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VOKIEČIAI PAĖMĖ LAMIA IR VOLOS
Churchill atsisakė informuoti parlamentą 

apie karo eigą

VENGRIJA GROBIA JUGOSLAVIJOS DALĮ VOKIETIJON ATVYKO 45,009 LIETUVIU

BERLYNAS, Vokietija, bal. 
22 d. — Vokiečių karo prane
šimas sako, kad nacių karo jė
goms pavyko paimti Lamia 
miestą ir Volos uostą. Pirmas 
yra svarbus dėl geležinkelio li
nijų, o antras yra didelis uo
stas.

Nacių sluoksniuose manoma, 
kad netrukus bus prasiveržta 
j Atėnus, nes britai neturi pa
kankamai jėgų pastoti naciams 
kelio. Vokiečių kariuomene 
prasiveržė pro didesnius kalnų 
tarpeklius, tikisi prasiveržti ir 
pro Termopilus.

Vokiečiai atkirto didoką bri
tų kariuomenės dalį, kuri trau
kėsi iš Olimpo. Karo vadovybe 
tikisi paimti nelaisvėn visus 
britus, nes nemano, kad jiems 
pavyks pasprukti. Nacių avia
cija bombarduoja visus dides
nius uostus ir neleidžia britų 
laivams išplaukti.

Kita vokiečių kariuomenės 
dalis paėmė Joaniną ir tikisi 
atkirsti besitraukiančią graikų 
kariuomenę iš Albanijos. Vo
kiečiai smarkiai bombardavo 
Artą .miestelį, kur britai su 
graikais turi stiprias pozici
jas.

ATĖNAI, Graikija, bal. 22 d. 
— Visose Atėnų bažnyčiose ėjo 
Velykų pamaldos. Graikai mel 
džiasi, kad jiems pavyktų su

BRITU LAIVYNAS APŠAUDĖ TRIPOLĮ
Karo laivams padėjo 

aviacija
LONDONAS, bal. 22 d. — 

Britų karo laivynas šios die
nos rytą smarkiai apšaudė ita
lų uostą Tripoli.

Apšaudyme dalyvavo dideli 
britų karo laivai ir keletas 
lengvesniųjų. Karo aviacija 
padėjo laivynui orientuoti šū
vius ir bombarduoti strategi
nes vietas.

Tripolis smarkiai nukentėjo. 
Tai yra vokiečių karo bazė 
visoms. Lybijos operacijoms. 
Paskandinti keli laivai, kurie 
stovėjo uoste.

Atnaujintos kovos 
Sollume

BERLYNAS, bal. 22 d. — 
Vokiečiai tvirtina, kad jų ka
riuomenei pavyko atmušti 
britų užpuolimas ant Sollum 
miesto.

Vokiečių aviacija pradėjo 
karo operacijas į rytus nuo 
Sollumo ir tikimasi, kad ne
trukus bus veržiamasi pir
myn.

Britams padaryta didelių 
nuostolių, kai jie bandė pulti 
vokiečių postus. Dalis britų 
kareivių pateko vokiečių ne
laisvėn.

Etiopijoj italai dar 
nepasiduoda

KAIRAS, Egyptas, bal. 22 
d. — Vakar Dessie aukštu
moje italai pasipriešino besi
vejančiai britų- kariuomenei.

175 mylių atstumoje nuo

laikyti priešą. Vokiečių orlai
viai pasisukinėjo kelis kartus 
aplinkui miestą, bet Atėnų ne
bombardavo. Išmetė bombas Pi- 
rėjaus uoste.

Graikų ir britų karo vado
vybė tikisi pastoti kelią Ter- 
mopiluose. Nauja apsaugos li
nija eis nuo Lamia apylinkių 
ligi Arta miestelio.

Vokiečiai buvo apsupę dal; 
britų ir graikų kariuomenes, 

I kuri traukėsi iš Olimpo. Na
ciai manė paimti juos nelais
vėn, bet graikai su britais pra- 
sikirto sau kelią ir susijungė 
su kariuomenės didžiuma.

Jeigu ir šią kovos liniją vo
kiečiai pralaužtų, tai graikai 
ruošiasi gintis Korinto sąsiau
ryje. Ten yra 20 mylių pločio 
vandens juosta, kuri pastos ke
lia naciu tankams. •> *

LONDONAS, ,AngUj<% 'bnl. 
22 d. — Ministeris pirminin
kas šiandien kalbėjo britų par
lamente, bet pastebėjo, kad jis 
nieko negalįs pasakyti apie pa
vojingą karo padėtį Balkanuo
se. .. ... 7

Graikijoj vyksta labai sudė
tingi karo veiksmai ir premje
ras nenori, kad savo kalba vie
nokiu ar kitokiu budu pakenk
tų karo operacijoms. Vėliau jis 
informuos parlamentą.

Abisinijos sostinės įvyko 
smarkus mušis. Britams pa
vyko paimti nelaisvėn 17 ita
lų karininkų ir 549 kareivius.

Fašistai buvo priversti pa
sitraukti, nesuskubę paimti su 
savim net ir sužeistų karei
vių. Etiopai padeda britams 
likviduoti italų bandas.

Vokiečiai giriasi sa
vo aviacija

BERLYNAS, bal. 22 d. — 
Vokiečių karo vadovybė did
žiuojasi savo aviacija, nes ji 
padarė galimus visus Balka- 
nu laimėjimus.

Vokiečiai mano suduoti an
glams stipriausią smūgį Pire- 
jaus apylinkėse, nes ten tiki
si užklupti besitraukiančius 
britus.

Britai visame fronte turėjo 
tiktai 150 orlaivių operacijų 
pradžioje, tuo tarpu vokiečių 
aviacijos skaičius buvo dešim
teriopai didesnis.

Naciai nepatenkinti 
laivų taisymu

BERLYNAS, bal. 22 d. — 
Nacių spauda pareiškė savo 
nepasitenkinimą dėl britų ka
ro laivų taisymo Amerikos 
uostuose.

Labai smarkiai užsipuola 
Rooseveltą dėl šios politikos, 
nes jis pataręs britams atsiųs
ti sugadintus laivus į Ameri
kos dokus.

šis veiksmas vokiečių skai
tomas nedraugišku veiksmu ir 
savo laiku naciai rengiasi tin
kamai į tai atsakyti.
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Vokiečių cenzoriai, per kurių rankdš perėjo šis per radiją iš Berlyno prisiųs

tas paveikslaš, sako, kad jis rodo vengrus kareivius besimušančius su serbais 
Zoniboro miesto gatvėse. Naciams užpuolus Jugoslaviją, Vengriją taip pat už
puolė ją ir pasigrobė daug jugoslavų teritorijos Dunojaus šiaurėje.

Turim 1,250,000 
kareiviu

WASHINGTON> D. C., bal. 
22’ d. — Generolas Marshall 
šiaridieir~parcišku^enattr komi
tetui, kad Jungtinės Amerikos 
Valstybės turi kariuomenę iš 
1,250,000 vyrų.

Štabo viršininkas patenkin
tas Amerikos kariuomene. Tvir
tina, kad jau turima pakanka
mas karininkų skaičius, sutvar
kytos divizijos ir turima pa-

streiko

kankamai apmokytų kareivių.
Amerikos kariuomene nuolat 

auga ir skaičius bus žymiai di
desnis.

Angliakasių
derybos tęsiamos

WASHINGTON, D. C., bal. 
22 d. — Valstybės prezidentui 
pareikalavus, anglių kasyklų 
savininkai nutarė pasiųsti savo 
atstovus New Yorkan dery
boms tęsti.

VERČIA ISPANIJĄ STOTI “AŠIN
Hess pranešė Hitle

rio pageidavimus
VICHY, Prancūzija, bal. 22 

d.— Patirta, kad vokiečiai 
daro labai didelį spaudimą 
ispanų valdovams ir verčia 
juos įsijungti “ašin.”

Praeitą savaitę Madridan 
važinėjo nacių lyderis Hess ir 
informavo gen. Franco apie 
Hitlerio pageidavimus.

Hess nurodė ką ispanai pri
valės atlikti, kai Hitlėrio ka
riuomenė ims Gibraltarą. Hit
leris nori kad ispanai įsileistų 
jo kariuomenę į savo teritori
ją

Ispanai negalės pa
sipriešinti Hitleriui

LONDONAS, bal. 22 d. — 
Valdžios sluoksniuose kreipią- 
ma daug dėmesio į Hitlerio 
planus Ispanijos atžvilgiu.

Diplomatai tvirtina, kad 
gen. Franco negalės pasiprie

Bcndrovių atstovai pasima
tys su angliakąsių sąjungos pir
mininku John Lewis.

Rooseveltas į tuo pačiu metu 
kreipėsi ir į angliakasių atsto
vus, prašydamas galimai grei
čiau pradėti^ kasyklose v darbą.

Sudane žuvo Ameri
kos lakūnas

WASHINGTON, D. C.., bal. 
22 d. — • Užsienio departamen
tas skelbia, kad Jungtinių Vai-
stybių aviacijos pulkininkas Ge- 
rald Brower žuvo EI Obeid mie
stely, 250 mylių nuo Chartumo, 
Sudane.

Amerikos ministeris Lgypte 
skelbia, kad mirtis lakūną išti
ko orlaivio nelaimėje. Pulk. 
Brower buvo pasiųstas aviaci
jos karui stebėti.

Jis atliko departamento pa
skirtą darbą, bet dėl naujų ka
ro veiksmų ten dar užtruko. 
Buvo skaitomas dideliu aviaci
jos specialistu.

šinti dideliam Hitlerio spau
dimui, nes kai kurie jo minis- 
teriai pritaria Hitlerio pla
nams.

Hitleris prižadėjo ispanams 
sugrąžinti Gibraltarą ir duoti 
galimybės praplėsti savo kolo
nijas Afrikoje prancūzų sąs
kaitom

Falangistai liepia 
klausyti vado

MADRIDAS, Ispanija, bal. 
22 d. — Ispanijos valdžia ir 
visuomenė yra susirupinusi 
susidariusia politine būkle.

Falangistai norėtų palaikyti 
vokiečius, bet jie nežino kuo 
galės maitinti išalkusią liaudį. 
Falangistai žino, kad britai 
neįeis įvežti javų į Ispaniją, 
jeigu tiktai gen. Franco, padės 
naciams pulti Gibraltarą.
jFalangistų spauda liepia 

gyventojams aklui sekti vado 
ir generolo Franko nurody
mus.

Turkai labai susi
rūpinę

ANKARA, Turkija, bal. 22 
d. — Turkų visuomene labai 
susiruptrmgj -kąro-eiga.—~

Valdžios atstovai mano, kad 
netrukus vokiečiai pradės spau
sti turkus ir reikalauti prisi
dėti prie “ašies”. Vokiečiai jau 
užėmė vieną salą, kuri kontro
liuoja Dardanelus.

Visuomenės tarpe yra dide
lis nesutarimas. Vieni norėtu 
vokiečiams pasipriešinti, bet 
yra ir tokių, kurie mano nesi
priešinti.

Rooseveltas važiuos
Kanadon

0TTAWa7~Canada, bal. 22 
d. — Ministeris pirmininkas 
King pareiškė, kad Roosevel
tas sutiko atvažiuoti Kanadon 
pasisvečiuoti.

King pakvietė Rooseveltą, 
kai su juo matėsi Hyde Parke. 
Apsilankymo diena dar nenu
statyta, bet manoma, kad ji 
bus 10 ar 15 gegužės.

Prezidentas aplankys Kana
dos parlamentą, vyriausybę ir 
pasitars su vietos gyvento
jais. Rooseveltas Kanadoj la- 
bąi mylimas.

300,000 jugoslavų 
dar tebekariauja

VICHY, Prancūzija, bal. 22 
d. — Jugoslavijos ministeris 
pareiškė, kad pačioje Jugosla
vijoj daugiau negu 300,000 ju
goslavų veda kovą prieš vokie
čius.

Mūšiai vyksta centralinėje 
Jugoslavijoj ir vokiečiai dar 
nepajėgė paimti didelių plotų.

Foca, Pec ir Nic apylinkėse 
vokiečiai nepajėgė kojos jkel 
ti. Jugoslavai bandė prasimuš
ti į pietus, bet nepajėgę pra
laužti vokiečių linijos.

ORAS
Chicagai ir apylinkei fede 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Debesuotas ir vėsesnis, lis.
Saule teka ,— 4:58; leidžiasi 

— 6:38,

Gelbėdamiesi nuo 
kalėjimo tapo re

patriantais
BERLYNAS, Vokietija, bal. 

2'2 d. — Vokietijon atvyko di
delis repatriantų skaičius. Tik
sliai skaičius dar nenustatytas 
bet apskaičiuojama, kad iš Lie
tuvos atvyko 45,000 gyventojų.

Daugelis lietuvių, gelbėdami 
savo gyvybę, užsirašė repatrian
tais ir išvyko iš Lietuvos.

Kiti norėjo patekti laisyėn, 
nes bolševikai be teismo juos 
laikė kalėjime. Daug nore j usiv 
išvažiuoti lietuvių bolševiką: 
neišleido.

Atvykusių tarpe yra 
daug kariškių

BERLYNAS, Vokietija, bal 
22 d. — Vokietijon atvykusių 
lietuvių tarpe yra daugelis ka
riškių. Dauguma jų buvo kali 
narni Lietuvos ir sovietų kalė 
jimuose.

Prancūzijoj naikina 
narių draugus

• // • • ’ 4

VICHY, Prancūzija, bal. 22 
d. — Paryžiaus policija sauge 
visus žymesnius visuomenėm 
veikėjus, kurie pritaria Hitle
rio politikai.

Paskutinėmis dienomis ka 
kurie veikėjai prapuolė ir po 
licija nežino kur jie dingo. Ma
noma, jog tai yra slaptos orga
nizacijos darbas.

šiomis dienomis iš namų pra
puolė Jean Fontenay, kurk 
skaitėsi dešiniąja Lavalio ran
ka ir reikalavo bendradarbiavi 
mo su naciais.

LAKEW00D, N. J., bal. 22 
d. — Gaisrininkai, gyventojų 
padedami, pajėgė apgesinti di 
džiulį gaisrą, kuris buvo ap
ėmęs 84,000 akrus miško.

Patirta, kad visiškai tapo su
naikinta 45,000 akrų gero miš
ko. Sudegė ir daugelis namų, 
kurie sto'/ėjo pamiškėje.

Apskaičiuoja, kad namų su
degė daugiau negu už milijo
ną dolerių.

Gaisras tęsėsi dvi dienas.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Britai su graikais sulaikė dideles nacių tankų atakas 

Termopiluose. Britų aviacijos žymiai mažiau, bet ji sulaikė di
delius vokiečių aviacijos būrius. Vokiečiai du kartus atakavo 
Termopilus, bet nepajėgė prasiveržti.

— šiaurės Graikijoj vokiečiams pavyko apsupti dalis grai
ką kariuomenės.

— Naciai bombardavo Atėnų priemiesčius, bet paties mie
sto nelietė.

— Britams pavyko paskandinti tris prekybos laivus, ku
rie vežė kareivius ir karo medžiagą iš Italijos į Tripolį.

— Vokiečiai turi pakankamai benzino Lybijos operacijoms, 
nes prancūzai jiems perleido didžiules atsargas, kurias turė
jo Tunisijoj.

— Vichy diplomatiniuose sluoksniuose patirta, kad gene
rolas Franko atsisakė įsileisti vokiečių kariuomenę į savo teri
toriją. Jis bijo, kad vėl neprasidėtų civilinis karas.

— Hitleris žada respektuotj .visas prancūzų kolonijas, su
grąžinti yisus belaisvius, nuiptti kontribucijas ir atiduoti dalį 
Belgijos, jeigu Petainaą duos premjero vietą Lavaliui ir prisi
dės prie“ašies”,

— Havanoj suimtas vokiečių karininkas, kuris vedė šnipi
nėjimąi visoje lotynų ‘ Amerikoje. Suimti keli slapti nacių 
agentai.

Vokietiją pasiekė pulk. Kau
nas, buvęs Vilniaus komandan- 
tas; pulk. Balbachas, buvęs ape
liacinių rūmų teisėjas; genero
las Kurkauskas, kapitonas Lio- 
rencas, Šneideris ir kiti.

Daugelis jų buvo labai smar
kiai kankinti sovietų agentų.

Raštikis bčgo per 
spygliuotas vielas
BERLYNAS, Vokietija, bal. 

22 d. — Patirta, kad genero
las Raštikis turėjo bėgti Vo
kieti j on labai sunkiomis sąlygo
mis.

Jis, kartu su kitais septy
niais Lietuvos karininkais, tu
rėjo prasikirsti sau kelią per 
spygliuotas vielas, kurios nu
tiestos visu pasieniu.

Generolas Raštikis laikinai 
buvo apsistojęs Tilžėje, bet vė
liau persikėlė į Berlyną. Dau
gelis bėgančių iš Lietuvos su
gauta ir kankinami.

Šiaulių ligoninė 
be gydytojų

—ŠIAULIAI, Lietuva, bal. 22 
d. — Šiaulių miesto ligoninė 
'■jasEeTbeTIcad'Tai reikalingi gy
dytojai.

Neskelbiama kas atsitiko su 
visais tais gydytojais, kurie li
gi šiam metui dirbo ligoninė
je.

Ligoninės valdyba siūlo 300 
rublių atlyginimo gydytojui per 
mėnesį. Batų pora dabar Lie
tuvoje kainuoja 400 rublių, ši
taip dalykams esant gydytojai 
neskuba užimti siūlomas vie
tas.

Dėkos Stalinui už 
“išlaisvinimą”

VILNIUS, Lietuva, bd. 22 
d. — Patirta, kad per kino tea
trus ir per filmas ruošiamasi 
dėkoti Stalinui už Lietuvos “iš
laisvinimą”.

Maskva užsakė filmą apie 
Lietuvos prijungimą. Filmas 
vadinsis “Vėjas iš rytų”. Ja
me bus vaizduojamas Lenkijos, 
Lietuvos ir kitų Pabalčio kra
štų užgrobimas.

Šie propagandos darbai jau 
ruošiami ir netrukus bus rodo
mi vietos gyventojams.
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KANADOS LIETUVIU ŽINIOS
K TORONTO PADANGES

AR SĄŽININGAI____
PASIELGTA?

Jau tūlas laikas kaip Ędmęm 
tonę tapo uždaryta Sūnų ij 
Dūk torą 4 kuopa.

Kaip jau daugeliui yra žino
ma, ją uždarė ne kad. ji 
buvo pašalpinės draugijos kuo
pa, kurios tiksiąs tupėjo tyyŲ. 
sąžiningai rūpintis ligoje ar ner 
laimėje ištiktais nariais, skleisti 
ir plėsti labdarybę ir kultūrą, 
bet dėl to, kad po priedanga 
gražaus tikslo buvo plečiamas 
ir vedamas nepageidaujamas ir 
nelegalus komunistinis veiki
mas. Tas faktas tapo pastebė
tas, pasektas ir galutinai val
džios patirtas, tik todėl kuopą 
išnyko, o ne dėl ko kito. Tik 
dėl to buvo valdybos nariai tar
domi ir, žinoma, jęi nebūty bu’ 
vę laikų sunaikintos veikimo 
žymės (sudeginti dokumentą), 
rodantys nelegalų veikimą), tai, 
nėra abejonės, kad kaip kas bu
tų ir nukentėjęs areštu ar tam 
panašiai.

Šis incidentas plačiau pasiekė 
tolimesnes kolonijas, kai pra
dėjo daugiau atvažiuoti iš Ed- 
montono lietuvių, net ir buvu
siu kuopos narių. Jo nęsiteikū

tikėtį^)t tąi pravartu primintų 
kad tai nepavyks, nes yra dele
gatų, kurie laimei neęųpaikįpų 
suvažįąvimų eigos juodraščių, 
kurių dėįa ir dąbąr pąsitikri- 
nau, jog tokio tarimo, kpkį drį
so Kevęšą, pąs^kelhti, visa į ne
buvo.

Dėl šios priežasties dar tenka 
priiųipti, kącj komunistams ga
limos pačios šlykščiausios prie
mones, kad tik save galėtų ap
ginti, Jie yęik visi vienodi, — 
vieni meluoja, kiti melą remia.

Tajgj visai nęnjųost^u, kad 
ir “L. R.” štabąs, kurs visas da
lyvavo suvažiavime ir tikrai ži
no, kad Kevešos. išmistas suva
žiavime nebuvo visai svarsto- l-'. ' • •

kį negražų inęlą, paneigiantį 
dęlęga.tus ir jų atmintį. Galėjo 
suyažiavirųo ręikafus pamiršti 
Keveša ir “L. B.” “žurnalistai”, 
bet jo nepamiršo delegatai, to
dėl reikėjo visiškai suvažiavimo 
neliesti.

Tad “L,. B.” kaip draugijai- 
taip ir nariams da£ kartų “nuo-

SLA 236 KUOPOS 
LIGONYS

Šiomis (penųmis kuopos na-

WINNIPEGO UETUVJĄI PASIPIKTINO 
KOMUNACIAIS

kurio pareiga yra informuoti 
narius gerais ar blogais draugi
jos nuotykiais.

Nujaučiant, kad šis faktas is 
pareigūnų pusės yra kaip ir tri- 
namas, kaip ir slepiamas, tai 
vienas kitas atsirado, kad drįso 
plačiau pakalbėti net spaudoje.

Ir tik dabar, kuomet centras 
pamatė, kad nebe jis vienas 
no apie tai, kad randasi tokių< 
kurie prieš jų valią drįsta Uąl- 
bėli apie jų nebegalius lizdų su
kimus pašalpinės draugijos 
kuopose, tai musų centro pinu. 
Keveša išėjo per “Liaudies Bal
są” apginti draugijos kuopą, 
tik nesąžiningu būdu.

Jo stačiąi drąsiai stačiokiškas 
ir akiplėšiškas melavimas ke- 

į didesnį 
ir mane

liautis draugiją dar 
nemalonumą privertė 
prabilti.

K ui Keveša butų ginčijos*8 
su “Naujienose” tilpusiu apra
šymo apie 4 kp. uždarymą ko
respondentu Buvusiu komunis
tu tik tam, kad pasiginčyti, tai 
netaip jau butų buvę svarbu 
kištis į jų tarpą. Bet kuomet 
Keveša gindamas kaltę (kuri 
jam žinoma daugiau ir anks
čiau, negu kam kitam) įvelia 
Sun į Dukterų suvažiavimą, įvy
kusį 1939 metais, sakydamas, 
kad minimas suvažiavimas 4 
kuopą panaikino, lai buvusiems 
ten delegatams būtina pasakyti 
Kevešai, kad toks melavimas y- 
ra daugiau negu užurpator škas

ryta gana, rimta ępęraęija, prie 
kurios privedė nelaimingas kė
limas ko tai sunkaus darbe.

Ligonis randasi Mount Sinai 
Hospital, 100 Yorkvillę st. Lan
kyti galima kasdien: dienos lai
ku nuo 2 iki 3 v. p.p. ir trečia
dieniais, šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 7 iki 8 v. vakaro.

Diena už dienos laukia ope
racijos ir St- Bieliauskienė. Ji 
dar randasi namie.-Kuomet eis • < Z , Jį X'r'z * /•ant operacijos ir jėi rė kės il
gesnį laiką likti '.ligoninėje, tai 
bws pranešta, kokioj ligoninėj 
rasis.

Tuo tarpu linkiu, kąd musų 
ligonys greit ir pasekmingai pa
sveiktų ir grįžtų prie darbų ir 
kuopos veikimo. J. Samulevi- 
čius yra kuopos parengimų ko
misijoj ir uoliai dčl kuopos sų 
kitais kolegomis darbuojasi.

Nariai bei pažįstami prašomi 
l.igon s atlankyti. SI. Bieliaus
kienė galima tuo tarpu lankyti 
namie, 204 Show st.

Publika ėmė neriiuąųti.
Kai komunacis Vidrukas ne

leido Dųdęnui kalbėti apie Lie
tuvos nepriklausomybę, tai pu
blika pradėjo nerimauti. Pasi
girdo piktos pastabos Stalių,o 
garbintojų adresu: “Stalino 
klapčiukai”, “penktąkojąl”, 
“Stalino ('•ebatlaižiai”, “gruzi
nai”, “lietuvių tautoj išgamos” 
ir 1.1,

žodžiu sakant, publika Vidrų- 
kui, Gutauskui ir Paliliunui už
kure tokią pirtį, kud tie pasiju
to lyg ant žarijų pasodinti, Mą- 
tydaųii, kad popieriai visai ne
kokie, komunaclų prayądyrįąi 
ėmė gerintis- Girdi, męs nieko 
blogo nemanėme; rųes neprie- 
šingi LiPtųvos nępriktaųspiny' 
bės paminėjimui. Esą, pąs mus 
susidarę toks įspūdis, jog pu
blika nepageidauja, kad apie 
Lietuvą bųtų kalsima, O kU’ 
dangi Ąąbąr paaiškėjo, jog toks 
pageidavimas yra, tai galėsime 
vakarienės metu Lietuvos rei
kalus pagvildenti.

Išsisukinėjimas nięko negęU 
bėjo. Aiękas Urbonas ir Jonas 
Dudėnas demonstratyviai aplei
do salę, paręikšdami, kad su 
Lietuvos išgamomis jie nieko 
bendro nenori turėti.

Tiesa, Vidrukas bandė Urbo
ną numaldinti. Pribėgęs prie jo, 
jis ėmė teisintis ir atsiprašinė
ti. Girdi, drauguti, nieko čia 
blogo nėra: nueisime į skiepą 
vakarienės ir ten galėsime pla- 
žiai apie Lietuvos reikalus pa
kalbėti. Urbonu trunlpai' atsa- 

| kė, jog su Lietuvos išdavikų jis

važiavimas butų minimą kuopą 
uždaręs, lai jis butų žinojęs ir 
už ką ją uždaro. Tačiau tokia, 
klausimo visiškai nebuvo. Suva
žiavimo melu dar visos kuopos 
gyvavo, Jei Keyeša drįsę pahąu- 
doti tuk.’ šlykštų melą, tąi jąų 
reikėjo dar dąugia.u melo pri
dėti ir paminėti už ką ją suva- 

. žiavimas uždarė, nes dalgMį 
kiekvienam atrodo abejingas 
gynimas, juk ir mažas vai, 
kas ;ho. kad be rimtos prie 
žastięs draugijos, ar'kuopos nę- 
naik namęs.

įdųrn.ų, kajp Keveša jauąjs se- 
kąnč inųę suvažiavime, kurta
me bus skaitomas pereito su
važiavimo pręLękoks ir pąųą- 
šus j<j» mcla> ijijVųs ųiiiunta3?

O gal pptękolii bus
stalintak^ii išdildzius ir jo
vieton bus patiektas kitas, visai 
suvažiavimo delęgatanis nepa
žįstamas?

Jeį taip ųprima p^ięlgti. (nga

SMAGUS S. L. A. KUOPOS 
HAMILTONE 25 M.

JUBILIEJUS
Nors trumpais bruožais ten

ka pareikšti džiaugsmą, kąd, 
Toronto kuopos nariai ir šiaip 
lietuviai gana gausiai aplanke, 
hamlltoniečius bal. 19 d. ir gra
žiai ir linksmai laiką praleido,

Nors ir negausi Hamiltone S. 
L. A. kuopa, tačiau ištvermin
ga ir pavyzdinga. Jie išsilaikę 
per 25 m. nei karto nepasiduo
dami pasitaikiusioms klintims, 
norėjusioms kuopą suardyti.

O tai tik dčl to, kad jie nofs 
ir negausus, bęt draugingi. Jjię 
visi kaip vienas vienodai drau
gi j ęs reikalu^ sprendžia ir jp- 
kjųnnt vilionėms nepasiduoda-

Jaul<u buvo žiūrėti, kąip 3 li- 
kųjįiųą kupp, piųpięrių^ — įstęi- 
įiįįlta Krnk^U^kųs (ir tre
čio nepamenu pąvąrdęs) dabar
tinis, kp, pirui. Vilnonis papuo
šė gėlėmis, nors jau žijagąlvius 
U' ilgumeči,U8 ve kejus, bet ener-

Grs veikiųjų,
Srpągų Vpvo bąiųiltaiik> 

eitus ir smagu su ųiusų, lįuopps

ftaij%ą svečiuose ię kęlioręje, 
įlgąi atąjjąiipąjtae ha milini ie- 

Čįą sįų.ipątingą u; nuoširdų pri
ėji! imą.

Lai MJ,vuoja 27$ kuopą, dar 
ilgus, ilgus męta^ vta 
dama gyvavimą naujais ir to
kiais paries, kaip

" 0.1.

Dudėnas, salę apleisdamas, 
priėjo prie kabančio Lietuve8 
žemėlapio, kurį parūpino Be- 
niušis, ir pareiškė: “Nukabin
kite žemėlapį ir į jo vietą pa
kabinkite Stalino paveikslą, ka
dangi už Staliną jus pasirengę 
viską atiduoti”.

Kopmnaciai pusėtinai išsi
gando. Juo labiau, kad Urbo
nas ir Dudėnas visai aiškiai pa
sako, jog jie lokių dalykų ne
pakęs. Nepakęs, kad lietuvių 
centais įgytoje svetainėje butų 
draudžiamas Lietuvos nepri
klausomybės minėjimas.
Įaętųyo^ ųepriklausmybčs 

minėjimas sklępę.
Kai Urbonas ir Dudėnas ap

leido svetainę, tai komųųąciai, 
pamatė, jog jie per toli nuėjo.

lilumas. Bego prie vieno, bėgu 
prie kito ir vis prašė, kad ap
siimtų kabėti apie Lietuvą, 
paugumas atkirtę, jog kas ąp- 
siėm£ kalbęti, tas tegul ir kal
ba, Vargais negalais RaliUųiiu.i 
vis dėlto pasiseką įprašyti Ka
zį Žentelį, kad jis vakarienes 
inetn apie Lietuvą pakalbėtų.

įkalbėjo Žentelis, kalbėjo ir 
kęli kiti, griežtumu pa
smerkė dabartinę Lietuvos 
okupaciją ir okupantus- Tonus 
kalbami8 kai kųrię buvo labai

nęjųną. het vięąai stengėsi pa
sirodyti, jog jie yra didžiaus’ 
tų^ai. į<aj vaąanp 1$ d. iš 
“Free Presą*.’ atvyko reporteris, 
tąi tie vyrąj. i^itįęoyėjo visą 
kreditą sau pasiimti. Paliliu
nas pasisakė kalbėjęs apie da
bartinę Lietuvos fyųkty, o Vid
rukas — apie j bombarduojamą 
Loų^oną. Tuo tąvpų nei vięųąs, 
nęi kitas nęk^bfF’

Kai kitą dieną išėjo “Free 
Pręsą”, tai ten vigas 
|>uvo atietuotas suminėtiems 
vyramą. Matote, kaip tie šąrta- 
taųąi svętitaWi5} pKmtopnjtią 
mėgstą pąąjpųo^U-

Reikia pasakyk, jog Pąliliu- 
nųį tąį nęrą pirmięną. Sąvo, lai
ku Wiųnipege pp. Povilą8 Yaų- 
niškta, Viktoras Nųvogrodskis 
ir Ąntana8 Matule vikius 3ų.or- 
gamząyo kpą^ęją įęįtęnąųta 
Vąitkaus skridiųiui ręųiti.

Pabliąnas visam tam darbų.1 
ųę tikin^prHąrę, bęt stengėsi 
dąr ir kenkti. Komitętąįs savo 
^arbą padarė ir sukoįektavo 
kięk pinigų. Už tą pasidarba
vimą buvo nutarta įdėti jų pa- 
vęikslus į specialų leidinį. Pa
sitaikė taip, jog iš Winnipego 
kaip tik tuo laiku buvo išvažia
vęs Matulevičių8. Kai tįh paty- 
lye apie tai Paliliunas, jis tuoj 
nusiskubino pas Yauniškį ir įsi- 
piršo, kad ir jo paveikslas bu
tų nutrauktas kartu su komite
to grupe. ? \

Žinoma, • taą/,triukas nebuvo 
galima nuslėpti. Sužinojo tai 
Matulevię’us įrįj.škė ė į ąikštę. 
Vėliau Pąlinnpąs buvo pusėti
nai pašieptas ‘/‘‘Darbininkų Žo
dyje” (taip pirma vadinosi 
“Liaudies Bąlsąs”). Mat, tuo 
laiku dabartiniai koinunaciui. 
neląikė Pajiliuųd saviškių žmo
gum. 1 ‘

Tą istorija visiem8 winnipe- 
giečiams yra žinoma. t ;

■■ •: .‘Oųr-
Komunaęmm? buvo daug 

strioko,
Urbonas ir Dudėnas tuoj pą- 

rašę klubo valdybai laišką, ku
riuo griežtai pasmerkė komų- 
nacių varomą' propagandą. Jįe 
pareiškė savo pasipiktinimą, 
kad lietuvių įstaigoje neleidžia
ma net apie Lietuvos nepri
klausomybę kąlbęti.

Be to, Urbųnas griežtai pą- 
icikalavo, kad jo vardas butų 
tuoj ištrauktas.' Nenoriu, rašė 
jis, kad mano vardas butų ri
šamas su įstaiga, kur penkta
kojai turi susisukę savo lizdą.

Tai buvo skaudžiausias jiems 
dalykas. Mat, klubo namas yra 
užrašytas ant Urbono ir Gu
tausko, Reikalavimas, kad bu
tų ištrauktas Urbono vardas iš 
dokumentų sukėlė tarp bolševi
kų tikrą paniką. Per visą sa
vaitę jie bėginėjo vieni pus ki
tus ir šnibždėjosi, kas. reikia 
daryti. Galų ^gale nutapė, jog 
kitokios išeities nėra, kaip tik 
siųsti delegąeiją pas Urboną ir

r’irn ~į- .v r’y'v '.r ■

prikalbint j jį, kąd jis savo var
do iš dokumentų neištrauktų.

Misijoje negarbingiausias vaid
muo teko Paliliunui. Kai komi
tetas nuvyko pas Urboną, tai 
Urbonienė ir kiti visąi ųedyejo- 
dąmi ęa^ąjiė, l>;ą jie mąnę apie 
pąjlibųną. Bųtęnt, kad jis yra 
niekai daugiau, kaip tijk di" 
džiausiąs veitlmaųiis.

Ir Paliliunas turėjo tylėti ir 
rausti.

Komitetui šiaip taip pasisekė 
prikalbinti Urboną, kad ir to
liau jis pąsdiktij iv sąvo vardo 
ųęištrąubtų. Bet kęunu naciai 
priversti buvo jp ątaiprašyti ir 
pasižadėti, kad daugiau to ne
bus. Vadįn,ąsj, nesusipratimas 
bent iuikiuui UkP likviduotas.

'tačiau klausimas kyla, kaip 
ilgai tą taiką bų§ gulima palai
kyti. —-Klubietis.

SIS TAS IŠ ŠEN IR TEN
/•

Toroata, Oii t
C, €, B. LIETUVIŲ SKY

RIAUS Linksmas 
parengimas

Gegužes m>en. 3 d., šeštadie
nį 8 vai. vakąro. 1Q32 Queen 
st. W., knųipąs Brookfield, Q.

linksmą su vąidinhnu ir šo
kiais parengimą. Sęęnojc bus 
suvaidinta trumpą vieno veiks
mo komedija “Mikio Teismas”. 
Komedija “Mikio Teismas” yra 
labai juokinga. Ji juokingesnū 
dąi;os.i už. kitas, komedijas tuo, 
kad '‘Mikio Teismas” savo tu
riniu nenutolsta nuo gyvenime 
įvykusių ir dar pasitaikančių

Kas matys “Mikio Teismą”, 
tas tikrai jausis esąs ne tik 
teisme, bet ir pačioje Lietuvę-

nus kviečia yisus Toronto ir / * • 
apylinkės Jictkivius atsilankyti 
gegužės 3 d. ir pamatyti “Mi
kio Teismą”.

Pasistenkite pamatyti tą kę- 
ni.ediją, kuri bus suvaidintu 
tikrai juokingai, nes joję ap i- 
ūmė. vaidinti keletas nepąmai- 
noin.ų vaidintojų svarbiosioms 
Volėms.

Kad neužmirškite gegužes 3 
d,, patapčiau kiekvienam my- 
Hųęiani sveiką juoką ir trupu
tį pasišokti, su draugais bęi 
pažįstamais susitikti, nusipirkti 
bilietą iš anksto.

Nusipirkęs bilietą ią anksto 
ne tik neužniiršį C. C, F. lię- 
tuvių skyriaus parengimo, be1- 
d,ar ir sutaupiusi, nes iš anksto 
perkant bilietas kaštuoja tik 20 
ceątų, P prie durų siek tiek

Iš anksto bilietų galima gau
ti pas visus C. C. F. lietuvių 
skyriaus narius. Kviečiame 
sus. —Rungėjai.

PADĖKA

vi-

Pąpj’ąstąi tokiais 
įblikai labiau rupi

atvejais 
„.. .. ....... ajųti8, 
niautas ir tarpusavio kąlbps. 
Bęt 8i karią ji su atsidėjimu 
sekę kalbas. Triųkšpiųigų plo- 
jųnų susilaukė Žentelis, kąi pa
lygino Liętuvos bųkię sų Ka- 
Itadps, Kanądos gyventąja>, pą- 
r(ęįškė j:s, nei karo metu nąy- 

vispkięipis laisvėmis, 
kuomet žpippėpi^ į;ko
atimtos visos laisvės. Bet taip 
amžinai pe^us: įlietu va ir vėl 
atgaus savo neprikląųsęinybę.

Išėjo j aikštę.
Vidrųkąs ir Palįlįnųas, kaip 

ipątėmę, visą laij<ų trukdę. Lie
tuvos ncpriklaubonrybūs pami

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“IStAU.pĘNOęp]’’
-tt-r r,, , I>ww , M

rniivg

Kovo 22 d. mano žmoną Jad
vyga Mąųkienė paliko šį pąsaų- 
lį, o kovo 24 d. buvo palydėta 
aiųžipam poilsiui.

Šia proga noriu pądękoti vi- 
sięms lietuviams, kurie dažnai 
ir noriai aplankydavo mano ve
lionę žmoną, jai sunkios ligęs 
ląikDtąrpy esant ir visiems, ku-

Pažymetina, kad Jonas Kra- 
kauskas yra tėvas žymaus spor
tininko Juo30 Krakausko, kuris 
kaip profesionalas darbuojasi J. 
Valstijose.

Visoms kalboms einant, ham- 
iltoniečiai neužmiršo mus vi
sus vaišinti alum ir skaniais už
kandžiais ir, jeigu ne kelionė į 
Toronto, tai mielai būtumėm 
dar ilgiau pasilikę.

Apie antrą vai. sekmadienio 
rytą susėdom į busą ir dainuo
dami laimingai grįžom į Toron-

SIDABRINIS JUBI
LIEJŲ^ 1

TORONTO, Opt. — Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje 278 
kuopa Hamiltone šiais metais 
susilaukė 25 metų sukakties, 
kitaip salfaųt, sidabrinio jubi
liejaus.

Ta proga hamiltoniečiai su
rengė paminėjimą, kuris įvyko 
balandžio 19 dieną. Kadangi 
Hamiltono ir Toronto SLA 
kuopas skiria tik 43 mylių at- 
tumas, tai šių kuopų nariai 
dažnai vieni pas kitus svečiuo
jasi; ypač torontiečiams jau 
daug malonių valandų teko 
praleisti Hamiltone. Taigi ir šia 
proga toronfiečiai buvo pa
kviesti prisidėti prię progra
mos pastatymo ir bendro pra
leidimo to taip svarbaus ha- 
miltonięčiams momento. To- 
rontieęiai scenoje pastatė dvi 
komedijas: “Dėl Ūsų Nualpo” 
ir “Dvi Kūmutės”, o bamilto- 
niečtai iškėlė bankietą.

Programą atidarė Jonas Kra- 
kauskas, vietinės kuopos sekre
torius, o po vaidinimų SLA 236 
kuopos pirm. Adomas Kuniutis 
tarė pasveikinimo žodį hamil- 
toniečiams nuo Toronto, linkė
damas Hamiltono kuopai ir jos 
nariams ilgiausių metų.

Po programos sekė šokiai. 
Svečių buvo daug, nes iš To
ronto, be autobuso, atvyko dar 
apie 7 automobiliai pilni žmo
nių. Taipgi buvo keletas auto
mobilių iš farmų. Iš to matėsi, 
kad lietuviai įvertina hamilto- 
niečių draugijinę darbuotę ir 
savo atsilankymu į jubiliejinį 
parengimą tinkamai juos pa
gerbė.

Pusiaunakčiui artinantis, To
ronto SLA kuopos nariai buvo 
pakviesti bankįetan, kuris įvy
ko pas SLA 278 kuopos vice- 
pirm. Juozą Biaknį. 
prasidėjo jubiliejines 
nijos. Pirm. Povilas 
pąsąke tani momentui 
kabiną kalbą ir perstatė 
SLA 278 kuopos kūrėjus pijo- 
nicrius, • kuriais
Krakauskas, Gertrūda Krakaus- 
kienė ir Matas Kumpauskas. 
Visi ten buvę pasveikino jubi
liatus griausmingu plojimu, o 
pirmininkas P. Vilnonis prise
gė jiems gėles; tai buvo pager
bimas jiems nuo jų kuopos.

Bet dar vienas nepaprastas 
tos kuopos gyvavime reiškinys, 
— tai kad du iš tų pįjonierių 
nėra išėję iš valdybos pareigų. 
Tai tikrai budinga, kad žmonės 
turėjo pakankamai pasiryžimo, 
pasišventimo, ir kantrybės, kad 
pasilikti prie draugijos val
džios vairo per 25 metus. Tais 
atsidavusiais darbuotojais yra 
Jonas Krakauskas ir Matas 
Kumpauskas. Jonui Kitkaus
kui, gegužės 9 d. sukaks 66 pie
tai amžiaus, bet draugijinėje 
ycikloje jit$ jaučiasi energinges
nis už daugelį tų, kurie vos pu
sės jo amžiaus sulaukę. Bet 
grįžkime prie ceremonijų eigos. 
Po prisegimo gėlių pirm. P» 
Vilnonis perstatė Toronto kuęr 
pos pirm. Ą. Kuniutį, kuris 
sveikino pijonicrius, kuopęs 
valdybą ir visus nąriųs ir pa-

Teko pastebėti, kad bankieto 
suruošime darbavosi šeiminin
kai Brakniai, Butai, Krakaus- 
kai, Kumpauskas, Vilnonis. Vi
siems jiems širdingas ačiū nuo 
torontiečių ir ilgiausių metų 
SLA 278 kp.

GREITO PASVEIKIMO
SLA 236 kp. du nariai Jonas 

Samulevičius ir Stefanija Bie
liauskienė ligos ištikti, turėjo 
gulti į lovą. J. Samulevičius tu
rėjo operaciją ir randasi Mount 
Sinai ligoninėje. Abiem linkiu 
greitai pasveikti.

ŠILTAS PAVASARIS
Šiais metais taip staigiai oras 

atšilo, kad jau trečia savaite 
kaip kvėpuojam ne pavasario,

tina, kad kas gero iš tokios 
staigios šilimos išeitų.

—Frances

čia jau 
ceremo- 
Vilnonis 

atatin- 
tris

buvo Jonas

MADOS
f

No. 4615 — Namie dėvėti suk
nelė. Sukirptos rpieros 34, 36, 38, 
40, 42, 44, 46, 48 ir 50.

giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą Men
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mietą ir aiš
kiai parašyti ąąvo 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 DepU 1739 
Sę. Halsted SU Chicago. IR-

volą, ar pąlydėjo į kapus.
Dėkoju vis|ems draųgapis ir. 

pažįstamiem^ už užuojautas ii' 
gaustas gęles.

Ypątįpgą pądeką uorių išreik
šti mano’ artiiųiaųsiems nriete- 
lįąmsj Aleksui ir Teklei Kųdręy- 
cevams, be kurių širdingo at
jautimo ir pagalbos man butų 
buvę stiuku apseit,

pėkojų tlraugams Masilio- 
ųipinp iš Qpbąwos ųž atyykirųąį 
į laidotuves ir draugams Der- 
mąičtam8 ią Dętroitų ųž ųžup-. 
jautą, ir gėles.

Dar karta uėkpju kiel|vięnąpi, 
atskilai jr visiems kartu.

tontačiams, ilgiausiu metų. Iš 
torontiečių dar kalbėjo: org. A. 
Frcnzęlis ir vice-pirm. Leonus 
Vekteris, o po to Jonas Kra*- 
kauskas tarė padėkos žodį ir 
pąpasakojo, kad ši 25 metų dar
buote Hamiltone tai nėra jo 
pirniųtinė organizacinė veikta 
Kanadoje. Į£ad ąnksčiau jam ąu 
šeimyna gyvenant Montrealyje 
jis buvo vienas iš Vytauto klu
bo įkurejų ir vienas iš tų, ku; 
rie pastatė tą organizaciją ant 
tinkaųių paiųątų, ką įrodo ir 
dabartinis * Vylautos klubo gy
vavimas,

NAUJIENOS PatUni PepU
1739 S. Halsted SL, ChlcRgo, Bk 

čia Jdedu 15 centų ir pr&Iau

atsiųsti man pavyzdį Nq.

Mieros „ y į per

J. Maukus

Murinę soothes, cleanses And refj-ęshes 
įrrita^^ddęned ^epj^rąnes caused

(VąrdM ta pavydi) 

(Admy)*5"”

(MUiOu ir vahrtl)a)

_____
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žemiaus dedame straipsnį, kurį mums atsiuntė 
.Lietuvos Pasiuntinybė Washingtone. šios dienos Ap
žvalgoje yra padaryta dėl jo keletas pastabų. Pilnes- 
nj atsakymą įdėsime, kuomet bus atspausdintas vi
sas straipsnis. —Redakcija.

Pirminin-

jo galios

(Tęsinys)
Be to, Konstitucija numato 

Respublikos Prezidentui, kai dėl 
šiokios ar tokios priežasties jis 
kurį laiką neina savo pareigų, 
Pavaduotoju Ministrą Pirmi
ninką. Kiek toli siekia tuomet 
jo kompetencija, arba galia? 
Konstitucijos 71 str. šiaip pasa
kyta: “Respublikos Prezidentui 
sergant arba esant užsienyje, jį 
pavaduoja Ministras 
kas. Pavaduodamas 
Pirmininkas atlieka 
blikos Prezidentą 
veiksmus.”

Ar Ministras Pirmininkas, at
likdamas už Prezidentą jo ga
lios veiksmus, vadovauja Vals
tybei? Ne... Tą teisę jis įgyja 
tik: ‘‘Respublikos Prezidentui 
mirus arba atsistačhis, l’gi bus 
išrinktas Respublikos Preziden
tas ir jis perima valstybės va
dovavimą. Vadovaudamas Vals
tybei Ministras Pirmininkas tu
ri visą R. Prezidento galią”. 
(72 str.) Vadinasi, Ministras 
Pirmininkas pavaduodamas 
Prezidentą Konstitucijos 71-jo 
straipsniu, tik dalį Prcziden’.o 
galios teturi. Kokia?... Tokia 
kokia neįrėpta į pirmae lės Pre
zidento vadovybės- funkcijas 
viršum musų išdėstytas, tokia, 
kokia pasirei-k:a paprastais į- 
statymais ir įsakymais, tokią, 
kokia numatyta biudžete ir jo

Modern Roofing Co.
1821 SO. LAWNDALE*AVE.

J. and C. Sarockas, sav.
Visas darbas garantuotas. Turime 
visokių rūšių stogų. Pašaukit mus 
šiandien dėl nemokamo apkainavi- 
mo.
Tel. CRAWF0RD 0619

— Pilnai Andrausti —

OUINTUPLETS 
ūse MUSTEROLE for 

CHEST COLDS
Mother—Glve Your CHILD 
This Šame Expert Care!

At the flrst sign of the Dionne Quin- 
tuplets catching cold—their chests and 
throats are rubbed with Children’a 
Mild. Musterole— a produet made to 
promptly relieve the DISTRESS of 
children’s colds and resulting coughs.

The Quints have always had the 
best of care, so mother—you may be 
assured of nsing just about the BEST 
produet made wnen you ūse Musterole. 
MORE than an ordinary “salve”— 
warming, soothing Musterole helps 
break up local congestion. Also made 
in Regula r and Extra Strength for 
those preferring a Btronger produet

vykdymo ribose. Tarp konstitu
cinių ir paprastinių įstatymų 
padaryta distingcija, kur kalba
ma apie R. Prezidento galios 
vaidmenį (61 str.). Ir tai pa
daryta ne be tikslo: skirti pir
mos ir antros eiles funkcijoms. 
Aišku tat, kad R. Prezidentas 
išvykęs į užsienį,"bet neatsista
tydinęs, tebėra teisėtas Respu
blikos Prezidentas.

6. Kokia teisinė Ministro Pir-

duoja Respublikos Prezidentą? 
šį klausimą atsako Konstituci
jos 102 str.: “Jis Ministro pa
reigų neina, šitas pareigas tuo 
laiku eina Ministro Pirmininko 
Pavaduotojas”, tačiau jis vis 
tiek palieka Ministras Pirminin
kas, ligi tam tikro laipsnio ir 
laiko atstojąs Prezidentą, atlie
kąs už jį “galios veiksmus”. O 
tų “galios veiksmų” per visas 
Ministerijas paprastaisiais įsta
tymais numatytų, suma yra la
bai gausinga ir darbo Preziden
to Pavaduotojui labai apstu. 
Sugrįžus pareigosna R. Prezi
dentui, grįžta ir Pirm ninkas 
savo vieton, būtent vėl stoja

kini, kad p. Merkys toliau vei
kęs, kaip Resp. Prezidentas, ir 
kad Paleckis, Merkio pakvies
tas, sudarė formaliai imant tei
sėtą Lietuvos vyriausybę, — tie 
labai klysta. Tokia kl iida h* to- 
kis klaidinimas kitų yra žalin
gas Lietuvos reikalams, nes tai 
yra sąmoningas ar nesąmonin* 
gas bolševikų-oku pantų težęs 
palaikymas. Pro-sovietiški ko
mentarai paliktini penktako- 
jams. A. Smetona išvyko iš Lie
tuvos ne kaip privatinis asmuo, 
o kaip Prezidentas. Tai ir jo 
pase įrašyta ir tokį pasą vizavo 
ne tik Vokietija, bet ir kilos 
valstybės, per kurias jam teko 
vykti.

7. Kaip p. Merkys, veikė už
plūdus Lietuvą raudonajai ar
mijai, smurtu spiriamas Mask
vos valdovų, mes nedaug teži
nome. Viena, betgi a;šku: jie 
spaudė Maskvoje, Kaune ir Rer- 
lyne, kad Prezidentas A. Sme
tona butų grąžintas Lietuvon. 
Tam tikslui buvo atvykusi Ky
bartuose iš Kauno įtakingų 
žmonių delegacija, o paskum 
jis du kartu lankėsi jau anapus 
sienos anksti rytą birželio 16 d. 
ir dviem atvejais prašė Prezi
dentą grįžti Kaunan. Kam? De
kanozovas laukė jo, kad paskir
tų naują Min. Pirmininką ir 
jam pavestų sudaryti naują Mi
nistrų Tarybą. Laukė ir nesu
laukė ir nesulaukęs ėmė, Kons
titucijos skraiste apsigaubęs, 
prievartos veiksmais daryti 
naują, komunistišką, vyriausy
bę. Taigi, ir Maskvos valdovai 
nusimanė, jog teisėtą vyriausy
bę tegali sudaryti Prezidentas, 
o ne jo Pavaduotojas.

ir dėl to, kad Lietuvoje jau žy
giavo Raudonoji Armija.

9. Prezidento Smetonos išvy
kimas užsienin, -— aiškus pasi
priešinimo aktas. Iš viso nebe-f 
buvo prasmės kalbėti apie atsa
kymą ultimatumui, kai tą pačią 
dieną, birželio 15, Maskva pa
sisakė tuojau įvesianti Lietuvon 
raudonosios armijos tiek, kiek 
norėsianti. Taigi beliko ginklų 
jai pasipriešinti. Tačiau, neįvei
kęs taip padaryti, Prezidentas, 
norėdamas išvengti prievartos, 
nutarė išvykti iš Lietuvos. Jis 
tokį savo išvykimą pavadino 
pasingu pasipriešinimu Mask
vos valdovų klastingam smur
tui. Čia vėl kalbos bei rašymai, 
jog pats išvykimas iš Lietuvos, 
aišku, nesąs joks protestas, nei 
aktingas, nei pasingas. Argi jau 
tikrai taip? Imkime pavyzdį iš 
Amerikos gyvenimo, štai koks 
gengsteris, sugriebęs kurią au
ką, revolveriu reikalauja, kad 
pasirašytų jam vekselį šiek ar 
tiek esanti skolinga. Jei toji au
ka ginasi tokio prievartavimo 
irgi revolveriu, tai! jos pasiprie
šinimas bus aktingas, jeigu ji 
neturi tokio ginklo ir pabėgą 
nuo gengslerio, tai bus pasin
gas pasipriešinimas prievartavi
mui.

Kokia politinė pasingo pasi
priešinimo vertė? Prezidentus 
išvykęs iš Lietuvos ir tokiu bil
du išvengęs duoti savo parašą 
po tariamuoju Maskvos ultima
tumu, nedavę progos Lietuvos 
okupantams legalizuoti pirmąjį 
žingsnį jai susovietinti.

tinęs Valslybes, tik kaip neofi- 
cialis asmuo, iš to dar neina, 
kati.J. A. V. nepripažįsta p. 
Smetoną Lietuvos Prezidentu. 
Amerika nėra leidusi jokiai 
tremtinių valdžiai įsikurti čio
nai: iš to seka ir musų Prezi
dento neoficialis statusas. Bet 
einant Lietuvos konstitucinės 
teisės dėsniais, p. Smetona te
bėra neginčijamai teisėtas Prę- 
zidęnto titulo nešiotojas. Nede
ra dėl to jokių abejonių kelti, 
nes taip darydami parodytum

tik savo, nenuoširdumą Lietu
vos nepriklausomybės dėjai.

Mes nežinome, kokia bus Lie
tuva kai atsikratys okupantų 
jungo, nežinome kaip ir kas j} 
pripažins, tuo tarpu musų visų, 
kurie trokštame tėvynės išvada
vimo, yra pareiga rūpintis lais
vos musų valstybės kontinuite- 
tu, kuriam labai praverčia Pre
zidento Smetonos buvimas.

L. Sp. ž.
Bal. 17, 1941

(GALAS)
o

PASKOLA ČIA GAUSI 
greit lengvais 
išmokėjimais 

nuo 5 iki 20 metų.

MUTUAL FEDERAL S AVINGS 
and LOAN ASSOC1ATION 

OF CHICAGO 
Mokame 3H% Dividendų 

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

TvmsS $1,000,000.00

SABERGMAN
TEL.PROSPECT 3440/^Jm

CORNER 6JRD & JUSTINE.
Southside Member of Aesociated 

Paini Stores.
BERGMANAS PAVASARIO 

IŠPARDAVIMAS
malevq, sienų popieriaus ir laninj Reidų. 
Ateikite i didžiųjų krautuvų prie Justine 
gatvfin kampo . ir gaukite dykai sienų 
popieriaus pavyzdini knygų. Dekoruokite 
dabar—mokėkite Vėliau pagal BERG- 
MAN’S naujuoju Lengvaus Biudžeto pla
nu. 10 sųvaičių mokytis. Ateikite' ir pa
klauskit smulkmenų.

Sienų popierių nutritpuoja dykai. 
PRISTATYMAS DYKAI 

Es*-A-Be« vidaus žibanti balta ir visos 
naujausios spalvos virtuvėms ir maudy
nėms maleva.
Ess-A.Bee Fiat Maleva luboms ir miega
mosioms balta ir 12 epai. Kss-A-Bee 4 
valandų varniAaa gerai dėvisi ir neeidė- 
mėja baltai vandeny. 4* O f?

GALIONAS I «WW 
Popierių Valyklls arba H. R. H. po Oc 
Atdara antradieniais, ketvirtad. ir feeėta- 

čieniais iki 9 P. M.
Tek PROSPECT .3440

vadovauja ir atstovauja.

si aišku, jog Ministras Pirmi
ninkas, pa vaduodamas Prezi
dentą, neturi teisės paleisti Mi-

nistrą Pirmininką ir tvirtinti 
šio pasiūlytą naują Ministrų Ta
rybą, nes jis, kaip matėme, 
prieš Konstituciją - pasisavintų 
“visą Prezidento • galią”, kuri 
jam tektų vien tuomet, jei Pre
zidentas mirtų arba atsistaty
dintų. Kurie priešingai tvirtina, 
tie sąmoningai ar nesąmonin
gai prieina absurdą. Ir tikrai1 
Tegu, sakysime, Prezidento Pa
vaduotojas sumano daryti nau
ją Ministrų Tarybą. Visų pirma 
jis pats turėtų atsistatydinti iš 
Ministro Pirmininko pareigų. O 
kam jis prašymą įteiktų? Juk 
tam pačiam R. Prezidentui? 
Taip juk re kalauja Konstituci
ja. Tada Prezidentas jį atlei
džia ir paskiria kitą Ministrą 
Pirmininką ir jam paveda pri
statyti naują Ministrų Tarybos 
sąstatą. Vadinas, vis tiek atsi
durtų byla į Prezidentą.

Taigi, tie, kurie pakalba ar 
parašo, kad p. Smetona išvyko 
užsienin kaip privatinis asmuo, 
palikęs prezidento galią p. Mer-

FOR NEW

PACKARD - CHRYSLER - PLYMOUTH

. Tel.
VIRginia 

2332

BALZEKAS

3451
Archer Avė.

4030
Archer Avė.

“U VVILL LIKĘ US”

Tel.
VIRginia 

1515
SALES

Turtas Virš$5,500,000.00
Į Apart Apsaugos, Turimeffgrn nnn nn i 
Į ATSARGOS FONDĄ ViršOH-JUjUUUiUU į 
i 
3 
3

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

ALSAM v ;s
I LOAN ASSOClATIONofOiiop 
iJUSTIN MACKIEWICH, Pres.
i 4192 Archer Avenue

Žinia, kad p. Prezidentą vi- 
jąsis Lietuvos armijos karinin
kų būrys, norėdamas jį sulai
kyti ir sugrąžinti į Kauną, ne
tesinga. Ir kam butų karinin
kai vijęsi, kai Prezidentas buvo 
išvykęs Ministrų Tarybos pri
tariamas ir su kariuomenės va
dovybės žinia? Panašios klai
dingos žinios (o jų yra dau
giau), taikomos prieš vieną as
menį, skaudžiai' pataiko į mukų 
tautą ir į Lietuvos vadavimo 
reikalą. Merkys, kalba kai kas, 
pastatęs savo vieton Paleckį, al- 
sistatydino. Prezidentas nėra 
gavęs jo atsistatydinimo rašto. 
Tai kam atsistatydino? Ketu
riems vėjams? Ne, jis buvo 
Maskvos valdovų atstatytas ir 
Rusijon išvarytas. Tai juk nie
ko bendro neturi nė su Konsti
tucija, bendrai imant, su teise.

• 8. Maskva savo ultimatume 
statė ne du, kaip vienas kitas 
pašneka, o tris reikalavimus 
Vienas jų buvo pakeisti Minis
trą Pirmininką tokiu žmogum, 
kurs butų “prijemlim” Maskvai 
(ne palankus, kaip kas pasako
ja). Prezidentas, patariamas 
Ministrų, sutiko tą reikalavimą 
svarstyti, tačiau ta prasme, kad 
Ministras Pirmininkas visų pir
ma jam, Prezidentui, butų “pri
imtinas”, taigi ir sustojo ties 
gen. Raštikio kandidatūra, vi
sai nesiklausdamas prieš tai, ar 
Maskvai bus “prijemlim”. Mat, 
buvo viešumos nuomonė, jog 
susikirtus su Maskva, ne esa
masis Min. Pirmininkas, ne jo 
Taryba nebegali palikti. Kilų 
dviejų reikalavimų Prezidentas 
visai nesvarstė jo pirmininkau- 
namame Ministrų Tarybos po
sėdyje, pareiškęs, kad jie visi 
priešingi Konstitucijai, nesude
rinant su 1939 m. Maskvos su
tartimi, ne su lietuvių tautos 
valia. Vadinasi neteisinga ir ta 
žinia, kuri skelbia, jog PrezL 
dentas ir jo Ministrų Taryba 
priėmę Maskvos ultimatumą. 
Maskvos ultimatumo negalėjo 
ir nepriėmė Respublikos Prezi
dentas Smetona. Juo labiau to 
ultimatumo negalėjo priimti 
Prezidento pavaduotojas Mer
kys: ultimatumas laužo Lietu
vos nepriklausomybę. Preziden
to pavaduotojas nevadovauda
mas Valstybei neturėjo teises 
nei ultimatumo priimti, nei Pa
leckiui savo vietos užleisti. Jei 
Merkys ir butų davęs kokį “tei
giamą” atsaką dėl ultimatumo,

' tai jis (atsakas) neteisėtas dar

10. “Prezidentas Smetona iš
nešė Lietuvos laisvės vėliavą.” 
Prezidentas, ištrukęs iš bolševi
kų nelaisvės, išsaugojo ir lais
vos Lietuvos idėją, šiuo atžvil
giu jo padėtis, kad ir netolygi 
su Norvegijos Karaliaus padė
tim, tačiau į ją panaši. Norve
gijoje vokiečiai plitipantai su
darė Quislingo valdžią, o Lietu
voje Maskvos bolševikai įsteigę 
Paleckio vyriausybę. Vienoje ir 
antroje šalyje tautos pasingai 
tuo tarpu priešinusi okupacijai, 
ir tikisi, kad jdųiš kada ateis 
išvadavimo valanda.

.... <1. . ... .

Lietuvos Prezidentas, asme
nyje p. Smetonos, tebėra tarpe 
musų kaip lietuvių gautos išsi
laisvinimo pastangų simbolis, 
kaip Lietuvos nepriklausomybės 
vėla v nešis, kaip de jure Lietu
vos Prezidentas; tai potenciali- 
nė pąjėga, galinti virsti realine, 
jei tik .kuriaine svetimame kra
šte rastųsi sąlygų sudaryti Lie
tuvos valdžiai, kaip kad yra ra- 
dęsi sąlygų lenkams ir čekams 
savo valdžioms atkurti Anglijo
je ir lokiu budu neduoti nu
trukti laisvų valstybių egzisten
cijai. Jeigu Prezidentas Smeto
na gavo teisę įvažiuoti j Jung-

KAINUOJA MAŽIAU 
NEGUbi/i j 
PORAI

Nudažyti 
Langines /
Su Dažais /

STRAIGHT BOURBON VVHISKEY—90 PROOF • SCHENLEY DISTIllERS CORP.. N. Y. C.

VISŲ

Motoristų
ATYDAI!

5 Galionai - Aliejaus 
UTMOST MOTOR 

OIL tiktai už

GERIAUSIOS RŲŠIES ALIEJUS—tinka ne vien automobiliams, 
bet lėktuvams, traktoriams, motorlaiviams. 

Garantuotas—Atgausit Pinigus Jei Nepatiks
? TIKTAI PAS

NOR-GAR GAS and FUEL OIL COMPANY
: 4800-24 South. Califorhia Avė. ir 

500 West Garfield Blvd.
(Šiaurvakarinis Kam.paš Normai)

Klausykitės musų Radio Programų kas Trečiadienį, Penktadienį ir 
Šeštadienį, kuriuos leidžia MBM Radio Grupe iš stoties WSBC, 

1240 kilo nuo 7:00 iki 7:45 vai. ryto.

ECRU CURTAtN DYE
10<

3 už 25c

Visose Vaistinėse ir 
Smulkmenų Krautuvėse

TONY LUKOŠIUS 
Geriausias Brighton Parko 

DRABUŽIŲ 
VALYTOJAS 

2555 W. 43rd St. 
Reikalui Esant šaukite: 

Tel. Lafayette 1310

Atrodykite Metus Jaunesni 
NATŪRALIAI ATRODANTI 

Dantų Fleitai

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

Pleitai 
Pataisomi

Apkain.
Nemok.

BrosKIENO KALTE?
Bet

Kas užmokės bilas?
Ar JUS galėtumėte užmokėti už padarytus nuosto
lius? Ar JUS galite rizikuoti ilgų metų bylas teis
muose kurios užtrauktų dar didesnes išlaidas? Įsta
tymai jums uždraustų vairuoti karą iki skriaudos 
neatlygintos. Kam statyti save pavojun? Vairuok 
atidžiai, ir pasirūpink tinkamą apdraudą. Specia
lus žemos kainos atsajeomingiems vairuotojams! 
Klauskite apie šią apdraudą šiandien!

• ‘ : I • . • ’ . • ė . *

Rašom visokią Apdraudą 
ugnies T. R Y P K E V I Č I A gyvasties 
LANGŲ * 1739 SO^HALSTEb’STRĖET^ APVOGIMŲ

RAKANDŲ (NAUJIENŲ NAME) .......... IR KITŲ

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

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

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

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

Sekm. 10 iki 4.

opine

Barčus

RYTINE RADIO 
VALANDA 

— iš stoties —

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

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

vaL ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vaL vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

Garsinkitės “N-nose”
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Eksperto nuomonė apie kara

KA AMERIKOS LIETUVIAI TURĖTU TUO 
JAUS VEIKTI, DEL RUSU BOLŠEVIKU 
ŽIAURIU PERSEKIOJIMU LIETUVOJE?

Žurnalo “The American Mercury” gegužės mėn. nu
meryje yra įdėtas nepaprastai įdomus straipsnis: “Why 
Lindbergh is wrong” (Kodėl Lindberghas klysta), kurį 
parašė majoras Alexander P. de Seversky. Tame straips
nyje yra atsakoma garsiajam Amerikos lakūnui, kurį 
“izoliacionistai” panaudoja savo propagandai prieš Ang
lijos rėmimą.

Straipsnio autorius yra vienas stambiausiųjų avia
cijos ekspertų. Jisai ne tiktai, kaip Lindberghas, yra pa
sižymėjęs (nors ir neįgijęs tokios didelės garbės), kaipo 
lakūnas, bet jisai yra taip pat aviacijos inžinierius, pa
gaminęs planus įvairiausių rusių lėktuvams ir padaręs 
keletą svarbių išradimų. Be to, Alexander de Seversky 
yra išėjęs aukštą karo mokslą kariuomenėje ir laivyne 
ir dalyvavęs kare. Jisai turėjo progos gerai susipažinti 
teorijoje ir praktikoje su visomis trimis ginkluotų jėgų 
šakomis — armijos, laivyno ir oro.

Savo kilme jisai yra rusas, bet dabar gyvena Ame
rikoje ir yra priėmęs Jungtinių Valstybių pilietybę. Ji
sai visa širdim stoja už demokratijų pergalę dabartinia
me kare, — tuo tarpu kai Lindberghas, kuris gimė ir 
augo laisvoje Amerikoje, daro ką galėdamas, kad karą 
laimėtų Hitleris!

Lindberghas, tiesa, nesako, kad nacių pergalė yra 
pageidaujama; priešingai, jisai aną dieną viename mi
tinge pareiškė, kad Britanijos pralaimėjimas butų “di
delė tragedija” pasauliui. Tačiau Lindberghas sako, kad 
Anglijos pralaimėjimas esąs “neišvengiamas”, kad išgel
bėti Angliją nesą galimumo, nežiūrint kiek pagalbos jai 
teiktų Jungtinės Valstybės! \ '

Ne gana to. Pulkininkas Lindberghas pataria Jung
tinėms Valstybėms tuojau sustabdyti pagalbos teikimą 
anglams ir versti Anglijos valdžią be atidėliojimo baigti 
karą taikos derybomis, šitoks Lindbergho “patarimas” 
reiškia jau ne tiktai pesimizmą, bet visišką pasidavimą 
Hitleriui. Visai teisingai maj. Severskis pastebi:

“Kadangi derybos gali įvykti tiktai tarp maž
daug lygių, tai atrodytų, jogei pulkininko Lindber
gho pareiga yra stengtis, kad susidarytų militarinė 
lygybė (tarp dviejų kariaujančių pusių). Tai gali 
būt pasiekta dviem keliais. Viena, silpninant Vokie
tiją — ką mes darome ekonominiu ir kitokiu spau
dimu. Antra, stiprinant Britaniją, aprūpinant ją 
naujoviško karo ginklais. Reikalauti taikos derybų 
kokiose nors kitokiose aplinkybėse yra vistiek, kaip 
reikalauti vokiečių padiktuotos taikos.”
Tai yra nesumušama logika. Jeigu Lindberghas sto

ja už “taikos derybas” dabar, kuomet Hitleris yra užka
riavęs Europos kontinentą ir kuomet visi militariniai 
“triupai” dar tebėra jo rankose, tai aišku, kad jisai sto
ja už hitlerišką “taiką”, kitaip sakant, už nacių pergalę. 
Nėra jokios abejonės, kad milžiniška dauguma Ameri
kos žmonių šitame punkte su Lindberghu nesutiks. Jo 
nusistatymui gali pritarti tiktai aiškus demokratijos 
priešai ir akli fanatikai, kurie dėl kokios nors priežas
ties neapkenčia Anglijos (kaip, pav. kraštutiniai Airijos 
nacionalistai).

Bet čia kyla kitas klausimas: Jeigu mes ir geidžia
me pergalės demokratinei Anglijai, tai ar yra pagrindo 
tikėti, kad ta pergalė yra pasiekiama?

Lindberghas sako, kad ne. Jo nuomone, Anglija ir 
jos sąjungininkai “pralaimėjo karą, pirma negu jisai bu
vo pradėtas”. Kodėl? Todėl, aiškina jisai, kad Angliją 
yra apsiausta iš trijų pusių ir vokiečiai, turėdami daug 
galingesnę oro jėgą, gali ją be paliovos bombarduoti, iki 
ji bus paklupdyta. |

Maj. Severskis šitą nuomonę griežtai atmeta. Jisai 
nurodo, kad Vokietijos oro jėgos yra stipresnės^ tiktai 
kiekybe, o ne kokybę. Hitleris turi didesnį skaičių lėktu
vų, negu Anglija, bet jo lėktuvai yra daryti pagal senes
nius modelius, negu anglų, ir oro mūšiuose jie priveš ang- 
lūs neatsilaiko. Užkariauti Anglijos padanges Hitleriui 
nepavyko. Jo oro atakos prieš Angliją dienos metu bu
vo jam taip nuostolingos, kad jisai buvo priverstas jas 
sustabdyti, ir dabar nacių lėktuvai puola anglus1 tiktai 
naktimis, šitie naktiniai puolimai Angliją parblokšti ne- 
gali. _ .į
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Tačiau anglų pusėje yra ne tiktai britų salos, o ir 
visa britų imperija, kuri yra apsiautus Vokietiją ir jos 
okupuotas teritorijas iš visų pusių. Ir už britų imperi
jos pečių stovi Amerikos Jungtinės Valstybės su savo 
milžiniška pramone. Juo daugiau lėktuvų pagamins Ang
lija, britų dominijos ir Amerika, juo tas Vokietijos ap- 
siautimas darysis žymesnis. Vokietija ir jos kontroliuo
jamos teritorijos bus bombarduojamos iš visų pusių, ir 
kuomet bus pasiektas toks sąjungininkų oro jėgų stip
rumas, kad jie sugebės bombarduoti Vokietiją dienos 
šviesoje, tai Vokietija bus žuvus.

Maj. Severskis mano, kad su Amerikos pagalba bri
tų jėgų persvara ore bus pasiekta netolimoje ateityje.

Jisai yra įsitikinęs, kad dabartinį karą nulems avia
cija. Jo nuomone, ta mintis, karą gali laimėti tiktai iš
keldinta priešo žemėje armija, yra pasenusi. Naujoviš
kame kare puolimo tikslas yra ne okupuoti priešo teri
toriją, bet ją išgriauti, ir aviacija gali tai padaryti. Mir
tiną smūgį priešui šiame kare suduos ta pusė, kuri kon
troliuos orą.

Mes čia galėjome paduoti tiktai keletą įdomesnių 
minčių, kurias maj. Severskis išreiškė savo straipsnyje. 
Skaitant jo atsakymą Lindberghui, jauti, kad čia kalba 
ekspertas, tikras dalyko žinovas.

Pastaromis dienomis atėjo 
daug šiurpulingą žinių, ką 
nuožmus rusą bolševikai daro 
musą senoje tėvynėje Lietuvo
je. Tūkstančiai Lietuvos geriau
sią suną yra sugrusta į kalėji
mus, kame jie yra kankinami 
baisiausiais budais. Jų rankos 
ir kojos yra laužomos, dantys 
išmušami, badu marinami ir 
baisiausiais įrankiais plakami 
iki mirties. Už ką? Už kokius 
prasižengimus? Vien už tai, kad 
jie buvo tikri Lietuvos mylėto
jai, kad jie buvo Lietuvos ka
riuomenės vadai, valdininkai ar 
šiaip visuomenės veikėjai, mo
kytojai, verslininkai, profesio
nalai.

Dabartiniu momentu Ameri
kos visuomene yra dabai rimtai 
susirūpinusi tkib, kas dedasi Eu
ropoje. Amerikos valdžia labai 
atidžiai seka, kaip eina mūšiai 
kovos frontuose, jinai seka ir 
visą tą, ką veikia rusą bolševi
kų valdžia, ne vien tilę ką vei
kia su savo galinga kariuome
ne Vokietija. Tačiau Amerikos 
valdžia visą smulkmenų gal ir 
nenutčmija, ypač ką rusų val
džia daro Lietuvoje, Latvijoje 
ir Estijoje. Todėl musų Ameri
kos lietuvių, piliečių šios šalies 
yra šventa priedermė pasirūpin
ti visu tuo reikalu ir suteikti 
visas smulkmenas Amerikos 
valdžios organams, aprūpinti 
tinkamomis inforrąacijomjs 
musų garbingą prezidentą 
Franklin D. Roosevellą, State 
Secretary Cordell Hull, senato
rius ir kongresmanus. Taip pat 
aprūpinti visomis smulkmeno
mis, ką rusų bolševikai daro 
Lietuvoj ir kituose Baltijos 
kraštuose, galingą Amerikos 
spaudą, radio, visą bent įtek- 
mingesniųjų universitetų profe
sorius ir visuomenės veikėjus, 
ypač radio žinių komentato
rius.

Kas tą turėtą padaryti?
Kad tokiomis žiniomis aprū

pinti įvairius valdžios skyrius, 
spaudą ir radio, tuomi turi už
siimti žmonės, kurie tam dar
bui gali pašvęsti visą savo lai’ 
ką. Turi būti įstaiga autorizuo
ta, kuri gali surinkti tikras au- 
teptiškąsi žinias, jas tinkamai 
sutvarkyti, išversti • anglų kal
beli ir aprūpinti viršui minėtas 
įstaigas ir valdžios organus,

Mąno manymu, tokiu būda 
turėtų ir galėtų užsiimti ir tin
kamai atlikti musų pasiuntiny
bė Washingtone ir konsulatai 
Chicagoj, New Yorke, Bostone 
ir kitur, kur yra įsteigti Lietu
vos konsulatai. Juk dąbar yra 
ne paslaptis, kad musų Lietu
vos konsulatai nebeturi regulią- 
rio konsulątinio darbo. Jie juk 
dabar nė vizų beduoda keliau
jantiems į Lietuvą, nei preky
binių popierų tvirtina, nei palb 

kimų arba metrikų tvirtina. To
dėl man rodos, kad Lietuvos 
konsulatai galėtų stropiai sekti 
lietuvių spaudą, kiekvienas sa
vo paskirtoje teritorijoje, ir kur 
tik užtinka svarbias žinias, kaip 
laiškus atėjusius iš Lietuvos, 
tilpusius musų lietuvių spaudo
je, juos išversti į anglų kalbą. 
Taipgi sekli ir anglų spaudą ir 
kur tik telpa aprašymai iš Lie
tuvos apie baisius kankinimus 
musų brolių ir seserų ir tas vi
sas žinias sutvarkę išleisti bu- 
letinus ar brošiūras anglų kal
boje. Tą reikėtų padaryti bent 
sykį į niėnbsį. Jei kurį mėnesį 
nepasitaikytų svarbių žinių, tai 
išleisti nork kas du mėnesiai.

Taip sutvarkius tokias žinias, 
kuogreięiąiisiai aprūpinti to
kiais biuletinais J. V. senato
rius, kongresmanus, Secretary 
of State, radio komentatorius, 
didžiuosius žurnalus, ir dienraš
čius, ypač tuos, kurie yra aiš
kiai nusistatę prieš bolševikus 
ir visus diktatorius. Progai pa
sitaikius, Lietuvos atstovas 
Washinglone ponas P. Žadeikis 
turėtų įteikti tokias smulkme
niškas žinias J. V. Secretary of 
State ir net pačiam visų mažų 
tautų užtarytojui prezidentui 
Franklin D. Rooseveltui.

Musų konsulatus turėtų gel
bėti kiek gali musų lietuvių 
kalboje einantieji dienraščiai, 
savaitraščiai, ir kiti perijodiniai 
leidiniai, įvairios susitvėrusios 
tam tikslui komisijos, gelbėji
mo fondai, ir pavieniai asme
nys. Kas tik gauna kokiu nors 
budu svarbias žinias iš Lietuvos 
apie baisius bolševikų persekio
jimus, turėtų tuojau suteikti 
jas musų konsulatams arba 
prieš bolševikus misistačiusiems 
laikraščiams, kad tokios žinios 
butų paskelbtos visuomenės ži
niai, o vėliau aprūpinamos ii 
kitataučių įstaigos.

Mes, Aniėrikos lietuviai, turi
me veikti daug greičiau ir 
smarkiau, jei norime susilaukti 
plačios Amerikos visuomenės 
palankumo, pritarimo, užuojau
tos ir valdžios paramos musų 
kovoje už Lietuvos nepriklau
somybę. Pasižiūrėkime, kaip 
veikia lenkai, čekai ir kitos pa
vergtos tautos. Mes turime dau
giau supažindinti Amerikoj 
angliškai kalbančią visuomenę 
apie savo tautos nelaimę, apie 
lietuvių ir kitų Baltijos tautų 
baisius persekiojimus ir žiau
rias kančias.

Turime siųsti protestus ir 
prašymus.

Jei mes nieko Amerikos vi
suomenei nesakysime, o vien 
tik savo lietuviškoje spaudoje 
paaimUiiuosinje, tą i Amerikos 
angliškai kalbančioji visuome
nė pamanys, kad lietuviai yra 
pilnai patenkinti baisiojo Stali-
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Europą ir sugrįžti atgal Amerikon su 28 tonų kroviniu ir 10-ties žmonių įgula. Lėktuvą pa
statyti ėmė netoli du metu. Dabar jis pilnai užbaigtas ir laukia išbandymų Santa Monica,

no okupacija ir dėl jų nėra rei
kalo su rusų valdžia pyktis. Y- 
pač dėl to, kad musų rusams 
parsidavusieji lietuviai komu
nistai siunčia pasveikinimo te
legramas ir padėkos laiškus už 
Lietuvos “išlaisvinimą”. Musų 
komunistai tokius laiškus siun
čia ne tik Stalinui, bet ir Ame
rikos valdžiai. Todėl, mes visi 
lietuviai, visos srovės, kurie 
geidžiame' Lietuvai laisvės ir 
nepriklausomybės, turim smar
kiau veikti, turime padvigubin
ti savo darbą dėl išlaisvinimo 
Lietuvos iš tų baisių aziatų 
vergijos.

Mes patriotingieji lietuviai 
turime naudotis proga, ypač dėl 
to, kad dabar Amerikos val
džios priešakyje stovi visų ma
žų tautų globėjas prezidentas 
F. D. Rooseveltas. Bet mes ne
turime pasitikėti jo vieno gera 
širdimi, ir nieko neveikti. Jei 
mes busime apsnūdę, nesupa
žindinsime Amerikos spaudos, 
radio ir pačios visuomenes, val
džios atstovų, tai kai ateis 
sprendžiamas momentas per- 

ir pačiam prezidentui F. D. 
Rooseveltui bus sunkiau mus 
užtarti. Mes turime būti visur 
aktyvus, visur perstatyti savo 
reikalus tinkamoj šviesoje, pa
sirodyti, kad mes esame gyvi 
ir suprantame savo tautos rei
kalus. Kitaip sakant, turime 
kalti geležį pakol ji yra įkaitus, 
o ne laukti kol ji atvės.

Visoje plačioje Amerikoje, 
musų visos politines organiza
cijos, ypač Demokratų Partijos 
klubai, organizacijos bei lygos, 
turi šaukti masinius susirinki
mus. Ant tokių susirinkimų iš
nešti griežčiausius protestus 
prieš rusų bolševikų Lietuvos 
žmonių kankinimus, terorizavi
mus ir šaudymus, o tokius pro
testus skubiai siųsti Amerikos 
Secretary of State Cordell Hull, 
su prašymu užsistoti už Lietu
vą ir visą Pabaltiją..Taipgi siųs
ti prašymus tiesiai Amerikos 
prezidentui F. D. Rooseveltui, 
kad jis užsistotų už lietuvius, 
latvius ir estus. Čia aš pažymiu 
latvius ir estus dėl to, kad ir 
jie yra taip pat baisiai kanki
nami ir persekiojami. Tačiau, 
kadangi jų čia yra daug ma
žiau, negu musų lietuvių, tad 
mes turime siųsdami savo pra
šymus užsistoti ir už juos. Toks 
musų žygis parodys Amerikos 
valdžiai, kad mes nesame sau- 
myliai, geidžią vien tik sau lais
vės, bet kad mes norime lais
ves ir nepriklausomybės ir vi
sai Pabaltijai.

Visoje Amerikoje yra daug 
lįetuvių praeito Didžiojo Karo 
veteranų organizacijų. Vieni 
prisidėję yra prie American Le- 
giop, kiti prie Veterans of For- 
eigp Wąrs. Ir vieni ir kiti turė
tų ant savo sekančio susirinki

mo išnešti griežtus protestus 
prieš rusų bolševikų Lietuvos 
persekiojimus. Tokius protes
tus su prašymais užtarti Lie
tuvą ir kitas Baltijos valstybes 
siųsti Secretary of State Cor- 
dell liuli ir prezidentui F. D. 
Rooseveltui. Tokius prašymus 
užtarimo už persekiojimus ir 
kankinamus lietuvius lietuviai 
legijonieriai gali drąsiai siųsti 
Amerikos valdžiai. Nes juk jie 
praeitame kare lygiai su kitų 

ir demokratiją pasaulyje, ne 
vien lik už Anglijos ir Franci- 
jos, bet ir už mažų tautų lais
vę.

Šis karas yra niekas daugiau, 
kaip tęsinys praeitojo pirmo pa
saulinio karo. Kaip praeitame 
kare prezidentas W. Wilsonas 
paskelbė p ri nei ją “Self Deter- 
miitation” savęs apsisprendi
mas, taip dabar musų garbin
gas prezidentas F. D. Roosevel
tas paskelbė, kad visos tautos 
pasaulyje turi valdytis pačios, 
turi teisę būti laisvos, ar jos 
butų didelės, ar net pačios ma
žiausios. Jei jos tik yra subren
dusios, sugeba save valdyti, tai 
jos turi teisę būti laisvos ir ne
priklausomos. Musų tėvynė Lie
tuva per 22 metu įrodė pasau
liu j, kad ji sugeba geriau ir pa- 
vyzdingiau valdytis ir tvarkytis, 
negu, sakysime, tokia milžiniš
ka Rusija.

Per 22 metu Lietuva įrodė, 
kad ji sugebėjo pasigaminti už
tektinai • drabužio, valgio ir už 
milijonus litų dar galėjo eks
portuoti į kitas šalis, Todėl mes 
lietuviai, latviai ir estai, paro
dėme savo subrendimą prie lais
vo ir nepriklausomo gyvenimo. 
Už tad mes galime be jokios 
baimės tos laisvės ir nepriklau
somybės reikalauti ir dabar 
musų tėvynei Lietuvai.

V. M. Stulpinas

Agronomas Mickis 
esą likviduotas

Iš Kauno yra dingęs agrono
mas Matas Mickis, buvęs žemės 
ūkio komisaras. Kalbama, kad 
jis esąs areštuotas.

M. Mickis dar įiepriklauso- 
mos Lietuvos laikais buvo žino
mas kaipo palinkęs į komuniz
mą. Tačiau nežiūrint to, jis bu
vo valstybės tarnyboje ir net 
paskirtas Įtauno apskrities ag
ronomu. Atėjus bolševikų oku
pacijai, M, Mickis įėjo į J. Pa
leckio marijonetinę vyriausybę 
kaipo žemės ūkio ministeris, o 
vėliau buvo paskirtas žemės u- 
kio komisaru. Tačiau šiose pa
reigose jis ilgai neišbuvo. Ma
tomai, Mickis greit praregėjo, 
pastebėjęs, į kokią beprotybę 
kraštą stumia genialiojo dezoi- 
ganizatoriaus Stalino bernų da-
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romi eksperimentai. Bolševiki
nė “žemės reforma” per trum
pą laiką privedė dar taip nese
niai klestėjusį Lietuvos žemės 
ūkį prie bedugnės. Taip pat že
mės ūkio komisariate, kaip ir 
kituose “laisvosios” Lietuvos 
komisariatuose bei kitose įstai
gose, ėmė šeimininkauti iš Bol- 
ševikijos atsibastę “tovariščiai”. 
žemės ūkio komisaro pavaduo
toju, t. y. faktinu komisaru, 
buvo paskirtas “tovarišč” žil- 
kov, o šis savo ruožtu gauna į- 
sakymus iš kito “tovariščio” 
Nikitino, kuris eina žemės ūkio 
skyriaus vedėjo pavaduotojo 
pareigas vadinamoje “Lietuvos” 
bolševikų partijoje.

Atrodo, kad M. Mickis, kuris 
buvo laikomas neblogu agrono
mu, nesugebėjo pakankamai že- 

tankstytis,,prieš savo “pa
vaduotojus”/ maskoliškuosius 
“tovarišęius”, tad jau po kurio 
laiko prieš žemes ūkio komisa
riatą “Tiesoje” ir Tarybų Lie
tuvoje” prasidėjo pjudymas. 
Pagaliau, sausio mėn. pabaigo
je M. Mickis iš pareigų buvo at
leistas. Oficialiniame pranešime 
buvo pasakyta, kad lai padary
ta “jo paties prašymu”. Jeigu 
žinia apie šio greit nusivylusio 

lioninio komunisto) areštavimą 
pasitvirtins, tai, matomai, ir 
uždarymas kalėjimai) bus įvy
kęs “jo paties prašymu”...

Kaip jau buvo pranešta, M. 
Mickio vieton žemės ūkio ko
misaru paskirtas kažkoks Leo- 
nas-Pušinis. Kas tai per vienas, 
dar galutinai nepavyko nustaty
ti. Reikšminga, kad bolševikų 
.spaudoje jo pavarde rašoma ne
vienodai. Vieni prideda vardą, 
prasidedantį raide “B.”, kiti 
Lcono-Pušinio neatskiria brūk
šniu ir stačiai rašo “Leonas Pu
šinis”. Jau iš to galima spręsti, 
kad jo pavardė tėra pramanyta, 
o už jos, galimas dalykas, sle
piasi paprastas maskolis Lev 
Sosnov, kolchozų ir sovehozų 
baudžiavos specialistas.

Naujienų Pavasarinis
PIKNIKAS

Sekmadienį,
Gegužės 25, 1941

Liberty Darže
Willow Springs, III.

Kasdien skaitydami

gq žinių ir gerų pa* 
n akinimų,
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St. Misčikas-žiemys. MIŠKAI DEGA ASTUONIOSE VALSTIJOSE

Ką gi galvoja generohsW8ygandas?
(Tęsinys)

Tiesiog keista, kad XX-tanie 
amžiuje ir'dar toks žynius as
muo, kaip Prancūzijos armijos 
maršalas, kuriam buvo sunkiau-* 
šioje valandoje paskirta x>inti 
tėvynę, butų tiek paslaptingas 
asmuo, jog dargi tenka abejoti 
ar jo pavarde tikra. Dargi ga
lima pasakyti, kad Weygando 
pavardė ne Weygandas ir jo ti-

Greater Olympia
CIRCUS

Su garsenybe
Kapitonu TORRELL JACOBS 

“LIŪTŲ KARALIUM” 
ir jo Rinkiniu Treniruotų Liūtų, 
Tigrų, Leopardų, ir Panterų, su 

DOLLLY JACOBS 
RUDY RUDINOFF 

Meisteri? Visų Arklių Trenerių 
ir Jo Garsi Eilė Veislinių Arklių

PIRMAS VIEN MERGINŲ 
ORO BALETAS

24 Skrendančios Gražuoles 
VISA BANDA DRAMBLIŲ 

Galybė Sensacijų, Šiurpulių, ir 
Juokų—Ir Jauniems ir Seniems 

40a ŽMONIŲ PROGRAME
70 AKTŲ!

Balandžio 18 ir Geg. 4
y Kainos 55c, 83c, $1.10, $1.65

Ložos—$2.20.
Bilietai Dabar Parsiduoda 

Pas Bond’s, 65 W. Madison ir 
Stadium GrilI, 1800 W. Madison.

Seeley 5300 
VAIKAMS PUSE KAINOS. 
VISIEMS PERSTATYMAMS 

CHICAGO STADIUM 
* ■■■■......................................... /

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

PEOPLES 
Hardware & Paint Co.

1901 ĮVEST 47th STREET 
Tel. LAFayette 4139 

V ...

k ros pavardės niekas nežino, 
nebent labai jam artimi žino 
nes, nes Briuselio, Belgijos ci
vilinės metrikacijos knygose, 
kur užrašyta jo gimimas, pažy
mėta, jog kūdikio tėvai nežino
mi...

Nežinomų tėvų vaikas, bet 
kartu ir Belgijos karališko dva
ro auklėtinis...

Tiesiog reikia stebėtis, kad 
toki dalykai gali vykti dvide
šimtame amžiuje.

Kaip kilmė, taip pirmi keturi 
VVeygando kūdikystės metai ta
me Briuselyje ar kur kitur — 
nežinomi, niekas apie lai nei 
vieno žodžio netaręs, bet pra
dedant keturiais jo amžiaus me
tais, Weygandų mes užtinkame 
Belgijos karaliaus rūmuose, 
kaip... Meksikos imperatoriaus 
Maksimilijono I-o, sušaudyto 
pačioje Meksikoje, žmonos, tuo 
laiku jau našlės, Carlotos, apsi
gyvenusios Briuselyje, jau ne 
visai pilno proto, įsūnytų sūnų, 
priskirtų prie Carlotos rūmų.

Kodėl Carlota, dargi pusiau 
beprotė, pergyvenus baisių tra
gedijų dėl vyro žuvimo Meksi
koje, staiga, nei iš šio nei iš to, 
susirūpina Weygandu ir dargi 
jį “įsūnija”?

Iš to kilo mintis, kad Wey- 
gandag ar tik nebus Maksimili
jono nelegalus sūnūs? Bet gi
mimo data tam priešinasi, kaip 
kartas tuo laiku Maksimilijonas 
gyvena su savo žmona Mirama- 
re, Italijoje-Austrijoje, be to, 
tuomet turėjo jis paveldėti ne
žinomos motinos ypatybes, nes 
Maksimilijonas labai aukštas ir 
europietiško veido, gi Weygan
das labiau panašus į kinietį ir 
turi vos metrų šešiasdešimt cen
timetrų.

Buvo paskalas dargi, kad 
Weygandas yra Belgijos kara
liaus Leopoldo I-o ir jo meilu
žės Cleo de Merode sūnūs, bet 
jei galima patikėti, kad jis Le
opoldo I-o sūnūs, jokiu budu

t . t ACME-NĄUJIENŲ Telephoto
Šiomis dienomis kilo miškų gaisrai net aštuoniese valstijose kuriuose mili

jonų dolerių vertes siekius turtas durnais virsta. Paveiksle matosi ištaiginga re
zidencija Lakewood, N. J. priemiestyj, kurių ugnis baigia naikinti. Vien Lake-
wood’e gaisro nuostoliai viršija milijonų dolerių.

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 
hales Tax ekstra.

BLACK BAND LUMP ... *9.75

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

“Shorty”

DOM1NIKAS KURAITIS — Savininkas
AGENTAI

BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

VIĘTA:

907 West 35th Street, Chicago
Rez. Tel. VICTORY 2499

NAUJA

Telefonas: LAFAYETTE 2022

DYKAI Aprokavimas
NEREIKIA NIEKO ĮMOKĖTI, 

36 Mėnesiai Išmokėjimui. 
Tikra lietuvių kompanija. 

f ~ \ *

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

VISI TELEFONAI: 
ATLANTIC 4290

SOUTH CENTER PLUMBING & 
HEATING SUPPLY COMPANY

6 West Garfield Blvd. J.*-*.,

negali būti Cleo sunūs, nes ji 
jaunesne už patį Weygandų.

Keno jis sūnūs?
Niekas nežino, o kas jei žino 

tyli ir nieko nesako!
Viena aišku, jog jis yra ne 

paprastos kilmes, nes visuomet 
turėjo labai galingus ir visuo
met labai paslaptingus globė
jus. Carlota juo nebegalėjo rū
pintis ir greičiausia jai Wey- 
gandas, kaip pusiau bepratei, 
buvo primestas vien tikrųjų 
kaltininkų, dargi jai pačiai ne
žinant. Svarbu tai, jog Wey- 
gandas buvo daugiau Belgijos 
karališko dvaro auklėtinis, ne
gu keno kito ir karališkame 
dvare buvo skaitomas savas 
žmogus ir dargi traktuojamas 
kaip lygus kiliems karališkos 
šeimos nariams.

t ' :'V •
Mokslus ėjo Paryžiuje Liud

viko Didžiojo mokykloje (Luis 
le Grand de Paris) ir vėliau į- 
stojo į žymiausių Prancūzijos 
karo mokyklų “De Saint Cyr”, 
bet kaip svetimtautis “a titre 
d’entrangcr” ir kaip tekis ne
galėjo Prancūzijos armijoje pa
siekti aukštesnio laipsnio kaip 
kapitonas.

Tiesa, pasiekęs kapitonų, ga
lėjo priimti Prancūzijos piliety
bę, bet ... ar priėmė?!

Tikrų žinių nėra, nors spėja
ma, kad jis priėmė ir tuo no
rėjo galutinai užkasti savo pra
eitį, savo ne visai garbingų, ari
stokratiškai galvojant, kilmę.

Bet dargi jeigu jis ir priėmė 
Prancūzijos pilietybę, jis visgi 
buvo visos prancūzų karininki
jos karjeros. daryme išimtis.

Prancūzijos karininkijoje yra 
ne tik tradicija, bet dargi savo
tiškas įstatymas, jog Saint Cyr 
karo mokykla ruošia tik pėsti
ninkams ir raiteliams karinin
kus. šie karininkai, nebaigę ki
tos specialės karo mokyklos, 
aukštesnės, negali pasiekti savo 
amžiuje aukštesnio laipsnio 
kaip brigados generolo ir tai la
bai sunkiai ir arba ilga pavyz
dinga tarnyba arba nepapras
tais nuopelnais karo lauke. Be 
to, šios rųšies karininkai nega
li būti niekuomet štabo karinin
kais.

Norint siekti aukštesnio laip
snio, pakliūti į generalinio šta
bo karininkus, baigęs Saint Cyr 
karo mokyklų (būtinai vienas 
iš pirmųjų) turi lankyti “Ecole 
Politecpiąue” tris metus, kur 
ruošiama karininkai artilerijai 
ir bendrai techninėms dalims. 
Mažu to, kurie neperėjo šio tri
mečio kurso, neturi teisę stoti 
į Aukštųjų štajjo mokyklų.

Weygandas apsiėjo be to ir 
šiandien dargi skaitosi marša
las, tiesa, dėka kito maršalo —- 
Focho!

Matyti gen. Fochas žinojo kų 
daro, kuomet pitejįiį puikini^ 
kų leitenantų skyrę devintos ar-

mijos štabo viršininku, nes dau
giau žinojo, negu mes apie 
Weygando gal dargi karališkų 
kilmę ir todėl skyrė tenai jį 
vien kaip monarchistas, o ne 
kaip to vertų žmogų, nors, tuo 
nenoriu pasakyti, kad’ Weygan
das nėra gabus karininkas, nes 
pats jo pasižymėjimas Varšuvo
je, kur be ko kito turėjo dar 
nugalėti Pilsudskį, kuris save 
skaitė dideliu strategu, nors 
veik nieko neišmanė moderniš-
ko karo vedime, jei ne partiza
ninėje kovoje, kų išmoko kartu 
su dabartiniu Rusijos diktato
rium Stalinųfl/.nes abudu prieš 
pirmų didįjį karų buvo teroris
tai ir ekspropijatoriai ir geri 
draugai.

Kas gi pagaliau Weygandas? 
Absburgų giltines? Belgų? Ko
kios nors kinietes ai’ mongoles 
dargi rusės sbkikes sūnūs, ku
rio tėvas buvo aukštas asmuo?

Paslaptis!
O nežinant kas jis, sunku 

spręstu kas ji^.bus ateityje, koks 
jo elgėsi# pus Afrikoje, nors 
sprendžiant iš jo sakinio “Je 
suis aux Services de la France”
daugiau klausys Betaino, negu 
ko kito...

(GALAS)
i

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 

<•:•< r.;-, : >c|ir»

DABAR

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

‘NAUJIENOSE-

Ims Mažiau Naujokų 
Gegužės Pradžioj

Gegužės 5, 6 ir 7 d., armi
ja Chicagoje paims 1,022 vy
rus, apie pusę tiek kiek pa
ėmė per pirmas balandžio die
nas.

Vyrus turės parūpinti 36 
drafto distriktai Chicagoje. Sa
ko, naujokų skaičių reikia ma
žinti, nes vėl pradeda trukti 
vietos kareivinėse.

Pradėjo Aviacijos 
Kursus

70 jaunų vyrų kurie ruo
šiasi įstoti į U.S. karo aviaci
jų, pradėjo nemokamus trijų 
mėnesių priruošiamus kursus 
Crane Technical mokykloje.

Jie bus lavinami Rantoul, 
Ilk, aviacijos stovykloje, kai 
užbaigs prirengiamuosius mo
kslus.

Jei liisurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILELsiS
At«|ovM

Prudential Ins. Co. of America
175 W. Jackson BAR. 2501

Offinr New*rk. M J.
4432 S Californis Avė. I^al 9771

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

3216 S. Haisted St VlCtory 4965
Stogus, rynas, stoglangius ir 

sienų apmušimus,
raišame bet ką. Atnaujiname bet 
ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 

apdraustas.

Remkite Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO,—WHOLESALE 
4707 S. Haisted St. 
Tel. Poulevard 0014

Šalna Apgadino 
Daug Augmenų

Chicagoj, ypač priemies-

Nepriklausomybė 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik budamAs 
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 3l&%.
KEISTUTO SAVINGS 

and LOAN ASSOCIATION 
JOS. M. MOZERIS. Sec.

3236 S. Haisted St. CAL. 4118
čiuosc, 1 vakarykšte šalna nu- 
šaldč daug pavasarinių gėlių, 
taipgi kilimų, kurie daug kur 
yra išleidę lapus. Ir šįryt, sa
ko oro pranašas, bus gana 
šalta.

STATOME NAUJUS
NAMUS

MASTER WIND0W SHADE CO. ’
S. J. Vondrak Tel, Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Hžsakv^o 
FIRANKOM LAZDAS.. MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS. NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

iaiSiSSi^MATYKITE MUS!
Jus persitikrinkite, kad Mes Turime Didžiausį Pasirinkimą

— Puikios Rūšies

• Lentų - '
• Medžiagų 

Stogams
• Medžio 

Reikmenų 
Statybai

IR VISOKIAU
SIŲ KITŲ STA

TYBOS ME
DŽIAGŲ

Mes finansuosime jūsų namo pertaisymą ir pastatymą — Nieko nerei
kia numokėti- Mokėkite per Tris Metus—Apkainavimai Nemokamai 

LIETUVIŠKAS PARDAVĖJAS

CARR-MOODY LUMBER CO.
STANLEY LITVVINAS—Generalis Vedėjas

3039 So. Haisted St. VlCtory 1272

LAIKAS INVESTUOTI PINIGUS j

UNIVERSALSAVINGS&LOAN ASS’N.
1739 SOUTH HALSTED STREET

d ' ' * ' ■ ’
• ’ .1 •

Mokame 3'/z Nuošimčio ant Visų Investmentų.

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

=i:s=!!ig?r^^HA ......... 1111J

• Mūrinius arba medinius
• Taipgi taisome senus
• Parupinam paskolas 

lengvomis sąlygomis
• Jei turi lotą, pastatysim 

namą ir mokėsi už jį * 
kaip rendą

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

• Aprokavimas dykai

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

Phone LAFayette 5824

VTCTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Haisted St.
Šaukit Tel. VICTORY 0066

• FOTOGRAFAS
CONRAD 

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis u ž 1 9 i- 
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

VISI LIETUVIAI 
REIKALAUJA
PLEITŲ

Ateikite į Phillip’s Dental Labo 
ratory kol kainos žemos

TRU-FIT __ _______
FLEITAI

Lab. kaina EKj
$9.50 KSSfr!?
ir aukšč
GARANTUOfA medžiaga 

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

LABORATORY 
2358 WEST 63rd STREET 

Prospect 2174 
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

D. MASKALA 
Valandos nuo 10 iki 9, seredomis 
pagal sutartį. Fleitai /gaminami 
tik gavus orderius ir įspaudas 

nuo laisniuotų dentlstų.
v ,,, - i i..... p.. ~ L. į i ■»/

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.

........ '.'.n..,
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Spaustuvininkų 
Unija Praves 
Referendumąi.

Didelis Gaisras 
Bentone, III.

“Kaip Tu Man, 
Taip Aš Tau”

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Galvoja ar Sugrįžti į 
Federaci ją

INDIANAPOLIS, Ind. —Ty- 
pographical Union (spaustuvi
ninkų) viršininkai paskelbė, 
kad apie gegužės 21 tarp na
rių bus pravestas referendu
mas ar unijai sugrįžti prie 
Amerikos Darbo Federacijos, 
ar ne.

ĮJĘNTON, III. — Ugnis 
naikino kelis sandėlius ir 
nio namus miesto centre, 
darydama apie $100,000 nuos
tolių. Gaisrus gesinti suvažia
vo ugniagesių komandos iš 
West Frankfort, ir Christo-

su- 
biz-

Daug prekių ir įrengimų 
apgadino durnai ir vanduo.

Ir Ju Veikėjus BĘLLEVILLE, 111.

Pagelbėkim Lietuvai Nepriklausomybę 
Atgauti

Kvietimas j svarbią konferenciją Lietuvos reikalais

Unijos vadovybė turi pada
riusi sutartį su AFL, kurią na
riai turės priimti arbą at
mesti.

Spaustuvininkų unija išėjo 
iš AFL, kai atsisakė mokėti 
specialį asesmentą, kurį 
uždėjo kovai su CIO.

Apsivedė
Už 24 Valandų <•

Mirė

AFL

Pašovė Kareivi 
Grant Stovykloje

LITCHFIELD, III. — 25 
tų Edvvard Taylor Rauker, iš 
Hillshoro, III., apsivedė su 
Ann Koonce iš Litchfieldo. 
Vos 24 valandoms praslinkus 
po vestuvių, Rauker mirė.

Gavo širdies ataką.

me-

Gal 
dėl

CAMP GRANT, III. — 
dėl nesusipratimo, o gal 
dviejų kareivių-naujokų neat
sargumo šioje stovykloje bu
vo sunkiai pašautas kareivis, 
Joseph L. Mann, iš Granite

Pakėlė Algas 
Granite City Plieno 
Darbininkams

Jis kritiškoj padėtyj. Smulk
menos apie įvykį neišduoda
mos.

GRANITE CITY, III. — La 
Clede Steel Company ir Gra
nite City Steel Company pa
kėlė algas 10 centų į valandą 
savo 4,000 darbininkų.

Jos turi dirbtuves Granite 
City, Madison ir Altone.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Sfoįn Jf. <£ubcilu^
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Tel. YARDS 1741-1742 

4605-07 S o. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727
TĄ__ V _ • KOPLYČIOS VISOSE 
JLiyiYckl CHICAGOS DALYSE

Gerbiamieji-ios:
šį pavasari sukanka 21 metai, kai susirinka Kaur^e 

LIETUVOS STEIGIAMASIS SEIMAS — pirmoji Lietu
vių tautos istorijoje atstovybe, išrinkta visuotinu žmo
nių balsavimu. Steigiamasis Seimas paskelbė Lietuvos 
Respubliką ir davė jai domokratinę 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 vals- 
tybę

Šituo tikslu yra šaukiama VIDUR-VAKĄRINIŲ 
VALSTIJŲ KONFERENCIJA, kuri įvyks š. m. gfgužės 
11 d., 10:00 valandą ryto, Dariaus-Girėno svetainėj, 4616 
S. Western Avė., Chicago, III. Paminėjusi Lietuvos Stei
giamojo Seimo sukaktuves, ji svarstys, 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
NEPRIKLAUSOMYBES SĄJUNGA

DR. P. GRIGAITIS, Pirmininkas
A. ŽYMONTAS, Sekretorius
G. STUNGIS, Vice-pirmininkas

< ’ * ’ P. MILLER, Iždininkas
ALEX AMBROSE, Iždcf Sekretoritiš
K. LIUTKUS, Iždo Globėjas
CHAS. KRIŠČIŪNAS, Iždo Globėjas

Per 
keletą nįetų Adolfas Barnic- 
kęl tarnavęs už asistentą Bel- 
leville miesto iždininkui, 
John W. Courar’ui.

Nesenai Bernickol buvo iš
rinktas iždininku — laimėjo 
rinkimuose.

Žinote, ką jisai pasiskyrė 
asistentu? Savo buvusį virši
ninką, John W. Courar’ą.

Pasigėrė Kalėjime— 
Gavo Dar 360 Dienu

f

KORESPONDENCIJOS
Waterbury, Conn

6812 So. Weetern Avė.
1410 South 49th Court, Cicero

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

Su POVILU ŠALTIMIERU

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

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

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

f
J. MULEVIČIUS 

4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

ANTHONY B. PETKUS
Phone GROvehill 0142

Phone Cicero 2109

S

Dr. J. S. Staneslow išrinktas 
American College of Physicians 

nariu

YARds 1138

NARIAI

Cicero
TURIME

VISOSE MIESTO
DALYSE

P. J. RIDIKAS

1646 West 46th Street Phone YARds 0781

Laidotuvių Direktoriai
Ambulance
Patarnavi

Chicagos

Lietuvių
Direktorių
Asociacijos

3354 So. Halsted Street

mas Diena
ir Naktį

KOPLYČIAS

710 West 18th St.
Telefonas YARDS 1419.

I. J. ZOLP

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue YARds 1139

Plačiai žinomas Amerikos 
lietuviams Dr. J. S Staneslovv 
(Stanislovaitis), kuris per dau
gelį metų SLA ėjo daktaro 
kvotėjo pareigas, liko išrink
tas American College of Phy
sicians nariu ir pakviestas 
atvykti j Bostoną, kur įvyks 
naujų narių priėmimo cere
monijos nuo balandžio 21 iki 
25 d.

American College of Physi
cians ,paprastai priima savo 
nariais tik pasižymėjusius 
daktarus. Iš to galima spręsti, 
kad Dr. Staneslow savo pro
fesijoje yra pasiek ęš aukštu
mos.

Mediciną Dr. Staneslow bai
gė Cornell universitete. Inter
natą atliko Rochester ligoni-

27 milijonai išleista 
nukentėjusiems

bal.
Kryžiaus

Diplomatiniuose -sluoksniuo
se tvirtinama, kad bendradar
biavimas prancūzų su vokie
čiais kasdien bus glaudesnis.

AVASHINGTON, D. C 
21 d.— Raudonojo 
pirmininkas pareiškė, kad nuo 
lenkų-vokiečių karo pradžios 
ši organizacija išleido 27 mi
lijonus dolerių nukentėju
siems šelpti.

Pagalba siunčiama lenkams, 
norvegams, suomiams, pran
cūzams, ispanams ir britams.

Britai gavo paramos už 13 
ųiilijonų dolerių.

LOGANSPORT, Ind. — 34 
metų Marie Zeck, buvo užda
ryta kalėjime už girtuoklia
vimą. Ji greitai išsiblaivė, bet 
už kiek laiko sargai surado, 
kad ji vėl nusigėrė, daugiau! 
net negu prieš areštą.

Ji už tai gavo 360 dienų 
daugiau kalėjimo, o sargai 
norėtų žinoti kaip degtine ka
linei buvo įšmugeliuota į ka
lėjimą.

$600,000 Tvenkiniui 
Statyti Indianoj

NOBLESVILLE, Ind.— Prie 
Fall upes, netoli Indianapolio, 
Ind., bus statomas tvenkinys, 
kuris aprūpins Indianapolio 
miestą vandeniu. Tam darbui 
valdžia paskyrė $600,000.

Naujieną Pavasarinis
PIKNIKAS

I < 1 - Į ■ A ' I ‘ ■

Gegužės 25’ 1941
LIBERTY DARŽE 

WILLOW SPRINGS, ILL.

Prancūzai atėmė 
prekybos laivą

VICHY, Prancūzija bal.

ną prekybos laivą, kuris 
klausė prancūzams.

Prancūzų karo laivai jį
mė netoli Gibraltaro ir

LIETUVIAI

. 21 
kad

Pavogė $2,800 Iš 
Klebonijos

pri-

nu-

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

praugijos 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

NORTHSIDE. — J šv. 
trudos katalikų bažnyčios 
boniją, ad. 1420 Granville 
įsigavo nežinomas vagis ir pa
sivogė $2,800. Pinigai buvo su
rinkti per Velykų pamaldas.

Ger- 
kle- 

avė.,

Ofiso Tel. VTRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER ĄVENŲfl 
Ofiso Valandos:

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

KITI LIETUVĄ
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_ o vol vakaro ’r ciitarH
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

DR. MARGERTS
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

Tš RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

0 ' Ofisas ir Laboratorija *
1034 1^St» netoHjAto^gąn 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. F. Pulsucki LeVan 

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

nėje, o vėliau Valstijos ligoni
nėje studijavo nervų ligas. Į 
Waterbury persikėlė ir pradė
jo mediciną praktikuoti 1928 
m.

Dabartiniu laiku Dr. Stanes- 
low yra St. Mary’s ligonineės 
neurologas. Be to, jis neurolo
go ir psichiatro, pareigas eina 
kitose dviejose ligoninėse o 
taip pat s'kaito paskaitas iš 
psichiatrijos 
mokykloje.

Šia proga

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT

LIETUVIS

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. Charles Sega!
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 diena.
Phone MIDWAY 2880

srities slaugių

bus pa- 
valstijo- 
daktarai

pravartu 
rytinėse 

se tik du lietuviai 
liko išrinkti American College 
of Physicians nariais. Vienas 
jų yra Dr. Paulonjs iš Brook- 
lyno, o kitas —- naujai išrink
tas Dr. J. S. Staneslow.

Indiana Harbor, Ind

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

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

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

šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

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

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

KULT LUBOS DRAUGIJOS 
SUSIRINKIMU KALBĖS 

K. AUGUSTAS
Indiana Harbor Lietuvių 

Kultūros Draugija laikys su
sirinkimą balandžio (April) 
24 d. Ivanovo svet., 2001 
Broadway. Pradžia 7:30 vai. 
vakaro. Į šį susirinkimų esate 
kviečiami ir tie^ kurie nepri
klausote prie draugijos, nes 
kalbės K. Augustas, Chicagos 
Lietuvių Draugijos iždininkas. 
Kalbės apie draugijos ir šių 
dienų bėgančius reikalus. Pa
skui bus ir vai§e$.

Kviečia višus Valdyba:
K. Paulauskis, 
Julia Kelly, 
A. Lidžius.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 ĮVEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutarti.
3

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

Nauias Adresas
DR. WM. M. TULLY
DR. V. M. DEMPSEY

Dentistai
4740 SO. ASHLAND AVENUE 

(Virš Ardės Candies krautuvės)
ŽEMOS KAINOS

Mokėkit Per 18 Mėnesių
10 ryto iki 8 v. vak. YARDS 2148

ADVOKATAI
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.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Dr. Kari Nurkat
(NURKAITIS)

Atsakomingas 
k p r it a i k i n ime 

akinių už priei
namą kainą, tai- 

r pgi ant lengvų 
išmokėjimų.

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

Yards 3089
h

DR. BRUNO J.
ZUBRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas REPUBLIŲ 4688 

Namu Tel. VINCENNE8 5272

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Tel. HYDE PARK 3395

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

6733 S. Crandon Avė.
Vizitai sulig sutarties 

(išskiriant trečiadienius ir šešta.)

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALumet 6877

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

Room 2014 Tel. STAte 757?
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto.

3149 SO. HALSTED STREET 
T«L VICtory 2679
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Chicagos Komanda Pralošė Pirmam 
Susitikime

Tik Dar Kartą 
Svetainėj, 0 Paskui 
—Į Miškus!

Jaunuolių Klasišką 
Šokių Vakarėlis 
Balandžio 26

HELP VVANTED—FEMALE

Vakar iš Pittsburgho sugrį
žo “Naujienų” redakcijos narys 
Juozas Poška, kuris buvo nu
vykęs į “dūmų” mięstą stebė
ti Amerikoj lietuvių krepšinio 
turnyro.

Turnyras įvyko pereitą šeš
tadienį ir sekmadienį, ir jame 
dalyvavo trylika lietuvių ko
mandų. čampijonatą laimėjo 
Pittsburgho komanda, sudaryta 
iš Soho kolonijos jaunų lietu
vių. Finale Soho susitiko su 
stipriu tymu iš Amsterdam, 
N. Y. Rungtynes buvo įtemp
tos ir pilnos netikėtumų. Nors 
Amaterdamięčiai buvo skaito
mi geresne komanda ir žinovai 
tikėjo juos titulą laimėsiant, 
Šakiečiams pasisekė sulyginti 
rezultatas žaidimui besibaigiant 
ir prisiėjo lošti viršlaikio.

Lošė Viršlaikį
Viršlaikio periode (3 minu

tės) Sohiečiai padarė krepšį ir 
laimėjo titulą galutinu rezulta
tu, 39:37.

Amsterdiečiai dabar jau tri
juose turnyruose iš eilės pasie
kia finalo ir paskui paskutinėj 
minutėj supliekiami. Jie vienok 
pirmutiniai užsiregistravo daly
vauti sekančių metų konte^te, 
kuris įvyks Clevelande, ir ma
na, kad gal pagaliau laimę nu
sišypsos ir jiems, nors kelioms 
minutėms, ir, kad po ilgo sie
kimo- galės parsivežti didžiąją 
čampijonų trofėjų į Amsterda
mą.

Chicagiečiaj Pralošė Anksti
Chicagos komanda turnyre 

pralošė pirmam susitikime, šeš
tadieni, su Duųuesniočiais, ku- 
rie buvo 1940 metų čampijonai. 

! Šio ' lošimo'galutinas* r&cultatas 
buvo 37 33. Kita komanda iš 
Illinois, Wąukegano Lietuviai, 
tąip pat pralošė pirmam loši
me, Juos supliekė Sohiečiai 
(ęampijonai) rezultatu; 59-36.

Be suminėtų tymų, turnyre 
dalyvavo Detroitas, Ameridge, 
Lą., Akron, Ohio, Cievelandas, 
Pittsburgho Vyčiai, Du Bois, 
Pa. ir Niagara Falls, N. Y. Iš
viso sportininkų buvo netoli 
siuitas penkiosdęšimt.

Lošimai vyko Homestęade.
Pittsburghas Remia “Jaunimą”

Poška praleido kelias dienas 
Pittsburghe artimesniam susi
pažinimui su ta didžiąją lietu
vių kolonija ir savo patyrimus 
aprašys “Naujienose”, prade
dant rytojaus numeriu. Kadan
gi Poška taip pat yra ir “Jau
nimo” redaktorių, jis ypatin
gos domės kreipė į Pittsbur
gho jaunosios lietuvių kartos 
gyvenimą.

Pittsburgho jaunieji lietuviai 
iš savo pusės parode didelį su
sidomėjimą “Jaunimo” ląikraš- 
čiu ir pradėjo dideli “Jaunimo” 
skaitytojų vajų, Pittsburghie- 
Čiai tvirtina, kad per sukančius 
kelis mėnesius “Jaunimas” ten 
gaus su virš du šimtu naujų 
skaitytojų. Pats Poška jau par
sivežė kelias dešimtis prenume
ratų.

Dr. E. T. Kriščiūnas 
Ir Pearl Saks 
Ruošiasi Altoriui
Jau [vyks Šaunios Priešvedy- 

binės Iškilmės.

Ląbai maloniai buvo priim
tos suviršum šešios dešimtys 
viešnių, kurios susirinko pa
reitą šeštadienio vakarą, ba
landžio 19 d., pas ponią Leo
kadiją Krikščiūnienę jos gra
žioj rezidencijoj, 6601 South 
Richmond gatvėje. Ji surengė 
stebėtinai gražias iškilmes sa
vo busimai marčiai p-lei Pearl 
Saks.

Didžiuma viešnių buvo lie
tuvaitės, kurios įteikė jaunai 
panelei daug gražių ir bran
gių dovanų, ir dar prie to, pri
dėjo netoli šimtą dolerių pi
nigais.

Praktikuo ja Connecticute.
Ponai Krikščiunaj, Povilas 

ir Leokadija yra labai drau
giški žmonės. Jų draugai labai 
nenoriai išsiskirstė anksti se
kamą rytą.

Ponų Krikščiūnų, sūnys, Dr. 
Ędwardas, kuris yra dantų 
gydytojus ir pereitą rudenį 
pradėjo praktikuoti savo pro
fesiją Hartford, Conn. valsti
joj, pirmadienį, atlėkė į Chų* 
cagą orlaiviu. Jo vestuvės su 
p-le Saks įvyks šeštadienį ba
landžio 26-tą,x .ji vai. ryto, 
Maiųųetlc Park lietuvių baž
nyčioje.

Gyvens Hartforde.
Po trumpų atostogų, jau

navedžiai turės, .greitai grįžti 
į Hartfordą, nes jauno dantis
to praktika sekasi labai gerai 
ir jis negali ilgai palikti savo 
pacientų.

Linkiu jaunai porai laimin
giausių metų, o ponams Krikš
čiūnams teikiu garbę už auk
lėjimą tokio gabaus ir gra
žaus sūnaus, kaip Dr. Ed- 
ward F. Krikščiūną.

—Drauęfė.

šeštądienį Kupiškėnų KųUuręs 
draugijos Parengimas

Kię^vięąąis metais per žie
mos ^oną Ęupišpnų ęulH’ 
ros Draugija surengia keletą 
smagjų Narįąj, ir
mėjaj 
pralei^iią. Nueiną i pažiniu 
draugiškai prišneka ir stiklą 
alaus išgeria.

Vięnas tuH.ių 
girnų £up, lęųH. ĮJrąųjpjoą 
įvyktą, šį 
26 d., svetainėje, po antrašu 
4808 St, 0į^Wj-
Tai Bunco ir Kurtu vakaras. 
Tai bus p^kųiinl$ šiw 
ne parengimas svetainėje.

Ręngs Išvažiavimą
Kiti Kup. Ęult. Draugijos 

draugiški išvažiavimai įvyks 
miškuose po atviru dangum, 
tarpe žaliuojančių ąžuolų. 'Visi 
gėrėsimės gamtos grožiu.

Bet pakol tokių išvažiavimų 
dar nėra, tai Kup. Kultūros 
Draugijos Komisija užprašo at
silankyti į šį musų parengimą, 
kuriame bus užkandžių, alučio. 
Taipgi, visi draugiškai laiką 
praleisim. Įžanga maža — 20c.

Ir Jo Batukų 
Nepirkite Ir 
$1 Neduokite!

Pini-Jo Nematysitef Kai tik 
gus Į duosit e

CICERO. — Ciceroje 
rodė labai iškalbingas auksa
burnis agentas, kuris eina per 
namus 
vertes’ 
lik už “$3.00”../Duokite 
$1.00 depozito, o jis kaip mat 
porą batukų atsiųs, — gi li
kusius pinigus sumokėsite kąi 
batukus panešiosite ir atrasit, 
kad jie geri. J Q

Netikėkite tam auksabur
niui ir neduokite jam $1.00. 
Pinigus gavęs jisai dings, o 
batukų jus nesulauksite.

pasi-

pardavinėdamas “$10 
•moteriškus batukus 

jam

St. Kazlauskas Grižo 
Iš Ligonines

TARP MUSŲ 
BIZNIĘRIŲ

17 Metų 
Senumo Biznis

Du Broliai Sėkmingai Veda 
Hardvvare Krautuvę

T0WN OF LAKE. — šioj se
noj lietuviu kolonijoj randasi 
daug įvairių lietuvių biznių, 
tarpe jų ir Pęopje’s Hard^arę 
ąntj Paint Cę„ 1901 W. 47th 
Stręęt.

šios sėkmingai vedamos įstai-

IIRRALl H DA kietams, Laidotu- 
vėms, Papųošl-

GELININKAS
4180 Archer Aveuue

Pilone LAFAYETTE 5800
9*. 4 % < . % V »- * •

LOVEIKISHSI
Dalią

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams 

331& So, Halsted Street
Tel. YARDS 7308 Į

Garsinkitės “Nonose”

gos savininkai yra dų brųliąi: 
Vaclovas ir Mečislovas Grego- 
ravjčiai. Jau per 17 metų jie 
užlaiko Hardvvare krautuvę.

Jų, krąutuyė prikrauta įvairių 
prekių, Hąip tai: sienoms po
pierių, maliavų, alyvų, indų, 
plumbingo ię elektrinių reik’ 
menų, Pasirinkimas prekių di
delis, nes ir pati krautuve yra 
didele.

įgudę Biziperiąi
Broliai Gregoravįęiai per 17 

metų tarne biznyje, jau yra. tik
rai įgudę ir moka kaip tinka’ 
mai savo kostumeriams patar' 
nauti. People’s Hard^arę and 
Paint Cq. kostųmeriai yra vi
sada pilnai užganėdinti šios, 
įstaigos tinkamu patarnavimu.

People’s Hardwąrę and Paint 
Co. skelbimas telpa kasdien, 
“Naujienose”. Remkite tas 
įstaigas, kurios garsinasi “Nau
jienose“. ±r A» Z.

Buvo Lūžusios Abi Kojos
BRIGHTON PARK. — Aną

syk “Naujienose” buvo rašyta, 
kad St. Kazlauską, 2555 West 
45th St., ištiko be galo skaur- 
di nelaimė, kurioj automobilis 
jį parblęškęs nulaužė prie, ke
lių abi kojas,

SoWįhtown ligoninėj, noram 
nenorom, jam reikėjo išgulėti; 
ištisas 8 savaites, po daktaro 
I;I, Clęminson ir sląųgių prie- 
žiurą-

O štai dabar pacientas Kaz
lauskas jau Randasi narpie.

Daug Lankytojų, Dovanų
Būnant jam ligoninėj, Kaz

lauskų draugai ar šiaip bičiu
liai nepamiršo jį atlankyti ir. 
dargi suteikti atatinkamų dova
nų, už kurias dabar Kazlauskai 
nuoširdžiai ačiuoja {-vardinda
mi bent šiuos asmenis: R. ir 
S. Balzekai, Ig. ir M. Bergiai, 
J. Mariniene, A. Kliukas, Ka- 
tauskai, K. ir E: Gramontai, 
Tomuloyičiai, Helen Marcik, J. 
Levendauska, J. ir M. Stonson 
ir H. Stibbs.

Tolygiai St. ir K. Kazlauskai 
ačiuoja ir visiems lankytojams, 
kurių čia vardai dėk stokos vie
tos nesužymėti. '

Kaimynas.

Perskiras 
Gauna

Julia
Wasko

Anne
Barčus

Wasko nuo Charles

Bąrtkus įiuq Petęr

Šoks Ą. Andrejevo Mokiniai
Pavyzdingas klasiškų šokių 

jaunuoliu vakarėlis bus šešta
dienio Jonistų salėję,
814. W. 33rd St,. &o!0ų moky- 

Ąndrejęvas Ji? jp nioki’ 
niąi yrą lab^ prisiruošę 

uąųjąta Šu
kiais, 'ItMrię visiems suteigs iop vaikiną 'ir ’eikalinga
tįaųg ipalpmumo. Apart to, bus Įmokti dirbtą ofiso arba fabriko , “v ■ > v darbą. Nereikia patynmę—algos nuo

prię kūno 
bus sipagu šofcti ir Ijnksuiiųtis.

“Šei^\lni^kai■,
Vakąt'9 šęiipiųįųkai: Qųa 

Dpygiu. Ona Lępa
'^itpįąįk. Jppas Sutkus, Vin- 
ęęnįę M^ręęlę 4ųbą-
vičięnę įę kt Vi^į T^iąsi pu- 
bįika įtikti sk»uių maistu iv 
gardžiais g^ijpąis.

Į šą sękaii.čią pramogą visus 
širdin/gai kviečiai atsilankyti 
—šokių mokyklėlės užveizda.

Qna Dovgim

HE^P WANTED-MALK-FEMALE 
Darbininkų-Darbininkių Reikia

GERI DARBAI GERA 
MOKESTIS

RęiĘAUNGI VYRAI ir moterys 
į dirbtuves, ofisus, viešbučius ir 
namų darbus.

PARK
6306 ępttage Grove. Bąnk Bldg.VAIKINŲ IR MERGINŲ
darbą. Nereikia patyrimo—algos nuo 
$14 iki $18. Visi (Jnrbaį garantuoja.

Triangle agency
25 E. Jąckson Blvd. 13-to Aukšto

MM Vėliava -- 
Tautos Simbolis, 
Kurį Turime Ginti
“Nors Kartais Jį Vartoja Ir 

Geriems ir Blogiems Tiks
lams”;—Iš Amerikos Katalikų 

Bažnyčios Darbuotės.

Dr. G. Serner Grižo 
Iš Miami, Florida
Buvo Ten Nuvykęs Pasilsėti 

Po Operacijos.
Ką tik dąbar gavau atviru

ką nuo Dr. G. Serner, opto- 
metristo, Miami, Fla. Jis ten 
nuvykęs į pajūrį džiaugiasi 
apylinkės gražumu ir stengiasi 
atgauti gerą sveikatą. Jis ne
labai senai\ turėjo sunkią ope
raciją ir ligoninėje išfgulėjo 
apie porą savaičių laiko1.

Pilnai Pasveikęs. r
Bet po to buvo gerokai sus

tiprėjęs ir ka^l geriaus atsigai
vinti dabar išvyko į šiltus 
kraštus pa&fls'eti. šio mėnesio 
2Qrtą jis sugrįžo namo ir da
bar vėl priima savo klijentus.

Dr. Serner? yra labai gerai 
nusiteikęs lietuvis ir dalyvau
ja visuose '■•lqlpi.uo.sp darbuotę. 
Jis visų yrą,.^žinomas kaipp 
gerai patyręs -akių daktaras ir 
visiems teigia rūpestingą pa
galbą. Linkių jam gero pasise
kimo. —Draugas.

................  1       ! i z,', i n.

Diena Iš Dienos
T

III

24, su

iš Wil- 
Bęrnięę 
24 
Bernice

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 

(CHJCAGOJE)
Ęred Ęartusch, iš Worth, 

20, su MaK&ie
' Stanley J? Sereyka, 

Ijęene L. Kąllay, 23 
Rąward J. Letzkųs, 

kensbęrg, Pa., 24, su 
A. is SkoRie*

Tracey Czėch, 22, su 
Jarošus, 18

Ą|ęx Tymeę, 25, su StęlĮa 
Kuziua? 25

Anthony Ką^putH 29, su An- 
ua Mozden, 28

Frank Ęukovvski, 26, su Vic- 
tmia Kayptb 3% aha $ Down 
erą (upvę, III

Thania^ 25, ąų Mai;y 
Addųjęi, 21

Ro^ Martm, 41, sų Jęnnie 
Zy 3 7

John Aponis, 20, su Mary 
Dęvntan^ H 

j AJ^ Keaęą,

Pętay Genisan$ki, 2^ 
M

Wnlter Adams, 29, su Leka-

Felix Genišic, 24, su Evelyij 
Kundert, J9

Babky, 38, su He- 
lęn Ifast, 42) \

John Aleksą, 27, su.
MpraRczynski, 22
Reikalauja 
Perskirų
' Alice S. Brosę nuo Erwiją P. 

Brose
Mary Budrik nuo Albert V.

Bu,dHk

Mary

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

MIDway 6284.
PĄIEŠKAU MERGAITĖS, kuri 

butų patyrusi dirbti grosernėj ir 
galėtų menedžeriauti, ir kad butų 
atsakominga. Atsišaukite 3553 So. 
Halsted St. Tel. YARDS 5118.

REIKALINGA MERGINA mo
kanti dirbti prie baro ir visos gas- 
.padorystės, dirbti Roadhouse ir 
kad butų švari. HILL TOP INN.J 
85th ir Roberts Rd., Oąk Lawn, 
Illinois.
"REIKALINGA PATYRUSI patar- 
nautoja. $15 savaitei. 6 dienos sa
vaitėj, išėmus šeštadienius.

JULIA’S RESTAURANT, 
4656 So, Western Avė,

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
_____ Gyvenimui Kambariai______

KAMBARIAI DĖL MOTERŲ, 
vyrų arba vedusiai porai, su arba 
be privatiška maudyne. 455 West 
61st PI. WENtworth 7580.

REAL ESTATE FOR SALE 
Nanąai-žemė Pardavimui

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

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

INSURANCE
4631 S. Ashland Avė.

Tel. YARDS 1001.

OPERATORIŲ COR SETAMS, 
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.

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

JUNiper 3776.

Smagus ir reikšmingas ku
nigaikščio Gedimino laikų, 
Lietuvos trispalvės 626 metų 
sukakties paminėjimo, pokilis 
įvyko balandžio 19 Jonistų 
saloje, 814 West 33rd St.

Sale buvo papuošia Ameri
kos ir Lietuvos vėliavomis ir 
pasilinksminimo pertraukoje 
buvo padaryta atatinkamos 
apeigos. Ark. S. A. Geniotis, 
kalbėdamas apie vėliavos pra
smę, pareiškė: “Lietuvos vė
liava yra musų tautos simbo
lis, kurį kaip kas gal būt var
toja as geram ar blogam tiks
lui ,bet mes kaipo tautiškai 
nusiteikusi liaudis, privalome 
vėliavą vartoti tik geram tiks
lui ir reikalui esant, narsiai 
apginti jos garbę.

Negalima Vėliavos Smerkti.
“Jei buvęs Lietuvos prez. 

jAnt. Smetona, ją vartojo Lie
tuvos valstybės smurtui ir jei 
už tai jis mums nemalonus, 
tai už jo blogą elgesį mes ne
privalome niekinti Lietuvos 
vėliavos. Musų pareiga apginti 
jos garbę ir kovoti už Lietu
vos nepriklausomybę ir laisvę.

Gal būt, kad p. Smetona 
dabar ir gailisi. Jis liaudį 
valdė—bėdoje sėdėdamas, bet 
antsnukis, su kuriuo liaudį 
turėjo pasižabojęs ,neatlaikė.

Nors dabar kai kas džiau
giasi jo misija, bet ir čia liau
dyje pritarimo neras. Mes pa- 
gęidja,ująme žmonių išrinktų 
valdininkų, o ne smurtinin
kų!”

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 Lavvrenęe Avė.

PARSIDUODA 5 KAMBARIŲ 
mūrinis bungalow su flatu beismen 
te. “Stoker” Šiluma, apleidžia mies
tą. Atsišaukite vakarais Mrs. Spe- 
cial, 7210 So. Fairfield Avė. Repub^ 
lic 5535.

Daug Publikos. 
šios reikšmingos kalbos,Po 

ąrk. Genio,tį publika sutiko

Publikoje matėsi daug Ųi/:- 
nįerių ir profesionalų. Po ap
eigų jie visi linksminosi ir vė
liau visi geroje nuotaikoje 
siskirstė namo. O.

Du Dentistai 
Naujoj Viętoj
Adr. 47Ą0 So. Ashland

iš-

Avė.

TO5VN’ OF LAKE, — Du 
seni Town of Lake dentistai, 
Dr. Wm. M. Tully ir Dr. V. 
M. Denipsey šiomis dienomis 
perkėlė savo ofisą iš buvusio 
adreso, 4656 So. Ashland avė., 
į naiijesnę ir didesnę vietą? 
adresu 4740 So. Ashland avė.

Jie turi labai plačią prak
tiką ir garai žinomi lietu
viams. Jie turi išvystę pjaną, 
pagal kurį dantis pas juos ga
limą. pasitaisyti tvojau, nelau
kiant, ir įmokėti laiko ęlupda 
18 mėnesių. Dantis galite pasi
taisyti nelaukdami kol pinigų 
sutaupysit. O dantis rūpestin
gai prižiūrėti yra labai svar
bu sveikatai. (skl.)

Remkite tuos, kurie 
kąrsinasi.

REIKALINGA PATYRUSIŲ Ope
ratorių ant vieno ir dviejų adatų 
mašinų dėl automobilių sėdynių 

apdengalo. ERO MFG. CO., 714 W. 
Monroe St.

REIKALINGA NEPATYRUSIŲ 
merginų dėl fabriko darbo, pasa
kykite kiek amžiaus, mokslo ir kiek 
didžio ir svorio. Rašydami laišku:

Nachman Spring Filled Corp. 
2030 N. Kolmar.

REIKALINGA MERGINŲ ir mo
terų prie skalbimo darbo, nereikia 
patyrimo, turi būti pastovus ir no
rinti dirbti. 3522 W. 63rd St.

BARGENAI
DUFLATIS po 5 kambarius, ap

šildomas, stokeris, mūrinis namas. 
Kaina ................................   $8,000

Keturflatis po 4 kambarius, mu
ro. $11,500. Randasi 8500 South.

Bizniavas namas ant 63-čios gat
vės arti Kedzie; vienas iš koge- 
riausių namų ir pigiausias pirki
nys.

Duflatis muro po 4 kambarius, 
.platus lotas. Kaina $5,800. Chicago 
Lawn.

C. URNICH (URNIKAS) 
2500 W. 63rd St.

Phone PROspect 6025 vakarais.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

REIKALINGA PATYRUSIŲ mo
terų dėl skudurų rinkimo, gera 
ga ir .pastovus darbas.

D. MILLER and SONS 
1347 So. Ashland. 

CANAL 1024.

al- PARSIDUODA 2 AKRŲ DARŽO- 
vių ir vištų farma, gristinis kelias, 
elektra, netoli 95 gatvės ir Morgan 
Parko. $750; $150 įmokėti—kitus 
$10 į mėnesį. Box Ll, 1739 So. Hal
sted Street.

REIKALINGA VIRĖJA dirbti 
tavernoje ir restorane. Tyri būti 
patyrusi. Valandos per pietus ir 
vakarais. 1034 So. Michigan.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS DARBININKAS 
dirbti už janitorių. 6424 Eggleston 
Avė. NORmal 6902.

REIKALINGAS PAVIENIS vyras 
įvairiam ūkio darbui. Gera alga, 
darbas visam metui. CRAvvford 
1959.

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

REIKALINGA NEPATYRUSIŲ 
vaikinų dęl fabriko darbo, parašy
kite kiek amžiaus, svario, augštu- 
mo ir mokslo turite.

NACHMAN FILLED CORP. 
2030 N. Kolmar.

REIKALINGAS VYRAS dirbti 
taverne, kad butų teisingas ir šva
rus, ir mokėtų angliškai kalbėti.

1400 So. Cicero Avenue.
J. Kovalauskas.

REIKALINGAS PORTERIS, dir
bti taverne. 5516 So. Halsted St.

BUSINESS CHANSES 
Biznio Progos

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

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

PARSIDUODA TAVERNAS ant 
Bridgeporto, senai išdirbtas biznis.

3337 So. Lituanica ’ Avė.

PARSIDUODA GERAS TAVER
NAS, gerai išdirbtas biząįs, gatve- 
karių linija, prię kampoj. 1724" W. 
47th St. ’

i. TAVERNAS IR VALGYKLA ant 
rendos. 1142 So. Canal St. Atsišaui 
kitę L. A. SCHIFF, 3535 W. Roose- 
velt Rd., CAWford 5310,

VALGYKLA, 
naujas frontas,

PARSIDUOPh 
gerame stovyje, 
Geras biznis.Penki metai. 4710 S, 
Ųalsted $t. ■

18 KAMBARIŲ, ROOMING Hou- 
se. Nuomos $25 į mėnesį. Kainą 
$400, 1340 West Madison St.

TAVERNAS PARSIDUODA pi
giai. Biznis geras, kas pirmas nę&L 
gailės. Priežastis liga. 6000 Sbutli 
Carpeutar St.

.PARSIDUODA DARŽOVIŲ FAR- 
mą, šiaurryčiai nuo VVolfe ir North 
Avė. Gera vieta dėl vištų auginimo, 
ęąį^tas feęliąSj .ęlpktra, arti busų ir 
mokyklos—$375—-$75 įmokėti, kitus 
—$5 į mėnesį. Box W-X 1739 So. 
Halsted Street.

PARSIDUODA pertaisyta 3 akrų 
vištų farma, gera žemė, namai gali 
būti pertaisyti į 6-šiųs kamb. Jau
nos vištos, grįstas kėlias arti 111 
gatvės ir South VVest Highway — 
$2,750 lengvais mėnesiniais išmo
kėjimais. Box 22K, 173 9S. Halsted.

PARSIDUODA naujas 6 kamb na
mas, su daržovių farma arti North 
Av., 10 min. nuo Harlem Avė. Žemi 
taksai, grįstas kelias, gera žemė, 
elektra ir gasas — prie autobusų 
transportacijos ir mokyklos—$1,975 
—įmokėti $275 — kitus $22 į mė- 
nesj. Bok A-70, 1739 S, Halsted St.

PARSIDUODA dėl sunkaus dir
bančio darbininko, vištų ir karvių 
butai, IV2 akrų geros žemės, grįstas 
kelias, 5 min. nuę 63-čios ir Mar
iem Avė. Elektra—$1250—$250 įmo
kėti—kitus $15 į mėnesį. Box 06-Z. 
1739 So. Halsted Street.

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

SOIL—FOR SALE 
J uodžemis—Pardavimui

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

Pristatom visur. 
CHARLES GAVCUS, 

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

ąrba WORTH 193.

JUODŽEMIS MAIŠYTAS SU 
HUMUS—1 bušelis ................... 25c
5 bušeliai už ..........  — $1.00
10 pušelių Už . ................— «;50
Perkrausimas pigiai—Anglis tie
siai iš mainų. 

STANLEY GAVCUS 
110 So. Ridgeland Avė., Wdrth,UL 

Tel. OAK Lawn 193-J-l

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai Ir {taisai Pardavimui

MOKĖDAMAS CASH— 
už rakandus, sutaupysi nuo 40 
Iki 00%. Mes pristatome bile kur. 
Pašaukite ar rašykite dėl daugiau 
informacijų. Vien tik naęionallai 
žinomi daiktai randasi pas mus.

ALIŠAUSKAS. SŪNŪS, 
6343 So. Western Avė., 

Chicago. I1L ' TeL REPublic 6051

Skelbimai Naujienose 
duodą nauaą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
.Ta riaudingoą,



3 _______________ ;................ ..

ATSIMINKITE! SEKMADIENĮ REIKIA 
LAIKRODŽIUS PAVARYTI PIRMYN!
Nepamirškite, kad šį sekmadienį prasideda vasaros 

laikas, šeštadienio naktį pavarykite laikrodžius vieną va
landą pirmyn.

Prarasite valandą miego, bet ją atgausite kai vasa
ros laikas pasibaigs. O tuo tarpu, per pavasarį ir vasarą 
turėsite vieną valandą daugiau saulės šviesos.
ŽADA JVESTI VASAROS LAIKĄ VISOJ AMERIKOJ

Iš Washingtono ateina žinia, kad kongrese yra su
manymas, karo ruošos sumetimais, įvesti vasaros laiką 
visoje Amerikoje, pradedant (ateinančiais metais) pas
kutine savaite kovo mėnesį, ir baigiant paskutine savai
te spalių mėnesį.

Kellogg Kompanijos 
Darbininkai
Atidėjo Streiką

Šįvakar Masinis Mitingas
Kaip vakar j streiką turėjo 

išeiti darbininkai Kellogg 
Switchboard and Supply Com- 
pany dirbtuvėje, 6650 S. Cice
ro avenue. Bet dvi AFL uni
jos, kurios kovoja už pripaži
nimą ir 20 centų daugiau į va
landą algos, sutiko streiką ati
dėti.

Du valdžios ginklų adminis
tracijos atstovai pareiškė uni
joms, kad sutartį su kompani
ja bus galima sudaryti taikiu 
budu.

Rytoj vakare kompanijos dar
bininkams bus išduotas rapor
tas apie derybų eigą, masinia
me mitinge.

Pakėlė Algas 
Painterių Unijos 
Nariams

Gaus Apie $11 Į Dieną
AFL Painterių unijos, Chi- 

cagoje, derybose su kontrak- 
toriais laimėjo algų pakėlimą 
visiems nialoriams.

Jie dabar gaus $1.83 1/3 į 
valandą, kas išeina apie $11 
į dieną. Pirmiau jie gaudavo 
apie $10 į dieną.

Maliorių Chicagoje vra tarp 
18,000 ir 20,000.

Pakėlė Algas 
Aluminijaus 
Darbininkams
Sudarė Sutartį Su CIO Alumi

nijaus Darbininkais
Derybose su CIO Alumini

jaus Darbininkų unija, Alumi- 
i/;m Corporation of America 
sutiko pakelti algas visiems sa
vo darbininkams 8 centais į 
valanda.

Kompanija turi apie 17,000 
darbininkų penkiose didelėse 
dirbtuvėse ir skyriuose, kurie 
randasi Michigano, Tenn., 
Pennsylvania, Ne\v Jersey ir 
Illinois valstijose.

Minimum alga pradiniams 
darbininkams dabar bus 73 cen
tai.

42 Nauji Lakūnai
Iš Illinois

Prirengiamuosius aviacijos 
mokslus Texas valstijoje baigė 
42 karo lakūnai iš Illinois val
stijos, 15 iš Chicagos, ir da
bar yra priskirti prie Rand- 
olph lauko, taipgi Texas, kur 
netrukus gaus savo sparnus.

• Iškritęs iš gatvekario prie 
Lawrence ir Kimball avenue, 
mirtinai susižeidė 55 metų pra
monininkas, Peretz Golstein, 
865 N. Sangamon. Jis buvo pre
zidentas Illinois Razor Strap 
kompanijos.

Streikas Plieno 
Dirbtuvėje

100 darbininkų vakar išėjo Į 
streiką VVendnagel and Co., 
plieno dirbtuvėje, 500 W. Cer 
mak Road. Jie reikalauja pa
kelti algas 10'/, ir pripažinti 
uniją.

Streikui vadovauja AFL 
Structural Iron Workers Union.

Walgreen Uždirbo 
$1,709,000

Per šešis praėjusius mėne
sius Walgreen vaistinių kom
panija padarė, ji skelbia, $1,- 
700,453 pelno, apie $200,000 
daugiau, negu per užpereitus 
šešis mėnesius.

Wrigley Mažiau Pelnė
Wiigley Company per tris 

mėnesius gryno pelno padarė 
$2,371,419, apie $100,000 ma
žiau, negu per tris pirmus mė
nesius pereitais metais.

Tai nepaprastai didelis pel
nas, betgi, atsiminus, kad tuos 
pinigus sudėjo centais ir nike
liais kramtamosios gumos mė
gėjai,

Sunkiai Sužeidė 
Liliją Baronaitę

Mašina Dirbtuvėj Pagavo 
Pirštus.

Curliss Candy Co., dirbtuvė
je, prie Illinois ir Michigan, 
darbo metu mašina pagriebė 
ir labai skaudžiai supjaustė 
kelis pirštus p-lei Lilijai Ba
ronaitei, 8605 South Marsh- 
field avenue.

Sužeistoji pirmą pagalbą 
gavo St. Luke’s ligoninėje, kur 
praleido dvi dienas, o dabar 
jau grįžusi namo.

Ji yra duktė naujieniečių 
pp. Kazio ir Michailuos Baro
nu, v

Kartais Svarbu 
Atsiminti Kas 
Laikraščiuos Buvo
Motinos Gera Atmintis Gyvybę 

Išgelbėjo.

Pabudusi vakar rytą, Mrs. 
Auna Riccetti, 2335 Thomas, 
pastebėjo, kad jos 2 mėnesių 
mergaitė nebekvėpuoja — pri- 
troško įsisukusi patalinėje.

Motina nepasidavė panikai, 
bet pradėjo galvoti kas daryti.

Ji atsiminė, kaip vėliau pa
sakojo, kad kartą laikraštyje 
matė kaip viena motina: atsi
radusi panašioje situacijoje, 
įkvėpė oro į savo kūdikio 
plaučius per jo burną, ir taip 
jį atgaivino.

Panašiai pasielgė Mrs. Ric
cetti. Pridėjusi savo burną 
prie mergaitės, ji pradėjo gi
liai alsuoti, ir netrukus jos 
mergytė atgijo.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

______________ NAUJIENOS* Chicago, 111.............. .................. , 

NAUJI PIKIETININKAI ANGLIAKASIŲ STREIKE

. . . ..... WAUJIENŲ-ACME Telephoto
Gyventojai atkreipė savo dėmesį į naujus pikietininkus, kurie atvyko į Knox- 

ville, Tenn., prisidėti prie Appalachiąn angliakasių streiko. Visi pikietininkai var
toja ilgus marškinius, norėdami tuo parodyti, kad moteriškų drabužių dirbėjų 
sąjunga palaiko angliakasius.

Šį Vakarą
Dr. P. Grigaitis 
Kalbės Ciceroj
Kokio Nusistatymo Amerikos

Lietuviai Privalo Laikytis?
CICERO. — šįvakar, bal. 23- 

čią, vietinėje Liuosybės salėje 
kalbės vienas garsiausių Ameri
kos lietuvių kalbėtojas, Dr. P. 
Grigaitis, “Naujienų” redakto
rius.

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 rengią nD.emokrati- 
jos ir Lietuvos Nepriklausomy
bės Sąjunga.

Jos prasidės 7:30 valandą va
kare.

Ciceriečiai kviečiami kuo- 
skaitlingiausiai susirinkti.

C.

Mažas Sūnelis 
Buvo Svarbiau..

Motina NebesižiuĮys.
35 metų Mrs. Helen Plam- 

beck, 5245 Winthrop avenue, 
■kaip ji pati pasakojo užsira
kino virtuvėje, ir atsuko gasą. 
Norėjo nusižudyti. Tai buvo 
vakar anksti rytą.

Dujoms motinos dar neap
svaiginus, į virtuvės duris pra
dėjo belstis jos 7 metų sūnūs.

Iš karto motina nenorėjo 
durų atidaryti, bet pagalvoju
si, kad dujos gali ir jį visai 
nekaltai nunuodyti, ji užsuko 
gasą, duris atidarė ir paėmu
si sūnų į glėbį jį smarkiai pa
bučiavo.

Nebesižudys.

Ne Visiems Gali 
Pasigirti —

Dviems “kostumeriams” 25 
metų Harry Brand, 4312 Wa- 
shington Bulvaras, gyrėsi, kad 
varo labai pelningą butlege- 
rio biznį, ir turi “aukštų žmo
nių” protekciją.

Abu ikostumeriai buvo val
džios agentai. Brand dabar 
už grotų vieniems metams.

Centras Kareiviams 
Laiką Praleisti

WPA ir Chicagos parkų ad
ministracijos pastangomis ad
resu 1249 Wabash avenue 
įsteigiamas centras, kur ka
reiviai galės savo liuoslaikį 
praleisti atvykę į Chicagos 
“atostogoms” ar šiaip prava-
žinodami pro miestą, iš vie- kad ištikrųjų ji bus “Daina be 
nos karo stovyklos į kitą. Galo.” t—Stepukas.

Kam Tūkstantis Sužeidė Septynis 
Rubliu, Kam Rykštės Ugniagesius
“Dainoje Be Gab”

.1. ■ 

Scenos Mylėtojų Batelio Nau
jas Komiškas Vaizdelis

Jau pavasaris, visa gamta 
pradeda puoštis žaliais lapais, 
ir mylimos gėlės krauna savo 
puiųpurus, kurie ne užilgo 
grąžini pražydės, suteikdami, 
labai malonų aromatą.

SLA 139 Vakaras.
-Vienok Scenos Mylėtojų Ra

telis dar neturi'‘progos gėrėtis 
gamtos gražumu.’ Nors oras 
gana atšilo, bet ratcliečiai to 
visai neboja. Jie pasiryžę šį 
sekmadienį 27 d. balandžio, 
Roselando SLA 139 kp. paren
gime, svečius ypąyąiŠins links
mu komišku vaizdeliu “Daina 
be Galo”. u

Kas tą “Dainą be Galo” su
galvojo? Tai tiki patirsime at
silankę parenginie,< Liet. Dar
bininkų salėj cu '

Kaip Buvo Seniau
Seniau, laike baudžiavos 

Lietuvoj, ponai vergui liepda
vo įlipti.į medį ir. kukuoti, o 
ponas dėlei savo malonumo 
nušaudavo. Išnykus vergijai, 
tūlas ponpalaikis sumanė pa- 
šposauli, tai yra, įsteigti “dai- 
norių draugiją,” ir į tą drau
giją priiiųinėti tokius narius, 
kurie galės padainuoti “dainą 
be galo”, žinoma kas padai
nuos “dainą be galo”, gaus tuk 
stantį rublių, o kas dainą pa
baigia, tani ponas 'kerta rykš
čių.

B. Liudkevičius.
Tuo ponu bus B. Liudke

vičius, ir nors išperš kailį M. 
Sinkui ir A. Andrijauskui, 
tačiau ir pats gaus gerai išva
noti nuo J. Griškienės, ir Pra- 
kupienės.

pagaliau ateis nuskuręs žy
delis ii’ pradės dainuoti tokią^. 
dainą, (tai bus P, Babelis),

Gasol. Sprogime
Degė 27 Aukštų Garažas 

Vidurmįestyje.

Septyni ugniagesiai buvo 
sužeisti gasolino sprogime, ku
ris įvyko Electric Garaže, prie 
609 S. Wabash avenue vakar 
po pietų.

Tarp sužeistųjų yra ir Mi- 
chael J. Cody, Chicagos ug
niagesių maršalo asistentas. 
Sunkiausiai sužeisti, ir St. 
Luke ligoninėje guli, Įeit. L. 
Kroupa ir John Mechan, iš 
104-tos komandos.

Gaisras * garaže , prasidėjo, 
kai vienas automobilistas, va
žiuodamas pro šalį nuvertė 
vieną gasolino pompą. Gaso- 
linas pasipylė į visas puses ir 
užsidegė. Ugniagesiams ugnį 
suvaldžius, kitoje vietoje spro
go gasolinas, ir čia ugniage
siai buvo užklupti.

Garaže buvo 26 darbininkaik 
bet visi išsigelbėjo.

' '' A

SLA 238 Kuopos 
Pavasarinis Pokilis

' *. I . . •’ L ' •„... ' *V. * *
* •'* . /

Bengia Bal. 27, Dariaus-Girė
no Salėje.

BRIGHTON PARK. — žie
mos tamsumas jau išnyko ir 
pavasario rylas jau prašvy- 
to. Ah, kaip linksma pavasa
rį 1 Viskas pavasarį atgimsta.

Nors mes, brightonparkie- 
čiai, nebuvom susnudę per 
žiemą, tačiau pavasaryje vis
gi turime pasirodyti dar gy- 
vesniais. Turime daugiau vei
kti, turime iš namų daugiau 
išeiti. Bet kur eiti?

Įžanga — 30c.
Šį klausimą pilnai ir aiš

kiai atsako SLA 238 kuopa, 
parengdama pavasarinį pokilį 
balandžio 27 d., tai yra bu
siantį sejknladienį, Dariaus- 
Girėno svetainėje, 4416 South 
Wcstern avė. Pradžia 7:00 v. 
vakaro, o įžanga labai pigi— 
■ik 30 centų.

šitame pokilyj bus perstaty
mas, šokiai, dovanos, užkan
džių ir gėrimų, ir kitokių pa- 
marginimų. Visi brightonpar- 
čiai, kaip ir visi chicagiečiai, 
esate kvęčiami (atsilankyti. 
Busite visi patenkintį.

—Korespondentas.
. .......................................   A-. • ---------- - - - - r |

Skelbimai Naujienose 
iuoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujien- s 

nqnr|ir'fyn«!

Garsinkitės “N-nose”

AUTOMOBILIU 
NELAIMES
žuvo Penkioms Mašinoms — 

G.atvekariui Susikalus
Ties 5810 North Western 

avenue naktį iš pirmadienio į 
antradienį įvyko keista nelai
mė, kurioje figūravo penki au
tomobiliai — keli jų sunkus 
trokai, taipgi gatvekaris.

Buvo užmuštas 58 metų Os- 
car Lundberg, 6451 North Ar- 
tesian avenue. Jis valdė kelei
vinį automobilį, su kuriuo ne
laimė prasidėjo.

Automobiliai taipgi užmušė:
Nežinomą 50 metų vyrą, prie 

Elston ir Melvina avenue, taip
gi

40 m. Frances Pacione, 2345 
Huron Street.

Kultūros Draugijos 
Vakaras Ciceroj

CICERO. — Lietuvių Kultū
ros Draugija ateinantį šešta
dienio vakarą, balandžio 26 
d., Liuosybės svetainėj rengia 
metinį vakarą. Bus vaidinama 
3 veiksmų komedija, kuri žiū
rovams suteiks daug gardaus 
juoko.

Dainuos pagarsėjęs daini
ninkas A. Brazis ir dainos my
lėtojų moterų choras.

Į šį vakarą visi Kultūros 
Draugijos ir Chicagos Lietu
vių Dr-jos nariai turėtų atsi
lankyti, nes šių minėtų drau
gijų narių Ciceroj apščiai ran
dasi.

šiuomi paremsile savo orga
nizaciją ir prie to dar maty
site igerą programą. Vakaro 
komitetas rengiasi visus atsi
lankiusius maloniai priimti.

—Busiu.
_----- ,------- r

Šįvakar Legionierių 
Parengimas Darius- 
Girėnas Salėje

Pelną Skiria Karo V et era- 
nams-Invalidams

Šįvakar jei turite liuosa 
laiko ir mėgstate bunco ir 
'kortomis palošti, ypač labda
rybės reikalams, užsukite į 
Dariaus-Girėno Meinorial salę, 
4416 So. NVestcrn avenue.

Ten Dariaus-Girėno Moterų 
skyrius (Auxiliary) rcng’a 
kortų ir bunco vakarėlį, ku
rio visą pelną skiria Poppy 
dienos reikalams. Tą dieną 
(gegužės 26) įvyks vieša rink
liava didžiojo karo veteranų- 
invalidų sušelpimui.

Daug Dovanų.
Parengimas šįvakar prasi

dės 7:30 v. vak., o bilietai tik
tai 25c. Būtinai atsilankykite. 
Bus daug gražių dovanų.

Rengimo komitete vadovau
ja Mrs. J. Klikunas ir Mrs. P. 
Lukas. ... B, N.

Teisia Už Pašalpos 
Pinigų Eikvojimą

Kriminaliame teisme dabar 
yra teisiami du Bremen vals
čiaus valdininkai, kurie kalti
nami išeikvojimu apie $25,000 
valstjos pinigų, skiriamų pa
šalpa.

Jie yra, Otto Žiebei!, ir jo 
asistentas James F. Bennette. 
Jie prisipažino rašę Čekius ne
va šelpiamiems žmonėms, bet 
patys juos keitė ir savinosi pi
nigus.

Naujiena Pavasarinis
PIKNIKAS

Sekmadienį,
Gegužės 25, 1941

Liberty Darže
Willow Springs, III.

Trečiad., balandžio 23, 1941

VAKAR CHICAGOJE
•

• Union stotyje, belaukda- 
mas Milvvaukee traukinio mirė 
garsus muzikas, Dominic Pai
ma, 6121 Drexel avenue. Jisai 
per 20 metų grojo Chicagos 
operos orkestre. 60 metų am
žiaus.

• Sekmądieni Chicagos Are
noje kalbės šen. Burton K. 
Wheeler, lyderis Amerikos izo- 
liacininkų, kurie priešingi Ame
rikos politikai duoti pagalbą 
šalims, kurios kariauja Hitle
rį-

e Į Chicagos Great Lakęs 
Navai laivyno stoti karo tar
nybai atvyko Henry Ford H, 
garsaus automobilių fabrikan
to Henry Fordo anūkas, iš De
troito.

O Į sunkių darbų kalėjimą 
metams iki 14-kos buvo pasių
sti du berniukai iš St. Charles 
pataisos namų, kur jie užpuo-- 
.ė ir peiliu sužeidė kitą ber
niuką. Jie yra 16 m. John De- 
mitralis ir 18 metu William Da- 
vis, pirmas iš Chicagos, antras 
iš Harrisburg, III.

• Virtuviniu gasu savo na
muose, prie Hawthorne ir Bel- 
dep avenue, nutroško 42 metų 
Walter Pirvvitz. Kūnas buvo at
rastas virtuvėje.

e Prie viešbučio ties 5200 
Blackstone avenue du ginkluo
ti banditai atėmė $3,600 nuo 
real-estatininko, Charles L. 
Schrager, pinigais ir brangeny
bėmis.

• Pasivijęs piktadarį, kuris 
pasivogė $101 iš McVickers te
atro, Madison ir State, teatro 
tarnautojas, John Schack, jį 
parmušė ir užsisėdo. Išsėdėjo 
ant prie šaligatvio priploto pik
tadario, kol neatvyko policija. 
Suimtasis yra Frank Berry, 36, 
nuo 6041 South Sacramento 
.Ivėnub*

• Du žmonės buvo sužeisti 
laike vaidinimų Chicagos Sta- 
diume, kur dabar yra apsisto
jęs Greater Olympia Cirkas. 
Buvo sužeistas Terrell Jacobs, 
“liūtų karalius”, ir akrobatas 
Centesimo Repinski. Jacobs’ui 
incidente su liutu buvo pra
mušta galva, o akrobatui buvo 
nulaužta koja.

O Už tariamą girtą važiavi
mą šešis mėnesius kalėjime ga
vo 26 metų Raymond Peter Ni- 
chols, nuo 2418 Grove Street, 
Blue Island.

G Už tariamą • išeikvojimą 
$1,000 valdžios pinigų, buvo su
imtas pašto tarnautojas, Ste- 
phen Zvonar, 4031 Bernard st. 
Jis 37 metų amžiaus, ir pašte 
tarnavo ilgą laiką. Turi žmoną 
ir du vaiku. Pinigus pralaimė
jo dėdamas lažybas “ant ark
liukų”.

Gimimai 
Chicagoje

CZERNALIS, Robert II., 
2131 North Avers Avenue, gi
mė balandžio 7, tėvai: Rich- 
ard ir Mary.

GARUCKAS, Georgianna, 
3349 Lituanica avenue, gimė 

'balandžio 5, tėvai: George ir 
Bernice.

JANNUSCH, Alfred, 2317 
West Melrose Street, gimė ba
landžio 6, tėvai: Dorothy ir 

i Robert.
PERI DIDELIS
LENGVATIKIS

Nervuotas jaunas banditas 
atėjo į rūbų krautuvę, adre
su 3258 West 26th Street. Pa
reikalavo pinigų.

Patarnautoja prie rejgiste- 
rio padavė jam saujelę smul
kių, ir pasakė daugiau nebe
turinti.

Vagilis patikėjo ir išėjo. 
Registeryje mergina turėjo 
apie $1,000...




