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JONIJOS JUROJE TĘSIASI KOVOS Berlynas Priima Matsuoką Ašies Konferencijai

Britai nori sunaikinti pasprukusius italų 
laivus, siunčia naujas jėgas

ATĖNAI, Graikija, kovo 30 laivai norėjo perplaukti į Ad- 
d. — Graikų karo laivas atvežė riatikos jurą, kad galėtų paleng- 
Pirėjaus uostan italų jurininkus! vinti italų kariuomenėą padėti 
nuo 4 italų laivų. Graikai ir bri- Albanijoj. Atsisakius JugcslaVi
tai paskandino Polą, Žarą, Fiu- 
me ir Alficra laivus. Didieji bri
tų karo laivai pavyjo bėgančius 
italus ir paskandino 4 Musso
linio laivus. Nenukentėjo nei 
vienas britų laivas.

LONDONAS, Anglija, koVo 
30 d. — Admiralitetas skelbia* 
kad britų karo laivai skuba į 
Jonijos jurą, kad galėtų visiš
kai sumušti Mussolinio karo lai
vyną. . //

Britų karo laivai, admirolo 
Cunningham vadovaujami, va
kar smarkiai apšaudė drįsusius 
jūron išplaukti italų karo lai
vus. Britų torpedos pataikė į 
35,000 tonų kovos laivą Litto- 
rio klasės, sunkiai sužeidė 4 
kreiserius ir paskandino 2 krei
serius.

Taip pat paskandino vieną de- 
strojerį, o kitus du sunkiai sii- 
žeidė.

Italų laivyno eskadra pradžio
je atsišaudė, bet vėliau pradė
jo bėgti. \

Britai mano, kAtl'”itaIų'"karJ 
Įąivynai? ieškojo- saugesnę^ vie
tos ir norėjo apiplaukti pietų 
iškyšulį. Po Toronto užpuolimo, 
italai savo karo laivus nupluk
dė j Geno’vą. Bet britų laivynas 
ir ten jiems padarė didelių nuo
stolių. Be to, britų karo avia
cija nuolat bombardavo Geno- 
vos uostą.

Kiti tvirtina, kad italų karo

jai nuo “ašies”, italų kareivių 
padėtis Albanijoj labai blogą, 
nes gali atsidaryti naujas fron
tas.

šeštadienio > naktis leido pa
sprukti kai kuriems italų lai
vams, bet britai mano, kad jie 
negalei? įplaukti į Adriatikos ju
rą. Britų laivynas įsakė kitiems 
savo laivams pasitikti italus, jei
gu jie drįs plaukti į Adria- 
Jiką.. . 4 ?

Kiti britų karo laivai skubu 
į Jonijos jurą, kad galėtų su
duoti italams galutiną smūgį. 
Britai senai ieškojo italų karo 
laivų, bet pastarieji niekad ne
drįsdavo išplaukti iš gerai ap
saugotų uostų. Admirolas Cun- 
ningham nenori praleisti šios 
galimybės ir nepribaigti italų.

Britų karo sluoksniuose duo
dama labai didelės svarbos 
šiems mūšiams. Jeigu pavyktų 
pribaigti pasilikusius laivus, tai 
Mussolini negalėtų pasiųsti nau
jų jėgų nei Albanijon, nei Tri- 
politanijon. '

šeštadienio vakare premjeras 
Churchill turėję pasakyti kalbą' 
per radiją. Jo kalba buvo ati
dėta, nes laukė galutinų davi
nių apie vykstančią kovą Vi
duržemių rytuose. Jeigu Cun- 
ninghamui pavyktų surasti ita
lus, tai britai galėtų dalį savo 
karo laivų pasiųsti į šiaurės At- 
lantiką. . •’ '

v . . . . . MAUJlluN Ų-ACME Telepiiuiu
Japonijos, užsienio reikalų ministeris, Yosuke Matsuoka (kairėj), sutinkamas 

Berlyne. Jį sveikina Vokietijos užsienio, reikalų ministeris Joachim von Ribben- 
trop. Matsuoka atvyko į Berlyną pasitarei su naciais, kad padaryti ašies paktą 
“efektingesnių” Europoje ir Tolimuose Rytuose. ; ,

.... . ..... r----

Komunistai padeda 
naciams

ROOSEVELTAS PATARIA DARBININKAMS 
SAUGOTIS KOMUNACIU

NACIAI BĖGA Iš JUGOSLAVIJOS
Agentai degina vai- ' 

džios dokumentus
Stengiasi suskaldyti 

krašto vienybę

RUSAI LIETUVIUS SIUNČIA URALAN
Neleidžia gyventi pa 

sienio zonose
VILNIUS, Lietuva, kovo 30 

d. — Sovietų valdžia kasdien 
vis daugiau žmonių išsiunčia į 
Rusiją. Pirma vežė lenkų lai
kytos zonos gyventojus, o da
bar gabena ir iš 'visų pasienio 
zonų.

Kai suvaro apylinkės gyven
tojus į vagonus, juos uždaro,: 
užkabina iškabas su parašais, 
jog tai yra liaudies priešai.

Gyventojai nieku nenusikalto 
ir jokio apkaltinimo net pati 
GPU jiems nepateikė. Valdžia 
nenori, kad kiti išsiunčiamų 
klausinėtų.

kur į šiaurės Uralą.
Ilgai turėjo klampoti per snie

gą, kol priėjo paskirtą vietą. 
Uralan siunčia gyventojus iš 
Lvovo ir kitų sovietų okupuo
tų zonų.

Gerve siunčia darbi
ninkus pasivaikščioti

Išsiųstus apgyvendi 
na Uralo miškuose

BELGRADAS, kovo 30 d. — 
Komimistų agentai; pašinaiųlo- 
dami; pervėršmu ii- gatvių eisc; 
nomisl pradėjo varytį savo pro
pagandą. . > • '

Jie šierigdąvosĮ

vėliavą? Vietomis niįriids pa d- 
piktiriusios. ; juos smarkiai ap
kūlė. . . ,

Šiandien. Jugoslavijos komu
nistai reikalauja pakto su Ru
sija, tuo tarpų sovietai nenori 
jok’o pakto. Nauja valdžia 
areštavo keletą komunistų 
agentų. . '

Mussolini dar 
nenušautas

Patąna liuti vienin- Italai rengiasi šabo
giehis

Fla., kovo
tažui Amerikoje

VILNIUS, Lietuva, kovo 39 
d. — Iš vieno išsiųstojo ūki
ninko per rankas gautas laiš
kas. Pasakoja, kad traukinyje 
išbuvo 14 dienų.

Jiems nedavė nieko valgyti, 
tiktai duonos ir vandens. Vie
no išsiųstojo vaikas mirė pa
keliu j. Gyventojai nuvežti kaž-

KAUNAS, Lietuva, kovo 30 
d. — Sovietų spauda labai smar
kiai užpuola manufaktūros san
dėlių direktorių Gervę.

Sandėly nebuvo kas veikti, 
tai jis liepęs darbininkams ap
lankyti '“Kauno audinių” ir “Li- 
teks” fabrikus ir susipažinti su 
jų veikimu. .

Tegu žmones lavinasi, mano 
Gervė, tegu daro ekskursijas ir 
naudingai praleidžia laiką. Da
bar spauda jį puola. Kas per 
tvarka, girdi, jei nėra kas veik
ti.

Sandelyje nėra 
jokių prekių

EVERGLA
30 6. RooseveL
tas Vakar' pasakė . labai svar
bią kalbą krašto politikos rei- 
kaa..' ./ ■’ ... ■
\‘Jis nurodė, kad demokrati
jos priešai dedyr pastangas pa
kirsti demokratiškų kraštų at
sparą krašto viduje.?'

Roosevcltas pataria darbi
ninkams saugotis Maskvos ir

WASHINGTOK D. C., kovo 
30 d> Vįrib?rišybė« nutarė pa
sta lyti sargybas 27 italų lai
vuose, kurie stovi Amerikos 
uostuose.

Turima žinių, kad fašistiški 
italu jurininkai pradėjo ga
dinti laivų mašinas. Jie bijo, 
kad nekiltu karas ir Amerika 
vėliau negalėti] pasinaudoti 
italų laivais.

Vieno ir stengiasi sukelti ne
apykantą Amerikos gyventojų 
•tarpe. / ■ •:

BELGRADAS, Jugoslavija, 
kovo 30 d. — Vokietijos minis
teris ir konsulai perspėjo visus 
vokiečių piliečius ir patarė ga
limai greičiau apleisti Jugosla
viją. i

Turima žinių, kad pasiunti
nybė ir konsulatai degina vi
sus svarbesnius valstybės do
kumentus.

Tūkstančiai vokiečių kiekvie
nu traukiniu važiuoja į Veng
riją, veža žmonas ir valkus. Iš 
Jugoslavijos taip pat bėga ir 
italai.

BELGRADAS, kovo 30 d. — 
Nacių agentai deda pastangas 
suskaldyti Jugoslavijos vieny
bę.

Negalėdami įtraukti krašto ’ 
nacių “ašį” stengiasi sukelti ci
vilinį karą. Jie naudoja Kroatų 
neapykantą ir nori supiudyti 
kroatus su serbais.

Kroatų lyderis Macek, kurį 
gen. 'Simovič pakvietė į vice
premjerus, pataria naujam ka
binetui prisidėti prie “ašies”.

ROMA, Italija^ kovo 30 d. — 
Valdžios sluoksniai oficialiai pa
neigė Balkanų valstybėse paskli
dusius gandus apie perversmą 
Italiją j.

Buvo tvirtinama, kad sukilė
liai areštavo Mussolinį ir jį nu
šovė jo kabinete. Tvirtino, kad 
sosto įpėdinis su maršalu Ba- 
doglio sudarė naują valdžią, bet 
ir šios žinios neatatinka tikre
nybę.

Mussolini laiko valdžios vai
rą, nors turi labai išardytus 
nervus.

Komunistai apgauna 
darbininkus

Villarperosa laivui italai 
jau sugadino mašinas. Turima 
žinių, kad jos jau sugadintos 
ir kituose laivuose.

Italai bėga Asmaron
KAIRAS, Egyptas, kovo 30 

d. — Italų karo jėgos stengia
si pasiekti Asmarą iš Keren apy
linkių. Motorizuotos britų da
lys jiems neduoda pailsėti.

Britų vadovybė mano, kad ita
lai bus bejėgiai atsispirti prie 
Asmaros. Britų aviacija be su
stojimo bombarduoja visus di
desnius susisiekimo centrus ir 
karo medžiagos sandėlius.

Kitos britų karo jėgo£ stu
miasi Abisinijos gilumon ir ma
noma, kad netrukus italams bus 
suduotas mirtinas smūgis.

KAUNAS, Lietuva, kovo 30 
d. — Direktorius Gervė aiški
na, kad iš manufaktūros san
dėlio visos prekės išvežtas į so
vietų Tlusiją. Darbininkai kas
dien ateina į darbą, bet tuš
čiame sandėlyje nėra jokio dar
bo. ’ <■
^Komunistų “Tiesa” pataria 
susirūpinti Gervės pareiškimais, 
nes įskaito, jog tai yra nenor
malus reiškinys.

“Tiesa” nekalba kokiu budu 
jie galėtų papildyti ištuštintus 
sandėlius.

Dalina mišką nauja
kuriams

SKIRTINGOS MERGINOS
KUNIGO NUOMONĖS

IR

Vokiečiai kursto kro 
atų nacionalistus

Amerikos nasiunti 
nys pas Faruką

EVERGLADES, FLA., kovo 
30 d. — Prezidentas paminė
jo, kad komunistų agentams 
darbininkų reikalai nerupi.

Prancūzijos komunistų elg
sena parodė, kad jie stengėsi 
tiktai išnaudoti darbininkus 
savo politikai.

Taip pat pastebėjo, kad na
ciai negina industrialistų. Na
ciai pasinaudojo vokiečių in- 
dustrialistais įsistiprinti, o 
šiandien tuos pačius industria- 
listus koncentracijos štovyk- 
lon kiša.

laikraštėly
pasakė, kad

neprivalį
lyties

OBERLIN, O., kovo 30 d.— 
O beri i n studento 
viena merdina 
santuokos aktas
reikalauti ištikimybės 
santykiuose.

. Santuoka tai yra savo rų- 
šies įmonė, kuri pagrįsta biz
nio reikalais.

Vietos kunigui 
toks santuokos 
mas ir paprašė paštą sulaiky
ti minėtą laikraštėlį. Nežinia 
kuo baigsis šis konfliktas.

nepatiko ši- 
interpretavi-

Hitleris pasijautė 
įžeistas

BELGRADAS, kovo 30 d. — 
Vokiečių konsulas von Heeren 
įteikė jugoslavų valdžiai naują 
notą. Naujos notos turinys pa
našus į ultimatumą.

Ileeren reikalauja tuojau ati
taisyti Hitleriui padarytą įžei
dimą. Perversmo dieną jugo
slavų minios didžiose aikštėse 
degino Hitlerio paveikslą ir ko
jomis jį trypė.

Hitleris reikalauja, kad nusi7 
kalteliai butų nubausti. Kol 
valdžia nepatenkins šio nacių 
reikalavimo, negali būti jokios 
kalbos apie kitus reikalus.

BELGRADAS, kovo 30 d. — 
Vokiečių dauguma bėga iš 
krašto, be.t agitatoriai tęsia sa
vo darbą. Kroatijoj nacių agen
tai stengiasi sukelti neapykan- 
tą.

Jie įtikinėja gyventojus, kad 
perversmas buvo padarytas ne 
prieš nacius, bet prieš kroatu?. 
' Nacių agentus palaiko lyde
ris Macek, kuris nėra lojalus 
naujai sudarytai valdžiai. Gen. 
Simovič ruošiasi atsakyti j 
naują nacių notą.

KAIRAS, Egyptas, kovo 30 
d. — Amerikos ministeris Kirk 
šiandien įteikė Egypto karaliui 
Farukui savo kredencialus.

Ministeris Kirk ir 8 Ameri
kos legacijos nariai Faruko ark
liais buvo nuvežti į karaliais 
rumus. Kirk misiją lydėjo Egyp
to kavalerijos eskadronas.

Syrijoj nauji ne 
ramumai

Bethlehem bendro
vės streikas baigtas

JOHNSTOWN, PA., kovo 30 
d,—Dvi dienas besitęsęs Cam- 
bria plieno dirbtuvių streikas 
baigtas..

Bendroves vedėjas paskel
bė, kad ištisą parą buvo tar
tasi su unijos nariais, kol pri
eitas sutarimas. Pasitarimams 
vadovavo Federalinės valdžios 
prisiųsti tarpininkai.

Matsuoka pasimatys 
su popiežium

ORAS
Debesuotas, pavakare bus vč~ 

siau.
Saulė teka 5:38 v. r., leid

žiasi 6:12 v. v.

buvo susišaudymas su valdžios 
jėgomis. Ypatingai jis buvo 
griežtas Daniaąkus,
Homs ir Jfamą,

'• . ."L . • « ’ ' • ■ — • . 1 • • •

DAMASKAS,. Syrija, kovo ąo 
d. _ Visą kraštą perėjo nauja 
neramumų banga. Prancūzų ka
reiviai buvo priverkti /atstatyii 
tvarką? Jiems pądėjo senegaliė- ' PranęuŽhi turį duomenį, 
čiai. ? ; 'j^ie rodo, jog nęr^įių-

' Keliuose Syrijos miestuose mai yra nacių agentų darbas.

VATIKANAS, Italija, kovo 30 
d. —- Trečiadienį popiežius pri
ims japonų užsienio reikalų mi- 
nisterį Matsuęką.

Tvirtinama, kad jiedu tarsis 
apie galimybes atstatyti taiką. 
Popiežius informuos japoną 
apie kalbos turinį, kurią jis ren
giasi pasakytų Velykų proga.

Manoma, kad Japonija pa
rems popiežiaus paruoštą taikos 
planą. Jį remia didęlė italų dau
gumą, nes nori išsaugoti dalį 
italų imperijos.

Mątsuoka netiki “ašies” lai
mėjimu* todėl ir stengiasi pa
siekti taikos.

VATIKANAS, Italija, kovo 30 
d. — Vatikano spauda šiandien 
paskelbė vokiečių vyskupo Gro- 
ber laišką tikintiesiems.

Grober skundžias, kad naciai 
labai persekioja katalikų tikė
jimą. Katalikybės už bažnyčios 
sienų negalima platinti, nes ge
stapo agentai tuojau areštuoja 
platintojus.

Valdžia stengiasi palaikyti pa-
ganizmo idėjas, kurias yra prie- Visur buvo liepta minėti Kap- 
šingos katalikybei. suko mirties sukaktuvės.

KAUNAS, Lietuva, kovo 30 
d. — B. Lopato aprašinėja, kaip 
dabartinė valdžia dalina mišką 
naujakuriams.

Pušaloto valsčiuje yra apie 
šimtas naujakurių, kuriems rei
kia 7,000 kvadratinių metrų 
miško medžiagos. Valdžia ap
svarstė reikalą ir nutarė duoti 
tiktai 1,400 kv. m. miško vi
siems naujakuriams.

Naujakuriai negali galvoti 
apie naujų namų pasistatymą.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Jungtinių Valstybių jėgos perėmė savo kontrolėn 30 pre

kybinių laivų, priklausančių “ašies” valstybėms. Kai tiktai pro 
ridentas buvo informuotas apie laivuose daromą sabotažą, įsa
kyta išvyti italus ir perimti laivus.

— Perimta 28 italų laivai ir 8 vokiškieji. Fašistai acety- 
’eno pagelba nupiovė San Leonardo laivo propelerį ir sugadino 
mašinas.

— Prancūzų pakraščių baterijos pradėjo šaudyti į britų ka
ro laivus, kai jie norėjo patikrinti prancūzų prekybinių laivų 
įtalpą. Britai atsišaudė.

— Vokiečiai praneša, kad vokiečių-jugoslavų siena visiškai 
uždaryta. Paliktas tiktai vienas perėjimo punktas Maribor sto
tyje. .

— Hitleris įsakė visiems Vokietijos piliečiams apleisti ne 
tiktai Serbiją, bet Kroatiją ir Slovėniją. Pasiuntįnio von Hee- 
ren žmona jau išvažiavo Vokietijon.

— Mussolinio kariuomenė apleido Diredavą. Britų kareiviai 
užėmė miestą. Paėmė nelaisvėn keletą šimtų italų, rado daug 
paliktos karo medžiagos.

— Vokiečių laivai pradėjo bėgti iš pietų Amerikos valsty
bių uostų, nes bijo, kad laivai nebūtų rekvizuoti, kaip pasielg
ta Amerikoje.

— Keren apylinkėse britai paėmė nelaisvėn 4,000 italų.
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[emorandum onthe Independence 
P f Lithuania

AUTHOR HELD FOR DEPORTATION

(Cęntipued from lašt wee|c)
Adoptięn of such a policy tyy tyu- 

ravioff threatened the very exis- 
tence of the Lithuapiąn natjion ąs 
such. Bųt whjlę tljie future ęeemęd 
hopelessly dark, the Lithuanian 
spirit, which preserved the Lithua
nian race for counted centuries up- 
der conditions often disastrous, as- 
serted itself. One circumstance— 
the liberation of peasantry, steered 
Lithuanian clear of all perils, that 
confronted them.

Pojonjzed Lithpanian nobility, 
which ahvays dreamed about the 
restoration of Polish-Lithuanian 
Commonwealth, was deprived from 
the control over the masses of the 
peopie. These masses, because edu- 
catiopal opportunj.ties were denied 
them during the ages of serfdom, 
preserved the Lithuapian language 
and traditions. In speech and spi
rit they remained pūrely Lithuani- 
ans. Their hostility against their 
former oppressors drew a clear 
distinetion betweep Lithuanians 
and Poles.

Lithuanian peasantry, havjng ac- 
guired the title to the lands, which 
it had cultivated for centuries for 
the benefit of nobles, grew prope- 
rous. Admission of the children of 
peasants to schools and universities 
in a epurse of time gavę rise to 
new intelligentia, that remained in 
contact with the masses and as- 
sumed the leadership in national 
and cultural affairs. Lithuanian na
tional and cultural aspirations 
found the expression in a nėw pūre
ly Lithuanian movement, which 
was sneered at by Poles and Polo- 
nized Lithuanian nobility and cler-

11 1 ?*■■■■ 1 J.1! ■. —.....
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PIRMYN
SHARPS AND FLATS

COMRAPĘ CĄRIVfjEN—
In Soviet Russia, Garmen drop- 

ped her frivolous gypsy nature in 
1925 to assume the mjssipn ęf 
preąchįpg Cęnjimiuhjst doetrine to 
the masęeę.

Political fervor rather than ama- 
tory daliance is at the root of her 
tfou^įęs in thę Russiąn yersipp of 
the Bižįet drama, produced jn 
Moscow in 1Q25. To tf\e cigarette 
factory in Polish Lodz, whete she 
is busy Winning converts to the 
Party ęęmes Joseph, a polieę pf- 
ficer ,tp arrest her. The Mosco.w 
chief is won over and allows hjs 
captive to esęape. Likę Dop Joše, 
the captain joins a smuggling expe- 
dition—-this one bripging corytra- 
band ampiųnition ipto Ęus?ia. When| 
Cari^Len’s fapcy turps to a Polish 
wrestįe.r, Joseph įtaps hjm? limens 
patiently to ĮGąrmep’s eylogy pf 
Communism, then turns his šword

• ■ > .4 ’t * • ’ ) 1 ‘ ’ I

on her.
(Takęn from the F?arch 1Q, 1941 

OPERA NEWS issued py the Me- — 
tropolitan Opera Guild—654 Madi- 
son Avė., New York, N. Y.)

< ■: I I i N •

ą/ier rejease 
oĮKQWJiig atrest ęn warra^.i inshjtuting dępprtįtipp

Lith. clubs 
tional 
list is 
more 
East.

The 
and Eddie Schultz, two ęf the rpost 
prominept ^ithuępjap athletes from 
th,ę Pittsburgh d^trięt, have beęn 
dęing thę bujk ęf woyk of opgani- 
zing to date.

Būt from here' on, all athletic 
rpin.ded “Pittsburghęrs” are getting 
behind thę two Eddies and with- 
out ą do'ubt ajl participąnįį to the I the with the 
Foųęth Lipiuapiaiy T9,di*ney can ex-1 - _ ■_
pęęt a £opd tiijtįę.’>itįsburgh knows German’hands/
how to dę it. x. T ,,■■ ’ Spurred by Destiny, J. C. Vąr-

If any teapi h^sp’t ręcejved and kala volunteered. Travelling on the 
entry bjank yięt; Pįease write to road with a plane circling overhead 
Ed. J. Wisbąr, 529 Fernway, Du- and then a whistling sound of a 
gųęsnę, Pa. apd one wiĮJ be jnaiied bomb falling was a “little” experi- 

y.ou. U ' ePc.9 followecj by too many others
to writę of ip IjmJted space, Thąt 

9p|y athletes, or pęrticular b.omb (for your informa-
those of Lithuanian aescent are happened to fall half a mile 
efekto tę pjay ip thę Littyanian ahead of them as they soon learn- 
N.a.tięnal Bask.etbą|l Toyrney spon- ed y/hen they reached a shattered 
aęręd by tha Ajp$?ięap Lithpaniar.
Athl.ę,tic Associątięp.

to battle for the Na- 
title apd this year’s entry 
expected to be higher with 
teams entering from the

two “Ędtfies”, Eddje Wizbar

Personalities of Interest
(Cęn’t." from lašt wę«k) 

_ l . ___Yes, it ’
ing day, ą call caipe

hilapce llud two voluntcers 
were eagęrly ęought by the Ar^ę- 
rican Volunt.eer Anjbulance corps 
to go u.p to Rocąuigny, about 15 
miles from the French-Belgium 
border in the Ardennes to bring 
back an American ambujan.ee der 
serted by its driver who had left

i “maire”—mayor 
—-of the town which was reported

12, 19f0, ąpd had a few ^uest§ for 
was war! Orį the tollow-
a call came irom an ac- g^ioualy broųght thetr ratton .cards

The new Lithuanian intelligentia, 
having come in contact with the 
enlightened opinion of thte civil- 
ized world, had imbibed the modern 
national ideas, and having famil- 
iarized itself with sočiai and cul- 
tural .philosophies of the Western 
Europe, found that their language, 
depricated by Poles, has a great 
value to linguistic scholars, and 
that the Lithuanian old poetry, 
customs and manners are admired 
by foreign scholars, who found 
opportunity to get acąuainted with 
them.

The revival of the Lithuanian 
national spirit first appeared in 
East Prussia. There were jjųmber 
of eminent German scholars of the 
Lithuanian-Prussian descent, who 
were proud of their Lithuanian 
origin. The prohibition of the Lithu
anian print in Lithuania pręper, 
and the suppression of all the Li
thuanian aspirations by the Rus- 
sian empire, forced the new Lithu
anian intelligentia to seek a field 
for its activities in the ’more toler- 
ant Prussia. In conseąuęnce of sųch 
circumstances, and group of yęung 
Lithuanian patriots formed a so- 
ciety in Prussia in 1883, and began 
the publication of the first patrio-1 
tie Lithuanian newspapers, “Auš
ra” (The Dawn), and of npmerous 
pamphlets and books.

—x—
With the appearąnęe of “Aušra” 

began the revival of the Lithuanir 
an national consciousness and the 
struggje for national existence and 
the cujtural and poljtical aspjrę- 
tions. It was a cįallenge to tfte 
Russian empire. Russian govęrn- 
ment endeavored to suppress the 
movement with utmost ruthlessness 
and brufalify. Ttye m^vpment got 
out of the po\ver of 3ussią.

of the important factęr in 
life, seci^rity and iippefus 
movejpent, was the I^ithua- 
erpigpation to thte Unifed

SIX DAYS—
Yup, only six days pemąin before 
PIRMYN’S presentation of the 
grand opera “Carmen” at thę Good 
man Theatre, Michigan and Mon- 
roe. The performance will start at Į < 
2.00 p. m. Seating ėa.pacity is limi- 
ted, so hurry up and get your tick- 
ets now. Following the opera, there 
wdl be a buffet supper at Neffa’s.

STATE SERVICE LISTS MANY JOBS 
FOR YOUNG MEN AND W0MEN ■'

in ordęr to celebrate the occasion 
eyęn though they knew they would 
hąye tl^at much less the nęxt day.

Fropa ftyat day until Decęmbęr, »■ 
the days dragged and the weeks 
flew! To get visas for one person 
fioip one governmnt is often made 
diffichlt by “red tapė”, būt here 
J. C. V. had to get TWO visas from 
TWQ governments and each govem- 
ment had time limits. If you were 
fęrtunate in securjng French per- 
mjsSion to leavę the country in 20 
days, it might take you 21 days 
before ynu ęucceecjęd in aęąuiring 
the necessary “papers” from the 
German authorities which then 
megnt thaf yęur French ąujthorizą- 
tipn had ląpsed and you had to 
Start ęll over agęin.

Ą^hęri ąf lepgth yop were lucky 
enęugh to reach the Fpench-Spa- 
nish border you were caretully 
searched so that you would not 
be takipg out more money than 
was allowed to be takep and the 
męnęy tpęt allowed wa? ęcąre- 
cly epough to tąke you throųgh 
Spain to* Portugal and buy foo'd 
and shelter NOT to say anything 
abppt passage op the boat to Ame
rica. For such reasons many are 
stranded in Portugal.

However, under the auspices of 
ARMCO, Mr. and Mrs. J. C. Var- 
kala were happily provided with 
tickets and greeted the New Year 
of 1941 midocean aboard the The 
Exeter.

After a brief and hurried busi- 
ness report to the offices of ARM 
CO in Midletovvn, Ohio, Joe brought 
his new wife to n)eet his parents 
in Chicago vvhere he spent a few 
weeks resting at their home and 
piecemeal relating the countless ex- 
periences “over there”.

At present the young couple is 
back in Ohio, būt we have learned 
that the oompany is planning again 
to send “our Ulysses” to other ter- 
ritories. W/ięrcver they go nepęt,, 
we hope they wilĮ find peace aqd 
happinesš and pleasant incidents fb 
tell‘us about when they next re-”' 
Jūrę to Chjcago. Yet, we know that 
no matter what the conditions rpąy 
be, Joe and his Francoise will al- 
ways make things as pleasant as 
possible for each other and for all 
who may be with them, for coupled 
with serioųsness and ambitijon they 
both have a boundless sųpply of 
smiles and laųghtejr thęt cheer and 
win you “toute de suite”.

—Newsy

f

train station in time to shoot njhe 
ęr tep suffering frorses whosę Jegs 
had been eut off by splinters from 
the bomb.

Incidentally, in this mission of 
retrievipg th.e lošt ambulapce, tpey 
stoppeęl at Rhuis, France, where 
onę of the ARMCO staff had beep 
vacętioning witp his family and 

. | their guest, a Miss Francoise Mertz, 
pvhose pretty dark eyes, dark hair, 
fair complexion, bewitching smile 
and dimples caught the fancy of 

. . A . I our heart-free American blond v,l Service Cojnnjjss.on. AppUcanls - man 
njust f,le w,th fteJCivil Serv.ce Need we ))e was h
Commission at Washington, D. C. L learn Jater that mademoiselle

Some of the principai divisions was ęnę of the group of wpmen and 
where men are needed include children who left Paris and joined 
ąeronautical inspectiors, aireraft in- the ARMCO staff near Bordeau, 
spectors, aeronautical engineering where a chateaux had been rented 
draftsmen, egineering materials in- f°r temporary ęuarters of the com- 
spectors, air corp technical school 
instructors, marine ęngipeer, mari
ne surveyors, "junior Communica
tions operators, shipfitter, metal- 
Jurgical engineers, machinists, in- 
strurpent makers and toolmakers.

Positions. are also ’o.pen to applL 
ejants as laboratory mechanies prin
cipai and associatė“ rpeteorologists, 
šup^rvisor apd assistant sųpervi^or 
of education, teachęr of industrial 
arts and teacher of remedial read
ing. '

U. S. Announces 
New Wams For 
Defense Jobs

j Cpnipętitive ęxaminatipps 
m.ąpy PP^jti.ęps urg.en.tly ne.ecied 
national defense work were 
nounced by the United States

Apply At Local Employment Service Office
The Illinois State Employment experience; some' jobs call for abi- 

Service is seeking men to fili the lity to take dietation, also other 
fol.Iotving jobs in the Chicago area: general office routine; ages 20 to 

30; $20.—$30 per tyeek. Five open
ings. ' ,

Salesmen, paintš — Experienced 
in retail selling of .paints to con- 

3 surney; mušt know.tlLine thoroughly; 
ages, 25 to 45; $25-r$^5 .per week. 
Ten openings.

Stock clerks (malė) —, Young 
men' to tfain for ' exęcutive and 

start 
stock clęrk, markeJing and check-

Machinists, Precision—Mušt be 4
able . to operate and sėt Up engine 
lathe, milling machine, planer and 
■•harper; work from blueprints to 
tolerances of .001 to. .0005 inch; 
owt} tp.ols;. U. S. citizteijš; recent 
work experience;, no age limit, būt 
mušt pass physicaH exiam’; 85c to

THE STORY—
A group of dragoonę lęun^ęt 

about the guard house in a sęuare 
in 19th century Seville. Theįr offi
cer, Morales tries to flirt with a. 

‘shy young peasant, Micaela, who $1;05 •Pęr'*topr- {v.?. sale' jobs in varias’’ ’fieidsY ' start 
has come to ask for the byiga^1Autoąnatio, screw, machine opera- '4,--, 
dier Don Jose, būt the gięl retręats.ąnd setup men— Mušt hę able' jng stock? and keeping records; alsę 
Fęjlowed by a sętuad of urchins, Lo do ąėt.-up; job shop ęxpęrięn.ce;1 some gėneral clerical work; high

One 
giving 
to the 
nian 
States of America, which begar 
soon after the suppression of the 
uprising of 1863, and grew contin- 
ually, so that by 1883, Lithuanian 
immigrants formed Severai 
nies in the Unifed States.

(To be Čontinued)

colo-

Some Current Wisdom
The part that nature di$i is 

derful, the part that nęan did is 
terrible—Henry Milier, writer, and 
until recently sęlt-nęadę ,“ęxŲe” Įh 
Paris, now retumęd to thę U. S. 
and commenting thereon.

—)(—
The selfrdiscipline of ą free and 

ineįepepetont peopie will a|w^ys 
enable them to out-think, out-pro 
duče, and out-live any syjĮtep of 
totalitariah slavery.
_Siditey Hilhhan, defensę com- 

missioner.

a fresh company of th.e guaręi mąf- 0Wn tools; age, up to 50; 85c to 
ches in, among them Don Jose, v/ho $1.00 per hour. Unlimited openings. 
is so intėrested to learn of Miča- 
ela’s visit thąt he pays little atten- 
tion to the cjgaretfe girls who em- 
ejrgę fjrom toFPfy o,pposite 
the gpard house. His ind>ftoF.ępce 
piques their leader, the glpsy Car
men, who flaunts the power of loye 
in the “Habanera” (“Love is a wil- 
ful bird”). Flinging a fl.Qwęr at 
thę bpigadier, Cęrmęn retirę? with 
her companions to tfię faęjory.
caela now returęs to giye pon Jose 
a message of affection from hią 
mother in their far-off village. 
(“Teli him that his mother)”. As 
$he modegtly y{ithj(fraws, thę cjgar- 
ette girls rush in, ręvę^ną that 
Carmen has woųndęd a fellow- 
yyorker. Defiantly, the gipsy resists 
arrest, apd inducęs Dpn Jose by 
her ?e<f(ųctive Sęgi^/jdJJ/a tp loosen 
her bon^s (“Neaf J?y the rampęrfs 
of Seville). As tlje sęldięrs le^?h^ 
off to prison, she breaks away. 
AęT li

to L41Ięs Pastia’s tavern, Carmen 
and her friends Frasqui£a and Mer
cedes, dęseribę the jęys ęf gipsy 
life (“Ah, tvhcn thę gąy guitar^”). 
Thopgh warned by th,c 0/^lęer 
niga that Jose, who was imprisohėd 
for .permitting her escape, is now 
releasęd, Cęrmep yelępipęs the to- 
reędpr Escamijlo, vy^o mękes ą 
dashing entrance as he recounts his 
acfyentorę^ ip t(ic hull rjng (“To- 
reador,, makę ready”). Bęfore 1J9 
leavęs, he is alręady epamęręd of 
the gipsy Carmen and her frięntji 
arę pow pursuadęd by the šmug- 
gjers Remepdędo and Dancaire tę 
join them on an ęxpęitjon in thę 
mountains. As Jose hurrięs in, she 
attempts to win him to her side, 
The brigadier has fallen a yietim 
to Carmep’s spell (Thę flower that 
vou threjy to mę’) Įbyt štili .pleačif 
the call of <tyty. Carn^ęp jnsists that 
if he Įoyęd hęr he tvotoji follow _ f 
her to the mountains (Away, away j gypęy friends 
to .yonder mountain”). Maddened 
by the faųntts oi another ..-..j

with vMp? Pąrjpep is flirtirig,' Jo
se agrees tę jplp toę gjpsięg.

The smugglers and gipsiep gaupę 
fęr an hoūr of ręst iri a męupto/p Bailei' - 
nass. Tpęy read thejr fortuhe ln thę Director

' the® X avviy, the tęn>M

Sheet metai workers — Mušt be 
able to do own layout work; Cx.pe- 
rienced on staihless steelj. O\vn 
tools. Iqsid,e and outęide work. No 
a$e limif. p^r frpųr. Thr^ę op$- 
ings. , ' .

Bookeepcrs (female)
haye' had fujl; charg,e bpokkeeping

Mušt

".■■"irr '.rLUL’i.”'?:;1 r r?*'?
caela apprpaęhes in sęarch of Jose. 
She hides a$ Escąmi|Jo ąr- 
rives and speedily comes to blows 
yfith, ttye jeajous brigaffier. Tl\e ,dųel 
is stgpped by Carmen who is tiring 
of her homęsick lover and urges 
him 'to returp to his mother with 
Mi.caelą. "JChę gipsy has cbme to pre- 
fpr. Ifaę 4^hing, tp^eadoj-.
ACT IV— . •'

In a ’ fęstive Seville sguare, th.e 
.Supday crowd gatjiers fpp the bujl 
fight? A gay ballet attrącts thę pp- 
pulace, būt onę and 'all' follow the 
prpcęssipn įpto the theatre. Esca- 
millo ąrriyeį with Carmep, and cęr- 
tain of her affection, goęs pff to the 
arena. Warned by her friends that 
Ppn.Josę is lu^Jęjhg near by, Gar- 
then bravejy meets him. He flęads 
for her love (“Carmen, ’ yet there 
i$ time7), būt her heart is else- 
\yh,ere. Despajjate ‘ at Escamillo’s 
triumph, ęs if ęęhoęs f^pm the are
na, Jose stabs his adored Carmen. i

school • graduatesj .ęlean eut, prčmo- 
tional materialu agę^,„17 to 23. $15- 
$18 per węek. Rift^ ppenjpgs.

Typists (male)-LPoj' billing op 
Standard typęwriter; ąpępings for 
ex.pęriencęd pr b.egipp.ęfc undeg 21 
years ojd. $15 per weįk and up. 
Twenty-fivc openings.

Office boys •— e^pęrience reąui- 
red; office rdutinę dutie’s; recent 
high * scfrool graduatęs; ęlęap cųt, 
well dressed, alert; good promp- 
tional pęssibiliėties; $60-$65 per 
month. Thirty openings.

Ay.ąifresses — Thoroughly expę- 
rienced, ' wiljing. to - wdrk ' day or 
evening shift) nęąt, ąttracjtive; size 
20 to 36; $9-$12 per week plūs 
meals, . tips. Tįpęnty.-fivę openipgs.

Fępntąin waįfręssęs — Ęxpęrięp- 
ced, willing tę work short hours 
and full time, day and ęvęning 
shifts, not under 5 feet 2 tall, size 
20 to 38; $12-$16 per week plūs 
meals; ages 18 to‘20. Twenty open- 
iflgs. 1 .

Fountain boys — TalJ, slępjdęr, 
good appearąpcę, good personality; 
day and evening' work; mušt be 
ex.perienced; agė £0-28. $18 to $22 
per weęk plps meals. '

Persokę who can <į9£lįfy fęr ai?y 
of theįe Mwl<J *0 P9F' 
son at the lįcal office' of the Illi
nois State enlpioyment seryjeę thįt 
serves the area in, whięh they live. 
If they do not know the address of 
the office, ttyey oj)tajn it |by 
cajjing State 476$ or State 4783.

irutė
Namby-Pamby—

With our Birute girls 
hither and there',* they 
lovely waitresses with 
little aprons and those 
tions ip their hair etc...

- Ęxpęrięp-

Misevich 
from one 

S.ųnday ... 
just soŲi.e 
with hcr

CAST—
(In order of thęijr ąppęąrance)

Morales, an officer — Joseph Žukas
Micaela, a peasant giri — Ona

Dęn Jose, brigadą Victor
Bėndęr
Zuni'ga, i
John Rukstala
Carmen, a cigarette giri pf gynsy
oflgln - Alice-'step^enš'
Fi*asquita and Mėrdėdeš, her two

-t- Aldona • Grigonis
W tesi year ^b^hoste

Brazis
Ręmapdado and Dancaire^ the smug- _ _ 1 wr _L __ 3.
Avelis

Am.-LĮtliuanian A A 
Ęasketball Tourney 
April 19-20

captain of drągoons —Į __
Will Take Place In J*ittsbuygfy 

Pęnnsyl,Vania.
. , ; V'

Puguęsnę Liths Basketball title 
of thę Tkifd National 

įd in Clęvęląnto Ohip 
U be hosts for thę 1941 

tęurnament.
, . ■ T-. <4 - . r. - Thė gamęs wilk.be pĮąyęd ip the

Nęrman and John soįutji Sijde Mą^ket Housę Gym.
. . , Fittsburgį, Pa., štartjng Sątu^d&y,

April. 19 ahd winding up with the 
. Championship game Sunday niėht,

.A' /.'• ■ > Ąnru'aa- ' A Z -7 ™?. ■

dashing 
made such 
their eute 
red carna- 

Ęddie Ged-
will, otyrsbęsso- — relįęvo “behind 
thę ęighth bąli/’ or rą.ther the bai’ 
... With s.peeęhes and singing, 
gloria me-what else can you ex- 
pect būt a successful banąuet! — 
Ręręinisęenęę of Sandara’s Ban- 
quet at the Viking Temple.
Uit oy Mi§s—

Quęss what? Phyllis 
reęeivęd a large tip 
whom shę upon
Was he ę boyfriend or 
stranger she captivated 
flashing eyes!

Wl\ęt next! Ray Pratt strolls i n 
as a grj.ęst mind you ... And who 
else, būt high-spirited Wally Pratt. 
Ches Rogers just as game as ever 
and how . ..

J^ąry Barnętt all dude up for 
the affalr ...Pętfite Sue Katilavas 
para^ding up and down; with that 
darling eute a.pron on ...
Rightabojut-Face—
....Yep, a year’s a lępg, lęng tin^e 
to be away from peopie you lijįe 
a$d lęye. With plenty of hešitating 
būt np dbMbtipg what so ever; 
some pf our best friepds are going 
to leave us soon. Johnny Mickeyi- 
ce, Edward Norbert, wc can’t b.ę- 
gin fo. toli them how much we’ll 
miss thęir prę?cnęe here a t the 
chorus. Frppi Coprąd Aikęp’s pę- 
em, “Music I Hearcr’’ I quote the 
first stanza and dedicąjtę this
mora|ion in hopęr of the boys who 
are leaving us.

Music with you
more than mųsję,

And fyread Į broke wifh yovu - 
was more tfiąn Bread;

Now that I am without you, 
ąll is desolate;

4ĮI tl^t pnęe so Beautiful 
■S

1 Lilllaji Zakes.

me-

was

pany, since Paris was being evacu- 
ated, AJMD the Germans were Corn
ing!

Sup.pošędly in unoccupi.ed terri- 
tory, they were very much sur- 
prised one day to open the doors 
of the chateux to German soldiers 
who were sent ahead to reguest 
rooms. "\yithin a, few hoyrs, ą whole 
battalion was encarpped on thę 
grouhds and the officers were com- 
fortably ąuartered in the rooms 
made available for them.

Strictly living apart from the 
Geripans, yet fogether junder thę 
sa/ne ropf, it was a tryięg few days 
until arrangements were mąde for 
our American and French group to 
return to Germap-ruled Paris. On 
the eve before depaYture, hovvever, 
some of th group whb\ špoke a 
litlte German had the memorable 
occasion of dining with the Ger
man officers. Conversation, natur- 
ally, centered around Hitler with 
the Germans defending Jpm logi- 
cally or illogically, mostly illogi- 
cally and without apy good answers 
as it seemęd to our anti-Nazi group, 
who, of course, had to choose their 
words and subdųe their sentiments 
as they dined with officers wearing 
unifprms dęcked ^vith skulls op 
their collars.

Upon returnirt^ to Paris, they 
found it very differcnt. Ration 
cards for prac.tięally everything. 
Parisians stunned and štili numb 
from the rapj.di.ty .of tjie invasion.

German-controllcd newspapei;s 
werc spreading anti-English pro
paganda, būt the true Frenchman 
saw through it and stop.pęd reading 
pewspapers. If posters were dis- 
played with anti-Ęnglish septiment, 
it was nc/t surprinsing to find a 
hasty scržhvl by a French patriot: 
“Vive DeGalleP’ which was soon 
eradicated by the German troop- 
police.

Deep in their hearts, the French 
peopie hope and bęlieve th.at the 
English and the Americans wilĮ help 
them regain their France!

Ręturning to work, fhe ARMCO 
staff i*? a short time
that there was very littlel work to 
do since it was practically impęs- 
sible to place orders with any firm 
or country and that it was there- 
fore advisable to disperse the staff 
until conditions chęngęd.

Thus, a nę\V problęm presęnted 
itself to “our hero”. If hę left 
France now, there was only a hair- 
wi^th of a chance that he woųid 
ever sęę Miss Francoise again. 
Having spent six moąths yūth hęr, 
filled with days that were happy 
and gay, and days where all had 
to work hard and show courage in

LYS
Lašt weęk V. F. Bęliajus movęd 

his studio to 1028 East 63rd Street, 
and henceforth our meetings will 
be held there.

—x—
We beljeve variety is the špice 

of Ijfe. Oyr Eastęr Sunday concert 
will contąin dauce5 ręnging fropi 
the well known folk dances to thte 
now popular Jitterbug dances.

At our lašt meeting it was de- 
cided to have ads in our program. 
The members węre treated tę a 
previevv of an original tango which 
is opc of the many new and ex- 
citingly differcnt numbers that 
our group will present. Sojncthing 
new in the field of bąli room dan
cing will be presented by two 
ęouplęs. They, too, wiil do a dancc 
that is the produet ęf their own 
imagination.

—x—
Tickets for this unusual show 

can be obfained at A. R. Junievicz, 
3317 S. ĘaJsted Street, or at the 
hail.

—x—*We would likę to ącąuaint you 
with our vice-president, Helen 
Kunges, who is one of tl|ę best 
liked girls of the club. Being a 
ipepibejr <?f the LUC, she has ap- ' 
peęred in t/ieir recent successful 
play “Teta iš Amerikos”. She is 
very good in all tyf)es .of dęnę/p^, 
including ballet, tapr dancing and 
tpę dancjng. Ęei/)g an experl with 
thę Jitterbug shė jyiĮJ be in ap un- 
usual Jitterbug number at pyr 
Eastęj' Cobcert' For several yeaj's 
shę; had danced at the' National 
Folk Fę^tivąl in tyashington,' and 
plans to do so this year.

Because of Helen’š accomplished 
dancing and cįfapning personality 

spite ^f ffightening circumstances, 8he is a vęry yalųąjalę rnęmber of 
the Lithuąnjąą Yęuįi ^ociėty.Jpseph ‘ węs sure Ųiat she would 

prove a “rėal pal” for altvays. They 
yzere guiefly mąrrięd ęn Oętcber

ambujan.ee
wilk.be


—
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PIT T S P. U R. G I1
28 PARAŠU RINKĖJAI PO KOMUNISTU 

PETICIJOMIS GAVO KALĖJIMO IR 
PINIGINES BAUSMES

Nubaustųjų Sąrašas. riaus p. Jurgelioniu ir dėl neda-

NAUJIENOS

VISIEMS 2 MeN., KITIEMS 2 METAI

PITTSBURGH, Pa. — Kovo 
19 <1. Kriminalio Teismo teisė
jas J. Frank Graff paskyrė bau
smę 28 parašų rinkėjams po 
komunistų kandidatų peticijo
mis. Viršminėtus parašų rinkė
jus teismas buvo atradęs kal
tais konspiracijoj ir apgavystė
je ir kitais apsilenkimais su į- 
statymais dar praeitais metais, 
spalio 30 d., ir apie tai buvo 
jau ne kartą rašyta.

Bet bausmės paskyrimas bu
vo atidėliojamas, nes kaltina
mųjų advokatai buvo padavę 
teismui reikalavimą, kad byli 
butų iš naujo nagrinėjama. Jie 
rėmėsi tuomi, kad kaltinamieji 
buk buvę atrasti kaltais vien 
tik dėl' to, kad jie esą komu
nistai, ir kad teismas buvęs ša
liškas. Tačiau teisėjas J. Frank 
Graff atmetė tą reikalavimą ir 
kaltinamiems paskyrė bausmę.

Kaip matysit iš šiame rašte 
padnortamrr'nirbrnrstųjr] sąraše, 
bausmės ne visiems vienokios: 
stambiausi komunistų lyderiai 
gavo po 2 metus kalėiimo, pini
gines bausmes po $500, ir teis
mo lėšų padengimą, o mažes
nieji gavo tik po norą mėnesiu 
kalėjimo, po $200 piniginės 
bausmės ir teismo lėšas užsi
mokėti.

Kaip Komunistai Papuolė į
< Bėdą.

šios bylos istorija yra maž
daug sekanti. Praeitais metais 
komunistai sumanė pastatyti 
savo partijos- kandidatus rinki
mams į valdiškas vietas, nors 
geriausiai žinodami, kad ne tik 
jų kandidatai negali laimėti jo
kių rinkimų, bet nebuvo jokios 
vilties nei daugiau balsų surink
ti, nes po Stalino pasibučiavi
mo su “draugu” Hitleriu, Pitts-

ir

bar žiuri į juos kaip į nacių a-

butų padėti ant balioto. Jie 
pradėjo rinkti parašus.

Bet parašus renkant ir atvi
rai sakant, kad tai yra daroma 
dėl komunistų kandidatų pasta
tymo ant balioto, tai, žinoma, 
jokiu budu nebūtų buvę gal ina 
surinkti reikalingų skaičių pa
rašų. Komunistai nebūtų ko
munistais jei jie nemokėtų pa
vartoti tam tikras gudrybes.

Jie moka pagal reikalų prisi
dengti visokiais nekaltais var
dais ir visaip pakalbėti. Lygiai 
kaip ir lietuviški komunaciai, 
jie niekados viešai publikoje ne
sako, kad tai jie renka rekru
tus komunistų organizacijoms 
ir skaitytojus komunistų spau
dai. Jie dangstosi visokiais ne
kaltais darbininkiškais vardais 
ir dažnai bažijasi, kad tie lai
kraščiai ir tos organizac’jo* ne
turi nieko bendro nei su ko
munistais, nei su komunizmu.

Tas pačias gudrybes pavarto
jo ir Pittsburgho komunistų 
kandidatų peticijų rinkėjai, tur
būt visai nė nesapnuodami, kad 
už tai gali papu’ti j trube’į. 
Mat, slėpimas tiesos parašui iš
gauti' yra prasižengimas prieš 
įstatymus.
The Pittsburgh Press Priežastis 

Visų Komunistų Bėdų.
Iki šioliai mažai kas paisyda

vo apie parašų išgavimų po po- 
litikiškomis peticijomis.

Bet praeitais metais komunis
tai su savo peticijomis susilau
kė visai netikėtų įvykių. Pitts
burgh Press pradėjo skelbti sa
vo skiltyse vardus ir pavardes 
pasirašiusių po komunistų peti
cijomis, dauguma pamatė laik
raštyje savo vardus ir bėgo į 
Pittsburgho Press protestuoti, 
kad jie nėra pasirašę po jokio
mis komunistų peticijomis, ir

rašo, tai lietuviai komunistai 
tikrai laimingi, nes mūsiškių ne 
vienas nepapuolė į triubelį.

Nubaustųjų sąrašas yra se
kantis:

Samuel Antico, 35 metų am
žiaus, 810 Monongahela Avė., 
Glassport, Pa.

Ida Blakey, 40 m., negrė, 350 
Omega St., Pittsburgh, Pa.

Lloyd Brown, 27 m. negras, 
3047
Pa.

kun. J. Vaišnoras ir kun. A. 
Jurgutis; Spaudos Komisijon iš- 
rinkta: S. Bakanas, A. Paleckis, 
kun, J. Misiiis, J. Virbickas iii 
A. Mažeika; Darbininkų Koitih 
sijon: J. Tamkėvičius, kun. J; 
Vaišnorius, kun. J, Misiąs, J. 
P. Milleris, ir J. Grębliunas.

Nutarta, kad sekantis susirih-. 
kimas šio komiteto ir komisi
jų įvyks balandžio 21 d., 8:00 
vai. vak. Lietuvių Piliečių svc-

kinimą pareikšti.
Jei ta kuopa nori p. Jurgelio-

yra .tilpęs “Vienybėje” (nors 
geriau tas atsisveikinimas butų 
tikęs komunacių “Laisvei”).

Center Avė

Logan Burkbart, 54 m.. 
Lynu Avė., Tartie Crcck1637

Pa.
Benjamin Careathers, 50 m.

negras, 71 Lafferty St., Pitts-

Pcarl Davis, negrė, 30 metų 
1319 Cohvell St., Pittsburgh, 
Pa.

John Derkacz, 41 m., 1321 
Sarai) St., S. S. Pittsburgh, Pa.

James II. Dolsen, 55 m. 1413 
Fifth Avė., Pittsburgh, Pa.

Nalbro Frazier, 30 m., 242 S. 
Ilighland Avė., Pittsburgh, Pa.

II. Joseph Filner, 1838 Cen
te)' Avė., Pittsburgh, Pa.

Ben FindlOy, 409 Larirner 
Avė., Turtle Crcek, Pa.

Samuel O. Frishman, 3251 
Mihvaukee St., Pittsburgh, Pa.

Rebeca Horovi'z, 222 Co’.tart 
S t., Pittsburgh, Pa.

Max .lenkins, Center Avė,

John E. Kleine, 69 m., 172 
Robinson St., Pittsburgh, Pa.

Daniel Lepo, 221 Columbra 
Avė., West View, Pa.

Mack McCullough, negras, 7

m.,Andrew A. Novak
Versailles Twp.,

George Patrinos, 1412 Fifth 
Avė., Pittsburgh, Pa.

Joan Powcrs, .621 Versailles 
Avė., McKeesport, Pa.

George Powers, komunistų 
phrtijoš sekretorius, 626 Ver
sailles Avė., McKeesport, Pa.

Peter Skritic, 2314 East
N. S. Pittsburgh, Pa.

Antim Skvaric, E. Ohio

St

LAIŠKAS IŠ VOKIETIJOS
(šį laiškų gavo vienas “Naujienų” skaitytojas Pittsburgho. 

Giminaitis jam rašo iš Berlyno apie savo pabėgimų iš Lietuvos 
ir gyvenimų Vokietijoje.)

Komunistams reikėjo surink
ti po tam tikrų skaitlių balsuo
tojų parašų; kad jų kandidatai

TONY LUKOŠIUS 
Geriausias Brighton Parko 

DRABUŽIŲ 
VALYTOJAS 

2555 W. 43rd St. 
Reikalui Esant šaukite: 

Tel. Lafayette 1310

mis peticijomis, tai be jų ži
nios ir 'sutikimo. Kiti nubėgę 
skundėsi kad jie rašydamiesi 
po peticijomis visai nežinojo, 
kad tai komunistu peticijos. 
Treti dar kitaip aiškinosi.

Dauguma pasirašiusių padarė 
po priesaika pareiškimus ir at
šaukė savo parašus.

To viso pasekmė buvo ta, kad 
grand džiurė pradėjo daryli 
skandalo .tyrinėjimą, peticijų 
parašų rinkėjai buvo apkaltinti 
ir patraukti atsakomybėn.

Michael Stanovich, Rentom 
Pa.

Harry Steinberg, 1907 Webs- 
ter Avė., Pittsburgh, Pa.

Abraham Strauss, 5649 Nort- 
humberland St., Pittsburgh, Pa.

William Thornton, negras, 
730 Anaheim St., Pittsburgh, 
Pa., ir

Sainuel Zrncic, 805 James 
St., N. S. Pittsburgh, Pa.

—S. Bakanas

riai”, “gengsleriai” ir panašiai 
pilna.

žinoma, kad tokiems raštams 
negali būti vietos “Tėvynėj”,, 
nežiūrint, kad ir p. Jurgelionis 
paraše.

V. J. KOLICIENĖ HARRIS- 
BURGE, PA.

Šiomis dienomi's lankėsi Har- 
risbuighe, Pa., Pennsylvanijos 
sostinėje, žymi SLA veikėja ir 
Apšvietos Komisijomparė, V. J. 
Količienė, (savininkė lietuviš
kos užeigos, kuri yfa žinoma 
kaipo K. B. Cafe, 1620 Beaver 
Avė., N. S. Pittsburgh, Pa.). 
Gerb. p. Količienė žadėjo para
šyti įspūdžius iš savo kelionės, 

/ —Koresp.

ISTORIJA PASIKARTOJO
Kitąsyk (dar daugumas gal 

atsimenam) SLA P. T. prašali
no “Tėvynės” redaktorių K. Vi- 
diką, kaipo netinkamą tam dar
bui žmogų. Ištikrųjų pats gyve
nimas geriausiai parodė, kad K. 
Vidikas ir buvo netinkamas ne 
tik “Tėvynę” redaguoti, bet ir 
kitus laikraščius. Duokim sau 
prie ko privedė d. Vidikas be
redaguodamas “Kovą”?

“Berlynas, 1941 m. 
sausio mėn. 21 d.

“Brangus, Dėde,
“Tur būt, nustebsite gavę ma

no laišką, nes iš karto nežino
site kas rašo. Kad nereiklų spė
lioti, pasisakysiu iš anksto kas 
esu. Esu Jūsų sesers Elenos sū
nūs Jonas, kuris tarnavo Lietu
vos karo aviacijoj karininku. 
Manau, apie mane busit jau iš 
ankstesnių laiškų girdėję, šis 
mano laiškas Tamstoms rašo
mas jau nebe iš Lietuvos, bet

PITTSBURGHIŠKOS 
PASTABOS

rašo

KIENO RANKOS 
KRUVINESNĖS?

Komunacių organai 
“kaip bučiuosite Smetoniene:*
rankas, gerai pažiūrėkite ar dar 
yra jos kruvinos.”

Norėtųsi p d Įausti komuna
cių, o kaip su jūsų “saule” Sta- 
’inu — kokios jo rankos? Ne
lik j sai turi kruviniausias ran
kas, bet jis visas kruvinas nuo

Kam, kam, bet iuy musų ko- 
munaciams kalbėti ‘ apie kitų 
kruvinamą.

IRGI “DARBININKŲ, 
UŽTARĖJAS” . -'> '■

Komunacių vienas organas 
rašo, kad Californijos kalėjime 
pasimirė koks lėnai McManas, 
kuris padėjo bombą Los Ange
les, ČaL, spaustuvėj,( kuri už
mušė 21 darbininką dirbusį to
je spaustuvėje. (Žinoma, kapi
talistai spaustuvėje nedirba). 
Tai atsitiko 1910 m., ir Brook- 
lyho komunacių organas tą va
dina vis dėl darbininkų labo.

IR VIS DĖL TO 
ATSISVEIKINIMO

“Sandaroj” viena SLA kp. 
smerkia Pildomąją Tarybą dėl 
prašalinimo “Tėvynės” redakto-

p. Jurgelionis “Tėvynę” bercd 
guodamas butų pr.e to prive
dęs? Tokie raštai kaip kad va
dinamas Amerikos kariuomenė1 
žmogžudžių organizacija, tikrai 
prie nieko gero nevedė ir į ką 
tai panašu? O jei dar prisimin
sim apie kitus panašius p. Jur
gelionio raštiškus “perlus”, lai 
•tikrai turėtų būti visiems aiš
ku, kad tas žmogus tam darbu’

buvau

PRANEŠIMAS KREP
ŠINIO LOŠĖJAMS

Kviečia Dalyvauti Amerikos 
Lietuvių Basketball 

Tournąmente.
Pittsburglio lietuviai sporti- 

ninkąiį vadovaujant adv. Ed
uardui A. Schu tzui ir garsiam 
krepšinio 
Wisbarui,

Edwardui
Basketbab

lošikui, 
rengia

Homestead-Carneg e 
Library Gymnaziume, balan
džio 19 ir 20 d.d., tai yra šešta-

■ Todėl Pittsburgho lietuviai 
sportininkai šiuomi kreipiasi i 
kitų kolonijų Amerikos lietu
vius krepšinio (basketball) lo
šikus ir kviečia juos dalyvauti 
turnyre. Norintieji dalyvauti be 
jokio trukdymo malonėkit atsi
šaukti pas adv. Edvvardą A. 
Schultz, Law & Finance Bldg., 
Pittsburgh, Pa., telefonas Grant 
2726.

“Praeitą vasarą, birželio mėn. 
15 d., ištiko skaudi nelaimė vi- 
;ą Lietuvą, tai yra, rusai užė
mė musų kraštą. įvedus komu
nizmą, prasidėjo visų šviesesnių 
’ietuvių persekiojimas ir į kalė
jimus grudimas. Tas pnts als’- 
liko ir su musų šeima. Aš tuoj 
buvau iš kariuomenes atleistas 
T išvytas Dievo valiai. Kad ne- 
akliučbau į ka.ėj mą

priverstas palikęs savo mamytę, 
savo brolius, savo tėviškę bėgti 
į Vokietiją. Su savo namiškiais, 
pasilikusiais Lietuvoj, jokio ry
šio nebeturiu ir n eko apie juos 
jebežiuau. Tik maždaug po po
ros savaičių kitas pabėgę is iš 
Lietuves, muiio kaimynas, man 
papasakojo, kad rusai nore c 
niimti mano Erelį Antaną prie 
namų pradėję šaudyti ir apsupę 
visus namus. Tačiau broliui An
tanui pasisekę dar tuo momen
tu kaž kur per krūmus pabėgti, 
bet kur, niekas nežino, niekas 
nematė. Rusai namus apsupę iš
laikė apie pusę savaitės nieko 
neišleisdami, nei nieko įleisda
mi, ir smulkiai v’sus trobesius 
iškratė.' Sako, kad' brolis Anta
nas į namus nebesugrįžęs ir 
dingęs be žinios, nors manau, 
kad kur nors rdšai sučiupo ir 
suėmė. Namuose bepasiliko tik 
mamytė ir brolis Pranas, bet ar 
šiuo momientu jie dar yra lais
vi ir nesuimti, sunku pasakyti.

“Iš Lietuvos pabėgau 1940 m. 
lapkričio 24 d. tamsią naktį. Iš 
pradžių gyvenau Klaipėdos ap
skrity, vėliau persikėliau į Ka
raliaučių, o dabar vargais nega
lais pasiekiau jau Berlyną ir 
čia apsigyvenau. Pragyvenu 
dirbdamas vienoje vokiečių 
spaustuvėje. Linoma, nebeten
ka skraidyti, kaip Lietuvoj, bet 
skaitau atspausdintus laikraš-

eitis. Uždarbis labai mažas, ži
noma, daugiau uždirbti neįma
noma, kadangi esu ne vokietis, 
be pilietybės, be teisių. Visą lai
kų pasilikti Berlyne nenorėčiau, 
kadangi pragyvenimas sunkus 
svetimšaliui. Norėčiau išvykti 
kur nors į tokį kraštų, kur ga
lėčiau vėl grįžti prie savo mė
giamo darbo, prie aviacijos, 
prie skraidymų.

“Brangus, Dėde, norėčiau Jū
sų paklausti ar man nebūtų ga
limybės kokiu nors budu pa
siekti Ameriką ir ar galėčiau 
gauti bet kokį darbų prie lėk
tuvų. Nors manau, kad skrai
dyti iš pradžių bus gauti sun
ku, kadangi juk Amerikai lakū
nų netrūksta. Už suteiktus man 
patarimus ir pagalbą busiu 
Jums nuoširdžiai dėkingas, o 
pragyvenęs nnlikč’a'.i sko’ingas.

“Pasirodo, kad žmogui nėra 
skaudesnio dalyko, ki 
mas į svetimą krašią 
savo mamytę ir visus 
kius
mas bus sunkus ir skaudus. 
Toks pat likimas ištiko nema
žai lietuvių. Daug yra pabėgu
sių Vokietijoj, o kurie nespėjo 
pabėgti, tie yra uždaryti ir kan
kinami kalėjimuose arba išvež
ti j Rusijos gilumą kanalų kas
ti. Be savos tėvynės, be savos 
tėviškės, ncma’onu gyventi.

“Viso geriausio!
Jusu sesers sūnūs Jonas.”

4

palikus 
namiš- 

inant, kad ir jų gyveni-

STATYKITE NAUJĄ 
NAMĄ

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

Mano statomi namai yra Įreng
ti su vėliausiais pagerinimais, su- 
hudavoti 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 
brangus (didžiumoj 2 flatų).

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

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

JOHN PAKEL
BUILDING CONTRACTOR 

6816 So. Western Avė.
Tek GROVEHILL 0306—0363

ne-

esu
ma-

No. 2710—Išsiuvinėta staltiesė. •

COML i««o. NECDLSCRAFT SEIMCS. INC 

EMBROIDERED CLOTH PATTERN 2710

DABAR LAIKAS INVESTUOTI PINIGUS l

No. 2710

I Vardas ir pavardė

Adresas

Miestas ir valstija.

Atmdvkitp Metus Jaunesni 
NATŪRALIAI ATRODANTI

Dantų Fleitai

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT 
| 1739 80. Halsted St, Chieago, IU.

Čia Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No..

IHVatVMIMI

Fleitai 
Pataisomi

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

Pittsburgho Lietu
viai Rengia “Lietu
vai Gelbėti Diena”
Įvyks Liepos 27, Lietuvių 

Ūkyje.
Vadovaujant Pittsburgho Lie

tuvių Draugijų Komitetui ir A- 
merikos Lietuvių Romos Kata
likų Federacijos, Pittsburgho 
apskričiui, buvo sukviestas ben
dras abiejų draugijų darbuoto
jų pasitarimas kovo 24 d. ir bu
vo nutarta rengti bendrą visų 
Pittsburgho ir apylinkės lietu
vių “Lietuvai Gelbėti Dieną”.

“Diena” buvo nutarta rengti 
liepos 27 d., Lietuvių Ūkyje, po 
atviru dangum. Programas su
sidės iš prakalbų, bus pakvies
ti žymiausi Amerikos lietuvių 
kalbėtojai, muzikalio programo, 
kurį pildys jungtiniai chorai ir 
įvairių . sporto numerių, kurius 
pildys žymiausi Amerikos lietu
viai sportininkai.

Buvo išrinktą įvairios komi
sijos tai “Dienai” surengti. Pir
mininku buvo išrinktas adv. E. 
A. Schultzas, vice-pirm. P. Dar- 
gis, programų komisijon: ,P.

NSURED

UNIVERSALSAVINGS&LOAN ASS'N
1739 SOUTH HALSTED STREET

Mokame 3!4 Nuošimčio ant Visų Investmentų.

10 MfiN. MOKfiTI rt A r fl 
Pinigų grąžinimo ga- X Bjj h Įl 
rantija. Denturos da- “ | .
romos tiktai gavus už- U 
sakymą ir nuo formų $35 
padarytų laisniuotų . _ . 
dentistų Apkain.

"I Nemok.
Hejna Bros

Lawndale Deniai Lab.
30 N. DEARBORN—Kamb. 806 

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

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

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

Sekm. 10 iki 4.
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Ar suskaldys?
Jugoslavijoje tarp serbų ir kroatų nėra pilno suta

rimo. Kroatai ilgą laiką kovojo prieš serbus, reikalau
dami autonomijos. Autonomiją jie gavo ir jų lyderis, 
Vladimir Maček, įėjo į Jugoslavijos ministerių kabine
tą, kaipo vice-premjeras. Po perversmo, kuris aną die
ną įvyko .Jugoslavijoje, kroatų atstovas sutiko palikti 
vyriausybėje, bet jisai nėra taip griežtai nusistatęs 
prieš Vokietiją, kaip kiti ministeriai. Jisai buvo Cvėtko- 
vičo kabinete ir balsavo už sutarties pasirašymą su 
“ašim”.

Šitą kroatų nesutarimą su serbais stengiasi išnau
doti naciai. Jie skleidžia gandus tarp kroatų, kad ser
bai atimsią jiems autonomiją, ir jie gąsdina kroatus, 
kad atsitikime karo su Vokietija jiems teksią daugiau
sia nukentėti, nes kroatai gyvena šiaurinėje Jugoslavi
jos dalyje, kuri guli arčiausia prie Vokietijos, ir vokie
čių armijos nuterios kroatų žemę, pirmą negu jos pa
sieks Serbiją.

Hitlerio tikslas yra supiudyti kroatus su serbais ir 
suskaldyti Jugoslaviją, kad jam butų lengviau ją 
riauti. Kažin ar jam tai pavyks?

KANADIEČIAI SUTINKA WILKIE
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Maskvoje! 
dėdasi po

“TOLIAUSIAI MATO”

Kai Earl Browder, Am. ko
munistų partijos fiureris, tapo 
uždarytas ket'veriems metams 
į kalėjimą atlikti bausmę už 
pasų klastavimą, tai toji parti
ja išleido pareiškimą, kuriame 
tar^ kitko sakoma:

“Earl Browder ir jo atsto
vaujama Partija yra perse
kiojami todėl, kad jie yrą 
darbininkų judėjimo dalis — 
tiesa, maža dalis, bet toliau
siai matančioji dalis?’
Tiesa, kad jie mato labai to-
— patį Kremlių

Bet jie nemato, kas 
jų nosimis.

Ariierikoje yra įstatymas, 
kuris aštriai draudžia apgavin- 
gu būdų imti arba vartoti už
sienio pasą. Bet “toliausiai ma
tąs” Browderis to įstatymo ne
buvo matęs ir, kaip tikras žiop
lys, pasigyrė kongreso komite
tui, svetimais pasais ^važinėjęs 
keletą kartų į Maskvą. Aišku, 
valdžia negalėjo tokio dalyko 
praleisti, nes kaip gi ji atrody
tų žmonių akyse, jeigu ji ne
darytų nieko, kuomet asmuo, 
atlikęs kriminališką nusikalti
mą, pats tuo viešai giriasi?

žiūrėdamas į “Stalino saulę” 
Maskvoje, Broyvderis nematė, 
kur jisai žengia, ir įkrito į

aprašymą ir Smetonos giminės 
pagyrimą’’.

Šiandien Liudas Gira tyčio
jasi iš “tautos vado”, kuris “jiir- 
ihdš ne valstybes sienų ginti iš
jojo, bet užsienin pabėgo.” Liu
das Gira pasakoja labai nešvan
kias ‘‘tautos vado” baimės isto
rijas apie visą pabėgimą iš Kau
no ir apie palikimą geriausių 
savo draugų nelaimėje.

Liudas Gira pradėjo bolševi
kus girti.

Liudas Gira dar tebeėmė pi
nigus iš Smetonos, bet jau pra
dėjo girti bolševikus. Tose pa
čiose ‘‘Literatūros Naujienose’

užka-

Darbininkų išdavikai
savo 

kurie
Pereitą šeštadienį prezidentas Rooseveltas 

kalboje pasmerkė totalitarinių diktatūrų agentus, 
veikia demokratinėse šalyse, demoralizuodami žmones 
melais ir insinuacijomis. Pirmą kartą prezidentas vie
šai pasmerkė komunistus. Iki šiol Roosevelto adminis
tracija buvo jiems gana palanki. Nemažai komunistų ir 
jų sėbrų buvo įsiskverbę į ^atsakomingas vietas valdžios 
įstaigose it darbininkų organizacijose. ' 5, ’Ž-! ./• f;? *

Prezidentas tarė: '?
“Mes matėme, kaip Francuzijos darbininkus 

išdavė jų tariamieji gynėjai, komunistai* Nežiūrint 
ką sako komunistų lupos, jų darbai įrodė, kad savo 
širdyse jie visai nepaiso tikrųjų laisvo darbininko 
reikalų.”
Amerikoje komunistai vaidina tokią pat veidmai

ningą rolę, dėdamiesi neva darbininkų gynėjais, bet sa
vo darbais remdami aršiausiąjį darbininkų budelį, Hit
lerį.

Reikalauja apvalyti unijas
Atstovas Martin Dies pasiuntė telegramą CIO pre

zidentui Philip Murray, reikalaudamas pašalinti komu
nistus iš industrinių unijų vadovybės. Savo telegramoje 
jisai padavė 21 vardą Stalino klapčiukų ir jų “bendra
keleivių”, užimančių svarbias vietas darbininkų organi
zacijose. Visa eilė šitų organizacijų veikia pramonėse, 
kurios dirba krašto apsigynimo reikalams — pavyz
džiui laivų statyboje, elektrikos ir radio pramonėje, 
chemijos pramonėje, plieno liejyklose ir t. t.

Martin Dies, kaip žinoma, yra pirmininkas kongre
so komiteto, kuris tyrinėja ne-amerikinius veikimus. Jo 
pastangomis jau buvo iškelti aikštėn daugelis “penkta- 
kojų”, slaptai dirbusių Berlynui ir Maskvai.

Komunistai, įsiskverbę į apsiginklavimo pramonės 
darbus, gali padaryti daug žalos kraštui, šnipinėdami 
svetimų valstybių naudai arba darydami sabotažą ir 
kurstydami darbininkus prieš valdžią.

CIO prezidentas Philip Murray dar vis bando flir
tuoti su komuriistais, nežiūrint to, kad CIO konvencijo
je jisai stojo už priėmimą rezoliucijos, pasmerkiančios 
komunistus, nacius ir fašistus. Gal būt, jam liepia taip' 
elgtis John L. Lewiš, kuris dėtųsi ir su pačiu velniu, 
jeigu tikėtųsi sau iš to naudos.

Anksčiau ar vėliau Muhray bus priverstas apvalyti 
unijas ndo bolševikiško elemento, nes viešoji1 opinija ir 
kongresas tolyn vis griežčiau nusistato prieš totalita
rinės diktatūras ir jų agentus.

jį iš duobės ištraukti ir sako, 
kad lai busiąs labai kilnus dar
bas — “kova už taiką”:

“Kova dėl Earl Brovvdeyio 
išlaisvinimo”, skaitome kom
partijos manifeste, “dar tik 
prasidėjo. Tai kova , už taiką, 
už gyveninio užtikrinimą ir 
laisvę Amerikos žmonėms. 
Kiekvienas smūgis atkreip
tas prieš karinę Wall Strylo 
diktatūrą (? —- “N.” Red.) 
yra smūgis už Browderio iš- 
laisvįiirąą. Kiekvienas bal
sas palatas-. už Browderio 
paliuosaVimą yra balsas 
prieš karą ir reakciją.”'
Tik pamanykite: išimti iš ka

lėjimo nusikaltėlį, nuteistą už 
paso klastavimą, lai reiškia — 
sugriauti Wall Stryto “karinę 
diktatūrą” ir sustabdyti karą! 
Jeigu komunistai rengiasi savo 
fiurerį “liuosuoti” šitokiu bū
du, tai nabagui Browderiui 
teks ilgai laukti.

Lietuviški ji Maskvos paka
likai tačiau turėtų apsižiūrėti, 
kad ir jiems neatsitiktų taip, 
kaip tam jų “mučelninkui”. 
Jeigu jie agituos už taiką su 
Hitleriu, kuomet Jungtinės Val
stybės yra nusistačiusios remti 
visomis jėgomis Anglijos karo 
pastangas, tai jie pasirodys esą 
nelojalus šio krašto valdžiai, ir 
valdžia gali kartais jiems pri
minti, kad Stalino “konstituci
jos saule” Amerikoje dar ne
šviečia.

ku.mento? — “N.” Red.). Jo 
nepasirašiau. Aš BUVAU, 
ESU IR BUSIU LIETUVOS 
RESPUBLIKOS PREZIDEN
TAS — bent lietuviu tautos 
akivaizdoje. Musų viltis, kad
galim tęsti kovą. Gal vienam 
kitam nepatinka Smetona. 
Bet nešioju Lietuvos vėlia
vą, kuri gali vėl suplevėsuo
ti, kada susidarys tinkamos 
sąlygos’ Lietuvos valdžiai 
daryti.”.
Amerikos lietuvius labai 

stebins šitokie p. Smetonos 
dži’ai. Jisai sakosi ne tiktai
vęs ir esąs0 bet ir busiąs Lietu
vos Hesppblikos prezidentas! 
Kas jam tokį užtikrinimą galė
jo duoti? \

Paskui apie tą “gėdos doku
mentą”, kurio jisai, girdi, ne
pasirašęs., . Koks tas dokumen
tas būvo? .

Vienas dokumentas buvo so
vietų ultimatumas, liad į Lietu
vą butų atidarytas kelias Sta
lino raudonajai armijai ir kad 
butų sudaryta palanki Mask
vai vyriausybė. Šitą ultimatu
mą, deja, p. Smetona ir jo mi
nisteriai priėmė — be jokio pa
sipriešinimo ir net be protesto! 
Tai buvo gėdos žingsnis.

Kitas dokumentas buvo p. A. 
Smetonos laiškas p. A. Merkiui^ 
kuriame buvo parašyta:

“Man sunegalavus, remda
masis Lietuvos Konstitucija 
(71 str.), prašau Tamstą pa
vaduoti mane Respublikos 
Prezidento pareigose.”
šitą laišką pasirašė ne liktai 

p. Smetona, bet ir p. Merkys.
Tai nebuvo garbingas aktas, 

nes, viena, jame yra pasakyta 
netiesai!;p.?Smetona perdavė sa
vo pareigas. <ne dėl “sunegala
vimo”, bet' dėl to, kad jisai 
rengėsi pabėgti. Antra, tas laiš
kas liudija apie drąsos stoką 
pas jo> autorių, nes jam rūpė
jo išgelbėti tikjtai, savo kailį, 
paliekant pkupantų naguose p. 
Merkį, (kukiam Maskva jau bu
vo parodžiusi savo neapykantą, 
reikalaucįąjna jo pašalinimo iš 
premjero pietos) ir kitus val
džios pareigūnus, kuriems grė
sė bolševikų kerštas. Trečia, 
tai buvo bereikalinga“ nuolaida 
okupantams, kadangi, perves- 
damas savo galią p. Merkiui, 
p. Smetona atidavė į bolševikų 
rankas priemonę legalizuoti 
Dekanozovo sudarytąjį “kabi
netą”.

Jeigu p. Smetona neturėjo, 
drąsos prieš bolševikų invaziją 
užprotestuoti ir jeigu jam tru
ko pasiryžimo rizikuoti savo 
asmens saugumu, pasiliekant 
kartu su kitais valdžios nariais' 
Lietuvoje, tai reikėjo bent ne
duoti rašto, įgaliojančio kitą 
asmenį veikti prezidento vardu. 
Juk bū Ve aišku, kad tą asme
nį okupantai panaudos
tikslams, ir taip pat buvo aiš
ku, kad tam asničiliui gręsia 
toks pats pavojūs, kaip pačiam' 
p. Smetonai.

savo

NAUJ1ENŲ-ACME Teleohoto
Wendell Willkie su žmona sveikinami Toronto 

mieste. Buvęs republikonų prezidentinis kandidatas da
bar lanko su kalbomis svarbesniuosius Kanados mies
tus. Jis visur sutinkamas su didžiausiu entuziazmu ir 
ovacijomis.

Literatūros Reikalais

XIX.
Liudas Gira garbina Smetoną.

Liudas Gira ėmė Smetonos 
paskirtą pensiją, bet žinojo, 
kad kuo nors “tautos vadui” 
privalėjo atsilyginti. Girai ne
atėjo mintis atsilyginti tiems 
paprastiems kaimiečiams ir dar
bininkams, iš kurių pensijai 
skirta suma išlupama, bet jis 
stengėsi būti geTubju su papirk
tos spaudos išpustu vadu.

Liudas Gira' žinojo, kad nie
ko Smetona taip nemėgo, kaip 
pagyrimo. Tai žinojo ne tiktai 
vienas Liudas Gira, bet ir visa 
Lietuva. Kai Smetona paprčzi- 
dentavo kelismėnesius ir suge
bėjo išvalyti policiją nuo neiš
tikimų elementų, pradėjo “lan-

Policijos vadui, vielos ko
mendantui ir ištikimiems tauti
ninkams liepdavo paruošti pri-

”BUVAU, ESU IR 
BUSIU”

“Tėvynėje” atspausdinta p. 
A. Smetdnos kalba, kurią jisai 
pasakė vakarienėje New Yęrkc.

“Broliai ir seserys lietu
viai ameriki* čiai!” — tarė 
jisai. “Ne tuščiomis ranko
mis atvažiavau. Atvežiau 
jums Lietuvos vėliavą. Gel
bėdamas save ir savuosius, 
gelbėjau Lietuvos garbę ir 
vardą — nedėjau parašo ant 
gėdos dokumento (kokio do

Nelaiminga Mątsuokos vizitą
Japonijos užsienių reikalų ministeris Yosuke Mat- 

sųoką buvo į Bęslyną ir Romą, kad “ašies”

ėniimą ir būtinai 
statyti vartus. Jis 
jo, kad vartuose

reikalavo pa- 
butinai nore-

Pasirašymas laiško, perve
dančio prezidento galią p. Mer
kiui, buvo blogiausias ir kenks
mingiausias Lietuvai dalykas, 
kokį galėjo p. Smetona tose ap
linkybėse atlikti.

Ar buvo dar ir koks kitas 
“dokumentas”, po kuriuo jisai’ 
sakosi savb parašo nedėjęs? 
Atsistatydinimo raštas? Kada 
bolševikai reikalavo, kad p. 
Smetona tokį raštą pasirašytų?

Jokių tikrų žinių apie tai iki 
šiol nėra.

Tačiau, jeigu toks dokumen
tas ir Buvo, lai jo pasirašymas 
ar ncphsirašymaš vargiai turi 
reikšmes Lietuvai. Monarchijos 
atsteigimo klausime toks doku- 
niėntas Ruletų* buri labai svar
bus, nes nuo jo galėtų priklau
syti tam tikro asmens teisė at
sisėsti į karaliaus sostą, ‘‘kada 
susidarys tinkamos sąlygos”. 
Ęct respublika šitokių preroga
tyvų jokiam asmeniui nepripa
žįsta. Busimoje nepriklausomo-

žodžiai: Sveikas, musų tautos 
vade!” Policijos viršininkai dė
jo pastangas tokius vartus sta
tyti, nes bijojo’ kad “vadas” 
>nepašalih-tų iš vietos už nestro- 
pumą.

Žvalgybininkų ir policininkų 
būrio lydimas Smetona važinė
jo pro kaimus, sustodavo ties 
vartais, niisiimdavo skrybėlę, 
palinguodavo sustojusiems pic- 
nienims ir žiopsojau tiems kai
miečiams ir toliau važiuodavo. 
Jis būdavo patenkintas ir ma
nydavo, jog jis iš tikrųjų yra 
didėlis vadas. Jis save apgaudi
nėjo, nes pats buvo liepęs var
tus pastatyti.

Liudas Gira Smetonai vartų 
nepastatė, bc.t sugalvojo kitaip 
jį išgirti. Jis atspaude “Litera
tūros Naujienose” straipsnį, ku
rį pavadino: Antanas Smetona 
— lietuviškojo žodžio meninin
kas.

Didžiausių niekų U ūdas Gi
ra apie Smetoną prirašė tame

apie sovietų “kultūrą”, apie ru
siškų rašytojų gyvenimą, apie 
paskutinių metų technikos pa
sisekimus.

Liudas Gira susiuostė sU Kor- 
saku-Hadžihr, su Cvirka, Pu- 
karkl.u ir kitais žmonėmis, ku
rie jau anksčiau tarnavo Sta
linui. Maskvoje jam buvo nuro
dyta su kuo reikia palaikyti ry
šius. Vėliau pasirodė, jog tai 
buvo Lietuvos komunistų par
tijos centro komiteto nariai.

Gira dar glaudžiau pradėjo 
bendradarbiauti su savo neper
skiriamu draugu Vincu Krėvc- 
Mickėvičium. Pastarasis Mask
vai anksčiau pradėjo .tarnauti, 
nes jis pirma negu Gira Mask
von “gėrėtis” išvažiavo.

Smetonos policija sekė šią 
Liudo Giros veiklą ir suprasti 
negalėjo. Jie nesuprato kaipv 
toks didelis “patriotas ir tėvy
nės mylėtojas” galėtų bolševi
kams tarnauti. Paprastiems po
licijos agentams buvo neaišku, 
kaip toks didelis “tautos vado” 
draugas ir jo garbintojas Mas*- 
kvos darbus girtų. Policijai vi
sai pėdos susimaišydavo, kai jos 
agentai pastebėdavo Girą besi
kalbant su slaptais komunistų 
agentais, o* vėliau jį matydavo 
beskubantį tiesiog pas tautinin
kų centro komiteto-narius, o 
kartais ir net pas patį “vadą”.
Gira paskaituoja apįe sovietų 

Rusiją.
Liudas Gira, grįžęs iš sovietų

filosofas, 
nepasakė 
inintics.

ip Sme
toną jąu1 nuo - mažų dienų

Smetona yra didelis 
tuo tarpu Smetona

pakto valstybės parodytų savo nesulaužiąmą, pasiryžk 
mą .paklupdyti demokratijas. Jam esant kelionėje, na
riai buvo ląirtieję naują diplomatinę pergalę Balkanuo- 
se, priversdami prisidėti prie “ašies” Jugoslaviją.

Tačiau, vos spėjo Matsuoka atvykti į Berlyną, kai' 
pietų slavai sukilo prįeš nacius. Besirengiant jam va
žiuoti į Romą, anglai sulaužė italų laivyną. Grįždamas 
namo, japonų ministeris neturės kuo pasigirti draugui- 
Stalinui.

mų, kaip jisai, dar rašyti nemo
kėdamas, ant tvartų sienų žmo
nių figūras kreida paišė, kaip 
Smetoną'ii molio karalius l p- 
dė ir kaip iš bhlvių* kareivius 
piaustę, kuriuos rengėsi vesti 
kovon!

šianęfien Liudas Gira galės 
ištraukų seną savo straipshį ir 
bolševikus įtikinai, jog' jis bu
vo phūąŠyMaš Smetonai ant juo
ko pastatyti! Liudas Gira gale* 
naujus savo ponus įtikinti, jog 
Smetona- neturėjo, nči vieno pri
valumo, kurį rašytuvąs jam 
priskyrė, bet 1931' metais, kai 
straipsnis buvo atspaustas, “val- 

” ir “tautos 
vado dvare” buvo labąi gerai 
sutiktas.

Liudas Gira papasakodavo, 
kad pats Antanas Smetona jam 
asmeniškai padėkojęs už lokį 
“rimtą ir tokį gražų Užulėnio

dentas bus tas, kurį išrinks 
žmonės arba jų atstovai.

Yra keistoka girdėti p. Sme
toną dedant tiek daug'svarbos 
tam, kad jisai atsivežė “Lietu
vos vėliavą”. Vėliavų Lietuvo
je, tur būti buvo tūkstančiai 
(jų turį daug ir Amerikos lie
tuviu draugijos), bet kalbėto
jas nepasakė, kodėl ta vėliava, 
kurią jisai įsidėjo į savo čemo
daną, yra kuo nors geresne už' 
ki^as>

į&į Lįelųvps žmonės išvys- ’džios sluoRsniuošė’ 
bolševikui, jie vėliavą tuojaus 
iškels. Visoje Lietuvoje plevė
suos vėliavoj žmones nejaukš, 
Rąd bųįų pargabenta į. Lietuvą’ 
tą vėliavą, kurią važiojąsi su 
sįvjm p. Sihetųna.

tas apie savo išgyvenimus. Jis 
pasakodavo kaip jis visur gra
žiai buvo suliktas ir pridėdavo, 
kad Rusijoj komunistiško nie
ko nebeliko. Buvusieji komu
nistai, sakydavo, visai pasikei
tė.

Žmonėms, kurie apie Rusiją 
nieko nežinojo, Liudas Gira vie
nus dalykus pasakodavo, o 
tiems, kurie pažinojo kai ku
riuos lietuviškus komunistus, 
seniai partijai priklaūsančiUs, 
jis visai kitaip reikalą nušvies
davo. Gira tvirtindavo, kad Ru
sijoj tų pasižymėjusių lietuviš
kų komunistų seniai nėra. Sta
linas juos visus iššaudė. Gira 
įtikinėjo lietuviškos visuomenės 
“smetonėlę” nebijoti bolševikų, 
nes 1918-19 metų komunizmo 
Rusijoj “nebeliko nei dūko’”.

O kai Girą užk Įausdavo koks 
nors senas jo pdžįslartias apie 
“tautiškumą”, patriotikmą” ir 
kitus dalykus, kurihbs Liudas 
Gira 30 mėtų laikotarpyje vi
siems pardavinėjo, tai Gira pa
darydavo rimtą*1 pozą ir šitaip 
prabildavo:

-Kaip didysis musų Nemu
nas savo vagbn ph’ima mažus 
upelius ir juos' globoja, taip 
niūsų mažas kraštas šiame ne
ramiame laikotarpyje reikalin
gas stiprios globos. Stiprus mu
sų rytų kaiidynas yra vieninte
lis, kuris gaV suteiktu mums 
globą, todėl ihes ir privalome 
prie jo glaustis.

Liudas Gira nepasakė, kad tas 
'“didysis kaimynas” Girai buvo 
prižadėjęs didesnę pensiją, ne
gu Smetona jam buvo paskyręs. 
“Didysis kaimynas” ligi šiam 
metui išlaikė savo pažadą, Girą 
paskyrė viceministeriu. Lietu
voj laukiama, kad “didysis kai
mynas” supyks.

—-Kazys Varkala
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ipysaKU' RMM MBM
PB,D®TmW^. "*D 
3216 S. Halsted gt VlCtory 4965
Stogus, rynaš, stoglangius ir 

sienų apmušimus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 
' ką; Darbas užtikrintas. Pilnai 
L apdraustas.

jei Insurance reik pas
Dr. P. Vileišį EIK
’ DR. P. VILEIŠIS

ĄtBtOVM
Prudential Ins. Co. of America

175 W. Jackson HAR. 2506
Žome Office Newark. N. J.

Califomis Avė. Laf 6771
» ■ -! -F-r* ■- jį- / ' *• '•* /ė-jj 7>Pr, Ą, riuTPLy *y " '*

NESTREIKUOJANČIU AUTOMOBILIAI NUKENČIA

■

(Tęsinys)
* * «

Gerai, kad sutverdamas žmo
gų Dievas, be kitų gėrybių, do
vanojo jam užsimiršimą. Toji 
priemonė užželdri skausmo iš
mintus skausmus ir žmogus vėl 
nori gyventi. Užmiršęs viską, 
jis vėl tiesia ateičiai planus š 
vdtiėš skeveldrų.

Ilgainiui ir mano tėvai už
miršo skaudžius likimo smū
gius. O aš jau maniau, kad ma
no motina nebeužtvenks ašarų 
bėginio, kad šypsena daugiau 
nebesi redys jos y kiliose balzga
nose lupose, o atodūsiai amžių 
amžius slėgs jos krutinę. Bet 
kuriam laikui praėjus ji ir vėl 
pradėjo juokauti, man pasakas 
sekti ir mokyti manė
Dievo prisakymų. Mokė ji ma
ne, kaip reikia artimą mylėti 
bei būti geru žmogum. Vadina
si, ji ruošė mane gyvenimui, 
kur.s yra pilnas klastų ir žiau
rumo. Ruošimas gyvenimui sii- 
siVedė prie to, kad jei tu nesu-

laužysi Dievo ir bažnyčios pri
sakymų. tai busi laimingas č a 
žemėje ir dangus atvers tau sa
vo plačius vartus.

Aš pasižadėdavau visus <|ah- 
igiškūš ir žemiškus prisakymus 
pildyti. Mama delei to džiaug
davosi. Bet kartą aš paklausiau, 
kodėl karaliai Relih' Rariiiš ir

i

Dešimt

nes? Klausiau, kodėl bažnyčios 
įsakę melstis už carus, kurie 
verčia žmones kyaują lieti.

Motina tik sukando dantis ir 
tylėjo. Žinau, kad ji norėjo ap
sakyti ir išaiškinti visą reikalą 
Bet kažkodėl susilaikė. Šu to
kiais pat klausimais’ pradėjau 
lįsti priri tėvo. Jis paglostė ma
ne ir pareiškė:-

- Tu, vaikeli, busi didėlis gal
vočius, tik nešelmavok ir daryk 
taip, kaip mama tave mokina. 
Apiri karalius tai mums neva
lia kalbėti. Pagal klebono aiš
kinimą, visi karaliai yra Dievo 
patepti. Tad ką caras daro, tą

(aplikacijas) net plaukai stoja
si, kokia ten begalybė klausimų 
surašyta. Tarp kitų yra ir toks 
(įlapsimas: “Ar kada dalyvavai 
•piilitarihėse operacijose prieš 
'ŠdViriuj litlssjiį, kbkiamė frdiU 
'frė,* kada;- kuopa;- laipsnis; mobK 
!iizi;otaš' ai* saVąndhs?” Jsivaižt 
■(ludkihiė, liad į1 tokį klausimą 
kuri atsakyti' lifetpViš' saVahOHs. 
jjis turėtų pasakyti; kad' 19^8- 
'1920 metais pliekė į ŲettiVą be
siveržiančias m asilo iiį’ raudortąž 
įsiag gaujas. Už tokį darbą jis 
Jau* dfyt fuliėžiaiiš blltiį sūt kta^ 
i būrelio čekistų, išsodintas iŠ 
^traukinio ir saulei teka’nY pašiiį- 
i tas pas Abrąęnrą ..
1 Yra ir daugiau bolševikams 
rųpjihių l<ląus;m\b btilėhl1, ko- 
l|iai Barti ją? ir nuo kaitą pFi- 

ir’ t.(. Ne Vienas’
ri'ngd krašto' kdiišulliias tolį i U 
klausimų piliečiams svetimoj 
šalyj nhstato; nės tai yra1 begė
diškas' knisimasis' į* žniogads' są-

N epriklausėm ybė 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nępriklauso- 

’mybri gali atsieki! tik būdamas 
finansiniai apsirūpinęs. Statyki
te, remontuokite ir įsigykite na
mus pagal musų ilgamečio iš
mokėjimo* pldnus: Taupykite ir 
paskolaiš imkite žyrriiaušldje lie
tuvių įstaigoje. Už abdt'. F. S.

Įtiki $5.000 mbkamė 8W%.

*** **____ *_____

Renikite LiėttiviŠką 
Žyduką,

‘ NATHAN KANTER
i MUTUAL LIQ<JQR 

CO—wh6lesate 
4tafr S. Halsted st 
Tei.' Poulevard 0014 • * . • • *

.KElStUTO SĄ'VtNGS
and LOAN ASSOČIATION

i JPS M. MOZERIS. 8pc.
3236 S. Halsted St/ CAL. 4118

i

. y. ■>•... • . ... •s^O.UĘNU ACMF/rph—*'
Per naUscš ties Betlilčherii, Pa., plieno dirbtuvė, kur dabtir vykstą '••streikas, 

atsisakančių streikuoti automobiliai biivo riušturiiti pakalnėn į bąlą. Suvięš šimtas 
vąlstijbs 'iriilįeįjOs d'abąr daboja, kad streikieriai nepuldiriėtų dirbančiųjų.1

TAUPYK!Si“si^‘ur^ IS1VI i ui gesnis Turėsi 
UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
Mokame 3Vž% Dividendų 

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

T™s $1,000,000.00

—Argi Diėvaš nOri karų? — 
paklhusiaU' aš tėvą.

—Ne, karų nenori. Karais 
Dievas tik baudžia neklaūžadaŠ 
žmones.

įsivaizduoti, kad Dievaš yra 
toks geras ir mielaširdingas, 
kaip aiškino motina. Kažkaip 
nesiderino motinos aiškinamas 
gerumas su tuo, kas dėjosi ap
linkui, su siautėjančiu karu.

Kartą tėvas grįžo iš bažnyčios 
su vėliausiomis žiniomis iš ka
ro lauko:

—Vokiečiai Liepojų bombar
davo, — pasakė jis.—Ruskiams 
nekaip lesisėka.

Jis parnešė ir iliustruotų žur
nalų rusų kalba; Mes pradėjo
me tuos žurnalus vartyti ir į 
paveikslus žiūrėti. Tai buvo vo
kiečius išjuokiančios karikatū
ros. Vienur vokiečiai buvo vaiz
duojami į kiaulė panašiais pa
darais, o kitur — kitokiais žvė 
rimis. Brolis Juozas pradėjo 
skaityti ir mums aiškinti apie 
vieną kazoką, kuris vienas už-

i** u g

p.. I

KAS DABAR PĘDftSI LIETUVOJE1

ŠTAI IR SŪNŪS • 
PALAIDŪNAS..

Iš įdėlio piirido aplikaciją 
tik dvi turi’ angliškus vertimus, 
o kitos surašytos vien’ tik mas
koliškai. Vadinaš, nihskolių' kal
bą privalo kiekvienas mokėti...

Malonu Įyonštatudti; kad juo 
toliau; jUo daugiau1 lietuvių ari- 
sipėikčja ifc bolševikiško kvaitii- 
lioi*

Lietuvos Piliečių Komitetas

i tas kreipiasi, atsakyti bėiit šib 
krašto kalba — angliškai. ‘ Tai
gi, polš'ėvikų’ konsulatas rusiš- 
k'os kaiijbš' pirš‘inu aplenkia ul- 
tra nacional slinių kraštų kon- 
sulatri’s, įvdrie; negąlęęlairiį atsa
kyti’ į jub$' lięsillreipiariČio in- 
ferešaritO kalba, paprastai atsa
ko šio krašto kalba — angliš
kai*. šė tari' ib bblšėvilliška tau
tų ii- kalbų lygybė...

Pėržilirėjus atsiųstas ankelaš

TRLIFE 60 Uteną 
Dykai Išbandyt

Skelbimui Naujienose x 
iuoda’ naudą dėlto, 

kad' pačios Nauji'ėn- g 
Vra' naiidTiriroŠ-

1

ĮJKE
r<> 

r- ’
Štai jis:

“Gerbiaihas Tamsta. Pra
šau, kad Tartišta’ padėtiiriiet 
tarpininkauti atgauti man 
ptiguliiičiuš du Lietuvos pa
sus, šie pašai papdolė paš rū
stį kdfisulą sekančiomis ap
linkybėmis:

Kadangi Lietuva buVo rusų 
okupuotai

Kadangi lietuviški komuiii- 
stų laikraščiai rašė, kad visi
iLičtuvos piliečiki, kurio lik B 
kada iiorš'’norės važiuoti įr $ 
Lietuvą, tai htio 194b niėtų $ 
lapkričio mėn. privalo užsi-

• '• x s < , . j »• y/l

vferia
American Beauty 
Fleitai n . .
Ploni, natūralus, ir nesulaužomi

12 Mėnesių Mokėti 
FACE-JK O B m į n G $‘cn 
FLEITAI, natūra- II .01)
lią'iš Utiniais, riešu- T| vje.
laužomi ........................... U na«

Kada bolševikai okupavę Lie
tuvą paskelbę, kad Lietuvos pi
liečiai užsienyje regis (rųotųsi 
bolševikų konsulatuose, Lietu
vos Piliečių Komi tetas įspėjo, 
kad nė vienas bolševi^ okupa
cijai priešingas Lietuvos pilietis 
to nedarytų. Bet vis tik atsira
do neišmanėlių, nors ir labai 
nedaug, kurie patikėjo lietuvių 
bolševikų laikraščiuose paširo- . . • • 'i y . > . ■ .džiusiais raginimais ir nuskubė
jo pas bolšėvįštįnės Rusijos 
konsulus registruotis. Dabar 
jau daugelis sdvo žy^ių gailisi, 
bdt vibilį kartą ĮriteįGiš į bolsė^ 
vilių pinklės iš jų išsinarplioti 
sUnkd.

L. P. Komiteto informantas 
yra pateikęs vieno lOkid į bol
ševikų piliules įkliuvusio laišllą.

MADOS
J 3

• FOTOGRAFAS

N

3
e.

I

o
£Užklydo ir daugiau kairiiynų

0

0
0

$2.00 
DYKAI

v i

D. MASKALA 
Valandos nuo 10 iki 9, seredomis 
pagal atitarti. Plteltai raminami 
Čilę (avus orderius ir įspaudas 

nuo laisniuotų dentįstų.

No. 4721 — Vaikiškos suknelės.
Sukirptos mieros 2, 4, 6, 8 ir 10.

S

Bą ir sudraskė... .
Klutlšiamč; kas yrą boiųba ię 
? M » » i ' ■ ' > * • *

jo apie’ Ratą, apie priimtus į

žįštamųs. (Bus daugiau)

Jos. F. Budrik 
.■ , ’• .r < • > • , ** , ' *

|Fiirniturį Hoų$ę
3409-11 So. Halsted Street

/ fel. YARdsi 3088

- Budrik’s Annex -
3417-21 So. Halsted Street

Krautuvė atdara ir nedėlioinis .iki 4-tos vai. po pietų, 
f iki 10, vaj.' Vale

CRDSLEY SHEIVADOR

VLSI LIETUVIAI 
REIKALAUJA

PEEITU
Ateikite į Phillip’s Dęntal^ Labo 

ratory kol kainos' žemos'
TRU-FIT „
FLEITAI

Lab. kaina

$^50
ir aukšč 

t < *

. ŲĄ^ĄNTŲOTĄ medžiaga
paisome ir Atnaujinarne’ senus 
pltiitris viena .... C 
diena * ■ ir aukš.

PHILUP’S DENTAL 
LABORATORY 

2358 WfeST 63rd STREET

(Vardas ir pavardž)

(Adresas) 
Y * < J ‘

' > (Miestas ir ▼alstijs)’-

MOVING

rakandus

Žema kaina. Musų darbas

l .visas miesto dalis.
^12 So. Halšted St 

; Saukit Tei. VIOTOKY 0066

*

CONRAD
FOTOGRAFAI

Studija įrengta pir
mos' rųšies' su* mo- 
dęr alkomis u ž Į r Į- _ 
ddinls ir Hollyivjood 
syiėsbfriiš. D arti'a s’ 
garahtubias.

429 Wr 63rd St 
Tel. ENG. 5883-5840

VTGTOR BAGDONAS 
LOČAI < LONG DISTANČE 

MOVING
Perkraustom forniČius, pianus ir 

^visokius rakandus tpei štoruš. 
Vežam į farniaš ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
■garantuotas. Taipgi prįstatom ari- ♦v* rlnlic

4

| Tiktai $5.0Q ĮmękėtkKOs R0 $2.00 J Savaitę

^ Pilnai'5 metįj1 garantuotas, m&žar elektros tesuvartuoja. 
Nereikia Aliejuoti/ AWilaW^tė į BUdri^O’ MUžinišRų 
Persikraustymo išpardavimą Ėfeklrikinių LedaUUių; ŠkaL

damas jis ncĮ aštuoniolįka ząįz- 
dų gavęs, Bet vis dėlto' pas sa- 
Vriosius įstengęs parjoti.

/Įprašomas kazoko narsumas 
gimdo mumyse džiaugsmą. Bro
lis toliau skaito apie baisų vo
kiečių žiaurumų. Esą,- jie tie
siog kankinte kankiną į nelais
vę patekusius rusų kareivius.

—Gal ir musų Anuprėlis su 
Zenonu pakliuvo į UėlaišVę iri 
yra kankinanti, — šlubstydamli 
ašaras pratarė motina.

Manė akyse irgi ašaros' pasi
rodo. Taip atsitikdavo kiekvie
ną kartą, kai tik pamatydavau 
verkiančią motiną.

Atsidusta ir tėvas;
—Bapkaus jau nebėra: jis 

žuvo kario larikė. Barkuvirihė 
gavo iš Martyno laišką, kuria
mo' aprašyta jos vyro m iri i:-.

Norint gauti Vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerj 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 Pattem Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

arcus
rytinė RADiO 

valanda
- — iš stoties —

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

iki 9:16* va,l. rrito.
Subatomis nuo 8:30 iki 9:15

1 vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką llf kitus įdomius .. 

pranešimus.

—Aeriopląnas yrą... yrą daik
tus, kuris sįlreiida, kaip pauk$- 
tlš;.. 0 bombą - t‘ai graną.ta'....

Aiškina riiiims levas mikčipT 
damas, bet iš visko matyti,’kad 
tie dalykai ir jarii pąčiaiu nbla- 
liąį tėra supraritaiuL
' —Ari tik'' čia nčBus aedopla- 
nąs? — parodau aš j paveikslą. 

' —M^sąV ras* — ats'akb 
tėvąs.

Į<aip tik.tuo laiku atėjo ska
ra apsigaubusi Barkuvidiiė. J 
alpdįiHia' ėriiė Reikti vokiečius 
iV viską' pasaulyje. Keikė' čąrą

se, kurie a?stovaus Hokią įai 
naUjbš" LiėtdvOš atstovybę, 
tai aš pamaniau, kad gal būt 
ir" teisybė, kad reikia Ūžte 
gištrubti (tioš phšUs'kaip įlau 
jhi valdžiai.T

Kada aš ’ • pasiunčiau tuos <„ 
pasus pd pavardės.' NN: (pa
vardžių neskelbiau!. - EI^K), 
thi: jie mari atšiuutė buričių 
rusiškų: popierių, šu kuriais 
aš’ridžinari* ir ką (įaryti?Kiek 
kartų aš jiėriis rašiau' lietu
viškai, tiek kartų gavau atsa
kymą rusiškai. ■■
' Kadąpgi Lietuvės ątstpyy-

11 e s r Ilsų kon s ul a t e n e ra;
Kadangi j iri iliarib’ pasų nė* 

registruoja, o verčia mane 
tapti rusų piliečiu,- Uiį Taihs-s 
ta1 matysi iš' jų' laiškų ir blari- 
kų; kurias' jie mim; atsiuntė; 
aš prašau Tamstą taVpihim 
kauti! kad jie mali gi,ąžihtfiį 
turis’ phsriš, už kuriuos aš' rib^j 
esu pasirengs’ UŽ išlaikomą 
apmokėti, kadangi aš buvau 
jų,sųvcdžio.tąŠ. Sil pą’gąrlia, — —V A. Y •/»»«>' » .

j APSKAIČIAVIMAS DYKAI 
■Pleitai gamiti&hii rilio įspaudų 
Į gatttų nuo laišiiiuotiį dantistų.

Atsineškit ŠI Skelbimą!
.Jis’ $9.00 perkant I 

Vertas___ naujus plejtut Į

Ejtčel DfchtaI Lab., lnc 
4>0f i^Ving park RD. 
11351 S. MICHIGAN AVĖ.

701-43 WEST 63rd STREET 
32 tfAlSHltftiTON ST.

Tei. DEArborn 1470 
Atdari vakarais—4 aukštas.

NAUJIENOS Pattem- Dept. 
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Čia Jdedtr 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No.—— 

Mieros ------ - per krutinę

CRANE

Telrifbnas POR

Sales -Jat -eks
BLĄ6^ I

Šio laiško autorius yra pa
prastas Moptrealyje, Kąnądoje, 
^vėąmitis lietiįvią <taębj,ųin^ą|, 
kuris per ncšųsipya|įriių pritekp 
ant bblševikiškps męškęręs. šis; 
matyt, j;iu nuo bolševikiško 
kvaitulį^ pradeda alsipeįkęti, 
Dėt kiek dari yra tokįų, Ru'ęiri 
atsipeikės vėliau! Sukiaidiritlis 
lietuvis darbininkas patikėjo 
bolševikų plepalaniš, kad'' Riiši- 
jos konsulatas yra tas- pat kas 
ir Lietuvos ir kad sli juo gali
mą įięlųviškai susirašyti. Bet 
kiek šis vargšas, lietuvis laiškų 
pąrąsę Įietąviškąi, ąts^ky- 
ąąųį: gdyo rusišką!, ^ęk^ęipda- 
mas į tai dėmesio, kad šis inte
resantas nemoka rusiškai, bol
ševikų konstĮįątas I^eyv Vori|ce 
ats^kyhiųs ir riurodymus i^šo 
rusiškai, tuo tarpu paprasčiau-

ĮaujU, fcad; jšjį jųu negali" W

i Ii
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.Illinois - Indiana i:. įlos
KLAIDA VAISTUOSE ATĖMĖ GYVYBE 

DVIEMS ŽMONĖMS, KELIS 
PASTATĖ PAVOJUJ

klai-

visus 
visur

Nupigino Duoną
2 Centais

Sudegė Du Maži 
Vaikai

GRASIA ILLINOIS IR INDIANOS ANGLIA 
KASIU STREIKAS DĖL ALGŲ

Valdžios Agentai Bando Visus Vaistus 
Surasti, Suimti

EAST ST. LOUIS, III. — Dėl 
klaidos, kuri įvyko vaistų ga
myboje, čia neseniai mirė 19- 
kos mėnesių kūdikis, o suau
gęs žmogus mirė Framingtone, 
Missouri valstijoje.

Keli kiti žmonės East St. 
Louise, tarp jų ir 9 metų ber
niukas, vos nenumirė/

“Sulphathiazole”
šį faktą iškėlė Amerikos Dak

tarų Draugija (American Me- 
dical Association, ir jos žurnalo 
redaktorius, Dr. Morris Fiish- 
bein.

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 ........ .
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 nagelbos 35c.

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

85c 
60c 
60c 
60c 
60c

Pragaištingieji vaistai buvo 
“sulphathiazole”, preparatas, ga
minamas iš pastaruoju laiku 
plačiai rekliamuoto “sulfanila- 
mido”, taip vadinamų “stebuk
lingų” vaistų.

Naudoja Plaučių Uždegimui
“Sulphathiazole” yra naudo

jamas plaučių uždegimo gydy
me. Preparatą gamina VVinthrop 
Chemical Company laboratorijos 
New Yorke, bene didžiausia vai
stų įstaiga Amerikoje.

Minėtus vaistus gaminant, ar 
per neatsargumą ar dėl kitos 
priežasties, į “sulphathiazole”
buvo įdėti migdanti vaistai, ži- 6,000 Allis-Chalmers darbininkų 
nomi vardais “finobarbital 
“luminal”.

Kompanija pagamino tokių
vaistų 410,000 bonkučių, ir tik 
kai juos išsiuntinėjo sandėliams

ir vaistinėms po visą Ameriką 
— apsižiūrėjo, kad įvyko 
da.

Kompanija pati bandė 
vaistus atšaukti, vėliau jų
pradėjo ieškoti ir federalio svei
katos biuro agentai, bet nevisus 
pasisekė laiku surasti. East St. 
Louise jie buvo panaudoti plau
čių uždegimu susirgusius ligo
nis gydyti.

Miegojo 30—48 Valandų
“Finobarbital” ar “luminal” 

nėra nuodingi, bet didesnėse do- 
zose užmigdo žmogų. Pav., mi
nėtas 9 metų berniukas tų vai
stų paėmęs miegoj p 30 valan
dų, o kitas ligonis, suaugęs vy
ras, miegojo apie 48 valandas.

“Klaidingiosius” vaistus dak
tarai ir vaistinės gali pažinti 
pagal numerį ant buteliukų, 
“MP029”. ‘

MINNEAPOLIS, Mini).—Ke
pėjai čia nupigino duoną, kai 
kurios net dviem centais. Sva
ro kepalėlis dabar daUg kur 
parsiduoda po 8 c., vietoj 10c.

SAULT STE MARIE, Mich. 
— Netolimo ūkio gaisre sude
gė du maži vaikai, 3 metų Cla- 
rence Russell, ir 3 mėnesių Ma
ry Eilėn. Tėvas, Rusiseil Craven, 
du kitus išgelbėjo.

Kasėjai Nustos Dirbti Vidurnakti, Jeigu 
Operatoriai Nenusileis

Atsisako Derėtis 
Su C.I.O.

ANN ARBOR, Mich. — CIO 
State County and Municipal 
VVorkers unija turi suorganiza
vusi Michigan universiteto ir li
goninės tarnautojus. Ji parei
kalavo derybų sutarčiai suda
ryti, bet universiteto viršinin- 
kai-regentai, atsisako uniją pri
pažinti.

Paleido po Kaucija 
Suimtus C. L 0.
Lyderius

SPRINGFIELD, 111. — Illinois 
valstijos ir Indianos minkštųjų 
(bituminous) angliui kasėjai ga
vo instrukcijas iš United Mine 
Workers of Amcr’ca “išeiti i 
streiką vidurnaktį, kovo 31” dėl 
algų ginčo su kasyklų opera
toriais.

ALLIS-CHALMERS DARBININKAI ATSISA 
KO GRĮŽTI Į DARBĄ

Dirbtuvė Atidaryta; Unija Smerkia 
Knudsen’ą Ir Knox’ą

1,000 Grįžo Dirbti
RICHMOND, Ind. — l 

000 kaucijos kiekvienam vietos
i apskričio teisėjas Hoelscher pa
leido iš kalėjimo 82 CIO lyde
rius ir streikierius, kurie buvo 
suimti po riaušių atidarant 
streiko uždarytą International 
ilarveister dirbtuvę. ■’

Dirbtuvėj dirba apie 1,200 
darbininkų. CIO lyderiams pra
nešus streikieriams nesipriešinti 
dirbtuvės atidarymui, apie 1,000 
grįžo į darbą.

$2,-

Unijos ir operatorių sutartis 
išsibaigia šiąnakt. Derybos nau
jai sutarčiai sudaryti vyksta 
jau antra savaitė, bet operato
riai atsisako priimti unijos rei
kalavimą kasėjams mokėti nuo 
pirmo balandžio tokias algas, 
kokios bus nustatytos derybo
se ir pasirašytos sutartyje.

Derybos Ilgai Užtruks
Kompanija nusistačiusi mokė

ti naudas algas, kurios turbut

bus didesnės už dabartinei, tik
tai nuo tos dienos kada sutar
tis bus pasirašyta. Derybos jai 
sudaryti užtruks dar gal savai
tę, o gal ir ilgiau.

šiandien Konferencija
Instrukcijose lokalams, Uni

ted Mine Workers nurodė, kad 
nauja konferencija su operato
riais įvyks šiandien, ir galimas 
daiktas, kad jie nusileis. Tokiam 
atsitikime kasėjai pasiliks prie 
darbo ir neis Btreikuoti.

MILWAUKEE, Wis. — Apie
LIETUVIAI

KITI LIETUVIAI DAKTAR
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis

ir CIO Auto unijos sušauktame 
| mitinge akliamiacija atsisakė 
grįžti į darbą, kol unijos rei
kalavimai nebus priimti, ir pa
smerkė Knudseną ir laivyno 
sekr. Knox’ą už “suokalbiavi- 
mą.” su kompanija streiką “lau-

Likvidavo Streiką 
Midland Dirbtuvėj

Du Nutroško
Dujomis

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

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

su POVILU ŠALTTMIERU.

“Trugdo Karo Gamybą”
Darbininkai turėjo omenyje 

abiejų grąsinimą kompanijai ir 
unijai, kad valdžia bus priver
sta dirbtuvę užgriebti, jeigu 
darbas nebus pradėtas. Jie sa
ko, kad Allis-Chalmers streikas 
trugdo pildymą apie 2/3 laivyno 
kontraktų laivams statyti ir gin
klams gaminti kitose Amerikos 
dirbtuvėse.

Masiniame mitinge darbinin
kai nutarė, kad jie tol negrįš į 
darbą, nežiūrint “ką kompanija 
ar valdžia darys”, kol unijai ne
bus duotas pripažinimas ir kol 
kompanija nesutiks laikytis pir
mesni© kontrakto sąlygų. Unija 
pasiuntė pareiškimą Rooseveltui 
ir kitiems aukštiems valdinin
kams Washingtone.

G AR Y, Ind. — Parojęs namo 
iš darbo Carnegie-Illinois liejyk
loje, 40 m. Jack Means rado sa
vo žmoną ir 15 metų dukterį 
Ruth negyvas. Jos nutroško du
jomis, kurios siurbėsi į karšto 
vandenis šildytuvo skiepe. Gyve
no ad. 808 Tennessee avenue.

DETROIT, Mich. — CIO Uni-i 
ted Auto Workers unija skel
bia, kad “laikinu” susitarimu 
yra likviduojamas 18 dienų 
streikas Midland Steel Products 
dirbtuvėje. Vakar įvyko strei-, 
kierių mitingas susitarimo są
lygoms priimti.

Midland dirbtuvėj’dirba 1,700.
Streikas buvo kilęs dėl algų ir /frilksta BlltlĮ
akordinio darbo.

Baudžia Plieno 
Liejyklos Viršininką

Waukegane
WAUKĖGAN, III. — šiame 

mieste yra pasireiškęs nepapra
stai didelis butų trukumas. Tus- 

HAMMOND, Ind. —- Krimi- ^y butų apįe ii/2%. Paštas 
nori pasamdyti daugiau laiškų 
išnešiotojų, bet nežino kur juos 
apgyvendinti.

Laidotuvių Direktoriai

įH

M

TS

YARds 1138
YARds 1139

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

Telefonas YARDS 1419.

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

S. P. MAŽEIKA
3.319 Lituanica Avenue

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

J. LIULEVIČIUS
1348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

I. J. ZOLP 
1646 West 46th Street Phone YARds 07R1

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

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

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

tiuliui

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį
TURIME - 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE
itetmiiaiiMiiiMiuMiiMiitiimiiiiti

“2,000 Dirba”
Allis-Chalmers kompanija tuo 

tarpu tvirtina, kad apie “2,000 
darbininkų grįžo i darbą”. Dirb
tuvė dirbo vakar ir užvakar. 
Kompanija- viliojo streikierius 
grįžti, siūlydama jiems viršlai
kio algą už darbą šeštadienį, ir 
išsiuntinėjo laiškus grįžti dirb
ti nelaukiant sutarties su uni
ja. s

Jei sutartis bus pasirašyta, tai 
“jos paragrafai ir jiems bus 
pritaikyti”.

JIESKAI
OMBO?

----------- SKAITYK KASDIEN--------

iNAUJIENAS
—!R jemyk skiltis---------

“REIKli DARBIUIHKU''
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS

039 Sootli Halsted Street. CNC1G0, ILL

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkimu Rū
kalais Eiti | tas Krautuves, 
kurios Skelbiasi Naujienos*

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BTEŽTS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

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. A. .TENKINS
(Lietuvis)___

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo
7_ 9 vai. vakaro ir pagal sutarei.
Ofiso Tel. PROSPECT 6717
Namų Tel. VIRGINIA 2421

nuo

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

nalis teismas Crown Pointe nu
baudė kalėti visą amžių 32’ me
tų Stanley Grosš/Vienos Ham- 
mondo plieno liejyklos superin
tendentą.

Jisai buvo kaltinamas išgėdi- 
nimu 11-kois metų mergaites. 
Yra vedęs, turi tris vaikus, i?’ 
gyveno East Chicagoje, ad. 3558 
Block avenue.

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, DPT.

LIETUVIS

Dr. F. Pulsuoki LeVan 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak. 
1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. /t>amen. Hemlock 6699

Dinamitas Užmušė 
Darbininką

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. DERZMAN
TŠ RUSIJOS.

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

Gvdo staigias ir chroniškas ligas 
vvru. moterų ir vaiku pagal nau
jausius metodus X-Rąy ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

PINCKNEYVILLE, III. —Ka
stuvo užgautas neišsprogęs di
namito šovinys ekspliodavo ir 
užmušė 45 mėtį angliakasį, 
Oscar Hemmer, iš DuQuoin, III. 
Nelaimė įvyko United Electric 
Coal Co., kasyklose.

Rado Du Negyvus 
Žmones Ukyj

. W00DLAND, Ilk — Netoli- 
mam ūkyje buvo atrasti kūnai 
dviejų jaunų žmonių, 26 m. Miss 
Rayalene Hinkle, ir 25 m. Lo- 
well Gray. Abu buvo peršauti 
per galvą. Prie Gray’o kūno gu
lėjo revolveris.

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
1712 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. STRIK OT/TS
Gvdvtoias ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVF
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nūn 6 iki P 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą
Ofiso Tek: YARDS 4787

Namų Tel. PROSPECT 1930

Paskyrė Majorą 
Arbitratorium

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTTSTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

KEWANEE, III. — Guberna
torius Green paskyrė Kewanee 
majorą Mark A. Saųnders arbi
tratorium prie valstijos darbo 
departamento. Jits gaus $4,500 
algos j metus. Majoro pareigo
se ir toliau pasilieka.

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 
Nedaliomis pagal sutartį.

3

Dr. Kari Nurkat
(NURKAITIS)

Atsakomingas 
Ik p r it a i k i n ime 

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

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

Yards 3089

DR BRUNO .T. 
ZTTRRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHTRJTRGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namu Tel. VTNCFNNFS 5272

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.)

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

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

CHTCAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai diena.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kabn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ,

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

niet, 7 iki 8 vai Ned. nno 10 iki 12
Rez. Telenbone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALumet 6877

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

Room 2014
Vai.: nuo

3149 SO.
TeL

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

HALSTED STREET
VICtory M79
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RYTOJ fflMOAI rHWI. ISlilUVYM, 
KITUOSE MIESTUOSE, MIESTELIUOSE
Kandidatus Rinks Ir įvairus Valsčiai Illinois 

Valstijoje.
Balandžio 1-ma yra ne vien 

“April Fool” diena, bet ir loka
lių rinkinių diena įvairiuose 
Illinois miestuose, miesteliuose 
ir valsčiuose (|0wnąhips).

]L.okąJįp§ vakįįųinkus rinks 
miestai Chįcagos pašonėje — 
Cicero, B£rjvyn? Evans'pnas, 
Oak Park, Wilmette, keli kili 
mies'ejjai, tųipgį froviso, 
New Trinių BJoųųi, Lęiųont, Or- 
land, Palos, Riverside, Stick- 
ney, Thomtop ir apie 20 kPų 
Cook apskrįčip valsčių.

Lietuviai
Lietuvių kandidatų tarpe yra 

Ciceroje (smulkiau buvo šešta
dienį), Bęrvvyųe — Rįnikųs į 
kon^tei bc|įųs, tąįpgi Proyįso 
valsčiuje, kur Malinauskas e n i 
į parkų koniįsionięrių^ ir Ga
lia uskąs-Galęski kųnd datuoja į 
taikos teigėjus, r

\yąų|cę^aiĮe ir kitur
Rinkimai rytoj taipgi įvyks

ta tolimesniuose miestuose 
kaip Waukeganas, Rockfordas, 
Peoria (kur kova labai atkakli 
tarp E. N. VVoodruff’o ir Wil- 
liam C. VVhalen’o į majorus), 
taipgi DeKalbc, Altone, Bejlc- 
ville, Cantone, Doltonc, E. Mo
line, Granite City ir Manteno.

Lokalius vipšiųinkus taipgi 
piųks McHenry, Fręeport ir ki
ti miestai, viso apie 10.

Kandidatai Į
Cicero Parkų
Komisionieriųs
R. A. P4CL Ų? F. J. NOVAK

Ęytdiep9rs rinkimuose, Cįce- 
roje, į viekus Parkų distrikto 
(Clyde Purk Dįstrict) koinisi- 
onįcriųs kpp,(Jį()^tuoja du seni 
politikai, Rąbert A. Pači, ir 
Frank J. Noųak.

Pirmasis ppjitikoje jau dar
buojasi 35 metai, ir užėmė 
vienų ųr kilų valdiškų vietų 
per 28 metus be pertraukos.

“Jaunesnis”.

Frank J- Novak kiek “jau
nesnis” politikoje, jis darbuo- 
jasL ir eina valdiškas pareij 
gas 25-1 i metai.

Abu yra sepi Cicero gyven
tojai.

Atsiminkite, kad kandida
tai į komisionieriųs yra sužy
mėti ant atskiro balioto, ir 
atiduokite savo balsus Rober
tui A. Pači ir Frank J. Novak*- 
ui.

(skl.)

Mirė Harvester 
Stręikierius

SAMPLE BALLOT
ELECTION:—TUESDAY, APfllL Irt, 1941

polis Open frojn 6 Ą. M. Ųntil 5 P. 1)1.

FOR PARK COMMISS1ONERS OF 
CLYDE PARK DĮSTRICT

Į Pieną Iš Dienos Į1
Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chięagoj)

SUSIRINKIMAI KrmecicicniiiM
IETUVIŲ KEISTUČIO KLIU- CLASSIFIED AOS

(Vų|e Fpf

MBBT At.PAa
frank j, wak

Antanas Mickiewięx 
Kandidatas Cicero j 
Į Konšteibelius

Ir vėl lietuviai
Lietuvių kandidatų yra Waų- 

kegane, Sangąmoji apskrityje, 
I)ixope, ir keliose kitose vieto
se. Jie daugiausiai kandidatuo
ja arba į laikos teisėjus, arba 
konšteibelius. arba į valsčių 
supervaizerius.

Rezultatai bus paduoti tre
čiadienio ir ketvirtadienio

Pereitų trečiadienį 40 metų 
darbininkas John Niedospial, 
2620 22nd street, bandė nusi- 
durti, po to nušoko nuo antro 
aukšįp verandos, ties 2500 So. 
Western. Vakar jis pasimirė ap
skričio ligoninėje.

Kodėl jis bandė nusižudyti, 
nežinia. Jis buvo išėjęs į strei 
kų Harvester dirbtuvėj.

“Naujienose”. ,

JONAS WASILIAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kęvo 30 d., 9:40 v. ryto, l'J41 
ną., sulaukęs pusės amž., gi
męs Lietuvoje, Aleksandra- 
vos apskr., Zarasų parap.

Arpęrik-°j išgyveno 27 m.
Palikę dideliame nubudime 

mylimą moterį Ėleanorą, po 
tėvais šimkaitę, sūnų Feliksą, 
pusbrolį Kazimierą ir brolie
nę Teklę Valkauskus ir kitas 
gimines.

Kūnas .pašarvotas 500 W. 
45th Št. Laidotuvės įvyks 
ketvirtad., balandžio 3 d., 
9:30 vai. ryto iš namų į St. 
GabęieFs 
kurioje 
pamaldos už velionio sielą?, o 
iš ten bus nulydėtas į šy. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono Wasiliausko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiąmi da
lyvauti laidotuvėse ir suteik- ‘ 
ti jam pąskųtinį patarnavimą 
ir ątsisveikįnįmą.

Nuliūdę liekame:
Moteris, Sūnūs, Pusbrolis, 

Broliene ir Gimįnės.
Laid. Direkt. Ant. M. Phil

lips, Tol. YARDS 4908.

pa r a p. bažnyčią,
atsįbus gedulingos

11 r* & čė lėsMyli n tiems > I M Lfil Vespjvėnjs, pap- 
| fA kietoms, Laidotu- 

m p ” vėmš*, Pa p u o i I- 
GĖLININKAS nearus 

4180 Arcfręr Avepue 
'Phone LAFAYETTE 5800

1 nv įkiš
■t M1 Jr’IMV visas

Dalis
KVIETK1NINKAS 

Gilės Vestuvėms, Baų)detąn?ą 
jr Pagrabąms

“Nębepąliuosuos”
Moksleivių Nuo 
Karo Tarnybos

Brįg. gep_. Lewis Ęershey, 
drafto viršininko asistentas, kal
bėdamas Chicųgoje, pųfeįške, 
kad po Ji.epos l-mps a rup j a tur
būt pebepųliuosu.os nuo Kuro 
tarnybos high s.ęhoųl iy uniyęf- 
isįtetų. studentų.

Ikišiol jie buvo paleidžiami 
mokslus baigti.

Tel. YARDS 7308

■ įT. ■ ■ lL M' < i.' .»MJ' 1 JĮ"

Kasdięn skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gų Žinią ir gerų pa? 
mokinimu-______==s^=s=s===sss=s=s^

VINCENTAS ŽEMGULIS 
gyv. 4034 S. Ęockwell S^., 

Chicągp, III.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 29 d., 10 vai. ryto, 1941 
P|., sulaukęs 34 pa- amž.,' gi
męs Cfyicagojc.

Paliko dideliame nuliųdimje 
1 motiną Veroniką, po tėvais 

Pankauskaitę, 2 brolįus: Sta
nislovu p Vjacįą, sąserį Bro- 
nislavą ir jos vyrą Joną Miį- 
ler, dędę Mateušą Pankauską 
ir io šeimą Ofland Park, Iii.; 
dėdę Stanislovą Pankąuąką ir 
jo šeimą, Rockford, Iii., tetą 
Veroniką Pankaųskienę ir jos 
šeimą,' Marųpną Papkųųskie- 
nę ir jos seimą, ‘Marijoną 
Žemgulienę ir jos šeimą; pus
seserę vienuolę Kazimierienę 
Sister Dęvota, giminaičius— 
Joną Maziliauską, Petrą Nor- 
butą, Domicėlę Norbutienę, 
Antaną Maziliauską ir jų vi
sų šeimąs ir daug ‘ kitų gimi
nių, .pažįstamų ir draugų.

Kūpąs pašarvotas Aųtano 
į M. Phillips kopi., Bridgeporte.

Laidotuvės' įvyks trečiadie
nį, balandžių 2 d., 9 vai. ryto 
iš koplyčios į šv. Jurgio pąr, 

j bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos ■ ęąmaldos už velionio 
sielą,“ o iš ten bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero kapines;'

Visi a. a. Vincento Žemgu
lio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nųoširdžįąį kvie? 
čiatni dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti' jam paskutinį pa- 
tarpavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liękąipę:
plotiną, ĘroJipi, Dėdės, Tetos, 
Pusseserėj fc Giminės.

Laid. Direkt. J. F. Radžiųs, 
tel. CANAL'6174.| * • • -j. . ... i. 'a-. _______

Antanas Mickietvicz

CICERO. — Demokratų su
rašo rytoj į konšteibelius kan
didatuoja jaunas vietos lietu-j 
vis, Antanas Miekiewicz, 1311 
South 49th tvenue. Jisaį gimę 
ir augo Ciceroje, ir ilgų laikų 
gyveno adresu 1440 So. 50th 
Court.

Jis 34 metų ųmžiųus, lankė 
St. Antbony mokyklų, vėliau 
Mortop High. Priklauso prię 
Cicerų Raudonos Rožės JjPbl’ 
bo, ir Etcrnal Ordęr of Ęų- 
les. Yra vedęs p. Alice Lady- 
giutę, gįniiųųitę (Jųįpjpinkės 
ir N. G. Choro darbuotojos p. 
Valerijos Ladyga.

Pp. Mickewicz’į,ai turi sūnų 
Antanų Jr., 4 ipetų ųųižiųus.

P-as Mickewi.cz ti|<isi rytoj 
rinkimus laimėti/ ir kųd 
visi lietuviai jum ųlidųps sųVO 
balsus.

kuris taipgi kandidatuoja į 
Cicęro’s konšteibelius, gerai

Tragingai Pasibaigė 
Šokiui: J)ų ŽRyo, 
9 Ligoninėj

11 Įųbnų žijįpnių ųiųžųipę se- 
tkiP važįųv(o ię šp-
l.cių: 5 buyp M?J?Ukn-
ly j. Prie Ąyenųe O ir I L‘y'o 

sus kųle su gųlve- 
kąriu, taip spiųrkiųi, kad beveik 
vįsų ų“ų,J S'V 1 i n d r pp ,j pę m i

JUžniųštų yra du, 20 męįų E1- 
Się fj j Tęlt, taj^i 20 m. Ęrųpk 
^rebpg. nųb .8835 Bjuffalo ųyę- 
nųė) p!:GnP

Šiįže’st’ęji gj-įh SpųtĮi Cbici- 
go ligoninėje.

Tyrinėja Finansinę 
Įstaigą

Valstijos auditoriai daro nuo
dugnių revizijų. Associųtion Ci'c- 
dit Union finąnsippj įstaigpj, 
140 S. Dearborn street. Tai tau
pymo kasa, kuria naudojusį 
daugelis Commomvealth E(|isop 
darbininkų.

Ąudįtoriai sako, suradę ‘‘nc- 
regĮLdiųriškumų” knygpsę.

GąvoDivorsą 
Už “Liukusą”

2Į melų Mrs-, Ąpųa. ^egvįcb, 
300 W. 3Įst sįręet, gavo divpr- 
sų ir $8 savaitinės ąlimpįiijos, 
kai pųsiskupdė apskričio tis
inę, kad vyrąs Aį)dFPw j.U skau
džiai s,umųšįj£'užlikęs jų -b^vaL 
gąpčjĮų* r

uTai liuksuos”, jis buk bai?č- 
‘Wi vųlgNti galį tiktai 

tųplįai, O netJ)ies.”
- • ^T-rr-T,":--- ”

KULKOMIS; SPRENDĖ 
GINČĄ

AJinėj.e -ties 768 W. Van Būr
eli apie įrankių vardus susigin
čijo 2 buvę. Jpliet kalėjimo įna
miai. Pasigirdo revoįvęrių šų- 
viųi, ir vipnas jų krito negyvas. 
Buvo nušautas, Ilarry Bartlptt, 
217 S. Halsted sh'eęt. Joseph 
Phillips, 45, nuo 315 S. Halsted 
street, kuris buvo pašautas į 
rankų, uždarytas Bridwell ka
lėjime.

Pųniel Kupiški’ 2*rb SP 
Slapia, 20

Luther Lpųisųu, 23, SU Gene- 
vięvę PeĮrick, 20

jidųmpd Mrųzpk, 26, su Au
na Pocius, 22

Peter Miapwicz, 47, SU Alina
We|j)s, 35

! CĮpųi Ąpgpl, 20, su kprra’n?

Vępppika Gjl’ŲPU DUP Joseph 
Grpca

Elvira Gob’e nu,o Donų’.d Go
lde.

Gjiuna
-‘piržsjdro.s

Evą Grcgg nuo John Gregg.

j mimai
Jticagoj

žinomas visiems ciceriečiams.

Frank J. (Juerra,

jaunas cicerietis ir gerai žįpp- 
mąs lietuviams taipgi yra aųl 
Demokratų balioto, kandida
tuoja i Justicc pf thc Pcace.

Apiplėšė Lietuvį
J. Kunčį

—■- ■ ............ ji ..

RRJPHTON PABK. — Prįe 
3^rtos ir Arclipr avęųuę trys 
juodvęidžiai privertę Juozų 
Kųųčį, nuo Į34p Sojuth Ghrjs- 
tiųųa ųvenue, sėąti į jų ųutp- 
lųpbdj. Jį nusiyrė prie 35rtps 
ir \ypod, Įę tįn įšaiėke, ųiėme 
$1.10 ir 15 t»k^n.ų

LIETUVIŲ
BO CHORO mėn. susirinkimas 
įvyks pirmąd., kovo 31 d., Holly- 
wood svet., 2419 W. 43rd st., kaip 
8 vai. vakaro. Visi nariąi yra kvie
čiami dalyvauti šiame susirinkime, 
nes bus daug svarbių reikalų ap
svarstyti. Piknikas, kuris įvyks ge
gužės 18 d., Willow-West darže, 
bus toliau svarstomas ir darbas tę
siamas. Taipgi darbas bus prade
damas su operefe. Nauji nariai bus 
priimti šiame susirinkime. Choro 
pamokos įvyksta kas ketvirtad., 8 
vai. vak., Hollyvvood svet. Visi lan
kykitės ir į pamokas ir į susirinki
mus. —Lucille S. Dagis, Rašt.

SLA. 238 KUOPOS mėn. susirin
kimas įvyks antrad. vakare, balan
džio 1 d., kaip 7:30, K. Grarnonto 
svetainėje, 4535 So. Rockvvell St. 
Visi nariai ir narės susirinkite, nes 
suėjo daug svarbių reikalų. Taipgi, 
atsiminkite, kad dabar eina SLA. 
trečias narių prirašymo vajus ir 
nepamirškite atsivesti draugus no
rinčius į SLA įstoti.

F. T. Puteikis, Sekr.
LIET. MOTERŲ DR-JOS AP- 

ŠVIETOS susirinkimas įvyks ant
radienį, balandžio 1 d. Jonistų sve
tainėje, 814 W. 33rd St. Pradžia 
7:30 vai. vak. Narės maloniai' kvie
čiamos, nes bus raportas išduotas 
iš žaislų vakaro.

S. Puniškietė, N. Rašt.

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

PATYRĘS PENTERYS paieško 
darbo, kas norite gerai atlikti dar
bą, senovišką kaina pigiai, tai šau
kite tuojaus. JOS. AUGAITĮŠ, 1608 
So. 50 Avenue, CI.CERO 2o33.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

REIKALINGA PATYRUSI MER
GINA, dėl bendro namų darbo — . 
nereikia skalbti, nuosavas kamba
rys ir maudynė. Gera alga ir na
mai. KENwood 7179.

REIKALINGA PATYRUSI indų 
plovėja (dishwasher) vyras arba 
moteris. MODERN LUNCH, 3480 
Archer Avenue.

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-Darbininkių Reikia

Svarbios Prakalbos 
Ketvirtadienį 
Roselande

BERNIUKAI — MERGAITĖS 
VYRAI — MOTERYS

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

TRIANGLE EMPLOYMENT 
25 E. Jackson Blvd.—13-as Aukštas

ANDRUS, Nathalic, 2310 
Jlirsęh street, gimė kovo 15, tė
vai, Steven ir Estber.

BUDRICK, Bonita Ann, 3111 
South Lowe avenue, gimė ko
vo 8, tėvai Paul ir Florence.

DARASKA, Judith, 5201 So. 
Sącrainento avenue, gimė kovo 
13, tėvai: Stanley ir Stella.

KAVALE, Patricįa, 3617 By- 
rop street, gimė kovo 9, tėvai: 
.Įerry ir Beatriče.

PETROŠIUS, RoĮjep, 4416 S. 
Hermilage avenue, gimė kovo 
13? tėvai: Stanley ir Aunu.

YPNIKAS, ------, (vųrdas nc-
padhd.tas), 328 West 33rd Place 
gimė kovo 17, tėvai: Peter ir

/KNpRKKUS, pųtri.cia, 3501 
VVest. Armitage Pavepue, gimė 
kpvp Į7, lętvųi: Ale* ir Alice.

BARTUS, Ręųęp, 6601 South 
Washtenaw avenue, gimė kovo 
18, tėvai: Jo|m ir Erpilv.

PĄYONK. Ricbųrd, 4713 So. 
Uoyne avenue, g’me kovo 20, 
tėvai'; Aloysius ir Florence.

BOSELAND. — Ketvirtadie
nį, balandžio 3 d., Roselando 
Kultūros Draugijos susirinkime 
įvyks svarbios prakalbos Lietu
vos ir dabartinio karo klausi
mais.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGI DISTRIBUTORIAI
Reikalingi Chicagoje ir apylinkė

je “Rūtos” Rūšies, Lietuviškos Ga
mybos Kumpių Distributoriai. Ge
ras pelnas. Kreipkitės į “Naujie
nas”, Box 2464.

(cpriklau-
ir Demokratijos

junga.
Prakalbos prasidės 8:30 

vakare.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1941 Metams
DR-STES 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 
St.; Fin. rašt.— 
4512 S. Wood St 
turna, 1425 W. 45th St.; Kasos 
glob.: Frank Wenskus, 2639 W. 
43rd St., Ant. Ivonaitis, 5542 S. 
Talman Avė.; Trustee 
kenas, 2547 W. 45th St.; Ligonių 
apiekunas —A. F. Czesna, 4501 
S. Paulina St.; Anna Pikturna 
1425 W. 45th St.; Maršalka — J. 
Yucikas, 4024 S. Mozart St.

Bruno Judeiko, 
; Ižd.—P. F.Pik-

J. Yuš-

FURNISHED ROOMS — TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

NUOMAI GRAŽUS fornišiuotas, 
miegamas kambarys, tinkamas pa
vieniui. 7006 So. Talman Avė. 2-as 
aukštas.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

TAVERNAS IR NAMAS parda
vimui ar nuomai. Tas pats savinin
kas per 7 metus. Atsišaukite Hem- 
lock 4115.

GROSERNĖ ir MEAT MARKET, 
didelis stakas. Išdirbtas biznis. Ne- 
atmesim nei vieno pasiūlymo. Gy
venami 4 kambariai. 1612 South 
Washtenaw Avė. ROCkwell 5649.

;-PARSIDUODA BUČERNĖ ir gro- 
sernė. Bargenas. Einu į kitą biznį.

Šaukite LAFayette 3974.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žeme Pardavimui

PRANEŠIMAS
Šiuo pranešame visiems mu

sų klijentaiųs, kųd Bruno Ray 
Mathews (Matijošaitis) nėra į- 
galiotas rinkti skelbimus arba 
prenumeratas ■•Naujienoms” ar
ba priimti pinigus “Naujienų” 
vardu.

“Naujienų” Administracija

Gavo Įsakymą Pradėti Dirbti.

r ”■ NAIJJIĖNŲ-ACME TelęBbott*
• Harold Ghristoffel (dešinėj) ĄlJU-Chabnęrs dirbtu

vės, Milwaukeęję, CIO-UAAV“ strųikįpi’ių prezideptųs, ro
do Walter Condroski, kuris nėra skutęs savo bazdos 
nuo streiko pradžios prieš 69 dienas, telegramų nuo fe- 
deralinių apsaugos viršiniųkų įsakančių grįžti dai‘bi- 
ninkųnię darban.

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 rast., 

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

Deodor St.. Indiana Harbor, Ind.;‘ 
Kasos globėjai: J. Balakas, 1414 
So. 49th Ct., Cicero, III, Alfons 
Masiulis, 3252 So. Halsted St.; 
B. Gųrskienė, 3252 So. Halsted 
Št.; Koresp.—K. Balčiūnas; Mar
šalka, 3521 W. 38th PI. Susirin
kimai laikomi vieną kartą į mė
nesį, kas ketvirtą sekmad., pir
mą vąlandą • popiet, Holly wood 
sveL 2417 W. 43rd St.

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

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

TURIU PARDUOTI pigiai ir 
greitu laiku ar aut mainų 5 flatų 
mūrinį namą, stl tavernų, n.etoli 
dirbtuvių, nėra /morgičįų ant na
mo. Priežastis liga. 1926 So. Canal- 
port Avė., arti Halsted St. CANal 
2945.

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

—Thomas' Janulis, 343U S. Mor
gan St.; Pnm. pagelb.—J. Mazi
liauskas, 3259 bo. Union Avė.; 
l\ut. rast.—P. Killis, 3347 South 
Lituamca Avė.; Finansų rašt.— 
Mart. Z. Kadziauskas, 5328 W. 
2ord Place, Cicero, III.; Iždiniji- 
kas—Franx Bakutis, 2603 VVest 
69th St.; Kontrolės rašt.—Adam 
Bųžinskas; Apiekunas iždo—J. 
Dimša; Maršalka—K. Visockis; 
Atstovas į Chicagos Lietuvių Au- 
d ij.,0 riją—Mart. Z. Kadziaųskas; 
Prižiūrėti sergančius narius 
Augustinas, 656 W. 35th St. Susi
rinkimus laiko .kas trečią antra
dienį kiekvieno mėnesio.

P

KEISTUČIO PAŠALPOS KLUBO 
VALDYBA 1941 METĄMS: Jos.

Sholteman—Prezidentas, 4508 S. 
Francisco Avė.; J. Stulgaitis — 
Vipe-pr'ez., 1531 So. 50th Court, 
Cicero,1 Iii.; Helen Chapas^—Prot. 
rast., 2441 W. 45 tn Place; Dr. 
F. A. Zubas—Finansų rast., 4276 
Archer Avė.; Dr. M. T. Strįkol 
—Klubo gydytojas, 4645 So. Ash- 
ląnd Avė., Tel. Prospect' 1930; 
Faul J. Ridikas—Iždininkas, 3354 
Sd. Halsted St.; Lucillč S. Dągis 
—Ęontroįės rašt., 2902 W. Per- 
shing Rd.; Nellie Viršila—Kasos 
Globėja, 3435 Sę. WalĮace St.; 
Frank Jakavičia—Kontrolės ko
misijos pirm., 2857 So. Emerald 
Avenue; Michael' R. Kazunas — 
Kl.ųbo legalią patarėjas, 69 West 
Washington St., 'tel. Central 
0592.

7 KAMBARIŲ medinis cottagp. 
Hot vvater šiluma. Turim parduoti 
dėl ligos. Kiekvienas pasiūlymas 
bus mielai priimtas. 44jl Grcn- 
shaw.

WHOLESALE FUR^ITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS,' 
6343 So. Western Avę.,

Chicago. UI. Tel. REPublic 6051

N. California Avė., tel. Armitage 
4290; Rast.—M.Čhėpul, 3327 Le- 
Moyne st., tel. Spąulding 7903; 
Ižd. kas.—L. SUiupas, 3636 North 
Avė 
rašt.
Avė, ........... .
glob.'—A. Luųgevicz, 
bansia Avė., t_l. 
Kas. pagelb. — 
Le Moyne St., . , 
7903; Maršalka — A. Kuprevičia, 
3448 Le Moyne St. Susirinkimai 
atsibuna kas pirmą kejtvirpąd-, 
Grigaičio svet., 3800 W. Armitąge 
Avenue.

tel. Spiaulding 0745: Fin.
B. Rogers, 2345 N. fcedz’ie 
tel. Spąulding 3180; Kas.

v «vZ, 1814 VVa- 
tel. Humboldt 2285; 
— S. Bunečkis, 3327 

tel. Spąulding

MORNINGr STĄR KLĮUBO VAL 
DYĖA 19’41“ METAMI: Prm.—Ąn 

tanas Šhimkus, ‘ Š123 Lyndal 
>Vięferpift».-—A. Sobbl, 19#

Mickewi.cz


8
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Atšaukė
NAUJIENOS, Chicago, UI. PJrmaiįlięni?, kęv<? $1, 1941

Darbininkai Nepaiso Unijos Grąsinimo.

bt šaukti
I lervos-

Chicagos sker- 
kurie , prižiūri 

suvežtus galvi
jų šėrimu.

Streikavę McCormicI

buvo padarytas 
ir i inge Amalgama- 
kur dalyvavo apie 

O. narių.
streikus atšauks ir

N AuJlENU-ACME Telephoto
Nealbodami unijos grasinimų ir 2,500 C1O pikielininkų baubimo, netoli du tuk-

• 4* ■stančiai asmenų sugrįžo darban Allis-Chahners dirbtuvėj, Milwaukeej.

C. 1.0. DARBININKAI NUTARĖ GRĮŽTI | 
DARBA TRAKTORIŲ IR McCORMICK 

DIRBTUVĖSE
Į Darbą Grįžta Ir Richmond—Rock Falls 

Streikieriai
Vakar po pietų C. I. O. strei

kieriai nubalsavo 
streikus International 
ter traktorių ir McCormick 
dirbtuvėse Chicagoje.

Nutarimas 
masiniame

Šiandien Gali 
Kilti Streikas

ŠITIEMS LIETUVIAMS PRIKLAUSO DALIS 
$33,398.00

Bonai Didžiojo Karo Veteranams

2,000 C I.
Panašius 

nutars y r' 
riai Richmond, Indiana ir Rock 
Fal's, III., streikieriai Harves- 
ter dirbtuvėse.

o traktorių darbininkai dirbs, 
kai dirbtuvės bus pranešti 
šiandien unija ir kompanija 
tarsis dienai nustatyti.

Traktorių streikas buvo pa
lietęs apie 6,50J darbininkų, 
6,000 McCormicke ir apie 1,600 
kitose dvejose dirbtuvėse.

Mitinge streikieriai išrinko 
delegaciją, kuri šiandien Wa- 
shingtone tarsis ap e galutiną 
ginčo išsprendimą ’ su Interna
tional Harvestcr atstovais ir 
nariais specialės darbo taryto;, 
kurią prezidentas Roo eveltas 
Daskvrė ginčams spredi karo
pramonėse.

Harvester-CIO 
Atstovai Vyksta 
J Washingtona
Streiką Spręs Ginklų Pramonių 

Darbo Taryba; Prie McCor- 
mick Ramu; Sako, Traktorių 
Dirbtuvės Neatidarys.
Kompanija taipgi nusprendė 

neatidaryti bent laikinai nei 
dirbtuvės Rock Falls mieste.

Suparaližuotų Visi
Judėjimą

šiandien į streiką gali įšerti 
600 darbininku 
dyklų jarduose, 
mėsos firmoms 
jus ir rūpinasi

Jie yra suorganizuoti į CIO j 
Skerdyklų darbininkų unijos' 
lokalą 44.

Dabar vyksta derybos su jar
dų kompanija, Union Stock 
Yards and Transit Company 
naujai sutarčiai sudaryti.

Reikalauja Pakelti Algas
Lokalas reikalauja pakelti al

gas 20 centų, duoti išimtiną 
pripažinimą, 8 valandų savaitę 
ir priimti atgal į darbą paša
lintą unijos sekretorių, Frank 
Monahan.

Kompanija jį išmetė iš dar
bo, kai Monahan įsakė darbi
ninkams nelioduoti galvijų iš 
vagonų, atsiųsti iš streikuojan
čios Wilson Packing Co., dirb
tuvės, Cedar Rapids, la.

“Baigtas Reikalas”
O. T. Henkle, komp. biznio 

vedėjas, sako, kad “Monahan 
buvo pašalintas už nepaklusnu
mą,” ir jo reikalas “yra baig
tas.”

Unija kreipėsi į maj. Kelly 
ir gub. Green prašydami jų 
galbos derybose.

Kiek laiko atgal “Naujieno
se” buvo rašyta, kad Illinois 
valstijos ižde yra $33,398, ku
rie priklauso didžiojo karo 
veteranams. Tie pinigai yra 
likučiai $55,000,000 bonais, ku
rie buvo išmokėti karo vete
ranams 1922 metais.

Pinigai užsiliko apskričio 
ižde, kai nei karo veteranai, 
kuriems jie priklauso, nei jų 
giminės, jei jie buvo mirę, ne- 
alsišaukė jų atsiimti.

Daug A įsišaukė.
Minėtam pranešimui tilpus

Vakarir Užvakar 
Chicagoje

•
• Didžiulis gaisras beveik vi

sai sunaikino didelį apartamen- 
tinį ir krautuvių namą ties 2210- 
2216 E. 71st Street. Padarė apie

; $30,000 nuostolių.
• Du banditai atėmė $1,200 

nuo savininkų Morris Clothing 
Company krautuvės, 212' South

pa-

Gary Plieno Darbininkai Sifeistunidyme

Garantijos Unijai
Kompanija skelbė, kad atida

rys dirbtuvę, pasiremdama ka- • 
ro pramonių darbo tarybos ra
ginimu kompanijai ir unijai 
darbą pradėti ir pavesti ginčą 
jai spręsti.

Kompanija tarybos pasiūlymą 
deryboms tuojau priėmė, bet 
unija pareikalavo garantijų, kad 
nebus diskriminacijos streikie- 
riams, kad kompanija laikysis 
pirmesnių susitarimų su darbi
ninkais, ir kad streikierių reika
lavimai bus pamatas tokioms 
deryboms.

šiandien Washingtone
Tarybos vice-prezidentas Wil- 

liam II. Davis tokias garanti
jas davė, ir tada unija sutiko 
derybose dalyvauti. Abiejų pu
sių atstovai šiandien bus Wash- 
ingtone.

“Tarnauja Federacijai”
CIO Ūkio mašinų unijos ly

deriai šeštadienį kaltino Chica- 
gos policiją “tarnavimu streik
laužiams ir bereikalingu žiauru
mu”, prie McCormick dirbtuvės, 
kur pereitą savaitę keliasde- 
šimts CIO streikierių gavo buo
žėmis per galvas ir buvo sun
kokai sužeisti.

Unija kaltinimus darė specia
liam posėdyje su majoru Kelly 
ir miesto tarybos Darbo komi
sijos narįais, aid. Murphy, Bow- 
ler ir kt.

Iškėlė Kapitoną 
Frank Demski iš 
Brighton Parko

Dabar Tarnaus Marųuette 
Parke (Chicago Lawn)

Per ilgą laiką buvęs Bright
on Parko nuovados kapitonas, 
?rank H. Demski, yra iškelia
mas į Chicago Lawn nuovadą, 
Marąuette Parke, prie 63rd ir 
St. Louis avenue. Kapit. Dem
ski buvo labai artimai susigy
venęs su lietuviais ir dažnai 
jiems patarnaudavo įvairiais 
reikalais. Nemažą būrį lietuvių 
jis dabar turės “globoti” ir sa
vo naujame distrikte.

Brighton Parke po kapit. 
Demskiu ilgai policisto pareigas 
ėjo brightonparkietis, Ben Sur
vilas. Jis pasilieka toje nuova
doje.

Kitos Permainos

• Prie 81-mos ir Peoria du 
vyrai atėmė $16, degtinės už $9 
ir automobilį nuo gėrimų san
dėlio savininko, Joseph Dingą, 
443 West 102nd Place.

Franklin, ir šešių kostumerių.
• šv. Kryžiaus ligoninėje mi

rė 60 metų moteriškė, Nora 
Rose, 3738 62nd Place. Eidama 
iš St. Nicholas' bažnyčios, 3721

, 62nd Street, ji pavirto ir sun
kiai susižeidė.

• Balandžio 5—7 Illinois val
stijoje įvyks įvairios Armijos 
Dienos iškilmės.

“Naujienose”, į redakciją atė
jo keliolikos laiškų, su pa-' 
klausimais, kur kreiptis, ir 
kaip patirti ar jiems dalis tų 
pinigų priklauso.

Illinois valstijos iždininkas 
Warren Wright taipgi gavo 
daugybę paklausimų nuo karo 
veteranų ir jų giminių su rei
kalavimais dalį pinigų jiems 
išmokėti.m

. , . i, NAlJJ in.h< V.‘ACM'Ė Tėiei>|iui<
Policija dalyvauja susistumdyme,:? kuris^^^o prie Carnegie-Illinois plieno dirb

tuvės, Gary, Ind., kada CIO piktietininkai bandė sulaikyti tuos darbininkus, kuriė 
neturėjo unijos narystes kortelių parodančių, kad duokles užmokėtos.

Ivėlė Ir Lietuvius 
Teisėjo Green’o 
Bylų Neaiškumuose

Policijos komisionierius All- 
man padare dar ir šias permai
nas: kapit. Ray Crane iš Hyde 
Park į Woodlawn; Thomas Con- 
nelly, iš Chicago Lawn į Burn- 
side, ir Walter Healy, iš Burn- 
side j Hyde Park.

(Brighton Parko nuovados 
kapitonu dabar bus Eugene Bar- 
ry iš Woodlawn nuovados.)

RADO žMOSįĄ 
NUSIŠOVUSIĄ

Parėjęs namo iš darbo, James 
Allmon, apšvietos tarybos tar
nautojas, rado savo 39 metų 
žmoną Cecelia, gulinčią negyvą 
ant kambario grindų, šalę gu
lėjo revolveris. Jie gyvena ad. 
257 W. Marųuette Road.

Sugražino 9-s Atgal į Kalėjimą.
Ir keli lietuviai yra įvehi į 

skandalą, kuris pereitą savaitę 
buvo iškeltas dėl neaiškumu 
miesto teisėjo Thomas A. Green 
automobilių teisme.

“Kyšiai” ir “Protekcija”.
Iš įvairių įrodymų, prokura

tūra valstijos, kuri dalyką tyri
nėja, spėja, kad kartais kyšiais, 
o kartais protekcija iš kalėjimų 
buvo paleidžiami pirm laiko as
menys, nubausti už įvairius nu
sikaltimus su automobiliais.

Kaip jau buvo rašyta, triukš
mas kilo, kai pasirodė, kad 30- 
čiai^dienų nubaustas chicag e- 
tis, Ennne-t Olin, 1509 N. Lock- 
wood buvo pa’eistas tik po pen
kių dienų kalėjimo už $165 ky
šį “sumokėta” “kam tai” kri
minaliam teisme. Teisėjas 
Green pasirašė įsakymą jį pa- 
liuosuoti, • pasiremdamas Ol'n^o 
“geru rekordu”.

9 Gražino į Kalėjimą.
Viso peranksti paleistų iš ka

lėjimo prokuratūra priskaito 
apie 20 žmonių, tarp jų lietuvį 
Charles Davis, 5648 Bishop st., 
ir Joseph Gičą, nuo 47C0 South' 
Ridgeway avenue. Davis buvo 
paleistas po vienos dienos, nors 
buvo nuteistas 15-kai, o Gičas 
atgavo laisvę atlikęs tik 23 is 
dienas 90 dienų termino.
• Davis tikrino, kad jis kyšių

niekam nemokėjo, bet jo žino-';, 
na apeliavo į Aleksandrą G. 
Kuinskį, ir tasai buk pavartojęs 
savo įtaką su teisėju Green jam 
laisvę sugražinti.

Kaip Davis, taip ir Gičas, kar
tu su septyniais kitais žmonė
mis, buvo sugražinti atgal į ka
lėjimą terminus užbaigti, 
buvo nubausti už neatsar, 
žinojimą automobiliais.

Visi
va-

Vėl Pakėlė
Mokesčius Chicagoje

T.............. ... .........................................................

Amalgameitų 
Paskaitos “This 
World of Ours”

Kaip Prailginti Gyvenimą

Michael J. Flynn, apskričio 
klerkas, paskelbė,.- kad mokesčių 
norma 1946 metams Chicagoje 
bus $9.50 nuo $£00, 4 centais 
daugiau, negu pelnai, ir tiek 
pat, kiek buvo 1936 metais.

(Mokesčiai bus aukštesni ir 
visam Cook apskrity j.)

---------   ... .Į. ,

Išvežė Townoflakieti 
Ligoninėn

Pirmadienį, nuo 7—9 vaka
ro kalbės Dr. Lawrence Jac- 
qu.es, direktorius Civic Medi- 
cal Center of Chicago.

Kalbės temoje, kaip prail
ginti gyvenimą (amžių).

Trečiadieniais yra klas<1'» 
kalbėjimo į publiką. Mokina 
gabus įprelegentas Leon Werch.

Šeštadieniais nuo 11-tos iki 
124os Ghicagos Universiteto 
profesoriai kalba daugiausiai 
kaip darbininkai turi atsinešti 
į apsigynimo klausymą.

< Diskusijos.
šeštadieniais nuo 1-rnos iki 

3 yal. popiet Town Hali mitin
gai, kuriuos veda “Daily 
Times” rašytojai, čia disku- 
suoja įvairiomis temomis. Na
riai yra kviečiami dalyvauti.

Tie $33,398 priklauso apie 
200-tains didžiojo karo vetera
nu. jų tarpe ir keliems lietu
viams, kurių vieni tebegyve
na, o kiti jau yra mirę. Že
miau seka jų pavardės ir ad
resai, kur jie gyveno po Did
žiojo Karo arba tebegyvena 
dabar:

Jiems Dalis Priklauso.
Frances E. Bigan, Joliet, 

Illinois;
Joe Galės, 3077 Cahimet 

avenue, Chicago;
5. Gaski, 2226 West 22nd 

Street, Chicago;
Joe Shinkus, 4111 South 

\Vood st., , Chicago;
B. S. Szukis, 2259 So. West

eri! avenue, Chicago;
Stanislaus A. Tom kis, 812 

West 33rd st., Chicago;
Mary Zeman, (įpėdine), 1758 

W. 21st St., Chicago. Gal lie
tuviai ?

Žemiau paduoti asmenys 
taipgi gali būti lietuviai:

Paul II. Resky, 5722 Mary- 
land avė., Chicago; k

John F. Page, 639 Dole s<|, 
Chicago;

Peter P. Kanes, 938 West 
33rd st., Chicago, ir

Thomas J .Martin,' Wauke- 
gan, III.

Mussolini — 
Kol Kas Gyvas

Kelios radio stotys, pasirem
damos buk tai pranešimais iš 
“Londono” ar “Jugoslavijos” 
šeštadienį paleido gandą, kad 
Italijoje revoliucija ir kad 
Mussolini buvo nužudytas.

Kaip Italijos valdžia, taip ir 
didžiosios žinių agentūros, 
United Press ir Associated 
Press tuos gandus užginčijo. 
Bet trumpam laikui Chicagoj 
buvo nemaža sujudimo.

• Dėkingas tėvas su ašaro<_ 
mis akyse dėkojo dviems moto
ristams, kurie penktadienį va
kare išgelbėjo jo 7 metų sūnų, 
Joseph F. O’Donnell Jr., 5850 
Kenmore avenue, nuo mirties 
Michigan ežere. Berniukas įkri
to į vandenį prie Thorndale 
avenue. Gelbėtojai buvo W. E. 
Gilman, 1612 Morse avenue, ir 
Joseph Chvalovsky, 1929 War- 
ner avenue.

• Federal Electric Company 
Chicagoj gamina armijai 30,000 
mažų sirenų kareiviams perspė
ti apie nuodingas dujas.

• 19-to wardo aldermanls^ 
Duffy turi padavęs pasiulyrų/ 
prailginti vasaros laiką iki pa
skutinio sekmadienio rugsėjo 
mėnesį. Tuo reikalu miesto ta
ryba laikys viešą apklausinėji
mą.

• Kriminalis teismas forma
liai kaltina 32 metų chicagieti, 
Walter Appelt, nužudymu salo 
žmonos meilužio, Joseph Lo- , 
renz’o. Tai įvyko kovo 10, prie \ 
Lorenz’o namų, 4521 Malden 
Street. Appelt’o žmona kiek lai
ko atgal užvedė divorso bylą.

• Cook apskričio iždas jau 
kuris laikas kolektuoja užsili
kusius personai property taksus 
su šerifo pagalba. Kasdien jie 
vidutiniai surenka po $3,000.

• Nukritęs nuo troko, į ku
rį buvo įsikabinęs “raidui”, gal
vą persiskūlė 16 m. moksleivis 
iš Lane High, Ray Denne, 1622 
N. \Vood. Apskričio ligoninėj. 
Nelaimė įvyko prie Western ir 
Belmont.

• čekių klastavimu ir sve
timų pinigų eikvojimu krimin. 
teismas kaltina 33 metų sekre
torę, Miss Lee Schuman, nuo 
6700 Sheridan Road. Ji išeik
vojo $3,000 “arkliukais lošti” ir 
“pragyvenimo išlaidas apmokė
ti”. Algos, ji aiškina, neužte
ko.

T0WN OF LAKE. — l ap
skričio ligoninę buvx> išvežtas 
apopleksijos ištiktas 57 metų 
lietuvis, William Tautraiz,' Jis 
gyvena adresu 4500 S. Wood 
Street. .

Liudys Prieš 
Savo Vyrą

APIPLėše
KONDUKTORIŲ

26 m. Robert Burns, 4519 
Wallace Street, buvo suimtas ii 
apkaltintas apiplėšimu gatveka 
rio konduktoriams, Theodore 
Stortz, 6247 S. Kilpatrick avė. 
Apiplėšimas įvyko prie 47th ir 
Normai.

z.,

Suėmė Už
Plėšimus

23 metų Nedra Evans liudys 
prieš savo vyrą, 25 m. William 
M. Ėyans, kuris savaitę atgal 
nudurk jos motiną. 2 metų sū
nų ir ją pačią sunkia i subadė 
su peiliu. Tragedija įvyko Ber- 
wyne. Evans išėjo iš lygsvaros, 
kai jo gražioji žmona Nedra

Prie 61st ir Dorchester avė. 
buvo suimtas apiplėšinėjimais 
kaltinamas ? Stanley _______ ----- _____
Galecki, nuo $820 .Ęscanab^ atsisakė ištraukti užvestą di-
avenue vorso bylą.

Kadangi armija ruošiasi pa
šaukti labai daug naujokų ba
landžio mėnesį, tai drafto tary
bų daktarams naujokus egza
minuoti pagelbės Chicagos svei
katos taryba, ir penkios priva- 
tiškos ligoninės, Englewood, 
Illinois Masonic, Walter Memo- 
riaL Danish-American ir Little 
Company of Mary ligoninė.

• Illinois Bedarbių šelpimo 
Administracija nutarė su birže
lio mėnesiu nebeskirti pinigų 
WPA pašalpos darbams. Ikišiol 
skirdavo po $160,000/ kas mė
nesį. U? tuos pinigus yWPA pa
rūpindavo darbus šelpiamiems 
bedarbiams. Administracija su
radusi, kad toks šelpimo būdas 
“nepraktiškas” ir “neekonomiš
kas”.

• Grupė chicagiečių sudarė 
sindikatą po vadovybe garsaus 
viešbutininko, A. S. Kirjiėby, iv 
nupirko Blackstone viešbutį, už 
$1,250,000 iš Metropolitan Life 
Insurance Company. Kirkeby 
operuoja Drake viešbuti Chica
goj, ir kelis garsius viešbučius 
kitose Amerikos dalyse.




