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GRESIA CIVILINIS KARAS AR TRYLIKTAS NR. BUS HITLERIUI LAIMINGAS?

Visame krašte dideli protestai ir 
demonstracijos

BELGRADAS, Jugoslavija, 
kovo 23 d. — Jugoslavijos val
džia nutarė patenkinti nacių ul
timatumą ir prisidėti prie 
“ašies”.

Karūnos taryba nutarė ne
kreipti jokio dėmesio į atsista- 
dinusius ministerius, bet tęsti 
savo pradėtą politiką. Regentas 
liepė ištikimam premjerui pa
pildyti valdžią ir vykti Vienon.

Nacių ministeris Jugoslavijoj 
informuotas, kad valdžia bus 
sudaryta ir jugoslavų atstovas 
laiku atvyks į Vieną.

Visame krašte jaučiamas di
džiausiai? nepasitenkinimas šiais 
aukštų asmenų nutarimais. Vi
suose didesniuose miestuose 
prasidėjo gyventojų manifesta
cijos, kurios yra nukreiptoi? 
prieš nacius ir prieš pronaciš- 
kus ministerius.

Daugelis aukštų kariuomenės džios vietas. Valstybės aparate 
karininkų įteikė savo atstatydi- sukelta didžiausia netvarka, nes 
nimo pareiškimus. Atsistatydi 
nėja įvairių ministerijų depar
tamentų direktoriai. Valdžios 
sluoksniai bijo, lęad neprasidė
tų civilinis karas,

Regentas žino*' kęd Jugosla-* 
vija yra didelių sukrėtimų iš
vakarėse. Jeigu nepaklausys na
cių ultimatumo, bus priversta ______ __________
kariauti su vokiečiais. Jeigu pa-1 biai pribūti į savo dalis.

klausys nacių ir prisidės prie 
“ašies”, savame krašte prasidės 
civilinis karas, kurii? karūnai 
gali būti pavojingesnis, negu 
naciai.

Jugoslavijos atsargos kari
ninkų sąjunga turėjo nepapras
tą savo narių susirinkimą. Są
jungom nariai nutarė paleisti 
organizaciją. Valdžios sluoks
niuose tatai skaitoma labai blo
gu ženklu, nes ligi šiam metui 
ši organizacija buvo ištikima 
regentui.

Organizacijos 
duoda 
riams 
lią ir 
joms, 
liuoti.

Demokratų partijos centro 
komitetas įsakė visiems savo 
partijos nariams apleisti vai-

likvidavimas 
teisę atskiriems jos na- 
veikti prieš regento va- 
priklaui3yti organizaci- 

kurių jis negali kontro-

valdžios vietos randasi be val
dininkų.

Karalius kvietėsi pas save 
serbų atstovus ir siūlė užimti 
apleistas ministerijas, bet pati
kimų žmonių dar nesurado.

Kariuomenes štabę viršinin-: 
kas įsakė visiems atostogoms 
išvykuisiems karininkams sku-

RUSAI ŽADA NEPULTI TURKŲ
Bijo netekti Dar 

danelu
Jis 'vyksta j Berlyną, kad ga

lėtų pasitarti karo reikalais su 
Hitleriu. Maskvą Matsuoka pa
sieks sekmadienio vakare.

ANKARA, Turkija, kovo 23 
d. — Turkų valdžios atstovai 
skelbia, kad sovietų Rusijos val
džia pasižadėjo nepulti turkų 
iš užpakalio, jeigu šie pradės 
kovą savo kraštui nuo vokiečių 
apginti. Rytoj šiuo reikalu tur
kų ir sovietų valdžia padarys 
oficialiu)? pareiškimus.

Rusai bijo, kad vokiečiai ne
pagriebtų Dardanelų savo kon- 
trolėn ir neuždarytų išėjimo į 
Viduržemį, todėl ir padarė to
kį pasižadėjimą.

Jugoslavai bijo savo 
Quislingo

Turkai padės jugo
slavams

ANKARA, Turkija, kovo 23 
d. — Turkų užsienio reikalų 
ministeris informavo Jugoslavi
jos pasiuntinį, jog Turkija 
dės Jugoslavijai gintis nuo 
kiečių, jeigu ji pati ginsis.

Žinoma, jeigu graikai ir
tai padės Jugoslavijai gintis 
nuo bendro priešo.

Turkai padarė tokį pareiški
mą, nes mano, jog galės ati
traukti kelias divizijas nuo so
vietų pasienio. ’

BELGRADAS, Jugoslavija, 
kovo 23 d. — Jugoslavijos vi
daus reikalų ministerija išsiun
tė užsienin buvusį premjerą Mi- 
lan Stojadonovič.

Valdžia bijo, kad jis nesusi
tartų su naciais ir nepadarytų 
krašte perversmo. Kraštui yra 
žinomos jo simpatijos Hitleriui 
ii’ nacizmui, todėl ir bijoma, 
kad jis netaptų Quislingu.

Dabar jis randasi Kaire ir be 
britų leidimo negalės išvažiuo
ti iš Egypto.

pa- 
vo-

Švenčiamos 22 fašiz 
mo sukaktuvės

bri-

Molotovas tarsis 
su Matsuoka

MASKVA, Rusija, kovo 
d. — Valdžia skelbia, kad pir
madienį užsienio reikalų komi
saras priims japonų ministerį 
Matsuoka.

Molotovas jau paskyrė pasir 
matymui valandą, nes Matsuo
ka sustos labai trumpam lai
kui.
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ROMA, Italija, kovo 23 d. — 
Mussolini įsakė švęsti 22? fašis
tų partijos sukaktuves ir pa
minėti fašizmo nuveiktus dar
bus.

Prieš demokratijas nukreipta 
revoliucija prasidėjo prieš 22 
metus, sako italų spauda, da
bar ji įgavo griežtesnes karo 
formas.

Laikraščiai pradėjo siundyti 
gyventojus prieš 
nes demokratija 
šia ir Amerika 
kenksmingiausia.
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Nežiūrint didėjančių neramumų viduje, Jugoslavija patapo tryliktoji šalis pasi
duoti Vokiečių spaudimui. Žemėlapis parodo nacių aukas, kurios, sudėjus krūvon turi 
200 milijonų gyventojų ir žemės plotą iš 872,000 kvadratinių mylių.
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> FRANCE 
May AUSTRIA
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ORIGINAL AX|S 
formed with Italy 

OcT, 24, 1936

Oct. 1, 1938 and
March 14, 1939

HUNGARY 
Nov. 20, 1940

RUMANIA 
Nov. 23, 1940

BULGARIA 
March 1, 1941

Prancūzai gaus .mil 
tų iš Amerikos

WASHINGTON, D. C., kovo 
23 d. — Sumner Welles vakar '■ *** oare'škė, kad neokupuota 
Prancūzija gaus didelį skaičių 
;onų kvietinių miltų iš Ameri
kos.

Miliai bus pervežti prancūzų 
aivais, kurie stovi New Yorko

rino, kad nei vienaš miltų sva
ras nepaklius vokiečiams.

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus tarnautojai prižiūrės mil- 
;ų išdalinimą. Vėliau prancūzų 
laivai sugrįž į New Yorką.

Gamins 20,000 oriai 
vių britams

WASHINGTON, D. C., kovo 
23 d. — Karo departamento 
sluoksniai tvirtina, kad pusan
trų metų laikotarpyje britai 
gaus 20,000 Amerikoj gamintų 
karo orlaivių.

Turint domėj 7 bilijonus do
lerių, kuriuos senatas; patvir
tins, daromi planai tokiam di
deliam orlaivių skaičiui paga
minti.

Apskaičiuojama, kad pastaty
ti ir statomi fabrikai pajėgs 
pagaminti tiek orlaivių nurody
tu laiku.

Kaliniai mušami 
botagais

Jungt. Valst, 
ten stipriau- 
fašižmui yra

ORAS
Debesuotas, gali lyti.
Saulė teka 5:50 v. r., 

žiasi 6:04 v. v. •

JAPAN JOINED
—

up with axis 
Sept. 27, 1940

PASKANDINO 22 BRITU LAIVUS
Atlaątike veikia Prancūzijoj baudžia 
nacių eskadra “ašies” priešus

KOMUNISTU PASKIRTI PROFKOMITETU 
NARIAI SAUVALIAUJA

Centro biuro atstovo 
pareiškimai
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sąjungų viršininkai turėtų būti 
pavyzdžiu, bet to neparodo.

Visur sąjungos narių tarpę 
drausme yra labai silpna. Ko
miteto nariai pirmieji laužo 
drausmės taisykles.

Pavenčio cukraus fabriko ko
miteto pirmininkas jokios draus
mės nežiūri, bet darbo metu

• ŠAULIAI, Lietuva, kovo 
į. — Profesinių Sąjungų cen
tro biuro atstovas ŠimkoviČius 
atvyko į šaulius inspekcijai.

Jis aplankė keletą įstaigų ir
konstatavo su apgailestavimu, savo asmeniškiems reikalams 
jog visur yra daug netvarkos.

Dar yra daug tokių darbinin
kų ir tarnautojų, sako šimke- 
vičius, kurie neatlieka sąžinin
gai jiems pavestų darbų, o lau
kia tik, kad greičiau baigtųsi 
darbo laikas.

naudoja darbininkus.

Kauno kanalizacija 
blogai veikia

Paskirtieji duoda 
blogą pavyzdi

23ŠAULIAI, Lietuva, kovo 
d. — Komunistų paskirti prof-

Liepia išleisti so 
vietų šnipą

KAUNAS, Lietuva, kovo 23 
d. — M. Kronzonas komunistų 
“Tiesoje” paskelbė, jog jo kvar
tale neveikia kanalizacija ir nė
ra kas ją pataisytų.

Jis bėgiojo įvairiose įstaigo
se, bet niekur nieko neišaiški
no. Visi pragyveno 4 savaites 
be vandens ir be kanalizacijos.

Gyventojai bijo, kad nepra
dėtų kilti kokios užkrečiamos 
ligos, nes pradedama jausti blo
gas kvapas kvartalo namuose.

BERLYNAS, Vokietija, kovof, 
23 d. •— Vokiečių karo vadovy
bė skelbia, kad jiems • pavyko 
paskandinti 22 britų 
šiaurės Atlantike.

* Vienus britų laivus 
dilio nacių submarinai, 
dideli kreiseriai, kurie 
šiaurės vandenyne.
kieti joj žinia sutikta su džiaug
smu.

Atlantikan išplaukusiam lai
vynui vadovauja nacių admiro
las Luetjens. Vokiečiai išgel
bėjo 800 britų jūreivių.

laivus

paskin- 
o kitus 

veikia 
isoj Vo-

Naciai puola Kana
dos pakraščiuose

RYTŲ KANADOS uostas, ko
vo 23 d. — Prekybos laivų ka
pitonai šiandien paskelbė, jog 
girdėjo kitų laivų pagelbos 
šauksmus.

Britų laivai perdavė, kad 
juos užpuolė vokiečiai ir ap
šaudo 300 mylių atstumoj nuo 
Newfoundlando.

Neturima daugiau žinių iš 
nurodytos vietos ir nežinia 
koks yra minėtų laivų likimas. 
Manoma, jog ten veikia vokie
čių kreiserių eskadra.

VICHY, Prancuz'ja, kovo 23 
d. — Petaino valdžia skelbia, 
kad ji bausianti visu griežtu
mu gyventojų pareikštas sim
patijas “ašies” priešams.

Keliose 
gyventojai 
vokiečių 
narius.

Petainas apgailestauja inci
dentus ir perspėja gyventojus 
panašių dalykų nekartoti. Val
džia nepaskelbė, kur įvyko in
cidentas su vokiečių karinin
kais.

LOS ANGELES, Cal., kovo 
23 d. — Užsienio departamen
tas patarė išleisti nuteistą šo* 
vietų šnipą, Michąel Gorin.

Jį? išleidžiamas iš kalėjimo 
su sąlyga, kad 48 vai. laikotar
pyje apleistų Jungtinių Valsty
bių teritoriją.

Gorin buvo sovietų turizmo 
bendrovės pirmininku ir užsi- 
imdinėjo šnipinėjimu. Jis buvo 
pagautas ir nuteistas 1939 me
tais.

Fabrikuose trūksta 
., žalios medžiagos .

Prancūzijos vieto e 
demonstravo prieš 

paliaubų komisijos

Mussolini gavo 
nervų ataką

CIO prašo valdžios 
intervencijos

LONDONAS, Anglija, 
23 d. —■ Diplomai, n iu 
gauta žinių, kad Mussol ni, grą
žęs iš Albanijos, gavo nervų 
ataką.

Jis nieko nepriima ir neno i 
;u nieku kalbėtis. Daktarai pa
tarė pailsėti ir valstybės darbu

kovo 
keliu

KAUNAS, Lietuva, kovo 23 
d. — Oficialiai skelbiama, kad 
sausio mėnesį fabrikų gamybos 
planas įvykdytas 94%.

Paaiškinamieji statistikos da
viniai rodo, jog metalo pramo
nėj jis įvykdytas tiktai 75%, 
nes trūksta žalios medžiagos.

Gumos ir avalynės pramonė
je jis įvykdytas tiktai 64%. 
Medžio pramonėje įvykdyta 
81%. Kartonažo pramonėje — 
64%. Neaišku, kokiu budu val
džia sudarė 94%.

Vietoj gėlių pataria 
daržoves

LOS ANGELES, Cal„ kovo 
23 d. — E. Cheyfitz, CIO uni
jos kasininkas, pasiuntė Roose- 
veltui telegramą, prašydamas 
kad valdžia įsimaišytų orlaivių 
fabrikos streikui likviduoti.

Jis skundžiasi fabrikos savi 
įlinkais ir norėtų, kad karo de
partamentas perimtų bendrovę.

350 CIO darbininkų ncr 
grįžti į darbą, bet reikalauja 
kad bendrovė pripažintų arbi
tražo komisiją.

WASHINGTON, D. C., kovb 
23 d. — Karo departamentas 
skelbia, kad praeitą naktį susi
dūrė 4 karo laivai, kurie darė 
nakties manievrus Havajų salo
se.

Visi laivai lengvai nukentėjo 
r turės sugrįžti į laivyno dirb
tuves, kad pataisytų sutrenki- 
nus. Laivai nuvežti į Pearl 
Harbor.

KAUNAS, Lietuva, kovo 23 
23 d. — Valdžios spauda pata
ria visiems miestelėnams darže
liuose, vietoj gėlių, sodinti dar
žoves.

Kauno miesto daržininkystės 
įstaiga randasi labai apvertina- 
me stovyje. Neturi tam reika
lui skirtų pinigų ir negali gau
ti reikalingo mėšlo.

Pavasariais daugelis pirkdavo 
rasodas šioje įstaigoje, bet šį 
pavasarį daržovių ir rasodų ne
galės įsigyti.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS

WILMINGTON, Del., kovo 23 
d. — Oficialiai skelbiama, kad 
6 nuteistieji buvo išplakti 75 
žmonių akyvaizdoje.

Prižiūrėtojas E. Wilson įkir
to 240 kirčių 8 minučių laiko
tarpyje. Kiekvienas kalinys ga
vo po 40 kirčių.

Pasakojama, kad plakamįeji 
buvo nuteisti už vagystes. Visi 
išplaktieji 

leid- teisti būti 
metus;

yra juodukai ir nu- 
kalejlme po penkis

Fašistai kovoja Ke- 
ren apylinkėse

KAIRAS, Ėgyptas, kovo 23 
d. — Fašistų organizuotos kon- 
traatakos sulaikė britų pirmyn- 
eigą Keren apylinkėse. Vieto
mis kovojama labai žiauriai, 
nes tenka vartoti peilius ir dur
tuvus.

Britai tikisi netrukus įveikei 
Halus, nes jie jau pradeda stig
ti karo medžiagos, paisto iš ki
tur pristatyti negali. o

Italai bus priversti pasiduoti 
arba trauktis į Raudonos ju
ros pakraščius.

Prezidento atostogos 
suvėluotos

JACKSONVILLE, Fla., kovo 
23 d. — Prezidentas Roosevel- 
tos norėjo praleisti 10 dienų 
juroje, kad galėtų pailsėti.

Jo kelionė atidėta dviem die
nom. Karo vadovybė skelbė, 
jog blogas oras neleido prezi
dento laivui išplaukti. Tuo tar
pu kiti tvirtina, kad svarbus 
užsienio įvykiai jį sulaikė.

Kartu su prezidentu plaukia 
ir jo patarėjai Hopkins, 
Ickes ir sekretorius Early.

H.

—- Jugoslavų valdžia paskelbė, kad ministeris pirmininkas 
užsienio reikalų ministeris šiandien išvyksta į Vieną, kur pa

prašys “ašies” paktą.
— Graikų valdžia pasiuntė Jugoslavijai notą, pažymėdama 

kad prisidėjimą prie “ašies” skaitys nedraugišku veiksniu.
— Britų aviacija sugriovė kareivines, kur buvo nacių juri

ninkai. Bombardavimas įvyko okupuotoj Prancūzijoj, Loriente, 
nacių submarinų bazėje.

— Britų karo jėgos užėmė Negeli miestą, svarbų strategi
nį punktą Abisinijoj.

— Petaino valdžia paskelbė, kad koncentracijos stovyk- 
ose laiko 30,000 užsieniečių.

— Belgijos finansų ministeris Gutt vyksta Washingtonan. 
Jis nori uždėti areštą prancūzų auksui Amerikoj, nes Petainas 
atidavė belgų auksą Hitleriui.

— Petaino valdžia paskelbė, kad per Sacharos dykumą ties 
geležinkelį į Dakarą. Vokiečiai padės prancūzams pastatyti ši 
geležinkeli, dirbs belaisviai.

r
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Peršohalities of Interest
A

Mėmorandum. onthe Independence 
of Lithuariia

Gobririued")

By t!hėw ptftftfbnė,. Pofsriį? Jvas divided* AffetrfS Arusia, wbilė Lithuėn'ia, ė^cėpt *her Westem part, lying west of Nemunas, which fell, to Prussia^ and the former ptriuantan poššešsions: p- voriia, White Russfa, Šievėriaį Black Russia arid, provinces, fell t------ — ----- —Moscow.Assuming the proteetorate over Lithuania and her former pbsšes- sioris, kusšlan ^6veXh‘mėrit at first respectėd the Lithuanian Šfatute of 1586, 'admiftėd thė iJithūa'rila'n lords into Rusšiąn senate, left the administration qf Lithuania in the hands of noriility and pęrmitted t'he opėfatfon of thė Litriuėman EbucatiOrial Cofnriiis^bri foriritleri ih 1773.kerfs and Nobility.The relątionship between thę1 nobiliy and its serfs remained un-: distuVbėd’. Pčlišh . iriflrierięes in Lithuania dpmipated cultural and sočiai rife. Pdlish prbįiaga'rida con- tinued its efforts of binding Lithu-1 ania to Poland, arid the whole ęducational system well served that purpbsė. Lithuanian hationąl,Į cultural arid političal aripMdbns1 werė beihg, subpresšed. Howėvėr,į during the life of the University Of Vilnius (1802-1832) Lithuanian na-! tional coriscibdshėšs was awak‘ėned' ambng some of the Lifhūriniah noblemen, and the. Lithuaniah cultural desires found expression m pbetry, literature, and the study of the Lithūaniari folk songs, tfadi- tions, customs, manners and the' entire past. PoTeš.

under Alė^n^ęV I; the ri’friį .'Sf restored Polarid' ehcėura^&d Pbles to seek thl' Y’eėfora&bri of th'ė Cbiri- momvėėfth, jbriring LitriuėriYa foi Poland. Būt tne strong opposition of the Russians to the plan blasted thęir hopes. , -J , , . . ,When the dipldril'atlc riffdrtš fa’ilį- ed, Pojes jres°rted to the force of Į an up- rtširig ri^ATnst kussia, which spread also to Lithuania. This uprising was rutblessly stfpbressed. ’Į’he neXt uprising Waš šjaged iri 1963, suppressed. thė Polish

u. ■ jl a-m ed, Pojes jrpsorted to the md Šoijth į^rišį jn ^830 pofes stagedtmaer thė rule o*i •jęAęAi'V -ry,.
which Akewise was This put ari ėrid to hopes.TJns u p r i's į p g.

t

This upri'sįpg of T863 was Ų1 tjmędf In 186.1 Czar Ąlexander ji abpi&Aęd serfdom, which was intrbėu'ėed ii*i LftriūąWih dufibg her entėriktemėnt ’Ovit'A Poland. Ddring the uprising Of 1863, MUfavioff, the gove^nor gen^ral of Lithuania, completed the liberation o f the p'ėas&nts ffdrh thbfr noble. fnasters and the adpptipn Of. the land re- form, thereby t wlnning peasantry 
fof. thė causė of suppression of the riprisihg- At the ’š&mie time he cbfticėiVed th idėa of vvihning a wholehearted loyalty bf thė iib'e- rated peasantš for the His .p|an included ,thę aSgimi] of Lithuhniaris w’ith Russlans that pulpose he proposed th'ė adop- l tion dį Ėūssiah chAra’ctėrs “grazh-1 danka” in printing Lithuanianj bgoks, pi-ohibiting 'in 18tf4 thė ūse j of the ipatin characters. To furthėr strenghten the Russian element in Lithuania he elosėd all the pūb-1 lič offices to LithUaniahs of the1 Rdihan faithj settled thė confisca-i ted Lithuanian lands with Russians1 brought f?6fn the intefior of the:Pluestions- Russian empire; abolished the old' “Givę.,hirn scho'bls, replacfrig' tKem with the’ ed- “Thirty

! czardom. assimilation>. For’

young woman art stuednt, who', was to become the most tragic fi- gure in, this book filled with tra- gėdy. Fireleij would have nothing to do v^'ith (the .party, būt she fell in love witn thė Coriimunist fire- roand. She follovvėd him back to Crermany, triėd to wėan him from the Comintfern, fouhd publlsbers for his yež^rs’ accumūlation df wri- tings, marriedy him, bore him a s°n. kValtin was i n the midst of the murd'ėYė'Ūš bėttTėš bettveen Com- muništs and Brown follovvėd i^itlėr’s fi’sė StorM. tidopėrs stfuck at the Com- munist's with riiurder and terror; Commun’ist guėrrrilas took theiY ven^ėahce with eqUal horrors. Eaf- ly ohė rnoYning a squad bf severi yourig Nėziš Were on their ^Vay to distribute propaganda to thė dock- ers ėt thė harbdr gfatės. A com- muništ terror crew shot all severi in thė back. ICscape.BuV the Čommuništs werė nė matotės in tdfrorisrii for t'he riėw mastėr's df Germany. The Rėičhs- tag ffirę started a bloody purgfė over atl Of Gerfriany iri v/h'ich thou&mds of čorhfnūiiištš diėd or tverę draggėd dff to wo?se fate in the ririsbriš of triė Gestapo; Valtim Ms wi’fė arid sdri, ėscapea by a' miraėle. Ė'ut twd moritTis latėr, iri Į Copė’rihagėn, Valtin. was ordėred back infp Germany by his Čbm- munist cAiefs. It v?bs eųriivalent’tb a death šeritence. He had beeri in the country only seVeri weekš tvheri he was betrayed tQ triė Gėš- tapo, ėrid his acęount of the io6 days’ inquisition that fdllowed iš a horrdr packed tale of bestial eru- elty. He telis in detail of his daily beatfngs, of which the f rišt iš ty- pical:
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Naujbš Gadynės 
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ShTrts that to powei*.
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Aetirement iš botne by the ra- vageš of old age, the relinąui'šh- ment of orie thlng for a better, būt most offeh bV thė pėstifėnce of sheer lazinęss. It is not among the abilitięs of a man to illustrate oc- curenceš by being absent from such events, far from the scene of ac- tion, perhaps lolling across šome pleasant bar where has no trouble at all in captbring the most importan’t role and thus allowing his report a minimurin oi accuracy and a mriximum of balo- ney.

J0Wį C- VĄR^AtA, A 
MODĖRN ULYŠS'ES

imagincition

(This is thfe fourth of a senes __ five articlcs that hąve bėe/ appearirig in fhė ENGETSril SEC- TION Telating the many interest- ing episodes in the life of young J. C. Varkala, and travels description sės”).

of

As Fate
whoše accoinplishments easily earn foY him the of “A Modern Ulys-
would have it, the SS

joring in Chemical Engineering at the Urilvėršity of Illinois, then re-

Rex was routed through wėters that Joseph C. Varkala had not travefsed as yet. Thė milit’ary act- ivity in the north necešsarily chan- ged the direct course to a soutlierri “detour”, by way of the Stršiits of Gibraltar and the Mediterranean.

The role of Don Jcisė, šui’tbr of Čarmen, will mark the first ap- pearancė of Vi’ctor Bėhder belrirė thė Lįthuėpiah publtc šfricė hiš re- turri frbrn? EūY'opė sevėral hibhthš aįo. The wprk he iš doįrig in the rolė of 6oh jose will uhdoUbtedly be hiš biggest triumph, Just as a rė- mindėr, “Carmėn” is being pre- sented at the Goodman theatre, Monrde and Michigah, 6n April 6, at 2:06 p. m.Very little time remaihs, so ob- t’ain your ticketš hbw as they ąl'e going fast and there’š bnly a limited ambunt o'f .^eats at the Goodman. Gėt thėm too late.

Whęn Georįe Stėphėns depąrted, turnėd to Chicago. Active not only lię lę'ft anbther herlfage, the Nau- iri Club affatt-s, Charles h’olds im- jos Gadyrieš Intrmezzo, arid was’ portant position in the metallurgy thė bėst vvrrfėr this dhoruš pro- division of the Lin-Belt Cpmpany ducėd, at trie ’.timė. The . clbsing apd is attending evening schooi at stafėment is ribt slanderous, butjIllinois Tėbh. (Armour Institute), fš maliciouš iri thė hope that he may be listenriig and has thus been Į avėrigėd fo‘r thė countless occa- sioriš hė had taken to defame thi§ f>ėW6n’š ch’aractėr, thbugh only in j-ęŠt, bųt rievert'helėss cuttirig in his rėmariks by chlling him anything šh'brt of a ščbu’ndrel. We all liked him and wėfė sorry to sfce.riim go, and hė was very good oh thė razz- berry. .—o—Consiberirig thė ačtivitiės of chorus are ribt jourriallzed aš nute aš they, should be due f;o

birutė :•

Kraus asked me more I refusėd to ansvver. Kaschumbo”, he order- to start with.”d A tall young man ordered iri ė to eliminated and in' talce off my clotheš. Two (Gesta.no . men grabbed me and threw me 7» ** t ************ U,’prohibftfeU pVivatė šchbolš. public ucross the table, face down, shaek- asserribliės and all orgariized actjyitieš; close'd riiany Roman Ca- tholic churches or copyerted them iritb Russian; and, rūthlessly stam- ped out all the Lithuanian politi-’ cftl, riatiohėfį and ’cuTt’ūral aspira-!tlohs. All thė efforts werė directėd 1 2].°Se<^ my Tyes.‘ toyvard tįhe ąssirnilation of Ljthu- ariians witri Russians.(Tb Ke contiriued)

Poles, and the polonized Lithuanian noblemen and clergy sneered new ones ih whįęh the Lithuanian at thęs’e Ųithuąriiari ėffortb . to i*e-Jąpgpage w^s eliminated l„_1 vivę tl)e old Lithuanian spirit, that ririich brily Russian teachers taught; made Lithuania iri thė’-ptfeft’ Irėaf and povverful. The revival of the Polish-Lithuanian Commtjhyrėėlth, at it existed since the Actt of Lub-.‘ lin, Was thė.ai'm of thė Poles and? the polonized LitAušrilan-PoIeš dnd Lithuanians enlfstecl. Cfeatfcrii of the Polish Duchy of Warsaw by Napoleon in 1807, arid ėdh’vertion 6f ft Into th'e Cbhgressicriėl Poiahd by the Corigress of Vienria, 1815,•

ling my wrists to thė table legs. With leather straps they tiėd my anklės to the other table legs. The tai! yoūh’g jnan wit'h the sandy hair gavė a šignal. I . hėard tl?i whip vvh’istle through the air anc

The voyage across the Atlantic waš somewhat ūneventful, with the exception of constant mental tri- bulation caused by everyone’s being suspicious of everyone else, for rione knew whether or not he or she might not be talking to a “Hitlerite” who was hastening to jom the Nazi invasion of Denmark and Norway.At Gibraltar the boat was ordered to ręst a few hours for inspect- ion by the British. Rumors of all kinds were in the air, especially since the harbor was filled with 62 ships of all nationalities, inclu- ding a goodly number of Scandi- navian vessels presUmably seek- ing refuge as a result of the war in their motherlands.One bit of Information that sėėmed defihite, however, was re- ’gardirig the conditions in Spain: itUit arid Rūri— waš “abundant” with huriger andWe wish Julia and Anna Bcrnes-1 diseontent.kas woUld attend rehearsals regu- larly. These two bright-eyed girls add sbmėt'hirig to the song when they sirig.Our cordial welcome to ... .    .... die riew choruš member; fine necessity of havmg to depiet them Edward Norbert. only through heafšay, it is essen- Contributed:__tiaĮ that this.. ėbįumn be rėririrded To me> th'ese lin’es from with a writer who is stea'dyy on peare’s “Macbeth” the firirig- line arid prešęnt for definition o'f life anything that may occur. Bėaring this in m'irid tiiėt liitlė grėėri con- Tombrrow, and tomorrow, Šciėricė Kas tak’eri me aside and tom°rrow compelled this retirement, būt did Cree.ps in the petty pace from allow the expression of a few fi- to day, rial wofds. T° , ,Pie ^astC6116quially speaking, this col- time;umn is “up fbr grabš”, būt do wišh And all our such .pęrson twho ypluntarily ac- ed tbols cėpts that respohsibility bėar in way to mind the Wišhes of his two prede- Kriėf candle! cessbrš, that • thė ąuality of his Li*e’s buri a walkinS shadow; work at least slightly cxceed that Į p?or P^ayer of a rank amateur. Mere than a love for writing, that person mušt pbsšess an aptitude for it. iŠ Thanks, Miss Zakys, for the complimėrit. It’s thrilling to know T šomebbdy elsė reaid them besidese. a/ .' mother. A. Grigg
, .. —* 7"1- 'T1- . ■' . ,While the Lithuanian- Youth . Society is working very hard on its forthcoming programs, let me ac- quaint you with -bur members.In this išsu'e I preserit 6ur president Alfred Lankus. Dūrinį the fbur years he Kas bėėn preš'idėnt. many things have beeri accom- plished. Becausėi of his cheerful disposjtion and .witty tongue, Al i’s well-lik'ed among T our group. Bėsides being one of the best folk dancers, he is “at home” among t’he jitferbugs and other “sočiai” dancers. Al Lankus is now attending Central YMCA College. iVirutė

today—tohiorr6W may $6
Out of of John this column this week carries no gossip. '

respect ,to the memofies Avelis’ mom and dad;
o—oThe chorus, members and 

•v I ’ i * •* /director, exprėSš their deep- est sympathieŠ to Jdhri Avė-' lis, his brothers and'' sisters, upon the loss of their mother and fathb'r, who passed away lašt Tiibsday mofriing.(

the mi- another looking
Shakes- expresses my

anddaysyllable of recordedyesterdays have light-dusty; death. Out, ’out,

In Genoa and Milan, besides taking care of business duties, the resourceful young American mana- ged to. meet socihlly a representa- tive group of Italian young people and learned from them that II Duče was not the idol that his publicity agents .purported. The young blood of Italy did not want War; they did not have any resent- ment against France, nor any love I for Hitler.Living conditions in Italy were expensive and supplies of meat were becoming limited. Much in- cėnvenience was caušed by not only the expense būt even more the scarcity of gasoline and buses were running on charcoal gas.Train schedules wcre noticeably liniited and the si’zc of trains re- duced so that travefling accomoda-a tions were seriously nėn-inviting.As šoon as the Italian-French bor- That strūts and frets his hour upon der was crossed, train-vvomen the stage changed the lights to dim blue-And then is heard no more. It is a painted bulbs and pulled the win- tale .1 dow shades down for “blackout”Told by an idiot, fui! of fury, Signlfying nothing. sound and precautions.Thus, it was a dark, foreboding entrance into France.__ F. k. In Paris, the morning of April 29 seemed normai and restored calm into the hearts of ncwcomers. of the cv- French soldiers seen here and prominent Į ^ei;G dįd n0Į Upset the routine and add to the gaiety

The spurt of pain made mė groan and je’fk upward.“Obe”, counted the sandy hair.The whip sang and struck, and the world was blotted out. The strokes did not come fast enough to make thė blackness lašt. My sen- sėš crawled back into place just in time to be aware that the next stroke was rippirig down from the height of the ceiling. The meašured ferocity of that flogging filled me Į with šereaming de&pair. The scream- ■ irig 'gavę away to a rrioan. I heard myšelf moah' in a dūli, continuous , “V-JE ' whine and I hėard the crašhingęame to the United * States; I įmpncts of the whip and I felt its tfžčrkėd in Hollywood as a mdvie.| stab and bite.A Voicė, šohorous and lėzy, was counting m the distanCe. “Sixteen ...17. ..IŠ...”Unbearable wės the agony when Į th’ė tohi’p eut twice into tthe šame strjp of flesh.“Twenty-two ... 23 ... ”I was floating in. a dusk. There ! the tramping of feėt and a bliriding light. Cojd wa- ter Was pbured over riy heab. ’ Again the questiohš. After every♦ L..b. ’ • 4 ♦ **

the man withthrough the air with each blowThe Unbelievabie Story OI Jan Valtin
Bltter Agafrišt Society. <,warci ifr feĮp’aid prbmotfbriš in theHiš bltfe'rbess a'ga’irist šbciėty grew rii triė hdrd t^ar yėars v/hiėh he spent in Gerrh'ariy with hiš1 mother, while his father served in‘ the imperial navy. After the v/ar,! “I ceased goirig to schooi, arid* joined the Young Spartakus group.: When, in Jaribary, 1919', the Spartakus Bund became the Communis^ party of Germany, I v^as fn my fiftęenth year, ahd already haYd- ened to disorder and rowdyism^In' fhosė gnm days a sack bf ftbur was wbrth more tAah a hUYriėh life.”After three years at sėa, young Val’fm rėtumed in 1923 to a. Germany in, the midšt of sočiai up- heaval. “In the secpnd , week of May, 1923, I joiūcd the Čommunist party.”Valtiri’s job waš to pro'iriote. v* fV'| /įgain me ųųesuons. /iiier everystrikes ambhg the seameri ori sftfps I šėėmbd to rne, vvėre madė, bot in'lė'vasivę ansvver. kraus struck me puttmg įn at.Gėrm'ėn portš, tosą-LAmdfica^ brit in Europė arid Asia.i rrtėrėrięššly. In thė erid I told them botage the ships themselves. “A11 decided to return to Europė-” jlfhb addrėšs.handful of fine sand, jūčriciousiy I He was seleeted for a term of! v p ,mixed with lubrieants used in aUpėčial training in riot making at* J“ (to?’ <he told. thelP steaMer's ėn'gmes 6r čar^o vz’in-pliė Cčm'rJiunist university in Le-|H1! ^5^ wanted to Know—būt that ches, would ėrfpMe jtor da^s the mWral He *aš th«n' SeAt to' ChinaU4* 100 days later. Then theJnM, largest eraft afloat. Other methods were: Destruction of compassės and sextapts; starting bunker fires by pourihg kerbserie and toafėr bvėr coal; sawing through rudder chalns at sea. • ‘“Thė cblrrtlriatlori of thė sėbbYa&e drive was to be seižūrę bf šhipfi by tfieir cfewš, destrUCtibn' of * thė, vvireless apparatus, irnprisonment of officers as hostages, and a dash ihtb d Sbvfėj ribft.“My attiiude toward conyehtion- al repėctabllity v/ės a dėrišiVė on%. Policemen were enemies. God waa a lie, invented by thę rięh to makė; the poor be contept , with thęįr ybkė. I drėšriibd of tnė’ appfoaclri ing revolution, and shied at pp Tihd'ldMi'd&tf Wfį 

furthėr the cause.”Such devotion received its

activist* groupš. And then, “In the ■|bloody Hamburg rising of October, m y Įinit fįuįht for three days on the barrichcfės. Over 400 wefe kil- lėd ot woUndėd. We wėrė crttšh- ed; the party was outlawęd in’ Germany, and I was forced to flee.” ■
extra; returned to HarmbūYg, arid] was ordered back to the United’ States to incite sabotage arid stri- f * V S • J J • •* K f •* < • - ■ * • .kėš among American . sailors and Ibri^Šribrėrricn on thė Pacific coast,:“A yėar bf sirigleh'anded carii-' paignirig ribw lėft mė fėeling likę a man shoveling water into a bot-> x was fioatįn£r tomlėšs barrel. I dreamt of beingUy^ ėbirieš and kble, some day, to lead vast , ar-‘ ‘ rriiės bf vyofkers into the firelines- bf ^evoliitibri. Bbt revolution, it;l

in the spring of 1926, and, in juiy I the sentence of 10 yėAYs haYd la- back to thė United States. His assighment was to “liquidate” a fėn^Ą'dė J’Čpmžrtunist. He bunglėd' the aėsigniheht. and was sėntenčėd Š&h 'Quėnt‘in prfsoh for from 1tp XO; yę^rs.
'■ •4*^*'. > Gėrman^. u Tįiat was the lucįęfėst . ,,brdak th’tft cbmė to young; yaįtĮh. jn all pis ^žfrs. ^Šari Qtientin ’ e bėcfthe pfttfcin ifb'rStian and latėr teačhVf 6f lang^u^Žts aKJ matpematlės in the prison schooi. He m'astered Enjglish, Spanišh, as- trpftiį>myft. map tnaking. He was re- 
leased ih Dėcėmbėr, 1929, and rę- turned at oricė to Eufopė to, stif up strovfbYė along tKė wa?ėfffdhfs dhunt andIn Antwerp, hc inet Firelei, &

f A t Our Party—The greatest pleasure ening was hearing our soprano, Helen Vespender Mathews|or)]y seemed to šinjg. Thę chbirus . also contributed Of “Paree”. a few songs-dbr thė folks. Thanks THe few war to our director, Jack Byanskas, for ^ad been made the music; we enjoyed it and cer- strictly eriforced tainly appreciate -ft.And aš for the food, everybody The drawn-out winter “mock” mo- agreėd that bū’r treasurer, Eleanor Platkus, out-hid herself. The food; ham, .pickleš, cake, etc. cverythingį home-made was definitely dėlicious.With Mary Barnett in the lead, riaturally the La ęonga was one of thė featūres of the evening. Fle’s My Uricle', etc.—Many BIRUTE’S chorūs members are relėled to eačh other in some way. For instance; brother and sišter . ..Clėan-cut Miltbn Kampikas, ('college lad) and his beautiful sister Arina.Good-natUred Helen Chesna and her full grown brother, Joe, Who incicfentally had a little accident; we’re avvfully sorry, Joe.There’š our fari-mindėd president; Žen Prane and his petite conscientioųs sister, Wanda.Tb'at worfb-wide. pair: Šadie Ter- mėriės and her well-known brothęr Ray. By the v/ay, our glariibur giri Sądie is štili vacationirig in Florida.And how about good humored PetėX Kakerios and his sister Ber- rilcė? From vvhaV I heard it seerns that Eferrilčė Hobeš sbmeday to be a doctor; she .is now studying at Loyola University.—Lillian Zakcs

regulations that were not very and the blackoūts were betfer described as greyouts.thė ręst of|sį?RftjG (He who sooriest aw'akenš to tVie beauty of the roše is the first to be plerced by itš thorn—ah—me—, just li’ke that first whiff of spring in the air that pfėrceš the calm placid wintef—time oūtlook with a calf-eyed case of, spring fever.At the lašt meetiri^. for ipstancę, our “Johnš” and “Jills” wėfe all play and. no wdrk. . The mėetihg' was brief. The talk by Miss Alek- si'unaS'On ^ĖUropean Advcntures and įfomancės” waš more entertaining than a double-featuVe at'tract’ioh. And the Chinatovvn Tour—with its čhow me’in,, t*ea, chopstieks, shrimp, i/fcė, ėlmorid cobkiės —i f6n bėcaū^e of—m-m-m—
FftoŠPŽČTlVE MEferiEks ‘ t ,Prospęctive members atteriaing’ the fast feė^tihg we¥ė:Sylyia hlitcliell — A'ttended Wil- son Jr. ęollege .and DėRėul Uni- Versity. Major in English. , 'Zen Prane — Chemical Engineering at ‘AYihbųr Institute. Pre- sidėrit of Birutes Chorus.Ma^gė Kindkf — Attending Chicago TeadheYs Co)rdgė.Frances and tlolores Greene of ęhicago( Teachers College and De- rPaiVl Ūnivėrsity res^ėctivėly.; f a węaųw*m J Roman Mawfis; — fechahitt'ėl ĄMericėn girk I Įivę in a comfort-AYYhiShr. _ėble couhtry place. And I haVė so | A attended the

iriiįfty platini You Woiltd i y(, vVorildri’t y6u, that this ėould rievei11 have

more fprtunate. . They > wėre sėh- teĄ'cėd to death. Arid tKosė w11q had stood trial ,with them stoodf now in thė ėoūrtyard and watch,ed their heads plop one by one inte the baskets bėhėath th’ė hėadsman’s bjocfc.
, ■ , v. . -

T • • . , * ' | '’A^e? ’thrėe Valtin , yvritęš, he got his f reedom b y protending t6 be cdn’vertb'd {d the Na z i eduse and agreęing to spy for th’ė Gėstūpo iįfjon, his former comrades 6f coįri- murilšm. They, hovvever, were stfs- pfciotis, and’ locked h'im up in Co- I pferih'ggėn ih a hriuše frėm wriich | he eščaried by šėttiri^ i't 6h1 f i re. p.He ^ąs freekbut Firėlėi ėriti rheįr ępn v/ęre in Germany. Fireldi was tfirovm Into a concentration caiu^.

ward of t'he not hėard ofChangc

“In December, 1938, I received a mėssagė which told me that Fire- lei had died iii prison. Did she, hęr- self, .put an erid to her life? Was ’šhe rnur’dered in cold blood? ... Our s'bri, Jan, b'ėcšme a Third Reich. I have hirii agairi.”The FoYtiincšVal'tin, himself, escaped to America, vvorked at mėhiai jobs, wrote tw6 artielės ,v>hfčh wėrė accepted I by a fnagšzinė. With that riioney,j and more supplied by IšMc t)dn Levine, he sėt to work on his book.“Ali this, that has happened iš hard to beliėve — it is impossfbly implaųsible,” Ke said to the New York Times man. “Kerė ė’m Į, in 1’938, rirpš hurited^ friendlcss, a slave ^drkiri'g 2Č hdurs a dfay for $30 a month and liying on seraps,! j writę a b6ok‘. A book club fakes it; thoušands of copies are sold. Į have just married š.bėautifill yourigl Anlėricari, giri, I live ’ " ' ’
come true?”—Clifford F. Butch'er

i

n
BEAUTIFUL SPRINGSweet sprihg, fūll of š^ėėt days 4 ėhd\ yoleš,-t box wherę $weets ęotnpaęted lię.” 'X U’euetta.

so much • šprinį.

bilizations had created the feeling that there was no real war taking place or threatening.Būt with the advance made by thė Germans in April, the French as well as the Dutch and the Bel- gians, *Xvere awakened to the feal danger. The onc month of May, however, was not sufficient tifne to preparc against the swiftness of the German approach.It was early in May that “our Ulysses” experiehced bis first air raid alarm. The screeching of the sirens and the boom-booming oi anti-aircraft guns at 5:00 o’clock i n the morning were enough scare one otit of thfee weekš’ slee.p! The subsequenct realization of helplessness and the vvaitirfg, vvaiting, waitirig for it all to ceasc turnėd bairs gray on many heads. The air-Į'afd shtelterš in PaYis werc simply bašernent o'r subvvay sta- tions and i n feality more safe ing throuį tage.With repeatcd a\r raids and iiews of German advaricefnent info northern France, the people’s atti- tudę quickly changed and war fright swept the čount'ry especially when refiigees from the North be- gan to pour in- With horrible tales.On May 16, when Joe started Oht to gfet thė bus to go to worl$ to P#ris frdm his hvlhg quarteVs at Montparnasse, he discovered tbęfė were no more buses, for they had all beėh rccįuisitibned 6y the government to take the soldiers north and brfng baėk the refu- gees \Vho were congešting the

afforded no from a borhb’s crash- than any humble cot-

s^v University of Illinois and; at pre- k ’ sen t is s'tudyin'g a t N6rthwcštern beftit&l ^bhool ; was voted: info the ipęrhb^res^ą pf the Club.Kels six-foot 3’ and the presi- dėnt- of the tl. U. C. — CbaVles TtdšakUsi coūfse. Kėrn in ęhi- c6gb» Chkfliė ariendbti^jh,w tranarerr^'d* hK a'ffęctidhs to

aYe Jiqw, for the fist time, ėriprriaching įušriuty pro^ūction in thė šėriše tfiia't th’ė fėm applfed to the auto industry bf many yėars ągo—Richard W. Miller, president of VUltėė Afrcraft.UKaVles The conditiori for democracy and for. art £rė, ohe and the samb, — John Hay WhKnėyK^i:ėsidėnt, New J/ . iYcrk-a'ifėšeum oį Modern Art.Urbaitė fbr two yearą while ni4’ į roads.
(To be ccntinued)
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Piltsburgh’o Naujienos
SUBMARINAS SUGRĮŽTA " NAMO

Rengia Du Koncer
tus A. Vasiliauskui 
Pittsburghe, Pa.

Balandžio 25 ir 27.
Daina - tai valgis, kuris at

gaivina žmogų, padeda užmirš
ti vargus. Todėl tu, brolau, se
se, galėsi ir turėsi proga nors 
vieną vakarą užsimiršti visas 
skriaudas. O tas vakaras t. v. š. 
metų balandžio mėn. 25 d., ir 
balandžio 27 d.

Rengia Am. Liet. Artistų 
Draugija.

Tas dienas Amerikos Lietu-

N epriklaugomybė 
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 3W>%.
KEISTUTO SAVINGS

and LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS. Sec.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

TONY LUKOŠIUS
Geriausias Brighton Parko

DRABUŽIŲ 
VALYTOJAS 

2555 W. 43rd St. 
Reikalui Esant Saukite: 

Tel. Lafayette 1310

vių Artistų Draugija rengia di
džiulį koncertą. Ši draugija 
nori ir jos tikslas yra kiek ga
lima daugiau leisti lietuviams 
išgirsti gražiųjų tėvynės dainų.

Koncerte dalyvaus visiems 
gerai žinomas žymus lietuvis 
dainininkas, Alex Vasiliauskas 
iš Brooklyn, N. Y. Jis visur pa
sirodydamas savo švelniu balsi 
sužavi žmones, todėl verta bu
tų visiems ir Pittsburghe jo pa
siklausyti.

Koncerte dalyvauja taip pat 
ir vietinės meno spėkos. Pirmas 
koncertas 25 d. balandžio, t. y 
penktadienį, įvyks Conroy bigb 
scbool Auditorium, 1308 Page 
St., N. S. Pgh„ Pa., 8 vai. vak. 
Antras sekmadienį balandžio 
27 d. Lietuvių Piliečių salėje: 
1723 Jane St., S. S. Pgh., Pa. 8 
vai. vak. Lietuvi, nepamiršk tų 
dviejų dienų.

Dalis Pelno Lietuvai.
Iš parengimo dalis pelno bus 

skiriama Lietuvai gelbėti.
Atsilankiusiems liekame dė

kingi. Rengimo komisija

Mirė Vincas 
Gutauskas, Senas 
Pittsb. Gyventojas
Buvo Lietuvių Mokslo Draugi

jos prezidentas

NAUJTEN V-ACM E Telephpto
Vokiečių submarino įgula stovi ramiai kai jos virši

ninkas išduoda raportą sugrįžus į savo uostą po ilgo bas- 
tymosi vandenynuose medžiojant priešo laivus.

riuo kitu būdu pelnytis duoną. 
Pagal dabar Lietuvoje jau į- 
vestąj rusišką “darbo kodek
są”, darbininkai yra tikriau- 
sieji baudžiauninkai, nes jie 
neturi teisės pakeisti savo dar
bavietę, jie yra prirakinti prie 
tos dirbtuves, kur juos užtiko 
naujoji tvarka. Todėl jų pa
dėtį negalima net lyginti su 
baudžiava, iš kurios žmonės 
tam tikromis sąlygomis galėjo 
išsipirkti, o tik su juodukų ne
laisvę, iš kurios išsipirkti ne
buvo galima, o lik savininkas 
galėjo parduoti kitam. Taip 
ir šiandie Lietuvoje: tiktai pa
gal naujų “viešpačių” įsaky
mą, darbininkas gali būti “per
vestas” ar “perduota^’ kitai 
įmonei, bet jau jokiu budu ne 
sįavo laisva valia pakeisti dar- 
bą.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
LINDBERGHAS PATARIA 

“PENKTAKOJAMS” 
SPIESTIS

Diena Iš Dienos
Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicago j)
Joscph Jonas, 58, su Magde 

Siemicnowicz (Semenavičius), 
15

Anlhony Moli, 21, su Priscil- 
la Kloptossky, 20

I

Reikalauja
Perskirų

Virginia Chekas nuo Waller 
('.liekas.

Florencc Balsis nuo Albert 
Balsis.

Gauna
Perskiras

Chester Jackscn nuo A l iet 
Jackson.

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas 

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

STANLEY LITWINAS.
Generalis Vedėjas.

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

MADOS

4713—Išeiginė s uknelė. Sukirptos 
mieros 12 14, 16, 18, 20.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St.. Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept. 
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Čia įdedu 15 centų ir prašau 
atsiųsti man pavyzdį No.......... ...
Mieros per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

Kovo 16 d. pasimirė Vincas 
Gutauskas, 50 m., gyvenantis 
2116 Tustin St., Pittsburgh, Pa. 
Buvo palaidotas šv. Kazimiero' 
kapinėse kovo 20 d., dalyvau
jant dideliam buriui velionio 
pažįstamų ir draugų.

Vincas Gutauskas atvyko į 
š:ą šalį pirm 35 metų ir visą 
laiką išgyveno Pittsburghe. Ji
sai paėjo iš Lietuvos Vilkmer
gės apskričio, Leliūnų parapi
jos, Buivydų kaimo. Gutausko 
žmona jau apie 5 metai kaip 
yra mirus. Liko duktė Bone, 
25 metų, kuri jau yra vedus su 
Adomu Norkum, ir sūnūs A - 
bertas, 23 metų, kuris irgi jau 
\ ra vedęs.

Velionis Gutauskas buvo ma
lonaus budo ir draugiškas s’i 
visais, tad jis turėjo plačią pa
žintį tarpe Pitt-burgho lietu
vių. Iš draugijų darbuotės Gu
tauskas turbūt daugiausiai dar
bavosi Lietuvių Mokslo Drau
gijoj ir dažnai šioje draugijoje 
būdavo išrenkamas į valdybą. 
Per tam Ukrą laiką buvo pre
zidentu. Tačiau pastaruoju lai
ku dėl nesveikatos ve ion’s Gu
tauskas praeitais rinkimais at
sisakė kandidatuoti vice-prezi- 
dento pareigoms.

SLA 3 APSKRIČIO 
VAKARAS

SLA 3-čio Apskričio “card 
party” gerai pavyko, nors pub
likos buvo ir neperdaugiausiai. 
Kaip teko girdėti, tai apskričiui 
liko pelno daugiau kaip $30.

“Surprais Parė” Fe
liksui Gutauskui 
Gimtad. Paminėti

Ona Gutauskienė tikrai pa
dare “surpraisą” savo vyrui. 
Visai jam nieko nežinant, ko
vo 16 d., LMD mažoje svetai
nėje surengė jo gimtadienio pa
minėjimui “parę”, suprašyda
ma jo visus draugus. Kada jis 
buvo atvežtas į svetainę, tai tik 
tada sužinojo kame dalykas.

Korespondentas.

SOVIETŲ “DRAUGIŠKUMAS” LIETUVAI

KAS DABAR DEDASI LIETUVOJE1

SUBOLŠEVIKINTOJE LIETUVOJE DARBININKAI 
JAU GRASINAMI “VILKO BILIETAIS”
Skandalingi reiškiniai darbininkų tarpe

Musų nelaimingoje pavergę kyklos be teisės patekti į kū
rė vynėj c, “tarybinės tvar- rią kitą mokyklą. Tokiam iš- 
įgyvendymas, kaip maty-' mestam į gatvę dąrbininkui 

'nebėra jokios išeities: jis tu* 
ri mirti badu patvoryje, nes, 
n ūs t o d a i ųą p d a rb (\. j i s. nustoja 
teisės naudotis butu jįr be,t ku

kos
ti iš , lietuviškų penktakojų 
spaudos, gana sunkiai eing. 
šaukę ir giedoję anksčiau apie 
darbininkų sąmoningumą, pa;

NEW YORK, N. Y., kovo 21 
d.—Lakūnas Į Lindberghas pata
rė organizuotis visiems ameri
kiečiams, kurie nenori vesti ka
ro prieš Il/tlcrį.

Jis patarė ruošti mitingus vi
same krašte iii perspėti vyriau- 
ybę apie nenorą kaiiauti.

*

Jimhnai
Chicago j

JOURGELINE, Robert, 1056 
North Hermi age avenue, cinu* 
kovo 11, tėvai: Peler ir Jean.

NAUSĖDA, VincenĮ Jr.. 1756 
North avenue, gimė kovo 11, tė
vai: Vincent ir Frances.

KAWALEWICZ, Patr cia, 955 
West 18lh Place, gimė kovo 1, 
tėvai: Edward ir Mary.

SEKLECKI, Eugcnb. 1225 S. 
Sųcramento avenue,.(gimū kovo 
7, tėvai: FeEx ir Wanda.

© Iš namų dingo 14 metų 
berniukas, David F. Richard- 
son, 180 East Deiavvare. Tėvai 
spėja, kad jis “keliauja” į Ka
nadą, kur bandys į kariuomenę 
įstoti.

VTCTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Šaukit Tel. VICTORY 0066

• FOTOGRAFAS 
CONRAI) 

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

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

Garsinkites “N-nose’

STATYKITE NAUJA 
NAMĄ
---------

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
te 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 ne
brangus (didžiumoj 2 flatų).

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

Turiu porą užbaigtų naujų na
mų pardavimui už labai prieinamą 
kainą.

JOHN PAKEL
BUILDING CONTRACTOR 

6816 So. Western Avė.
Tek GROVEHILL 0306—0363

TRH DVI/ IBusi turtinas nu s Ilunis ir ,aimin- II1VI l l%l gesnis. Turėsi 
UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
Mokame 3Vž% Dividendų 

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

TvRwts' $1,000,000.00

slankoj imą ir uolų daly va v i-, 
mą “šoclenktynčse” “Knuto- 
sovietiškieji” Lietuvos laikraš-1 
čiai dabar jau atvirai prabilo 
apie darbo disciplinos stoką! 
darbininkuose. “Tarybų Lietu
va” rašo: “LKP (b) Kauno į 
organizacijos konferencijoj 
buvo iškelta visa eilė tiesiog 
skandalingų reiškinių kai ku
riose musų įmonėse. Pavyzd
žiui “Gumoj”,, “Dianoj”, “Li-. 
tekse” dalis darbininkų siste
mingai neateina į darbą, vė^ 
luojasi, kitur, kaip “Elnyje”, 
darbo metu net girtuokliauja
ma. Būna tokių atsitikimų, 
kada neklausoma direktoriaus 
įsakymų, ir to rezultate įmo
nei 'padaroma nuostolių. Tai
gi, darbo disciplina musų, į- 
monėse daug kur dar netinka
moje aukštumoje...” Taip pa
statęs klausimą, laikraštis ie|- 
ko netvarkos kaltininkų: “Nei 
partinės organizacijos, nei 
profsąjungos, nei trestai rim
tai tuo klausimu nesirūpino. 
Profesinės sąjungos, darbinin
kų komitetai, ne tik kad neve
da sistemingos kovos su tingi
niais, darbo disciplinos laužy
tojais, bet kai kur pasidaro 
net jų užtarėjais. Įmonės di
rektoriai dažnai pro pirštus 
žiuri į tai, kas darosi patikė
tose jiems įmonėse arba įkal
binėjimais, įtikinimais bandd 
paveikti tokius darbininkus”... 
O toliau patiriame iš “Botago- 
kanka”... “Prieš tokius užkietė
jusius tinginius darbo discip
linos laužytojus turi būti im
tasi griežtų priemonių. Bet 
kokiam liberalizmui čia neturi 
būti vietos’”. Ką reiškia toks 
pagrasinimas ^tarybiniame” 
organe kiekvienas gerai žino 
iš 23 metų kruvino “Sovietų 
Rusijos”, to darbininkų “ro
jaus” patyrimo: darbininkas 
išmetamas į gatvę “su vilko 
bilietu”, kaip caro laikų švie
tėjai sąmoningus lietuvius 
moksleivius išmesdavo iš mo*

Gaisras yra jūsų namo didžiausias
PRIEŠAS!

• ATYDŽIAI tėmykit, kad 
švarumas butų 
mas apie namus.

palaiko-

popie- 
išmesti

• NEREIKALINGI 
riai turėtų, būti 
laukan, nes namuose jie 
išstato gaisro pavojų.

• TBMYKITE, kad reika- 
lingi remontai prie namų 
butų tuojau atliekami. Se
nas, išdžiuvęs medis kvie
čia gaisrą.

♦ STATANT namą, neskai
tykite medžiagos kainos 
svarbesne už kokybę!

Sunku butų suskaitliuoti nuostolius, 
baisenybes ir sielvartas, kurias kas 
metas gaisras atneša musų miesto 
gyventojams. Kas metas ugnis su-. 
naikina milionų dolerių vertės nuo
savybių. Nežiūrint musų atsargumo, 
jis atsilanko ir atneša nuostolius. 
Tokiais įvykiais tik APDRAUDA 
gali mus apsaugoti... Apdrauskite 
visas nuosavybes!

T. RYPKEVICIA
“RAŠOM VISOKIĄ APDRAUDĄ”

1739 SOUTH HALSTED STREET

šaukite CANAL 8500
f . »*♦*.* •

, • » • t I .

Atrodykite Metus Jaunesni 
NATŪRALIAI ATRODANTI

antį; Fleitai

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

$Q50
(J iki

$35
Apkain.
Nemok.

Pleitai 
Pataisomi 51 tie j na Bros

Lavmdale Deniai lab.
30 N. DEARBORN—Kamb. 806 

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

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

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

Sekm. 10 iki 4.

Sopkie
Barčus
RYTINE RADIO 

VALANDA
— iš stoties —

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

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

• vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vaL vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.
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NAUJIENOS
The Llthuanlan Daily News 

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

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

by

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

3c per copy.
Entered ’as Second Olass Mattel? 

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

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50
.75

. 3č 
18c 
75c

I—•-MM

LAIMĖ — TIK KOMI 
SARAMS

SAKYSIME, KAD TAIP

Naujienos eina kąsdięn, išski
riant sekmadienius. Leįd^ia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S>. Halsted St., 
Chicago, 111. Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kaina:
Chicago j e—paštu:

Metams.................... .........
Pusei metų _____ _______
Trims mėnesiams______
Dviem mėnesiams __
Vienam mėnesiui ................

Chicagoj per išsiuntinėto jus 
Viena kopija ________

Savaitei •_______ ______
Mėnesiui ....................... .

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: (Atpiginta)

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

Užsieniuose:
Metams .......    $8.0b
Pusei metų ............................ 4.00
Trims mėnesiams .............— 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Jugoslavijos kapituliacija
Po ilgų diplomatinių grumtynių Belgrade “ašis” 

laimėjo. Jugoslavijos valdžios atstovai vakar jau turėjo 
Vykti į Vieną it pasirašyti sutartį su fašistų bloku. Sa
ko, kad Jugoslavijos valdžia išsiderėjusi tam tikrų leng
vatų: .per jos teritoriją Hitleris nesiųsiąs savo kariuo
menės pulti Graikiją, ir visos prisidėjusios prie “ašies” 
valstybės duodančios pasižadėjimą neliesti Jugoslavijos 
sienų.

'Šitos koncesijos netūti daug reikšmės. Hitlerio pri
žadai yra be vertės. Kartą įkėlęs koją į Jugoslaviją, ji
sai ceremonijų su ja nedarys, kaip nedarė su Romanija 
(Rumunija) ir Bulgarija. Tų nuolaidų reikėjo Belgra
du!, kad jisai turėtų kuo pateisinti žmonių akyse savo 
politiką. Jugoslavijoje yra stipri opozicija pro-naciškai 
valdžios politikai.

Jugoslavijos žmonės, ypač serbai, yra priešingi Vo
kietijai. Pasipriešino jai net ir kai kurie miništeriai. 
Trys kabineto nariai rezignavo. Regentas kunigaikštis 
Povilas buvo priverstas ieškoti kitų asmenų, bet surado 
tiktai du; trečią portfelį paėmė vienas senųjų ministe- 
rių- •

Į nacių-fašistų vežimą Jugoslaviją įkinkė karaliaus 
pavaduotojas, aukščiaus paminėtasai kunigaikštis Povi
las, armijos vadovybė ir ministerių kabinetas. Hitlerio 
pusėn kraštą tempė daugiausia, tur būt, ministeris pir
mininkas Dragiša Cvetkovič ir užsienių reikalų ministe
ris Aleksandras Cincar-Markovič. Jeigu liaudis butų ga
lėjusi spręsti, Jugoslavija butų stojusi Graikijos ir Ang
lijos pusėn. Bet Jugoslavijos valdžia nėra demokratiška.

t

Valdžios kapituliacija Hitleriui gali iššaukti pilieti-, 
nį karą Jugoslavijoje, jei ne dabar, tai vėliau — kai na
cių galybė Europoje pradės smukti. Kuomet ateis laikas 
to krašto žmonėms išsivaduoti nuo svetimo jungo, jie 
atsimins ir savo politikierius, kurie juos -šiandien pat* 
duoda į nacių vergovę. Tas pats bus Romanijoje ir Bu'l-: 
garijoje. -

Anglijos (ir Amerikos) uždavinys darosi sunkesnis, 
bet už tai, kai jisai bus atliktas, tai bus atliktas pilnai. 
Balkanų pusiausalio gyventojai turi geisti, kad demo
kratijos laimėtų pergalę, nes tuomet jie nusikratys ir 
savųjų parazitų.

.Lietuvos Taupomąsias Kasas 
bolševikai “suvalstybino”. Tų 
Kasų rūmuose dirba trys sar
gai. Vienas .jų, Kazys -Germa
nas, gruodžio mėn. ^pabaigoje 
kreipėsi į Kauno , oficiozą, skųs
damasis sunkia savo .būkle.

-Prieš bolševikų laikus sargai 
gaudavo 200 litų mėnesinio at
lyginimo. Įvairių rųšių tarnau
tojams po lapkričio 10 d. buvo 
pakeltos algos Ž0% (kuomet 
gyvenimas pabrango 200 arba 
300 nuošimčių!). Bet sargams 
ne tiktai nepakėlė atlyginimo, 
o dar jį nukapojo. Kazys Ger
manas praneša “Tarybų -Lietu
vai”, kad jis ir jo draugai da
bar gauna tik 180 litų per mė
nesį. Be to, sargai turėjo dirbti 
per dvi “revoliucijos šventes”-. 
Už šitą darbą jie negavo jokio 
atlyginimo.

KŪDIKIO .ŠNEKA

“Naujienose” buvo pastebėta, 
kad per savo nepriklausomo 
gyvenimo metus Lietuva suge
bėjo daug geriau susitvarkyti, 
negu bolševikai, kurie ją šian
dien smaugia. Dėl tos pastabos 
vienas ‘‘beibė” rašo Clevąlando 
“Dirvoje”:

“Naujienos, kaip žinoma, 
per tuos 22 metu neatlaidžiai 
ir įkyriai neigė viską, kas tą 
dabar jų giriamą Lietuvos 
nepriklausomybę stiprino.”
Tokių neigimų “Naujienose”, 

žinoma, nebuvo. Kaip tik prie
šingai. Nė vienas Amerikos lie
tuvių laikraštis, tur būt, nėra

Bludas
Tik-ką gavome kauniškės “Tarybų Lietuvos” Nau

jųjų Metų numerį. Visas jo pirmas .puslapis ismatgin- 
tas raudonu rašalu: raudonas laikraščio pavadinimas,* 
raudonas braižinys viduryje puslapio, aplink Stalino at->

sė buvo parodoma, kokią pa
žangą Lietuva daro įvairiose 
srityse, kaip šis dienraštis. Iš
traukąs _fiši |ų» ! “Naujienų” 
straipsnių* t ‘ dažnai pakartodavo 
net ir priešingoji mums spau
da.

“Naujienos” peikė ne teigia
mus LidtUVos ^gyvenimo reiŠki-į 
uitis, 'bet jtą, 'kas Jos ^progresą 
kliudė lt tramdė, t. y. &šistgs 
ir kitus žmonių laišvės priešus. 
O -tas ^kūdikis, kuris prie “Na u- 
jienų” kabinėjasi, kaip tik tas 
'reakcijos .jėgas garbino. Mat,; 
•jisai Buvo ggvęs 'iš Kauno ^ča-; 
eą” (ordiną) , įkuria -jisai da< ir? 
šiandien riėra apsidžiaugęs.

SLA IŠVENGĖ
TO SU APDRAUDOS •

nestos į “liniją”!
O kad naujasis redaktorius 

nenukryptų nuo “linijos”, tai 
ties jo “deska” po grindimis 
yra pakišta MINA, nuo kurios 
viela yra nuvesta į cenzūros 
kambarį, kur prie televizijos 
aparato sėdi žmogus ir žiuri, 
kaip Bajoras redaguoja SLA 
organą. Jeigu jisai (redakto
rius) imtų krypti iš nustatytos 
vėžes, tai cenzorius turi jį įspė
ti — iki trijų kartų; o kuomet 
įspėjimai nepadės, tai jisai 
.(cenzorius) spustels elektrikos 
mygtuvą, ir bus pabaigta. Tuo
met Pildomajai Tarybai teks 
vėl suvažiuoti ir rinkti kitą re
daktorių.

Daugiau nesakysime. Bijo
me, kad Juozui Tysliavai (ir 
Mikui Vaidylai) jau ir taip ati
dengėme perdaug paslapčių. 
Juodu dabar naktimis nemie
gos, laukdami to sprogimo — 
žinoma, ne kokiais nors sava
naudiškais sumetimais, nes juo
du yra atsidavę SLA gerovei, 
demokratijai ir teisingumui 
kūnu ir siela; bet tik lauks,
kaip uolus laikraštininkai, ku
rie trokšta pranešti publikai 
sensacingą žinią.

Nemiga juodu kankino, ma
tyt, jau ir prieš šitą Pildomo
sios Tarybos suvažiavimą. Ne
nuostabu, kad “Vienybėje” ir 
“Sandaroje” paskutiniu laiku 
telpa tokie “toniški” raštai.

Tas režimas tęsėsi Lietuvoj il
giausiai ir todėl jis bus užtry- 
'nęs atsiminimą ir apie kitų buv. 
režimų savotiškumus, kurie, ti
kiuos, Amerikos spaudos nebus 
savo laiku praleisti nepasteljc- 
ti.

Dievaži, musų pirmasis ne
priklausomybės išgyventasis pe- * 
riodas, bolševikų taip skaudžiai 
palaužtas ir sustabdytas, yra 
baigtas. Jis priklauso jau isto
rijai. Visiems jis yra prieina
mas. Niekam neturime jokio 
pamato jo slėpti, nei jo gerųjų 
nei jo blogųjų pusių. Priešin
gai, mokykimės iš praeities — 
ateičiai! Savo klaidas pažinę.— 
gi jų tas tik nedaro, kas nieko 
nedirba! — išmoksime gal at
eityje jų nebekartoti...

Kas dabar vien Smetoną ir 
tautininkus pliekia, turėtų 'kiek 
stabtelti ir pagalvoti, kad nė 
vad. tautininkų režimas negalė
jo be priežasties atsirasti.
• Musų poetas, a. a. Maironis, 
kalbėdamas apie jaunas dienas, 
yra pasakęs vienoj vietoj:

Jaunos dienos—neprotingos, 
Paklydimais gan 'turtingos...
Prisipažinkime, kad pradėda

mi gyventi musų Valstybės jau
nas dienas, nesame buvę jau jr 
tuomet be klaidų.

Kuomet Steigiamasis Seimas 
pasiryžo suteikti kraštui, atgi
musiam prie nepriklausomo gy
venimo, pamatines teises, kons
tituciją, kuria tas kraštas turė
jo toliau valdytis, jie pasekė, 
'žinoma, pavyzdžiu visų savo 
kaimynų, pergyvenusių revoliu
cijas, ir pasirinko naujausią jos 
tipą: suteikė kraštui ne tik de
mokratinį, bet ir parlamentari
nį režimą. Suprantama, ir par
lamentarinis režimas gali būti 
savo vietoje, bet tam reikia, kad 
kraštas butų priaugęs prie jo, 
t. y. kad žmonės butų jau poli
tiškai labiau subrendę. Krašte 
gi, kur ne visi dar galėjo tuo
met paskaityti ir rašyti, negale- * 
jo būti ir kalbos apie tokį su
brendimą. I

(Bus daugiau)

“Z.- Užpereitą savaitę “Vienybė” 
įdėjo rašinį, kuriame SLA Pil- 

į domajai Tarybai buvo prikai
šiojama “smurtas”, “hdldttpas” 

geliOnio editorialo turinį (įdo- Lr “gengsteriškas pasielgimas”, 
pu būtų žinoti, kas juos pain- paskutiniame to laikraščio nu- 
■dr-mavo!). SLA sekretorius sa“Įfneryje rašo p. Juozas Mtyslia- 
vo pranešime sako:' 1va.I • J

“Gaila, kad Susivienijimui.
drauginga /spauda :(kuri ? —’

Red.) ir bet SLA orga
no buvęs Redaktorius -Šią 
&LA Stovio revizįją klaidin- 
^gąi išpūtė, tuo visiškai be jo- 
Įkio teiktilo jaudinant SLA 
narius. '^lA orgnnp ‘redakto-; 

!riUs, >šią reviziją smerkda- 
»mąs, tpėtdtafė Būsivienijimą 
^kotfBiktan su ApdraudosBe- __
pąftamentais, jr SLA Bildo- tiesos. Mes jį pairfj'drmuosime. 
/moji .Taryba būva priversta /Kiekviename 'traukinyje, ku- 
įmW -žygių SLA oficialio or- riuo turėjo važiuoti bent vie- 

redakcijos stitvarky- .rtas Įšildomosios Tarybos na- 
wui. Jei Būtų laukta Apdrau-;trys, grįždamas namo iš Jposė-

Bepąriainentų įsikišimo džių, buvo .'padėta -DIENELĖ 
į B. L. A. iorgano reikalą, tai.. BOMBA, ir jeigu 'kuris nors iš 
be abejonės tas butų baigęsi'' 
BLA blogomis pasėkomis. 
Apdraudos Departamentų at-Į 
stovai 'pareikalavo -SLA sek- 
rėtorių. duoti jiems oficialį 
vertimą Tėvynės redakto
riaus rašinio apie šią S. L. A. Į Pildomosios Tarybos nariams 
stovio reviziją, kuris tilpo buvo duota suprasti (kai jie 
Tėvynės No. 9-am, antrašte viename hotelio kambaryje bu- 
‘Prilipome liepto galą, bet vo susirinkę atsivėdinti po po- 
yra išeitis’. Tas parodo, kad sėdžio), kas jų laukia, jeigu jie 
Apdraudos Departamentams;. --------------------

. “-k” ^HBENDRU REIKALU 
•Čia SLA sekretorius pasako 

vieną svarbiausiųjų priežasčių, 
dėlko Pildomoji Taryba pada
rė pakeitimą organo redakcijom 
je. Ar buvo ir kitų priežasčių, Į ^“,”7
jisai nepaaiškina; gal būt, tai ,Prab6gusieji ro(los taj grei. 
paaiskčs, kuomet bus paskelb- lai metai lik() savo Edsakus 
tas Pild Tarybos suvažiavimo Ne tik žmones h. laikraš. 
protokolas. v. . v . . , . ’r1 ciai, žmonių proto ir triūso pa-

Tačiau liežuvavimo mėgėjai daras, atspindi savo aplinkumos 
skleidžia paikiaųsius gandus, atmainas, 
stengdamiesi suklaidinti publi
ką ir sukelti ergelį Susivieniji-' -- 
irie. Viename “pantaplinio paš- 
to” organe, pavyzdžiui, 'paša-1 
kojama, kad Jurgelionio paša 
linimas tai — “socialistų są 
mokslo” vaisius. Esą, —

uBo(dialištų grupei buvo I 
svtiibU įgauti kitus tris bal- 
Mis: VĮniko, Mbckaus ir Dr. 
Miežio, čia 'bųyn vartota vi- 
Sokitiūšia .gudrybe ir net 
grasinimai .(! — '*(N.” Red.). 
Bo dviejų dienų ergelio ir tie 
sūstojo 4 fliriiją 4r pasidavė 
didžiumai. Tiesa, Dr. M. Vi- 
'nikąs Tuo 4aįku sirgo ir ma- 
^žtii tegalėjo HtilyVauti viso- 
’kiuosė svarstymuose.”

J Il|š šėkretortaus įpranešimo 
'4Wėyynėjėb jau -ikMlėVienam yra 
aišku, !kad ’tas ąilėikininkas me- 
4ų0ją jįter elkis. lDr. M. J. Vini- 
kaš.,Ue Tiktai dalyvavo visuose 
Pild. Tarybos svarstymuose ir 
kartu su kitais Pild. Tarybos 
nartais balsavo, bet ir nurodo 
priežastį; kodėl jisai stojo už 
“organo redakcijos sutvarky
mą”. •

Be to, yra faktas, kad to, 
“sutvarkymo” griežtai reikala
vo Kontrolės Komisija ir, gal

M

“Ar tiesa, 'kad Nau'jienos, 
Naujoji ‘Gadynė ir keleivis, 
sutaVtidai, butų turėję įpulti 
SLA Bild. Tarybą, .jeigu ši 
.nebūtų įleidusi kl. ^ųrge-j 
lionio? Ar ‘tiesa, kąd St. 
Strazdui ,yta pavešta <ė0nzu- 
rupti >Prano Bajoro redaguo
jamu Tėvynę?”
žinoma, ikad Jtiesa! !P-as Tys- 

liąva ipatyrė dar liktai 'dalelę

Jų butų ipaš(priešinęs Jurgelio- 
nio 'įšiildtimųi shfba butų nebal
savęs už Bajorą, tai BOMBA 
būtų sprogusi — ir tas ‘SLA 
viršininkas butų žaibo greitu
mu iškeliavęs į aną ,pasaulį.

MOtto: Su liaudim-liaudžiai.
:Po trisdešimties metų maž

daug .'imu vėl šištėmatingai sek-

Jk*

>SLA šekretoidus, 4J4. 9. Mur-j 
ktis, tpraneša “IMvyn^je”, dčądį 

. , . . . _ v e »rSu§Mėiiįjini(ili gręsę mėditironus
vaizdą; raudona penkiakampe žvaigždė vimje du.l&tt^kųsirėmimąs su valstybių Ap- 
donais spinduliais, ir raudona juosta puslapio ^padioje. drtiiidos departamentais, kurie 

Tas kraujo spalvos dėmėmis aptaškytas !lrfikta§tis atsiuntė egzaminatorius pada- 
liepia pavergtos Lietuvos •žmonėms tikėti, kad Rusija H41 reviziją sla centro kny- 
tai — jų “tėvynė”, o Stalinas tai — “didžiausias žmoni- gOse: 1(>kiQs revizuos yra pa-; 
jos genijus, viso pasaulio darbo žmonių vadas ir musų a”až uįi metaL^Bet 
•brangiausias draugas . kitais 'metais revizijas darydą-

“Stalinas” — rašo jisai — “tai nuolatinis lai- yo vienas Pennsylvanijos Ap- 
'mėjimas. Stalinas, tai nuolatinė pažanga. 'Stalinas/ draudos 'Departamentas, o šį 
tai galutinės proletariato pergalės pasaulyje garan- kartą reviziją darė keturi egza

minatoriai, kurie atstovavo de-s 
' šimtį'valstijų. Tr štai apie tt/ 

valdžios revizorių 'darbą bUvu- 
sis “Tėvynės” Redaktorius, ‘Kb 

' Jurgelionis, ipatašė, kad tai ęsąs: 
m^ąm^eijos?Hptiudojimas: įgir- 

. . Jdi,. -atvyko .pėlitikieriij būrys
Siaiidiėn Italijos juodmai’skiniai švenčia 22 metines n^vą peržiuriiiieti SLA knygas/ 

savo “partijos” sukaktuves. Fašistų Orgahas Milane/[‘bet ’tHtrūmejė pasipinigautų 
“Relazioni Inter-Nazionali”, panaudojo šitą progą pa- rites už jų darbą Susivienijimas 
/grąsinti Amerikos Jungtinėms Valstybėms ir Anglijai/ ;
&ad jos busiančios “likviduotos”, kuomet nenugalimieji Galinda įsivaizduoti, kokioj^ 
Ašies legionai laimės pergalę. O juodmarškinių laikraš- , padJtyitsl<^
tos Rbmaje, ‘01 Giornale d’Italia”, rašo: j pat^ apie jut-

“Deiiibkratinės valstybės norėjo ,kąro ir L iyjjii)j .i ii.jl 1 . ........—

turi sušilaukti pralaimėjimo ir pražūties. Įltalijos šianton'Viši<mato, kad tai yra ne revoliucija, beit 
revoliucija, prasidėjusi prieš 22 metu laiko, šian-> kontr-revoliucija.
dien yra pasaulio revoMūcija.” j Revoljųcįja atęina iš 4emokratinių šalių. Ji iššlup^
Tai ne visai tiesa. Italijos fašizmus tyra tiktai tęsi-* ^isą^talifatidių čįdita turų ^paliktą šlaništą ~^P° to, kįi 

Mys to# “pasaulio Evoliucijos”, kurią -Leninas ir Trockis tos diktatūros bus sutriuškintos. Italijos fašizmas jąu 
- - ........... - ‘ 7 te^per vi^ siufe

kitais ’jnetuis revizijas daryda-
tai nuolatinis lai- yo vienas Pennsylvanijos Ap-

tija.”
Tik pabludę žmonės sali šitaip kliedėti.

Pasaulio revoliucija

Kiek atsimenu, ir malonių ir 
liūdnų, surištų su praeities per
gyvenimais, kidk 'veidų ir va r-.

I dų, dingusių jati laiko‘beribėje, 
dvelkia iš tų lapų ir grįžta vėl 
atminimai], 

Į tuos tolimus 
svečius!...

Su dideliu džiaugsmu kons
tatuoju, bevartydamas Ameri
kos lietuvių spaudą, kad ji vis 
dėlto, nežiūrint Svetur išgyven
tų mėtų, lieka ištikima savo 
garbingajai tradicijai: nepamir
šta savo gimtojo krašto, jo rei
kalams skiria tiek svarbios vie

ptos ir jo reikalais taip rimtai 
sielojasi. Ir įvertinimas, kuris 

[buvo tos spaudos duotas įvy
kiams, bolševikams įsiveržus į 
Lietuvą, buvo, apskritai imant, 
tikslus ir geras. Platesnio]i gi 
Amerikos lietuvių visuomene, 
reaguodama į ‘tą invaziją, tei
singai suprato padėtį, mesdama 

[ grupinius interesus į šaflį (ne
turiu čia,'žinoma, omenyje mu
sų titsidavusių svetiihiėms die- 

pvams komunistų) ir dedamos į 
bendrą diirbą gelbėti 'pateku
siam -į nelaimę gimtiniam savo 
kraštui. Kuomet namai juk ima 
degti, jų gyventojai mėta į salį 
'tarpusavio ginčus ar antipati- 

but, griežčiausiai už visus —ip. jas ir škutriba Visi bendrai gdl- 
žemantauskas. I'

Vadinasi, juos visus socialis-' 
tai privertė gudrjLe ir grąsiiii- 1 
mais “sustoti į liniją”!

Pildomosios Tarybos daugu
ma, reiškia, yra kokie tai “skjT- 
meritif’ ir teroristai, o mažuniių 
— žippnčs be cjiarąkterįo, ku
priuos kas nori gali priversti 
elgtis prieš .savo sąžinę!

Šitaip drįsta purvais drabsty
ti prgąĮŪzacijos išrinktus virsi- 
nirikus laikraštis, kurį redaguo
ja 'Vienas iš Apšviėtos Komisi
jos narių. x

paėmus į rankas 
ir taip artimus

gų, ilgų metų darbu sukurti.
Tai vis yra dalykai, kurie, 

prie gero iš abejų pusių noro, 
galėtų būti ateityje eventualiai 
pataisomi.

Man neteko sekli Amerikos 
spaudos per visą tą ilgą perio
dą, kuomet ėjo valstybines kū
rybos darbas, kuomet keitėsi į- 
vairios vyriausybės ir įvairus 
režimai. Tik, beskaitydamas A- 
merikos spaudą, matau dabar, 
kad' paskutinis pas mus vad. 
tautininkų sukurtasis po 1926 
m. perversmo režimas bus pa
likęs Amerikos visuomenėje 
daugiausia blogu atsiminimu.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NATWN0SE:

LIETUVOS PILIEČIU SĄJUNGOS e. V. BER 
LYNE 1940. VIII. II. -1941.1.14

IŽDO APYVARTOS APYSKAITA

PAJAMOS
Nuo 1940 m. rugpiučio 11 d. iki 1941 m. sausio 14 d. Sąjunga 
turėjo pajamų:
1. Perimta gyvų pinigų kasoje .
2. Gauta
3. Gauta
4. Gauta
5. Gauta
6. Gauta

. 109,79 Mk. 
narių metinio mokesčio ................... .......... 550,—
narių savanoriško apsidejimo mokesčio .... 53,— 
už duotus pažymėjimus ..........   168,30
aukų .....................................     5/382,85
grąžintų paskolų ir avansų ...................... -857,40

Viso gauta 7.121,31 Mk.

pbėti jtios nūo Ugnies...
‘Ir vis dėlto... Vis dėlto tas' 

bendras darbas, jaučiu beskai
tydamas Amerikos lietuvių lai
kraščius, nėra be girgŽclčsio.

Tam 'yra, žinoma, atitinkamų 
priežasčių. 'Viena, santykiai tarp 
atsikurUšios .po 'didžiojo karo 
nepriklausomošios 'Lietuvos jr 
Amerikos lietuvių visuomenės 
būtų galėję susidaryti kitokie, 
negu buvo. Lietuva, ‘kurdainps 
po didžioj o’katomeprikiausomą 
savo valstybes gyvepįnią, ,bUvo 
dar'per daug iŽiųįta, pradėda
ma iš nieko, savo darbu ir per 
maža gal teatkrėipė dėmesio į 
įvairius Anterikųs lietuvių pą- 
gįidaviinūs, kurie butų galėję 
bliti geriau patenkinti. Nevienas 
Amerikos ' 1 i e tu v i s, grįždamas ar 
-Vykdamas šiaip į -savo ‘ghiitftię, 
vaizdavosi taip pat, kad ras jau 
čia kUb ne Attiėrikos tvarką.

PASTABA
Aukomis gauta iš Ministro Lozoraičio 1623 Rm., iš .Ministro 
Žadeikio $100, kuriuos realizavus gauta 410 Mm., iš Vailokai
čio 200 Rm., iš konsulo Barsanti 100 Rm., iš,p. Hdrmaim 100 
Rm., dš inž. /Putrimo 100 Rm., iš firmos Tęyves 500 Rm., iš 
Amerikos Lietuvių Susivienijimo 1132 Rm., iš Am. -Liet. Kat. 
Feder. 1110 Rm., ir kitos smulkesnės.
IŠLAIDOS
Tuo pat metu padaryta išlaidų:
1. Administracijos reikalams (reikalų vedėjui atlyginti, paštui,

raštinės reikmenims .......................,............ . 881,69 Rm.
2. Pašalpoms nedarbingiems pabėgėliams ir pabė

gėlių su vaikais šeimoms ..... ..............    •’
3. Paskoloms 2.4fc4,

Viso išleista 5442,94 Rni
<PASTABA
^Paskolų suteikta 51 asmeniui nUo 5 iki T50 Rm. Paskolos tei- 
kiamos <tik putino reikalo atvejais, »kai (pabėgėlis neturi lesų at
vykti iš .provincijos • į darbą ir kai neturiJ iš ko pragyventi, kol 
gauna pirmąjį atlyginimą už darbą. Kasoje revizijos dieną ^bu- 
vd l£52j80 Rm. ir 35,60 Rm. pareinamų sumų, tai gauti BąjUn- 
gęje 'pinigai tperduoli privatiniams asmenims.

<(pąą) B. Skipitis, \ A(pas) Dr. »Pr- Ancevįčįus,
Sąjungos -Pirmininkas Są j apges Iždininkas

-4P. 38. — W 'revizijos digšiol jau yra gauta be kita ko iš 4p. 
iŽadeikio -5p0 'Rm., iš jp. Gylio 500 Rm. ir'yra atėję dar daugiau 
Ipiijįgų, ‘bet »pagal valiutinę tvariką 4o. ar kito asmens vardu atū- 
jję pinigai registermarkemis išmokami tik po 500 lRm. per me- 
Uiešį. Sąjunga rupipąsi gauti leidimą, kad galėtų gaut regišter- 
’mafkes neapribojailt sumos.

(Rus daugiau)JšraįeJo Tirėtais <Rtfši jb jt.
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MAKS NORDAU

DAILININKAS
(Tęsinys)

Ji išėjo iš savo pasislėpimo 
vietos, sudėjo rankas ir ėmė 
maldauti.

—Dovanok tamsta! Aš nega
lėjau susilaikyti! Aš turėjau 
padaryti tai!

—Pažiūrėk į tavo kurinį, 
neklusnus vaike! Dabar gy
vens išgama su gražia galva 
ir sulankstytais sąnariais.

—Pataisyk tai, ką aš sudar
kiau, — prašė Maksa ir ėmė 
verkti.

—To aš negaliu, — liūdnai 
pareiškė dailininkas. —■ Tavo 
kūrinys gyvas. Jis yra tavo 
vienos. Ar nori sunaikinti jį ir 
sukurti naują?

—Ne! — sušuko išsigandusi 
Maksa ir pribėgo prie savo 
kurinio, kaip ir norėdama ap
ginti jį nuo sunaikinimo. Jau
na mergaitė atsiklaupė prieš 
ją ir žiurėjo į ją liūdnai.

•Kaip tikra laimingoji, Mak
sa buvo, pati to nežinodama, 
dar ir poetė ir galėjo 
tai 'nebylei mergaitei 
bos dovaną, taip kad 
kalbėti gailiu balsu:

Kodėl, o motute,
Aš turiu būti išgama?
Kam skubėjai tu?
Tu dovanojai man gyvybę,

suteikti 
ir kal

ėme

VTALPU
tlFE

SPECIAL ’ 
TRUMPAM 
LAIKUI 
60 Dienų 

Dvkai Išbandyt-

ir nesulaužomi
Mokėti

MONEY'BACK 
aUARANTII

*17.50
viena

American Beauty 
Fleitai
Ploni, natūralius,

12 Mėnesių
FACE-F O R MI N G 
P L EIT Al, natūra
liais gurnais, nesu
laužomi .....................

$2.00 
DYKAI 'APSKAIČIAVIMAS

Fleitai gaminami nuo įspaudų,' 
gautų nuo laisniuotų dantistų.

Atsinešklt Šį Skelbimą!
Jis $9.00 perkant
Vertas» naujus pleitus

Excel Dental Lab., Inc- 
4707 IRVJNG PARK RD. , 
11351 S. MICHIGAN AVĖ. . 

701-43 VVEST 63rd STREET ; 
32 W. WASHINGTON ST.

Tel. DEArborn 1470
Atdara vakarais—4 aukštas. ,

Bet atėmei laimę,
I Nesuteikusi man gražumo.

Maksa apkabino, pabučiavo 
ir stengėsi nuraminti ją. Ji 
šnibždėjo vargšei mergaitei į 
ausį, kad ji visai ne negraži, 
o graži, kaip giedra diena, ir 
kiekvienas pamačiusis pamy
lės ją. Ji aprėdys ją puikiau
siais rūbais ir brangumynais. 
Bet jauna mergaitė palingavo 
galvą ir atsakė:

Kas man rūbai, auksu siūti?
Kas man šilkai ir aukso 

audeklai?—
Tu suteik gražumą, 
Užgydyk širdies žaizdas!
Maksa kreipėsi su savo siel

vartą į dailininką, kuris buvo 
čia, stovėdama su sudėtomis 
ant krutinės rankomis, ir niū
riai žiurėjo į Maksą ir į siel
vartaujančią mergaitę.

—Gerasis dailininke, padėk 
ma ntą kartą. Aš busiu nuo

klusni. Man nepakenčia- 
kurią aš suku-

nebus laiminga. Padek 
arba užmušk ją ir mane!

Dailininkas neatsakė nieko, 
perėjo užsimąstęs kelis kartus 
šen ir ten per dirbtuvę. Taip 
praėjo kaikuris laikas, per ku
rį Maksa sekė jį akimis.

Pagaliau jis sustojo ir tarė:
—Tavo mergaitė gyvens, 

bet aš padarysiu visą kas ga
lima tam, kad ji butų laimin
ga. Jis priėjo prie drobės ir

šiol
ma, kad toji 
riau, 
man,

Jauna mergaite paraudo.
Ji pis piešė jauną puikų ka-

romis akimis, besišypsantį, 
žiūrintį su meile į mergaitę ir 
tiesianti jai abi rankas.

Ir jaunas karalaitis iš tiknį-

sle, abi rankas mergaitei, o 
dailipinkas/tarė: <

—Jis myli tave, nori vesti ta
ve ir būti tau visuomet ištiki
mu. Jis nemoka kalbėti, bet 
tu gali kalbėti ir už jį. Jeigu 
jis patinka tau—duok jam 
ranką!

Jauna mergaitė paraudo, 
atsistojo ir priėjo prie karalai
čio. Ji truputį šlubavo, bet ka
ralaitis, matomai, nepastebė
jo to. Jis žiurėjo, reikšdamas 
laimę, i jos spindinčias pilkas 
akis, kurias ji nuleido ir ap-

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta *7.80 
Perkant 5 tonus ąr daugiau.

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
Snles Tax ekstra.

BLACK BAND LUMP *9.75

COPR. »9*o,
POINSETTIA / PATTERN 2587

No. 2587—Iš šmotelių susiuvinėta lovatiesė.

AT>MTTO« T,A JOTIM AQ NTTTTTTOiu’ MPW 'Apipiešė Erighton
Parko Pašto Stoti į

Piktadariai nebandė atplėšti 
stoties seifo.

U * RK KmtM \ - J <

ISO®▼ ar . v.

u'i"?gfc

• • O v.* ’ W

Pavogė šešis Maišus Laiškų
; BRIGHTON PARK. — Poli
cija ir federaliai agentai ieško 
plėšikų, kurie apiplėšė Brighton

* Parko pašto stotį (Elsdon Sta- 
tion), ad. 4822 South Kedzie 
avenue.

Jie įsilaužė į vidų per užpa
kalines duris, ir pasivogė šešis

2 Taikų Motina 
Į Kalėjimą

Dalyvavo* Apiplėšime

irUž dalyvavimą apiplėšime, 
pašolio sulaužyme apskričio tei
sėjas Trude nubaudė kalėjimu 
(1 iki 10 metų) 2 mažų vaikų 

pilnus maišus laiškų, kurie bu- ■ motiną, Mrs. Theresa Boat-
vo atvežti į stotį penktadienio: wright. Pereitais metais ji su 
vakare. įtampą buvo sumesti. sėbrais apiplėšė Liudviką Ani- 
trys kiti ištuštinti pašto mąį- ęetą, nuo 766 Vernon Park PI.

>I»A

r War8tom R e uja vai Sala
-M*-*

4 pėdų Kelvinator Refrigerator .... *27.50
5 pėdų Frigidaire Refrigerator .... *37.50
4 pėdų General .Electric Refrigerator *37.50
7 pėdų General Electric Refrigerator $59.50
4 pėdų ‘Servel Gas Refrigerator .... $27.50

Jei Insurance reik pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. V ILEIŠIS
Atslovae

Prudential Ins. Co. of America 
175 W. Jackson H AR. 2500

Homt Offht- N e w ar k. N J.
1432 S. Catifornia Avė. Lai 0771

Reinkite Lietuvišką 
Žyduką,

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR
CO.—WHOLE8ALE

4707 S. Halsted St.
Tel. Foulevard 0014

f

»Leit. Craven Rogcrs lėkdamas ties TIempstead, N.
Y. pastebėjo, kad lėktuve išsivystė rimtas motoro suge
dimas. Matydamas, kad lėktuvo negalės saugiai žemėn 
nuleisti, iššoko ir nusileido parašiutu. Bet pačios žemės 
nepasiekė — pasitaikė medis po kojomis, kuriame pa-. ( 
kibo. Lėktuvas nukrito į vieną netoliese esamą namą :ir 
jį padegė.

kabino ją.
Negrikės džiaugsmingai plojo

sužadėtinius. Pastatiklis suposi 
ant savo kojų, dėžė linksmai 
šokinėjo aukštyn, bet Maksa 
liūdnai tarė:

—Kas iš to? Sužadėtinis ne-

i Sužeidė Alfonsą 
Venskų

31

Singer Siuvama
White Siuvama

Mašina 
mašina

$22.50
*18.50

1-5 tūbų radi jos
10 tūbų radio kombinacijos už
9 tūbų Zenith radio komb. už

•UrZ *38.50
*24.50
*19.50

VISI LIETUVIAI 
REIKALAUJA
PLEITU

Ateikite į Phillip’s Dental Labo 
ratory kol kainos žemos

TRU-F1T
FLEITAI , 

Lab. kaina

$9-50
ir aukšč •

GARANTUOTA MEDŽIAGA 
Taisome ir Atnaujiname senus 
pleitus viena .... <4 .00 
diena ■ ir auks.
PHILLIP’S DENTAL

LABORATORY 
2358 WEST 63rd STREET 

Prospect 2174 
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

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

nuo laisniuotų dentistų.

—Tu to nesupranti, — atsa- 
kė dailininkas, —r Kai ką nors 
myli iš visos širdies, tai mato 
jį gražiausią iš visų .pasaiily- 
je. Paklausk sužadėtines, jos 
nuomonės.

Maksa pažiurėjo kausiąpiai 
į jauną mergaitę. Ji pasienkė 
prie savo sužadėtinio ir 'tarė, 
džiaugsmingai šypsodamasi:

Širdis troško ramybes ..... ..
Jr išsipidė mano svajonė 
Už visas gražesne jam aš— 
Ncreikaingas man gražumas!
Karalaitis linktelėjo galvą 

ir pabučiavo savo sužadėtinę.
—Dabar aš laiminga, kad jie 

abu patenkinti savo likimu. 
Dėkoju tau, dailininke, kad 
tu visą pagerinai.

Bet dailininkas .pasipriešino: 
—Vieną 'kartą iiiaų pavyko 

yadėti tau, bet daugiau nega
lų. -Tegul tai bus tau pamoka. 

Dailininkas turi didelę galę, 
bet vargas jam jeigu.jis išeik
voja lengvabūdiškai. Lik svei
ka. Aš negaliu tavęs daugiau 
nieko išmokyti.

Pirma negu ji suspėjo ištar
ti žodį—jis dingo, ir drauge 
su juo <dingo sužadėtiniai, juo 
dos tarnaites, paštatiklis ir dė
že su dažais. Bet dirbtuvė su 
vis,u kuo, kas buvo joje—^pa
siliko, kaip ir paveikslas su 
karalaičiu ir mergaite. Ir kiek
vieną kartą, k'ai Maksa ilgai
niui žiūrėdavo į ją—-jai pasi
dalydavo sunku i 
džiaugsminga. Liūdna 
manius, kad jos kūrinys dingo, 
ir džiaugsminga — todėl, kad 
ji jautė jog mergaitė turi būti 
laiminga su savo karalaičiu.

Ji pati išaugo aukšta graži

.Nauji Gas Rangės ,po ....
Skalbiamos mašinos po ...
Gera maliava, 1000 gal. po . 
Pųpuliąriški rekordai po ..... 
Phonograph adatos po .... 
Medinės1 lovos už..... .........

• * . * *" ;> *

Didelė Walmiit 'Variity ;už . 
Qųąker Oil Burners po .... 
'9x12. Karpetai po

*19.50;
*12;50

*1.00 &aL
16*

-3^ pakelis

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“N Al TJTENOSF”

ir dr.auge
i — J)a-

MADOS

Annex--Wafeliouse
3417^21 South Halsted Street

P A BAU lAiiKAS ffiWSWTI PINIGUS

Budrik Furniture o

Ož

467

38, 40, 42, 44, 46, 48,
4679—Kasdieninė suknelė. Sukirptos 
mieros 36, 
50, 52.

INVBMMCNT

O

■> • e

BRIDGEPORT. — Prie 
mos ,ir JJafeted št., automobi
lio nelaimėje buvo lengvai su
žeistas 23 metų Alfonsas Ven- 
skus, nuo 32*00 South Wallace 
Street. Į jo ^automobilį 'ties 31M 
S. Halsted.jstreet, ^įvažiavo !ki- 
ta mašina^- vairuojama vieno 
George Baldwin, 50317 jSbuth 
Garpenter.

A. Misevičius Nelaimėj
Ties 35th ir Union <ave..aųto

mobilio susikūlime figūravo, 
bet išliko sveikas, Antanas ‘Mi
sevičius, 5f m. a., nuo 3348 So. 
Union avenue.

^^ita Nelaimė
BRIGHTON PARK. — 4 aus 

tomobilį pastatytą ties 907 \W. 
35th Street, įvažiavo kita ma
šina, vairuojama 26 m. F. Ma- 
slatski, 32£7 S. Aberdeen :ave. 
Pirmasis automobilis priklauso 
Antanui Laban, ’brightonparkie- 
čiųi nuo 2456 W. 46lh Place.j 
Automobiliai .gerokaiv apkūlti, 
bet susržeidimų didelių nebuvo.

*9.95
*19.50

*9.50

3 J °

gimė-laiminga.
Ji vis piešė, bet >jau Tieuž- 

burtu teptuku, ir tai buvo ge
riau jai. Nes 5kas gali būti* įsi-* 
tikinusiu, kad Jau visuomet' 
pąyyks jo darbas? o klysti 
perdaug neverta, nes „gyva bū
tybe. turės visą gyvenimą ken
tėti už kiekvieną klaidą. 
Sulietuvino ArėjasV turnikas 

(GALAS)

UNIVERSALSAVINGSA UOAN ASS’N
11739 SOUTH .HALSTED STREET

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. 'Halsted St., Chicago, III.

No. 2587

(Vardas ir pavardė)I Vardas ir pavardė Jūsų indėliai apdrausti iki $5,000.00 per Federal Savi^gs and iLoan Insurance Corporation,
(Adresas)

Adresas.

Miestas ir valstija.
, j -

(Miestas ir valstija)

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

čia |dedu 15 centų Ir praiau 

atsiųsti man pavyzdi Nn

Mteros ... per krutinę

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.

| 1739 So. Halsted St, Chicago, I1L

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No

j uitu1 ■ h

Mokame .3!4 Nuošimčio Visu Investmentų
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CIO Kaltina Fordo 
Bendrovę ir AFL 
“Suokalbiu”
Laikę Slaptą Mitingą Vasario 

Men.. Cleuelande.

tingų Clevelandc, vasario mė
nesį, kur planai tos kompani-’ 
nes unijos orgapizavimui buvo 
sudaryti.-

Mitinge dalyvavę Charles 
Sorehson, Fordo atstovas, Ho- 
mer Martin, AFL Auto uni
jos prezidentas, ir AFL advo
katas.

J Amerika Skubiai 
Ir Vykusiai Taikosi 
Aplinkybėms

Ateivis Parodo
hinsdale. m. —^sulaukęs'Savo Prisirisima

71 metų amžiaus mitė Addis ęįni Šaliai
E. MčKinstry, buvęs Inlerna- Sldl dullctl 
tional Harvestei* Co., prezl 
denius (nuo 1933 iki 1935).

MIRĖ BUVĘS INT. z '
HARVESTER PREŽIDENTAS

C

NUSIŽUDĖ
BENTONIETIS

BENTON, III. -- šautuvo 
kulka gyvybe sau atėmė S. E. 
Kirk, 60, senas Benton, 
biznierius.

III

Vyrai Tarnaus 
Kariuomenėje 
Tik Vienus Metus

DETROIT, Mieli.— CIO Au
to Workers Union įteikė skun 
dą darbo tarybai, kuriame 
kaltina Fordo bendrovę ir A. 
F. L. sudarymu “suokalbio” 
organizuoti Fordo darbinin
kus neva į AFL unijų, bet‘tik
renybėje į kompaninę unijų.

Skundas sako, kad Fordo i r 
AFL atstovai laikė slapių mi-

Vėl Kaltina Diskriminavimu.
Darbo taryba pereitos savai

tes pabaigoje išleido -skundų, 
kuriame kaltina Fordo bend
rovę diskriminavimu .253 dar
bininkų už darbuotę unijai.

SANDELIS 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 ....... .

West Frankforte 
Varžo Vandens 
Naudojimą

WEST FRANKFORT, III. — 
Miesto valdyba uždraudė gy
ventojams naudoti miesto dimus ir juos 
vandenį automobiliams ir por- 
čiams bei namų sienoms plau-

Ii ištikti vandens trukumas.

Atsilaikys Prieš Neramumus: 
La i krašli nin kas.

ST. CHARLES, III. Ame
rika skubiai ir sekųiingai pri
sitaiko pergyvenimui dabar 
pasaulį apsėmusių sukrėtimų 
ir, atsilaikys prieš viską. Taip 
pareiškė Phil S. Hanna, iš 
Chicagos atvykęs ChĮcago 
Journal of Commerce dienrcĄ- 
čio redaktorius savo kalboje 
pasakytoje čia ketvirtadienį.

Sekmingfcsniam prisitaiky
mui ir situacijų sutikimui var
tus atvėrė neseniai pravesta^ 
Bilius 1778, kuris Įgalino auk- Pasivogę auloniobilį nuo 
šluosius žmones (laiyti spren- AVilliam j.au
dimus ir juos Įgyvendinti su išvažiavd į laukus,
didesniu autoritetu ir be dėl- jvaręS automobilį iki 65 mylių 
simo, sakė Mr. Hanna.

“Hitleriai Ne išs i lai ko

Negalima Sakyti, 
Kad Jie Nebaitde
Keistas Jaunuolių Suokalbis

Aukavo $25.00 Apsaugai, Neno
ri Išduoti Pavardės.

SPRINGFIELD, III. - Seny
vas žmogus, kuris nenori iš
duoti nei savo pavardės nei tau
tybės, nors spėjama.' kad tai 
lietuvis, .nuvyko anų dieną į 
vietinio dlehraščio, The State 
Journal, redakciją ir įteikė $25 
auką, prašydamas, kad pinigai i 
butų persiųsti federalinei val
džiai ir panaudoti apsaugo?

Jie,

Grožio Ekspertė 
Dalyvavo Savo Pro
fesijos Suvažiavime

85c 
60c 
60c 
60c 
60c 

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.

LIETUVIAI PAGERBTI 
UŽ GERĄ MOKYMAS!

GARY, Ind. — Emerson 
aukštesnėj i mokykla paskelbė 
garbės studentų sąrašų, 
tarpe sekanti lietuviai: 
rad Kuzma, Dorothy Batalis, 
John Peckulevich ir Marcella 
Lavikus.

KENOŠHA, \Vis. — Du jau
ni vietos žmonės, 14 metų 

! mergaite, ir 19 metų Ėarl A. rz 7 , . .v-i,. T. programų!.: Kavis, nutarė nusižudyti. Jie į
norėjo apsivesti,.bet buvo per-' Tarnavo Rusų Kariuomenėj.
jauni, o Kavis neldrSjo darbo.1 Nepaž-slalnasis> ateivisakC, 

kad jis, kada dar gyveno Euro
poje,. buvo paimtas į Rusų ka
riuomenę. Jis sakė, kad jis at
mena gerai kokį vergijos jungų 
žmonės turėjo ten nešti.

Gailėjosi jis, kad jau susenęs. 
Kitaip, sake jis, apvažiuotų vi
sų A menkų ir pasakytų žmo
nėms, kad jie neįvertina tų ge
rumų, kuriais naudojasi šioj 
šaly. Ir jis ragintų žmones kuo 
greičiausia išvalyti visų šalį nuo 
tų visokių neapykantos sklaidč-

I greitumo, Kavis trenkę tiesiai

Abu — Sbeiki.
Stulpą nupiovė kaip su 

pinklu. x Nulaužė jį dviejose 
I vietose, automobilį sudaužė Į 
Išmotus, bet ir Kųvis ir jo 14 
'metų mylimoji išliko svei
kučiai, net neapdrėksti. Užpa
kalyje automobilio buvo 12

WAUKEGAN, III. — Elena 
Stanuliutė, grožio- ekspertė, 
gyv. 1411 Sixteenth st., pereitų 
savaitę dalyvavo Uair Dres- 
sers’ Viduryakarinių valstijų 
konvencijoje, kuri įvyko 
cagoje.

WAUKEGANIETI €

WAUKEGAN, III.
|18-tos ir Dugdale t 
llyje buvo raštas negy 
tros reikmenų pc

Jis taip pat pareiškė, kad 
istorija yra įpratusi pasikar
toti ir, kad pasauly Hitleriai 
atsiranda tam tikrais protai*-Į 
piais, bet nei vienas jų neišsi-| 
laikė. Hanna sakė, kad Hitle-' 

jų! ris yra jau perdaug dabar ap-
Con-^ojęs h- randasi tokioj padc-i kiaušinilJi 1)et nci vie.'jų, svetimoms šalims parsidavu- 

nas nebuvo sudužęs.
Policija suėmė abu jaunus 

žmones kamantinėjimui.

ty, kad nežino į kurią pusę 
suktis.

SPRINGFIELD, III. — Pasku
tiniu laiku buvo pasklidę gan
dai, kad ti? jauni vyrai, kurie 
dabartiniu motu imami karo 
tarnybai, turės stovyklose išbū
ti ilgiau negu numatytus v'enus 
metus. Autoritetai iš Washing- 
tono paskelbė, kad tie gandai 
yra visiškai nepamatuoti ir nc- 
atatinka tiesai. Vyrai bus p .L į
sti po vienų metų.

Du Iš Peoria 
■Į Kariuomenę

PEORIA, III. -— Iš 
to pašaukia karinėn 

j du lietuviai: John 
t Francis Chilauskv.

Prie 
automobi- 
,rvas elek-

Herbert W. Leibnitz, nuo 1313 
Cornelia avenue.

LIETUVIAI

šio mies
tą rnybon 
Buzas ir

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
/

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE,
DIENA IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

T—A ~t _• koplyčios visose
J—J 2^ JrsZ c"Tl 1 Chicagos dalyse

Hitleriui Prieš Krislų.
Jau senovės Romoje, 400 

metų prieš Kristų, asmens 
bandė daryti tų patį ką Hitle
ris šiandien^ daro Jokia tauta 
negali gyventi tokiam karo 
surakinime ilgai, Chicagos 
laikraštininkas sake.

Reikalauja* $50,000
Nuo Hammond
Majoro

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

su POVILU ŠALTIMIERU.

VALPARAISO, Ind. — Fe- 
deralis teisėjas Jensen šian
dien svarstys bylą, keliamą 
už tariamą šmeižimą Ham- 
mondo, Ind., majorui Frank 
Martin’ui.

Hammondietis Edward T. 
Mason reikalauja $50,000 at
lyginimo už apšmeižimą 
vardo “pažeminimą.”

ir jo

Laidotuvių Direktoriai Cicero Mokykla 
Vai. Čampionas

Illinois Išleido
Naujus Žemėlapius

Norėtų “Daugiau Duoti”.
“Gailiuosi, kad nesu 

gesnis — daug daugiau 
čiau duoti šios puikios 
reikalams. Mano sąžinė 
rami, jei aš
kalbėjo nepažįstamasis.

Jis sakėsi atvykęs į Amerika 
1905 metais. Užsiėmimu 
siuvėjas.

turtin- 
norč- 
šalies 

nebūtų
jų užmirščiau,”

SPRINGFIELD, III. — Vals
tijos vieškelių divizija paskel
bė, kad jau išleista naujieji 
1941 melų žemėlapiai parodų 
vėliausią valstijos vieškelių 
tinklą, geležinkelius, elektros 
linijas, valstijines Įstaigas, par
kus, aerodromus, policijos sto-j 
tis, piknikų parkus ii* kitas 
vietas susijusias sii automobi 
listų važinėjimu vasaros 
tu.

LIETUVAITĖ LOŠĖ
MOKYKLOS OPERETĖJE

me-

Kariai Nelaukė
Padėkonės Dienos;
Gavo Kalakutienos
Celebravo Perkėlimą Mokyk- 

l os į Naujai Pastatytas 
Patalpas.

esąs

KEWANEE, III. — Franklin 
Junior aukštesnėj i mokykla 
pastate operetę “Baltoji Čigo
nė,” kurioje rolę turėjo Mar
cella Pudzuvelis.

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

CHAMPAIGN, III. — Suplie- 
kdama Urbana mokyklos ko
mandą, 32-31, Cicero Morton 
High School, laimėjo valstijos 
basketball čampionatą.

Komandos kapitonas yra 
Che t Slrumillo. Lošikų tarpe 
yra ir Dan Klupšas.

šeš- 
Aviacijos 
mokykla 

moderniš- 
karėiviai,

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

Laivai Pradėjo Plau 
kioti Ežeruose 
Žymiai Anksčiau

SCOTT FIELD, III. 
tadienį Armijos 
Korpuso technikos 
persikėlė Į naujas 
kas patalpas, bet
kurie šioje stovykloje gyvena 
tą dieną atsimena iš to, kad 
gavo prisivalgyti kalakutie
nos.

Virtuvės vadovybė manyda
ma, kad geriausias celebraci
jos būdas—geri pietus; ir ka
reiviai gavo gerus pietus — 
pustrečio tono kalakutienos.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908 DETBOIT, Mich. —

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

J. LIULEVICIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

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

Telefonas YARDS 1419.

Nors 
žiema buvo gana šalta, ežerai 
vidurvakarinėse valstijose yra 
gana liuosi nuo ledų ir preky
binis laivynas jau pradėjo 
plaukioti Michigan ir Super- 
ior ežeruose. Tai pirmu kartu 
visoje ežerų istorijoje, kad lai
vų judėjimas pradedamas taip 
anksti.

Income Taksų 
Šiemet Surinkta 
Dvigubai Daugiau
Metai atgal — $17,000,000; • 

Šiemet Net $30,000.

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

Kewaniečių Neima 
Armijom Nepraėjo 
Sveikatos Kvotimų

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

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street TeL Pullman 1279

KEWANEE, III. — Charles 
Skrabulis ir Anthony E. By- 
bokas, kurie buvo pašaukti 
karinei tarnybai, tapo atmesti 
dėl sveikatingumo priežasčių. 
Manoma, kad Bybokas praeis 
kvotimus balandžio men.

SPRINGFIELD, III. - — In- 
ternal Revenue Kolektorius 
V. Y. Dallman vakar apskai
čiavo, kad iš 76 apskričių Illi
nois valstijoje iki šiol Income 
taksų už 1940 metus įplaukė 
apie $30,000,000, kas reiškia 
beveik dvigubai daugiau negu 
1939 metais. Tada [plaukinių 
taksų surinkta $17,215,$57.

Skelbjinai 
binda nąudn d^lto.

n H rin?in<=t Mfl U.iipRos
ra naudingos.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo
7—9 vai. vakaro ir pagal sutarti
Ofiso Tel. PROSPECT 67 <7
Namų Tel. VIRGINIA 2421

nuo

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rezidencijos Telefonas:

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS 
•GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos:

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

DR. MARGERTS
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus. 
Phone, YARDS 7299

KITATAUČIAI

Dr. F. Pulsucki LeVan 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

; DR. HERZMAN
TŠ 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 nrietaisus.

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvipa akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

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

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

Dr. 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

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.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
3

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.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Dr. Kari Nurkat
(NTJRKAITIS)

Atsakomingas 
p r it a i k i n ime 
akinių už priei- 

VHN^HrsK namą kainą, tai- 
pgi ant lengvų 
išmokėjimų.

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

Yards 3089

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS - 
■ NAUJOJE VIETOJE 

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

niais pagal susitarimą
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namu Tel. VTNCENNES 5272

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

Tel. HYDE PARK 3395
Dr. Susanna Slakis

•
Moterų ir Vaikų Lirų Gydytoja 
Dabar priiminės ligonius namuose 

6733 S. Crandon Avė.
Vizitai sulig sutarties 

(išskiriant trečiadienius ir šešta.)

VYTAUTAS TARUTIS 
ADVOKATAS 

3133 SO. HALSTED STREET 
Tel. CALumet 6877

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

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

3149 SO. HALSTED STREET 
TeL VTCtory 2679
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Gražiai Palaidojo 
Tamošių Kuliešių

Daug žmonių Dalyvavo 
Laidotuvėse.

Kovo 20-tą d., susirinko keli 
šimtai žmonių ties numeriu 
10731 So. Prūirie Avė., kur bu
vo pašarvotos Tamošialis Ku- 
Ifešfaūs *kųna’s, ir a’pie 100 ma
šinų nulydėjo jį į Lietuvių Tau
tiškai kš'pi'he^.

Pne kaisto namuose buvo 
pasakyta prikalbu, v ir šakar 
Mūkar moVerų chorūs siufšina 
vo kelias gedulingas dainelės.

Daug Gėlių, Ašarų.
Prie kapo kalbėjo N. Radis i 

vėl dainavo Šakar-Makar cho
ras.

Laidotuvėms gerai patarnavo 
Lachawich ir suirai. Prie kars
to buvo daug gėlių, ir daug 
ašarų. —Steponas

Užgiria Pildomą 
tarybą Už K. J-nio 
Pašalinima

Dalyvauja Mmmišfajs Operoje

A. 4" A.
JUOZAPAS V.

MOCKUS
gyv. 3252 So. Morgan St.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 20 7:00 vai. vakaro, 1941 
m.^ sulaukęs .pusės amž., gi
męs Tauragės apskr., Žvin
gių parap., Lapkasių kaime.

Paliko dideliame nubudime 
dukterį Catherine, 3 sųnū.$: 
Dr. Joną Mockų, adv. Juoza
pą Mockų ir Edwardą Moc
kų, marčią Edną, 2 anukus— 
brolį Vincentą, 2 seseris Mrs. 
Ditchman ir Mrs. Giedraitis 
ir jų šeimynas, 3 švogerius— 
Joną ir Mykolą Abromavičius 
ir Antaną Gilgaudą ir jų šei
mas ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioje, 3319 Lituanica 
Avė. Laidotuvės įvyks pirma
dienį, kovo 24 d., 2:00 vai. 
po .pietų. Iš koplyčios bus 
nulydėtas į Lietuvių Tautiš
kas kapines.

Visi a. a. JUOZAPO MOC
KAUS giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveiki-

. 4 H v *
Nubudę liekame:

DUKTĖ, SUNAI ir Giminės'.
L&id. Direktorius S. P. Ma- U 

žeika, Tel. - YARDS 1138. 
ir Yards 1139.

“Nieko Nesibijo, Ir Savo Para
šą Prideda”.

Pagal fnah'6 getiau'sį šūpkati- 
mą', S.L.A. Pildomoji Tapyba 
atlikt) gerą dūrbų, atleisdatna K. 
J*dP^elidhį iš “Tėvynės” rddak- 
loriaus vietoš’, l&Apo hetiūkėmją 
asmenį, ir ramybės drumstėjų 
narių tarpe.

“TcvVhėš” pusld’piai buvo už- 
plkfyti iVė[dorriia ir nVi’ūb'odžia 
filūžūfija ir ūūštaiš tokių žmo
nių kaip rezorto “boso” S. M. 
(Sodūš, Mieli.)

Aš, kaip SLA 226 kuopūs na
rė ir tlaVbuoloja, ii4 praeito 41- 
mo Seimo delegatė, sakau ačiū 
Pildomai Tarybai ir Kontrolės 
Komisijai, kad jus nors kartą 
vyriškai visi vienbalsiai susitai
kėte. Ona Aleknienė,

Chicago, Ilk 
(Prie šio pareiškimo p. Alek

nienė prideda pastabą: “Aš jo
kiai partijai nepriklausau 
nieko nesibijau, tad padedu 
Savo parašą.”)

Gražus Californijos 
Kraštas, Bet Gy
venti Ten Nenorėtų

ir

(Californiečiam Tas Nepatiks!)
Kaip jau rašiab, Antoinettc ir 

Viktoras Galinskai ką tik 
grįžo iš Californijos kur 
praleido “medaus mėnesį”, 
pasakodami savo įspūdžius,
reiškė, kad ten jauku ir gražu, 
bet gyventi ten vistiek nenorė
tų, nes gyvenimas ten yra “pa
vojingas”.

Ten kalnai slenka žehiyn.

sn-

At-

> 7 ».

■.<7«

Chicagos operos solistas, George Czaplicki, dainuos 
vadovaujamą rolę Moniuszkos operoje, “Straszny 
Dwor” (“Vaiduoklių Dvare”), kuri yra statoma Chi
cagos operoje šį trečiadienį, kovo 26. Statymą rengia 
impres. Harry Zclzer. Operos roles dainuoja žymesni 
Chicagos lenku solistai, taipgi jiį chorai.

Ten tankiai užeina tvanai ir 
vanduo apsemia ištisus miestus. 
Ten užeina baisios veikos ir su- 
gkiabna namus ir 1.1.

“Pavoju Kraštas”.,
Ši tokie api pasako j ini ai

Californiją ir jūsų Rčporteriui 
Steponui suardė visus plaiius. 
Aš ką tik buvaii susitaręs šu

Bus Visiems Labai 
Dėkingi Jei Jus 
Pašauksit Iš Anksto

apic

Nutarta surengti kauliukų ir 
kortų žaidimą ir kitokių pa- 
ihū'rghnhh) vūkarį iždūi padi
dinti, taipgi nutarta ir idėjinių 
užsihiojiihų vykdyti organizaci
jos veikloj. Bravo!..

Moterys, dirbkite kultūringas 
darbus, b mes seksime jušų vei
klą ir įvertinsime jūsų j^astan-

SUSIRINKIMAI
CHICAGOS LIETUVIŲ SUVAL

KIEČIŲ DR-JOS mėnesinis susi
rinkimas .įvyks pirmadienį, kovo 
24 d., 7:30 vai. vak., Hoilywood 
salėje, 2417 West 43rd St. Visi na
riai prašomi dalyvauti šiame susi
rinkime, nes tai yra dėl visų ge
rovės. Kurie užsiliko su mokesti
nes, malonėkite užsimokėti.

—Rast. Ona Svirmickienė

CIASSIFIED ADS
Vm*iI

MUSICAL INSTR’NTS FOR SALE 
Muzikaliai Instrumentai

PARSIDUODA piano akordijo-r 
nas už 40 dolerių. 120 bosų. Kaš- ; 
tavo 300 dolerių. R. Laurinaitis,« 
3303 So. Morgan St.

Naujas Berniukų 
Choras “Bijūnėlis”

Dainuos P. Šūltimiero Radio 
PūYengime.

šalthniero berniukų choras 
j'aŪ luti išriilkęš vardą “Bijūnė
lio” ar “bijūnėlių Chorūš”. Įsi- 
gykit bilietus Atvelykiui, sek- 
niadienib šaltimi’ėro štirum-Bu- 
rūhi pa'renginiiįi. Ten pamaty
sit ką “Bijūnėlio” cliora's vei
kia. Jis gražiai dainuoja ir vai-

Choro paniekos, vadovaujant 
J. Rakauskui, šėštadiciliaiš, 2:30 
pojpiėt, šėltimieto Raštinėj, 6912 
S. Westėrn A Ve.

Korešp. Algirdas Švirmickas

SOŪTHE EYES!
MAKE TH1S SIMPLE TĘST TODAY

EYES OVERWORKED? Do they smart 
and burn? Murinę brings ąuick relief. 
Try two piropą of Murinę night and 
morning and whenever your Eyes are 
irritated and reddened or fcel tired.

A. + A.
JONAS KARALIUS 

gyveno 535 West 32nd St.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 22 d., 4:20 vai. popiet, 
1941 m., sulaukęs .pusės amž., 
gimęs Liet., Vilkaviškio aps
krity, Paj’avonių valse., Tri- 

* laukių kaime.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Brigitą, po tėvais Dą- 
nisevičiutę, dukterį Marijoną 
DebrąuĮskienę, žentą Stanislę- 
vą, anukus: Carol ir Joną ir 
dukterį Isabelle, brolį Anta
ną, brolienę Oną ir jos dukte
rį Alice, švogerį Leoną Dani- 
ševičių ir šeimyną;. Brboklyn, 
N.. Y., švogerką Stellą Pran- 
kaitienę ir vyrą Vincą, pus
brolį Simoną švedą ir šeimy
ną. ir daug kitų giminių. Lie
tuvoje—3 brolius, Petrą, Juo
zą ir Kazimierą ir jų šeimas.

Priklausė prie Teisybės My
lėtojų ir Chfc. Liet. Dr-jos.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
kopi., 3319 Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks trečiad., 
koųo 26 d... 8:00 v. ryto iš 
kopi. į šv. Jurgio parap. baž
nyčią, kurioje atsibus gedu
lingos .pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten būs nūlydčtas 
į šy. Kazimiero kapines.

.Visi a. a. Jono Karaliaus 
giminės, dfaifgai. ir pažįstami 
ęsat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka: 
žmona, Dukterys ir Giminės.

Laid. Direkt. S. P, Mažei
ka, Tel. YARDS 1138-9.

JURGIS VVERTELKĄ 
gyveno 2QČ0 W. 59th St.“ 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovO 22 d., 1:15 vai. popiet, 
1941 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lįet., Ramigalos para,p. 

Amerikoj išgyveno 32 m. 
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Julijoną po tėvais 
Dancaitę, šunų Stanley, mar
čią S'tėllą, dukterį Mildred, 
3 brolius: Mateušą ir jo žmo
ną, Tadeušą ir jo žmoną Oną 
ir James ir jų šeimynas; pus
seserę Barzdienę ir jos šeimą 
ir daug kitų giminių, draugų 
ir pažįstamų. Lietuvoj—sese
rį Rozaliją ir švogerį. Dėl 
platesnių informacijų šaukite 
REPub^c 8674.

Kūnas pašarvotas J. F. ,Eu- 
deikio kopi., 4605 So. Hermi- 
tage Avė. 
treč., kovo 
to iš kopi, 
bažnyčią, 
st. kurioje 
pamaksės 
o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jurgio Wertelkos 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam, paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą. Nuliūdę , lie
ka: žmona, Vaikai ir Giminės 

Laid. Direkt. J. F. Eudeikis,

žinoti į Californiją irgi “me
daus mėnesiui”, o čia toks pa
vojus... Mat juos paraliai, tuos 
Californijos kalnus, uraganus, 
patapus ir kitus galus. Aš pasi
liksiu su savo našliuke Chica-r 
goję.

Buvo Visur.
tie !pp. Galinskai ten

z • k , j ca , n r,

«
 Gėlės . Mylintiems 

Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laidotu
vėms, Papuoši- 

GĖLININKAS “»■“ 
4180 Archer Avenue

Phone

I flVFlKIS™*"“" 
L U V Lili IV Visas Pasaulio

. , .. Dalis
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Birikfetams 
3316 So^Hatet^Street 

Tfel. YARbŠ 7308

Laidotuvės įvyks 
26 d., 8:30 vaĮ. ry- 
į šv. Basil’s para.p. 
55 ir So. Honorę 
atsibus gedulingos 

už velionio sielą,

EVA KEWEZA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 23 d., 1 vai. .popiet, 1941 
m., sulaukus pusės amž., gi
mus Lietuvoje. f

kaliko dideliame nUliudirhe 
vyras Jurgis* Jr.,t sūnus Jur
gis Jr., Loųis, Jonas ir Jūo- 
zAs, dukterys MŪrie Johnšdn, 
TilRe Kagly, Antoinettc Ed- 
w£rds, įų vyrai, anūkai ir 
kiti* girūtnės.

Kūnas, pašarvotas Becvat & 
Sons kopi., 5218 — 24. Kedzie . 
Avė. Laidotuvės įvyks tre
čiadienį, kovo 26 d., iš kopi, 
į St. Gąylį’s ęhurch, ,53^ ir 
Kedzie Avė. pa’rąp;. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa- • 
rhąldds ,ūz velionės sietą, o 
iš ten bus nulydėta į vietos 
kūnines.

Visi a. a. Eva KėvveŽa gi
minės, draugai, ir pąžįątąYtii 
esąt nuoširdžiai , kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir šutei- 1 
kti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisyeikininąą. NuHųdę lie
ka: Vyras, Jaunąs, Dūktefys 
h* Girhlhėš.

Laid. Direkt.. fiecvaY and 
Sons, Tel. PROspect 3810.

nematė,! Pagal jų atpasakojimą, 
tai tikri stebuklai, ir kad mus 
neviernus Tamošius įtikinus, jie 
parsivežu nutrauktus pūveiks
lus. Reiškia faktų įleužginčysi. 
Jie buvo Los Angelcse, Holly- 

Malibu 
Lagūna

Kur Busite Sekantį Sekmadie
nį? Kodėl šiame Bankete?

Sekmadienį, kovo 30 d., Nef- 
fo salėje įvyks šaunus bankie- 
taš; bankiėtas, kurio musų pa
žangioji visiĮoinehė laukia nuo 
seniai.

Šį balineiąj,', rengia Lietuvių 
Socialistų su,Lietuvių Darbinin
kų Draugijos 4-la kuopa ben
drai, užbaigijnui žiemos sezo
no. H

Kad patenkinti svečius, ren
gėjai nusistatė no lik duoti ge
rą vakarienę, taipgi, ir gerą pro-

Murinę is alkaline—pure and gentie, 
economical, too. .Try Murinę today. Arinei 
įį^ for fVfc . Your N-* fl

SOOTHES • CLEANSES • REFRESHES

DOCTOR’S AMAZING LIQUID
GREAT SUCCESS FOR

SKIN JROUBLES
, (ekiernally ciaūsed)-

Chicagos Draugiją, 
Kliubų Valdybos 

1941 Metams
! . • -------— 1

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.—J. Yuskenas, 2547 W. 45th 
$t.; Fin. rašt.—Bruno Judeiko, 
4512 S. Wood St.; Ižd.—P. F. Pik
turna, 1425 W. 45th St.; Kėsos 
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. Niprikas—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 

Deędor St., Indiana Harbor, Ind.; 
Kasos globėjai: J. Balakas, 1414 
So. 49th Ct., Cicero, 111, 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. 
nauskas, 3259 So. Union 
Nut. rašt.—P. Killis, 3347 
Litūamca Avė.; Finansų 
Mart. Z. Kadziauskas, 
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, 6t>6 W. 35th St. Susi- 
rįnkiinus laiko kas trečią antra- 

r-- (įienį kiekvieno mėnesio.

SITUATION WANTED
\ Ieško DaJ’bo •
PATYRĘS PENTERYS paieško 

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

HELP WANTED—FEMALE

REIKALINGA PATYRUSI ūier- > 
gina dirbti pekarnėj, kaipo parda-, 
veja. 1719 West 47th St.

MERGINA, MOTERIS, bendram 1 
namų darbui. Nakvoti. Geri namai. 
Vaikas. CRAwford 6926.

MOTERYS DIRBTI ŽARNŲ dir
btuvėje, pageidaujamas patyrimas, 
kreipkitės 1335 W. 47 th St.

REIKALINGA PATYRUSI mer
gina bendram namų darbui, mylin
ti vaikus, būti, smagus namai.

SHEldrake 8768.
................ 1........ 1 .........   ’l1 111 ' 1 "

HELP WANTED-MALE-F£MALE

BERNIUKAI — MERGAITĖS 
VYRAI — MOTERYS

Turime .pastovius darbus pradi
niams ir patyrusioms darbinin
kams — ofisuose, mašinų šaposc, 
dirbtuvėse, viešbučiuose, valgyk
lose ir kitokiose įstaigose. Pastovus 
darbai, aukščiausios algos. Visi dar
bai garantuoti.

TRIANGLE EWPLOYMENT .
25 E. Jackson Blvd 13-as Aukštas

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

PRAISED

. TO 
COAST!

Bilietai Jau Parsiduoda,

Pirm.
Mor- 

Mazi- 
Ave.; 
South 
rašt.— 

5328 W.

REIKIA VYRO dirbti Dbuglas 
Bath House. Pageidaujam pavienio. 
3516 W. Roosevelt Road.

BUSINESS—TO RENT 
Bizniai Rendai

EXTRA
RENDON GASOLINO stotis ir 

Lunch Room—Lone Star Inn, $18. 
Klauskite ■ savininko. 834 West 33rd 
Street.

Beach, San
Beach, Tia Juana, Mexico, San
ta Anita, San Bernardino, San
ta Barbara, Salt Lake, IItai i, 
CūtaTiha Jšland, ir daugelyj ki
tų vietų.

Tadgi, po tų visų ceremoni
jų dabar Antoinettc ir Viktoras 
Galinskai sau ramiai gyvens it 
darbuosis saVo puošniame ta- 
verne, 3934 So. Ro‘ckwell SI.

Stepoūas

Bet kad ši vakarienė tinka
mai prirengti;1 rengėjai prašo 
jus, draugės ir draugai, nusi
pirkti tikietus iš anksto, arba 
bent pašaukti telefonu

No matter what you’ve tried without 
siiccęssfor upsightly surfące pimples, 
blemishes and similar skin irritations, 
here’s an ąmazingly spccessful doc- 
tor’s formula—powerfully soothing 
Liauid Žemo—whjch ąuiekly relieves 
itehing soreness and starta right in to 
help natūrą promote FĄST healing. 
30 years continuous success! Let 
Zęmo’s 10 different marvelously effec- 
tive ingredients help YOUR skin. 
Also ointment form. Severe cases 
inay need Extra Strength Žemo.

kiek

darydami pa^ėlbėsit rengėjams.
Iš anksto — didelis ačiū!

šaukite kiek tikietų reikalin
ga. Tel. Lafayette 3957, Mrs. K. 
Kūnais. J. K.

< r,. L •' •

“Sademokratizavo”
Vardą, Išmetė
“Kuhigaikštiėnįj”

THB0AT 
aftėr suddeh ėxpostites 
gargle Lištėrih^ 
Šucfden temperaturę. changęs, likę dra^ts 
. ..k węt feet . . . and faligue, niay lower 
bojly re3iatance,,Then.colds or sore.thro,at 
ofteh dėvelop and germs in tke moutn get 
tįę ųppęr h^nd.,Prompt an$ f recmen t ūse of 
Lištefine Antisėptic may often nead off an 
irrįtatęd ttyroat aąd keęp a coĮd from .be- 
corriin£ troūblešome—becįuse it kills spr- 
face'gerfngassociatedAvithtneseconditionB. 
Lambert Pharmacal Co., St. Lcruis, Mo.

Kilis gerins on throat

KEISTUČIO PAŠALPOS KLUBO 
VALDYBA 1941 METAMS: . Jos.

Sholteman—Prezidentas, 4508 S. 
Francisco Avė.; J. Stulgaitis — 
Vice-prez., 1531 So. 50th Court, 
Cicero, III.; Helen Chapas—Prot. 
rašt., 2441 W. 45th Place; Dr. 
F. A. Zubas—Finansų rašt., 427( 
Archer Avė.; Dr. M. T. Striko. 
—Klubo gydytojas, 4645 So. Ash
land Avė,, Tel. Prospect 1930; 
Paul J. Ridikas—Iždininkas, 335l 
So. Halsted St.; Lucįlle S. Dagis 
—Kontrolės rašt., 2902 W. Per- 
shįng 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.

AUTOS--TRŲCKS FOR SALE 
AutornobiliaiiiTrokaiPardaviinūi

NEP'APRASTOS VERTYBĖS
’37 PACKARDAS ....... ,..... $575
’37 LINCOLNAS $295, abu 7 pa- 

sažierių.
Sedanai visai kaip nauji, šoferių 

vairuoti. Nepaprastai gražios žalios 
spalvos. Baltų šonų padangos, ra
dio, šildytuvai. Reikia pamatyti, 
kad įvertinti. CADILLAC Agentū
ra, Irving 8888. 4306 Elston Avė.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARSIDUODA ALINĖ
Skersai gatvės nuo naujos 14 

milionų dolerių Studebaker dirbtu
vės, .prie Archer ir Cicero Avenue.. 
Parsiduoda dėl ligos. Biznis 22 me
tų senas. Su atsakomingu pirkėju, 
galima sudaryti sąlygas išmokėji
mais. John J. Jilek. Išimtinas 
Agentas, 5348 S. KEDZIE AVĖ.

Naujas “Birutes Mofėrų Šanry- 
šiš” Pii’aieda Veikti.

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

tanas Shimkus, 3123 Lyndale 
Avė.; Vice-pirm.—A. Sobol, 1'927 
N. California Avė., tel. Armitage 
4290; Rašt.—M.Chepul, 3327 Le- 
Moyne st., tel. Spaulding 7903; 
Ižd. kas.—-L. Striupas, 3636 North 
Avė., t'el. Spaulding 0745; Fin.
rašt.—B. Rogers, 2345 N. Kedzie 

. Avė., tol. Spaulding 3180; Kas.
glob.—A. Lungcvicz, 1814 Wa-
bansia Avė., tel. Humboldt 2285; 
Kas. pagelb. — S. Buneckis, 3327 
Le Moyne St., tol. Spaulding 
7903; Maršalka — A. Kuprevičia, 
3448 Le Moyne St. Susirinkimai 
atsibuna kas .pirmą ketvirtad., 
Grigaičio svet., 3800 W. Armitage 
Avenue.

reAl eštate fo$ sale
Namai-žemė Pardavimui ~

PERKAM, parduodam ir mąįnom^ 
namus, lotus, farnias ir biznius. 3 
Turime didelį pasirinkimų namų * 
pirkti už cash arba mainais. Norinti^ 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnio pM-5 
tarnavimo šaukite: -4
PAUL M. SMITH & COj 

REAL ESTATE — LOANS— i 
INSURANCE . J

4631 S. Ashland Avė. į
< Tel. YARDS 1001.

2 FLIĄTŲ MURO NAMAS, 5—6 i 
kambariai, muro garažas, hot v/a'ter > 
šiluma. Kaina $6900. Savininkas. į 
6632 Inglesidc Avė. MIDway 0605. «

PRANCISkUS tobEIKlŠ

Persiskyrė su šiuo pąsauliu 
kovo 23 d., 11 vai. ryto’, 1941 
m., sulaukęs 50 rh. amž., gi
męs Liet., Kėdainių apskr., 
Baįs'ogalos pątap. Amerikoj 
išgyveno 27 metus.

ĘąĮįko dideliame,, nuliudįme 
ūrūūgūs. ir pažįstamas Am’eri- 
kojė, o Liėtūvojė — motiną’, 
seserį, ir jos. šeimyną, brolio 
šeimyną ir kitas gimines.

Kuųaš .pašarvotas, randasi 
A. M. Phillips koplyčioje, 
3307 Lituanika Avė.

Apie Taidbtūvėš bus pra
nešta vėliau.
, Laidbtuvėmįę; rūpinusi My
kolas karoųna Kamiutelęai, 
4921 So. AVers Avė., Telefo
nas LAFayette 9251.

Laid. Direkt. A. M. Phillips, 
Tel. YĄRDS 4908. ;

Neseniai įsteigto Kunigaikš
tienės Birules Sahryšio įvyku
siam šsuirinkime, kbvo 6, ponų 
Firaiitų bulė, 630 W. 6Ist SU 
organizacijoj įvyko mūza per
maina.

Kadangi dabartiniuose lai
kuose yta vedamu suūki kova 
už demokratijos teisCš; tai mū
sų nares nutarė išrinkti sanrjr- 
šiui trumpesnį ir dėmokrutiš- 
kesnį vardą’. Vicnbulšfai liko 
nutarta vietoj vardb “Kuhi-’ 
gaištiehėš Birutes Sanry^is” dū- 
bar n’audofi tik “Birutes Mote
rų SanryŠis”. Jų id’ėjoš ir už
duotys liko tos pači’Oš, kurias 
buvo nuo pradžios užsibrėžę.

Nabja Šėkfetofe. ,

Valdyba liko fa įiati, tik Už
rašų raštininke lapo išrinkta 
vienbalsiai Akvilė AnčiUtė.

. 1 V ■< ,

Rengs Vąk&rą.

are surė to be 
just Miat ydų want— 
ligKt, deliciotis anči of 
fine texture.

- i>ou’WTe»tėd-D;tibfeXctfon

KGBAKING POHDEI
ŠAME 

l'RJCI I0R0V1R 

5OYEAR5) 
25 OUNf c1; 

roR ?s<
UsėonTyone Icvel tea- 
spoonful to a eup of 
siftėd ftour for nfost rėclpds

JJSED BY OUR GOVERN^SNT

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų
Biuru
Teikia Žinias Api^ Paren

gimas.
“Naujienos” įsteigė Lietuvišku 
Parengimų Informacijų Biurą.

Draugijos, Kiiūbai ir viso
kios įstaigos prašomos praneš
ei “Naujienoms” dienas savo 
parengimų. Taipgi ir rengėjai, 
įpirm samdymo svetainių, pra
šome kreiptis į “Naujienas”, 
kad nėš'usld’urti su kitais pa- 
tėnginiais fr išvengti nepagėi- 
dū'ujamoš konkurencijos. Šį 
pafArhūviiftą “Naujienos” tei
kto nemokarhai.

FARMS FOR $aLe 
.Ūktai Fatdavimttl .

PARSIDUODA 15 AKRŲ ūkis, * 
geyoj vietoj prie Šaūgatuck, Mich- * 
įgan, ant vieškelio 31. Geri triobe- » 
šiai, elektra, galvijai, įrankiai. JRa- * 
šykite savininkui, Aglc Glass, Ha- 
milton, Michigan.

12 AKRŲ VAISIŲ F AR M A — 
prie Kalam^zoo, 500 vaisinių mbd- 
žių, sprav riek, cfežėš. 7 kambarių 
moderniškas namas su maudykle, 
vištininkas. Kaina skubiam parda
vimui. A. STOLK, R. 4, Box 42. 
kalamazoo, Mich.

Rakandai ir r&Viunūtf
MOKĖDAMAS CASH— 

už rakandus, sutaupysi nūn 40 
6,0% Mes pristatome • bite, kur. 

Pašaukite ar rašykite dėl daUgtai 
informacijų. . Vien tik nacfohaual 
žinomi daiktai randasi 

ALIŠAUSKAS, s__. 
6343 So. WeStem Avė., 

Chicago. III. ToL RBPubUc «0M

Mis.
JS,

Pirkite tose krautuvėse, ku 
rios garsinasi



Šiandien bando atidaryti 
McCormick dirbtuvę

Su Teismo Pagalba Harvester Kompanija 
Suvaržė CIO Pikietininkų Skaičių

POLICIJOS DEPARTAMENTAS SKELBIA, KAD PRIE 
McCORMICK VARTŲ ŠĮRYT BUS APIE 1,400 POLICI
JOS, BEVEIK KETVIRTADALIS VISŲ UNIFORMUOTŲ 

CHICAGOS POLIČISTŲ.

šįryt, 7:30, International Har- 
vester Company atidaro streiko 
uždarytą McCormick dirbtuvę, 
26th ir Western.

Firma išsiuntinėjo laiškus vi
siems 6,000 dirbtuvės darbinin
kų, kviesdama juos raportuoti 
darbui, nes 
atidaryta 
(7:30).

Po 10

ja negalės paslėpti fakto, kad 
AFL organizuojama McCor- 
mick’o darbininkų unija yra 
“grynai kompaninė unija” ir ne
gali už darbininkus kalbėti.
RAGINA DERĖTIS SU UNIJA

Pirmadienis, kovo 24, 1941

“dirbtuvė 
regu’iariu

busianti
laiku”

Pikietų Prie Vartų 
kompanija sako, kad 

darbininkų
Laiške

“didžiuma darbininkų nenori 
streikuoti, ir tuo pasiremdama 
ji dirbtuvę atidaro.” “Streikuo
ti nori tiktai mažuma.”

Nuo Superior Teismo teisėj j 
John C. Lewe, Harvester Kom
panija šeštadienį gavo laikiną 
draudimą prieš CIO Ūkio Ma
šinų Uniją, kuris uždraudžia 
masinį dirbtuvės vartų pikieta- 

T vimą.
Unija galės pastatyti prie 

vartų tiktai po 10 pikietų. Uni
jai taipgi draudžiama turėti ma
sines pikietas dirbtuvės apylin-

Keturi žymus Evanstono dva
siškiai ir Northwestern Univer
siteto profesoriai vakar pasiun
tė perspėjimą kompanijai, pra
šydami nebandyti dirbtuvės ati
daryti ir “sutikti derėtis su 
CIO”.

“Chicago”, jie sako, “nenori 
naujų Memorial Day skerdynių.” 
Jeigu naujos skerdynės įvyks, 
tai miesto viršininkai turės 
jas atsakyti.”

KITOS DARBO 
ŽINIOS

UŽ

NAUJIENOS, Chicago, UI.

e.

&

>Siį:

S

PU

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Jo? Louis eina į neutralu kampų po to kai 
Simon iš Ne\v York o, kumštynėse už čainpi-

JOE LOUIS VĖL APGYNĖ SAVO TITULĄ
%

; a?

MIRĖ DU ŽYMUS CHICAGOS BIZNIERIAI 
J. VERTELKA IR J. KARALIUS

Vertelka Mirė Širdies Liga, Karalius 
Plaučių Uždegimu

M“

Bokso sunkaus svorio čainpijonas 
parmušė žemėn savo oponentą Abe 
jonatą Detroite pereitą penktadienį. Rungtynes laimėjo Louis tryliktam round 
technikiniu nokautu. - . ų •

Du Nauji Pramonės 
Centrai Chicagoj

Teisėjas Lewe priėmė kom
panijos prašymą išduoti tokį 
draudimą, pasiremdamas argu
mentu, “kad masinis pikietavi- 
mas, dirbtuvę atidarius, gali iš
šaukti ‘kraujo praliejimą’. ‘Jo 
pareiga’ yra apsaugoti Chicagos 
piliečių turtą ir gyvybes.”

Unijai Nedavė žinios
Harvester Kompanija nuėjo į 

teiuiną draudimo prašyti neda
vusi apie tai žinios CIO unijai. 
Tik prašymo svarstymui einant 
prie pabaigos, į teismo salę at
skubėjo CIO advokatai, vėliau 
susirinko ir būrys streikierių.
Draudimas — Didelė Pagalba 

Kompanijai
Teisėjo išduotas draudimas 

yra laikinas, bet tas jo efek
tingumo nei kiek nesumažina, ir 
sudaro didelį smūgį unijai. Tei
sėjas davė CIO advokatams sa
vaitę laiko atsakyti į kompani
jos prašymą padaryti tą drau
dimą pastoviu, bet tuo tarpu, 
pasiremdama “laikinuoju” drau
dimu, kompanija bandys strei
ką McCormicke sulaužyti.

“Provokacija”
Unijos advokatai teisėjui 

Lewe smarkiai protestavo, bet 
jis nenusileido. Jis pabrėžė, kaa 
“masinis pikietavimas” prives 
prie kraujo praliejimo, ir pami
nėjo įvykį su darbininku Stan
ley Plucewnik’u, 2538 S. Homan 
avenue, kuris buvo sumuštas 
pereitą penktadienį, “kai bandė 
į dirbtuvę įeiti”.

CIO atsakė, kad Plucewnik’o 
incidentas buvo kompanijos ir 
AFL išprovokuotas, kad duoti 
kompanijai pamatą draudimo 
reikalauti. CIO jo atsitikime vi
sai nekalta.

Singer Company 
Pralaimėjo

Federalis apeliacinis teismas 
Chicagoje atmetė Singer Ma- 
chine kompanijos prašymą pa
naikinti darbo tarybos sprendi
mą CIO unijos reikalu.

Darbo taryba yra įsakiusi Sin
ger kompanijai “parodyti gerą 
valią” ir derėtis su CIO elek
tros, radio ir mašinų darbinin
kų unija, kuri atstovauja 900 
kompanijos darbininkų South 
Bend, Ind., dirbtuvėje.

Nutarė Streikuoti
Už Algas

AFL Compcsite Floor. Tile 
Makers unija nutarė paskelbti 
streiką Thomas Moulding Ma
nufacturing Company dirbtuvė
je, 4328 West 51 st Street. Nau
jos sutarties derybose unija pa
reikalavo pakelti darbininkams 
algas, bet kompanija atsisakė 
reikalavimą svarstyti.

“Lady Esther” 
Tebestreikuoja

CIO cheminių darbininkų 
unija tebestreikuoja Lady Ęs- 
ther kosmetikų dirbtuvėj, 65th 
ir Harlem avenue. Darbininkai, 
daugiausia merginos, reikalau
ja didesnių algų ir unijos 
pažinimo.

Su karo pabūklų gamyba ir 
naujų dirbtuvių statyba Chica
goj e pradėjo vystytis du nauji 
pramonės centrai, panašus gar
siam “Central Manufacturing 
Distriktui”.

Vienas randasi 45 akrų plo- 
;e prie 33-čios gatvės, nuo 
Western avenue iki Wolęott gat
vių. Antras eina su Drake gat
ve, nuo 43-čios iki Archer avė.

$800,000 Kaucijos 
Jauniems Vagiliams

Plėšė Northsidėje
Miesto teisėjas Green pasky

rė beveik milioną — $8311,000 
— kaucijos keturiems jaunuč
iams, kurie yra suimti ir kal
tinami apiplėšinėjimu viešbučių 
ir namų Northsidėje.

Jie yra, Harry Sehultz, 432 
Melrose, Harvey Roth, 18, 4711 
Winthrop, 21 m., Floyd Koch, 
3542 Fremont avenue, ir 18 m. 
Robert .1 
more.

Smith, 4731 Ken

Pataisos Namuose60 Dienų
18 metų 

apsivedusi 
4432 Magnolia, gavo 60 dienų
pataisos namuose už davimą pa
stogės piktadariams.

Mrs. Donna Julien, 
tik savaite atgal,

pri-

Kaip Lietuva Gali 
Mgauti Savo 
Nepriklausomybę

Išteisino Žiaurumu
Kaltinama Pamote

Pereitą šeštadienį mirė du žy
mus lietuvių biznieriai, abu pla
čiai žinomi Chicagos lietuviams.

Vienas jų yra Jurgis Vertel
ka, antras, JonaiS Karalius.

širdies Liga
Velionis p. Vertelka mirė šir

dies liga, namie, sirgęs tik vie
ną parą. Chicagoje išgyveno virš 
30 metų, ir užlaikė biznius 18 
Apylinkėj, Westsidėj ir kitur. 
Paskutiniu laiku užlaikė valgyk
lą, ties 2000 W. 59th st., kur 
gyveno su šeimyna.

Priklausė prie Chicagos Lie
tuvių Draugijos, taipgi Keistu
čio' Kliubo ir kitų organizaci
jų.

Laidotuvės Trečiadienį
Velionis paliko žmoną Juliją, 

sūnų Stanley, dukterį, Mildred 
ir daug kitų giminių. Laidoja
mas trečiadienį, į šv. Kazimie
ro kapines iš J. F. Eudeikio ko
plyčios, 4605 S. Hermitage avė. 
(Smulkmenos mirties praneši
me).

Vakar ir Užvakar 
Chicagoje

Papasakos Koks Bus Lietuvos 
Likimas Jei Laimėj Hitleris; 
Trečiadienį Labai įdomios 
Prakalbos Brighton Raikė.

Miesto teisėjo McCormick 
džiurė po trijų valandų debatų 
išteisino 20 metų pamotę, Mrs. 
Iisabel Pungiture, kuri buvo kal
tinama žiaurumu savo 4 metų 
podukrai, Theresa.

Kovo 26 moteriške dar kar
tą bus teisiama už kitą kaltini
mą, podukros mušimą.

Ji gyvena ad. 3226 So. Canal 
Street.

S;'V A
Rengs Smetonai 
Priimti Balių 
Chicagoje

Sirgo Ilgai
Jonas Karalius mirė plaučių 

uždegimu St. Anne ligoninnėje. 
Jis sirgo ilgą laiką. Prie užde
gimo prisidėjo įvairios kompli
kacijos.

Velionis užlaikė biznį prie 
535 W. 32-tros, Bridgeporte, ir 
buvo kaip visų mėgiamas, 
ir gerbiamas biznierius ir 
mynas.

Jis yra laidojamas irgi 
čiadienį iš S. P. Mažeikos 
plyčios, 3319 Lituanica avenue, 
šv. Kazimiero kapinėse.

Paliko Daug Giminių
Velionis priklausė prie

cagos Lietuvių, ir Teisybės My
lėtojų, draugijų. Paliko žmoną, 
Brigitą, dukteris Marijoną ii’ 
Isabelle, taipgi du anukus ir 
kitus gimines Chicago, Ne\v 
York e ir Lietuvoj.

• Automobilių nelaimėse lie
tuviškose apylinkėse buvo sužei
sti šie žmonės: Frank Cihalsky, 
4344 S. Artesian (gatvekario- 
auto. susikulime, Archer ir Ca- 
lifornia); Joseph Zeman, 3021 
W. 53rd PI., (prie 55th ir St. 
Louis ; 32 m. John Kessinger, 
6907 Yale (prie Halsted ir Ar
cher); 32 m. Louis Janiak, 4727 
S. Hermitage (47th ir Paulina).

e Muštynėse su Joseph Su
gis, 3034 West 54 th Place, bu
vo sunkiai sužeistas, Herman 
Guhl, 4055 S. Campbell avenue. 
Susikirtimas įvyko alinėj ties 
43rd ir Oakley.

O Šv. Kryžiaus ligoninėj gu
li 40 m. Blanche Kisch, 6603 S. 
Troy. Bevalydama namo sienas, 
ji nukrito nuo stalo, ir nusi
laužė koją.

T0WN OF LAKE. — Į ap
skričio ligoninę išvežtas 56 me
tų Kazimieras Ankotvitch, 4438 
S. Hermitage avenue. Serga šir-

taip

Chi-

e Pečiaus sprogime buvo 
skaudžiai apdeginta 52 metų 
Victoria Nosek, 2873 Archer 
avenue.

Nemok. Advokatų 
Patarnavimas 
Naujokams

ŠAUKS VISUS CIO DARBI
NINKUS Į UŽUOJAUTOS 

STREIKĄ
Ūkio mašinų unijos ir strei

ko lyderiai vakar ir užvakar 
laikė kelis strategijos mitingus, 
ir žada iššaukti visus CIO dar
bininkus Chicagos dirbtuvėse, 
kur jie nedirbtų, į “užuojautos” 
streiką, kai tik kompanija ban
dys McCormick’ą atidaryti.

Ray Edmundson, CIO direk
torius valstijoje, prisiuntė strei- 
kieriams pareiškimą, kuriame 
ragina juos nenusiminti, ir sa
ko, kad nei AFL nei kompani-

Pradeda Jį šiandien
Chicagos Advokatų Draugija 

(Bar Association) šiandien pra
dės duoti nemokamą patarnavi
mą vyrams, kurie buvo pašauk
ti į kariuomenę arba tarnauja 
laivyne, ir jų šeimynoms.

Asmenys, kurie nori tokios 
pagalbos, privalo smulkiai raš
tiškai išdėstyti reikalą, ir pa
siųsti laišką į Chicago Bar As
sociation, 29 So. LaSalle

Slavai Bendrai Už 
Savo Kraštų Laisvę 
Remia Roosevelto Nusistatymą

Chicagos čekai, slovakai ir 
lenkai vakar laikė bendrą ma
sinį mitingą Ashland Auditori
joje, kur priėmė rezoliucijas pa- 
reikšdami savo pritarimą Wash- 
ingtono pasiryžimui duoti kuo- 
pilniausią medžiaginę paramą 
kariaujančioms demokratijoms.

Mitingas taipgi priėmė rezo
liucijas už Lenkijos ir Čekoslo
vakijos nepriklausomybės at- 
steigimą, kai diktatoriai “pra
laimės karą”.

Dr. P. Grigaitis
Šį trečiadienį, kovo 26, “Nau

jienų” redaktorius Dr. P. Gri
gaitis kalbės Brighton Parko 
Dariaus-Girėno Salėje, 4416 So. 
Western avenue. .

Jo kalbos tema bus Kova Dėl 
Lietuvos Nepriklausomybės.

Kalbėtojas aiškins ar Lietu
va gali atgauti sąvo nepriklau
somybę, ir jeigu gali atgauti, 
tai kokiu budu.

Sutvėrė Komitetą; Mackevičius 
Pirmininkas

Penktadienio vakare Dariaus- 
Girėno salėj. įvyko konsulo su
kviestų chieagiečių susirinki
mas, kuriame aptarta kaip pri
imti Antanas Smetona, jam at
vykus į Chicagą.

Rengs Geg. 4—11
Dalyvavo , apie 40 žmonių. 

Nutarė surengti iškilmingą ban- 
kietą Gegužes 4 ar 11 dieną.

Rengimo komitetan pirminin
ku išrinkta Justinas Mackevi
čius. Kitais nariais: A. Olis, J. 
Grišius, B. Jakaitis, V. Rėkus. 
L. Labanauskas, J. šulmistras, 
A. Valonis, D.xKuraitis, teisė
jas J. T. Zuris, M. Vaidyla, I. 
Sakalas ir kiti.

Konsulas P. Daužvardis pa
kviestas garbes pirmininku.

Atminkite Šias 
Auto Skaitlines 
—Jos Svarbios

1940 metais Amerikoje auto
mobiliai užmušė 35,000 asmenų 
ir 1,320,000 sužeista. Tai nau
jas rekordas, kuris neneša jo
kios

• Nuo 3312 So. Carpenter 
avenue, nežinomas vagis pavo
gė automobilį, beskubėdamas 
pabėgti nuvertė tvorą ad. 3316 
S. Carpenter, po to sudaužė ki
tą automobilį, priklausantį 
Stanley Swisto\vic’ui, 3316 So. 
Morgan.

• Ties 64th ir Central avė., 
piktadaris pasivogė mėsos krau
tuvės troką, ir nuo vairuotojo, 
18 m. Walter Manual J r., 6152 
South Wood, atėmė $90.

• 22 metų banditas, James 
W. Rafferly. buvo suimtas na
me ties 5016 Winthrop avenue, 
į kurį jisai šeštadienį Įsilaužė. 
Jis prisipažino apiplėšęs apie 12 
namų Chicagos Westsidėje.

• St. Bernardo ligoninėje mi
rė 34 metų chicagietis, Joseph 
McMonagle, 8231 l^oomis street. 
Pereitą sekmadienį gatvekaris 
jį suvažinėjo prie 65-tos ir Ka
rine avenue.

st.

SUĖMĖ 80 VYRŲ, 
3 MOTERIS

WESTSIDE. — Maxwell po
licijos nuovada suėmė 80 Vyrų 
ir tris moteriškes alinėje, ties 
2107 South Blue Island avenue. 
Jie kaltinami nepadorumu. Ali
nėj buvo rodomai pornografiš- 
kas filmas, bet jis dingo, poli
cijai pasirodžius. ’ *

Užpa-

Apiplėšė, Pašovė 
Brightonparkietį

BRIGHTON PARK. — 
kalyje jo namų keturi vyrai už
puolė 20 metų brightonparkietį, 
Steve Linklevich’ių, 4523 South 
Richmond street. ‘ Atėmė jam 
$10.00.

Linklevich’ius-, užsiėmimu ma
šinistas, paleido į piktadarius

Bus Diskusijos
Jis taipgi nurodys kokia bu

tų Lietuvos padėtis, jei karą 
laimės Hitleris, taipgi kokia bus 
jos padėtis, jeigu Vokietija bus 
sumušta.

Prakalbos prasidės 7:30 va
landą vakare. Jas seks disku- 
sijęs, kuriose* visa publika ga
lės dalyvauti.

Visi Brighton Parko ir arti
mų apylinkių lietuviai yra kvie
čiami skaitlingai susirinkti.

Prakalbas rengia Demokrati
jos ir Lietuvos Nepriklausomy
bės Sąjunga.

Žuvo Oak Forest 
Senelis

Oak Foresto prieglaudoje 
simušė 83 metų senelis, Arthur 
Robillard. >

Jisai iškrito aroa iššoko iŠ 
antro aukšto lango.

uz-

12 IR 10 METŲ 
“DIDVYRIAI”

Nors Robert Logan, 752 Ir- 
ving Park, tik 10 metų, o Do- 
nald Olson, 4010 Clarendon, tik 
12-kos, jie “didvyriai”. IŠ eže
ro, prie Belmont Harbor, iš
gelbėjo 6 metų berniuką Gilbert 
Hawkins, 4010 Clarendon.

Coleman valgykloje, 3949 Di- 
vision street, 56 metų Charles 
Koęh, 1442 Wiel&n$ street, ban
dė? nudurti savo buvusią žmoG 

geležgalį, bet nepataikė. Vienas nQ Gladys, 41. Jisai kvietė ją 
jų tada šovė ir suvarė kulką sugrįžti su juo gyventi, bet ji- 
i am i d p S iru’n knifl Uai atsisakė.jam j dešinią koją. 9

Holy

SUDEGĖ MOKYKLOS 
LIGONINĖJE
• Lockporte, Ilk, Lewis
Name Teęhnical mokyklos gais
re, sudegė 14 metų mokinys 
Wallace Phelps, 7614 W. Lowe 
avenue. Jis gulėjo ligoninėje, 
kur gaisras kilo.

garbės automobilistams.
—o—

tų 35,000 užmušimų, 24,- 
įvyko dėl to, kad automo- 

arba
000 
bilistas buvo neatsargus

žą trafiko reguliacijų sulaužy
mą.

—o--
Automobilių nelaimių 

žasčių pirmoje vietoje 
pergreitas važiavimas.

prie-
stovi

Ateina gražesnės d’enos. Vi
si norėsime išvažiuoti toliau 
kur, pasivažinėti, pasidžiaugti 
gamta. Padarykime tą pasivaži
nėjimą maloniu. Nevažiuokime 
greičiau negu prie vieške’io iš
keltos iškabos rodo. Ir nelau
žykime reguliacijos taisyklių. 
Atminkite, kad pernai įvyko 
35,000 laidotuvių vien tik dė 
neatsargumo.

Prarado Atminti, 
Bet Greitai Surado

BRIGHTON PARK. — Į Dr. 
Maniko raštinę, 4341 Archer 
avenue, atėjo jauna moteriškė, 
susirgusi amnesia — buvo pra
radusi atmintĮ. Ėmęs ją kaman
tinėti, Dr. Manikas surado, kad 
ji 80 metų Jane Kubera, gyve
nanti ties 1836 81st Place. Po- 

Įlicija ją parvežė namo.

O Automobilio dujomis nu- 
troško 56 metų Stanley Mroz, 
nuo 8629 Exchange avenue. Jo 
kūnas buvo atrastas garaže, prie 
namo.

• Ir 14 metų Ronald Dobiec- 
ki, 8245 Commcrcial avė., “eg
zaminavo” šautuvą, kuris buvo 
“tuščias”. Jis guli South Shore 
ligoninėje, kritiškai sužeistas, su 
kulka krutinėję.

• 21 metų Bruno Berk, 700 
Noble Street, irgi ligoninėj, su 
kulka viduriuose, bet jis poli
cijos auka. Policija jį gaudė per 
dvi valandas Northisidėj, iki pa
galiau suėmė prie Ashland ir 
Winona avenue. Jis eks-kalinys 
ir kaltinamas plėšimais.

Žuvo Kelyje 
Į Bažnyčią

Prie 52-tros ir Caiifornia po 
automobiliu pakliuvusi žuvo 62 
mefų moteriškė, Veronica Nem- 
tusak, 5417 South Mozart st. 
Ji ėjo pamaldoms St. Simon 
bažnyčioje. Automobilis važiavo 
labai greitai ir vos neužmušė 
ir policistą Niek Kirincic, ku
ris tvarkė trafiką prie to kam
po. Vairuotojas Walter Kopacz, 
2601 W. 21 st street, buvo su
imtas.




