 
helm Keitei, ir gen. AValther von Brauchstich Vokietijos karo vadas.

Penktai, balandžio 25, 1941 1~--------------——

ATSIMINKITE! SEKMADIENI REIKIA 
LAIKRODŽIUS PAVARYTI PIRMYN!
Nepamirškite, kad ši sekmadienį prasideda vasaros 

laikas, šeštadienio naktį pavarykite laikrodžius vienų va
landų pirmyn.

Prarasite valandų miego, bet jų atgausite kai vasa
ros laikas pasibaigs. O tuo tarpu, per pavasarį ir vasarų 
turėsite vienų valandų daugiau saulės šviesos.

Atsišaukimas į 
Gruzdiečius Ir 
Visus Gerus Žmones

VAKAR CHICAGOJE

Svarsto Harvester 
Kom. Darbininkų 
Reikalą

i Cicero Rytoj ' 
Atvyks “Jaunikis 
Iš Kauno”—

Darbo tarybos Chicagos sky
rius, adresu 176 W. Adams, va
kar pradėjo apklausinėti liudi
ninkus ginče dėl darbininkų at
stovybės International Harves
ter Co., West Pullmano dirb- 
tuvėje.

Ten dirba 2,300. Dėl teisės 
juos atstovauti varžosi CIO

Žuvavimo Mėgėjų 
Domei —

ir

Traukit laukan meškerę, žuvis 
jau yra

Su balandžio mėnesiu kai 
guriose Chicagai artimose vie
tose prasideda žuvavimo se
zonas. ,

Šiauriniam Wisconsine ir 
Michigane dabar, žinoma, 
“smelt” sezonas.

Bet žuvų gerokai galima pa
gauti taipgi sekamose vietose:

Wolf River, III. “wall- 
eyed pike” . . ’

Lake Winnebago, Wis. — 
“Wall-eyed pike” ‘ f

Šiaurinio Illinois vandenyse 
— “Bluegills” ir “cęappie”i

Jei norite toliau, pavažiuoti, 
tai prie Union City, Tennessee, 
irgi rasite žuvų. Ten — “i

♦ * • ’ • t ♦ •• o • t . • ■
bass”.

Bus Čia Ir Šokiai, 
Bus Ir Gražus 
Programas, Dovanos

Neseniai į karo tarnybą bu
vo pašauktas T. Uzumeckis- 
Uzemack, brolis laikraštinin
ko Ed Uzemack, kuris tarnau
ja dienraščio “Daily Times” 
redakcijoje.

“Naujokas” Uzemack dabar, 
tarnauja Fort Benninge, Geo- 
rgia valstijoje, kur U. S. armi
ja lavina taip vadinamas 
“blitzkrieg” divizijas — pilnai 
mechanizuotos kariuomenės 
dalis.

Yra keli lietuviai karininkai
Ten yra ir daugiau Chica- 

gos ir apylinkės lietuvių. Yra 
keli lietuviai seržantai, taipgi 
antro ir pirmo laipsnio leite
nantai.

Draudžia Vaistinėms 
“Grosernėms” Gėri
mus Parduoti

SLA 238 Kuopa Rengia Pasku
tinį Pavasarinį Parengimą
Baigdama žiemos ? sezoną, 

Brighton Parko SLA 238 kuo
pa dideliu atsidėjimu rengia 
taip vadinamus “Spring Frolic 
šokius”, su gražiu programų: 
— dainomis, šokiais. : akroba
tais, ir baletu, taipgi brangio
mis dovanomis.

Komisija deda visas pastan
gas, kad šis paskutinis pava
sarinis parengimas butų kaip 
galima sėkmingiausias’

Bus Geras Orkestras
Publika yra raginama nepra

leisti šios paskutinės /sezono 
progos pamatyti labai gražų 
programą, gauti dovanų ir prie 
gražius orkestro muzikus sma
giai pasišokti. ■ . •

Parengimas įvyks šį sekma 
dienį, balandžio 27 d., Dariaus- 
Girėnas salėje, 4416 S. West- 
em Avė. Pradžia 7.00 vai. vak. 
Įžanga tiktai 30c.

Dalyvaus P. T. Nariai
Prie progos noriu priminti,

A p si stos Liuosybės salėje 
linksmam vakarui

CICERO.— Atvažiuoja “Jau
nikis iš Kauno”.

Tai gal nieko naujo, visi 
esam atvažiavę. Bet šito “jau
nikio” atvažiavimas visai skir
tingas. Kas norite apie jį dau
giau patirti, tai ateikite Liuo
sybės svetainėn, 14 S t. ir 49 
Ct., šeštadienio vakare. Tai bus 
metinis parengimas Liet. Kul
tūros Draugijos.

“Jaunikis iš Kauno” tai trijų 
veiksmų komedija. Vaidintojai 
artistai yra iš Northsides. Prie 
vaidinimo bus ir kitokių pa- 
marginimų. Atsilankę nesigai
lėsite.

Dalyvauja atstotai nuo 
’ drtiugijų /
Dalyvauja grupes iš Drau

gystės Lietuvos Kareivių, Rau
donos Rožės Kliubo, iš Lietu
vos Tautiškų Seserų Draugys
tės ir daug kilų.

Yra vilties, jog ir iš kaimy
ninių kolonijų svečių atsilan
kys. Rengimo komisija suside
da iš moterų ir patyrimas pa
rodo, jog mpterys yrą geros 
rengėjos.’ /Tad, atsilankę sve
čiai tikrai bus tinkamai pavai
šinti." ' v ą f;'

Kloyąiniečių vakaras
Kitą šeštadienį ar truks 

ar , plyš, — Klovainiečių Kliubo 
parengimas bus p. Joe Shame- 
to svetainėj, 1500 S. 49 Avė. 
Įžangos bilietai jau platinami 
po visas kolonijas, kur tik ran
dasi klovainiečių. Jų randasi 
visur. Net pats kliubo preziden
tas vieši saulėtoj Californijoj. 
Parengime gali dalyvauti ir ne- 
klovainiečiai. —D.

Ekskursijos nariai
Tie, kurie važiuoja yra: We- 

netta Grybaite, Birute Krem ą-1 
naitė, Elęna Kungytė, šarlota 
Saretaitė, Doris Rozate, Alfas 
ir Juozas Lankai, Feliksas To
mas, Kazys Dūlys ir Vytautas 
Beliajus.

Washingtpne šokėjai šoks ne 
vien du kartus festivalyje, bet 
ir vieno iįymauS daktaro, Dr. 
Beyer’o daržyne ir Katalikų 
universitete, Georgelo\vne.

Ekskursijos automob liūs vai
ruos Aleksas Junevičius, nešo
kantis narys Jaunuolių Draugi
jos,. ir sūnūs Bridgeporto biz
nieriaus, ir p. jWm. -Cramcr, 
kuris yra ‘‘Dean of Literai 
Arst” Y. M. C^-,A. kolegijoje.

radio

radio 
radio

Tik p. r. siiimkus p*is!untc (Jeorge Viktoras 
iBal. 28 — Muzikos 
Eksperto Rolėje 

Pirmadienį kalbės per 
stotį WGN 

Pirmadienio vakarais 
stotis WGN transliuoja
programą, “Musical I. Q”, ku
riame muzikos klausimai yra 
statomi keturiems muzikos ži
novams, panašiai taip, kaip yra 
daroma “Information Please” 
radio programe (penktad'e- 
niais).

Jei ekspertai suklumpa — 
Muz’kos klausimus gali bet 

kas prisiųsti j radio stotį WGN

Paremkime Tuos Jaunuolius!
šeštadienį, balandžio 19 dieų; 

“Naujienose” buvo atsišauki
mas, bei paraginimas, matyti, 
vieno gero Vytauto Beliajau? 
draugo, kad jo atsižymėjusi:, 
šokėjų grupę paremtų geros 
širdies lietuviai ir organizaci 
jos, ir duoti) progą ir vėl vyk
ti į Washingtoną ir lietuviu 
tautą ten atstovauti Tautos 
Šventėj.

Jų Vakaras Nepasisekė
Šis pasišventęs jaunimas, ku

ris mus linksmina nuolatos, vi 
šokiuose lietuvių ir svetimta 
čių parengimuose, buvo suren 
gęs Velykuose vakarą, kad už
dirbti pinigų kelionei, bet kair 
tyčia, mažai atsilankė žmonių 
Margučiai 
kliūtys 
kimo i 
vakarą, 
turime

Jei Ne Pirmiau, Tai Dabar!
Jeigu mes neparėmėm jau

nuolių pirmiau, tai paremkime 
dabar, paaukaudami pagal 
vo norą ir išgales.

Aš manau, kad bendrai 
tuvių Chicagos visuomenė
kreips domę į tą apšvietos ir 
dailės dalyką.

šiuo daugiausiai noriu para
ginti savo parapijomis gruz
diečius, (kitų parapijų žmonės 
ir kliubai irgi gal pasirodys i 
savo duosnumu), kad paaukau
tų. Aš savo pareigą jau atli
kau. Dabar jus kiti.

“Subytikim” Kitus!
Tik kaip siųsite savo aukas 

ad.: Lithuanian Youth Society. 
V. Beliajus, 1028 E. 63rd st., 
parašykite ne vien savo vardą, 
bet pridėkite—“gruzdietis”. Ta
da ir musų rekordas laikraš
tyj bus pilnas, o gal ir subyti- 
sime mes gruzdiečiai kitų pa
rapijų žmones.

Gruzdietis.

ir 'visokios kitos 
juos sulaikė nuo atvy- 

V. Beliaujaus šokėju 
Tadgi, ką mes dabar 

daryti ?

li

“Vilką Pasotino 
Ir “Ayj Paliko 
Čiela”— s

• Gaisras vakar padarė di
delius nuostolius krautuvėje 
ties 6212 S. Halsted Street.

• Dirbtuvėje prie 103-Čios 
■r Corliss avenue 70 pėdų že
mėn nukritęs užsimušė darbi
ninkas, James Quinn, 2833 \Va- 
įhington bulvaras.

• 30 darbininkų vakar išvy
ko iš Chicagos į S t. Lucia Sa- 
ą, Karibų Juroje, statyti karo 

’iazę U.S. laivynui. Kontraktą 
uri Chicagos Mindei* Constnjc^ 
ion Company, 228 N. LaŠalle

Street.
O Miesto teisėjas Weiss va

kar paliuosavo nuo bausmės 
37 bukių agentus ir kostume- 
ius suimtus 18-toj, prie Stock 

Yardų ir Northsidėje. “Truko 
‘rodymų”.

• šiandien Rosehįll kapinėse 
aidojamas Maurice L. Roths- 
child, garsus Chicagos biznie
rius, miręs užvakar.

O Gaisras padarė apie $2,000 
nuostoliu namui ties 11958 
Princeton avenue, kuris pri
klauso vienam Edsvard J. Han- 
’ey. Užsidegė nuo kibirkščių iš 
kamino.

sa

ar-

av;

va
šu- 
nu-

todėl
muzi-

pa-

juos tinkamai atsakyti, tai tas, 
kuris prisiuntė klausimą gauna 
du bilietus veltui į Chicagos 
Simfonijos koncertą.

Radio stotis WGN kviečia 
tiktai gabiausius muzikos eks
pertus, kurie yra plačiai studi
javę muzikos veikalus.

Pirmadienį, 8:30 v. v.
Chicagos lietuviams 

yra garbė, kad lietuvis
<as George Viktoras yra 
kviestas dalyvauti “Musical L 
Q.” radio programe ateinantį 
pirmadienį, balandžio 28 d., 
8:30 vai. vakare, Chicagos lai
ku.

Nepamirškite atsisukti WGN 
radio stotį nurodytu laiku ir 
pasiklausyti kaip seksis p. Vik
torui būti muzikos eksperto ro
lėje ir keblius klausimus atsa-

Miesto taryba priėmė įstaty
mą, uždrausdama vaistinėms ir , .. . ,
maisto krautuvėms pardavinėti kad; dalyvaus SLA Pildomosios 
alkoholinius gėrimus buteliais. Tarybos nariai, šešto Apskričiu 
Įstatymas pradės veikti . spaliu Į valdyba ir apylinkių lietuviška 
31 d.

Gavo Tik $1 Auką, 
Bet Šokėjai Vyksta 
J Washingtoną

Beliajaus grupė išvažiuoja 
sekmadienio rytą

Šį sekmądięnj, anksti . rytą. 
Lietuvių Jaunimo Draugijos 
tautiški šokikai, po vadovybe 
Vytauto Beliajaus, iškeliauja 
dalyvauti Tautinėj Liaudies 
Šventėj, kuri laikoma kiekvie
ną pavasarį ,Washihgtone.

šoks Clevelande
Grupe; prieš atsilankymą 

Washingtone, sustos Clevelaiv 
de, Ohioį kurparuoš ^margą 
programą “Dirvos” surengtam 
vakarėly j, kursai padės padeng
ti dalį kelionės išlaidų.

: Grupė šįmet, važiuoja, gali
ma sakyti, be fondo, ir kiek
vienas šokėjas beveįk padengia 
savo išlaidas, kad galėtų; gra* 
žiai atstovauti lietuvius festi
valyje. Grupė kreipusi į lietu-

O Du vagiliai atėmė $34 nuo 
Charles Coates, patarnautojo 
gasolino stotyje, ad. 5457 So. 
Cicero avenue. Atėmė ir 15 cen
tu, kad jis negalėtų pašaukt 
policijos. > t,.,

q Nušokusi nuo stogo namo 
ties 2246 Seminary avenue, už
simušė 51 metų Mrs. Anna Mal- 
lovv.

Kiek Publikos Turės 
—Nežino, Bet norėtų 
Jos Daug—
Kupiškėnai Ir Yra Užsipelnę 

Visuomenės Pritarimo
Kupiškėnų Kultūros Draugi

jos paskutinis šio sezono pa
rengimas ir paskutinė sueiga 
“Bunco ir Kortų” pramoga — 
rytoj vakare, svetainėje, po 
antrašu 4808 West 16th Str., 
Cicero, III.

Kiek daug svečių ir rėmėjų 
susilauks Kupiškėnai, — tai ne
galima spręsti iš anksto. Gal 
tas priklausys nuo jų užsitar- 
navimo. Bet Komitetas ir na
riai dirbo, ir tikietų išplatino 
gerokai, tad tikimės svečių tu
rėti daug.

Pelnas

Iš Garfield Parko Kliubo 
Darbuotės

Šiltoms di/epoms atėjus na
riai nelabai noriai lanko drau 
gijų susirinkimus, nes nori va
žiuoti .-'į laukus i ir miškus. Tu
rėdamas tą faktą omenyje, Gar- 
field Parko Lietuvių Vyrų įr 
Moterų Pašaipos Kliubas nuta
rė ir —i “vilką pasotinti ir 
palikti čiela”. •

Paskatindamas narius per 
saros mėnęsNis -skaitlingiau 
sirinkimus laikyti, kliubas
tarė juos pradėti ne pirmą po 
pietų, kaip paprastai, bet 11 
vai. ryto. Susirinkimai bus 
trumpi — tokiu budu nariai 
galės ir organizacijos reikalus 
atlikti, ir j tuos* laukus ir miš- 
<us važiuoti.

Mirė Trys Nariai
Kaip ir praeityje, Kliubo su

sirinkimai įvyks antrą savaite 
kiekvieno mėnesio, Napoleono 
salėje, 3958 W. 5th avenue.

iPaskutiniame susirinkime 
kuris įvyko balandžio 13 d., pa
sirodė, kad šįmet jau mirė ke
turi nariai, paskiausiai — vėl. 
Gaubienė. Jįern^ pagerbti pir
mininkas Mędalinskas paprašė 
narių atsistoti-Vienai minutei.

Sergančių ir užsimąldavusiu 
narių yra du. ,

Piknikas Gegužės 254ą
Susirinkime pasirodė, kad ge

gužės 25 d./ Kubaičio Darže 
įvyksta Garfield Parko Kliubc 
piknikas. Nelabai gerai, kad jis 
supuola su -‘Naujienų” pavasa
riniu pikniku. Gaila, kąd aplin 
kybės taip susidėjo, bet jau vė
lu supuolimą atitaisyti.;

;Toliau pirmininkas pranešė, 
kad rezignavo Kliubo kdrespon- 
Jentas. Dalyką apkalbėjus, nu- 
tafta išrinkti naują korespop 
drentą jo vietai.
■<\Nors susirinkimas įvyko *Ve- w • . , ___ ________
Įykų dieną, bet narių atsilankė I kas toliau įvyks jūsų-veikime- »kMubų--Chicagoje ir priemios-1 vakare. Įžanga _
nemažai. _ ;Korespondentas. ’ A. A. Čiuose.

Pirma Birutės Mot 
Sąryšio Pramoga 
Gerai Pasisekė

Sutraukė Daug Publikos
Įvykusi balandžio 16-tą die

ną, Dariaus-Girėno svetainėj, 
Birutės Moterų Sąryšio kauliu
kų ir kortų pirma pramoga, 
praėjo dideliu pasisekimu. Su
sirinko daug gražios publikos, 
visi linksmai žaidė, ir, žinoma, 
aimėtojai gavo gražių dovanė
lių. Po žaidimo ir dovanų se
kė vaišės.

Dalyvavo p. Daužvardienė
Publikoj matėsi žymių asme

nų, kaip tai, p. Daužvardienė, 
dainininkė Jadvyga Gricaitė, in
žinierius Juozas Ęenriett ir ki
ti. Simpatiško ponios, pirminin
kė Ona Firantienė, iždininkė V. 
Šležienė ir kitos jų pagelbinin- 
kės stengėsi gražiai priimti ir 
pavaišinti atsilankius svečius.

Padėka
Valdyba ir komitetas širdin

gai dėkoja visiems atsilankiu
siems, ypatingai širdingai dė
koja narėms už suneštas do
vanėles durų prizams ir užkan
džius. '

Bravo, moterys! Lauksime

Iškilmingai Priims 
2 Naujus Kliubus į 
Demokratų Lygą
Ceremonijos antradienį, vado

vaus teisėjas Zuris

Miesto teisėjui John T. Zu
rini piri 
Apskričio

ninkaujant, Cook
Demokratų Lyga

Labdarybei
parengimo tikslas 
likos visas pelnas 

du I skiriamas apšvietai ir kitiems 
kilniems reikalams.

Apskričio Demokratų Lyga ^°» šio 
ateinantį antradienį, bal. 29, | kultūrinis — 
įvesdins į Lygos narius u_ 
naujus politiškus kliubus.

Vienas jų yra Roselandel Atsilankiusiems bus 
naujai suorganizuotas “9th gauti dovanų, kurių 
Ward Lithuanian Democratįp turi daug. Primintina, 
Club”, o antras — “National gimo komisija yra prisirengusi 
Lithuanian Democratic Club tinkamai svečius priimti, o pa- 
of Chicago”. baigus lošimus, prasidės šokiai

Iškilmės įvyks Wm. Po- prie geros jaunuolių muzikos, 
pell’io salėje, 4756 S. Western prje baro bus gėrimų ir valgių, 
avenue 8 vai. vakare. ir mandagiai patarnaus gražuo-

Rodys filmus 1Ss ~ kupiškiet&.
Po susirinkimo ir įvesdini- Sma«“ Buti T«n»e

mo bus rodomi filmai, “The Taip prisirengusi. Komisija 
Ali American Way”. drįsta užprašyti ne tik chicagie-

Lygos pirmininku yra Al. čius, bet ir aplinkinių miestelių 
G. Kum skis, o teisėjas Zuris, Kupiškėnus ir pritarėjus. Tik 
garbės pirmininku. atsilankę patirsit kaip smagu

Prie jos priklauso dabar 15 praleisti valandėlę laiko su ku- 
atskirų lietuviukų politinių Į piškėnais. Pradžia 7 :30 valandą 

. 20c.
Komitetas.

proga ir 
rengėjai 
kad ren-

publika. siliepipjas buvo labai menkas,




