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GRAIKAI NEPAJĖGIA SULAIKYTI NACIĮJ
Karalius ministeriu pirmininku paskyrė 

Emanueli TsouderosC

. BALKANŲ l FRONTE NUO BOLŠEVIKU PABĖGO ADV. POŽĖLA

ATĖNAI, Graikija, baL 21 d. 
— Graikų ir britų kariuomenes 
kovoja su vokiečiais Termopilų 
tarpeklyj. Vokiečių tankai ban
do veržtis j pietus, bet britų 
artilerija pastojo jiems kelią.

Britų ir graikų kariuomene 
parodė daugiau ■' drąsos karo 
lauke, negu vokiečių kariuome
nė, bet pastarųjų skaičius, yra 
žymiai didesnis ir britai nepa
jėgia sulaikyti besiveržiančių 
nacių. Kovos vyksta įvairiose 
fronto vietose, išnaikinami iš
tisi vokiečių batalijonai, bet jų 
vieton siunčiamos naujos jėgos, 
kurios priverčia britus ir grai
kus trauktis atgal.

Termopilų tarpekly vyksta 
istorinės kovos. Vien tiktai vie
name mūšyje britai numušė 16 
nacių orlaivių, bet anglų avia
cija nepajėgia sustabdyti nacių, 
nes jų orlaivių skaičius yra de
šimteriopai didesnis.

šiandien vokiečiai paėmė La
nda miestelį ir prasiveržė 40 
mylių į pietus. Graikams ir bri
tams bus sunku sulaikyti vo
kiečius nuo Atėnų, neis’*'šia 
kryptimi nėra stipresnių kal
nų. V"

Graikų karalius ministeriu 
pirmininku paskyrė Emanueli 
Tsouderos. Jis pasakė kalbą, 
kurioje graikams liepė tęsti ko-

NACIAI APSUPO TŪKSTANČIUS BRITŲ
Graikų kariuomene 

bejėgė
BERLYNAS, Vokietija, bal. 

21 d. — Vokiečių propagandos 
agentūra skelbia, kad graikų 
fronte vokiečiams pavyko ap
supti kelis tūkstančius britų.

Goebbels tvirtina, kad jiems 
nėra išeities ir visi bus priver
sti pasiduoti.

Tie patys šaltiniai tvirtina, 
kad graikų kariuomenė jau yra 
visiškai išvargusi ir negali rim
tai pastoti kelio vokiečių moto
rizuotoms divizijoms.

Italai bombarduoja 
graikų salas

ROMA, Italija, bal. 21 d.
Italų karo aviacija smarkiai 
bombardavo kai kurias graikų 
salas. Ypatingai smarkiai nu
kentėjo įtaka.

Italams pavyko apsupti dalį 
graikų kariuomenės. Ji bus pri
versta pasiduoti, jeigu nespės 
laiku išplaukti.

Italai bombardavo Graikijos 
pakraščius ir sunaikino daug 
graikų laivelių, kuriais karei
viai manė bėgti.

Amerikos visuomenė 
neinformuota

BERLYNAS, Vokietija, bal. 
21 d. — Vokiečiai skelbia, kad 
Amerikos visuomenė buvo blo
gai informuota apie karo padė
tį Graikijoj.

Amerika nustebs, kai sužinos 
kaip vystėsi karo operacijos 
Balkanų frontuose. Dėl kariš
kų sumetimų vokiečiai kol kas 

vą. Tvirtina, kad Jungtines Vai 
stybės ir Didžioji Britanija pri
žadėjusi graikams padėti, todėl 
galutinas laimėjimas bus graikų 
pusėje, nors kova bus labai 
sunki.

LONDONAS, Anglija, bal. 21 
d. — Britų kariuomenė Grai
kijos frontuose traukiasi atgal, 
nes negali pastoti kelio šarvuo
tiems tankams ir nepaprastai 
dideliam nacių aviacijos skai
čiui.

Korespondentai tvirtina, kad 
graikų vyriausybė mano persi
kelti Į Kretos salą ir iš ten di
riguoti kovą prieš vokiečius 
Kalbos apie karaliaus norą ras
ti būdą susitarti su vokiečiais 
neatalinka tikrenybę. Graikų 
karalius ir visa vyriausybė yra 
paisryžusi tęsti karą.

ROMA, Italija, bal. 21 d. — 
Karo pranešimas tvirtina, kad 
italų kariuomenė jau užėmė vi 
są Albaniją. Italai džiaugiasi, 
kad jų kariuomenei pavyko iš
vyti graikus iš mažos albanų 
žemės. Italai atgavo karo pra
džioje atrastus uostus ir kon
troliuoją visą juros a pakraštį.

Italai skelbia, kad jiems pa
sisekė įveikti graikus keliuose 
mūšiuose, bet nieko nemini 
apie vokiečių kariuomenės veik
smus.

negali viešai paskelbti kai ku
rių svarbių davinių.

Jie bus paskelbti, kaip tik
tai bus baigtos karo operacijos 
Balkanuose.

Britai padegė Koel- 
ną ir Brestą

LONDONAS, Anglija, baL 21 
d. — Britų aviacija sukėlė la
bai didelius gaisrus Koelno mie
ste- ir Bresto uoste.

Sunaikinti karo medžiagos 
fabrikai Diuseldorfe, padegta 
žibalo atsarga Rotterdame ir 
paskandintas vienas nacių lai
vas Norvegijos pakraštyje.

Buvo užpulti keli nacių lai
vai Olandijos pakraščiuose ir 
padegtas nacių aerodromas 
Caen miestely. Praeitą naktį 
sugrįžo visi britų orlaiviai.

Darlanas derasi 
su vokiečiais

VICHY, Paryžius, bal. 21 d. 
— Hitleris dar kartą pasiūlė 
Petainui derėtis dėl galutinos 
taikos su Vokietija.

Hitleris pageidauja, kad La- 
valiui butų duotas svarbus po
stas ministeriu kabinete. Hitle
ris sutinka sumažinti karo kon
tribuciją ir paleisti 50,000 pran
cūzų karo belaisvių, kurie da
bar dirba Vokietijoj.

Hitleris nori gauti Syriją, 
kai kurias Afrikos kolonijas ir 
karo laivyną.

--------------------------------------------- ‘
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Hitleris remia gen.
Antonescu

BERLYNAS, Vokietija, bal. 
21 d. —- Užsieny paleisti gan
dai, kad Hitleris nepasitiki Ru
muniją diktatorium, neatatin- 
ka tikrenybę. ^Vokietija nori 
StąbilįzųąŲ padėtį-. \J3alkanuose 
ir gen. Antonescu skaito kra
što vadovu. r..

Geležinės gvardijos gandai 
apie Antonescu bendradarbiavi 
mą su sovietais yra blogos va
lios išmislasŲ sako naciai.

— — ............. —.1.1. ■ I. ,■■■■!, Į

Uždaryta Rumuni- 
jos-Vengrijos siena

1 ■ ■

BUDAPEŠTAS, Vengrija, bal. 
21 d. — Vengrų vyriausybė pa
skelbė,, kad nutrauktas visas 
susiekimas per .Vengrijos ir 
Rumunijos sieną.

Rumunijos pusėje vyksta la
bai smarkus susišaudymas. Pa
sakojama, kad Rumunijos gele
žine gvardija sukilo prieš dik
tatorių Antonescu.

Geležinės gvardijos nariai 
nori pabėgti į Vengriją, bet 
diktatoriaus policija jų neišlei
džia.

Jugoslavijos kara
lius pasiekė Je

ruzalę
VICHY, Prancūzija, bal. 21 

d. — Iš Syrijos šiandien ateina 
žinios, kad Jugoslavijos kara 
liūs orlaiviu vakar pasiekė Je
ruzalę. Pakeliuj jugoslavų or
laivis buvo užpultas ir smar
kiai apšaudytas.

Užmuštas vienas Simovičiaus 
kabineto narys, bet nepaskelb
tas žuvusiojo vardas.

Paleistas Amerikos 
misionierius

ADDIS ABEBA, bal. 21 d 
Addis Abeba kalėjime britai 
rddo Amerikos misijonierių, 
Douglas Henry, kuris italų sė- 
nAi buvo kalinamas.

Italai jį kaltino pagelba bri
tams, bet nieku negalėjo įro
dyti' . savo tvirtinimų., Kalėji
me buvo daugelis fąšiątų kali? 
namų piliečių. 7 ; ? :

SUDERINTA KANADOS-J. V. APSAUGA

Išsigelbėjo daugelis 
lietuviu . * • _ !_

BERLYNAS, Vokietiją, bal. 
21 d. — Teko patirti, kad iŠ 
Lietuvos pabėgo buvęs socialis
tų veikėjas advokatas Požėla. 
Jis buvo vidaus reikalų minis
teriu Mykolo Šleževičiaus kabi
nete. Lietuvos visuomeniniame 
gyvenime buvo pasižymėjęs 
žmogus.

Dekanozovas buvo pakvietęs 
adv. Požėlą ministeriu kabine
tui sudaryti, bet jis atsisakė 
tarnauti okupantams, todėl ir 
buvo persekiojamas.

Užsienin pabėgo ir buvęs vai-

Prezidentas tarėsi 
su premjeru King
HYDE PARK, N. Y., bal. 21 

d. — Prezidentas Rooseveltas 
ilgai tarėsi ž su Kanados prem
jeru Kanados ir Jungtinių Val
stybių apsaugos reikalais.

Skelbiama, kad prieita labai 
svarbių nutarimų. Suderintos 
abiejų valstybių ginklų gami
nimo programos ir abu -kraštai 
nutarė pagreitinti britams tei 
kiamą paramą. \ '

Kanada teiks Jungt. Valst. 
ginklams gaminti reikalingą 
medžiagą ir gaus pagamintus 
ginklus.

Jungtinės Valstybės 
gaus aliuminijaus
HYDE PARkTn’. Y., bal. . 21 

d. — Jungtinės Valstybės gaus 
iš Kanados aliuminijaus ir ki
tos žalios medžiagos už 300 mi
lijonų dolerių.

Rooseveltas susitarė su prem
jeru King ir dėl krašto apsau
gos nuo galimo bombardavimo. 
Susitarimas padarytas principe, 
bet specialistai turės išdirbti 
visas susitarimo smulkmenas.

Tartasi apie kovos pralaimė
jimo galimybes Europoje ir nu
tarta bendrai gintis.

Kongresan pasiųs
tas mokesčių planas

WASHINGTON, d. C., bal. 
2*1 d. — Kongreso finansų ko
misijos pirmininkas Doughton 
paskelbė, kad vyriausybė pa
siuntė planą naujiems mokes
čiams rinkti.

Doughton atsisakė duoti pla
no smulkmenas, nes tatai be
reikalingai sukeltų kai kurių 
piliečių nerimą.

Dėl plano dar galutinai ne
sutarta ir jis gali būti pakeis
tas. Komisija tarsis dėl šio pla
no ir tiktai vėliau informuos 
spaudą.

---- ————
Hillman nesipriešins 

1 gamyboskontrolei
WASHINGTON, D. C., . bal>. 

21 d/‘^» SMney-ČRillman šian*- 

clien pareiškė, kad jam neat 
rodo baisiu dalyku, jeigu vy
riausybė paimtų savo kontro- 
lėn kai kurių fabrikų vedimą.

Taip galėtų pasielgti tais at
vejais, kur negalima rasti bū
das susitarti.Mėl prasidėjusių’ 
streikų. /

Valdžia galėtų laikyti fabri
kus tiktai šiam nepaprastam 
stoviui esant.

Britams liepta par
duoti akcijas

LONDONAS, bal. 21 d. — 
Britų vyriausybė įsakė įvai
rioms britų bendrovėms par
duoti valdžiai Amerikoj vei
kiančių firmų akcijas.

Britai nori 'mokėti karo iš
laidas minėtomis akcijomis.

Kai kurios akcijos yra in
vestuotos Jungtinėse Valsty
bėse, o dauguma yra pietų 
Amerikos geležinkeliuose.

Britai apšaudė Ame
rikos laivą

JERSEY CITY, N. J. —bal. 
21 d —Keleivinio laivo Sibo- 
ney kapitonas tvirtina, kad 
du britų karo laivai paleido 
tris šuvius į laivą netoli Eu
ropos vandenų.

Kapitonas manė, jog tai bu
vo nacių piratai, bet e vėliau 
patyrė, jog tai buvo britų ka
ro laivai.

Atvykus į Bermudų salas 
kapitonas įteikė britams grie
žtą protestą.

Britai bombarduoja 
Sollumą

. .............. I X,.

KAIRAS, Egyptas, bal. 21 d: 
— Britų karo aviacija smar
kiai bombardavo Sollumą ir vi
sas jo apylinkes. Ten buvo su
traukti dideli vokiečių kariuo
menės daliniai,

šiandien vokiečiai nedrįsę 
atakuoti Tobruko. Iš paimtų ne 
laisvėn italų patirta, kad na
ciai planavo stiprų puolimą To- 
brukui paimti, bet jų operacL 
jos buvo išardytos. -

Italai nepatenkinti naciais, 
nes vokiečių tankai Juos 'app 
šaudė.- ■

Ispanijos socialistui 
atimta pilietybė

MADRIDAS, Ispanija, bal. 
21 d. — Ispanijos teismas 
atėmė pilietybę pagarsėjusiam 
socialistui Lilis de Araąuislan 
kuris karo pradžioje buvo am
basadorium Paryžiuje.

Konfiskuotas visas Araquis- 
tain turtas ir 15 metų laiko- 
larpyj jam uždrausta sugrįžti 
į savo kraštą.

Tuo pačiu'metu atimta pL 
lietybe komunistei Dolores 
Ibarruri (Pasionaria) ir ko
munistų agentui Alvarez dėl 
Vayo.

Italai Abisinijoj ne
pasiduoda

ROMA, Italija, bal. 21 d. — 
Mussolini gavo vicekaraliaus 
Aosta telegramą, kurioje tvir
tinama, kad jis nepasiduosiąs 
britams.

Britai pasiūlė Aostai mest 
ginklus, jeigu nori, kad etiopą 
neišnaikintų italų kolonistų, ap
sigyvenusių Abisinijoj.

Aosta 'visą atsakomybę uz 
etiopus sumeta britams ir žada 
kovoti ligi paskutinio prieš bri
tus.

ROMA, Italija, bal. 21 d. — 
Vakar britai bandė išlaipdinti 
stiprius kariuomenės burius 
Bardijos apylinkėse, šios opera
cijos jiems nepavyko, nes ita
lai su vokiečiais atmušė britus 
atgal.

Dalis išlipusių britų pateko 
vokiečių arba italų nelaisvėn.

stiečių liaudininkų žemės ūkio 
ministeris Audėnas-Audickas.

Dąlis lietuvių išsigelbėjo iš 
bolševikų užsirašydami vokie
čiais ir išvažiuodami užsienin 
kartu su vokiečių kilmės pilie
čiais.

Darbininkai neturi 
poilsio

KAUNAS, Lietuva, bal. 21 d.
— Gelžkelių valdyba priėmusi 
nuostatą, kuris sako, kad va
gonai privalo būti iškrauti per 
dvi ar tris valandas, nežiūrint 
ar tai butų diena ar naktis.

Tačiau stotis iš anksto ne
praneša kada vagonai atvyks. 
Po keletą dienų vagonų stoty
je visai nėra, o kai pradeda ei
ti, tai stotį užgrūda.

Darbininkai priversti dieną 
ir naktį saugoti kada vagonai 
ateis į stotį.

Kaunui nepristaty
tos malkos

KAUNAS, Lietuva, bal. 21 d. 
.rr-r-Gatežinkelių valdyba pasiža
dėjusi Kaunui pristatyti reika
lingą malkų kiekį.

Tam tikslui buvo paruoštas 
planas ir sutarta su visais val
džios. atstovais, bet iki šiam 
metui nei trečdalis plano ne
įvykdytas.

Vaidyba pranešė, kad atvyks 
26 vagonai malkų. Darbininkai 
pralaukė ištisą dieną, bet minė
ti vagonai neatvyko. Darbinin
kai už praleistą laiką negauna 
atlyginimo.

Skundžiasi patys 
komunistai

KAUNAS, Lietuva, bal. 21 d.
— Bloga geležinkelių santvar
ka skundžiasi patys komunis
tai.

Kl. Talkus komunistų “Tie
soje” atspaude straipsnį, kuria
me nurodo visą eilę nenorma
lumų, kurie daromi darbinin
kams bereikalingai varginti. Jis 
pabrėžia, kad toki reiškiniai yra 
neleistini geležinkeliuose.

Verta pastebėti, kad vyriau
siuoju geležinkelių valdytoju 
yra rusas Lochmatov. Jis visą 
netvarką ir įvedė.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
' ■'■■■■• R. ' •

— Vokiečiai skelbia, Kad baigus graikų karą, bus užpultas 
Gibraltaras. Praeitą savajtę Hess matėsi su gen. Franko, pa
reikalavo, kad Ispanija prisidėtų prie “ašies” ir įsileistų 90,000 
lacių. Gen. Franko uždarė sieną su okupuota Prancūzija.

— Horija Simą randasi Vokietijoj ir nacių sluoksniuose 
kenkia generolui Antonescu.

— Anglai pasiruošę sutikti nacių invaziją, kuri yra pa
ruošia.

— Turkai mano, kad 8 ar 10 savaičių laikotarpyje vokie
čiai puls Turkiją.

— Vokiečiai labai nepatenkinti britų kariuomene Irako val
stybėje. šiandien pareiškė šiuo reikalu griežtus protestus.

— Senatoriai nepatenkinti Roosevelto paruoštu mokesčių 
įstatymu, nes numatyta sumažinti ir senatoriams algos.

— Vokiečiai skelbia, kad britai traukia savo kariuomenę 
Iš Graikijos. Naciams pavyko paskandinti penkis britų laivus 
graikų vandenyse.

— Britų ir graikų kariuomenė sulaikė nacius Termopi- 
luose./. “ .

— Lybi jo j vokiečiai nustoju pulti ir nacių aviacija beveik 
nesirodo. Britai naudojasi proga ir duoda vokiečiams smar
kius smūgius visuose uostuose.
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HIGAGOS LIETUVIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių Ir Kultūros Draugija. 

Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street. Telefonas Canal 0117
VALDYBA:

iždininkas 
itisaš 
Sj trUstRos

- NAUJIENOS, Chicago, III.
GEORGE CHERNAUC- 
KAS PIRMOJ VIETOJ
Šioje vietoje jdu blivd hašyta, 

kad plačiai člilcdgiėČ aiiis pažįs
tamas George Ghernauckas vi
sai netikėtai stbjb Į va j‘ninku 
eiles ir per kelias d .-fenas įrašė 
į draugiją net 18 naujų narių.

Iki š oi lai pasil eka rekor
das, kadangi nė vienas kitas va- 
jininkas tiek narių nuo kovo> 1 
d. neįrašė.

VAJAUS REIKALAI
Kalbėk inė šldip, kalbėkhiife 

taip, o kiekvienos organizacijos 
svarbiausias tikslas yra gauti 
kiek gailina daugiau ndrių.

Organizacija tik tąsyk gei 
klestėti, kai į ją rašomi nauji 
nariai. Ypač toks ang inas yra 
būtina sąlyga pašaipiųjų orga
nizacijų.

Jei pašalpinė Organizacija su
stoja augusi, jei ji neganu 1 
naujų narių, tai jos ate,t s ne
kokia. Visiems juk žinomas

ga
ly-

PRAŠO aplankyti
Pereitos savaitės galb iš ligb- 

hhiės grįžo namo (3031 S. fehib- 
rald Avė.) Agota Kašarauskas, 
musų draugijos narė. Jai buvo 
padaryta operacija.

Pažįstami ik draugai yra pra
šomi ją ąbldiikyii.

cijd praranda d.dėsnį ar mažes
nį nuošimtį ndrių. Vieni nariai 
miršta, kiti šiaip dėl įvairių 
priežasčių išsibraukia. To nega
lima išvengti. Š ai kode! labai

K. KAIRIS, prezidentas K; AUGUSTj
P. J. RIDIKAS, Vice-ptęžidentas P. GALSKiS,
V. MANKOS, sekretorius P. MILASev

P. MlLLER, ilhatišil šekretbrius.
DR. MONTVIDAS. Dr-joS Daktaras, K. GUGIŠ, Br-jos Advokatas 

RI.MI ami .........  t Mnl irt ■ A  1 . I -

Iš CHlCAfiOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
PASTOGES 

tu-

padengiamas. O tą nuostolį 
lihia padehgti tik tada, Jei
gUhižacija įrašo hatijų nar ų 
Tačiau rfeikaliriga rie tik nuos
tolis padengti, bet ir pervirš’s 
liirėti. Tik lokiu atveju brgani- 
zacijh auga.

Chicagoš Lietuvių Dratig ja 
per pasktlIiHiUš kelis metus 
I r< ipė ypatingą dėmelį į naujų 
įtarių gavimą. Tam tikslui bu
vo rengiami kontestai, kurie 
ddvė neblogų rezidtatų. Patyri
mas parodė, jog reikalinga vi
są laiką italtjų įtarių įrašymu 
rūpintis. Kai veikidnta plan li
gai. kai Itirlma tinkamų žmo
nių, kurie 'Sugeba gauti naujų 
nariu, tai ir rezultatai yra ge-

tetarti

—SAVAITRAŠTIS—

“ARGENTINOS
LIETUVIŲ 
BALSAS”

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Doleriu

Galima išsirašyti per “Nau
jienas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

Per paskutinius kelis metus 
turėjome nemažą būrį kontes- 
lantų. Vieni jų pasidarbavo 
datigimt, kiti mažiam Dėl vie
nokių ar kitokių aplinkybių 
vieni jų nebegali rodyti didesnį 
aktyvumą, o kiti dirba visą lai
ką. Tai rodo dabar prasidėjęs 
vajus.

Jau e’ria antras vajaus hie- 
riiio. Iki šiol gauti rezultatai 
rodo, jog vajaus reikalai nėra 
blogi. O kas bus toliau, to, ži
noma, niekas negali pasakyti.

ADOMAS MORKŪNAS

“A. L Balsas”
Biienos Aires, Argentina

mėgsta

parapi- Į 
rankas

žmonės
jis niekam nepa- 
nesibijo teisybę

pasislėpę jį
savo
jį į

į AR ŽINOTE KĄ
£ RAŠO

i “KELEIVIS”
■Z Ar žinai, kodėl vieni jį gi- 
■■ ria, kiti keikia, bet visi mėgs- 
jC ta jį skaityti?
f Net kunigai
JjZ studijuoja, nors
Z" jonims draudžia
į paimti.

J“ “Keleivį”
■Z dėl to, kad
5 taikau j a ir
■J skelbti.
? Žmonių mulkintojus ir ap- 
■č gavikus jisai lupa be jokio 
$ pasigailėjimo.

j" Be to, jame rasi visokių pa- 
į tarimų, pamokinimų, gražių 
į eilių, įdomių paveikslų ir ži- 

nių iš viso pasaulio.
\ Kainuoja tik $2.00 metams.
■č Adresas toks:

| “KELEIVIS”
J 253 BroadWay,
;! SO. BOSTON, MASS.

“Jei Hš nedirbsiu, ta1’, ntalytl, 
nieko gerb ir nebus’\

rhas Morkūnas, susyk atnešęs 
šešis naujus ap’ikdnlus į drau
giją. Ir dar kok us dplikanltis! 
Seniausias iš visų šešių yrd 
metų amžiaus.

Kas sake, kad jaunų darių 
negalima gauti?

Adomas Morkūnas perui*"“.? 
konicsle laimėjo pirmą 
jis įraše daUgiau narių nei 
vienas kitas kontestantas. 
židrėsiibe, kaip jam seksis 
me vajuje. Pirmenybės jis 

! kas neturi. Tiesa, jis buvo 
negą ėjęs, todėl ir darbas kiek 

' šusitrukdė.

uitame
vietą:

bilb

siu

sti-

ARŪNO RIMKUS

Tai naujas milsų draugijos 
narys. Nors jis jaunas, bet jau 
turi gražią Šeimyną: jauną 
žmoną ir dvi jaunutes dukteris 
(keturių metų Ruth ir 15 mė
nesių Betty). Netrukus į drau
giją žada įstoti jo žmona, o taip 
pat ir sesutė.

P-as Rimkus yra pavyzdin
gas ir sėkmingas biznierius: jis 
laiko smagią užeigą adresu 944 
W. 35 th Place. Būdami toje 
apylinkėje, neužmirškite pas jį 
užsukti: busite patenkinti jo 
mandagiu ir draugišku patar
navimu.

EDWARD RULIS

Parko jaUiiUolis. Nors jis ir vi
sai jaunas, bet jau biznierius, 
būtent, RUliš Tavcrn savinin
kas.

Jo Užeiga pasižymi tiib, kad 
tėn visada linksma ii* nuobo
džiauti nereikia. O pats šeimi
ninkas yra tikras džentelmenas.

tlžeigoS adrėsas — 6425 S. 
Ashlhnd Avė.

DE KALB, ILL.

Sėkmingas kultūros draugijos 
vakaras.

Balandžio 19 d. suomių sve
tainėje įvyko De Ralb Lietuvių 
Kultūros Draugijos parengimas 
ir vakarienė. Susirinko per šim
tą žmonių;

Tokiai mažylei lieldvių kolo
nijai sutraukti š’mią žmonių —

Juo labiau, kati oras pasilaikė 
labui ^bjaurus, -r- lijo kaip iš 
vietlro. Del to lietaus vienas ki
tas farmerys negalėjo atvykti. 
. Programą pildė chicagiečiai 
ir eicetiečiai: Molis, Brooks, Al
dona Grigonis, Josephine Millc- 
riutė (iš • Evanstoho), Algirdas

Vokiečių Bombos Supurtė Londoną

hmhi

*AtMtENU-ACME Tolephota 
tlgiiihgėsidi ir, gelbėtojai tarp Londono gatves griuvėsių, 
įx) nacių oro atakos, kuri užsitęsė astuonias valandas. Tai 
bjauriausias iš visų užpuolimų kuriuos Londonas pergy
veno šiame kare;

H

,,,

•į:

&&&

>X^‘

Dainuos Brighton 
Park Moterų Choras

Gimnazistės”, “Dėdė” Vaite
kūnas, šposai, Dramos, Mu
zika.
Šiandie, 7tą valandą vakare, 

iš stoties W.G.E.S., 1390 kilo- 
cycles, įvyksta reguliaris antra
dienio radio . programas, kurį 
jau 12ti metai leidžia Peoples 
Furniture Gompany Krautuvė, 
4183 Archer Avenue.

Kaip ir visuomet, taip ir šian
dien programas bus ypatingai 
gražds ir įdomus. Gerai išla
vintas Brighton Park Moterų 
Choras ir “Gimnazisčių” har
moningas duetas padainuos gra
žių dainelių. Dramos artistai, 
juokdariai ir “Dėdė” Vaiteku-

Antrad., balandižo 22, 1041

our olJ

BEATRIČE 
17 !•*•!» 
I297S

AMBASSADOl 
21 |«wer» 
*39™

DVI PAVYZDINGOS 
KRAUTUVES

4184 Archer Avė
3142 W. 63rd St.

Švęs 25-tas Sukaktuves
Programų vedėjai praneš ge

rų žinių iš Peoples Krautuvės, 
kuriai šiomis dienomis sukan
ka 25 metai nuo įkūrimo ir 
sėkmingo visuomenei tarnavi
mo. Prie atžymėjimo šio sidab
rinio jubiliejaus Peoples Krau
tuvė yra stropiai prisirengus 
pasiūlyti didžiausių vertybių.

Atidaro Laivyno 
Mokyklą

M

DOCTOR’S AMAZING LIQUID
GREAT SUCCESS FOR

SKIN TROUBLES
(externdlly caused)

No matter what you’ve tried without 
Buccess for unsigntly surface pimplee, 
jlemishes and similar skin irntations, 
įere’s an amazingly successful doc- 

■ of’s formula—powerfully soothing 
Liauid Žemo—which ąuiekly relieves 
itening soreness and starta right in to 
help nature promote FAST neallng. 
30 years continuous sucCess! Let 
Zemo’s 10 different matvelously effec- 
tive ingredients help YOUR skin. 
Also ointment form. Severe caaea 
may need Extra Strength Žemo.

Brazis ir jo žniotiu bei Vespen- 
deraitė. Prograiiia susidėjo iš 
dainų, šokių, o dėde Brobks pa
krėtė juokų.

Paskui buvo smagi vakarie
ne.

Buvo ir sveęių^~ iš kitur. Iš 
Chicagos Dr. A. Montvidas ir P. 
Miller; iš Auroros ponai Slan
kai ir Laurinai; iš Waukegano 
p. J. Sldškus: n

INDIANA HARBOR, IND

Pasimirė Jėndš Ragelis.
Pasiihirė Jomis Ragelis, Chi- 

eagos Eietuvių/Draugijos narys.
Velionis peHfhitigelį metų lai

kė valgomų daiktų krautuvę. 
Blivo lai rimtas, draugiškas ir

lonijai lai bus tikrai didelis 
nuostolis.

Velionis priklausė kelioms or
ganizacijoms, jų tarpe ir vietos 
kultūros draugijai. Ldidotnvėš 
įvyksta šiandien. kuftdš bus iš 
lydėtas iš Oleska laidotuvių į- 
staigos (3934 Elm St.) 10:30
vdl. ryto. '

Velionio Ragelio šeiniai reiš
kiame gilią užuojautą.

NAUJI NARIAI
Per paskutines kelias dienas 

įsirašė šie nauji nariai:
Aldona Brazis
Albert Samoska 
Bruno D. Sidabras 
Isabella Puiszis

Bruno Rimkus
Edward Bulis

Skelbtinai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra

MADOS

Turtas Virš$5,500,000.00
c

r

i 
t
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COAST 
TO 

COAST!

5 S

3 
C

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų 
MOKAME DIVIDENDŲ 31/2

Pirkite tose krautuvėse, 
rios garsinasi “NAUJIENOSE

I FEDERA.L .SAVJNG 
š ---- ~7~- - - and . -..........—
i LOAH ASSOClATIONoFChicagd 
Ė JUSTIN MACKIEWiCH, Preš.
i 4192 Archer Avenue

hm

4686

Sunkiai Sužeidė 
Brightonparkieti

BRIGHTON PARK. — Prie 
namų, adresu 4150 So. Rock- 
well Street, du nežinomi vyrai 
užpuolė ir peiliu subadė kairią
ją ranką 28 metų Joseph Za
leckiui.

Jis guli apskričio ligoninėje. 
, ’ ; { > *. ' • , • j ’ ° l -

Chicagoje, Randolph gatvės 
prieplaukoje, taipgi Detroite, 
Toledo, ir St. Louise karo lai
vynas atidaro mokyklas kari
ninkams ir mechanikams, taip
gi elektro-technikams lavinti.

Kursai užtrunka 16 savai 
čių.

Apart Apsaugos, Turime O ji r n Art A n n 
ATSARGOS FONDĄ Virš»HJUjUlJUiUU

Susivienijinias Lietuvių Amerikoje yra di
džiausia lietuvių organizacija. Tai lietuvių 
apdraudos tvirtovė Amerikoje. Tai lietuvių 
brolybės fraternalė organizacija. SLA trokšta 
dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais vienon didelėn ir gražion šeimy- 
non. Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau
jiems nariams priimti.

Susivienijimas iš apdraudos riedaro sau pel
no, todėl Siisivienijime apdrauda yra pigesnė. 
Bet Susivienijimas teikia lietuviams daugiaus, 
negu apdraudą. Susivienijimas veikia kultū

rinėje dirvoje, stiprina lietuvybę Amerikoje ir rūpinasi bendrais 
lietuvių reikalais.

Dabar visose lietuvių kolonijose darbuojasi šimtai SLA. orga
nizatorių. Kai vienas tų organizatorių atsilankys į jūsų namus, pa
klausykite jo patarimo—prisirašykite prie Susivienijimo su 
savo šeimyna.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

307 West 30th Street, New York, N. Y. 
' 1 ' 1 ■ • 11 ---L-----

visa
No. 4686 — Išeiginė suknelė. Su
kirptos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46 ir 48

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

JACK SW1FT
m

i
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Antrad., balandižo 22, 1941 NAUJIENOS, Chicago, III. .

IR KIEKVIENĄ DIENĄ

JUMS NEREIKIA

TURTŲ

GARDŽIUOTIS

ŠVELNIU

SKONINGU

(Old (Quaker
3 už 25

Kvorta

Paintėi $f05

Hejna Bros

Gaisras yra jūsų namo didžiausias
PRIEŠAS!

Spausdinam palaiko

arcus

šaukite CANAL 8500
Garsinkitės “N-irose

Visose Vaistinėse ir 
Smulkmenų Krautuvėse

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

Apkain.
Nemok,

Tel.
VIRginia 

1515

4030
Archer Avė,

Reikalui Esant šaukite:
Tel. Lafayette 1310

PLAKATUS, BILIETUS 
BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

3451
Archer Avė,

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

kitus Ministrus (97

kita išimtimi: Liet įi
ma tomais 

suras-

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

KAINUOJA MAŽIAU
NEGU ■ i/1 j 
porai g/įia

Nudažyti /f
Langines /f
Su Dažais /l&S

PREZIDENTO SMETONOS ATVYKIMO 
PROGA

• NEREIKALINGI 
riai turėtų būti 
laukan
išstato gaisro pavojų

Televhoto
Durbin dabar

TONY LUKOŠIUS
» Geriausias Brighton Parko

DRABUŽIŲ
! VALYTOJAS

ATYDŽIAI tėmykit, kad 
švarumas butų 
mas apie namus

“RASOM VISOKIĄ APDRAUDĄ”
1739 SOUTH HALSTED STREET

Kamb. 806 
antrad. ir 

iki 7 v. v.
—Antras Aukštas

žemiaus dedame straipsnį, kurį mums atsiuntė 
Lietuvos Pasiuntinytė Wash:ngtone. šios dienos Ap
žvalgoje yra padaryta dėl jo keletas pastabų. Pilnes
nį atsakymą įdėsime, kuomet bus atspausdintas vi
sas straipsnis. —Redakcija.

m u ir Kariuomene. Už jas aukš
tesnių funkcijų Konstitucija ne
numato, aukštesnių ir negali 

Respublikos Pre
zidento aktas reikalingas Minis
tro Pirmininko arba atitinka
mo Ministro parašo” (74 str., 
pirma pastraipa), tačiau: “Resp. 
Prezidento aktas, kuriuo skiria
mas ar atleidžiai.nas Ministras 
Pirmininkas arba Valstybės

damas sutikimas iškelti Min. 
Pirmininkui arba V. Kontrolie
riui byla dėl tarnybinio nusi
kaltimo. Ministro . Pirmininko 
arba kito Ministro parašo ne
reikalinga.” (74 str., antroji pa-

NAUJIENOS 
1739 South Haht.J StraiA 

CHICAGO, ILLINOIS 
m Canal M00

Lavmdale Dental Lab
30 N. DEARBORN

Atdara iki 6 v. v
Ketvir.

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

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

Sekm. 10 iki 4.

© Gatvėj pavi tąsi krilškoi 
susižeidė ir vakar pasimirė 72 
metų senelė, Mrs. Slava 
Schalz, 1314 North Damen avė

niai ir hėpi incipinini. Ministras 
Pirmininkas yra kaip ir altcr 
ego R. Prezidentui, kadangi ly
di visur, kaip aukščiau parody
ta, jo žygius, jo aktus, savo pa
rašu. Jis betgi atsakingas Pre
zidentui ir Seimui. Visa našta 
Valstybes reikalų gidą tokiu 
bildu ant Ministro Pirmininko 
pečių, jis, Prezidento įgalioja
mas, sukioja valstybes vairą.

(Bus daugiau)

Modern Roofing Co.
1821 SO. I,AWNDALE AVĖ.

J. and C. Sarockas, sav.
Visas darbns garantuotas. Turime 
visokių ruAių stogų. Pašaukit mus 
šiandien dėl nemokamo apkainavi- 
mo.
Tel. CRAWFORD 0619

— Pilnai Apdrausti —

tai yra jų nuopelnas 
krizui valandoje. Prezidentas A. 
Smetona, kaipo Respublikos 
ginkluotų pajėgų vyriausias va
das, ir gen. K. Musteikis, kaipo 
Krašto Apsaugos Ministras, ne
įstengė krizio momentu paveik
ti į Merkio vyriausybės narius 
ir karo vadovybę užpuolikams 
ginklu pasipriešinti, lyg pralai
mėję nelygų mūšį, turėjo aplei
sti karo lauką (Lietuvą) ir jie
du pasitraukė į užsienį, — kai 
kita Lietuvos vyriausybės dalis 
pasiliko karo lauke (Lietuvoje)

I užpuoliko-nugalėtojo “malonė
je”. Nei Prezidentas Smetona

°N ^HISKEY-Z

lĮRnitn^* o,t*

Tokios tad yra p’rmaeilės va
dovavimo Valstybei Prezidento 
funkcijos, pasireiškiančios jo 
teisiniame santykyje su Seimu.

popie- 
išmesti 

nes namuose jie

5. Ministras Pirmininkas va
dovauja Respublikos Vyriausy
bei, bet ne visai Valstybei. An
tras asmuo valdžios ierarkijoje 
yra, be abejo, Ministras Pirmi
ninkas. Jis “vadovauja Vyriau
sybei ir jai atstovauja” (94 
str.). Konstitucija retai jį tepa
mini, tačiau jo svoris labai di
delis: jis sudaro Ministrų Tary
bą, pristato ją tvirtinti R. Pre
zidentui (97 str.), veda ją vie
ninga linija (16 str.), jai visur, 
kur tenka, atstovauja, j un pir
mininkaujant, jo priežiūroje 
svarstomi Ministrų Taryboje vi
si valstybės reikalai, principu

FOR NEW

PACKARD - CHRYSLER - PLYMOUTH

NAU.TTENU-ACMEJ

Garsioji filmų dainininkė Deanna
jau Mrs. Vaughn Paul. Paveiksle, ji su vyru plauna ves 
tuvių pyragą. Vestuves įvyko Hollywoode, ir buvo ne 
paprastai iškilmingos.

RYTINE RADIO 
VALANDA 

— iš stoties —

W.G.E.S.§
Kasdien nuo 8:45 v. ryto 

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vat vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

nuoi/ni mcia gausi rAbKuLĄg^ 
nuo 5 iki 20 metų.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATTON 

OF CHICAGO 
Mokame 3V6% Dividendų 

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

"virs8 $1,000,000.00

tituc’niai pakeitimai lengvai iš
aiškinami susirūpinimu dėl vy
riausybės pastovumo ir baimės, 
kad pakrypimas į bolševizmą 
vėl neatgytų. Per 14 metų po 
1926 m. posūkio metų bolševiz
mo slibinas atrodė nepavojin
gas ir taip faktinai buvo. Rei
kėjo svetimai jėgai įsimaišyti į 
Lietuvos reikalus, kad raudonas 
slibinas prisikeltų. Tas ir įvyko 
1940 metais birželio 15 d.

3. Prezidentas Smetona ir 
Krašto Apsaugos Ministras Mu
steikis reikalavo pasipriešinimo 
ginklu. Kitaip ir negalėjo būti: 
tai buvo jų konstitucinė parei
ga. Tačiau jų balsas nepaveikė 
į A. Merkio ministrų tarybą, su 
viena
vos Ministrų Taryba 
dar tikėdama į galimybę 
Ii kokį nors modus vivendi su 
Sovietų Sąjunga* pakrypo į ne
sipriešinimo ginklu pol'tiką.

Lietuvos vyriausybė p. Mer
kio asmeny, — vyriausybė su
klijuota iš atstovų trijų peliti
nių stovių, — užklupta kar.š- 
kai nepasiruošusi, nebeįveikč 
suorganizuoti pasipriešinimo, 
nebeįstengė nei reikiamo pro
testo pareikšti, tik du aukšti 
Lietuvos pareigūnai, Preziden
tas Smetona ir Krašto Apsaugos 
Ministras, gen K. Musteikis, pa
sišalindami iš okupacijos, pa
reiškė sovietams savo išvykimu 
pasingą protestą. Tai yra nea
bejotina

Atrodykite Metus Jaunesni 
NATŪRALIAI ATRODANTI

Dantų Fleitai

Be to, valdymo tvarka eida
mas, jis yra Vyriausias Gink
luotųjų Pajėgų Vadas (135 
str.), jis skiria ir atleidžia Ka
riuomenės Vadą (136 str.), 
sprendžia mobilizacijos, karo ir 
taikos reikalą, Seimui sutikus 
(141 str.), skelbia ir atšaukia 
nepaprastąjį metą (sustiprintos 
apsaugos ir gynimo), Ministrų 
Tarybai pasiulimus (139 str.), 
Valstybės gynimo metu leidžia 
įsakymus, turinčius įstatymo 
galios, teikia malonę, pasigai
lėjimo, grąžina teises teismo 
nuteistiesiems žmonėms (130 
str.), duoda sutikimą iškelti by
lą dėl tarnybinio nusikaltimo 
Ministrui Pirmininkui, Minis
trams, V. Kontrolieriui ir Ka-- 
riuomenės Vadui (74, 103, 136 
ir 150 str.), skiria ir atleidžia 
Ministrą4 Pirmininką, jo Pava
duotoją,

CORNER 63RD & JUSTINE.
Southslde Mcmbcr of Associated 

Paini Stores.
BERGMAN’S PAVASARIO 

IŠPARDAVIMAS
malevų, sienų popieriaus ir langų Seldų. 
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^engvaus Biudžeto pla
nu. 10 savaičių mokėtis. Ateikite ir pa
klauskit smulkmenų.

Sienų popierių nutrimuoja dykai. 
PRISTATYMAS DYKAI 

Ess-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 12 spal. Ess-A-Bee 4 
valandų varnišas gerai dėvisi ir nesidė- 
mėja baliai vandeny. (C 4 F

GALIONAS * I
Popierių Valykite arba H. R. H. po Gc 
Atdara antradieniais, kelvirtad. ir feežta- 

dieniais iki 9 P. M.
Tel. I’ROSPECT 3440

Lietuvos Prezidentui, netikė
tai atvykus Amerikon, supran
tama, kad spaudoje ir visuome
nėje kilo susidomėjimas jo pa
dėtimi. Retas kas turi progos į 
tą klausimą įsigilinti, todėl na
tūralu, kad atsirado ir tokią 
nuomonių, kurioms faktų švie
soje nėra pagrindo.

1, Ponas A. Smetona nuo pat 
1926 m. gruodžio 19 d. buvo 
Lietuvos Prezidentas de facto 
ir de jure. Kai kas pamano ar 
parašo, jog p. A. Smetona, sės
damas į respublikos prezidenlo 
Dr. K. Griniaus vietą, tapęs 
prezidentu tik “de facto”, o ne 
“de jure”. Tokia nuomonė yra 
klaidinga. Juk buvo tikrai ši
taip. Dr. K. Griniaus preziden
tavimo pradžioje L etuvos r i 
kalai buvo nenormaliai pakry
pę į vieną pusę; gruodžio mėn. 
1926 m. jam prireikus atsista
tydinti iš prezidento pareigų. 
Seimas turėjo rinkti kitą pre
zidentą ir juo tą pat gruodžio 
19 d. išrinko p. A. Smetoną.

Kairinis Seimo narių sparnas 
nedalyvavęs tame rinkime, pas
kum betgi, kaip ir dešininis 
sparnas, bendradarbiavo su vy
riausybe, n. A. Smetonos pasta
tyta. Reiškia, Seimas, kaip Sei
mas, jį laike prezidentu ir “de 
jure”. Tiesa, tas Seimas vėliau 
buvo palestas, bet paleidimo 
aktas buvo konstitucinis.

2. Gruodžio 19 d. 1926 m. ne
buvo perversmas juridine pras
me, o tik politinis •posūkis. 
Gruodžio 19 d. 1926 m. įvykis 
nebuvo kokia revoliucija ar 
perversmas, o buvo tik staiges
nis posūkis iš pakrypimo bolše
vizmo link. To’iau įvykę kens-

Tel.
VIRginia

2332

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US”

ims (GRYNA BOURBON DEGTINĖ)
Degtinė Yra 4 Metų Sena • 86 Proof • Copyright 1941, The 

Old Quaker Company, Lawrenceburg, Indiana.

10 MĖN. MOKĖTI A A r H 
Pinigų grąžinimo ga- \ ii h II 
rantija. Denturos da- v M 
romos tiktai gavus už
sakymą ir nuo formų 
padarytų laisniuotų 
dentistų.

Pleitai
Pataisomi

nei gen. Musteikis, išvykdami str.) 
užsienin, nerezignavo iš savo str.) 
pareigų. Tie kiti Lietuvos Vy
riausybės nariai, kurie ten pasi
liko, buvo bolševikų apgauti ir 
paaukojo save be naudos Lie
tuvai.

4. Lietuvos Konstitucija įpa- 
reiguoja Prezidentą vadovauti 
Valstybei.

Lietuvos Konstitucijos tekste būti. Tiesa 
pradžioje (3 str.) pasakyta;

Lietuvos Valstybe yra res 
publika.

Jos priešakyje yra Respu
blikos Prezidentas.

Jis vadovauja Valstybei.
Klausimą, kas yra vadovauti Kontrolierius arba kuriuo duo 

Valstybei, atsako eile Konstitu
cijos straipsnių. Bendrai imant, 
Respublikos Prezidentas repre
zentuoja Lietuvos Valstybę .. . 
ir daro kita, kas Konstitucija 
ir įstatymais jam pavesta (61 
str.). Jis, vadinas, yra pirmas 
magistratūroje asmuo, jam pri
klauso aukščiausia vadovybe 
Valstybės aparate. Tatai išreikš
ta Konstitucijos dėsniais. Taigi, 
Respublikos Prezidentas, dirb
damas su Tautos Atstovybe, su 
Seimu, turi veto teisę jo priim
tiems įstatymų projektams 
(103 str.)., teisę šaukti ir paleis
ti Seimą (81 str.), šaukti ir už
daryti jo paprastąsias ir nepa
prastąsias sesijas (87 ir 88 str.) 
taip pat nustatytais atvejais, 
prailginti jo buvimą; tvirtinti 
Seimo pristatytus biudžeto pro
jektus, tvirtinti Ministrų Tary
bos pristatytus biudžetus, kai 
Seimo ar jo sesijos nėra (117, 
118 ir 119 str.), tiesiog priimti 
iš Valstybės Kontrolieriaus tvir
tinimui Valstybės biudžeto apy
skaitą, kad Seimo nėra (148 
str.), tvirtinti Konstitucijos 
projektą, Seimo priimtą (152, 
153 ir 154 str.); tam tikrais at
sitikimais turi teisę pats leisti 
įstaitymus (110 str.) bei ratifi
kuoti tarptautines sutartis (112 
str.). Tokia R. Prezidento va
dovaujamoji funkcija įstatymų 
leidimo srityje.
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Literatūros Reikalais
skirtas aviacijos sekretoriaus 
padėjėjas, tvirtina, kad už ke
turių mėnesių Amerikos avia
cija bus stipriausioji pasauk

Jugoslavai nepasidavė
Organizuotas kariuomenes pasipriešinimas naciams 

Jugoslavijoje pasibaigė, bet kova nesustojo. Jugoslavijos 
karalius Petras II ir vyriausybės nariai, kaip vakar pra
nešė radio iŠ Ankaros, pasišalino i užsieni ir lėktuvu pa
siekė Palestiną. Premjeras gen. Dušan Simovič prieš ke
letą dienų buvo Atėnuose (graikų sostinėje). Tik vice
premjeras Mačekas esąs palikęs Kroatijoje.

Tokiu budu Jugoslavija, kad ir nugalėta, bet neka
pituliavo. Jos valdžia, kaip ir kitų užkariautųjų šalių 
(Norvegijos, Holandijos, Lenkijos ir t.t.) valdžios, tęs 
kovą prieš Vokietiją ir jos partnerius. Anglija ir Ameri
ka tą pabėgusią Jugoslavijos valdžią laikys teisėta Bal
kanų krašto valdžia.

Apie serbų kariuomenę tikrų žinių nėra. Vokietijos 
karo vadovybė gyrėsi, kad naciai suėmę “daugiau kaip 
200,000 kareivių” Jugoslavijoje. Bet tai anaiptol ne visa* 
Jugoslavijos kariuomenė. Nors ji toli-gražu nebuvo to
kia didelė, kaip skelbė laikraščių korespondentai (1,200,- 
000), bet spėjama, kad buvo sumobilizuota apie 38 divi
zijos, t. y. apie 570,000 vyrų. Atėmus du šimtu tūkstan
čių, paliks daugiau kaip 300,000.

Jeigu vokiečiai jų nesuėmė (o jie butų pasigyrę, jei
gu butų suėmę), tai bent pusė Jugoslavijos kariuomenės 
tebeturi savo ginklus. Dalis šitų kareivių, veikiausia, su
grįžo į savo ukius, kita dalis išsislapstė Serbijos kalnuo
se ir tęs partizanų karą prieš nacius ir fašistus. Balka
nų tautos yra papratusios vesti tokios rųšies karą.

Partizanų būriai, žinoma, negali stoti | atvirą mū
šį prieš didelę kayiuomenę, bet jie gali užpuldinėti prie
šo transportus, sprogdinti tiltus, a'rdyti kelius ir daryti 
kitokias kliūtis okupantams. Vokiečiai bus priversti lai
kyti užkariautame krašte stiprias kariuomenės įgulas. 
Mažiau atliekamų jėgų jie turės kitiems savo žygiams.

Naikina savo aruoda
(f

Nacių kariuomenės vadai norėjo įteikti Hitleriui 
“gimtadienio dovaną”, užkariaudami visą Balkanų pu- 
siausalį. Pereitą sekmadienį “fiureriui” sukako 52 me
tai amžiaus. Iki tos dienos vokiečiai tikėjosi sutriuškin
sią graikus ir britus Graikijoje ir galėsią surengti Hit
leriui triumfo paradą Atėnuose.

Todėl naciai per dienų dienas puolė sąjungininkus 
didžiausiu įnirtimu. Visų korespondentų pranešimai iš 
Graikijos fronto Sako, kad tokių atkaklių ir kruvinų mu
sių čiame kare dar nėra buvę. Vokiečiai siuntė prieš stip
rias graikų ir britų pozicijas ne tiktai savo šarvuotąsias 
divizijas ir aviaciją, bet ir pėstininkų pulkus. Lipdami 
per lavonus, vokiečiai masėmis ėjo priekyn, nepaisydami, 
kiek jų krinta nuo sąjungininkų kulkų ir durtuvų.

Graikijoje pasikartojo panašios masinės skerdynės, 
kaip pereitame pasaulio kare prie Verduno. Ir visgi na
ciai savo tikslo nepasiekė! Tiesa, jie nustūmė sąjunginin
kus gana toli nuo jų pirmųjų apsigynimo pozicijų, bet 
sunaikinti juos jie nestengė. Sąjungininkų linija nėra 
pralaužta nė viename punkte. Traukdamiesi į pietus, jie 
užima naujas pozicijas, kurias vokiečiai vėl turi imti 
šturmu, aukodami tūkstančius savo kareivių.

Jeigu kova eis ir toliau šitokiu budu, tai graikų ir 
britų jėgos galės pasitraukti į pačią pietinę Graikijos 
dalį (peloponesą), kuri yra beveik visai atskirta vande
niu nuo kitos graikų teritorijos. Tenai vokiečiams bus 
dar sunkiau juos pulti, nes per vandenį negali plaukti 
tankai.

Bendrai reikia pasakyti, kad ši nacių kąmpanija 
Graikijoje kaštuoja jiems labai daug, o nauda iš jos abe
jotina. Ką jie pelnys, jeigu jie ir visą Graikiją, galų ga
le, užkariaus? Pirmiaus Vokietija gaudavo iŠ Graikijos 
jvairių maisto produktų ir medžiagų, o dabar jie tą kraš
tą terio ja.

Kai kurie stebėtojai mano, kad, įsiverždamas į Bal
kanus, Hitleris sunaikino geriausią savo aruodą ir žy
miai padidino bado pavojų Vokietijai.

Jeigu, kaip dabar pranašaujama, Hitleris maršuos 
į Ispaniją su tikslu paimti Gibraltarą, tai jisai ištęs sa
vo liniją šimtus mylių kita kryptim, o maisto tenai taip 
pat neras. Ar neteks jam, galų gale, pasukti į Ukrainą, 
kai duonos trukumas pasidarys dar didesnis?

Iš Lietuvos Pasiuntinybės jau 
antru kartu yra išsiuntinėjamas 
laikraščiams polemiško turinio 
straipsnis apie p. A. Smetoną. 
Pirmas buvo neilgas ir “Nau
jienos” į jį atsakė. Antrojo 
straipsnio dalis telpa šiame 
dienraščio numeryje. Dėl jo 
mums irgi teks tarti savo žodį. 
Bet čia padaryti keletą pastabų.

Pasiuntinybė (t. y. p. P, Ža- 
deikis) deda labai daug pastan
gų įrodyti, kad p. Antanas Sme* 
tona esąs “Lietuvos Respubli
kos prezidentas”, ir tiems, ku
rie su šita jo nuomone nesutin
ka, jisai prikaišioja net “para
mą bolševikams”. Tuo gi tarpu 
yra kaip tik atbulai. Visa bol
ševikų agitacija yra paremia 
prasimanymu, kad žmonės, ku
rie nori atsteigti nepriklausomą 
Lietuvą, stengiasi “grąžinti Lie
tuvai Smetonos valdžią”, šitą 
melą bolševikai kartoja diena iš 
dienos. Tie žmonės, kurie gina 
p. A. Smetonos “autoritetą” 
(kurį jisai pats perdavė A. Mer
kiui, prieš išvykdamas į užsie
nį), kaip tik ir patarnauja šitai 
melagingai bolševikų propagan
dai.

Tikrumoje Lietuvos žmonės 
milžiniškoje savo daugumoje 
nenori nei bolševikiškos okupa
cijos, nei Smetonos diktatūros. 
Jie nori demokratinės valdžios, 
sudarytos daug-maž tokiu bu
du, kaip yra numatyta Lietu
vos Respublikos konstitucijoje, 
kurią priėmė Steigiamasis Sei
mas (jokios kitosteisėtos kon- 
titucijos Lietuva juk ir netu-

Taigi nereikėtų nė kelti gin
čų dėl p. Smetonos asmens, —- 
juo labiau, kad šiandien yra 
visiems ąiškų, ,jogęi tautininkų 
viešpatavimo gadynė pasibaigė 
ir daugiau nebegrįš, šitą faktą 
žino ir kuone visi Lietuvos pa
bėgėliai, kurie dabar gyvena 
Vakarų Europos šalyse arba y- 
ra atvykę į Ameriką. Jį žino ir 
pats p. žadeikis.

Pereitą rudenį buvo suvažia
vę viename Vakarų Europos 
mieste įvairus Lietuvos diplo
matai ir laikė konferenciją. A- 
pie jos nutarimus buvo pateik
tas raportas Amerikos Lietuvių 
Delegacijai, kuri spalio 15 d. 
gavo audijenciją pas prez. Roo- 
seveltą. Ir štai kokj nusistaty
mą priėmė ta Lietuvos diplo
matų konferencija Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo klau
simu:

‘‘Busianti Lietuva nepriva- 
remtis senąja Vyriausybe, 
Lietuvą atstatantieji netu- 
tlkslo jos atstatyti.
“Tikslas yra atstatyti De

mokratišką Lietuvą, siekiant 
socialinės tautos gerovės, 
plačių masių interesų paboji- 
mo ir laisvą nuo buvusio re
žimo.”
šitaip suformulavo tos konfe

rencijos nusistatymą vienas jos 
dalyvių ir apie tai jisai pranešė 
Lietuvių Delegacijai Washing- 
tone, paties ministerio p. žadei- 
kio akivaizdoje.

Šitam nusistatymui pritarė 
vienbalsiai visų trijų srovių at
stovai. Todėl to reikėtų ir lai
kytis, o ne bandyti įšinugeliuoti 
per užpakalines duris “buvusį 
režimą”, kurio nebenori nė se
nosios vyriausybės buvusieji 
pareigūnai.

jų” apie tai, ką rašo “Naujie
nos” arba “Keleivis”

Tas amerikonės rašinys tai— 
ilga melo litanija, štai ką ji, 
pa v, pasakoja apie praeitį:

“1926 metais buvo pakilęs 
Lietuvoj e revoliucinis ūpas ir 
rinkimuose į Seimą aiškią 
daugumą laimėjo socialde- 
mokratai ir liaudininkai. 
Kaip ir paprastai, socialde
mokratai pamiršo savo priža
dus, atsisiikcr prieš žihones, 
išsigando masių pakrypimo į 
kairę ir buvo tarpe pačių 
pirmutini^ nuslopinti darbi
ninkų organizacijas ir veiki
mą.”
Tai yra begėdiški prasimany

mai. Jokio darbininkų organi
zacijų slopinimo, žinoma, nebu
vo, bet priešingai: niekuomet 
Lietuvos darbininkai neturėjo 
tiek laisvės organizuotis, kaip 
1926 m., kuomet socialdemokra
tai įėjo į valdžią. Net komu
nistai buvo gavę amnestiją. Bet 
komunistai stengėsi išnaudoti 
laisvę ne konstruktyviam dar
bui, o provokacijoms, norėda
mi diskredituoti demokratinę 
krašto valdžią.

šitomis jų provokacijomis ir 
pasinaudojo tautininkų “puči- 
ninkai”, pakeldami riksmą, kad 
bolševikai rengiasi “pagrobti 
valdžią”. Bet tikrumoje bolše
vikų įtaka Lietuvos žmonių ma
sėse buvo visai nusmukusi. Rin
kimuose į Trečiąjį Seimą ko
munistų kandidatų sąrašai gavo 
mažiau, negu visuose pirmes- 
niuose rinkimuose, ir nepravedė 
nė vieno atstovo į Seimą!

Rinkimuose į Pirmąjį Seimą 
“darbininkų kuopų” (t. y. ko
munistų) kandidatai buvo gavę 
64,000 balsų. Rinkimuose į An
trąjį Seimą jie gavo 32,000 bal
sų, o į Trečiąjį Seimą — tik 
17,000. Taigi kiekvienuose rin
kimuose komunistai netekdavo 
pusės savo balsuotojų. Jeigu de- 
moktatinė valdžia butų pasilai
kiusi bent keletą metų ilgiau, 
tai komtmUtų butų nebelikę ne 
“dūko” (kaip jų nebeliko de
mokratinėje Suomijoje).

Ir tarp Amerikos lietuvių bol
ševikiškas “vaiskas” tais me
tais atrodė, kaip musės rudeny
je. Juos atgaivino tiktai gruo
džio 17 dienos perversmas, įvy
kęs Lietuvoje.

Taigi tos p-ios Margaret Cowl 
pasaka apie “revoliucinį ūpą” 
Lietuvoje ,yra gryna nesąmone. 
Bet ji parašė dar ir ve kokį me-

XXVI. | ‘
Liudas Gira blaškosi, kaip 

epušes lapas.
Kai atspaude Liudas Gira sa- L 

vo “Dul-dul-dudelę”? per šešis 
menesius iš lietuviškų kleboni
jų plaukė sveikinimai. Bet vė
liau, sveikinimai pasibaigė ir 
viskas pasibaigė.

Liudas Gira norėjo dalyvauti 
visuomeniniame gyvenime, no
rėjo “augti”, bet tam reikalui 
turėjo turėti savo nugarkaulf. 
Bet jo nugarkaulis buvo palauž
tas, todėl ir galimumai augti 
buvo nekokį.

Bet kurioj srityj, kur tiktai 
jis bandydavo parodyti aktyvu
mo, visur klebonai reikalavo 
paklusnumo. Kiekviena proga 
jam primindavo, kad taip, o ne 
kitaip privalo elgtis. Jam pa
brėždavo, kad jis privalo aky
liau stebėti ‘‘bažnyčios mokslą”, 
nes jis jau buvo susitepęs, se
minariją apleidęs.

Nors klebonai ir drausdavo, 
bet Liudas Gira vis dėlto suge
bėjo patirti, kad už klebonijos 
sienų yra ir kitoks, visuomeni
nis judėjimas. Liudas Gira pa
tyrė, kad yra socialistų, libera
lų, revoliucionierių, kurie nori! 
nusikratyti caro ir atnešti lais
vę visoms pavergtoms tautoms.

Liudas Gira patyrė, kad kle
bonų skelbiami dalykai apie so
cialistus ir liberalus buvo gry
nas išmislas. Buvo net tokių 
laikotarpių kada Liudas Gira 
tiesiog susižavėdavo kai kuriais 
socialistų veiksmais kovoje 
prieš carizmą ir absoliutizmą.

Liudas Gira patyrė, kad ir 
daugelis lietuvių dalyvauja toje 
kovoje. Kai kurie jų buvo iš
siųsti į Sibirą arba ilgiems me
tams padėti į katorgą, sužinojo, 
kad jie stengiasi pagerinti visų, 
reiškia ir pavergtos Lietuvos, 
gyventojų įbuklę. Kartais jam 
norėdavosi prie jų priartėti, ar
čiau juos pažinti, bet šiam rei
kalui jis neturėdavo reikalingos 
drąsos.

Jis net ir minties tokios bi-

‘Nors troškau, neteko man lai
mės išvysti

“Šypsojimo mielo. Man buvo 
žadėtas

“Gyvenimo posūnio grendimas 
kietas.

“Kaip žiedas nuskintas — suvy
to jaunystė...

“Iš pat, mažumės — išaugintas 
vangelio —

“Mačiau aš aplinkui vien melą 
ir gėdą,

“Kaip žmonės kits kitą be gai
lesčio ėda...

“Ir nutariau jiems pasitraukti 
iš kelio...

“Ne vadas — pirklys, aš gyve-

“Vien prekė menka — ir jos 
kaina skatikai,

“Ir tai tik, kol pajėgų dirbti dar 
liko,

“Tų pajėgų, kur iš vargų susi
rinko...

“Gyvenimo rinkoj menka ašai 
prekė —

“Juk dvasios
išnešiotų,

“Nereikia čia
neduot

“Už juos nei
dvylekio...

“Tad vienas, iš viešojo kelio 
pasitraukęs,

“Einu aš. Ir žemė manęs nevi-

sapnų, sopuliuos

lo 
ir 
ri

MELUOJA PER AKIS

Viena bolševikuojančipji lite
rate, amerikone — Margaret 
Cowl, parašė ilgą straipsnį apie 
Lietuvą, kurio/vertimą įdėjo 
lietuviškas Brooklyno komu- 
nacių organas, Aišku, kad ‘.‘me> 
džiogą”. jai suteikė mūsiškiai 
bimbininkai, nes iš kur kitur ji 
butų galėjusi gauti “jnformąci-

“Socialdemokratai atstovai 
3-iam Seime nesipriešino re
akcionierių veiklai. Jie patys 
sake prakalbas, prielankias 
Anglijos imperializmo (! — 
“N.” Red«) instrukcijoms.

“Pra vedimui Anglijos im
perialistinių užmačių prieš 
Lietuvos žmonių valią, buvo 
reikalingą fašistinė diktatū
ra. Tuo b\idu socialdemokra
tai ir liberalai tiksliai atidavė 
valdžios kontrolę tautinin
kams (smetonininkams), ku
rie 3-iam Seime teturėjo tris 
atstovus.”
šitaip per akis meluoti gaji 

tiktai Maskvos agentai. Jeigu 
jie ką nors žino■ apie Lietuvą, 
tai jie turi žinoti, į<a(i pirmas 
Lietuvos valdžios žingsnis už
sienių politikoje po to, kai rin
kimus laimėjo vai. liaudininkai 
ir socialdemokratai, buvo M. 
Sleževičiaus pasirašymas drau
gingumo sutarties su Sovietų 
Sąjunga. Ar p. Sleževičius va
žiavo į Maskvą tą sutartį pasi
rašyti pagal “Anglijos imperia
lizmo instrukcijas”?

: Paminėtąją sutartį (kaip ir 
kitas, vėliau pasirašytas su Mas
kva sutartis) Stalinas pernai 
sutrempė, okupuodamas Lietii-

jauniem krikdemam. Ypatingai 
kai pradėdavo vaizduotisAką pa
manysiąs klebonas ir visi kle
bonijos gyventojai. Juk Gira iš 
jų mito, negalėjo “nukrypti” 
nuo jų. Liudas Gira jautė savo 
dvilypumą ir neturėjo drąsos k) 
dvilypumo atsikratyti. Tai yra 
didžiausia Giros asmeniška lai
mė, kurią jis įgijo seminarijoj, 
kur jo asmenybė buvo kastruo
ta. Liudas Gira ne Liudu Gira 
tapo, bet “paklusniu avinėliu”, 
kuris visą gyvenimą bėgioja 
ten, kur piemens lazda nurodo. 
Be piemens lazdos jis nemoka 
vaikščioti.

Liudas Gira visą sdvo gyve
nimą blaškėsi, kaip epušes la
pas, mėtėsi į visas puses, bet 
niekur prilipti negalėjo. Jis ne
turėjo pakankamai jėgų, kad 
pats galėtų bent į epušę išaug
ti.

Giros gyvenimą pažįstan tieji 
tvirtina, kad prisiplakimas prie 
stalincų yra paskutinė Giros 
stadija. Paskutinė ne todėl, kad 
Gira jau nenorėtų kur nors ki
tur nusiblokšti, bet todėl, kad 
Stalinas perdaug akyliai saugo 
savo aveles. O jeigu kuri vis 
dėlto drįsta skirtis nuo kaime
nės, tafi jis taip smarkiai pieme
niška savo lazda pokštelia, kad 
ji jau nepajėgia niekur kitur 
nusiblokšti.

Kaip Gira jautėsi visuomeni
niame gyvenime, matome iš šio 
jo eilėraščio, kurį pavadino 
“Gyvenimo rinkoj”.
Liudas Gira ‘‘Gyvenimo rinkoj”

“Ne kokio smagumo gavau aš 
iš žemės.

“Mažai teregėjau šviesiosios 
saulelės,

“Ne datlg pasisėmiau iš jos sau 
galios:

“Dangus man buvo dažniausiai 
aptemęs...

Amerikos aviacija dominuo
sianti orą ir nebus jėgos, kuri 
galės jai pasipriešinti.

Moderniški Amerikos lėktu
vai yra žymiai stipresni už vi
sus dabar vartojamus orlaivius 
ir gali ilgiau išbūti ore.

Toscanini Diriguos 
Chicagos Simfoniją

Ketvirtadienio vakare iš Chi
cagos Simfonijos dirigento vie
tos laikinai pasitrauks Dr. Fre- 
derick Stock, ir ją užleis gar
siam Artūro Toscaninį’ui.

Koncertas įvyks Orchestra 
Hali Salėje. Bet jeigu bilieto 
neturite, nesirenkite koncertai) 
važiuoti. Visi jau išparduoti.

Gaso Kompanijos 
Pelnas Padidėjo

niekam. Ir niekas

sulūžusio vario

“Nes jau pripratau, nes nūnai 
man vistoja,

“Ar blaivos padange, ar debesiu 
niaukias...”

Tvirtinti, kad Liudas Gira 
nesuprato ką jis darė, nežinojo 
ką jis rašė, butų didžiausia ne
sąmonė, nes jau 1912 metais jis 
žinojo savo vertę. Liudas Gira 
pats pasisakė, kad menka yra

Šis Giros eilėraštis turi laibai 
dideles , reikšmės, nes tie lietu
viški komunistai, kurie dar ir 
šiandien Maskvai tebetarnauja, 
tvirtina, kad Liudas Gira buvo 
nesusipratusiu žmogumi, neži
nojo ką rašė. Kai susiprato, gir
di, tapo komunistu ir atsisakė 
nuo savo praeities. •

Ne, Liudas Gira nesusiprato. 
Liudui Girai nereikėjo 1940 me
tais susiprasti, nes jau 1912 
metais, kai rašė šį eilėraštį, ži
nojo, kad jo vertė neverta nei 
sulūžusio dvylekio.

Jau tada Liudas Gira matė 
aplinkui save vien melą ir gėdą, 
bet jis neturėjo drąsos pakelti 
balso prieš ją. Jis ne tiktai bal
so nepakėlė, bet ir pats toliau 
tęsė melą ir darė gedą. Ir kas 

atveju, kad 
sąmoningai, 
tai aiškiau-

ŠIUO 
darė 
visa

šlykščiausia ; 
Gira visa tai 
nes jis seniai 
šiai matė.

Sąmoningai
kasdien atlieka ištisą eilę gėdos 
veiksnių dar ir šiandien. Liudai 
Gira tai labai gerai žino.

Kazys Varkala.

JVAIRIOSŽINIOS
Hitlerio medalis ne

turi vertes
PARYŽIUS, Prancūzija, bal. 

20 d. — Policija suėmė du va
gilius, kurie apvogė buvusį Da- 
ladier butą. Jie išsinešė daug 
vertingų daiktų,

Beskubėdami pagrobė ii' Hit
lerio medalį, kurį vokiečių dik
tatorius įteikė premjerui Dala- 
dier Miuncheno konferencijai 
paminėti

Pradžioje vagys manė už jį 
gauti gražaus pinigo, bet nie
kas nenorėjo už jį duoti nei 
kelių frankų, todėl ir išmetė.

Pranašauja Ameri 
kos aviacijos su 

premaciją
CALDWELL, N. J., bal. 

d. — Robert Lovett, naujai
20 

pa-

Chicagos Peoples Gas Light 
and Coke Company praneša, 
kad per tris mėnesius šįmet pa
darė $1,653,230.79 gryno pelno, 
apie $300,000 daugiau, negu 
pernai per tris mėnesius.

Šįmet privatiniai vartotojai 
ir dirbtuvės sunaudojo gerokai 
daugiau gaso, negu pernai.

Perspėja Apsaugoti 
Darbininkų Akis

Amerikos optometristai yra 
suvažiavę 33-ciai metinei kon
vencijai, Morrison viešbutyje. 
Jie ragina darbininkus apsau
goti savo akis. Dirbant ilgesnes 
valandas ginklų pramonėse, 
kur darbas yra įtemptas, akis 
galima lengvai perdaug nuvar
ginti ir pagadinti regėjimą.

Clevelandiečiai 1
Chicagoje '

Kelių dienų vizitui pas gimi
nes Chicagoje buvo atvykę pp. 
J. Jarai, iš 
Vakar jie 
se”.

P-s Jarus
velando ir Ohio žinių skyriaus 
vedėjas.

Clevelando, Ohio. 
lankėsi “Naujieno-

yra Naujienų Cle-

Sako, Pabrangs 
Vartoti Auto
mobiliai

automobilių pramo- 
suvaržyti naujų au- 
gamybą, 
netrukus

tai speja- 
ims kilti

Kadangi 
no ruošiasi 
tomobilių 
ma, kad 
vartoti automobiliai.

Kai kurie dyleriai 
ja vartotas mašinas 
gana didelius rezervus, 
noms pakilus tikisi pasipelnyti.

..-it,.... ----------------

Kas Nori Vykti 
Automobiliu į 
Washingtona?

supirkinė- 
ir turi jų

Kai-

A įsišaukite Tuojau!
Kaip jau buvo rašyta “Nau

jienose”, Lietuvių Jaunimo 
Draugijos ir V. Beiiajaus šokė
jų grupė rengiasi važiuoti į Wa- 
shingtoną lietuvius atstovauti 
Amerikos Liaudies Meno šven
tėje.

Grupė rengiasi išvykti šešta
dienio vakare.

Atlygins Išlaidas
Jei yra chicagiečių, kurie ža

da tuo laiku automobiliais va
žiuoti j Amerikos sostinę, arba 
norėtų prie ekskursijos prisidė
ti, prašomi nelaukiant pašauk
ti PLAza 8177.

Už kelionę grupė automobi
lio savininkui atlygins išlaidas, 
taipgi jis turės progą visur su 
šokėjais dalyvauti programuo- 
se ir priimtuvėse. D.

• - d;
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Ką gi galvoja generolas ' Vygandas?
Kolumnisto žmona Kaltinama žmogžudyste

(Tęsinys)
{ karalių Leopoldą veikė dvi 

jėgos, kurios buvo viena kitai 
priešingos: kaip istorinio as
mens ir kaip laikoj momento 
vado.

Gal Leopoldas ir suprato sa
vo istorinę užduotį: paaukoti 
visus belgus, kad karas butų 
laimėtas, kad tuo laiku susida
rytų geras barieras jo užfrontė
je, bet kasdieniniai baisumai, 
kasdieniniai lavonų kalnų vaiz
dai, kur gulėjo geriausi ir svei
kiausi Belgijos tautos sūnus, 
vertė jį kitoniškai galvoti.

Aš nesu iš tų, kurie kiekvie
ną kitame lopšyje gulėjusį skai 
to vien to lopšio atspalviu, aš 
skaitau kiekvieną žmogų, visų 
pirma žmogumi! Jis gali būti 
karalius, gali būti kapitalistinės 
kariuomenės vadas ar revoliuci
jos vadas, jis niekuomet nesi
liaus būti žmogus, nors su kai 
kuriais jo aplinkumos privalu
mais.

Ir Leopoldas, atmenant jo 
psichologinį, tiesa pasakius, psi
chinį pairhną, reikia skaityti 
momento vadu, o ne istoriniu 
asmeniu žinančiu ką jis daro 
ateičiai.

Wcygando žodis turėjo būti 
sprendžiamas.

i Koks jis buvo, mes nežinome, 
bet galima tikėti, jog ir Wey- 
gandas pagailėjo savo tautos 
sūnų ir gal daugiau, negu Leo
poldas suprato, kad dargi bel
gams pasiaukavus, Prancūzija 
neatsilaikys dėl savo vidujinio 
supuvimo, dėl perdaug galingos 
penktos kolumnos. Ir suprasda
mas, jog dargi istorinė jos (Bel
gijos) auka bus veltui, patarė 
anam pasiduoti ir vėliau tai pa
slėpė nuo tų, kurie jį pasiuntė.

Šią paskutinę išvadą darau iš 
to, j°g jis įsakė performuoti 
frontą taip, jog laukiamas smū
gis nebūtų per daug skaudus ir 
gal bus galima ateities derybo
se su vokiečiais susiderėti ge
resnėmis sąlygomis. Jis galvojo 
senio kario metodu, visai pa
miršdamas, jog prieš save turi 
Hitlerį, kuris yra vien skyrinin
kas ir avantiūristas, 
klasinė karinė morale 
tuoja.

Weygandas suklydo
lerio, suklydo dėl savo kariniai 
klasinio išauklėjimo ir dėl pa
čio Hitlerio elgesio su Leopol
du, kurį visgi jis neužgauliojo, 
nepažemino. Jis tikėjo, jog pa
našiai Hitleris elgsis ir su ki-

kuriam 
neegzis-

dėl Hit-

Sieniniai popieriai, ma 1 i a v o s, 
aliejai, automobilių įrankiai, pei
liai ir namų reikmenys, taipgi 
plumbingas ir elektros prietaisai

PEOPLES 
Hardvvare & Paint Co. 

1901 WEST 47th ŠjtlEET 
Tel. LAFayette 4139

Ir vokiečiai, čia mano svar
biausias argumentas, apie Leo
poldo ir Weygando pasimaty
mą, žinodami iš Leopoldo ar 
jam artimųjų, jog Weygandas 
patarė Leopoldui pasiduoti, nu
tarė, kad Weygandas įsitikinęs 
vokiečių laimėjimu ir todėl, 
kuomet Petainas pranešė po 
Horan ir Dakaro mūšio, jog no
rįs siųsti Weygandą Afrikon, 
vokiečiai sutiko, sutiko skaity
dami, kad Weygandas elgsis 
Afrikoje ne savistoviai, bet žiū
rėdamas vokiečių norų, kuriuos 
jis skaito laimėtojais.

Bet šį kartą Himleris apsiga
vo biauriai, nes Weygandas pa-

DYKAI Aprokavimas
NEREIKIA NIEKO {MOKĖTI, 

36 Mėnesiai Išmokėjimui. 
Tikra lietuvių kompanija.

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

VISI TELEFONAI:
ATLANTIC 4290

SOUTH GENTER PLUMBING &
HEATING SUPPLY GOMPANY

6 West. Gariield Blvd.

MERRY-GO-ROUND PATTERN 2709
No. 2789 — Iš šmotelių sušhivinčta lovatiesė

t NAUJIENOS NEEDLECRAFT DBPT
I III* So. Hateted St, Chicafo, DL

Čia jdadu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

I Vardai ir pavardš..---------------------- ---------- —----------------

No. 2789

Adresas

Miestas ir valstija.

NAUJIENŲ-ACME Telephotn
Mrs. Blanche Woodall (kairėj), buvusi šokėja rasta nušauta jos bute, Dal

ias, Tcxas. Mrs. Juanita Barr (dešinėj), matoma su savo vyru Eddie Barr, laik
raščio kolumnistu, apkaltinta Mrs. Woodall nužudymu, bet paleista po 
$25,000 kaucija.

cho garbintojas, gyvenęs po jo 
mirties jo kambariuose Pary
žiuje, kuriuos taip sutvarkė, 
kaip jie buvo dar prie gyvo Fo- 
cho, lygiai kaip Fochas, kas
dien klauso mišias, tai yra gan 
karštas katalikas ir nesiskiria 
nuo kitų aukštų Prancūzijos 
kariškių, nes iš įsitikinimo yra 
reakcionierius ir dargi monar- 
chistas, nors tarnavo ir prisie
kė respublikai.

Maža to, žinoma, kad jis iš
gelbėjo Varšuvą nuo Tuchačev- 
skio ir Budenio puolimo, nebai
gęs dargi generalinio štabo kur
sus, nelankęs dargi Politeknikos 
mokyklos artilerijos karinin
kams paruošti, visgi Focho bu
vo paskirtas devintos kariuo
menės (armijos) generalio šta
bo viršininku, nors tuo laiku 
buvo vos kavalerijos pulkinin
kas leitenantas.

Juo labiau ir giliau įsigilini 
į Weygando biografiją juo ma
žiau jį supranti ir juo mažiau 
galima apie jį spręsti, nuspėti 
apie galimus jo ateities veiks
mus.

Insurance reik, PM 
P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
▲UtOTM

Prudential Ins. Co. of America
175 W. Jackson BAR, 2504

Komto Otfioe Neva*. N. J.
4432 & California Ava. LaL 6771

bridgeport roofing and" 
SHEET METAL CO.

5218 S. Halsted SL VICtory 4965
Stogus, rynas, stoglangius ir 

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

apdraustas.
V _J

Remkite Lietuvišką 
Žyduką,

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.—TVHOLESALE

4707 S. Halsted SL
Tel. Boulevard 0014

matęs, kad vokiečiai neįstengia 
sugniuždyti Anglijos, pradėjo 
abejoti vokiečių laimėjimu ir 
išvykdamas į Afriką, išvyko su 
visais savo artimaisiais, su vi
sa šeima, kad vokiečiai kariais 
nenorėtų jį terorizuoti paėmę 
jo šeimos narius į nelaisvę. •

Pats Weygando išvykimas su 
šeima parodė, kad Weygandas 
daleido galimybę, jog vokiečiai 
gali okupuoti visą Prancūziją, 
jei jis skaitydainasis su savo 
mėgiamu sakiniu: “Jo suis aux 
Services de la France”, gali pa
kreipti savo bures priešinga 
vokiečiams linkme.

Ir Hitleris išleisdamas Wcy- 
gandą suklydo ir šiandien alsi-

Wey gandas, matydamas, jog 
anglai baigia laimėti Afrikoje, 
gali mestis taip pat prieš italus, 
gerai žinodamas, jog anglų sal
džios kalbos link Prancūzijos 
tol turi reikšmės, ‘kol jiems 
naudinga,“ gi ‘kad* šios kalbos 
virstų realybe, reikia parodyti

norėda- 
garbin-

bartifiČs valdžios dargi pa
smerktas mirti ir jei norėtųsi 
juos sutaikinti — kam suteikti 
pirmenybę vadovavimui? Ue- 
rarchijds atžvilgiu — maršalui 
VVcygandui, padėtimi ir ryžtu
mu — De Gaulle ir sunku 
tų šią ambicinę problemą

bu-
iš-

kad
an-

nykimą ?
Į lai sunku atsakyti, nes ne

žinome nieko tikro apie patį 
Weygando asmenį.

3. Kas Yra Weygandas?
Daugeliui skaitytojų šitokis 

klausimas negalėjo dargi kilti, 
nes pakanka žinoti, jog jis 
Prancūzijos generolas, dargi
maršalas, artimas ir nepapras- ~ _ ‘e _ “
tas, dargi dieviškas marš. Fo- Garsmkitės N-nose

Belgijos, Briuselyje dar šian
dien, kur yra smuklė “Water- 
loo” jums betkas parodys tre
čiame aukšte to namo langą, 
kuris yra girdi, Weygando gi
mimo kambario ir gimęs 1863 
m.

N epriklausomybė 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansiniai apsirūpinęs. Statyki
te, remontuokite ir įsigykite na
mus pagal musų ilgamečio iš
mokėjimo planus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $5,000 mokame 3V4%.
KEISTUTO SAV1NGS

and LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS,

3236 S. Halsted St. C AL. 4118

STATOME NAUJUS
NAMUS

(Btis daugiau)

Wey gando 
Petainas 

gan svar- 
gasdinda-

Ir todėl Wcy gandas 
mas iškovoti geresnę, 
gesnę vietą Prancūzijai busi
moje taikos konferencijoje, gu
li leistis karau prieš italus, tuo 
padėdamas anglams galutinai 
išstumti italus iš Afrikos, kas 
turi nepaprastos reikšmės, nes 
tuomet Albanijos frontas virstų 
svarbiausiu kovos baru ir karo 
laimėjimo ar pralaimėjimo vie
ta. Apsidirbę anglai su italais 
Afrikoje, galėtų, anot Church- 
illo įeiti Vokietijon per užpaka
lines duris, tai yra per Italiją, 
aišku, permetę visas jėgas šin 
frontan. Tuomet anglams nebū
tų baisu dargi salų užėmimo 
pavojus.

Štai kodėl Hitleris apsigavo 
Wcygandą išleisdamas ir kodėl 
vokiečiai, nors prieš savo norą, 
gali būti priversti pradėti karą 
Balkanuose, kas visgi jiems nie
ko nežada, nes Wey gandas, 
kiek bebūtų įsitikinęs vokiečių 
laimėjimu, visgi niekuomet ne
drįs ginkluota jėga italams ar 
vokiečiams padėti kovoje prieš 
anglus, nors vokiečiai visa da
ro, kad tai įvyktų.

Bet visgi vokiečiams svarbu 
įrodyti dar kartą Wey gandui, 
kad karo laimėjimo saulė vo
kiečiams nenusileido ir tenedrį
sta jis padėti anglams Afrikoje 
tuo norėdamas atgauti tas pra
rastas pozicijas anglų sieloj.

Bet tuo dar visai nenoriu pa
sakyti, kad Weygandas šiandien 
ištiesų galvoja nuo vokiečių at
sigręžti, tai daugiau priklauso 
ne nuo jo, bet nuo Petaino, ku
rį jis gerbia, nors kartu ir ne
apkenčia.

Ne menka kliūtis Wcygando 
perėjimui į anglų pusę yra de 
Gaulle, kur ne tik susikerta se
na neapykanta ir nuomonių 
skirtumas, bet ir herarchinė 
ambicija. Weygandas yra mar
šalas, De Gaulle generolas, ge- ( 
nerdlas drįsęs pasipriešinti val
džiai, Weygando remiamos da-

Ir už tai tenka abejoti, 
Weygandas drįstų pereiti į 
glų pusę, be Petaino pritarimo, 
be iš tiesų svarbios priežasties.

Viena aišku, jog 
išvykimu į Afriką 
prieš vokiečius įgijo 
bų ginklą, nuolatos
mas vokiečius Weygando pasi
putimu, gali su jais šiaip taip 
sugyventi ikhH. vokiečiai nu
tars, jog jau yisvien, kas bebū
tų, reikia pastatyti viską ant 
vienos kortos ir nesiskaityti su 
nieku. Toks momentas gali at
eiti pajutus vokiečiams, jog ita
lai baigia saVo dienas kaip jų 
sąjungininkai.*

• į- • i ' ■ ■ i«

Bet vokiečiai taip pat žjnoi 
jog Weygapdq, padėtis butų gan 
kritiška, jei ąnglams pasisektų 
italus išvyti iš Afrikos, nes tuo
met, susijungus, prisiartinus 
prie Prancūzijos kolonijų De 
Gaullio žmonoms, vargu Wey- 
gandas teišlaikytų savo ranko
se valdžią, nes kolonijos pama- 
čiušios nepaprastus anglų pasi
sekimus gali sukilti ir pasiduo
ti De GauUio valdžiai arba pats 
De Gaullio gali jėga priversti 
jo klausyti.

Ar Weygandas tuomet lauks 
iki ateis tas momentas ar pra
dės veikli anksčiau, nežiūrėda
mas, jog jo perėjimas anglų pu
sėn iššauktų visos Prancūzijos 
okupaciją ir Vichy valdžios pra-

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

POCAHONTAS Mine Run iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta 57.80 
Perkant 5 tonus ar daugiau.

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
>ales Tax ekstra.

BLACK BAND LUMP ....... $9.75

DOMINIKAS KURAITIS — , Savininkas
AGENTAI

Jonas Rodinas, Jonas Jasinskas 
Ant. Labanauskas, H. Rajevvski 

“Shorty”

BUICK SALES
VIENINTELfi LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

NAUJA VIETA:

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

DABAR LAIKAS INVESTUOTI PINIGUS Į

UNIVERSALSAVINGS&LOAN ASS'N
1739 SOUTH HALSTED STREET

Mokame 3’/z Nuošimčio ant Visu Investmentų.

Jūsų indėliai apdrausti iki $5,000.00 per Federal Savings and Loan Insurance Corporation, 
'L Washington, D. (X

Alt AM W j _ ■ ii »iM

• Mutinius arba medinius
• Taipgi taisome senus
• Parupinam paskolas 

lengvomis sąlygomis
• Jei turi lotą, pastatysim 

namą ir mokėsi už jį 
kaip rendą

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

• Aprokavimas dykai

B. SNUKIS & CO.
4131 S. Francisco Av.
' Phone LAFayette 5824

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0066

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
demiškomis u ž 1 r i- 
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

VISI LIETUVIAI 
REIKALAUJA

PLEITU
Ateikite į Phillip’s Dental Labo 

ratory kol kainos žemos
TRU-FIT
FLEITAI 

Lab. kaina
$9-50
ir aukšČ
GARANTUOTA MEDŽIAGA 

Taisome ir Atnaujiname senus 
pleitus viena — <4 .00 ..
diena ■ ir aukš.
PHILLIP’S DENTAL

LABORATORY
2358 WEST 63rd STREET

Lietuvis Laboratorijos Technikas 
D. MASKALA

Valandos huo 10 iki 9, seredomis 
pagal sutartį. Fleitai gaminami 
tik gavus orderius ir įspaudas 

nuo lalsniuotų dentistų.

Kasdien skaitydami
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KASYKLŲ OPERATORIAI IR U. M. W. A. 
SUSITAIKĖ - IR NESUSITAIKE

Kaltina Pietiniu Valstijų Kasyklų Savininkus
SPRINGFIELD, III. — Uni- 

ted Mine Workers unijos ir 
kasyklų operatorių derybose 
naujai sutarčiai sudaryti išsi
vystė kelios komplikacijos, 
kurios neleidžia kasyklas ati
daryti, nors faktinai unijos 
reikalavimai yra patenkinti. 
"Pietiniai" Ir " Vakariniai."

Derybose, kurios vyksta 
New Yorke, dalyvavo operato
riai iš 8-nių valstijų, kurios 
priklauso prie taip vadinamo 
“Appalachian Distrikto”.

Per ilgą laiką tarp šiaurinių 
ir pietinių valstijų operatorių 
eina nesutikimai dėl algų,
mokamų kasėjams.

Pietiniai operatoriai sako,
kad jeigu jie mokės kasė
jams tokias pat algas, kokias
moka šiauriniai, tai jie nega
lės konkuruoti su jais rinko
je. Sako, jiems gelžkelio trans- 
portacija daugiau kainuoja, 
negu šiauriniams. Kad tą skir
tumą sulyginti jie reikalauja 
teisės mokėti kasėjams 40 
centų mažiau į dieną, negu 
mokės šiauriniai.

Apleido Derybas 

Šiauriniams operatoriams ir 
unijai tos sąlygos nepriėmus,

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3bijn Jf. (£utieiki£f
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727
KOPLYČIOS VISOSE 

JLfyjnLai 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

pietiniai operatoriai derybas 
apleido, ir dabar pareiškė, kad 
su unija derėsis atskirai kai
po pietinė grupė, o su šiauri
niais operatoriais neturės nie
ko bendro.

Algas Pakelė.

Šiauriniai operatoriai sutin
ka mokėti kasėjams $7 į die
ną. Pietiniai operatoriai su
tinka pakelti algas 11 n u oš.

Sutartis butų jau pasirašy
ta ir angliakasiai butų grįžę 
dirbti, jeigu ne šis nesusipra
timas tarp pietinių ir šiauri
nių operatorių.

Kadangi plieno liejyklose 
jau pradeda trukti anglių, tai 
galimas daiktas, kad valdžia 
bandys abi puses sutaikyti, 
jeigu jos pačios greitai nesu
sitars.

Du Bankai Išmoka 
$167, 885

AURORA, III. — Du Auro
ros Bankai, Aurora National, 
ir First National, paskelbė, 
kad netrukus išmokės $167,- 
886 44 savo buvusiems depo- 
zitoriams.

DIDELES AUDROS MISSOURI VALSTYBĖJE

NAUJIENU-ACME T*»1<n>hot''
Didelis vėjas ir smarkus lietus sukėlė tokias dideles audras Missouri valsti

joje, kad padarė nepaprastai didelių nuostolių. Matome, kaip Fillmore mieste
lyje audra sunaikino naują baptistų bažnyčią. Tame pačiame miestely buvo su
naikinta dar viena bažnyčia ir didžiulis viešbutis.

C.1.0. ir Inland
Steel Tariasi
Dėl sutarties
Unija Reikalaus Sąlygų, Ku

rias Gavo iš U. S. Steel

INDIANA IIARBOR, Ind. — 
Kaip vakar derybas sutarčiai 
pasirašyti turėjo pradėti at
stovai iš Indland Steel kompa
nijos ir CIO plieno liejyklų 
unijos.

Kompanijos dirbtuvėse dir
ba apie 14,000 žmonių.

Joseph Gerijnano, kuris de
rybose atstovaus ^uniją, .parei
škė, kad jis reikalauja pakel
ti algas 10 centų į valandą, 
taipgi suteikti visas kitas są
lygas darbininkams kokias į 
sutartį sutiko įtraukti United 
States Steel korporacija.

Vos Nenutroško 
Šeši Žmonės

JOLIET, III. — Automobilio 
durnų vamzdžiui sugedus, vos 
nenutroško šeši žmonės, kurie 
jame važiavo, ant vieškelio, 
prie Jolieto. Penki keleiviai 
visai neteko sąmonės. Laimei, 
vairuotojas, Guy Carnes St., 
iš Morris, suspėjo automobilį 
sustabdyti.

Tada jo 13 metų sūnūs, ku
ris vienas teišliko neapsvai
gintas, prisišaukė pagalbos. 
Atvykę Joliet’o ugniagesiai 
visus atgaivino.

45 Metų, 0 Jau 
Pra-motutė

SHAWNEE, O&la. — Mrs. 
Myra Pipkin apsivedė kai ji 
buvo 13 metų. Jos duktė irgi 
apsivedė sulaukusi tik 13. Mrs. 
Pipkin anūkė, dabar Mrs. 
Orval Thompson, apsivedė 
sulaukusi 16 metų. Vakar ji 
pagimdė kūdikį.

Sudėkite metus, ir pamaty
site, kad Mrš. Pipkin jau yra 
pramotė, nors ji tik 45 metų 
amžiaus.

Milwaukėj Mažėja 
Mokinių Skaičius

Pitntyu.il I*|II I'

MIL5VAUKEE, Wis. — Mil- 
waukee miestas labai susirū
pinęs. 63-jose mokyklose per 
paskutinius 10 metų žymiai 
sumažėjo moksleivių skaičius. 
Nukrito nuo 55,177 iki 46,764. 
Gyventojų -skaičius tuo tarpu 
šiek-tiek padidėjo. Dabar Mil- 
vvaukee gyventojų turi 587,- 
472.

Audra Apgadino 
Daug Namų

AURORA, III. — Sekmadie
nio audra Auroroje nuplėšė 
stogą nuo pašto rūmų, taipgi 
padarė nuostolių ir kitiems 
namams.

Tos Karo Žinios 
Priveda Prie 
Visokią Dalyką

Vienas Kalėjime, Kitas 
Ligoninėje.

EAST ST. LČUIS, III. —. 
Frank McVcyz klausėsi radio 
žinių vienoje vjętos . alinėje. 
Jo pažįstamas John Keiflein 
pasiskundė, 'kad1'radio pergar- 
siai rėkia. Bartenderis tada 
aparatą užsušo, bet tas labai 
nepatiko McVey'ui.

Tos Moterys, Nenurimsta1.
Su Keiflein’u buvusi mote

riškė sarkastiškai pastebėjo, 
kodėl McVey nehusiperka lai- 

jkraštį? Pasitaikė, kad Keif- 
' lein McVey’ui buvo skolingas 
du doleriu, todėl McVey atšo
vė, “Jeigu Keiflein savo sko
las mokėtų, tai galėčiau laik
raštį nusipirkti.”

Tas labai nepatiko Keif- 
lein’ui, ir jis “paprašė” Mc- 
Vey’o “išeiti laukan su juo 
pasimatyti.” Abu išėjo, apsi
mainė .kumštimis, o McVey, 
kuris turėjo revolverį, savo 
oponentą pašovė.

Taigi dėl karo žinių, kurių 
McVey labai norėjo klausytį, 
jisai kalėjime,o Keiflein ligo
ninėje.

Žuvo Gary, Ind. 
Lakūnas

GARY, Ind. — Audros už
kluptas prie East Liverpool, 
Ohio, su lėktuvu bandė nusi
leisti ir užsimušė 22 metų 
lakūnas, Billy Giroux, 765 
Broadvvay. Jo keleivis Morgan 
Mclntyre, iš Wellsville, O., 
buvo sunkiai sužeistas.

Ežeruose Prigėrė 
Du Jaunuoliai

Laiveliams apvirtus, du jau
ni chicagiečiai prigėrė Chica- 
gos apylinkės ežeruose.

Maple ežere, prie 95th ir 
Wolf Road žuvo 16 metų Neis 
Swanson, nuo 7126 Princeton 
avė., o Antioch Channel Lake 
ežere prigėrė 23 metų .Kenneth 
E. Olin, 3829 Fremont. Jų 
draugai buvo išgelbėti.

Swanson*o kūnas dar neat
rastas.

Van Wagoner Pas 
Prezidentą G. M. 
Ginčo Reikalu

Tikisi U ni ją-Kom poniją 
Sutaikyti.

DETROIT, Mjich. — Miči
gano valstijos gubernatorius, 
Murray Van Wagoner vakar 
turėjo pasimatyti su preziden
tu Roosevcltu dėl ginčo, kuris 
yra kilęs tarp CIO Aulo Wor- 
kers ir General Motors korpo
racijos naujos sutarties reika
lu.

Unija 'Žada Streikiidti.
Unija yra pasiruošusi, strei

kuoti.
Van Wagorier neseniai su

taikė labai keblų- Fordo darbi
ninkų streiką, tad tikimasi, 
kad taikiai bus galima išrišti 
ir šį naują nesusipratimą ku
ris paliečia apie 160,000 dar
bininkų 61-noje dirbtuvėje.

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. 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 A v.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

kampas Halsted St. 
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 3 

Nedėliomis pagal sutartį.

Dr. Kari Nurkat
(NURKAITIS)

Atsakomingas 
k 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 8089.

Kursai Apie Vedy
bas Auroroje

AURORA, III. — Su baland
žio 30 d., vietos Y. M. C A. 
pradeda kursus jauniems 
žmonėms, ir vyrams ir mergi
noms, apie pasekmingą vedy
binį gyvenimą. Kursų klausy
tojai turi būti virš 30 metų 
amžiaus.

Nužudė Šeimininkę, 
Pats Nusišovė

WAUKESHA, Wis. — Tur
būt pavydo išvestas iš lygsva
ros, Henry Schneidler, vietos 
darbininkas, vienoje alinėje 
nušovė savo šeimininkę, 29 
metų Mrs. Lena Hali pas ku
rią gyveno, po (o pats mirtinai 
pasišovė.

Jis taipgi sunkiai sužeidė 
alinės bartenderį, Harry 
Schultz, kuris bandė moteriš
kę apginti, ir Schneidlerį nu
raminti.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Liętuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244 
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER5AVENUE ‘ 
Ofiso Valandos:

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

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak.

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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. STRIKOLTS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS .

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J. 
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

niais pagal susitarime.
Telefonas REPUBLIC 4688 

Namu Tel. VINCENNES 5272

Tel. HYDE PARK 3395

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

6733 S. Crandon Avė.
Vizitai sulig sutarties 

(išskiriant trečiadienius ir Beita.)

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 7572
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto.

-----  STREET ?

Wis. Gubernatoriaus 
Kompanija Pasirašė 
Sutartį Su CIO
Pagėlė Algas, Duos Atostogas.

MIIAVAUKEE, Wis. — 
Wisconsino valstijos guberna
toriaus, Julius P. Heil, valdo
ma kompanija, Heil Co., pa
skelbė, kad pasirašė sutartį su 
CIO Plieno unija

Kompanija pakelė algas, 1,- 
500 darbininkų, pridėdama 
jiems $175,000 metams, taipgi 
paskyrė $60,000 apmokamoms 
atostogoms.

Kaip unija, taip kompanija 
atsisakė smulkmenas apie su
tartį išduoti.

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. A. JENKINS
‘ (Lietuvis)___

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo
7—9 vai. vakaro ir nagai sutarH.
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus. 
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St.
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Pitntyu.il


AntracL, balandižo ŽŽ,;1941 NAUJIENOS, Chicago, III

Skglity to J14 B&ls ai
— t - -    - . . . - _ - _ __ -w ** .

Dėl Chicagos Banketo, Rengiamo 
Antanui Smetonai

DARIAUS-GIRĖNO PAMINKLUI AUKOS 
IR PRAŠYMAS 

' -r * s \
i *. i»i n i n i i nMVimuži m i r. ’ ■

Siūdini .IfelttihiHe dhi-blMillilĮ meiitį aklibĮMi Miiil aukoniis šj 
suoHiBkBl sfeuiyiilBllkU M* įkaito .ttafHi UsitiiitlHžtes ali

Atsišaukimas nuo Justino Mackevičiaus.
to kalba bttk trdhBliUtij&mk iŠ 
banketo saisš per didįjį Nntio- 
iihl Broddcasting Konipatlijbš 
Biuė Networkj per štivirš 95 rtp 
dib stotis po visų Ameriką. Lle-* 
tttvos Prežideritb žodžius, ku-* 
riuosfe bus pasakyta musų troš-* 
kitnai- dėl Lietuvos Nepriklau4 
somybės Atstatymo, girdės mp 
lidnų milionai Amerikos žino* 
nių. Tokią reklaihą Lietuvos 
rblkaiams thes kitaip negalėtu
me už jokius pinigus nupirkti.

Tdd prie šidš progos kviečiu 
Visus savo prietelius, pažįsta
mus, savo viSUs kostUirieritis, 
kuriuos aš sutikau per ilgus me
tus dirbdamas biznyje, kad ne* 
praleistumėte Šios puotos. Bu* 
tihai atsilankykite į rengiamą 
Lietuvos Prezidentui banketą, 
kuris įvyks sekmadienį, gegu
žės ketvirtą, šeštą valandą va
kare, Grand Ballroom, Paimer 
House Viešbuty j j Chicagoje.

Aš asmeniškai užtikrųiu, kad 
atsilankę nesigailėsite, bet tik
rai pasidžiaugsite ir tubin pa
čiu kartu prisidėsite prie gra
žaus ir naudingo lietuviško dar
bo. Justin Mackievvich
w j. v »" • . t . > \

Raudoni Pralaimėjo 
Tautiškų Kapinių 
Trustisto Rinkimuos

žinios Iš Lotų Savininkų 
Susirinkimo

BRIDGfcPORP. — Pereitą 
sekmadienĮ, bal. 20 d. Lietuvių 
Auditorijoje įvyko Tautiškų 
Kapinių lotų savininkų susirin
kimas, kuriąttte, buvo trinktas 
naujas trustistas užpildyti viė- 
tą mirusio velionio M. Lubi
no;

Pirmas spėkų išbandymas 
pasirodė, kadd buvo renkamas 
tvarkos vedėjas. Keturi balsų 
skaitytojai negalėjo susitarti 
dėl pakeltų rankų skaitlinės, 
tad prisiėjo rankas kelti per 
tris kartus, pakol galiaus tapo 
išrinktas p. StUpar, gavęs datl- 
giaus balsų už v. Andriulį.

Trys Kandidatai
Vėliaus renkant naują trUš- 

tistą buvo nominuoti trys kaii- 
didatai: X. Shaikus, J. Gegu
žis (Raudonas) ir J. Garzda. 
Balsai pasidalino sekamai: X. 
SHbikus gavo 50 balsų, J. Ge
gužis 36 ir Garzda 7.
Statys Naują Nhttią Kapinių 

tJžveiždai
Valdybos raporte buvo pra

nešta, kad jau yra nutarta sta
tyti naują namą kapinių už- 
veizdai, nes dabartinis yra per
sonas ir nevertas pataisymo lė
šų. Raportas vienbalsiai priim
tas.

Daug bereikalingo laiko buvo 
sugaišta, kada Kapų Puošimo 
dienos komisija raportą v©) kad 
yra paskirtas 10 min. laikas ttr 
lam kalbėtojui ipio Biblistų se
kėjų. Kiti du kalbėtojai yra pa
kviesti V. B. Ambrose ir V. An
driulis; Klausimas palikta ko
misijai ir valdybai išspręsti.

Kitos smulkmenos pikniko 
reikale bus taip pat kaip kas 
metai.

Beje vakarykščioj žihioj apie 
susirinkimą, buvo praleistas 
vardas kapinių dirckbljdš Sėkr. 
A. Zalatoriaus.
; feiivęs.

Gimimai
Chicagoje 1
. RASIMAS, Mary, $504 Mbn- 
roe strėet, gimė balahdžjo 7, 
tėvai: Stanley Ir Alkte.

Leiskit rtiah prie Šiofc pf-Ogbš 
pranešti jums vieną ar kitą 
rnihtį apie rbngidmą banketą 
LletilVoš Pfrezidėtlhii, Antanui 
Smetonai, sėkm&dienį, gegužes 
ketvirta, Painier House Viešbu
ty j, Chicagoje.

Ne kasdien atsitinka mums 
proga dalyvauti Prezidento ban- 
kiete, štai, šis bankiotas yra pir* 
mas toks didingas, o gal būt ir 
paskutinis musų lietuvių gyve
nime Chicagoje. Tokios progos, 
kad Lietttvds Prfežidėhtas vėl 
atvažiuotų Į Amerika gal grčil 
nepasikartos.
Pelnas—“Lietuvos Reikalams”.

Iš šio bahkieto hlckas asme
niškai nepasinaudos ir nepdšL 
pelnys; nes Visas banketo pel
nas yrh paskirtas Lietuvos gel- 
HČjinio reikalams, po Lietuvon 
KonŠUlo priežiūra. Mes rengė
jai, kurie įeiname į rengimo ko
mitetą, daug savo laiko ir ener
gijos paaukojamo tam darbui, 
be jokio Užmokesčio ulba atly
ginimo, o iš jūsų tik prašome 
dalyvauti šiame parengime, ir 
pasidžiaugti gražiu programų, 
ir išgirsti x iš paties Lietuvos 
Prezidento lupų vėliausias ži
nias apie musų tevyhę Lietuvą, 
ir jojo pareiškimus, kaip ge
riausia ir greičiausia yra gali
ma atgauti Lietuvos Nepriklau
somybę.

Taipgi, prie progos, galėsite 
kiekvienas ypatiškai SUsiphžlnti 
su Lietuvos Prezidentu ir pa
matyti ir persitikrinti koks jis 
yra geras ir nuoširdus lietuvis.
-Prltdria —Kelly ir Greėii.
Tl ^liMu^tf ■ tiufthi ’šfi * banke

tas padarys neapskaičlUojamą 
naudą, dėl to, kad jam pritaria 
ne tik Chicagds Majoras Kelly, 
bet it Illinois Gubernatorius 
Green, ir jų dalyvavimas priė
mimo ceremonijose, be abejo, 
bus plačiai aprašytas ameriko
nų spaudoje.
“95 Stotys Kalbą TransliUOs”.

Apart to, Liettivbs Ptezlden-

JONAS MICKNEVIČIU8

Pfetsiskyre sli šiuo pasauliu 
balandžio 19 dieną, 1941 m., 
sulaukęs pusės amžiaus, gi« 
męs Matiarhpolės apsk., Liud- 
yinavo valė., Šimulių kaime, 
d/ailko dktdtiame huiiuditne 
3 .pusbrolius: Vincentą, Juo* 
zApą ir Joną Asciliis ir daug 
kitų giminių.

Kūnas pašarvotas randasi 
P. J. Ridiko koplyčioje, 3354 
So. Halsted St

Laidotuvės įvyks seredoj, 
balandžio 23 dieną, i :3d vai. 
po pietų iš koplyčios į Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Jono Micknevi- 
či&uš giftunčs, draugai Ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ir Sutelkti jam paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Pusbroliai ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja lai
dotuvių dlrbktorius P. J. Ri
dikas, tel. Yards 1419.

Imn 1 Gėlės Mylintiems 11 įJU A Vestuvėms, Ban- 
Jf4 kičtams, Laldotn- 

v 11 vtol, Papuoli- 
GĖLININKAS manu’ 
4180 Archer Avenue 

Phone I.AFAYETTE 3»00

I Alf r ll/l A Siunčiam Gėte; 
llVr K IX Telegramų^ 1 

L U f L. I Ii Iv Visas Pasaulio 
Dalis 

kvietkuninkas
Celės Vestuvėms, BankieUms 

Ir Pagrabams 
Š31 d So. Halsted Street 

itel. Yards 73<w

vo 25 ni.,
i$y HaiikbM ddF he vl-

FondU fcb'mhėtb iifliHiSįkH įi; 
J. SpUi'gbi: ’ • . e:

Kažiittkrds Vlikaš( IjttibltiyH* 
ietis, i&HfflKL stotui Ai ik ils :| 
nuo tuškėvitom dMbjižiy 
dirbtiiyfch dttrbittihktj:, Ūukbjb 
p. YttikeyičMii R 
aukoju i. L haikpdS* M. ŠitUiS 
ktis, V. kidliJBAHliU, A. Strtėopit.] 
Smulklil $7.B8| kito 
Iš šios sliiiibs Įjfehki dbieHui 
gauta ilimiliU IE lite iŠ 
skelbime “Ltovįj* tošte 28 
d.; ‘•ViėU^ej*’ «|Mill| OŠ; UHb 
eitų iiiehį h1 itiiUšsfe kiihi-tig- 
čiuosKI IbldU iteii Clti kvi- 
tuoj ame tik $5.55. Blankos nu
meris 307.

J. Ambrozaitis, brooklyilie- 
tis* atsiuntė šias aukas, su
rinktas nuo pavienių asmenų: 
J. Rask, W. Garszva po $1.00; 
J. Zupiro 75c, J. Kadakans- 
kds, S. Tenis pd 50c. Smulkių 
50c. Kartu $4.215. Blarikoš hU- 
ilieris 849.

Mrš. FrUnces Petrauskiene, 
brobklyiiietė, pašiddtbaVo ir 
pateikė Surinktas šihs aukas 
litiO' Lietuvių DUrbiilinkų 
Draugijos 9 kuopos, Bbooklyh, 
Brooklyn, N. Y., $3.00 Geo. 
Beckis, J. J. Lasker, F. Rem- 
kus po $1.00. Po 50c aukojo: 
Wm. Katinas, K. Steponavia, 
A. B. Arlauskas, B. Zues, J. I 
Antanaitis, M. K. Antanaitis. 
Smulkių $16.00. Sykių $25.00. 
Blankos numeris 196.

Bitutės Merginų Kliubaš iš 
Long Islaiid; N. Y.* aukojo 
$10.00 ir rašo: Kartu su šiuo 
laišku siunčiame tiek aukų, 
Dariaus-Girėno paminklo pa

mos

kibk AUktį ir gitįškitė kdhiitelb
iždihiHkiii. / čeki B

I ^.i, *■ fr.,p-
IIELP VVANTEb-MALE-FEMALE 

pąifbihiak^Dkrbittilttkių Reikia
GEBI DAUBAI GEBA

MOKESTIS
REIKALINGI VYRAt it moterys 

į dirbtUVėŠ* Ofisus* viešbučius ir 
uaihU darbus. ,

PARK
6306 CotUge Ctrovd* Bank Bidg.

1R Merginų 
100 .vaikinų ir thėrglhų reikalinga

šou stntlob, Long IsiniKi, N. Y. 
Ailfelj aiUHtSjab finus iitirt iždi- 
hitikb Kvilį Už pUšlųtitį dlikij 
ŠUUiįt iiU W; Visos atikus skel- 
btaite įvĖiHubsė IdlkYiiždutjHi! 
ir |>rlc progos per irttdib.

. iždililiite yri! |IU, UŽHlatlis b 
iteįtiil tjt'tltiml biffikah Jo ii- 
liVteji) ižab glbhisju viirtlii.

Paminklo Fondo Komitetas
Adv; Steponas Briedis, finan

sų sekretorius; Jonas šaltis, 
pirmininkas; Walter Shabunas, 
vice-pii‘mihihkhs; Jobas Spur-> 
ga, iždiiiinkas; Juozas Kairys ir 
Jurgis KarpUs, iždo globėjai.

■ ............. b..... ....................................... ■** I <1>M ...T.'t

18-tt) AUgStd

a

fėikalingti 
U fabriko 
-Mlgos nuo 
Garantuoti.

HELP VVANTEU—FEIVLU.E 
Darbiilhikiii Reikia

REIKALINGA patyrusių ope
ratorių dėl (dcrtset and brassie
res) dirbti ant vienų ir dviejų 
adatų (Zig-Zag) mašinų. 123 North 
WaCker Drive, kampas Rahdolph 
6 aukštas.

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

REAL ESTATE FOR SALE
Natnai-žemėParda virnui_____

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

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

INSURANCE
4631 S. Ashland Ave.

TeL YARDS 1001.

RElkAljNUA moteris dėl abelno 
namų darbo ir prie lengvo valgio 
virliho, rhylianti vaikus, gyventi, 
maža šeima, geri namai $10-12. 
BUckingham 0292.

REIKALINGAS ŽMOGUS ma- 
ilavotl namą iš vidaus, $14.00 sa
vaitei lt vMlgi&. 6424 Eggleston 
Avbhue. Tel. N0WL 6002.
i .u A a a ,     ■ —i.

REIKALINGAS INDŲ PLOVė- 
JAS (dishwasher), moteris arb5 
vyras. 3480 Archer Ave.

—.4 -------------- —-a, —4—L ------------ --- ■—

REIKALINGAS VYRAS, patyręs 
dėl popieriavįmo ir pentavimo na
mo vidaus. Atsišaukite greitai. 
5827 So. Sacrarrtehtb.

REIKALINGAS DARĖININKAS 
dirbti už janitorių. 6424 Egglestoh 
Ave. NORmai 6Š)02.

■ . K. i-. - .. . . .

REIKALINGA moteris dirbti ra
kandų fabriku, pastovus datbas ir 
gera Siga. 2647 Arthington St*

PARSIĖUODA 12-5 plistų na
mas* su refrigeraaija ir gasiniais 
pečiais kiekvienatne, 11 fliatų da
bar išnuomota, atti transportaci- 
jos ir bažnyčių, pigiai priežastis— 
liga. 3214 Maypolė Avė.

REIKALINGA mergina dėl abel
no namų darbrt ir valgio virimo, 
nUosdvas kambarys, nereikia skalb
ti. Gėri nanihi. $10-12, 520 Oak St., 
Winnelka 1746, Winnetka.

PARSIDUODA 5 kamb. mūrinis 
bungalo\V (37V4xl25) 2 karų garti- 
žas* lurnacc Šiluma* ąžuolo trimin- 
gai, apdengtas porčius (storm) Jan
gai—(copper) skrynės—pečius ir 
irigidairė. Rėpublic 7123.

MERGINA BENDRAM namų 
darbui ir virti. Patyrusi, ne dau
giau 35. Nakvoti. $10.00.

MIDway 6284. ,

STEBUKLADARIAI” ROSELANDE DAUG 
KO ŽADĖJO, BET MAŽAI IŠTESĖJO

Jau Pakrikštijo Naują Demokratų Kliubą; 
Kitos Rosėlando Žinios

Br. Liiid-

Darbinin-

PAIEšKAU MERGAITĖS, kuri 
butų patyrusį dirbti groserhėj ir 
galėtų menedžeriauti, ir kad butų 
atsakomiriga. Atsišaukite 3553 So. 
Halsted St. Tfel. YARDS 5118.

SAVININKAS TURI sutvarkyti 
palikimą. Pigiai parduos 2 aukštų 
namą po 6 kamb. kiekvienas, šal
dytuvai, gasiniai pečiai, hot water 
šiluma, 2 autdniobilių garažas, prie 
mokyklų, bažnyčių, gęro susisieki
mo. šaukite pę 7 vai. vakarais.

JUNiper 3776.

REIKALINGA MERGINA mo
kanti dirbti prie baro ir visos gas- 
.padorystės, dirbti Roadhouse ir 
kad butų švari. HILL TOP INN., 
85th ir Roberts Rd., Oak Lawn, 
Illinois.

PARSIDUODA 5 KAMBARIŲ 
mūrinis burlgalow su flatu beismen 
te. “Stoker” šiluma, apleidžia mies
tą. Atsišaukite vakarais Mrs. Spe- 
Cial, 7210 So. Fairfield Avė. Repub- 
lic 5535i

FARMS FOR SALĖ 
Ūkiai Pardavimui

“Stebukladarius” iš-

REIKALINGA PATYRUSI patar
nautoja. $15 savaitei. 6 dienos sa
vaitėj, išėmus šeštadienius.

JULIA’S RESTAURANT, 
4656 So. Western Avė.

PARSIDUODA 2 AKRU DAR2O- 
vių ir vištų lanna, gristinis kelias, 
elektra, netoli 95 gatvės ir Morgan 
Parko. $750; $150 įmokėti—kitbs 
$10 į mėnesį. Box Ll, 1739 So. Hal
sted Street.

OPERATORIŲ COR S E T A M Š, 
ant single needle mašinos, inspek
torių ir egzaminierių, turi būti pa
tyrę ant brassieres ir corsetų. Auk
ščiausia mokestis ir nuolatinis dar
bas. CARMEN MFG. CO., 506 So. 
Wells St.

PARSIDUODA DARŽOVIŲ FAR- 
ma, šiaurryčiai nuo Wolfe ir Noith 
Avė. Gera vieta dėl vištų auginimo. 
Grįstas kelias, elektra, arti busų ir 
mokyklos—$375—$75 įmokėti, kitus 
—$5 į mėnesį. Box \V-2, 1739 So. 
Halsted Street.

mitalo pasiryžtą ; darbą įvyk
dyti. /tat, upes piaza aiiūa šiam 
tikslui teikiame* šia proga 
sveikinam Dariaus Girėno pa
minklo statymui Komitetą ir 
linkime pasisekimą. Ateityje 
tikimės gaiAšesiię paramą Jums 
štlteikti. Su gilia pagarba, 
Fraiices Mockus”.

.Lietuvių Piliečių Kliiibąs, 
Maspeth, N. Y., per pirmininką 
advokatą Steponą Briėdį, at
siuntė aukų $5.00 ir laiškas: 
šitibrtii teikiame nors mažą au
ką DariaUs^Girėno Paminklo 
Fondui atsiteisdami už negalė
jimą pilnai daly vali ti vasario 2 
d. koncerte paminklo naudai. Ši 
dovhna lai stiprina ir Ugdo pa
minklo Fondą musų didvyrių 
lakūnų garbei.’ J. A. Fifer, 
brooklynietis* aukojo $1.00. L. 
Bagdonas, Pittšfield, Ma^s., per 
M. Sinkevičiūtę brooklynietę, 
aukojo

Aukščiau pažymėtam sąraše 
ghUta aukų nuo draugijų, kuo
pų bei pavienių dšiilėnu Viso 
$51*80. Tai plivyžtlyš, kad vi- 
sUomehė gausiui remia saVb 
užbrėžtą kilnų liksią. Visiems 
aukojusiems ir pasidarbavu
siems rinkimui atikų reiškiame 
nuoširdžiausią padėkų*

Su šiuo pranešimų ir ateity 
skelbsime pilną sumą surinktų 
aukų paitimklo fondui. Laike 
vienų metų mttšų darbo iki ba
landžio 8 d.* kliomet įVyko foh- 
do komiteto posėdis SulVarky- 
mui iždo, pasirodė atikų pas 
iždininką J. Spul'gą višo $1;- 
50L23. Išmokta $34.42* Gry
nas balansas $1,466.90; kUhiš 
susitaupė iš gautų aukų ir ruo
šiamų pramogų. Nors toji grą-, 
žu nepakanka pastatyti tinka
mam paminklui, b(d jeigu bu - 
tumėiii pradėję SU killlitl datbli 
septyni metai atgal; huo tbš 
nelaimingos .dienos ir valandos 
jų žiiviiho* tat šiUhdįen pagėr- 
birntii liidsų tautos didvyrių la
kinių Dariaus ir GiHhb jau 
didžiuotumemėš puikiu pa
minklu Litiiahicos Aikštėje ar 
kitoj vietoj > lirooklyiie. Bet 
verčiau vėliau, negu niekados*

'taigi, prašomb organizacijų* 
draugijų, kuopų* Ir pavienių aš-

sirinkime buvo norėta padaryti 
tarimą, kad pasitaikius pirkė
jui butų galima lotai parduo
ti.

Bet tame susirinkime atsira
do stebukladarių, kurie sakė, 
kad reikia svetainę statyti, o 
ne lotus parduoti.

Tuos
rinko į direktorius, ir jie pasi
žadėjo tuoj pradėti
statyti. Draugijose buvo rapor
tuota, kad jau ir planus turė
jo pasidarę. Bėt jau antri me
tai, o svetainės dar nepradėjo 
statyti, ir susirinkimų jau ne* 
bešaukia. . N.

Gerai Pasisekė

svetainę MOTERYS 'NUO 18 IKI 35 metų 
prosijimo operatorkų, marškinių 
finisherkų; geriausios darbo sąly
gos. Išmokysime jeigu reikės. 
MOTHER’S WET WASH LAUND- 
RY, Ine. 2206 Lawronce Ave.

REIKALINGA MERGINA prie 
abelno namų darbo. Nuosavas kam
barys, sekmadieniais it vakarais 
liuosa. 417 North Oak Park Avė., 
Oak Park, III. VILlage 7430.

Tai buvo

SUorgani-

Pavilbnis

SLA. Kp. 139 Vakaras
ROSLLAND. — Ateinantį 

sekmadienį, balandžio 27 dieną, 
įvyksta SLA. 139 kp. Pavasą- 
rinis parengimas. BUs' suvai
dinta juokingą., vieno veiksnio 
komedija^ ^baina Be Galo”.

Lošimui vadovauja 
kėvičiuš. ;

Parengimas įvyks
kų svetainėj, 10413 Michigan 
Ave., įžangai tik 25 centai, šo
kiams bus gera muzika; pra
džia —•,6:351 ^aV vakatė,

Naujas Kliiibaš Jau Veikia
., t

9-to Whtdo Lithuanian De- 
mdci’ht Club susirinkimas įvyko 
antradienį, bal. 15 d. parapijos 
Svetainėj. Susirinkimas blivo 
didėlis, mąt, tai buvo kaip ir 
kliubo “krikštynos’’, 
pirmas susirinkimas.

Kliubas yra ką tik 
zubtas,

Pirmininkas Mike
atidarė susirinkimą, pareikšda
mas naujo kliubo tikslus ir Vei
kimo pianus, ir paprašė Juki
ntą, Pivoriūną pakalbėti. Jis pla
čiai aiškino kodėl naujas kliu
bas buvo suorganizuotas.

Ir Jis ‘‘Demokratas’’
Ksą, Suvienytas Lietuvių 

Amerikos Piliečių Politiškas 
Kliubas 9-tam Warde liko “oku
puotas’’ penktakojų. Į jį susi
rašė visi RbSėlaiido komunis
tai; het ir “Vilnies” dženitorlus, 
ir nhrodė ką jie ptadčjo veik
ti. Todėl reikėjo apleisti tą kliu- 
bą ir sutveria naujasai, kuris 
bus demokratiškas, ir jbkiėms 
pehktakojams jame ilebuš vie
tos.

'taipgi kalbėjo Steponas 
Dombro, kuris daug darbavosi 
pHfe sutvėrimo Palijo kliubo. 
Demokratiško kliubo S. Dbm- 
bro jau seniai pageidaVo.

Susirinkame kalbėjo ir teisė- 
jhš J. T. Žilitfs, Al. kumskis te 
L Juozaitis. Visi kalbėtojai lin
kėjo gero pasisekimo hatijam 
kliubuL Prie jo* jau prisirašė 
dailg naujų Hariu. ' 
; Po susirinkimo kliubb “krik-’ 
Štynoms” liiivo vaišės, gėrimų 
ir. užkandžių.
/ Kas Sh Rąttib BėhdFove^

/ Kas pasidarė s,u Nanto Brni- 
drove, kad nieko nebegirdėti, 
šįmet net ritetinid šUšiMttkimo 
nebešaukia. , . ■

* h^droVę jau Seniai buvo, nu
taria iik’vldUOti, bet ji turi įįu- 
šipi^kUs 2 lotus, tad sunku jos 
reikalus užbaigti.

Pereitų mėtų hietiiiitab su-

Saltimiero “šunim
Burum” Vakaras
Turėjo Ilgą, Įvairų Programą

Pereitą sekmadienį, bal. 20 
d., Ashland Bolilevard Audito
rijoje įvyko Radio Valandos 
leidėjo Povilo šaltimiero “Šu- 
rum-Burum” metinis parengi
mas.

Publikos atsilankė pilna di
džiule Auditorijos salė.

Pastebėtinas dalykas, kad at
vyko po keletas busų iš apie- 
llhkihių miestelių. Buvo svočių 
net ir iš Plttšbttrgil, Pa., kur 
gyvena Povilo šaltimicro gimi
naitis, p. Pikelis.
AttišUi Rūpestihgdi PHtfehgti

Programas btivo labai įvai
rus ir nepaprastai ilgas. Užėmė 
apie virš ketvertą valandų. Pra
sidėjo ketvirtą valandą po piet 
ik kada kėdės tapo nukeltos iš 
salės šokiams, tai jau buvo ne
toli 9 vai. vak. Programo daly
viai, didžiumbje šaltimiero Ha- 
dio valandos štabo nariai, 
buvo labai rūpestingai ir deta- 
liškai sumokyti.

Nors programas buvo suda
rytas pavidale Bartkų šeimynos 
epižodo, taciaUS, viskas vyko 
vodevilio stiliuje; lietuvių kal
boje, bei labai suamerikoninta 
spalva, yiso buvo 37 programo 
numeriai. Tai iiepaptAMias ilgu

Publika užsilaikė labai ramiai 
ir reiškė didelį pasitenkinimą. 
Elektrbfe VAiįbMi* spalviloti 
kostiumai ir spalvuotos šviešoS 
iš balkono sudarė gerą įšpudj 
publikai. —VBA.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

PARSIDUODA 300 akrų, 60 ak
rų apdirbta, 240 akrų pušyno.,Nė
ra budinkų. $3,500—Central 
consine. Atsišaukite 4071 N. Ken- 
more.

Wis-

•..l.ąiARSlDUODA pertaisyta 3 akrų 
vištų farnia, gera žemė, namai gali 
būti pertaisyti į 6-šius kamb. Jau
nos vištos, grįstas kelias arti 111 
gatvės ir Soudi \Vest Highway — 
$2,7u0 lengvais mėnesiniais išmo
kėjimais. Box 22k, 173 93. Halsted.

CLOTHES AND FURS 
Drabužiai ir Kailiniai

PARSIDUODA VARTOTI mote
riški rūbai, suknės ir paltai, viso
kių dydžių. Labai pigiai. 5827 So. 
Sacramento Ave.

ŠIA NEDeLIĄ aš turiu gerų 
larmų nuo 20 iki 2o0 akrų, kam 
nenusiperkate vieną is jų kaipo in- 
vestmentą. Esu specialistas ant far- 
mų žemės. H. 11. Halladay Realtor, 
Glinton, Michigan.

BUSINESS CI1ANSES 
Biznio Progos

GROSERNĖ IR BUČERNĖ, 20 
metų išdirbta, parsiduoda su na
mu. Kaina numažinta greitam par
davimui. 1612 So. Washtenaw. tel. 
ROCkwell 5649.

PARSIDUODA naujas 6 kamb na
mas, su daržovių farnia arti North 
Av., 10 min. nuo Įtariem Avė. Žemi 
taksai, grįstas kelias, gera žemė, 
elektra ir gasas — prie autobusų 
trdnspottaėijos ir mokyklos—$l,97a 
—įmokėti $275 — kitus $22 į mė
nesį. Box A-70, 1739 S. Halsted St.

EKTRA.
Parsiduoda užeiga Marąuette 

Parke. Figi kaina. Viskas yra nau
jausios mados. Prašau atsilankyti į 
Naujienas Box 2477.

PARSIDUODA dėl suhkaus dir
bančio darbininko, vištų ir karvių 
bu,ai, akrų geros žemės, grįstas 
kelias, 5 min. nuo 63-čios ir Mat
iem Ave. Elektra—$1250—$2a0 įmo
kėti—kitus $15 i mėnesį. Bok 06-Z. 
1739 So. Halsted Street.

PARSIDUODA TAVERNAS GE 
t'iii augantis biznis su 6 amb. fla 
tu. 4632 N. Kedzic.

PARDAVIMUI Midvvest bučernė 
ir gtošeriiė su namu, aiit gatvės kur 
uždrausta kitą biznį atidaryti. 2 lo
tai žemės. Biznis išdirbtas. Iš prie
žasties ligos viena moteris negali 
apsidirbti. Parduosiu pigiai, šau
kite telefonu Palisadc 4(>33.

PARSIDUODA 2 akrų augštos Že- 
hiės prie Robetls Rd. ir b Z gatves 
—grįstas kelias, elektra—$875— 
įmokėti—kitus $10 j mėnesį. Box 
t -16, 1739 Š. Balsted St.

SOIL—FOR SALE 
J uodžemis—Pardavimui

PARSIDUODA PIGIAI gerai iš
dirbtas tavernas, su visais įrengi- 
ttlaiš. Priežastis — pašauktas ka
riuomenėn. 1726 Sd. Balsted St., 
CANal 2480.

PARSIDUODA TAVERNAS aht 
Ėridgeporto, senai išdirbtas biznis.

3337 So. Lituahica Avė.

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

Pristatom visur. 
CHARLES GAVCUS, 

Sduth West Highwfey and 
Harlem Ave.* Wotth, III. 
Tel. WENTWORTtt 794^ 

arba WORTH 193.

PARSIDUODA GERAS TAVER
NAS, gerai išdirbtas blžhiš, gdtvė- 
karių linija, prie kampo. 1724 W. 
47th Si-’

TAVĖRNAS IR VALGYKLA ant 
rendos. 1142 Canal St. AtsišaUĮ 
kitę L. A. ŠCKlFF, 3535 W. Roose- 
velt Rd., CAWford 5310.

JUODŽEMIS MAIŠYTAS SU 
HUMUŠ—1 bušelis ......................25c
5 bušeliai Už ............    $1.00
10 bušelių UŽ ..............  $1.50
Perkraus tymas .pigiai—Anglis tie
siai iš mainų. 

STANLEY GAVCUS 
110 So. Ridgeland Ave.* Worth,IlL 

. - Tel. OAK Lawn 193-J-l

. PAJRS1DUODA VALGYKLA, 
gerame stovyje, naujas frontas.

rėiras blzhis.Pehki metai. 471b S.
Halsted St.

18 KAMBARIU, ROOMING Hou- 
šė. NUdmOš $25 į mėnesį. Kaina 
$400. 1340 Wėst Madison St.

VVHOLfcŠALE FtJRNITURE 
Rakandai ir Į taisaiParda vi m ui

MOKĖDAMAS CASH— 
už rakandus, sutaupysi nuo 4.0 
iki 60%. MeS pristatome biie kUf. 
Pašaukite ar rašykite dėl daugiau 
informacijų. Vien tik nacionaliai 
žinomi daiktai randasi pas mus.

ALISAUSKAS, SUNŪS, 
6343 Sd. Westem Ave., 

Chicago. HL TeL REPublir «0i

PARDUODU GERAI išdirbtą 
biznį bučernę ir grosernę už pusę 
tikros Vertės, iŠ priežasties einu 
į gasolino biznį. Kas manote apie 
tokį biznį, vėrta pamatyti.

2611 West 44th St.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE"
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Atsišaukimas j Draugijas
Ir Jų Veikėjus

Pagelbėkim Lieutvai ;Neprik‘lausomybę 
Atgauti

Kvietimas i svarbią konferenciją Lietuvos reikalais

Gerbiamieji-ios:
Šį pavasari sukanka 21 metai, kai susirinko Kaune 

LIETUVOS STEIGIAMASIS SEIMAS — pirmoji Lietu
vių tautos istorijoje atstovybė, išrinkta visuotinu žmo
nių balsavimu. Steigiamasis Seimas paskelbė Lietuvos 
Respubliką ir davė jai damokratinę Konstituciją. Bet, 
deja, Lietuva šiandien yra okupuota rusų, jos žmonės yra 
pavergti, skriaudžiami ir išnaudojami. Jie negali nusi
kratyti to baisaus bolševikų jungo vien tik savo jėgo
mis. Musų pareiga yra jiems padėti, kaip kad mes po 
pereito pasaulio karo padėjome jiems įkurti savo va's- 
tybę

Šituo tikslu yra šaukiama VIDUR-VAKARINIŲ 
VALSTIJŲ KONFERENCIJA, kuri įvyks š. m. g'gužės 
11 d., 10:00 valandą ryto, Dariaus-Girėno svetainėj, 4616 
S. Western Avė., Chicago, III. Paminėjusi Lietuvos Stei
giamojo Seimo sukaktuves, ji svars ys, kokiu budu mes 
galime suteikti kuodaugiausia pagalbos nukentėjusiems 
dėl sovietų okupacijos Lietuvos žmonėms ir kokiomis 
priemonėmis mes galime pagreitinti Lietuvos išsivadavi
mą iš maskolių jungo.

Kviečiame Tamstų organizaciją dalyvauti šioje svar
bioje Konferencijoje, išrenkant i ją savo delegatus. Kiek
viena draugija, kuopa arba kliubas gali rinkti 2 delega
tu; draugija turinti daugiau kaip 25 narius, gali, be to, 
rinkti dar po vieną delegatą nuo kiekvienų 25 narių.

DEMOKRATIJOS IR LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS SĄJUNGA

DR. P. GRIGAITIS, Pirmininkas
A. ŽYMONTAS, Sekretorius
G. STUNGIS, Vice-pirmininkas
P. MILLER, Iždininkas
ALEX AMBROSE, Iždo Sekretorius

. K. LIUTKUS, Iždo Globėjas
cuks. KRIŠČIŪNAS, Iždo Globėjas

Penki Žmonės Žuvo 
Automobilių 
Nelaimėse
Įvažiavo Į Gatvekario Stotį — 
Vienas Užmuštas, Du Sužeisti

Prie Archer ir Paulina gat
vių vakar rytą į gatvekario sto
tį įvažiavo automobilis.

Jame važiavęs 28 metų Les- 
ter Kerr, iš Valparaiso, Ind., 
buvo užmuštas.

Du kiti žmonės, Byron Dale, 
ir Mrs. E. Connor, iš Hammon- 
do, buvo sunkiai sužeisti.

Kitose nelaimėse žuvo 
šie žmonės:

Katherine Hunt, prie 22nd it 
Wolf Road, iš Hinsdale;

Alois Carl, 70, 3914 N. Al- 
bany avenue, prie Lawrence ir 
Manor, (vairuotojas Philip 
Skuda iš St. Joseph, Mich., bu 
vo suimtas);

Carl Johnson, 58, nuo 8155 
S. Ada Street, prie 6000 South 
Western avenue.'

Jį parmušė ir mirtinai suva
žinėjo nežinomas “hit-and-run- 
eris”.

Nepastebėjęs Johnson’o, gu
linčio gatvėj, netrukus po-ne
laimės jį vėl suvažinėjo 30 me
tų Frank Gedraitis, 6016 So. 
Campbell avenue, bet jį polici 
ja paliuosavo nuo visokios at
sakomybės.

Žuvo dar ir William Lee, 
6200 S. Albany avenue.

Berniukas Žuvo 
Po Gatvekariu

12 metų berniukas Raymond 
Auhvunn, 10906 Albany avė., 
išlipo iŠ gatvekario prie lOOth 
ir Vincennes. Bandydamas per
eiti skersai gatvę, jis pakliuvo 
po gatvekariu, ateinančiu iš ki
tos pusės.

Buvo užmuštas vietoje.

AUTOMOBILIU 
NELAIMĖS

Sužeidė Daug žmonių
Sekmadienį ir vakar automo

bilių nelaimėse, lietuviškuose 
distrik tuose, buvo sužeisti se
kami žmonės:

George Novensky, 12, 1511 
W. 51st st.,. prie 51st ir Ash
land avenue;

William Walsh, 50, 5130 S. 
Damen avenue, prie 50th ir 
Ashland;

Adolph Schubert, 28, 4433 
South Wood street, prie 47th 
ir Ashland;

Henry Zieden, 23, 5948 So. 
Wood st., prie 48th ir Bishop;

Anna Staricik, 47, 5120 So. 
Washtenaw avenue, prie 51st 
ir Ashland;

Robertas Tanis, 21, 6601 S. 
Bishop Street;

John Kaminski, 44, 5417 S. 
Talman avenue, prie 2653 W. 
51st, šv. Kryžiaus ligoninėje;

Casimir Makawan, 26, 4533 
S. Hermitage avenue, prie 45th 
ir Hermitage;

Marion O’Brien, 622 Patter- 
son st., prie Albany ir Archer;

Lillian Godovvski, 3143 West 
37th PI., prie Archer ir Califor- 
nia; šv. Kryžiaus ligoninėje.

Sunkiai Susižeidė 
Mary Kaveckas

Sužeistas ir Vyras Frank
Automobilio nelaimėje prie 

Archer avenue ir Arch gatvių, 
sunkiai susižeidė 36 metų Ma
ry Kaveckas, nuo 626 Ingram 
avenue, Calumet City, Ilk Ji va
žiavo automobilyj su savo vy
ru, Frank Kavecku, kuriam bu
vo sužeista dešinioji akis.

Kaveckiėnei buvo pramušta 
galva ir turbut nulaužta nosis.

, NAUJIENOS, Chicago, 111

Jugoslavų Kariai Pasiduoda Naciams

ACME-NAUJIEN V Telephoto
Ši fotogiafija prisiųsta per radiją iš Berlyno “parodanti jugoslavų kareivius 

su kaltomis vėliavėlėmis biendant per upe. ir pasiduodant vokiečiams.”

KULKA SUžE DĖ
DU ŽMONES

Becgzam’nuodamas revol. e- 
rį, 23 metų Merrill Khimans, 
patraukė jo gaiduką ir šūvis 
sužeidė Fred Peck, 27 Clinton 
st., Hammond, Ind., kur nelai
mė įvyko.

Atšokusi kulka prakirto ir 
Kinmans’ui ranką. Jis gyvena 
adresu 637 Kirsch Street, Ca- 
i.umet City.

Ginklų Viršininkai 
Bando Sutaikyti 
Ginčą Kellogg Co.

Dvi AFL unijos ruošiasi 
streikuoti

Kadangi didelė Chicagos 
dirbtuve, Kellogg Switchį)oard 
and Supply Company, 6650 So. 
Cicero avenue, yra svarbi gink- 
ų programai, tai Wašhingtono' 

ginklų administracija (leda di
deles pastangas sutaikyti ten 
kilusį ginčą.

Dvi AFL unijos, Eleclrical 
Workers, local 17, ir Machin- 
ists Union, local 8, pareiškė, 
<ad streikuos, jeigu kompani
ja ir toliau trukdys sutarties 
derybas. Jos vyksta jau beveik 
metai laiko.
Reikalauja 20 centų valandai

Unijos reikalauja pripažini
mo, kadangi pereitais metais 
jos laimėjo darbininkų balsa
vimus. Jos taipgi reikalauja 
pakelti algas 20%, duoti apmo
kamas atostogas ir pagerinti 
kitas darbo sąlygas.

Ginklų viršininkus derybose 
dabar atstovaus C. W. Ber- 
quist, nuo pramonininkų, ir 
Joseph Keenan, nuo Chicagos 
Darbo Federacijos.

Sį Kartą Tas 
Nenaudėlis Siaučia 
Town Of Lake

Vargas Bus, Kai Ugniagesiai 
Jį Pagaus!

Atsimenate nežinomą šposi
ninką, kuris neseniai vargino 
ugniagesius sukinėdamas gais
rų aliarmus beveik prie kiek
vieno kampo Bridgeporte ir 
Brighton Parke?

Užvakar ir vakar jisai pasi
rodė Town of Lake. Davė ug
niagesiams devynis neteisingus 
aliarmus plote nuo 47-tos ir 
Marshfield avenue, iki 53-čios 
ir Loomis.

Bus vargas jam, kai jis pa
galiau paklius į ugniagesių ran
kas.

Išvežė Vasiliauską 
Ligoninėn

Į apskričio ligoninę buvo iš
vežtas 71 metų senelis Anta
nas ' Vasiliauskas'. Jisai esąs la
bai silpnas dėl ąenatvės.

$7,000,000 Naujais 
Karo Kontraktais 
iii. Valstijai

Chicago gavo $1,415,213

Illinois valstijos pramonin’n- 
kų organizacija apskaičiuoja, 
kad pereitą savaitę dirbtuvės 
gavo $7,167,9/0 kariškais kon
traktais. Iš tos sumos $1,415,- 
243 nuėjo Chicagos firmoms.

I Chicagos sumą neįeina 
$488,296, kuriuos valdžia pa
skyrė * įvairiems pagcr’ninio 
darbams miešto airportui, ku
ris netrukus bus žymiai padi
dintas.

Žemiau seka pilnas kontrak
tų sąrašas:

Chicago j
Angelica Jačket ....... $2,498
Appleton Electric .... 66,787 
Brew-Schneider ........... 596
Chicago Airport) .... 488,296 
Chicago Melalic Mfg. 11.301 
Crane Co.................. 658,369
J. A. Dubow Mfg.....  109,450
Edward Katzinger ....... 409
O. C. Keckley Go, .... 14,939 
Chas. E. Larsori &'

Sons ........... .....:..... 11,132
Lindberg Engincering 58,500 
Midvvest Glove ....... 65,176
Mercury Mfg............ ... 7,415
Elgin: National

Watch ■.......   113,928
Quality Hardwarę &

Machine ......   1,665
Russell Electric .... i.....  6,833
Jos. T. Ryerson &

Sons ............    3,816
Harry Schallman .... 27,922
Stein Bros. Mfg.......... 75,532
Teletype ..................... 12,164
Twentieth Century

Glove ...S.............. 161,175
Universal Wheel &
Abrasive ......... .........   1,346
White|iouse Mfg.......... 1,254

Už Chicagos
Belleville: Scott

Airfield ......  $3,145,876
Rantoul: Chanutė

Airfield ................. 490,575 
Rockford: Wa^hburn

Company .....t......... 27,980
Savannah: Ordnance

Depot ......„ 5 . 1,600,000

Rado Townoflakietį 
Negyvą

T0WN OF LAKE. — Matyt, 
bevalgydamas virtuvėje, širdies 
ataką gavęs mirė 77 metų An 
ton Paceyič. Jisai gyveno ad
resu 4642 S. Paulina Street. Jo 
kūnas buvo atkastas kėdėj, ku
rioj sėdėjo bevalgydamas. 
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SUSIŽEIDI T. STRAPAS.
BRIDGEPORT įį Eidama 

užpakalinės verandos laiptais 
lygsvaros netekusi pavirto įr 
susižeidė 45 matų Tlllie S tra
pas,/ gyvenanti ach, 8448 South 
Emerald avėnue.

NE TEN STOGUI
VIETA

BRIDGEPORT. — Vėtra sek
madienį nupiešė stogą nao 
United Shipping Company san- 
dėl.o, 837 West 31 st street, ir 
užmetė jį ant netoliese stovin
čio automobilio. Mašina pri
klauso vienam Stanley \Vade 
3942 North Paeina street. Ją 
gerokai apgadino.

Rytoj Vakare 
Dr. P. Grigaitis 
Kalbės Ciceroj
Kokio Nusistatymo Amerikos 

Lietuviai Privalo Laikytis?
CICERO. — Rytoj, balandžio 

23-čią (ne 24-tą, kaip buvo 
ankščiau paskelbta — dieną te
ko mainyti, kadangi sale buvo 
užimta), vietinėje LiuosybėS sa 
Įėję kalbūs bene garsiausias 
Amerikos lietuvių kalbėtojas, 
Dr. P. Grigaitis, “Naujienų” re
daktorius.

Jisai svarstys įvairius gali
mumus Lietuvai nepriklauso
mybę atgauti, taipgi kokio nu
sistatymo Amerikos lietuviams 
reikia laikytis kokiomis prie
monėmis gelbėti Lietuvai lais
vę grąžinti.

Prakalbas rengia Demokrati
jos ir.Lietuvos Nepriklausomy 
bes Sąjunga.

Jos prasidės 7:3C valandą va
kare.

Ciceriečiai kviečiami kuo- 
skaitlingiausiai susirinkti.

C.

Po Vestuvių — 
Šeši Ligoninėje

Muštynėmis užbaigė iškilmes
Po labai linksmų, matyt, 

vestuvių iškilmių, adresų 4340 
Kenmore avenue, šeši žmonės 
atsidūrė American ligoninėje.

Jie buvo susirinkę atšvęsti 
8-tas vestuvių sukaktuves, ku
rios sukako chicagiečiams Da- 
vid Oshrain’ams.

Krito 40 pėdų
Svečiams einant namo, ir li

pant verandos laiptais nuo tre
čio aukšto, kilo ginčas. Du vy
rai pradėjo tąsytis, kiti puolė 
juos perskirti — laiptų rams
tis neatlaikė, lūžo, ir vestuvi
ninkai krito 40 pėdų žemėn.

Jie yra: Albert Turner, jo 
žmona Peggie, gyveną ten pat; 
Anthony Cauley, jo žmona Ag
nės, 929 Belle Plaine, Kathe
rine Kearney ir James Wesley 
nuo 1047 Buena avenue.

Nusižudė Policisto 
Žmona

Vyrui James Meredith be
miegant, žmona Loretta pasi
ėmė jo revolverį ir nusišovė. 
Meredith yra policistas Wood- 
lawn nuovadoje Ir gyvena ’ ad. 
5470 Harper avenue.

PRAKALBOS, PARENGIMAI, VESTUVĖS, 
ĮVAIRIOS ŽINIOS IŠ CICERO PADANGĖS
Laukia Dr. Grigaičio—Vieni Pasisekė, Kiti— 

Ne; šeštadieni Vakaras, Vestuvės
CICERO. — šį trečiadienį, 

bal. 23 dieną, (rytoj), Liuosy- 
būs svetainėj, vietos lietuviai 
turės progų išgirsti kalbą gar
saus kalbėtojo, — Dr. P. Gri 
gaičio, “Naujienų” redakto
riaus. Dr. Grigaitis priklausė 
prie senosios kartos, turi daug 
patyrimų iš caristinčs Rusijos 
arba Lietuvos, prie to turi pla
tų patyrimą apie visą pasaul. 
ir Amerikos lietuvius. Jo kal- 
bos-išvedžiojimų galima klausy
tis dieną ir naktį. Tad, kas įdo- 
maujatės apie šiandieninius pa 
šaulio ir pačių lietuvių reikalus, 
ateikite ir kitiems pasakykite 
ateiti. Pradžia 7:30 vai. vaka 
re.

Parengimai
Nors oras atšilo, žolynai jau 

žaliuoja, vienok nuo svetainii 
parengimų sunku skirtis. Štai 
Velykų parengimas Raudonos 
Rožės Kliubo išėjo menkas. Vi
si sako, — oras peršiltas. Gal 
ir taip. Bunco party nauda’ 
naujo kunigėlio, A. Zakarausko 
parapijos svetainėj, buvo pilnr 
žmonių — liks gražaus pelno 
Už poros dienų kitas bunco, pa
rapijos svetainėj, R. K. Susi 
vienijimo vietinės kuopos. Žmo
nių labai mažai. Atrodo, joę 
patys nariai neremia savo pa
rengimų.

Gražios Vestuvės
šeštadienio vakare šaunios 

vestuvės p. Palubino su panele 
Rimkaite. P.p. Rimkai seni vie
tos gyventojai, geri parapijo 
nai, turi plačią giminę, daugy 
bes draugų. Vestuvių proga su
sirinko daug svečių. Visi lin
kėjo jauniesiems laimingo gy 
venimo. Gaila, jaunojo tėvas p 
Palubinas vestuvių puotoj ne
galėjo dalyvauti, nes randasi Ii 
goninčj, rengėsi prie operacijos 
Tokiu budu, vestuvių linksmy
bės buvo lyg prislėgtos.

Paskutinis — “didelis”
Vietos Kultūros draugijom 

skyriaus, Chicagos Lietuvii 
draugijos, metinis parengimas 
šį šeštadien:, bal. 26 dieną 
Liuosybės svetainėj. Bus suvai 
dinta 3 veiksmų komedijr 
North Saidos artistų, vadovau 
iant p.p. Maskolaičiams. Vai 
dintojai visi geri, patyrę. Atsi 
lankę turės gardaus juoko 
Apart lošimo bus ir daugiam 
kas nors gero, — dainuos Al
girdas Brazis.Tai pagarsėjęs 
artistas.

Taipgi pasirodys moterų Dai 
nos Mylėtojų choras. Dėl toki< 
plataus programo įžanga tik 
35c. Kaip draugijos nariai, tai] 
ir pašaliečiai atsilankykite, t 
tikrai nesigailėsite.

Dar Vienos Vestuvės
Taipgi šiame šeštadienį “par- 

maina stono” Bruno Marcin 
kaus ir p. Zoperiutės. Abu čia 
augę jaunuoliai. Jų vestuvių 
puota privačiam name, 1634 S 
51st Ct., nes svetaines niekui 
negalėjo gauti. Vadinasi, pa 
rengimų galybės, visi turi sku
bėti, nes artinasi linksma, šil
ta vasarėlė. Prasidės piknikai; 
išvažiavimai. D.

Garsus Krepšinio 
Lošikas Ruošiasi 
Armijai

S

George Wenskus, Loyola uni
versiteto studentas ir krepšinio 
komandos kapitonas, jau ruo
šiasi armijai, nes tikisi, kad 
jis bus netrukus pašauktas.

Atliekamu laiku jisai tarnau
ja už “ušerį” garsioje Andy 
Frąin organizacijoje, kuri ap
tarnauja Chicagos baseball par
kus, Soldie'r’s Fiėld ir Stadio . 
ną.

Antrad., balanęHžo 22, 1941

VAKAR CHICAGOJE
•

• Apskričio ligcn’nėjs mirė 
peiliu subadytas 51 metų WiL 
lie Bakes, 1401 13th street. Ji
sai buvo sužeistas nežinomo 
užpuoliko.

• Federalėn karo tarnybon 
vakar buvo paimtas 8-tas pės
tininkų batalionas, kurį sudaro 
išimtinai negrai. Ikišiol jis pri
klaupė Illinois gvardijai.

• Evanstone mirė Miss Es- 
telle Frances Ward, garsi rašy
toja ir darbuotoja Northwes- 
tern universitetui. Ji buvo apie 
50 metų amžiaus, ir gyveno 
įdresu 1291 North EI m Tree 
Road.

• Apskaičiuojama, kad iki
šiol amerikiečių labdaringos 
arganizac’jos sudėjo apie £3,- 
500,000 įvairiems Anglijos ir 
Anglijos žmonių šelpimo reika- 
ams. Daugiausiai pinigų nuėjo 
sušelpti bombų suže'stus žmo
nes ir be tėvų pal kusius val
kus.

i

• Už tariamą automobilių 
vogimą policija suėmė 19 metų 
Arthurą Jokinen, Negaunee, 
Mich., ir 17 m. Beck Nelson’ą, 
iš Peoria, III.

t

• Ginčui kilus su vyru, 55 
motų Elaine Klaus, 4322 NVa- 
■hington bulvaras, vakar jį 
sunkiai sužeidė penkiais revol
verio šūviais, žmona kaltino 
vyrą draugavimu su kita mo
teriške.

• 19 metų Martin James 
□’Connor, 675 N. Clark, suma
nė greiti ęte,u£ PinM?V pasida
ryti. Apiplėšė eleveiterio stotį 
prie Sacramento ir Harrison, 
vėliau pasirodė gėrimų krautu
vėj, ties 2254 Madison street. 
5ia jam išmušė du dantis, ap- 
iuodįno akį, atėmė pin’gus, o 
vėliau policija atėmė jam ir 
iaisvę.

• T0WN OF LAKE. — Be- 
lirbdamas krautuvėje, ties 
‘603 S. Ashland avenue, malin
ius Albert Konoziela nukrito 
įuo kopėčių ir skaudžiai susi- 
jiaustė. Jis įkrito į stiklinį 
‘šoukeisį”.
• Wanda Jurevis, 30, glo

stė šunį, bet tas turbut jam 
Tepatiko, nes ją apkandžiojo. 
?o daktaro priežiūra. Gyvena 
xd. 4714 S. Tripp avenue.

Ferdinandas Urbo- 
lavičius Sužeistas 
tutomobilio

Sulaužė Koją
McKINLEY PARK. — Fer- 

iinandas Urbonavičius savo au
tomobiliu nuvykęs prie 62nd ir 
3. Western Avė. Jį palikęs ėjo 
skersai gatvę į krautuvę. Jį au
tomobilis ten parbloškė ir pa
bėgo. Jis buvo nuvežtas į ligo
ninę ir ten rasta, kad kojos 
kaulas sužalotas ir trukęs. Da
bar p. Urbonavičius grįžo na
mo, 3409 S. Leavitt St.

Trumpu laiku ponų Urbona
vičių šeimynoje atsitiko antra 
nelaimė: pirmiaus jų sunui pa
daryta operacija, o dabar tėvui 
atsitiko nelaimė. Bet prižiūrint 
jo mylimai žmonelei Onai, jis 
jau sveiksta. Aš irgi jam ir jo 
šeimynai linkiu geros sveikatos 
ir daug labų dienų.

— Jūsų Ona.

Naujienų; Pavasarinis

PIKNIKAS
Gegužės 2& 1941

LIBERTY DARŽE
WILLOW SPRINGS, ILL.

G




