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Vokiečių Šarvuočiai Belgrade

Oficialiai skelbiama, jog premjeras 
Korizis nusižudė

BERLYNAS, Vokietija, bal. 
20 d. — Vokiečių štabas skel
bia, kad jų kalnų kariuomenė, 
aviacijos padedama, išvyjo bri
tų ir ’ graikų kariuomenę iš 
Olimpo kalnų. Aukščiausioje 
kalno viršūnėje, kur senovės 
graikų dievai turėjo savo so
stą, įkelta nacių vėliava.

Ten kur negalėjo prieiti Vo
kiečių kareiviai, priešo kulkos
vaidžių lizdus išnaikino Hitle
rio aviacija. Kalnuose yra pa
silikę graikų ir britų būriai, 
bet jie jau yra atkirsti nuo ka 
riuomenės didžiumos.

ATĖNAI, Graikija, bal. 20 d. 
— Oficialus karo pranešimas 
tvirtina, kad vokiečiai smarkiai 
puola fronto linijas ir graikai 
su britais buvo priversti pasi
traukti atgal įvairiose fronto 
vietose.

Graikai traukiasi Albanijos 
frontuose. Atsitraukimas vyk
sta tvarkingai. Vienoje vietoje 
italai įsidrąsino ir pradėjo pul
ti besitraukiančius graikus. 
Graikų brigada sustojo, padarė 
jiems didelių nuostolių, išnai
kino kęlig italų ‘batalijbnus ir 
paėmė nelaisvėn virš šimto du
čės kareivių.

Graikų vidaus reikalų mini
sterija paskelbė, kad buvęs

premjeras Korizis nusižudė 
praeitą penktadienį savo bute. 
Premjero nervai buvo visiškai 
iširę ir jis negalėjęs susivaldy
ti. Korizis buvo labai susirū
pinęs savo krašto likimu. Jis 
matė, jog graikams teks labai 
sunkiai kovoti su labai stipriu 
priešu.

Laikinai mįnisterio pirminin
ko pareigas eina pats karalius. 
Naują vyriausybę karalius pa
vedė sudaryti generolui Maza- 
rakiui. Paskelbta, kad nauja 
vyriausybė bus kariška, nes 
krašte yra karo padėtis.

Iš visų frontų ateina žinios, 
kad graikai su britais užmuša 
labai didelius vokiečių kiekius, 
bet jie vis tiek eina pirmyn, 
nes jų skaičius yra žymiai di
desnis. Graikai parodė 
prastai didelę drąsą ir 
gumą.

Graikų štabas palaiko
su Olimpo kalnuose pasiliku
siais graikų ir britų kareiviais.

Britai tvirtina, kad vokie
čiams niekur nepavyko prasi
veržti užfrontėm* Visur karo 
vadovybė palafltb' fyšitts šu sa
vaisiais ir organizuotai trau
kiasi, jeigu duodamas įsaky
mas.

nepa- 
kariu-

ryšius

VOKIEČIAI PAGROBĖ 53 PETAINO 
PRANCŪZIJOS LAIVUS

Naudojo kariuome
nei Afrikon vežti

Tvirtinama, kad jis savo dar
bą jau atliko ir bus pavarytas. 
Vokiečiai pažadėjo atiduoti pa
silikusią Transilvanijos dalį

VICHY, Prancūzija, bal. 20 
d. — Patirta, kad vokiečių ka
ro vadovybė pagrobė 53 pran
cūzų prekybinius laivus, kurie 
stovėjo įvairiuose Prancūzijos 
uostuose.

Petaino ministeriai buvo be
pradedą protestuoti, bet Darla- 
nas juos suvaldė.

Manoma, kad vokiečiai pran
cūzų laivus naudojo motori
zuotoms savo divizijoms į Af
riką perkelti. Valdžia neskelbė 
apie laivų pagrobimą, nors 
jau senai padaryta.

Kita Rumunijos dalis atiteks 
Bulgarijai. Manoma, kad didele 
Rumunijos dalis atiteks Rusi
jai. Vokiečiai nėra pasiryžę Ru
munijos ginti.

Jugoslavai tebe 
tęsia karą

tai

Graikus paveikė 
premjero mirtis

ATĖNAI, bal. 20 <1. — Grai- 
kų visuomenę smarkiai pavei
kė žinia apie premjero Korizis 
mirtį.

Sostinėje įvyko didelės ma
nifestacijos ir buvo pasakytos 
kelios kalbos. Visi reikalavo, 
kad karas ir toliau butų tęsia
mas prieš vokiečius ir italus.

Kalbėjo motina, kuri neteko 
sunaus Korica apylinkėse. Kal
bėjo keli karo invalidai. t*a- 
reiškė pasitikėjimų karalium ir 
reikalavo tęsti kovų.

ATĖNAI, bal. 20 d. — Jugo- 
slavijos premjeras Dusan Si- 
movič pareiškė, kad karas su 
vokiečiais tebetęsiamas.

Svetimų valstybių agentai, 
vokiečių kariuomenės padeda
mi, sudarė naujų Zagrebo vy
riausybę. šis veiksmas labai 
pakenkė kariuomenei, nes prie
šas galėjo įsiveržti į kariuome
nės užpakalį.

Jugoslavus kovoje palaiko 
prezidento Roosevelto duotas 
žodis ir britų pasižadėjimas pa
dėti kovoje.

Britų kariuomenė
Irake

Antonescu naciams 
nereikalingas

BUDAPEŠTAS, Vengrija, ba
landžio 20 d. —- Diplomatiniuo
se sluoksniuose patirta, kad 
vokiečiai jau nori ats'kratyti 
generolu Antonescu.

■ii
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,. i NAIJJIENŲ-ACME Telepholo
Vokiečių mechanizuotos kariuomenės daliniai “Belgradą, Jugoslovijos sostinė 

gatvėse”, anot vokiečių prierašo prisiųsto šit paveikslu.

ŠAKIŲ APSKRITIS BE MALKŲ

RUSŲ-JAPONŲ PAKTAS NUKREIPTAS 
PRIEŠ JUNGTINES VALSTYBES

1 • ■ ■

Patys bolševikai tai 
tvirtina

• 't ■ . . ■

, MASKVA, R usi j a, I >a 1. 20 d. 
-r. Bolšęvikų partijos. ceuUo 
komiteto organas “Pravda” pa
rašė įžanginį apie rusų-japonų 
pasirašytą paktą.

Šis paktas, tvirtina “Pravda”, 
yra dideliu smūgi u Jungtinių 
Amerikos Valstybių ir Britani
jos politikai.

Šios valstybės dėjo pastangas 
įtraukti Rusiją į karą prieš Vo
kietiją ir Japoniją, bet jų pa
stangos nedavė lauktų rezulta
tų-

Paktas nenukreiptas 
priešVokietiją

MASKVA, Rusija, bal. 20 d. 
— “Pravda” tvirtina, kad ru
sų-japonų paktas nenukreiptas 
prieš Vokietiją, kaip kai kurie 
politikieriai interpretavo.

šis paktas atneša taiką tarp 
sovietų Rusijos ir Japonijos ir

Rusijos valdovai senai norė
jo pasirašyti su japonais pana
šų paktą, šis paktas išardė A- 
merikos politikierių pastangas 
įtraukti karau Rusiją.

Japonai pakto 
nelaukė

TOKIO, Japonija, bal. 20
— Iš kelionės grįžęs užsienio 
reikalų miništeris pareiškė, kad 
jis visai nemanė pasirašyti pa
našų paktą su sovietais.

Visas reikalas buvo aptartas 
dešimties minučių laikotarpy, 
kai jis susitiko su Molotovu ir 
Stalinu.

Matsuoka patenkintas, nes 
sovietai pasižadėjo laikytis ne
utraliai net ir tuo atveju, jei
gu bus Amerikos užpulta arba 
pradės karą su britais.

d.

Pataria gydytojams 
padėti britams

Jie deda dideles pastangas 
apsiginti Solhtm apyl nkėse. 
Britų karo laivynas ir aviacija 
be sustojimo bombarduoja , vi
sus nacių laj^pmųs punktus. 
Apšaudė Solkime?vldikomas ..kar 
ro jėgas.

Naciai visai nebandė daugiau 
pulti Tobruko. Britai naikina 
nacius visuose pakraščių plen
tuose.

Franko išdavė.Betai
nui socialistus

HYDE PARK, N.
d. — Prezidentas Rooseveltas 
šiandien patarė jauniems Ame
rikos gydytojams padėti ka
riaujantiems britams.i ■ . . .

• Angljj os Raudonas - Kryžius 
kreipėsi; į Amerikos Raudonąjį 
Kryžių pagelbos. Anglijos ligo
ninėse trūksta gydytojų, nes 
daugelis išvažiavo j frontus.

Pageidautina, kad iš Ameri
kos savanoriais atvyktų 
1,000 g;
nines.

bal. 20

bent
ydytojų į Anglijos ligo-

VICHY, Prancūzija, bal. 20 
d. — Ispanijos diktatorius 
Franko šiandien atidavė Petai
no policijai pabėgusio prancūzų 
socialisto Blumel šeimyną.

Blumel buvo žymus socialis
tų veikėjas ir .skaitėsi Leono 
Bliumo sekretorium.

Blumel žmona ir sūnūs no
rėjo per Ispaniją patekti į Por
tugaliją ir Ameriką, bet dikta
toriaus policija ją areštavo 
atidavė Betainui.

Sudaryta organiza
cija “ašiai” sumušti

ir

Olandai nuodija 
nacių kareivius

NEW YORK, N. Y., bal. 20 
d. — Iš visuomenes veikėjų su
daryta organizacija, kuri užtik
rins “ašies” visišką sumuši
mą.

Senatorius Glass ' paskirtas 
šios organizacijos garbės pir
mininku. Organizacija vadin
sis Kovos dėl Laisvės Komite
tu.

Ligi
“ašies’
cijas, kurios buvo naudingos 
diktatoriams, bet dabar ši or
ganizacija užpildys buvusią 
tuštumą.

šiam metui įvairus 
agentai tvėrė organiza-

20PROVIDENCE, R. L, bal. 
d. — Iš Olandijos pabėgęs Dr. 
Rouoek tvirtina, kad olandai 
nuodija Hitlerio kareivius.

Aludėse įpila į degtinės stik- 
luką rukŠties, kuri pagadina 
geriančio nacio vidurius. Nak
timis įvairiose vietose skandi
nami vokiečiai į kanalus.

Tvirtinama, kad Lenkijoj da
romi dideli užpuolimai* ant na
cių įstaigų ir viskas naikina-* 
ma.

Gaudo pabėgusius 
nacių lakūnus

LONDONAS, Anglija, bal. 20 
d. — Vakar tapo išlaipdinta di
delė kariuomenė Basra mieste, 
Irake. Atvykusieji britai sau
gos Irako žibalo versmes.

Dabartinė Irako vyriausybė 
bendradarbiauja su atvykusiais 
britų kareiviais ir padeda ka
riuomenei 
punktus.

Anksčiau
riuomenės . , , . _ , t...........
versmo nutarta pasiųsti reika-1 pirmyn Viduržemio juros pa
tingi sustiprinimai. kraičiais.

‘ • ’' • ‘ \ .. •

pasiekti sargybos

britai nelaikė ka- 
Irake, bet po per-

Britai muša nacius 
Egypte

KAIRAS, Egyptas, bal. 20 d. 
— Britai tvirtina, kad šiomis 
dienomis vokiečiai neslenka

Hitleris sulaukė 
52 metų

BERLYNAS, Vokietija, bal. 
2J d. — Adolfas Hitleris su
laukė 52 mėtų • ir gavo labai 
daug sveikinimų iš visos Vo
kietijos.

Pats Hitleris buVo Balkanuo
se ir stebėjo, kaip haciai kovo
jo Olimpo apylinkės^. M

Daktarai tvirtina, kad Hit
leris galės gyventi mažiausia 
bent 20 mėtų, jeigu mirs 
mirtimi.

PORT ARTHUR, Kanada, 
bal. 20 d. — Užvakar naktį 28 
nacių lakūnai pabėgo iš kon
centracijos stovyklos. Jie pasi
kasė tunelį po stovykla ir iš
bėgo.

11 pabėgusių lakūnų Kana
dos policijai įau pavyko pagau
ti. Visi jie buvo suimti Londo
no bombardavimo metu, kai 
buvo numušti jų lėktuvai.

Policija deda pastangas su
gauti kitus pasislėpusius. Smar
kiai saugojamos Jungt. Valsty
bių sienos.

Nye pataria pelnytis 
iš britų

NEW YORK, N. Y., bal. 20
— Senatorius Nye šiandien

sava
d.
pareiškė, kad Amerikai nėra 
jokio pavojaus, jeigu britų im-

Bįednuomenė gyve
na dideliame šaltyje

ŠAKIAI, Lietuva, bal. 20 d.
— L. štuopys, šakių valsčiaus 
vykdomojo komiteto pirminin
kas, spaudoje pradėjo skųstis 
dėl malkų šiam apskričiui.

Sako, kad kuru neaprupina- 
mi tie apskritys, kurie jo la
biausiai reikalingi, šakių ap
skritis, kuris yra nemiškingiau- 
sias visoje Lietuvoje, paliktas 
visai be kuro.

Ypatingai sunkioje būklėje 
randasi biednuomenė, kuri pri
versta gyventi nekūrentose tro
bose.

Degina paskutines 
tvoras

ŠAKIAI, Lietuva, bal. 20 d
— Kriukių valsčiui numatyta 
7,000 vienetų miško medžiagos. 
Tai yra skaičius, kuris būtinai 
reikalingas, su mažesniu kie
kiu negalima apsieiti. Tokį 'vie 
netų skaičių ir sovietų val
džios atstovai pripažino. Tuo 
tarpu visas Kriukių valsčius Ii 
gi šiam metui tegavo tiktai 2/ 
■900'vienetų. -

Panaši padėtis esti ir kituo
se Šakių apskrities valsčiuose. 
Ūkininkai degina paskutines 
tvoras.

peri ja butų sužlugdyta.
Nye tvirtina, kad Jungtinės 

Valstybės iš jos griuvimo ga 
lėtų gerai pasipelnyti.

Dabar britai sudaro didžiau
sią konkurenciją Amerikos pre
kėms, bet tada butų sunaikin
tas stipriausias konkurentas. 
Amerikos prekyba dar geriau 
galėtų klestėti.

AKRON, O., bal. 20 d. — 
Metodistų bažnyčios sargas Lu- 
kens prisipažino, kad jis sude
gino muzikos mokytojos Ruth 
Zvvicker lavoną.

58 metų amžiaus sargas pa
noro pabučiuoti 24 m. amžiaus 
mokytoją. Pastaroji nesidavė 
bučiuojama, gynėsi ir susitren
kė galvą.

Tada Lukens nunešė ją į po
grindį ir įmetė į krosnį. Poli
cija tyrinėja ) visą reikalą ir 
traukia sargą teisman.

L Šeiniaus knyga 
apie Lietuvą

STOCKHOLMAS, Švedija, 
bal. 20 d. — Rašytojui Ignui 
Jurkunui-šeiniui pavyko pabėg
ti iš bolševikų Lietuvos ir pa
siekti Švediją.

Jis parašė švedų kalba kny
gą apie Lietuvą, kurią pavadi
no “Raudonas tvanas kyla”. 
Knygoje kalbama apie bolševi
kų okupaciją, rusų kariuome
nės įsiveržimą ir duodama in
formacinės medžiagos apie Lie
tuvą.

Tikimasi išleisti knygą anglų 
r vokiečių kalbomis.

Skardos nėra kon
servų dėžutėms

VILNIUS, Lietuva, bal. 20 d. 
— Sovietų valdžia oficialiai pa
skelbė, kad konservams jau ne
busiančios vartojamos skardi
nes dėžutės.

Vietoje skardos bus vartoja
ma faniera. Taip elgiamasi, nes 
fanierą galima pagaminti oku
puotoje Lietuvoje, tuo tarpu 
.skardos nėra nei sovietų Rusi
joj.

* Rusijon sviestas bus siunčia
mas ne statinėse, kaip tai buvo 
daroma iki šiam metui, bet fa- 
nieros dėžutėse.

Lietuviški komunis
tai jau nelenkty- 

niuoja
KAUNAS, Lietuva, bal. 20 

d. — Chemijos ir poligrafijos 
profesinės sąjungos pirmininkė 
Naktinienė protestuoja dėl 
lenktynių.

Ji sako, kad “Inkaro” ir “Gu
mos” fabrikai nesenai lenkty
niavo su Rygos panašiais fa
brikais. Visi darbininkai jau
čiasi išvargę ir negalima jų ver
sli dalyvauti kitose lenktynė
se.

Lietuvos bolševikų tarpe pa
sakojama, kad Naktinienė ga
li būti nubausta už viešą tokio 
protesto pareiškimą.

ORAS
Giedras ir Šaltas.
Saulė teka — 5:30; leidžiasi 

— 6:35.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Vokiečiai skelbia, kad jiems pavyko paimti Trikala mie

stą. Britai traukiasi per jurą, kurie buvo pasilikę Olimpo apy
linkėse.

— Graikijos karalius priėmė naujo kabineto priesaiką. Kol 
kas ministerio pirmininko pareigas eina pats karalius.

— Gen. Wavell gavo daug kariuomenės ir karo medžiagos 
Nilo armijai sustiprinti. Tikisi netrukus pradėto karo veiks
mus Lybijoj.

— Tobruko tvirtoves puolė 1,000 italų. Kai britai priver
tė italų pėstininkus bėgti, tai vokiečių tankai visus italus kul
kosvaidžiais išmušė.

— Vokiečių pramonininkas Thyssen šiomis dienomis mirė 
Dachau stovykloje.

— Graikų premjeras Korizis nusižudė, kai britų gen. Wil- 
son jam pasakė, kad britai nesuskubs laiku atsiųsti kariuome
nės Atėnams apginti. Iš Atėnų evakuojami valstybės dokumen
tai. Viskas vežama į artimas salas.

— Hitleris pasiūlė Betainui derėtis galutinai taikai nusta
tyti. Darlanas išvyko į Paryžių. Hitleris nori karo bazių Af
rikoje ir karo laivų.

— Rooseveltas vakar tarėsi su Kanados premjeru King.
— Kalnuose Kanados policija nušovė 5 nacių lakūnus, ku

rie pabėgo iš nelaisvės. Naciai gaudomi orlaiviais ir raitos po
licijos būriais. ' 

i
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Memorąndum onihš Indepęnjencę

By JUOZAS J. HBHTtfAlfAVlČlUS

While Lithųaniąn ąnpy yzas en- ' 
gaged in flghUpg Red 
lish forces occupied Vilnius 6n 
April 19, 1919. Lithuanian govern- 
ment fįĮed a pratęst against Po-, 
lish aggression vvith Peace Confer- 
cnce, fhep in sesąion. The protest 
vvas ignored, and on May 2, 1919^ 
Lithuanian forces clashed with the 
Polish. At this point Entente Al- 
lies interveped , reąuesting fo stpp 
fighting, assuring that the mili
tary ocęųpątipn shall have no in- 
fluence on the drąvying of the 
boundaries between the two coun- 
tries. Būt as the Poles all the vvarn-. 
ings and assurances, thę hostilitieą; 
befvvęen the two coųntries copti- 
nued, until Polish reversęs in the 
war with Soviet Russia compeHe^ 
Polish army to flee tovvard War- 
savv until they reaęhed the Vistula.

In thę meąntime Polęs ęonspirecį 
to overthrow Lithuanian govęrn- 
ment, and for this pur.po^ę organ- 
ized Polish Military Organization, 
operating from Vilnius, and hav-. 
ing headquarters in Kaunas. Thę 
date for the uprising vvas sėt for 
the night of August 28-29, 1919. 
Būt thįs conąpiracy vvas nipped ip 
the bud, and the leaders vvere ar- 
rested apd court martialed-

Polish armies, vvhicb in May, 
1920, vvere in sight of Kiev, werę 
suddenly checked, and put to flight. 
Beaten in the South, Polęs aban- 
doned the Lithuanian terrįtory, 
betvveen Gardinas ąnd Vilnius, ar*} 
at this criticąl moment for Poland, 
Entente Allies proposed peace to 
Soviet Russia, compelling Poles to 
sign a protokpl, at Spa, Belgium, 
obįiging them to withdraw theiy 
forces beyond Curzon-Polk jįpe, 
established py tĮre Suprem® Cpun- 
cil on December 8, 1919, and on 
July 10, 1920, ordered the Poles to 
restore Vilnius to Lithuąnia.

Soviet Russia, howęver, ręjęctec| 
the peace offer and the vvar was 
resumed. This time Poles drove the 
bolsheviks back, and their ąrmy 
movęd into White Russia and Li- 
thuania. During the hostilities witl) 
Lithuania, ą provisional agreemen| 
was reached between the Poles anc| 
Lithuanians on October 7, 1920, a| 
Suvalkai. Būt before the ink drięt} 
out on the agreement solemnly 
signed, Polish army undęr Gen. Lu: 
cian Želigovski, on October 9, 1920, 
moved into the interior of Lithu
anian ąnd oęęupięd Vilnius.

Lithuania vvas forced to resist 
Polish invasion and on November
21, 1920, won a splendid vietory 
over Poles at Giedraičiai, preęedec| 
by an even gręater vįctory at Šir
vintai, ąnd was proęeeding tpvvąrd 
Vilnius vvith the intention of driv- 
ing Poles from the Capital of Lith
uania. Būt at this point the Con
trol Commission of the League of 
Nations intervened, proposing the 
sessation of hostilities ąnd promi?- 
ing an equitable settlement of Po- 
lish-Lithuanian dispute. Lithuania 
accepted the offer, and the hosti
lities vvere stopped, vvhile the Con
trol Commission established a pro
visional demarkation line, un|il an 
impartial tribūnai shall establish a 
permanent boundary.

Polish-Lithuaniąn dispute a| the 
League of JJatipns contįnucd for a 
year vvithout satisfactory results. 
League of Nations condemned Po
lish ąggręssion ągąinst Lithuąnią, 
būt made no effort to compel Poles 
to vacate Lithųaniąn tęrritory. 
The matter then vvas transferred to 
the Hague Tribūnai, which on Feb,
22. 1922, summoned Poles to show 
cause vvhy thę Polish army should 
not be vvithdravvn from Vilnius and 
the entire Lithuanian terri|ory, 
Poles refused to submit to the ju- 
risdietion of the Hague Tribūnai.! 
vvhereupon Lithuania broke off 
diplomatic reja|ipns wifh Bp|ąpd 
and the nominal statė of vvar bę- 
fwęcn the tvyo couptrįęs . existęcĮ 
up to March, 1938, vvhen Poland 
mobilized a formidable army and 
$ent ąn ųltimątum Lithuąnia 
demanding the opening of dį^Ip- 
ma|ję rejątions, pn^er fhę
of war.

(To be continued)

Largest CCC Camp 
In V.S. To Celębratę
Wil| Commemorate 8th Anniyer- 

sary April 27 th

Caipp Skpkie Vąllęy, the largest 
CCC camp in the coutry will com- 
memorate the eighth year of the 
exi$tence of thę Civilian Conser- 
vatiofl Cprps by hplęįįng ąn “Qpęp 
Jioųsę” celebrątion on Sųnday, 
ĄpriĮ 27th.

On t|ii§ dafe, the .publię is cpr- 
dially invited to visit the camp 
and project and learn first hand 
how the CCC ęnyollęes liyę įn 
camp and see the ręspįts pf theįr 
laborą in th;ę fpjrp °.i a beautiful, 
large pkrk created from what 
eignt years ago was a vast, vvaste 
swamp, now knovvn as the Skokie 
Lagoons County Park.

Near VVinnetka.
This deyęlopn^ępt is Ipcatęęl di- 

rectly vvest of Winpetka, one o^ 
the beautiful villąges of Chicago’ą 
north shore regipn, and the park, 
yvhich is ąbout ZVz miles long ančj 
3/4 mile vvidę, is rępidly beipg de- 

of the 
of the

velapęd, thru the efforts
CCC enrollees, in to one 
best recreational projects in the 
Chicągoląnd area, comple-rvvhich
;ęd, vvill ąfford the puBlic fąciįi- 
;ies fpr practicąlly all favorite 
sports, such ąs boąting on the se- 
ven large lagoons, horseback rid- 
ing on the miles of horse trails, 
lįkįng, .pięnicing undęr the thpu- 
sands of trees planfed by fhe 
enrollees, and mąny other heąlth- 
:ul ąctiyities.

On “Open House” day, April 27, 
visitors vvill be tąken oh eondueted 
tours of both the camp and the 
jroject.

Transportation Arrąngęments
AmpĮe parking spaęe is provided 

:!or thosę vyho come in theif* oym 
cars, and markers are placed on 
all roads in the vicįnity of camp 
Įiręcting motoPste tp the cąmp. 
Also, ąrrąngements ąre maęle to 
transport visitors ip Goverprnęnt 
trucks from the Dernpstęr Streęt 
Elevated R. R. Station at Niles 
Center, Illinois, and the Chicago, 
Milvvaukee and St 
tion in Glenvievv.

Interestęd In 
Travel? - Doift Miss 
Thi$Shaw!

OPENS W£DNE$E|AY AT

With vacation time fast apprpach- 
ing, residents of the Čhicago area 
vvill again have an opportunity to 
“do their travel shop.ping early” 
by attęndįng the Sixth Ąnnuąl In- 
ternationąl Trąyel Exposition vvhięl] 
starts įtą gąlą fįve-dąy run WęcĮnę§- 
day noon, Ąpril 23, ąt the Stęve^s 
Hotel. '

Origipąted and sponspred by thę 
Board pf Education pf ęhicągo, 
don ią trąyeĮ’s §hovy of ąhovvą. 
More fhSB cpmpąnięs, ągępcięs 
and bųręąjįV vyiĮl bring Įb© ęntįrę 
vvorld of trayęl ąnd transporį inįc 
the huge e^hįbition hąll, tp be p|i| 
square|y bęfore vącątionTmih^^ 
thousapds §ęęking better pleąąurę 
trips.

Expęy|§ WU| Y pu—VFįięfę,
įVhęg, fjęy To

From thę £isplay 
vvhich vy|Ū tyrR thę ęJthįbįtįon hą|į 
into a fįęętą for five dąys, enpugh 
literatų^© įp bląnkęt ąeverąl ęf|y 
blocks vvill b<e hąndęd out tp shpw 
visitors by experts of 23 rąilroads, 
nine airlįnes, fįve bus companięę, 
steamship lines, statė and foreign 
government bureaus, resort areas 
and travel ąccommpdatipns agen- 
cies.

Dovvn the rovvs of elaborate ex- 
hibite, many ęųuipped vvith diQTa- 
mas, m°ving pietures and actuąL 
size cross-sections of equipment, Vi
sitors may stroll from expert to ex- 
.pert, getting ansvvers on routes, 
transportation Services, schedules, 
expenses, vacation sights, tourist 
and hotel accommodations and 
countless other matters figuring in 
every traveler’s vacation plans.

Ddvvn eyery rovv, too, there vvill 
be colorful “sidęshpvvs’l* — <

''LJLĄ 1 -c j . v.,-/*- r,-

rtfp1
Miss pr Bit-t- ;

sęęęns that po mąttęp ho\v 
much yvę cpax, flpttęp, ąnd vvheę^lę 
thoSe Prati boysf Ray, Eddy and 
Wally, vve just cannot persuade 
thęm to atend rehearsąls regularly 
ąnymore. We ąregoing to be a 
Įįįįtię poxy ąpd ąętuąlly ąc-
Įcpovvlęęįge the fąęt t|iąt wę miss 
ręmąęks; and mošt of all |hęir Joyąl 
thęįr plęąsąnt joęuląrity, thęiy vvitty 
ąpd ęąlm endurąnce vvifB the new 
Būt peyęrthęlęss trųe-blųe mem- 
Bęrs of thę chorus.

We vveye shocke.d in|o attentįon 
whcn we heard that our “Junior”, 
ąlįąĘ FFąnį Į? dR ®
pf thę significant, eagęr young men 
vyhp are r shąpįng įhę strąįghjfor- 
vyardnęąs pį a nėvv ąnd inįęrę^ing 
ppogram. TĮie stątįpp į§ Y$SBČ and 
the time: 7 o’cloęk every mornipg.

A Fine Shpw—
extraordipąry enęrgy and 

vigor thę pęrformęrs of thę Lithu- 
ąnįąn Yo&th Šociety di^pląyęd at 
their novel Easter exhibition. The 
performąnęe vvas very brilliantly 
produced and the dancers were 
quite elegant, with their extreme- 
ly beautiful costpmes.

Ąnd aftęf the shovv, galiant 
Alex Junievicz vvas dancing vvith 
a certain brunette and having 
quite ą bit pf fąnęy foplishness! 
Mr. Junievicz and Mr. Alfred Lan
kus are both pr^ąpęc|iyę members 
of BIRUTĖ chorus. Mr. Lankus is 
president of the' Lįthuanian Youth 
Society and also' ą very kęen and 
recognized dancer of the Beliajus 
group.

Pąuį R. Ę. Stą-

Thę Day 
program of the

Program of
Follovving is the 

dąy’s ąctivities:
9:15 Ą. M. Mąss ąt Camp Cpapel.
10:00 A. M. General religious 

Services at Camp Chapel.
11:45 A. M. Dinner for relatives 

and frięnęls of enrplleęs.
1:00 P. M. “Open House 

Gęnęral Public 
tours throughout 
work project.

This vvill be an 
thę public tp seę
the CCC enrollees livę jn camp 
and how they • are trąnąforming 
vvhat was once a vvaste svvampland 
into a beautiful recreational 
twp mileą long anc| 3/4 mile

and 
the

for 
ęoncįųctęd 

camp ąnd
•U M • .

o.pportunity for 
fįrst hand how

/ K I

be colorful “ąidęshpws’!‘ — covyboys 
from dude ranenęs and" Indians 
from the South, tjje .^Vęst. and the 
North. There’ll bez foxy Potato 
Cręęk Johnnie, oldest prospector ip 
the Dąkota Black Hills, and shręvvd 
tall-talking Wiley Qakley, guide 
in the Great čįmoky Mo.untains of 
Tennessee.

Proceeds To Needy
Mexican beauties and troubadors, 

airline pilots and pretty stewardesx 
sės and celebreties of the entertain- 
ment vvorld will all pąrtįęipąto in 
thę fiesta spirit and mpvies cover- 
mentąl ąnd vocal musię vvill spręącj 
the fiesta spirit and movies sover- 
ing every corner of the travel 
world vvill be sjiovvn continuously 
jn the exposition thęater.

The shovv vvill be opęn from H 
a. m. till 1Q:3O p. m. Adpnssion 
vvill be 25 cents for adults, 10 
cents for children, all tickets tax 
ęxempt. £Jet proceeds vvill go to the 
Daily News Needieąt Familįęs Fund.

area 
vvide.

New Civil Service 
Ęxaminatiojis

The follovving examinątions 
been annoųnced by the U. S. 
Service Commission:

have
Civil

year
• » I

a year. 
Bureau 
Justice.

Points—
Barnett tpld us thįs one: 
mąn isn^' getfipg the best 

1 a vvoman he

Pointed
MOT

When ą
of ąn ąrgumęnt.,yith u _____ ... 1.^
is šure to ąay, “tIcIvv ign’t that just 
likė a vvoman!” ‘ i

Who, būt Al Zelnis 
this stątemęnt: “A 

to m.ąy be 
lisfen tp.” 
the pieture

to tąlk
man to

From
name:

authorizes 
pleąsant man 
a disagreeablc

of the šame
Web-Footed.

‘Chjcagp Tours”
WiH Visit YUįtJę

" FrięĮąy
Pthęr Interesting 

This Wep|<
“Little Lithuania’

and tp the art stu
Stanisią, Amerįpa’s

‘ Severai members of Birpt© 
rps vverę seen at our Ęąster 
cert, įncluding the vvell 
Tiiiy. ' ‘ -

We were §ųrprised that the au? 
dįęnce ąpjsręęiątęęl our BUJRhlę ęf: 
foftš so vvell, and thąt encpurągęd 
pur group. Ąš Mergytę Kaip Rožy
tė portrayed by Hdęn Kungeš and 
Al Lankus broUght įaughtėr ąntj 
vvell carned ąppjause. .........

Novy thąt our ęoncęrt is over, i| 
ddešn’t mean jhą| vyg įąvp ?lowęd 

on opr ręheąrsalą, būt to the 
contrary, wę arę meeting ^everal 
timės a vveek in preparation ^fpy 
qųr fpr.tbcqmįng apneert at Čleve; 
iąnd apji Yfas|iingtpp ęffąi^s.

A t this time let me introduce to 
you ouy $argęant-ąt-Ąręąs, Jgę 
Lankus. Joe is ;fQzllowln^ < th© fpptr 
steps of hi§ fambūs brotHer* A| 
pinkuą, not poly in dancing, bu| 
ąl$o ip. sporte. Ą| present hę is at; 
.t^ipg ^ęljy High fchppj.

' ’ • * Birutį ąUfj

ęhp-
Čon-

knovvn

SOCIAL WORKER, $2,00Q 
Veterans’ Administration, 
of Prisons, Department of 
Applications mušt be on file vvith 
the United States Civil Service 
Commission ąt Washington, D. C., 
not later than May 14, 1941.
INSPECTOĘ OF POAL, $3,80.0 ą 
yeąr. I^ar Depantment. Applica
tions mušt be on fįlę \yįt|^ Ų- 
nited States Civil Service Corpmis- 
sion at Washington, D. C., not la-,sion at Washington, D. C., not 
tęr than December 31, 1941.
SENIOR MEDICAL OF^ICER, 
600 a year. v
ftjEDICĄp OFFICER, $3,800 a year. 
ASŠOČIATĖ ' MEDlČAt pFFlį 
CĖR, $3,200 a year. *

JUNIOR ENGĮNE^RJNG DI|ĄFTS- 
MAN, $1,440 a year. (pp.tionąĮ 
Branches. Aęronauticfcl, architecT 
tį]rą|; cįvįĮ, electdcalj jpechanicąl, 
structural, topographic, lUhpgyaęihjc 
and general.) Applications for thi$ 
position mušt bę on file vvith thę 
Ū. S. Civil Servįce Commisąion ųpį 
later than April 3.4th.

* ' 'f* » .

APPLICANTS for examination tę 
the above positions ma^ ql?(tąįn fur- 
fher Information irom the Distric} 
igįpeętor, Civil Service Commission, 
Nęyy Post Office ^ęįĮdipg, Ghicą- 
go, TUjįąpĮs.

$4:

Lithuania”
* į » • >

Pląp Severai 
Trip

A visit to 
i n Bridgępprt 
dįęs of Sister 
outstanding religious painter vvil. 
be a highlight of the WPA Fpee 
Chicago Tours for the vyeęk of 
Ą.pri| 20 to 26, 19^1. Feątųred in 
this trip vvill be an ądęįress by the 
famops artist in vvhich she vvill re- 
late the stories about her master- 
pieces. Tours f o,r the vveek include:

Tuesday, April 22? “Męxico ąt 
School”. Ąttend ą lecture-discus- 
sion on the history of 
in tylęxįco. Vįevv fįlm? 
tant schooĮs įn Męxięo. 
8 p. m., 800 So. Halsted

VVednesday, April 23:
ąnd Conseryativę Juęląism”. yisit 
t\vo b.ęąutifpi Jevyjąh ternpies įn 
Hyde Park tp learn about the be- 
liefs of rėformed and consęrvative. 
Jevvish faiths. Meet at 8 p. m., 1022 
Ę. 54tb\ Rląęe.

T&fflSflayt 4Pril “ĘeligioiLĮS 
Ącfįvity in thę Eqp.p”. Toųr the 
jįlethpdist Templė, thę Jevvish Or- 
thodox Loop Synągogue and ą 
large city. Meet at 8 p. m., 77 W. 
WashingtQU Sf.

Fr|^ąy, ĄprĮJ 2^: “Munįcipal Tu- 
bęrculoęis Sanifąrįum”. Toųr the 
grounds and inspect the facilitįęs 
of a famous hospital for tubercu- 
lar patients. Learn about lung-

NYA, Many Other 
Groups Observe 
wYouth Week”

JįYĄ Tp ADD 500 YOUNG 
P^pPLE TQ RpLLS

Five hundred youth vvill be add- 
ed this week to the rolls of the 
National Youth Administration in 
Chicago as that agency’s contribu- 
tion to the observance of Chicago 
Youth Week vyhįch opens Monday 
(April 21, accprdįng to an an- 
npuncement today by State NYA 
Administrator Mary Stuart An- 
dęrąon.

Meanyyhįle, registration of Sever
ai thpusand additįonąį young men 
and gįrls for NYA jobs vvill start 
at thę NYĄ vvork experience cen- 
tęr at 153 A^est Huron Street, in 
conneętion vvith plans for an ex- 
ųąnsion .program novv being formu- 
lątę4 By Michael Hovvlett, Chica- 
gp ąreą direptor of the NYA. Ap
plications of youth to fili many 
hundreds of nevv places in resident 
vvork centers in dovvnstate Illinois 
vvįĮĮ also bę taken. Uneniployed, 
unrnęrried youth, 17 to 24, inclu- 
Sive, arę eligiblę.

Mąs$-Męę|ing Tonight
Tvvo youth mąss meetings, in 

vvhich some 2,000 young people 
op the NYA program in Chicago 
vvill attend, vvill feature the agen
cy’s opening day Youth Week .pro
gram on Monday. Talks and mo- 
tipn pietures on employment, safe- 
ty and health vvill be presented at 
the meetings vvhich vvill be held 
at the Huron Street center and at 
the Chicago resident center, 4427 
South Pąrkvvay.

All NYA yo.uth in Chicago vvill 
atend a special Health Day meet
ing on next Tuesday (April 22) at 
the Huron Street cenįer vvhere 
sound motor pietures on .physical 
examinatio.ns ąpd care of teeth vvill 
be presented along vvith authori- 
tative talks by health and dental 
ejfperts. Througout the week, open 
hoiise vvill be held at the Huron 
Street center and at the Chicago 
residept center.

Special Rądįp
Ą speciąl rądio. 

station WMAQ at 5 
giving lisjeners a 
how th'e NYA has 
rent programs to meet the needs 
of industry in national defense, 
yyill be ąnpther fea|ure.

Thę Chįęago NYĄ įSymphony or- 
chęstra vvįĮĮ giye a concert of 
youth music at 632 North Dear- 
born Street, Friday evening, A.pril 
25, at 8 o’clock. Youth vvill be ad- 
mitted fręę.

edųcątion 
pf impor- 
Nįeęt at 

St.'
“Reformed

Tke World at a Glance
Dr. E. (J. Pųnkay

WHY FRANCE FELL? 
ĮI Disunity.

If military vveakness 
svviftesj; operating causę 
French debacle undęr the 
blovvs of the German war 
then national disunity vvas a very 
important contributing cąųse. For 
the French forgot the eternal wis- 
dom of Benjamin "Franklin’s pithy 
and patriotic advice to the leaders 
of the American Revolution when 
they had just throvvn down the 
gage to George III by issuing the 
Declaration of Independence. Said 
vvitty, keen-visioned Franklin, “Now 
unless we all hang together we 
shall all hang separately.”

If Frapce had only heeded 
sound axiom, as she did in 
then today Hitlerism would 
be definitely on the way out. One 
of her authors and publicists, Andrė 
Maurois, cąn now (1941) see thę 
vital necessity of Franklin’s coun- 
sel; būt when there vvas yet time 
this brilliant, learned Frenchman 
failed to do the one thing mos ; 
needful for his menaced country: 
Build unity and .preparedness by 
hammering in season and out o;' 
season on the threat to France o:' 
the grovving German giantacross 
the Rhine who vvas ever busy 
ging thę vveapons for 
struction.

Būt Maufois, likę 
sons of France, was 
his cpuntry’s gręatest danger. So he 
spent his time in vvriting fietion 
and biogrąphy įnstęad of in rįng- 
ing the alarm bells 
national disunity.

And from 1935 on 
national unity instead 
grew vvorse. Why? Mainly because 
after thę First World War the con- 
servatives and reactionaries, head- 
ed by the Bank of France and the 
500 
and 
and 
vvas

vvas 
of 

hammer 
machine,

the 
the

tha| 
1914, 
now

France’s
for 
de

themost of 
ten blind to

to overcome

that lack 0$ 
of lessening,

Progrąin 
program over 
p. m., Monday, 
clear idea of 
keyed its cur-

Left too great 
span. Loyalty 

and party and 
the opponent’s

betvveen 
for pat- 
to one’s 
fear and 
class and
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LET DOWN —
Yeah, I know it’s got me too, 

that’s vvhy there isn’t much to this 
column today. Būt let’s not have 
thę let down get us too much. You 
knovv—there are štili rehearsąls to 
ątįend eąch Fridąy. Yeah, sure, 
“Carmen” vvas a sucęess, būt that 
vvas because vve vvorked. So—vve’ve 

for the lašt coupla 
let’s start getting

had it easy 
weeks—novv 
busy again.

o—o
auditjgn—
.. .Carmen mąy hąyc Rrpuffht bigger 
and better things to tvvo of Pir- 
jnyp’ę iperpbers. That’s rįght, Opuks 
Skever and Al Brazis węrę both 
auditioned lašt Thursday noon by 
the San Carlo opera compąny. Re- 

§o įąr are upknpyvn.

the Left making for disunfty mušt 
ae ądded the pacifists. Though ppt 
npjperically stnong, ttyis, gp|Lwf r 
groųp, who resembled the takęrs 
of the Oxford oath in Engliand and 
certain pacifists in America, were 
very influential. For thęy wprked 
a rich seedbed: war weariness car- 
ried over from the First’World War 
with its heavy death toli, belief in 
German promises and German 
vveakness undęr the disąręnament 
clauses of the Versailles treaty, and 
fatalistic faith in the sure protec- 
tion pf the Maginot line.

This pacifism had taken deep root 
among fhe professional ęlaęses 
especially the teachers, ampng cert
ain small business men squeezed 
hard by the big trusts, and among 
many skilled and unskilled xvorkęrs. 
In a time of general peace, sųch 
pacifism is safe and beneficial. Būt 
with the nazis across the Rhine 
straining every nerve to sharpeji 
their sword and to gird on their ; 
armor for the conąuest of “decadent 
France”, such pacifism merely pląy- 
ed into Hitler’s nuthless hands.

Nor did nazi propagandą fail to 
’ stimulate French' disunity. Millions 

of dollars, wrung from lashed and 
undęrfed workers and small Busi
ness men in Germany, were poured . 
into France to greaten this cleav- 
age. For Hitler’s basic principle is 
“divide and conquer”, a principle 
as old as human groupings, yet 
just ąs effectįve in our time as in 
the time of the caveman.

Naturally the nazis spent t|iis 
“corruption fund” where it >vquld 
yield the richest harvest: on in
fluential politicians and editors, on 
publicists and preachers, on authors 
and indusfrialists. France’s will to 
resist, even to prepare herself fo 
resist, had tp be “softened’’. Con- 
fusion of purpose, mutuąl hosfility 
of parties and classes, ą falše sevse 
of security, the pacifistic pipe-. 
dream df p’erpetual peace with tfcč 
nazi knife’ being whętted i|3r;' 
France’s throat—thosę are somę of 
Hitler’s “sp.fteners.”

Finally, one mušt npt forget the 
communists. So long as Stalin and 
Hitler kept firing verbai broadsides 
at eąch other, the communists and 
theįr fellovv-travelers worked and 
tal|<ed hąrd for French prepared- 
ness. To them tl]en Hitler was the 
Antichrist, to be everlastingly re- 
sisted. Būt when in the suinmef pf 
1939 Stalin suddenly aboųt-faced 
and made a non-aggressipn pact 
with Hitler, the French communists 
were divided and confused in their ’ 
loyalty. Should they support their 
country? Or should they fpllovv the 
party line which now called France 
and Britain bloafed plutocracies, 
the bitęr enemy of the wprking 
class?

Premier Edouard Daladier, hūu- '* 
self largely undęr the thumb of the •> 
reactionary Right, now cpmmitted . 
a supremė political folly: he out- 
lawed the leadęrs of the commun- 
ist party instęąd pf tajeing into his 
cabinet some of the oiitstąoding > 
communists who were loyal to their 
fatherland. Būt fear and hatred of 
cpmmunism among the rich and> ' 
the upper middle class, nątųrally 
inereased by Russia’s defection Įo 
Germany, forced weak Daladier to 
drive the communist pąrty, then 
probably the largęst in France, be- 
yond the pale. Hitler himself could 
not have tųrned ą bęttęr trick.

Pacifism wįth thę nazi knifę at 
France’s juguląr yęin, ąnd the 
class stpuggle aggravated neąrly to 
the point of civil war—thosę ąre 
the two chief cąuses of France’s 
disastrous disunity. The French 
pejTnittęd themąelyes tp be confus- 
e<^ apd divided, as did thę apcięnt 

reędy PbįĮįP

richest families, had ęontrol 
resisted long-overduę sočiai 
economics ,reformą...-The -resul| 
a vvideping cleavage 

Right ąnd
riotism to 
ovvn class 
distrust of 
party grew stronger |hąn loyalty 
to the common country, France. 
Across this chasm no union sacree 
vvas built.

Evidence of control by the con- 
servatives even during the First 
World War is seen in the methoc} 
of financing įhat eonfliet. The 
French, instead of obtaining much 
of the needed revenue by taxation, 
ąs did the British and Americans, 
raised most of that revenue by 
]pąns. This method is .preferred by 
thę rich. Such prodigious borrovv- 
ing naturally inflated the cųrrency 
likę a balloon, shot up the epst of 
living, and impoverished the vvork- 
ers and lower middle class. Failure 
to collect big prę-vvar debts from 
Russia and post-vvar reparations 
from Germany together with the 
futile occupation of the Ruhr Val- 
ley worsened matters. The French 
vvorkers, inclined to be radical since 
thę Blo°dy sųppression of the Red 
Comrnųnę in 1871, saw ho.pe and 
relief in the communįst party.

Finally, vvhen in 1937, then Com
munists, Socialists, and Radical So- 
pialists (Progressive) united to 
form the Populąę Front against the 

nązism in Germapy, of 
Itąly, and of blaęk re- 

France, the Right and 
already vvide apart. This 
wąs sharpened by the 

civil vvar in Spain. Fpr the conser- 
vatiyes likę JSfięnne Flandin anc^ 
Henri Petain favored GęnęraĮ Frąb- 
cisco Franco and hi$ Insurgente, 
vvhereas the Popular Front of Lepu 
Blum and Edouard Herriot longecj 
for the succęss of the Spanish Re- 
PflBlicans.

Thęn came the sensatįonal revel- 
ations—quickly hushęd up—of thę 
Cagoulards—the hooded ones. Their 
ofgąnięation inęluded npf ą few 
rich and influential Frenchmen; it 
honeycombed much of Franpe? Tjie 
Cagoulards, forming a štate vvįthį^ 
a statę, were biftęrly anti-Republi- 
can; thęy vvere ęlistinętly friendly 
tę Hitler ąng Į^ųssoljni and Gen
eral Franco; and the Cągpųląrds 
labored for a putsclį by the Right. 
Colonel De la Roąue and his Croix 
dę Feu vvere būt a part of the ex- 
treme Right. To them and to many 
leąs ręąętįopaĮ-y i>ęrsons ip France, 
Leon Blupi, jęw ąnd rądicąl, vvąs 
much worsę than Hiįlęr.

‘ To these forčesrof thę Ri^ht and

threat of 
fascism in 
action in
Left vvere 
diffęręnce

Greek statės before greędy PhįĮįp 
of Macedon, and as did Poland of

■ « » • •

the 18th century before Russia, 
Prų§sią, ąnd Ąusfrią. Thps France 
destroyed hęr own power p| effect- 
ive resistance. Hen’ce, she fell an 
easy victim tp the nazi knife.

Įf vye Ąpiericans ąre tp profif by 
Frąncels trągędy, vye mušt ųni|e 
our house agąjnsį tįic looming 
menace of Hitlerism.

HĄP^»X BĮRTJIDĄY—
Tocįay oyie of Pirmyn’s ipember^ 

is celebratmg his birthday and the 
vvhole chorus joins in extend con- 
gratulations and best vvishes to 
“{SĮiorty’,’ ^ę]mgi|lįs on thįs ęyept.

o—o
g’ęiLL WANTĘD--

Mr. Steplien’s hąs not as yęt se- 
lected an aėcompanist for the cho-, 
rus—so ąpplicants / aje štili beiną 
accepted. If you think you cai| 
gjjalify as an ącęompani^t thę 
ip.l’Cmost Lithuanian chorus in A-. 
merica, see Afr. §tej>Bens 
Kenneth, or call Virginia 0710.

TĮyj^s-
Ąrę tjęin^ pįąųąed by the cho- 

rųg, fpr pext sęąępp, aĮ| #|pnbers 
are urged to attęnd ręgularly.

—M. T. DOį\IE

National defense—likę mp$t of 
the important |hings in lifę — be
gins ąt home.

—Paul V. McNutt, federal secu- 
rity admipistratpr. ‘

That’s just likę my old man. • . 
—Nąval Flying Cadęt George Earlę 
IV, on fyeąring of the bątfje of thę 
bottlcs in the Balkaus.

Friday, ĄlfrU 25: “Ljttle Lithųa- 
Uią”. Tour thę-cįjy’s largest Lithu- 
ąnįan coĮopy. Seę. ą hąndpfąft dis- 
pįįiy ąį' FęlĮoy/ęhip- Rousę, ąpd in- 
snect' an old worlęj churęh’. Męęt 
at 2:30 p. mj 831 33rd PJ.
' Saturday, April 26: “Religious 
and Portrait Painting”. Toųr thę 
ątudjos of ' §tąnįąįą, pęlebrą’! 
ted painter, ąnd inspect her nevvest 
masterpiecesi Nlėęf ąt 2;30 fį. nį, 
95^1 ąnd ' Š. Throop Sts. (Lpf^- 
wood Ačadeniyh’ • .

For furthėr Jgfprmątion call 

Saturday, betvveen 9 and 8:30 p. m.

Only ą fpoĮ §ąy thąt ąny 
counse iį si|re to bying pęąęę 
^iUiam Allen Wliifį edifor.
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KAS DABAR DEDASI LIETUVOJE

KA PASAKOJA KITATAUTIS, GRĮŽĘS IŠ 
OKUPUOTOS LIETUVOS

Kas džiaugiasi okupantais. — Visuose sluoksniuose gilus 
patriotinis nusistatymas. — Naikina kiekvieną pa
minklą, susijusį su Lietuvos istorija. — Ekonominio 
gyvenimo dezorganizacija. — Viskas iki mažmožių 
daroma Maskvos įsakymais.

Vienas svetimšalis, grįžęs iš 
okupuotosios Lietuvos, pasako- 
ja:

“Bolševikų kariuomenei įžen
giant 1940.VI.15 į Kaunu, jų 
sveikino priemiesčiuose ir sena
jame mieste tiktai žydai ir la
bai neskaitlingi vietos komunis
tai. Kitose miesto dalyse, pav. 
Laisvės Alėjoje ir kitur, žmo
nės, žiūrėdami į einančius rusų 
kareivius, tylėjo. Rusai, kuriems 
.vadovybė buvo pasakiusi, kad 
jie eina “išvaduoti“ Lietuvą iš 
kapitalistų jungo, buvo nuste
bę dėl tokios lietuvių laikyse
nos ir iš karto bandė patys svei
kinti žmones, kurie tačiau vis- 
tiek nereagavo. Tokios scenos 
buvo bendras reiškinys visoje 
Lietuvoje.

Bolševikų kariuomenei užė
mus Lietuvą, nesulaikomai pra
dėjo reikštis ir didėti visuose 
sluoksniuose gilus patriotinis 
nusistatymas. Pirmas viešas pa
triotinių jausmų pasireiškimas 
įvyko pradžios mokykit] moky
tojų suvažiavime, bolševikų su
šauktame Kaune rtigpiučio me
nesį. Pabaigus paskutinį suva
žiavimo posėdį, kuriame daly
vavo okupantų paskirtoji vy
riausybė su Paleckio priešaky
je, ir orkestrui ruošiantis gro
ti. internacionalą, suvažiavimo 
dalyviai — keli tūkstančiai vy
rų ir moterų — atsikėlė ir už
giedojo Tautos Himną.

Ligi dar egzistavo Lietuvos 
kariuomenė, kiekvienas karių 
pasirodymas gatvėje iššaukda
vo ovacijas ir patriotines mani
festacijas. Viena kariuomenės 
dalis,, stovėjusi Kaune, Šančiuo
se, gavo įsakymą persikelti į 
Trakus. Kai kariai ėjo iš šan
čių į Kauno stotį, nebuvo ma
tyti jų veidų — visi skendo gė
lėse. Kitai daliai, kuri taip pat 
turėjo apleisti Kauną, einant 
gatvėmis, keliose vietose ją su
stabdė žmonės ir apdalino ka
reivius gėlėmis. Žmonių minia, 
lydėjusi kareivius, nežiūrėdama 
bolševikų sargybų ir čekistų, 
plojo.

Bolševikai sistematingai nai
kina kiekvieną paminklą ar pa
vadinimą, surištą su Lietuvos 
istorija ar šiaip su tautiniais 
jausmais. Panaikinti Vytauto 
Didžiojo Muziejaus, Vytauto D. 
Universiteto pavadinimai. Spor
to Bumuose Kaune buvo pamin
klinė lenta su įrašu, primenan
čiu, kad Lietuvos komanda bu
vo laimėjusi Europos krepšinio 
pirmenybes. Komisaro įsaky
mu, šita lenta buvo sunaikinta. 
Tačiau tokios priemonės tiktai 
paskatina tautinį atsparumą ab
soliutiniai visuose Lietuvos 
sluoksniuose — ūkininkų, inte
ligentų ir darbininkų tarpe.

Areštai yra labai gausingi. 
Bolševikai areštuoja kiekviena 
— krikščionį demokratą, socia
listą ar tautininką—kuris anks
čiau buvo parodęs bet kurio ak- 
tingumo savo organizacijos dar
be ar šiaip laikysenoje. Areštai 
daromi naktimis, juos vykdant 
dalyvauja visados vienas vietos 
žydas ir atsiųsti iš Maskvos če
kistai. Areštuotųjų likimas ne
žinomas, giminėms neleidžiama 
nei pasimatyti, nei šiaip žinių 
gauti. Rudenį Kauno geležinke
lio stotis kelis kartus naktį bu
vo apsupta bolševikų kariuome
nės, manoma, kad iš Kauno 

žmonės buvo deportuojami į 
Rusiją.

Ekonominio gyvenimo dezor
ganizacija yra visiška. Okupavę 
Lietuvą, bolševikai, ėmė suly
ginti Lietuvos kainas su Rusi
jos kainomis, kurios yra 500 — 
1500%% didesnės. Rusijos kai
nų lygmeniui pasiekti kainos 
turėjo būti keliamos kas pora 
d’enų. Tuo tarpu gi uždarbiai 
buvo pakelti 20%. Miestuose 
vaizdas yra toks, kad iš 10 
krautuvių 9 yra uždarytos, o 
viena -- valstybinė krautuvė y- 
ra pustuštė. Prie jos nuo anks
tyvuos ryto ilgos eilės žmonių, 
kurie, norėdami išgelbėti savo 
pinigus, perka bet ką iš tų pre
kių likučių, kurių nespėjo su
pirkti ar šiaip išvežti rusai. Dez- 
organizac'ja, brangumas di
džiausių įspūdį padarė darb - 
n nkams, juo labiau, kad Lie 
tuvoje gaminamos prekės yra 
sistematiškai išvežamos į Rusi
ją. Yra buvę atsitikimų, kad 
komisarų, atėjusių į fabrikus 
aiškinti darbininkams, kodėl 
pakeltos kainos ir nebėra rei
kalingiausių prekių, kalbos bu
vo sutiktos juoku ir švilpimu. 
Gruodžio mėnesį Paleckis buvo 
iššvilptas “Gumos“ fabrike.

Viskas ligi mažmožių daroma 
Maskvos įsakymais, net Lietu
vos komunistų kalbų tekstai pa
ruošiami Maskvos valdininkų. 
Todėl ypač ryškiai galima ma
tyti Maskvos darbo būdų absur
diškumų. Įsakymai yra duoda
mi, po kelių dienų atšaukiami, 
vėliau dar pakeičiami. Yra atsi
tikimų, kad kuris Lietuvos ko
misariatų gauna iš Maskvos į-

NAUJIENOS, Chicago, 111.

BOMBOS PATAIKĖ ŠV. POVILO KATEDRAI

v • ... NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Iš Londono pranešama, kad vokiečių išmestos bombos vėl palietė pagarsėju

sių Šv. Povilo katedrų Londone. Balandžio 16 dienų viena bomba įkrito pro slogų 
ir sprogo prieš patį didįjį altorių. Katedrai padaryta dideli nuostoliai.

sakymų atlikti tam tikrų darbą 
nustatytu terminu. Kai uždavi
nys yra įvykdytas, ateina kitas 
įsakymas, panaikinantis pirmą
jį. Apie Maskvos metodus gali
ma spręsti kad ir iš šitokio ma
žo pavyzdž o: Viename Kauno 
banke atsiųstas iš Maskvos ko
misaras tikrino knygas. Banko 
direktorius, pamatęs kad bolše* 
vikas tikrina tiktai aktyvus, pa
siūlė jam pas'žiurėti ir pasyvus, 
bet komisaras atsakė, kad jo 
specialybė liktai aktyvai, už ke
lių dienų atvažiavo pasyvų spe
cialistas — lai jis ir patikrin-'.

Bolševikų kariuomenė atrodo 
menkai: nešvari, blogai apreng
ta. D. žnai matosi kareiviai ai 

t 

šautuvais, pakabintais ant vir 
vės. Lietuvoje yra paplitęs są
mojus, kad rusų batai “su par- 
kietu”, nes dažniausiai su medi
niais padais. Krenta į ak’s men
ka fizinė išvaizda: dauguma ka
rių kreivom kojom ir susikūp
rinę — racbito ir maisto stokos 
pasekmės. Vieno rusų majoro 
žmona Kaune nežinojo, kaip 
reikia išvirti kiaušinį, nes lig- 
šiol nebuvo valgiusi kiaušinio. 
Nei viena rusų karininkų žmo
nų niekados nebuvo mačiusios 
vaikų vežimėlių. Inteligentijos 
ir bendro išsilavinimo stoka 
yra charakteringa tiek karinin
kams, tiek kareiviams, -nežili-’ 

PRISCILLA LANE žvaigždė busimo 
Warner Bros.* pasekmingo veikalo 

••MILLION DOLLAR BABY.”

| rint to, dažnai galima išgirsti, 
i ypač bolševikų karininkų tarpe, 
pasipiktinimų, kad Maskvos vy
riausybė melavo jiems, sakyda
ma, esą kapitalistinėse šalyje 
yra badas ir skurdas. Dabar, 
būdami Lietuvoje, jie patys įsi
tikino, kad tikras badas ir ne
girdėtas skurdas yra sovietų 
Rusijoje.

Bolševikų kariuomenės skai
čius Lietuvoje siekia apie 500,- 
000. Jų pilna ne tik miestuose 
ir miesteliuose, bet ir miškuose, 
kur jie gyvena (barakuose. Dėl 
bendros krašto nuotaikos tenka 
pasakyti štai kas:

1) Lietuvos komunistų visa
dos buvo labai nedaug, bet šian
dien,išskyrus stambiuosius išda
vikus, kaip Paleckis, Gedvilas 
Sniečkus, jų visiškai nebeliko. 
Darbininkų bendra nuomonė y- 
ra, kad reikia pagaliau padary
ti galą šitam komunistų jungui:

2) Bolševikų priespauda tik
tai padidino tautinį susipratimą 
bei atsparumą ir visa Tauta yra 
vieninga patriotizme.

Skelbimai Naujienose ' 
duuda naudai dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos.

Clicsteifielcl
Visi, kurie juos rūko mėgsta jų 

VĖSESNĮ, LENGVESNĮ, GERESNĮ SKONĮ

ĮVAIRIOS ŽINIOS
ROMA, bal. 17 d.—Britų pa

skleisti gandai, kad vicekaralius 
Aosta pasiuntė savo atstovus 
prašyti taikos Abisinijoj, ncata- 
tinka tikrenybę.

Italų kariuomenė Abisinijoj 
nemano pasiduoti. Vicekaralius 
Aosta išvyko į krašto gilumas 
ir mano tęsti karų prieš britus.

WASHINGTON, D. C., bal. 
17 d.—Vyriausybės atstovai va
kar nustatė, kad plieno kainos 
negalės kilti, kol tęsis nerami 
padėtis.
' Plieno liejyklų savininkai ne
patenkinti tokiu valdžios veiks
mu ir tariasi kokių priemoliu 
imtis. Jie nelaukė lokio valdžios 
žingsnio.

Likviduoja investa- 
cįjas Vokietijoj

neW york/nTy., bal. 7 d. 
Turima žinių, jog amerikiečiai 
likviduoja savo investacijas Vo
kietijoj, o vokiečiai skuba lik
viduoti savąsias Amerikoje, šis 
procesas eina labai skubiai.

Amerikiečiai turi investavę 
Vokietijoj 488 milijonus dole
rių, o vokiečiai Amerikoj 106 
milijonus.

Krūčių scenoje ir kur tik jūs eisite, 
Tikra Kombinacija geriausių tabakų 
iš musų Pietšalies ir iš tolimos 
Tbrkijos ir Graikijos padaro Ches- 
terfield tų vienų cigaretų, kuris 
tikrai Patenkina.

Pat emy kitę kiek daugiau rūkytojų 
džiaugiasi Chesterfield’s aiškiai

H Lengvesniu, Vėsiau-degančiu, 
B Geresniu Skoniu.

VISUR KUR
JUS EISITE

KORESPONDENCIJA
.................. ................................... ... !■ I ■■II-III J

Pittsburgh, Pa.
Vaizbos Butas rengia 
Smetonai tanki etą.

Vaizbos Buto iniciatyva kove 
31 d. buvo sušauktas draugijų 
komitetų susirinkimas pasitart 
dėl surengimo bankieto p. A. 
Smetonai.

Susirinkimas įvyko Lietuvių 
Piliečių Svetainėje. Susirinkimų 
atidarė J. Grebliunas. Pirmiau 
šia tvarkos vedėju liko išrink
tas C. K. Pikielis, o raštininku 
S. Bakanas.

Susirinkimas nutarė p. Sme
tonai rengti bankietą su šokiais. 
Bankietas įvyks balandžio 28 d 
Schenley viešbutyje. Bilieto kai 
na $3.00. Pradžia 7:33 vai. va
karo. Stotyje atvykstantis p. 
Smetona bus pasitiktas 5:20 
vai. po pietų.

Bankieto komitetas susideda 
iš šių asmenų: pirm. C. K. Pi
kio], vice-pirm. P. Dargis, sek r.
J. Virbickas, ižd. P. Pivaronas; 
komiteto nariai: J. Grebliunas,
K. Stravinskas, S. Bakanas, J. 
Gedris, J. Tamkevičius, J. Mil- 
ler, V. Kraus, J. Petraitis, F. 
Rodgers, J. Naujokas, J. Pusku
nigis, A. Marculaitis ir Alex So- 
valckis.

Norintieji bankieto dalyvauti 
bilietus turi užsisakyti iš anks
to iš komiteto narių.

Bankieto Rengimo Komitetas 
Atvyksta dainininkas Alek

sandras Vaši iauskas.
Atvyksta į Pittsburghą daini

ninkas Aleksandras Vasiliaus
kas ir dalyvaus Amerikos lietu
vių artistų rengiamame koncer
te balandžio 25 d. Conroy, J r. 
High School auditorijoje, 1308 
Page St., N. S. Pittsburgh. Kon
certas prasidės 8 vai. vakaro.

Antras koncertas bus sekma
dienio vakare Lietuvių Piliečių 
Klubo salėje, 1723 Jane St. Po 
koncerto bus šokiai.

Amerikos lietuvių artistų 
grupė yra subarusi geriausias 
meno jėgas ir deda visas pa
stangas, kad publika butų pa
tenkinta. Tokių gerų daininin
kų, kokis yra Aleksandras Va
siliauskas, pittsburghiečiams re
tai tepasitaiko girdėti. Todėl 
nepraleiskite šios progos.

Harry A. Kapturauskas,
Rengimo Komiteto pirm.

PASKOLĄ ČIA GAUSI 
greit lengvais 
išmokėjimais 

nuo 5 iki 20 metų.

MUTUAL FEDERAL S A VINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
Mokame 3^4% Dividendų 

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

TvmtS $L000,000.00

S A BERGMAN 
!524W.63fdST.ZW 
TELPROSPECT 3440(*į/«

CORNER 63RO & JUSTINE.
Southside Member of Associated 

Paint Stores.
BERGMAN’S PAVASARIO 

IŠPARDAVIMAS
tnalevy, slėny popieriaus ir langų geldų. 
Ateikite i didžiąją krautuvę prie Justine 
gatvės kampo ir gaukite dykai sienų 
popieriaus pavyzdini knygą. Dekoruokite 
dabar—mokėkite vėliau pagal BERG
MAN’S naujuoju I^ngvaus Biudžeto pla
nu. 10 savaičių mokėtis. Ateikite ir pa
klauskit smulkmenų.

Sienų popierių nutrimuoja dykai. 
PRISTATYMAS DYKAI

E»9-A-Bee vidaus žibanti balta ir visos 
naujausios spalvos virtuvėms ir maudy
nėms maleva.
Ess-A.Bee Fiat Maleva luboms ir miega
mosioms balta ir 15} spal. Ess-A-Bee 4 
valandų varnUas gerai dėvisi ir nesidė- 
mėja baltai vandeny.

GALIONAS
Popierių Valyklls arba H. R. H. po Oc 
Atdara antradieniais, ketvirtad. ir feežta- 

dieniais iki 9 P. M.
Tel. PROSPECT 3440

k, ■ .. ■■■-- ....... Z

$1.95

Smulkmenų Krautuvėse

TONY LUKOŠIUS'
' Geriausias Brighton Parko
r DRABUŽIŲ

VALYTOJAS
2555 W. 43rd St.
Reikalui Esant šaukite:

Tel. Lafayette 1310

Atrodykite Metus Jaunesni 
NATŪRALIAI ATRODANTI

Dantų Fleitai

10 MĖN. MOKĖTI A r A 
Pinigų grąžinimo ga- X IĮ H II 
rantija. Denturos da- ▼ *1 7 ** 
romos tiktai gavus už- U . * 
sakymą ir nuo formų $35$35
padarytų laisniuotų . , .
dentistų. Apkain.
--------- -------------------- Nemok.
Pleitai $ 1
Pataisomi • Eiejna Bros

Lavrndale Deniai Lab.
30 N. DEARBORN—Kamb. 806
Atdara iki 6 v. v., antrad. ir 

Ketvir. iki 7 v. v.
3945 W. 26th—Antras Aukštas

1724 S. ASHLAND—2-ras aukŠ.
Atdara iki 8:30 v. v.

Vidurmiesčio Ofisas Atdaras 
Sekm. 10 iki 4.

Sopinę
Barčus
RYTINE RADIO 

VALANDA 
— iš stoties —

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

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

vaL ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vaL vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

Garsinkitės “N-nose”Copyright 1941. beari A Tobacco Co.
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“Sunkus mūšio metai”
-*—NA........................

Atsišaukdamas į Vokietijos žmones, kad jie auko^ 
tų vokiečių Raudonajam Kryžiui, Hitleris perteką, sešta^ 
diotij pareiškė!

“Slinkus jhnušio metai stovi prieš mus. Jie įeis į 
istoriją kaipo didis it atmintinas įvyks didžiausia*- 
me ititišyje, kokį vokiečių tauta yra kada nors turė
jusi kovoje dėl savo politines laisvės ir kartu dėl 
savo ekonomines ateities.”
Tai pirmų kartų nacių “fiureris” viešai pripažino, 

kad Vokietijai dar teks ištisus metus sunkiai kovoti, iki' 
ji laimės “politinę laisvę”.

Pernai — po to, kai pasidavė Francuzija, Hitleris 
žadėjo iie Vėliau kaip pereitų rudenį paklupdyti Angli
ju ir padiktuoti Londone taikų. Hitlerio pranašavimas 
neišsipildė.

Šių Žiemų Hitleris greižčiausiai užtikrino Vokieti4- 
jos Žmones, kad nulemiantieji šio karo mūšiai tikrai' 
įvyks šj pavasarį. Bet pavasaris dar neįpusėjo, o Hitle* 
tie jau sako, kad Prieš Vokietijų stovi “sunkus mūšio1 
fnėtai0, Ne mėnesis arba du mėnesiai, o ištisi metai!

Galima įsivaizduoti, kokio gilaus susivylimo ir iš- 
gųsties bangų sukėlė visoje Vokietijoje šitie Hitlerio 
žodžiai* Vadinasi, reikės dar kariauti per vasarų ir ru- 
denį, ir paskui reikės pergyventi dar vienų pasibaisėti* 
nų žiemų — neapšildomuose butuose, valgant tolyn vis 
prastesnį maistų ir kenčiant nuolatos vis labiau stiprė* 
jaiičias britų oro atakas. O kas po to?

Ar po to jau.bus pergalė? Gal būt, ne. Po šių šuna
kių metų, gal but/K §ęks kiti, dar sunkesni kovos, bada* 
vimo ir kentėjimo'metai;.. Hitlerio žadėta greita perga*- 
lė išsisklaidė, kaip sapnas, šito fakto negalės nustelbti 
nė dar taip dideli askirų mūšių laimėjimai.

Tikrumoje Hitleris išsireiškė dabar tai, kas bešalis^ 
kiems stebėtojams jau šertai buvo aišku. Dabartinis ka
ras anaiptol nėra “žaibo karas”, kaip apie jį nuolatos 
kalba spauda, bet yra ilgos ir sunkios grumtynės, ku
rios sustos tiktai tuomet, kai viena pusė visai pails ir 
susmuks.

Pereitame pasaulio kare Vokietija laimėjo beveik 
visus mūšius, bet ji turėjo pasiduoti, kuomet išsekė jos 
pajėgos.

Žiauri priespauda
Jau ne kartų mums teko šioje vietoje pastebėti, kad 

Lietuvos okupantai ne tiktai nuožmiai persekioja žmo** 
nes, areštuodami be teismo įsakymo ir skirdami drSko-* 
niškas bausmes už menkiausių nusikaltimų, bet jie tuos 
smurto darbus slepia nuo viešumos* Net šeimos nariai’ 
ir artimiausieji giminės nėra painformuojami, kas su 
suimtaisiais atsitiko, kur jie yra laikomi ir ar jie dar 
gyvi. v

Tokio aziatiško žiaurumo nepraktikavo net Rusi
jos caro valdžia politinių kalinių atžvilgiu. Kalinio gi
minės, dažnai net ir jo draugai, monarchiškoje Rusijo
je turėdavo teisę nueiti į kalėjimų ir pasimatyti Su ka
liniu, nunešti jam maisto, drabužių arba pinigų. Kali-* 
nys galėdavo bent dvejetų kartų per savaitę rašyti laiš
kus savo giminėms, galėdavo gauti iš “laisvės” knygų 
pasiskaityti, galėdavo pasisamdyti advokatų ir su juo 
pasikalbėti.

Šiandien bolševikų valdomoje Lietuvoje tos teisės 
kaliniams ir jų giminėms yra atimtos, žvalgybininkų 
gauja įsilaužia į namus viduryje nakties, pagrobiu žmo
gų, kuris dažnai neturi net aiškios nuovokos, už kų ji
sai yra areštuojamas, ir jį išveža. Apie tolimesnį, suinp 
tojo likirtių hiėkas daugiaus tikrų žinių, nebegauna. Su- 
prantairta, kad tokiose aplinkybėse apie suareštuotuo
sius plinta Visokie gandai. Vieni pasakoja, kad tas ir 
tas iš suimtųjų yra Sušaudytas; kiti pasakoja, kad jisai 
yra išgabentas į Sibiru arba į Rusijos gilumų. Eina gan
dai apie kalinių mušimus ir kankinimus.

BdisU ir pagalvoti, kiek rūpesčių ir sielvartus tai 
padaro kalinių šeimoms, giminėms ir draugams!

Pastaruoju laiku, kai pasisekė kelioms dešimtims 
žmonių išvažiuoti iš Lietuvos į Vokietijų, atėjo šiurpių 
pranešimų apie bolševikų terorų Lietuvoje. Sakoma, 
kad Lietuvės kalėjimuose sėdi apie 1,000 karininkų,
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reivių, moksleivių, buvusiųjų valdininkų, pasaulinių in
teligentų, kunigų ir šiaip visuomenės veikėjų. Tiesa, kai 
kurie tų pranešimų prieštarauja pirmesnėms žinioms; 
Pavyzdžiui, sakotrta, kad dar tebėra gyvi Bistras, kuilį 
Mironas, Rusteika ir Saladžius, apie kuriuos pirmiaus 
pranešta, kad jie buvę nugalabyti. Bet Man*
simas eina ne apie atskirus asftiehis, o apie bendrų žiau
rios priespaudos vaizdą, kufj sudaro tos žinios.

Reikia tuos nekaltai stiiniUttitis, kal&jiifle laikomus 
ir kankinamus žmones apginti nuo bolševiklško bude* 
lio. Reikia juos gelbėti, šituo tikslu galima kreiptis į de> 
mokratiiiių salių valdžias, kurios palaiko diplomatinius 
santykius su sovietų Rusija, ir atsišaukti J, viešą ją opb 
niją tose Šalyse.

'■Jį?8** O

UZURPATORIŲ š£tMi» 
nINkAviMAs

Pagal konstituciją, kurią Lie
tuvos okupantai įbruko “liau
dies seimui”, tarybines Lietu
vos valdžią skiria neva žinomų 
išrinkta Aukščiausioji Taryba. 
Ta VkMžid vadinasi “liatidieš 
komisarų taryba”.

Bet šitos konstitučijbš da
bartiniai Lietuvos valdovai jau 
nebesilaiko, štai, Kauno oficio* 
ze koVo 7 d* yra paskelbti du 
valdžios dekretai (nutarimai), 
kurių vienas liečia biedniokų 
ūkių aprūpinimą karvėmis, 
antras — mašiilų ir arklių ndo* 
mojimo reikalą. Šituodu abu 
dekretu yra išleisti liaudies ko
misarų tarybos ir komunistų 
partijos centro komitetu var
du.

Po vienu ir po antru dekre
tu pasirašo:

“LTSR Liaudies Koniisarų 
Tarybos pirmininkai M. Ged
vilas

“LKP (b) Centro Komite
to sekretorius A. Sniečkus.”
Tarybinės Lietuvos staliniš- 

koje konstitucijoje tokio daly
ko visai nėra, kad komunistų 
partijos' centro komitetas»turė
tų galių leisti valdiškus dekre
tus kartu su liaudies, komisarų 
taryba. Tai kodčl Sniečkus pa1, 
dėjo po tais dekretais savo pa
rašą, kaip centro komiteto sek
retorius?

Čia yra aiškus konstitucijos 
laužymas. Komunistų partijos 
viršininkai pašišayino visai ne
priklausančią jiems teisę. Tai 
yra užtirpą torių darbas!

Atrodo, kad Lietuvos oku
pantai nepasitiki net ir komi
sarais, kuriuos jie pdskyfe Lie
tuvai “valdyti”.

ITALIJOS ARMIJA
Kol graikų durtuvai nepra- 

durė fašizmo pUslės, Mussolinis 
mėgdavo girtis, kad Italija ga
linti pastatyti po gihklti ‘8 nik 
liontis vyrų”, Su kurių pagalbu 
VidtifžemiO jūiit busianti pa
versta “mare nostrum” (mūsų 
jūra). Bet kur tie milibnUi Ita
lijos kareivių dingo?

Jų niekuomet nebuvo! ■ Vlc-* 
nas rašytojas (Joseph Kalmer) 
apskaičiuoja Italijos jėgas įvai
riuose kafo frontuose Iltaip:

“Italijos kariUbmėhė SU vi
sa savo atsarga, dabartiniuo
se rytų Afrikos (Eritrėjos, 
Etiopijos ir Somali jos) žy
giuose turėjo tarp 60,000 ir 
80,000 baltų, itališkų kfereij 
vių ir dvigubai didesnį skai
čių - čiagirtilų, kareivių. Tai 
sudaro ddugiabkia 240,000 
kareivių* LibijOjįe (įskaitant 
Tripolį, Gyrenaicą ir Marma4 
ricą) karo pradžioje stoVėjO 
kokie 380,000 vyrų. Iš jų 
maždaug 200,000 generolas 
Wavėl dabar jau yra pasiun
tęs į įvairias belaisvių sto
vyklas.

“Albanijoje italų ginkluo
tose jėgose niekdomėt riebu* 
Vo daugiau, kaip 240,OOt) ka
reivių, pridėjus ir sustiprini
mus, kurie buvo tėuai ’nu
siųsti nuostoliams papildyti* 
Taigi Mussolini sugebėjo pa
statyti j visus karo^OptUs
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Literatūros Reikalais
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BORTAS LIUDAS GIRA

XXV*
CtlfOs žddiš naujoms kartoms.

Liudas Gira “patobulintame 
it* galutinoje redakcijoje priim- 
tttme” savo ilrikos raštų tome 
atspaudė visa eilę elllralčių, ku
rtė bUVO ankstyvesniuose leidi- 
titUosC; Liudas Gira parinko 
♦‘pačius mrb!auaius,\ “pačius 
Vertingiausius”, Mes čia su jais 
auslpašlnsime*

Pratilsime nuo lietuviško po
eto žodžio jaunom lietuvių kar
tom* Liudo Giros “Lirikos” pir
mame tome, 144 puslapyje yra 
atspaustas šis eilėraštis:
“Naujosiom kartom
“Gal kada nors man brangus 

žodžiai:
“Tauta, tėvynė, lietuvystė— 
“kur mano sieloj išsivystė 
“Žiedan gražiausiai!, kur nu- 

guodžia
“man Širdį sužeistą, Ijg meile, 
“ir niahe liūdinti apgaili, 
“kaip močia mylimąjį vaiką, 
“kad neramias jo godas vaiko 
“ir kalba taip švelniai, taip 
f meiliai...
“Gal kada nors, vaikų mus eilei, 
“naujiem žmonėm naujų laikų— 
“nebus nei brangus, nei neguos 
“jų sielos išvirkščios, šaltos... 
“Ir įkvėpimą semsis dainiai 
“ne iŠ milžinkapių Tėvynės, 
“kur taip ramu, ir taip klaiku... 
“Kur nu semiuos aš, atsiminęs 
“Tėvynės praeitį galingą...
“Gal jie net spiaus į tai kas 

dingo,
“o ne grąžinti vėl bandys:
“gal būti jų nebevirkdys
“skurdus likimas tikro brolio, 
“kuris net vardo išsigynė
“to, kur jam suteikė Tėvynė...
Prahaširigi Liudo Giros žodžiai.

Liudas Gira sakosi, kad jis 
šį eilėraštį parašęs 1911 metais. 
1928 metais jis, jį radęs lokiu 
vertingu, kad perspaude iš nau-

Kai skaitai šį Giros eilėraštį, 
turi pripažinti, jog juose yra 
užrašyti pranašingi žodžiai. Jau 
1911 metais Liudas Gira numa
tė koks likimas gali ištikti “tau
tos ir tėvynės” mylėtojus.

Pranašingi yra šie poetiški 
žodžiai, bet ne savo kraštui, o 
pačiam poetui. Paprastai poetai 
yra savo tautos pranašais, bet 
patys niekad jie nepaseka blo
gų pranašysčių. Liudas Gira yra 
pirmas lietuviškas poetas, ku
ris nugramzdėjo ten, kur ki
tiems liepė negramzdėti.

Liudas Gira dar 1928 metais 
bijojo, kad ateinančios kartos 
neužmirštų tėvynės, neišjuoktų 
jos mylėtojų, nenustotų semtis 
įkvėpimo iš “tėvynės milžinka
pių ir didvyrių”* Liudas Gliti 
1028 metais tvirtino, kad “tau4
. ......... n...... .....,.-^-1 .............. .. . ............

jos. Bet angiai turi milžiniškus 
jėgų rezervus*

Britų Jungtinėje Karalystėje 
yfa 47,000,000 gyventojų* Au-» 
stadijoje — 7,000,000, Naujo
joje Zelandijoje — 3,000,000, 
Kanadoje — 10,000,000 ir t* t* 
Viena tiktai Indija tūfi 350,- 
000,000 žmonių, Indijos katei4 
vlai jau dalyvauja kare (Efit* 
fėjoje Jie sumušė italų įgulas)*

Juo ilgiau tęsis karas, juo 
labiau didės Britanijos kariuo
menė; o kaip dabar mėtyt, ka
ras greitai nepasibaigs* Jau lf 
Hitleris tai viešai pripažino, O 
Vokietijos kariuomenės augi
mas jau, tur būt, pasiekė ribą*

Bet nemažiau svarbu yra tai, 
kad Britanija gali gauti alie
jaus, maisto ir įvairiausių me
džiagų iš viso pasaulio, nes 
jos laivynas kontroliuoja van
denynus, tuo tarpu kai naciai 
yfa Uždaryti Europos kontinen
te.

Pagailėti, Britanijai padeda 
galinga > Amerikos Jungtinių 
Valstybių pramonė. Prieš šitą 
jėgą Hitleris negali atsilaikyti, 
tyad ir jisai laimėtų dar tiek 
ihušių karo laukuose.

ta, tėvynė, lietuvyste” — “gra
žiausiu žiedu jo krutinėję au
go”, kad jis visa tai mylėjęs, 
“tarytum savąjį vaiką”.

Jis matė, kad jaunosios kar
tos nebetikėjo vien žodžiais, bet 
reikalavo truputį daugiau; kad 
jaunosios kartos ne vien tiktai 
praeitimi rūpinosi, bet neuž
miršo ir dabarties. Visa lai Liu
dui Girai buvo baisu ir jis jau
niesiems paraše didžiausią iš
metinėjimą. žiaurus buvo Liu
das Girė su jaūiiom kartom. 
Jaunimas, skaitydamas jo eilė4 
raščius, didžiausiai! nusimini- 
mari puldavo, Giros pranašavi
mo net mintyse bijodavo.
Liudas Gira spiauna ant savo 

veido.
Su didžiausiu tragizmu Liu

das Gira vaizduoja, kaip jauni
mas gali drįsti spiatili į visą tai 
kas jam buvo taip brangu, tai 
yra — tauta, tėvynė, lietuvys
tė; Girai plaukai ant galvos sto
jasi, kaip jis pamano, kad nau
jos kartos gali išniekinti jo į- 
kvėpimų Šaltinį — milžinkapius 
ir kunigaikščius.

Didelė jaunimo dalis nesu
prato šių Giros pranašysčių, nes 
jiems nei į galvą neatėjo min
tis atsisakyti praeities, niekad 
nemanė pasmerkti to, kas buvo 
vertingo praeityje.

Nepraėjo nei 10 metų nuo 
“galutinai pertvarkytų ir perre
daguotų pranašysčių”, o poetas 
Liudas Gira pats spiovč į visą 
tai, ką jis taip tragiškai apdai
navo. Jis pats spiove į savo tau
tą, į tėvynę ir užpakalinėn kel
nių kišenėn įkišo savo lietuvys- 
tę.

Liudas Gira šiandien spiauna 
į visa tai, ką jis per ilgus me
tus skelbė, mindžioja jis Ui 
“gražiausią žiedą”, kurį sakėsi 
krūtinėje nešiojęs, ir su purvais 
maišo tą “milžinkapių praeitį”.

Ne lietuvio siela buvo išvirkš- 
ti ir šalta, kaip jis savo eilėraš
tyje sako, bet paties “tautos 
pranašo”; ne lietuviai niekina 
savo tautą, bet “josios” poetas, 
tarnaudamas svetimiems; ne 
naujos kartos šlykštisi lietuvio 
vardo, bet Parnasai! atsitūpęs 
dainius.

Lietuviškam jaunimui nepa
tiko Liudo Giros pdezija, nes 
jautė, kad josios stygos buvo 
nesuderintos. Visi savo kraštą 
mylintieji jaunuoliai jautė, 
kad poeto žodžiuose nebuvo 
nuoširdumo.

Paskutinio dešimtmečio jau
nimas nedievino praeities, kaip 
tai darė Liudas Gira. Jaunimas 
rūpinosi dabartimi ir joje ieš
kojo įkvėpimo, nes tiktai iš da
barties gtilėjb išaugti gražus at
eities žiedas, Praeitis jaunimui 
būVo tiek įdomi, kiek jis iš jos 
galėjo pasimokyti ir prilaikyti 
ją dabarčiai*

O šių dienų Lietuvos jauni
mas tai spiauna ne tiktai į tuos 
tuščiavidurius^ šlykščius mela
gingus ir realiam gyvenimui ne
pritaikomus praeities liaupsini
mus, bet jis riUsispiauna ir ant 
penkiaveidžio lietuviško poeto 
—Liudo Giros*

Kazys Varkala.
—-M-———

Laiškas Iš Lietuvos
—' - .------- * -

“REIKIA BAIGTI, NES 
POPIERIUS BRANGUS”

daugiausia 860^000 ginkluotų 
vyrų: truputį daugiau, negu 
10 nuošimtį to, ką jisai bu
vo žadėjęs!”
Atrodo keista, kad šalis, tu4 

rinti 45 milionus gyventojų, te
galėjo sudaryti tiktai tokią 
kuklią ginkluota jėgą, Ir tai po 
to, kai fašistai per 18 metų 
stengėsi Italiją kaip įmanyda
mi SUmilitUriŽuoti. Bet reikia 
atsiminti, kad kiekvienas ka
reivis turi būt apfupmtaš gink
lais. () fašizmas Italiją hūgy- 
vendirto. Ji neturėjo kuo pirkti 
ginklus.

VOKIETIJOS KARIUO
MENĖ

Vokietijos armija yfa daug 
didesnė, negu Italijos. Bet tos 
pasakiškos skaitlinės, kuriomis 
nacių propaganda stengiasi iš
pusti Hitlerio galybę, yra taip 
pat labai perdėtos.

Aukščiaus paminėtas rašyto
jas, Joseph Kalmer, sako, kad 
Vokietijos kariuomenė suside
da iš 220 divizijų. Kiekvienoje 
divizijoje yra 15,000 vyrų, kas 
sudaro viso ' 3,300,000 kareivių.

“Šita .ikariuomenė”, rašo 
\ Kalmer, “turi palaikyti tvar

ką visoję Europoje. Nuo 
Norvegijos iki Baskų įlankos 
vakaruose, nuo Dancigo prie 
Baltijos juros iki Varnofc 
prie Juodosios juros stovi 
vokiečių įgulos. Išilgai visą 
‘draugingos* Rusijos sieną 
vokiečių pulkai eina sargy
bos pareigas. ‘{Sąjungininkė’ 
Italija yra vokiečių kariuo
menės okupuota, kad juod- 
marškiniams neateitų į gal
vą mintis pasiūlyti anglams 
atskirą tąiką. Vokietija kar
tu su Austrija ir Sudetų 
kraštu turi 83 milionus gy
ventojų. Bet, matyt, jUtt bah 
gia išsisemti paskutlttittl ka4 
rltibmenės rezervai* Britai 
nlišauja vokiečių lėktuvus* 
kuriuos vairuoja nesubrendę 
pusberniai. Darbininkų irti4 
kimias Vokietijoje toks dh 
dėlis, kad — hors dalinai ši
tai spragai užkišti — nacini 
prievarta gabena darbinin
kus iš okupuotųjų kraštų J 
Vokietiją.”
Taigi Vokietija jau bevelk 

pasiekė ribą savo kariuonieričs 
atsargai didinti, štai kodėl Hit
leris neseniai buvo pasikvietęs 
Yosuke MatsUoką ir versle vef- 
tė jį pasižadėti, kad Japonija 
stotų j karą! Hitleris nori, kad 
Japdnija nuimtų nuo Vbkieti- 
jos dalį naštos, puldama Bri- 
tUilijų Tolintuose Rytuose.

Japonija / UtH 76 milionus 
gyventojų, o su Korėja ir/Ębr* 
riioza -— 100 inilionų* Ji laiko 
Kinijoje 2,000,000 vyrų karino- 
meilę. Bet Kinija turi 450 mi- 
lionų gyventojų! Jau 10 metų, 
kai Kinija kariauja su japo
nais, ir ligšlol nežymu, kad ji 
butų pajutusi kareivių truku
mą.

O kaip SU Britaiįijūs karo jė
gomis?

BRITŲ ATSARGOS

Anglai vėlai pradėjo ruoštis 
karulį. Jų kariuomenė kolkas 
dar yra mažesnė, negu Vokieti-

Mes esame gyvi, sveiki. Tik 
nežinome ar ilgai taip bus, nes 
Tamstos Žinote, kas-kur yra.

Norėčiau daug rašyti, bet *.. 
ir ti* ir t.t.

Kiti giminės šiuo tafpu yra 
sveiki, žinoma, senesni šiek tiek 
kartais ir padejuoja. Tai šiam 
kartui reikia baigti, nes popie
rius brangus. Dar sykį tikri lie
tuviški linkėjimai.

Sudie Kazys ir kiti.

GAUNA 15 RUBLIŲ PER 
MĖNESI PENSIJOS, BET 

PATENKINTAS
(Ištrauka iš laiško, kurį gavo 

chicagietis Antanas Stanevičius 
iš V. Stanevičiaus, Skersnemu- 
nės gyventojo). %

... Mes visi Stanevičiai esa
me sveiki, linksmi. Darbai se
kasi kuogeriaUSiai* NoJ|. ir Lie
tuvos vyriausybė pasikeitė, 
mums darbo žmonelėms nieko 
blogo nėra; iš vyriausybės man
dagūs ir malonus patarnavimas. 
Kaip gandino sU tarybų valdžia, 
tai viskas netaip. Suprantama, 
darbo žmonėms bus geriau gy
venti prie tarybų Lietuvos, ne
gu pirmiau. Gydymas ir moks
las nemokamai, seneliai gauna 
pašalpasi Tik kol karas, tai pas 
mus drabužiai pabrango labm. 
Maistas ir pragyvenimas pigus 
kaimuose ir uždarbis branges
nis. Dabar SkersnemunČs mies
telyje rengiasi statyti didelį ce
mento fabriką. Pavasarį pradės 
statyti, daug uždarbio bus jau
niems vyrams* Arti fabriko bus 
geriau gyventi. Ūkiški gaminiai 
bus brangesni...

—o—
(Pabaigoje rašo, kad gaunąs 

18 rublių per mėnesį pensijos. 
Kadangi degtines bonka Lietu
voje kainuoja 15 rublių, tai už 
viso mėnesio pensiją bent vie
ną kartą gali pabaliavoti. Sta
nevičius rašo, kad “darbo žmo
nėms bus geriau”. Matyti, pa
gal Bimbos filosofiją, dabar 
tenka čysčiuje kentėti, kad pas
kui butų galima rojuje džiaug
tis). ’ Į

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Amerikos ginklai 

Kinijai
WASH1NGTON, D. C., bal. 

18 d.—Vyriausybe leido išvežti 
į Kiniją tam tikrą kiekį karo 
medžiagos.

Prezidentas pareiškė, kad jis 
nežino ar ta medžiaga jau iš
plaukė, ar laukiama dar tinka
mesnio tuo reikalu pasiruoši
mo.

Paimtas naujas ita
lų generolas

KAIRAS, bal. 18 d.—šiandien 
britų kariuomene susidūrė su 
bėgančiais italais Dessie pro
vincijoj.

Italai paliko sužeistą genero
lą Graziosi, nes mane, kad jis 
jau užmuštas.

Britai orlaiviu jį atgabeno į 
Addis Abebą ir nunešė į ligoni
nę. Stengsis išgelbėti jo gyvybę. 
Paimta nelaisvėn 2,000 italų.

Karo laivai ntilydes 
kanvojų

WASHIN’GTON, I). C„ bnl. 
18 d.—Demokratų lyderis Bark- 
ley šiandien pareiškė, kad Ame
rikos karo laivai nelydės kan- 
vojų, kurie išplaukia iš uostų 
su Amerikos karo medžiaga.

• Barkley tarėsi su prezidentu, 
laivyno sekretorium ir admiro
lu Stark. Visi jam leido pada
ryti tokį pareiškimą. Skleidžia
mi gandai neatatinka tikreny
bę.

• 1869 metais daktarai pri
pažino, kad ^chicagietis Eaton 
J. Merchant galės gyventi tik 
vienerius metus. Vakar jisai 
šventė 100 metų gimtadienio 
sukaktuves.

Šį laišką gaVO vienas chica* 
giėtis iš Kruopių).
Mielieji!

Dėkojame Už laišką, kurį ne* 
seniai gavome* Laiškas labai ii* 
gai Užtruko kelionėje. Todėl ir 
aš rašau anksti, kad jis suspė
tų iki Velykų pas Tamstas nu* 
važiuoti.

Priimkit linkėjimus iš “ko* 
munislų” krašto, širdingus lie* 
tuviškus linkėjimus Velykų pro* 
ga.



Pirmai, balandžio 21, 1941 NAUJIEJI, Chicago, III.
St. Miščikaa-žiemys. Skleidžia Gandus Dėl žastis ir dėl to, teko arčiau su-

Ką/ii galvoja gfiniirulasWeypiKiiis?
1. Žmogus, galįs daug nulemti.

Gal niekad nebuvo taip aktu
alus Weygando klausimas, kaip 
šiandien, kuomet anglai, tiek 
kartų “pavėlavę omnibusą“ 
staiga virto dargi jo vairuotoju 
ir perėmė karo iniciatyvą į sa
vo rankas tiek Europoje (Alba
nijoje), tiek Afrikoje (Lybijo- 
je).

Jei iki šiol, kol nebuvo maty- 
ti didelio vokiečių noro kištis į 
Italijos karo reikalus, buvo ga
lima spręsti, jog italams šis ka
ras, kaip ir daugelis jų vestų 
karų, gerų rezultatų nebeduos, 
tai šiandien, pasirodžius iš kąr- 
to tik vokiečių oro laivynui Vi
duržemio juroje, visa padėtis 
žymiai pasikeitė ir pačio Wey- 
gando klausimas daugiau negu 
paakiualejo.

Vokiečių pagalba Afrikoje, iš
skiriant patį oro laivyną, negali 
būti didelė, nes vokiečiai netu-

Modern Roofing- Čo.
1821 SO. LAWNbALfc AVĖ.

J. and Č. SdfbckaS, sdV.
Visas darbas garantuotas. Turime 
visokių rtiMų stogų. Pašaukit mus 
šiandien dėl nemokamo apkainavi- 
mo.
Tel. CRAWFOR1) 0619

— Pilnai Apdrausti —

ri tinkamos kariuomenės kovo
ti tokiose klimato sąlygose, bet 
kadangi vokiečiai gali permesti 
savo kariuomenės dalį į Alba
niją ir tuo palengvinti italams 
šiame fronte, italai visgi galės 
daugiau mesti kariuomenės pa
čioje Afrikoje, tuo labiau, jei 
vokiečiai prieš Graikiją pa
trauktų per Bulgariją ar Pietų 
Slaviją.

Jei vokiečiai įtrauktų kuriuo 
nors budu Bulgariją į karą sa- 
von pusėn, anglų ir graikų pa
dėtis butų gan kebli, nes vie
ton fronto 200—250 k’l. ką da
bar turi Albanijoje, gautųsi 
frontas dargi virš 600 kil. ir 
dar tokiose blogose Sąlygose, 
kaip Turkijos-Bulgarijos paru- 
bežyje, kur jura butų už pečių 
ir manievrdviiho laukas labai 
menkas. Maža to, į Salonikus 
daug arčiau iš Bulgarijos bei 
Pietų slavijos, negu iš Albani
jos.

Tiesių yi‘a viltis, jog vokie
čiams patraukus į Graikiją pėt 
Bulgariją, Turkija įsikištų, bet 
Turkija pasitikėti labai sunku 
dėl dviejų dalykų:

1) Rusija vis daugiau ir dau
giau slapta padeda “ašiai“, llois 
dargi ahglų spatida, daugiau 
norėdama savus raminti, tvirti-

Kanvojų

NAUJiENV-AfcltfE *rfelėbhrt|tt
Respublikonų įenatorius 

Cbarlės \V. Tobėy fodo bri
tų prekybos laivų kelius ii* 
nurodo kur Vokiečiai juos 
skandina. Senatorius tvirti
na, kad Amerikos karo lai
vai lydi britų prekybinius 
laivus, nors Šios žinios ke
lis kartus valdžios buvo 
paneigtos.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

POCAHONTAS Mine Run iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta *7.80 
Perkant 5 tonus ar daugiau.

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
Sales Tax ekstra.

BLACK BAND LUMP ....... $9.75
■a

na, kad jų santykiai gal virsti 
gali pavojingi ir norėtų dargi 
pranašauti vokiečių rusų karų, 
apie ką šiuo momentu butų 
kvaila galvoti;

2) dargi turkams įsikišus, 
anie maža ką galėtų padaryti, 
lies juos greitai vokiečiai atskir
tų nuo graikų ir gautųsi dti at
skiri frontai, kuriems Ūbiems 
reiktų duoti anglams pagalbą 
ginklais ir gal žmonėmis;

Ir nesuklysiu, jog vokiečiai
I
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Tortas Virš$5,500,000.00
Apart Apsaugos, Turime (M E n 000 00 
ATSARGOS FONDĄ ViršOH-JUjUUU.UU

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų 
MOKAME DIVIDENDŲ 3‘/2%

AVINGS
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labai nenori pradėti karo Bal
kanuose jau vien todėl, kad 
kaip bebūtų rusų vokiečių san
tykiai geri, anie (rusai) negali 
gerai žiūrėti į vdkiečių karą 
Balkanuose, kuriuos sau pasky
rė.

Vokiečiai puikiai žino, jog ru
sai niekuomet dar šiuo metu, 
kuomet jie pakankamai tvirti, 
nedrįs pasipriešinti vokiečių žy
giui Balkanuose ginklu, bet vo
kiečiams svarbu, kad rusai ben
drai butų patenkinti tilo labiau, 
kuomet sulig pusiau slapta su
tartimi rusai žada dar labiau 
padėti Vokiečiams ekonominiai, 
dargi norėdami apeiti anglų 
blokadą, būtent pasiųsdami ša-

sipažinti, kiek leido pasiekiama 
medžiaga, susipažinti su Praii- 
stizijos asmenimis v&idinUfcialfe 
kokią nors rolę Brancuz'joje 
paskutiniame dešimtmetyje. It 
turiu prisipažinti, jog nei vie
nas asmuo nesuteikė tek gal- 
/ušUkio, kiek gem Weygandaš;

Be abejo vokiečiai daugiau 
ž:no apie jį, negu aš, bet visgi 
r jie suklydo ar prale'do pro 
iusis vieną, labai dažnai gem 
Weygando kartojamą sakinį: 
‘Ja sueis atik šarvines de la 
Ėranee“ (Aš esu Praneužijos 
tarnyboje) arba kitais žodžiais 
tariant aš tarnauju Pranmižijai 
ir visa darysiu kas jai naudinga 
ir ką ji man įsakys.

Eiliniam skaitytojui šis saki
nys gali nieko nepasakyti arbtij 
dargi suklaidinti, nes kiekvie 
nas kiekvienos valstybės karys 
turi tarnauti ^avo tėvynei.

Ir toks genertilo pasakymas 
gali lik jį pažeminti, Maža to, 
VVeygahdas skaitosi gem Eoeli 
mokinys ir nepaprastas jo gar
bintojas, pamėgdžiotojas, gi 
gem Poehas paklaustas kritiš
kuose momentuose visuomet 
atsakydavo stačiai: “Je suis 
frantais 1’^ (Tiesa, ne visai ori
ginalus sakmySj nes jį gth. 
Focli pasisavino iš korsikiečio 
Napoleono, kuris norėdamas pa
miršti savo korsikišką kilmę vi
suomet mėgdavo pažymėti, jog 
visų pirma jis prancūzas ir da
rys kas reikalinga Prancūzijai, 
o ne Korsikai, nors nebe nuo
dėmių ir jo korsikiškas patrio
tizmas, kur pradėjo savo kar
jerą ir dargi galvojo atsiskirti 
nuo Prancūzijos paskelbdamas 
save Korsikos karaliumi),

i.

Bet Wcygaųdas šiuo savo sa
kiniu nesielgė, Napoleoniškai, 
tai yra, nesisavino sau prancū
ziškos kilmės, nes jis nėra pran
cūzas, faktinaj jis gimęs Belgi
joje ir kaip belgas pradėjęs sa
vo karjerą Prailčužijoš armijo
je ir tik vėliau priėmęs, jau bū
damas kapitonu, prancūzų pi
lietybę, ir mdėl gen. Weygan
das sako, kad jis ’ČSąs PrhnCU- 
žijbš tarnyboje, paršisrtindęs 
prancūzams, fiors pats yra k 1- 
me, bent sulig' popiėiių, belgas,

Kodėl aš sakau, kad Weygan- 
das yra paslaptis ir tuo labiaių 
jog jis dpgaVo arba ielsihgiau 
pasakius, juo''apsigavo VOkim 
etai? ’ '■

Pamatas labai menkas, bet 
Visgi ant WeygandO ašmeits 
puola jtibdaš šešėlis i Ui* tik nt> 
jis didžiadslitš kaltininkas, kad 
Belgijos karalius Leopoldas pa-

poldo puikiai žinojo Churchillis 
ir kiti ir todėl jie siuntė Wey- 
gandą paskutiniu momentu per
kalbėti Leopoldą.

Bet kas Weygande prabilo 
kalbant su Leopoldu: belgo ai1 
prancūzo dvasia ?

Leopoldas, kaip jį visuomenė 
beteistų, visgi pasielgė kaip 
žmogus, nes jis v.’enas iš visų 
vadų buvo visą laiką arčiausiai 
prie fronto, vienintelis, kuris 
pergyveno kartu su savo karei
viais visus karo baisumus ir at
menant, jog jis bUVO nepapras
tai nervuotis, savo laiku dargi 
įtartas bepročiu, galima Supras
ti jo dvasios stovį matant žū
vant savus kareivius be vilties 
atsilaikyti, paskirtiems visiems 
žūti, kad duoti laiko ang'ams 
r praheiutams pasiruošti vokie
čius atremti.

Leopoldas puikiai suprato, 
jog Belgija, liolandija šame

kare turi vaidinti savažudžių 
rolę, tai yra laikytis iki pasku- 
tinOsios, kad užpakalyje susida
rytų tVirtynė, kuri sugniuždys 
vokiečius, bet... belgai žus, žus 
Viši...

Iš istorinio taškaregio žiūrint 
jie bus savo pareigą atlikę, bus 
dargi Užsitarnavę, kaip 1914 m. 
viso pasaulio dėkingumą, bet 
žiūrint ne istoriko akim s, bet 
momento?! žl)VA VISA TAU
TA ANT KARO AUKURO!

Reikia tUiėti nepaprastai vi
suomeniniai aukštą sąmonę iv 
susipratimą, kad tokiu momen
tu suprastum savos aukos svar
bą. ko Leopoldas negalėjo tu
rėti jau vien todėl, kad jis psi
chiniai ir protiniai buvo atsili
kėlis.

(Bus daugiau)

Pirkite tose krautlivėse, ku 
rios garsinasi “NAUJIENOSE“

Jei Insurance reik, pas 
br. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

Prudential Ins. Co. of America 
175 W. Jackson HAR. 250«

Hbme Offtoė Bėvrarl. h. J.
4482 S. California Ava. LaL 67T1
... ..........................................   mn ii ii m i . 
BR1DGĖPORT ROOFING AND 

SHEET METAL CO. 
5216 S. Halsted SL VICtory 4965 
Stogus, rynas, stoglangius ir 

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

apdraustas.

Remkite Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
0O.—WHOLESALĖ 
4707 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 0014

V-‘'fi' ■m' i«ii««^i

U Ii ....................

FOR NEW

PACKAR1) CHRYSLER - PLYMOŲTH
4030 

Archer Avė.
Tel. 

VIRgin;a
1515

3451 
Archer Avė;

Tek
VlRginia

Ž33Ž __
BALZEKAS MOTOR SALES

N epriklaušomybė 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansiniai apsirūpinęs. Statyki
te, remontuokite it įsigykite na
mus pagal musų ilgamečio iš
mokėjimo planus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $5,Č00 mokame 3Vfe%.
KEISTUTO SAV1NGS

and LOAN A8SOCIATION
JOS. M. MOZERIS. Sec.

3Ž36 S. Halsted St. CAt. 4118
■ ■ 1—■

“ii WILL Llfefe tJŠ’ STATOME NAUJUS
NAMUS,1 liti i i t i fani. ■ ii u I Iii....... .. ..................................... i.l.n. . ' i. > f

RAKANDU IR ELEKTRIK1NIŲ SALDY* 
TUVU PAVASARINIS

Išpardavimas
• Mutinius ktba niediniiiS
• Taipgi taisome senus
• Parupinam paskolas 

lengvomis sąlygomis
• Jei turi lotą, pastatysim 

nardą Ir mokėsi už jį 
kaip rendą

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

• Aptokavfriias dykai

B. SHUKIS & CO.
4131 S. Frahcisco Av.
i >l< Phonfe LAFayette 5824

FED„. ...____
WANASŠOČlAtIC>NofChic>g<> 

JUŠTIN MACKIEWICH, Pres. 
4192 Archer Avenue Ii

VIRginia ilki

BUICK SALES
VIENINTĖLfi LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

NAUJA VIETA:

907 West 35th Street, Chicago
Telefonas: LAFAYETTE 2022 • Rez. Tel. VICTORY 2499

SOUTH CENTEH P 
HEATING SUPPH GO 

6 West Garfield Blvd.

DYKAI Aprokavimas
NEREIKIA NIEKO ĮMOKĖTI, 

36 Mėnesiai Išmokėjiinui. 
Tikra lietuvių kompanija.

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

VISI TELEFONAI: 
ATLANTIC 4290

vo prekybos laivlts į Pietų A- 
meriką (apie 200), kurie turės 
parvežti reikalingų prekių vo
kiečiams ir kurių, girdi, nedrįs 
sulaikyti anglai nenorėdami su
sipykti su rusais.

Ši pagalba vokiečiams reika
linga ir todėl Hitleris ilehori 
kištis į Balkanus ir gadinti ru
sams kraują ir mažinti jų ir 
taip puolusį preslyžą pasaulyje 
dėl neįstengihio pasauliui pade
monstruoti, jog sti jais višgl pa
saulis skaitosi) nežiūrint) kad 
kiekvieno svetimtaučio diplo
mato atvykimą Maskvoje, rusų 
spauda pusto išpučia ir šaukia, 
kad Maskva virtu diplomatiniu 
centru, Busija vaidina svarbią 
rolę... (Vargšai žmuneliai. ., te
atraliniais gestais turi rodyti, 
kad esą galingi...)

Bet nelaimingasis ir pilnoje 
žodžio prasmėje, paslaplihgašis 
gem Weygandas, neleidžia Hit
leriui ramiai miegoti, o turi at
sargiai veikti, laukti, delsti.

Nepaprasti anglų pasisekimai 
Libijoje ir graikų Albanijoje, 
gali jį išjudinti iš miego ir 
Weygaiidas, kaip prieš pusmetį 
nusigandęs vokiečių karinės ga
lybes pasidavė, taip šiandien pa
matęs nepaprastą italų silpnu* 
mą gali pasišiaušti ir pradėti 
italų puolimą iš vakarų toje pa
čioje Afrikoje.

2; Vokiečiai Weygiiiidu 
apsigavo;.,

šių eilučių autoriui teko gan 
plačiai ir nuodugniai nUgčihėti

sidavė vokiečiams, kuomet nie
kas to nesitikėjo atmindami jo 
levą?

Šis kaltinimas gal ne visai 
pamatuotas, bet tikiu, jog jame 
daug logikos.

Kada pasidavė Belgijos kara
lius? Po dvylikos valandų Wey 
gandui išvykus iš jo štabo, kur 
nuvyko prašomas Prancūzijos 
minis terio pirmininko ir Ang
lijos.

Ką Weygandas patarė kara
liui nuvykęs tokiu svarbiu mo- 
menlti? Niekas bežino, b kaš 
žino tyli.

Kiek man teko susipažinti su 
įvykiais po AVeygando . sugrįži
mo iš Leopoldo štabo, gaunu 
įspūdį, jog Weygandas žinojo, 
kad Leopoldas pasiduos ir visa 
darė, kad atsilaikyti savame 
fronte, jau žinodamas, kad Bel
gija žuvus: tam ir staigus pran
cūzų traukintasis ir pajėgų ati
traukimas iš Maginot linijos.

Bet ar Weygandas pasakė, 
jog Leopoldas pasiduos?

Visi kiti daviniai rodo, jog 
Weygandas nepasakė, šios pa
slapties iieišdhvė gelbėdamas 
vien savo kailį ir, greičiausia 
nenorėdamas pasakyti, jog jis 
it patarė Leopoldui pasiduoti 
numatydamas, jog greitai teks 
pačiam eiti tuo pat keliu, jei 
neįvyks koks stebuklas.

Reikia atminti, jog Weygan- 
daš ir Belgijos karalius LeopoL

Plis BUDRIKĄ jus rasite pilną pasirinkimą Rakandų, 
Radijų, Skalbiamų Mašinų Elektrikinių 

šaldytuvų, it Dulkių Valytuvų.
Jusrasite visus naudingus namams prietaisus. Jeigu jums 
reikalinga namams reikmenų, jus esate širdingai kviečia

mi atsilankyti ir pamatyti Budriko 
Pavasariniame Išpardavime

Jos. F. Budrik
FURNITURE HOUSE

3409*11 South Halsted Street

BUDRIK ANNEX
3417-21 South Halsted Street

VICTOR BAGDONAS 
LGCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkrauslbm forničius, pianus ir 
visokius takandus bei štoruš. 
vežam į farmas ir kitus mieš
tus. žema kaina. Mdsų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORV 6086

• FOTOGRAFAS 
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

VISI LIETUVIAI 
REIKALAUJA

PLE1TU
Ateikite į Phillip’s Dcntal Labo 

ratory kol kainos žemos
tRU-0T 
FLEITAI

Lab. kaina
$9-50
ir aukse
GARANTUOTA MEDŽIAGA

Taisome ir Atnaujiname senus 
pleitus viena 4„. C 4 bQQ 
d'ena ■ ir aukš.
PHILLIP’S DENTAL 

LABORATORY 
235S WEST «3rli STKEET 

Prospect 21*4
Lietuvis Labbratorijos Technikas 

D. MASKALA
Valandos nuo 10 iki 9, serėdomis 
pagal sutarti. Plcitai gaminami 
tik gaViis bfdėHus if įspaudas 

nuo laisniuotų dentistų. 
ii.... m.................... .. i ■ ■

dUs, labai artimi asmens,* gal 
ddrgi pusbroliais,

šiuos gerus tarpusavius san- 
Prancuzijos pralaimėjimo prie-1 tykius tarp AVeygando ir Leo

Del sąžiningo radio pataisymo šaukite YARds 3088

Paklausykite!, Radio Valandos iš WCFL Radio Stoties, 1000 kil. 
nuo 5:30 iki 6:30 hėdęlibs Vakate. JeigU “bašebalP uŽšitęs iki 6 vai. 
tfcil BUš" pradžia 6 Vai. vdkate.
WAAF, 950 Kil. “Šorius 6f thfe Island” nuo 4:30 iki 5 .o. m.
Del pątogUmo tolinus gyvenančių, Budriko Krautuvė atidara ir 
nedaliomis nuo 10 vai., ryto iki 4 Vai. PO piėt.
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Varžymus Michigane

TĖVAS PRIGĖRĖ
BEGELBĖDAMAS SUNŲ

0.

ROCK ISLAND, 
metų sūnui James 
Mississippi upę jo 
tėvas Don Perry, šoko jį gel
bėti. Jis prigėrė. Berniuką iš
gelbėjo krantų sargyba.

III. — 9 
įkritus į 
37 metu v

Sušaukė Visų Lokalų 
Konferenciją

LANSING, Mieli. — C. I. 
sušaukė 900 delegatų konfe
renciją, iš visų lokalų valstijų, 
susiorganizuoti kovai prieš 
suvaržymus streikams, kuriuos 
dabar svarsto legislatura. z

Vienas pasiūlymas reikalau
ja 60 dienų pranešimo, kad 
rengiamasi streiką šaukti, o 
kitas reikalauja 51% visų dar
bininkų sutikimo streiką auto
rizuoti.

Nužudė Vargoninin
ke, Sudegino Jos 
Kūną Bažnyčios 
Pečiuje

Pralaimėjo — 
Lažybas, Ir Gyvybę

WESLEY CITY, III. —Les- 
ter Carl Stallings iš Pekin, III. 
sudarė lažybas, kad gali per
plaukti Illinois upę. Neper-
plaukė.

Upės vidury pal 
kurį —ir prigėrė.

metų janito-
Lukens, pri-
šeštadienį

•K ,

fe.

vii
■ ' NAŪJTENU-ACME Telpnhotn

Devyni tūkstančiai chieagiečių susirinko į Chicago Arena išgirsti Pulk. Charles 
Lindbergh, svarbiausią “America First” masmitingo kalbėtoją. Jis sakė, kad Ameri
ka “neturi eiti kariauti.”

fe 

fe

n-Wisconsin Žinios
ŽAIBAS NUTRENKĖ

NELSON, III. — Audros me
tu žaibas nutrenkė namų prie
angyje stovėjusį Nelsono gy
ventojų, Thurman J. Geltoną 
40.

Sodins 80,000 Pušų 
Apsaugai Nuo 
Smėlio

GRAND HAVEN, Mich.—Mi 
cbigan ežero" smėlio kopos pa
mažu sl.nkdainos į šio miesto 
pusę pastatė jį dideliame pavo
juje. Gali jį visai užpilt5.

Bandydami smėlį suvaldyti, 
miesto gyventojai apsodins 80 
akrų plotą 80,000 jaunų pušų.

su-

Du Laivai Ant 
Seklumos

DETROIT, Mich. Prie 
Detroito, ir netoli Port H tiro
no, ant seklumos užėjo du di
deli prekiniai laivai — “J. G. 
Manson” ir “Hennipin.”

Kerštas Už “Bučkį”.
AKRON, Ohio. — North 11.11 

metodistų bažnyčioje per Vely
kas įvyko tragedija, kuri tik da
bar paaiškėjo ir supurtė visą 
Akrono miestą.

Bažnyčios 58 
rius Albert B. 
sipažino, kad
prieš Velykas, jisai “bandė pa
bučiuoti” jauną vargonininkę, 
24 metų Ruth Zwicker, kuri 
buvo atėjusi vargonus pagroti

Ji drožusi jam per Veidą. Pik
tumo apimtas, janitorius tada 
ją nužudė, įgrūdo jos kūną į 
bažnyčios centralinį pečių, ir jį 
sudegino.

Policija dar atrado pečiuje 
jos kaulus ir dalį dantų.

Užteko Dviejų 
Moterų, Reikėjo 
Penkių Vyrų

VINCENNES, Ind. — Gaisrui 
ištikus namą, dvi nusigandusios 
moterys pagriebė ir išnešė lau
kan didelį ir sunkų pianą. Rei
kėjo penkių didelių vyrų jį at-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joljn į. kubelius
SENIAUSIA Ilt DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

DIENĄ IR NAKTJ
Visi Tel. YARDS 1741-1742

Ą605-07 So. Hermitage Avė, 
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727
~ 4 KOPLYČIOS VISOSE

UyiYCtl CHICAGOS DALYSE

Klausykite musų radio programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto iš WHIP stoties (1520 K.) 

Su POVILU ŠALTIMIERU

Laidotuvių_ Direktoriai

Potvyniai, Audros
Užmušė 8-is

SPRINGFIELD, Mo. — Di
delės audros ir potvyniai už
klupo dalį Missouri ir Arkan- 
sas valstiją, atimdami gyvybes 
8-iems žmonėms. Ozark dis- 
’rikte. daugelis turėjo bėgli iš 
namu, v

Su Kuju Užmušė 
Žmoną

MILWAUKEE, Wis. — 25 
metų Laurel Nonnandiiį pri
sipažino policijai, kad savai
tės pabaigoj jisai su kuju mir
tinai sumušė savo 25 metų 
žmoną, Alice. Priežasties ne-

Vėtra Valstijoj 
Sunkiai Sužeidė 
4-is Žmones

Ir Kitas Lietuvis i
Dėdes Šamo Tarnybą

DOWNEY, III. — Pirmadienį 
iš čia išvyksta į armiją Emil 
Mikolas.

Apgriovė Daug Ūkio Triobesių
SPRINGFIELD, III. — Per 

Sangamon ir kitus Illinois 
centralinius apskričius savai
tės pabaigoj praūžė smarki 
vėtra, kuri apgriovė daug tro
besių ir padarė ūkininkams 
daug nuostolių.

Keturi žmopės buvo sunko
kai sužeisti. Mrs. Mary Wargo, 
ir Mrs. Auna Wašho, taipgi 
viena nežinoma moteriškė 
Thayer’yje, netoli Springfield, 
ir William Gleeson, Illiopo- 
lise.

Nuplėšė 10 Stogų
Graftone, III., vėtra nuplėšė 

10 stogų ir nulaužė daug

“Tuščias” Revolveris 
Užmušė 15 Metu 
Berniuką
Tragedija Lietuvių Namuose.

m e-

Bus Automobilių 
1942 Metų Modeliai, 
Bet ne 1943-čių

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Amerikos Legionas 
Už Konvojus

INDIANAPOLIS, Ind. — Di
džiojo karo veteranų organiza
cija, Amerikos Legionas, dar 
kartą pareiškė savo pritarimą 
kuopilniausiai pagalbai Hitlerį 
kariaujančioms šalims.

Legionas taipgi paskelbė, kad 
pilnai pritaria naudojimui Ame
rikos karo laivų apsaugoti kon
vojus, vežančius ginklus ir ki
tus reikmenis į Angliją ir kitas 
šalis.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

DraugijosNariai.
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_ q vai vakaro ir nagai sutarti
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

DR. MARGERTS
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus. 
Phone YARDS 7299

Ofiso Tel. VIRirlnia 003S 
Rezidenciioe 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.

KITATAUČIAIEAST CHICAGO, Ind. — 
“Tuščias revolveris”, neturin
tis “nei vienos kulkos’’ šešta
dienio vakare atėmė gyvybę 
15-kos metų berniukui, Don- 
ald Savage, 3620 Pulaaki avė., 
Washington High School mok
sleiviui.

Tragedija įvyko Jono Bud- 
žiaus, 18 metų berniuko, na
muose, adresu 3.722 ... Pulaski 
avenue, kur jisai suį Savage, 
ir 19 metų Bennic Barbas, 
3920 Grace avenue, drožinėjo 
medinius revolverius. 

t

“Tikras Gdnklas”
Būdžius kur tai susirado 

seną aprūdijusį . revolverį, ir 
parodė jį savo draugams, “štai 
tikras ginklas. Jis šauna, bet 
jis dabar 
gaiduką... 
gyvas, su 
sulindo į 
ausies.

Inkvestas įvyksta šiandien o 
Savage’o laidotuvės trečia
dienį.

Užlies 20 Akrų , 
Fox Parke

SPRINGFIELD, III. — šešta
dienį kuriam laikui buvo užda
rytas Fox Ridge valstijinis par
kas. Su WPA pagalba valstijos 
viešų darbų departamentas ten 
įrengs 20 akrų ežerą.

Dr. F. Pulsuoki LeVan 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

Valandos nuo 10—12 piety 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
A. Montvid, M. D.
West Town State Bank Bldg.

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valančios:

'Nuo 10—12 vai. ryto, nuo 2 iki 
4 vai. poniet Ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

žada

ADVOKATAI

3

(išskiriant ui ir šešta.)

tuščias. Jis patraukė 
ir Savage krito ne- 
kulka galvoje. Jam 
galvą prie dešines

Visos Auto. Bendrovės 
Pasekti G. M.

arti 47 Street 
Telefonas YARDS 2246 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį.

LA PORTE, Inr.— Proku
ratūra suėmė vietos aludinin- 
kę, 23 m. Sylvia Hoffan, ir 
apkaltino ją išviliojimu nema-

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

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. 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.

Tel. HYDE PARK 3395
Dr. Susanna Slakis

Moterų ir Vaikų Ligų Gydytoja 
Dabar priiminės ligonius namuose 

6733 S. Crandon Avė.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Lt u ?!

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

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

Namų Tel. PROSPECT 1930 *

DR. BRUNO .1.
ZUBRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

x niais pagal susitarimą 
Telefonas REPUBLIC .4688 

Namu Tel. VTNCENNES 5272

Dr. Kari Nurkat 
(NURKAITIS)

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

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

Yards 3089

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

iiviiiiiiiiiiciniiiiitiiiiiiiiiiiiaiiiiaif

Ambulance 
Patarnavi
mas Dienų 

ir Naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

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

_______________ Telefonas YARDS 1419.

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

YARds 1138
YARde 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

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

J. MULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

DETROIT, Mich. -r- Tas nau
jųjų automobilių modelių klau
simas galiau paaiškėjo.

Nebent iškils nelauktos aplin
kybės, automobilių bendrovės 
šiemet dar paleis rinkon naujus 
modelius 1942 metams, bet 
1943-tiems jų nebus.

General Motors korporaciją 
pirmiausiai paskelbė savo nusi
statymą naujų modelių nega
minti 1943, ir ją turbūt paseks 
visos kitos automobilių įmonės, 
kaip Fordas, Chrysler, ir “ne
priklausomieji” — Studebaker, 
Hudson, Nash ir kt.

Mažins Auto Gamybą.
Kol kas visos dirbtuvės auto

mobilius gamins normaliu tem
pu, bet į vasarą gamybą pradės 
mažinti. Su rugpiučio mėnesiu 
viso ją sumažins apie 20%. At
liekamos dirbtuvės ir darbinin
kai bus naudojami ginklų ga
mybai.

Policija Patroliuos 
Fordo Dirbtuvę

DETROIT, Mich. — Po 
smarkaus susikirtimo tarp 
Fordo darbininkų, kuriame 
keli CIO nariai buvo sužeisti, 
valstijos policija dabar dirb
tuvę patroliuos “tvarkai pa
laikyti.”

įPirmadienį prie dirbtuvės 
ir viduj bus apie 60 patrolme- 
nų.

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373 DR. C. Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.

Muzikos Konkursas 
W. Frankforte

WEST FRANKFORT, III— 
čia vyksta pietinės Illinois 
dalies viešų mokyklų balso ir 
instrumentalės muzikos kon- 

žos sumos pinigų iš vyrų, ku-į kursas, kuriame dalyvauja
riems ji /pažadėjo parūpinti , viso apie 3,000 jaunuolių iš 
darbus Kingsbury amunicijos 
dirbtuvėje.

Ji yra prigavusi, sako poli
cija, nuo 300 iki 500 vyrų. Ga
vusi iš jų po $10.

W. Frankfort Granite City, 
CoĮlihsville, Carrolltono, Al
ton, Mount Vernon ir visų ki-. 
tų artimesnių ir tolimesnių 
miestų.

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

K

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 Tel. STAte 757?
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto.

3149 80. HALSTED STREET 
Tel YlOtory 2679
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Bet Tokių Kaip Viktorija Mackevičienė
Viešnįps.

Valgiai tai buvo “kulinarių 
prašmatnumo” pąsiękę. Mįisij 
įiętuvaitėg ne tik kultūringos, 
fcęt ir įdomįos, tad linksmumo 
ir sumoj Ingos kalbos netruko. 
Buvo ponios D. Kųraitiepė, p-lę 
M- Brepząitė, p-ia Ą. l>Jausędįę? 
nė, p-ia Sabina Solis (Viktorų 
Sholio motina — o kas nežino 
Vic Sholį? Jinai prezidentę 
Roosevelto arįiinų namiškių 
tarpe), p-ia Varašius, p-ia Ve
žei (cjęntįsto žmoną) ir keletas 
kitų.

Kai Kįti Pasiekia Turto.
Pavasario saulutė pripildę 

gražųjį kambarį savo spindu? 
liais. Rodos, kad dar daugiau 
graži dieną pridavė saulėto ūpo 
susirinkusioms pas ponią Mac
kevičienę. Apie ja if norisi ra
šyti. Yrą žmonių, kurie pasiekę 
turtę, netenka lygsvaros — ai
tai perdaug išdideja, ar visai 
“susitraukia”, ar pradeda “sa
vęs ieškoti”, kaip išsitarė vienas 
musų humoristų.

Bet ne ponia Mackevičiene. 
Ji turi naturalę graciją ir švel
nintų. Ji visiems lygiai maloni, 
drauginga, be pretenzijų — ji 
mąn ppįpępa punk. Limįbęrgho 
žmoną, buvusių Anne Morrovv, 
kuriu viepas laikraštis apibrėžė 
kaipo “a very gentie lady”.

“Turi Jautrių širdį.”
Ji savo širdies gilumoje turi 

daug jautrumo, jos duosnumų 
žino seneliai ir pavargėliai; lab- 
daripgus darbus atlieka be pek- 
liąipęs. Tąį tikrąi malopi ir gra
žios šifdieiį ppnia.

Balandžio 15 d. popiečio į^pp- 
4įžus ir tų gražių, kųltpriųgą 
aplinkumą, jos yąišingųjną ne
pamiršime, kurios ten dalyva
vome. ‘

-A.4U'- A ■. ■< ■ .
Poniai Viklprjjai IVĮąekoyičįe- 

nei linkirpe visuomet Jiuti to
kiai “grųpipys cliatelaine’’ įr 
niekuomet nepamesti tų gra
žaus phąrąkterįo ypatybių, ku
rių savininkė jį yrą.

Viešnią.

Dėl Karo Žinių 
Pamišo-N usižudė

Chicago, kaipo didžiausia lie
tuvių kolonija, turi didžiausį 
gal skaičių ii* lietuvių moterų. 
Šimtus jų pažįstu. Kai kada 
ima pagundą parašyti apie jas 
savo ♦‘įspūdžius”. Yra jų viso
kių nuo aukštai išmokslintų iv 
išląyinĮų iki paprastų moterė
lių. pef graži pavasario, sąųję- 
ta dięną, yįjipja rašyti apie Įcą 
ęęrs gražaus, švelnaus ir ma- 
lopąųs, tad ir rašysiu apie po- 
ąią Vįktqpj| Mackęvičięnę.

Bąl. 15 (d* PPai sukvietę sa
vo yezidencijon po num. 11$ 
Aikenside, Riversidę, kelioliką 
savo draugių ir pažįstamų, vi? 
sąs lietuvaites į pietus—‘-lunch- 
eonu. Ponų Mackevičių reziden? 
cija tai tikras palociukas, brau-: 
giąi ir dailiai įrengtas ir pasta? 
lytas gražiame erdviame plote, 
Riversidėje. Tame “lunchėone’* 
stalas atrodė it gėlynas, pradeT 
<|ant rudavo krištolo indais ir 
baigiant sidabro servitura.

I ‘a”'+A.
I ALEKSAS JVARKUNAS'

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
bal. 1$ d., 2:30 vai. po pietų, 
1941 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoje, Panevėžio 
apskr., Upytės parapijoj, Aka- 
listų kaime.

Amerikoj išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nuliudime 

mylimą moterį Josęphinp (po 
tėvais Klimkaitę), dukterį Ade
lę Tariėlką ir jos dukterį Bar
borą, 3 sūnūs Petrą, jo moterį 
Lorine ir anūkes—Ezbietą ir 
Pauline, sūnų Aleksą ir Albiną, 
švogeri Kazimierą ir jo mote
rį Elzbietą Rlimkųs ?F J U 
myną' Lietuvoje seserį Oną, 
įos vyrą Kazimierą ir šeimyną 
Evanauskus, brolį Jupzapą ir 
šeimyną ir daug kitų giminiu

Priklausė prie Upytės Kl.
Kūnas pašarvotas namuose, 

41P6. S. Montgomery St. Namų 
tel. Laf. 0646.

Laid. įvyks antrad., bal. 22 
. d.. g:3Q vąį. ryto iš nainų^ į 
rJSefcsito Prasidėjimo paranij'bs 
- brfžnį$į& ^euriofe ati’bė.4 ge

dulingos pąmaįdos už velionio 
sielą, p is ten bus nulydėtas j 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Alekso Tvarkuno 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atgįsyėĮkinimtf.

Nųųudę liekame, 
Moteris, Duktė, Sunai ir

Giminės
Lgid. dir. Liųlevičią ir Evą- 

nauskas ,tel. Laf. 3572.

Chicago “Pavojin
gesnė”, Negu 
Karo Frontas

Ten Sutaupė, f ją Rrąrado
Po keturių frietų tarnybos 

Kinijoje, ątostpgonis Chicagoj 
parvyko mąriųąs Parnegie Yar- 
borough, 21 m. a. Parsivežė iy 
$200 sutaupų.
Stotyj prisistatė du nepažįsta? 

mi auksaburniai agentai, pasiū
lė palošti pinigais — ir į pus
valandį Yarborough $200 nebe
turėjo.

“Ęaro fronte” pinigus sutau
pė, Chicagoj jįp labai greitąį 
išgaravę.

SLA139 Kuopą 
Roseląiįde Rengia 
Gražų Vakarą

Bus Suvaidinta, “Daina 
Be Galo”

ROSELAND. — Malonu pra
nešti roselandiečiams ir visiems 
kitiems lietuviams, kad S.L.A. 
139 kuopa rengia metinį pą? 
rengimų. L.S.M. Ratelis suvąi? 
dins labai Juokingų komedijų 
“Daina be Galo”.

Tas parengimas įvyks sekm.. 
Balandžio (April) 27 d.
m., 6:30 vai. vakare, Darbipįįj- 
kų svet., 10413 So. Michigan 
avė.

Žinutės Apie Namus, 
Statybą t;- - -

NĄUJĄS TEATRAS 
OĄK LAWNE

Prie 95-tos ir Cicero Avė., 
netrukus bus pastatytas dide? 
lis virš 1,000 vietų teatras, 
“Camera”. Kainuos $175,000.
ĘOWMAN STATO DIRBTUVĘ

River Foreste, Bowman Dai? 
ry Co. stato naują pieno pro- 
cesavimo dirbtuvę, kuri aptar? 
naųs vakarinius priemiesčius. 
Kainuos $225,000. Prįe 7524 
Central Avenue.

$152,000 UŽ NAMĄ

T! tttt

SITUATION WANTED REAL ESTATE FOR SALEHELP WANTED—FEMALE
___Darbininkių Reikia

Metropolitan ĮAfę Insurance 
Co., pardavė už $152,0Q0 trijų 
ąukštų rtUĮjąpį nąiųą ties 725?49 
Irving Pąrį Ępąd. Jąme 49 bu
tai ir 3 krautuvės.

Vienu laiku nuosavybės 
tė sieke $600,000.

Dar Viena Geng- 
sjerių Auka

ver-

pytą
k»Įinį ir

py Ęyan> ^§2 sa-
streęt. Mms Prio
lapas, gtajtyjiftm?
fcMfipist iš l?ukg pusės p,pf Jan
gą pasipylė kųĮkps, KŽĮnHŠfja- 
>W!§ ji visoje-

PATYRĘS PENTERYS paieško 
darbo, kas norite gerai atlikti dar
bą, senovišką kainą pigiai, tai šau? 
kitę tuojaus. JOS. AUGAITIS, 1608 
So. 50 Avenųę, CICERO 2633.

REIKALINGA patyrusių OPE
RATORIŲ dėl (corset and brassie- 
res) dirbti ant vienų ir dviejų 
adatų (Zig-Zag) mašinų. 123 North 
Wacker Drive, kampas Randolph 
6 aukštas.

HELJE* yVANTED-MALEFEMALE 
Darbininkų-Darbininkių Keikia

GERI DARBAI GERA 
MOKESTIS 

REIKALINGI VYRAI įr moterys 
į dirbtuves, ofisus, viešbučius ir 
namų darbus.

P ARK
6306 Cottągę Grove. Bank Bldg.

REIKALINGAS ŽMOGUS, kuris 
galėtų pamelžti kelias karves. Ge
ras užlaikymas. Girtuokliai neatsi
šaukite. PEtĖR BERNOTAS,’ Sil- 
ver Lake, Wis., Box 77.

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

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

INSURANCE
4631 S. Ashland Avė.

TeL YARDS 1001.

VAIKINŲ ir merginų 
100 vaikinų ir merginų reikalingą 
išmokti dirbti ofiso arba fabriko 
darbą. Nereikia patyripio—algos nuo 
$14 iki $18. Visi darbai garantuoti'.

TR1ANGLE agency 
25 E. Jąckson Blvd.

13-to Augšto

REIKALINGAS patyręs DIRBTI 
ant (Collor and Cuff and Yoke) 
mašinos. Taipgi ręikalinga kitų pa
tyrusių darbininkų.

MATTMILLĖR LAUNDRY
' 1637 W. Cermak Rd.

PARSIDUODA 12-5 pliatų na
mas, su refrigeracija ir gasiniais 
pečiais kiekviename, 11 Hiatų da
bar išnuomota, arti transportaci- 
jos ir bažnyčių, pigiai priežastis— 
liga. 3214 Mąypole Ąve.

SUSIRINKIMAI
LAISVAMANIŲ ETINĖS KUL

TŪROS Dr-jos pirmos kuopos su
sirinkimas įvyks pirmadienį, ba
landžio 21 d., 7:30 v. vak. L. DarT 
bininkų svet., 10413 So. Michigan 
Avė. Visi draugai ir draugės daly
vaukite sus-me, nes turime laba j 
daug svarbių reikalu apsvarstymui.

Kuopos Sekr., K. Dagis.

REIKALINGA MERGINA arba 
moteris dėl abelno namų darbo, 
ųųosavąs kambarys ir maudynė, 
pastovus darbas prie 3-jų suaugu
sių. 818’ Independence Blvd. KED- 
zie 0649.

PARSIDUODA NAMAS 2 aukštų 
su gfoserne. Biznis išdirbtas gerai. 
Geras pragyvenimas, gera renda. 
Priežastis — nesveikata.

4223 So. Wells.

REIKALINGA PATYRUSIŲ OPEr- 
ratorių ant vieno ir dviejų adatų 

mašinų dėl automobilių sėdynių 
apdengalo. ERO MFG. CO., 714 W. 
Monroe St.

Risi KALINGA moteris dėl abelno 
namų darbo ir prie lengvo valgio 

gyventi, 
$10-12.

virimo, mylianti vaikus, 
maža šeima, geri namai 
Buckingham 0292.

PARSIDUODA 5 kamb. mūrinis 
bungalovv (37^x125) 2 karų gara
žas, furnace šiluma, ąžuolo trimin- 
gai, apdengtas porčius (storm) lan
gai—(copper) skrynės—pečius ir 
irigidaire. Republic 7123.

KAZIMIERAS 
AULAJJSKAS

3mopąi b,ęrųpšiąnt pusryčius, 
ręyęlvęrio kulką gyvybę sau 
atėmė 41 metų chicagietjs, 
Wijliam Pattęrsoh; 1438 Wes:t 
6|st Street. Ji pasąkojfy gąd 
velionis pradėdavo ląbai nprj- 
rriauti, kai paskaitydavo karo 
žinių 'ląikraščįųęse, jp dėl įo 
turbut išėjo iš lygsvaros.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 18 d., 5:00 vai. po- 
iet, 1941 m., sulaukęs 70 m., 
amžiaus.

Paliko dideliame nuliudime 
sūnų Williąm ' ir jo žmoną 
Pąuliną, anūkus: William ir 
Ronald ir gimines.

, Kunąs pašarvotas Goęttert 
koplyčioj, 2046 W.’ 23th Št.

Laidotuvės įvyks antradie
nį, balandžio 22 d., į:0Q vai. 
popiet. IŠ koplyčios bus nuly
dėtas į Lietuvių Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Kazimiero Pau
lausko giminės/ draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
ąutęikti jąm paskutinį patar
navimą ir atsisvėikinim'ą.

Nubudę lįekame:
Sūnūs, Marti, Anūkai ir Gi
minės. ' ""

Laid. Direkt. Goettęrt, Tęl. 
CANAL 0537:

Persiskyrė su šiuo .pąsauliu 
balandžio d., 1:4Q v. ryto, 
19‘41 m/ sulaukus 22 m. arnž. 
gimus Chicago, I11‘, vasaHo 
17, |9Į£Į m.

Palįko didėliame nuįįudjrnę 
vyrą Joną, mptipą Kotriną, 
po tėvais Januškevičiūtę, tė
vą Joną Zinkevičių, 3 brolius: 
Ipolitą, brolienę Julijoną, jo
ną, brolienę Julijoną' ir Juo
zapą, brolienę Elzbietą, uoš
vius Elzbietą ir Joną Dau
nius, švogęrį WHHam ’ Daunį, 
dėdes Karolį Januškevičių ir 
Juoząną Zinkevičių, 2 tefas, 
Oną Kųkevicienę ir julijpną 
Viiiunienę ir daug kitų gi
minių, draugų ir 'pažįstamų.

Kūnas pašarvotas 10838 S. 
Troy Street. Laidotuvės įvyks 
pirmad., balandžio 21 d., 1:00 
vai. popiet. Iš namų bus nu
lydėta į Liet. Tautiškas kali
nes.

Visi a. a. Kotrinos Daunis 
giminės, draugai' fr pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauk lajdotuyęse įę sųtęįlį- 
p jai pašĮcutĮnį patarnavimą 
ir atsisveikinimą. Nuliūdę lie
ka: Vyras, patina, Tėvas,

Laid. Direkt. Ant. tyĮ. į?hfl- 
lips, Tęl. YARD§ 4908.

Bus Ir Šokiai
Rengėjai kviečia visus daly? 

vauti — senus ir jaunus, nę§ 
muzika grieš lietuviškus ir 
amerikoniškus šokius ir visi tu
rėsite progos pasišokti.

Ypač nuoširdžiai kviečiami 
SLA T39 kuopos nariai atsilai
kyti ir paremti kuopos reika
lus, taipgi ir visus apylinkių 
lietuvius kviečia skaitlingai al- 
siląnkytjt;J^ųs yaigytj ir gerti 
kiek til< kas norės. ' h

J. P.

Continental Gan 
Didina Dirbtuvę 

• ' i *

Clearinge, ties 54Q1 W- 05||| 
strcet, Continental Can Compa- 
ny ruošiasi statyti nauja dirb
tuvę, užimąųpių 23Q^lffQ nd. 
vietos.

Tai štai Jąų |r 
Vienas Pirmųjų 
Piknikų —

įvyta fisRužės Phęrty

j“u gsml1*
PUflŠmū flabinasį 
spflMBlfy lR|y>iai šigilę-
■*1|S KURPIU Vž — l£i-
tqs Hiiltai iy 'a«'wi sHpiMgiRs

MiPS‘0 gyypRtpjąj, piiYĮĮFgįĮpi 
durnų ir dulkių tvankiu oru, 
skubinsis į laukus sekmadienio 
sulaukę, kad atsikvėpti ir pasi
džiaugti atgijusia gamta.

Nuotaiki gepęj, pąžmonys ię 
draugiškųipas visiems malopys, 
ypač tarpp žyflįnčių obelių, vyš
nių, kriaųšjų if |<itų augalų.

Rengia LSS-LDD.
Kur-gi rasi gražesnę vielų 

kaip Pilkip spdp, į.ibpr[y fifpve 
vadinamam, ~ ge^užėg 1$ die? 
ną, nuo pąt pytoiŲi ypjųnįoą. 
Tą dieną apąj-Į gapifos 
šalų, bus dar įp ?IP9?
nes linksminsis iš šoks, kiti dai: 
nuos ir baliavos — nes tai ge
gužinė— piknikas. Jią bus ank
styvas, draugiškas, ' jąuįgis — 
visiems susitikti malonu bus. 
Nepamirškite dienos, gegužės 
18, Liberty Grove, Willow 
Springs. Rengia Lietuvių Socia
listų Sųjungos centralinė ir Lie
tuvių Darbininkų Draugijos 4 
fcnop0s, bendrai. Kvieslys

Pasisekė Linksmai

aŲYKŲŲfTTE MĘ^Liet. 
Ajp. pjiąčią KljRjįg į'ųyo pa- 
rRggp yakaią M- W $•> vie' 
tinę? w&pijo§ svetopj-

VeiMs išpili
‘ięMi, ir

Veika- 
las susidėjo iš dainų ir kome
dijos. Veikalas buvo gražiai 
pei’statytąsl1

Žmonių 1 prisirinkusi pilna 
sygtąįpg gę^josi prazjų Pasta
tymu. fo 'yęįkąĮų buyę šo^iąi.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1941 Mętąms
DR-STES TAUTIŠKA GARSUS 
VARDAS LIET. IR LIETUVAIČIU 
VALDYBA 1941 METAMS: Pirmi

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

REIKALINGA moteris dirbti ra
kandų fabrike, pastovus darbas ir 
gera alga. 2647 Arthington St.

SAVININKAS TURI sutvarkyti 
palikimą. Pigiai parduos 2 aukštų 
namą po 6 kamb. kiekvienas. Šal
dytuvai, gasiniai pečiai, hot water 
Šiluma, 2 automobilių garažas, prie 
mokyklų, bažnyčių, gero susisieki
mo. šaukite po 7 vai. vakarais.

JUNiper 3776.

Diena Iš Dienos
■ f •

Ksiėiųe Leidinius 
Vedyboms 

(CjįjpĄGfiJE)
EflVi'ąm G. Ricanes, 35, 

Mary Walsh, 25
Robert Juraška Jr., 23,

Alins CUjnąs, 21
YfinHusi; ?:i, su 

lisfpls Qis«Įii9W.ski, 20 
ifisppli Manius Jp-, 3b »h Mil- 

(Ired P. Ramib ?7
c. fialas, w pi|- 

8sįiį» R- Valiflstas, Ų>
Vefce ^hiljingę, <11, su Anflsta- 

VprflHia>
Viflcent Pft|lefįpį|)j, 24, ąų A|‘- 

PS 2f

SU

SU

Reikalauja 
Perskirų

, G- K»SRer 1HIU BPIlia- 
mli1 B- Kawpr

Jjucille Skihy pųo JęsęplĮ 
Skįlty

GIMIMAI
CHICAGOJE

SŲPĘPAITĮS, Mn Jr,.
aveWP> SRė tateB- 

illia 4> $ Ad<ž!P-
ĮUQ0TITUS, Bgpjiayą J., 

2354 South Pakley avėnue, gi- 
Hl« l£QY9 ChgrJpg ję
wy- ' „

42nd Street, gimė kovo 24, tė 
vai: James ir mįian.

'it-

Remkite tuos, kurie 
, garsinasi

3508 W. 61st St.; Nut. 
-J. Yuskenas, 2547 W. 45th 
Fin. rast.—Bruno Judeiko,

J. Yuš-

L. ŽAGARIEČIŲ KLIUBCk VAL
DYBA 1941 METAMS: P. ^krląus- 
1 kąą—Pinp., 2U09 N, Clevelarid 

Avė.; A.. Niprikas-r-Pirm. pagelb;,’ 
1303 S. Pulaski Rd.; J. Ketura
kis—Nut. rašt., 1525 S. 51st St., 
Cicero, III.; Stella Kasper—Fin. 
rą|t., 3155 Sį. Emerald Avė.; E. 
‘ Rąmasąųgkienė—Kontrolės rašt., 
1218 Sq. indą,pendence Blvd.; 
St- Nįprikąs— Kasięrius, 3824 

Dąodor pL. Indiana Harbor, Ind.; 
įįaįps glpbėjąi: J. Balakas, 1414 
Sq. 49(h Ct./ picero, III, Alfons 
Mąsiųlią, 32§2 So. Halsted St.; 
B. Gurskienė, 3252 So. Halsted 
St.; Koresp.—K. Balčiūnas; Mar
šalka, 3521 W. 3$th PI- Susirin
kimai lajkoipi yjęną kartą į mė
nesį, kąš ketvirtą sekmad., pir
mą’ yaįąndą popiet, Hollyvvood 
§ve|., 2417 St.

D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
VALDYBĄ ' 1941 METAMS: Pirm.
—Janulis, “3430 S. Mor
gan St. f Pirm. pagelb.—J. Mazi
liauskas, 3259 So. Union Avė.; 
Nut. rašt.—P. Killis, 3347 South 
Lituanica Avė.; Finansų rašt.— 
Mąrt. Z. Kądziauskag, 5328 W. 
&3rd Pįącę,' Cicero, lįl.; IžcHniiį-

Vicė-prėz., 1531 So. 50th Cdurt, 
Cicero, III.; Helen Chapas—Prot. 
rašt., 2441 W. 45th Place; Dr. 
F. A. Zubas—Finansų rast., 4276 
Archer Avė.; Dr. M. T. Strikol 
—Klubo gydytojas, 4645 So. Ash- 
ląpd Avey “ TęL Prospęct 1930; 
tąijl J. Hidikąš—Įžainiįikas, 3354 

s- Dagis -^-Kontrolės rast, 2902 W. Per-

praęk’ Jakavičia—Kontfolės ko
misijos pirm., 2857 So. Emerald 
Avenue; Michael R. Kazunas — 
Klubo legalis patarėjas, 69 West 
Washington St., Tel. Central

LĮUBO VAL- 
S: Prm.—An- 
123 Lyndale 

y Sobol, 1927
N. Callfornia Aye., tęl. Armitage 
4290, Rait.r—M.Ghepul, 3327 Le- 
Moyne st., tel. Spaulding 7903; 
Įžd. kąs.—L. Striupas, 3636 North 
Ąve., tęl.' Spaulding 0745; Fin. 
jįSUrB.'-Rogers, 2345 N. Kedzie 
Aye.", rel. spaulding 3180; Kas. 
glob.—A. Lungevicz, 1814 Wa- 
bansia Avė., tel. Humboldt 2285; 
Kas. pagelb. — S. Buneckis, 3327 
Le Moyne St., tel. Spaulding 
7903; Maršąlka — A. Kuprevičia, 
3448 Le Moyne St. Susirinkimai 
atsibuna kas pirmą ketvirtad.,

REIKALINGA mergina dėl abel- 
no namų darbo ir valgio virinio, 
nuosavas kambarys, nereikia skalb
ti. Geri namai. $10-12. 520 Oak St., 
Winnctką 1746, \Vinnetka.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS BARTENDERIS 
viduramžis ir negirtuoklis. Savinin
ką galima matyti 1 vai. popiet.

' ' MRS. BALSIS
7401 So. Chicago Avė.

REIKALINGAS PAVIENIS vyras 
įvairiam ūkio darbui. Gera alga, 
darbas visam metui, šaukite po 8 
vai. ryto. CRAwford 1959.

REIKALINGAS ŽMOGUS ma- 
lįavoti namą iš vicjaųs, $14.00 sa
vaitei ir valgis. 6424 Eggleston 
Avenue. Tel. NORmal 6902.

REIKALINGAS DARBININKAS 
dirbti už janitorių. 6424 Eggleston 
Avė. NORmal 6917.

REIKALINGAS INDŲ PLOVĖ
JAS (dishwasher), moteris arba 
vyrąs. 3480 Archer Ąve.

BUSINESS CHANSES 
Biznio Progos

GROSERNĖ IR BUČERNĖ, 20 
metų išdirbta, parsiduoda sų na
mu. Kaina numažinta greitam par
davimui. 16’12 So. Wašlitenaw. tel. 
ROCkwęll 5649.

PARSIDUODA 5 KAMBARIŲ 
mūrinis bungalow su flątu b'ęismen 
te. “Stoker” šiluma, apleidžia mies
tą. Atsišaukite vakarais Mrs. Spe- 
cial, 7210 So. Fairfield Avė. Repub
lic 5535.

EXTRA.
Parsiduoda užeiga Marųuette 

Parke. Pigi kaina. Viskas yra jiau- 
jaiįsips mądos. Prašau atsiląpkytį į 
Naujienas Box Ž477.

PARSIDUODA TAVERNAS GE- 
rai augantis biznis su 6 amb. fla- 
tp; 4632 N. Kedziė.

PARDAVIMUI Midvvest bučernė 
ir grosernė su namu, ant gatyės kur 
uždrausta kitą biznį atidaryti. 2 lo
tai žemės. Biznis išdirbtas. Iš prie
žasties ligos viena moteris negali 
apsidirbti. Parduosiu pigiai. Sau
kite telefonu Palisade 4633.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė. Kitos bučernės nėra per 3 blo
kus. Pigi renda. Sagina\v 8112.

PARSIDUODA PIGIAI gerai iš
dirbtas tavernas, su visais įrengi
mais. priežastis — pašauktas ka
riuomenėn 1726 So. Halsted St., 
CANal 2480.

PARSIDUODA TAVERNAS ant 
Bridgęporto, senai išdirbtas bizpis.

3337 So. Litųąnica fĄve.

PARSIDUODA GROSERNĖ, Meat 
Market, Gjenęrąl ^rą^tuvė!?. ElęĮc- 
triški įrengimai, gerai prekėm ap
rūpinta. Bargenas. YARDS 0419.

parsiduoda GERAS TAVER
NAS, gerai išdirbtas biznis, gatve- 
karių nnija, prie kampo. 1724 W. 
47th St. * ' * ‘ ‘

TAVERNAS IR VALGYKLA ant 
rendos. 1J42 So. Ganai St. AtsišauF 
kitę L. A. SCHIFF, 3535 W. Roose- 
vęlt Rcį., CĄW(pr4 5310.

GREITAM PARDAVIMUI gro- 
sernė. Gerą! išdirbta vietfŲ Taipgi 
pąpdavimui greitai 2 lotai.

3847 66th St.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PARSIDUODA 2 AKHV DARŽO- 
vių ir vištų iarnia, gristinis kelias, 
elektra, netoli 95 gatvčs ir Morgan 
Parko. $756; $15u įmokėti—kitus 
$10 į mėnesį. Box Ll, 1739 So. Įial- 
sted Street.

UŽ $1500 NAŠLĖ parduos 80 ak
rų fąrmą su gerais budinkais, gy
vuliais ir padargais. Skubinkite— 
GROvehill 1965.

PARSIDUODA DARŽOVIŲ pAR- 
ma, šiaurryčiai nuo Wolfe ir Noith 
Avė. Gera vieta dėl vištų auginimo. 
Grįstas kelias, elektra, arti busų ir 
mokykio—$73o—$75 įmokėti, kitus 
—$5 į mėnesį. Box W-2, 1739 Sp. 
Halsted Street.

PARSIPUŲDA 300 akrų, 60 ak
lį apdirbta, 240 akrų pušyno. Nė
ra budinkų. $3,500—Central Wis- 
consine. Atsišaukite 4071 N. Ken- 
mbre.

PARSIDUODA pertaisyta 3 aįnų 
vištų iarnia, gera žemė, namai gali 
būti pertaisyti į 6-šius kamb. Jau
nos vištos, grįstas kelias arti 111 
gatvės ir Soudi West Highway — 
$2,750 lengvais mėnesiniais išmo
kėjimais. Bok 22K, 173 9b. Halsted.

ŠIA NEDĖLĮĄ aš turiu gęrų 
farmų nuo 2b iki 2u0 akrų, kam 
nenusiperkąle vieną iš jų kaipo in- 
vestmentą. Esu spęcialįstąs ant far
mų žemės. |L H. Hąlladay Realtor, 
Clinton, Michigan.

PARSIDUODA naujas 6 kamb na
mas, su daržovių farma arti North 
Av., 10 min. nuo Hariem Avė. Žemi 
taksai, grįstas kelias, gera žemė, 
elektra ir gasas — prie autobusų 
trąnspartacijos ir mokyklos—$1,97j 
—įmokėti $275 — kitus $22 į me
nes j. Rox A-70, 1739 S. Halsted St.

PARSIDUODA dęl sunkaus dir
bančio darbininko, vištų ir karvių 
butai, P/& akrų geros žemės, grįstas 
kelias, 5 min. nuo 63-Čios ir Dar
iem Avė. Elektra—$1250—$250 įmo
kėti—kitus $15 į mėnesį. Box (Hi-Z. 
1739 Sp. Halsted Street.

PARSIDUODA 2 akrų augštos že
mės prie Roberts Rd. ir 87 gatyės 
—grįstas kelias, elektra—$875—$175 
įmokėti—kitus $10 į mėnesį. Box 
V-16, 1739 S. Halsted St.

SOįL—FOR SĄ^E 
J uodženąis—Pąręhvimui

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

Prisfatbm visur.
CHARLES GAVCUS, 

South West Highvay ąnd 
Harleni Avė., ’ W<jrth, Ilk 
Tel. WENTWORTH 7942 

arba WORTH 103.

JUODŽEMIS MAIŠYTAS SU 
HUMUS—1 bušelis ................... 25c
5 bušeliai už ..............   $1.00
10 bušelių už ...................... $1.50
Perkraųstymąs pigiai—Anglis Jie
siai iŠ mainų. " '

STANLEY GAVCUS 
110 So. Ridgehmd Avė., Worth,ĮlL

VyROtESALEFURNITURE*"

MOKĖDAMAS CASH— ' 
už rakandus, sutaupysi nuo 40 
iki 60%. Mes pristatome bilę kur. 
Pašaukite ar rašykite dėl "daugiau 
informacijų, yįęn t|k nacional&i 
žinomi daiktai randasi pas mus.

6343*Bo. Wėstern A Ve., 
Chicago, UL Rmjhllc flOfl

. ■ «' £35/1'.? ’ I y 90- 121 UVOrE
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SAIKŲ IŠRINKO TAUTIŠKU KAPINIU 
DIREKTORIUM'

Lotų Savininkai Išrinko ir Darbininkus Kapų 
Puošimo Dienai

X. Saikus, gerai žinomas 
North Sidčs veikėjas, vakar 
popiet laivo išrinktas Lietuvių 
Tautiškų kapinių direktorium.

Jisai gavo apie 40 balsų 
prieš komunistų kandidatų 
Gegužio 25 balsus.

Saikus buvo išrinktas už
pildyti vietų neseniai mirusio 
direktoriaus M. Lubino, ir tar
naus direkcijai 2 metus.

Dabar Tautiškų kapinių di
rekcija sudarys sekanti asme
nys: A. Tamkevičius, prez.; 
K. Stuparas—vice-prez.; P. 
Daubaras—iždininkas, ir Ma- 
lekonis, Balcbunas, Rubinas 
Rimkus, Skutas ir Saikus.

Lotų savininkų mi t i n g a s 
įvyko Lietuvių Auditorijoj, 
vakar po pietų. Pirmininko 
pareigas ėjo K. Stuparas; jisai 
buvo išrinktas tvarkos vedėju 
didžiuma balsų. Tai vietai 
taipgi kandidatavo komunis
tas, V. Andrulis.

Lotų savininkai taipgi išrin
ko darbininkus kapų puošimo 
dienos iškilmėms, kurios šie
met įvyks penktadienį, gegu
žės 30 dienų. ' V.

Sako, Radę Vaistus 
Aukštam Kraujo 
Spaudimui Mažinti

Dar Nebaigė Bandymas.
Keli mokslininkai iš Illinois 

universiteto medicinos mokyk
los raportuoja, kad jie turi su
radę, bet dar nėra pilnai išban
dę, skystimo, kuris sumažina 
aukštų kraujo spaudimų. Jį ga
mina iš inkstų, ir vadina ‘ffrė- 
ninu”.

Bandymai su kralikais, pelė
mis ir kiaulėmis parodo, kad 
vaistai gerai veikia. Bet dakta
rai dar tęs bandymus su gyvū
nais per vienus metus, pirm 
negu pradės “reninų” naudoti 
žmonėms.

Nustatys Visų 
Policistų Kraujo 
Rūšį —

Darys Visų Analizą
Sunkiai sužeistam žmogui 

kartais skubiai reikia kraujo 
— ii' tokiuose atsitikimuose 
greičiausiai galima prisišaukti 
policistų pagalbos. Jie sveiki, 
stiprus vyrai, ir kraujo mielai 
sutinka duoti.

Pagalbų Pagreitins
Kad tokią pagalbų pagreitin

ti, policijos departamentas ruo 
šiasi padaryti visų policistų 
kraujo analizų ir nustatyti ko
kioms rųšims jie priklauso.

Taip dalykų sutvarkius, po
licijos departamentas žinos ko 
kios rųšies kraują kas turi, ir 
kraujui prireikus, žinos kurį 
policistą tranfuzijai pasiųsti.

Dar Negavote? 
Nesirūpinkite — 
Gausit!

šįmet Aukštesnės
Apskričio iždas jau per ke 

lias paskutines dienas siuntinė 
ja 1940 metų real-estate, taip 
gi personai property, mokesčių 
sąskaitas. Jas jau turėjo gauti 
Hyde Parko, Rogers Parko ii 
kelių kitų apylinkių namų sa
vininkai.

Netrukus ateis sąskaita h 
jums — jeigu jos dar negavo
te.

šįmet real-estate taksai tru
putį didesni negu pernai.

Wisconsin Steel, 
Deere Kompanija 
Pakėlė Algas

Taipgi Lion Oil.
Po 10c., valandai algas savo 

darbininkams pakelia Wi >con- 
sji Steel Company liejykla, ku
rių kontroliuoja International 
Ilarvester Bendrovė.,

Po 5 c., valandai darbinin
kams pridėjo Deere and Co , u- 
kio mašinų kompanija, kuri tu
ri dirbtuves Moline, III., Water- 
loo, Iowa, ()ttumwa, la., Ilori- 
con, VVis., ir Syracuse, N. Y.

Po 5c., pridėjo ir Lion O 1 
Refin.ng Company.

Pasirašė Naują 
Sutartį Siuvėjų 
Pramonėj

Pakėlė Algas Suknelių 
Siuvėjams

šeštadienį buvo pasirašyta 
nauja sutartis, tarp Internatio
nal Ladies’ Garment Workers 
ir suknelių siuvyklų organiza
cijos, Chicago Associrftion of 
Dress Manufacturers. (Apie su
tartį jau buvo pranešta šešta
dienio “Naujienose”.)
Nauji Patvarkymai Nesusipra

timams Spręsti
Ji apima apie 6,000 darbinin

kų. .Siuvyklos sutiko pakelti at
lyginimą mažiausias algas gau
nantiems siuvėjams, taipgi įve
dė kelis naujus patvarkymus 
nesusipratimams spręsti.

Nauja Sutartis Su Pullman 
Vagonų Ko.

Naują algų sutartį šeštadie
nį taipgi pasirašė Brotherhood 
of Sleeping Car Porters ir Pull
man miegamų vagonų kompa
nija.

Žaibas Nutrenkė 
Mergaitę 

--—......... —
Padegė Dirbtuvę, Išvartė

. 'Rekliamas / Į 
šeštadienio naktį, apie 11-tų, 

Chicagoj kilo trumpa, bet ga
na smarki audra su perkūnija. 
Tuo laiku namo tuo laiku ėjo 
14 metų mergaitė, Phyllis Hoff - 
man, nuo 2309 S. Tripp. Bet 
ii namų nepasiekė. Ties 2749 
S. Tripp avenue, ją nutrenkė 
žaibas.

Perkūnija taipgi padegė che
mikalų dirbtuvę, ad. 2638 N. 
Pulaski, ir prie Archer ir Ash
land išvartė garsinimų pasta
tus.

Palaidojo Areną, 
Užmušėjo Neranda

Kamantinėjo Tris (Brolius
Graceland kapinėse šeštadie

nį buvo palaidotas italų laik
raščio redakk>rius John F. Are
na, kuris buvo nušautas perei
tą trečiadienį.

Kamantinėjimui policija bu
vo suėmusi tris brolius, James 
Truppa, Dillon Truppa ir Tho- 
mas Truppa, bet vėliau visus 
paleido.

Capone Sėbrai
•

Visi trys broliai buvę Capone 
jaujos nariai, o vienas jų tar
navęs už šoferį Arenai.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE” 

Jaunas Lietuvis 
Dailininkas
Stipend. Finaluose
Jurgis Kačergis — “Janitorių 

Parodoje”
šeštadienį Chicagos Dailė? 

Institute, Monroe ir Michigan, 
buvo atidaryta, taip vadinama 
“Janitorių Paroda”.

Tai rinkinys paveikslų ii 
skulptūros, kuriuos sukorė jau 
nieji instituto studentai. Jie va
dinami “janitoriais”, kadangi 
jie u< mokslą moka atlikdami 
įvairius darbus institute. Jį va
lo, tvarko paveikslus, šluoja 
grindis, etc., svajodami, kad 
vieną gražią dieną jie paliks 
garsus dailininkai.

Iš Waterbųry, Conn.
Savo svajones netrukus ga

li išpildyti vienas tų “janito
rių”, lietuvis Jurgis Kačergis, 
kuris irgi turi išstatęs kuri
nių toje “janitorių parodoje”. 
Jis yra pasiekęs finalų Dailės 
Instituto kohkursė, kurio pir
moji dovana yra metinė “ke- 
iaujan.ti stipendija”, duodanti 

progą laimėjusiam dailininkui 
studijuoti kitose garsiose Ame
rikos dailės mokyklose ir už
sienyje.

Iki Gegužės 3
Linkime Kačergui geriausio 

pasisekimo. Jis paeina iš Wa- 
terbury, Conn. •

Paroda užtruks iki gegužes 
3 d. Kai kurioihis dienomis 
įžanga į Institutą nemokama.

Garsinkites “N-nose”

Bridgeportietįs 
Šiandien Chicagos 
‘Majoras”

Miestas švenčia “Jaunimo” 
Savaitę

' Chicagoj e dabar švenčiama 
“Jaunimo Savaitė”. Įvykiui pa
žymėti majoras Kelly šiandien 
“paveda” jaunuoliams miesto 
valdytą, ir jie miestą per visą 
dieną “valdys”.

Majoru bus 18 melų beriliu 
kas iš Pridgeporto, Edvardas 
Pacholski, iš Valentine berniu
kų kliubo, 34th ir. Emerald 
avenue.

Jisai turės ir jaunuolių su
darytą “kabinetą”, kuris jam 
padės miestą “valdyti”.

Teisėjas J. T. Zuris 
Sonsteby Laido
tuvėse

Garbės Grabnešys
Miesto teisėjas John T. Zu

ris buvo garbės grabnešys vy
riausio teisėjo John J. Sonsteby 
laidotuvėse, kurios įvyko šešta
dienį, Mount Olive kapinėse.

Laidotuvių apeigos įvyko 
Oriental konsėstorijoje, 915 
North Dearborn Street.

Sonsteby mirė pereitą antra 
dienį, širdies liga.

Apskričio Ligoninėje 
Pasimirė Jonas 
Miknevičius

Buvo Suparaližuotas
Naktį iš šeštadienį į sekma

dienį Cook County ligoninėje 
pasimirė senas chicagietis, Jo
nas Miknevičius, 913 Cullerton 
avenue.

Valionis buvo apie 60 metų, 
ir sirgo ilgą laiką.- Jisai buvo 
suparaližuotas.

Ilgai Gyveno Bridgeporte
Vienu laiku jisai ilgai gyve

no Bridgeporte, ir ten su bro
liu Vincu užlaikė maisto krau
tuvę. Bet depresija juos sunai
kino. Keturi melai atgal mirė 
Vincas Miknevičius, o velionis 
dar stūmėsi gyvenime, bet gy
veno labai vargingai.

Paėjo Iš Liudvinavo
Jisai paėjo iš šimulių Kaimo. 

Liudvinavo parapijos, Mariam- 
poičs apskričio. Buvo giminai
tis, Juozo, Vinco ir Jono As- 
cillų.

Laidotuvėmis rūpinsis Juo
zas Ascilla, kuris vėliau praneš 
jų smulkmenas.

Apiplėšė Butą 
Brighton Parke

Vagys pasivogė $200 ir rūbų 
bei kitokių daiktų už $500 iŠ 
buto Anthony Ostrowskio, gy
venančio adr. 4636 South Alba- 
ny avenue. Apiplėšimas įvyko 
šeštadienį.

$50,000 ALGOS CHICAGOS 
GATVEKARIŲ PREZIDENTUI

Charles W. Chase, naujai pa
skirtas Chicagos gatveikarių 
bendrovės prezidentas, gaus 
$50,000 algos į metus. Algą pa
tvirtino fed. teisėjas Igoc.

1 f-*

Gen. W. Sikorski 
Chicagoj -- Lenkų 
Premjeras

“Kariaus Iki Galo”
Soldier’s Field lauke vilkai 

po pietų įvyko iškilmingas pri
ėmimas gen. Wladyslaw Sikor- 
skiui, nepriklausomos Lenkijoj 
valdžios, Londone, premjerui.

Jis čia atvyko organizuot 
lenkų paramą Lenkijos armijo* 
likučiams, kurie dabar kariau 
ja Libijoje, ir gina Angliją nut 
vokiečių aviacijos.

50,000 Lenkų Anglijoj
Anglijos armijoje yra apie 

50,000 kareivių, ir apie 2,00( 
lakūnų, kurie daugiausiai gin<- 
Londoną nuo nacių bombone 
šių. Ta “Lenkijos armija to 
kariaus”, kol “reikės kariaut:
— kol naciai bus supliekti”.

Siūlo “Federaciją” Su 
Lietuva

“Lenkijoj, sako, dideli nera
mumai, ir Hitleris ten turi lai 
kyti 37 divizijas kariuomenė:
— apie pusę miliono.”

“Po karo, pareiškė Sikorski 
jisai stengsis sudaryti Lenki 
j os-Lietuvos-Jugoslavijos - če 
koslovakijos Federaciją”.

Vakari! Užvakar 
Chicagoje

•
• Aliejinio pečiaus sprogimas 
smarkiai apgadino Drafto raš
tinę No. 27, adresu 6243 South 
Ashland avęnue. Išnešė langus 
ir apgriovė įrengimus. Sunaiki
no dalį dokumentų.
• Finansieriai apskaičiuoja, 
kad didesnių korporacijų už
darbiai 1910 melais buvo apie 
16.5% aukštesni negu 1939 me
lais. Daugiau uždirbo nežiūrint 
didesnių mokesčių, kuriuos tu
rėjo mokėti pereitais metais.

O Kriminalis teismas šešta
dienį atrado kaltais du chica- 
giečiUs tavernų apiplėšimu. An
tradienį teisėjas Miner paskirs 
jiems bausmes. Jie yra, Joseph 
Mannina, 2321 W. North avė., 
ir Elmer Hanse!, 4247 West 
Division Street.

• Vakar rusai, graikai, bul
garai ir armėnai Chicagoje 
švente Velykas. Prie Harrison 
ir Halsted, kur yra graikų cen
tras, įvyko labai iškilminga pro
cesija.

• Du vyrai užpuolė Anthony 
Dolce, vaisių pirklį, nuo 98 So. 
W.ater Market. Atėmė troką, 
$400, ir skaudžiai sumušė. Pra
mušė jam galvą.

• Chicago Music College rū
muose, 64 E. Van Buren Street, 
nuo septinto aukšto į eleveite- 
rio šulinį įkrito ir užsimušė 10 
metų mergaite, Felicia Bugaj- 
ski, 2238 N. Walton Street. Ji 
ką tik išlipo iš eleveiterio eiti 
pas mokytoją piano pamokai. 
Turbūt, eleveiterio durys neuž
sidarė, mergaitė neteko lygsva
ros ir krito į šulinį.

• Karo departamento atsto
vai per gegužės ir birželio mė
nesius lankys Illinois, Wiscon- 
sin ir Michigan universitetus 
rekrutuodami jaunus vyrus ka
ro aviacijai. Kandidatai turi tu
rėti du metus universiteto 
mokslo.

e Bloomingtone, III., buvo 
suimtas 30 metų chicagietis, 
Richard Robert McClain, 2908 
S. State Street. Jisai kaltina
mas falsifikavimu atsakymų 
anketos savo drafto tarybai, 
lisai be to, užsiregistravo fik
tyviu vardu.

• Nuo Kedzie ir Grenshaw 
gatvių kas tai pavogė pieno tro
ką. Už kiek laiko pienininkas 
John Caminker, 1426 South 
Christiana Avė., jį atrado ne
toliese, bet nebebuvo 7 kvor
tų grietinės, 3 tuzinų kiaušinių, 
r 6 sv. sviesto.
• Du vyrai ties Grenshaw 

(ir vėl Grenshaw?) ir Kostner 
pagrobė fotografą John Horak, 
2412 South Harding Avenue, 
nusivežė jį j Jolietą, atėmė $325, 
ir ten išmetė jį iš automobi- 
io.
• Apskričio ligoninėj mirė 

Bruce Swanson, 40, ir Henry 
lohnson, 65, 3448 Prairie, abu 
lutomobilių sužeisti.

• Ateinantį pirmadienį Chi- 
:agos Civic Operoje įvyks įdo
mus masinis mitingas, kuria
me kalbės gen. Frank Aiken, 
Airijos karo ministeris. Jisai 
liškins Airijos poziciją Euro
pos kare.

Žuvo 4-i Žmonės 
Vienas Chicagietis

4 žmonės, tarp jų vienas chi- 
mgietis, buvo užmušti dviejų 
lutomobilių susikulime, prie 
Saginaw, Michigane. Chicagie- 
;is buvo Alois P. Mollitor, 5154 
■lutehinson.

Kiti trys buvo michiganie- 
*iai George Clark ir jo hno- 
ia Leah, iš Flint, ir John J. 
Fowney, iš Grosse Pointe, Mich. 
- y-. '    — — .— . .

Garsinkitės “N-nose”




