
The First and Greatest Lithuanian Daily i n America

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Ntwj

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

Phone CANal 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

VOL XXVIII
X

Kaina 3c

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered as second-class matter March 7,1914 at tha Post Office at Chicago, DL, 

under the Act of March 3, 1879
H ...............  »■ ................... ■ '■ —.................... j ■ >...................... r................. . ................. ...

Chicago, III., Pirmadienis, Kovo Maręh 17 d., 1941 No. 64

1.0 AMERIKA PADĖS ĮVEIK'? OIKIMOR4

.k- V*

r’<

y.

M ivW,
75 £

GINKLUS GAUS BRITAI IR GRAIKAI GREITAS IR STIPRUS BOMBANEŠYS

Visi amerikiečiai privalės dirbti ir auko 
tis diktatoriams Įveikti

VVASHINGTON, D. C., ko
vo 16 d.—Vakar laikraštinin
kų susirinkime prezidentas 
Rooseveltas pasakė kalbą, ku
ri yra svarbi visiems ameri
kiečiams ir kuri turės didelės 
įtakos užsienyje.

AMERIKOS PREZIDENTAS

F. Rooseveltas pasakė, 
kad kova privalo būti ve
dama, kol bus įveikti visi 
diktatoriai ir išlaisvintos 
didelės ir mfc«Qs~Jautas« A- 
merika ryžtasi dėti "visas 
pastangas diktatoriams įvei
kti. Sumušus diktatorius 
Lietuvos gyventojams v ė 1 
gali būti sugrąžinta praras
ta laisvė.

negales nuolat būti okupantų 
verguvėje.

Kad galėtų būti likviduotos 
diktatūros, visi amerikiečiai 
privalės padaryti atatinkamus 
pasiaukojimus. Pramoninin
kai negalės iš karo sau pelno 
daryti, darbininkai negalės 
bereikalingų streikų kelti.

Europos ir Azijos diktato
riai teneabejoja amerikiečių 
vienybe. Pasaulis žino, kad 
Amerika suprato gresiantį pa
vojų ir jam išvengti visi vie
ningai stojame veikti.

Vokiečiai apsirinka, jeigu 
jie mano, kad pavyks sugriau
ti Amerikos gyventojų vieny
bė. Praeito karo metu jie taip 
pat apsiriko. Vokiečių karo 
vadai manė, kad Amerikoje 
bus sukilimai, maištai ir žmo
nės neis kovon prieš okupan
tus. Apsiriko jie tuo metu 
apsiriks ir dabar.

Daug laiko reikėjo, daug 
kalbų buvo pasakyta, kol pri
eita galutino 
dabar Amerika 
misus su visais 
vieningai ves
bus įveikti ir pavergti kraštai 
išliuosuoti.

Britams ir

nutarimo, bet

diktatoriais ir 
kovų, kol jie

graikams reika- 
Iš Amerikos jie 
Jiems reikalingi

& m

• NAUJtENŲ-ACME Telepluno
Amerikos fabrikai karo laivynui pradėjo stalyti šį modernišką bombanešį, kuris 

į vieną valandą galės nuskristi 350 mylių. Tokio greičio bombanešiai dar negamina
mi jokioj valstybėj. Tuo pačiu metu jis pakels dvigubai tiek bombų, kiek pakelia 
Stukas. Jo skridimo plotis yra žymiąi didesnis už dabartinį armijos bombanešį.

kad šiomis dienomis Mussolini 
įsakė pulti . graikus įvairiose 
fronto linijose. t

Jiis pats sakė kalbas italų ka
rininkams ir įrodinėjo apie ręij 
kalą pulti. Visos jo pastangos 
nuėjo niekais, nes graikai ne
pasitraukė nė vienos pėdos.

Ant kulkosvaidžių lipančius 
italus jie naikino be pasigai
lėjimo. šiomis dienomis graikai 
užmušė 15,000 italų.

Italai nenori 
kariauti į

16

JAPONAI REIKALAUS GARANTIJŲ IŠ 
VOKIETIJOS VADU

Matsuoka išdėstys Japonai bijo Ameri
karininkų pagei

davimus
kos blokados

OKUPANTAI STIPRINA BIUROKRATIZMU 
IR SUSIRŪPINĘ PAKRIKIMU

Įsakyta kurti “ištiki
mus kadrus”

KAUNAS, Lietuva, kovo 16 
d. — Okupuotos Lietuvos pro
fesinių sąjungų centro biuras 
išleido įsakymą, kuriuo prof
sąjungos turi sudaryti speciali- 
nius, ištikimus kadrus įmonėms 
ir įstaigoms kontroliuoti.

Sudaryti kadrai parodė visiš
ką nemokėjimą kontroLuoti 
įmonių, nes visur didžiausias 
pakrikimas.

Naujieji kadrai privalės pa
taisyti senųjų kadrų blogą dar
bą.

Kontroliuos paskir
tus kontrolierius

Skundžiasi valdinin
kų nedarbingumu
VILNIUS, Lietuva, kovo 16 

d. — Naujai paskirti viršinin
kai skundžiasi valdininkų ne
darbingumu.

Tuo tarpu šie skundžiasi są
lygų pablogėjimu. Jie negauną 
tinkamų butų, negali tinkamai 
pailsėti, o vėliau negali ir dar
bo atlikti.

Už neapšildytą butą Vilniuje 
reikia mokėti 100 rbl. mėne
siui. Apšildymas kainuoja 2 
rbl. į dieną. O valdininkas į 
mėnesį gauna tiktai nuo 250 
iki 300 rublių.

Milžiniška Jungtinių Valsty
bių industrija, Amerikos tur
tai ir viso krašto jėgos 'bus 
nukreiptos diktatoriams įvei
kti ir iškovoti visišką pergalę. 
Amerikiečiai žino, sako Roo

seveltas, kad 'Prūsijos auto
kratija buvo bloga, bet naciz
mas prūsokus žymiai pervir
šy j a, jis yra dar aršesnis. Na
cių lyderiai ir jų akli pasekė
jai visa tai vadina “naująja 
tvarka.” Tai yra ne naujas da
lykas, tęsia prezidentas, ir tai 
nėra jokia tvarka. Tai yra pa
prasta verguvė, bet žmonija

gaus laivus, 
orlaiviai ir maistas. Iš Ameri
kos jie gaus orlaivius ir mais
tą. Jiems reikalingi įvairus 
ginklai.. Iš Amerikos jie gaus 
tuos ginklus.

Senatoriai ilgai debatavo 
dėl įstatymo, kuris teikia pa- 
gelbą demokratiškiems kraš
tams, bet kai debatai buvo 
baigti, jis tuojau buvo pasi
rašytas ir užmiršti ginčai. 
Penkioms minutėms praėjus 
po šio įstatymo pasirašymo, 
buvo pasirašyta nuostatai, ku
rie tuojau perleidžia britams 
labiausiai reikalingą 'karo me
džiagą.

ATĖNAI, Graikija, kovo 
d. — Nelaisvėn paimti italų 
karininkai tvirtina, kad italai 
kariauti nenori ir laikosi labai 
indiferentiškai.

Kad galėtų pakelti kareivių 
nuotaiką, Mussolini siunčia į 
fronto linijas savo ministerius. 
Pirmuoju išvažiavo jo žentas 
Ciano. Vėliau frontan išisiųsti 8 
ministeriai:

Pašalintas iš ministerijos ir 
Dino Grandį siunčiamas frontan. 
Pagaliau ir pats Mussolini 'at
važiavo Albanijos frontan, bet 
jo armija pirmyn nežygiuoja.

TOKIO, Japonija, kovo 16 d. 
■— Niekam nepaslaptis, kad Mat
suoka aptans su vokiečių vadais 
strateginius klausimus.

Tvirtinamu kad jis pareika
laus iš vokiečių, fiurerio dviejų 
garantijų. «Hitleris turi garan
tuoti, kad rusai nepuls japonų.

Taip pat turi garantuoti, kad 
britų laivynas bus sumuštai Vi
duržemių juroje. Jeigu šių ga
rantijų neduos, Japonija nepra
dės karo “ašies” pusėje.

TOKIO, Japonija, kovo 16 d. 
— Japonams kelia didelio susi
rūpinimo Amerikos laivyno įsti- 
prinimai pietų Pacifike. Ame
rikos karo laivai galčis ne tik
tai skandinti japonų laivus, bet 
galės ^blokuoti Japoniją.

Be to/vJie galės pristatyti pa
kankamą ginklų kiekį 
šėkui, kuris galės dar 
kenkti japonams. '

Šitokių perspektyvų
doje japonai negali vesti karę 
dar ir su britų laivais.

KAUNAS, Lietuva, kovo 16 
d. — Nauji komunistų skiria
mi kadrai privalės kontrcl uot: 
sovietiškus k operatyvus ir vai ;- 
tybines parduotuves.

Taip pat jų priežiūrai bus 
payestas pr'žiurėjįmas ligoni 
nių, nacionalizuotų namų, vai-

Gulbinų kaime “or 
ganizuojasi” ko

lektyvas

Čankai- 
daugiau

akivaiz

300,000 BRITU SKUBA GRAIKIJON
Visi aprūpinti mo
derniškais ginklais
BELGRADAS, Jugoslavija, 

kovo 16 d. — Diplomatiniuose 
sluoksniuose turima žinių, kad 
300,000 britų kareivių skuba 
Graikijon.

Graikiją jau pasiekė 100,000 
kareivių, tuo tarpu kita kariuo
menė plaukia į paskyrimo vie
tas.

Dalis gen. Wavell divizijų, ku
rios kovojo Afrikoje, jau ran
dasi pietų Graikijoj. Britų ka
reiviai išlipa pietų Graikijos uo
stuose ir automobiliais skuba 
į šiaurę.

keičia! nepradėtų pulti pirma 
laiko Graikijos ir kad nebūtų 
amunicijos trukumo atplauku
siems ir kovą pradėjusiems ka
reiviams.

Jugoslavija neklau 
so nacių

Vokiečiai tyli apie 
britus Graikijoj

Ginklai anksčiau at 
vežti Graikijon

BELGRADAS, Jugoslaviją, 
kovo 16 d. — Turima žinių, kad 
britų transporto laivai pirma 
atvežė didžiules ginklų atsarga* 
ir tiktai vėliau atvežė karei
vius.

Taip pasielgta todėl, kad vo-

BELGRADAS, Jugoslavija, 
kovo 16 d. — Vokiečių diplo
matai daro didelį spaudimą 
įtraukti Jugoslaviją į “ašį”, bet 
ligi šiam metui jos įtraukti ne
galėjo. 
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Kai Jugoslavijos valdžia bu
vo informuota apie didelę bri
tų karo jėgą Graikijoj, tai vi
sai atsisakė prisidėti prie karo 
sąjungos.

Jugoslavai sutinka pasirašy
ti nepuolimo sutartį, bet atiSisą* 
ko leisti vokiečių kareivių j sa
vo terįtoriją.

BERLYNAS, Vokietija, kovo 
16 d. — Vokiečių valdžios at
stovai nei vienu žodžiu neko- 
mentuoja apie britų armiją 
Graikijoj. ;

Vokietijos gyventojai nežino, 
jog jų kareiviams teks susidur
ti su stipria ir moderniška bri
tų kariuomene.

Vengrijoj vokiečiai paskelbė, 
jog britai turės gintis su nu
gara' atkreipta į jurą, todėl ir 
pranašauja britams antrą Dun- 
kirkėiB nelaimę. Vengrų spauda 
Vokietijon neįleidžiama.

Amerikiečiai veikia 
greitai

WASHINGTON7"D. C., kovo 
16 d. — Kongreso finansų ko
misija, norėdama parodyti, kad 
ir demokratai moka skubiai 
veikti, ne vien tik diktatoriai, 
vakar patvirtino prezidento 
reikalavimą dėl 7 bil jonų.

Antradienį visas reikalas bus 
diskutuojamas kongrese.

Spėjama, kad opozicija šiam 
Įstatymui bus žymiai mažesnė, 
nes visi mano, jog užsieniams 
reikia parodyti Amerikos vie
ningumą.

ta iš įvairių asmenų ir joje ne
privalo būti , jokios politiški 
simpatijų žymės. .

Willkie mano, kad tokia 
misija galėtų dar labiau 
jungti amerikiečius.

ko
s.i-

Naciai suėmė Ameri 
kos reporterį

BERLYNAS, kovo 16 d, — 
Vokiečiai paskelbė, kad polici
ja areštavo Amerikos laikrašti
ninką Rięhard C. Hottęlet.

Jis apkaltintas šnipinėj imu ir 
bus perduotas 1 karo teismui. 
Vokiečių policija du kartu jį 
jau buvo areštavusi. «- 1938 m. 
pirmą kartą jį areštavo, k^i jis 
rinko inedžiągą apie žydų per
sekiojimą Berlyne.

Tais pačiais metais jis buvo*
ATfiNAI, Graikija, kovo 16 areštuotas, kai 'rinko žinias 

d. — Graikų radijas paskelbė, apie žydų išsiuntimą Lenkijon.

Išmestas mokytojas 
komunistas

NEW YORK, N. Y., kovo 16 
d. — Kolegijos fakulteto prezi
dentas šiandien atleido nuo 
darbo mokytoją Morris Scha- 
ppes.

Jis priklausė komunistų par
tijai ir visą laiką stengėsi plėš
ti mokinių tarpe Rusijos dikta
tūrai palankias idėjas.

Kai tiktai buvo ištirta jo pro
pagandos įtaka mokykloje, ypa
tingai nepilnamečių mokinių 
tarpe, tuojau jis išmestas iš 
mokyklos.

Kanados angliaka
siai Gibraltare

LONDONAS, Anglija, kove 
16 d. — Karo vadovybė skel
bia, kad antras Kanados karo 
jėgų vienetas pasiekė Gibralta
rą, kad galėtų padėti baigti įsti- 
prinimus.

Kareivių tarpe yra daugelis 
anglio kasyklų specialistų. Yra 
daug inžinierių, kurie Kanadoj 
dirbo prie tunelio

Kai darbas bus 
Gibraltaras galės 
mėnesių apgulą.

darbų, 
baigtas, 
išlaikyti

tai
18

Užmušta 15,000 italų

Willkie siylo apsau
gos komisiją

WASHINGTON, D. kovo 
16 d. Wendęll Wilįkie 
no, kad prezdentas geriau ga* 
lės atlikti savo pareigas, jeigu 
jis sudarys apsaugos komisija 
ir dalį karo reikalų pą^es jai 
vesti. . _•>' ' ’

' ; ’ . i •

Ta komisija turi būti sudąry

Britai patenkinti 
Roosevelto kalba
NEW YORK?N? Y., kovo 16 

d. — Britų radijais, komentuo
damas Roosevelto kalbą, pasa
kė, jog ji sukėlė didžiausią 
džiaugsmą visuose gyventojų 
sluoksniuose. Visi yra dėkingi 
Amerikos prezidentui ir visiems 
Amerikos gyventojams.

Jeįgu Ghurchill stovės viena
me fronto gale/ O Rooseveltas 
kitame, tai demokratija laimės, 
sako britai. Gyventojai paten
kinti, nes Rooseveltas neužmir
šta darbininkų ir paprastų žmo • 
nių.;

ORAS
Giedrą ir šalta.
Saulė teka 6:02 v. r., leid

žiasi 5:56 v. v.

Valdžia imasi šių priemonių, 
kad užkirstų kelią biurokratiz
mui. kuris labai greitai LįglJL 
voje*įsistiprino ii4 viską .pakrile
de.

KAUNAS, L'etuva, kovo 13 
d. —- Komunistų laikraščiai la
bai patenkinti, kad Gulbinų 
kaime, Akmenės valsčiuje “or
ganizuojasi” ūkininkų kolekty
vas:
, -Girdi, 6 susirinkimo dalyv’ai 
“pareiškė noro stoti į kolekty
vinį ūkį su visu turimu inven
torium, grūdais, gyvuliais ir

Norėjo nušauti japo
nų premjerą

ŠANCHAJUS, Kinija, kovo 
16 d. — Japonijos ministeris 
pirmininkas, princas Konoje, 
praleido 26 dienas ligoninėje, 
kol jo nervai atsigavo nuo pasi
kėsinimo, ruošto prieš jo gyvy-

Japonų cenzūra nepraleido nei 
'vienos žinios apie pasikėsini
mą.

SAIGON, Prancūzų Indokini
ja, kovo 16 d. — Japonų karo 
laivai, kurie senai atvyko į Sai- 
goną, pamažu išvažiavo. Pirma 
išplaukė kreiseriai, o vėliau 
juos pasekė ir kiti laivai.

Turima žinių, jog Indokini- 
jos uostus apleido ir kiti japo
nų karo laivai.

Prancūzų valdininkai nustebę 
šitokiu manievru ir nežino iš
plaukimo priežastis. Karo lai
vai išplaukė į kitas karo zonas.

Komunistai patenkinti, ne> 
ūkininkai tai daro “laisva va
lia”, visame kaime atsirado 6 
žmonės.

Kuria bedievių orga
nizacijas

KAUNAS, Lietuva, kovo 16 
d. - Skelbdama, kad Vilikijoj 
įsteigta bedievių organizac’j i. 
kuri prisilaiko Rusijos bezhož- 
nikų principų.

Bo’ševikų partija yra nus:- 
slačiusi tokias organizacijas 
steigti visoje Lietuvoje. Laisva
manių organizacija yra išardy
ta.

Grinkiškyje surengtas Leni
no mirties paminėjimas. Apie 
Lenino apaštalavimą aiškino 
rusai S.vanov ir Izrael. Žmo
nės rusiškai nemoka, todėl kal
bėtojų visai nesuprato.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Britai paskandino italų kareivių transporto laivą. Daug 

vežimų kareivių paskendo, bet Mussolinio duktė Edna tapo iš
gelbėta.

— Berlyne maršalams ir generolams Hitleris pasakė kalbą, 
kurioje pabrėžė, jog jokia užsienio parama neišgelbės Anglijos 
nuo žlugimo.

— Britų karo jėgos sparčiai stumiasi pirmyn Abisinijoj ir 
artėja prie Addis Abeba-Džibuti geležinkelio.

— Kelios britų firmos, kurios turėjo fabrikus Amerikoje, 
perleistos Amerikos bankams ir Šerai bus parduodami amerikie
čiams. Jų vertė siekia bilijoną dolerių.

— Ateinantį mėnesį bus registruojamos visos Anglijos mo
terys. Jos bus mobilizuojamos karo pramonės darbams.

— Pulkininkas Donovan transatlantiniu orlaiviu šiandien 
išskrido iš Lisabono j Washingtoną. Jis važinėjo karo diplo
matijos reikalais.

— Britų aviacija smarkiai bombardavo Albanijos miestus 
ir padegė Berati gazo fabrikus.

— Velykų metu vokiečiai uždraudė civiliams naudotis ge
ležinkeliais.

—• Graikai, turkai ir jugoslavai labai patenkinti Roosevelto 
kalba. Jugoslavai visiškai atsisakė įstoti “ašin”.
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NIemorandum onthe Independence 
o f Lithuania

By JUOZAS J. HERTMANAVICIUS

Prussia Lithua-

ASPAN OF TIME from February 
16t 1918 to February 16, 1941, 

covcrs the history of the rise and 
fall of the Republic of Lithuania, 
whilc the changing fortūnos of the 
Lithuanian nation extend far into 
remote past.

Conceived in the doetrine of 
Woodrow Wilson that “No nation 
shall 
over

seek to extend its policies 
any other nation or people 

the Republic of Lithuania vvas 
in s.pirit on February 16, 1918, 

the Lithuanian National

reason left Lublin. 'The king vvas 
enraged, and siding vvith Poles ced- 
ed to Moscovv and 
nian de.pendancies of Prussia, Po-
lesie, Volhynia, Kiev, Podolie, and 
other Lithuanian provipces, vvhich 
so i____________
Lithuania, that 
lords finally agreed to accept the 
Polish terms rather than to carry 
vvar 
and 
vvas 
lošt 
in the south būt also half interest 
in Livonia. The great injury done 
to Lithuania by Poland vvas keenly 
felt by the Lithuanian lords, and 
the relations betvveen the two 
countries ever sinoe the Act of 
Lublin vvere inimical to the best 
interest of both countries. The fric- 
tion continued betvveen Lithuania 
and Poland for tvvo čenturies. Cor- 
ruption of thte ruling class, serv- 
ing the interest of foreign povvers 
often openly and shamelessly and 
the oppression of the masses of 
the peaple rendered both Lithuania 
and Poland impotent. Foreign in- 
fluences dominated both countries, 
and the fall of the Commonvvealth 
had become inevitable.

The partition of the Common
vvealth in 1773 vvas the first war- 
ning of the imminent catastrophe. 
In 1793 vvas the second vvarning, 
vvhich likę the first, past unheeded, 
.and vvas follovved by the third and 
the finai partition of the Common-

Song of The Times
Oh, ‘Marie—don’t you see 
What orange stamps ęan buy; 
Things for Papa and Bambino, 
But.no cigarets and .no vino;
Oh Marie, oh Marie,
You can even buy Pastafazoola; 
Pay vvith your stamps, C. O. D.— 
Oh Marie!

er Lithuanian provinces, vvhich 
vveakened the Grand Duchy of 

the Lithuanian

on two fronts — with Moscovv 
Poland. The Act of Lublin 

made under duress. Lithuania 
not only her great provinces

ger Lithuanian generation. We 
spotted Aldona Barkus, Ray Bartz, 
and his gal, Litlian Jokubonis, Pe
ter Kazėnas etc.

Nieks and Nocks—
Overheard these at a stag par

ty: Women won’t have fcn equal 
standing until the sign reads 
“Drive Carefully. Women at Work”

The giri with the face that is 
her fortune, often has a tongue 
that is her misfortune.

It’s all in the way it looks in 
print, “too .poor to marry, and two 
poor and married.” Lillian Zakes.

PIRMYN
SHARPS AND FLATS

L

isn’t 
the “Torrea-

To Complete Mountain Memorial
įSįįįj

P

m M ,'JIEN Ų'-ACME TTelephotp
LINCOLN BORGLUM, son of the late Gutzon Borglum, who 

may be asked to complete his father’s granite memorial carvings 
on Mount Rushmore in the Black Hills of South Dakota, by the 
memorial commission.

9

vvould “Car- 
“Torreador”?

I lie World a t a Glance
£>r. E. G. Funkay

Organizęd Labor and National 
Defense

boru 
vvhen 
Council in Vilnius, the ancient Ca
pital of Lithuania, founded by I vvealth in 1795. 
Grand Duke Gediminas in 1323, ge Continued)
adopted a Resolution proclaiming 
Lithuania an independent statė.

At that time Lithuania vvas oc- 
eupied and administered by the 
German military forces, as a re
sult of World War No. I, in vvhich 
Russian empire participated and 
vvas defeated by the German arms. Į Could Be

Before Germans had driven .the Today being St. Patrick’s I 
Russian army and administration vvonder hovv many of us wore 
from Lithuania in 1915, the couhTfypbmething grecn down to the of- 
vvas subjected to the Russian rule, | fice. This is one day in the year 
by virtue of the lašt 
the Lithuanian-Polish 
vvcalth in 1795.

Lithuanian .political 
vvith Poland began in 
Poland tendered her crovvn to the 
povverful grand dūke of Lithuania, 
Jogaila (Jagello), vvho founded the 
lašt Jagellonian dynasty that ruled 
Poland, Russia and Lithuania up 
to 1572, whcn the lašt Jagellonian, 
Sigismund August passed avvay,

birutė

partition of everybody could be an Irish lac 
Common-Įor lassic—just by vvearing grcen.

, .. Jots and Dots
ioocCatlRnS Thc Melody Mill

’ W en I racts Ray Termenas 

and
’ | eye 

fact 
lots 
right partner.

Educational—If you •^1^, ie«li<4i ik* X V4 u vv UJ , I
vvhile his eldest brother vvas the ec* touiing plants, 
king of Bohemia and Hungary.

By accepting the Polish crovvn 
and marrying the youthful queen 
of Poland, Hedvvige, Jogaila estab- 
lished a personai union betvveen 
Lithuania and Poland, vvhich 
brought into Lithuania some fun
damentai changes in religious, so
čiai, administrative, mjlitary and 
political realms. The introduetion 
of the Roman Catholic cult into 
Lithuania disturbed the relations 
vvith her Russian dependents, pro- 
fessing Greek Catholic cult, vvhile 
the creation of class distinetions 
disrupted thc national unity.

Administrative and military re-: 
forms, made by Jogaila in 1387, 
vvere modeledd on the Polish .nat- 
tern. Polish priests and noblemcn 
settleri in Lithuania and bėgai' 
propaganda aiming at polonization 
of Lithuania. Creation of thc noble 
caste began. Nobility sought to 
gain all the conceivable privileg- 
es at thc expense of the msases 
of the .ocoplc, vvhich in the long 
run vvere converted into series, de- 
prived of all the .political, sočiai, 
cultural and cconomic rights. Na
tional unity of the Lithuanian na
tion was disrupted, and the power 
and glory 
Lithuania

Tovvard 
nian era 
land realized that thc growing| 
povver of Moscovv in the east, and 
of Prussia in the West, foresha-l 
dovved great danger to the existence 
of the tvvo countries. Sigismund 
August, prompted by Polish clergy 
and nobility, determined to form a 
parliamentary union of Lithuania 
vvith Poland. Such a union was 
brought about by the joiht diet of 
Lublin in 1569.

The diet of Lublin vvas in' ses- 
sion for about cight months, during 
vvhich time the eonfliet of interest] 
of the tvvo nations had become so 
sharp that the Lithuanians sought 
to break up the diet, And for this

of the Grand Duchy of 
gradua’ly diminished. 
the cnd of the dagelio- 
both Lithuania and Po-

Ballroom at- 
and his one 
blonde, blueonly—charming

Sylvia. Ray acknowledges the 
that dancing is a 
of fun providing

pleasure anc 
one has the

Torreador—
The average layman, if asked 

what he knows about “Carmen”, 
will almost invariable ask, 
that where they sing 
dor song?”

And, after all, what 
men” do without her

PIRMYN has put the job of Es- 
camillo, the torreador, in the cap- 
able hands of Al Brazis, 
can be no doubt as to the 
of the performance he will 
the dashing torreador who 
the fancy of Carmen.

There 
ąuality 
give as 
catches

The Unbelievable Story of Jan Valtin

remaipthree more weeks 
the Goodman theatre re- 
from the mighty voices of

Soon—
Only 

before 
sounds
PIRMYN as they give out on the 
“Habanera”, “Torreador Song” and 
a mulitude of others.

On *-April 6, at -2:00 P. M. the 
eurtain will rise on the first z per- 
formance in America of “Carmen” 
in Lithuanian. All vvho have not 
done so as yet, are urged to get 
their tickets as soon as possible. 
This vvill truly be an event une- 
qualled on the Lithuanian stage.

are interest- 
well here’s 

one you shouldn’t pass up. Mail 
your requests for tickets to The 
Chicago Tribūne, 435 No. Michigan 
Avenue. I am sure you will enjoy 
this plant tour through the world’s 
greatest news,paper.

Take Note—
If you find that your boyfriend 

is letting you down, why not let 
Birute Chorus take you around? 
And if you find life is getting a 
little dūli, then you should come 
and see what fun, pleasure and 
entertainment we choristers have 
here at Sandara Hali.

Book by German Who Was Commiuiists’ Agent Is 'Too Good 
to Be True' būt Skeptics Who Have M et the Author 

Believe He is 'Capable o f Anything’

Mistakcn Idcntity—
At a recent Sunday rehearsai oft 

the LKM Chorus, the members 
were tendered a dinrier. During 
the course of the meal one of its 
members (female) said she would 
likę to sing a song from the great- 
est show ever attended by 
chorus. She then sang 
more popular numbers 
men”!

Miss, it’s PIRMYN’S
not L. K. M.’s you were referring 
to. Remember the date —April 6, 
Goodman theatre.

take them at their word. Some^sus- 
pected another literary hoax, ques- 
tioned whether there actually was 
a Jan Valtin.

Today, at 36». Valtin- lives with

Organizęd 
a very important part in our na-’ 
tional defense. Both the American 
Federation of Labor and the Con- 
gress for Industrial Organization 
have recognized this fact by com-, 
ing out squarely against totalita- 
rian dictatorship and for full pre- 
paredness. Labor’s support of Pre- 
sident Roosevelt’s anti-Axis fo
reign policy is only natūrai, because 
vvorking men are strong believers 
in true democracy. They are there- 
fore the first 
nazism.

If vvorking 
by organizęd 
ai enemies of dictatorship and the 
natūrai defenden of 'democracy, 
vvhy do we novv hear so much 
about strikes in defense Industries? 
Is this country threatened vvith 
an avalanche of strikes vvhich vvill 
cripple our efforts to become the 
“arsenai of democracy?” From vvhat 
greets the ear over the radio and 
the eye through the press, one 
vvould conclude that this country’s 
noble effort at pre.paredness is be
ing hamstrung by strikes vvanton- 
ly called or threatened by labor 
unions? >

Just the opposite is the case! To 
begin vvith, there have been no im
portant or long-lasting strikes since 
vve seriously starteri our defense 
program. Again, during the past 
year, there have been fevver strikes 
and less loss of production because 
of strikes than in any other tvvelve 
months since the depression. More- 
over, there 
during the 
try vvhich 
there have 
has been at vvar.

labor is bound to play

victims of fascism or

the 
one of the 
from “Car-

show, and'

Bear In Mind
With April Fool’s Day approch- 

mg, most of us will make promises 
again this year to be especially 
carcful not to be made a fool df. 
In his book, “Forbcs Epigrams”, 
B. C. Forbcs says: “If you can 
successfully guard against it the 
other 364 days of Ule year, you 
can afford to be made a fool of dn 
April Ist.

So Sorry—
Our prcsident’s sister, ’Wande 

Prane is recuperating 
operation, so sorry to 
Wanda, hope you’H be 
us soon.

Short-Legged—
The men were rehearsing ^a 

wheel turn for a scene in “Car
men.”

Stephens yelled—“make the turn 
in 2 counts!”

Johnny Petraitis (our little miteli 
chimed in—“How do you cxpcct 
mė to do it in two counts?”

P. S. — Johnny was placed 
the inside, where he could 
iii two.

Rough—
Should 

as rough 
during the giri mob scene 
first act?

And they call them the
sex.

do
on 
it

from an< 
hear thjis 

back with

Party the 
the thing! 
fine enter-

of 1989. Bethlehem Steel Corpora
tion, vvith more defense orders, har- 
vested more richly. Its eaming 
vvere $48,677,000. or $14.04 a share. 
This vvas one-sixth better ithan the 
earnings of 1939, the best year in 
Bethelehem’s history.

The vvorkers, 
that 
and 
fęvv 
fąt Yet the workers are 

risįng <cost of living 
down the buying povv- 
vvages. Real vvages, in

with
euts
their
vvords .are decreasing vvhile

Since the 
rea ližes this f act,

n

men, as represented 
labor, are the natur-

of course, know 
General Motors, U. S. Steel, 
Betheleham Steel and not a 
other firms are making such 
profits.

faced 
vvhich 
er of 
other
profits are inereasing. 
vvorking man 
knovvs that he is beoing squeezed, 
can anybody blame him for vvant- 
ing to push his vvages up, at least 
as fast as the cost of living climba? 
Nobody acąuainted vvith the facts 
vvill blame the vvorker.

have been fcvver strikes 
past year in this coun- 
is štili at .peace than 
been in Britain, which

Management sees the 
iabor’s claim in that

the World War camc 
millionaires, some people

Būt Big Business, vvhich largely 
Controls the radio and the press, 
strives to hide the plain facts, 
and hence to make it appear that 
the vvorkers are atempting to ham- 
string our defense program. The 
acceptance of most of the vvorkers’ 
demands by William S. Knudsen 
and Sidney Hillman to settle the 
threatened Strike at Bethlehem 
Steel indicates that the Office of 
Production 
farness of 
dispute .

Out of 
many nevv
say as many as 30,000. At that 
time the dollar-ayear-man in Wa- 
shington often tumed out to be 
little more than a swindler let 
loose i n the national treasury. In 
this war thus far, the excess pro- 
fits tax is easier on business men 
than was the similar tax in the 
World War. Whilc many business 
men are patriotic, not a fevv others 
insist upon big profits in return 
for, their love of .country. Their.. 
love of democracy and frėedom iš 
too often mainly love of a svvollen 
stream of gold.

The vvorker, too, is sūrely wor- 
thy of his hine—worthy of a de- 
cent vvage, vvhich is important in 
a modern democracy. For maintain- 
ing the demoeratie vvay of life, and 
for upholding the already too-lovv 
Standard of living among our vvor- 
kers, labor unions and collective 
bargaining are vitally nccessary. 
With capitalistic democracy de- 
stroyed or threatened in a large 
part of the vvorld today, it is im
portant that the pillars of that de
mocracy bb maintained intact. And 
one of those vital pillars is labor 
unionism.

The swift mounting in production 
of war materials, both for our own 
military forces and also for Bri- 
tain’s, is eloquent testimony that 
organizęd labor has put its shoul- 
der to the vvheel of defense. For 
in more than one important field, 
such as building war vessels ancį 
airplanes, America is ahead of 
schedule.

Why then, • this sudden hue and 
cry about strikes and threatened 
strikes? In the words of Poor Ri- 
chard, Franklin’s homdly philoso- 
pher, “Somebody has an axe to 
grind”. And that somebody con- 
sists of certain povverful business 
men and organizations that have 
never sincerly accepted labor unions 
and collective bargaining as a ne- 
cessary part of our .present econo- 
mic system.

These business men, powerful if 
not numerous, want to vveaken or! 
to destroy organizęd labor for two 
reasons: First, so that they may 
reap the lion’s share of the profits 
from war contracts. Second, so 
that they may have a freer hand; 
with the workers at present and 
also when the war is over. Those 
business men are using the crisis 
as a chanco to hamstring organizęd 
labor.

With such business men patriot- 
ism comes second, third, fourth, or 
even lower down the sqale. Fun
damentai with them are big pro
fits from defense contracts and a 
whip hand over labor, both novv 
and when the crisis is over. Not- 
long ago some of these business 
men even praised Hitler as just the 
lad to smash labor unions and to 
put labor in its place. Henry Fordt 
we mušt not forget, was highly de- 
corated by Adolph Hitler; and the 
Ford Motor Company has an ex- 
ceedingly bad record as violator 
of federal labor laws. 
company has managed 
war contracts.

That Industries having
tracts are making splendid profits 
is seen by glancing at the net. 
earnings Of three big concerns en- 
gaged on defense orders. General 
Motors for 1940, after paying all 
regular and excess profits taxes, 
showed net earning of $195,500,000, 
or $4.32 per shanę of oommon stock, 
as agajnst $4.04 a share for 1089. 
Evjdeently, tbep, despjte hitfher 
war taxes, Genęral Motors made1 
biggcr net .pro'fits in 1940 than iu 
1939. The United States Steel Cor
poration, too, reporteri net profits 
of $120,181.000, or $8,84 a 
the highest since 1930, and 
than double the $41,236,000

JAN VALTlbP-L'a modern Jean 
Valjean. Did thė į German former 
Communist author. of the much 
discussed book, “Out of the Night,” 
see himself as the incarnation of
Victor Hugo’s huro of “Les Mise-'his 17 year. old American bride in 
rables” when. he,.j,‘Chose the alias’a remotę fąrmhouse some distance 

’ • • 1 1 ’■ ’ ’ *•- - 1 out of Nevv York City. It is reach-
ęd by a vvinding drive, on vvhich 
a visitor is visible long before he 
can reach the hideout. And it is 
proteeted by a huge beast of a 
dog, “a Great Dane vvhich some 
mutt in him”, that vveights 200 
pounds and “vvhen he stands can 
put his pavvs on my shoulders”, 
Valtin described the brute to 
Nevv York Times representative 
a surreptitious intervievv.

Digging Out The Facts.
Hovv much of this aura of mys- 

tery that surrounds Valtin today is 
real and hovv much stage setting ip 
a subject of controversy among 
the skeptics.

The nevvspaper PM, vvhich has 
been accused of radical leanings 
in an intellectual sort of vvay, as- 
signed Kenneth Stevvart to dig out 
the facts. Stevvart discovered that 
there really is a Jan Valtin (nee 
Richard Krebs) and that 
under proteetion of the J. 
Hoover FBI. Furthermore, 
intervievv vvith the former
munist in the home of the latter’s /
mother-in-lavv in Greenvvich Vil- 
lage, .Stevvart vvas convinced that 
“He’s capable of damned near any- 
thing, including vvriting ‘Out of 
the Night.’”

Valtin stands 6 feet 2 and vveighs 
190 pounds. His right ear isn’t 
much good. Hc vvas slugged on 
that side vvitht a loaded club. The 
upper teeth on the right side of 
his javv are misšing. Būt he laughs 
often, for he considers. himself 
fairly safe and very lucky. Not 
even the mysterious deaths recen- 
tly in this country of tvvo other 
former Communist activists have' 
dispelled his feeling of security.

theunder which ,‘hęp. published 
blood curdling story of his advent-. 
ures?

Both are storieš of persecution. 
Būt Jean Valjean, u had only one 
nemesis, Tie i/i4qfatigable Javert. 
Jan Valtin, ,as hę. teJJs his own 

ruthless

r -

Jan Valtin, ,as hę( teŲs 
story, has many—the
agents of the Russian GPU and the 
German Gestapo, who are said 
štili to be on his tfail.

<fOut of the Night” is the mdst 
sensational book of / a generation. 
Its publishers speak of it as an 
“incredible biography,” and many 
revievvers have been inclined to

a siek man be treated 
as Johnny Rukstala vvas, 

in the

vveaker

Questionnaire—
; Another chorus member 
ceived his questionnaire from Un- 
cle Sam. This time it’s—hold your 
breaths our prexy, John Rukstala. 
Yep, it vyon’t be long now.

has re-

as
a- 

in

Be- 
re- 
the

Tons of Fun—
Ąh, that Coca Cola 

chorus gavo vvas just 
Delicious rcfreshments,
tainment by, “Junior”, Frank Dan- 
brauskas; wc enjoyed his apron 
dance! We all hąd a grand time 
and here’s hoping vve have more 
of these svvell get-togethers.
Cuffnotes—

The members ~ extend 
greetings 
our nevv

Many 
say that
a fine column.

With Griff Williams playing ,at 
the Trianon Ballroom, it seems, 
tlut lw> orcl>e>tra dravvi thę youn-

Farevvcll—
“Punchy” had the whole army 

down to rehearsai Friday. And did 
the girls love the attention shovv- 
ęred upon them by the boys in 
unifprm. Follovving rehearsai, ai) 
tetired to Kazy’s for an evening of 
fun.

hearty 
to Peter Kazėnas one of 
members.

agrec with me; vvhen I 
Al Grigg surc does write

Think or Cohse^uences—
Don’t forget the date—Saturday, 

March 22—at Syrcna’s Hali — a 
suprisc of sUrprises avvaits you a t 
this affair. Comc one! Come all!

Remember—
Your tickets and ads—

M. t. Dome.

Lithuanian Youth 
Society
' On March 12th,1 Vytautas F. 
liajus, our dancing instructor, 
turned from his lašt trip of
season. Hė visited the State Teach- 
er’s College . at Muncie, Indiana; 
Hafim College, at Harim, Ohio; 
Central YWCA a t Canton, Ohip;- 
National Union College at Alliance,,' 
Ohio and Wayrie University at 
Detroit, Mich.

A little might be said about what 
he does at each college. First hc 
usually dances several folk dances, 
always including Severai Lithuani
an numbers. Ofteri he has to give 
a talk about Lithuania. because 
most of the students have never 
heąrd of Lithuania. He also carries 
several pieces of Lithuanian art 
and vveaving. While at Wayne Uni
versity at1 Detroit; the Lithuanians 
there cooperated ijh hhving an ex-. 
h-ibit and socią-1.} Sometimes he 
teaches seVerftl folk dances, and 
at the YWCA in Canton (Ohio) 
he had people 70 and 80 years 
among his “pu.pils”. Often hc con- 
fers vvith the instructors about 
folk dances?

Since our instrUctor is back, re- 
hearsals vvill be placed in high 
gear.' It vvill riot be a very diffi-t 
cult task because Birutė Kremianis 
has been tesiching the group the 
essential steps.

i
Some of the group have been 

conferring vvith “Pirmyn” about' 
the dances that out group vvill per-’ 
form in the opera “Carmen”. Our 
ovvn Easter Day concert’s rehear- 
sals are progressing wonderfully. 
It appears to be the ‘‘best’’ that 
our group lias ever produced.

Al Juncvitiua

he js 
Edgar 
in an 
Com-

Chicago Lith. 
Youth Society 
To Hold Sočiai
Free To Members, Young and Old

get-together, 
held by the 
vvill be held 

auspiccs of the

Darius-

of the
Severai

Valtin’s boyhood, as he telis 
it, vvas tragic. His fathejr vvas a 
German ship inspector, and the 
family follovved him to 
lands.

of
Yet that 
to secure

vvar cort-

many 
'One result of this noma- 

dism was that by the time I was 
14 J špoke, aside from m y native 
language, fragments of Chinese 
and Malay, and had a smatterjng 
of Svvedish, English and Italian. 
Another upshot was that I aęqul-‘ 
red early a consciousncss of .infer- 
ioriiy toward boys whd had expp- 
rienced their boyhood in one coun- 
try. I retaliated by regarding with 
childish contėjrnpt the healthy ma- 
nifestations of nationaljshi.
boy was an outlandcr and an out- 
cast wherever the family lived.

(To be eohtihued)

The

An old fashioned 
reminiscent of several 
organization lašt year, 
again under the
Youth Committee of the Chicago 
Lithuanian Society a week from 
Saturday, March 29, at the 
Girėnas Legion hall.

Paul Ridikas, chairman 
committee, announced that
hundred invjtations have been sent 
to members 35 years of age and 
under, lašt week. Hovvever, since 
the segregation of young peoples’ 
cards in the files has not been 
coinpleted, many who fall into this 
category will not receive notices 
by mail. They are nevertheless 
weloome to attend free, bringing 
their pass books as proof of meni- 
bership.

Older members who would likę 
to attend can also gain admittauce 
by showing their pass books. There 
will be a charge of twcnty-five 
cents to non-members.

The evening vvill feature 
ing, community singing, and 
gay surprises.

This vvill be the first 
spdnsored by the committee
the leadership of Paul Ridikas 
ivho Teplaced Algird Rulis <o re- 
present the youth of tlw organi
zation on the board of directors 
when the latter refused to accept 
the candidacy during the recent 
annual cJection. BRfiL

danc- 
many

affair 
under

share, 
mojfe 
pfofit



b

Pirmadienis, kovo 17, 1941
T

NAUJIENOS, Chicago, III.
J. A. Daugminas BEISBOLININKAS GYDOSI

Rusų Bolševikų Smurtas ir Lietuva
(Tęsinys)

Ilgai neteko laukti. Vos spėjo 
baigtis Suomijos karas su So
vietais, šie ėmė be jokio pagrin
do kibti į Pabaltijo kraštus. 
Šiuo žygiu pirma puolimo auka 
tapo ne Estija, kaip 1939 m. ru
denį, o Lietuva, šit gegužės 
mėnesį, kai Vokietija baigė 
triuškinti Prancuzijų, pasirodė 
garsioji TASS-o telegrama, ku
ria Lietuva kaltinama provo
kuojanti joje esamas raudono
sios armijos įgulas. Nors vi
siems, saviškiams ir pašalie
čiams, buvo aišku, jog telegra
mos paskelbti faktai pramany
ti, jog tai melas, paties Moloto
vo sugalvotas, Lietuvos vyriau
sybė, gindamos nuo tokio žiau
raus priekaišto, sudarė komisi
jų jam ištirti. Kviečiami raudo
nosios armijos atstovai joje da
lyvauti atsisako. Faktai esu taip

1
nui priimtina. Min. Pirminin
kas ir kariuomenės vadovybė, 
dėl tam tikrų motyvų, su dau
guma ministrų nerado galima 
ginklu priešintis. Davus teigia
mų ultimatumui atsakymų, sa
koma, buvęs pažymėtas ir vy
riausybės protestas, jog Mask
vos reikalavimai prieštarauja 
sutarčiai, jos pasirašytais 1939 
m. rudenį, ir Lietuvos konstitu
cijai.

Tačiau vyriausybe, sutikusi 
revolverio grasoma, su ultima
tumu, nusižengė konstitucijai, 
nes niekam nėra leista geruo
ju, nesipriešinus, atsižadėti Lie
tuvos suverenumo. Ir formaliu

yra visiškai neteisėtas, teisiškai 
bevertis, nes jam truko Prezi
dento ir Seimo pritarimo. Mas
kva žinojo tų juridinį akto de
fektų, dėl t<> jos spaudimu no-

aiški, kad nesanti reikalinga ir 
komisija. Geriau butų, kad vy
riausybė prisipažintų kalta. Aiš
ku! Sovietai begėdiškai laužo 
sutartį, jų prieš kelis mėnesius

si Maskvon min. pirm. Merkį. 
Molotovas tik kreitėja, neduo
damas pirmininkui nušviesti 
dalykų, gųsd’na ir grūmoja, ti-

zijų. Sako, netrukus jos busian
čios patiektos užs. reik.7minis
trui Urbšiui, tuomet dar liku
siam Maskvoje, ar jgal. minist
rui Natkevičiui.

gauti iš jo reikalingų parašų 
Kai nepasisekė grąžinti, Maskva 
vertė Min. Pirmininkų toliau 
laužyti konstitucijų. Rudeni 
1939 m. ji reikalaNO, kad Sei
mas patvirtintų vyriausybės ak
ceptuotų ,sutartį, nes tik tokiu 
patvirtinimu ji esama apvelka
ma teisine forma. Seimas šiaip 
taip galėjo tai padaryti, nes 
anoji sutartis dar mažai tepa- 
žeidė Lietuvos suverenumų. Da
bar Sovietai nesidomėjo Seimo 
valia, nesidomėjo tur būt dėlto,

mesti vyriausybes ką p

Kai sugiįžęs p. Merkys pra- valdovai
nešė ką girdėjęs Maskvoje, pi- per Dekanozovą eina mažiausia 
plito Kaune klaikus nerimas, 
tiesiog nusiminimas, kaip bus

• toliau. Birželio 15 d. labai ank
sti rytų pagaliau buvo žinomi 
trys garsieji Sovietų reikalavi-

at.siža'deti nepriklausomybės ir... 
sovietintis! Maskvos ultimatu
mas duoda vyriausybei laiko 
tik kelias valandas. Jeigu ji nei
giamai atsakytų, tai suprask, 
karine jėga bus įvykdytas Mas
kvos puolimas. Juk viename 
reikalavime pasakyta, jog rau
donosios armijos, be jau esą n-

tiek, kiek reikėsią. Vyriausybė 
svarsto uliimatuma, sutikti ar 
nesutikti, priešintis Maskvos 
smurtui ar jam nusileisti. Pre
zidentas, neįveikęs išvesti Mi
nistrų Taryboje savo nusistaty
mo atmesti reikalavimus ir pa
sipriešinti jiems ginklu, tų pa
čių dienų pasiima atostogų, pa
likęs įgaliojimų min. pirm. Mer
kiui. Prezidentas buvo linkęs 
sutikti su vienu reikalavimu, ir 
tai sutikti lygtinai: sudaryti
naujų ministrų tarybų, kuri bu- atostogaujantį, 
tų ne tik Maskvai, bet ir Kau-. jo ir jo giminių turtų. Tatai jau

pasipriešinimo linkme: verčia- 
nukamuotų, beveik sąmonės nC- 
lękusį, min. pirm. Merkį pa
skirti Ministru pirmininku ir jo 
pavaduotoju du bolševiku, o 
ptftį Merkį priverčia atsistaty
dinti. Tai bani.'i.iškas smurtas! 
Konstitucija reikalauja, kad 
min. pirnvn’nkas teiktų savo 
atsistatydinimų respublikos pre
zidentui, kad ir atostogaujan
čiam, o ne keturiems vėjams. 
Antra vertus, min. pirmininkas, 
eidamas prezidento pareigas, 
turėtų teises (ir tai dar klausi
mas, kaip ir kiek) įkirti t'k 
min. pirmininko pavaduotojų, 
nes jis pats vis tiek palieka mi
nistru pirmininku. Be to, min. 
pirmininkas, pavaduojąs prezi
dentų, neturi teisės įgaliojimų, 
gautų iš jo, perleisti kitam as
meniui. Jei atsistatydina, tai 
grąžina įgaliojimus prezidentui, 
o šis jau naujų pirmininkų ski- 
i ia. Vadinasi, kas labiausiai yra 
horrendum, tai kad netikrasis 
min. pirmininkas pasisavina 
prezidento pareigas, atstato jį 

sukonfiskuoja
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NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Mike Tresh, Chicago Whitc Sox tymo kečeris, kuris 

prieš kelias dienas buvo sužeistas belošiant, gydomas 
Pasadena, Cal. Jį prižiūri Jean Phillips, kino artistė.

tauta skursta), — sako Rusijos 
istorikas Kliučevskis. Pernelyg 
jau išpurto. Kada gi plyš? Bol
ševizmų pagimdė karas, karas 
gali jam ir galų padaryti. Tuo 
tarpu jis darosi vis arogantes- 
nis. Kol buvo silpnas, blogai ap
siginklavęs. jis koneveikė carus,

gyvenamų, Sovietų

tikra revoliucija, remiama So
vietų armijos ginklu. Ir vis dėl
to Maskva urbi et orbi skelbė 
ir skelbia, jog pati Lietuvos val
džia visai teisėtai nustatanti 
naujus santykius su Sovietų 
Rusija ir geru noru įvedanti 
naujų sov’etiškų režimų.

Smurtu, apgaule, melu įsi
tvirtinusi Lietuvoje, sugriovusi 
jos laisvų
Rusija laukia iš kilų valstybių, 
kad jų pripažintų teisėta šeimi
ninke tame krašte. Pirmas jos 
žygis užsieniuose buvo panai
kinti Lietuvos atstovybes ir jų 
turtų paglemžti, žiūrint, vienur 
jai laitai pavyko, kitur ne, ko
kie kur buvo santykiai su So
vietų Rusija. Lietuvos atstovy
bės geruoju tačiau iiiefkitr ne
pasidavė jų plėšimams. Įgalio
tieji ministrai įteikė griežtus 
protestus prieš tą barbariškų 
smurtų toms valdžioms, prie 
kurių jie akredituoti. Vienos 
valstybės nusilenkė smurtui ir 
išbraukė musų atstovus iš di
plomatinio korpuso sąstato, — 
kitos paliko juos kaip buvus.

No. 2778

I Vardas ir pavardė

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.
| 1739 So. Halsted 8L, Chicago, UI
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facto, bet tebegyvuoja de jure. 
Smurtas nėra teisė! Sovietai, 
tie nomadai, klajokliai, nusi
traukę pagaliau riteriškumo 
kaukes, sulaužė jų parašais su
tvirtintas sutartis su Lietuva ir 
jų žiauriausiai pavergė. Teisės 
atžvilgiu, kaip matome, visi jų 
žygiai, pridengiami “liaudies" 
valia, yra istorijoje negirdėtas 
smurtas, 
Lietuvai 
dalykas, 
matome, 
būklė Lietuvoje yra padaras 
“nul et non avenu.”

Visa tatai panašu greičiau į 
galvažudžių gaujos baudžiamų 
nusikaltimų. Klastingai įsiprašę 
nakvynėn, bolševikai, kaip tie 
ginkluoti banditai, suriša šeimi
ninkus, kurie nespėja ištrukti, 
vienus nužudo, kitus ištremia 
gilumon Rusijos, kad ten ding
tų, o jų turtų plėšia. Tai, mat, 
sovietizacija, Sovietų komunis
tinė kultūra!...

Kas toliau? Dar nematyti ka
rui galo. Šiuo karu sovietinis 
imperializmas gudriai naudoja
si ir jam, žiūrint iš šalies, labai 
sekasi. Sovietų imperija turi su 
viršum 20 milijonų kv. kTorne- 
trų. To ploto, labai retai apgy
vento, jiems vis dar maža. Ki
lus karui, jie spėjo prijungti 
dar arti pusės milijono kv. klm. 
Vis dar neužtenka, ir tie azija
tai klajokliai dairosi, kas dar 
galima butų užgrobti. Jiems la
bai masnus Balkanų kraštas. 
Taigi čia telkia savo dėmesį. 
Pirma koneveikė bolševikai ca-
riis, o dabar seka jų pėdomis. 
“Rossija puchnet, a narod chi- 
rejet” (Rusija /punta-pursta, o

pamėgo. Bolševizmas idealizuo
ja Aleksandrų Nevskį, Petrų Di
dįjį ir jau artinasi garbinti ca- 
rienę Kotryną. šit jos generolui 
Suvorovui pastato paminklų. 
Auga rusų nacionalizmas, apsi
vilkęs komunizmo f,uniforma ir 
graso praryti kas aplinkui silp
nesnio. Carai rėmė' nacionaliz
mų, pravoslavijų, , dabartiniai 
Maskvos valdovai remia jį bol
ševizmu. Tikslas tas pats: im
perializmas! Ne prakilniai ku1- 
turą, ne civil zacijos priemonė 
mis punta-pursta Rusija, pajug- 
dama sau kultūringas tautas, o 
paveldėtu iš cartį 'metodu, su
formuluotu 13 šimtmetyje ruso 
kunigaikščio: “Ne razdaviv 
pščicl, miodu ne jest,” lietu il- 
kai: nėsutraiškinęs bičių, me
daus nevalgysi... Ir traiško da
bar Lietuvoje bo’ševikai tas bi
tes, tuos darbo žmones* kurie, 
braukdami prakaitų, yra sukū
rę daug medžiaginių ir dvasi
nių gėrybių. Jų tos gėrybes ati
duodamos “na palok i razgra- 
blenije” (irgi senovės rusų įpro
čiu) komisarams ir jų talkinin
kams grobti ir plėšti.

Ar ilgai taip truks? Punta-
apgaulė. Dėl to jie 
nėra privalomas teisės

KORESPONDENCIJOS
____________  ■ ..........................-...........................   —N Į ■

Rockford, III Į kareivines be paso negalima

Kareivinės. — Darbai* — Lietu
vių Pašalpinio klubo vakaras.

Rockforde yra sparčiai ren
giamos kareivinės Dėdės Šamo 
armijai. Kai darbas bus baigtas, 
tai kareivinės bus tokio didu 
mo, kaip pusė Rpckfordo. Kiek 
teko girdėti, tai čia daugiausia 
bus treniruojami kareiviai, ku
rie priklauso inžinierių ir me
dikų dalims. Kareivinės žino
mos kaipo “Camp Grant”. Ta 
stovykla buvo plačiai išgarsėju
si pirmojo pasaulio karo metu 
Dabar ji ir vėl pradeda gar ė i.

Kambarių mieste negalima 
gauti už jokius pinigus. Atrodo 
lyg butų iš numirusių sukhc 
Rockfordo gyventojai ir užpil
dę visus tuščius namus.

Darbai eina gerai. Mašinši- 
peš dirba po 24 valandas. Ta
čiau darbo nemokančiam nei a 
lengva darbas gauti. Kareivių 
pilnas miestas, tarsi karo metu.

pursta Sovietu Rusija, o jų pa 
vergtosios tautos skursta, ke i- 
čia. Kaip tie klajokliai punta-

lai tikrai plyš. Reikia bent kiek 
smarkesnio vėjo iš šono tai pūs
lei. Tada atsipalaidos tautos, at- 
sipalaidos ir lietuviai.

(GALAS)

kur vizitoriai yra pusėtinai iš
klaus i nė j aini. Dienų ir naktį 
darbas eina įtemptai ir produk- 
Jja vis labiau didinama.

Lietuvių tarpe bedarbių, ro 
losi, nėra. Todėl ir veikimas 
yradeda atgyti. Pastaruoju lai
ku ypačiai smarkiai darbuojasi 
Lietuvių Pašaipiais Klubas. Per 
eitų vasarų jis buvo surengęs 
didžiulį piknikų. Dabar ir vėl

kovo 23 d. Kiek teko girdėti, ta 
bus pirmas tok i s pareng’mas 
Rockforde. Liko pakviesta vai-

dins veikalų ‘Tetų iš Ameri
kos”. Ir tai dar neviskas, bet 
upe tai nekalbėsiu, — kai a'ei 
s i te, tai patirsite rengamų siur
prizų.

prasidės 3 vai. po pietų punk
tualiai. Tad atvykite laiku. Klu
bas kviečia būtinai atvykti vi
sus tuos narius, kurie prisiraš“ 
nuo liepos mėnesio 1910 m. i <i 
dabar: jiems bus duodamos do 
vanos.

Turime vilties, kad ir Ro?k- 
rordo kaimynystėje gyvenų lie
tuviai nepatingės atsilankyti ir 
kartu su mumis pasilinksminti.

—J. J. Versackas

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios ęęnrsinasi “NAUJIENOSE’’

TAUPYK!-"8'IIIV! '»*lgcsnis. TurSsi 
UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
Mokame 314% Dividendų 

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

t™rsS ' $1,000,000.00

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

POCAT1ONTAS Minė Run iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta 57.80 
Perkant 5 tonus ar daugiau.

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
.-'P les T«x ekstra.

BLACK BAND LUMP 59.75

Jei norite žinoti apie karų ir kitus pasaulio 
įvykins, tai skaitykite “Naujienas”.
“Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite “Naujienas” šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi- 
cagų), $6.00. Chicagoje ir Europoje—$8-00.
Money Orderį ar čekį siųskite:

“NAUJIENOS”
1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS
Susipažinimui kopiją pasiųsime veltui.

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas 

Carr-Moody Lumber Co. 
NAUJOS LENTOS, STATYBOS 
medžiaga, rėmai, durys, stogai na
mams. Pagerinimus finansuojame, 
nereikia |mokėjimų—3 metams iš
mokėjimai, lietuvis pardavėjas.

STANLEY LITWINAS. 
Generalis Vedėjas.

3039 S. Halsted St. 
chicago, nx.

STATYKITE NAUJA 
NAMA

Kam pirkti seną namą kada aš 
tamstai galiu pastatyti naują gražų 
namą dar pigiau negu tamsta tu
rėtum užmokėti už seną.

Mano statomi namai yra įreng
ti su vėliausiais pagerinimais, su- 
budavoti iš geriausios medžiagos 
ir yra žinomi kaipo geriausios kon
strukcijos namai.

Dabar yra geriausias laikas pra
dėti statymo darbą, todėl neatidė
liokite tolesniam laikui. Statykite 
dabar kol dar kainos nėra iškilu
sios. O kad kainos kils tai nėra 
abejonės.

Dėl platesnių pasitarimų šauki
ke arba atvažiuokite į mano ofisą, 
kuris kasdien atdaras nuo 9 ryto 
iki 8 vakaro, trečiadieniais ir penk
tadieniais iki 5 vakaro, nedėliomis 
iki 12 vidurdienio. Atvažiavusiems 
parodysiu užbaigtus ir apgyvendin
tus namus. Esu tikras tie namai 
tamstai patiks, nes jie yra labai 
gražios formos, ekonomiški ir 
brangus (didžiumoj 2 flatų).

Per paskutinius 18 metu 
oastatęs arti 300 namų ir visi
no kostumeriai yra .pilnai paten
kinti. kas liudija, jog ir tamsta 
oavedęs man savo namo statymo 
darbą busi pilnai patenkintas.

Turiu porą užbaigtų naujų na
mų pardavimui už labai prieinamą Iz- p i n o

JOHN PAKEL
BUILDING CONTRACTOR

6816 So. Western Avė.
TeL GROVEHILL 0306—0363

ne

esu 
ma-

Atrodykite Metus Jaunesni 
NATŪRALIAI ATRODANTI

Dantų Fleitai

10 MĖN. MOKĖTI 0 A r n 
Pinigų grąžinimo ga- X JI Q ĮJ 
rantija. Dcnturos da- “ rl 
romos tiktai gavus už- W 
sakymą ir nuo formų 
padarytų laisniuotų 
dentistų.

Pleitai
Pataisomi 51

~ $35

Apkain. 
Nemok.

Re j na Bros

Lawndale Deniai Lab.
30 N. DEARBORN—Kami). 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. 

Vidumi iesčio Ofisas Atdaras 
Sekm. 10 iki 4.

arcus

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

DABAR LAIKAS INVESTUOTI PINIGUS l
Z'z'*A»«tvS 
invhtmim

INSŪRED
vf »• />

4

UNIVERSALSAVINGS& LOAN ASS’N
1739 SOUTH HALSTED STREET

Mokame 314 Nuošimčio ant Visų Investmentų.

RYTINE RADIO 
VALANDA 

— iš stoties —

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vaL vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

Miestas ir valstija.

_____
—
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

Bublished Daily Except Sunday by 
TKe Lithuanian Ncws Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
telėphone CANal 8500.

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

3 c per copy.
Ėntered as Secčnd Class Matter 

March 7th 1914 at the Post Offiąe 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd 1879.

, Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienįus. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St., 
Chicago, III. Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kaina:
Chicagoj e—paštu:

Metams ........ —
Pusei metų .. .......................  4.00Į
Trims mėnesiams ________  2.00
Dviem mėnesiams ...........— 1.50
Vienam mėnesiui ...............   .75

Chicagoj per išsiuntinėtoj us:
Viena kopija ...................... . 3c
Savaitei .......... :.................. - 18c
Mėnesiui ..............................- 75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: (Atpiginta)

Metams ........... — $6.00
Pusei metų ............................ 3.2b
Trims mėnesiams ............  1.7b
Dviem mėnesiams ............  1.25
Vienam mėnesiui ............  .7^

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

Orderiu kartu su užsakymu.

bininkams. Ji įsteigė senatvės pensijas, pasižadėdama 
$8.00 |mokėti kiekvienam Francūzijos piliečiui, šiilaūkūšiain

65 metų amžiaus (arba 60 metiį, jėigu ji^ai nėgali dirb
ti) ? po 3,600 frankų per . mėnėšį ptovincijoje arba po 
5,200 frankų Paryžiuje ir jo priemiesčiuose. Franko 
vertė yra 2 centai. ; *

Ta reforma buvo sumanyta 1936 m., kai premjeru 
buvo socialistas L. Blum.

k

Pirmadienis, kovo 17, 1941

St. MišČikas-žiemys.

Truputis aukštosios diplomatijos’
• «•?» •» • t . M* • ‘-- - * ——

Nėra didesnio kovotojui jįirie
Šo, kaip apsivylimas arba neti 
kėjimas pasiekiamu tikslu,. neį-. 
vertinimas tiksrojsios jiadėtieš, valstybės bei valdžios, nes šian- 
nėaiškupias, santykiavimas sa
vo tikslo su svetimais tikslais 
ir Lt,

Pastovios, vienos linijos di
plomatijoj tokių sukrėtimų me
tu negalima laukti nė iš vienos

Pagalba ašies priešams
Prezidento RooseVelto kalba, pasakyta pereitą šeš- 

tadiehį, turėjo išblaškyti paskutines abejonės, jeigu jų 
kame nors dar buvo, apie Amerikos nusistatymą dabar
tiniame kare. Jungtinių Valstybių administracijos gal
va pareiškė, kad Anglijai ir kitiems “ašies” valstybių 
priešpilis bus teikiama visokia pagalba, kokią tik Ame
rika gali duoti — pagalba laivais, pagalba lėktuvais, pa
galba kanuolėmis ir tankais, pagalba amunicija ir pa
galbą maištu.

Prezidentas pabrėžė, kad šitą pagalbą Jungtinės 
Valstybės yra pasiryžusios suteikti tuojau. “Skubinti 
dabar” pagaminti ii* pristdtyti reikalingus Anglijai, Ki
nijai ir Graikijai karo pabūklus, sako jisai, yra svar
biausias jungtinių Valstybių uždavinys.

Amerika nebėra neutrali šiame kare. Ji visomis sa-l 
Vo jėgomis remia Angliją ir jos sąjungininkus ir rems 
tol, kol bus laimėta pilna pergalė. Rooseveltas pasakė 
tai visai atvirai, nedarydamas jokių pretenzijų, kad 
Jungtinės Valstybės esančios “bešališkos”. Jisai pasmer
kė hitlerizmą, kaipo daug aršesnę valdžios formą, negu 
buvusią Prūsų autokratiją.

“Nacių jėgos”, tarė prezidentas, “atvirai siekia 
sunaikinti visas renkamos valdžios sistemas kiek
viename kontinente, neišskiriant musų kontinento.” 
Ir jisai išreiškė pageidavimą, kad tas žiaurus des

potizmas kartu su kitomis diktatūromis sugriūtų kaip 
galint greičiau.

Prezidentas Rooseveltas išreiškė tai, ką jaučia ir 
mano milžiniška dauguma Amerikos žmonių. Ėmė daug 
laiko, iki šio krašto demokratija priėmė dabartinį savo 
nusistatymą. Kol ėjo diskusijos, visi turėjo progą iš
reikšti savo nuomonę. Bet dabar, kuomet žmonių išrink
tieji atstovai tarė galutiną žodį ir įgaliojo vyriausybę 
veikti, jokiai obstrukcijai nebegali būti vietos.

Laisvė visoms tautoms
Padėdamos Anglijai laimėti karą su diktatūromis, 

Jungtinės Valstijos yra pasikyžusios ne tiktai sunaikin
ti tas diktatūras, bet ir atsteigti pavergtųjų tautų lais
vę. Tai tnatyti iš prezidento Roosevelto kalbos, kurioje 
jisai pasakė:

“Mes esame įsitikirtį, kad kiekviena tauta, ne
žiūrint kaip ji butų maža, turi įgimtą teisę gyfenti, 
kaipo tauta.”
Mes žinome, kad, tardamas šituos žodžius, preziden

tas Rooseveltas turėjo galvoje ne vien tas tautas, ku
rias pavergė Hitleris arba Muššblirii arba kurias kėsi
nasi pavergti Japonijos militaristai. Jisai turėjo galvo
je ir Stalino pagrobtuosius kraštus.

Tą pačią mintį apie kiekvienos tautos teisę naudo
tis nepriklausomu tautiniu gyvenimu prezidentas iš
reiškė pereitųjų metų spalio 15 dieną,'kai pas jį buvo 
atsilankiusi Amerikos lietuvių delegacija. Jisai tuomet 
irgi paminėjo mažasias tautas, specialiai kalbėdamasi 
apie Lietuvą.

“Kai kurie žmonės mano”, pasakė p. Roosevel
tas, “kad Lietuva yra maža šalis. Bet musų Vaka
riniame Pusrutulyje yra respublikų, mažesnių kaip 
Lietuva, o betgi niekas nesako, kad jos netilti teises 
būti nepriklausomos... Lietuva bus nėpriklausodia.” 
Demokratijoms laimėjus karą, atgaus nepriklauso

mybę, be abejonės, kartu sU Lietuva ir Latvija feėl Esti* 
ja. Numes svetimą jungą it Gruzija, kurią Leninas už* 
kariavo 1921 m., begėdiškai sulaužydamas pasirašytą šu 
ja taikos sutartį. Nenorės btiti Maskvos pavergta ir Uk
raina.

Didžiosios demokratinės valstybės pirmiaus nepai
sydavo, kas dedasi su silpnėsnioms tautoms. Bėt tie lai
kai praėjo. Pašaulis šiandien mato, kad tas nepdišyftias 
Užaugino ragus totalitariniams agresoriams. Pačių de
mokratijų šaūgtimas reikdlauja, kad kiekviena tauta 
butų laisva. 
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Socialinė reforma Francuzijoje
4.1.-.. » ■>.- Į -1'--

Kdd ir dabartinė Francūzijos valdžia yra labai at- 
žagarėiviška, Bėt ir ji ytd priversta duoti koncesijų dar-

PATARIA ATSIPRAŠYTI
Naujasis “Tėvynės” redakto- ! 

rius, p. Pranas Bajoras, nuro
do, kad buvusis redaktorius K. 

(Jurgelionis skelbė netiesą apie 
vice-prezidentą J. K. Mažukną, 
primesdamas jam “komuniž- 
mą” ir “pritarimą Lietuvos 
Okupantams”. Bet kai kurios 
SLA kuopos ir haridi buvo su
klaidinti ir siuntė organui rezo
liucijas ir straipsnius, reika
laudami pašalinti p. Mažukną 
iš Pildomosios Tarybos ir net 
iš Susivienijimo. Tuos šmeiž
tus Jurgelionis dėdavo^ “Tėvy
nėje”, neturėdamas jokios tei
sės tai daryti.

Kuopos ir nariai, kurie nepa
matuotai užsipuldinėjo p. Ma
žukną, turėtų savo išsišokimus 
atitaisyti. SLA organo redakto
rius pataria:

“Tos kuopos, kurios patei-l 
kė Pildomajai Tarybai rezo
liucijas, dabar turėtų išnešti 
broliui Mažuknai užuojautos 
rezoliucijas. Jos turėtų pa
reikšti, kad jos nežinojo, ką 
darė ir kame teisybė buvo. 
Tas rezoliucijas turėtų <pa- 
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siųsti pačiam Mažuknai, ir 
tas nors dalinai atitaisytų 
jam padarytą moralę skriau
dą. Musiį špattda, kuri t&ipgi 
brolį Mažukną perstatė di
džiausiu Lietuvos priešu, ir
gi turėtų atšaukti.

“Taip padarius, butų fra- 
ternališka ir broliška.”

f
Pirmutinė kuopa, kurį priė

mė tokią šmeižiančią rezoliuci
ją, buvo GĮevelendo 14-ji^ O 

| pirmutinis laikraštis, kuris pd- 
siskubino tą burbulą išpišti, 
buvo “Sandara”. Jie turėtų 5ir- 
miaušia ir fiacihryti atšaukirhą.

J. K. MAŽUKNOS 
PAAIŠKINIMAS

Bet mūšų kovos pamate yra 
dar vienas svarbus ir daug vil
čių teikiąs faktorius: sugriuvus 
dviėm galingom diktatūrom, 
kurios šiandieh kovoja prieš vi
sų pasaulį, turės griūti ir tre
čia — Rusijos, nes toks jau yra 
pasaulio eigos dėsnis: vienai sis
temai žlugus toje valstybėje, 

rkuri tam režimui buvo lyg ir 
pavyzdys visam pasauliui, žūva 
ir jos pasekėjai.

Tėip atsitiko su feodalizmu, 
Išu karalių absoliutizmu, su yis-

diėn vyksta nepaprastai įtemp
ta kova kur kiekvienas panaū- 
c!oš visas galimas priemones, 
kad nugalėtų antrą.

Maža to, diplomatija per am- 
Žiu amžius niekuomet nepasa
kė,, ko ji tuo momentu siekia ir 
niekas netikėjo diplomatų kal
bomis, kurios yra sukčiausios 
pasaulyje.

« '»■ . 1 ’Ū ♦ r 4.. >. i I o.a.iu.vu uuoijm um-
K ip seniai mes visi žinojo- Į Įafuį-ihį režimą ir ji neturi pa- 

hie, kad Graikijoj miręs gėhę- grihdo išsil!iikvtii ’ 
rolas Metakšas buvo pasiskėl- ™
bęs amžinu miništėriu pirmi-1 
ninku ir buvo Įvedęs tokį pat 
fašizmą, koks buvo Italijoje 
bei Vokietijoje, dargi su tuo 
p&yiu rankos pakėlimu, bet ap
linkybių blokštas prie Anglijos, 
turėjo, nors ir ne nuoširdžiai, 
užgiedoti naują giesmelę, gar
binti ir kelti į padanges demd-

I kratiją. Jam mirus jau neskel-

4’ .*'i ,aau pažiūrėjus 
Šs kitofiiškaiį gyvenimą, 

- —, ■ - išrodo ip h
vimo, daugelis delegatų Chica- straipsne1^ 
gols, šėiniė dar vis šfdjo ūž. Ui,

“ - yiėn prįveisti zttione^ pažvelgti!
_ žėfnyii it pŪŽitipėti £aš d&roši

iūūiiamė pašūdįrie,, d^gi pasa
kyčiau kŪšdiėŪiiiUmė' g^veni- 

' ūie.
StA JRI Reista aiškinti skifiumą 

selttiį, “Dirva” pakoja tbfeĮ ^rl>, peirtibš ir. varba 
dalytū’ ’ tautus, bėt visgi kai kuriais at-

“taHtiiižje. konferencijoje, kli’
kur buvo apkalbama ir tau- H v,el,as ,s klt<> . 
tihinkiį-saridariečių laikiyšė 
iia šeimė, p. Vaidyla pareis 
kė viešai, kad ‘iSngūitiš- 
sUtiftka su hiėkUo kitu kai- 
bėtis ir tartis ar derėtis kaip 
tik SU riia'mm...’ Ir p. Vaidy- 
la reikalavo konf ėrėncijbs 
padaryti tam tikrus tarimus, 
kuriuos jis nunešiąs Grigai- v ♦ • , 5 1
C1UI. 

• : ■ » I
Pirmą kartą mums tenka to

kį dalyką girdėti. Kas buvo ta
me taūtininkų-sandariečių “ko- 
kūse”, mums nežinoma. Bet 
viena iš dviejų: arba apie jį ra
šo netiesų p. Karpius — arba 
netiesą pasakė p. Vaidyla. Nes 
Grigaitis tokių pareiškimų nie
kuomet nėra daręs.

1 Kaip tik priešingai. “Naujie
nų” redaktorius kelis kartus 
bandė, pasitarti su įvairių gru
pių atstovais Lietuvos klausi
mu. Mažiausia pustuziniui 
žmonių is ’ sandariečių-tauliniu
kų bloko jisai siūlė sueiti ir 
apsvarstyti, kaip Amerikos lie
tuviai ttirf reaguoti į bolševikų 
invaziją Lietuvon. Bet tik vie
nas j iv surado tam valandėlę 

I laiku. V Daugiau negu Lietuvos 
likimas jiems rūpėjo “nesuga
dinti sąjįtykių” su komunistais 
prieš tonkant redaktorių.

Čia tautininkai laikė bendrą 
frontą su “draugu” Miliausku 
-— po to, įkai komunistai suren
gė Chicagos, Lietuvių Auditori
joje “džiaugsmo mitingą”, kad 
Lietuva yra okupuota, ir pa
siuntė sveikinimo telegramą 
“draūgui” Paleckiui! Šito litid* 
no fakto1 p. Karpiiiš hėpaslepš, 
nors jisai, ir dar tiėk nesąmo
nių. pasakos apie “Naujiefių”

•i

U

kad jt 
vydę”.

v.

nė-

Gi Rusija šiandien nesubyrė
jus kieno dėka laikosi? Kame 
jos išsilaikymo pagrindas? 
Durtuvas, diktatūra.

Atimkite šiandien Rusijai dik-

Ar šeima, kokia ji bebūtų ir 
kur ji bėbutų, šąVŠinė krašte ar 
Svettif, daug žiuri j aplinkumos 
reikalavimus siekdama savo 
gerbusio? Ar emigrantų šeima biamas naujas amžinas minis- 
gūli šau pūsta tyti tokį klausi-Į tėris pirinihinkas, bet papras- 
mą: ar mano' iškilimas nebus 
kreivai sutiktas vietos gyvento
jų, kurių tarpe aš visgi esu Sve
timtautis? Niekas šio klausimo 
inestatys ir. dargi žydai, kurie 
paskutiniu laiku labai nenori niekeno pagalbos, atsistojo vėl 
pasirodyti, visgi tokio klausimo 
taip pat nenagrinėja ir kaip at
skira jų šeima, tai ištisa jų tau
ta, siekia savo laimės, savo tik
slų, nors tai ir nepatinka kai 
kam.

Tad kodėl mes lietuviai, siek-! 
darni vėl savo krašto nepriklau
somybės, savo tikslų turime 
žiūrėti kitų noro ar nenoro, sie
lotis, jėi kas nors susideda ar 
galvoja padėti musų dabar ti- 
niems priešams, taip pat išei
dami grynai iš savų interesų?

Aš liečiu, šį klausimą dėl vie
no dalykėlio: visai neseniai, 
man rašant prieš tris dienas, š. 
Amerikos valdžia pranešė rusų 
valdžiai, jog ji nuėmė taip va
dinamą moralį boikotą ir nuo 
dabar leis Rusijon gabenti vis-

Redakcinių straipsnių pusla
pyje, “Tėvynėje”, yra įdėtas 
SLA viče-prėzidehlo J. K. Ma- 
žuknoš paaiškinimas apie savo 
hušistatymą Lietuvos klapsi
mu, kuriame jisai griežtai riii- 
neigia biiv. redaktoriaus K. 
JūTgėlibnio kaltinimus dėl’ jo 
tartame pritūrimo Lietuvos 
okupantams. Jisai sakč,- kad tie 
kaltinimai yra nepamatuoti, 
nes jisai (Mažukna) rėmęs Lie
tuvos žmonių pastangas išsiva
duoti iš svetinio jungo ir de
mokratiniu budu tvarkyti savo

■'* '' » ‘ « • A. j|
gyvenimą. Apie dabartinę Lie
tuvos padėtį jisai sako:

“Su gailesčiu ir širdgėla 
žiuriu į Sovietų Rusijos oku
paciją musų gimtojo krašto 
ir kartu pareiškiu pasiryži- 
mą dirbti kartu su visais A- 
Inetikos lietuviais dėl Lietu
vos nepriklausomybės atsta
tymo. Niekuomet kohniiiis- 
tū iiebiivūu ir dabar tbk-iti 
riėštf.”
P. Mažukna sakosi baildęš j 

“Tėvynėje” atminti neteisingiis 
priekaištus, kuriuos jam darė 
redakcija ir jos sukurstyti as
mens bei kuopos, —

“bet Tėvynės redaktorius Kl. 
Jurgelidhis itelčidO indrt pksi- 
aiškinti it s£vo riūsištėtytno 
Lietuvos klausimu pareikšti 
SLA organe Tėvyn^jd.6
Prieš kokius metus laiko 

Jurįėlioftis parfašiu biidu pa** 
sielgė su kitu Pildomosios Ta
rybos nariu: pirma jį apšmei
žė; 6 pasktil aišišhftė dttbti vie
tos drgahe jo atsakymui! ?

Tačiau po tokio jo šauvalia-

Kai kas, ypač taip vadinama 
lietuvių penktoji kolona, džiau
gdamosi tuo sako, kad visi Roo- 
sevelto žodžiai pasakyti lietuvių 
delegacijai apie tik laikiną Lie
tuvos nepriklausomybės neteki
mą — atpučia ir, girdi, netoli
moje ateityje galinid laukti, 
kad Anglija ir Amerika pripa
žins dargi Pakaitės valstybių

JAUNOJI KARTA
Tik-ką išėjo iš spaudos šeš

tas šių metų “Jaunimo” fftttnė- 
ris, kuriame tarp kitų įdomių 
straipsnių vienas svarsto jaū- 
nošibš kartos vaidmenį Lietu
vos nepriklausomybės a įsteigi
mo judėjime.

“Jauninas” pastėbi> kad Lie
tuvos okūųaiitamš įlėsiseka pri
kalbinti jaunuolių stoti į ko
munistų orga’riizd’ciją, ir sako:

“Jaunoji karta bene 
didžiausia viltis ir pasitikėt 1- 
inas dabar vedamoj kovoj 
už dtgdvimą Lietuvos laisvės. 
Tb jSūiidji karta yra tikroji 
Ltėfūvd. Nepriklausomoj Lie
tuvoj giilię, augę, Nepriklėti- 

x sdthėji Lietuva su jų krau- 
j u suaugo. Nepriklausonios 
Lietuvos mokyklose jie iš
moko /A-B-C, Nepriklauso
mos Lietuvos gimnazijose ir 
UŲtiVefŠįtėtUosė (ūniversitėįė. 
“N/* .lįe&j pasiekė aukštoj 
ittbkšią. Neprifeldusdrhoj Lie
tuvoj jie išaugo ir subrėri- 
do...”

/ Tame yra tiesos. Bet medalis 
ttifi iv fiiUkąją pusę. Jeigu į>d- 
žvelgsime į Lietuvos komuiiiš- 
tinio judėjimą istoiaj^, tai Bė* 
mįiyšimė, kad, išimant kelelį, 
senių, kui’iuos 

|vos evangelija
sužavėjo Maįik-
(Kapsuką, Ah-

1 
dabartį liiiį aplinkybių verčia
mą, nėšištėbiii, h6rs nofėtdši 
taij> pat abejoti, bei, kad Š. A- 
mėrika butų priversta taip toli 
ėiti — man višįi neaišku ir hė- 
rnalau jži to reikalų

Bet jeigu tai ir įvyktų, nejau
gi galiina dėl to Sielotis ir išsi
žadėti savo siekiamo tikslo, sa- A . . - , 1vos kovos? Nejaugi mes lietu
viai busime tie kvailiukai, kurie 
tikėsimo svetimų kraštų diplo
matų žaidimu ir tik iš to žaidi
mo Įauksini ė išganymo?

ii-

garietį, liomaševičių ir Matu
laitį)', tainc judėjime dalyvavo 
dadgiaūsia jatihi, gyveninio pa- 
tyrinlč hėtUriii tieji žmonės, 
patlg iš tų jiuhUdlių dėjosi ir 
į fašistuojančiaš arba Šiaip de- 
lŪdktūtijūi riėphlhhkiūš organi- 
žūęljaš. b...

Mes todėl ūbejdjūfriė, ar jąii- 
tiOji karta yfd dtspafešhe tota- 
iifahnių^ idėjų Puodams, negi 
šeilbji., \ 1

Bet šiandien visa Lietuva tu
ri progą šiišipūžinti šit bolšėviž- 
mu praktikėjČ, Visi fiuo j6 iš
gis, sėn4 ir jatfhi. Būsihidjė riėj 
prtiUadsdhipj'ė LfetUvdjė bolšė- 
vizHld rtėfctfš galiYifd štffasti nė 
dteą šu žiburtii: ftcįkiū tikėtis, 
kad išnyks ir .fašižftio bacilos, 
kai šugnbs Hitlerio ir Miisšo- 
finiC d&tatbrbš.

Jadnoji karta t(J6mėt galėš 
būti' iv&ft dėižč^fitiškž.

iaš ministeris.
Maža to, juk tiek kartų dau- . 

gelis valstybių buvo palaidota 
visų pasaulio diplomatų, bet sa
vomis pastangomis, dargi be

■ 1 
ant kojų. Kiek valstybių, kadai
se gah galingų laikinai buvo ne
lėkę savo nepriklausomybės, 
bet naujiems vėjams papūtus, 
valstybių tarpusaviems santy
kiams pasikeitus, leido prisikel
ti?

Nieko pasaulyje nėra pasto
vaus ir viskas keičiasi, ne tik 
keičiasi šimtmečiais, bet tokiais 
laikais kaip karas, gali per vie
nerius metus pasikeisti keletą 
kartų.

Paimkime praėjusį karą: Če
koslovakiją, Lietuva, visos ki
tos Pabaltas valstybes tiek kar
tų buvo diplomatų ir palaido
tos ir prikeltos,., pripažintos ir 
vėl pamirštos? Nejaugi tai galė
jo sulaikyti tas tautas siekti sa
vos nepriklausomybes, savos 
laisvės?

Ar mdža mes turime pavyz
džių dargi šiandien, kuomet 
taiitos kovoja jau šimtmečius, 
kovoja daug smarkiau, negu 
mes lietuviai kovojame, ir dar 
nepasiekė savo tikslo ir kas ži
no kada jų padangėje sužvilgės 
nepriklausomybes saulė (make- 
doniečiėi, kroattai, ukrainiečiai’ 
bretonai ir kiti).

Šiandien gali toki anglai ir 
dargi arherikiečiai daug ką pa
žadėti, daiug ką pripažinti ru- 
saniš, bet visa tai tik jjažŪdųi, 
kurie gali šugriuti pirmam ki
tų vėjų papūtimui atsiradus.

Pagrindinis diplomatijos dės
nis yra: padėti savo kaimynui 
kiek galima, jei tai naudinga 
tau. pačiam, bet vos anas nori 
pralenkti tave, kenkti jam viso
mis- priemonėmis.

YlsuomCt Stengiasi kitos val
stybės Šusikauįiti prieš tuo mo- 
mciitu pūvbiingiausią priešą', 
kuriš turi, daugiausid šancų lai
mėti Ūt irei Įfivo nepaprasto pa- 
sirūdŠiiiio karui ar dėt to, kaf 

, jis geriau stovi tuo. inoniėhtu 
kuriuo nors atžvilgiu.

Šfeiidięti šVfiibladšiū& pttešas 
pasaulyje YdkiefijŠ, kur 
pašištdtė saŪ UŽ tikslą užkariau? 
ti, pšvėrgti v iš į pasaulį, ka^ 
juo ilitidddūmoši galėtų 
Ii u e gy vėn ti.

< 4' stitrtųškmti kdrtu su Ita
lija1, Jos talkininkė — vfsų tiks
las it tani tiksfid galima 
doti da£gi tpkius, kurie panašus 
į juos (SSSR), bet kuriems grę
sia tas pats pavojūs tš brtidrč 
priešo. Bet v6š šis sėn&š priešas 

, susilpnės višai pranyks — 
pasaulio lygsvaros išlaikymui 
susidarys naujos grupės valsty
bių, kurių tikslas bus silpninti 
kitus galiūnus, kurie gali neto
limoje ateityje suteikti kitoms 

, valstybėms tokį pat pavojų, ko
kį turi šiandien iš Vokietijos.

, . o------------- ----------------- j J, ypač tai dik-
| taturėi nieko realaus, naudingo 
pačiai imperijai nesuteikus ir 
dar ją pastūmėjus į egzaltuoto 
nacionalizmo vėžes.

Todėl musų kovos pagrindas 
yra: musų pačių galingumas bei 
pasirūpinimas kovoti ir kovoti 
iki galo; 2) tikėjimas ir ne be 
pamato, jog ateities pasaulio si
tuacija bus mums patogi; 3) 
diktatūriniam režimui griuvus 
Vokietijoje bei Italijoje, jis tu
rės žūti ir Rusijoje, gi Rusijo
je diktatūrai žuvus, tautų pa
vergimas turi sugriūti ir dar 
nebe pamato paskutinis argu
mentas^ jog imperijų laikai pra
ėjo ir kiekvienos imperijos pa
silikimas pasaulyje — gręsia 
nauju karu!

Todėl nereikia sielotis nei dėl 
galimų pripažinimų musų da
bartinės okupacijos, nei dėl di
plomatų komplimentų musų o- 
kupantams, nes visa, kas šian
dien vyksta — laikina ir viso 
ko tikslas kol kas apsidirbti su 
dabartiniu priešu — Vokietija 
bei Italija.

0 tai dar truks.

LAIŠKAS IS 
LIETUVOS

PATI DIDŽIAUSIA BLO
GYBĖ — TAI VISKO 

PABRANGIMAS
Ištrauka iš laiško, kurį gavo 

vienas ciccrietis:
Gavau nuo tavęs laišką su ta

vo fotografija. Be to, gavau 
spalvotą atviruką, vaizduojantį 
Chicagos miesto dalis ir dango
raižius. Už visą tai tau labai 
širdingai dėkoju.

Pastarieji metai Lietuvoje 
prabėgo sukrėtimų, nusiminimo 
ir neaiškaus rytojaus sūkuriuo
se. Bene pati didžiausioji blo
gybe — tai šuoliais einantis 
kainų kilimas, kurių čia keletą 
pavyzdžių suminėsiu. Prieš pra
sidedant karui, kuris dabar 
siaučia Europoje, duonos kaina 
buvo 20 centų už kilo., dabar 
40 centų; lašinių kilo buvo 1.5 
Iii., dabar 7 litai; vilnonės me
džiagos metras buvo 9 litai, da
bar 18 (prasčiausius rųšies). 
Batai kainavo 10 jit., ddbdr 40. 
Manfakturos prekių pardavi
mas apribotas. Kai kurių pre
kių krautuvėse kartais nebūna, i l I L' i ‘ • »
d kitų jau seiiiai nėra. Jau ku
ris laikdš kaip iš Vitrinų dingo 
kišeniniai laikrodėliai, fotitani- 
riės fiiuhkshos (prifiilaniieji ko
teliai), fotogrdfišici apaktai ir 
panašus dalykai, — jų dabar 
višišktfi nėra.

Kį tik pefŠtėhtėnie revoliu- 
cljčjš 23 in'ėtų ftdilėjirii6 sukak
tį, Mieštas btivd pasipuošęs rau- 
ddndtriiS VėlihvbTfilS, paveikslais, 
iliuidinečijdhiiš. Buvo eisenos 
ir šakolnos kalbos.

... Maik< Brangusis drauge, 
btlk toks maloniis ir geras — 
•pas jūs, rodosi, dėvėti drabužiai 
it Sėdi dėvėti batai gana pigus 
— buk toks malonus ir geras, 
paimk du mažus maišiukus, 
pridėk jų vieną senų drabužių, 
kitą batų ir atsiųsk juos čia 
ftiaii į Lietuvą. Gavęs tavo siun
tinius busiu labai patenkintas 
ir neapsakomai dėkingas.

Garsinkitės “N-nose’
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Pirmadienis, kovo 17, 1941
diuosiudsė vietos

NAUJIENOS, Chicago, III. 5

Iš Pietų Amerikos
diėnraščiuo- bus mokykla, kursai,

“EI Dia” No.' 20.942, parengimai, paskaitos, kbncer-
No. 3154 ir ‘EI tai ir t. t., kuri# kovoji už lie-
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URUGVAJAUS LICTt IVIV SI ĮVAŽIAVIMAS 
IR SUDARYMAS LIETUVOS VADAVIMO 

SĄJUNGOS
Sausio mėn. 12 d. š. m., sa

lėje “Circolo Espanol Republi- 
cano” ant gatves Soriano 1128, 
Montcvideo mieste įvyko visų 
Urugvajaus lietuvių draugijų, 
organizaciją, p&rtijų ir Šiaip 
visuomenės veikėjų-atstovų pir
mas suvažiavimas.

Oficialiai posėdžiai buvo pra
dėti 15 valandą. Atidarymas su 
Lietuvos himnu “Lietuva tėvy
nė musų“, kurį sugiedojo visi 
dalyviai. Po to buvo išrinkta 
suvažiavimo valdyba. Ponas 
Dr. Pranas šacikauskas užėmė 
pirmininko vietą, ponas Adol
fas Kauširiis — I sekretoriaus 
ir ponas Alfonsas Klimas 11 
sekretoriaus vietas. Buvo pa
tiekta ir sudaryta gana plati 
dienotvarkė, kurią visi dalyviai 
su didžiausiu pasitenkinimu 
priėmė.

Dr. Šacikauskas labai turi
ningoje kalboje laikė paskaitė-

nurodydamas ir at-

TONY LUKOŠIUS 
Geriausias ferighton Parko 

DRABUŽIŲ 
VALYTOJAS 

2555 W. 43rd St.
Reikalui Esant šaukite:

Tėl. Lafayette 1310

MADOS

No. 4710—Išeiginė suknelė. Su
kirptos mierps, 14. 16, 18, 20, 3^, 
34, 36, 38, 40 ir 42.

Norint gauti vieną ar dau
giau Virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numeri pažymėti miėrą ir fciŠ^ 
kiai parašyti savo vardą pa
varde ir adresg. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiusti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu sū užsaky
mu. Laiškus reikia adresuotu 
Naujienos Pattern DeptM 1739 
So. Halsted St^ Chicago, III.

vaizduodamas suprantamai vi
siems bolševikų apgaulę ir da
bartinius lietuvių vargus Lietu
voje. Daugelyje, laike paskai
tos, matėsi ašaros riedant per 
veidus ir užbaigus v’si, kaip 
vienas, dalyviai sukėlė ilgas ir 
dideles ovacijas, kas labai su
darė gražų ir ryžtingą įspūdį.

Vėliau kalbėjo ponas Jūbžas 
Musteikis ir kiti svečiai, pa
brėždami lietuviams išeivijoje 
reikalą dvasios ginklų stiprini
mą ir palinkėdami, kad šian
dieninis lietuvis atgautų seno
vės garbę ir kad pas kiekvieną 
visiškai butų nušveistas Vytau
to kardas, su kuriuo bus iš
laisvinta musų tėvynė Lietuva 
nuo maskolių vergijos. ” Posė
džiaujant buvo gautas telegra
fiškai prisiųstas (lietuvių kal
boje) sveikmimaš nuo Lietu
vos Išlaisvinimo Centro iŠ Ar
gentinos, kuris skaitant šukė’e 
didžiausias ovacijas savo bro
liams liėtttvižmš afgentinie- 
čiams ir buvo pareikalauta pa
kartoti. Laike sveikinimų laiš
kais — buvo ir raštas nuo Lie
tuvos Pasiiintinybėš Pietų A- 
merikai su parašu sekretoriaus 
pono Grišorio, nes Lietuvos at
stovas ponas Dr. Rąžys Grauži
nis atostogauja.

Einant dienotvarkės B įjunk
tu — buvo iškilmingai įteikta’ 
deklaracija Lietuvos Vadavimo 
Sąjungos Kūrėjų (ant specia
laus pergamirioj, kurių vardu’ 
<albėjo ponas Antanas Stende
lis, veteranas Lietuvos Savano
ris Kūrėjas. Jisai savo kalboje 
:arp kitko palinkėjo griežtai 
pašalinti viską, kaš biitų nege
rti musų tdtnyė jjrimihė, kad 
visi lietuviai Steigėjai tarnau
ja savo tėvynei ir tautai ne 
kaip samdiniai, t. y. ne už at
lyginimą . ar mčkestj, bet tar
nauja dykai, patys atiduodahii 
tėvynei ir tautai savo laisvą 
laiką; savo jėgas; gabumus, au
koja savo sbtaupas, o jei rei
kės, tai net sveikatą ir gyvybę 
paaukos dėlei išlaisvinimo Lie
tuvos iŠ hiaškolių vetgijos...

loliaii seke skaitymas ir pri
ėmimas Lietuvos Vadavimo Są
jungos Steigiamojo Akto ir Įs-' 
tatų, kurie buvo viėnljšlsiai if 
Lie pataisų priimti. Polam sekė 
Vyriausios Valdybos rinkimai; 
visuotinu; laisvu ir šthptii b&l- 
sa^imu.,Tam reikalui buvo su? 
daryta Rinkimų Komisija iš I) 
atstovų pirmininkaTiJarit |ibnui 
Adolfui Kaušiniui. KiekvįėnaS 
balsuotojas pirm Degu įteikiant

“EI Pueblo” :
Dėfcaife” 13. 1. 4$. ispanų kal
boje; o lietuvių spaiidai buvo 
nutarta persiųsti “Pielų Ame
rikos Žinioms (Urugvajaus Ži
nioms) ir j JAV. “Draiig .i ”, 
“Amerikos Lietuviui”, “Ameri
kai”, “Garsui”, “Naujienoms”, 
“Keleiviui” ir “Darbininkui”, o 
į Braziliją “Šviesai”. Be 16, nu
tarta originalų pareiškimą per
siųsti su parašais Lietuvoj Gel
bėjimo Tarybai į JAV., Lietu
vos Išiėišvfniriib fceriii’ui į Ar- 
geritinįį ir Liėttivbš Uėlbėjiinh 
Komitėtiii į Brnž liję.

Kasi ink L. V. S. U. registrą 
ęįoįt švėtiW&l!tį 6fgĄ*ifižač‘j’6's 
ieiš^fttis, tdf įiašir8aS viškoš 
tvarkojė, nes, fcštikihašdi RdiĮii- 
tėtas jau Buvo p'd'da'tęš a^dtiii- 
kamus'' žygius projekttidj^bt 
^teigiain^jį Aktę ir Įstatus! Su- 
v^židvffti&š paVėdė kbėpftfeti 
š^ėčiniių' icdmfšiją iš kelių vie
tos parlaihentd atstovų.

Vėliau iitivo išrinkto kdiriisi- 
ja siirdŠti ir išnu'dino'ti L. V; š. 
patalpas įafdgioje’ yiėtdje ir gė- 
rbmiš sąlygomis. Laikinai pa
laikyti antrašą; buvE HuĮarth 
palikti senoje komiteto vietoje 
dnt gatves Cuba 4018, Čėiro, 
Moritevideo.

Naujų narių vajų ir riaVib 
mokesčio klatišiiną suvažiavi
mas pavedė vyriausiajai valdy
bai sutvarkyti.
• kvietinio if spatidos Vėikal'ais 
nutarė skleisti .tiesą apie Lietu
vą, lietuvius, liėtuvių kančias, 
kuiturą ir daryti propagandą 
tprįj lirugvajieČiį, o tafp lietu
vių platinti žinias peč “Pietų 
Amėrikoš žinias” (Urugvajaus 
Žinias) ir ^iršmiričtiiš JAV liė- 
tifviškuš laikraščius, liuriė ko
voja už lietuvišką Lietuvę ir 
visuomet Stoja už nepriklaūso- 
mą Liettivą. Apie liėtttvių mo
kyklą, suaugusiųjų kursus, čho- 
ruš ir t. t. šilvažiavimaš patie
kė rezoliucijos formoje. Jeigu

chorai/c j Lietuvos Gelbėjimo Tarybai- 
K6mitČWi p’SF jdŠ f Miltui 
k; A. Alminą Brazilijoje; d) 
LlbUtvoš ministrą fjietiį AmėM- 
kal Dr. Kazį Gi’MŽinį; e) tiė- 
įtuvos garbės konsulą Urugva
juje Sr^ Roberto Pietraęapriną 
ir t j Pfbtų AhreYiftos Žiilids 
podraug su Urugvajaus žinio- 

MinW švęifeithmb raitai

tuvlšką Ličttivą, t. y: tiž 
klausOirią Lietuvą sulig L. V.
S. įstatų ii* eina su viso pasau
lio lietuvių sąjūdžiu — tai vi
suomet remti materalia-i ir 
moraliai.

Bafi^iant suvžžia’vihių biivo1 mis.
Sudarytos i’ežoliticijoš Liėfiivos po suvažiavimo, toje pat dieno- 
hėpriklaušorh^bės reikalu: d) jė btivo iššiuritfn^ti1.
Profeštdoti prieš sovietų gro- 
bOnišk^ 2^gį, Ėdriūb pafiaikih- 
ta’š įiėtuvbš štivbrėhtiiriaš;

b) Nepripažinti legalia Lie
tuvos vidaus sovietinės tvar
kos; , X

’c) Lšik^tis sėti6sibs Ličtii- 
vos pilietybės;

d) Padėkoti UrUgv&jštfš vy
riausybei,- jos prezidento asme
ny, už nėpripažinimą Lietuvos 
prijungimo prie Sovietų Rusi
os ir už i)‘alahl<ifi!rią‘ lifeliivių 

išeivijai;
ė) Prisidėti prie Lietilvoš Va- 

davhnd sąjungų-tarybį’ JAV, 
•Argbiitihčj'e ir Brazilijbjė';

f) Atšteigti Lietuvą laisvą,
nepr ikla us o m ą, derh bkraTinę
1918 m. vašatib šėš;61iktbš die
nos deklaracijos Vilniuje riiižy- 
mėtais dėšriiaiš;

g) Atšvęsti 16 vasario Su ai- 
džiaušiu iškilmihgii'idu, 6 bir
želio 15 d. apsišiaYisli gectala';

h) Griežtai ir ftčat’aidžiai Ko
voti prieš lietuviu tautos kiiiią 
žalojančius kofnimislūš ir jų 
partijas, kuriėmš negali būti 
vietdŠ ir jokio pfipažinirfib liė- 
tuvių gyvenime.

Minėtas rezoliucijas suvažia- 
viifias šū didžiausiu entūziaz- -et, L C G...L .. «/. ' > -mu ir griausmingomis ovacijo
mis vienbalsiai priėmė.

Suvažiavimas užsibaigė ly
giai Ž0. 30 (Ž.3b^ vakarė su 
Lietuvos Kimiiu Lietuva Tėvy
nė Musų...’ Visi lietuvių atsto
vai ir šiaip .svečiai išsiskirstė 
su didžiąusiu ųpu ir pakelta 
dvasia, pilni pas ryžimo su ųe- 

,paprastu džiąugsmu darbuotis 
ir kovoti už išvadavimę Lietu
vos iš “maskolių” vergijos.

Jonis P.kckas.
(Bus daugiau)

-» ~ - - *♦'«£ . VI « • M.

GAISRAS SUNAIKINO 
DIRBTUVĘ vVEŠl'Štbįj

Vakar heiškiškiritaš gaišias 
sunaikino didelę dirbtuvę West- 
sidėj, American Bottie Corpo
ration, 33rd ir Kedzie. Nuosto
liai siekii $25;000.

Vėliau buvo nutarta ir sura- 
šį7ti paš^eikjniiriaii rhštū: a) 
Lietuvos delbėjimo, Vyriausią
ja! Tarybai J. A. V. josios p. 
pirmininkui Leonardui šimu
čiui; b) Lietuvos IŠlaišvinimo’ 
Centrui Argentinoje, josios pič- 
miiiinkui p. Ignui Padvalskiui

» ui liiiiiiii

NAUJIENOS Pattern Dept. 
1789 S. Halsted St^ Chleago, m.

Čia Jdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzd) No ........ ..

Steigiamuoju Aktu ir Įstatais.
L. V. S. Variausioji Vdldybl 

buvo renkama eiti pareigaš 
vienų metų laikotarpyje, \skai- 
taiil nuo sausio . men1. 12 d. 
1941 m. ligi .vasapio Ui . d. 194Ž 
metų. Išrinkta 13 parėigunų, į 
kuriuos pateko sekantieji atsto
vai: Dr, Pranas šačikauškaš. 
ponas Alfonsas klimas, p. Do
relis Juozas, p. kiaušinis Adol
fas, p. Mustoikis Juozas, p. Kan 
raitis Feliksas, p. Stendelis AiP’ 
lahaš, p. Litidžitis Ahtaifftš, po^ 
nia ŠešnriskiČnė Nfikąlina. pt 
Veta Aloizas, p. BartnikaitU 
Stasys ir p. Klimas Jurgis, ku
rie sudarys, L. V. Sąjdbgos Vy- 
ridiišiąją Valdybą .ir LieiiivOš 
Laisvės Fondą. Iškilmingai pa
skelbiant rinkimų rezuit;atuš> 
kiekvienas išrinktas pareigtinaš 
viešai p^sižddčjb sutikimą 
pasirašė, savarankiškai po Rin-, 
kimo Aktu. Visą laiką ovaci
joms ftfcbUvd gdlb'.

Msibdigus rthkitfiddis; btivd 
tuojęus ^varstyta ir sųdarytaš 
L. V. S. vlėšas pAreišklnl&š 
spaddai 
tilpo ant

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Britai okupuos

Jei Insurance reik pa*
Dr P. Vileiš) EIK

DR. P. V 1 LEISIS
•j. Atetova*
Prudential Ins. Co. of America

175 W, Jackson HAR. 2500
Home Office N p vark, N. J.

4432 S. California Avė. Lai 0771

jffe'br YditR, N. liOvb 
14 d.—Gauta žinių iš Taii$*- 
H i f R&ndš, jog britai ruo
šiasi dkiipuotf Pčrtiigalijai 
priklausSiičiSš Azotų salas.

Romos radijas skelbia, kad 
britams Azorų šalos reikalin
gos, jeigu nori apšatigdti Gib
raltarą.

Italai prideda, kad anglai 
nori okupuoti nėt visą Portu
galiją., Anglai frdtih’ai hoti ap- 
Žmti čfibraltdtą, todėl it ttid- 

a§i Fbrtugalijoš ėkuįjačijdi.

Tiiii Cfražmti Darbi- 
ftttikatts $2,238

Darbo Vaiatidį klįų Adtiitiii- 
stracija priteisė Kithdlz and Co., 
sumokėti , savo darbininkams 
$2,238 tfžsilikusidmfe algomis ir 
pei'ŠpŠjd ė belaužyti itfL 
nimum dlgį ir viršlaikio įšt&- 
tymo.

BRlDbEPORT ROOFING AND 
ŠHEET METAL CO.

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

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

apdraustas.

Remkite Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQŪČR 
CO.—UHOLEŠALE 

4707 S. Halsted St. 
Tel. Poulevard 0014

T

Nepriklausomybe 
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%%. < 
KEISTUTI) SAVtNGS 

and LOAN ASSOClATtON
JOS. M. MOZERIS. Sec

3236 S.. Halsted St. C AL. 4118

M*

Turtas VhSf5.500,000.001
Apart Ajjšaugdš, Mėš Turime 

ATSARGOS F0Nt)Ą Vir§ 
$425.000,00

" ............................................. t ..Al—— I -■ ■■ ...........II. ii,. , „„■■■■ ,v , , ■ . .............. .......... ...

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymu Pinigų
V

AVINGSr3 i

Į LOAN ASSOCIAT10NdfCluc»go
I JUSTIN MACKIEVnCH, Pres.

Į 4192 Archėr AteiiUė
VlRginia 11M

Undor U. S. Govt, Supervi^ion

(I E INvtSTMEHTS
1 Current Rote Sharp Accounfs

MARCH REMOVAL SALE
TAIP! YRA TEISYBE-
KAD BUDRIKI) HAKAMll ANNMAĖffiffl

3417-21 S. Halsted Street td^eš išsifefaušlyti; Lieka tik 60 dienų šiam iš
pardavimui.

KAD $125,000 stakas
rakandų, radijuj pečių, šaldytuvų, parldr setui turtis būt išparduota nepai
sant kbkiofniš kainomis — sutaupyt kMiištyritd IŠikiOhs.

KAD šis išpardavimas sparčiau eitų,
kalbos ant Visų rakandų sU'beliitlii htiženiluldš.

KAD Sutaupysite M
ant htodetniškų, Stipriai padarytų patiri! š’čtų, biiegamo kambario setų, 
dining room setų, gasinių pečių; šdldytuvų, karpetių IbHipų. Sutaupysite 
daug pinigų dabai- perkant rakaftduš if thip haniaritš reikmenis.

BUDRIK RAKANDU ANNEX S 
3417-21 SOUTH HALSTED STfltET 
Mlė bUdriko na-Ujoš krautuvės su Mėlynu frontu 

^žasaag—v; L .....t

VISI LIETUVIAI 
REIKALAUJA
PLEITU

Ateikite į Phillip’s Dental Labo 
ratory kol kainos žemos

TRU-FIT 
PLEITAI

Lab. kaina

$9-50 

ir aukse

Garantuotą medžiaga
Taisome ir Atnaujiname senus 
plėituš viena .... $1-00.
diena ■ ir aukŠ
PHILLIP’S DENTAL 

LABORATORY 
2358 WEST 63rd SThEET 

Prospect 2174
Lietuvis Laboratorijos .„Technikas 

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

niuo laisniuotų dentistų.

VICTOR ^BAGDONAS 
LOČAL & jLONG DISTA^CĖ 

MGVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. 
Vežam į farmas ir . kitus mieš
tus., -žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. rVaipgi pristątom an
glis į visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
Šąukil. TėĮ,. tiČTbdt »t>6S ,

-r i, r.......... i ,

FOTOGRAFAS
CONRAD 

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

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

LIFe
SPECIAL 

trumpam 
LAIKUI
60 Dienų 

Dvkai IšbandytH. PU

$17.50 H
viena

American Beauty
neitai ,, .
Plonį, naiuiįalųs, ir nesulaužomi

12 Mėftesių Mokėti
c nFĄCE-F O R M I N G 

P L E IT AI, natūra
liais gurnais, nesu
laužomi ......................

. I vie-
V nas

$2.00
DYKAII Xt»S K AICI AVIMAS

t Pleifai gaminami nuo isnmirių, 
nuo laisniuotų dantistų.

(Atsineškit šjpSkelbimą!
Jis 

Vertas
perkant 

naujus pleitus
Excel Dentdl Lab., Inc 

4707 IRVING PARK RD. 
11351 S. MICHIGAN AVĖ.

701-43 WEST 63rd STREET 
32 W. WASHINGTON ST.

„ Tet DĘArborn 1470
A ACdarį* vakarais—4 aukštas,.

(Vintas fr pavardė)

Leidžiamus žymus radio programas iš stoties WCFL 970 kil, nedalios vakarais liiid 5:30 iki 6:15 vai.

&sssssaasžxi.... G "“ragą ISS

ik vieudihertei, kaš ir 
rytojaus visuose di-

(Adresas)

(Miestas Ir valstij*)
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Šiandien Pradeda 
Statyti Buick 
Dirbtuvę

traktorių firma, 228 N. LaSalle 
Street.

Darbas bus varomas ir sek 
madieniais ir šventėmits.

Darbas Chicagos Konttak- 
toriams

Mirė Valparaiso 
Un. Prezidentas

MELROSE PARK. — šian
dien pradedama statyti milžiniš
ka Buick dirbtuvė prie North 
ir LaGrange Road, Melrosc Par
ke, kur bus gaminami 500 avia
cijos motorų kas mėnesį.

Dirbtuvė užims 125 akrui? 
vietos, ir samdys iki 10,000 dar
bininkų. .Statybos kontraktą tu
ri Thorgersen and Erickson kon-

“ Mokino" Lietuvius.

VALPARAISO, Imi. — Iš 
Los Angeles ateina žinia, kad 
tenai mirė 81 metų sulaukęs 
Dr. John E. Rocssler, buvęs 
Valparaiso universiteto prezi
dentas, tais laikais, kai šią 
mokslo įstaigą lankė didelis 
skaičius lietuvių — dabartinių 
lietuviu' profesionalu, u XSANDELIS VISOKIŲ

ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ
Kadangi uogos, Liepos žiedai. pe- 
lunas, alerų šaknys, ramunėliai, 
apvyniai, gumbažolės, trukžolės, 
valerijonai galima gauti ant sva
rų po 70c svaras, arba bile kokių 
6 svarai už $3.30.

Taipgi aš turiu visokių sutaisy
tų žolių pakeliuose su angliškais ir 
lietuviškais užvadinimais. kam jos 
naudingos ir kaip vartoti.

Nervų arbata ...........
Vidurių reguliatorius 
Dusulio arbata ....
Kokliušio arbata ....
Ramatų žolės .......
Trajankos 60c arba 3 .pk. $1.50 
Žolių knygelė aprašo visokias 

žoles ir šaknis—25c. Mikaldos pra
našystės—25c. Sapnų knygelė, at
mena gerai sapnus su kazirų nu
kėlimais ir planetų atspėjimais 35c.

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
336 Dean Bldg., Spencerport, N. Y.

Tėvai Apkaltinti 
Dėl 2 Metų Duktės 
Mirties; Sušalo

85c 
60c 
60c 
60c 
60c

MEDFORD, Wis. — Korone
rio džiurė pripažino M r. ir Mrs. 
Frederick Aebiscber, ūkininkus 
nuo Stetsonville, kaltais dėl jų 
dviejų metų amžiaus dukrelė4 
mirties. Mergaitė rasta mirti
nai sušalus Aebischer’ių uk’o 
kieme. Apkaltinime iškelta, 
kad Aebischer’iai buvo prieš 
tai išvykę aplankyti kelias ta
vernas ir kartu nešiojosi vė
liau pamestą ir sušalusią duk
relę.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO JSTAIGA

AMBULANCE
DIENA IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 0721

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

Klausykite musų radi o programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto iš W. H. I. P. stoties (1480 K.) 

su POVILU ŠALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

ASCAP Užsimokėjo 
Pabaudą, Laukiama 
“Muzikos Karo” Gale

$35,250 Už “Monopolio” 
Palaikymą.

MiLWAUKEE, Wis. -- Ame 
rican Sodely of Composers, 
Authors and Publishers, geriau 
žinoma “ASCAP” vardu, išlygi
no visus savo nesusipratimus 
su fėderaline valdžia ir užmo
kėjo $35,250 pabaudos. ASCAP 
buvo apkaltinta sulaužymu a i- 
ti-lrustinio įstatymo.

Tikimasi, kad dabar, likvi
davus nesusipratimai su val
džia. pasilieka atviras kelias 
pradėti taikintis su Amerikos 
radijo tinklų vai lyto jais.

Daug Muzikos Nebegalima 
Groti.

Kaip žinia, radijo valdytojai 
ir ASCAP jau nuo sausio 1 d. 
veda kovą, kurios rezultate ra
dijo bangomis nevalia trans
liuoti jokia meliodija jei ji pa
rašyta ASCAP priklausančio 
kompozitoriaus arba išleista 
vieno iš ASCAP leidėjų.

Kadangi didžiuma Amerikos 
kompozitorių priklauso prie 
ASCAP, amerikiečiai nuo Nau
jų Meili turi tenkintis senomis 
dainomis ir iš kitų šalių, ypač 
iš Pietų Amerikos importuotais 
kuriniais.
Klasinė Muzika Nesuvaržyta-
Transliuojama taip pat daug 

naujų dainų, kurias rašo dau
gumoj jauni kompozitoriai ne
priklausą prie ASCAP. Rado 
klausytojai šios kovos metu tu
ri bent tuo pasidžiaugti, kad 
klasikines muzikos nekontro
liuoja nei viepa pusė, taip, kad 
Beethovenas, Bachas, Schuber- 
tas, Čaikovskis ir kiti plaukia 
iš radijo priimtuvų Le trukdy
mų.

Vakar ASCAP lyderiai pareis 
kė, kad labai galima jog “Mu
zikos Karas” užsibaigs apie ba
landžio pirmą.

Svarsto Richmond 
Streiko Likvidavimą 

L

RICHMOND, Ind. — Indiana 
darbo komisionierius Hutson, 
majoras Britten, Harvester ir 
CIO dalyvauja konferencijoj, 
kurios tikslas “skubiai” likvi
duoti streiką vietos Interna
tional Harvester dirbtuvėje.

2 JAUNI LIETUVIAI 
SCENOJE

WESTVILLE, III. — Du lie
tuviai studentai pa kirti vaid n- 
ti svarbiąsias roles scenos vei
kale, kurį rengiasi pastatyti vie
tine aukštesnėji mokykla. Jie 
yra Kennelh AnloniCs ir Fran
cus Wilchiis.

Tyrinėja, ir Dar
Tyrinėja

A l lis-Chalm ers S t re i kas 
Tebeina.

16 M. Lietuvaitė

Nusižudyti
“Norėjo Amžinai Būti Karlu“

ST: LOUIS, Mo. —City Hos- 
pital ligoninėje yra 16 metų 
lietuvaitė Goldic Dycius ir jos 
15 metų draugė, Caroline Ba
dei*. šeštadienį abi parašė po 
romantiško turinio r 
“kad abi verčiau mirs negu 
skirsis”, ir abi išgėrė po dožą 
nuodų.

Policija pranešė, kad pavo-MILWAUKEE, Wis. — Sau
sio 22 paskelbtas Allis-Chal- jaus mergaičių gyvybėms ne- 
mers streikas dar nėra užbaig- bėra ir kad abi dabar gailisi 
tas, nors kelis kąrlus buvo “neprotingai pasielgę.” 
skelbiama, kad “jau-jau” jis Išsiaiškino, kad abi mergai- 
bus likvi’iiotas ir darbininkai lės yra neperskiriamos drau

gės, ir Goldie buvo siunčiama 
gyventi į Californiją, pas sa
vo moliną, 'kuri 
rusi su vyru. 

Jos sumanė 
daugi “tada abi 
są laiką.”

WISCONSINE NAUJUS 
ALTO I.A1SNIUS TURI 
TURĖTI IKI BAL. 1 D.

MADISON, Wis. Hugh M. 
Jonės, Wisconsin valstijos mo
torinės transportacijcs depar
tamento direktorius, vakar pri- 
m'nė vviSkonsin'ec'ams, kad 
naujuosius aute mobilių Iri - 
nius visi turi įsigyti nrieš b .v-

A • • •
raštelį, JltyS Amumcros 

Fabriką Prie 
Herrino, III.

Pirmiau federalė valdžia, 
vėliau vietos teismas, dabar 
Wisconsino darbo taryba svar 
slo kompanijos daromus kal
tinimus, kad CIO Auto Work- 
ers “neteisėtai” pravedė strei
ko balsavimus ir sufalsifika
vo jų rezultatus.
Streikuoja Nemažai Lietuvių^

Dar nežinia kuo ir kaip šisl Nors Arklys Negyvas 
didelis streikas, paliečiantis 
apie 9,000 darbininkų, pasi
baigs.

Streikierių eilėse yra nema
žai West Willis’o ir Mihvati- už traktorių jam atidavė ark

lį ir arklą. Kai tik naujasis 
savininkas pasiėmė arklį ves
tis namo, tas staigiai krito ne
gyvas.

U'k!i n;i nįk as pareS k a tavo
traktoriaus atgal, bet Miller 
jam atsakė, kad “mainas yra 
mainas,” ir traktorių pašilai-

nuodytis, ka
bus kartu vi-

Mainas Yra Mainas,

COLDWATER, Mich. — U- 
kininkas Ray Miller sudarė 
mainus su vienu kaimynu —

<ee lietuvių.

Sulaikė už Mergaitės 
Užmušima •

MICHIGAN " CITY, Ind. — 
Indiana vieškeli}] policija sulai
kė Detroito, Mieli., gyventoją, 
Joseph F. Trybits, kamantinėji
mui apie užmušimą 11 metų 
mergaites Leoną7 Cbarlson, 
vieškelio U. S. 12, netoli

ant
Mi-

Du JSpijingfieldiečiai
Į Armiją

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

iiiiiiitiiiiiiiiiiiiiHiMiiHiin m litu

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

ANTHONY B. PETKUS
Phone GROvehill 0142

Phone Cicero 2109
6812 So. Western Avė.
1410 South 49th Court, Cicero

J. MULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

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 East 108th Street Tel. Pullman 127*

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

Organizacija 
“Prieš C.I.O.”

GARY, Ind. — Vienas E. G. 
Smith skelbia, kad sudaro
ma nepriklausoma organizaci
ja, “kuri kovos CIO Plieno dar
bininkų unijos planą pikietavi- 
mu versti darbininkus rašytis 
į jos narius.”

Smith sako, jo organizac:ja 
turinti 3,000 narių,

Siūlo Income Taksus 
Illinois Valstijai

SPRINGFIELD, III. — De
mokratas Vicars iš Pontiac- 
III., siūlo legislaturai įvesti 2 
nuoš. p^amų taksus valstijo
je, pakeičiant dabartinius sa
les taksus.

Gaspadinė Pašovė 
Kunigą

DETROIT, Mich. —• Po areš
tu yra buvusi kunigo gaspadi
nė, 44 metų Joan Brzchaka. Ji 
vra kaltinama pašovimu kuni
go Francis L. 'Vanhout’o, Lady 
of Sorrows bažnyčios kleboni
joje. Jis guli ligoninėje sunko
kai sužeistas.

SPRINGF1EL1), III. — Kovo 
27 dieną iš Springfieldo į armi-

ieško
432

vyni vyrai. Tarp draftuotųjų 
yra du lietuviai: Anthony F. 
Bastis ir Anthony Yakaitis Jr.

Pavedė Gelžkelio 
Atostogų G.’nčą 
Farpininkui

ko Beikalu.

CINCINNATI, Ohio. — 11 
igelžkeliečių brolijų sutiko pa
rvesti tarpininkui spręsti savo

savaičių apmokamų atostogų,
George M. Harrison, brolijų 

į viršininkas, pareiškė, ki 
nariai ir toliau balsuos 
ko reikalu, ir balsai bus 
lomi, bet tas nebūtinai 
kia, kad gelžkcliečiai 
kuos.

SPRINGFIELD, UI. — Ray 
Edmundson, l-MWA, praneši 
girdėjęs iš patikimų šaltinių 
valdžioje, kad prie Herrino, III.,i vinies, Kati larpmm 
bus pastatyta didžiule amunici- į nesl|S*Pral’inQ taikiai išriš. 
jos dirbtuvė, kurioje dirbs apie I '
8.000 darbininkų.

Herrin’as buvęs parinktas 
dirbtuvei, kad sumažinti ten 
bedarbę, susidariusią dėl ang
lies kasyklų mechanizacijos.

skai- 
reiš- 

strei-

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Dingo Pinigai, 
Dingo Kasierius

GARY, Ind. —r Policija 
44 m. Patrick McCarthy,
Jackson, kasieriaus darbininkų 
savišalpos organizacijos vieno
je Gary plieno ir skardos dirb
tuvėje. Kartu su McCarthy din
go “keli tūkstančiai” organiza
cijos pinigų.

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT

LIETUVIS

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
TeL*Ylemlock^5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutarti 
Ofiso Tel. PROSPECT 6717
Namų Tel. VIRGINIA 2421

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas:

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite:

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

, 4157 ARCHER AVENUE .
Ofiso Valandos:

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

u >
Dr. F. Pulsuoki LeVan

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

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus. 
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI

Radę Trukumą Gary 
Teisėjo Knygose

CROWN POINT, Ind. — Ga
ry taikos teisėjo John Primich 
knygose buvęs susektas $4,663 
trukumas, sako prokuroras Ben 
Schvvartz.. Trukumą sudaro 
1938 ir 1939 metais suimti 
kesčiai.

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. 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 St 

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

Tel. CANAL 3110 
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

mo-

Užmušė Jauną
Hammondieti

Auto-HAMMOND, Ind. — 
mobiliui apvirtus prie South- 
eastern ir Indianapolis bulvaro 
žuvo 19 metų Paul Owens, 1803 
Brown st. Dvi merginos, Do- 
rothy Hummell ir Mae Rogers, 
iš Calumet City, buvo sunkiai 
sužeistos.

ŽUVO PO TRAUKINIU
WEST CHICAGO, III. — 

Northwestern gelžkelio trauki
nys užmušė 73 metų Thomas 
Moran; seną vietos t gyventoją 
nuo 317 W. Washington st.

8 Tėvukai-Pra- 
tėvukai

ELKHART, Ind. — Barry 
Kent šeštadienį šventė savo 
penktąjį gimtadienį^ Vakarė’yj 
dalyvavo visi aštuoni jo tėvu
kai ir protėvukai.

• ĄNN ARBORTMich? — Pasi
baidę arkliai užmušė 50 metų 
vietos ūkininką, Frank Vacek.

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashląnd Av.

Phone YARDS 1373

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

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

šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai diena.
Phone MIDWAY 2880

DR. STRIKOL’TS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

ADVOKATAI

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofi«as ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

Dr. Kari Nurkat
(NURKAITIS)

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

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

Yards 3089

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj .pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZURRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namu Tel. VINCENNER 5272

Tel. HYDE PARK 3395
Dr. Susanna Slakis

Moterų ir Vaikų Ligų Gydytoja 
Dabar priiminės ligonius namude 

6733 S. Crandon Avė.
Vizitai sulig sutarties 

(išskiriant trečiadienius ir šešta.)

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal . sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALumet 6877

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

Rnom 2014
Vai.: nuo

3149 SO.
TeL

Tel. STAte 7572 
9:00 iki 11:00 ryto. 

HALSTED STREET 
VICtory 2679



t

Pirmadienis, kovo 17, 1941 NAUJIENOS, Chicago, UI

Ši Organizacija Vis 
Auga Nariais Ir 
Auga Turtu.

IŠGELBĖJO SOUTHSIDIETĘ 
Iš UPĖS

ILLINOIS KARIAI PASIEKIA CAMP FORREST

Iš Teisybės Mylėtojų Draugystės 
Veiklos

Iš Chicagos upės netoli 89th 
ir Loomis ugniagesiai išgelbėjo 
kokiu tai budu į vandenį įkri
tusią 58 metų Mrs. Anna Fied- 
ler, 6401 So. Justine street.

Teisybės Mylėtojų Draugystė 
yra viena iš seniausių ir di
džiausių Draugijų Bridgeportc.

Gražiai Palaidojo 
Prancišką Radavicią

ri suviršum $20,000. Prie Dr- 
jos priklauso vyrai ir moterys. 
Politinio nusistatymo neturi, 
nes čia priklauso įvairių pakrai
pų žmonės. Draugijos nariai ir 
narės sugyvena geriausioj san
taikoj. Veikėjų čia irgi netrūks
ta. ši Dr-ja ve kimu dirvos su
randa, veikia, vis kruta — dir
ba.

Senas Chicagos biznierius

Rengia Du Parengimus.
Praeitam susirink me, kuris 

įvyko kovo 9 d., Lietuvių Audi
torijoj, Biznio Komisijų nariai 
išdavė raportą, kad apart Dr- 
jos pikniko, kuris įvyks birže
lio 1 d., Liberty Grove Darže, 
yra rengiama Bunco Party, ku-

Franciškus Radavičia (Rod
žius) mirė kovo 6 d. sujaukęs 
žilos senatvės. Tapo palaidotas 
Šv. Kazimiero kapinėse kovo 
10 d.

Velionis buvo senas Chica
gos gyventojas, apart to j s per 
i gus metus varė sėkmingą biz
nį Saugainon ir 14-tos gatvės 
apylinkėje. Buvo įsigijęs daug 
draugų ir pažįstamų, todėl šer
menyse ir laidotuvėse dalyvavo 
daug žmonių.

Paliko 3 sūnūs, 5 dukteris

SUSIRINKIMAI
AM. LIETUVIŲ LAISVAMANIŲ 

ETINĖS Kult. Draugijos No. 1 kp. 
mėn. susirinkijnas įvyks pirmadie
nį, kovo 17-tą d., Darbininkų svet. 
10413 So. Michigan Avė. 8 vai. v. 
Visi nariai malonėkite dalyvauti, 
nes turime svarbių reikalų aptarti.

Sekr. P. J. Kučinskas.
D. L. K. VYTAUTO DR-JA lai

kys mėn. susirinkimą antrad., kovo 
18 d., 7:30 v. vak., Chic. Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted St. 
Sus-mas yra svarbus, todėl kiek
vienas draugas privalo būtinai at
silankyti, nes turime svarbių rei- 
ka svarstymui. Taipgi, kurie nariai 
esate pasilikę su mokestimi, būti
nai pasirūpinkite apsimokėti.

P. K., Sekr.

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1941 Metams

tent šeštadienį kovo 294ą d

3133 So. Halsted S t.
Reikia žymėti, kad komisi

joms daug prigclbsti ir musų 
veiklioji valdyba. Štai, musų 
pirmininkas Juozas Balčiūnas, 
vice-pirmininkas Petras KiUis 
ir iždininkas Juozas Rachunas. 
Jie visi veikia, visi dirba kiek 
galėdami.

Velionis paėjo iš Lietuvos, 
Varnių miesto. Jis Amerikoje 
gyvendamas išauklėjo gražią 
šeimyną, sūnų Juozapą, Kon
stantiną ir Boleslovą. Apart 
sūnų, išauklėjo 5 dukteris, An
taniną, Bronislavą, Sofiją, Va
leriją ir Helen.

Pastaruoju laiku jis gyveno 
pas savo sūnų Konstantiną, 
3136 W. Pershing Rd.

Steponas.

NAUJTENU-ACME Telephoto
Dalis Illinois Nacionalės Gvardijos 33-čios Divizijos karių, kurie pirmieji 

pasiekė Camp Forrest, Tennessee valstijoj. Jie čia praleis metus laiko lavin
damiesi kaip geriausiai apginti Dėdes Šamo žemę. Paveiksle matosi kariai išsi
rikiavę prie naujai pastatytų barakų.

APIPLĖŠĖ* ALINĘ
Savininkas Frank Stiska ir jo 

žmona, taipgi keturi kostume- 
riai prarado $155 piktadariams, 
kurie apipiešė alinę ad. 
Grand avenue.

Aukos Lietuvos 
Vadavimui

3135

1941 Packardas 
“Naujienų” Piknike 
Liepos 27-tą

NAUJIENIETI!

Halsted St.
Ponai Norkai, turį valgyklą, 

1745 So. Halsted St.
A. Bruzgis, turįs taverną, 135

W. 103rd St.'
Mrs. B. Nažinskas, turinti 

taverną, 4414 S. Rockwell St. %
J. J. Ežerskis, turįs taver

ną, 4600 S. Paulina St.
Alex Ambrose.

(Bus daugiau)

$10 Auditorijai.
Vyras Ir Žmona Abu 
Gimę Tą Pačią Dieną

>*— ................

CL ASSIFIEO ADS
HELP VVANTED—FE M ALE 

Darbininkių Reikia
SINGLE NEEDLE operatoriai, 

patyrę, ant moteriškų suknių. Kiti 
neatsišaukite. Pastovus darbas. 
SMOLER BROTHERS, Ine. 2300 
Wabansia.

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-Darblninkių Reikia
BERNIUKAI — MERGAITĖS 

VYRAI — MOTERYS
Turime pastovius darbus pradi

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

TRIANGLE EMPLOYMENT 
25 E. Jackson — 13-tas Aukštas.

jo prisirašyti daug naujų narių. 
Praeitam susirinkime prisirašė 
1 nauji nariai. Iš valdybos ra
porto paaiškėjo, kad Lietuvių 
Auditorija pilnai pereina į Lie
tuvių Draugijų rankas. Teisv- 
l>e.s Mylėtojų Draugyste nutarė 
paimti ši0.00 garsinimą Liet. 
Auditorijos programinėj bro- 
šiur&čį jv^/vagiamam. |< f xi cer
iui, kuris įvyks gegužės 3-čią

Minės Dvigubą Gimtadienį 
Trečiadienį.

Juozapas ir Domicėle Urbo
nai minės gimtadienį kovo 19 
d., tai yra trečiadienį. Gal la
bai reti atsitikimai, kad vyras 
ir moteris, butų gimę ta pačią 
diena. Kiekvienais metais jie 
mini savo gimtadienį 
draugai ir pažįstami 
atlanko sclebrantus. 
abejones, kad ir šį

it' jų 
skaitlingai 
Tad nėra 

kartą susi-

Sąrašas Nr. 6.
Lietuvos Nepriklausomybės 

paskelbimo sukakties minėjimo 
proga sudėta virš $1,000 aukų 
Lietuvos vadavimui. Či 
papildomas aukotojų są

Dr. Steponas Biežis
Juozas Vilimas
Petras Masokas
Ona Satunas
P-s Borcherl
Vincas ir Stefanijai

Marcckiai : : L;
Po $1.00: M. Undrailis, M. 

Kriemenis, J. Lcgner-Legnuga- 
ris, F. Lapinskas, D. JankevL

rasas:
$5.00
$5.00, 

5.00 
5.00
1.25

Jei dar ne- 
nors vieną, 

tikietus pri- 
prie Naujie- 
Tikietai tik

Žemaičių Kultūros 
Klubas Sudarė 
Naują Konstituciją

Steponas Narkis Urbonai užlaiko viešą užeigą S’monas Kicla, K. Kalke
prie 2114 W. Marųuette Rd. Jie 
yra labai seni Naujienų skaity
tojai ir draugiški žmonės.

vičienė, L. Juseviče, Petronėlė 
Miller, M. Vaidyla, Antanas Ži
lis, Epolitas Labanauskas, Jos. 
Paul, Pranas Bu tris. Antanas

STANISLOVAS
TAS, gyv. 833 W. 35th PI.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 15 d., 10:30 vai. ryto, 
sulaukęs 52 metų 

Kėdainių 
Amerikoje

KUNDRO-

1941 m., 
amž., gimęs Liet., 
apskr. ir mieste, 
išgyveno 31 metus.

Paliko dideliame 
moterį Aleksandrą, 
Butkevičaitę, 2 dukteris, Ele
ną ir Stanislavą, 2 pusseseres 
Marijoną ir švogerį Vytautą 
Paulauskus, Teklę ir švogerį 
Pranciškų Kaminskus, Cleve- 
lande, O., švogerį Joną But
kevičių ir kitas gimines Ame
rikoj; Lietuvoj—brolį Alek
sandrą ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips kopi., 3307 Litu- 
anica Avė. Laidotuvės įvyks 
antrad., kovo 18 d., 8:30 vai. 
ryto iš kopi. į šv. Jurgio par. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos .pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Stanislovo Kund
roto giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame — Žmona, 
Dukterys, Pusseserys, švoge- 
riai ir kiti Giminės.

Laid. Direkt Antanas M. 
Phillips, tel. YARDS 4908.

Smagus Išleistuvių 
Vakarėlis Juzei 
Rašinskienei

Anna Rite, p. Matukas.

nubudime 
po tėvais Išvyko į California.

Juzės Rašinskienes smagus 
išleistuvių vakarėlis įvyko jos 
pačios namuose, 5614 S. Win- 
chestcr Avė. Jos draugės ir ben
dradarbės viena kitą susitelkę 
atsinešė savo maistą ir sąsko- 
nius ir baliavojo iki vėlai nak
ties. Jos įteikė jai kibai gražią

laimingos kelionės, laimės ir 
sėkmingumo.

Vakarėlio Rengėjos.

Petras Grakauskas, N. ir Si. 
Drasutis, Petronėle Rusteikaitė, 
Jonas Dambros, P.' Vaitkaitė, 
Marijona Dambros, A. J. Sala- 
sevičius, Pranas Pormalis, p. 
Bumblienė, .Jonas Grigai, Ignas

Ar •tamsta pasiėmei kųygutc 
tikietų platinimui? 
turi, tai pasiimk 
nes parduodamas 
sidčsi savo darbu 
nų Namo Fondo.
10 centų ir bus geri į pikniką, 
kuris . įvyks ^ipset darže lie
pos ’27 dieną., į'en bus naujas 
1941 metų Paękardas.

Kiekvieno naujieniečio yra 
pareiga pasiimti x;tikielų ir iš
platinti tarp savo-draugų ir pa
žįstamų. ’ • 1

Ar tamsta kaipo naujienietis 
ir geras patriotas ‘‘Naujienų” 
atlikai savo pareigą? Nelauk 
rytojaus, bętHp^iimk tikietų 
platinimui šiandien!

Pasiėmė knygutes tikietų pla
tinimui sekanti “Naujienų” 
mė jai:

Priėmė Įstatus Specialiam 
Susirinkime.

rė-

DR-STĖS TAUTIŠKA GARSUS 
VARDAS LIET. IR LIETUVAIČIŲ 
VALDYBA 1941 METAMS: Pirmi

ninkas— Peter Ukockis, 2539 W. 
46 PI.; Pirm, pagelb. — St. Vai- 
tikaitis, 3508 W. 61st St.; Nut. 
rašt. 
St.; 
4512 S. Wood St 
turna, 1425 W. 45th St.; Kasos 
glob.: Frank Wenskus, 2639 W. 
43rd St., Ant. Ivonaitis, 5542 S. 
Talman Avė.; Trustee — J.Yuš- 
kenas, 2547 W. 45th St.; Ligonių 
apiekunas —A. F. Czesna, 4501 
S. Paulina St.; Anna Pikturna 
1425 W. 45th St.; Maršalka — J. 
Yucikas, 4624 S. Mozart St.

L. ŽAGARIEČIŲ KLIUBO VAL- 
DYBA 1941 METAMS: P. Arlaus

kas—Pirm., 2109 N. Cleveland 
Avė.; A. Nįprikas—Pirm, pagelb., 
1303 S. Pulaski Rd.; J. Ketura
kis—Nut. rašt., 1525 S. 51st St., 
Cicero, III.; Stella Kasper—Fin. 
rašt., 3155 S. Emerald Avė.; E.
Ramašauskienė—Kontrolės rašt., 

1218 So. Independence Blvd.; 
St. Niprikas— Kasiprius, 3824 

Deodor St., Indiana Harbor, Ind.; 
Kasos globėjai: J. Balakas, 1414 
So. 49th Ct., Cicere, III, Alfons 
Masiulis, 3252 So. Halsted St.; 
B. Gurskienė, 3252 So. Halsted 
St.; Koresp.—K. Balčiūnas; Mar
šalka, 3521 W. 38th PI. Susirin
kimai laikomi vieną kartą į mė
nesį, kas ketvirtą sekmad., pir
mą valandą popiet, Hollywood 
svet., 2417 W. 43rd St.

D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
VALDYBA 1941 METAMS:

—Thomas Janulis, 3430 S 
gan St.; Pirm, pagelb.—J. 
liauskas, 3259 So. Union 
Nut. rašt.—P. Killis, 3347 
Lituanica Avė.; Finansų 
Mart. Z. Kadziauskas, 5328 W. 
23rd Place, Cicero, III.; Iždinin
kas—Frank Bakutis, 2603 West

• 69th St.; Kontrolės rašt.—Adam
Bužinskas; Apiekunas iždo—J. 
Dimša; Maršalka—K. Visockis; 
Atstovas į Chicagos Lietuvių Au
ditoriją—Mart. Z. Kadziauskas; 
Prižiūrėti sergančius narius —P. 
Augustinas, 656 W. 35th St. Susi- 

; rinkimus laiko kas trečią antra
dienį kiekvieno mėnesio.

i KEISTUČIO PAŠALPOS KLUBO 
VALDYBA 1941 METAMS: Jos.

Sholteman—Prezidentas, 4508 S. 
Francisco Avė.; J. Stulgaitis — 
Vice-prez., 1531 So. 50th Court, 
Cicero, 111.; Helen Chapas—Prot. 
rašt., 2441 W. 45th Place; Dr. 
F. A. Zubas—Finansų rašt., 4276 
Archer Avė.; Dr. M. T. Strikol 
—Klubo gydytojas, 4645 So. Ash
land Avė., Tel. Prospect 1930; 
Paul J. Ridikas—Iždininkas, 3354 
So. Halsted St.; Lucille S. Dagis 
—Kontrolės rašt., 2902 W. Per
shing Rd.; Nellie Viršila—Kasos 
Globėja, 3435 So. Wallace St.; 
Frank Jakavičia—Kontrolės ko
misijos pirm., 2857 So. Emerald 
Avenue; Michael R. Kazunas — 
Klubo legalis patarėjas, 69 West 
Washington St., Tel. Central 
0592.

-J. Yuskenas, 2547 W. 45th 
Fin. rašt.—Bruno Judeiko, 

Ižd.—P. F.Pik-

REIKIA PATYRUSIŲ moterų 
sortuoti popierius. Turi būti paty
rusios. Kreipkitės Thomas Paper 
Stock Co., 860 W. Evergrecn Avė., 
prie Halsted ir Division.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

VYRAS DIRBTI KARMOJE. Tu- 
ri mokėti karvę melžti. 4650 South 
Western Avė.

KNYGVEDĮS AR JUNIOR ac- 
countant kalbantis lietuviškai. Pri- 
duokit pilnas rekomendacijas. At
sakykit angliškai. Box 2462, 1739 
So. Halsted St.

FURN1SHED ROOMS—VVANTED 
ReikiaGyyęjūumui. Kambarių

PAIEŠKAU KAMBARIO su lie
tuviais .prie Cottage Grove gatve- 
karių linijos, South Side. Telefo- 
nuokit TRIangle 3681.

BOOKS-MAGAZINES-N’PAPERS 
Knygos—Žurnalai—Laikraščiai .

NORĖČIAU PIRKTI Lietuvišką 
Bibliją apie 7x5 colių didumo, su 
senu ir naujų testamentu. Kas tu
nte .prašau atsišaukti. Joseph Mi
kalajūnas, 29 So. Halsted St.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

MODERNIŠKAS TAVERNAS ir 
restoranas skersai gatvės nuo Am
fiteatro. Mirtis šeimynoje priverčia 
parduoti. 4189 So. Halsted St.

Pirm.
Mor- 

Mazi- 
Ave.; 
South 
rašt.—

Kovo 9 d. žemaičių Kultūros 
Kliųbas laike savo nepaprastą 
ir visuotiną susirinkimą Holly- 
vvoėd Imi svetainėje, 2417 W. 
43rd St. Khid'dngi susirinkimas 
buvo šaukias atvirutėmis, tai 
nariai skaitlingai atsilankė.

Konstitucijos įstatų skyriai ir 
jų paragrafai atskirai buvo 
svarstomi, todėl ir susirinkimas 
užsitęsė gana ilgai. Ret tas klu
bui bus naudinga, mat. viskas 
buvo svarstoma nuodugniai ir 
rimtai.

28-ni Skyriai.

PARSIDUODA TAVERN ir Res
toranas. Transferių kampas, dirb
tuvių distriktas. Vidutiniai $55 į 
dieną. Parsiduoda dėl blogos svei
katos. 3901 South Wentworth Avė. 
OAKland 9135.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemč Pardavimui

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

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

M.ss S. Damauskas
J. Spudas
J. Oksas
J. Krūmas
A. Misčiukaitienė
B. šūkis
M. Tumavičius
Mrs. A. Navickienė
A. Matekonis
M r. Stulpinas
J. Juozaitis
M. žiūraitis
M. Kavaliauskas
W. Popoll
F. Zickus
B. Januškiene
E. Sanauskis
Mrs. Kungis
M. Bajoriunienė
L. Baltas
Mr. Mikšis '
D. Stok
D. Babilius
M. Zižiunas
M. Miknaitis
D. Babilius
J. Noreika
O. Alekna
P. Ališauskas
Elz. Grigai
E. Petkuniėnė
G. Povilaitis
Emma Spindis 
Mrs. Pūkis 
S. Balnionis 
B. Petrulis 

v A. Shimkus
P. Triška

> Ir Biznieriai
' ■.< . ■

: Šekšti įbižnienąi^atsi
ėmė serijas tikietų parduoti:

Mrs. P. Skučienė, turinti ta
verną, 4916 Wcntworth Avė.

Mi%. Zolp, turinti statybos 
medžiagos sandėlį, 3554 Sbuth

Kiiubo įstatai susideda iš 28- 
nių skyrių. Jų tekstas yra pla
tus ir tobulas. Paragrafai aia- 
linka Suvienytų Valstijų juris
prudencijai. Ir ačiū tam žemai
čių Kultūros Klubas savo veik
loj jokių komplikacijų niekada 
neturės.

Aš turiu už didžiausią garbę 
pabrėžti, kad šiame susirinkime 
kiiubo nariai-es dalykus svars
tė rimtai ir nuosekliai, 
susikirtimų bei 
mų nebuvo. Tai 
gi žemaičiai. Jie šiame susirin
kime užsipelnė aukštos pagar
bos.

TURIM TUOJAU PARDUOTI 
palikimui sutvarkyti. 3 aukštų mū
rinis namas, prie 857 N. Harding 
Avenue. Hot water šiluma. Infor
macijos adresu 855 N. Harding 
Avenue. Atsišaukite 2-tram aukšte.

SAVININKAS PARDUODA 8 
flatų modernišką namą, pigiai. 
METZ, 35 W. 74th St., ABErdeen 
2451.

tas L. Gedvilas, pp. J. Berkie- 
l’ai, Juozas Puishis, M. K. žilis.

Pranas Sutkus, Pranas Bar- 
gaila,'Jonas Paukštis, C. Stulas, 
Vaclovas Vilkas, Laurynas Vil
kas, J. C. Vebell, A. ir O. Kun
drotai, N. N., Kasmcr Shaulis, 
Amilia Lucas, Dr. .Jonas P. Poš-' 
ka, F. G. Daužvardis, Malas 
Kaupas, Danielius Kaupas.

Po 50c.: A. Jocius, S. Zenkus, 
G. Sereyka, P. Nausiedas, J. ir 
M. Guizdas, A. Kazlauskas, P. 
Galskis, N. N., John (?).

Po vasario 16 d. Patsy Ali
šauskaite .......  $ 3.00
Viso ........:.... *............... 80.00
Anksčiau buvo paskelbta 725.00

Joki u 
užsikarščiavi- 

likri kulturin-

Linksmos “Užbaigtuvės”.

BRIGHTON PARK
Dėl mirties parsiduoda 2 flatų 

namas. 4—5 kambarių, platus lo
tas, 2 karų garažas. Nuomos $45 
į mėnesį, kaina $3,900. Maži įmo
kė j imai, mainais imsiu lotą ar ko
kį nors biznį. Ties 40 ir So. Map- 
lewood, Telefonuokite po 7 vaka
re. PROspect 0176.

MORNING . STAR KLIUBO VAL
DYBA 1941 METAMS: Prm.—An

tanas Shimkus, 3123 Lyndale 
Avė.; Vice-pirm.—A. Sobol, 1927 
N. California Avę., tel. Armitage 
4290; Rašt.—M.Chepul, 3327 Le- 
Moyne st., tel. Spaulding 7903; 
Ižd. kas.—L. Striupas, 
Avė., tel. Spaulding 
rašt.—B. Rogers, 2345 
Avė., tel. Spaulding 
glob.—A. Lungevicz, 
bansia Avė., tel. Humboldt 2285; 
Kas. pagelb. — S. Buneckis, 3327 
Le Moyne St., tel. Spaulding 
7903; Maršalka — A. Kuprevičia? 
3448 Le Moyne St. Susirinkimai 
atsibuna kas pirmą ketvirtad., 
Grigaičio svet., 3800 W. Armitage 
Avenue.

3636 North 
0745; Fin. 
N. Kedzie 

3180; Kas.
1814 Wa-

MEDINIS BUNGALOW, A-l sto
vis. Parsiduoda kadangi reikia ap
leisti miestą. Turi būti cash. Pros- 
pect 3415, 2215 W. Marąuette Rd.

Čia paduodu 
vardus: Angola 
Levickas, Vėl. Somerfeld, Mary 
McNecholas, Elžbieta Gtidijonis, 
Petronėlė Kvederas, Eilėn Šo
kus, Vera Grigas, Julev Gogelis, 
Elas Shorman, Salina Liutkus. 
Apart šių poniučių dar buvo ir 
sekanti vyrai: Bruno Stankus, 
Petras Levickas ir Juozas.

Jos dukrelės Regina ir Loret- 
ta abidvi širdingai dėkojo sve
čiams už dovanas ir pagerbimą 
jų mamytės. P-ia Rašinskienė 
buvo labai smagiame upe, pa
sakė jautrią kalbą ir atsisveiki
no su visais svečiais ir šeimy
na. Taip jau ir aš sveikinu tave 
su vardadieniu ir linkiu laimes 
ir sėkmingumo.

—Ona Dovgin

Stankus, Auna Po susirinkimo visi nariai-es 
smagiai praleido laiką prie ba
ro, kur buvo statinė alaus ir 
“stipriosios”, šokių mėgėjai tu
rėjo gerą progą pasišokti prie 
Frank Kuzmarskio ir Misevi
čiaus* orkestro, o vėliau visi 
linksmai išsiskirstė žemaitiškai 
dainuodami “žemaite brangiėje, 
numei numei.”

Prie progos turiu žymėti, kad 
sekantis žemaičių Kultūros Klu
bo mėnesinis suririnkimas į- 
vyks trečiadienio vakare, kovo 
19 d., Hollywood Inn, 2417 W. 
43rd Street. •

žemaičių Kultutbs Klubo pre
zidentas Steponas Narkis

• Labai karšta turbut buvo 
byla, kurioje Evanstono teisme 
dalyvavo prokuroras Crittenden 
C.' Jąrvis. Tiek karšta, kad už
sidegė jo. kišfeniuj buvę degtu
kai. Teismo akyvaizdoje turėjo 
nu&iimti rttbus ir juos gesinti.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

20 AKRŲ. mylios nuo mieš
toj. 1 mylia iki federalio vieškelio. 
Puiki ir didelė gerai pastatyta 
trioba; pavėsis, daržinė ir vištinin- 
kas. Truputį vaisių. $1,200.00. Są
lygos. HANSON-OSBORN, Kart, 
Michigan.

viso............$805.00
(Bus daugiau)

Pastebėjus klaidas varduose 
ar sumose, aukotojai prašomi 
apie tai pranešti Lietuvos Kon
sulatui, 30 No. La Šalie St.

Liet. Nepr. Dien. K—tas 
—" ■ ■■■   —X

• Už juodą akį, kurios jisai 
susilaukė nuo smarkios mote
riškos kumšties, 50 m. chica- 
gietis Stanley Balcbvin, užvedė 
bylą, reikalaudamas <$10,000 at
lyginimo. Skundžia Miss Edna 
Fonyo, gyvenančią Rienzi Ho- 
tel, 600 Divėrsey.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicago j)
An-su

Al

Garsinkitės “N -noseGarsinkitės “N-nose

Norman Egelske, 21
toinette Jusko, 21

3316 So. Halsted St
TeJ. YARDS 7308

• Gal galva labai siaudėjo, 
o gal labai skaudės piktada
riams, kurie pasivogė $1,000 ver
tės aspirinų iš troko, stovfhčio 
ties 519 Eact Illinois streėt.

70 AKRŲ PIENO ŪKIS, truck 
vištų ūkis ir 2 Akrai asparagų. ....6,- 
000. Informacijoms rašykit Leon- 
ard Auer, R. R. 2, Paw Paw, Mi
chigan.LOVEIKIS

Dalis 
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankletams

mams«
 Gėlės Mylintiems 

Vestuvėms, Ban
ketams. Laidotu

ii, ĮNINKĄS
4180 Archer Avenue

Reikalauja
Perskirų

Sylvia Martinkus nuo
phonse Martinkus

Chester Kondrack nuo Ethel
Kondraek
Gauna
Perskiras

VaJencia Bernatas nuo AJ- 
phorise Bernaths

WHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui

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

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Western Avė., 

Chicago. UI. Tel. REPublic 60S1



SUŽEIDĖ daug lietuviu įvairiose 
AUTOMOBILIU NELAIMĖSE

Labai sunkiai sužeistas Albertas Duglawas

Vėliausių automobilių nelai
mių aukų sąraše yra visa eilė 
Bridgeporto, Brighton Parko, 
ir lietuvių iš kitų apylinkių.

Prie 55-tos ir Richmond Si., 
vengdamas susikulimo su kitu 
automobiliu, į vąndens stulpą 
įvažiavo ir labai sunkiai susi
žeidė 40 metų Albert Duglavvas, 
1163 North Washtenaw

Apie 600,000 
Sumokėjo $82,000,000 
Income Taksų

avė.
Jam buvo perskelta 

taipgi stiklai apibraižė 
Sužeistasis guli šv. Kryžiaus li
goninėje.

Joe Pranskaitis

galva, 
veidą.

Paslydęs ir netekęs automo
bilio kontrolės taipgi į vandnns 
stulpą įvažiavo ir susižeidė 25 
metų Joe Pranskaitis, nuo 3837 
West 56th street. Nelaimė įvy
ko prie 55th street.

Anton Gukas
Prie 35-tos ir Halsted Btreet 

dviejų automobilių nelaimėje 
buvo sužeistas Anton Glikas, 
51 metų amžiaus, 4506 South 
Emerald avenue.

Į jo mašiną įvažiavo vienas 
Arthur Lang, 3209 So. Throop 
Street.

Bus Apie Trigubai Tiek 
Kiek Pernai

Nors dar ne visos blankos 
yra suskaitytos, federalių mo
kesčių kolektorius Harrięon, 
Chicagoje, skelbia, kad apie 
600,000 Chicagos distrikto žmo
nių iki kovo 15 sumokėjo in
come taksų apie $82,000,000.

Dar yra tūkstančiai laiškų si 
blankomis ir pinigais
štu ir kiek ten Uksų bus, sun
ku pasakyti.

Viso gal milionas pildė blan
kas, bet daugeliui nereikėjo mo
kėti.

Pernai taksus turėjo mokėti 
2’04,325 asmenys ir firmos. Jie 
sumokėjo $48,179,388.78. Tiki
masi, kad šįmet, kai viisos pa
jamos bus suskaitytos, taksų 
bus apie trigubai daugiau.

šeštadienis, kovo 15 d., buvo 
paskutinė diena income taksų 
blankas pildyti.

PRAŠO PERSKIRŲ
NAUJIENOS, ęhięago, UI.
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MRS. APPELT

atėję pa-

LIETUVIAI
ŽINIOSE

Pirmąįienis, kovę 17, 1941
!?.’{, įw"Įm"w y «

PO CHICAGĄ 
PASIDAIRIUS

Mrs. Waneta Appelt (kairėj), Chicagos divorsų teisme, 
perskirų nuo vyro Walter Appelt (dešinėj), kurį policija 
sąryšy su Joseph Loręnz mirtimi. Pastarasis rastas gatvėj 
ma, Lorenz mylėjęs Męs. Appelt. Ta kita moteris matoma 
yra jos molina, Mrs. Ida Koontz.

NAUJ1ENV-ACME Telephoto 

iškėlė bylą re i k alau d urna 
sulaikė apklausinėjimui

paveiksle su Mrs. Appelt

Mary Urban
Prie 29th ir Emerald avenue 

automobilis kritiškai sužeidė 70 
metų Mary Urban, nuo 2920 
South Union avenue. Ji guli 
German Deaconess ligoninėje.

Automobilį vairavo, Wm. Mc 
Intyre, 6804 South May street.

E. Budnickis

C. L 0. Organizuos 
Statybos Darbus 
Chicagoje

Harvester Kom-ja
Dominuoja AFL
Unija, Sako CIO

DIDELI ŠALČIAI
CHICAGOJE

Įvažiavęs į gatvekario stotį 
prie 35th ir Ashland lengvai 
susižeidė, ir automobilį gero
kai aplamdė Edvvard J. Budnic- 
kis, 1443 West 14th Place. Sa
ko, paslydo.

B. Lasas

Įteikė Kaltinimus Darbo 
Tarybai

Jau, rodos, šešta savaitė In
ternational Harvester streiko 
traktorių dirbtuvėje ir trečia— 
McCormick dirbtuvėj, bet dar: 
nesimatyti streiko galo.

Keli bandymai juos likviduo
ti sudužo į kompanijos atsisa-

Vakar po pietų netikėtai at
švilpė smarkus vėjas su sniegu 
ir tuojau nupuldė temperatūrą 
keliolika laipsnių. Oro pranešė
jas sako, kad šį rytą sieks 5 
laįpsniūs."Vfja'š įsiėke 60 mylių 
per valandą. .

Draftuos Vyrus, 
Jei Žmonos Dirba
Ir Nėra Vaikų

ANNA KASKAS
Operos “Carmen” translacijoj 

iš New Yorko Metropolitan, 
šeštadięnį, savaitinėj muzikos 
“kvotimų” valandėlėj dalyvavo 
p. Anna Kaskas, garsioji lietu
vaitė, dainuojanti su Metropoli
tan Opera.

WILTRAKIAI
Dienraštis “Tribūne” vaka

rykščioje laidoje turėjo visą se
riją paveikslų apie garsią lietu
vių Wiltrakių šeimyną, 4330 
Washington Bulvaras, apie ku
rią jau kelis sykius buvo rašy
ta “Naujienose”.

Paveikslai parodo p. Elžbie
tą Wiltrakienę, ir jos keturis 
sūnūs, Dr. George, Inž. Edvvard, 
Jack ir Leo, kurie tarnauja U.S. 
armijoje ar laivyne, taipgi jos! 
penktąjį sūnų Joseph ir brolį, 
kun. majorą Jonaitį, kurie tar
navo Didžiajam kare.

CORP. JUSAS, SERž. ALIS
Illinois Nacionalės gvardijos 

keli pulkai jau apgyvendinti 
Camp Forrest stovykloje, prie 
Tullahoma, Tenn. Ten rasite 
korporal’ą Bruno Jusą, 2223 W. Į menkoje niekad pirmiau dides- 
23rd Place, seržantą Frank Ali- nio darbo pasiėmęs už Pirmyn 
šauską-Alis, trimitų orkestre — jo rengiamam “Carmen” ope- 
Eddie Grushą, ir Harry Petrai- ros pastatyme. Musų pareiga

Su Vygantu
ir klau- 
translia-

Gladvs

šiuos žodžius rašau 
sau “Carmen” operos 
cįjos kai ją dainuoja 
Swarthout su puikiąją Metropo
litan kompanija. Ah, ta “Car- 
men“... Kiekviena arija, k ek- 
vienas baras, kiekviena gaida 
žavėte žavi. Atsiduri žmogus 
kažkur tolį nuo to pilkojo 
šaulio kurį matai per langą 
ha laikraščio antraštę. Tas 
saulis butų dar pTkesnis,

■ neturėtume tos muzikos.
—o—

Kaip tik pasibaigs operos 
transliacija, eisiu įsigyti tikin
tus į Pirmyn choro rengiamą 
“Carmen” pastatymą, balan
džio 6-tą, Goodman teatre. Ir 
jums skaitytojai patar u, ap 
rūpinkite tikietais dabar. OjM*ra 
“Carmen” lietuvių kalba yra 
vienas iš svarbiausių įvyk ų vi
sam Chicagos lieuvių kultūri
niam gyvenime. Verta kelių die
nų uždarbio būti to įvykio liu
dininku.

—o—
Jokia lietuvių choras nėra A-

pa- 
ar- 
pa- 
jci

Ties 3304 Archer avenue vėl 
kitoje automobilio-gatvekario 
stotieis nelaimėje buvo sužeistas, 
26 metų brightonparkietis, Ben- 
jamin Lasas (?), nuo 4617 Sg. 
Sacramento avenue. 
Peoples ligoninėje.

Kitos Nelaimės

Guli

Kitose automobilių nelaimėse 
lietuviškuose distriktucse buvo 
sužeisti dar ir šie žmonės:

John Matuzak, 34, 5028 So. 
Kolin, prie Archer ir Kilbourne;

Wm. J. Whiting, 4646 Wood- 
lawn avenue, prie 33rd ir Par- 
nell;

Petras Kunges, 61, nuo 4559 
South Justine, prie 4308 South 
Ashland;

VValter Przybylski, 58, 4524 
South Marshfield avenue, prie 
namų;

Harold England, 38, 427 W. 
61 st Street, prie 45th ir We»st- 
ern avenue.

“Nori Sulaužyti AFL 
Monopolį”

CIO yra pasiryžęs “sulaužyti 
AFL kontrolę statybos pramo-. 
nėję. Sudarė “United Construc- kelti al*as lr »rlPažlIlti 
tion Workcrs Organizing Com- unlJą*. . . , .
mitlee” ir paskelbė, kad orga- Vėliausias z.nksnis C.I.O. ūkio 
nizuos statybos darbininkus|mašinų unl^s> k»ri strelkanrs 
Chicagoje ir reikalaus kaip kon- vadovauja, buvo įteikti kaltini- 
traktorių, taip valdžios samdy- mus darbo tarybai, kad AFL 
ti juos prie karo statybos dar- ukio niašln« un,.ja’ kun tu™' 
, * ti suorganizavusi didžiumą Mc

Arthur Joy, organizavimo di- Cormick.. - darbininkų”, yra 
rektorius Chicagoje, pareiškė, “kompanlJ08 dominuojama, 
kad AFL yra sudariusi “dirbti Kompanijos viršininkai ir 
ną” statybos darbininkų “tru-lAFL atsakė, kaip ir buvo ga- 
kumų”, ir tuo pasinaudodama hma tlkCt18’ kad lai CI° pra~ 
ima iš kandidatų unijoms dide-1 s^manymas ’ 
liūs įstojimo mokesčius, o CIO 
ar 
prie statybos darbų visai nepri
leidžia.

AFL “tiesiog sabdtažuoja ka-|J 
ro statybą įvairiomis priemo
nėmis varžydama statybos dar
bininkų skaičių.”

neorganizuotų darbininkų

Pašovė Žmonos 
Mylimąjį

Nerimas
Tarp streikierių paskutinė

mis dienomis pradėjo reikštis 
nerimavimas. Neatrodo, kad jų 
vienybė pakriktų, visi pasiliks 
lojalus CIO unijai, vienok tas 
nerimas gali paskatinti uniją 
truputį pakeisti savo reikalavi
mus ir bandyti skubiau prieiti 
susitarimo su kompanija.

Išvežė J. Tamuli v
Ligoninėn

Taipgi Matą Norris
BRIDGEPORT. — Į apskri

čio ligoninę yra išvežtais 53 me
tų Juozas Tamulis, 3410 
Halsted street. Jis serga 
gra.

Apskričio ligoninėje
paguldytas 21 metų bridgepor- 
tietis, Matas Norris, nuo 3200 
South Wallace street. Namie ji
sai nusilaužė dešinią koją.

South 
poda-

taipgi

Susižeidė Stella 
Urnėžis

LIETUVIAI
ARMIJOJE

šeštadienį'^metiis karo tarny
bos pradėjo „šię Chicagos lie
tuviai. (Armija viso paėmė 312 
vyrų):

J. Kaleckas 
nia avenue-v

Leo Oksas, 2136
Place j ■ • i dJohn Ligas, 2245
avenue “

Paul Žakis,1 ^315 
street

i : , -» , . ’ , •» v* . •

J. Salus, 23.3 South Loomis
G. Shereikis,' 2028 Armitage.
; •••f' '

a (Kitų vardai buvo paskelbti 
ankščiau). - -

6118 So. Califor-

West 23rd

South Bell

W. Huron

St. Patrick Šokiai 
Dariaus-Girėno 
Salėje

Vedybos Paįro Po Savaitės
Po policijos areštu yra šofe

ris Cushman trokų kompanijai, 
Stanford Lawler, 1515 W. Mon- 
roe. Jis kaltinamas pašovimu 
28 metų John Thoel, savo žmo
nos mylimojo, su kuriuo ji nu
ėjo gyventi pametusi Lawlerį 
savaitę po vedybų.

• Jis prisipažino, kad žmona 
reikalavo divorso, bet jisai at
sisakė divorsą jai duoti. Mrs. 
Lavvler aiškina, kad ji buvo pri
versta Lavvlerį vesti, bet “nega
lėjusi jo mylėti.”

Thoel buvo pašautas ad. 114911 
Washington bulvaras. Guli . 
Bridewell ligoninėje.

Darbo Taryba Gavo 
Kaltinimus v 
Goldblatt’ui

I ----------- . , ,
Darbo taryba yra gavusi kal-

Pirmasis “Robinas” 
Jau Čia

Dar vienas ankstyvo pavasa
rio ženklas.

Chicagietės Rose Klugman 
kieme, 3017 W. Sunnyside avė1., 
vakar nutupė pirmasis šių me
tų robinas (žodynas sako, kad 
tai “dagilis”.)

Pasiriejęs tsu žvirbliais dėl ke
lių duonos trupinių, pavasario 
pirmasis pranašas kur tai 
skrido, į šiaurę.

Jūreivis Gavo 
$37,000 Už Koją

iš-

T0WN OF LAKE. — Bedirb
dama virtuvėje pavirto ir koją 
nusilaužė 47 metų lietuvė, Stella 
Umėžis. Ji gyvena ad. 4617 So. 
Paulina Street. Guli apskričio li
goninėje.

Negalima Paliuosuoti Vyrų Vien 
Dėlto, Kad Vedę

, Illinois 'valstijos drafto vir
šininkas P. Armstrong paskel
bė visų drafto tarybų žiniai 
Springfieldo Apeliacinės Tary
bos nuosprendį apie klasifikaci
ją vyrų, kurie yra vedę, ir ku
rių žmonos turi gerus darbus, 
bet neturi vaikų.

Armstrong nurodė drafto ta
ryboms, kad jos turėtų laiky
tis sprehdime nurodytos tvar
koj .tokių, vyrų klasifikavime 
karo tarnybai.

Apeliacinė taryba nusprendė, 
kad faktas, jog vyras yra ve
dęs, nėra ganėtinas pamatas 
jam atleisti nuo karo tarnybos. 
To neužtenka.

Rengia Lietuviai Sportininkai
Šįvakar Dariaus-Girėno Salė

je, 4416 South Weštern avenue, 
įvyksta St. Patrick Dienos šo
kiai, kuriuos rengia Amerikos 
Lietuvių Sportininkų Sąjunga, 
su pagalba laikraštuko, “Lith. 
Leader”. Grcts Len Simms ir jo 
orkestras.

“Nelygybė”
Jeigu tokio vedusio vyro žmo

na dirba, jeigu nėra vaikų, ir 
pati žmona gali gerai pragyven
ti be vyro uždarbio, tai toks 
vyras turi būti skiriamas į A-l 
klasifikaciją.

Butų nelygybė kitiems atlei
dinėti vyrus nuo drafto “vien 
dėl to, kad jie vedę”.

Suėmė Jauną 
Bridgeportietį

Apskričio teisėjas Stanton 
priteisė Central Barge Compa- 
ny bendrovę sumokėti $37,000 
jūreiviui Louiis. Green, kuris ne
laimėje ant vieno laivo 1939 me-j 
tais prarado koją.

tinimus, kad Goldblatt departa- jĮfl g LaidotUVlU 
mentimų krautuves pašalino iš 2.* ",

Koplyčioje

Al Kumskis, rengimo pirmi
ninkas, praneša, kad parengimo 
pelnas bus sunaudotas metiniam 
Amerikos lietuvių sportininkų, 
dalyvavusių Lietuvos Olimpia
doj suvažiavimui, Philadelphi- 
joje. :

Prie Western ir Superior po
licijos skvadkaris iš Bridgepor- 
to Deering nuovados suėmė 17 
metų bridgeportietį, John Pap- 
nick, 3148 Lowe avenue.

Jisai buvo pastebėtas prie 
25th ir Emerald, bet bandė pa
bėgti ir buvo apšaudytas. Kal
tinamas automobilio pavogimu.

J. H. Shulmistras 
Baigė Karo 
Lakūno Mokslus

Skaudžiai Sumušė 
Lietuvį

darbo 19 narių, prkilausančių 
prie CIO, trugdė CIO Ware- 
house unijos darbininkų orga
nizavimą,* ir pasirašė nelegalią 
sutartį su AFL, kuomet toji staigiai krito negyvas 55 metų
unija neturėjo teisės darbiniu- John Kropska, Ą75S Laflin 
kams atstovauti

tiesLaidotuvių ’ koplyčioje, 
1820 South Michigan avenue,

širdies liga.
s t.

i

Gavo Karo Lakuiio Sparnus
Kelly Fieild, karo aviacijos 

stotyje, Texaą, jaunas Brighton 
Parko lietuvis, Juozas H. Shul
mistras užbaigė aukštuosius ka
ro mokslus įr gavo pilno karo 
lakūno sparnus.

Jisai yra sunuą buvusios, p. 
Shulmištrięnės ir brolis biznię- 
rio John Shųlmjątro, ir gyveno 
Chicagoje adrąsu ?§14 West 
42nd street.
* Kartu su Shulmistru moks
lus baigė septynį kįti chicagie- 
čiai.” ... .

4

Tai tik keli ten esančių chi- Įsigijimas tikietų iš anksto vi- 
cagiečiu lietuvių. sados yra geriausias paramos

“LITVA” - • '■ •’aro‘l>mas-
,. —o— ,

Dienraštis “Daily News” šeš- Viena chicagiečių šeima gavo 
tadienio turėjo paveikslą paro- laišką iš Europos, kur praneša- 
dantį grupę Lietuvos gyvento- ma, kad neseniai iš Lietuvos 
jų, kurie vežami į Vokietiją, laimingai pabėgo būrys jaunų 
Ant vagono pirmas užrašas yra | aviatorių. Tau) pat rašoma apie 
“Litva
dėmis, o žemiau — “Lietuva”. 
Pačiam viršuj sovietų Rusijos 
ženklas įsu dviejais kūjais ir 
raidėmis, “SSSR”. Tai dar vie
nas įrodymas kas dabar tikrie
ji Lietuvos šeimyninkai.

— rusų alfabeto rai-Įkitą pareigūną, kuriam pasise
kė gyvastis išsineš'i. Sakoma jį 
okupantai žiauriai ilgą laiką 
kankino veisdami, kad jis ką 
(ai tokio pagal jų norą darytų. 
Gąsdinimo tikslu rusai jį kelis 
kartus buvo prie sienos pasta
tę prieš būrį kareivių su atkiš
tais šautuvais.

Tie žvėrys savo klikos iš’ai-

T0WN OF LAKE. — Ap
skričio ligoninėje guli sunkokai 
sužeistas 48 metų lietuvis, Stan
ley Duranczykas, 1751 West 
21st Place.

Jis sako, kad nežinomi žmo
nes jį užpuolę ir Gurpušė, prie 
44th ir Ashland.

Tyrinėja Dviejų 
Berniukų Mirti 
Namo Gaisre

Inkvestas Įvyks Balandžio 3
Ugniagesiai ir koronerio de

partamentas bando surasti prie
žastis didelio gaisro mediniame 
name ties 3238 Lakewood avė., 
kurio pastogėje žuvo du ber
niukai, 10 metų Christ Jeffers 
ir jo 16 metų brolis, Frank.

Jie abu miegojo Jeffers šei
mynos bute, kuris yra įrengtas 
pastogėje.

Ugniagesiai surado, kad gais
ras neprasidėjo nei nuo pečiaus, 
nei nuo kerosino, nes name bu
vo rasta ugnies visai nepalies
ta 5 galionų kerosino skardine.

Sako “Elektros Vielos”
Berniukų tėvas, Thomas Jeff- 

ers, kuris kamantinėjime už
silaikė nepaprastai šaltai ir ra
miai,’ yra nuomonė, kad ugnis 
prasidėjo nuo prasitrynusių 
elektros vielų. Berniukai žuvo 
daugiausia dėl to, sako ugnia
gesiai, kad į jų butą yra tik 
vienas įėjimas. Antrų durų, kaip 
reikalauja įstatymai, pastogė 
neturėjo.

Motina Irgi Sudegė
Ink vestas gaisro tyrinėjimui 

baigti įvyks balandžio 3.
1936 metais, kitame namo 

gaisre, sudegė Jeffers berniukų 
motina.

• Teismo dabar laukia trys 
jauni piktadariai, prisipažinę, 
kad jie apiplėšinėjo moteris Chi
cagoj. Atėmė joms apie 150 pi
niginių. Jie yra, 24 m. Russell 
Holbrook, 652 South State, 22 
m. Ghester Bujnowski, ir 22 m. 
John Zinąmeistęr, Iš Cincinnati, 
Ohio. Jie buvo suimti viešbu- 
tyj ties 1706 N. LaSalIe. .1 diume.

Pavogė S. Gulbino 
Automobili

Nuo Madison ir Wood kas 
tai pavogė automobilį, 1939 m. 
Buicką, priklausantį lietuviui, 
Stanley Gulbinui, 3264 South 
Morgan Street.

Jis buvo nuvažiavęs pamaty
ti “It Hąppens On Ice”, Sta-

I diume. -.------ .... -

lenks.

Vakar ir Užvakar 
Chicagoje

tariamą

• Westsidės policijos nuova
dai pasidavė 42 metų Anthony 
Buzzierski, 23 W. Van Buren, 
kaltinamas supiaustymu 48 me
tų šoferio Paul Greenlund’o, val
gykloje ties 26 W. Harrison.

grasinančių
laiškų rašinėjimą yra suimtas 
ir kamantinėj amas 51 metų at
eivis, Dietrich Wilhelm Fittje, 
538 N. Wells. Jisai bandė išrei
kalauti $5,000 iš brokerio W. 
J. Spinger’io, 141 W. Jackson. 
Nežinojo, kad Spinger mirė pe
reito vasario 10.

• Už subadymą berniuko di
deliu peiliu St. Charles pataisos 
namuose, teisman yra traukia
mi du namų įnamiai, 16’m. John 
Demitrilis ir 18 m. Harmon Da- 
vis, iš Harrisburg, III.

• Statybos skaitlinės paro
do, kad šįmet per vasario mė
nesį Chicagoj ir priemiesčiuo
se pastatyta 68% daugiau na
mų, negu per vasarį pernai, vi
so apie 650.

• Prie Sangamon ir Ohio 
gatvių trijų automobilių susi- 
kulime buvo sunkiai sužeisti ke
turi chicagiečiai, tarp jų John 
Anifer, brightonparkietis, nuo 
4728 S. Ked'vale avenue.

• Bridgeporto Deering nuo
vadoje yra suimtas bridgepor- 
tietis Wįlliam Felisian, 1123 W. 
31st Street. Ji«s turėjo prie sa
vęs naują revolverį. Įtariamas 
plėšimu.

• Nukritęs laiptais namie 
galvą persiskėlė ir netrukus mi
rė 65 m. Dayton C. Anderson, 
5443 South Homan avenue.




