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HITLERIS JSAKE TANKAMS, ORLAIVIAMS 
IR PARAŠIUTININKAMS PULTI

Bulgarijos kariuomenė padeda naciams 
atakuoti graikus

BERLYNAS, Vokietija, bal. 
6 d. — Adolfas Hitleris, vy
riausiais vokiečių karo jėgų vir
šininkas, įsake vokiečių kariuo
menei pulti Jugoslaviją ir Grai- 
kiją.

Tankai, mechanizuota kariuo
menė, orlaiviai ir parašiutinin
kai šį rytą, penktų vai. 20 mi
nutę, pradėjo atakuoti minėtas 
dvi valstybes.

Hitleris pasirašė kariuomenei 
įsakymą, kurį propagandos mi- 
nisteris Goebbels perskaitė per 
radiją. Naciai kaltina Jugosla
viją todėl, kad ji atsisakė iš 
“ašies” valstybių sąjungos ir 
pradėjo bendradarbiauti su An
glija.

Vokiečių kariuomenė pradėjo 
puolimą keturiuose frontuose. 
Viena kariuomenė puola Jugo
slaviją iš buvusios Austrijos te
ritorijos, kita puola iš Rumuni
jos, o trečia puola Jugoslaviją 
iš Bulgarijos per Vardar slėnį. 
Ketvirtoji vokiečių.Jęarjuoinfenė 
pradėjo Graikijos 1 puolimą su 
tikslu pasiekti -fealoniką.‘. -

Hitleris kariuomenei paskel
bė, kad atėjo valanda pradėti 
kovą ir išvyti britus iš Europos 
kontinento. Jis liepė paruoštu 
britams antrąją Dunkirkę Grai
kijoj ir visiškai sunaikinti jų 
galią.

BRITAI GINSIS BALKANUOSE
Padės graikams ir 

jugoslavams
LONDONAS?"Anglija, bal. G 

d. — Britų valdžios atstovai šį 
rytą pareiškė, kad jie yra pasi
ruošę gintis nuo vokiečių nau
jai atidengtame Balkanų fron
te.

Britų karo vadovybė numa
tė, jog netrukus Balkanuose 
bus atidarytas naujas frontas 
ir tam reikalui pasiruošė.

Gen. Wavell kariuomenės 
dalys jau randasi Graikijoj ir 
jos pastos kelią priešui, kur 
tiktai jis stengsis prasiveržti.

Italai Jugoslavijos 
dar nepuola

BELGRADAS, bal. 7 <1. — 
Keliomis valandomis prieš na
cių invaziją, Italija uždarė.sa
vo sieną su Jugoslavija.

Fiume mieste italai dinami- 
tavo tarptautinį tiltą, kuris ski
ria dvi valstybes. Jugoslavų 
konsulas Fiume mieste apleido 
italų teritoriją.

Ligi paskutinio momento ita
lai dėjo pastangas išvengti vo
kiečių-] ugoslavų konflikto. Da
bar italai negaus žibalo, javų ir 
kitų reikalingų medžiagų iš 
Balkanų.

Jugoslavai pasitiki 
savimi

BELGRADAS? ~bal. 7 d.— 
Jugoslavijos kariuomenė pasiti
ki savimi ir mano pastoti prie
šui kelią.

Kroatų politikieriai manė 
skristi į Romą ir prašyti Mus-

Turima žinių, kad pirmieji 
puolimai vyksta pasekmingai, 
vokiečiai visur įsiveržė į Jugo
slavijos teritoriją, orlaiviai vi
siškai sutrukdė susiekimo prie
mones ir parašiutininkai nusi
leido strateginėse vietose.

Vokiečių bombanešiai išnaiki
no žymesnius jugoslavų aero
dromus, padegė angarus. Kai 
kuriuos aerodromus ima vokie
čių parašiutininkai.

BELGRADAS, Jugoslavija, 
bal. 6 d. — Hitlerio kariuome
nė įvairiose vietose perėjo Ju
goslavijos sieną šį rytą. Jugo
slavai visur pastojo jiems ke
lią ir veda smarkias kovas su 
įsiveržusiu priešu. Naciai du 
kartu bombardavo Belgradą.

Matyti, kad vokiečiai nori pa
grobti kai kuriuos strateginius 
punktus Vardar slėnyje, kad 
galėtų susijungti su italais Alba
nijoj. Jugoslavai jiems pastojo 
Įgelia. Jugoslavija nepuolama tik
tai iš Vengrijos pusės.

ATĖNAI, Graikija,- bal.. 6 d. 
— Vokiečių kariuomenė pradė
jo pulti graikų pasienio punk
tus. Padarė pakartotinus puo
limus Makedonijoj. Visose vie
tose graikų kariuomenė gina 
savo valstybės sienas ir pastoja 
kelią priešui.

solinio intervencijos, bet dabar 
jau pervėlu. Kariuomenė yra 
priešinga skridimui į Italiją.

Jeigu premjeras Simovič vis 
dėlto pasiųstų Maceką Italijon 
tai kariuomenė sudarytų naują 
vyriausybę, kuri tęstų žūtbūti
nę kovą.

Bulgarai padeda 
naciams

BERNAS, Šveicarija, bal. 6 
d. — Bulgarijos kariuomenė, 
kuri susideda iš 300,000 karei
vių, padeda nac’ams pulti Grai
kiją.

Didelė bulgarų kariuomenės 
dalis sutraukta prie Turkijos 
sienos. Jeigu turkai eitų pagel- 
bon graikams, tai bulgarai pul
tų Turkiją.

Manoma, kad vokiečiai pri
žadėjo bulgarams dalį Graiki
jos, todėl jie ir dalyvauja šia
me puolime. Visų akys atkreip
tos į turkų kariuomenę.

Naciai kaltina 
graikus

BERLYNAS~bal?6 d. — Už
sienio ministeris Ribbentrop 
šiandien informavo laikrašti
ninkus apie naujai susidariusią 
diplomatinę padėtį.

Jis paskelbė, kad vokiečių 
kariuomenė eina Jugoslavijon 
ir Graikijon tvarkos padaryti.

Vokiečių nota apie kariuo
menės pasiuntimą Graikijon 
buvo įte kta po to. kai karo Duvo jie klu po khi Karo i A J
veiksmai buvo pradėti. Vokie- Britai paėmė Adovą
čiai kaltina graikus dėl bendra
darbiavimo 
priešinimosi

su britais ir dėl KAIRAS, Egyptas, :bal. 6’ d. 
italams.

Adolfas Hitleris, iškoliojęs dabartinę Jugoslavijos 
vyriausybę vežikiškais žodžiais, vakar rytą pasiuntė savo 
kariuomenę Jugoslavijos teritorijom Hitleris nepripažįs
ta Simovičiaus vyriausybės, nes ji neteisėtu bildu pagro
bė valdžią ir nepildanti duoto pasižadėjimo-;“ašiai.” Fa- 
natizuotos Hitlerio bandos Jugoslavijon ir Graikijon neša 
mirtį, destrukciją, badą ir vergiją. Graikai ir jugoslavai 
pasiryžę gintis ir ginasi nuo Hitlerio invazijos.

RUSAI BUS DRAUGIŠKI JUGOSLAVAMS
Pasirašytas penkių 

metų paktas
MASKVA, bal. 6 d. — Rusų 

vyriausybė šiandien pasirašė su 
Jugoslavija nepuolimo ir drau
giškumo paktą, panaši] į paktą 
padarytą su Suomija. Lenkija, 
Lietuva ir kitoms valstybėms.

Nepuolimo paktas galioja 
penkiems metams. Už rusus 
paktą pasirašė Molotovas, o ju
goslavus atstovavo ministeris 
Gavrilovič ir pulkininkas Sa- 
vič.

Paktas buvo pasirašytas va
kar vakare ir spauda šiand’en 
jį paskelbė.

Pasižada respektuoti 
nepriklausomybę

MASKVA, bal. 6 d. — Pasi
rašytame sovietų pakte su Ju
goslavija abi valstybės pasiža
da respektuoti viena kitos ne
priklausomybę ir teritoralinį 
ntegralumą.

Jeigu viena valstybė butų 
priešo užpulta, tai kita valsty
bė pasižada būti draugiška.

Sutartis pasirašyta penkiems 
metams ir pradeda galioti nuo 
pasirašymo momento. Ratifika
vimo dokumentais bus pasikeis
ta Belgrade.

— Britų karo vadovybė skel- žiasi 6:20 v. v.

bia, kad į jų rankas pateko 
garsus Eritrėjos miestai Adova 
ir Adigrat.

Praeito šimtmečio gale italai 
juose smarkiai kovojo su etio- 
piečiais. Eritrėjoj britai vakar 
paėmė nelaisvėn 5,000 italų. 
Kita italų kariuomene demora
lizuota.

Britų kariuomene Awash 
upės slėniu artėja prie Addis 
Abeba. Vakar laimėjo vieną 
mūšį su italais ir randasi tik
tai 90 mylių nuo sostines.

Atidarys naują 
juros kelią

KAIRAS, .bal. 6 d. — Britų 
kariuomenė baigia supti Ma- 
saua uostą ir manoma, kad 
netrukus jis pateks į britų ran
kas. Britų laivynas neišleidžia 
italų laivų.

Britai nori greičiau paimti š 
stratęginį uostą, nes tada gale 
tų atidaryti naują juros kelią

Tikimasi, kad, Amerikos preky
bos laivai pradėtų plaukti per 
vandenyną ir per Raudonąją 
jurą, nes italaijau butų iš
stumti iš paskutinio šios zonos 
uosto.
/ - < '• -/..A. L x

ORAS
Chicagąi ir apylinkei fede 

ja'lio oro biuras Šiai dienai pr»t 
našauja? ,

Lietingas.
. Saulė teka 5:26 v. r., leid-

Britai paėmė Addis 
Abeba

KAIRAS, Egyptas, bal. 6 d. 
— Motorizuotos britų kariuo
menės dalys vakar vakare įžen
gė Addis Abeba miestan.

Britų kariuomenę lydėjo etio
pų kariuomenės vienetai.

Mussolini paskirtas vicekara- 
lius ir visa kariuomenė pabėgo 
iš etiopų sostinės. Manoma, kad 
italų kariuomenė ves partizanų 
kovą kalnuose.

Sostinėn skuba kitos britų ka
riuomenės iš kitų provincijų.

Kaip eina ginklų 
gamyba

NEW YORK, N. Y., bal. 6 
d. — Knudsen pareiškė, kad kul 
kosvaidžiai Amerikos dirbtuvė
se gaminami taip, kaip buvo nu
matyta komisijos paruoštame 
plane.

Jų gaminimas nesuvėluotas. 
60% naujai statomų ginklams 
gaminti fabrikų jau baigta.

Lengvų tankų gaminimas su
vėluotas, nes įrankiai teko ki 
tiems ginklams paskirti. Mažų 
ginklų pagaminama žymiai dau
giau, negu plane buvo numa
tyta. •

liuli seka Balkanų 
įvykius

WASHINGTON, D. C., bal. 
6 d. — Prezidentas Roosevel- 
tas ir tsekretorius Hull visą nak
tį sekė paskutinius Balkanų įvy 
kius.

Šiandien rytą užsienio depar 
tamęntas dar negavo jokio ofi
cialaus pranešimo apie naują pa
dėtį. • ■

Hull prabuvo užsienio depar
tamente ligi 1:30 ryto. Prezi
dentas pralaukė ligi pirmos nak
ties. Visi laukė Balkanų įvykių, 
bet nemanė, kad jie išsilies ši
tokia forma.

Knudsen pataria 
baigti streikus

NEW YORkTn? Y., bal. 6 
d. — William Knudsen, karo 
medžiagos gaminimo komisijos 
pirmininkas, vakar kalbėjo apie 
susidariusią padėtį karo pramo
nėje.

Jeigu norime, kad paruoštas 
ginklams gaminti planas butų 
išpildytas laiku, tai bent 90% 
dabar vedamų streikų turi baig
tis.

Knudsen nemano, jog yra rei
kalo pravesti naujus įstatymus 
streikų reikalu, bet reikalauja 
daugiau susipratimo abiejose 
pusėse..

Italai apkaltinti 
sabotažu

TRĖNTOnT-nTj., bal. 6 d. 
— 62 Italijos jurininkai šian
dien apkaltinti sabotažu. Jų lai
ve rasta dinamito ir paruoštos 
bombos. Laivas stovi Hoboken
uoste ir pakraščių sargybinių 
priežiūroje.

50Q italų jurininkų ir kari
ninkai iŠ Panamos kanalo siun
čiami į New Yorką. Kartu su 
jais atvažiuoja ir italų konsulas 
Panamos kanale.

Italų konsulas Bruni areštuo
tas ir teismo prgaų klausinė-1 

: jimas. -

RUSAI UŽVALDĖ LIETUVOS KOMUNISTU 
PARTIJĄ

Visus partijos darbus 
atlieka rusai

. KAUNAS, Lietuva, bal. 6 d.
— Maskva prisiuntė savo žmo
nių ne tiktai administracijos 
vietoms užimti, bet ir Lietuvos 
komunistų partijai tvarkyti.

Lietuvos Komunistų Partijos 
centro komiteto yra daugiau 
Maskvos prisiųstų narių, negu 
Lietuvos komunistų rinktų.

Visos partijos aparato atsa- 
komingesnės vietos yra prisių
stų rusų rankose. Lietuviški ko
munistai jaučiasi nuskriaustais 
ir skundžiasi “invazija”.i

Lietuviški bolševikai 
pavaryti

KAUNAS, Lietuva, bal. 6 d.
— Iš žemės ūkio komisariato 
išvaryti visi atsakomingesni sa- 
lioniniai lietuviški bolševikai.

Visus komisariato reikalus 
tvarko komisaras Sasnov su sa
vo pavaduotuoju Žitkov.

Valdžios steigiamų kolchozų 
specialistu laikomas rusas Nil<U 
tin, kuris tuo pačiu metu yra 
ir komunistų centro komiteto

Italai uždaro du 
konsulatus

WASHINGTON, D. C., bal. 
6 d. — Italijos ambasadorius 
šiandien informavo užsienio de
partamentą, jog gavo vyriau
sybės įsakymą uždaryti Detroi
to ir Newarko konsulatus.

Sekretorius Hull praeitą mė
nesį pareikalavo uždaryti šiuos 
konsulatus-, bet italai sakėsi, 
kad negavę tuo reikalu atsaky
mo iš Romos.

Italų ambasadorius dar nega
vo atsakymo iš Romos ir dėl 
paskutinių Hull įteiktų notų.

WASHINGTON, I). C., ba». 
6 d. — Jugoslavų ministeris, 
sužinojęs apie vokiečių pradėtą 
invaziją, pareiškė, jog priešui 
bus smarkiai priešinimąsi. x

Ministeris Fotič tvirtina, kad 
jugoslavų kariuomenė sulaikys 
vokiečius Balkanuose, nes ji ga
bi kalnų kovoms.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Vokiečiai tris kartus labai smarkiai bombardavo Belgra- 

ią. Pataikė į radijo stotį ir negalima gauti žinių iš Jugoslavi- 
os. Belgradas padegtas ir padaryta daug nuostolių.

— Jugoslavijos vyriausybė apleido sostinę ir apsistojo pro- 
incijos miestely. Paskelbė Belgradą atviru miestu, bet naciai 
ištiek jį bombarduoja.

— Vokiečiai su bulgarais puola visame graikų pasieny. Vo- 
iečiams pavyko pralaužti fronto liniją tiktai vienoje vietoje, 

jet graikai juos sulaikė antroje linijoje. Graikai sunaikino daug 
lacių tankų.

— Dvi bulgarų divizijos, kurios buvo pasiųstos pulti grai- 
us, perėjo pas graikus su visais ginklais ir karininkais. Pa- 
eiškė norą vesti kovą prieš vokiečius.

— Jugoslavijos aviacija bombardavo Rumunijos žibalo vers
mes ir svarbesnius miestus. Rumunijos diktatorius įteikė jugo-
jlavams protesto notą.

—- Rumunijoj paskelbta mobilizacija ir siunčiami kareiviai 
prie rusų sienos.

— Cordell Hull vyriausybės vardu pasmerkė vokiečių pra
dėtą invaziją Jugoslavijoj ir nacių pasielgimą pavadino bar
barišku.

— Amerikos vyriausybė nutarė padėti jugoslavams. Jiems 
bus pasiųsta karo orlaivių ir kitų ginklų.

— Allis Chalmers streikas išspręstas Washingtone ir pra
sidės darbai.

žemės ūkio skyriaus vedėju. Ne
trukus šiame komisariate neliks 
nė vieno lietuviško bolševiko.

Maskoliams nepatin
ka viensėdžiai

KAUNAS, Lietuva, bal. 6 d.
— Iš Rusijos atvaryti žemės 
ūkio komisariato valdininkai 
tvirtina, kad kliūtimi kolcho
zams steigti yra Lietuvos ūki
ninkų pasiskirstymas į viensėd
žius.

Komisarai davė kai kuriems 
bežemiams žemės, bet dabar vėl 
juos verčia dirbti žemę komu
nomis.

Atsisako jiems duoti reika
lingų ūkio priemonių ir neleid
žia įsikurti. Manoma, kad bus 
prisiųstas dar didesnits valdinin
kų skaičius “tvarkai” įvesti.

Sutrukdytas linų iš
vežimas Rusijon

KAUNAS, Lietuva, bal. 6 d.
— Kudirkos Naumiesčio linų 
apdirbimo fabriko “Suvalkijos 

rlinai”« tarnautojat» J. Mockaitis 
skundžiasi dėl nelemtas padė
ties.

Jis sako, kad fabrikas nega
lėsiąs pristatyti sovietų Rusijon 
tokio linų skaičiaus, kiek Mas
kva pareikalavo iš šio rajono.

Pirmiausia, ūkininkai nepri
statė tiek linų, o antra, elek
tros fabrikas neduoda energijos 
ir negalima pristatytų linų ap
dirbti.

“Kultūros vakarai” 
Stalino garbei

VILNIUS, Lietuva, bal. 6 d.
— Okupuoton Lietuvon kasdien 
atvažiuoja vis daugiau naujos 
“kultūros” atstovų.

Nesenai Kaune ir Vilniuje va
žinėjo Z. Akslerod ir E. Kagan, 
kurie ruošė “literatūros vaka
rus”. Jie įskaitė savo kurinius 
“genialiojo Stalino garbei”.

Subolševikinta valstybinė 
spaustuvė išleido J. Stalino 
knygpalaikę “Trys raudonosios 
armijos ypatybes”, kurios nie
kas nenori pirkti.
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From Lašt Week)
immigrants in the

have become an im-

©prtttg
Peace Conference, būt under no 
circuinstanceš were to be .prejudi- 
cial to the sovfereigrtity of Lithua- 
niė, and were to be more cleariy 
definėd at a proper time.

The Lithuanian National Council 
(Taryba) assumed the direction pf 
Lithuanian affairs and for sevėral 
months wide spread activities and 
negotiations were carried on for 
the attainment of the above de- 
fined ends. Gefman military admir 
nistration of Lithuania held the ac
tivities of Lithuanians eramped 
and the pressųre was exerted tb 
serve the intersts bf the reich. Un
der such conditionš Taryba fbr- 
mtilated the dėclaration of Lithu- 
ahian independencę on December 
11, 1917, in which the relations 
with Russia were difiriitęly severęd 
and thė elose relations wRh thė 
German reich were proposėd. Thip 
dėolaration would have givėh Ger
many strong argument for yetajp- 
ing Lithuania, and epsposing of the 
country in the manner it saw fit. 
Taryba found itself tfapped and 
disillusioned by thet attitude of 
the German attitude. To exfricate 
itself from the precarious position 
Taryba, on Febtuary 16, 1918, 
adopted a new resolution based op 
the princilpes pf selLdetermina- 
tion of all nations, proclaiming the 
restoration of the Lithųapian statė 
based on demoeratie priciples, with 
Vilnius as its Capital, and the se- 
paration of that statė from all the 
political bonds that existed witp 
other nations. At the šame time 
Taryba declared that the future 
form of Lithuanian governmept 

liberties, Lithuania began .to make and its relations with other nations 
rapid strides in eęonomįq,j finan- shall be as soon as possible defi- 
cial, and culturll realsih’. She won nitely determined by thė- Cohstitų- 
the recognltion as a separafe na- tional Assembly, convened in the 
tional entity in the empire, and as demoeratie mannr of all the inha- 
such was represented in the Rus- bitants of the country.
sian imperial durna by her depu- German reaction to this declard- 
ties. Hopes for the future grew tion wąs most unfavorable, būt the 
brighter continually. Lithuanian delegation sent to Ber-

The war of 1914-1918 made Li- lin induced Kaiser Wilhelm II to 
thuania one of the great battle grant the recognition de jure to 
battle fields. In autumn of 1915 the Republic of Lithuania on 
German armies drove from Lifhu- ruary 23, 1918.
ania Russian forces and adminis- (To be continued)
tration. Entire Lithuania was oc- 
eupied by Germans, who establish- 
ed military administration. Victo- 
nious Germany had severąl plans 
for the acquired territory. Then, on 
Jan. 22, 1917, President Wilson, in 
his message to Congress, formula- 
ted a doetrine, that “No nation 
shall seek to extend its policy over 
any other nation or peoplė...” 
which all beligerents accepted as 
a sound basis for the future peace. 
Germans began to solicit the con- 
quered peoples for joining the 
German reich, under the rtile of 
autonomy. Creation of Poland was 
the first step in that direction. In 
the meantime the .plans for Li
thuania were jpining of the coun
try with Prussia, adding to this 
kingdom all the Baltic regions and 
parts of White Russia.

Heeding the doetribe that “gov- 
ernments derive their just power 
from the consent of the governed”, 
German occupational military 
ministration desired to win 
Lithuanians for their cause by 
nouncing allegiance to Russia 
declaring the will to joln the Ger-1 
man reich. For this purpose per- 
mission was granted to Lithuanians 
to hold a conference by dūly elect- 
ed representatives of all the com- 
munities in Lithuania in Vilnius. 
Such a conferepce took place on 
September 17, 1917 and continued 
in session up to Sept 22, 1917.

This conference adopted a reso
lution providing for the creation 
of the Lithuanian statė within the 
Lithuanian ethnographic botinda- 
ries, including all such lands as 
wcre necessary to assure the Re- 
publie of Lithuania economic self- 
sufficiency. The resolution further 
provided for the adoption of the 
demoeratie form of government in 
the new statė and the recognition 
of the cultural and economic rights 
of the minorities. The telations 
with other statės was left for the 
constitutional assembly to be de
termined. The 
Germany were 
her recognition 
dependence and 
the best interesls of Lithuania at

(Continued
Lithuanian 

United States 
portant factor in defeating Rus-
sian prohibition of the Lithuanian 
print with Latin characters. As the 
Lithuanian immigration gpew in 
numbers and acąuired intelligent 
leadership, cultural actiyities have 
gradually increased. Publishing of 
Lithuanian newspapers, pamphlets, 
books, grew in votume and reached 
not only the immigrants būt also 
found way to Lithuania. By 1904 
Russian government realized that 
its efforts to suppress Lithuanian 
print and national aspirations were 
spent in vain. Therefore, it was 
found advisable to grant frėedom 
for the Lithuanians in this field.

Russo-Japanese war of 1904-1905 
undermined Russian autocracy. De- 
mand for liberation of the pepple 
increased. And, when the Russian 
armies suffered reverses in the 
theatre of war, revolution spread 
throughout the empire and reached 
Lithuania. In December, 1905, more 
than 2,000 Lithuanian leaders held 
a convention in Vilnius, which 
adopted a resolution demand- 
ing a complete autonpmy for 
Lithuania, surrendering of adminis- 
tration in Lithuania to Lithuani
ans, introduction of the Lithuanian 
language in schools and public of- 
fices, and many other .political, eco- 
nomic and cultural liberties. Most 
of these demands were granted and 
Lithuania regained her distinction 
as a separate national entity in the 
Russian empire. Since gaining such
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BUSYAND CAPABLE,ARMYdOSTESS
LIVES HER MOITO, ‘K® SM1UNG'

as Varioms (ypes of ėjitertainm^ht.
lt įš thė^, fbr ekfii^plė, Whb Jii- 

trhddcė the Įrišti iįlė $itlą 
come fbr thė Thųrsday tiigHt iittbt- 
mąl dahce$ in & If
a giri kttęfyę JĮ seiėctėė fitid 
to flttėfitf' ą iistifiĮy
bringš a gtbtip of het friėhds wįin 
het. The gtiėstš fifriyė qh thė NoMh 
Shore rbėdi tfey afą tnėt 
by pošt bUšęs. Thė dąnceš bėgin at 
8 ąnd end fit ii J. wįeri thė 
girls go hbniė. An orchėstra sobn 
wiit be formėd anąbhg thė tnUSięąl- 
ly ihėlihH Sbldiers tą tėblėcė 
volųhtėėr gtoiips thąt hąvė playėd 
to date. j

The army hostesses arrange all 
types of niass*"eAtertaihfnėnt, such 
as conėerts and playš. WPĄ leąd- 
ers are organizing ą chordl group 
apibng the men. Hlgh school and 
WPA bands make frequent visits. 
Tįvo Wė'ękė.į ągį&. , ^^6 Tepipiėion 
piąyed. Ąhb^e^’uithg ą ’girls ope 
of the dances offered to sing du- 
ring iptermissions. ‘

Of the recreatiohąl activities, 
only the athletic program, which 
incĮudęs bpjing, bąskętbą.il, bpwj- 

Į ing and thė likei is hahdled by. the 
mbfaie Office.’The rėšt iš a'rranged 
by the- hostesses.

(To be continued)

LY£

will be inducted on 
just three days before

a comparatively neyr 
the LYS, būt in the

The LYS Loses A Mėmber
There is one member of the 

who will have no part in the Ąiį- 
nual Easter Program. He is Lew|s 
Lėwandowsky, the fitst member of 
the Lithuanian Youth Sodiety to be 
drafted. He 
April tenth, 
Easter.

Lewis is 
member of
short time he has been with us he 
has becom quite popular. I arri sure 
he will make friends in the Army 
just as ųuickiy as he made them 
irt our orgąnization.

The members of the LYS are 
giving Lewis a little farewell party 
on Monday night at Mr. V. F. Be- 
liajus’ nevy studio, at 1028 Ea$t 
63rd Street.
Easter Concert

Don’t forgct our Easter Sundav 
.program next Sunday. It will be 
different and more interėsting than 
anything we have eyer presented. 

i Remember that the ptoceeds are 
going to a good cause; to keep 
Lithuania aliye at the National Folk 
Festival at Washington, D. C., by 
helping to send our dancing groUp 
there. Of course there will be dąiį- 
cing after our ptogram and we are 
surė that you will have an 
able time.
“The Chancellor of the

Exchequer”
In our acqųaintance series

enjoy-

relations w i t h 
conditional on 

of Lithuanian in- 
on her support Of

In our acqųaintance series may I 
present our trčasuret, Birute Krė- 
mianskas, who origihated this sė- 
ries. Birutė is a ch.artet me'mbėr 
of the Lithuaniąn Yoūth Society 
and also of the Lithuanian Ameri
can Historical Society, where slje 
holds the Office of Vice-president. 
Shė is a member of the LUC.

Having attended Central YMCA 
College, she is now going to 
Northwestern Univcrsity. By far 
she is the most splendid dancer of 
the grou.p, in fact, whenever oUr 
dancing instructor, V. F, Beliajus 
is iujable to be preseftt, Birutė įs 
calied upon to lėad the group. She 
has the abijity to cre^te ęew

Bačk in 1917 probably thėy ; 
would have been Voltmtėer Red 
Crosš workers, knitting šox and 
helmets ąnd making bandages at 
homes, or serving in hospitals oj? 
canteeps.

Today these capable wpihen who 
wa‘nt to do their bit in the defensė 
training progtam and who have 
met the stringent requirements 
have gonė into a new field of work. 
As hostesses employed by the arfriy 
they are “in the army now”, and 
the army is the better for their 
prescence, military folk agreė.

At Fort Sheridan, III., a recep- 
tion cenfer for the 6th corps area, 
twp of the three hostesses assigned 
to the .post are from tthe Milwau- 
kee area.

Good at Chess, Billiards
Junior hostesses are Misp Mild- 

red Cirklę, 611 E. Lake View av., 
Whitefish Bay, and Mrs. Gertrude 
L. Taugher, 770 N. Marsfrall st.

Miss Cirkle, slim, brown haired, 
brown eyed, -plays a ^įenny game 
of chess and is mor^than fide- 
quate with a cue—be it’ in billiards 
or dramaties. At one time she was 
principai in the ėlėmentary school 
ąt Marcy, Waukesha county; She 
taught in a goverrimėht school in 
PUerto Rico. She was stagė mahager 
and publieity chairman for the 
Wisconsin Players and worked ip 
personnel in a Milwaukee depart- 
ment store. When she was appoini- 
ed an army hostess she wės Xvork- 
ing oh her mfišter’S degrėe in giii- 
danęe at Northwęstern university.

All these accomplishments are Vi
tai tp Miss Cjpkle’s work in plarį- 
nihg entertainmėnt for the selec- 
tees at Fort Sheridan. l’ogethe'r 
thėy are a factor in whfit might be 
cąlled the ABCs of dn arlny hoš- 
tess^—abilįty, brains and cbarm.

Teacher, Cook Plays Bridgė
Mrs. Taugher, an attractive wo- 

man whose blond hair is touched 
with gray, as a junior hostess also 
is in cftąrge of rępreation activi
ties for the men at the post. Soop 
she will be in charge of the cafe- 
terja, doing the buying, planping 
and superyising the persOnhel. A 
home econoniics graduate frorp 
Stoūf Institute at Mehominie, Wls., 
she operated a tea shop in Mihvfitf- 
kee for years. She also taiight
sphool—rin Kbiyąunee, her home; ąt 
the Milwaukee VopątionąĮ šchopl
and in įoųisianą. Ąmpng her re-
cteątjohąl spcciąĮties is bridgė, ąnd 
she Wiil soon introdtiCe a šėfiės
of contract lessons, utilizing 1941 
rules. There will be bridgė fof be- 
ginners, top.

The sęnior hostess is Mrs. Annte 
Whelpley, whose expėrie'hpe wds 
gained in the Wbrld War. Šhė Wds 
a Red Cross worker in France, 
and after the armistice served in ą 
line of cornmupicątjp'h Cfinteerįs 
thete. Martied to ebhėėtt singej^, 
she traveled with her husband bę- 
•fore her a.ppointmeht fit Fort Shę- 
ridanj helpifig to manage ^his tou£s 
aijd fippeaHng oh thę. plątforip xVįtįh 
him. Šhe is ą yblihg IboRirig wp- 
tnaft, slim, failr hfiired sind bliįe

Becąuse the three hbstessės hfive 
been ąt the post pply ąince Fek' 
3, their work is conštąntly PhM- 
ging and expanding. /fhė^ frįxu£t be 
ėqual to efich iitūfiiitfn. Thėy 
mušt be versed iii ėtiqUėt fiš iiVeĮl

dance steps, and is an exccUent cidturc ^ chcd
ąocial danoer. ‘I&B geniai personali- ‘, ■ k.« 
ty and sup^-ddhcltig^Wk^ 
įndispensable to the elyb.

Alf and Al

T^JP

. U

Army Offėrs Wide 
Assignment List 
To Drafted Men

Registrą^ Mąy Afik For 
Particuiąf- SerVlčė.

A wide vątiply 6f assignmėhts 
to particulaP atrėš ot šėrvičes is 
offered in seleetive Service train
ing, aepording tp Information an- 
riodhfcėd by štate headquarters.

Cląssfflcatiėn cąrdš are madę odt 
feęępliąn ceptb'rs, on vhicįi all 

in/opfnfitidri abbut the regjstranĮ, 
inblllding his Čivii occupatioris, is 
iisiėd.

Thė fegįšttąnt may ąsk for as- 
Sjghinęnt to a fiarticuląr Service, 
£hd if liiš cjvil experience \var- 
raftiš it and the t e is a vaėancy h e 
yvHl ordinafily be assigned to ą 
j)ai’tipuląr sefvicc after the basic 
frfĮjding pCriod.

Bėtwpėh now and Jąly 1 the war 
depdHment is organizing severąl 
šignfil bąttąlipns of 542 men each.

These battaiibns reqūii'C a large 
ąųrhMt špėCiabsts.

Mėti \Vith ipp followihg qualifi- 
C^tipijs indy dsk fot' aššignment to 
ftlė signai ctffps: Aniateur padip 
bjfėtątors, typists, postai clerks and 
hiajl clfetkš, power and light spe- 
^iąiišts, iilihois Bell Telephonė Co. 
or \Veslern Union Telegraplt Co., 
garage men, storekeėpets, plumb- 
ėrš; draftsihch, hotcl clerks and 
cookš.

liėgisttanis cpialifįed in the foi- 
lovviffg dpPUP^tidns should ąpply 
fot assjghinentš xvith engineers: 
Coašt and gėodetic survey, riggers, 
ttiechabicši cąrpentets, čhfiijffcurą, 
tiraHsinen, statipnery engįhėmer), 
genėtai ėlectticiąiiš, firemen, mim- 
ebgraph operatOrs, rpad toller op- 
ėratotš, winch operators, sigp 
fiąiriters, (jdarrymen, motorpyclists, 
typists, cobblers and cooks.

jtpf prdhąnpe mork, eieptricians, 
ehaidieųts, welders, ipachinists, 
ttltrėt iąthp" operators and optician.s 
indy app'Iy, *

iJipptors, dėntišts^'ofgttnir Cherrj- 
jsfs, phfiripacjsts, os|ėopathS, chird- 
jifąctbrs and ambuįąnce dtiyęrs are 
įiepded in the medięal corps.

The irifaritry may have openings 
Fot clerks, bookkėėperš, typists 
sAvilchboąrd operators.

Thė cąvalry (in.echanjzed 
ho’ršes) haš ūse for chadffeurs, 
rago piecpanics, trųck drivers
ists, clerks, ra(|io operators, horse- 
shb'Otš, sdddlėrs and cobblei's.

Cjvil dngitfėėtš, electrlėians, 
syyitchboard operators, gąrage me- 
chahies, ėhautTėurs and truck driv- 
efš iiiay iippl.V for duty with the 
field .arlillėry.

V——u

The Orice-Oyer-

At reh^afsai Cėp-whiz? Mary 
Barnett sellihg tickeis for MR- 
MYN’s, “Carmen,” and getting all 
pf us “l)ębutfamp$,” tb go! Whiz- 
bąngt-Sapdara givės a party for BI- 
liUTĖ chorus; how syvcjegąnt! Al 
Zeinis always makos a swell push- 
ovėr AYith the g,alsi
feum Šteėrsį—

Wlio was it that asked the de- 
finition of a “charley-hprse,’’ lašt 
priday af rehearsal? No onC štili 
can’t figure out the wordj “hasso- 
relicvo.” ;

LAJ
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Tke World at a Glailce
r—

Dr. E. Q. I’unkay

sūr- 
catriė 
of a

FRANCE FĖLL
“I. Military VVeakness”

The rriilitary colląpse and 
rehder of France lašt May 
with the stupifying suddeness
stroke of lightning out of a clear 
sky. Two weeks after Hitler had 
Ifiūnched his offensive against the 
French Republic, her military pow- 
er was broken, and her morale waš 
so completely shattered that she 
gavę up.

In 1914, though invaded ąimost 
to Paris, France held the Germans 
at the Marne, then drove tfrem 
back some 50 miles. France in 1870, 
under the enfeebled rule of Napo- 
leon III, foųght Germany ior five 
months before She sued for peace. 
Būt in May 1940, the Frenčh Re
public went down for the count af
ter a forthight pf the lightning 
blpws of the sharp German

Why? Because of military 
pess, nątipnal disunįty, and 
matic folly and clumšiness.

sword.

and

and 
gd- 

> typ-

peijy-laugh—
Lopfcibgted—-“Come, Come Bpssy!” 

Eyęry time the boss goes opt, 
Thė rh'eii 1 Work plfty aboūl. 
’J’liėy laiigli imid loaf and fool Anf 

stall,
Ąpd dbn’t do įiny wbrk at all I!
1 th'ink jt is a shąiuc the way 
They lė^e their W0rk and goThey lėAfoj their 

and play. .
The ręason that I
Is thįs ——* ypu 

Bosši

get So crPss 
seę, Į am the

ęipdhopęr$—?
Ali old maid jš _ ‘ 

tttoihėr tbld- hėi; everything r 
and she believed it. . .

The s m a r t giri i s th e one wh o 
knows how tą refuse į kisš——with- 
buL being dėprtved of lt!

1 f Yvbifiėil thihk- 'ąįl.jni,en are alikė/ 
why Įst U tlipy are so parllčular 
in picking 'bne?/, > '
. . ' ■ f.-; v'-.-:

■ ■ .

DR; lAnŠMn, ftJEtflft 
SASSKRttE^EftY

? ‘‘'•Y Ji —

CAMBRIDG0, Mass. — Dr. 
Charles iį^ėk^ėij jjaįipian, 90, pror 
fessor-eni^^ė , šąnskrit ąt Haf- 
vard ąpc^an JnjternątionąĮlyJrecoį- 
ni?bd RuĮhdri^ į on ? Oriėjital įUęrą- 

k vj, j.
cėntly; Jie wfis >. hnėal dėstėhiSm

grąndspn o f J on a th an Tr um bul 1, 
coloriial. goVernor .of ępiuiėctiąa^/'?

a gal whose
-—

BOZO,

Dr

PIRMYN
SHARPS AND FLATS

A LITTLE EATE—
Būt nevprthpless, štili interesting 

are the ręports op the Truths an(d 
Cpnšequencės party held by PIR
MYN a couple of Saturdays ago. 
My eoTresporidefit has separated 
affair iflto Truths and Coilsequen- 
ces, so here goes—

o—o
TRUTHS—

The Šyrena Rose Room wąs filį- 
ed to capacity with friends, old and 
new. Sppnsors seen were Dr. Juška, 
Mr. and Mrs. Žukauskas, Mrs. <3tąii- 
kųs, Mrs, Krisciųnas and others I 
dp riot fėęall. In fact, most every- 
one wžis there with the exception 
of our prexy, who, we understand, 
was very occupied—above all 
$hin$s—furrjįtųre in ą diipę store. 
It does look sėrious in Johnny’s 
cąsę, dopsn’t it?

irthb highlightš of the evening 
ęppsisted pf nupibers very well 
f.ėiidered py the Girl’s Trio name
ly AMotį^ Grindinis, Edna Kazlaus
kai find Čhrištine Ktisciuhas, foj- 
Iowed by a tap dahce by our little 
Ida, who surprised not one, būt a 
nųmber of pėople by her splendijd 
daiicing ąbjlity. Also, our little 
lifiiian šfar took tfie house down 
byitorm tvitH. her nightingalp's 
voięe, Ą word of tfcdnks šhould 
be glyėp to Jiarriet Ruby> Epuria 
Ascilla, Victoria Deveikis, Mariau 
Paati, Gedmin Tumas, Walter Zem- 
giti, Joe Sta’hkūš, Stanley Stašaitis 
find Bron TartidliOii for their co- 

the affait a
And Bron Tartidlibri 
opęration in making 
hit, And now the—- 

f- '* ' T * • ** ’ *> ‘ J
v' O—O

" thorei i&. lėmon 
arpund yoų may be
BrbokS around, especiąlly if

cream 
sure to

weak- 
diplo- 
Those 

three factorš naturally react upbn 
each other. With the lašt twd I 
shall deal in a ląter columnj here 
I take up the vvcakness of the 
French army.

In a war with a powerful, highly 
trained enerpy likfe Germany, Sen
olis military vveakness may be 
quickly fatal. The weaknpsS of the 
French arrpy may be summed up 
in one word: BACKWĄRDNESS. 
Military progrpss had left France 
behind.

The French tried to fight the 
Second World War with the wea- 
pons and methods—even then not 
the best onęs—of the First World 
War. France forgot that immense 
advahcement had been made in 
military weapons and ideas since 
1918. She elosed her ėyes to the 
plain lessons of the 
German-Polish war of 1939, whep 
france’s ally was crushed in a 
month.

For at bottom tanks and ąrmor- 
ed cars and airplanes ripped through 
Poland likę a hurrieane. And the 
overwhelming superiority of the 
Germans in tanks, armored cars, 
and airplanes account mainjy for 
the lightning destruction of French 
military resistance. “Give us 
planes! Give us plapes!” was the 
agonized c^y of brave French 
troops hammered to pieces by Ger- 
many’s warbirds. France’s terrible 
vveaknęss in planes was also high- 
lighted by Premier Paul Reynaud’s 
frenzied appeal to President Roose- 
velt for aireraft of any kind.

Why was the French army so 
fatally weak in the decisive wea- 
pons of modern war: tanks and 
airplanes ? Why had the French Ge
neral Staff not profited by the 
cruel experience of Poland, plaip- 
ly the vietim of nazi tanks and 
aireraft?

France let old men dominate her 
military policy, men who contend- 
ed that Poland’s experience had no 
bearing upon their country, mep 
who believed in a defensive war 
of position. So France made a fetish

dcvastating

pie is tossed by Mrs. Krisciun. 
Poor Brooksie was nursing a swol- 
len jaw the next day. •

Joe Žukas and Brooks
affair as chaitmen of the 
very successfully.

Another item that attests
cess pf the party—Mr. Stephens 
dancing—uh, huh!

ran the 
fevening

the suc-

P. S‘~
SJeems our correspondent ran 

short pf Conseąuences. What’sa 
matter, my fran’?

is all over. I 
the

be-
I’m

pie 
find 
the

IT’S D0NĖ-*
And so “Capnen 

won’t attėtnpi to say whether 
affair was a success or nof, be? 
CSiuse this paper wėnt to press 
fore the end of the opera, būt
sure it was very much enjoyed and 
all hąd ąn ęnjpyable evenjng at 
Gobdman, afid laUr at Syrena at 
the buffet sdpper and dance.

—M. T. DOME 
fTlfe CISTOM tlAS ITS POINTS

Įn Ląpland, a suitor proposės 
marriage by requesting to cook 
coffeę in the bride’s home. If re* 
fušed by the pntents, he is reject- 
ed as a suitefr; if permittėd to ei>- 
ter thfe hbuse £nd cook and serve 
coffee, he is considered acceptable 
as a son-in-Uw.

of the Maginot line which raišed 
cjėfehše to the nth degtee.

One might a|tnpšt say—the Ma- 
ginot Line dėfeaied PrfinGfi. įflhfct 
line, whičh cost enough tb hfiVe 
purchased safety fer France threugh 
adequacy ef tanks and aitrai*, 
became beth te the Genėtai Stąff 
and te thė natien at large the sytn- 
bol of fibšelRte proteciion. Since 
it cbuld not be pierced—the Ger
mans turned that line; they did not 
break it—France was safė. Fof, if 
GerĮnąny wfcre so fpolish a$ (b try 
tp breąęh that impregnable line, 
then She would engage in a blood- 
letting compared with which the 
epstly attack on Verdun in the 
spring of 1916 was mere parade. 
So teasoried France.

When thė Frėhch startėd to 
build the Magjnot Linėį Bplglum 
wąs France’s ally, Būt by a mąs- 
ter stroke of diplomacy, Hitlėr de- 
tachęd this Bęįgian ally witji the 
fpol’S gold Of ą hon-aggrėssion - 
pfiet.

That defection left a ioųg, fevel 
0retch.. 6f the Fr^nch f rontiėf— 
from Menton to the seą—withoijt > a 
Maginot line, ant} in Šępteėhber. 
1939, proteeted ohly by scaltered 
eoneretė pillboxes for maehlne 
gims. By May, 1940, that flat 
streteh had bepn cpnsiderahly 
strengthened.

The French, refusing tp lehrn 
the lesspns from the Polish debaęlc, 
relied upon the Maginot Line to- 
gether with the much weaker line 
from Menton »to Durikirk. The 
Ftehch Genėtai Staff clbSed its 
eyes to the V/ide stpeteh of lėVel 
frontier between the Ąrdpnnes 
Mbųntains and the sea. Sp, while 
nazi Get-tnafiy prepared for War 
from 1933 ohwafd, by btiilding (he 
most powerful force Of tanks and 
aireraft inįi the vyorld, Lofus-eąter 
France sle£t op in her 
dream of1 falše sepurity. .

41 ♦>! ii hl h « l. < ' .

When Hitler |oospd his chįdned 
lightning on the Western Fr<jnt 
lašt May, France had squandered 
her days of gracę, and had small 
chance of stopping the onslaught 
of Germany’s firmored divislbns. 
Wjth so sjirp a chance bf sučcefcs- 
ful resistance, the French General 
Staff then committed the unpfir- 
dpnable military sin. TJiey marched 
the best of thė French army from 
the fortified frOntier into Belgiufri 
when that little nation was crush
ed under the German Jpggerpaut.

GpiRg to Įh0 fiid stiięken 
Bclgiųrn was then prijninai folly, 
particularly, after the Belgian King 
Leopold had foru up bis paęt of • 
alliance with France and Britąin. 
Būt it was also military suielde. 
For by leavirig the fortified line of 
the French frontier, thė French 
army, greatly oųtnumbered in man 
and overwhelmingly inferior in 
tanks and planes, exposed its bare 
breast to thte deadly ake thrusts 
of German armored divisipns ef- 
fectiyely supported by rpasses of 
aireraft. Since the French had sent 
their best troops into Belgium, and 
had left such importfint toSvrjs as 
Douėi and Vervihs, Aniiehs and 
AbbeviHe wcakly held by second 
rąnk troops under the copmįand 
of old, arrjiąble, retired colonels 
and genėtais “submerged upder 
wąves pf paperu”, the Gėhnkns had 
only to br.eąję thp Frenph front line.

Then thė nazi armored columns 
swung right and |eft, pųtting com- 
rnuriications behihd the broken 
ffont line, demoraližing the cOUh- 
try, making impossibte General 
Mauricę Gamelin’s intended coun- 
ter offepsive. tVith (he Germans 
sweeping dpivp upon pąnic-strick- 
ėtt Paris, the Frerich goyet'htfjent 
flod to Bordeauk. France’s military 
powęr had collapsed. To prevent 
continued resistance in Southern 
Fpance or in the French colonies, 
Marshąll Henri Petąin, dow l»e- 
come prime niinister, btpadcasf a 
rėquėst to Hitler for an arrhistice.

Thųs in a fortnight after the 
Germah war machihe, tnightjest in 
the world, had struck hepe, France 
grovelled in the dust of dęfeat and 
hymiliation. Her miljtary ppwer 
had collapsed likę fin ethpty bag 

je^ause she had tried to 
Second Wbrld War with

largely b 
fight the 
the weaponp apd ipethods pf the 
First World War. ■ - ,

For France had slėpt the Slccp 
pf the Lotus-eatep whilc aeross jthc 
narrow Rhine the German giant 
had been sharpening his mighty 
sword!

b%25c4%2585sk%25c4%2599tb%25c4%2585.il
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NAUJIENOS
“SAUSIEJI” IR KUNIGAI NORI ATSTEIGTI 
PROHIB1CIJĄ PENNSYLVANIA VALSTIJOJ

PRAPUOLUSIO LĖKTUVO KELEIVIAI

AREŠTUOJA MOTERIS TARNAUJANČIAS 
GĖRIMŲ ĮSTAIGOSE

Paskutiniu laiku Pennsylva
nijos valstijoje, Washington ap
skrity (county) teisėjas How- 
ar<CXV. Hughes, pasiremdamas 
187&\ metų įstatymu, kuris 
draudžia bent kų moterims 
dirbti įstaigose kur pardavinė
jama svaiginanti gėrymai, sua
reštavo didelį skaičių valgyklų, 
viešbučių, kliubų ir kitokių į- 
staigų patarnautojų. Tas suda
rė gana daug nesmagumo ne
tiktai areštuotoms merginoms 
ir moterims, bet ir įstaigų savi- 
ninkams-ėms.

ĮVykęs incidentas taip sujau
dino visos Pennsylvanijos vals
tijos valgyklų ir gėrimų par
duotuvių savininkus, kad ilgai 
netrukus reikalavimai pasiekė 
valstijos legislaturų tokį įstaty
mų panaikinti. Ir kovo 25 dienų 
šių metų įvyko valstijos sosti
nėj, legislaturos rūmuose vie
šos diskusijos, kuriomis remda
miesi valstijos legislatoriai įvyk- 
dins sprendimų. • ’ • • 1 t • I h •

Reikalaują Dviejų Bilių.
Viešose diskusijose dalyvavo 

vi^š 5,000 valgyklų ir gėrimų 
parduotuvių savininkų. Ir lig 
šiolei viešai nepaskelbtas skai
čius “sausųjų” — Anti-Saloon 
League of Pennsylvania, su į- 
vairių bažnyčių atstovais.

Valgyklų ir gėrimų parduo
tuvių savininkai reikalavo pra
vesti du bilius, No. 259 ir No. 
550, kurių vienas sutektų ly
gias teises moterims, kaip ir vy
ra ms/ dirbti įvairius darbus į- 
staigose, kuriose parduoVlafnd'f? 
svaiginanti gėrimai. Antras leis
tų laikyti atdaras įstaigas, ku
riose parduodama svaiginanti 
gėrimai, šeštadienių vakarais 
arba septintadienio rytų lig an
tros valandos? ? ‘ į '

“Sausųjų” Argumentai.
“Sausieji” su “bažnyčių at

stovais” statė griežčiausius rei
kalavimus prieš pravedimų virš- 
minimų bilių. Prieš buvo Dr. F. 
Scoot McBride, sausųjų lygos 
atstovas, Dr. William L.. For- 
ney, Viešpaties Dievo Vienybės 
sekretorius, Mrs. Ella Black val
stijos, krikščionių unijos prezi
dentė, (sakėsi atstovaujanti 30,- 
000 krikščionių moterų), Mrs. 
Madeline Moore, vietinė (Har- 
risburgho) ir kiti, jie pritruk
davo rimtų argurnentų savo dis
kusijose, tad dėl šalies ir žmo
nijos labo reikalavo uždrausti 
moterims bent kų dirbti įstai
gose kur pardavinėjama svaigi
nanti gėrimai. Jie siūlė net vi
siškai panaikinti svaiginančių 
gėrimų viešų pardavinėjimų, at- 
steigiant prohibicijos laikus.

“Geresni Darbai”.
Philadelphietis Charles Mel- 

chiorre užklausė “sausųjų” at
stovo Dr. McBride kų darys 
135,000 Pennsylvanijos valstijo
je merginų ir moterų, kurios 
dabar pelno pragyvenimų sau ir 
savo šeimynoms, dirbdamos į- 
vairius darbus gėrimų įstaigo
se? Dr. McBride pasididžiuo
jančiai atsakė: “O jos gali dirb
ti geresnius ir naudingesnius 
darbus”.

Klausėjui paprašius nurodyti, 
kur ir kokius, “sausųjų” atsto
vas taip suklupo, kad iš visų 
svetainės kampų ir iš visų ga
lerijų plaukė švilpimai ir bau
bimai.

Tada valstijos gėrimų kon
trolierių pirmininkas Joseph 
O’Brien užbaigė, pareikšdamas, 
kad gal Dr. McBride turi min
ty padėt jas ant valstijos pa
šalpos (relief).

Iš diskusijų buvo aišku, kad 
“sausieji”, su pagalba “bažnyti
nių”, yra pasiryžę vesti kovų 
atsteigimui prohibicijos laikų. 
Bet vargiai jie to atsieks, nes 
didžiuma valstijos legislatorių 
ir gėrimų kontrolierių rodė di
delio palankumo už gėrimų 
pardavėjų siūlomus bilius.

Minia “šlapių” Delegatų.
Pittsburgho Gėrimų Parda

vėjų Draugijos delegatai apie 
100 valgyklų ir gėrimų parduo
tuvių savininkų buvome apsi
stoję Columbus viešbuty, tiktai 
skersai gatvę nuo sostines rū
mų sodo, Tiktai per sodų per
eiti reikėjo lig sostinės rūmų. 
Nuvykę prie sostinės rūmų apie 
10:45 ryto jau radome tūkstan
čius delegatų iš visų valstijos 
kampų. Kiti tūkstančiai iš visų 
pusių traukė prie sostinės rū
mų,1 kur ant laiptų buvo tvar
komi paveikslų traukimui. Bet 
nebuvo įmanoma tokių minių 
sutvarkyti. Kiek paveikslų buvo 
nutraukta, tai visuose buvo vie
nų priešakis, kitų užpakalis.

SU VELYKŲ PIRKĖJAIS

NES NĖR GERESNIS DOVANOS UŽ 

ŠVARIUS BALTUS PAKELIUS SU JŲ

l Velykų pirkėjai ir visi'■ rūkytojai, 
kurie pageidauja kuo-puikiausią rūkymo 
malonumą, ne ras geresnio už Chesterfield 
•. • deltogi, jog puikiausi tabakai iš mūsų 
Pietšalies sumaišyti su brangiais aromatiš
kais tabakais iš tolimos Turkijos ir Grai
kijos duoda Chesterfield aiškiai Lengvesni, 
Vešesnį, tikrai Geresnį Skonį.

DELTOGI JIS VADINAMAS
RŪKYTOJO CIG ARĖTAS

lietuviai yra 
lietuviškame 

tarp tautiškose

Atrodykite Metus Jaunesni 
NATŪRALIAI ATRODANTI

Dantų Fleitai

50
ii iki

$35
1 Apkain. 

Nemok.
Hejna Bros

VISUR KUR

4i«wi

KO

Lavrndale 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.

esterfield

■

draugi x<aV’ _

MAUJTENU-ACME Telephoto
Pagarsėjęs Clevelando operacijų daktaras, Dr. George Crile, Mrs. Crile (kai

rėj) ir Mrs. James Cox, Jr., buvusio Ohio gubernatoriaus marti, buvo tarp šešio
likos keleivių skridę Eastern linijos orlaiviu, kuris buvo pražuvęs ir vėliau at
rastas nusileidęs Floridos balose,.

“Galiorkoj”.
Apie 11 valandų visi suėjo į 

legislaturos rumus, kur prasi
dėjo diskusijos ir sprendimas. 
Kadangi svetainėje visos publi
kai skiriamos vietos buvo iš- 
anksto užimtos “sausųjų” ir 

r

“bažnyčių” atstovų, tai musų 
delegacijai prisidėjo keltis į 
aukštesnes galerijas. Bet aš tuo- 
mi nenusivyliau, nes gavau pro
gų arti įsižiūrėti į auksu išpuoš
tas lubas, kurios buvo įdėtos 
apie 90 metų atgal, kųonlėt 
Pennsylvanijos valstijoje buvo 

atrasta aliejus ir kitos brange- 
pyfyės, Arti įsižiūrėjus j auksu 
išpuoštas lubas, žiūrėtojo akis 
trauke ne vien tiktai auksas. Ir

Jusi architektūra, žiūrėtojų akis
z* . • , • . • t

vilioja nemažiau už patį auksų

• Copyright iHt, 
LiooirtA Mm* 

ZtoccaC*

Bilius Spręs šių Savaitę.
Apie 1 valandų po pietų “sau

sieji” su “bažnytiniais” dar ban
dė savo nevykusias diskusijas 
tęsti ilgiau. Bet valstijos gėri-

paskelbė, 
ir “sekan- 

lęgislato- 
ar atmeti’

Joseph M. O’Brien 
kad laikas išsibaigęs 
čių savaitę valstijos 
riai bilių priėmimų 
mų išspręs.”

Tada vėl delegatai kaip jura 
pradėjo siūbuoti apleisdami sos
tinės rumus. Harrisburgo mies
te prisipildė visi viešbučiai, val
gyklos, krautuvės ir net gatvė- 

apie povakarį jau buvo galima 
lengviau atsikvėpti, nes didžiu
ma delegatų jau buvo išvykę į 
namus, likusieji irgi apleisdinė- 
jo savo valstijos sostinę.

Miestas Mažas.
Pats Harrisburgo miestas 

kaipo Pennsylvanijos sostinė, 
didelių ypatybių neturi, kad ga
lėtų žavėti ar įdominti lankyto
jus. Tik pervažiavus garsiųjų ir 
puikiųjų Susųuehanna upę, už 
vieno skersgatvio ir sostinės rū
mai. Keletas gatvių už sostinės 
rūmų — ir visas Harrisburgo 
miestas.

Lietuvių Daugiausia.
Man kelionė prisėjo atlikti 

autobusu. Sankeleivių sudėtis 
buvo “tarp tau tiška”. Bet iš visų 
tautų didžiausia atstovybe buvo 
lietuvių, nes iš 40-ties delegatų, 
tarp kurių buvo italų, vokiečių 
lenkų, žydų, rusų, slavų, grai
kų ir nemažas skaičius “beta li
čių”-, kurie save vadino ameri
konais, lietuvių buvo net septy
ni, šeši vyrai ir aš. Kadangi ga
na daug delegatų vyko privatiš- 
kais karais, tai ir ten lietuviai 
turėjo didžiumų, 
kad Pittsburgho 
veiklus netiktai 
veikime, bet ir 
biznio, ar kitokiose organizaci
jose atsižymi aktyviškumu.

Nors jau savaitė laiko praė
jo, bet buvę kitataučiai delega
tai dar negali užmiršti nė su
prasti ,kodėl lietuviai pralenkė 
visas kitas tautas. Kitų tautų 
vienas ar du vartojo savo kal
bų, 0 lietuvių kalba visuose ke
leiviuose ėmė viršų.

S- V. J. KoliČienė

Stasiui Bakanui 
Padaryta Operacija

Guli Miesto Ligoninėj.
PITTSBURGH, Pa. — Nau

jienų Pittsburgho skyriaus ve
dėjas, SLA 3-čio apskričio sek
retorius ir senas Pittsburgho 
lietuvių veikėjas, S. Bakanas, 
šiomis dienomis turėjo pasiduo
ti lengvai operacijai.

Kadangi S. Bakanas dirba 
miesto ligoninėje, tai ten pat ir 
dabar randasi. Šiuos žodžius 
berašant teko kalbėti per tele
fonų su Bakanu. Iš jo kalbos 
nebuvo galima pastebėti baimės 
ar nusiminimo. Ir be abejonės, 
kad viskas jo sveikatos naudai 
baigsis. Aš šia proga linkiu sa
vo bendradarbiui S. Bakanui 
greito ir laimingo pasveikimo.

Draugė

Tubelienė 
Pittsburghe

Pittsburgho Lietuvių Komite
tas, Lietuvai Gelbėti surengė 
trejas prakalbas, kuriose turėjo 
kalbėti buvusio Lietuvos minis- 
teriiį pirmininko velionio Tūbe
lio žmona, J. Tubelienė.

Kovo 30-tų prakalbos įvyko 
S. S. daly, Lietuvių Piliečių sve
tainėje. Publikos buvo prisirin
kę gana daug ir aukų Lietuvos 
reikalams surinkta apie $30.00.

Kiek teko girdėti, tai publika 
kalbėtoja pilnai pasitenkinusi.

Kovo 31-mų buvo surengtos 
prakalbos Duąuesnc, Pa., kur 
irgi buvo geros pasekmės. Tik
tai balandžio pirmų dienų atro
dė lyg tai butų tikslus tos die
nos papročių atlikimas suviliant 
publikų. Bet tikrenybėje nebuvo 
suvylimas, tiktai kalbėtoja bu
vo susirgusi ir todėl negalėjo 
pasakyti prakalbos N. S. daly, 
kur buvo gana daug publikos 
prisirinkę ir daugelis labai ap
gailestavo, kad negalėjo išgirs
ti ir pamatyti viešnios.

Northsidietė

PASIŪLOS PAVASARIUI 
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS 

čia Nereikia Cash
Rolė—ioo ket. pMų ...............  $1.00
Skystas Stogams Cementas. 

(5 gal. ken.) Gal.
VVallboard—dideli fcmotal, pėda ____  2c
Plasterboard, pėda ..........   2c
Maliava, reg. $1.9ft, specialiai $1.25 
2x6, speciali kaina, pėda ___ ___  3*4®
Cedrinlai Postai (7 pėdų) ........  10c
116 Obliuotos ir pritaikytos lentos l%c 

pž pėda
Taipgi Cementas, Smiltys, Žvyrą! 

NEREIKIA CASH
Apskaitliavinias ir Pristatymas Dykai

ALBERT LUMBER
& SUPPLY CO.

3800 SO. WESTERN AVENUE 
Tel. LAFayette 2101

Atdara kasdien 7 v. ryto iki G v. v., 
nedaliomis 8 v. r. iki 12 vai. dienos

T A II DVI/1 BusI turtinges- nU I I Iki nis ir laimin" invi ■■Ogesnis. Turėsi 
UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
Mokame 314% Dividendų 

2202 W. Cermak Rd. Cana! 8887 
Ben. J. Kazanauskas, Sec.

TvmsS $1,000,000.00

TONY LUKOŠIUS
. Geriausias Brighton Parko

DRABUŽIŲ 
VALYTOJAS

2555 W. 43rd St.
Reikalui Esant šaukite:

Tel. Lafayette 1310

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

Pieitai.
Pataisomi

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA
— iš stoties, —

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vat vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitas įdomias 

pranešimas.
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PublisKect Daily Except Sunday by 
The Lfthuaniah News Pub. Cd.,- Ine.

1730 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

Sūbscription Rates: 
$6,00 per year in ęanąda . 
$6.00 per year outside of Chicago 
$8.00 per year in Chicago 

3c per copy.
Enterėd as. Sėcond CIaSš Mattėr 

Marčh 7th 1914 at the £ošt Office 
of Chicago, ,I1L under the act of 
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Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius., Leidžią Nau
jienų Bendrovė, 1739 £>• Halstęd St, 
Chicago, III. Telefonas Canaf 8500.

I
$8.00

1.50 
.75
3fc 

18c 
75c

Cli'fčago  j e^-paštu:
Metams _____ ____ ______
Pusei mėtų __ i__________
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams______
Vienam mėnesini 

Chicagoj per išsiuntinėtoj us:
Viena kopija________ ___
Savaitei _____ ___ ___ ___
Mėnesiui __________ ____

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: (Atpiginta)

Metams . ................   $6.00
Pusei mėtų ................ 3.25
Trims mėnesiams _______ 1.75
Dviem mėnesiams ... .......  1.25

i Vienam mėnesiui_______ - .75
Užsieniuose:

Metams ........   $8.00
Pušei mėtų ___     4.00
Trims mėnesiams...... ......  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Mėnėy

Orderiu kartu su užsakymu.

Karas Balkanuose
Seknradienio ryte Hitlerio armija įsiveržė į Jugosla

viją ir Graikiją. Yra žinią, kad puolime prieš Graikiją 
dalyvauja ir bulgarų arniija. Tokiu biidū yra įtrauktos 
į karą dat dti valstybės; kurios ligi šiol stengėsi būii 
neutralios.

Kafaš Balkanuose, kuris ėjo tarp italų ir graiką, 
dabar aj&nš visą Balfcanį pusiaušalį. Vargiai galės iš
vengti įsivėlimo ir Turkija. Susidaro naujas svartmfe 
karo; frontas,-kūris £ali laikinai nustelbti nacių-anglų 
grumtynes šiaur-vakarinėje Europoje.

Hitleriui šitokia atmaina karo’ eigoje nėra pagei
daujama. firmą kartą dabartiniame kare Hitleris bu
vo priverstas daryti žygį, kurio jisai nenorėjo. Jo stra
tegijos vyriausia taisyklė — vengti karo dviejuose fron
tuose. Šituo tikslu jisai 1939 m. rugpiučio mėn. 23 d. pa
sirašė nepuolimo ir draugingumo paktą su sovietą Ru
sija.

Tilo pačiu tikslu Hitleris karo pradžioje visu smar
kumu puėlė Lenkiją, bet per 8 mėnesius beveik nieko 
nedarė vakaruose. Tik po to, kai Lenkija buvo sutriuš
kinta ir padalinta tarp Vokietijos ir Rusijos, naciai 
pradėjo ofensyvą prieš Norvegiją, Holandiją, Belgiją ir 
Francuziją. O kuomet šios šalys buvo parblokštos, jie 
ėmė pulti anglų salas.

Bet čia Hitlerio planai tapo sumaišyti. Dar nepa
baigęs “klupdyti” anglų, jisai yra priverstas siųsti savo 
šarvuotas divizijas ir oro jėgas į piet-rytini Europos 
kampą. Bus labai įdolnu pažiūrėti, kaip jam šiame fron
te seksis. Balkanų užkariavimas, veikiausia, neis taip 
sklandžiai, kaip “blitzkriegas” prieš Hplandiją, Belgiją 
ir Erancuziją. ’

Naciai gali būt sulaikyti Jugoslavijoje ilgam laikui. 
Kiekviena • savaitė, kurią jie tenai sugaiš, grumdamiesi 
su serbais ir graikais, bus laimėjimas Anglijai. Anglija 
turės progos per tą laiką! gauti daugiau pagalbos iš 
Amerikos.

Tačiau, jeigu Hitleris ir greitai užkariautų Balka
nus, šis k^ras naujame fronte vistiek padarys jam la
bai skaudžių, gal būt, neatitaisomų nuostolių. Iš Balka
nų Vokietija gauna daug maisto produktų, žaliavų pra
monei ir gasolino bei aliejaus. Karas, nežiūrint kaip il
gai jisai tęsis, didelę dalį tų medžiagų sunaikins. Gele
žinkeliai ir tiltai btis suardyti, prekių transportas su
irs.

Be to, šis karas Balkanuose gali pagreitinti Itali
jos žlugimą. Jos kariūofnenę Albanijoje dabar puls nė 
tiktai graikai, bet ir pietį slavai. Anglų laivynas galės' 
vartoji Jugoslavijos uostus Adriatiko juroje ir visas ry- 
tinisJltalijos krantas bus- išstatytas anglų laivų ir avia
cijos smūgiams.

Mūšiai Jugoslavijoje ir Graikijoje nenulems visč 
karo, neš svarbiausias karo frohtas, kaip buto, taip ir 
tebėra vakaruose, aplink anglį salas. Bet šita kova pa
darė Hitleriui nelauktų komplikacijų, kurios gręsia iš
blaškyti jo pajėgas.

Maskvos Sutartis s« Jugoslavija
Prieš įsiveržiant vokiečiams j pietinių slavų ir grai

kų teritorijas Maskva ir Belgradas paskelbė, kad sovie
tų valdžia pasirašė su Jugoslavija nepuolimo ir drau
gingumo sutartį. Aišku, kad' tai buvo padalyta dėl pro
pagandos.

Maskva neis į pagalbu Jugoslavijai. Jeigu ji ir no
rėtų jai padėti, ji negalėtų jos pasiekti. Jugoslavijos te1^ 
ritoriją skiria nuo sovietų Rusijos sienos Roinanija ir 
Ėulgarija, kurias naciai jahi seniai yra okupavę. O ma^ 
nyti, kad rusai puls nacius tose šalyse,’ nėra jokio pa
grindo.

Bet pats faktas, kad Stalinas paskelbė savo “drau
gingumą” Jugoslavijai, yra reikšmingas. Maskva jau
čia, kad Hitleris, pradėdamas didelį karą Balkanuose, 
įsivėlė į pavojingą avantiūrą. Jeigu jshn pasišėks, tai 
buslsmugis Rusijai, nes ta slavų1 apgyventoji sritis pa
teks į nacių rabkas. Pateks j jų rankas ir Dardanelai, 
apie kuriuos Rusijos imperializmas svajoja nuo senįapie kuriuos Rusijos imperializmas svajoja
laikų. j '

O jeigu Hitleris tenai bus sustabdytas, tai nacių 
prospektai laimėti dabartinį ka^ą pasidarys labai abė-

DAR NEPABUDOIŠDAVĖ POUM VADĄ. IS- 
FANUOS FAŠISTAMS
Ispanijos pilietiniame kare, 

respėLlikos gynėjų pusėje, vei
kė rieskaiflinga, bet labai jud
ri kairiųjų socialistų grupė 
POUM, kuri vienu laiku buvo 
susijungusi su trockistais, bet 
paskui su jais susipyko. Tos 
grupės vadas Joaųuin Mąurin 
karo’ metu nežinia khr dingo. 
Ispamjoš loyalištų tarpe pa
sklido gandas, kad jį pagrobė 
ir išgabeno į Rusiją sovietų 
žvalgyga GPU, kuri Ispanijoje 
vykdė terorą prieš socialistus, 
anarchistus ir kitus Maskvos 
priešus.

Bet švėdijos laikraštis “Ti- 
dens; Ėoešt” praneša, kad Joa- 
quiii Maurin dar tebėra gyvas 
ir sėdi Ispanijos
Laikraštis sako, kad Maurin’ą 
buvo pagrobę sovietų žvalgybi
ninkai 1937 m1, ič laikę, kalįio 
kalinį, sovietų laive Barcelonos 
uoste. Prieš pilietinio karo pa
baigą bolševikai atidavė Mau
rin’ą į gen. Franco rankas. Is
panijos fašistų teismas pasmer
kė POUM vadą 15 metų kalėti. 
Šitas žinias švedų laikraščiui 
suteikė Maurin’o žmona.

Tai patvirtina daugelio Ispa
nijos .respublikos koVėtėjų 
nuomonę, kad Ispanijos pilieti
nio karo metu Stalinas slaptai 
kooperavo su gen. Frapco.

kalėjime

LIETUVOS ST. SEIMAS

Kaip rusų batas mindžioja Lietuvą
• • • » • • • -•
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šveicariečių socialdemokratą laikraštis apie maskolių 
šeimininkavimą Lietuvoje.

i.-x- • t •

Pereitame SLA seime, Chi
cago je, kai kurie delegatai ir 
spaudos atstovai, matyt, mie
gojo, nes “Vienybė” įdėjo to- 
'kią Domo Klingos pasaką, 
kad —

“...Grigaitis pabaigoj sėį- 
hiq buvo patiekęs režoliuci- 
ją, duodančią Aį>$viefhš fcd- 
ifiisijai teisę redaktorių Ceri- 
zurūoti. Bet toji rėzoliūcija 
tapo atmesta.”
Chičagos seime Grigaitis vi

sai nebuvo rezoliucijų komisi
joje ir jokią rėzoliųcijį šėifriūi 
nesiūlė. Jisai ėmė balsą, tiktai 
svarstant rezoliuciją prėfeistO 
prieš Lietuvos okupaciją, ir Ši
ta rezoliucija praėjo bevėiL 
vienbalsiai — tik 3 komuiiistai 
balsavo prieš, o K. Jurgėlioriiš 
ir keletas kitų “bendrakelei
vių” šušifaikė ūūo1 iftfšAriMo'.
1 Kitoš rėžolfu’cijėš1, kuri ne
praėjo, Grigaitis riehėhlė ir už 
ją nebalsavo, nes joje nebuvo 
paminėti svarbiausieji faktai, 
kurie buvo iškelti seimo deba
tuose (apie finansinį SLA sto-

i redak te
toje rėzoliucijoje nebuvo

VyrTa’h'šiaš šotialdėmokratų 
partijos Šveicarijoje laikraštis 
“Volksrccbt” įsidėjo tokį straip^ 
isnį, kurio vertimą čia pateikia
me:
' “Šiofiiis diėiiorh’is sovietų Lie

tuvos v^riatisybė buvo privers
ta' iilėisti įshiyiiia fcovdi su gai- 
š'ra'iš padŠ'tHiiii. Įša^ine pasd- 
A^,fa‘, ka'df Yiėfr$ vferiinlįlę naktį 
kilo dideli gaisrai trijuose fa- 
briicuoŠė*. tlviėhf atsitikimais ešą 
!hū’šĮd'tyfe, kad ugnis kilusi iŠ 
.tyčios darbo iš “liduJies priė- 
išų” pusėš. Višaibiė kėkšte šai- 
kia‘mi štišitlhkiriiai; kuriuose 
iškeifeidMa beą’tOdfefėtn'ė kova 
prieš šhkotė'žo yėiksffids. Dar- 
bihihkijąi pbifrietaind discipli- 

ir prikaišiojama dėl 
kokybės SmukimO.

Pirmad., balandžio 7, 1941 

kada fik fcuvo renkamos autos 
dėt Lietuvos arba lietuvių šeipi- 
ftio if labai gerai žinosime, kiek 
komėnaciai aukavo/ dėl tų šel
pimų. Tai tik tada galėsite j>a- 
saLytį: “Neduokite nei cento”. 
Vėl šakdtė “faŠisfiniūi elemen
tai”,- — tai reiškia draugiją vi

Rašydamas apie Lietuvos 
Steigiamąjį Seimą, kuris susi
rinko 1920 m. gegužės 15 d. ir 
kuris davė Lietuvai demokrati
nę konstituciją (kurią paskui 
sulaužė tautininkai) ir žemės 
reformos įstatymą, p. S. G. ra
šo Clevelando “Lietuvių žinio
se”:

“Rinkimuos^; f Steigiamąjį 
Seimą Lietuvos liaudis nepa
sitikėjo tada pasivadinusių 
Pažangos partija, jau tada 
turėjusia vadovavimo ten
dencijas ir atstovavusia stam
biuosius Lietuvos žemval
džius ir šiaip miešto buržu
aziją, nes ir pažangiečiai- 
liaudiriinkai ( ? . — “N-rių” 
Red.) ųegavo nė vienos, vie
tos Sfeigia'majamė Sėnrie. 
Lietuvos liaudis — darbo 
kaimietis suprato, kad j 6 ge
rovė ir Lietuvos ateitis pri
klauso nuo demokratinių 
principų laimėjimo, todėl tie 
darbo žmonės sų tokiu užsi
degimu ir šoko ginti savo 
teises, atiduodami savo bal
sus tik toms grėp'emš, ty
rios aiškiai štoVėjO už dėmo1-

Ticsa, kad Stėigiam'ojO Sei
mo rinkimuose Pažangos parti
ja nelaimėjo nė vieno atstovo. 
Ji nepravedė nė vieno atstovė' 
taip pat ir į sėkan'čiuš dii šėi- 
mu. Tik į trečiąjį seimą šiaip- 
taip praėjo trys Pažangos 
stovai (iš 85 visų seimo

a t 
ha

ri). Rot apie Apšvietos komisi
jos teisę “cenzūruoti redakto
rių” toje rėzoliucijoje nebuvo 
nė vieno žodžio.

Klingai sUsipainiojh galvoje 
šita rezoliucija šu ScrantOno 
seimo nutarimu, kuris buvo 
priimtas, kaipo pataisa prie 
SLA konstitucijos. Ta pataisa 
buvo praėjusi visais balsais 
prieš vieną.

Kai Klinga pabus “iš letar
go”, tai ''jisai galės susiieškoti 
pereitųjų dviejų seimų proto
kolus ir įsitikinti, kad jisai pa
sakoja niekus. Bet kafn laifc- 
raštiš tuos jo paikus šaphuš 

leidžia' ja'm šifieizJr 
orga iiiza'cij ą, kū’rie 
nieko blogo nėra

skelbia' ir 
.asmeniš ir 
.“Vienybei” 
padarę?

ĮVAlMSžMOS
Mano, jog Britai 

puls Dakarą
į- VfCHV, M 4 d.^Prahcdžų 
admirolas Platon paskelbė, kad 
(Praricu’zų pakraščių patrankos 
šiandien apšaudė britų' . laiVti’Š, 
kurie plaukė netoli Senegalijos.

Admirolas mŪnb, kad britai 
rengiasi vęl pulti Dakarą, nes 
jįirmo pdolimb lirietu jų laivai 
aplėhliė tas jSačiaM ViČfdš.

Hitleris datė fftėdalį 
kėįiėjtii

■\ ............. ...................—-

BERLY^Š, Vcfe&ffii, bal. 
,4 d. — Hitleris šiandien prise- 
’gė geležinį kryžių kepėjui Hu- 
bert Brinkfortui už drąsą pran
cūzų kare.

Dvidešimties minučių laiko
tarpy kepėjas sūhaikino 11 bri- 
tų tankų ties Abeville. Prisi
leido arti fajitūs ir tada fibolė.

.j. 1

dindamas pažangiečius “liatidį- 
ninkais”. Tai buvo he liaudi
ninkų, o tautininkg partija. Jū! 
vadovavo Antanaš Šmėtbfia ič 
Augustinas Voidėiffaraš.

Liaudinifikai tūrėjo stiprią 
atstovybę kišuose Lietuvos sei
muose, o paskufmidme tėiš'ėtdi 
išrinktame Lietuvos šėime 
(3-iamej jie biiyb šti^rėšifi. ir 
už krikščiotijš dėhiokr^tūš. To
dėl LietūVhš fėspirblikoš įbrėži- 
dentif šėimaš išrinko Dr. i<.- 
Grinifc d ministerių kabinetą 
sudarė M?. Sleževičius.

Bet taMtininkį Lfėtu^bš žmo
nės nurinkdavo, nes tai* buvo' j Hu$ Pfetifig AVorkš; 
atžagareivių fr liaudies jffrfešiį Lafaih/ė aLVČūd’į,- čiėėrtf, 
partija.- Į vūlfeig ji įsiskverbė- j-----~~
tik “pučo” LefitV, ka^ Rusijos Pirkite' fosė taūtūyd 
bolševikai. • rios ^arŽfhWš/ ^Aujii

^amihią kok^bėš smukimo. 
Kaūfiė būv6 šūŠaįkte Lietuvos 
komunistų partijos konferenci
ja. Čebtrūlmio kčrfiiteto pirma- 
šis sčkrėfdriūš hūšiškuiidė dėl 
in’a'žo’ partijos narių skaičiaus. 
Vilniuje; kuriame priskaitoin'a 
beveik 300,000 gyventojų, į kė- 
munistų partiją nuo Lietuvos 
okupacijos priimta tiktai 9 nau
ji nariai. Čėhtralinio komiteio 
antrasis sekretorius pranešė, 
kad: kai kuriuose dideliuose fa
brikuose nesą nei vieno parti
jos nario.

Kaip šis pavyzdys rodo, so
vietų rusai nėra patenkinti nei 
lietuviais bendrai, nei ypatingai 
lietuvių darbininkais,

Lietuviai atsisako sovietų ru
suose matyti savo išlaisvintojus 

■ir jieniš kiūshiai tarnauti. Ypa
tingai gfi'ėžfai atsisakė garbinti 

(“išlaisvinimą” ir reikšti dėkin- 
gūmą ponui Stalinu’! lietuvių 

tdarbininkija, kuri pūtyčė savo 
įad’ėties pablogėjiiff^ rūšį vieš- 
jpūfavhno pasėkėję, f oho Stali
no bernai, kaip a'tčo^ė, yfū ga
na apsukrus Vyriėferf; bet ir jie 
nesugeba išbūrti m'Čiteš pūga. 
.įsakymą, ypač tėšč j Vakarės 
,nuo sehėsioš rūšį šiėhos 'Ošian
čiose šritysė; kur iš kaftės 
j karią žinoma, kaip ru
sų batas įiėgšta šėifėihfiilėa'ūti 
ir viską mihdžioti.

Apie gilėšŪėš p^iėžatštiš, kodėl 
lietuviį faiufa sbyiėfį fušų įsi- 
galėfim'ą' škaūdžiai pajunta —• 
įtėfripihto pFiėžašfiš — pateiki a- 
mė šia'š šrhuAėšh'ėš.žibias:

firtoėjf b'ėfevil<iWč’s vyriai 
syĖČš,^ šūširf^iū’šiėš po' ėLėįiSct- 
još 1946'.toėfų vasarą, priembhė 
buvė uždaryk <isas rašiusias or- 
gghlžfdčijas. JoLia- driiūgija,' h'ėi 
sportinių neišskiriant^ ncbcgalc- 
jė tėliaū včiLŪ'. 'įišė' ViOšojo gy- 
vęhlmė’ ifibitopėlį polčnie ko- 
biįhišfą partija. Tū'<>. pgf mętd 
fiįyo ūždarifti riši Itffkfa'Ščial.

jjBVfėjo 
pla'čiuš šūšitotočjimife,. TiLštauš 
suimtųjų skaičiaus nežinoma, 
nOš įytolgėš allšišakė faf šį- 
teiKtf žinių. Net arlimesuk*ji gi- 
mrh’Čš pa'čfčti šifffh-
tiejT, žiėė’rh'ū liLfar, ka-rf da’ėgč- 
lis žmonių yra išgabėhfi [ toli- 

į rhišįūštiiš 1 RŪŠĮjėš ū‘ž-
ikatopfttš. Tūrį- šūfto’lūjį ne 
tik v!^' poiltiūfai ^ei- 
kejai, b'O’i ir tokie žmbri^š, ku
rie fei kūYiūė iibaU; rįšų’ įūį- 
illėilė, gūlčfų pYtvOIkti' viešąjū

į Fėdėraiis tėismaš šė-
karnas firmas primokėti savo

mirs ar ncdamokčtomis minimum 
ilgomis:

; ... hsiit jf^v&ry Č&y 27 Ėa'št

K and K Parcel Delivery (>>.,
316 ČWėv St.. If

A

d

fW

jotini. Stalinas nenori .palikti pralaimėjusioje pusėje. 
Bet slaptai jisai dar vis remia ir rems Hitleri, iki nepa-
J-VF VA.JL1JL* KJ Vę41JLllC4O AAVAlk.

Bet sfeptai jisai dar vis rėfnia: ir rems

ūkio kraštas. Pramonė kaipo ~ ,
pragyvenimo šaltinas užima tik- s* nariai fašistai, o pusė tuzino 
fai antrą vietą. Todėl naujieji komunacių tai ne fašistai, jeigu 
vąldovai ypatingą dėmesį at- |aip, tai kur jūsų obalsiai, ša- 
greipė į žemės ūkį. Visa žemė fašistai “laišvužėjė”, nėra, 
buvo nusavinta ir ligšioliniams [Neprimeskite kitiems kuriuos 
savininkams leidžiama tiktai ri-ĮPa^ys turite.
j.fetai naudotis .savo buvusia t jr ^ar drįstate lawrenciečių 
nuosavybe. Atskiram žmogui lietuvių vardu kalbėti, šeši na- 
ridžiaina naudotis daugiausia rja^ keturios draugijos ir šešis 

hektarų. Tačiau imamasi iy- delegatus siuntėt į Fondą atsto- 
kyd kutij. įvesti kolektyvi- vautj tas savo “draugijas, norė- 

jP^^Liai. jPirmieji kolchozai Įdąmi kontroliuoti 7 didžiules 
,Lietuvoje jau steigiami. ĮPašalpines Draugijas virš apie 

Taip pat visa pramonė ūtsidu-į^BO narių.
rė į valstybės rankas. Lietuvoje “Laisvė” kitam num. sausio 
įvesti tie patys darbo metodafi, 31 d. Mšo: “...Lietuvių Litėra- 
k&fp sovietų Rusijoje Visur Ifufos Draugijos 37 kp. delega- 
viešphfaūja akOrdinių darbų si- raportavo afn’ė Lietuvos Šel-
sfėma. Kadangi a’flyginimai yra Fondą. Sakė, kad per jo 
žėhii, tai darbininkai yra firi- gyvavjmą tapo išsiųsta trys 
vėrsti įtempti savo jėgas iki Igfjhlai dolerių. Bet pinigai pa- ’ p i* l‘»l 1 T « ri l’l "V!» I * o i
jūs riuštatyfaš minimaliiiės hor-j] 
:maS. Visą laiką įsakoma orga- h 
frizuoti vadinairiaš “socialisti- 
fiėš” varžytinės1, ka’d fu6 būdui 
pakėlus gafnybą. Tokių ragini
mų pasėkoje skundžiamasi dėl 
visuotinio gaminių kokybės 
sinukifno ir dažnai pasitaikan
čių gedimų mašinose. Darbihih- > 
ka'i n'ėtu'ri teisės' pakeisti savo 
'darbovietę.

Aflyginiifiai bėvo padvigubin
ti, tačiau maisto produktų kai
nos pakilo keturis kartus, o tek
stilės ir odos dirbini^ kainos! 
net dešimteriopai.

_ _,6-

m’f mėtė

šĄSd sąjunginė 
Wstyb$ teturi

u

ko, 
šėviefą Lfetūvoj'c .t$š

O w W
irimkari^, tol W-
Šė įbėrusiuose respū’fcŠkdŠč; vČ- 
'ddhbaf fč Liėfū^ė'jė. 
<. .j. j*. iiU.U -m'J a«4. •. r.d j'. uiĮjti.,Lietuva savo esme yra žemes

i

fcržŠfutiriūihd, kad tik įėrrirši- jgfekė tik New Yėrko Lietuvos 
konsulą. Turime kvitas, kad 
konsulas tuos pinigus priėmė. 
Bet vėliau reikalavome parody- 
ihų, ar jis tuos pinigus išsiun
tė Lietuvon. Tai gavom atsaky
mą, kad jis neturi laiko, nes, 
girdi, daug aukų plaukia ir la
bai yra užimtas. Bet dabar bu
vęs konsulas nusipirko vištų 
farmą. Tai gal jau nebeliko nė 
cento tų musų aukų”.

Kas tokį atsakymą gavo? Tik 
“Laisvės” peckelis. Fondas tu- 

Iri visas kvitas, kaip nuo konsu
lu vidutiniam Io / Lietuvos, kad ten pini-
darbininko uždarbiui esant 300 priimti. Nemeluok!
rublių mėnesiui, vyriškas kos
tiumas, pav., kanuoja tarp 1,- 
200—2,000 rublių, o batų pora 
300—400 rublių.”

Tenka pastebėti, kad šį vy
riausiojo socialdemokratų par
tijos organo straipsnį persispau
sdino visa skaitlingoji socialde,- 
imokratų spauda provincijoje.

KORESPONDENCIJA
i -----------------

I.aAvrefiče, Mass.
Atsakynta^: jį L. k. Biuro 

Šihėfžtūš.
, Tos jfaidės, tur būt, reiškia 
“Lietu^iŪ koihūnistų Biuras”. 
Tai faš Biuras išlięjo tulžį ant 
Lietuvos šėfį)imo FhhVlo. Iš to 
;karŠfūiho (o gal iš džiaugsmo) 
hiėf ir vardą pafhiršo ir pavadi
no Liefūvoš Gelbėjimo Fondu. 
iiėtfiŠ iiėbihLaš ir pavardes iŠ- 
įtoiįtyti, —; fnafcte, geri laisvu- 
ižeš

Vishįį mažiulių Pašai pini ų 
i Draugi jį išrinktus delegatus, t. 
y. LiOtėVos šelpimo Fondą tas 
“biurai’ iškoliojo įvairiais bu- 
rfais, — fašistais, smetonlaižiais 
jir (.i. “Laisvės” No. 14, sausio 
\H (1. 1941 m.

L. Š. Fondas veikia ir gerai 
darbuojasi dėl Lietuvos Nepri
klausomybės atgavimo. SLA 41 
kp. prakalbose surinkta $4.71, 
vasario 9 d. Lietuvių Ukėsų 
Kliubo surengtose prakalbose 
Lietuvos Nepriklausomybės pa
minėjime vasario 16 d. publika 
aukų, sudėjo $17.22, — viso da- 
bhr.Fondas ižde turi $66.51.

“LcKšVČŠ” riršminėtame nu- 
hi’ėrije rąidtJJŠ: . . Keli fašiš-

J

.toėrri'e
trriiai, eĮėi’hėhfdf yriį pasilikę ir 
nėH Foiūfg bffna^dfcti saviems 
ireikalAYiW’.’ La‘}V/enėe’o draugi
ją nčfčl^f visi krūviai tą Fori- 

gerai žino,

fįfe čfačbės, suktybėse 
$ime; kai Fon- 
įjift pas advoka- 
lą> tai tik tada 

_ jąnkas protoko-
hfc W ja'h ištrintas tūlas vie- 
fe. Tąl darbų reikia?
Saltotė; včr “.;. Neduokite nei 
čėnią”, fei įžiūrėkime į sąra- 
šūš ir tnygŽs' per visą laiką,

Toliau “... Musų delegatai sa
kė: mes bandėme, kad tos au
kos butų pasiųstos 
darbininkams, bet 
liaudies priešų buvo 
ir mės negalėjome 
pravesti”.

Mes labai apgailestaujam, 
kaij .tiek tuo laiku žioplus bu
vot, kad savo vaikų neatšivedėt 
į susirinkimą, tai šiur būtumė
te laimėję faitą.

Lietuvos Šelpimo Fondas ne
ves jokios kritikos su L. K. Biu
ru arba su komunaciais, nes 
butų bergždžias darbas su jais 
susidėti.

Pranešimas.
Lietuvos šelpimo Fondas lai

kytame susirinkime vasario 8 
d. 1941 vienbalsiai nutarė pra
šalinti iš Fondo visas komunis
tines organizacijas: 1. Lietuvių 
Komunistų Partiją. 2. Ameri
kos Lietuvių Litėraturos Drau
giją 37 kp. ir 3. Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimą 125 kp.

’ -1 f JK. Vidunas, pirm.
F. Vareika, vice-pirm. 
M. Stakionis, sekr. 
Ahna Pieslak, ižd.

Lietuvos 
Lietuvos 
dauguma 
nutarimą

: Geras Budas 
Pinigus Taupyti...
“Ekonoiniškai Tvarko Reikalus”

Stickney miestelio tarnauto
jai—trys policištai, janitorius, 
kolektorius ir keli kiti darbi
ninkai užvedė bylą Cook apskri
čio teisme reikalaudami, apis 
$6,000 užsilikusiomis algomis. 
Jie sako, kad miestelio majoras 
Wilham Loeffler kaž kodėl he- 
siraso ant čekių jiems algas iš
mokėti ir tiek.

< Per tris mėnesiui jie negavo 
nei cento.

Balandžio 15 Rinkimai
Balandžio 15 

įvyksta rinkimai. Loeffler irgi 
kandidatuoja, skelbdamas obal- 
sį, kad jis “ekonomiškai” tvar
ko miestelio reikalus.

d., Stickne}'

STATO NAUJĄ 
DIRBTUVĘ
' Prie Pėnshing ir Claremont 

yra statoma nauja trijų aukštų 
dirbtuvė United Drug vaistų 
kompanijai.

u,

1
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--------------------------1' Ragina Darbininkas
__ j I mą*. Pasirodė, kad vokiečių

1 ~|1ĮT| T rl K a.1 Tlfc žvalgams pasisekė pagauti tris
tdpAP JKO-AlllCVP kazokus, kurie buvo su- <

Diena Iš Dienos ' i ” . i

i4- *% ;♦ x, • • - ♦

y Apysaka;

(Tęsinys)
Išsigandusi Magde bandė pa

sprukti, bet vokiečių kareivis ją 
pasigavo it persimetė ant že
mės. šiaip taip ji ištruko ir bėg
dama ėmė Šaukti:

—Jėzus Marija! Jėzus Mari
ja ! Ratavokite...

Bet jdkios pagalbos nebuvo. 
Kareivis pasivijo davatką, ir to
ji jau nebeištruko...

Toji scena mane baisiai įgąs
dino. Aš parbėgau tekinas na-

VELYKOMS 
BARGĖNAI

Didelis pasirinkimas vyrams 
marškinių, kaklaraiščių, pančia- 
kų, kelnių ir sveterių.

SIUTUS PASIUVAM pagal jūsų 
užsakymą ir jie atrodo kaip 

. . nauji.

PRANK mickas
SIUVYKLĄ IR KRAUTUVĖ

4146 Archer Avė.

*mo, gaudydairias kvapą. Bijo
jau pasakoti, kas įvyko. Juo la
biau, kad netrukus pasirodė ir 
vokiečių kareivis. Jis apžiurėjo 
musų grįčią, svirną. Paliepė, 
kad kambariai butų tirikariiai 
išvalyti. Girdi, čia apsigyvens 
karininkai. Kalbėjo jis lenkiš
kai.

Kadangi mano tėvas šiek liek 
mokėjo lenkų kalbos, tai ėmė 
daugiau šnekinti kareivį. Karei
vis pasirodė gana šnekus. Jo 
veidas atsimainė, sušvelnėjo. Jis 
kažkaip keistai pažvelgė į ma
ne, o paskui priėjęs paglostė 
mano galvą.

—Aš esu vedęs, turiu tris vai
kus, — pasakojo jis tėvui. — 
Vyresnysis sūnūs bus tokio am
žiais, kaip šis. Kilęs esu iš Auk
štosios Selezijos.

Kareivis kažkaip sUsirnąstė, 
užsimiršo. Paskui lyg pats sau 
tarė: , ,

' . / £ i

—Ak, tas karas... Jis iš žmo
gaus žvėrį padaro...

Aišku, kad tuos žodžius tar
damas, jis turėjo galvoje savo 
negražų ir biaurų pasielgimą su 
Magde, bet tėveliai to nesupra
to. O aš tylėjau': bijojausi ir

1 drovėjausi kalbėti apie tai, ką 
nešėniai man tėko matyti.

Vėliau įvykis su Magde išėjo 
į aikštę, — ji pati pasipasakojo, 
kaip tai atsitiko. Bet karo me
tu tai buvo mažmožiai, į ku
riuos niekas jokio dėmesio ne-

žeisti. Ypačiai baisiai atrodė vie
nas jųv: j 6 įdlva sukru vi rita, 
veidas kažkaifi persikreipęs, o 
akys tiesiog iš kaitos iššrikų- 
siriš. Viši jie buvo sufišfi. įvesti 
į ki’eihą, jife sudribri aht žefh'ėš. 
f’a'ši^irdo dėja^ima'š it šilįiririš 
Šatiksriiaš: “Vodi! Vo'di!..” Ran
komis ^6dČ į šulihį. Nfčtihė pri
sėmė vandens ir padavė mari, 
kad pagirdyčiau sužeistuosius. 
Bet k'arėivis pėleido. Jis ištaškė 
vandenį. Sunkiausiai sužeistas 
kazokas, matyti, riėtėkęš pu 
siausvyroš fiašbko nuo' žemes 
ir, lyg kokis žvėris, puolė vo- 
jkiečių kareivį. Pars'fh'ėt^š jis tą 
kareivį ant žertiės ir (fnrsRS jį. 
kaii1) buldogaš. Tarp vokiečių 
kilo lyg sumišimas, žiurėjo.viė- 
rii į kitus ir nežinojo, ką da’ry- 
ti. Staiga prisiartino vokiečių 
karininkas ir iš revolverio nu
dėjo kazoką.

Reikia pasakyti, kad vokie
čiai nelabai teriiėgdavo su ka
zokais šusidurt’i. Jiė jairtė lyg 
ir baimę prieš kazokus. Atsime
nu', kaip kartą kėli vokiečių rai
teliai nuo vieno kazdko bėįo’. 
Kazokas vieną ar du jų pasi
gavo ir, žinoma, savotiškai su 
jais“ apsidirbo.

Taiji, kazokų vokiečiai n> 
mėgda'vo ir Vadelių ėerėmohijų 
su jais nedarydavo.

* & %
Praslinko (laūgi'rii'i n'ei' savai

tė laiko, kaip pas riiū'š apši'^y- 
vėho vokiėčiij karinirikai. 6y- 
verio jie gdnri fihkšma’?, valgė

Išsiėmė Lfeidimus 
vedyboms

(Chičagoj)
John Petreikiš, 22, su Bėrtha

Mikusihėc, 22
Joseph P. Kutis, Cicero, 

sti Irene Mula, Cicero, 18

Gimimai
Chičagoj

21,

3140BUTKUS, Patricia A 
South Wallacė street, gimė ko- 
>6'28, tėvai: Phillip ir Frances.

SAMATALSKI, Beverly, 4170 
Cornelia avenue, gimė kovo 15, 
tėvai: George ir Dorothy.

Nauji Studėbaker 
Automobiliai 

t

• ' * /*''•*•< ‘ 1Studebaker agentūros Chica- 
‘ • r / ' ’ ' > i • ' ; igpj vakar išštatė publikai riau- 
,juš Studebaker automobilius, 
taip vadinamus ( “Škyway” mo
delius. Jie yra daugiau “štrėam- 
lined” rųšies, negu ankstyvesni 
1941 metų Studebakėriai, ir tru
putį brangesni.

Galima juos pamatyti Stude
baker agentūroj, ties 26th ir 
Michigan avenue.

&
Vieną kartą pamatėme būrį 

kareivių. Jie jojo ir kažką pri-

Turtas Virš$5,500,000.00
__ :_____:________ 1 z ___ _ __ • ~ •__ L________ 1_________ 2JXL£U-LX_a___ ££JX±£E1X3-1___ -t « » g____i 

faApart Apsaugos, Turime©irti rinn f]n 
ATSARGOS FONDĄ Virš04-JUęUUUiUU■

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų 
MOKAME DIVIDENDŲ 3’Ą%

/MNGS

BUICK SALES 
vfephNtĖLfi tlĖTUViv BUICK’O AGENTŪRA

_ zzand
LOAN ASSOCIATION 6f Chicago 

JUSTIN MACKIE^ViCH, Pres. 
4192 Archer Avenue!'

VIRginia 11M

DOMINIKAS KURAITIS — Savininkas
AGĖNTAI I

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

“Shorty

vištos, antys1 ir žą’syš n^kb,- taip 
pavasarį sniegas. Gyventojai pa
sidarė apatiški, prie viškd piri 
dėjo priprasti. Pagaliau niekė 
juk ir riebuvri galirna’ daryti, —- 
prieš vėją juk nepapūsi. Tiesa, 
įvykis su kazokais muš kiek pa
veikė, bet neilgam. Apsiprato
me ir Su' tokioniiš šėeftomis, 
žiriiogauš1 užriiųšiirias paši.darė 
papiaštū ir kasdieniniu rėišti- 
hiri. ,

Ir keistas dalykas, — visi la- 
bhi pašikėitė: jų jausmai atbu
ko, širdys sukietėjo. Net iria n o 
motihė, kuri pirma neturėjo 
široiės vištą papiauti, dabar tai 
atlikdavo be jokio susijaudini
mo.
: Taip tai karas vėikė visus, 
tririė pakliuvo į jo sūkurį.

Vieną vakarą, kai vokiečiai 
buvo kažkur pasišalinę, rriusų 
kaimo vyrai susirinko į miškį 
pasitarti apie labai Svarbų rei
kalų. Dalykas tokis, kad kažkas 
vokiečius painforinavo apie pa
slėptą maisto atsargą bei gyvu
liui.

Ntiožiūra krito ant šbriiė' Kve- 
c/ero. Ėažkas. inatė, kaip jis su 
vokiečiais kėliais ritveja'is šnibž
dėjosi. Niekas tad neabejojo’, 
kad j iš ir bu'š kalti ninkaš. Mo
tina Stėhįėši jį ginti:

-I^ėgalimas Jaiktas, — sakė
— juk ir jis pats karvės nė-

’teko. Nėjėugi jis ini's ir pa'ts 
.save išduos? •t

Tie riiofiiiėš žod'žiar lič’pa'vėi- 
kė vyrų: jie tvirtai buvo įsiti
kinę, f<ad Ėyederas pataiko ry
šius su vokiečiais ir išduoda sa
vo kaimynų paslaptis.

Keli vyrai ilgai šnibždėjosi, 
ilgai tarėsi. Apie ką jie tarėsi 
žinoma, mes negalėjome patir
ti. Ret ryto metą išgirdome ne
paprastą naujieną: miške buvo 
surastas Kvedero lavonas. JiS 
kabojo ant ntedžio šakos paka
bintas... . . J

Kaip tai atsitiko, nepasisekė 
išaiškinti. Kvedero mirtis taip 
ir phsiliko misterija, nes niekas 
negalėjo pasakyti, kaip iš tie
sų atsitiko: pats jis pasikorė a!r 
jį kas pakąrė?

(Bus Člaigiati)

f Skelbimai Naujiotiose 
i duoda naudą delM 

'<afl pa'člos Nafij/ėt)’- r
i.vra naudingos

j>,

i .n i a

NAUJA VIETA:

907 West 35th Strėet, Chicago
Telefonas: LAFAYETTE 2022 • Rez. Tel. VICTORY 2493

VISI TELEFONAI:
ATLANTIC 4290

■I

DYKAI įprokavimas 
NEREIKIA NIEKO ĮMOKĖTI, 

36 Mėnesiai Išmokėjimui. 
Tikra lietuvių kompanija.

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

SOUTH CENTER PLUMBING & 
SF.ATSNG SUPPLY GOMPAifit

6 West Garfield Blvd.
*

Valstijos samdos biuras, Illi- 
nois Employment Service, išlei
dę raginimą darbininkams, ku
rie irioka ir ieško mechaniško 
darbo, nevažinėti bereikalingai 
iš dirbtuvės į dirbtuvę “ir kar
terių neeikvoti”.

Jeigu jie nori skubiai gauti 
darbo, tai privalo užsiregistruo
ti artimiausioj biuro raštinėj — 
ir “sėdėti namie”. Ilgai “sėdė
ti” nereikės, nes mechanišką 
darbą mokančių darbininkų la
bai trūksta.

Eta Ctricagiečiai 
Californijoj

į Hamilton Field, Californijos 
karo stotį karo tarnybai iš Čhi- 
cagos buvo atsiųšti T. Ėvanau- 
fitAš; iš drafto tarybas 96, ir 
J. Yasevich, iš drafto tarybos 
num. 98.

į 18-ta APYLINKĖ. — Kun. 
Joseph Byrnes iš EvaniStorio bu
vo paskirtas klebonu Sacred 
rfėart bažnyčioj 18-toj apylin
kėj, Ad. 815 W. 19th streėt. Bu
vęs kleb. kuri. IValsh buvo iš
keltas į St. Felicitas parapiją.

FOR Nfjitf.

PA( KAld) - CHRYSLER - PLYMOUTH
■............................. ‘ t

3451 
Archer Avė.

Tel. 
t ♦ • l • • • 

VIRginia 
2332

4036 
Archer Avė.

! Tel.
VIRginia

1515
BALZEKAS MOfOK SALES

U WILL LIKĘ US* • > v»

črAnė coal company 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

POCAIIONTAS Mine Run iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta 
Perkant 5 tonus ar daugiau.

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
>. ■'•!* .'L/!;. t k si,ra

BLACK BAND LUMP

Jei Insurance reik pas 
Dr P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
A U Ui v tu

Prudential Ins. Co. of America 
175 W. Jackson H AR, 2504
».» . Hunu ■ Otfioe N*w*r< N J 

4432 S. California Avė. Lai 4771

BRIDGEPORT ROOFING AND 
, SHJEET METAL CO.

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

sienų apmušimus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

’ ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

Rernkite Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL , LIQUOR 
CO.—VVHOLESALE 

4707 S. Halsted S t. 
Tel. Boulevard 0014

Neptiklausomybe 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansiniai apsirūpinęs. Statyki
te, remontuokite ir įsigykite na
mus pagal musų ilgamečio iš
mokėjimo planus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių. įstaigoje. Už apdr. F. S. 
lįgi $5,000. piokamę .
KĖISTUTO SAV1NGS

and LOAN ASSOCIATION
JOS.. M. MOZERIS. Sec.,

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

STATOME NAUJUS
namVs

$9.75

?

• FOTOGRAFAS

ICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0066

• Mūrinius arba med nius 
Taipgi taisome senus 
Parupinam paskolas 
lengvomis sąlygomis 
Jei turi lotą, pastatysim 
namą ir mokėsi už jį 
kaip rendą

• Pirm negu duosi darbą, 
kreipkitės pas muš, 
gausi geras sąlygas 
Aprokavimas dykai

B. SHUKIS & C0.
4131 S. Francisco Av.

Phone LAFayette 5824

pleitus viena ..
ena

(’HlLLll^S DENTAL 
LABORATORY

2358 WEST 63rd STREET
Prospect 2174

Lietuvis Laboratorijos Technikas 
D. MASKALA

Valandos nuo 10 iki 9, seredomis 
pagal sutartį. Pleitai gaminami 
ik gavus orderius (r Įspaudas 

nuo laisniuoty de n tįstų.

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo- 
Jprniškomis u ž 1 ~ i- 
'nmis ir Hollyvvood 
viešomis. Darbas 
^rantuotas.
420 W. 63rd St 

Tel. ENG. 5883-5840

VIŠI LIETUVIAI 
ĖEIKALAUJA

PLEITĮJ
Ateikite į Phillip’s Dental Labo 

ratory kol kainos žemos
TRė-^T
PLEITAI 

Lab. kaina

sg.Sb
ir aukšč

GARANTUOTA MEDŽIAGA 
raišom e ir Atn^ujinar^e senus 

ir aukš.

BudriKo VelyKinis

ŠPARDAVIMAS

MiėGAmo Kambario sėtų, 
L6V6, rėčių, maTRasų, 
KtEJANKlŲ, ELEKTRL 

ĖINIŲ LEiJAŪNiŲ

2 šmtrtų parlor setdi verti $79.50 po ------ ----- $49.50
2 šinoty šefai verti $160.001 už ......  .... ........... $98.50
9ilŽ Kadetai verti $35.0$ po ........$19.50
9x12 Klijonkėš $2.95 ^3.95 $4.95

Gera Maliava po gal. ir po $1.48 Sat '

Kada Budrikd Furnįture Annex Warehouse persikelia 
j naują vietą, jus turite progą pirkdami dabar sutau
pyti 30 nuošimčių, Ątib’ ddlerio aht fakandų, radijų, skal
biamų masinti, šaldytuvų, ant lerigvų išmokėjimų ir 

prekės yfa palaikomos iki jtiitis reikės.

1 BudrikJos
, ••j > H 2 • t /■'•<>’» j i

INCORPORATED
- 340& SOUTH HALSTED STREET
Del teisingo pataisymo jūsų, radio ir pritaikymo ant riaujų bangų, pašaukite Bud- 
riko radio ekspertą. YAĖDŠ 3088. Per trumpą laiką patarnavimas už $1.00.

Budriko WCFL, 1000 kil. nedįlinis radio rifrotff&rids nuo 5:30 vak. Budriko International radio 
programas “Songs of the Isląnd”,WAAF, 950 kil. nedaliomis nuo 4:30 p. m.

. 2 WWaWi»ilHiiiWiWW■ X..*—A>-
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TIKISI “NETRUKUS” LIKVIDUOTI FORDO 
DIRBTUVĖS STREIKĄ DETROITE

Armija tyrinėja “sabotažą”; Fordas uždarė visas 
dirbtuves J. V-ose

DETROIT, Mieli. — Nors 
Fordo-CIO ginčas, kuris prive
dė prie streiko milžiniškoj Ri- 
ver Rouge dirbtuvėje, Detroite, 
kas valandą komplikuojasi, Mi- 
chigan gubernatorius Van Wa- 
goner “tikisi” “netrukus” strei
ką likviduoti.

Jis remiasi faktu, kad jam 
pasisekė galutinai suformuluoti 
ir į raštą įdėti abiejų pusių nu-

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

85c
60c
60c
60c
60c

sistatymą. “Dabar aišku kokie 
yra CIO reikalavimai, kokios 
pozicijos laikosi kompanija”, 
tad bus galima eiti prie skirtu
mų prašalinimo.

“Sabotažas” — $100,000 
nuostolių

Fordo viršininkai apkaltino 
streikierius “sabotažu”, būtent, 
sugadinimu brangių įrengimų 
dirbtuvėj ginklams gaminti. Sa
ko, nuostoliai siekia $100,000.

Unija kaltinimą griežtai už
ginčijo ir pridūrė, kad “sabota
žą” atliko patys kompanijos 
mušeikos, ir kad “ginklų ga
myba Fordui visai nerupi”, jis 
tik ginklų obalsį naudoja Auto 
VVorkers uniją ir streikierius 
diskredituoti.

Kaip ten nebūtų, tą tariamą

armija.
Ką jie ten veikia?

River Rouge dirbtuvės viduj 
yra apie 1,500 darbininkų. 
Kompanija sako, kad unijos 
pikietininkai jiems neleidžia iš
eiti. Unija atsako, kad tai kom
panijos susamdyti streiklaužiai,

ir pati kompanija jiems yra 
įsakiusi dirbtuvės neapleisti.

Federalis atstovas Dcwcy bu
vo nuėjęs raginti juos dirbtu
vę apleisti, ir užtikrino saugu
mą per pikietas, bet tie darbi
ninkai ‘ kal niai atsisakė eiti 
buk gavę slaptas kompanijos 
instrukcijas.

Uždarė 40 dirbtuvių
Pasiremdamas “dalių truku

mu dėl River Rouge streiko”, 
Fordas uždarė apie 40 savo 
dirbtuvių ir skyrių visose Ame
rikos dalyse, tarp jų ir Chica- 
goj, kur dirba apie 3,000. Dir
ba tik viena didelė Edgevvater 
dirbtuvė N. Jersey valstijoje. 
Kartu su streikieriais, dabar 
nedirba apie 115,000 Fordo 
darbininkų.

Vėl kaltina komunizmu
Darbo Tarybai Washingtone 

Ford3 advokatai vėl kėlė kalti
nimą, kad streikui vadovauja 
arba jį sukurstė komunistai.

Kaip šiandien Detroite fede- 
raliam teisme turi stoti Fordas, 
jo sūnūs ir Harry Bennett, 
Fordo privatinės policijos vir
šininkas, bet sako jų “niekur 
neranda” ir negali jiems įteikti 
“subpoenų”.

Nauji Streiko 
Balsavimai 
Allis-Chalmerse

ŽUVO PO TRAUKINIU

WEST CHICAGO, III. — Po 
^-Northwestcrn gelžkelio trauki-

ILLINOIS ANGLIAKASIAI NETRUKUS 
ŽADA GRĮŽTI DIRBTI 1

Derybos Washingtone prie 
uždarytų durų

nhi pakliuvo ir mirė 81 metų 
senelis John Diebolt. Jis ban
dė pereiti skersai bėgos. Trau
kinys važiavo 75 mylių 
tumu.

Priėmė valdžios raginimą darbą atnaujinti
grei-

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 

naudingos.

7 .

I elehmas

MADOS

H

Laidotuvių Direktoriai

Kasdieninė suknelė

YARds 1138
YARds 1139

No. 4687
Sukirptos mieros' 34, 36, 38, 40,. 42, 
44, 46 ir 48.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

Klausvk^p nu»«u radio nr«m»nn Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vak ryto iš W. H. I. P. stoties (1520 K,) 

su POVILU SALT1MIERU.

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

&
s.-

P-

*
v

%

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

4605 07 So.
4447 South

Hermitage Avė.
Fairfield Avenue
I.AhAYETTE 0727

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi- 
mas Dieną 
ir Naktj

f

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East lOSth Street Tel. fullman 1276

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

ANTHONY B. PETKUS
Phone GROvehill 0142

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

į'
■ •/

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

MILWAUKEE, Wis. — Wis 
consino darbo taryba paskelbė 
kad balandžio 10 d. praves nau
jus streiko balsavimus tarp 
streikuojančių ĄRis-Chalmerą 
darbininkų West AHise, kurb 
nedirba apie 70 dienų dėl CIO 
Auto VVorkers* imįjos pąskelb- 
to streiko.

Taryba sako, kad pirmesni 
balsavimai buvo neteisėti, nes 
juose buvo apie 2,000 suklas- 
tuotų baliotų. f'

Washlngtone vakar ir užva
kar prie uždarytų dųrų vyko 
Allis-Chalmers streiko derybos, 
kuriose dalyvavo kompanijos 
prez. Babb, keli direktoriai, 
taipgi unijų atstovai ir Ginklų 
Darbo Taryba.
Komunistai daro nesmagumti 

streikieriams
Allis-Chalmers streikierius 

nelabai malonioj padėtyj pasta
tė VVisconsiho kūmųnįstų par
tijos išleistas pareįškimąš, ku
riame ji šaukia darbininkus 
“nepasiduoti” ir tęsti streiką 
“iki galutinos pergalės”. Pa
reiškime partija piktai šmeižia 
prez. Rooseveltą, Wisęon$ino 
socialistus ič visą Washįugtono 
administraciją.

Šiandien Balsavimai 
Michigane5

Lietuviai Su Demokratais.

Nelaimingas Tas 
Ūkininkas 
Henry Baltinta

NEW YORK, N. Y. .. - (Ja
pranašaujama, kad dal’s su
streikavusių an.'.l akasių. tarp 
jų ir kalėjai Illinois valstijoje, 
grįš į kasyklas šiandien ar ry-

BENTON HARBOR, Mieli.
—Ūkininko Baltimos
sprogo pečius. Užsidegė kam- }ini3a 
barys ir užsidegė jo katė. JiĮ^11111^ L

John Steelamn, valdžios at
stovas operatorių derybose su 

I United Mine VVorkers, pareiškė, name •. .
i priėmė valdžios ra- 
ginklavimo programo

United Mine Workcrs strei
kas Iii nois vakt:joje turi pa
lietęs apie 45,000 kasėjų.

Grįš ir Indiani ka ėjai
Šiandien ar rytoj giįš ą dirb

ti kasėjai ir Indiana valstijoje.

SALES TAKSAI IR Už 
MUZIKĄ

Mo.
išbėgo į 
šiene.

šienas

tvartą ir

užsidegė.
Baltima išbėgo galvijus gel

bėti, palikęs degantį namą. 
Namas sudegė. Kelis galvijus 
išgelbėjo, bet ir tvartas sude
gė.

Namą Baltima ką tik baigė 
statyti. Ir pirmesnį sunaikino 
gaisras.

se”, su sąlyga, kad kasėjai gaus 
naujas algas, kurios bus nusta
tytos derybose, nuo balandžio

Pietiniai operatoriai prie in?si
Kai kurie operatoriai, bot ne 

visi, irgi priėmė valdžios pasiū
lymą. Jam priešinasi operato
riai kasyklų pietinėse valstijo
se.

12 Metų Mergaitė 
Pagimdė Kūdiki LIETUVIAI

*12rinės operacijos
VINCENNES, Ind. — Ceza- 

mctų mergaitei, Mary Rosalee 
Brown iš Lawrenceville. Ind., 
kuri vakar pagimdė dukterį. 
Policija turi varantą 22 metų 
aliejaus darbininkui areštuoti 
už mergaitės išgėdinimą. Jis 
slapstosi.

Naujas Supervaizeris 
Proviso Apskrity]

MELROSE PARK, III. — 
Oficialiai pereitų balsavimų 
rezultatai parodo, kad Prog- 

gano valstijoje $iandicn įvyks-’ ressive Citizens Party kandi- 
ta rinkimai kelioms valstijos datas Chester M. Carson buvo 
vietoms užpildyti, taipgi išrin- išrinktas Proviso supervaizo- 
ktl lokalius /valdininkus. Ir Iriu. Jis sumušė Louis W. Rich- 
demokratai ir rdpublikonai ti-j;ter, buvusį supervaizerį, 8719 
kiši laihiėti, bet* didelio susi
domėjimo rinkimais nėra. 
Spėja, kad dalyvatis apie mi- 
lionaš’balsiiotojiį.
Lietuviai Lokaliuose Rinki

muose,
Kai kuriuose lokaliuose rin

kimuose figūruoja lietuviai, 
ypač ūkių distriktuose.

Detroito ir kitų miestų 
tuviai didžiumoje remia 
mokratų kandidatus.

BANKING, Mich. — Michi-

balsais prieš 8600. Ikišiol ne
buvo aišku kas laimėjo.

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITUS!!, OPT.

LIETUVIS

lie- 
de-

Sūnų Išgelbėjo, Bet 
Pats Pavojuj

GAR Y, Ind. — 32 metų tė
vas, Roland Ward, išgelbėjo 
savo 6 metų sūnų iš degančio 
namo, bet pats taip sunkiai 
apdegė, kad gali mirti. Gais
ras namą ištiko namiškiams 
miegant.

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru
Teikia Žnuas \Api' Paren

gimus.

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

JEFFERSON CITY, 
Missouri (’eg slatura i 
kolektuo'i 2% sales taksus už 
nikelius sumetamus j muzikos 
mašinas alinėse ir įvairiose vie
šose vietose.

c

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tek Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sero domi s ir Nedėl. pagal sutartį. 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rezidenciios Telefonas:

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE •
, Ofiso Valandos:

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

DR. MARGERTS
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI

nuo

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Tek 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. STRTKOL’TS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nūn 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Tek: YARDS 4787 

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C Z. VEZEUF
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Strent

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

DR HERZMAN
Tš RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7461

Dr. Charles Sega]
OFISAS

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

CHTCAGO. ILLINOIS
Ofiso Valandos:

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

valandai diena.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

piet, 7 iki 8 vak Ned. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone 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.DR. BRUNO T 
ZTTRRTCK’AS 

GVDVTOTAS TR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

2403 West 63rd St. 
VALANDOJ 2—4 oooiet Ir 7—9 
imlrnrn trečiadieniais ir sekmadie 

niai«? nagai susitarimą 
nPojpfnms 78QO

Namu Tni vivrr\”m w

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisus Ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

‘Naujienos” įsteigė fjęfuviški 
Parengimų hiforinąędjų Biuru

Draugijos. Kiįubfli ir viso 
<ios įstaigos prašomos ppaneš 
i “Naujienoms” dienas savo 

parengimu. Taipgi ir rengėjai 
>itm samdymo syęltfhtlM? pra 
anų kepinti*. i '‘Naųiif'nas*' 

kad nesusidurti su kitai,s pa 
rengimais ir išvengti nepagėi 
’miinmos konkurencijos Š;

• iuH?»rnaviina “Nbrip.epmt,M 
r»»nk ■» •

3

k

(Vardas ir pavardė)

“N-nose”'

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago, Ilk

Čia įdedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzd) No.....
Mieros _ ____ per krutinęP. J. RIDIKAS

3354 So. Halsted Street 710 West 18th St.
Telefonas YARDS 1419.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearbnrn St.
Rornn 1230

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

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 35 72

(Adresas)

(Miestas Ir valstija)

L J. ZOLP
1646 West 461 h Street

VYTAUTAS TARUTIS
3133 SO HAT.STF.D STREET 

Tol CAI.amot 6877
Vai.: nuo 1.00 poniet iki 8 v vak

134 N. LA SĄLT.E STREET
Room 2014 Te!. STAte 7IH?

Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto
3149 SO. HALSTED STREET > 

TeL VlCtory

Phone YARds 0781

Dr. Kari Nurkat
(NTJRKAITIS)

Atsakomingas 
p r it a i k i n fine 
akinių už priei
namą kainą, tai-

r pgi ant lengvų 
išmokėjimų.

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

Yards 3689

Tek HYDE.PARK 3395
Dr. Svsanna Slakis

M«tem ir Vaiku Ll*ų Gydvtoja 
DaMr priiminės ligonius namuose 

£733 S. Crandon Avė.
Vizitai sulig sutarties 

(išskiriant trečiadienius ir šešta.)
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PUBLIKA NETILPO J PIRMYN CHORO
OPEROS “CARMEN” PASTATYMU

Daug Turėjo Grįžti Namo, SpeRtaklife Skaitomas 
Svarbiu įvykiu Lietuvių Kultūros Gyvenime.
Jąu kądą vos kėlioms įpinu- 

po dviejų vakar Good- 
taah tedtfo prieangy sUsigrudu- 
siėtns keliems šitntams lietuvių 
pranešta, Uad DĄUGIAU TI- 
KIETŲ neparflųodataa, nes di
džiojoj atidifotijoj neliko nei 
vienos neužimtos sėdynės, dau- 
ge|iąr ypač tie, kurie Pirmyn 
c|iprO veiklų sęfcfl ųrįitnai, pa
juto, kad kas nors didelio vyks
ta ten viduj. z

Ir, bent kiek mano atmintis 
išneša, pirmu kartu teko ma
tylį btteitiš lietuvi# grįžtant at
gal namo nusivylus, kad jie 
nepateko j tų aštuonių šimtų 
laimingųjų skaičių, kurie Good- 
rdah teatro Viduj Sekė Pirmyn 
choro ilgos metų eilės didžiau
sių triumfų: didžiųjų “Carmęn” 
Operų lietuvių kalboj.

Didelis triumfas tai buvo. 
PatH didžipųsias visoje Ameri
koj HeiiįvĮtį kultūros gyvenimo 
įstoti toje. Tai jums patikrins 
kiekvienas, kuris vidun pateko.

x Mėgėjai, bet ne diegėjai r • • j *

Mačiau “Cįrmen” pirmiau. 
Anglų kalboj, francuziškąi. Ma
čiau jų it lietuviškai Katine. 
Vis profesionalų pusta tymai. Ir 
(kaltinkite, kad norite favoriz-
ifių rbdąnčid) iš visų tų “Car
men” spektaklių vakariškštis 
paliko didžiausių įspūdį.

Kaip ir didžiuma pub’ikos, 
aš dar prieš pirmojo akto už
dangos pakilimų, gerai žino
jau/ kad operų stato jaunų, mė
gėjų organizacija ir kaipo to- 
Įyją putinai turės savo dalį su
klupimų bei šiurkštumo. Mes 
buvome pasirengę visa tai kele
riopai atleisti.

Bet praėjo pirmas aktas — 
viskas puikiausia. Antrus aktas 
*—r :dan geriįhls> dH j a ullrfec ia s ir 
fcetvjr|gs, kadą ir choras ir so
listui “apšilo” ir prasilaužė pro 
prėmjeriškus leuUs, pasiekė 
prdfėsijOnališko tolygio ir toj 
atmosferoj įšilo.

a. + a.
JUOZAPAS ZAVECKAS 

(ZEVVALL)
■ Pėrsiškyrė su šiuo pasauliu 

^aląHcįžio 9 dieną, 3:40 vai. 
pbplėt, 1941 m., sulaukęs 53 
metų amž. gimęs Liet., Mari- 
ąp)pplės apskių Gudeliu pąr.r 
Šlavėntų kaime. Amerikoj iš
gyveno 38 pietus.

pšliko dideliame nuliudime 
moterį Elžbietą po tėvais Vil- 
Keliųtę, 3 dukteris Oną, žen
tą Walter Wisner, JutiS, žen
tą Alfred Toccp ir Nfąrian 
Žewall, sūnų Juozapą, brolį 
Kunigą Vincentą Vilkutaitį, 
ęięyeįąnde, Ohio, 3 seseris— 
Magdaleną Swtft, Prancišką 
Skųs, Cleyelaąd, Ohio ir Ka
zimierą Vijkiitaitę, Clevelan- 
de, Ohio, Švdgerką Kotriną 
Petrauskienę ir kitas gimi
nes.

Priklausė prie Suvalkiečių 
Draųgijps.

Kanas pašarvotas 910 West 
35th PJace, Yąrds 4907. Lai- 
dottivės įvyks trečiadienį, ba
landžio 9 d., 8:00 vai; ryto iš 
hamų į Šv. Jurgio parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulinius pamąįdos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juązapo Zaveckp 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nųoširdžiąi kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Moteris, 
Sūnūs, Rentai, Brolis, Seserys 
tr Giminės.

Laid. Direkt. Apt. M. PhiL

mCyėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laidotu
vėms, Pąpųoši- 
GĖLININKAS “ams 
4180 Archer Avenue 

Phone LĄFATETTE 5800

I flVFIKIS“” iL U V L. IH I w Visas Pasaulio
Palis

kvietkininkas
Gėlės yes/uv^ms, Bankiętąnųs , 

ir Paprakams
3,310 So. Hųlpted Street

> ’ Tfcl. TARPS 7308_______

Nesiimsiu čia smulkmeniš
kai aprėpti atskirų solistų pa
sirodymas, nes tų padarys mu
šu Nora Gugis (ji spektaklių 
atsilankė nežiūrint to, kad su
sirgusi, ir kaip tik spektaklis 
užsibaigė, ji tuoj išvyko namo, 
atgal į lovų).

Bet reikia bent keliais žod
žiais pasakyti, kdd solistų są
statas buvo ideališkas.

Carmen Puiki,
Alice Stephens seniai Chicd- 

gos lietuvių scenoje dainuoją, 
bet niekad pirmiau ji nebuvo 
geresniam balse, kaip vakar 
čigonės Carmen rolėje. O vai
dyba—visi žinome, Steponavi
čienės vaidybų: puiki.

Nelaimingojo Don Jose ro
lėje, pirmu kartu nuo sugrįži
mo iš Lietuvos, pasirodė Vik
toras Benderis, kuris tų rolę 
Kaune studijavo. Sako, pats 
Kipras Petrauskas Benderiųi 
padėjęs keliais atvejais, ir jei 
tiesa. Kipras butų smagiai 
jautęsis vakar Goodman teat
re sekdamas savo mokinio 
dainavimų.

O Toreadoras Escąmillo? 
Mes Ųhicagoje šiandien turi
me lik vieną lietuvį Escąmillo,
ir jis vakar dar vienų triumfp 
plunksnų įsisegė į savo skry
bėlę— atspėjote—tai jaunasis 
Algirdas Brazis.

5olistai Pasižijm ėjo.
Ona Skcveriutė buvo nepą- 

vaduojama Micaela, kaimietė 
Don Jose numylėtinė, kuri ne
tenka savo mylimojo Carme- 
nai.

Dideliu siurprizu buvo Anį- 
ta Navickaite, kuri Fransgui- 
tos rolėje parodė, kad ji turi 
balsų su kuriuo rejkia rimtai 
skaitytis.^ ;

Kiti solistai, Aldona Grigo
nis, Bruno Normąn, John 
Bukštala ir John Avelis, visi 
jie atliko savo užduotis pui
kiai.

Pats choras dainavo taip 
kaip niekad pirmiau, o žiban
tieji jo dainavimų žino, kad 
tai apima didelę teritorijų. Ir 
reikia atsiminti, kad didieji 
muzikai pripažįsta, jog iš 
visų didžiųjų operų “Car
men” choro atvžilgiu yra pati 
sunkiausia.

puikius baleto numerius pa
tiekė Vytautas Beliajus šit sa
vo grupe.

Ną, o pats viso to triumfp 
galva — Kazys Steponavičius 
—kų gali žmogus pasakyti 
daug—jis dar kartų aiškiau
siai patodė, kad šiandien jis

A. A.
JONAS STULGINSKAS 

(STEĖLE)
gyv. 4229 S. California Avė., 

Tel. Lafayette 1212

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 6 d., 1941 m., 5:3d 
vai. popiet, sulaukęs 63 metų 
amž., gimęs Liet., Seinų aps
krity, Vyduklės pąrąp., Mum- 
gailių kaime. Amerikoj išgy
veno 41 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Malviną, po tėyąis 
Strumilaitę, dukterį Benedik
tą ir žentą Edward Ašių; 2 
sūnūs: Dr. Vincentą Steele ir 
marčią Ethel ir Kazimierą; 
3 anukus: Joną, James ir Jqt- 
dan; 3 seseris: Juzefą Tamke- 
vičienę, Barborą Pivąrunfenę, 
brolį Vincentą ir kitas gi*r 
minės Amerikoje. Lietuvoje 
—brolį Stanislovą ir gimines.

Kūnas pąašrvotas koplyčio
je 1039 West 35th Str. Laido
tuvės įvyks trečiadienį, ba
landžio 9 d., 8:00 vdl. vyto 
iš koplyčios į Nebalto Pras. 
Pan. šv. parap. bažnyčią, ku
rioje ątsibuš gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kązį- 
mlero kapines.

Visi a. a. Jono Stulginsko 
giminęs, draugai ir .pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jąm paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Moteris, 
Duktė, Sun ai ir Giminės.

Laid. Direkt. Ąnt. M. Phil
lips, Tel. YARDS 4908.

lika) , tai dalykas, kuris tų nuo- 
pęlhų keleriopai šVarlįėŠhiJų Iš
daro.

Kadd leidciši uždanga po pa- 
skutinio akto ir scena skendo 
gėlėse (dtl-odė, i<dd visa gėlių 
parduotuvė kur nors ištuštin
ta); publikos reakči j a buvo to- 
kia? kuri leidžia tvirtinti/ kad 
Pirmyn “Carmen” dar daug 
kartų tiirės kartoti. Ir prisibi
jau, kad jei nepaims didesnę, 
auditorijų, tai kiekvienų, kartų 
vis šimtais žmonės tiirės grįžti 
nei salės vidaus nepamatę.

1 P.

yra iš didžiausių jų' asmeny
bių Amerikos Kėtuvių .kuĮlli*: 
riniam gyvehime.

Steponavičiaus nuop^lhas
Išmpkihiį mėgėjus tokių ope

rų kaip “Carmen” jau angliš
koj kalboj, kuri geriausiai ži
noma jauniesiems mtisų dUiiii- 
ninkdmš, yra didelis nuopeU 
nas. ftet išmokinti j Uos tų vei
kalų LIETUVIŲ KALBOJ (1 ib- 
retto Steponavičius parsivežė 
prieš pbfų pietų iš kaimo, tie
siog iš Lietuvos valstybės ope
ros, vadinas tas pats, kurį per 
20 metų girdėjo Lietuvos pub

TEISĖJAS ZURIS “SKUNDŽIASI” - MAŽAI
LIETUVIU “ATEINA JĮ APLANKYTI”
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Tilrbut Nemėgsta Greito Važiavimo, O Gal 
Bijo Trafiko Teismo?

Įdomiai Pasakoja Apie Savo Patyrimus Sii Trafiko
< Nusiž0nfe61ittiš. i

gatai palydėjo jų gausiais aplo- 
dismehtais. Keletas delegatų pa
reiškė, kM teisėjo J. T. Žurio 
riusistatyriias trafiko bylose yra 
žmoniškas, “krikščioniškas” ir 
tikrai maiohtis visiems lietu
viams girdėti. Jei teisėjui J. T. 
Zuriųį prįseįs kię|< ilgiau eitį 
savo pareigas “l'raffic Courte”, 
tai nėra abejones, kųd jis susi
lauks nuo Cliicagos automobi
listų teisingo ir žmoniško teisė
jo vardo. 

I

Naujas Lygos Narys.

Tejšėjas John T. Zuris, kuris 
dabar klauso bylų miesto tra- 
fiko teisme; juokaudamas skun
džiasi, kad jas jį “labai mažai 
lietuyiū atsilanko”.

“Lietuviai turbūt nėra greito 
važiąvįmo ųiėgėjai, arba jie 
manęs bijo,”įpasakojo teisėjas 
apie savo patyrimus tame te:s- 
me, kalbėdamas Lietuvių De
mokratų Lygos paskutiniame 
susirinkime, kuris įvyko kovo 
25, Lygos centre, 6825 S. Wcst- 
ern avenue.

Kokios Bausmės.
Mano nusistatymas, pareiškė 

p. Zuris, yrą nebausti nei vie
no automobilisto daugiau kaip 
$10 ir teismo kaštų $2.00, kas 
sudaro apie $12.00. Paprastai 
jis — pridūrė, “mano bausmė 
yra tik $5.00 ir “costs”, kas 
sudaro apie $6.00.

daugiausiai Hiažų^, nusikaltiinų 
padaro darbipinkųį M žmonės, 
skubėdami ar į darbų, arba iš 
darbo, arba su kitu svarbiu rei
kalu. Tankiai, visai dėl menko 
grcitUiuo padidinimo, policijan- 
tas žmogui duoda lįkietų. Tada 
žmogus jau turi apleisti dienų 
nuo darbo, jis jau tų dienų nie
ko neuždirba, o jei teisėjas yrh 
be atjautimo, be gailesčio, tai 
jam užkrauna dar bausmę $25, 
$50, o kaip kada net ir $100.00. 
Tokiu būdu, jei pasitaiko netur
tingas darbininkas žmogus, lai 
jis tokio teisėjo yra labai netei
singai nubaudžiamas.

Kada Reikia Aštriai Bdusti.
$uprai)lama, tęsė Zuris, “aš 

neguliu paliuosųoti nuo baus- 
fnes žmogų, kuris važiuoja 60 
mylių j valandų per Tcsidential 
distriktų’ kur vaikų, žaidžian
čių yra pilnos gatves. Už toki 
gręiįų važiavimų aš tUrįu duo
ti bausmę vairuotojui, kad jis 
butų ir mano geriausias draįi- 
gas.° .

To, sako, rėikalaiija ChictigOS 
miesto valdžia, ir, bė to, re i ka

džiančilis gatvėse, ir šiaip žmo
nes, vaikščiojančius per galyfcs.

Tačiau, jei pasitaiko kur nors 
automobilistui paspausti “tru
putį datigiatt ant geso”, kur yra 
leidžiama važiuoti po 35 myliąš 
į valandų, tokiame laikę, kada 
bėrą daug važiuojančių ir ka
da vieškelis yra tuščias, tai, sa
ko teisėjas Zuris, “aš visuomet 
imu tokį laikų ir vietų į ątydų, 
ir prasikaltusiam automobilis
tui neskiriu aštrios bausmės”.

Floridoj — šaltį Pagavo,
.Lygos piribininkas Al G, 

Kiimskis pabrėžė, kad teisėjas 
Zuris lankėsi Floridoj ir pa
kvietė jį pasakyti ir savo įspū
džius iš to saulėto krašto. Zu
ris pastebėjo, kad daug ęhiea- 
giečių važiuoja į Floridų apsir 
saugoti nuo šalčių, “tačiau aš”, 
sako, “kaip tik prięšĮpgai, — 
nuvųžiavęs į Floridų pagavau 
šaltį, todėl ir nebaigęs savų ato
stogų pagrįžau. į CĮilcagų”;

Išklausę geth. teisėjo J. T- 
Žurio kalbų, visi atsilankę dėlę-

lietuvių išeivijai, 
teko pergyvpnti ir kutti įvairių 
— įvairiausių draugijų, organi
zacijų bei klubų. Jie visi atliko 
nemažai kulįurįnių bei labda
ringų daębų/.x

Jau virš 29 metai kaip Chi
cagos lietuvių tarpe susiorgani
zavo Lietuvių Keistučio Pašai
pus 1<kibąs it jis per savo gy
vavimo laikotarpį ne viehaiii- 
nai, lietūviui-ėi ištiesė pagalbos 
bei užuojalttbs rankų, sušelpda
mas ligoje, arba pagelbėdamas 
šeimos nariui mirus’.

Klubas “Krizių Neturėjo”.
Kiekvienas kliubas atlieka sa

vo pareigų, tačiau kariais įvyk
sta įvairių nuotykių, kurie su
silpnina jo reikšmę, arba net 
pdrbloškia finansiniai. Tačiau 
turiu pasakyti, kad Keistučio 
Klubas dar takių krizių neturė
jo. Jis puikiai auga nariais ir 
tvirtai stovi finansiniai. Drųsiai 
sakau, kad nėra kito lygaus 
Keistučio Klubui Chicago j e.- Jis 
turi virš 15 šįintų narių, finan
siniai, taip pat aukštai stovi. 
Kiekvienas susirgęs narys gau
ną pašalpos po penkis dolerius 
į savaitę ir jo įpėdiniams išmo
ka $300 dolerių mirus. Be to, 
grabnešiųs parūpina ir juos nu
veža, gėlių vainikų nuperka, 9 
kų kalbėti, apie atlankymų beį 
abeldų drduglškumų.

Visa, kits aukščiau pasakyta 
suteikiama ųž nario duokles — 
55 centus į mėnesį. Ęc to, tu
rime daug naudingų knygų ir 
kitokių kultųrinių pramogų. Tai 
r.ur gali gauti taip pigiai pįo- 
kant, tokį organizacijos patar
navimų? Nėra tokios apdraiidos 
kompanijos, kuri galėtų tiek 
daug teikti už taip menkų mo
kestį. . ' i

Nuo 16 iki 50i. .
Brangus lietuvi-e, jei dar ne

si Keistučio Pašalpos Klubo ną-

Pplhe^ė; kad yra atsilankęs sve
čias p. Simonas Gel^ųpąs, kurį 
ir pdkviefe pasakyti Keletu žo
džių. Prš Gėlzorias padarė vi
siems delegatams siurprizų. Jis

KEISTUČIO KLIUBAS UŽSIBRĖŽUS GAUTI 
1,000 NAUJU NARIU
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pranešė, kad jo vadovaujamas 
“Ch’iė&įĮįo Litpuanian Natiopal 
Člįih” hutgrė įstoti i Lietuvių 
Demokratų Lygų. Tokis p. Ge|- 
zoiio ptadeŠimas buvo sutiktas 
su džiaugsmu ir buvo vienbal
siai nubalsuota jo klubų į Lygų 
priimti;

Chicago Lithuanian National 
Club susideda iš suvirš 200 na
rių, pilnai užsimokėjusių. To
dėl, dabar Lietuvių Demokratų 
Lyga praturtėjo dar vienu žy
miu nariu.

Vėliau buvo išklausyta kele
tas komisijų raportų, kurie bu
vo priimti be diskusijų.

Susirinkimų atidarė pirmi
ninkas Al. G. Kumskįs ir pa
kvietė raštininkų Juozų Kamin
skų perskaityti protokolų iš pra
eito susirinkimo. Protokolas 
buvo vienbalsiai priimtas, kaip 
skaitytas.

Zuris Per Radi o Kas 
Trečiadienį.

čia dorių priminti Chicagos 
ir apylinkės lietuviains, kad 
mtisų gėrb. teisėjas Jonas T. 
Zuris yra “ant radio” kiekvienų 
trečiadienį, nuo 7 iki 7:30 P. 
M. Jį galite girdėti iš stoties 
WJNt), 560 kilociklų. Teisėjas 
Zuris dabar klauso trafiko keį- 
sų arba greito važiavimo prasi
žengėlių iš Gentralinės Polici
jos stoties, prie lllh St., ir 
State Stręet, kas vakarų, nuo 6 
valandos iki 10 valandos. Todėl 
norinti pamatyti, kaip teisėjas 
Zuris Savo pareigas atlieka, ga
lite ten jį matyti.

Tai tokios naujienos iš Lie
tuvių Demokratų Lygos veiki
mo. Kitų sykį pranešime dau
giau, kas bus įdomaus visuome
nei žinoti.

V. M. Stulpinas

. /.Pradeda Istorinį Vajų
j -ūi*- 

Amerikos; į su verbuoti" naujų narių ir nėra 
abejonės, kad jų pasibrėžimas 
vienu tūkstančiu padidinti klu
bų, bus atsiektas šimtų nuošim
čių. Tad panaudok šių progų ir 
Stok 1 Kliubų. Kad busi paten
kintas tai nėra abejonės. Jei tu
ri šeimynų nenuskriausk ir jos, 
kviesk ir ragink, kad Įsirašytų. 
Kiekvienas sveikame stovyje as
muo, nup 16 metų amžiaus, iki 
50 melų, ga|i biiti nariu.

Visi klubiečiai į darbų, kad 
iki vajdus Užbaigos, savo siekį 
atsiektume, t. y. tūkstantis nau
jų narių!

Vajaus Komisijos Stkr.
J. Skeberdytė

Pagalios, “Suradau 
Joe Ėringi”

Daro Didelį Biznį Clearingo 
Pramone Distriktė.

Šiomis dienomis, beieškoda
mas biznio “N-noms”, užsukau 
į gražų ir puošnų tavernų ir 
Lynch Rpom, ties num. 5758 
W. 65th St. Baras apie 42 pė
dų ilgio ir aš sii vargu suradau 
sau vietų alaus stiklui. Pasidai
rius, pamačiau, kųd šaly baro 
randasi kejioš dešinitys stalų, 
kyr žmonės valgo ir linksminu
si. Prie baro įp stalų keliolika 
patarnautojų vikriai patarnau
ja su vųlgiais Įr gėrimais, o vir
tuvėje pati Auna Eringienė tik 
komanduoja virėjas ir prižiūri, 
kad viskas butų tvarko.}.

Kaip “Downtown”.

dūke, prie kurias langiuko sto
vi didelė eilė šapos darbininkų, 
kilriems pats boisas Joe Eringis 
maino čekius. Atrodo, kad čia 
biznis eiųa |<aip “dnwntown”.

Reikia žymėti, kad Joe ir An- 
lą Ėringiai yrą seni naujienię- 
čiai. Jie ir dabar “N-iias” atsi
naujino metams ir pasižadėjo 
duoti garsinimų. Draugai Erin- 
giai per ilgus metus sėkmingai
varė biznį Brightan Papke.

Steponai Nai‘kis žiaus.yra .pasirengę juo daugiausia
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SITUATION VVANTED 
__________ Ieško Darbo__________

PATYRĘS PENTERYS paieško 
darbo, kas norite gerai atlikti dar
bą, senovišką kaina pigiai, tai Šau
kite tuojaus. JOS. AUGAITIŠ, 1608 
So. 50 Avenue, CICERO 2633.

PAĮEŠKAU DARBO pekamėje 
kaipo antra rankis kepėjas. Paty
ręs. Šaukite DELaware 2613.

HELP WANTED—FEMAIjE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA PATYRUSIŲ ope
ratorių ant vienos adatos dėl“wash 
Blouses”, aukščiausi mokesčiai dėl 
“piece work” ir premijos dėl darbo 

2300 Armitage.

REIKIĄ 50 OPERATORIŲ single 
needle front makerių, tiktai paty
rusių, reikia siuvėjų skalbiamas 
suknele? siūti, taipgi pinkers, blind 
stiteh, hemmer, button ir button 
hole mašinisčių. Darbas pastovus 
jei tiksite. Atsišaukite šiandien, 9 
vai. ryto iki 8 vai., 1548 W. 64th 
Street, 2-ram aukšte.

REIKALINGA PATYRUSI mer
gina dėl bendro namų darbo, nėra 
skalbimo, nuosavas kambarys, ir 
maudynė. $9—$10. 5224 Ingleside, 
3-čio aukšto. HYDe Park 0712.

OVERALL OPERATORIŲ, pa
tyrusių. Mes mokame aukščiausias 
unijines algas. Atsišaukite, John 
Rissman and Son, 841 Blue Island 
Avenue.

SINGLE NEEDLE OPERATO
RIŲ, skalbiamas suknias siūti. 
Aukštas mokestis štukomis, taipgi 
bonus. Tiktai patyrę. Taipgi reikia 
presserių. Atsišaukite per visą sa
vaitę. KORACH BROS., 913 West 
Van Buren.

■ MERGAITĖS 
MOTERYS

HELP WANTED-MALE-FEMALĖ 
Darbininkų-Darbioinkių Reikia
BERNIUKAI

VYRAI■
Turime .pastovius darbus pradi

niams ir patyrusiems 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

ATEIKITE ŠIANDIE^ Jabai 
daug darbų, geri mokesčiai vyrai ir 
moterys reikalingi, Viešbučiuose, 
valgyklose ir įstaigose visokiam 
darbui.,- MODERN HOTEL, 879 N. 
State St.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKIA PATYRUSIO bartende- 
rio, ne girtuoklio, mokančio ang
liškai kalbėti. Klauskite Marcellos 
iki 11 vai. ryto. 4358 So. Maple- 
wood Avė.

REIKALINGAS pagelbininkas ja- 
nitoriui, kambarys, valgis ir mo
kestis. Box 2470, 1739 So. Halsted 
Street.

J

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARSIDUODA TAVERNAS kam
pinis, su visais įrengimais, pigi ren- 
da. Pardavimo priežastį patirsite 
vietoje. Biznis išdirbtas per 40 me
tų. Box 2469, 1739 So. Halsted St.

GERA TAVERŲA Roselande, 
parsiduoda pigiai. Biznis išdirbtas 
per ilgus metus. Priežastį patirsite 
vietoje. 408 West 103rd St. Cedar- 
crest 6949.

PARSIDUODA BARBERNĖ — 
biznis išdirbtas per 25 metus. Par
siduoda .pigiai iš priežasties nesvei
katos. 5904 So. Peoria St.

ŠO1L—FOR ŠĄįĖ 
J uodžemis—Pardavimui

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

Pristatom visur.
CHARLES GAVCUS, 

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

arba WORTH 193.
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IVHOLESALE FUĘNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

ALIŠAUSKAS, SŪNUS, 
6343 So. Western Avė., 

Chicago. III. Tel. REPublic 605)

RADO SKENDUOLĮ PRIĘ 
ARCHER AVENUE

Chicagos upėje prie Archer 
ayenue, buvo atrastas kūnas tie- 
žinomo žmogaus, kurio kišeniuo- 
se rasti popieriai paduoda ad
resų, 440 S. Clark st.

Jis atrodo apie 35 m. am-

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žem6 Pardavimui

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

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE — LOANS— 

INSURANCE
4631 S. Ashland Avė.

Tel. YARDS 1001.
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PARSIDUODA ARBA MAINUI 
tavernas ir namas. 5035 So. Marsh- 
field Avė.

PARSIDUODA 6 kambarių, 
aukšto namas, stucco, 30x125, 

2 automobilių garažas, cęmentuota 
iela, daug pagerinimų, žemi taksai, 
maži apšildymo kaštai. Savininkas, 
4422 N. Central Park Avenue, Ir- 
ving 1162.

PARSIDUODA 2-jų flatų 
mūrinis namas 5—6 kamba
rių, 2 šildytuvai. Langiniai 
porčiai, dideli kambariai, ge
rame stovyje. 3518 SOUTH 
FRANCISCO. $5,250.

KOHOUT BROS. 
145 N. Clark Street 

Franklin 5047.

MARQUETTE PARKE — 2 flia- 
tų muro namas, mainysiu ant pi
gesnio bile kur. GROvehill 1965.

PARSIDUODA 6-šių kambarių 
namas, aliejum apšildomas, 2-jų 
karų garažas. 6958 N. Seeley. RO- 
Gers Park 3433.

6 KAMBARIŲ MODERNIŠKAS 
muro bungalow, didelis lotas, gara
žas, furnace šįluma. Prieinamai, 
3533 W. 66th Place.

7917 MARYLAHD AVENUE, mu
ro, 3—4, Inner door lovos, steam 
šiluma, 3 automobilių muro gara
žas, elektriška refrigeracija, naujas 
pečius. Puikiausias stovis, $11,000. 
BRANSKY and JOHNSON, FAIr- 
fax 1371.

FARMS FOR SALE
Ūkiai Fąrday

j 65 AKRAI, 30 miško, 8 kambarių 
trioba, vištininkas (500-ams) v., 
kiaulininkas, rūkykla, 2 arkliai, 3 
karvės, 45 gerai dedančios vištos, 
visi ūkio įnagiai, 2 pečiai, inkuba
torius, elektra, prie St. Joseph 
upės, parduos pigiai, kad skubiai 
parduoti, dėl ligos. D. BERTASH, 
Colon, Michigan, R. R. I.

PORA MINUČIŲ į pietvakarius 
nuo Park Ridge, gražus plotas že
mės (130x180) prie Golf Course, 
grįsto kelio, medžiais apaugęs, ele
ktra, arti mokyklos, labai pigiai— 
$800—$160 įmokėti—$10 į mėnesį 
už palikusius. Box SS-9, 1739 So. 
Halsted St.

PASILINKSMINKITE išvažiavę 
ant tyro oro porą mylių į vaka
rus nuo Oak Park, 5 akrų farma, 
grįstinio kelio, elektra, nauji na
mai už tik $1,000; $200 įmokėti ir 
pasilikusius $12 į mėnesį. Box E-5, 
1739 So. Halsted St.

PARSIDUODA 20 AKRŲ farma 
arti Main St. į pietus nuo Lom- 
bard, Du Page County. Grįstas ke
lias, elektra, $4,750 įmokėti, $1,000. 
Box AA-20, 1739 So. Halsted St.

PARSIDUODA kelios didelės,mažos 
kornų farmos, dėl komų auginimo 
E. p. ALTON, Spirit Lake, Iowa.

PARSIDUODA ANT GREITO 
.pardavimo pigiai aplink 20 akrų 
žemės, išdalintos aplink Skokįe 
Boulevard, netoli Owentsia medžio
klių $100 už vieną akrą; ant užmo
kėjimo. Box L-2, 1739 So. Halsted 
Street.

PARSIDUODA DIDELIL kvietkų 
farma netoli North Avė. Patinkama 
darbininkams, kurie dirba prie pas
tovaus naujos Buick dirbtuvės, grį
stas kelias, gasas, elektra, busų, 
arti didelės mokyklos, nėra skolų. 
$375; įmokėti $75, pasilikusius $5 
į mėnesi. Box Z-40, 1739 So. Hal
sted St.

PARSIDUODA 5 AKRŲ žemės, 
netoli Green Bay kelio—yra užsili
kusių biskį taksų; pigiai $500. 
Box X-l, 1739 So. Halsted St.

PARSIDUODA 2% AKRŲ žemės 
netoli Green Bay kelio, Lake Coun
ty, III. $37$; įmokėti $75—pasiliku
sius $5 į mėnesį. Box B-70, 1739 
So. Halsted St.

91 AKRAS, GĖRĮ triobesiai, geri 
keliai. Elektra, šiltas ir Šaltas van
duo, prie miesto, daug lietuvių apy
linkėje. Aliejus 2 mylių nuo ūkio. 
Turi būti parduotas. John Paulus, 
Bangor, Mich.

Skelbimai Naujienose 
duoda'naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos,
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60,000 ’LIENO DARBININKU ŽADA STREIKUOTIA

Rengiasi mesti darbą 
antradienio vidurnaktį

CIO Kaltina United States Steel Bendrovę 
“Lokautu”

Apie 60,000 darbininkų rytoj 
vidurnaktį išeis į streiką Chica
gos distrikte, jeigu CIO Plieno 
Unija ir United States Steel Cor
poration nesusitars paskutinėse 
valandose dėl naujos sutarties. 
Dabartinė sutartis, prailginta 
iki balandžio 8 d., pasibaigė ba
landžio 1 d.

Unija reikalauja pakelti dar
bininkams algas 10 centų į va
landą, dviejų apmokamų savai
čių atostogų, duoklių rinkimo iš 
algų, išimtino pripažinimo, ir 
geresnių sąlygų nesusiprati
mams spręsti.
Kompanija Kelia 2>/2 Centus
Kompanija atsisakanti algas 

pakelti daugiau kaip 2^c. va
landai. Dabar pradiniai darbi
ninkai gauna 62% centų, o vi
dutinė alga United States Steel 
liejyklose esanti 87c.

Nutarimą1 streikuoti padare 
100 CIO plieno unijos atstovų, 
suvažiavusių konferencijai Pitts- 
burghe su CIO prezidentu Phil- 
lip Murray.

“Lokautas”

Streiko Skerdyklų 
Varduose Nebus

Sudarė Naują Sutartį
Pilnu susitarimu tarp CIO 

skerdyklų unijos ir Chicago 
Union Stockyards bendrovės bu
vo prašalintas streiko pavojus 
Chicagos skerdyklų yarduose.

Bus pasirašyta nauja sutar- 
itis, kurią CIO lokalas jau pri
ėmė.

Kompanija sutiko priimti pa
šalintą unijistą Frank Mona- 
ghan, derybas dėl algų atnau
jins už 45 dienų arba paves tei
sėjui Igoe spręsti, taipgi CIO 
laimėjo išimtiną pripažinimą.

Dr. P. Grigaitis 
Kalbės Northsidėj

Jisai kaltina United Steel ben
drovę “lokautu”, kadangi ji at
sisakanti prailginti dabartinę 
sutartį iki bal. 15, kol vyks de
rybos naujai sudaryti, taipgi at
sisako pritaikyti darbininkams 
naujosios nutarties sąlygas nuo 
balandžio 1.
U.S. Steel Dirbtuvės Chicagos 

Distrikte

Dalyvaus Chicagos Lietuvių 
Draugijos Susirinkime

Rytoj Dr. P. Grigaitis, “Nau
jienų” redaktorius sakys svar
bią kalbą apie Lietuvą, ir reikš
mę naujai užsidegusio karo Bal
kanuose, Chicagos Lietuvių 
Draugijos susirinkime.

Susirinkimas įvyks rytoj va
kare, Masonic Temple salėje, 
prie' Leavitt ir North avenue. 
(Platesnes informacijos bus pa
duotos rytoj, Chicagos Lietuvių 
Draugijos Skyriuje, “Naujieno
se”) .

Laužo Kelia Pagreitinimui Laivų Judėjimo

i?:

O
OI

i®

iii■
; naf-jienu-apme t(.|pPkou,

Ledo laužytojas Sainte Marie laužo ledus Soo sąsmaukoje, kad laivai su 
geležies ruda galėtų pradėti kursavimą ir pristatyti reikalingą medžiagą lie
jykloms ginklavimo užsakymams išpil lyti. Paprastai keliai didžiuosiuose eže
ruose atsidaro tik balandžio 15 d., bet šiemet' dėl padėties rimtumo stengiama
si prasilaužti anksčiau. Kai kur šis led anais turi prasimušti pro lytis kurios 
siekia 25 pėdas storumo. , •

Auto. Nelaimėje 
Sunkiai Sužeidė 
A. Evarauska

Besiruošiant Steigiamojo
Seimo Jubiliejui

STEIGIAMASIS SEIMAS SUVALDO LIETU 
VIŠKUS DERŽIMORDAS

Priverčia pasitraukti žmogaus teisių 
negerbiančius karininkus

Per visą Ameriką United 
States Steel streikas palies apie 
260,000, o apie 60,000 Chicagoš 
plieno distrikte. Dirbtuvės ir lie
jyklos randasi daugiausia prie 
Gary. Ten yra didžiulė

Carnegie-Illinois plieno liejyk
la

Gary Sheet and Tin Mill dirb
tuvė . ... ’

South Chicago dirbtuvė (irgi 
Carnegie-Illinois)

National Tube Co.
American Bridge Company, ir 
Universal Atlas Cement Com

pany.
CHICAGOJE — Scully 

Products;
WAUKEGANE randasi 

rican Steel and Wire;
JOLIETE yra, Joliet 

VVorks (Carnegie-Illinois) 
American Steel and Wire Com
pany;

DeKALBE ir NORTH CHI- 
CAGOJE — Cyclone Fence

LIETUVIAI
ARMIJOJE

Steel

Ame-

Coke
• ir

Co»

“Komunistai CIO 
Plieno Unijoj”

Raportuos Šiandien, Rytoj, 
Ketvirtadienį

Armija metams tarnybos pa
ima šiuos Chicagos Southsidės 
ietuvius:

(Jie raportuos tarnybai vieni 
šiandien, kiti rytoj, o dar kiti 
ketvirtadienį).

Joseph Pilackas, 11223 Chris- 
tiana avenue

H. H. Jockisch, 1705 W. lOlst 
street

Stanley W. Ličkus, 9111 So. 
Marshfield avenue

Frank W. Noreik (savano
ris), 7042 S. Talman avenue

Bruno J. Janick, 3553 West 
61st Place

Albert H. Bagdonas, 5616 S. 
Talman avenue

James A. Weschunas, 5025 
So. Keeler avenue

Alexander J. Slucas, 5606 S.
Sawyer avenue, ir

Joseph P. Danas, 226 W. 61st 
Street.

Taipgi Kelis Kitus žmones
Prie 59-tos ir California avė., 

automobilis suvažinėjo ir sun
kiai sužeidė 55 metų Augustą 
Evanauską, nud‘5825 S. Moząrt 
avenue. Jį smarkiai apdaužė ir 
nulaužė dešinių koją.

Jis paguldytas Evangelical Li
goninėje.

Nelaimė Marųuette Parke
Prie 68-tos ir Campbell avė.', 

kitas automobilis suvažinėjo 36 
metų Marion Naresm gyven. ad
resu 6455 South Gląremont st. 
Sudaužė jai krutinę ir sužeidė 
žandus. Automobilį vairavo 20 
m. Lambert Kritikson, nuo 7239 
Champlain avenue.

31 m. Thomas Gregawich, 
South Winchester avenue,3805

buvo lengvai sužeistas “hit-and-
run
Damen avenue.

vairuotojo, prie 35th

Kur Tie Darbai?
Kur Tie Darbai?

Lietuviai Republikonai 
Vis Dar Laukia

ir

^.Naudoja Fiktyves Pavardes
Chicagos dienraštis “Herald- 

American” vakarykščiam nume
ry j cituoja pasikalbėjimą su 
Frank Grider’iu, direktorium 
CIO Plieno unijos Gary distrik
te. Jis buk pareiškė, kad “ne
žiūrint unijos didelių pastangų 
komunistų neįsileisti, jie visgi 
įsigavo j lokalus fiktyvėmis pa
vardėmis ir bando varyti ar
dymo darbą”.

Kartais, sako 
kas komunistas, 
“nėra abejonės,
įsteigę savo celes plieno unijos 
skyriuose”.

Kiek žinia nei Grider nei 
ti Plieno unijos viršininkai 
pareiškimo neuŽsigynė.

Velykinių Gėlių 
Paroda

Garfield Parke dabar vyksta 
nepaprastai įdomi gražių Vely
kinių gėlių paroda. Įžanga ne
mokama per visą dienų. Paro
doje yra apie 2,000 atskirų gė
lių. Visos žydi.

sunku įrodyti 
ir kas ne, bet 

kad jie «. turi

Ir Jie Gali Gauti 
Nedarbo Apdraudą

ki
što

Gubernatorius Green ir 
asistentai tebedalina darbus ge
riems savo kolegoms ir parti
jos darbuotojams, bet lietuvių, 
kiek girdėti, jis vis dar neatsi
minė.

Naujasis generalis prokuroras 
Barrett (“ypač draugingas lie
tuviams”) pasiskyrė 17 naujų 
asistentų, bet lietuvių nei vie
no.

Lietuviški republikonai—lau
kia ir nekantrauja, labai nekan
trauja.

jo

Vakar ir Užvakar 
Chicagoje

• ' (t* i ■
© Groserininkas Leo Forman 

išvažiavo į Clintori, Iowa. Penk
tadienį dingo jam tarnaujantis 
berniukas, 19 metų Frank Soire, 
6028 Henderson ąvenue. Kartu 
dingo Formano trpkas ir $743. 
Soire pakliuvo }., policijos ran
kas, pasiekęs ,Clii^toną,, o gera
sis “bosas” Foriųąn turėjo va- 
Čiuoti jį iš nelaisvės išvaduoti. 
Taipgi troką ir $743 atgauti.

© Užvakar Michigan ežere 
prasidėjo prekinių laivų judė
jimas. Iš South Ghicągo jau iš
plaukė du dideli rudies laivai.

© Chicagoje kai kuriose Pack- 
ard agentūrose jau yra išstaty
ti naujieji ką tik išleisti mo
derniški Packard automobiliai. 
Jie vadinami “Packard Clip- 
periai”.

O Prie Belmont ir Mead gat
vių susikūlė du gatvekarių ben
drovės autobusai. Sužeidė de
šimts žmonių.

i© Chicagos lenkai ruošiasi 
iškilmingai sutikti gen. Wlady- 
slawą Sikorski, Lenkijos vyriau
sybės (Londone) premjerą, ku
ris dabar lankosi Kanadoj, ir ne
trukus žada atvykti į Jungtines 
Valstijas.

• Prie Sauli Ste Marie, Mich., 
patroliuodamas pasienį į ežerą 
įkrito ir prigėrė kareivis Homer 
C. Havens iš Chicagos.

r• Calumet Coal Co. gavo 
$154,000 kontraktą cementu iš
pilti Stony Island avenue tarp 
79th ir 87th. Darbas bus tuo
jau pradėtas.

• Bedirbdamas už baro ali- 
įlėje, širdies ataką gavo ir kri
to negyvas 42 m. VVilliam Wo- 
gan, 7754 So. Marshfield avė.

• Ties 2331 W. Marųuette 
Road, šuo skaudžiai apkandžio
jo veidą 4 metų mergaitei, Ma
ry Ahearn, 6746 So. Claremont 
avenue. Pirmą pagalbą suteikė 
Dr. Brazis.

© Prie 62nd ir Kedzie gat
vėj sugriuvo ir mirė 73 metų 
Mary Borg, 3210 >W. 64th Place. 

'Širdies liga.

EKSKURSIJA JIEMS 
KAINUOS $125.94

Pereitą trečiadienį 400 moki
nių iš Calumet High buvo, iš va
žiavę pamatyti Fordo dirbtuvę 
prie 12600 Torrence avenue.

Autobusų bendrovė prisiuntė 
mokyklai sąskaitą už $125 ir 
94c., už žalą, kurią dalis eks
kursantų padarė vienam ąuto- 5  .......   .
busui — išmušė šešis langus, i^orV Sheridan karo slo

Apskričio teisėjas Fishėr iš 
nešė nudsprendt kad.jįarbinift 
kai, kurie dėl ašmenių priežaš- sudraskė sėdynes ir paliko ma- vykioje rytoj per visą dieną 
čių meta darbą, turi. teisę gau
ti nedarbo apdraudą iš valsti
jos.

šiną gana apverktinoj padėty j r 
Mokyklą kolektuos pinigus iš 

kaltininkų.

Vėl Galima Gauti 
Nemokamai Knygą 
“Tobaccoland”

Chesterfield Išdalins Antrą 
Milioną Rūkytojams

Pirma laida knygos “Tobacco- 
land” turėjo tokį nepaprastą 
pasisekimą, kad jos leidėjai, 
Chesterfield cigaretų bendrove, 
paruošė antrą miliono kopijų 
laidą, ir ją išdalins nemokamai. 
Kas nori knygos, prašom pasių
sti laiškutį adresu “Chesterfield, 
P. O. Box 21, New York, City.”

“žvaigždžių Paradas”
Chesterfield pradeda naują 

seriją skelbimų, kuriuose “daly
vaus” įvairios filmų žvaigždės. 
Seriją pradeda Carole Landis, 
kuri vaidina naujoj filmuoto) 
komedijoj, “Topper Beturns”. 
Vėliau šiame žvaigždžių “Para
de” dalyvaus Vivien Leigh ir 
Laurence Olivier, kurie pagami
no naują filmą, “That Hamilton 
Woman” ir Priscilla Lane, žvaig
ždė filme, “Miss Wheelwright 
Discovers America”.

Naujo skelbimų vajaus obal- 
įsis yra, “Tai Chesterfield ... 
vėsesniam, švelnesniam, geres
niam rūkymui”, ir jį pastebėsi
te kaip vieškelių rekliamuose, 
taip jūsų tabako krautuvėj, taip
gi išgirsite per radio.

Radio Programai
Fred Waringo “Pleasure 

Time” programas aplanko ju
kas vakaras, nuo pirmadienio 
iki penktadienio, per NBC, o 
Glenn Miller’io “Moonlight Se- 
renade” kas antradienį, trečia
dienį ir ketvirtadienį, vakarais, 
iš Columbia Broadcasting Sy 
stem stočių. (Sp)

GOLDBLATT UŽDIRBO 
$607,691

Pereitais metais Goldblatt de- 
partamentinių krautuvių ben
drovė apyvartos padarė $48,- 
500,000, o gryno pelno $607,691, 
apie $190,000 mažiau negu už
pernai.

PAVOGĖ — 100
BIBLIJŲ

Nežinomas, gal labai maldin 
gas vagilis, pasivogė 100 kopi^ 
jų biblijos iš automobilio, pa
statyto ties 54 East Harrison

vyks Įvairios ceremonijosAr- street. Knygos priklausė agen- 
mijos Dienai paminėti. Publika1 tui Einer Skoglund, iš New Yor- 
kviečiama atsilankyti.

Kai pradėjo kurtis Lietuvos kariuomenė, tai jon bu
vo priimami visi žmonės, kurie sakėsi nerį ją ginti. La
bai buvo branginami tie asmenys, kurie tarnavo kokioje 
nors kariuomenėje ir nusimanė karo reikaluose. Ėjo ge
ri žmonės, bet ėjo ir blogi.

Profesorius Voldemaras, tvarkydamas krašto apsau
gos reikalus, į atsakomingas vietas prigrūdo jokio atsa
komybės jausmo neturinčius tipus. Karo komandantais 
ir kai kurių dalių viršininkais buvo paskirti buvę rusų 
armijos deržimordos.

Caro armijoj auklėti karininkai paprastus gyvento
jus laikė žemesnės rųšies žmonėmis ir nekreipė į juos 
garbingam karininkui reikalingos atydos.

Visą Lietuvą apėjo pasibaisėtinos žinios, kaip ko- 
mandantas Stencelis suvarė Raseinių apskrities Venclo- 
viškių, Kaniūkų ir Rupkių kaimų ūkininkus, sustatė ei
lėn ir kareiviams įsakė šautuvų buožėmis juos mušti. 
Štencelis juos mušė, nes, girdi, ūkininkai norėję pasi
grobti dvaro žemę. Tuo tarpu ūkininkai atsiėmė tiktai 
savo žemę. Dvarininkas, Įvairiomis suktybėmis, per krei
vus rusų teismus, tą žemę iš jų buvo atėmęs.

Majoras Plechavičius pasigėrė ir be jokios priežas
ties nušovė savo tarnaitę. Valdžia jam jokio teismo ne
buvo sudariusi.

Poručikas Grigaliūnas-Glovackis pagarsėjusį socia
listą Smalstį sušaudė vien tiktai todėl, kad jam nepati
kusios jo skelbiamos idėjos. ,

Karininkas Zaskevičius pradėjo kištis i darbininkų 
reikalus ir Vilkaviškyje kraujo praliejimą išprovokavo.

Majoras Merkys paskyrė tokius blogus intendantus 
Šančiuose ir Panemunėje, kad kareiviai turėĮo žymiai 
blogesnį maistą, rė?u prieš 1905 m. caro Rusijoj. Karei
viai norėjo ginti Lietuvą, bet jie negalėjo pakęsti, kad 
naujai steigiamos Lietuvos karininkai juos traktuotų 
blogiau, negu Mikalojaus laikais.

Gyventojai važinėjo į ministerijas, skundėsi, bet mi- 
nisteriai jų neišklausydavo ir nesistengdavo panaikinti 
šių blogų reiškinių.

Tiktai steigiamajam seime buvo iškelti šie blogi lie
tuviškų deržimordų darbai. Šiuo reikalu buvo padaryta 
intepeliacija, viešai pasmerkti sauvaliavimai, valdžiai 
įsakyta tuojau sustabdyti nusižengimus prieš civilinius 
gyventojus ir daboti, kad ateity toki dalykai nepasikar
totų.

Steigiamasis seimas pirmuose savo posėdžiuose pri
vertė rusų armijoj ir svetimuose legijonuose tarnavusius 
karininkus gerbti Lietuvos gyventojus, priminė jiems, 
jog naujai perorganizuojamame gyvenime reikia gerbti 
kiekvieno piliečio asmenybė ir jo teisės.

Kaip steigiamasis seimas suvaldė naujai kylančius 
deržimordas ir privertė juos prisilaikyti bendrų sugyve
nimo taisyklių, išgirsite Vidurvakarinių valstybių kon
ferencijoj, kur bus minimi steigiamojo seimo darbai ir 
kuri įvyks gegužio 11 dieną Dariaus-Girėno svetainėje, 
Chicagoje.

Minėtą konferenciją ruošia Demokratijos ir Lietuvos 
Neprikalusomybės Sąjunga, o joje dalyvauja visi Ame
rikos lietuviai, kuriems rupi piliečių teisės ir Lietuvos 
gyventojų kova toms teisėms apginti.

Platak Šįvakar 
Eina Į Čampionatą

Lake Shore Athletic Kliube 
prasideda metiniai handball 
sporto lošimai, kuriuose garsu
sis Joe Platakis gina savo na- 
cionalį čampionatą. Dalyvauja 
57 lošikai.

Visi beveik tikri, kad Plata
kis vėl išeis laimėtoju. Turny
ras tęsis iki šeštadienio.

netraukti sveikų dantų tam, 
kad išsisukti nuo karo tarny
bos. Už tokį pasiekimą gali bu- 
ti nubaustais ir pats naujokas ir 
dentistas, kuris dantis trauks.

Mokykla Pagerbs
Jauną Didvyrį

Lindblom High School moky
kla labai didžiuojasi 14 m. mok
sleiviu, Calvin McCain, 6151 
May street, kuris rizikuodamas 
gyvybe įpuolė į degantį namą 
gelbėti 1 metų kūdikį.

Jam pagerbti mokykla žada 
net iškilmes surengti.

per-
iko.

PERSPĖJA NETRAUKTI 
DANTŲ—NEIŠGELBĖS 
NUO KARO TARNYBOS

Drafto viršininkai išleido 
spėjimą karo amžiaus vyrams




