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No. 88

SUTARTIS NUKREIPTA PRIEŠ NACIUS
Japonų ministeris išvažiavo namo

VĖLIAUSIAS BALKANŲ KARO EIGOS STOVIS BOLŠEVIKAI KALTINA STACHANOVCUS

MASKVA, Rusija, bal. 13 <!. 
—Užsienio reikalų komisaria
tas paskelbė, kad šiandien so
vietų Rusija pasirašė su Japo
nija draugiškumo ir nepuolimo 
sutartį.

Iš sovietų piisės sutartį, pa
sirašė premjeras Molotovas, o 
už japonus pasirašė užsienio 
reikalų ministeris Matsuoka. 
Sutarties pasirašymo ceremoni
jose dalyvavo pats Stalinas.

Sutartis yra labai trumpa ir 
susideda tiktai iš kelių punktų. 
Pirmiausia pažymima, kad abi 
valstybės pasižada draugiškai 
sugyventi ir nepulti viena ki
tos, kol sutartis bus galioje.

Vienas sutarties punktas sa
ko, kad įsivėlus į karų bet ku
riai sutartį pasirašiusiai valsty
bei, kita nes:maišys į karų, bet 
prisilaikys visiško neutralumo.

Sutartis taikoma gyvenime 
nuo pasirašymo dienos ir galios 
penkiems metams. Abi valsty
bės pasižada užmegzti glaudes
nius prekybos santykius.

Japonų ministeris Matsuoka, 
pasirašęs sutartį, apleido Mask- 
vų transibiriniu traukiniu.

TOKIO, Japonija, bal. 13 d.—* 
Japonų informacijos ^agentūra

tGraikijoj™ verduno kovos
Sunaikinta šimtai 

tanku c- 
ATĖNAI, Graikija, bal. 13 d 

—Graikų karo pranešimas sa
ko, kad šiaurinėje Graikijos da
lyje vyksta nepaprastai smar
kios kovos. Specialistai tvirt na, 
kad jas tiktai Verduno kovoms 
prilyginti galėtum.

Iš abiejų pusių sunaikinta ne
paprastai didelė daugybė mo
derniškos karo medžiagos.

Graikai su britais sulaikė ke
lias nacių atakas, visiškai su
naikindami kelis šimtus tankų.

Kovos vyksta Floriną 
apylinkėse

ATĖNAI, bal. 13 d.— Vakar 
vokieč ai prasiveržė su d d lc 
daugybe tankų į Floriną apy
linkes.

Graikai ir britai juos naikino 
antitankinėm patrankoms dvy
likos mylių fronte. Vokiečiai 
kelis kartus bandė prasiveržtu 
siųsdami naujas tankų d’.v’zi- 
jas, bet jie buvo sulaikyti.

Britų aviacija aktyviai daly
vavo mūšiuose ir naikino vo
kiečių tankus žemais skridi
mais.

Neleidžia vokiečių 
Į Olimpą

ATĖNAI, bal. 13 d. — Kitos 
vokiečių divizijos, kurios užė
mė Salonikų, norėjo prasiveržti 
į Olimpo kalnus ir pasiekti pie
tų Graikiją.

Graikų ir britų tankai ir šia
me fronte sulaikė vokiečius.

Graikams pavyko kulkosvai
džiais suna’k’nti kelis nacių 
pulkus, kurie sekė tankus ir no
rėjo prasiveržti į Olimpą. Žu
vo daug vokiečių, bet jie ir to
liau spaudžia šiame fronte.

skelbia, kad Japon ja pss’rašė 
draugiškumo sutartį su sovie
tais. Ta pati agentūra sako, kad 
karas Kinijoj nebus nutrauktas. 
Visuomenė smulkiau bus infor
muota apie sutarties reikšmę, 
kai sugrįš užsienio ministeris į 
sostinę.

BERNAS, Šveicarija, bal. 13 
d. — Diplomatiniuose sluoks
niuose pasakojama, kad sovie
tų ir japonų sutartis yra nu
kreipta prieš vokiečius. Sovietų 
Rusija nepatenkinta nacių įsi
veržimu į Balkanus ir ruošiasi 
jiems pastoti kelių. Sovietų pa
daryti pareiškimai Vengrijos ir 
Jugoslavijos atžvilgiu parodo 
sovietų nepasitenkinimų.

Dabar sovietai galės atitrauk
ti dalį savo kariuomenės iš A- 
zijos ir pasiųsti į Europos fron
tų, jei kiltų karas su naciais.

Vokiečių diplomatai tuo tar
pu tvirtina, kad sovietų ir japo
nų sutartis yra vokiečių diplo
matų darbas. Jie seniai norėjo 
sutaikyti šias dvi valstybes, kad 
japonai galėtų užpulti britus A- 
zijoj. Vokiečiai tvirtina, kad ne
gali būti jokios kalbos apie so
vietų ir vokiečių konfliktų.

Vokiečiai giriasi 
laimėjimais

BERLYNAS, Vokietija, bal. 
13 d.—Vokiečių radijas skelbia, 
kad rytų Olimpe britų kariuo
menė pasitraukė ir vokiečiai už
ėmė svarbias pozicijas.

Vokiečių kariuomenės prane
šimas nekalba apie laimėjimus. 
Jis tvirtina, jog vyksta labai 
smarkios kovos visuose fron
tuose.

Graikų kariuomenė, kuri at
skirta Trakijoj, dar ir šiandien 
nepasidavė vokiečiams. Vieto
mis vyksta smarkios kovos.

Vokiečiai baigia 
naikinti slavus

BERLYNAS, bal. 13 d.—Vo- 
kiečių radijas skelbia, kad jų 
kariuomenei pavyko visiškai su
naikinti jugoslavų kariuomenes 
pasipriešinimų.

Nacių generolams pavyko pa
imti nelaisvėn keli tūkstančiai 
jugoslavų. Kariuomenės štabas 
neturi ryšių su palaidais viene
tais.

Vokiečiai netrukus galės per
mesti naujas kariuomenės da
lis į graikų frontų, nes Jugosla
vijoj pasipriešinimas bus likvi
duotas.

Vokiečiai naikina sa
vo penktą koloną
ATĖNAI, bal. 13 d—Iš Bei- 

grado atbėgęs vienas diploma
tas tvirtina, kad vokiečiai patys 
sunaikino savo penktų kolonų 
Belgrade.

Jugoslavų sostinėje buvo pa
sislėpusi didelė grupė jaunų vo
kiečių, kurie ištraukė kulko
svaidžius ir pradėjo šaudyti į 
gyventojus ir policija.

Jie įsistiprino keliose vok’e-

j NAf-nF.NI.T.ArME TWn^»-

Vokiečiams besigrumiant su anglų-graikų gynimosi linija, Vengrija su Italija 
užpuolė Jugoslavijų iš kito šono. Pranešimai iš Europos sako, kad dabar ir Rumu
nija tyko įšokti konfliktan ir pasigriebti Jtigbšlavijos dalį. Tuo pačiu laiku Berly
nas ragina kroatus sukurti atskirų Kroatijos valstybėlę, atsiskiriant nuo serbų ir 
slavų. . ’ [

čių firmose. '/Vokiečių* lėktuvai * 
išmetė kėlias bombas autųjų na
mo ir sunaikino keliasdešimt

JUGOSLAVAI PUOLA VOKIEČIUS
savo agentų.

Sugriautas ambasa
doriaus namas

VVASHINGTONį D. C, bal.i 
13 d. — Užsienio1 departamente 
patirta, kad Jungtinių Valsty
bių ambasadoriaus Jugoslavijoj 
namai nacių buvo sugriauti.

Amerikos ambasada ir konsu
latas nepaliesti. Visi konsulato 
tarnautojai išliko sveiki.

Vienas aukštas ambasados 
valdininkas išvyko su Jugosla
vijos vyriausybe nenurodyton 
vieton. Vyriausybė randasi kal
nuose, kartu su vyriausiu šta
bu.

Aviacijos viršininkas 
išskrido Londonan
LONDONAS, Anglija, bal. 13 

d. — Jungtinių Amerikos vals
tybių aviacijos viršininkas, ge
nerolas H. Arnold, vakar atskri
do į Londonu.

Jis išskrido iš Amerikos 
transatlantiniu lėktuvu. Lisabo- 
ne labai trumpai užtruko. Tiek, 
kiek reikėjo iš Amerikos orlai
vio persėsti į kariškų anglų or
laivį.

Užsienio agentai 
kenkia darbui ‘

WINSTON-SALEM, N. C., 
bal. 13 d. — Viceprezidentas 
Henry Wallace šiandien pareiš
kė, kad užsienio agentai ken
kia darbininkų organizacijoms 
ir sabotaŽuoja darbų.

Wallace patarė amerikiečiams 
jungtis ir neleisti svetimiems 
agentams provokuoti.

Wallace kelis kartus pabrėžė, 
kad darbininkų organizacijose 
yra svetimų valstybių agentų, 
kurie trukdo darbų ir, kenkia 
patiems darbininkams.

Raminanti premjero 
kalba

ATĖNAI, Graikija, bal. 13 d. 
—Atėnų vyriausybė patyrė, kad 
Jugoslavijos premjeras Simovi-f 
čius. iš nenurodytos vietos per 
radijų pasakė kareiviams rami
nančių kalbų.

Gen. Simovičius nurodė, kad 
jugoslavų kariuomenė atsigavo 
ir pradėjo pulti vokiečius.

Jugoslavai pasitraukė į kal
nus ir kiekviena proga vokie
čiams duoda smarkių smūgių. 
Nukentėjo daug vokiečių prie 
kiekvieno naujo užimto miesto.

Paimtas nelaisvėn 
nacių generolas >

ATĖNAI, bal. 13 d.—Genjsi- 
movič nurodė, kad jugoslavai 
ne tiktai ginasi, bet nelaisvėn 
ima vokiečius.

Prie Niš miestelio jugoslavai 
sunaikino visų vokiečių divizi
jų. Paėmė nelaisvėn 4 tūkstan
čius nacių. Jugoslavams pavy
ko suimti ir vienų nacių gene
rolų.

Simovič pareiškė vilties, kad 
laiku atvyks Jugoslavijon rei
kalingas orlaivių skaičius ir na
ciams bus smarkiai atsilyginta.

Molotovas pasmerkė 
vengrus

MASKVA, Rusija, bal. 13 d. 
—Vengrijos vyriausybė infor
mavo sovietų valdžių apie jos 
pradėtų karų prieš Jugoslavijų.

Molotovui įsakius Užsienio 
komisariato valdininkas pa
smerkė šį vengrų diktatorių 
žingsnį.

Sovietų valdinipkąs pasakė, 
kad dabar vengrai užpuolė: ju
goslavus, bet netrukus jie pa
tys gali būti visiškai sunaikin
ti dar stipresnės jėgos. i '

Britai naikina nacius 
Lybijoj

KAIRAS, Egyptas, bal. 13 d. 
—Britų aviacija sunaikino apie 
100 automobilių, kurie vežė vo
kiečiu ir italų kareivius į fron
to linijas. 

" 1

Britų aviacija pastojo kelių 
naciams ir neleidžia artėti prie 
Tobruko. Britų kareiviams pa
vyko areštuoti Abisinijos vice- 
karaliaus padėjėjus. Pats vice- 
karalius dar slapstosi Abisinijos 
kalnuose.

Kasdien suimama apie 4,000 
italų, kurie peralkę dažnai pa
tys ateina į koncentracijos sto
vyklas.

Kitas britų genero
las nelaisvėje

ROMA, Italija, bal. 13 d. — 
Romos valdžia skelbia, kad Ly
bijoj vokiečiai paėmė nelaisvėn 
dar vienų britų generolų. Tvirti
nama, kad gen. Carton Dewiarf 
vadovavo britų kariuomenei 
Norvegijoj. Jis kovoje neteko 
vienos rankos.

DANIJA NEPATENKINTA 
GRENLANDIJOS 

SUTARTIMI

KOPENHAGA, Danija, bal. 
13 d. — Danijos užsienio reika
lų ministerija, vokiečių cenzū
rai leidus, paskelbė, kad ji ne
pripažįstanti sutarties, padary
tos Grenlandijos reikalu.

Ministerio de Kauffman pa
sirašytas aktas neturi jokios 
tarptautinės teisės galios.

Danijos vyriausybė atšaukė 
iš Washingtono ministerį KaufL 
manų, nes jis nebuvo įgaliotas 
pasirašyti sutartį su Amerikos 
vyriausybe.

Spartuoliai gadina 
visą pramonę

KAUNAS, Lietuva, bal. 13 d. 
— Nesenai . bolševikų spauda 
talpino “pasižymėjusių stacha- 
noveų” paveikslus, o dabar jau 
smarkiai ant jų užpuola.

Jie taip smarkiai skuba, kad 
viską naikina. Greitai dengti 
stogai nuo pirmo lietaus pra
kiuro, greitai pastatyti namai 
pradėjo pleišėti. O stachanovcų 
išausti audiniai pasirodė su sky
lėmis, nors iš jų dar nebuvo pa
siūtos kelnės.

Mezgėjai Vainaus
kienei teks nuken

tėti
KAUNAS, Lietuva, bal. 13 d. 

— Mezgėja Vainauskienė, norė
dama uždirbti savo vaikams tru
putį duonos, buvo priversta tap
ti stachanovka.

“Prošvaistėje” ji taip išsimik
lino dirbti, kad viena atliko 
dviejų mezgėjų darbą. Dabar 
ant jos užsipuola visa pramonės 
valdyba, nes jos darbai esą turi 
“akučių”.

PulLGrlriius atvyks
ta Amerikon

LISABONAS, Portugalija, ba
landžio 13 d. — Balandžio penk
tų dienų laivu “Excambion” iš 
Lisabono išplaukė į Jungtines 
valstybes pulkininkas Grinius 
su šeima.

Kazys Grinius buvo Lietuvos 
karo attache Berlyne ir sovie
tams užėmus Lietuvą, nenorėjo 
grįžti į savo kraštų.

Pulk. K. Grinius yra buvusio 
Lietuvos prezidento daktaro 
Kazio Griniaus sūnus.

ORAS
Chicagai ir apylinkei fede 

ralio oro biuras šiai dienai pra-

Debesuotas ir šiltas.
Saulė teka 5:40, leidžiasi 6:27

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Vokiečių motorizuotos divizijos tiktai vakar vakare 

įžengė į Belgradą, skelbia vokiečių karo pranešimas. Propagan
dos agentūros skelbė, kad vokiečiai buvo užėmę Belgradą prieš 
tris dienas.

— Britų karo pranešimas sako, kad vokiečių mechanizuota 
kariuomenė vakar paėmė Bardi.ą ir vedamos kovos ties Solum, 
Egypto žemėje. Vokiečiai apsupo Tobruką, bet jo nepaėmė.

— Sekretorius Hull pasakė kalbų į visas vakarų žemyno 
valstybes. Jis pabrėžė, jog gręsia pavojus iš diktatorių ir pata
rė glaudžiau bendradarbiauti.

— Jugoslavų kariuomenė perkirto vokiečių divizijas, kurios 
kovoja Floriną .apylinkėse. Vokiečiai negalės pasiųsti šiai kariuo
menei karo medžiagos.

— Graikai su britais atmušė vokiečių divizijas, kurios sten 
gėsi prasimušti pro Olimpo kalnus. Naciams padaryta labai daug 
nuostolių.

— Vokiečių karo pranešimas sako, kad jugoslavų kariuo
menė dar nesumušta ir naciams gali dar smarkiai pakenkti.

— Washingtone smarkiai komentuojama naujai pasirašyta 
sutartis tarp Japonijos ir Rusijos. Manoma, kad ji yra nukreip
ta prieš Ameriką ir Angliją.

— Tokio karo sluoksniuose džiaugiamasi naujai pasirašyta 
nutartimi su sovietais. Manoma pasiųsti didesnius kariuomenes 
burius į Kiniją ir į pietus.

— Amerikos konsulai patarė savo piliečiams galimai grei
čiau apleisti Stambulą.

— Popiežius pasakė kalbą visiems tikintiesiems ir patarė 
.įgyvendinti taikų.

Stachanovcų pagamintų mez
ginių negali pardavinėti, nes 
jau krautuvėse jie pasileidžia.

Direktoriai nežino 
savo darbo

KAUNAS, Lietuva, bal. 13 d. 
— Naujai paskirti audimo ir 
mezgimo fabrikų direktoriai ne
žino savo darbo.

Komunistų paskirta Bakaitė, 
Ceslerytė ir Chajeta visų bėdų 
verčia lietuviškiem stachanovie- 
čiam. Tuo tarpu Vainauskienė 
ir kiti sako, kad jai buvo duo
dami blogi siūlai, ji negalėjusi 
geriau sumegzti.

Audiniams staklės visai ne
taisomos, nes paskirti direkto
riai nieko šiame reikale nenu
simano.

Klebonai neapleidžia 
savo aveliu

KAUNAS, Lietuva, bal. 13 d.
— “Tiesoje” įdėta žinia, kad 
Tabariškės klebonas neapleidžia 
savo avelių. Jis klebonijoj pa
darė savo mokyklą ir moko ma
žas mergaites.

Stalinas skelbia, kad jis lei
džia kunigams skelbti tikybos 
dog’rtiaš, Ostaljncų laikraštis 
nepatenkintas, kdd Tabariškių 
klebonas mažoms mergaitėms 
tikybą dėsto.

Žemės specialistai 
niekad žemės

nedirbo
KAUNAS, Lieutva, bal. 13 d.

— Okupuotoje Lietuvoje atsira
do du žemės ūkio specialistai, 
kurie niekad savo gyvenime 
žemės nedirbo.

Bolševikas Michelmacheris iš
leido taisykles, kurios nustato 
atlyginimą žemės ūkio darbi
ninkams.

Bolševikas Icikas Meskupas 
išleido taisykles, kurios nurodi
nėja kiek ir kokiu javų privalo 
sėti ūkininkai. Icikas pabrėžia, 
kad lauku sėja privalo vykti 
“bolševikiškai”.
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NAUJIENOS ENGMSH SKCTLON STAFb 
F. H. Sadauskas A. S. Vaivada

Mempr^n4»j>į Įn^ependepc^

By JUOZAS J; HBKTMANAVICIUS
(Continued)

Despite the recognition granted 
by the Kaiser, German military 
administration of Lithuania did not 
relax its complete hold of the 
country and went even so far as 
prohibitirig said declaration to 
make public. Taryba, which was 
dūly recognized as the representa- 
tive body of the Lithuanian nation, 
was restrafned ffroin forming the 
government, collection of taxes, 
raising of an army, and perform- 
ing any other functions belonging 
to the sovereign statė. For several 
months the Taryba labored under 
great difficulties, and only When 
the fortunes of war turnėd against 
Garmany, it had appointed Profes
sor Woldemaras to form the cabi- 
net of minister on November b, 
1918, which began to function on 
November 11, 1918, when the Ar- 
mistiCe was prčclaimed.

The new government of Lithua
nia was empty haridėd to' face tHe 
manifold difficult problems, which 
it had to solve best it could. There 
was no treasury, no army, no ad- 
ministrative organization, while the 
country was in ruin with most of 
its property taken away by the iri- 
vaders. Būt the stout heart of Li
thuanians faced the situation with 
courage and resolve. Formation 6f 
the voluhteer army was most ur- 
gent, for in December, 1918, as the 
withdrawal of the demoralized 
German army began from Lithu
ania, Red Russian army with pro- 
pagandists invaded the country. To 
meet this menace Lithuanian army 
was hurriedly organized and armed 
with weapons purchased from the 
Germans. German troo.ps štili re- 
maining in Lithuania helped the 
Lithuanians to fight the bplšfteviks 
in the beginning of ..,the<'wfcrfare. 
After all the German troops were 
finally withdrawn, the task ' of 
clearing the country out of the 
red invaders fell upon the young 
Lithuanian army. And despite poor 
equipment the defėnders of Lithu
ania, fired with enthusiasm for 
freedom and liberty of their na- 
tive land, succeeded by the end of 
1919 of driving the lašt bolshevik 
from the country. Thereupon peace 
negotiations with Soviet Russia be
gan, which were concluded in July, 
1920, with the peace treaty, signėd 
July 12, 1920, in which Article 
One, reads as follovvs:

“Relying on the strength of a 
declaration made by the Federal 
Soviet Socialist Re.public of Rus
sia to the effect that all peoples of 
evert nationality have the right of 
self-determination and complete se- 
paration from the statė to which 
they belonged previously, Russia, 
yvithout any reservation* whatsoev- 
er, recognizes Lithuania as a self- 
governing and independent State 
with all juridicial consequences that 
follovv from such a recognition and 
in spirit of free and good will re-, 
nounces all sovereignity rights of 
Russia concerning the Lithuanian 
nation and Lithuanian territory 
which previously belonged to her. 
The fact that Lithuania for somą 
time was under Russian sovereign- 
ty does not impose on the ĮLitĖua- 
nian .people and their territory any 
obligations toward Russia.”

This Recognition of Lithuania by 
Soviet Russia and the earlier recog
nition of the Repubiic of Lithuania 
by Kaiser Wilhelm II, sėt the Li
thuanian nation absolutely free and 
independent and the Repubiic of 
Lithuania indisputably a sovereign 
statė.

defeated at Radviliškiai and soon 
after at Šiauliai.

At this point the Entente Allies 
Mission in LithUania intervened, 
the fighting was stopped, Bermond- 
ites were ordered to evacuate Li
thuania by 'December' 15, 191^,
when the lašt units of the Ber- 
mont’s army, es'cortėd by the Li
thuanian army, crossed the Prussian 
border. Thus was 
German incident in

closed the lašt 
Lithuania.

Būt the troubles 
of Lithuania 'Wėte 
Another enemy 
menace Lithuania from the South.

of the Repubiic 
not yet ėnded. 

Po.les, began to
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Heilo Folks:
Received your letter and was ve- 

ry glad to hear from you. Thanks 
for the stamps, būt I can get. them 
out here now. I have been very bU- 

lately. Just to give you a’n idea 
what’s gbing on since April 
I will give you my program 

today:
Up at 5:00 in the morning 
every rhorning. 
6:00
6:15 — We eat breakfast 
7:15 — Physical training—4th 
lesson by me 
Dismounting Drill 
8:30 —■ Defense against Chemi
cal vvarfare, by medical offi- 
cer. ’
9:30 — Interior guard duty 
10:30 — i’istol marksmanship 
by Captain’ Dixon. 
12:00
1:00 — Individual practice 
2:00 — Gas mask drill 
3:00 — Band rehearsal 
4:00
half, march half.) 
5:20 — Retreat — ending 
day. 
5:30 — Mess — evening. t »

After mess wc have all evening 
off; except ’ Wednešdays, wheri we- 
put on shows. Tuesdays and Fri- 
days we have non-commissione;d 
officers school, Saturday we gėt 
off at 12:00 noon arid we are off 
all day Sunday, too. Our instruė- 
tion varies op different (jlays. We 
have summer weather out here, it’s 
really summer weather out here, 
it’s real sunny and and warm. 
There is a lot of dust when dry 
and a lot of mud when it rains. •

Ray ‘ ‘ 
(Seargeant Ray is the son of An- 

thony and Veronica Wells-Vielius, 
of 7847 S. Normai Avė. 5 ,

He is the youngest sargeant from 
Illinois and plays in the 
Field Artillery band.)

Annual Lithuanian 
American Todtnament < 
Gets In Gear '

By JOIJN MORRIS '
The highly touted National Li- 

and Basketball-^ffom which all this 
thuaft’ian Tournaments — Bbwling 
Ibud rioise emanated, has attractėd 
fnore entries this yeat thln ’'waš' 
reasonably expected. From the pre
sent indications of interest mani-, 
fested by the erirolliri’g' tėams,' hrid1 
many fans all ' oVer ' thb ■ CbUritry/ 
all .previous records for attendance 
in thėsė ėvents will be shaftėred. ,

Thė 'firšt1 ėVent 'of’ this nailonai 
American sporting group will be 
the Bbwling ClasŠic to be held ąt- 
the Čovė'nfry Recreatiori' alleys ąt| 
Cleveihnd, Ohio, starting April 19' 
and trough the 20th. On May 3 and; 
4th the finai rollings will see the 
champions of 1941 emerge in a 
blaze^of glory. 1 ' -l

t

Basketball at Pittsburgh
The other major meet on the 

spring c'alender will go bito action 
in Pittsbirigh starting AptiiP 19th.j 
Duqu^sne A. C. will be the ’host' 
to th5ė cage team which will sėe< 
someof the outstąnding teams 
corning frorri the' fcašt' and Middle 
west/ barring none. Aihpng tho^e 
waiting for the whistle arė teairiš 
from 'Cleveland, Pittsburgh, _Wiiim- 
burgh1, Akron, Niagra Falls, DuBois, 
Dayton, Detroit and Chicago. ’Clėvė1 
land in a desire to cop the laurels 
will sėnd some shock troops ih the1 
form’ of iwo tėams. They want 
that tournament b'rid. x

The games will be .played on the 
Homestead Library Gym' iloor, ldth 
avenūe, Homeštėad, Pa. The tbi\r- 
name’rit will be directed from the 
DuqueSne Lithuanian Club room'S 
at 156’Milford k K. 4

Inspiratidn
Thėse A. L. 

which are fast 
ėst of all American Lithuanians the 
country over are an important fac- 
tor in coritributing to’our American- 
way of life. They. i bring "to the top 
the outstandingu'.athląteš:’ of good 
Lithuanian families and band them 
togethėr in a spdritirig fratėYnity of. 
a huge swelling army of ‘loyal A- 
merican Lithuanian sports lovers.

The windup of these tourna- 
ments is typical of the Lithuarii- 
ans the world over. It’s the shin- 
dig of hilarity and drinking toasts 
to the heroes and old acquaintan- 
ces. This is on the .prognririi 'follow-! 
ing the finai games Saturday and' 
Sunday. With that in mind, yov 
just can’l ’riiiss. ! Visitors are all

♦. t ». I • . • t . • • ’  ................................. 1Melcome.

Scoutmaster J. Muskus 
Gets' Advanced C^rtifi-' 
caitė in Scout Training 
■

Joe KJLuskUs, of 3562 South Hal- 
sted Street,1 Šcoiitmašter''of Troop 
4*9$', vtas’ one- įf ! th^z thirty-seven 
adult Scouters from the Chicago 
Council, B o y“' Scduis of America, 
who have completed and received 
cęrtificates f o? ygiuhtarily attend- 
Irig k sebies' of tr^hi’ng čoufs'es es- 
pecially ofterecT. ivith emphasis on. 
boy 'pšychoiogy. and prinfciples of 
Scouting1 wHibh įvėrė giveh as part 
of ‘the training j prograhV by !'the 
Chicago vCounc^, '

Receiving tnė certificates is a 
step towards vfeąližing the coveted 
Šcoutmaster’s Ke^ or Šbdutęr’s a-; 
ward, the pighesl training award 
ėarried by a 'j^ofunteer leader in 
Scouting. Muskus ’'waš' a member 
of the faculty^sO'he received ari' ad-' 
vanced "čertifjcate. 1 * 'v '■ s. ' '/* ' ‘"a . /' ,

BUSY AND CAPABLE, ARMY HOSTESS 
L1VES HER MOTTO, ‘KEEP SMILING’ 

» to A - to* M to «

UNIĮAPPY MEDIUM
i' ‘4 j fe •< I Vi

“A certain woman, wanting to 
sing in grand opera, asked a Ger- 
mah mušic professor to hear her. 
He played her accompanjment and 
listened to her, for a feW'minutes, 
būt she sang so f ar off the key 
that he finally slammed down the 
.piano cove'r dnd refused to conti- 
nue. '' ; ' " " ' '

“What’s the matter?” asked the 
woman. “Dbri’t you likę Yriy sing
ing?” ' \

“Der trouble mit your singing, 
madafri,” asserted thes professor, 
**is dot veder I play onl>der vite 
keys or der black ’^oneš, ^ou sing 
in der cracks!”

PIRMYN
SHARPS AND FLATS

LYS
Now that our annual Easter Con- 

cert is “in the bag” ^re^are getting 
rė'ady for our trip to the National 
Folk FestĮval in Washington, D. C. 
This year we are going to stop at, 
Cleveland, Ohio, and on April ,27/h 
give a prograiYi bffolk dances.

x 11 : :: >
Let me at this time acquaint 

you with oriė of our ribwer rifėm- 
,b‘ers,> Al Junevičius, our publ.icity 
dibector! Įn the shdrt iime that he 
A'dš been with Us, he has acčom- 
plished ':a great deal iii publicity 
for the LYŠ.J Ile iš not dt a ' Jėss 
in dancihg. 3■' •’ ./

St., Duauesne, Pa'. ... P>. .
to Lithuanians
A. A. tburnaments 
capturing the ihter?.

1

Keistutis jCJioyus 
Newš

He is the secretary of the Lith- 
uariian-Americ&n'1 Histotficąl Socie- 
ty. He iš gfaduaU' of Wilsori Col- 
lege and is now attending Monroe 
Cbllege" of Optojnetry. ' ■ ! ' • .......

As long as wė are able to get 
new members likę Al, the Lithua- 
riian Ybuth SoHety will Ii ve for 
many years to čdrri'e. 1'• ■ '

i;-—Birutė
. —4—-H44-,: ■■■;------- --

Banker Leayps MillionsTolid

NEW YORThe bulk of tiie 
$52,410,065 of the late Char
les Hayden, banker, goos to the 
Gliarlės Haydėn Foundation to as- 
sist'-'needy boys and young men.

An csta'.e tax appraisal filed td- 
itla^' showėd ihe fouridation švould 
receive ’an esthuatcd '^4'9,371,921 to 
cai‘fy'ori tliė work in which Hay
den had a consuming intėrest du- 
ring (hįs life. Hė died Jari. 8, 1937.,

-’i

(Continued)
Center of leisure time activity 

is tbė Service Club. Thėre the tnfen, 
off duty, play .ping f>ong, cheCk- 
ers žind bridge, <;r įlįst’ šit and 
gossip—ai luxury that is not ex- 
clusively feminine. The hostesses 
maintain office hours at the club 
and may bė rėačhed there for 
advice or Information. When the 
new hostess house is completed the 
recreation center will be’ there.

An army hostess does not have 
much time tč hėrself. True, she 
does not have to rise at taps, 5:45 
a. m. — būt she can hear the bug- 
ler and the cannon and the shbuts 
of officers before she trims over 
to chtch another 40 winks. 'She 
usualiy -arises—retuctlantly,
cause she has ‘been working late 
the night before—about 8:30 a.
m., when the phone ringš. It is an 
dfficer with ‘sbrrie Ideks on the 

| I • * e v **3 -» ♦ -t 'day’s entertainment, or a selectee 
who wantš to know what’s going 

fourth on *n an<* whėther the
a laušc ■ dances feature 1 square ' dancirig or

RELAX—
Wbat a nice word. And now the 

chorus can do just that—relax—for 
“Carmen” has added another fea- 
ther in the cap of laurels for PIR-1 
MYN.“

Sunday, April 6, is the memor- 
ablė day. It’s almost curtain time. 
Backstage ' everyone is rushing 
about, touch-ups on the make-ūp, 
finai instructions—nervous tension. 
Up front a wave of murmuring 
from the audience — a variety of 
op’inions—they can’t do it... they 
čan.'. .it’s too big for a Lithua
nian chorus .. Let’s not judge until 
after the performance, etė. Then— 
overture
audience spell bound — second act 
L—it’s unbelievable — third act— 
they’re really doing it! 
'act—they did it! «— —. .... ,
applause. Yės, PIRMYN did what 31.tter^gg.1.ng' 
many thought would be an im- 
possibility 
nian.

be-

....And that’s the trouble with us. 
Whether it’s a ’bright day or a 
rainy day, it’s' neVertheless spring 
—the season of less ' serious 
thoughts (which, bf corirse, doesn’t 
justify' the lack’ oi a Column this 
joast week, doeš it?).
ON CUPID’Š LĮST

Not very many months ago at 
orie of our L; U. C. affairs, was 
present a Mr. Al Kezes, one of 
Chicago’s: prbminent young Lithua
nian accodritants. Also prėsent and 
bušily' engrossed in her :duties as 
sedretary of the" Čllib ' was’ Blanche 
Stann. Būt Blanche pulled a sneak- 
er" bn us. She wasn’t ’ioo ' busy to 
irieel; Al. In fact during these past 
months of concentirated activity— 
what wiih rehearsing the heroine’s 
part in “Ttefa^ lš Amerikos”, at
tending to. Club details and work- 
irig -^1.''Blanche found time to know 
Mr. Kezes so well that on May 11 
they will become man and wife at 
ah ejiųttisite ceremoriy at St. Geot- 
gės "ChtirCh, 2:30 iri the’ afternoon.

After a cordial ' wedding recep- 
tiori at 'the* Oak Park Arms Hotėl 
Blarjche and Al will leave Chicago 
for a week. Upon their return, the 
young couple plan to reside in a 
small apartment tucked away in 
some friendly corner of Oak Park.

Our sincere best wishes, Blanclie 
and Al, for every happiness!■ ■. *•1 ’ •
MEETING DATE vi !

Regular monthly meeting will be 
' held : this Sunday, April 20 at Mr. 
Beliajus’ new studio — 1028 Eašt 

, 63rd Street—. Not only will you 
enjoy the surroundings of Mr. Be- 

‘ liajus’ new studio and a short 
meeting,' būt ydų v/ill be in for a 
surprise — yes indeed, a real ge
rmine pleasant surprise—a splen- 
did' ėntertainrnent program such as 
seldomr has been our good forturie 
to engage.

We’ll leave you in 
then, until Sunday.

curtain - first act—

ĮFrėė One Day a Week.
A čup of black coffeė’dispells 

the yawns, and the hostess ' sets 
about the morning’s busihess, writ- 
ing letters,Consulting ofticers ’ and 
planning the day’s recreation pro- 

single out any one per- Į gram. In the afternoon she is 
Bender, Alice Stephens, j foun'd at the Service club, where 

heb active work in supervising 
gamek begins with the bff duty 
houts' after' 4 p. m. Ori riights vJhen 
there is group entertainmėnt she 
seldom gets to bed before mid- 
night. Sundays are her busiest

— an opera in Lithua-

o—o
CAST—

Can we 
son? Vic 
Al Brazis, Ona Skever, Aldona 
Grigonis, Anita Navickas — būt 
why go on. I doubt if ever before 
in thėir lives did they do the work 
they did in 
rus?
speak fo ritself “Outside of theidays, becauše then visitors flock

Carmen”. The cho-
Let this little comment

Met and the Chicago Opera, never t0 the post to seė friendš and Sons 
have I heard a better chorus!” and sweethearts. She h’ėlps io ’ėn- ' 

tertain the guests as well as serv- 
ing as an Information derk. ’ /

were turned One day a week she has a day 
so many arid off, and then she can indulge in , 
were disap-Įher favorite sports, ėatčh up ori her

SORRY—
People came—and 

away. Goodman seats 
no ' more. * Hundreds 
pointed in corning too late and not reading, bdwl a few lines, or go for 
being able to get in. The doors a walk along the lake. Or she can 
of 'the ' theatre werč closed ten rejtum.i.to Milviaukee /or ą. bpjef 
minutės befotė curtain time’ PIR-I visit and do sorne shopping.
MYN intends to present “Carmen” Applications for the position of 
again, so that those who missed army hostess are closed, the 6th
it this time, may see it the next. cofps area headquartėrš reported

Hint that “Carmen” won’t be Saturday. Senior hostesses, who
presented until early Fall. Mean- mušt be between the ages of 35
while, how about a revival of “Cu-Įand 50, earn $2,300, without quart- 
krinis Kareivis”—seeing 
already planning for the 
son?

as we’rei ers, or $2,100 if quarters are fur- 
next sea- nished. The junior hostesses, raging 

in age from 25 to 45, ėarh $1,800, 
pr $1,620 ivith quartėrs. 1

Mbtto Is “Kėėp Smiling”
many of Miss4 'Cirkle and' Mrs. Taugher 

PIRMYN boosters hiedl share an apartmėrit ori' the grounds

BUFFET SUPPER—
Following the opera, 

the loyal j 

themselves td'Syfena, where a buf- The big, airy living room, with its 
fet su.pper and dance took plaėe. | neat fireplace, čomfortable čbaise 
Here they

suspense,

1*

1

made merry until late. lounge and ' overstūffed čhairs, 
o—o overlooks the parade ground,

“VELNIŲ”— where the two enjoy watching the
This writer got some “velnių” meri at drills an^ maneuvers.

from the person he mentioned as Mrs; Whėlpey prefers 'to Teat at 
having sung a song from “Carrnen” the officbrs’ Club; būt Miss Cirkle 
at a rival chorus’ dinner and say-1 and Mrs. Taugher' do their own 
ing. that was the best thing that cooking. Mrs. Taugher, an ex.pert 
chorus had ever done. Būt a ray at planning well balanced meals, 
of sunshine broke thru the clouds, doeš most of it. Misš Cirkle dbes 
whėn the person said that after the dishes. ■'
the performance given by PIRMYN, The five room apartment, which 
said person wasn’t a bit sorry for they furnished themselves, abounds 
the unintentional plug. Į in nonmilitary ’ vvomėn’š tbUches.

Colorful vvatercolors are on the 
walls. On the mantel are two slim 
red candles, slightly bdwed fYdm 
the heat of blazing wood , fires. 
Books, ranging from
Morley’s “Kitty Foyle”, are held 
by two giant couch shell bookends, 
which came from the Virgin ' Is- 
lands.

On the desk is a little card bear- 
ing the words, “Keep Smiling.**

It seems to be the motto of the 
hostesses, and, what is more, it 
carries over to the men.

Chicągo pCŲ 
Office Movęd to

New Enrollment Began April • . • f » » ,„ -.r, -ų f---
The Chicago Selecting Office for 

CCC enrollment is now located in 
its new quarters at 2614 West 25th/ 
Place, according to a statement is- 
sued by the selecting office yester- 
day. At the sarrie time, it iš an- 
nounced that over nine hundred 
positions in the CCC will be avai- 
ląble to Chicago youths during'the 
morith of April. The selected men 
will earin $30.00 a month/ in addi- 
tion to food', clothing and shelter. 
Applications for the present enroll- 
meht,‘ which will bontihūe from 
April 1 tb April 20, are being ac- 
septed daily at the selecting office.

“Prepare Young Men for 
’ EnĮplGymeriV’ '' 1

Mr. James J. ‘McEntee, Director 
of the CCC in Washington, p.' C., 
iri a reėent statement emphasized 
the job training aspėčt of 'the ČČC 
program. “Our program”, Mr. Mc- 
EJri'fėė šald,’ his centėrecl around the 
idea of' ihaking ėach ' yduth capa- 
ble of getting em.ployment. The; 
entire patterri of camp life is di- 
rected toward the end of helping 
the younth find a UŠėful piace iri 
sbciėty wh'erė' he *caif ėarn hiš *owh 
living.” Mr. McEn.tęe sf)oke also' 6f5 
the • unusual Įopportunijty' that' the 
CCC program had io ,teach youth 
how tb tvorkj and hoiv'tp ūse tobls 
and equipment ■ a^ailable' 'in: the 
cam.ps. ’Į’here are now 46 ęentraf 
Motor Rėbair Shops, where spė- 
dific training in rtiech^riics iš being 
offered tb ‘enrollėes. ’ ” ' r

Unemployed youths in pur com-. 
mtmity bė&rėeri agės of 17 anid 
23% yearš did’,’ vvhb'rirė intė£eš'ted 
iri the CCC prografri, May dppl/’at 

Ęaseal l - & 2^14 . West ^5th -P.laęež

122nd

ClubName: Lithuanian -Keistutis i 
Chorus

Date: Every Thursday
Time: 8:00 P. M. '
What For: To have a good 

in singing songs, and dancing.
Wherė: Weimeet at the Holly 

wood Hali, 2417 West 43 Street.- 
give 
noiv

time
i

VVenetta‘ ’ -į" ’ ' ___ !u_

Plenty of Fire, Force and Pas- 
sion shown at PIRMYN’S “Car
men”. 'Yes sir, 'by gtim, they’ did 
a grand and mighty job! With ad- 
miratidn—-we will lorig rdmemb^r 
the'first splendid' opera dirėcted by 
that geniai of genius; BJ[r. Charles 
Stephens.
Our Gang Therfe, Too—

Gee-^hiz, 'th$t BIRUTE crowd 
were down at the Goodman Theatre 
tool All 'those .pretty gifls in 'their? 
Easter bonnets. EspecialĮy Anna 
Kampikas in lovely ,brown and otri 
treasūrer Miss Eleanor Platkus in 
swanky bliie .;. MkRy * Barii^tt' rush- 
irig' here and ’there ’till the lašt1 
minute; selling the lašt of the tick-i 
ets. Rahrah 'bo^ we all enjoyed lt’ 
too!
Of Alį TĮiings-r

‘ Gay, easy and cordial Sally, (Sa
lotine) 'Alekšiūnas ’brovvsirig orie 
sunny af terribbfi in the Chicago 
L!awn Li^brary. • Pretty’ nifty in 
šlačks and ’šport čo'rit; whisperirig 
with a coupjn chumS! 1

Madrid'"pąpetš’ ' intimate that' 
Franco’s visit lo Itai^r'has not 
changed his position as a holdout. 
Hc is unrcliąbly reported to ’ have 
said to the ‘ Duče, “I can’t give you 
^hythirig' būt love, ’ Bambirio?’ ’! 1 ’! 
lYhite^ash— 'r

Coritrijbųted Surgęon: “J feel: 
duty bound to tel.l you that four 
out of five .patients die under this 
operation. Now, is there ahything, 
tftaF you wouid lšce; me to d6 fot 
Vorn before* bėgih?” Cblored ’Gekt? 
“Yas^uh, kindiy- 'hand 'me mah hat'.’^

choo-cimo

Offer 30 Free 
Courses at U. C
InMėteorology

at VVĄNTED— I
Ari 'accompanist for PIRMYN. A 

•. » 1 • • J * 4 • * ’ \ * f f

wonderful opportunity for a young 
mari or giri to get a world of ėx«- 
perience and some renumeration.- 
Write to Mr. Stephens,, American 
Conservatory of Music, Kimball 
Hali building, Chicago,' III., giv'ing 
yėars of study and experience.

The institute of meteorology 
the University of‘ Chicago ahriaunč- 
ed yesterday that 30 full experisė 
fellowships with a value of about 
$1,000 ėach have been made avaii- 
able by ‘ the government to std- 
dents preparing to become meteb- 
rojogistš in the army air corpš, n&- 
vy or weather bureau. The nirie 
month course is a part of the prė- 
pėfednesš' program.

Meh selėcted ,by the air corps 
will be enlisted' and will rėceive 
tuition and $127.50 a month. Af
ter completiOn of the course the^y 
will ge commissioned aš secorid 
lieiitehants. Flying experience is 
/not rrequired. 'Another group of 
students ! selected by the Civil Aė- 
ronautics au^hority 'WiŲ' rėceive 
tųition and $7{j> a mont^. They will 
Išitef’ bė' asšigned to’1 the weather 
bWau' ;

Dr. Horace R. Beyes, secretary 
of' /he iriBtitute, wiif'rėčeivė' aiipli- 
cations for' fdllowshi.p's/ uhtil' Aį>ril' 

’• ’ -v • - ■ 1 .

Classics” to

What else do you do': We 
o,perettas and little surprises 
and then.

Say, it sounds interesting. 
me more.

Did you know that our — 
is to be held May :...—,11941. Isnį’t 
it exciting? What are you going to 
do about- it? any prizes? ’Oh, by 
all rriėans, yes. Well, what is it? '

Gosh, ’ here I ' wandered away. 
from the ofher news. The picnic is 
-—-(a slip)^— šo exčiting I neaf- 
ly forgot about the operėttai *. 5

Hey, .take your time; what oper-, 
etta?

That’s for you to find out.
Can you ’ imagine tbiš, I" am told 

to stop writirig7 and'Yriay I say m*y 
last'tford's??' ■ • -' " n H ’

Thank you.
Flease come and join, at least, 

visit ‘ us. •Ęvėiyone is invitęd to 
our rehearsalš and sočiais.'' Dop’t 
forget Thuršday,'' Ho61yw<5od Hali, 
2417 West 43rd Street.’ ” 
£■

Tell
AND SO—.

1’11 relax too.
—M. T. DOME

CHICAGO
29th ANNUAL

DISTRICT
••PARK

a Ap '' T

However, the Lithuanian troubles 
were not limited to the relation of 
the Repubiic of Lithuania with 
Germany and Russia. In the year; 
1919, an irresponsible German army 
under the command of adventurer. 
General Ęermond Avaloff, entered 
Lithuania from ' Latvia, oėcupied 
several towns, ambng them Šiau
liai, Kuršėnai, Linkuva, Radviliš-, 
kiai, causing much trouble to the 
Lithuanian government and robbed 
the people, terrorinzing it at the 
šame time. While štili fighting bol- 
shehviks, Lithuanian army was 
compelled to give attention to the 
Bermondite marauders, and on No
vember 21-22, Bonnondites were,

20
There are thpse who belięve 

that we ,oug;ht to bow our heads 
meėkly to' the sčourgė o/' Nazisrta, 
Abėepfingr 1V* ąs' šorAbthlhg iriėVi- 
tablė ' J thbse bf tlįF Middle1 ■ Agės 
abcepted the Black' Death * ;

f, ”

APRIL 5 TOV APRIL 
8:00 A. M. TO 10:0d F. M. 
GARFIELD PARK

LAFE ^TRl^^^^CJENTRAL^MRK 

STOCKTOp AVENpE

ĄVPNUE
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letuvos Padangėje Automobiliai Inspiruoja Moterų 
Madas

LIETUVOS PRAMONES PRODUKCIJA 
LABAI SUMAŽĖJO

NUO PIRMOS BOLŠEVIKU DIENOS ĮSIGALĖJO 
PRAMONĖJE DEZORGANIZACIJA. — 

TRŪKSTA ŽALIAVOS

Vienas asmuo, kuris neseniai 
atvyko iš okupuotosios Lietu
vos ir gerai pažįsta tenykštes 
pramonės darbo sąlygas, pasa
koja : x

Paskutiniuoju laiku raudono
ji Lietuvos valdžia deda visas 
pastangas pramonės gamybai 
pakelti. Bet čia pat reikia pri
durti, kad per pirmuosius oku
pacijos mėnesius Lietuvos pra
monės produkcija nepaprastai 
sumažėjo. Tam priežasčių yra 
daug, bet svarbiausios yra dvi: 
1) žaliavos stoka ir 2) visuoti
nė dezorganizacija, kuri įsiga
lėjo pramonėje nuo pirmos bol
ševikų okupacijos dienos.
Lietuvos pramonė atskirta nuo 

. likusio pasaulio.
Atskirta nuo likusio pasau

lio, nebegaudama jokių dirbi
nių bei žaliavų net iš artimiau
sio kaimyno — Vokietijos, su 
kuria Lietuvos ekonominis gy
venimas buvo glaudžiai susijęs, 
ypač po to, kai dėl karo eigos 
nutruko ryšiai su Anglija, Lie
tuvos pramonė atsidūrė katas- 
trofingoje padėtyje. Bolševikų 
agitatoriai ramino, kad visko 
busiu gauta iš sovietų Rusijos. 
Tačiau praktika parodė, kad 
tuose žodžiuose butą daug tuš
čios agitac’jos. Tiesa, kai kurių 
žaliavų iš Rusijos 
Pav., naftos ir aly
kankamai. Tačiau tos medžia
gos savaime darosi mažai ver

gaunama.

gu fabrikai negauna metalų, o- 
dų, vilnų, chemikalų ir 1.1. O 
šitose srityse jaučiama nuolati
nę žaliavų stoka.

Atrodytų, kad pav., geležies 
sov. Rusija, turinti didelius šio 
gamtos turto išteklus, turėtų 
pristatyti neišsemiamus kiekius. 
Tačiau to nėra. Kokios yra šio 
reiškinio priežastys, negalėčiau 
tiksliai pasakyti, nes sovietų 
Rusijos pramonės iš savo tie
sioginio patyrimo nepažįstu. Y. 
ra nuomonių, kad metalo ga
myba toli gražu nėra pasiekusi 
tokio laipsnio, kaip apie tai 
skelbia politiniams tikslams tar
naujanti sovietų statistika. 
Skaičiai yra pakantrus ir iš jų, 
turint noro, galima išvesti, ka

tik nori. Man užtenka tikrai pa
dėčiai atvaizduoti tokio fakto, 
kad pačiuose rusų laikraščiuose 
esu skaitęs, kad sovietų Rusijo
je nepagaminama nei pusės to 
indų skaičiaus, kuris butų rei
kalingas šeimininkėms. O juk 
kas yra paprastesnio, ka’p puo
do ar keptuvės pagaminimas! 
Pagaliau, visame pasaulyje yra 
laikoma natūraliniu dalyku, 
kad kiekviena šeimininkė aprū
pinama tiek puodų, kiek jai 
reikalinga.

Antra vertus, tvirt nama, kad 
didelius metalo kiekius sovietų 
Rusija sunaudoja karo pramo
nei. Bet didelis stabdis norma- 
liirain žaliavų paskirstymui y- 
ra transporto dezorganizacija. 
Iš savo paties patyrimo' galėčiau 
suminėti stačiai neįtikėtinų pa
vyzdžių, kaip per kelis mėne
sius suiro Lietuvos geležinkelių 
darbas, kuris dar taip neseniai 
ėjo visai normaliai, patenkinda
mas visus reikalavimus.

žaliavų stoka.
Bet, kaip ten nebūtų, metalų, 

reikalingų L’etuvos pramonei, 
nuolat stinga. Dar šiaip taip 
verčiamasi senomis atsargomis, 
intensyviai varomas visokio 
metalo laužo rinkimas, bet vi
sa tai tėra laikinos priemonės. 
Jas išėmus, Lietuvos pramonė 
atsidurs prieš neišvengiama 
klausimų: “Kas toliau daryti?” 
Je:gu iš sovietų Rusijos gele
žies nebus pakankamai gauta, 
tai šis klausimas netrukus atsi
stos visoje aštrumoje.

medvilnes kiekiai, tačiau su vii-

y

KAINUOJA MAŽIAU
NEGU
PORAI

Nudažyti
Langines 
Su Dažais

ECRU CURTAIN DYE

Visose Vaistinėse ir 
Smulkmenų Krautuvėse

10<
3 už 25'

GERE, tianįienų skaityto- 
Ir skaitytojai protonai 

pirkiniu reikalais eiti į

vos gyventojai yra pripratę ne
šioti beveik išimtinai vilnonius 
drabužius. Musų klimate kitaip 
ir būti negali. Tuo tarpu dabar 
tekstilės fabrikai išleidžia to
kia medžiagų, jog tiktai iš var
do ji vadinama “vilnone”. Joje 
du trečdaliai yra medvilnės. Li
dos pramonė jau dabar gyvena 
didelius sunkumus, nes iš so
vietų Rusijos negauna žaliavos, 
o iš kitur jos laukti netenka. 
Tokia pat padėtis chemijos pra
monėje. Dar tenka atkreipti 
dėmesį, kad pramonė gali veik
ti ne iš vienų žaliavų. Jai dar 
reikia įvairių pagelbinių daly
kų: įrankių, chemikalų ir t.t. 
Šituo atžvilgiu padėtis kas kar
tų eina blogyn.

Prieš liūdnas perspektyvas 
stovi statyba. Trūksta ne tik 
geležies, bet ir cemento. Priva
tinė statyba yra visiškai susto
jusi, nes kas imsis statyti na
mų, jeigu viskas konfiskuoja
ma? Raudonoji valdžia daug 
kalba apie didžiulius statybos 
planus, žinant, kad, pav., net 
vinių yra sunku gauti, galima 
tik pakraipyti galvų, kaip visi 
tie užsimojimai bus įvykdyti.

Charakteringa, kad dabar 
Lietuvoje stinga net anglies, 
tuo tarpu sovietų statistika 
skelbia skaičius apie nepapras
tų jos gamybos didėjimų. Ne-

bu pavasariu pasireiškia moterų rūbų mados savo pil
nume. Kadangi šiandieninė moteris daugiau negu bile ka
da pirmiau keliauja moderniškuoju automobilių, visoj šaly 
pasireiškusios mados turi automobilio inspiruotus moty
vus. Viršuj kairėj, nauja suknelė iš medžiagos,--kurioj at
spausta valdomasis ratas. Viršuj dešinėj, turbanas, kurį 
inspiravo automobilio prožektorius. Apačioj kairėj, valdo
mojo rato skrybėlaite, ir apačioj dešinėj, vakarinė suknia 
su “fireball” motyvu — raudonos rakietėlės baltame fone, 
šiuos automobiliškus motyvus į rubus įvedė madų kūrėjai 
pasiremdami 1941 metų Buick, kuris parinktas kaip pil
niausiai atstovaująs automobilių industriją. (Sp.)

sant kitokio kuro, Lietuvos miš
kai smarkiai kertami. Daugely
je vietų net geležinkelių garve
žiai kūrenami malkomis.

Pramonės dezorganizacija.
Dabar koletų žodžių dėl pra

monės dezorganizacijos. Kaip 
jau sakiau, pramonės produk
cija smarkiai buvo nukritusi. 
Pairo darbo disciplina, fabri
kams ėmė vadovauti ųekompe- 
tetingi žmonės. Paskutiniuoju 
metu prieš tai imtasi stačiai 
drakoniškų priemonių. Kokias 
tai duos išdavas, galima bus 
spręsti, praėjus tik tam tikram 
laikui. Tenka čia pažymėti, kad 
organizuojamos įvairios lenkty
nės darbininkų yra jaučiamos, 
kaip tikra rykštėj Kaipo siste
ma įvestas akordinis atlygini
mas, nustatant luo pat metu 
minimalinę normų, kurių darbi
ninkas turi per darbo dienų at
likti. Visos šios prievartos iš
davoje produkcijos kokybė yra 
smarkiai nukritusi. Netinkamai 
pagaminti dirbiniai sudaro ne
normaliai didelį nuošimtį. Į rin
ka paleidžiami tokie dirbiniai, 
kurių normaliai niekas nepirk
tų. Bet ir to, kas Lietuvoje pa
gaminama, vietiniai žmonės 
mažai temato, nes dideli kiek
iniai išvežami į Rusija. O juk 
Lietuvos pramonė niekuomet 
nebuvo tiek pajėgi, kad ji butų 
galėjusi aprūpinti nors ir

VISI TELEFONAI:
ATLANTIC 4290

DYKAI Aprokavimas
NEREIKIA NIEKO (MOKĖTI, 

36 . Mėnesiai Išmokėjimui. 
Tikra lietuvių kompanija.

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

SOUTH CENTER PLUMBING & 
HEATING SUPPLY COMPANY

6 West Garfield Blvd. '&.VS5FŠ.
i

vie-

dar-

pra-

Darbo našumo kėlimas ir 
bininkų eksploatacija.

Keliais žodžiais sustosiu 
skelbiamais nepaprastais
monės gamybos padidėjimais. 
Reikia pastebėti, kad bolševikai, 
to patys nenorėdami, išduoda 
labai palankų liudijimų nepri
klausomosios Lietuvos pramo
nei, kuri pasak jų, buvusi “ka
pitalistinė” ir negailestingai iš
naudojusi vargšus darbininkus. 
Juk reikia atsiminti, kad fabri
kų įrengimai — mašinos pasi
liko tos pačios. Dar blogiau: 
dėl nepakankamos priežiūros 
jos trumpu laiku pablogėjo, be 
to, kai kuriuos naujausius ma
šinų modelius rusai išsivežė. 
Tad kokiu bųdu tos pačios ma
šinos gali urnai padidinti pro
dukcijų šimtais nuošimčių, kaip 
tai iki įkyrumo skelbiama? Tai 
vienas didžiausių absurdų, ku
riuos bolševikai tegalėjo sugal
voti !

Galimas dalykas, kad vienoje 
kitoje įmonėje iš darbininkoi ga-

Petras Pūkelis.

Velykinė istorijėlė
Medžiai sprogsta, žolė želia. 
Gėlės pievoj galvas kelia. 
Laukai pradeda gyventi 
didžia atgimimo šventę.
Vienam kaime cnt Velykų 
.msilmka dujen Miku.
Vienas baisiai mėgsta spaudų, 
kitas — vis šnapse į gaudo.
Pirmas ramiai mintim dalos, 
antras mėgsta tik skandalus.
Todėl veidas jo kaip sietas, 
beveik visuomet skylėtas.
Taigi sako antras Mikas: 
—Gal išgersim per Velykas? 
Jeigu šventė, tai jau šventė.
Reikia, brolau, pagyventi.. .
Užs dėsiu švarkų žalių.
Jisai pagarbų juk kelia.
Įsisiurbsiu literiukų, 
o paskui — į vakariukų.
Pirmas Mikas raudo nosį: 
—Toli taip nenuvažiuosi.
Jeigu tavo tikslas tokis, 
tai sau vienas ir žinokis.

tik su knygom busi, 
brolau, tu sūdžiusi!
šių dviejų dalykų

o tie peiliai nemalonus 
ėmė braidžioti po šonus.
Ii* kai baigės kova šita, 
viskas buvo sudraskyta. 
Vieni sprūdo, kur papuolė, 
o kiti ant grindų puolė.
Taigi rytų musų Mikų 
pusiau gyvų beužtiko. 
Nuvežė į ligoninę

O ramusis draugas Mikas 
puikiai perleido Velykas. 
Jam džiugu gyvent ant svieto, 
p jo draugas — liks elgeta.

PASIŪLOS PAVASARIUI 
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS 

čia Nereikia Caah
Role—100 ket, pMu ___________ S 1.00
Skystas Stonam, Cementas. OE-, 
• (6 gal. ken.) Gal.
Wallboard—dideli Šmotai, pida 2c
Plasterboard, pMa .......... ................— 2e
Maliava, reg. fl.OS, specialiai gi.25 
2x6, speciali kaina, pMa ______  3%c
Cedrlnlai Postai (7 pėdų)  .........  10c
116 Obliuotos Ir pritaikytos lentos l%c

Ui pfidą
Taipgi Cementas.. Smiltys, žvyrą! 

NEREIKIA CASH
Apakaltliavimas Ir Pristatymas Dykai

ALBERT LUMBER
& SUPPLY CO.

3800 SO. VVESTERN AVENUE 
Tel. LAFayette 2101

Atdara kasdien 7 v. ryto iki 0 v. v., 
nedaliomis 8 v. r. iki 12 vai. dienos

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Prancūzų senatoriai 

atkiunta
VICHY, Prancūzija, bal. 11 d. 

—Prancūzų senatorių grupė 
drįso paprašyti Petainų duoti 
pasiaiškinimų dėl neseniai pa
darytos sutarties su Siamo vy
riausybe.

Senatoriai žino, jog nutarta 
atiduoti Siamu i didelė teritori
ja ir nori patirti sutarties teks
tų.

Senatoriai sakosi, kad jie tu
rį teisių panašioms informaci
joms.

PASKOLA™““-'I n V nu išmokėjimais 
nuo 5 iki 20 metų.

MUTUAL FEOERAL SAVINOS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
Mokame 3’/2% Dividendų 

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

TvmsS $1,000,000-00

Atrodykite Metus Jaunesni 
NATŪRALIAI ATRODANTI

Dantų Fleitai

Rusai taikosi su
japonais

$35

10 MĖN. MOKĖTI c A r n 
Pinigų grąžinimo ga- V IĮ H II 
rantija. Denturos da- “ *1 - - 
romos tiktai gavus už- U 
sakymą ir nuo formų 
padarytų laisniuotų 
dentistų.

tima daugiau išspausti, padidi
nus mašinos mechanizmo grei
tį. Įvedus akordinį (vienetinį) 
atlyginimų, darbininkas skati
namas greičiau dirbti. Bet visa 
tai turi aiškias ribas. Mašinų 
greičiau paleidus, nukentės ar
ba pati mašina, arba darbinin
ko sveikata, arba dirbinio ko
kybė. Mašinos, kaip jau sakiau, 
ką pripažįsta patys įmonių va
dovai (jeigu jie ką nors apie jų 
vadovaujamų įmonę nusimano, 
ko, deja, dažnai, .nėra,nes di.4 

skiriami bolševikų 
bariai) 'dabar daug

rektoriais 
partijos 
greičiau dėvisi, nekaip norma
liai turėtų būti. Gaminių koky
bė krenta, brokas didėja. Dirb
dami akordinįai, ,<l#i; be to, ne
palyginamai blogiau maitinda
miesi, nekaip anksčiau, nuolat 
verčiami lenktyniauti, darbiniu, 
kai neužilgo pajus (ir jau jau
čia) trečių tokio režimo pasė
kų: sveikatos pairimų!

Kas šį brangiausių žmogaus 
turtų grąžins? Ką toks baisios 
žmogaus eksploatacijos režimas 
turi bendra su “išlaisvinimu” 
iš “kapitalistų jungo”, kaip 
skelbia bolševikai agitatoriai?

Užsigavo Mikas smarkus: 
—Tu ne vyrąs, o tik starkus. 
Jei netinka tau degtinė, — 
tujen boba paskutinė.
Tavo laikraščiai ir spauda 
tiktai
Ir jei 
aišku,
Ir dėl
nesutarė abu Miku. 
Viens nuėjo į baliukų, 
kitas į namus pasuko.
Bet, žiūrėkit, koksai rojus 
atsitiko ant rytojaus, 
ir kas vakarų įvyko 
su smarkiuoju musų Miku.

ir pabaliuvot nuėjo.
O jau tame vakarėly 
tikrų pragarų sukėlė.
Ten surado jis jaunimo, 
kuris pavyzdį jo ima.

ir tuoj vienas kitam skelia...
Per šį balių velykinį 
kilo tokia marmalynė, 
kad iš Miko žalio švarko 
pasidarė tilfra tarka.
Kažkaip staiga tarp stikliukų 
atsirado ir peiliukų,

MASKVA Rusija, bal. 11 d. — 
Japonijos užsienio reikalų mi- 
nisteris šiandien vėl lankėsi už
sienio reikalų komisariate.

Pastebėta, kad tai yra penktas 
Matsuokos ir Molotovo pasikal
bėjimas šiomis dienomis.

Matsuoka rengiasi išvažiuoti 
iš Maskvos šį sekmadienį. Japo
nų ministeris tariasi su rusais 
taikos reikalais.

Kaune mirė Stasys 
Šalkauskas

KAUNAS, Lietuva, bal. 11 d. 
—-Kaune mirė pasižymėjęs de
šiniųjų veikėjas Stasys Šalkaus
kas. Jis buvo Lietuvos univer
siteto profesorium ir skaitė pa
skaitas teologijos fakultete.

FOR NEW

PACKARD - CHRYSLER - PLYMOUTH
3451 

Archer Avė.
Tel.

VIRginia
233?

4030 
Archer Avė.

Tel.
VIRginia

1515
BALZEKAS MOTOR SALES

“U WILL LIKĘ US”

Pleitai 
Pataisomi Hejna Bros

Apkain.
Nemok.

Lawnda!e 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 auka.

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

Sekm. 10 iki 4.

Sopinę 
Barčus
RYTINE RADIO, 

VALANDA
— iš stoties --

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus {domius 

pranešimus.

KAINA 15 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:

NAUJIENOS
1739 So JHalsted St, 
Chicago, HL

Vardas---------------------------------

Adresas T---- ----- ------------ r~,-----

Miestas —................. .......

Valstija _____ _______________



NAUJIENOS, Chicago, HL Pirmad., balandžio 14, 1941

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily* N£ws 

Published Daily Except Šunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Inb.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

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

3c i>er copy.
Entered as Second Class Matiėr 

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

$8.00 
4.qo 
2.00 
1.50
.75 U

Italai Jurininkai Atgabenti Iš Kanalo Zonos

18c 
78c

ŠITAIP JIE GRIAUJA 
“KAPITALIZMO 

TVARKĄ”

Utsakymo kaina:
Chicago j e—paštu:

Metams...............................
Pusei metų ____________

* Trims mėnesiams-----------
Dviem mėnesiams ...... ......
Vienam mėnesiui _______

Chicagbj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija  
Savaitei ........................ .....
Mėnesiui ___ __ ________

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: (Atpiginta)

Metams _____..___ ______  $6.00
Pusei metų ............................3.251 sakosi Sugriovę “kabital’zmą” i
Trims mėnesiams _______ 1.751--
Dviem mėnesiams _ 
Vienam mėnesiui 

Užsieniuose:

bolševikai 
ir 

Z. 1.251 išvadavę darbo žmones nuo “iš- 
— .75 naudojimo”, štai vienas pavyz

dys.
Metams .......   $8.00 , . TzPusei metų ..... ;..................... 4.00 Viena moteris, K. M—ne,,gy-
Trims mėnesiams .............   2.50 veno Amerikoje (Harrison, N.
Pinigus reikia siųsti pašto Monėy J.) ir dirbo fabrike. Po 15 mė

tų sunkaus darbo, susitaupius
— pinigų, ji sugrįžo į Lietuvą, no- 

rėdaina gimtame krašte pabaig
ti savo amžių. Miestelyje P. ji 
pastatė namelį. Bet atėjo į LiC- 

Šiomis dienomis atvykęs į Washingtbną lenkų vy- tuvą bblšfevikai ir tos moteriš- 
riausybės galva gen. Vladislovas Sikorskis išreiškė spaudas nuosavybę atėmė. Ji dabar 
dos atstovams keletą minčių apie busimos taikos tikslus. savo draugei į Ameriką 
Jisai suprantama, neabejoja kad, demokratijoms laimė- £o’’Sp^toSvX‘'num.b 
jus karą, bus atsteigta nepriklausoma Lenkija. Bet ko
kie bus Lenkijos santykiai su kitomis valstybėmis? * . • • • Pasakysni siek-tiek a-

pie savo gyvenimą. Jau bu-
Jau pirmiaus buvo pranešta iš Anglijos, kur dabar vom bebaigią skolas mokėti,

yra laikinosios lenkų valdžios būstinė, kad lenkai keti- kurių buvom nemaža paši
ną sueiti į federacijos ryšius su Čekoslovakija. Šitam plaj dar^’ kaiIl.stat?m savo namą,
ni!! pntaną ir cekoslovakiį vadai. Gen. Sikorskis pareiš- venti Bet dabar viskas kitaip
kė, kad į tą busimą federaciją manoma įtraukti ir Lie- įvyko, šita valdžia viską at-
iuvą, o taip pat ir Jugoslaviją. Kodėl jisai neužsiminė ėmė ir nežinau, kaip dabar
apie Latviją ir Estiją, nėžinia. gyvensime. Kadangi Lietuvo

je dirbtuvių maža, tai nėra 
Sikorskis numato “rytinės Europos valstybių fede- kur užsidirbti pragyvenimui.” 

raciją“, pagal Amerikos Jungtinių Valstybių ir Britų Ng fanatiškiausia Maskvos 
Tautų Sąryšio pavyzdį. davatka negalės pasakyti, kad

“Kiekviena šitų rytinių valstybių”, sako jisai, tos ,tuf^s ljuv?.
bus autonomiška, bet prisidės prie sudarymo cen- kcliu 

tralinės valdžios, kuri jas visas saugos. Dabartinis 
planas apima Lenkiją, Čekoslovakiją, Lietuvą ir Ju- Tai 
goslaviją.” |mas.

Tą centralinę valdžią gen. Sikorskis vadina “centra- 
liniu apsaugos autoritetu”. Bet vardas čia nesvarbu.

Įdomu, kodėl i tą valstybių grupę pateko Jugoslavi-1njo^rk|aaX p’ Lapienė“VU- 
ja, kuri yra Balkanų valstybė ir kurią skiria nuo Čeko- nybėje”, pėrskaičiusi SLA. oi\ 
Slovakijos sienų Vengrija ir Austrija. O dar įdomiau, ganė Pr. Bajoro patarimą, kad 
kad lenkų vadas paminėjo Lietuvą, kuri nėra slavų tau- SLA. nariai išreikštų užuojau
ta ir vargiai norės su slavais susilieti. Nebuvo girdėti, tą vice-prezidentui, kuris buvo 
kad tarp lenkų ir lietuvių butų buvę tuo klausimu kokių pagrindo šmeižiamas. Ir ra- 
nors pasitarimų, i

Ligi šio laiko ta^p jų buvo daugiau ginčų, negu no
ro kooperuoti. Gal būt, tuo federacijos sumanymu pla
nuojama tuos ginčus likviduoti?

Naujienos .eina kasdien, išski
riant sekmadienius. laidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted Sj.. 
Chicago,. III. Telefonas Ganai 8500. Orderiu kartu su užsakymu.

Leiikų taikos planai

.. . . .......... .-.m I.. f

dis) dalyvavo, kaipo kalbėtojas, 
kbhlunistų mitingb, kutiš buvo 
siįšuiiktąs išreikšti “džiaugsmą” 
dėl Lietuvos okupacijos. P-as 
N. Radis \ prisipažino, kad da- 
yvavo. Tuoinėt “Naujienų” je- 
daktoriiis jam palakė: “Jokių 
Thirištbs straipsnių iries riėho- 
rihįfe!” Tilo viskas ir pdsibaige.

^-as Nį ttaJis sakosi buvęs 
JėiiivOš II ir III seimų narys. 
Tai jisai tiirėtij Žiiidli, kad jo
kie bidgUihai, IiiiHs įvykti Šiiie- 
toribš taikais Lifetiivoje, rifegali 
jaiįišiiiti Mąslios sijitiHb įji.Ffeš 
Lietuvą. ’Šii tdiiiih'nkij tĮiktįįu-

Lietuva yra pavergta tbkib mil
žinė', ir pavergta taip žiauriai, 
kad vienomis savo jėgomis ji 
nėbėgalėš iud jiingū nusikraty
ti.

Šitokia Lietuvos nelaime 
džiaugtis ir piešti ją publikai, 
kaipo “Lietuvos žmonių išvada- 
virii$”, tdi biauriaiisias pasity
čiojimas iš Lietuvės liaudies.

RĘFERANDUMAS
PRIEŠ KARĄ

O betgi bolševikai jį at-

plėšimas, o ne socializ-

ARTIMO MEILĖ?

Teps ašį?

“Bajbrhs, kuris sako visus 
lietuvius vienodai mylįs bro
liškai, nė kiek neparodo rū
pesčio ir nepakako SLA na
riams, kaip jie turi elgtis dė 
Jurgėlionio prašalinimo iš 
Tėvynes redaktoriaus vietos.”

. . . •. j _ _. i Bet viso tik keletas mėnesių
Tiems, kurie svajoja apie Stalino supykdymą su Hit- prieš tai jurgeiiOnis buvo paša- 

leriu, Roma užpylė šalto vandens ant galvos, pranešda- tinęs Bajorą — ir nė už kpkj 
ma apie naują sovietų-nacių sutartį. Ji sako, kad rusai ten nusikaltimą, o tiktai ūž tai,

1 -.................... - 'kad Bajoras kandidatavo į rė-
daktoriUs pereitariie SLA. sei
me. P-ia Lapienė galėjo apie tai 
patirti iš paties Bajoro pareiš
kimo, tilpusio š. iri. kovo 21 d. 
“mizerniškiadsiame (anot jos) 
Ariierikos lietuvių .laikraštyje”. 
Tenai buvo pasakyta:

“Po praeito seimo redak
torius savo pagelbininką pra
šalino už didelį ‘grieką’ — 
už tai, khd jis jį-iėš savo ‘še
fą’ kandidatavo.”
Redaktorius buvo Jurgelio

nis, o pagelbininkas — Bajoras. 
Ąr p-ia Lapienė tuomet ragino 
ŠLA. narius, kad jie išreikštų 
užuojautą Bajorui?

Meilės artimo prisakymas, 
tiesa, liepia žmogui, gavusiam 
per veidą, ne įsižeisti, bet, jei 
peštukas kori muštis, atstatyti 
jahi dar ir kitą veidą. Tačiau 
ši taisyklė turėtų būti taikoma 
visiems lygiai, o ne vienam tik
tai ashieniui.

pasižadėjo parūpinti Vokietijai vieną milioną tonų mi
neralinio aliejaus. Rusija dar niekuomet nesanti sutiku
si pristatyti tiek daug mineralinio aliejaus svetimai vals
tybei.

Galimas daiktas, kad tai yra ne f Ūktas, 0 tiktai rek
lama. Italijos agentūrą Stefani, kuri tą žinią paskelbė, 
šiandien kontroliuoja naciai. Kadangi riebalų Vokietijo
je trūksta, tai Hitleris turi kaip nors savo valdinius ra
minti, kad jiems į pagalbą ateisianti Rusija. Balkanuose 
karvutė užtruko, kuomet riaciai įsivėlė į karą su grai
kais ir jugoslavais.

Bet Maskva tos žinios neatšaukė. Jeigu ji ir neduos 
naciams tiek aliejaus, kiek paskelbė Stefarii stgentura, 
tai ji Visgi netrukdo ašies propagandai mulkinti žmonės.

Hitlerio kariuomenė
Vokiečiai, matyt, turi daug jėgų Balkanuose, jeigu 

jiems pasisekė per kėletą dienų prasimušti į>er graikų ir 
jugbgiarij pozicijas kalnuose ir pasistumti įvairiose vie
tose tbli į priešo teritoliją. Kai kurie stebėtojai apskai
čiuoja, kad šitdme fro'flie yra apie koks siuitas Vokiečių 
diviziją

Viėd Vbkieeiij ^kriuo’inėnė susideda gal iš kokių 260 
diVižijų. Spėjami, kad jos yra paskirstytos taip: 10 di
vizijų Norvegijoje ir Danijoje, 10 — Holandijoje, 10 — 
Belgijoje, 45 — Fraųcu^ijdje, 70 — Lenkijoje ir Rbmd- 
nijoje, 5 — šiaurės Afrikoje.

Ėlaugūma tų kariubriienės dalių eina sargybos pa
reigas. Tik Balkanuose apie 50 divizijų aktingai daly
vauja karo veiksmuose, b kita tiek “palaiko tvarką”. 
Mūšiuose dalyvauja taip pat ir penketas dlVižijų Afri-

Iš to aišku, kad juo didesnius plotus naciai užkariau
ja, juo daugiau kariuomenės jiems reikia “sargybos” 
tikslams. Ilgai šitaip plėstis jie negali.

totalitarines diktatūras, 
kongresui priimti Te
reikalaujančią refe- 
karo klausimui iš-

NEBUVO ĮTEIKTAS

Paskelbdamas vietiniame ko
munistų leidinyje straipsnį apie 
“Liettivds dik(kt0rįų A. S meto
dą”, p. N. Rddiš pridėjo į>rie jo! 
pastabą, kdd tds straipsnis “as
meniškai buvo įteiktas dėl 
‘Naujiėrių’ per redaktorių P. 
Grigaitį”, bet pastarasis atsisa
kęs jį talpinti.

Tai netiesa. “Naujienų” re
daktoriui p. Radžio straipsnis 
nebuvo “įtėiktas”. Redaktorius 
jo nė į rankas neėmė. Jisįi tik
tai paklausė p. Radį, ar jis (^a-

Grupė Jungtinių Valstybių se
natorių, kurie visą laiką kovo
jo prieš Anglijos rėmimą da
bartiniame kare, sugalvojo nau
ją sumanymą trukdyti Ameri
kos valdžios pastangas kovoje 
prieš
Jie siūlo 
zoliuciją, 
rendumo 
spręsti.

Tą sumanymą Įteikė senatui 
septyni senatoriai: Nyc, Whee- 
ler, Gappcr, La Follettc, Clark 
(iš Idalio) ir Shipstead. Pasta
rasis šiomis dienomis mirė. Pa
gal jų sirinrinymą, jeigu reikėtų 
spręsti, ar Jungtinės Valstybes 
privalo eiti į karą, tai kongre
sas turėtų1 paduoti visiems pi
liečiams mibalsuoli šitokį klau
simą:

“Ar'Kongresas privalo esa
mose apyštovošę pritarti, kad 
buty vartojamos sausumos, 
jurų ir oro jėgos už Vakari
nio PUsį’utulio arba Jungti
nių Valstybių valdomų teri
torijų nbų ir skirti pinigus 
tokiems kari) ir jurų veiks
mams.”
Kaip matome, rezoliucijos au

toriai numato referendumą ne 
kiekvienam karui, o, tiktai to
kiam, kuriame Jungtinės Vals
tybės turėtų siųsti savo gink
luotas jėįas “už Vakarinio Pus
rutulio arba Jhngtinių Valsty
bių valdomų teritorijų ribų”. 
Kbdėl referendumo reikia vie
name atsitikime, o nereikia ki
tame?

Ar jie nori pasakyti, kad ga
lima be referendumo skelbti ka
rą, kuomet priesdjs šią šalį arba 
jos valdomas tėri tori jas užpuls? 
Bet patyrimas rodo, kad šalis, 
kuri laukia, iki ją užpuls prie
šas, prakiša, nes ji nesuspėja 
pasiruošti.

Be to, vien tik apsigyniiriu 
negalima karo laimėti. Sakysi- 
iųe, Japonija užpultų Filipinus. 
Tuomet kongresas, be abejonės, 
paskelbtų karą Japonijai. Jung
tinių Valstybių laivynas nuvytų 
japonus kuo Filipinų — kas žo
liaus? Einant senatorių Nye ir 
Wheeler’o rezoliucija, Jungtinės 
Valstybės tuomet turėtų savo 
ginkluotas jėgas sulaikyti, ka!d 
jos neišeitų iš “valdomos teri
torijos ribų”, ir žiūrėti, ką Ja
ponai darys. Priešą vytis ir 
stengtis jį sunaikinti, kad jtški 
daugiau neūžpbldinėtų, — ne
galimą. Bėikiū įjirma pravesti 
visubufią balsavimą!

Jeigu tuo laiku, kai Ameri
koje eis referendumas, japonai 
pasitrauks: ir sakys: “Mes dąil
ginus jųš nepulsime”, tai refe
rendumas turės būt atmesiąs. 
Tuomet japonai, kiek paladkę, 
galės Vėl pradėti veiksmus, daug 
kuo nerizikuodami, nes be vi
suotino balsavimo Amerikos

. NAUJIENŲ-ACM E Telephoto
Karo policija saugojo uostą New Yorke, kada .1. V. Armijos laivas atvežė 

500 italų jurininkų perkėlimui į Eitis Salą. Jūreiviai atvežta iš Kanalo Zonos, 
kur jie Sudarė italų garlaivio Conle Biacomano įgulą. Tą laivą perėmė J. V.

Literatūros Reikalais
P O E TAS LIUDAS GIRA

XXII.
Liudas Gira daug popieriaus 

sugadino.
Liudas Gira eina 55-tus me

tus. Paskutiniais trisdešimčia 
metų, kaip jis pats tvirtina, 
“mito iš plunksnos”. Mito jis, 
aišku, iš kitų lieto prakaito, 
kaip ir šiandien jis minta iš o- 
kupantų išlupamo lietuviškos 
liaudies darbo vaisiaus.

Per paskutinius trisdešimčia 
metų Liudas Gira daug popie
riaus sugadino. Poetai per me
tus daug popieriaus “išrašo”, o 
ką jau bekalbėti apie “poetą”, 
kuris trisdešimt metų rašinėja. 
Be to, Liudas Gira ne vien tik
tai poezijas rašinėjo. Jis rašė 
“kritikas”, panegirikas, rašė 
straipsnius politikos klausimais, 
rtiošė vadovėlius, rengė žvalgy
boje raportus ir informavo po
litinius centrus.

Liudas Gira, gal būt, yra vie
nintelis lietuviškas rašytuvas, 
kuris ne tiktai rašo, bet kuriam 
laikui praėjus atrašo ką jis 
anksčiau buvo parašęs.

Liudas Gira ilgiausiais straip
sniais gyrė krikdemišką pasau
lėžiūrą, bet fašistams pagrobus 
valdžią įrodinėjo, jog geresni 
yra “taūfininkai”. Visa tai ką 
jis krikdemų adresu buvo pa
sakęs — buvo negera ir reikėjo 
atšaukti.

Liudas Gira rašė ilgiausias 
panegirikas didžiausiam demo
kratijos priešui Antanui Sme
tonai, kuris Lietuvoje diktatūrą 
įvedė, nuo diktatorių pabėgo ir 
dabar pas demokratus prieglau
dos ieškoti nuvažiavo, šiandien 
Liudas Gira jau atrašinčją Sme
tonos garbei parašytus straips
nius. šiandien Liudas Gira Sme
toną didžiausiu sukčium vadi
na, nes jis jau minta ne iš Sme
tonos nusuktų pinigų,' bet iš 
Stalino.

Liudas Gira per dvidešimt 
metų baisiausių dalykų prirašė 
apie Maskvą, bolševikus, Leni
ną, Trockį ir visiis “raudonus 
velnius”, šiandien Liudas Gira

karo jėgos neturės teisės perei
ti į ofensyvą ir juos sumušti.

Kare skirtumas tarp apsigy
nimo ir puolimo dažnai yra be 
prasmės. Tikroji priežastis, ko
dėl tie izoliacionįstai kalba tik
tai apie karą už Vakarinio Pus
rutulio ir 1.1, ribų, yra tą, krid 
jie nori kaip galint labiau su
painioti Anięrikos žinoriįų min
tis. Jie stengiasi iššaukti visųo- 
nieneje daugiau ginčą, kąd kra
štas negalėtų veikti, kad butų 
suparalyžiuota tautos valia.

Tas sumanymas prieštarauja 
ir J. V. konstitucijai, kuri kdrti 
skelbimo galią paveda kongre
sui, o nė kdm kitam.

visa tai atrašinėja. šiandien 
Maskva jam yra tuo pasaulio 
centru, kūriau visi keliai veda, 
bolševikai yra didžiausi laisvės 
nešėjai, raudonos armijos ver
gai Girai yra gerbūvio skleidė
jais, o Stalinas yra ta saulė, a- 
pic kurią ne tiktai žemė suka
si, bet prieš kurią raitosi kiek
vienas gyvas sutvėrimas.

Šiandien Liudas Gira atraši
nėja, ką jis yra parašęs tikybos, 
tautybės, tėvynės, kunigaikščių 
ir kitais reikalais.

Taip reikalams esant niekam 
nepaslaptis, kad Liudas Gira 
dvigubai ar trigubai popieriaus 
daugiau sugadino, negu kiti ra
šyt u va i.

Kad Liudas Gira daug popie
riaus sugadino, jis pats tatai la
bai gerai žįnp. Bepjrmihihkau- 
damas bibliotekų valymo komi
sijoj jis deda pastangas pirmon 
eilėn išimti iš apyvartos visą 
tą popierių, kurį jis savo laiku 
sugadino. Jis pats davė įsaky
mus išmesti iš viešų skaityklų 
savo knygas, ( rašytas kriklenių 
ir fašistų laikais.
L. Gira nepasitiki bolševikais.

Kad tos Liudo Giros knygos 
butų tikrai sunaikintos, tai įsa
kė vietos bolševikams ne nai
kinti jas, bet persiųsti į centrą. 
Liudas Gira bijo, kad kai ku
rie mažų miestelių bolševikėliai 
nepasiliktų kokį sugadinto po
pieriaus egzempliorių ir vėliau 
jam neprimestų praeities dar
bų. Liudas Gira nori, kad jo 
blogos knygos butų pasiųstos į 
centrą ir kad jis pats jas sunai
kintų.

Bolševikai pasitikėjo Liudu 
Gira šiūme reikale, bet, matyt, 
Liudas Gira nepasitiki knygų 
naikinimo darbe pačiais bolše
vikais.

Oficialiai paskelbta, kad skai
tykloj! netinkamos knygos eis 
į “valstybės archyvą”, bet Liu
das Gira deda pastangas, kad 
-galimai mažiau egzempliorių jo 
knygų patektų j tą archyvą.

Liudas Gira žino, kad tas 
“valstybes archyvas” yra di
džiausių nelaimių šaltiniu vi
siems bolševikams. Kai Stalinui 
nepatiko Jagoda, tai jis atidarė 
“valstybės archyvą” ir surado, 
kad Jagoda buvo vokiečių agen
tas.

Kai Stalinui nepatiko Zigmas 
Arigairietjs, tai “valstybes archy
vas” pūtodė, jog Angatietis yta 
didžiausiriš liaudies priešas. Vi- 

bolševikai bijo “valstybės ar- 
cliyvp” ir stengiasi henešti savo 
kūrinių į taiį> gerai saugojamą 
vietą.

Kartas ųuo karto Stalinas pa
sikviečia bolševikų Ijfaerį atsi
daro stalčių, parodei “archyvą” 
ir vėl uždaro. Kartais susitaria, 
o kartais if labai blogų pasek

mių susilaukia.
Patys bolševikai žino, kad vi

sas “archyvo” reikalas bloguo
ju kvepia. Stalinas pasikvietė 
Maskvon didelį vokišką popie
riaus gadintoją Muenzenbergc- 
rį. Jam norėjo parodyti “archy
vą”, bet jis velijo pasikarti ant 
topolio šakos šalia Grenoble, 
Prancūzijoj, kad tiktai nereikė
tų žiūrėti į “valstybės archyvą”. 
Kiti tvirtina, kad Stalino agen
tai patys pakorė Muenzenber- 
gerį todėl, kad jis nenorėjo 
žvilgterti į “archyvą”.

Lietuviški komunistai pasa
koja, kad ir popieriaus gadin
tojas Leonas Pruseika buvo 
kviečiamas Maskvon. Stalinas 
jam norėjo parodyti “archyvą”, 
bet Jis Stalino stalčiaus tiek iš
sigando, kad gražiausiais mo
liais jo negalėjo iš Amerikos iš
vilioti.

Liudas Gira taip pat žino ku
riam tikslui tarnauja “valstybės 
archyvas”, todėl ir deda pastan
gas nepadėti ten savo sęnų grie- 
kų. Liudas Gira žino, kad jų 
jau negalės atrašyti.

Giros knygos bus retenybė.
Liudas Gira parašė apie de

šimt poezijos knygelių. Kai ku
rios jų susilaukė net antros lai
dos. Lietuviški klebonai propa
gavo jo poezijas, katalikiškos 
leidyklos jas leido. Vėliau Liu
do Giros poezijas leido ir fašis- 
tiki leidėjai.

Liudas Gira mokėjo pinigus 
daryti ir ne savom poezijom, 
.lis kartas nuo karto surinkda
vo gražesnius lietuviškų poetų 
dalykėlius, pridėdavo kelias sa
vo paslabįis ir išleisdavo atski
ru leidinėliu. Dirbdamas Švieti
mo Ministėrijoj išgaudavo lei- 
dinią įvesti jo rinkinius į mo
kyklas. Leidiniai būdavo par- 
duodahii ir Gira padarydavo 
gražaus pinigo.

Iš viso Liudas Gira yra na
gus pridėjęs prie kokių 50 įvai
rių spaustų darbų. Nėtrukus jo 
darbai bus didžiausia retenybe. 
Lietuvoje nei su žiburiu jų ne
galėsim rasti. Pats autorius de
da pastangas, kad jie visi pra
nyktų. Lietuvos gyvėntojams 
nerupi Giros rašto darbai, nes 
jiems nerupi ir pats Gira. Mes 
vis dėlto pašnekėsime apie jo 
poezijas, kol dar ne visiškai 
pervėlu. —Kazys Varkala

Sprogo Hercules 
parako fabrikas

BELVEDERE, N. J., bal. 11 
d. — šiandien įvyko didelis 
sprogimas Hercules bendrovės 
parako fabrike. Užmušti du 
darbininkai.

Sužeistųjų skaičius dar nėra 
žinomas, bet jis žymiai dides
nis. Šiame fabrike buvo gami
namas parakas be durnų.

Visi sužeistieji, kuriuos pa
vyko surasti griuvėsiuose, iš
vežti į ligonines.
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O. Savič.ARKLIAVAGIAI Su Pavasariu Ateina Žiedai

Iš ryto pas Korenevsko vals- nors sūnus palaidume ir tėvui 
nenusileido. Kuzinas buvo pa
garsėjęs tarp Koronovsko barz
dotų valstiečių išnaudojimu ir 
mokėjimu apgauti bei gerai ga
lus vandenyje paslėpti.

Simas prieš karą niekuo ne
siskyrė nuo savo tėvo bei bro
lių. Bet sugrįžęs iš fronto jis 
smarkiai pasikeitė, susipyko su 
tėvu ir išėjo ’ Raudonąją gvar
diją, gi an.rą kaitą sugrįžęs 
dargi nesustojo pas namiškius 
ir tuojau stojo tarnauti Sovio 
tan. Tėvas baisiai į iuĮto ant su
kaus, ne tiek už neklausymą 
kiek už atsiskyrimą, ir ne tiek

Kuziną atjojo svetimu arkliu 
susijaudinęs, apdriskęs valstie
tis iš kito kaimo, klupdamas ir 
nesklandžiai papasakojo, jog 
naktį pavogė jo vienintelį ark
lį ir, kuomet pagaliau išsekė 
kartus žodžiai, atsirėmė bevil-

vaikas.
Arkliava^ysiė, lygiai kaip plė

šikavimas pakelėse, btlvo kadai
se mėgiamu Koretievško vals
tiečių darbu. Bet paskutiniu lai
ku arkliavagystės buvo aptilę. 
Kuzinas puikiai žinojo, jog 
žmones ųė kiek nepagerėjo, bet 
pats amatas virto pdvojingu ir 
ne be pairiato tikėjo, jog arklia
vagiai gerokai jo prisibijojo. Jį 
nenustebino valstiečio pasakoji
mas ir tik apgailestavo, jog ar
kliavagiai pasihaudojo lietumi 
pėdų paslėpimui. Jis sustatė 
protokolą, iššaukė dežuruojantį 
ir įsakė sušaukti nedidelį būrį 
prie brastos, kad galėtų skubiai 
nuvykti į vagystės vietą. Pagal
vojęs jis įsakė valstiečiui užva
žiuoti paimit jį jo tėvo 
sna, ir išėjo iš raštines.

Senis Kuzinas buvo 
perkupčius ir biiože,
bažnytkaimyje žinomas. Jis gy
veno kartu su dviem sūnumis 
bažnytkaimio gale dviejų aukš
tų ndnie, didelėmis klėtimis ir 
kute. Išdidus senis nuolatiniu 
daužymu nuvarė į kapus žmo
ną, musė ir tyčiojosi iš sūnų.

A - O. ESPONDENCIJOS
Hari, Mieli.

Susilaukėme gražaus pavasario.
“Af)H1 Fobl” mūs rieprigavo. 

Su pirma diena oras aisilo. Die
nos saulėtos, sniego pusniai jau 
štirpo. Paukštelių strazdų 
ilni- sodnai, pilnas Karto mies- 
eiis. Rytas voų tik pradeda auš- 
i, strazdeliai jau čiulba, šoki 

ne j a apie langus, rodos, k 
<o Šėmi riinkei. 
11 ha aušta”.

:a'nč

namtio-

arklių 
visame

mą tarnybą, sąžiningumą ir at
sidavimą valdžiai, kurios senis 
iš visų jėgų neapkentė. Simas 
niekuomet neužeidavo pas sa
viškius, o šiandien nuėjo pas 
juos vien todėl, kad per tėvą 
persergėtų visus perkupčius, 
kad anie nepirktų, jei arkliava
giai pasiulytj pavogtą arklį.

Bet, tiesą pasakius, Simas dėl 
kitos priežasties nuėjo. Tuo jis 
dargi nenorėjo pats sau prisi
pažinti. Jis labiausia bijojo, kad 
jo tėvas kaip kartas gali pirkti 
pavogtą arklį suviliotas jo pi
gumu ir busimu dideliu pelnu.

Neužilgo ši šieną pasikartos kiek viename šalies kam
pely. Pražydės visokių spalvų Žiedais gilės ir medžiai, ir 
žmogus, nkv^gęs p žiemos, pajus \koj jo gr .-
žybej. Čia tdrp žiedų tarsi leriktynii.odainaš su gamtos gro
žio lankdarbiu stovi žmogatiš pagaminto grožio pavyzdys 
— 1941 mėtų Fofd Šūper DeLuxe convertible club eotipe, 
gracingų linijų derinys, idealus pavasario ir vasaros važi
nėjimui. (Sp.)

jau

čiui-

liavagiai atves arklį pas jo tė
vą, jei jie tik žino Korenevsko

įstatymais draudžiamu darbu.
Kuomet Simais įėjo į namus, 

tėvas ir vyresnis brolis sėdėjo 
už stalo. Aiitto brolio nebuvo. 
Simaš lik iihsiŠyb^j^ HėŠtdiiū- 
kęs atsakymo į savo menką nu
silenkimą. Senis kapodamas ir 
piktas užklausė, ko sūnūs atė
jo. Sinias trumpai papasakojo 
kame reikalas.

Tėvas ir brolis tylėjo. Tėvas 
įsmeigė į sūnų piktas veriančias

Šokinėjant žandikauliams ir iš
balęs Siirias gfiižtai, skiemenį-

TCVriš kttftišėia jbagrąsino jdit- 
nesniajam už Simo pečių, neti
kėtai susigėdęs nusišypsojo ir 
tarė švelniai bei įtikinančiai, 
bet mandagiai, netvirtu bdlsu:

—Taip . . . čia turiu vieną ar
kliuką... Aną dieną pirkau...

i<?s i.indasi žrojgiije, kuomet 
■ yiė atburidi iš iiiieg i T piukš- 
teliai tave kdlbi ia. Tub’mct už 
nursli visiis žiemps šallčus ir 
niėgo pusnynus. Gimsta rami- 

iianiiš jausmas senatvės sulau
kusiam. Kuomet jau esi pase
nęs, visi tave užm rštą, — gi- 
binės, draugai ir artimiausi pa
žįstami jau laiko riieka'in vertu, 
jau nekalba su tavim. Reškia 
nėjiažjsta tavęs senatvėje, o 
paiikštcliai nė vieno liėaplenkia 
— šėnieins ar jaun’iėiiis čiulba 
savo malonią daine’ę.

t’kniihkai, kur aukštumose, 
jau aria žemę, ruošiasi sodin
ti ankstyvas bulves ir sėli avi-

—o—

TONY LUKOŠIUS
Geriausias Brighton Parko

DRABUŽIU 
VALYTOJAS 

2555 W. 43rd St. 
fle i k ai ui Esant šaukite: 

Tel. Lafayette 1310

karnai kankino jo giminystė bei 
kilmė ir jo priešai dažnai be 
jokios priežasties sakydavo, jog 
obuolys nuo obels netoli kren
ta. Jis puikiai suprato, jog dar
gi draugai jam nedovanotų, jei 
jo namiškiai butų susirišę su 
arkliavagiais, kurie jau senokai 
buvo aptilę ir su kuriais kovo
ti buvot paskirtas jis, vietos mi
licijos viršininkas. Todėl jis no
rėjo persergėti tėvą, galvoda
mas, jog tėvas bijos užsiimti

ir nuleido akis. Vėliau tėvas nu
sijuokė, pakilo ir sunkiai žemai
nusilenkė sunui.

—Mokyti mane atėjai? 
už pamokę. Per senas aš 
lui. Prisiveisk savų šuniukų ir 
juos mokyk.

Dūkui

lodamas nusigręžė. Tylėjimas ir 
sūnaus ramumas labiausia se
nį erzino. Jis pastojo Simui ke
lią ir sunkiai kvėpuodamas šau-

ČRANE COAL COMPANY ' 
5332 So. Loftg Avėnue 

Telefonas FORTSMOUTH 9022 
POCAH0NTAS Mine Run iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta $7r80 
Perkant 5 tonus ar daugiau.

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
Salės Tax ekstra.

BLACK BAND LUMP $9.75

—Aš tave perdėm matau! Ar
šiną po tavimi matau! Aš žinau 
ko tu nusigandai! Milicijos vir
šininkas—kaip-gis? Tėvas vog
tą arklį pirks — kokia tau gė-

bbMINlKAS KURAITIS — Savininkas
AGENTAI

Jonas Rodinas, Jonas Jasinskis 
Ant Labanauskas, H. Rajewski 

“Shdrty

ri ką, tai nusispiaūti, bet, oi, 
ką prakeikti draugai pasakys! 
O aš tyčia tą arklį pirksiu, nors 
tris kartus permokėsiu...

Vyresnis brolis niūriai,' neno
rėdamas, iš po antakių žvilgte
lėjo į senį ir tuojau nukreipė 
akis prakošdamas:

—Palik, klausyk, nereikia...
Bet senis nebesivaldė, mosi

kavo rankomis ir spiaudė sei
lėmis. . v

—Tu tylėk, nenurodinėk. Ty-

BUICK SALES
VtĖNINTfiLfi LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

NAUJA VIETA:

997 West 35th Street, Chicago
Telefonas: tAFAYETTĖ 2022 • Rez. Tel. VlCTOKt 2499

Karas Europoje
Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasaulio 
įvykius, tai skaitykite “Naujienas”.
“Naujienos” yra pirnias ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite “Naujiehas” šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi- 
cagą), $6.00. Chicaįoje ir Europoje—$8.00.
Money Orderį ar čekį siųskite:

“NAUJIENOS”
1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS
Susipaiinimui kopiją pasiusimi viltai

kaimį jį vesiu ir šauksiu: “Štai, 
žiūrėkite, aš — Simano tėvas, 
vogtą arklį pirkau! Aš vagis,'6 
Simas bene tik bus mano sū
nūs! Štai jums ir komuna, mu
žikai!” O jei areštuos, aš teisė
jui į kojas pulsiu ir pasakysiu: 
“Dovanokite vardan Kristaus,’ ’ . ’ * ' “Dovanokite vardan 
mano nelaimei, mano sūnūs Si
mas jūsų prakeiktos milicijos 
viršininkas. Širdį man dėl jo so
pa, lia, ir padedu jam, o jis, 
aišku, man. O ką mudu pykda- 
vomės, tai tik dėl žmonių a- 
kių...

Jis nusikvatojo. Tik ką su
galvotas dalykėlis dargi jam pa
čiam patiko. Simas ištiesė ran
ką, kad jį nustumti nuo durų 
ir išeiti, kaip staiga į kambarį 
pro kitas duris, iš kiemo, įėjo 
antras brolis ir nepastebėjęs Si
mo, tingiai tarė:

Jūožaš Kudrevičius atnaujino 
“Naūjiėiidš” ė ėlieiiis iriet inš. 
Budrevlč.ūs sako, kad be “Naū 
jienų” negalima būti, neš Kož- 
nas žmogus nori žinoti, kas pa
saulyje atsitinka, o “Naujienos” 
suteikia teisingiausias ž:n as.

P-no J. Budrevič aus farma 
— tai tikrai Lietuvos * kaimo 
gasp.ada: gražiai aptaisyti bur
diukai, platu> kiemus, priaugę 
inkšti klevai. Viduryje k cino 
šul rys, apsodin ąs lidių mede
liais. Atrodo, ka p ir fontanas. 
Arčiau prie slubos Kat iulė 
3 :d”?vič’e’.ė aodinta ke'io 
lyseles žiemkenčiu /ėlių, narei 
sų, tulpių, bijūnų ir kitokių 
įnėlynžierž ų. Jau j;e le džin 
diegus ir rengiasi žydėti. O ko
kį skanų kvapsnį tie žiedai su
teiks namiškiams ir praeiviams. 
Vieną šoną jų formos puošia jų 
pačių giria, antrą šoną dabina 
srauni upė, todėl kožną vasa
rą pas Budrevičius apsilanko 
didelis skaičius vasarotojų. Bu- 
drevičiai yra draugiški žmonės 
ir pas juos graži vieta pailsėti 
miesto dulkių prikvėpaivusiemš 
žmonėms. x

—o —
Muskegino krautuvninkai po

nai Cinikai, pramankštindami 
savo naują automobilį (Bluc 
Bird) aplankė Ch. Matulius,

prisipirko gardžių sūrių ir grįž
dami sustojo pas senutę M. 
Dundulienę paklausti, kaip svei
kata, ar nesušalo per žiemą. Ži
noma, kad dar ne.

Ponia Cb. Waslowsky po 
sunkios operacijos apie namus 
darbuojasi kaip tvirčiausi šei
mininkė.

—Marė Dundulienė
Insurance reik pa*»e>

Or. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
. . AlotoVM

Prudential Ins. Co. of America
175 W. Jacksoo HA R. 250f
<432 S Califomia Avė l^af «771

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

3216 S. ftalsted St. VlCiory 4966
Stogus, rynas, stoglangius ir 

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

apdraustas.

Remkite Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.—VVHOLESALE 
4707 S. Halsted S t. 
Tel. Foulevard 0014

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

and LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS. See.

3236 S. Halsted St. C AL. 4118

Nėra Saugesnė? Vietos. Del taupymo Pinigų 
MOKAME DIVIDENDŲ 3^2%

■........ .... and •
LOAN ASSOClATIONdf CKtcago 

JUSTŲšj JviACKIEWICH, Pres.
4192 Archer Avenue

VIRginia 1U1

| Turtas Virš$5,500,000.00

• FOTOGRAFAS

VICtOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCĖ 

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.
Šaukit Tel. VICTORY 0066

tai, nekokia...
Simas suraukė antakius ir 

nežiūrėdamas į tėvą, griežtai ir 
trumpai pasakė:

—Parodyk!
Tėvas pažvelgė į brolius no

rėdamas surasti paramą jų a- 
kyse, bet jie atsakė iš po an
takių vogtais vilko žvilgsniais 
ir vėl nu’cidpf akis. Tėvas priė
jo prie Simo, uždėjo jam ant 
rankovės ranką ir tarė dar mei
liau ir dirbtiniai!, lyg įkalbėda
mas mažą kūdikį:

Apart Apsaugos, Turime m j Ė n nnn fįn 
ATSARGOS FONDĄ Virš’®1'OUęUUthUU

Gaisras yra jusiį ftaftio didžiausias
PRIEŠAS!

• ATYDŽIAI tėmykit, kad 
švarumas butų 
mas apie namus.

palaiko-

popie- 
išmesti

STATOME NAUJUS
NAMUS

Mūrinius arba medinius 
Taipgi taisome senus 
Parupinam paskolas 
lengvomis sąlygomis

• Jei turi lotą, pastatysim 
namą ir mokėsi už jį 
kaip rendą

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

• Aprokavimas dykai

B. SHUKIS & CO.
ihcisco A v. 
’ayette 58Ž4

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

• TĖMYKITE, kad reika
lingi remontai prie napių 
butų tuojau atliekami. Se
nas, išdžiuvęs medis kvie
čia gaisrą.

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

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

lį? Laikas.

šaukite CANAL 8500

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

gu vyresnis brolis nusigandus 
pašoko nuo suolo, o tėvas liu- 
įeido drebančią ranką, kuria 
tik ką grąsino suntii, įėjęs s*u- 
štiko ir tčdptitj priidpe. Siinas 
atsigrįžo, paihąžh priėjo p4ie 
broliu ir griežtai užklausė:

—Kurį arklį?
Brolis pažengė atgal ir tylėjo 

nuleidęs galvą, lyg gindamasis.

t. RYPKEVIČIA
“RASOM VISOKIĄ ĄPDRAUDĄ”

1739 SOUTH HALSTED STREET

VISI LIETUVIAI 
REIKALĄ tlJA
PLEITV

Ateikite į Phillip’s Dental Labo 
ratory kol kainos žemos

TRU-FIT
FLEITAI

Lab. kaina
$9-50
ir aukšč
GARANTUOTA MEDŽIAGA

Taisome ir Atnaujiname senus 
bleitus viena .... C <fl .00 
diena * ■ ir aukŠ.
PHILLIP’S DENTAL 

laboratory 
2358 WEST 63rd STREET 

Prospect 2174
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

D. MASKALA
Valandos nuo 10 iki 9, seredomis 

gal sutartį. Fleitai gaminami 
gavu4 orderius ir įspaudas 

laisniuotų dentistų.
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Šiandien Atidaro 
Fordo Dirbtuvę
Dalis darbininkų grįžta į darbą

DETROIT, Mich. — šiandien 
darbui atgija per 10 dienų strei
ko uždaryta milžiniška Fordo 
River Rouge dirbtuvė — skaito
ma didžiausia pasaulyje. Nor
maliai joje dirba apie 85,000 
žmonių.

šiandien grįš dirbti apie 10,- 
000, o kai kurie departamentai 
pradės veikti kiek vėliau. For
do bendrovė apskaičiuoja, kad 
į 10 dienų sušauks beveik visus 
darbininkus.

Priėmė taikos planą
Fordo streikas buvo likviduo

tas, kai CIO Auto Workers uni
ja ir Fordo viršininkai priėmė 
gubernatoriaus Van Wagner'ic 
pasiūlytą taikos planą. Unijos 
lyderiai labai džiaugiasi, kad 
galiau jie privertė ir Fordą 
skaitytis su organizuotais dar
bininkais.

Bet Metodas Davė 
Rezultatų

CICERO. — Sustreikavo elek- 
tro mechanikai ir kiti darbinin
kai, kurie buvo pasamdyti tai
syti Cicero prezidento George

Stedronskio namus, 1835 South 
Austin bulvaras. Jie paaiškino, 
kad Cicero miesteliui tarnau
jąs elektro-mechanikas yra už
silikęs su duoklėmis, ir jie tol 
negrįš* dirbti, kol tas mechani
kas neatsiskaitys. Jis tai pada
re, ir Stedronskio namo remon
tas varomas pirmyn.

Bando Neprileisti 
Prie G. M. Streiko

DETROIT, Mich. — Federa- 
lis tarpininkas James F. Dewey 
Detroite tariasi su CIO Auto 
unija ir General Motors virši
ninkais ragindamas abi puses 
taikiai užbaigti naujos sutarties 
derybas ir neprileisti prie strei
ko 76-iose korporacijos dirbtu
vėse. Jose dirba apie 165,000 
darbininkų.

Unija pareiškė, kad streikuos, 
jeigu nauja sutartis nebus su
daryta iki balandžio 2'3.

Atvežė į Ligoninę, 
Pabėgo

JOLIET, III. — Du jauni vy- 
rai į Jolieto St. Mary ligoninę 
atvežė sunkiai pašautą 40 me
tų vyrą, William Gallagher, 601 
N. Raymor avenue, ir tuojau 
pabėgo. Sužeistasis pasimirė.

Priima Planą Užbaigimui Fordo Streiko

NAUJIENŲ-ACME Te)p’'h<>><
Unijos atstovai Detroite priėmė Michigan gubernatoriaus Van NVagoner’io 

trijų punktų susitarimo planą pagal kurį butų galima užbaigti streikas Fordo 
dirbtuvėse. Vėliau planą priėmė ir Fordo kompanija. Iš kairės dešinėn: Gub. 
Murray Van Wagoner; Allen Haywood, C. I. O. direktorius; James F. Dcwcy, 
federalinis koneiliatorius; ir R. J. Thomas, U. A. W. prezidentas. >

LIETUVIS PATVIRTINTAS 
MOKYTOJU ROCK ISLAND 
AUKŠTESNĖJ MOKYKLOJ

Kvotimai Aplikan- 
tams į III, Policiją

Sušaukė CIO-Allis

SPRiNGFIELD, EI. — Atei
nantį šeštadienį prasidės kvoti
mai aplikanthms, kurie norias- 
:oti į perorganizuojamą Illinois 
Valstijos policijos departamen
tą. Vietų yra 118, o kandidatų 
virš 5,600.

(Chicagoj kvotimai įvyks šeš
tadienį, Illinois Research ligoni
nėje, o vė.ipu, ir Eigine, Dixone, 
Peorijoje, Springfielde, Kan- 
kakee, Altone ir kitur).

MADISON, Wis. — Lloyd 
Garrison, Wisconsino universi
teto teisių skyriaus profesorius, 
buvo paskirtas tarpininku Aliis- 
Chalmeis ir CIO Auto unijos 
deryboms dėl darbo sąlygą. Ji
sai sušaukė abi puses pirmam 
pasitarimui Šiandien, Milwaukė-

LaFoHelte Grižta 
Pas Republ ikonas?

MILWAUKEI-rWis. — čia 
eina kalbos, kad buvusio guber
natoriaus Phillip LaFollette or
ganizuojama trečioji partija — 

i Progresistų, kartu su savo lyde
riu žada susijungti su rcpubli- 
konais, 1942 metų rinkimams.

Originaliai LaFollette’ai Phi
llip, ir Robert LaFollette (sena
torius) priklausė prie republi- 
konų.

Du Žuvo Važiuodami 
Iš Šokių

BRAZIL, Ind. — Važiuodami 
automobiliu 70 mylių greitumu, 
iš šokių, j cemento stulpą Įva
žiavo ir žuvo du jauni žmonės, 
17 m. Donna McNulty ir 18 rn. 
Haro’d Brunton. Du kiti jau
nuoliai buvo kritiškai sužeisti.

LIETUVIAI

^Kroi^IJETUVIAi JOAK^ARAI
TeJ. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Telefonas LALA V EITE 0727

t—x _  • koplyčios visoseIJvRaJ Chicagos dalyse
Klausykite musų radio programų Antradienio ir šeštadienio ryt

mečiais, 10:00 vai. ryto iš W. II. I. P. stoties (1520 K,) 
su POVILU SALTIMIERU.

ROCK ISLAND, Iii. — Mies
to mokyklų taryba patvirtino 
George Barcheką mokytoju 
aukštesnėje] mokykloj. Jam pa
skirta $2,400 metinės algcs.

Wisconsino Komite 
tas Suradęs Komu- K*
nistus Allis Streike

Rytoj Lokaliai
Rinkimai

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos —-B<* #

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktj

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

MADOS

Į4728
No. 4728—Vasarinė suknelė. Su
kirptos mieros 12, 14, 16, 18 ir 20

St-reikuojančios Unijos Galva 
“Priklausęs Komunistų 

Partijoje”.
MADISON, Wjs, — Wiscon- 

sino legislaturos paskirtas nc- 
Amerikcniškos veiklos tyrimo 
komitetas vakar. paskelbė, kad 
jis surinkęs užtektinai įrodymų 
patvirtinti apkaltinimui, jog 
septyniasdešimtypenkias dienas 
tęsęsis Allis-Chalmers streikas 
buvo komunistų suorganizuotas 
ir direktuotas.

Komitetas, kurį sudaro trys 
senatoriai ir keturi atstovai, at
laikę visą eilę apklausinėjimų, 
sako, kad jis turi tikrus įrody
mus apie sekančius asmenis:'

1. Harold Christoffel, strei
kuojančios CIO unijos galva 
Allis-Chalmers dirbtuvėje, at
rastas esąs komunistų partijos 
nariu.

Waukegane, Suminite, Calumet 
City, Willow Springs, Stickney. 
ir visoj eilėj kitų Chicagai arti
mų miestų ir miestelių 
bal. 15, įvyksta lokaliai 
m ai.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

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 67 <7
Namų Tel. VIRGINIA 2421

Tarėsi Jau 1936 m.
2. Christoffel dar 1936 metais 

dalyvavo pasitarime, kuris įvy
ko Gene Dęnnis, tada valstijos 
komunistų partijos organizato
riaus, raštinėje, ir, kad jau ta
da apkalbėta partijos kursas 
karo bei streikų a t vėjy.

3. Joscph Schneider, CIO rin
kimų komisijos Allis-Chalmers 
dirbtuvėje pirmininkas, žino-

rytoj 
rinki

S. P. MAŽEIKA YARds 1138
3319 l.iluanica Avenue YARds 1139

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, 111.

Randai! slapyvardžiu ir, kad jis 
pirmiau yra buvęs jaunų ko
munistų lygos tarybos nariu.

4. Christoffel’io žmona, Ann 
Sabljak, priklausė komunistų 
partijai Ann Stewart slapyvar
džiu ir, kad ji yra ėjus įvairias 
pareigas komunistiniam veiki
me. Savo laiku net redagavo 
komunistų laikraštėlį, kurį pla
tindavo CCC stovyklose Mil- 
waukees apskrity. Ji buvo pa
neigusi, kad ji nėra niekur va
dinusis “Ann Stewart”, bet vė
jau, stipresniems įrodymams 
atsiradus, prisipažino.

ANTHONY B.
6812 So. Weatern Avė.
1410 South 49th Court, Cicero

PETKUS
Phone GROvehill 0142

Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone

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

Čia įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzd) No-----------

Mieros ___________  per krutinę

Nori, Kad Kiaušinius 
Pardavinėtų Svarais

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

Telefonas YARDS 1419.

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

SPRINGFIELD, Ilk —- Neži
nia kiek Velykų nuotaika čia į- 
velta, bet atstovas Edward G. 
Hayne vakar Illinois valstijos 
atstovų bute įnešė biliaus pro
jektą, pagal kurį kiaušiniai bu
tų .pardavinėjami svarais, o ne 
tuzinais.

Siūlo Mažinti 
Michigano Sales 
Taksus

LANSING, Mich. — Senato
rius Reid iš Detroito įteikė Mi- 
chigan legislaturai pasiūlymą 
sumažinti sales taksus nuo 3 iki 
2 nuošimčių.

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT

LIETUVIS

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. Speciale atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vak. 

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
3

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos:

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

Dr. F. Pulsucki LeVan 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak. 

1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Damen. Hemlock 6699

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

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

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’TS
DENTTSTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

' ’ Iš RUSIJOS ■'
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

ofisas—3323 So. Halsted St

Dr. Kari Nurkat
(NURKAITIS)

Atsakomingas 
^pritaikin ime 

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

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

Yards 3089

DR. BRUNO .1.
ZUBRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namu Tel. VTNCENNES 5272

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS • -

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Tel. HYDE PARK 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir Vaikų Ligų Gydytoja 
Dabar priiminės ligonius namuose 

6733 S. Crandon Avė.
Vizitai sulig sutarties 

(Išskiriant trečiadienius ir šešta.)

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALumet 6877

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

Room 2014
Vai.: nuo

3149 SO.
TeL

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

HALRTED STREET 
VTCtory 9979
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Mrmad, balandžio 14, 1941 NAU.TIKNOS, Chicago, UI.W. p. £ mis TARPGĄTTOliIiljif.Sl>()ĘT(Į [.IETIVII DALYJE
U-to Wardo Demokratai Kviečia Lietuvius 

Lankyti Pilietybės Pamokas
Bridgeporto precinct kapito

nas Ąntanas Gudaitis pranešė 
li-to Wardo Demokratų Orga- 
nizbčįjai,* ka'd al'dermario Hugh 
fe. ČbnneHy'rtlpeshiu, ' bus iš- 
brukuota tarpgajtvis nuo 33rd 
Place iki $4trT*streetb, ir nuo 
Lituhnlčd Avenue ' iki Halstcd 
St.

Tą darbų atliks W.P.A. pro
jektu IriYrtfs. Suštrinkusiėji tuo 
pršifeširilh’' buvo labai paten 
kinti Ir A'dermhnd' tl. B.’Čon- 
rielty Hųiesriiu' sute kti 'daugiau 
pagerinimų riiusū apylinke’?

Pamokos Nemokamos.
Organizacijos phmininkas 

Pranas Naujokas pranešė, kad 
ji teikia (JyJcai pamokas visiems 
nepiliečiams, kurie nori patapti 
Amerikos pilnais piliečiais.

Tos pilietybes pamokos įvyk
sta kas trečiadienis, nuo 7:30 
iki 9 vai. vakaro, Šv. Jurgio pa
rapijos mokyklos kambariuose. 
Kambarius teikia (Jykai prajo
tas M. L. Krušas, šv. Jurgio 
par. klebonas.

Todėl, visi kurie dar nesate 
piliečiais, paši naudoki te taj-i 
proga ir pasimokykite pilietybės 
klausimų.

Tie, kurie gerai mokinasi, tai 
diplomus gauna nuo Dėdes Ša
mo. O tada lai gali dalyvauti 
politikoje — balsuoti, rinkti 
prezidentą Amerikai, guberna
torių savo valstijai, ir kitus 
mažesnius valdininkus.

Organizacijos susirinkimas į- 
vyko bal. 10, L’etuvių And'to
ri joje. 3133 S. Jlal .ted St.

Prezidentas Pranas Naujokas 
atidarė sus'r ūkimą, o sekreto
riavo laikinas raštininkas, V. M.

Jakaitis, pranešė, kad dar rei- 
halų nesu baigę, bet užtikrino 
susirinkimą, kad ijkj sekančio

Bengia Pikniką.
Raportą iš Lietuvių Demokra-

nas ir B. J. Jakaitis.
Pikniko re’kalu p. B. J. Ja

kaitis pranešė, kad viskas yra 
veikiama ir darbas varomas pir-

THEOFILIUS YVINSKAS

mirė balandžio 11 d., 1941 
m., 6:15 vai. ryto, sulaukęs 
pusės amž.‘ Kilo iš Tauragės 
apskr., Šilalės parap., Džiau- 
gėnų kaimo. Amerikoj išgy
veno hpie 25 metus.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Anelę, sūnų Antaną, 
sesers dukterį Charlotte Ar- 
nish, jos vyrą Juozapą ir jų 
dukterį Phyllis ir Antoinette 
Andrejauskas ir sesers * sūnų 
Walter Andrejauskas ' ir jo 
inoterį Sophie ir kitas gimi
nes., draugus ir pažįstamus.

■ Kūnas pašarvotas namuose, 
24^9 W. 45th PI. Laidotuvės 
įvyks antradienį, balandžio 15 
d., iš namų 8:30 v. ryto bus 
atlydėtas į Nekalto Pras. Pan. 
ŠVi parap. bažnyčią, -kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą.- Po .pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.
• Nuoširdžiai kviečiami vjsus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotu
vėse. ' •• ••- « - • - j

Nuliūdę Moteris, Sunuš, Se- 
serys,Duktefys it Simus,* ir 
Giminės. r

Laid. Direkt. Albert V. 
Petkus, Tel. LAFayette 8024.

LOveiKis SAifaMi*amGėfeŠ 
Teleg ramus į 

Visas Pasaulio 
Dalis

KVIETKININKAS 
‘Vestuvėins; BankietamsGėlės
* ir pagrabams •» * 

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7S08

A Mylinėms i
O M M O Vestuvėms, Ban- 

nHra kifetams; Laidotto- 
papuoil- 

GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 
‘'pbone'lAFAVETTE’ 5SOOr

Mickey Mouse “Fantasijoje” CLASSĮFIEP Ans7~]
■■ ■ II ■■ ■■■■ II II I -

SlTUATfON' VVANTED 
Ieško Darbo

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

įnyn.
Egzekutyvio komiteto rapor

tus išdavė Pranas Naujokas ir 
B. J. Jakaitis. Iš jų raportų pa-

;o nieko nutarti, dcl nesudary- 
mo kvorumo. Todėl, išrinkimas 
naujo raštimnko į vietą rezig
navusio p. Antano Stasjujio pa- 
ikta susirinkimui.

J »■ š d /•<«•* l

Stulpinas Sekretorius.
... • f... .

Buvo ne:'statyti j sekretorius
PI' Sliilninas

bet vrn atsisa
kę a’ps’imli. Tattu’ susirinkimas 
po prievarta aprinko už rašti
ninką V. 1 M. Sltfpiną užbaigti 
Si uos metus.

Smetonos Bankietas.
Priėjus prie naujų reikalų, p. 

B. J. Jakaitis pranešė susirin
kimui, kad yra susilvėr^s ko
mitetas priėmimui'buvusio Lie- 
tuvos prezidento Antano Sme
tonos, kuris atvyks čia į Chica
go'apie'gegužes 2 dieną. Jisai 
kvietė visus 11-to Wardo' Lietu
vių Derriokratų Organizacijos 
narius', l<as tik' galės, dalyvauti 
priėmimo. P-s'Jakaitis pareiškė, 
kad banketas priėmunui įvyks 
Palmei* House gegužės 4 dieną.

Tikietas norintiems dalyvau
ti kainuos $5.00. Juos gali gau
ti pas J. Jakaitį,'826 W. 34- 
tji Plačc. TclėfoįVaS YARds 2252

Susirinkimas isklausęs p. Ja
kaičio pranešimo, vienbalsiai 
iizgyrė A. Smetonos banketo

Tai tiek žinių iš musų orga
nizacijos veikimo. Kor.

Diena Iš Dienos
r T•<!»■>• » r I’ 4|,

Išsiėmė Leidimus
■ J .4 U)! / '3U.B

(Chicago j) 
/ lt

Raymond C. W. Jojinson, 3.5,

Thaddeus II. Kielch, 27, su
• 1

Domieella' Lygutis, 25
Helmuth Ziebe, 21, su Cath-

eiine Sliambis, 17

Reikalauja

Annri Benošius
Bcnosius
'Jeanefte Estrin

Estrin

nuo Gabriel

nuo Albert

MAEZIS, NE
URNEžlS ‘
- 1 i b

Šeštadienio laidoje buvo WąĮ"

tojos .Naujienų lųcietų.
Vietoje ĮEmiJy JVIAKZJS buvo 

pasakyki ‘‘Urnežiš’’' " Ę.' G.

ANTANAS BUDVITIS 
gyv. 1825 1 Wa6ansia1 AVe.

*s-L i,5 r

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 10 d., 4 vali popiet, 
1941 rri., sulaukęs 52 m., amž., 
gimęs Tauragės, apskr.; Šviėk- 
'šhos parap., Bilvičių kaime/ 
” Amerikoj išgyveno '33 m.

Paliko- dideliame nubudime 
seserį Agotą' Mallaš, sesers 
sūnų Antaną, Leoną ir ' Orią 
su jo šeimyna, Eileen, ir kitas 
gimines ir pažįštarhus, o 'Lie
tuvoje irgi1 dėug giminių.’

Priklausė prie Chicagos 
Lietuvių Dr-jos ir Morriirig 
Star Klubo/' c ii
’» Kūnas pašarvotas Lachawi- 
czius koplyčioj, 2314 W. 23rd 
Place. Laidotuvės įv^ks pir
madienį, baiahdžio 14 (h, 9:30 
vai. ryto iš ’'kapl. į Aušros 
Vartų parap. bažnyčią, ‘ kri- 
ri6jė: ateibus gėdUlirigos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi- 
Ynierčr kapinės. ' ' u AL <•

Visi a. a. Antano Budvičio 
giminės, draugai- ir pažįstami 
esat nubšltdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir sutei
kti jam paskutinį patartiavi- 
mą ir atsisveikinimą.' ’ ' ■ ’

Nubudę liekame: * Sesuo, 
Sesers Sūnūs ir Giminės.

‘ Laid.' Drrfekt. Lachawicz ir 
Sūnus, Tel. rCANAL 2515.

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

HELP VVANTED—FEMAI.E 
Darbininkių Reikia

MERGAITĖ PRIŽIŪRĖTI vaiką 
mokyklos amžiaus. Kambarys, vo
nia, radio, yra ir kita tarnaitė.

1326 Independence Blvd.

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. SMITU & CO.
REAL ESTATE — ‘ LOANS—

’ INSURANCE
4631 S. Ashland Avė.

Tel. YARDS 1001.

MERGINA — 25—35, namų dar
bui, skalbti nereikia, du suaugę, 
vaikas.- Nuosavas’ kambarys. Tele- 
^onuokit šeštadienį ar sekmadienį. 
FAIrfax 4779. ........ .

REIKALINGA PAGELBININKĖ 
mergina daugiau kaip 20 metų se
numo, išmokti darbą krautuvėje,— 
Office, mažas uždarbis iš pradžios. 
Pastovus darbas. Box 2472/ 1739 
So. Halsted St.

4 AUKŠTŲ APARTMENTINIS 
namas, aštunkampis priekis, prie
šais Marąuette Parką. įplaukų 
$235 į mėnesį, $18,500. Duosim mor 
gičių.

3434 West 67th Street 
Pašaukit' savininką pasitarimui 

REPublic 3745.

< «’/ i .1 v < ... '• i u..vii Yl-’J--' ‘ *
Visų mėgiama filmų pelė, “Mickey ^louse” turi “labai svarbia roję” nepaprastam 

muzikaliam filme, “Eantasia”, .kuris dabar yra rodomas Apollo Teatre, prie Randolph 
ir Clark gatvių.' Jisai yra Raganiaus mokinius dalykai. ' 1
deda- burtus daryti — ir išsivysto labai kebys, ir neišmokęs būti pilnu raganium, pra-

Pamatykit “Fantasia”
Muzikos mėgėjams ar šiaip iš smalsumo “Fantasia” tikrai verta pamatyti. Tai ne

paprasta filmų naujienybė. Gal jums labai patiks, o gal lygiai nepatiks, bet pripažinsi- 
tc, kad tai nepaprastas filmas, ir stebėsitės vaizduote, kuri’ jį šukure.PER SUSIJAUDINIMO AŠARAS IR ATSISVEIKINIMĄ SU JAUNATVĖS DRAUGĖMIS -

Į Naują Laimės Gyvenimą
t r , . . .

lietuvių reikalais ir iki šiol te
bedirba ten, kur jinai pradėjo 
darbuotis virš 10 metu agal.

“Suriš” Teisėjas Zuris.
Vestuvės Valerijos Ladigiu- 

tčs ir Waltęrio Va’ento į vylei 
sekmadienį, balandžio 20-tą d.> 
IIaw.tborne Uommunily Hali sa
lėje. Buš laisvos, ir Teisėjas Zu. 
ris suriš jaunuosius “amžinu 
mazgu”. Jaunąją palydės į ve
dybas Beatriče Mockiutė, kaipo 

Josephinc 
‘j^yęjią Jie’Kute, ir 

3, — pamer
gės. Iš jaunojo puses bus: Ed- 
ward Valentas (Bockford) kai
po “best man”, ič jaunojo pus
brolis, Dr. Štanley Ja.kubs, Ęr- 
pest Petronis, ir Antanas Bur
ba VVaukegan — pajauniai.

Visi Valerijos ir Walterio

‘biiaid of ;hųhor”, 
MilĮoriutė, ,‘Lydia 
E ra neoš La i vč n i u t č

Valerija Ladygiutė.
laimės ir linksmybės žengiant Į 
naują gyvenimą Drg.

REIKAŲINGA PATYRUSI wei- 
terka — 6 dienas $15. 3144 West 
Cermak Road.

2 APARTMENTAI, 4 kambarių 
kiekvienas, medinis, geras plum- 
bingas ir skiepas, prie North ir 
Cicero. $1,700 pilna kaina. Cash 
$700. KILdare 0741.

Michigan avenue.
Gal Tada Geresnę Belangę 

Turėjo...

bar atsiminė apie vargšą Thacl- 
mann’ą nykstantį už grotų, ku
riam nors Jlitlerio “viešbutyje”. 
Juk kai Dėde Stalinas su Adol
fu pasirašė tą svarbų dokumen
tą, prižadėdami vienas kitam 
amžiną ištikimybę — Thael- 
mann’as ir tada jau sėdėjo už 
grotų...

Ir supaisyk tuos komunistus.GimimaiChicagoj
Lee, 

gimė

REIKALINGA MERGINA dau
giau kaip 20 metų amžiaus dėl 
bendro namų darbo. Kiekvieną 
ketvirtadienį ir sekm. popiet liuo- 
sa. $8. 2747 Carmeri.

5648 SOUTH WOOD ST. moder
niška muro rezidencija, 6 dideli 
kambariai, 2 maudynės, garažas.

6942 So. Morgan St., 2 flatis 6 ir 
kambariai, 50 pėdų lotas, garažas 

MANOR REALTY CO.
2532 West 63rd St. 

HEMlock 8300

6

REIKALINGA SKUDURŲ sor- 
tuotoja, patyrusi. Economy Rag and 
Paper Co., 1511 So. Sangamon St.

FARM8 FOR S A11 
Ūkiai Pardavimui

PLOVĖJA IR JANITORKA. At
sišaukite 9val. šįvakar. Kambarys 
205, 343 So. Dearborn St.

20 AKRŲ, 15 MYLIŲ įpietvaka- 
rius nuo Chicagos, 135 South, 8500 
West. Peter Cure, Orland Park, 
Illinois.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų ' Reikia

REIKALINGA PA T Y R U S I Ų 
“Bcef Boners”. Atsišaukite 

Gugenheim Packing Co.
37th and Iron -Sts. Chicago.

REIKALINGAS GERO BUDO 
žmogus dirbti į tavern ir Liąuor 
Store, kuris bent kiek yra apsipra
tęs su tokiu bizniu. Klauskite GUS, 
2710 W. 59th St.

REIKALINGAS DARBININKAS 
ant farmos. Nėra reikalo mokėti 
gerai karves melžti. Rašykite Box 
2473, 1739 So. Halsted St.

40 AKRŲ —GENERALIS ŪKIS 
Oceana County apskrityje, prie di
delio vieškelio, netoli mokyklos, 
l’/2 myl. iki ežero. 5 kamb. na
mas, daržinė, vištininkas, sujung
tas vielomis su namu, 35 yardai 
merkelio (mari) 80 lodės trąšų, 6 
akrai dobilų, laukas su alfalfa. 
$1,350. Sąlygos.

HANSON-OSBORN, 
Hart, Michigan.

PORA MINUČIŲ į pietvakarius 
nuo Park Ridge, gražus plotas že
mės (130x180) prie Golf COurse, 
grįsto kebo, medžiais apaugęs, ele
ktra, arti mokyklos, labai pigiai— 
$800—$160 įmokėti— $10 į mėnesį 
už palikusius. Box D-76, 1739 So. 
Halsted St.

Vestuvių varpai jau tyliai 
skamba, ir uzgirdus tuos var
pus prasideda visa eilė “show- 
ers” lauktuvių, kurios atneša 
busiančiai jaunajai daug links- 
r p •<♦♦ į t • » - , . t . . . , ..
nluriio, ašarų, susijaudinimo ir 
graudų atsisve kinimą su jau
nystes draugėmis.

Bet Juk Negražu Sąy.o Draugą Taip Niekįnti...
rinko apie 70 moterų

kai susi- 
ir mergi-

kuri sekmadienį balandžio 20- 
tą, apsiveda su Walter Valentu.

“Shower” buvo surengtas Va
lerijos pamergių — jos visos 
darbščios lietuvaitės ir Valeri
jos geros draligės. Apart pui
kių dovanų, kurių buvo labai 
daug, buvo ir puiki puota'Sve
čiams. Visą darbą atliko pamer
gių mamytės, kurios dirbo la
bai sklandžiai svečius gražiai 
priimdamos.

Nepavaduojama Veikėja.
•, • •- . t ..y.. : , . • '

Valerija yra plačiai žinoma 
kaipo daininke ir darbšti veikė
ja tarp lietuviško jaunimo. Ji 
net keliose jaunimo komisijose. 
Per daugelį metų jinai buvo 
“Naujos Gadynes” choro valdy
boj, ir dabartiniu laiku yra na
re CJiicagos Lietuvių Draugijos 
Jaunuolių Komisijos, Jaunimo, 
ir kasii>rius SLA 33G kp. Vale
rija taipgi yra nare gerai žino
mo Naujos 1 Gradyn&s' Choroi ■ 'm;*.1

Komunistų partijos linija vėl 
ėmė zigzagus daryti.

šį kartą, tikėkite ar ne, bent 
Amerikos komunistai drožė ke
lis antausiiiš niekam kitam kaip 
Hitleriui...

Ar Dėdė Stalinas tam prita
ria, nežinia, bet kadangi sako
ma, kad be jo aprobalos nei 
Halsted stryčid' nei kiti komu
nistai nepajudina piršto, tai ga
lima spręsti, kad jis jiems da
vė kokį nors signalą paskanda- 
linti, Ir gal Adolfą truputį pa
gąsdinti.

Dabar Ir Jis Jau “Velnias”.
Ikišiol jie, “Vilnis” ir kiti ko

munistų lapai šaukė, kad Ang
lija su Rooseveltu ir panašaus 
plauko sėbrais -— tai buncius 
imperialistų.

Dabar į tą kompaniją jie pri
skyrė jau ir draugą Adolfą.

"Bet 'to ncu'žterika’. Jie suma
nė staiga Adolfui priminti, kad

stovykloj, savo naciškoj žemej,

linkšiUino kiaušy to jus per
“Naujienų” rhdio programą/

Kaip tik Ladigą šeimyna per 
sikeip iš ^JBockfbį’do į Chicago,

ii'ą. yię Iriuk'šmihgąi j’feiKalauja,! 
kad jani tuojau butų gražintą 
laisve, ir trečiadienį visi gėri 
partijos draugai eis demons
truoti prie Vokietijos konšula- 
to rUmtį'* Clįieagbję, 333 į^orii.

BALCHUNAS, Sandra 
3321.South L(hvc avenue, 
kovo 26, tėvai: Stanley ir Bcr- 
nice.

JUBIS, Larry, 611 West 61st 
stresi, gimė balandžio 2, tėvai: 
Waldėmir ir Caroline.

MARKŪNAS, Magdalene, T., 
967 West 19th streėt, gimė ko
vo 29, tėvai: Bruno ir Arina?

’ MESKAN, Denyse A., 4345 S. 
Keeler avenue, gimė kovo 31, 
tėvai: Willard ir Lorraine.

PECHUJJS, Jcannette, 1818 
South Desplaines Street, gimė 
balandžio 3, tėvai: John ir Slel-

2030 
kovo

1821

la.
RAJUNIS, Leonard G., 

South Peoria street, gimė 
22, tėvai: George ir Ann.

SHEREIKIS, Gloria D.,
West 47lh Street, gimė kovo 30, 
ievai: Albert ir Jean.

STANEVICH, Dolores A., 
3316 South I,owe avenue, girhč 
kovo 30, tėvai: Arithony ir A- 
melia.

TUNKIS, Diana L., 8635 So. 
Bishop street, gimė kovo 24, tė
vai : PauJ ir Esther.

\VOČIS, Tommy, 2825 South 
Ęmerald avėnue, gimė kovo 27, 
tėvai: Adam ir Jeanette.

JANKUS, Kenneth, 1901 Ca- 
nalport Avenue, gimė kovo 31, 
tėvai: Aritori ir Frances.

KAMINSKI,'’-i—--, (vardas 
nepaduofaš), ^47 West 4Qth 
Street, gilinę balandžio 3, tėvai: 
Paul ir Joscphine.

Demokratai Svarsto 
Svarbius Reikalus

Ateinantį ketvirtadienį, ba
landžio J7 dieną, ClceYo Lietu
vių Liuosybėš svetainėje įvyks 
Demokratijos ir Lietuvos Ne
priklausomybės Sąj un^os susi
rinkimas.

Bus Jtajbama apie galimybes 
atstatyti Lietuvėj nepriklauso
mybę.

Susirinkime žada dalyvauti 
visi čičerie^iai, ries visiems ,A' 
pi nurieti reikalai.

ru

VYRAS DIRBTI ŪKYJE, reikia 
truputį1 patyrimo, turi būti negir- 
tuoklis. 818 W. 33rd PI., YARDS 
5051.

REIKALINGAS PUSAMŽIS žmo
gus už jariitorių, kuris supranta 
apie boilerį ir apiė namo darbą. 
$30.00 į mėn., kambarys ir valgis. 
6424 Eggleston Avė., Tel. NOR- 
mai 6902.

PARSIDUODA DIDELĖ daržo
vių farma netoli North Avė. Patin
kama darbininkams, kurie dirba 
prie pastovaus naujos Buick dirb
tuvės, grįstas kelias, gasas elektra, 
bUsų, arti didelės mokyklos, nėra 
skolų, $375; įmokėti $75, pasiliku
sius $5 . mėnesį. Box W-l, 1739 S. 
Halsted St.

' fAUTOS—TRUCKS- FOR• SALE4 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

PARSIDUODA 1935 4 DURŲ
Ford sedan. $135.00. Geram stovyje.

STANLEY ŪKAS 
841 W. 34th Place.

PASIGERĖKITE išvažiavę ant 
tyro oro porą mylių į vakarus nuo 
Oak Park, 5 akrų farma, grįstinio 
kelio, elektra, nauji narai šalimais. 
Viskas $200 įmokėti ir .pasilikusius 
$12 į mėnesį. Box R. R. 4, 1739 S. 
Halsted St.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos '

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

PARSIDUODA 2^ AKRŲ žemės 
netoli Green Bay kelio, Lake Coun
ty, III. $375; įmokėti $75—pasiliku
sius $5 į mėnesį. Box M-60, 1739 
So. Halsted St.

pašauktas ka-

TAVERNAS, VALGYKLA, gyve
nimui kambariai, kampas dviejų 
vieškelių, 25 mylios į šiaurvaka
rius.' Prie nuosavybės yra garažas 
ir krautuvė, abu išnuomuoti. Ge
rai išvystytas biznis. Našlė par
duos visą ar dalį.

Pamatykite Mrs.
"Old Kentucky 

Schaumburg, III.,

PARSIDUODA DIDELĖ daržovių 
farma, arti Wolf ir Grand Avė. 
grįstas kebas, elektra, žemė 300 
pėdų didžio, gera žemė. $275, $50 
įmokėti — Box 0-15, 1739 So. Hal
sted St.

H. Schute.
Tavern
Roselle 2061.

PARSIDUODA TAVERNAS su 
namu arba ant rendos. 3019 West 
59th Street. ' • t '

PARSIDUODA GERA VIETA dėl 
darovių, vištų arba vaisių augini
mo farma. Gera vieta dėl namo, ir 
sodno, arti Greehview Golf Club., 
grįstas kelias, elektra, medžiai, ar
ti mokyklos. 1 blokas nuo Bryn 
Mawr Avė. Arti La Grange Road. 
$375—$75 įmokėti, palikusius $5 į 
mėnesį. Box 49-J. 1739 So. Halsted 
Street. ■ • ’

SOIL—FOR’ SALE' 
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. 
TėlJ WENTWORTH 7942 

arba WORTH 193.”

PARSIDUODA 20 AKRŲ farma 
ant Main St., į pietus nuo Lom- 
bard, Du Page County; grįstas ke
lias, elektra $4,750. $1,000 įmokėti. 
Box AO-2. 1739 So. Halsted St.

PARSIDUODA 300 AKRŲ plotas 
žemės, 60 akrų išdirbtos, 240 akrų 
žemės pušyno. Nėra budinkų. 
$3,500. CENTRAL WISCONSIN. 

4071 N. Kenmore.

JUODŽEMIS MAIŠYTAS SU 
HUMŪS—1 bušelis    25c 
5 bušeliai už L:.....................  $1.00
10 bušelių už ............   $1.50
Perkrauštymas pigiai—Anglis ‘tie
siai iš mainų. m i > c” t

STANLEY GAVCUS 
110 So. Ridgelarid Avė., Worth, III.

, Tel.bOAK 'Lawn 193-J-l 1
i -f v f t

PARDUOSIU ARBA MAINYSIU 
taverną su 5 flatų mūriniu namu, 
2-jų karų garažas, pigiai $5,000 '— 
priežaštis liga. Priimsiu morgičių 
jeigu reikalinga. 1926 So. Canal- 
port Avė. arti Halsted St. CANAL 
2945.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui

SUSIRINKIMAI
D. L. K. VYTAUTO DR-OS mėn. 

susirinkifnaš Įvyks antrad., bal. 15, 
7:30 v. vak., Chic. Lietuvių Audi
torijoj, 3133 So/ Halsted St. -Sus
inąs yna svarbus, todėl kiekvienas 
narys būtinai pribukite, nes turime 
svarbiu reikalų svarstymui. Taipgi 
eurie-draugai <?sate pasilikę su mo- 
cestimis, būtinai pasirūpinkite ap
simokėti, priešingai, liksite suspen- 
duoth —J?. SekrJ I : >r '

MOKĖDAMAS CASH— 
už rakandus, sutaupysi nuo 40 
iki 60%. Mes pristatome bite kur. 
Pašaukite ar rašykite dėl daugiau 
informacijų. Vien tik nadionalial 
žinomi daiktai randasi pas *muš. b 

A LISAUSKAS. - SŪNŪS, 
6343 So. Western Ąven 

Chicago. DI. ’t’cl. REPublir 6051

Rąmkitę tuos, kuj-ję
’A ' crarsiriaši 

“NAUJIENOSE”



NAUJIENOS, Chieago, III. PirmacL, balandžio 14, 1941

DAR KARTĄ JUOZAS PLATAKIS PARODE, 
KAD JIS TIKRAS CAMPIONAS

JUNGTINĖS VALSTYBĖS GINS GRENLANDIJA

Septintu Kartu Iš Eilės Laimėjo Nacionalį Hand 
bill čampionatą

Atsakė Nedarbo 
Apdraudą Int. Harv. 
Streikieriams

Valstijos nedarbo apdraLi
dos fondas atmetė Interna
tional Harvester darbininkų 
prašymų išmokėti jiems pašal
pų už laikų, kurį jie nedirbo 
dėl streiko traktorių ir Mc- 
Cormick dirbtuvėse.

Prašymus buvo padavę A. 
F. L. unijos nariai, kurie bu
vo priešingi streikui bet “ne
galėjo dirbti, kadangi dirbtu
vės buvo uždarytos.’’

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Pagal sutartį tarp Prezidento RoosevellO ir Danijos pasiuntinio Amerikai,Jauno bridgeport ccio Jui.z ) 

Platak-Plat?k.o rankos yra tiek 
išmiklintos, ir kai r :ji ir deš -

ANTANAS B. PETKUS CICEROJE GAVO 
VISUS LIETUVIU BALSUS, BET-

Jų Neužteko; Pralaimėjo Mokyklų Tary
bos Rinkimuose

moji, ir jis t.iip nieistrišk i va’- 
do sviedinį, kad ties og ivg' 1 - 
ma jį pralenkti handba.l spi.r 
to lošimuose.

Oponentai jam iš tolo neg? i i 
prilygti, ir tų faktų dar karių 
jarodė šeštadienį pasibaigęs na- 
clonalis bandball lošimų turny
ras, įvykęs Lake Slicrc Alhlc- 
tic Klubo ritmuos*. Turnyrų su
rengė Nacinnal Amateur Athle- 
tic Union organizacija.

Supliekė S. Hitz’ų.
Finaluose, šeštadienio vaka

re, Platakis susitiko su nacio- 
naliu YMCA čampionu, Stanley 
Hitz, iš Harrlsburgo, Penney 1- 
vania. Jį supliekė į du lošimu- 
vienų 16, kitų 22 minuč’ų, ne
duodamas progos Hitz’ui nei at
sikvėpti.

Rezultatai buvo, 21-1, ir 21-7.
Negalėdamas jokiu bildu Pla- 

takio paklupdyti, ir net nega
lėdamas nuo jo šūvių apsiginti, 
Hitz, protarpiais, rodos, norėjo 
pravirkti. Bet kovojo sukandęs 
dantis, nors žinojo, kad čam- 
pionas Platakis ir toliau pasi
liks čampionu.

Dar Ilgai “Karaliaus”.
Tai septintas nacionalio čam- 

pionato laimėjimas Platak'ui. 
Per septynis metus be pertrau
kos jis handball sporto “kara
lius”, ir atrodo, kad jis dar il
gai jam karal’aus.

Platakis gyvena Bridgeporte, 
ir privatiniame gyvenime yra 
knygvedis. Dirba Stevens vieš
butyje.

Šilčiausios Chicagos 
Velykos

žinovai tvirtina, kad šiais 
metais buvo šilčiausios Vely
kos. šilto oro banga jau užva
kar užplaukė ir privertė žmo
nes nusimesti visus savo žie
minius drabužius.

Gatvėse matėsi panelės su va
sariniais drabužiais, atsipalaida
vusios iš meškų kailių, automo
biliais žmonės važinėjo vien
marškiniai ir keleiviai prakaita
vo strytkariuose.

Temperatūra siekė 84 laips
nių ir buvo malonu matyti gat
vėse visai kitokį vaikščiojančių 
vaizdų.

Auto. Užmušė
Sargą

Prie 34-tos ir Emerald gat
vių, Steger priemiestyje, po au
tomobiliu žuvo 56 metų sargas, 
Anthony Onofrio. Automobilį 
vairavo 26 metų stegerietis.

Staigiai Mirė 
Dirbtuvėje

Bedirbdamas Foote Gear and 
Machine dirbtuvėje, 5103 South 
Western avenue, staigiai susir
go ir netrukus mirė 66 metų 
darbininkas, Kari Koller. Jis gy
veno adresu 3646 North Chris- 
tiana avenue.

‘Šeimyninis Ginčas” 
CIO Skerdyklų 
Unijoje
Kairiasparniai Nori Išmesti 

Van Bittner’į.
Gandai sako, kad CIO pre

zidentas Philip Murray yra 
atsiuntęs į Chieago du CIO 
lyderius Aliau Haywood ir 
James Carey, ištirti kaltini
mus, kad Van A. Bittner’is 
“griaunųs CIO Skerdyklų uni
jų.” Jisai yra tos unijos prezi
dentas.

Kaltinimus kelia, sako ži
nios, apie 50 iš unijos 85 loka
lų Amerikoj, taipgi keli kai
riasparniai unijos vadai, kaip 
Henry Johnson, Burette King 
ir David McKenzie.

Leivis Prieš Biltnerį
Pereituose prezidentiniuose 

rinkiniuose Bittner rėmė Roo- 
sėveltų, o skerdyklų unijos va
dai, kurie bando jį išmesti, 
ėjo su Lewis’u, ir rėmė Will- 
kie. Gandai taipgi sako, kad 
užpakalyje viso triukšmo yra 
pats John L. Lewis, kuris jau 
seniai galanda peilį Bittner’ui

Carnegie-Illinois 
Liejykla Mažina 
Darba — c

Sako, Trūksta Anglių; Darbi
ninkai Pasiruošę Streikui.
Carnegie-Illinois plieno ben

drovė yra uždariusi po vienų 
geležies krosnį savo Gary, 
taipgi South Chicagos dirbtu
vėse. Kompanija paskelbė, 
kad tai daro apsaugodama sa
vo anglies rezervus, nes nėra 
žinios kaip ilgai angliakasių 
streikas užtruks.

Firmos darbininkai tuo tar
pu yra pasiruošę streikui. Pitt- 
sburghe vyksta CIO plieno 
unijos derybos su United 
States Steel kuri Carnegiė- 
Illinois firmų kontroliuoja, bet 
derybos neina sklandžiai.

Unijos Reikalavimai.
Unija yra nutarusi streikuo

ti jeigu sutartis nebus suda
ryta iki balandžio 15 d., (ant
radienio vidurnakčio).

Unija reikalauja pakelti 
darbininkams algas 10c., va
landai, ir pagerinti atostogų 
ir kitas darbo sųlygas.

Nuo Carnegie-Illinois Steel 
lakalų derybose dalyvauja 
John Dorwalski ir Edmund 
Brzezinski.

Dabar Jau Žino
8 metų William Tonkin ir jo 

7 metų broliukas Thomas, 2425 
Jackson, norėjo pamatyti kaip 
revolveris šauna. Patraukė gai
dukų, ir sunkiai pašovė praeivę, 
Mrs. Mildred Downey, 2484 Gla- 
dys avenue.

Jungtinės Valstijos išplėtė vakarų hemisferos apsaugos ribas ant liek, kad jos 
įimtų Grenlandiją ir Amerika dabar ten įsteigs tvirtoves bei oro bazes. Suturi
mas padaryta po to kai Washingtonas sužinojo, jog nacių lėktuvai keliais at
vejais pastebėti virš Grenlandijos.

Pranašauja Hitleriui 
Galą 1942 Metais
“Vokietija subyrės su pirmais 

nepasisekimais”

Kalbėdamas Chicagoje perei
tos savaitės pabaigoje, pulk. 
William J. Donovan pareiškė, 
kad Hitleris bus sumuštas atei
nančiais metais.

Su pirmais nepasisekimais vi
sa jo galybė staigiai sutrupės, 
ir visa Vokietija pasidarys' be
jėgis, sudemoralizuotas kraš
tas.

‘ žmonės be dvasinio 
prirengimo”

Vokietijos galybė remiasi ne 
ant jos žmonių. Jie automatai, 
be tautinės valios, be dvasinio 
prirengimo. Viskas remiasi ant 
armijos. Kol j i. nenugalima; tai 
Vokietija stipri, betekai , tik ji 
bus sumušta kartą, antrą, tai 
žus Vokietijos galybės pamatas.

Pulk. Donovan neseniai su
grįžo iš Europos karo fronto, 
kur buvo nusiųstas prez. Roose- 
velto. Jis buvo “neoficialis” ob- 
servatorius.

Vokiečiai jį kaltina sukursty- 
mu jugoslavų Hitleriui pasi
priešinti.

\ -- -------------- -

Dabar Abejoti 
Tikrai Negalima

Pavasaris — Cirkas ir Base- 
ball Jau čia.

Pavasaris neabejojamai jau 
čia, nes į Chieago jau atvažiuo
ja cirkas ir penktadienį rengia 
vaidinimus Chicagos Stadione, 
o rytoj prasideda oficialis base- 
ball sezonas.

Waitkaus “Debiutas”.
Wrigley lauke Chicagos Cubs 

komanda susikirs su Pittsbur- 
gho Pirą tęs ir savo debiutų ch - 
cagiečiams padarys naujasis 
Cubs lošikas—Edwardas Wail- 
kus. Jis loš prie pirmo maišo.

American League komanda 
White Sox rytoj loš Clevelandė, 
su Indians komanda.

Monarch Beer 
Atidarė Naują 
Dirbtuvę

Monarch Bravoras baigė sta
tyti ir jau pradėjo operuoti 
naujų butelinio alaus dirbtuvę, 
ties 2421 West 21 st street. Ji 
kainavo apie $100,000.

Gali paruošti 3,000 keisų būt. 
alaus į. dienų.

Prigėrė Šulinyje
Ties 1275 Thacker avenue, j 

šulinį įšokusi arba.įkritusi pri
gėrė 45 metų moteriškė, Mrs. 
Irma A. Stangor, žmona Des- 
plaines ugniagesių kapitono.

ĮŠOKO Į KANALĄ
Nuo Columbus Drive tilto j 

Indianą Harbor kanalą įšoko ne
žinoma graži, apie 25 metų mo
teriške.

Naujas Gatvekarių 
Bendrovės Prez.

Charles S. Chase iš Indiana- 
polis, Ind.. buvo išrinktas Chi
cagos gatvekarių bendrovės 
prezidentu ir tuojau užėmė pa
reigas. Jisai ikišiol buvo virši
ninkas Indianapol’o susisiekimo 
bendrovių. Buvęs prez. Guy Ro- 
bertsoii neseniai prisitraukė.

Sako, U. S. Gabens 
Ginklus Hitlerio 
Priešams J V

-------- ’------TĖTI- •
Gcn. Hugh Johpson, aštrus 

administracijos priešas, kalbė
damas Chicagoje pareiškė, kad 
Jungtines Valstijos netrukus 
pradės abenti ginklus Anglijai, 
Jugoslavijai ir Gracijai, — sa
vo laivuose, arba ^duos laivyno 
apsaugą Anglijos laivų konvo
jams su karo pabūklais iš Ame-

“Čia Depresijos 
Nebėra”

Tokios nuomonės yra Sidney 
Summėrfield, viršininkas Cook 
apskričio vedybinių leidinių 
biuro, apskričio rūmuose, šeš
tadienį, per keturias biznio va
landas, biuras išdavė 200 vedy
binių leidimų ir priėmė apie 400 
aplikacijų, nuo porų, žadančių 
apsivesti.

Tarp aplikantų buvo nemažai 
naujokų, parvykusių namo 
šventėms.

Stato Daug Namų, 
Dirbtuvių

■ ■ - ■

šiemet Chicagoje statybos y- 
ra apie 15% daugiau negu per
nai, o prliemie^čiuose, apie 
45% daugiau. Peįr kovo mėne
sį leidimų statybai — ir mieste 
ir priemiesčiuose išduota už a- 
pie $9,000,000. ,

Sikorski Atvyksta 
Chicagon ?
Iškilmes bal. 20 Soldier’s lauke

Apie balandžio 20 <į. Chicago
je lankysis generolas Wladys- 
law Sikorski,, įsiklausomos 
Lenkijos valdžioj/premjeras iš 
Londono, Anglijos. Soldier’s 
Lauke įvyksta j airi rengiamas 
viešas sutikimas..

Cen. Sikorski • pasikalbėjime 
neseniai pareiškė, kad po karo 
norėtų įsteigti Lenkijos, Čekos 
slo’vaki j o s, J u gosią vi j os ir Lie- 

I tųvos Federacijų.

Gal ir Gerai, 
Kad Jie Ten 
Neriuvažiavo —
O Lyderis Tai Tikrai Negalės 

Važiuoti.
Reikia pripažinti, kad Leo

nardas Baltei* yra gana suma
nus žmogus, jeigu ir neišdegė 
jo paskutinis skymas. Jis žadė
jo važiuoti į tolimus pavojingus 
kraštus, bet kaip pasirodo, tu
rės būti gana ilgai > ienoj vie
toj — kurios dydis maždaug 
penkios pėdos per penkias.

“Aukso Ieškoti”.
Kai jam prireikėjo pinigų, 

Baltei* paskelbė vienam laikraš
tyj, kad “organizuoja ekspedi
cijų į Pietų Amerikų”, kur tai 
Brazilijos džiunglėse aukso ieš
koti. Kas nbri prisidėti, turi su
mokėti $300.

Keli avantiūrų mėgėjai atsi
šaukė ir sumokėjo Balter’įui p - 
nigus. Bet kai ekspedicija kaž 
kodėl užkliuvo ir nesidavė su
organizuojama, paštas buvo pa
prašytas Balterį pakamantinėti 
—r. jis tai padarė ir uždarė jį 
už grotų.

Gyveno Batavi jo j.
Gal gerai, kad ta ekspedic ja 

ir neįvyko. Pats Balter’is savo 
prospektams patarė sutvarkyti 
visus piniginius reikalus ir pa
rašyti testamentus, nes “nėra 
užtikrinimo, kad jus sugrįšit. 
Amazono džiunglės gana pavo
jingos — pilnos žvėrių, žmogė
drų, etc....”

Balteris gyveno Batavijoje, 
111., bet jo adresas kuriam lai
kui bus c/o Uncle Sam.

Sudegė Pagarsėjęs 
Chirurgas Limon

Didžiuliam gaisre, kuris vyko 
1324 Qweenlies avė. sudegė chi
rurgas Horace C. Limon.

Jis ėjo 42 metus ir buvo pa
garsėjęs, kaip geras chirurgas. 
Limon dėjo pastangas išbėgti iš 
namo, bet nesuskubo. Jis buvo 
surastas negyvas tarpduryje.

Manoma, kad gaisro dujos jį 
apsvaigino ir pakirto jėgas iš
siveržti laukan.

Suėmė už Moters 
Užpuolimą —.—.r - -

Jų smarkiai sumušė

Senelių distrikte ties 401 N. 
Leavitt street, policija suėmė 
29 metų vyrų, Ivory Pitts, 2520 
AVarren avenue, kai užtiko jį 
užpuolusį ir skaudžiai mušantį 
jaunų, nežinomų moteriškę. Už
puolikas kirto jai per galvų, už
tikęs jų gatvėj, ir nuvilko po 
sandėlio platformų per 150 pė
dų tuščių lotų,

CICERO. — Antanas B. Pet
kus, 1410 South 49th Court, 
pralaimėjo mokyklų tarybos 
distrikto No. 99 rinkimus, bet 
tai nebuvo kartus pralaimėji
mas.

Petkus gavo turbūt visus 
lietuviškus balsus Ciceru 
Grant Works ir Parkholme 
distriktuose, bet suklupo čekų 
ir lenkų apgyventose apylin
kėse. Jo kandidatūrai lietuviai 
turbūt pirmų kartų atidėjo į 
šalį visus politinius skirtu
mus ir vieningai ėjo už jį bal
suoti.

Balsų skaičium Petkus pa
siliko ketvirtoje vietoje. Dist
rikto No. 99 tarybos vietas 
laimėjo:

Michael J. Solar,
Joseph S. Idziaszek, ir 
Frank J. Novak.

Turės Su Juo Skaitytis.
Balsavimai įvyko šeštadienį. 

Nors IPetkus pralaimėjo, jis 
gavo užtikrinimų, kad turi lie
tuvių pritarimų, taipgi nema
žai balsų kitose apylinkėse, to
kiu budu jo dalyvavimas bal
savimuose nebuvo tuščias......
....Politiniai lyderiai Ciceroj 
turės su juo skaitytis.

Kiti Rezultatai.
Kitų Cicero apšvietos dis- 

triktų rinkimus laimėjo šie 
kandidatai:

Toįvnship 39 apšvietos dis- 
triktas (Cicero, Berwyn, Oak 
Park)—

John Stoeffel;
District 201. J. Sterling Mo- 

Motor High School — George 
J. Petru ir A. M. Janacek.

Kituose Distriktuose
Žemiau seka rezultatai kai 

kurių kitų svarbesnių apšvie
tos distriktu rinkiniai: c

204, Lyons Tovvnship High 
La Grange — NValtcr S. La- 
cher. i . k

208, Riverside— Brookfield 
Township High Brookfield— 
Irvin A. Busse.

209, Proviso Township High 
Maywood—John M. Newco- 
mer.

210, Lemont Township High, 
Lemont — Frederik H. Wentz- 
ler, Henry Bromberg.

212, Leyden Township High 
Franklin Park— Artlnir Kel- 
lerman, Normai Trumbull.
• 217, Argo-Summit High, Ar
go—Harry L. Stone, Christ L. 
Dineff.

District No. 80, Norwood 
Park—Lawrence A. Johnson, 
Albert A. Anderson, Carl Eh- 
lers.

District No. 87, Berkley — 
Alfred Guelztoff.

District No. 90, River Forcst 
—Waldo P. Ames, Mrs. Isabel- 
le Wasson, Barrett S. Jonės, 
N. C. Bos.

District No. 91. Forest Park 
—Edward B. Lane, Charles 
W. Meseke.

District No. 98, Berwyn — 
William J. Kahal, Frank W. 
Hoffman, A. Joseph Maher.

District No. 100, Berwyn— 
Max Hahn, Willard A. Pease, 
Ella L. Sterba.

District No. 102, La Grange 
—Morris B. Hart, William E. 
Hill.

District No. 104, Sumini t— 
Frank M. >Foran E. Ewart 
Sephenson.

District No. 122, Oak Lawn 
—Gordon H. Criss.

District No. 123, Oak Lawn 
—Gordon Stubbe, Mary A. 
Campbell, Wave R. Sheriff.

SMARKUS VAGONAS
Sunkus Pennsylvania gelžke- 

lio vagonas smarkiai įsibėgėjęs 
užšoko ant automobilio, pasta
tyto ties 2558 West 16th ir su
plojo jį į blynų. Mašina pri
klausė vienam J. J. Sykora, 2232 
S. Sacramento. 

f

Vakar ir Užvakar 
Chicagoje

•
• Prie Southport ir Clark, 
Wood ir Ogden, taipgi prie 51st 
ir Wentworth avenue, gatveka- 
riai sunkiai sužeidė tris Žmo
nes: vos nesutrynė motormonų 
John Berry, 1420 W. 73rd, sun
kiai sužeidė Frank Nardella, 662 
N. May, ir 72 m. Mary Carr, 
7158 Vincennes avenue.
O Mrs. Phroma Vining, 4330 
N. Hermitage avenue, užbaigė 
kelionę namo gatvekaryje. Be
važiuodama automobiliu, prie 
Kimball ir Irving Park, ji ap
vertė vienų automobilį, įvažia
vo į trokų, nuvertė laikraščių 
standų, įvažiavo į vaistinę ir su
žeidė moteriškę. Ji laukia teis
mo po $100 kaucijos.
O Už tariamų nelegalių opera
cijų darymų buvo suimti Dr. 
Henry J. Millstone, 5 So. Wab- 
ash avenue, slaugė Marie Lar- 
son, 6646 Maryland avenue, ir 
patarnautoja, Robertą Powell, 
6158 S. Parkway.
9 Laivyno kadetas Ross gaus 
kokį nors pripažinimą nuo savo 
viršininkų. Iš savo penkto auk
što kambario lango pamatęs 
kad žmogus įkrito į Michigan 
ežerų, prie Chieago avenue, jis 
nulėkė laiptais į gatvę, šoko į 
vandeni, nespėjo nei švarko nu
siimti, ir nelaimingąjį ištraukė. 
Jis yra Charles Gunther, 3316 
Wabansia avenue.
• Advokatų draugija nori at
imti teisę advokatauti adv. Mur- 
phy O. Tate, 10 South LaSalle 
street. 1937 metais jisai buvo 
teisiamas už “ambulansų” vai
kymą. Draugija kaltina, kad jis 
neetiškai konkuravo su savo 
profesijos žmonėmis.
• Revolverio šuviu gyvybę sau 
atome 59 metų laikrodininkas, 
Anton Warsek 515 No. Damen 
avenue.
• Iš Adkins Transfer Co., san
dėlio adr. 323 West 31st street, 
kas tai pavogė 264 poras ava
lynės.
• South Chieago Heights mies
telyje sprogime skystimo, nau
dojamo valyme, žuvo 9 metų 
berniukas, Donald Ellis Ander
son, 147 Inter Ocean avenue.
• Iš trečio aukšto lango iškri
to ir tik lengvai susižeidė 20 
mėnesių kūdikis, Marianne Fos- 
ter,’ 7827 South Shore Drive.
• Pagal darbo departamento ir 
Mutual Liųuor and Tobacco 
Company susitarimų, firma pri
mokės savo 15 darbininkų $555 
algos už praeitų laikr. Firma 
užlaiko sandėlį adr. 4709 S. 
Halsted street.
• 18 APYLINKĖ. — Už taria
mų pašto dėžučių apiplėšinėji
mų policija suėmė šešis berniu
kus: William Gresky, 1956 Ca- 
nalport avenue, Edward Yo- 
kich, 1343 W. 16th, Raymond 
Policky, 1621 S. Peorisų Joseph 
Simon, 1840 Allport, Laddie 
Holan, 1852 W. 18th ir Rudolph 
Vanik, 1011 W. 16th st. Jau
niausias 16, vyriausias — 19 m.

Jau Žydi Persikai 
Pietinėj Illinois

Jei ateinantį sekmadienį oras 
bus gražus ir mašina gerai bė
ga, < tai patraukit į pietinę Illi
nois, taip vadinamų “Little 
Egypt distriktu” — Jackson, 
Union, Pulaski, Johnson ir Mas- 
sac apskričius.

Ten jau žydi persikų (pyčių) 
medžiai — ir ištikro yra ko pa
žiūrėti.




