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KOVOS TĘSIASI KITHERON KALNUOSE 
Atsistatydino gen. Papagos, vyriausias 

graikų karo vadas
ATfcNAI, Graikija, bal. 27 d. kuris taip pasekmingai vedė ka-

ŠIS BOMBONEŠIS DAIGIAU NESĖS MIRTIES
* ' f ’ PALECKIO VALDŽIA NETURI GALIOS

’ ' » * r « .«

— Graikų radijas paskelbė, kad 
šj rytą, 9 vai. 38 minutę, pir
mos motorizuotos vokiečių da
lys pasiekė Atėnų centrą. Atė
nų priemiesčiuose vyko visą 
naktį smarkios kovos, nes bri
tai norėjo išvežti galimai dau
giau ginklų ir kareivių.

Eritų divizijos Thebus kal
nuose sulaikė vokiečius 24 va
landom. Britus privertė pasi
traukti naujos vokiečių karo 
jėgos, kurios jiems atėjo iš už
pakalio. Vokiečių kariuomenė 
per Euboja salą ir Kalcis mie
stą išlipo pusiasalyj ir užpuolė 
užpakalines britų pozicijas.

Britų kariuomenė pasitraukė 
į Kitheron kalnus ir savo pa
trankoms iš jų kenkia vokie
čiams artėti prie Atėnų, nes pa
jėgia labai taikliai apšaudyti į 
Atėnus einančius kelius. Kitr 
britų kariuomenės dalis įsistip 
rino Gerania kalne ir proteguo
ja kariuomenės evakuaciją.

Britų karo jėgų didžiuma pa
jėgė susėsti į laivus ir pasiek
ti artimas salas. Vįeni kariuo
menės vienetai išlaipdinami Pe
loponeso saloje,' kiti yežami į 
Kretą, o tretieji gražinami tie
siai j Egyptą.

Strateginėse pozicijose britai 
paliko nedideles karo jėgas, ku
rios neprileistų vokiečių į uo 
stus. Šios britų jėgos pateks j 
nelaisvę, bet jos išgelbės ka
riuomenės didžiumą. Strategi
nes vietas ginti britams padeda 
graikų batalijonai.

Pirmyn žengiantiems vokie
čiams padaryta daug nuostolių, 
nes paliktos britų minos šim
tus jų susprogdino.

Gener. Aleksander Papagos,

J

LYBI JO J SMARKIAI SUMUŠTI NACIAI
Rengėsi paimti 

Tobruką
KAIRAS, Egyptas, bal. 27 d.

— Nacių karo vadovybė su
traukė dideles karo jėgas, kad 
galėtų paimti Tobruką.

Vakar britų aviacija ir tan
kai labai smarkiai sumušė ke
lias “ašies” kariuomenės kon
centracijas Tobruko apylinkė
se. Labai smarkiai apšaudytos 
nacių jėgos Sollume ir dyku
moje.

Kovos lauke vokiečiai paliko 
daug užmuštų, o nelaisvėn pa
teko dar didesnis nacių skai
čius,

Tobruko garnizonas 
sustiprintas

KAIRAS, Egyptas, bal. 27 d.
— Gen. Wavell gavo didelius 
kariuomenės sustiprinimus vi
same Egypte.

Dalį naujai atvykusios kariuo
menės jis pasiuntė tobruko 
garnizonui sustiprinti. Prie To
bruko britams pavyko sunai
kinti nacių jėgas, kurios buvo 
laikomos rengiamai operacijai 
pradėti.

Britų karo laivai apšaudo vi
sus vokiečių automobilius, ku
rie privalo naudoti juros pa
kraščių plentus karo medžiagai 
pristatyti.

gon. Karalius tvirtina, kad jis 
atsistatydino sulig jo paties 
prašymu.

ITALUS SUMUŠĘS
GENEROLAS

Graikų generolas Papagos 
gali didžiuotis sumušęs žy-
miai didesnę Italijos kariuo
menę. Papagos strateg’n us 
gabumus aukštai vertina ir 
vokiečių generolai. Dabar 
Papagos išėjo atsargon, nes 
prieš vokiečius graikai nepa
jėgė atsispirti.

Graikų,kariuprneųč/mano gin
ti salas nuo vokiečių. Vyriau
sybės buveine dabar randasi 
Kretos saloje ir iš ten vedamos 
visos karo operacijos. Vokie
čiai skelbė, kad jie paėmė Lem- 
nos salą, tuo tarpu nacių ka
riuomenė buvo atmušta.

Graikų garnizonas atmušė vi
sus vokiečių laivus, paskandino 
artėjančius kareivius ir yra pa
siryžęs toliau tebeginti salą. 
Kretos saloje yra labai stiprių 
tvirtovių, kurios neleis vokie
čių laivams artėti.

Nacių spauda per
spėja Rooseveltą
BERLYNAS, Vokietija, bal. 

27 d. — Nacių spauda perspė
ja prezidentą Rooseveltą dėl 
Raudonosios juros atidarymo 
prekybos laivams.

Naciai tvirtina, kad minėtos 
juros zoną “ašies” valstybes 
skaito karo zona ir skandins vi
sus Amerikos laivus, jeigu jie 
veš britams ginklus.

Vokiečių spauda dar ir šian
dien užsipuola ant Hull ir Knox 
už pasakytas kalbas britams 
teikiamos pagelbos reikalu.

Grenlandija yra na
cių karo zonoj

BERLYNAS, Vokietija, bal. 
27 d. — Vokiečiai tvirtina, kad 
Grenlandija yra įskaityta vokie
čių karo zonoje ir Jungtinių 
Valstybių laivai su ginklais bus 
bombarduojami ir skandinami.

Naciai tvirtina, kad Grenlan
dijoj nėra vokiečių kariuome
nės ir stebisi kodėl Rooseveltas 
padarė tokius pareiškimus. menėn.

Užsienio reikalų ministerijos Jis turi atsargos pulkininko 
valdininkas pastebėjo, kad Roo- laipsnį. Daugelis tokio laipsnio 
seveltas, turbut, baikas krečia, I karininkų jau senai pakviesti 
kai apie Grenlandiją kalba. aktyvion tarnybon.

rą prieš italus, paleistas atsar-

NAUJIENŲ-ACME Tplephou
Britų kareivis saugoja nacių bombonešio laužų Kensingtone, Londono prie

miesty. Jį numušė anglai per vienų iš daugelio vokiečių atakų.

Britai gamina nau
jus lėktuvus

LONDONAS, ? Anglija, bal. 
27 d, — Britai paskelbė,- kad 
Anglijos dirbtuvėse jau pradė
ta gaminti ' naujas britų nai
kintuvas.

Naujas naikintuvas padarys 
400 mylių į valandą ir turi 2,- 
400 arklio jėgų motorą.

Šis orlaivis vadinasi Typhoon 
ir yra žymiai stipresnis už Spit- 
fire ir Ilurricane. Orlaivis tu
ri kanuolę ir kelis kulkosvaid
žius. Jis busi vartojamas bom- 
banešiams medžioti.

60,000 nacių puls 
Gibraltarą

BUDAPEŠTAS, Vengrija, bal.
27 d. — Valdžios sluoksniai 
patyrė, kad okupuotoje Pran
cūzijoj vokiečiai turi parnešę 
60,000 kareivių, kurie puls Gib
raltarą.

Visi šie vokiečių kareiviai 
priklauso prie tankų divizijų 
ir ginkluoti moderniškiausiais 
ginklais.

Ispanai nepajėgs pastoti vo
kiečiams kelio. Su vokiečiais 
nesutinką ispanų generolai bus 
pašalinti iš užimamų vietų.

Britų kariuomenė 
skuba Egyptan

LONDONAS, bal. 27 d. — 
Britų kąriuomenė iš visų impe
rijos vietų plaukia į Egyptą.

Britai žino, kad vokiečiai 
stengsis sumušti britus Vidur
žemio juroje, todėl ten ir siun
čia savo jėgas.

Kartu su naujais kariuome
nės transportais siunčiama į 
Egyptą ir Gibraltarą moderniš- 
kiausi ginklai ir aviacija.

WASHINGTON, D. C., bal. 
27 d. — Vakar1 karo sluoks- 
niuose buvo pasakojama, kad
lakūną Lindberghą netrukus 
gali pašaukti Amerikos kariuo

AMERIKOS VALSTYBES PAĖMĖ 160 
“Ašies” prekybos laivu

Pasiulyipą padarė 
Urugvajaus mi

nistras
WASHINGTON, D. C., bal. 

2’7 d. -— Vakar!.susirinkusi 2.1 
Amerikos valstybių komisija 
ekonomijos reikalams aptarti, 
nutarė nusavinti visus “ašies” 
laivus, esančius Amerikos . uo
stuose.

Pasiūlymu padare Urugvajaus 
užsienio reikalų ministeris Gu- 
ani. Visi susirinkusieji pritarė 
pasiūlymui.

Kiekviena valstybė nusavins 
laivus, kurie stovi jos uostuo
se. Už laivus savininkams bus 
atlyginta pagal Įstatymus.

Nusavinti laivai nau
dojami prekybai

WASHINGTON, D. C., bal. 
27 d. — 21 valstybės atstovų 
komisija nutarė naudoti nusa 
vintus kariaujančių valstybių 
laivus nukritusiai prekybai pra
plėsti.

Jie taip pat galės būti nau
dojami Amerikos kontinento 
apsaugai.

Visos Amerikos valstybės pa
sižada respektuoti plaukiojimo 
taisykles ir netrukdyti minė
tiems laivams vežioti prekes.

------------ ,— ——, . ......

Sužeistas smuikinin
kas Kreisler

NEW YORK, N. Y., bal. 27 
d. — Gatvėje vakar tapo sun
kiai sužeistas pagarsėjęs vio- 
lenčiolistas Fritz Kreisler.

Jis pasileido bėgti skersai 
gatvę, kai judėjimo šviesos tai 
draudė daryti. Sunkvežimis 
smarkiai jį sutrenkė ir pramušė 
galvą.

Gydytojai tvirtina, kad su
trenkimas yra labai rimtas;, bet 
pabrėžia, kad rankos nepalies 
tos ir pasveikęs galės tęsti sa
vo darbą.

Valdžia sprendžia
- ‘ 'M. streiką

WASHINGTON, D. C., bal 
27 d. — Skelbiama, kad tarpi
ninkavimo komisija perėmė vi
są G. M. bendrovės streiką 
spręsti.

Bendrove pasižadėjo išpildyt; 
visus minėtos komisijos nuta 
rimus, jeigu jie bus naudingi 
darbininkams. Buvo kreipiamas 
domesys, kad pasitarimų metu 
darbas butų nenutrauktas.

Darbininkų atstovai pasižadė
jo darbų nemesti ir spręsti vi
są reikalą tarpininkavimo ko
misijoj.

Aliuminijus tiktai 
karo reikalams

AVASHINGTON, D. C., bal. 
27 d. — Karo pramone susirū
pinusieji tvirtina, kad beveik 
visas naujai gaminamas aliu- 
mijus bus skiriamas karo rei
kalams.

Piliečių reikalams bus skiria
mas tiktai vienas ketvirtadalis 
toį aliuminijaus, kurį iki šiam 
metui suvartodavo.

šiuo reikalu sutinka Knud- 
sen, Hi'lman ir Steninius. Val
džia tuo reikalu išleis naują 
parėdymą.

Roosevelto sūnūs 
vyksta Kinijon

HONKONG, Kinija, bal. 27 
d. — Patirta, kad kapitonas 
Rooseveltas, prezidento sūnūs 
iš Manilos atvyks į Kiniją ir 
pasimatys su čankaišeku.

Jis bus prezidento stebėtoju 
Kinijoj. t

Taip pat turima žinių, kad 
J. Valstybių lėktuvai skrenda į 
Kiniją per Manilą. Dalis jų ei
na britų karo jėgoms, o kita 
bus perduota kiniečiams.

oITaš
Giedras.
Saulė teka — 4:53; leidžiasi

— 6:48.

Pasirašinėja verstus 
Maskvos dekretus
KAUNAS, Lietuva, bal. 27 d.

— Nors oficialiai ir skaitoma, 
kad sovietų Lietuva turi savo 
atskirą valdžią, tačiau ne Pa
leckis, nė komisarai neturi jo
kios galios.

Viskas diriguojama iš Mask
vos per pasiuntinį Pozdniako- 
vą. Visi aktai, kurie numato
ma okupuotoje Lietuvoje skelb
ti, yra Maskvoje paruošiami.

Patekę į Lietuvą jie išverčia 
>ni į lietuvių kalbą ir duodam 
Paleckiui arba kitiems komisa
is pasirašyti.

— — ii »i —1 — i. m. i - -

Stalinas remia parsi
davusius rašytojus
KAUNAS, Lietuva, bal. 27 d.

— Maskva, norėdama atsilygin
ti parsidavusiems rašytojams, 
pradėjo spausti jų raštus sve
timoms kalboms.

Salomėjos Nėries poema apie 
Staliną, jo paties įsakymu, iš- 
/ersta į azerbeidžaniečių kai 
ja. v

Portugalai bijo na
cių invazijos

LISABONAS, Portug. bal. 27 
d. — Valdžios sluoksniuose su
sirūpinta galima nacių invazi
ja.

Ministeris pirmininkas Sala- 
zar šiuo reikalu mano pasakyti 
kalbą į krašto gyventojus. Eina 
gandai, kad Vokietija vienu ir 
tuo pačiu metu ruoš asi prade 
ti pulti Gibraltarą ir Portugali
ją

Valdžia sakosi, kad ji bu
sianti neutrali ir ginsianti savo 
krašto nepriklausomybę.

WASHINGTON, D. C., bal. 
27 d. — Vyriausybės atstovai 
pareiškė, kad ateinančiais me
lais bedarbių skaičius žymiai 
sumažėsiąs, todėl nutarė suma
žinti ir WPA skiriamas sumas.

Manoma, kad šiuo budu bus 
sutaupytas vienas bilijonas do
lerių ir nereikės taip aukštai 
kelti mokesčiai.

Kongreso komis'ja nutarė 
pakviesti WPA administratoria 
Hunter paaiškinimams duoti.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Winston Churchill pareiškė, kad britams yra daug svar

biau laimėti kova Atlantike, negu kitos kovos kontinente. Jei
gu Amerikos parama pasieks britus, kova prieš Hitlerį bus lai
mėta.

—- Churchill sako, kad visi britų generolai, ypatingai gen. 
VVavell, buvo priešingas kariuomenės siuntimui | Graikiją, bet 
yriausybė privertė siųsti kareivius Graikijon ir padėti ves

ti karą.
— Britai skelbia, kad vakar vakare dvi italų kolonos pra

dėjo veržtis į Egypto teritoriją. Italus seka vokiečiai.
— Italų spauda ir radijas labai smarkiai puola Šveicariją 

ir grasina.
— Britų kariuomenė yra pasiruošusi sutikti Egyptan besi

veržiančius italus. Britai patys vakar labai smarkiai užpuolė 
Sollumą. -

— Britų ekspedicijos didžiuma pasiekė Peleponeso salą ir 
iš pietinių uostų mano išplaukti į Kretos salą, kurią britai yra 
pasiryžę ginti visoms jėgoms.

— Britų aviacija labai smarkiai bombardavo Brestą, Cux- 
haven ir kitus uostus.

— Churchill paskelbė, kad Anglijon atvyko naujos lakūnų 
laidos, kurios baigė aviacijos mokyklą Kanadoj.

— Sovietų kariuomenė pradėjo pavasario manievrus Ode
sos apylinkėse.

P. Cvirkos apysakos išverstos 
į kabardiniečių kalbą. O Liudo 
Giros eilėraščiai atspausdinti 
kiniečių kalba Maskvoje išei
nančiame savaitraštyje.

Gedimino kalne 
sovietų vėliava

VILNIUS, Lietuva, bal. 27 d.
— Gedimino kalne plevėsuoja 
raudona sovietų vėliava.

Komunistai nepatenkinti, kad 
igi šiam metui niekas nepasi
rengė nudažyti vėliavos stiebo 

kitoms spalvoms. Ligi Šiam me
tui jis yra nudažytas trim Lie- 
uvos spalvom.

Bolševikai pašalino policinin- 
j nuo Aušros Vartų, kuris 
u č visus praeivius nusiimti 
jpu ę, kad pagerbtų Stebuk
lą ją Panelę.

Privatinė prekyba 
išstumiama

VILNIUS, Lietuva, bal. 27 d.
— Sovietų valdžia paskelbė, 
kad privatine prekyba bus lei
džiama tiktai tuose rajonuose, 
kuręįar nesuskubo susiorgani
zuoti sovietų prekyba.

-Vilniuje ir Kaune privatinei 
prekybai leidimai bus išduoda
mi iki gegužio 1 dienos, o pro
vincijose tiktai iki balandžio 15 
dienos.

Leidime nustatyta kur ir 
kaip galima privatinė prekyba. 
Leidimo negavę pirkliai priva
lės atiduoti sovietams savo pre
kių atsargas.

Visi dirba aštuonias 
valandas

VILNIUS, Lietuva, bal. 27 d.
— Visose sovietų Lietuvos val
stybinėse, kooperatinėse ir vi
suomenės įstaigose bei įmonėse 
įvestas aštuonių valandų darbo 
laikas.

Tokį nutarimą bolševikai aiš
kina “kapitalistiniu apsupimu”. 
Apsupančios valstybės dirba po 
8 valandas, todėl, girdi, ir lie
tuviai privalo tiek dirbti.

Lietuvos fizinės kultūros ir 
sporto komiteto pirmininko pa
vaduotoju paskirtas rusas ču- 
dinov.
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(Continued) ■ '<#• .
ppęp ^Į, 1914), to |his

date Li'.Kuariifi ėnjoyed \>ace ahd 
devoted her energies to v ne pcace- 
ful pursyits pf lifę. ĄmėhA thę not- 
able accomphshmęnts of ^he Li' i-, 
uanian - statę v/as introuuction oi 
owri ihonetary syštenp,' vvhich £egąn 
to funelion on Septembėr 2Ž, 1922, 
and vvnicn vvas basCd On gold Stand
ard. ’lhe monetary unit vvas litas,, 
compose^i of ip.O cente. Litaą wa< 
defined as a unit corriposed of 
0,10046(2 g^ams of gofej, ecj^valenį 
to 10 cente of the United ’ Statoj 
money. Stability of litas survivec) 
all the dėpressions, and The gpyern- 
mept managed to balancc its 
get at all times.

With Lithuanian monetary 
uęs firmly estatdished it vyas 
sihle for Lithuania tp devejopę
economic life in the great im’prove- 
ment i n agriculturę and industry. 
Most of thė agricultural, indūstfial 
and commercial activities vvvrę 
based op the ęo-operative system, 
vvhich existed along the Corpora
tion forms of finančial and indus- 
(rial cpterprises. The produetion of 
all commodities grėvv continual’y 
in volume, sufiicient not only fof 
the domestic needs, būt also leav-> 

surpluses for expor|. 
relations vvere eštab-

epępdępęę

bud-

va F 
p?s-

ūania to cul'.ivate peaceful a.ui 
ffięntity ęelatiphs’ vvith itk neigh- 

sbors,' as ' vvell as vvith all other 
nations. Unfortunately these effot^ 
vvere’ spent in vain. The relations 
vvitįi Pdjapd CQuk| not have, beęn 
fricn^fy, u’ątil Pbles hefd Lithuan ar\ 
c'sfr&gh yįĮriiuŠ, fo tjięįr pceupa- 
tion. With other nations they vvere 
satisfačtory, ijntii Hitlėr vv6n ihė 
CWtrdJ oycr Gęfmąny and Į)cg‘in 
(Įisturbanęes įę Europę. In J934 Po- 
ląpd fprmęd an ąlliance vvith FĮit- 
ler, and sūppdrtcf! Hlm in his m- 
perialistic efforts.' Aūštria vvas the 
first to fall into Hitler’š controL 
.Thęo Czechosjėvąkia vyas his next 
o/jjęctiyę. the ^l|smęn[ibermępį 
of dzęchoslovąkiib Po.les joined liit- 
ler, and occupied Teschiri 
šzyn). '

(To be continued)

(Cie-
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Aim It thę Other Wąy, AU

’ Al grožis, tjięs 'Gęorgę|pwį un(versi|y 
pinei? ’ ~

Speed
Hurry, hurry! Get there! Scoot- 

ujidęrtaker hąę’ypur sfiK
ęiear $$ęad ? Don’j; lopk around, 
You’lJ JpoJk better under ^round. 
Sdippery pąvement? Nęvęr fear, 
You’i'l grp$- lilies in a year. ‘
Railroad Crossing? You and wife 
Will šit beneath the Tree of Life.
Rųll tfię thrpttlę, usę thę gas, 
F® tęR your frięnds f sUtv you pass.

wap Book

ghi WiJ| 
vfeits fį poles.
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Democracy ir Action
(An EdiforiaĮ fręm ‘‘CJųęago Daily

In the auditorium of their centęr 
on S. Ashland, šbme six or sevęn 
hundred ‘ members of the Amalg- 
amated Clothing Workers ofo Am
erica gathered lašt Mpnday night 
for a »banquet and program mark- 
ing the ėnd ’ of a course bf studies 
offered by the “Active Workers 
School.” It is too bad that there 
couldn’t havė bėen sixty or seventy 
thousand Chicagoanš present. There 
never vvas a more moving demons- 
tration of Amerięanism and demo
cracy in action.

New M Service 
Positions Open

The Wq»H ** * Olanėg

Europe and beyond

ing largo 
Commęrčial 
lished with sęvęrai countries in Ihę 
Continental 
\valers. LitUe Lithuania prospeted
and ęnjoyęd cemparative vvęlfarę 
found in many great and rich na- 
tions.

Po facilitate cpm.meęęp l.’tl'uani? 
bėga n to build her own fleet of 
commercial šhips, the railroads and 
the highways in the cęunfgy węrc 
considerabiy improved apd e^temf- 
cd, telegraph, telepKopc 1 and radip 
communication was es.ablished, a >p 
Lilhuania placed itsclf on thė šame 
leve! xvith the most rpodern and Pro
gressive countries in tJie world, i n 
all these respeets.

Much atvontiou was p.aid to Ine 
(ultural anų euucational aspiracions 
of thę Li huanian nation. A net pf 
primary scho.o|s wųs spręad 
Ihroughcut the coųntry, ijccessible 
to all the children, regarriless of 
sočiai and ęcbnoniic status of their* 
pa: ents. f;or cpntjnuance of e<|- 
ucation the high schools werc cs- 
tablished įn ęfl thę ’county sca*^ 
and la.gcr communilics. Agricultu e 
being tne chįef occupatipn of the 
people, receįvėd espėcial arenti m. 
and the instructions in agriculturę 
began even in thė primary schpbls. 
lxducat|onal colleges xverc ę tablish- 
ed in severąl pĮaces, witn A^rięul- 
tural Acaoemy of Dotnuva hęading 
the agricuRural system of instrun- 
tior.s. The riee ls of higher educa . 
tion were supplied by the Vytautas 
Ine Great 
Fine aris, 
cidtivated 
and the 
mainta'.ned
ra and dramatic tbeatre. All tluse’ 
efforts opened to t|ic Lįthuaniam 
great educational and cultural op- 
portuni’ies, vvhich tcnucd to place 
Lithuanians among the best ėdu; ai- 
eu ahd cuivurėd ’ nųtions.

In sbeial rėalm Lithiianians made 
notable progress, and the visitors 
to Lithuapia [ound cpngenial at- 
mosphęip. Many resprts for vaca- 
tioning and VecuĮieration bf hcalfh 
xvere cstablished fwi(h ėver inereas- 
ing facilities for housing the visit
ors. Moderuizatipn pf cjtįęs, byild- 
ings, roads, progressed raphl ;
£įuęh imp! ovements in Ijvirig, • div 
running \vatcr,1 centrai heAiiiig, 
baths, eleetrie lights, etc., wcrę be
ing cslendcd l|iroughoūt the co'.nl- 
ries, and even to farms.

To (lraw a eomplctc jiicturę of 
the progress niade by Litnuanhi 
within ! ’.vcnty years, wquld reguire 
ihuch morč space’ aivl ithisfration, 
than the limite of a bYidf rA’cino- 
randum permit. Būt the foregoing 
indicates cjęąrly that the Li|buapiap 
n^liop į-5 fa|iy ę<»>PI>.He0 mun- 
age owft’atfairs 'effiėlenUy and Le
ne ličiai I y to all the people, there* 
by (|ualifyi>ig itself to’ havė a prb- 
per place among the free, independ- 
e n t, sovefęign na^Jons ifl. t^e 
\vorld. '

. The fpllovving examinations 
been- apnpunęed by the Ų. S- 
Service Commission:

TOQLKEEPER, $4.8Q to $5.60 ą 
day. (For fillihg the .pbsitipn of 

(Tool Čhaserjl The rate of pay in- 
rdicated above is no“ the basic of 
a five-day forty h°dr week. At pre.- 
sent the Rock Island Arsenai is 
opęratipg pn a six-day, forty-eight 
week; pay for work in excess of 
forty hou'rs during a work week 
will be paid at the rate of timę 
one-half.
Applications mušt be on file before 

the elose of business on May J, 
1941. ’ ' ,

Place of Employmęnt: Ordnance 
Service, War Pępąrtment, Rock Is- 
land Arsenai, ‘Ročk Island, Illinois.

. jPlace of Filirig Ap.ohcation: Sec- 
retaty,’Board of U. Š. Čivil Service 
Ęxaminers, Ępek Island Arsenai, 
Rock Island, Illinois.

bąvę 
ęiviį

pj- g- pHęHay
ąlong thę MdhcJhukūoąn frpntiey fęę 
the past decade. Būt no war has 

Convpys how--is the ansvvęy ręsuųęd, rathęr įf įtoh^^y^?^ 
to the n^Zi sinking of over I),000,000 pact has just been signed. In 1938, 
tons of 'Rrįtišh ‘shįpęipg ą Įtąlįan^jiy
___  *ii •___ • • a___ __ 1 hkni'ii rvYSo.. ' ’ i * ■ • _ n. _ '• tv/t - J L-L?

“ęopvoys”.

Univeisity ’ o f Kaunas, 
music anl drama vvęre 

by the proper schopls, 
Lithuanian ‘ governmrnt 
in Kaunas nailonai opr-’

Į^ACHJb{E ORERATOR, Autom
atic Šcrevv r(Gridfey). $6.40 to $7.512 
ą Day. The rate’of pay indiėated 
abbyę is on thę bąsis of‘ a fivę-daĮy 
for|y hoęir vveęk. Ąt present the Į 
Roęk Įsla^d ArįęjięJ iš pperation 
pn a six-day, forty-eight v/eėk; pay 

’for'vvork iri fcxcess'of forty hduęs 
during a vvork vveek will be paid 
at the rhtę of tin^e and pnė-half.

Applications will be received un- 
til furthęr'nptice. ' ' ■ , . \ :

Place of Employmęnt: Ordnanęe 
Service, Waf Department, Rock Is- 
land Arsenai, Rock Island, iliinoiš. 

, ’ plące of yiling Aplicatiort: S.ęc- 
rę|ary, Boaęd of Ų. % Civil Service 
Ęxatninerš, Rock Island Arsenai, 
Rčck Island,’ Illinois. '

y». ; v • * >»>: >

FųjbTjmę Public 
Day School 
For Aidultg

At the'Dante School for Adult?, 
840 S.1 įfosplaines* Street, all a’dults 
sixteęn years of age and pyer may 
Study elementary subjėcts. Aftęr 
ėdmpletjng the eįemęntary schooj, 
the. student receives an' eĮęmenta- 
ry school diplomą issucd by th‘e 
Board of Education of Chicago 
vvhich adrnits him to high school 
wotk^ -7 . ’ ‘

At the Dante Schoo| the follovy- 
ing high school subjėcts are alqo 
offered: English, Civics, Commef- 
ciaf Geography and Gėneral Sci
ence. High School predits may’ be 
transferręd to pljicr hi£h. schbojs 
ln‘ Chicago.

, . The schOol is in session f i ve days 
a 'vveek' from nine to two-thirty. 
^tųdępts may enter ąt any timę fdr 
full time or for: part-fime vvork. 
The teachers are ėxperįepcęd fn 
tcachipg foreįgn-įorn people.“

The Da n te School is the oh|y fuU- 
,timc 'day school for aduits ih ChĮ-, 
oago supportcd by the Board Of

. There i§ ąo chęr|e. Any acJuĮt 
Ov6r’’sijęteėn may enroll.

Five rpniiph’ tops teari’’abpūt orię- 
fourtll' of 'Ęnglaud’S ’’ 'totai vessėįs. 
With more than half of hęr fop,(į 
coming from oversęas, ąnp vvith 
most 6f the ports of the contjnęnt 
elosed to her so that she mušt car
ry her oversea food and vvar mat
eliais from distant lands, Britaįn 
faces almost certain defeąt, ųnlęss 
the present destrųction of her spips 
is cut 'dovvn sharply and soon.

This urgency vvas brought out 
vividly by Sečretary of State Cor- 
dell Hull in his recent speech. “This 
pplicy [aid to -Britam and her 
aliies] means, in practicąl aplica- 
tion, that such -jridnęuęt^reach its 
destination in the4 šlior’tešt of time 
and in maximum quantity. So— 
vvays 'mušt be found to do this.”

AįVhen vve Ąmericans vvent to the 
polis lašt fall, vve voted almost 
unanimously for candidates vvho 
had pledged aid “short of vvar” to 
Britain and her aliies. For both 
Franklin Roosevelt and Wendeil 
YDUkię ran on an aid-to-Britain 
platform.

Hext by passing the Lend-Lease j Straight to the heart of the vvhoje 
biir by thųmping majorities, vve matter vvęnt Colonel Frank Knox, 
Ąmericans sąid, in cffect, that thė Šecretary of Wąr, vvhen hę sąiįl 
defeat of Britain vvould be disast- in a recent apdress. “If vyę should 
rous to us. We .thėn determined to attempt to back dovvn now, Erig- 
giVe her the help needed for vicf-Į land vvould go doivn iri. catastrophic 
ory—hot put of pity for her, nor defeat and y>ę vould face ą vyorld1- 
yėt: out of idęMism. We took the wi<de vlctoriopš Germany and her

free Engiand is vital to our ovvji fight alpuč.” 
sąfety. ‘Even Colohel ChaHes’ Ą.
Lindbergh, appeaser and prėšent- 
day Cpppęrhead, recęntly stated iri 
a public* "address that the destrud- 
tion of the Brifish Empire vvould 
be disastrbuš to ‘the vvorld, inclųd- 
ing Germany.
‘ £>ince more tbąn 7.0% of our peo- 
.pįe,. accordmg to. a recent Gailup 
ęoll, šupport Rdosevelt’š foreigh 
poliCy and favor convoying rathęr 
than letting Britain be defeated.
thė time has come to make sur’e Į supplies reach E.ngląnd

męrcHpnt’ shfpš in the Męd^r- 
ranean, yet this ! shooting brought 
bn rib war. Whcn Britain and 
France put down their foot, the 
si&kings ceased.

Or consider our ow.p expęrięnęę 
with convoys in the World War. 
After Germany and the United 
Statęs bad fprmally declared war 
on eacfi pther, our fleet convoyed 
2,000,000 American' coldiers aeross 
tpę Ątlaptic. We lošt not a ęinglp 
wžirship; we lošt pnly two convoy- 
ing ships—one an armed yacht, 
the other a coašt-guard eutter.

r,. T,,., .. 7' .'„J,

Hence we mušt, in the light of 
such facts, conclįįą ’ that Pręsjdept 
Roosevėlt was1i s£ęaking . figurativ- 
ely when hė said, “Convoys meap 
shooting, and shobting means war.’’ 
For convoys peed pot inean shoot
ing; nbr dpes shooting always mėan 
war. Likę sen§į^Įę’. people, let , us 
riot allow ourselves to; b’eęomę sb 
f rightened a t a figų ra ti ve expręs- 
sion of the jPresidęęt fhat we sfįęįl 
fail to do bur .plaįn ddty—defėnd 
otirsėlves. , , f

Trips
This

A visR (o thę magnįfięę.(it Polish 
p^thėd^j ari oppor- 

fe hcar a P^’gnim of songs 
py thę catįędrąĮ Člfoįę cęmmemo- 
r^mg I?riday
ęyęnipg is' 'a fcaįurę 'pf the WPA 

Chjęago, Tįuį’s fpę tne vveek 
pj’ įlpnĮ 27 to Tourš
to,r vyęeį; įn^fe :̂

luesday, April 29: “Chicogo Gal- 
Jęrięs Associatįp^”. ĮnspęęJ current 
exh ibi t s b y Chicago ari isls and ' 
ąbout their vvork. Meęt at 2:30 
2jp Pį. Mlipjugap Avę.

.Tttgįmį W “Męxjcan 
aud“^he Nativ.nąl Theat're”

h e ai 
p.m',

Great efforts vėre made by Litli

■ Censorship in the senęc that I 
believe is’ fęaPed, of the kind we 

fcboard . ?1 is not contem- 
PW4-

—r-Oj'MJI Offioe

biįl .by thųmping majorities,

yet' out of idealism. We took 
stand of aid-to-Britain because a

thaf ouę sūpplies reach Ėpgland. }f 
soipe pdrsons pj.efęr to call this 
proteetion a nęufrajlty ’.patrol, that 
is all right, so ‘ lorig as “vve mak'e 
šure that’ thė food and vvar matel
iais vvhich we ship to B'ritain Shaįl 
reaęĮi h?? a?d arę not sun)< to the 
bottom of the Atlantic. For, as any 
schoolboy knovvs, it is both foolish 
and defėatišt to gird ourselyęs to 
become “the arsenai of democracy”, 
and then to permit nazi submarines, 
aircrėft, and surfące ęęięiėrs to send 
the life-blood of vietory to Davy 
Jonės’ IpcUer. ’’ \

Įf somė of ųs arę afraįd that ęon- 
vęying shijpĮS aeross the Ątląntlc 
mearię yvąr, wę pugh| not intęt- 
prėt ’foo /iterally Presidęrit Roose* 
yelt'sr štąierrterit; that r ^Coh’vbys 
jrieari šhootittg, and Shooting means 
vvar.” To being vvith, foęre ’ hds 
lįjęen jnuch shooting sinęe the tuęn 
pf ęęhfpry that d|d‘ ry>t lead to;

t’resident Wilson sent an army 
into Mexičo m 1'917 to bateh Vilią, 
and qūr chięf ekecųtive also had 
our fleet bpjnb.ard Vera Cruz to eri- 
force respęct for the American flag. 
Yet there vvąs riow vvaV vvith Mel
ito. Russia and Japan, ppyver- 
ful, heavily armed pa tipus, have 
Snbt back and foi’t ai’paėji dlhę’r,

Di-u- 
(Na

tional traditions ' Lccfurci. Attend 
ąu rifo ^lęxięan pląylct ąnd see a 
Mexiėdn bullfight' t'Hm’ Meet at 8 
p.m., 800 S. Hąlsted St.

Wednesday, April 30: “China- 
tovvn’'. ' Explore the Orient in Chi
cago. Visit the On Leong Ton£ 
Building, the altar shrine, Chiriėsę 
shops, ca(es, churęhes amį museum. 
Meet at 8 p.m., 149 W. Cermak 
Rd.

. Thuršday, May 1: “Chicago Light- 
ing Institute”. Seę an exhibit of 
Urtificial illūniination thru the cent- 
ur'ies; Jnspęętia modej, vvell ’lighted 
apartmeęt. Mę.vį ^:3Q. p.pi., (2|) 

\yacttr $rt,;.^thTRl. 4
Friday, May 2: “Psychology Mu

seum”. Hear Dr. David Boder dis- 
cuss lalcšt trends in psychological 
testini a’pparatuš and learn hovv 
these devįęes are used. Mcpt at 
2:30 p. m., Levvis Institute, 1951 
Madisęn.

friday, May 2: “Polish National 
(loljday”. inspęct thę beaųtifiil’ Po- 
lish ‘National" Cath’edral and heai . y , /•, •• •• v v/ •. • / \ ('• * *

branch of
a program

Ma\
Wcst

all'ies whom We shoUld . have. tp 
’ And agąin; “lĮifĮer 

cannot allow our. war supplięs and 
food to reąčh Engiand—he w|ll bp 
defeated if’they dp,” continued Gpl- 
onel Knox-. “We capnpt allow our 
gobds'to be surik iri the Atlantic— 
we šhall be beaien if we ’do'V

Because our own safety now de- 
pends upon pręventing the defe^t 
of Britairi ąrid hėr alfies, thep cpm- 
mori šense and ’erilightened self-ip- 
tcrest both dėmand that we. should 
seę to it thht o(jr fppd and war 

. [, vvhethei- 
we call the devicė 'cdnvoyi.ng oi 
extendin^ and tigįitening pūr ncut- 
rality\riatrol. ’ - "■ » 
' Failure to do this natūrai, sens- 
ible thing means failurę tp dęfęnd 
ourselves from almost certain 
tack’ and finai defeht!’ ’

at-

HOty Tf^E BRITfSIJ £fEL 
‘ ■ ĄpdtlT ĮJ

In Mąrch lašt year ajong came 
Mr. Sumner ’ r ■"

WEllcs.
Then, not long ago, wę were glad 

to givc a welcome |o Mr. Ayęndejl
• WJLLkįe. S

And npw the new ^n\bassado(r 
from ’ the United Statės h&s just 
arrįved—ty(r. Jbhp 9^^

■ >|«ąnt. <■-

How’s this for prophecy?
—From 1‘Baily EXjįręs«s’’ Londop

, Vfe ęannot gąin Hitler’s frįentį- 
shi.pby any token vve may givc, 
by.^any' proiriisci may ttiaie Tiim-
We,- <$įno.t ęRcąpe, vvat if wants 
jį, pę whąt wę do,-Benator 
George W. Norpš; Neb,|g|0.

(loljday”. inspęct thę beaųtil'uj Po-
- •• t *» * Z V r* * <about an iinportant branch of 

Christendėm. A'.tehd 
commemorating the Polish 
Day. Meet at 8 p.m., 2016 
Dickėns Avė.

Sąfurday, May 5; “Garfield . 
Conservpfoęy”. Yiew a magnificent 
exhibit of rare and exbtic plants 
in a world famous indoor gardeli. 
Jjear a horticplturist discdSs his 
yyprk. JVleef at p.m., 300 Norlp 
Ce’iifraĮ Park Avė.

(For further Information, call 
Mbiirbe 9674 any week day, except 
Saturclay between 9 and 3:30 p.m.)

Park

Finįsh Red Cross 
Life Saving Tests Af 
Valentine Boys’ Club

J»įęw Cląsses Now l$ęęt|ng
Fifteen boys have completed the 

Red Cross junior lite saving course 
and three men have completed the 
senior course at the Valnfine Ęoy^s 
ėjub, 34th Street and Emerald avė. 
The ĮocaJ boys who ‘Vvere in the 
junior course are as follows: Al- 
bert Cepauskas, 3342 South Litu
anika aVenlie;’ Georgę ’• Pavis,' 648 
Węst ^įst Street; Į3ęn Jryan, 3346 
Š'oųth V^aliace c|ręet; Tony Kąj- 
riž, 624 West 37fh Street; Jamęs 
^loy/en, 2843 South Wallacę sfreef; 
Melvin Shea, 3251 South Lowę avc- 
nue, and Ąlex Vainauskas, 829 W. 
33rd str&ef

One of '’the three men who fiq- 
ished' the senipr course was Gene 
Osqwski, 10^2 Węst 31sf pląęę. 
Ąnę,įjiĮęr course starte^ ląst weelį:. 
This course runs for six weęks 
every Tue’&lay* šihd Thuršday ėVetį- 
ing from 7:00 tmtil'g:30. For fur- 
th^r Information šee Bob Čhorley 
ąt |hę Valentine Club pooj. Ęoys 
from 1^ yę^fs of ąge and up are

vIn all hisfory our people have 
nevęr been vyilling to lic fdowh ęt 

b44ęįipg, and they adė 
W Fotitęh,
Y'ie^y t0 VTnUpa

Lašt Saturday evening the L.Y.S. 
dancing group left for the National 
Folk Festival in Washington, D. C.

iection of the" męmbers 
d go on the frip to ^ash- 
as not a n easy one, be- 

aįf foe!mbęts ayę g°°d 
danęęrk tįat it is ųuite impossible 
lo .pick out the best ones. It vvas 
fiįajĮy $ęcįįdęa th^F the ' members 
tHęfosęlves p.ięk dul the grolip that 
vvould go. ' ’ '

The follpvving members left: He- 
len Kungcs, Mariam Rosęnbloom, 
CAarjęifo ’SĮar^tt, |Į1 pankus,' Joe 
Laįnkįs;'l’ęįi^'įoma^ pulys, 
D^ęĮs Ręsęb'Ąl įuhfovięzf ajį$' y. Ę. 
Beliąj^s. Fęr tįve f'^lęyęlė’Aiį con- 
cęęį jjęlęn Pitęh, and pįųtę Kre- 
rdianskas will participafė/ būt will 
nof bę able to continue on to Wash- 
ington. Birutę and AJ.

that

©irutė
UP-TO-DATE—

April not only brings rąin būt 
pjęnty of shoyvers; bridal show- 
ef.s .... 0n our April calcndar 
bf evėnts, Mr. and Mrs. Joscph 
Čhesna are happy to arihounce thę 
ehgcigement oT their daughtėr He- 
Įęn, tb Mr. Veto Shurn bf l)ownėrs 
(nove, Illinois. Mr. Shurn vvitli 
great rap|ure and enthusiasm says, 
June 21st is going to be tlie mbst 
.ueky day jn his life. That’s when 
he’il take little llelen to the al-be’h take little Hclen to

I ' ■ I J. I I «
ta r.

*

Lašt vveek, Miss Aldona
skas became Mrs. John

M r.

was indeed unite ef- 
icctive with the ęxtrąordinary and 

such....

say, our 
blast at
Aldona

Rutkau- 
Svitoris. 

. .' . With so much to make you 
two happy, therc’s very little vve 
can say, except to hopc your happi- 
ness inereasęs caęh day after day. 
Congratujalions and best vvishes 
from the BIRUTE chorus.

*
HIT OR MISS—

Clever, original, and vvith 
?aul šaltįmięras’ Įeadership, 
rum-Ęurum

uriexpėcted bovv-vvovvs and 
' *

As Mr. Winchell vvould 
debutramps came out full 
that “Sallimiero affair”.
Gulbin just as charming as ever... 
Johnn’y MaskaiJ antį Miss Auna 
Kąnipikas such fine jittęrpugs . . . 
Aldoną Barsevsįty in lovejy soft- 
tonb violet .' . . Full of vjm ahd 
vigor, Peter Kazenos having a vVtin- 
derful time . . . Fyany Kulins 
sporting lovely furs dancing with 
Johnny Mickevice . . .

PUNCH-DRUNK—

Ray Pratt, onę of our so-cąllcd 
ęollegc boys haš hit thę jackpot. 
Mr' Pratt is a vvhiz at mechanics; 
therefore it is only natūrai that 
his genius should bė recognized an$l 
fully acknovvlętlgėd noyv.

VVhat a inerry group they made; 
Ręlix, (Super-mafi) Mikaitis, and 
svveet Aną; MfaJJy Pratt and liis 
hęart-heąt, one and only Heleri; 
Johnny igjckevicę anęl GpESS wfyo; 
dancing ' aiid dining at Michąel 
Tė'dd’s’’ thėaire cafe .....

Upsad^isy.

“Strikę? to rjght real vvrongs are 
|he inąlįenablę right of free vvork
ers piinoriįy striĮces as organi- 
zational strategy arė ahother mat- 
tęf ąnd er\dan^ę<- tjie freedom we 
§eęk to (įęĮęnį.”—ęįręęij 
p^ėsi^cnt pf $e American Fęcįępi- 
ttob of Labę’F,J

A|1 too few Pęople, unfortujiątęly, 
hęve auy1 concęptioę pf thė pro- 
gtąpąs ojf gdult ęįįupątion anį trąip- 
ing in citizėriĮhi^> and cuĮturaj aėt- 
ivities coifduc|ęd bu such enlight- 
ėnėd ' and' progrėssive labor” unfons 
as Amalgamated. The Active Work- 
ers Sęhool is a good examplę. l|ere 
foųr different cląsses were offėred 
for a six weeks’ course.

Vplunteęr lęctuęe^s, expęrts in 
their fjelds, delivėred stiff discus- 
sions on labor problems, econom- 
ieš,' ’ foreign relations, political 
science, taxation and finance. All 
ęlasses vyere well ąttended, and the 
audiences—90 per cent foreign born 
—šhpvvęcl by ĮHeir alert, pęnetrąt- 
ing ąuestiohs, that they readily 
grasped the problems presented. 
There were also classes in public 
spęaking and writing, vvhile coursęs 
in En^lish and histbry are offėręd 
thę year around. Laat summeY Am
algamated offered a course iri clti- 
zenship and sėme 800 mėmbers bė- 
came Citizens of the United States.

At the elosing ceremonies Mon- 
day night, thosė present were en- 
tentained by a onė-act play pre
sented by thę Amalgamated Drama 
Group, a number of songs by the 
Choir and a series of folk dances 
offered by the Dance Group. All 
those participating in these excel- 
lent presentations are actively em- 
.ployed in the clothing industry. 
Their directors are membens of t^e 
union.

The Amalgamated Center, main- 
tained as headąuarters fot the 
more than 12,000 members of the 
union here, is a handsome structure 
surprising to those wljo think of 
labor unions mostly in terms of 
the picket line. Its interior is firi- 
ished in gleaminį marble. Its aud
itorium is one bf the best in Chi
cago. A restaurant for members is 
maintained there, and also ą gyin- 
nasium and’ bowlįng alleys. In id- 
dition to gerieral officės of iĮbę ' 
union there are a number of rooms 
used for the cultural and educa- 
tional activities. '

“Rights carry responsibilities.” 
»• ***.-* » į t I I • ** * >• ••

It vvould havę been especially 
enlightening to many native Am- 
etieans to have heard the speach 
delivered Monday nlgh't by Samiai 
Levin, head of the union. • Speaking 
to an audience xyhięh has knoyp 
oppression and tyranny abroad, and 
most of whose members’, probably, 
fled to America for liberty, Mr. 
Levin made an address bf moving 
siir.plicity vvhich vvas a scathing 
ansvver to thosę who follovv the 
tenets of Gol. Lindbergh.

The rriost notable feature of this 
speech vvas the stręss vvhich Mr 
įevin laįcį upon thę resppnsįįilities 
attaching to democracy. It fs com- 
mon enough to hear orajbrs de- 
claim Upon the “rights” of frec 
Amcricans. All too often do they 
forget the aricient legal rule that 
for every right there is an equal 
responsibility.

Such rights as vye have, Mr. Le
vin pointed out, the rights of free 
speech anc| free press, of cpllęętive 
bargaining to secure better vvages 
and vvorking conditions, of frecly 
ęhoosing those whom we vvish to 
occupy goyerpipental office, cary 
vvith them gravę responsibilities. 
Those responsibilities mušt be dis- 
charged ii we are to cbntinuc to 
dėserve the rights we noįv possess. 
And at times likę the present the 
vveightiest resppnsihilRy of all Js 
that of protęcting and defending 
democracy and oor 'frec natidn.

The cultural and ėducatloh’ pro
gram sponsored by Amalgamated, 
Mr. Levin sąid, is for the purposc 
of bettęr fitting members of that 
union'for the task'of discharging 
the dutjįęs of ęįęmotracy. £conomic, 
political and sočiai theory is taught 
in orejer thaf the vvorkers may 
know vvhat is worth preserving and 
hovv best to preserve that vvhich 
is worth vvhile. . 4

As long as the labor inovcment 
has pacę-sette(s liko zĮimąlfi^mated, 
ieadėri likę Šamųę| Levin ‘ and his 
dištihguishėd ’cLfėf, Sidncy llftlman, 
we “vvon’t vv'orry'much bver the fbars 
of those ęiefeatists who think de- 
mpęrtjcy is a failure. ?he mąsses 
of vvorkers rępreSented by such 
men have less 'reasbn that most of 
the ręst of us to consider democ
racy vvorth fighting ahd dyirig for. 
If' if iRęans thht much to 
theq wę arę confiden| t^at 
sūfviye and ijourjsh foę 
liine to coinc.

them. 
it vyjii 

3 long
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PITTSBURGHO LIETUVIU GYVENIMAS 
CHICAGIECIO AKIMIS ŽIŪRINT

(Pereitą savaitę Pittsburghe lan
kėsi “Naujienų” redakcijos., narys 
Juozas Poška, kuris taip pat yra ir 
“Jaunimo** laikrašio redaktorius. 
Nuvyko jis ten stebėti Homesteade 
Įvykusio Amerikos lietuvių krepši
nio turnyro. Kadangi tai buvo Poš
kos pirmasis vizitas tam “dūmų” 
mieste, tai jis praleido tris dienas 
artimesniam susipažinimui su lietu
viškąja kolonija, jos veikla ir ir 
ypatingai daug domės kreipė į jau
nosios kartos būklę, čia Poška, 
Pittsburgho Skyriaus vedėjų prašo
mas paduoda trumpą savo patyri
mų sutrauką.)

Chicagon ir dalyvauti Vidur- 
vakarinių valstijų lietuvių kon
ferencijoje gegužės 11 d., bet 
iki to laiko sveikata dar nebus 
užtektinai sustiprėjus.

Praleidau kelias valandas pa
sikalbėjimuose su Bakanų. Tai 
puikus žmogus, gilus patrijotas, 
visuomet statąs lietuvybės rei
kalus aukščiau savo asmens rei
kalų. Ponia Bakanienė taip pat 
yra auksinė moteris.

PITTSBURGHE DABAR 
PROSPERITY LAIKAI
Nors pittsburghicčiai mane- 

‘“perspėjo” per daug nekalbėti 
apie Pittsburgho ‘“prosperity”, 
nes girdi ims paskui žmonės iš 
kitur plaukti didokų uždarbių 
ieškoti, turiu pasakyti, kad pir
masis įspūdis, kurį pagavau pa
siekęs Pittsburghų yra tas, kad 
Pittsburghe dabar dideliu ger
būviu žmonės džiaugiasi ir, kad 
jau kuris laikas kaip iš pitts- 
burghiečių žodyno pr nykęs žo
dis “depresija”.

Su kuo tik nekalbėjau — tak
si šoferiu, eiliniu piliečiu gat
vėj, darbininku ar biznier u, di
deliu ar mažu — \ is st.kė, kad 
dabar Pittsburghe pinigai 
plaukte plaukia. Išsikalbėjus su 
darbininka s patyriau, kad jie 
uždirba žymiai daugiau negu 
chicagiečiai. Bet reikia vėl at
siminti, kad Pittsburghe dau
giausia dabar dirbama plieno 
liejyklose. Apie Gary ir Kast j 
Chicago, kur taip pat daug ple- 
no liejyklų yra, darb'ninkų už
darbiai irgi žymiai stambesni 
už chicagiečių.

KOLONIJOJE RANDASI 
MAŽAI INTELIGENTŲ
Pittsburgho lietuvių kolonijos 

didžiausia nelaimė yra ta, kad 
ten maža inteligentų — profe
sionalų. Vietiniai kalba, kad, 
girdi, jei jie turėtų desetkų ki
tų profesionalų, tai Pittsbur- 
ghas užimtų jam priklausoma 
vietų lietuviškajam pasaulyje.

Vienu iš durnų miesto lyde
rių yra Pov lns D^r'us, kur s 
Šiandien yra plačiai žinomas vi
sų kolonijų lietuviams. J s ypač 
žinomas SLA veikloje. Dargis, 
ėjęs aukšta mokslų Lietuvoj ir 
kitose Europos šalyse, šiandien 
yra, taip sakytum, Pittsburgho 
lietuvių spiritus movehs. Jis tu
ri atsakomingų poz’cijų miesto 
savivaldybėje, kas įgalina jį iš
gauti iš administracijos įvairių 
lengvatų savo tautiečiams.

BAKANAS LIGONINĖJE, 
TURĖJO OPERACIJĄ
Pasiekęs Pittsburghų sužino

jau, kad Stasys Bakanas, niekad 
nepavargs tęs “Naujienų” atsto
vas toje kolonijoje, dar tebegu
li ligoninėje po sunk os opera
cijos. Dar tos pačios dienos 
(šeštadienio) vakarų, Povilas 
Dargis, žinomasis visuomeni
ninkas, nuvežė mane į May- 
view ligoninę, apie 20 my.ių 
nuo Pittsburkho, ligonio Baka- 
no aplankyti. Kartu vyko ponia 
Bakanienė ir jos duktė, ponia 
Dargienė.

Bakanų radome jau kėdėj bc- 
sėd ntį. Atrodė gerai ir sakėsi 
jaučiąsis gerai. Daktarai jam 
sakę, kad jau kaip ant rytojaus 
jis galįs vykti namo, bet turi 
nuo darbo susilaikyti kokį me
nes'.

Prieš apleisiant Pittsburghą 
aplankiau Bakanų jau namuose. 
Apgailestavo, kad dėl ligos jis 
turi apleisti daug visuomeniško 
veikimo kuriame jis pasišven
tusiai dirba jau kelios dešimtys 
metų.

Jis sakė labai norėtų atvykti

Modern Roofing Co.
1821 SO. LAWNDALE AVĖ.

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

— Pilnai Apdrausti —

DARGIS DAUG DIRBA
Apart didelio veikimo SLA. 

ir kitose vietinėse organizacijo
se (jis yra pirmininku visų 
Pittsburgho 1 etuvių organizaci
jų Lietuvos reikalais veikti ta
rybos pirmininkas), Dargis lei
džia vienintelę lietuviškų radio 
programų visoje Allegheny aps- 
skrity. O tai Svarbus dalykas 
atsimenant, kad tam apskrity 
priskaitoma su virš 50,000 lietu
vių.

Dargis pirmoj vietoj yra nau- 
jienietis, bet dėl savo plačios to
lerancijos jis nuoširdžiai ger
biamas ir jo direktyvos seka
mos taip tautininkų, kaip ir 
bažnytinių. Tik gink Jergutė
liau, ne lietuviškųjų komuna- 
cių.

Dargio radio programos yra 
rimtai prirengtos ir patiektos, 
be tų nerimtų plepėjimų ir 
verkšlenimo kaip, kad dauguma 
programų Chicagoje. Jam daug 
padeda jaunoji žmona, ponia 
Gertrūda Dargienė. Tai viena iš 
to dar riboto skaičiaus lietuvių 
jaunosios kartos veikėjų — čia- 
gimusių-augusių, bet rimtai įsi
pynusių į Amerikos lietuvių 
viešųjų veiklų.

KREPŠINIO TURNYRE 
MAŽAI PUBLIKOS

Amerikos lietuvių krepšinio 
turnyras vyko Homestead kny
gyne, balandžio 19 ir 20 dienų. 
Jin suvažiavo trylika komandų 
iš įvairių kolonijų. Viena buvo 
iš Chicagos, o kita net iš Wau- 
kegano. Viso sportininkų buvo 
susirinkę suvirš 150.

Sporto atžvilgiu turnyras pil
nai pavyko, bet medžiaginiai, 
rengėjams turbūt teks pakelti 
deficitas. Dienos pasitaikė keis
tos, pats Homestead lietuviais 
menkas, ir rezultate — lošimų 
žiūrėti atsilankė labai mažai 
publikos.

Bet už tai žinoma negalima 
kaltinti rengėjų. Jie, adv. E.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE’

Schultz ir E. Vizbaro (dabar 
Ducįuesne polic'ninkas) vado
vaujami, įdėjo visas savo jėgas, 
kad lik padaryti turnyrų pasek
mingu.

Sekantis turnyras, 1942 me
tais, nubal .uotas Cleve’andiu.

TUBEL1ENĖ APSIRGO 
ATVYKUS PITTS- 

BURGHAN
Sekmadienio lošimuose teko 

susitikti su Petru Pivariunu ir 
jo viešnia — Jadvyga Tubelie- 
ne. Ji Piltsburghan atvyko su 
prakalbomis balandžio pradžio
je, bet apsirgo ir turėjo būti 
perkelta ligoninėn, kur išgulėjo 
apie dvi savaites. Dabar ji jau 
sustiprėjus ir jau vėl važinėja 
su prakalbomis.

Chicagoj ji pribus gegužes 3 
(beveik tuo pačiu laiku kai ir 
jos švogeris su seseria, Mr. ir 
Mrs. A Smetonai).

JAUNIMO RATELIS GRA- 
ŽIAI DARBUOJASI

Prieš išvykstant apsilankiau 
Pi.tsburgho Lietuvių Jaunimo 
ratelio sus.r nk me. Graži tai 
organizacija ir turi puikaus 
jaunimo. Ypač pabrėžtina, kad 
jon gausiai rašosi ęia-gimęs-au- 
gęs jaunimas nežiūrint, kad ra
telis iškarto organizuotas ne
perseniausiai iš Lietuvos atvy- 

1 kusiems suburti.

Susirinkimus laiko lietuviu v 
kalba. Pagirtina, kad nariai su
gebėjo išlaikyti savo ratelį pa
triotinėj p’otmėj ir nesiduoti 
komunacianis suvedžioti (kaip, 
kad įvyko su panašiu rateliu 
Chicagoje). Rateliui dabar pir
mininkauja Kazys Pūkas.

Amerikanizacijos 
Diena Pittsburghe 
Įvyks Gegužės 1 d.

Amerikos Legiono Trisdešimt 
Ketvirtas distriktas susidėjęs 
bendrai su Federaliniu Imigra
cijos ir Natūralizacijos Biuru 
rengia Amerikanizacijos Dienų 
gegužės 1-mų Soldiers ir Sailors 
Memorial svetainėje, kuri ran
dasi Fifth Avė., ir Bigelow Bul
varo.

Amerikanizacijos dienos iškil
mės prasidės 8:01) vai. vakaro 
(dienos šviesos taupymo laiku). 
Vyriausiu kalbėtoju bus Ameri
kos Legiono Nacionalis Vice- 
Komanderis Edward R. Stir- 
ling. Bus taip pat atitinkamas 
muzikalis programas ir kitokių 
pamarginimų. Įžangos nebus jo
kios ir visi kviečiami dalyvauti.

Šioji Amerikanizacijos Diena 
bus jau 3-čio j i metinė šventė, 
šiais metais ji bus Pittsburgho 
miesto oficialė šventė, nes jų 
tokia paskelbė majoras Corne- 
lius D. Scully.

Amerikanizacijos Dienos iš
kilmių rengimui vadovauja Mr. 
D. W. Powell, Amerikos Legio
no Chairman of Public Rela- 
tions. Rengime taip pat daly
vauja lietuvių, slavų, italų, 
graikų, lenkų, žydų ir kitų tau
tų atstovai.

Šios amerikanizacijos šventės 
tikslas — skleisti Amerikos de
mokratijos idealus netik tarpe 
amerikonų, bet ir tarpe ateivių, 
supažindinant juos su Ameri
kos pagrindiniais demokratijos 
dėsniais, taip pat raginant ko
voti prieš mirtinus demokrati
jos priešus — komunistus, na
cius ir fašistus, žodžiu — prieš 
visų “penktų kolumnų” kurie 
knisasi po Amerikos demokra
tijos pamatais, ypač šiuo kritiš
ku momentu.

Kitas labai geras dalykas, ku
rį Amerikanizacijos Komiteto 
veikėjai yra užsiėmę atlikti, tai 
pagelbėjimas ateiviams nepilie- 
čiams gauti pilietybės popieras.

Korespondentas

SLA 3-čio Apskričio 
Kuopų Pusmetinis 
Suvažiavimas . ’ . • . . ...

SLA. 3-čio Apskričio kuopų 
pusmetinis suvažiavimas įvyks
ta balandžio 27 d., Ainbridge, 
Pa., Lietuvių klubo svetainėje. 
Kada skaitysit šį pranešimų, ži
noma, jau bus po suvažiavifno. 
Jei sveikata pavelys, tai sekan
čiam Pittsburgho Naujienų nu
meriui parašysiu ^suvažiavimo 
darbus. ' Ų *

Šiame suvažiavime bene svar
biausiu reikalu bus rengimasis 
prie' apskričio metinio išvažia
vimo birželio antram nedėldie- 
ny, birželio 8 dienų, Lietuvių 
Ūkyje. Kiek tenka patirti, tai 
virš minėtų dienų jokia kita 
Pittsburgho draugija nieko ne
rengia, kad nepakenkus apskri
čio parengimui. Taip pat viso
je apylinkėje SLA kuopos bir
želio 8 d. susilaiko nuo paren
gimų, kad bendrai galėjus da
lyvauti apskričio išvažiavimų,.

SUVAŽIAVIMU RŪPINA
SI ALIQUIPPA KUOPA
Apskričio suvažiavimu rūpi

nasi SLA 247 kuopa iš Alicju.p- 
pa, Pa. ir tai bus nepaprastas 
supuolimas, nes šiai kuopai su
kanka 25 metai nuo jos įsikūri
mo. Taip pat sukanka 25 metai 
kai ši kuopa priklauso prie ap
skričio.

Trumpai sakant šiame ap
skričio kuopų suvažiavime SLA 
247 kp., švęs savo “dubeltavų” 
sidabrinį jubiliejų™-'

Iš savo pusės linkiu SLA 247 
kp. ir jos veikėjams sėkmingos 
darbuotės ir gero pasisekimo.

SORAI TAI VIS' SOHAI; 
LAIMĖJO ČAMPIONATĄ

Amerikos lietuvių krepšinio 
turnyre, kuris įvyko Homestea
de, balandžio 19 ir1 20 r., čam- 
pionatų laimėjo lilltsių senojo 
Solio lošikai, kurie nusinešė vi
sus garbės laurus supliekdami 
garsiuosius galijotus atvykusius 
iš kitų miestų.

Žinoma kitaip ir negalėjo bū
ti, juk Sohai su savo Lietuvių 
Mokslo Draugija yra senoji 
Pittsburgho lietuvių “sostinė” 
ir kas tai butų buvę, kad mu
sų “sostinės” lošikai butų pra
laimėję.

Reiškia Solio krepšinio loši
kai išgelbėjo Pittsburgho lietu
vių garbės vėliavų daug garbin
giau negu Smetona Lietuvos 
vėliavų.

SVEČIAS Iš CHICAGOS
Kaip kam gal jau ir yra ži

noma, kad šių žodžių rašytojui 
visai netikėtai ir ne lauktai dar
be teko susižeisti ir-vykti į li
goninę operacijai, kuri išlaikė 
lovoje net 14 dienų.

Ligoninėje begulint teko pa
tirti, kad turiu gerų draugų ir 
prietelių, kurie mane lankė. Bet 
vienų dienų teko visai netikėtai 
susilaukti malonaus lankytojo 
iš tolimos Chicagos, tai gra
žaus ir mandagaus jaunuolio 
Juozo Poškos, “JAUNIMO” re
daktoriaus. Žinoma, Juozo atsi
lankymas suteikė man tikrai di
delio malonumo.

Susimildami nenusigąskit, li
goninę jau apleidau balandžio 
20 d. ir nors dar kol kas nesu 
pilnai pasveikęs, vistiek tikiuo
si, kad už keletos savaičių bu
siu pilnai pasyeikęs ir vėl galė
siu stoti prie savo kasdieninio 
darbo.

šia proga tariu širdingų pa
dėkos žodį visiems mano ge
riesiems draugams bei priete- 
liams, kurie mane lankė ligoni
nėje.*-Jūsų apsilankymai sutei
kė man didelio malonumo.

—S. Bakanas

PASKOLA^-““’I n V11ULQ išmokėjimais 
nuo 5 iki 20 metų.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATTON 

OF CHICAGO 
Mokame 3^% Dividendų 

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

Tv«r $1,000,000.00

FOR NEW

PACKARD - CHRYSLER - PLYMOUTH
r 3451
Archer Avė.

Tel.
VIRginia

2332

BALZEKAS MOTOR, SA 
“U WILL LIKĘ US”

11 . ......' ■...■.■JL!'.

4030 
Archer Avė.

Tel.
VIRginia 

1515

LES

Į TurtasVirš$5,500,000.00
Į Apart Apsaugos, Turime (M E n 00(1 flfi 
Į ATSARGOS FONDĄ ViršO^UjUUUiUU

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų
| MOKAME DIVIDENDŲ 3F2%

: — " and , „z, .7ZZZ
Į LOAN ASSOCIATIONofChicago 
Į JUSTIN MACKIEWICH, Pres.
i 4192 Archer Avenue 

VIRginia 1U1

DYKAI Aprokavimas
NEREIKIA NIEKO ĮMOKĖTI, 

36 Mėnesiai Išmokėjimui. 
Tikra lietuvių kompanija.

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

VISI TELEFONAI:
ATLANTIC 4290

CORNER 63RD & JUSTINE.
Southside Member of Aesoclated 

Paini Stores.
BERGMAN’S PAVASARIO 

IŠPARDAVIMAS
malevy, sienų popieriaus ir langų Keldų. 
Ateikite i didžiųjų krautuvų prie Justine 
patvgs kampo ir gaukite dykai sienų 
popieriaus pavyzdini knygų. Dekoruokite 
dabar—mokėkite vėliau pagal BERG
MAN’S naujuoju I-eng-vaus Biudžeto pla
nu. 10 savaičių mokėtis. Ateikite ir pa
klauskit smulkmenų.

Sienų popierių nutrimuoja dykai. 
PRISTATYMAS DYKAI

Esi-A-Bee vidaus Žibanti balta Ir visos 
naujausios spalvos virtuvėms ir maudy
nėms maleva.
Ess-A.Bee Fiat Maleva luboms ir miega
mosioms balta ir 12 spal. Ess-A-Bee 4 
valandų varnlfias gerai dėvisi ir nesidė- 
tnėja baltai vandeny.

GALIONAS
Į Popierių Valyklls arba H. R. H. po <ks 
| Atdara antradieniais, ketvirtad. ir 6eAta- 

čieniais iki 9 P. M.
Tel. PROSPECT 3440

’1.95

SOUTH GENTER PLUMBING & 
HEATING SUPPLY GOMPANY

6 West Garfield Blvd. (staty'irk55thast i

Smulkmenų Krautuvėse

B U D RI KO
FURNITURE ANNEX
Už 60 dienų Budriko Annex turi būt perkelta į naujų 
vietų, į didesnę vieta. Perviršis stako, rakandų, radijų, 
elektrikinių ledaunių. Parlor setų turi bu t parduota už 
sumažintų kainų.

Garantuotas, tvirtai padarytas, gražus
PARLOR SETAS .................................  vertė

Nuolaida už senų setų ................................. $30.00
MOKĖTI TIKTAI ........................................ $68.50

Įvairus pasirinkimas visokių spalvų ir medžiagų pigiaus 
kaip kad perdirbti jūsų sena setą. Ant išmokėjimo po 
$2.00 į savaitę.

Jos. F. Budrik
FURNITURE HOUSE

3409-11 South Halsted Street

ANNEX
3417-21 South Halsted Street

Del sąžiningo radio pataisymo šaukite YARds 3088

BUDRIKO RADIJO VALANDOS:
WCFL, 1000 Kil. nedėlios vakare nuo 5:30 iki 6:30.
WAAF, 950 Kil. nedėlios popiet kaip 4:30.

HAWAIIAN SALŲ. MUZIKA.
WHFC, 1450 Kil. Ketvirtadieniais kaip 7 vai.

TONY LUKOŠIUS
Geriausias Brighton Parko

! DRABUŽIŲ
’: .."^Valytojas

2555 W. 43rd St.
Reikalui Esant šaukite:

Tel. Lafayette 1310

Atrodykite Metus Jaunesni 
NATŪRALIAI ATRODANTI

Daniu Fleitai

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

$050
iJ iki

padarytų 
dentistų.

laisniuotų

Pleitai 
Pataisomi $1

Apkain.
Nemok.

Re j na Bros

Lawndale Deniai Lab.
30 N. DEARBORN—-Kami). 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.

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA x 
— iš stoties —

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vaL vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką Ir kitus Įdomius 

pranešimus. i,.

Garsinkitės “N-nose”
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Užsakymo kaina:
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Metams------------------——
Pusei metų --------------------
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui ----- r«—

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija .......................
Savaitei .. .......... .. ................
Mėnesiui ......  ..................

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: (Atpiginta)

$6.00
3.25
1.75
1.25

Kun. Bolševikų “sovietų valdžia” laikėsi Vengrijoje tik
tai keletu savaičių. Budapešto darbininkai privertė ją 
pasitraukti ir Belą Kun išdūmė į Maskvą. Bet į Vengri-

$8.00
4.00
2.00 _ .............. . _
^JjĮHjos sostinę atmaršavo Romanijos armija ir pasodino' 

valdžion admirolą Horthy su reakcingiausių jų bajorų* 
’ Į klika. ši klika įsteigė žiauriausios rųšies totalitarinę 

75c

INDUSTRUOS REIKALAUJA PATYRUSIŲ 
DARBININKŲ

Naujienos eina , kasdien, Išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė. 1739 S. Halsted St., 
Chicago, III Telefonas Canal 8500.

Metams ------------
Pusei metų -------
Trims mėnesiams 
Dviem 
Vienam

mėnesiams - 
mėnesiui _

Užsieniuose
$8.00 

4.00 
2J5O|

Metams ...------- ...
Pusei metų----....
Trims mėnesiams
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Ar Amerika kariaus?

diktatūrą. Ji “išgelbėjo” Vengrijos žmones nuo bolše
vizmo.

Praėjus dvejiems metams, panašiu budu buvo “iš
gelbėti nuo bolševizmo” ir Italijos žmonės. Maskvos agi
tatorių sukurstyti, šiaurinės Italijos darbininkai ėmė 
grobti dirbtuves ir bajorų dvarus (tiems “revoliucionie
riams”, beje, Benito Mussolini siuntė sveikinimo tele
gramas!). šis judėjimas tačiau susmuko, kuomet paaiš
kėja, kad dirbtuves pagrobusieji darbininkų “sovietai” 
nesugeba pramonės vėsti. Bolševizmo banga Italijoje at
slūgo. Tuomet Mussolini pradėjo organizuoti “fašistų” 
gaujas kovai prieš darbininkų organizacijas ir bendrai i 
$rieš demokratinį judėjimą. Juodmarškinių vadas pasi
skolino iš bolševikų visus “revoliucinius” Lenino meto
dus, bet jisai žadėjo apvalyti Italiją nuo "bolševizmo”.

Karalius atidavė į Mussolinio rankas valdžią, ir šis 
smurto priemonėmis įkūrė savo totalitarinę diktatūrą.

Trečia panašios rųšies diktatūra buvo įsteigta Ispa-

Viešosios Opinijos Instituto (Gallup Poli) pravesta 
anketa, tarp 10 ir 20 d. d. balandžio mėn., rodo, kad 82 
nuošimčiai žmonių Jungtinėse Valstybėse mano, jogei 
Amerika stos į karą.

Tuo pačiu klausimu Dr. Gallup’o organizacija darė 
ateiklausimus keletą kartų pirmiau. Pereitą gruodžio 
mėnesį 59 nuošimčiai žmonių, apie kurių nuomonę buvoĮnijoje. Jos Vadas buvo gen. Primo de Riyera, Ispanijos 
teirautasi, pasakė, kad Amerika dalyvaus kare; o 41 karalius ir armijos generolų klika norėjo su tos dikta- 
nuošimtis pasakė, kad ne. Toliaus, atsiklausimai buvo turos pagalba nuslopinti respublikinį judėjimą krašte, 
daryti sausio mėnesį, vasario ir kovo; ir kiekvieną kar- Bet tas judėjimas irgi buvo vadinamas “bolševizmu”, 
tą nuošimtis žmonių, manančių, kad Amerikai teks eiti nors Maskvos šalininkų Ispanijoje buvo labai mažai, 
į karą, buvo vis didesnis. O paskiausioji anketa, kaip ™ x i . i - • •
t . -• j x 1 x- • -i • oo Tuo gi tarpu, kuomet kūrėsi viena po kitos ivaino-mmeiome, rodo tą nuošimti pakilus jau iki 82 nuosim- v « v? . x • ™ iT L.; , i x j r se salyse tos fasistiskos diktatūros, tai Maskva per sa-cių. Jau tiktai mažiau negu penkta dalis žmonių dar J . . . , ’ v v • iJ x • • -u- i i t - vii. v- vo Kommterno skyrius saukė viso pasaulio darbininkus nėra nustojusi vilties, kad Jungtinėms Valstybėms pa- L .. ; v « v. J ' , . . . r
v ks išvengti karo kovoti prieš fašizmą. Darbininkų mases fašizmo neap-

Aiškiai matyti, kad nuošimtis žmonių, manančių, ^ kadangi fašistai niekino viską, kas yra pažangu, 
jogei Amerika stos j karą, auga tuomet, kai Anglijai ir ^ ypatingu purtomu kovojo pnes darbininkų orgamza- 
jos sąjungininkams nesiseka; ir atbulai - kuomet Ang-F^s Aršiausieji darbininkų engėjai fasistus rėmė kas 
Ii jai sekasi, tai baimė, kad Amerikai teks kariauti, ma-dar labiau dldino darbo zmonili Pries fasis‘
žėja. Pereitą gruodžio mėnesį graikai smargiai mušė ,, . . x • -«x • x- x i -
Italiją. Tos graikų pergalės parodė, kad vienas “ašies” . “*5 sdą masių sentimentą moke-
partnerys yra visai silpnas ir, neilgai trukus, gal būt, 3<> gudnai naudoto. Skelbdamiesi vieninteliais tikrais 
turės kapituliuoti. To rezultate, labai sustiprėjo viltiš faslznia P~ >. Jie orgamzavo kiekvienoje salyje Ko- 

.. , , . , ., . munistų Internacionalo skyrius ir stengėsi paimti į s.a-demokratijų pusėje, kad viena britų imperija galės ap- / . , , m i • k j \ i- -iu;*]™-,, • rzrr - - • n i vo rankas masių vadovybę. Tokiu budu bolševikams pasidirbti su Hitleriu. Todėl tiktai 57 nuos, žmonių Gal- . , _ , . n . ... ™
lup’o anketoje, gruodžio mėnesį, išreiškė nuomonę, kad Klse. e a ysej' o ie ij°je, rancuzijoje, e
Amerikai teks imtis ginklo prieš Vokietiją. koslovakųoje m k) sudaryto dideles savo sahnmkų ar-

■ mijas. Bet, augant bolševikų jėgoms, tose salyse augo
Bet nacių pergalės ’ Balkanuose tą vaizdą pakeitė. įr fašizmas. Fašistai šaukė žmones j savo eiles, žadėda- 

Anglai pasirodė neturį pajėgų sulaikyti Jlitlęrio šarvuo- mi “išgelbėti” juos nuo bolševizmo, ir juos gausiai gel
tąsias divizijas net ir tokiose kalnuotose Šalyse, kaip pg turtingieji visuomenės sluoksniai, kurie bijojo netek- 
Jugoslavija ir Graikija. Amerikos publika iš šito fakto ti savo lobių, jeigu bolševikai pagrobtų į savo rankas 
padarė išvadą, kad Jungtinės Valstybės bus priverstos' valdžią. O bolševikų partijas ir visokius “anti-fašisti- 
eiti britams į talką, šitaip mano jau 82 nuošimčiai Ame- nius” judėjimus tuo pačiu laiku finansavo Maskva, 
rikos žmonių; ir šis nuošimtis paskutinėmis dienomis, ,. Tr t • x- • i i- • x. T j.,-. , . , .. .. j... Pagaliau, Vokietijoje bolševizmas, ir fašizmas taipveikiausia, dar padidėjo, kuomet britų armija pradėjo .v * , ’ . , J J_ ..., ,. . . Z. . išaugo, kad visos demokratines partijos, susinėjusiosbūti evakuojama is Graikijos. L r L i-* t xe x • iv , tj.A . r • a -i kartu, nebegalejo sudaryti pastovios daugumos paria-.Šitas rysys tarpe Hitlerio pergalių ir Amerikos d . V. ..t. . . ° , ....v___ . • ...4 . . i j t x- - vi x k- xi mente (reichstage). Valdžia buvo priversta valdytižmonių įsitikinimo, kad Jungtinėms Valstybėms teks . ' . ... . j -i -x- i v • u /ii a kraštą dekretais. Dirva totalitarinei diktatūrai tapo pastoti i karą, iškelia aikštėn labai svarbų dalyką. Ame- , , , ,. _ ~ n ■,x. . , . J n , įruošta. Kad demokratine respublika greičiau zutų, bol-nkos žmones milžiniškoje savo daugumoje yra nusista-L , . . ... „ ... , , vt^, kad Hitleris nieku budu neprivalo laimėti karo. Jei-1“1’ kune zadej0 lsgelbetl darbo zmones nuo na’ 
gu viena Britanija nestengs jo parblokšti, tai jai turės 21?, ‘
eiti j talką Ameriką. Tuo pačiu laiku Amerikos žmonės 
nenori, kad jos jaunuomenė butų siunčiama į Europos | 
arba Afrikos mūšių laukus. Ji pritars kareivių siunti
mui tiktai tuomet, kai nebus kitokios išeities.

Išeitis tačiau yra tiktai viena, tai — duoti Anglijai 
ir jos sąjungininkams tiek ginklų, amunicijos ir lėktų-1 
vų, kad jie galėtų sumušti nacius. Kadangi Hitleris tuos 
ginklų transportus skandina, tai jie turi būt kokiu nors |. 
budu apsaugoti, ir tai be atidėliojimo.

Tik šitokiu budu Amerika gali išsisukti nuo dalyva 
rimo kare. Kitokio kebo nėra. Todėl “izoliacionistai”, I 
komunistai ir fašistai, kurie agituoja, kad Amerika ne
duotų ginklų ir lėktuvų artglams ir neduotų apsaugos 
laivams, kurie tuos ginklus gabena į Angliją, — didina 
pavojų, kad Amerika bus įvelta į karą. Juo labiau jų ij 
agitacija sutrukdys paramos teikimą Anglijai, juo ma-'! 
žesnė darysis viltis, kad vieni britai laimės karą.

Taigi Lindberghas, senatorius Wheeleris, senato
rius Nye ir jų sėbrai tikrumoje dirba prieš tą tikslą, 
kurį jie skelbia. Jie sako, kad jie nori sulaikyti Ameri
ką nuo karo, o iš tiesų jie stengiasi užkirsti vienintelį 
kelią, kuriuo eidama Amerika gali išvengti karo! Jeigu. 
Amerika kariaus, tai ji galės už tai padėkoti sav.0 izo-| 
liacionistams.

“Gelbėtojai”
.. . .....................

Įvairių spalvų fašizmas išdygo, kaipo “vaistas” nuo 
bolševizmo. Bet tikrumoje jisai nebuvo vaistas. • Jisai 
pats daugiausia prisidėjo prie bolševizmo sustiprinimo. 
Nes ir bolševizmas skelbėsi esąs geriausias ir tikriau-i 
sias "vaistas” — nuo fašizmo.

Pirmiausia atsirado fašizmo valdžia Vengrijoje, 
1919 metais. Ji buvo reakcija prieš teroristinę bolševikų: 
diktatūrą, kurios pryžakyje stovėjo nuožmusis Belą.

ir hitlerininkai, kurie žadėjo “išgelbėti vokiečių: 
tautą nuo bolševikų”, — galų gale, padavė vieni kitiems 
ranką! Respublika žlugo.

Nuo tos valandos fašizmo pavojus pasauliui pasida-- 
j re dar didesnis, ir Maskva ryžosi šaukti į kovą prieš tą 
I baisų pavojų visą žmoniją. Visos demokratinės ir nede
mokratinės šalys buvo rakinamos sudaryti bendrą fron
tą prieš nacius, fašistus ir utilitaristus. O Hitleris tuo 
tarpu šaukė, kad jo svarbiausias uždavinys esąs “išgėlė 

,| bėti” žmoniją nuo Maskvos barbarų. Dėl to, kad jisai 
| pasiėmė tokią “šventą misiją”, tai liberališkų šalių vai-, 
džios nenorėjo pastoti jam kelio. Jisai ginklavosi, skur 
biai ruošdamasis karui. Paskui jisai ėmė grobti silpnes
niųjų šalių žemes —- Anglija, Francužįja ir Amerika ne
darė jam nieko. ' Hitlerio partnerys Mussolini užpuolę 
Etiopiją — demokratinės šalys jo nesulaikė. Paskui. 
Hitleris kartu su Mussoliniu sutriuškino Ispanijos res
publiką — demokratinės valstybės tam nesipriešino.

Pagaliau, kai grobikai pasidarė galingi ir nutarė 
eiti prie pasaulio užkariavimo, tai Maskva, kuri iki to f 
laiko sakėsi esanti vieniinteiė pasaulio “gelbėtoja nuo: 
fašizmo”, — staigia pasirašė draugingumo sutartį su’ 
tais grobikais! Abeji “g^lbėtdjAi” susidėjo i daiktą 
panašiai, kaip kad jie buri? padarę Vokietijoje.

Tik nuo 1931 m. rugį^iūčib mėnesio 23 dienos, kuor* 
met buvo pasirašytas Maskvos paktas, žmonija pradėjo 
suprasti, kad ir bolševikai ir fašistai ją begėdiškai ąp/. 
gaudinėjo. Bet dar ir šiandien toli gražu ne visi tai aiš-j 
kiai supranta. Nesupranti ^net daugelis vadinamų; vals-. 
lybės vyrų. Vieni jų dar ris tikisi, kad nuo Hitlerio iš
sigelbėti jiems padės Stalihas, o kiti — kad nuo Stalino 
juos išgelbės Hitleris. Toidėi ta banditų sąjunga dar ir 
šiandien tarpsta. ' *.

Tiktai tuomet, kai žmonės aiškiai supras, kad boL 
ševikai ir fašistai yra aBiausi žmonijos priešai, o ne 
“gelbėtojai”, tai bus užtikrinta demokratijos pergalė. :

Visą tautą apimąs tyrinėji-r 
mas parodė, jog daug amatų 
reikalauja prityrusių darbi
ninkų, ypatingai rytuose ir va
karuose; yrą užtektinai nepri
tyrusių darbininkų.

Neseniai Socialės Apdrau-' 
dos Tarybos Darbo Biuras 
sąryšyje su Valstijų Darbo O- 
fisais užbaigė tyrinėjimą dar
bo ir darbininkų visose 
dalyse. (

Rasta, jog skaitlius 
patyrusių darbininkų 
mažyn ir mažyn. Suv. Valstijų’ 
Darbo Tarnystė pristato dar
bininkus apsaugos industrijos 
darbams. Ta tarnystė užlaiko 
apie 1,500 piluo-laiko ofisus 
ir apie 3XM)0 pusiau-laiko ofi
sus visoj šaly.

Federalės Apdraudos Admi
nistratorius, p. McNutt, kuris 
tyrinėjimo pasekmes paskel
bė, kreipia visų atidą į faktą, 
jog ne visose apielinkėse ran
dasi užtektinai patyrusių dar
bininkų, o neprityrusių visur 
yra. Daug ūkio darbininkų 

; apleidžia ukius ir ieško darbų 
. industrijų centruose. x ,

Administratorius nepataria 
darbininkams vykti iš vienos 
valstijos į kitą. Jiems pirmiau 
vertėtų susinešti su valstijos 
darbo ofisu, kur ketina vykti. 
Iš ten sužinoti vietos aplinky
bes. Kai kuriuose industrijų 
centruose gyvenimo aplinky
bės labai blogos, nėra namų 
ar kitų gyvenimo vietų dar
bininkams ir jų šeimoms, nėra 
patogumų.

Kuomet patyrusių darbinin
kų nepriteklius kenkia darbą 
kai kuriose įstaigose, bet ant 
kiek padėjimas lieka geresnis 
su amatų lavinimo kursais 
kurie darbininkus prirengia 
spccialiams darbams saugu-, 
mo industrijose. Seni darbi
ninkai, kurie jau seniai atsta
tyti nuo darbų, iš naujo lavi-, 
narni, ir kitos įstaigos dalina 
tarpe kelių darbininkų darbą, 
kurį pirmiaus atlikdavo vie
nas gerai išlavintas darbinin
kas.

Darbo padėtis greitai kei
čiasi. Bet šiuo laiku ji sekau-, 
ti—-
Nauja Anglija ir Neta Y orkas.

(Maine, New Hampshire, 
Massachusetts, Vermont, Con- 
neetieut, Rliode Island ir New’ 
Yorkas).

Čia su pastatymu naujų ka
reivinių abazų, naujų namų; 
pastatymu ir įstaigų išsivysty
mu kelios valstijos praneša, 
jog joms reikalinga daugiau' 
visokių rūšių darbininkų sta
tybai,. Ypatingai šios valstijos 
reikalauja prityrusių metalo1 
darbininkų.

Atlantiko Valstijos.
(Ncw Jersey, Delavvare, Ma- 

ryland, District of Columbia, 
Virginią, West Virgin i a, Ken- 
tucky, iš Pennsylvanijos uė-į 
ra raporto). ;

Reikia pątyrushj ir pusiau-: 
patyrusių darbininkų ypatto 
gai mašinistų, įrankių ir muš
tuvų darbiiiiįjnkų kaip ir paty
rusių darbininkų prie orlai
viu laivių budavojimo, plieno 
ir liejyklų indpštrijose.

Didžiulių Ežerų Valstijos į 
(JHinpis, Jdadiana, Ohio, Wįs-; 

con^in. Nėra raporto dėl Mi- 
chigaai). ,

Reikią daugiau darbininkų: 
prie naujų fąbrikiįJ
kareivinių abazų, naujų nalinų- 
ir įstaigų. ‘

■čia isdįrbyS’tes ir laivų sta
tymas reikalaujia prilyrJUsdų 
darbininkų. Per visą šitą Gai
lies dalį reikia mašinistų įran
kiu ir muštuvų darbininkų, 
kaip ir darbiniukų mašinų į- 
rank’ių» metalo, medžio ir ki
tuose amatuose. ' ;

dabartinių laiku yra užtek*;

šalies

tautos 
eina

tinai pusiau prityrusių ir 
patyrusių darbininkų.

Pietinėse Valstijose.
(Alabama, Arkansas, Flori

da, Georgia, Louisiana, Mis- 
sissippi, Norlli Garolina, South 
Carolina ir Tennessee).

Reikia darbininkų statybos 
projektams privatiškiems ir! 
valdiškiems. Nekurtoms vals
tijoms reikia patyrusių darbi
ninkų, kaip dailydžių, metalo, 
darbininkų ir plytų mūriniu-.

Jei ibjsuranoe reik, pąs
Dr. P. Vileišį EIK

Dfe. P. VILEIŠIS
AjMIovm

Prudential los. Co. <of America i 
175 W. Jackson HAR. 2506
... . JSame Mevark. X X * 
4432 S. California Avė. LaL 6771

Oklaho-

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

5216 S. Halsted St VICtory 4965
Stogus, rynas, stoglangius ir. 

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

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

and LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS, 8oc.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

yra uz- 
ateityje,

f

Audinių industrijos vystosi 
'ir reikalauja patyrusių darbi
ninkų. Visos laivų vietoš netu
ri gana darbininkų.

Pietvakari ų 1 Valstijos.
(Kansas, Missouri, 

ma ir Texas-.
Darbininkų viskam 

tektinai; tikima, jog
gal jų pritruks. Už kelių mė
nesių daugiau darbininkų bus 
samdoma pastatymui pilių,, 
kariškų kvatierų, skridimo 
laukų ir orlaivių industrijose;' 
reikės daugiau darbininkų 
prie drabužių gaminimo, ma-. 
šinistų ir fcTlų aukštai išlavin
tų darbininkų.

Šiaur-Centralės Valstijos.
(Iowa, Nebraska, North Da- 

kota, South Dakota ir Min
nesota).

Čia darbininkų yra užtekti-1 
nai. Vietiniai darbininkai 
samdomi prie įvairių statybos 
darbų.

“Rocky“ Kalnų Valstijos.
(Arizona, Colorado, Idaho, 

Montana, New Mexico, Utah ir 
Wyoming).

Čia daugiausia reikia ūkių 
darbininkų, nes daug darbi
ninkų iš čia išvyko dirbti sau
gumo industrijose, kur algos 
geresnes. Nauja Meksika re-i 
portųoja. jog ji gali vartoti’ 
daugiau darbininkų jos vatos 
laukuose ir aliejaus apielin- 
kėse.

Arizonoj reikalauja restora
nų darbininkų.

Idajio reikalauja fabrikams 
darbininkų.

Wyo.ming su statymu armi
jos abazų reikalaus patyrusių 
darbininkų.

Pacific Valstijos.
(Califomia, Oregon, Wash- 

ington ir Nevada).
Daug saugumo industrijų 

randasi šioje apielinkėje, ir 
reikia patyrusių mašinistų, į- 
rankių ir šautuvų darbininkų, 
suleidėjų, metalo darbininkų, 
prie orlaivių, laivų budavoji- 
mo ir panašių industrijų. Rei
kia dailydžių, .cemento apdir-

Kai kurios orlaivių įstaigos 
praneša, jog jos galėtų varto
ji gerus autoipobilių mechani
kus, kurie fiziškai tinkami ir 
<gajj skaityti “biuepriiits”.

FLIS.

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

PEOPLES 
Hardware & Paint Co. 

1901 WEST 47th STREET 
Tel. LAFayette 4139

STATOME NAUJUS
NAMUS
■fa....*“1 2= - £

• 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

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St
Šaukit Tel. VICTORY 006« '■

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo- 1 
derniškomis užlai
domis ir Hpllywood 
šviesomis. D a r b a.s : 
garantuotas.

420 W- «3rd St 
Tel. ENG. 5883-5840

DOMINIKAS KURAITIS — Savininkas
AGENTAI

Jonas Rodinas, Jonas Jąsinskas
Ant. Labanauskas, H. Rajevrski 

“Shorty”

BUICK SALES
VlENINTfiLfi LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

VIETA:NAUJA

907 Wesi 35tli Street, Cliieago
Telefonas: LAFAYETTE 2022 • Rez. Tel. VICTORY 2499
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1

NAUJIENOS, Chicago, III. Pirmai, balandžio 28, 1941

Illinois - Indiana™ MicSii^ai•4 Wisconsm Žinios į
Karo Kontraktai 
Dirbtuvėms, III., 
Mich. ir Wis.

Company,

Company,

Products

Ra-

I $25,913.
j Olympic Glove 
Champaign, $14,136.

Illinois Glove
Champaign, $78,952.

Damascus Steel
Corporation, Rockford, $5,200.

Ahiminum Products Com
pany, La Grange, $8,400.

Rockford Machine Tool Co., 
Rockford, $12 869.

Didelius Užsakymus Gavo 
cine, Wis., Rockford, Holland,

Michigan.
NVASHINGTON, D. C. —Pa

skutinėmis dienomis karo ir 
laivyno departamentai pasky
rė kontraktus šioms firmoms 
Illinois, Wisconsin ir Michi
gan valstijose:

Holland-Racine Shoes, Ine. 
Holland, Milh., $79,125.

NVeyenberg Sboe Manufac- 
turing Co., Milwaukee, Wis., 
$208,125.

J. I. Case Company, Racine, 
Wis., $165,080.

Illinois Firmoms.
Williams Oil-o-Matic Heat- 

ing Corporation, Rloomington, 
$11,600.

Mutual Wheel Company, 
Moline, $1,743.

National Refining Compa
ny, iPeoria $1,269.

Buda Company, Harvey,

General Motors
Ginčas Atiduotas
Ginklų Tarybai

Iowiečiai Pirmieji Stovyklon

Rėpkite Lietuvišką 
| Žyduką,

NAtTHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR
CO.—VVHOLESALE

4707 S. Halsted St.
Tel. Poulevard 0014

i

$
'U

:+

<■
, y.

Abi puses prižada kooperuoti
DETRO1T, Mich. — Wash- 

ingtono administracija atidavė 
specialei ginklų pramonių dar
bo tarybai ginčą dėl sutarties 
tarp General Motors ir CIO Au
to Unijos.

Ginčas priėjo krizio, kai 60 
lokalų 61-noje G. M. dirbtuvė
je autorizavo unijos viršinin
kus skelbti streiką.

700 mil. dolerių karo 
kontraktų

Abi pusės prižadėjo koope
ruoti su darbo taryba, kad ne
prileisti prie streiko, jei gali
ma. Streikas žymiai pakirstų 
Amerikos ginklų produkciją, 
neš G. M. turi kontraktų už 
apie $700,000,000.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3Tofjn $. Puteikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

..     II   I ' I I ' I

DIENĄ IR NAKTJ
Visi Tel. YARDS 1741-1742 

4605-07 So. .Hermitage Avė, 
4447 South Fairfield Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727 
irx Ir ~ į KOPLYČIOS VISOSE 
L/yilal CHICAGOS DALYSE

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

Su POVILU SALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI
Chicagos. 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Diena 

ir Naktj
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street f 710 West 18th St.
___________________ Telefonas YARDS 1419.__________________

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lltuanica Avenue

YARds 1138
YARds 1139

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 168th Street TeL Pullman 1270

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lltuanica Avenue Phone YARds 4908

ANTHONY B. PETKUS
Phone GROvehill 0142 

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

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

NACJIENU-ACME Teleptioto
Iowa valstijos kariai pirmieji atvyko į baigiamą statyti didžiulę Fort Leonard 

Wood stovyklą, Missouri valstijoj. Kada stovykla bus visiškai užbaigta, tai ji 
sutalpins apie 60,000 karių.

je profesionalis “gunmenas” nu
šovė eks-kalinį, prie Paulina ir 
Monroe gatvių. Užklupęs gat
vėj 56 metų Joseph Todd, pik- 
tadaris suvarė jam kelias kul
kas į galvą, ir dingo automo
bilyj.

Bijodami keršto, įvykio liu
dininkų nei vienas neapsiėmė 
liudyti apie žmogžudžio išvaiz
dą.

“Perdaug žinojo”
Todd, gyveno ad. 1822 Jack- 

son bulvaras. Jo kambaryj po
licija rado šautuvą ir kelis re
volverius. Spėja, kad jisai bu 
Vo nužudytas, nes “perdaug ži
nojęs” apie įvairius piktada
rius.
Tebeieško Gorczak’o Užmušėjo

Policija kol kas nėra išaiški
nusi kokiais motyvais pereitą 
trečiadienį buvo nužudytas An- 
ton

buvęs Capone gengsteris, Mur- 
ray Humphreys, bet kol kas iš 
jo nieko neišgavo.

Mirė Atėjusi 
Į Svečius

Pas draugus pasisvečiuoti, 
adresu 3919 West Adams street, 
atėjo 57 metų Mrs. Anna Ko- 
men. Staigiai krito negyva.

Daktarai spėja, kad mirties 
priežastis buvo širdies liga. Ve
lione gyveno ad. 1536 South 
Kildare avenue.

Gorczak, townoflakielis, dir- 
vienai rūbų valymo firmai, 
užpuolikai jam sudaužė gal- 
buožėmis krautuvėlėje, ne-

Du 
va 
toli 63-čios ir Ashland avenue.

Kamantinėjimui yra suimtai

Registruos 21 Metų 
Vyrus Armijai 
Apie Birželio 14

Išrinko Teisėją 
Scheffler’i 
Sonsteby Vietai

tarp
Juos taipgi žada šaukti 

tarnybon

SOUTH BEND, Ind. — Leit. 
Col. Lewis B. L. Hershey, vei
kiantis karinės prievolės direk
torius, pareiškė, kad apie birže
lio 14 (tų dienų išpuola Vėlia
vos šventė) armija registruo 
visus vyrus, kurie suėjo 21-rųus 
metus po pereitos registrącijbš, 
kuri įvyko spalių 1'6 d.

Jis apskaičiuoja, kad tekių 
vyrų yra apie 850,000. Jie taip
gi bus šaukiami karo tarnyba: 
bet kol kas nežinia kokioj: 
tvarkoje.

Chicagos miesto teisėjai, 
jų ir J. T. Zuris, pereitos sa
vaites pabaigoje išrinko Ed- 
ward S. Scheffler’j laikinuoju 
municipialio teismo vyriausiu 
teisėju. Jisai užims vietų nese 
niai mirusio* John J. Sonsteby.

Bando Išaiškinti
Tris Žmogžudystes
Chicagoje

Nauja “Gengsterizmo”
Epidemija

Policija turi ant rankų tris 
neišaiškintas žmogžudystes, ku
rios įvyko tikrai “gengsterišku 
stiliumi”.

Vėliausia gal paprastų plėši
kų, bet greičiausiai gengsterių 
.auka buvo 65 metų karpento
ris, Gust R. Lindblom, kurį ke
li revdlvėHo ‘šūviai užmušė ei
nant iŠ' garažo į butų adresu 
7111 Langley avenue.

Kadangi prie kūno nebuvo 
pinigines, tai spėjama, kad mo
tyvas buvo apiplėšimas.

20 Liudininkų
Beveik 20 žmonių akyvaizdo-

LIETUVIAI

Tebestreikuoja 
Milwaukėj

MILWAUKEE, Wis. — 
stangos likviduoti streiką Evin- 
rude Motor Company dirbtu 
vėje dar nedavė rezultatų. Dėl 
didesnių algų pripažinimo ir 
geresnių darbo sąlygų Streikuo
ja apie 500 darbininkų.

Streikui vadovauja C. I. O.

Tebeina Streikas 
Monsanto Dirbtuvėj

MONSANTO, III. — 750 ĄFL 
darbininkų tebestreikuoja dėl 
unijos pripažinimo didelėje 
Monsanto chemikalų dirbtuvė
je. Streikas tęsiasi antra savai
tė.

Šioje dirbtuvėje dirba nema-

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT

LIETUVIS

Praktiška suknelė 
14, 16, 18, 20;

No. 4731 
Sukirptos mieros 
taipgi 32, 34, 36, 38, 40 ir 42.

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.
Daugely) atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru
Teikia Zuitas A pi' Paren

gi m uk.

Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
parengimų Informacijų Biurą

Draugijos, Kiiubai ir viso
kios įstaigos prašomos praneš- 
■ i “Naujienoms” dienas savo 
oarengimy. Taipgi ir rengėjai, 
»irm samdymo svetainių, pra 
<om? kreiptis i “Naujienas” 
<ad nesusidurti su kitais pa 
rengimais ir išvengti nepagei
daujamos konkurencijos, ši 
patarnavimą “Naujienos” t<u 
kia nemokamai.I

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Akinių DirbtuvėOfisas ir
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

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

Čia (dedu 15 centų ir prašau 
atsiųsti man pavyzdį No......... „..

Mieros ..... ............. . per krutinę

Dr. Kari Nurkat
(NURKAITIS)

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

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

Yards 3089

KITI LIETUVIAI DAKTARAT
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. .TENKINS
(Lietuvis)___

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo
7_ 9 vn] vakaro ir nagai sutarti.
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

DR. 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

Ofiso Tel. VTRginia 0036
Rezidencijos Telefonas:

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos:

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

nuo

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

A. Montvid. M. D.
West Town State Bank BIdg.

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

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

šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

DR. STRIKOL’TS
Gvdytoias ir Chirureas
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

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.

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)
31

(Miestas ir valstija)

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.)

DR. BRUNO J.
ZUBRTCK’AS

GYDYTOJAS Hl CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

ninio nagai susitari^a 
Telefonas Hemlock 7809. 
Namų tel. Republic 4688

DR. HERZMAN
TŠ RUSIJOS

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

Gvdo staigias ir chroniškas ligJS 
vyru, moterų ir vaikų pagal nau- 
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus, » į

Ofisas ir Laboratorija y C
1034 W. 18th St.. netoli Morgan St

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

10—12 vai. ryto, nuo 2 ikiNuo
4 vai. poniet ir nuo 7 iki 8:30 vai
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 1? 

valandai diena
Phone MTDWAY 28R0

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

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

Dentistai
4740 SO. ASHLAND AVENUE 

(Virš Andes Candies krautuvės)
ŽEMOS KAINOS 

Mokėkit Per 18 Mėnesių
10 ryto iki 8 v. vak. YARDS 2U8

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3)33 SO. HALSTED STREET
Tel. CALumet 6877

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

Room 2014
Vai.: nuo

3149 SO.
TeL

Tel. STAte 757? 
0:00 iki 11:00 ryto. 

HALSTED STREET 
VTCtory 267®



pįymad., balandžio 2$, 1941
4 VESTUVES BĮJVO PRAŽIOS IR LINKSMOS, 

LAI w. RUNA IR JV GYVENIMAS

naujienos. Ckkago, m
venimas. O jų tėveliams linkiu 
kantrybės pergyventi susijau
dinimo laikotarpį. —Draugas.

j

Iškilmingai Apsivedė Wąlter Valentas 
ir Va|ęrųą Ladigiųtč

Sekmadienį, balandžio 20 (į., 
apie kefyirt^ valandą po pietų, 
Hawthprnę Coinmųm'ty Hali 
safeje, 52n<| Ąvę. ir 29tli PL, 
Cicerp, III., įvyko labai iškil
mingos vestuvių ceremonijos.

Zųris atliko apeigas
Teisėjas ?uris suteikė laisvą 

ciyi|į šliubą jauniesiems Waite- 
rui Vąlęntai ir Valerijai Ladj- 
giutęi. Sųlė buvo puikiai išpuoš
ta — takas baltu divonu išklo
jus, žaliomis painiomis ir bal
tomis gėlėims šonuose.

Teisėjas Zuris pnsaikino jau
nąją Valeriją ir jaunąjį Walte- 
rį “amžinai gyventi ir vienas 
kitą mylėti”. Inžinierius J. M. 
Byanskas skambino pianą; p-lę 
Aldona Grigonis, pasižymėjus 
dainininkė, sudainavo pritai
kintas vestuvėms dainas. Sve
čių buvo pilna salė. Visi buvo 
kviesti.

Filmus nutraukė; 7 *>: I. • . ; >

Pirmą sykį teko matyti ves-

ALEXANDRAS KIELLA 
Gyveno 3041 W. 53rd PI. 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 27 d., 5 vai. ryto, 
1941 m., sulaukęs .pusės amž., 
gimęs Liet., Ukmergės apsk., 
Traupiu parap., Zirlių kaime. 
Amerikoj išgyveno 32 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
3 ' dukteris, Marijoną Vasi
liauskienę, žentą /Tadeušą, 
Anastaziją Lotton, žentą Iwan 
ir Mikaliną ir sūnų Mykolą 
—3 anukus, seserį Teklę Va
siliauskienę, švogerį Petrą ir 
daug kitų giminių.

Priklausė prie Liet. Piliečių 
Kliubo, ir Ukin. Draugijos. 
. Kūnas pašarvotas kopi., 
2314 W. 23rd Pi. Laidotuvės 
įvyks trečiad., balandžio 30 
d., 9:00 vai. ryto iš kopi. į 
St. Gall’s bažnyčią, 55th ir 
Kedzie, kurioje atsibus gedu- 
lingd£”pamaldos už^Veifonto 
sielą, , o iš ten bus nulydėtas 
I Š$L Kazimiero kapines.

Viąi a. a. Alexandro Kiellos 
giminės, draugai ir pažįs
tami e?at nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
Suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Dukterys, 
Sūnūs; žentai, Anūkai, Sese
rys ir švogeris.

- Laid. Direkt. Lachawicz ir 
Sūnus, Tel. CANAL 2515

tuvėse, kuriose tiek daug pa
veikslų butų traukę. Paveikslai 
buvo nutraukti visų svečių, fo
tografai nuėmė ir spalvuotus 
filmus, tacl bus matoma kaip 
sveikino jaunavedžius jų gimi
nes, draugai ir visi svečiai.’

'** ' * % » ... *■'*,*

Jaunąją Valeriją palydėjo į 
vedybas Beatriče Mockiutė kai
po “maid pf honor”, Jo$ephine 
MiĮleriutč, Lydia Kelliutė ir 
Frances Lątvėniiitę.

Iš jaunojo pusės buvo EčĮ- 
ward Valentą (Rockford), kaį- 
pp‘“best jpąp”. Dr/^tąnley ją- 
kubs, Ernest Petronis ir Anta
nas Burbą, Waukegan.

Daug svečių iš Rockford
Vestuvių polikis įvyko toje 

pačioje svetainėje. Svečių buvo 
iš abiejų pusių apie 400. Šią 
puotą surengė Valerijos ir WaL 
terio tėveliai, draugai Ladigai 
ir Valentai. Iškėlė labai puoš
nias, vaišingas vestuves. Stalai 
buvo krante apkrauti gardžiais 
valgiais ir įvairiais gėrimais.

Daug svečių buvo iš Rock- 
fordo, taip pat ir* chieagiečių. 
Drg. Ladigai turi daug gimi
nių ir draugų ir pažįstamų, nes 
juodu abu yra malonaus budo 
žmonės. '

Buvo Daug Visokių 
Dainų, Buvo Ir 
Surprizų

Gerai Pasisekė žagarte^i'y 
Lietusių Kliubo Vakaras 

« » « , » •

Pereitą sekmadienį, bal. 20 
d., VVest Side svetainėj, prie 
23rd Place, įvyko žagariečių 
Kliubo vakaras su programų. 

S J , K » •

Dalyvavo: Cicero Moterų
Aguonėlių Choras iš šešių gra
žiai, vienodai pasipuošusių biq- 
terų — dainavo dvejais atve
jais po kelias daineles, iabąi 
vykusiai ir harmoningai. , • . /

Dvi jaunos mergaitės gra-
"X y .. .. * f

žiuose kostiumuose pašoko po 
du kliasiškus šokius, šoko De- 
lora Jasučiutč ir Marion 
laitytė, akompanuojant 
Adelai Bačkauskaitei.

Ką Jus Manote Apie 
Tai Brighton- 
pąrkiečiaį? REAL £STAT|E FOR 

Namal-žemė Pardrfv

Tas
Ne?

Juk Mums Turėtų Tekti 
“Naujienų” F^ackardas, Ar

Ką jus manote Brightonpar- 
kįęčiąi. .Juk tas “Naujienų” 
Packardas tuyi Įękti brighton- 
parkiečiams, nę kitąip. Kad už
tikrinti Brightonparkiečiams 
Packardą, ręikąlįnga išplatinai 
kuodaugiausia tikiętų. O jų gą- 
lima išplatinti labai ęląug; to
dėl kad jie tik vienas dešimtu
kas.

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-Darbininkių Reikia

GERI DARBAI GERA
mokestis

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

7 PARK
6306 Cottage Grove. Bank Bldg.

VAIKINŲ IR MERGINŲ 
100 vaikinų ir merginų reikalinga 
išmokti dirbti ofiso arba fabriko 
darbą. Nereikia patyrimo—algos nuo 
$14 iki $1$. Visi darpaį garantuoti* 

TR1 ANGLE AGENCY
25 E. Jackson Blvd. 13-to Aukšto

Vienintelė duktė
Panelė Valerija yra malonį 

ir pavyzdinga lietuvaite. Kalba 
gražiai lietuviškai. Ji draugų 
S. ir J. lladigų vienintelė duk
relė. '

Vestuves Įnivo jaukios ir 
smagios, tatai lai būna links
mas ir smagus jaunavedž ų gy-

n ?

Duetas Iš Operetės

Dve- 
p-lei

Buvo ištrauka iš “Kaman- 
krečio ir Malūnininko” opere
tes. Sabuko rolę vaidino Rok^s 
šniukas, o Petronėlės rolę — 
Frances.

Buvo sudainuotas sesučių Ža-: 
gariečių M. Meravičienūs ir R. 
Norkienės duetas iš kelių dai
nelių. Labai sklandžiai. K^ipo 
iš mylėtojų, geriau nei nerei
kėjo.

Taipgi
Frances,
tartinai padainavo kelias dai 
neles su geresnėmis melodijų 
mis.

Jau Pyi Išplatino
Vienas geras draugas L. K. 

jau išplatino 2 knygutes. Saį- 
ko, kad jis būtinai' turės tą 
Packardą gauti, kad ir 10 kny
gučių reikėsią išplatinti. Bet 
yra ne vienas geras draugas L. 
K. Yra jų ir daugiau, kurie no
ri fp Tąckardu, ir ’Kavį ■' pasi- 

^aujienų Fon-
(jpi'iąi prakilnus tiksiąs.

ĮoęJėĮ neatidęliolęipi, o Eadę- 
aMį a>r

OBERHIDE GOAL CO. jau 68 
metai kaip biznyje, nori vyrų ąr 
moterų agentu/ dėl anglių pirkimo 
kostUniefių,' commission mokamais 
ant naujų ir senų kostumerių; ge
ra ateitis tiems, kuHę nori dirbti, 
darbas: per visus' metus, mokestis 
bus apspręsta’, kaip atsišauksite.

1335 W. Potomac Avenue. 
BRUnsvvick 3300.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE ! 
Autoiinobiliai ir Trokai Pardavimui

PARDAVIMUI Dodge 1941, 4 du
rų Sodan. Atrodo kaip naujas. Ra- 
dio ir apšildytuvas. Klauskite CARL 
WA1NORA, 3209 So. Halsted St., 
ViCtory 1717.

dr-stęs

buvo duetas Rapolo ir 
katrie labai, labai su-

Padarė Siurprizą

REIKIA SINGLE NEEDLE 
ratorių- — “Zig-^ag pinking” 
bul/ moterų apatinėms. r 

" NATIONAL,
1022 West Roosevelt Rd. 

r » • •1* ’ ••• * , •

‘Zig-Zag pipjcing” 
apatinėms.

opė- 
dar-

RĘIKALINGA PATYRUSIŲ mo
terų prie - marškinių ir kitų davi
nių rūbų .presų operatorių ir piarą- 
kinių l finišėrių. ’ 2442 N. Harlem 
Avė. Imkite Strand Avė. gatvekd- 
fį ikį Harlemr Avė.

REIKALINGA PATYRUSIŲ ope
ratorių dirbti kišeniams dėl gerų 
(Ciistom Coats)', taipgi reikalingas 
geras preserius dėl kelnių.

JOHN HARPĘR CO., 
222 W. Monroe, 6-tas aukštas.

RĘĮĘAJ4NGĄ DARBŠTI MER
GINA dėl bendro namų darbo, gy
venti, geri namai. $12.00.

LAWNDALE ' 2522.

REIKALINGA MERGINA 18-4p 
dėl bendro namų darbo, gyventi/

163 N. Linden Avė.,
Oak Park. VILlage 5961.

REIKALINGA PATYRUSIŲ ope
ratorių dėl (waiters aprons). Room 
309, 1217 W. Washington Blvd. ’

JAKŠTAS

1

ANTANAS
Gyv. 4425 So. Rockwell St.

X- r f*? ' ?? ■ \ V?* • •

Persiskyrė su šiuo pasaulių 
balandžio 26 d., 6:55 v? vak., 
1941 m., sulaukęs 46 m. amž., 
gimęs I^asemrų apskr., šidla- 
vos parap., Kušeliškių kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Apoliortią, po tėvais 
Sakalytę, dukterį Eleanor, 
draugus ir pažįstamus; Liet.: 
motiną, 2 seseris, brolį ir jų 
šėimynas.“

Priklausė prie Dariaus-Gi
rėno American Legion.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
kopi., 3319 Lietuanica Avė. 
Laidotuvės įvyks trečiad., ba
landžio 30 d., 8:00 vai. ryto, 
iš kapl. į šv. JUrgio* parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į $v. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano Jakšto gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą. Nuliūdę lie
kame: MOTERIS, DUKTĖ

Laid. Direkt. S. P. 
Tel.“ YARDS 1138-11

NESTORAS ?GIRDWAINIS 
Gyv. adr. 3223 S. Halsted St.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 25 d., 4:00 vai. po
piet, 1941 m., sulaukęs 60 m. 
amž., gimęs Liet, šaulių ap
skrity, Žagarės parap. Ameri
koj išgyveno 28 metus.

Paliko dideliame nubudime 
motęrį Domicėlę po tėvais 
Tamošiūnaitę, sūnų Nestor, 12 
‘metų, 2 švogefįuš Jurgį ir 
Kazimierą“' Tąfnosiuųus,' švo- 
gerką Pauliną ’ ir švogerį An
taną Simijonus ir jų dukterį 
Sophie ir daug kitų giminių.

Priklausė .prie Teisybės My
lėtojų Dr-jos.

Kūnas pašarvotas Ant. M. 
Phillips kopi., 3307 Lituanica 
Avė. Laidotuvės įvyks antrad. 
bal. 29 d-, 1:00 vai. popiet. Iš 
koplyčios bus nulydėtas į Lie
tuvių Tautiškas’ kapines. '

Visi a. a. Nestoro Girdwai- 
nio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikihimą.

Nubudę liekame:
žmona, Sūnūs, švogeriąi, švo- 
gčrkos ir visk Gimines'ir pa
žįstami.

Laid. Direkt. Antanas M. 
Phillips, Tel. YARDS ’4908.‘

PADĖKAVONĖ

A. a. KOTRĮNA DAUNIS, 
po tėvais Žinkęvičįųtė* *

kuri mirė bal. 18, 1941 m., 
1:4U vai. ryto ir tapo palaido
ta bal. 21 d., 194.1 m., 
v. p/pįet, o dabar ilsis Tau
tiškose kapinėse amžlnąi nu
tilus ir negalėdama atši'dėka- 
vot tiems, kurie suteikė jai 
paskutinį patarnavimą ir pa
lydėjo ją į ' t‘4 heišVengiarhą 
amžinybes vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jos prasiŠalinimą iš mu
sų tarpo, reiškiame giliausią 
padėką dalyvavusiems laido* 
tuvėse žrhonėms ir' suteiku
siems vainikus draūgamš.

Dėkavojame graboriui An
tanui M. Phillips, kuris savų 
gerti ir mandagiu patarnavi
mu garbingai' nulydėjo jų į 
amžinastį, o murhš palerigvi- 
no perkęsti nuliūdimą ir rū
pesčius; dėkavojame biblijos 
Tyrinėtojų dr-jos n'arialns ūž 
paskaitas laike šermenų ir 
laidotuvių, ir pagalios, dėka
vojame visiems^ dalyvavu
siems laidotuvėse įmonėms, o 
tau musų'1 mylima' KdtHna 
Daunis, sakom#:” ilsėkis šal
toj žiemėje. ‘ ' ' - •"* - - **** •- ’ ■

i'
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PERKAM, parduodam ir mainom 
namus, lotus, farmas ir biznius. 
Turime didelį pasirinkimą namų 
pirkti1 *už cash arba mainais: Norinti 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa- 
|arnąvimo šaukite:
PAUL M? SMITH & CO.
• REAL ESTATE LOAN&—

TėL YARDS 1001.

PARSIDUODA 5 KAMBARIŲ 
mūrinis bungalow su flatū beismen 
te. “Stoker” šiluma, apleidžia mies
tą. Atsišaukite vakarais' Mrs. Spe- 
cial, 721Q So: Fajrfiekl Avė. Repub- 
lic 5535.

PARSIDUODA 2 aukštų, muro, 
su krautuvė' ir 6 kambarių fliatu. 
Kreipkitės: 7007 So. Racirie Avė.’

Geriausiai man patiko ir bu
vo suloštas vaizdelis iš “Kamin
krėčio”. Man buvo siurprizas 
pirmą syki matyt lošiant Ro
ką šniuka ir Frances. Jie be
turį baisus ir gerai nur 
šimaną apie uzsilaikyiną sceno
je. Todėl jų pasirodymas buvo 
vakaro pažiba.

žmonių buvo daug, bet galė
jo būti ir daugiau. Visi gražiai 
linksminosi ir daug šokp.

DR-STĘS TAUTIŠKA GARSUS 
vardas lwt. ir Lietuvaičių 
VALDYBA 1941 METAMS: Pirmi

ninkas— Pęter Ukockis, 2539 W. 
46 PL; Pifrh’; pageli).'— $t Vai- 
tikąjtis. “350ę W."‘61st St; Nut. 
rast/—į. Yųskeąas, 2547 W. 45th 
St; Fip. ' mt^LBrdrio- Jiideiko, 
4512 S. Wopf St.plžd—R- F-:Pik
turna/ 14'25’, W1 45th St.; Kasos 
gl<5b.: Frank Weūskus,' 2Ų39 W. 
43rd St.,'” Ant. jVonaitis, 5542 S. 
Talmafi Avė.: TrUŠteė — J.Yuš- 
kė'ti^s, v2047 W. 45th‘St; Ligonių 
apiėkunąk’ 1 'F-1 CzeSna, 45Q1 
S. Paulina St.; Auna Pikturna 
1425 W. 45th St.; Maršalka — J. 
Yucikas, 4624 S. Mozart St

■Beveik Tragedija 
Žvėrynu

Urookueldo ^yęryne įsiutęs 
dramblys vos nęnųdurū sąyp 
sargą, Georgę Lewįs’ą. Užkule 
jį (dramblys sveria ąpię 6' fo
nus) ir ėmę badyti iltimis. Lew- 
is išsigelbėjo kirtęs milžiniš
kam gyvūnui kumščiu į akį ir 
skubiai įšsjritęs jš po ilęįlĮ, J<ąi 
draipbjys dėl smūgio ąalvą |;ru 
putj1 pąjk^e.“ ' "

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
baįaHdžfo'^4 d*, il:Į$į vai.' va
karo, 1941 - m.) sulaukus pusės 
amž., gimus Lietuvoj, Taura
gės apskr., Kvėdarnos miest. 
Amerikoj išgyveno 28 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
2 dukteris ir sūnų, Alice Ny- 
guist ir vyrų”“!^dwfri, Emijy 
ir Richhręl;’ pį'ussesęrę' Magda
leną ^lązutienę, ' Ludoviką 
Skrabuliėnę, ’^Usbrolį Kaži- 
mierą Girkantd; pusseserę Ka
zimierą Stalnčniėnę, Lietų- 
vpj—tetą Oną K^ikutienę, pus
seserę Barborą Ramanauskie
nę ir du pusbrolius Kunigą 
Aloizą Jaunis ir Zigmą Jau
nis ir kitas gimįpęs, draugus 
ir .pažįstamus.

Kūnas pašarvotas 6812 So. 
Western AVef ’ Lą|dotuves į- 
vyks antrad., baląndži6' 29 d., 
10 vai. ryto iš kopi? į St/’An- 
drian’s 70 ir Wasntena\V, ^aį- 
rap. bažnyčią, kurioj jį atsibus 
gedulingos pa{daldoš' Už ve
lionės sielą, o is ten bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kap.

Visi a. a. Amelios^ ZyVrii- 
kienės giminės, draugai ir' jih- 
žįstami esat nuošjrdžlhi kvie
čiami dalyvauti laid'dtUvėsėl'ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Dukterys, 
Sunai, švogeriai, Tetos, Pus
seserės, Pusbroliai, Pažįstami 
ir Giminės.

Laid. Direkt. Anthony Pet-

MWWtlg»W
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L. ŽAGARIEČ'IŲ - KLIUBO VAL
DYBA 1941 METĄMS: P. Arlaus

kas—Pirm., Z}2109 N. Cleveland 
Avė.; A. Nipfcikas—Pirm, pagelb.į 
1303 S. Pulaski Rd.; J. Ketura
kis—Nut. rast, 1525 S. 51st St., 
Cicero, Jll‘?jĘtella l£asper—Fin. 
rašt., 3155 S. Emerald Avė.;
RamašaUskięnę—-Kontrolės rašt., 

1218 S6. Ihdependehčė Blvd.;
St. Niprikač--*- Kasięrius, 3824 

Deodot St, Tnaįaha Harbor, Ind.| 
Kasos globėjai: J. Salakas, 1414 
So. 49th- Ct, Cicero, III, Alfons 
Masiulis, 3252 So. ' Hdlsted St.; 
B. Gurskienė, 3252 So. Halsted 
St; Koresp.—K. Balčiūnas; Mar
šalka, §521 W. 33th Į?l. Susirin
kimai laikomi vieną kartą į ’mę- 
n<!.sį, kas ketvirtų sekmad., pir
mą yąlandą popiet,1 Holly wodd 
švet, 2417 W. 43rd St.

D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
VALDYBA” 1941 METAMS: Pirm. 
' — Thomas Janulis, 3430 S. Mor

gan St.; Pirm. i>agėlb.<—J. Mazi
liauskas, 3259 So. Union Avė.; 
Nut. rašt.—P. Killis, 3347 South 
Lituanica Avė.; Finansų rašt.— 
Mart 4?. Kadziauskas, §328 W. 
23r4' Place, Cicero, Ilk; Iždinm- 
kaš—Frahk Bakutis,r 2603' tyėst

W’ Jašt^Aįįsto 
Bųzmskąs;-‘A.pjekunas ižcĮo—J- 

’ Bimša;' ': Marsaika-^K. Visokią; 
Atštbvas. į” -(įhięąg^s Lietuvių Ąą- 
ditoi’iją—Mart. ' Z. Kadziauskas; 
Prižiūrėti Sergančius ' narius ^—P. 
AvgUs|faasi;W 
fįnitimife 'laiko kas trečiį ahfra-

SUSIRINKIMAI
LIET. KEISTUČIO KLIUBO 

Choro mčn. susirinkimas įvyks pir
madienį, bal. 28 d., 8 vai. vak.,
Hdllywood svet., 2419 W. 43rd St. 
Visi nariai esat būtinai kviečiami 
dalyvauti šiame sus-me, nes turim 
užbaigti ruošimus dėl choro pik- 
hlko, kuris įvyks Willow-West dar- 

gegužės 18 d., 1941. Yra kitų 
svarbių reikalų irgi nepamirškite 
dalyvauti. Lv/jille S. Dagis, Rašt.
CHICAGOS LIET. SUVALKIEČIŲ 
Dr-jos mėn. susirinkimas įvyks .pir
madienį, balandžio 28 d., 7:30 vai. 
vak., Hollywood salėj, 2417 West 
43rd St. Visi nariai bukite ir naujų 
narių atsiveskite taipgi kurie už
silikę 'su mokesčiais, malonėkite 
užsimokėti. Bukite visi, nes susi
rinkimas yra visiems nariams svar
bus dėl geresnės tvarkos paaliky- 
mo. Rašt. Ona Svirmickienė.

CHICAGOS LIETUVIŲ SUVAL
KIEČIŲ DRAUGIJOS-mėnesinis su
sirinkimas įvyks pirmadienį, Balan
džio 28 d., 7:30 vai. vąį<., Holly- 
wood salėje, 2417' W. 43rd St. Visi 
nariai buki t,C “ ii* naujii nariui a tsi- 
veskite. Tamgi, kurie užsilikę su 
mokestimis, malonėkit užsimokėti'. 
Bukįt visi, nes susirinkimas yra 
Visiems nariams svarbus dėl geres
nes tvarkos palaikymo.

Qna Svfrmickienė, Rašt.

REIKALINGA PATYRUSIŲ mo
terų audėjų (vveavers) dėl drabu
žių. 4003' W. Madison St. Room 22.

64-TA IR ROCKAVELL. 5 kamba
rių muro bungalow, stiklinis užpa
kalinis purčius; $6,000 arba mainais 
paims ižtliatį/

$12,500—MARQUETTE MANOR. 
Aukštos rųŠies 3fliatis, po 5 kam
barius, tile maudyklės, aštunkam- 
pis priekis, 12 metų senumo.

6 AKRAI, 91st ir 55th avenue, 
Oak Lawn, 2 blokai nuo naujos mo
kyklos. $3,500. Pamatyktie MR. ME- 
DORA, 8354 ' S. Ashland, BEVerly 
6155.

REIKAL1NGI MOTERYS dėl sku
durų skirimo. Goldman Trading Co., 
2335 So. LaSalle St.

MARQUETTE PARKE " parsiduo
da 2 Hiatų mūrinis namas. Apšil
domas karštu vandeniu. Priešais šv. 
Kazimiero vienuolyno.

REIKALINGA GASPAD1NĖ dirb
ti taverne ir restorane, taipgi rei
kia patarnautojaus. 4756 S. XYestęrn 
Avė., LAFayette 2649.

REIKALINGA moteris dėl puodų 
ir petelnių plovimo. Marshall Field 
Co., State ir Randolph,' 3-Čio auk
što.

MURO NAMAS, 2 flįatai po 6 
kambarius. Randasi ant 65-tos ir 
Union' Avė. Pilna kaina $3,900.

Taipgi turime daugiau namų po 
visas Chicagos dalis. Atsišaukite pas 
BUTKŲ, Tel. HEMlock 341)0.

ERNEST GE1SSLER 
2749 W. 63rd Street

REIKALINGOS MERGINOS dėl 
dėjimo kišenių. 1219 Van Buren 
Street.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

FARMS FOR- SALE 
Ūkiai pardavimui

PARDUOSIU PIGIAI 40 AKRŲ 
farmą, pietų Illinois, gera ženfė? 
Box 67-A, 1739 So. Halsted ^St.

REIKALINGA DRAIVĘRIŲ dėl 
taxi cabs, ČHECKER TAXI CO.‘, 
1401 W. Jackson Blvd.

REIKALINGA automobilių \vreck- 
ers su arba be patyrimo, pastovus 
darbas. Gera alga. WARS1UWSKY 
and GO., 1^00 So. State St. •> 1

REIKALINGAS janitorius i vieš
butį. Geras mokestis ir užlaikymas. 
Atsišaukite: 1606 S. Halsted St.

--------- . --------------------------------

Diena Iš Dienos
1 Rt?

Išsjemjj Leidinius

(CHICAGOJE)

John J. Jakas, 21, su Albina 
Wariakojis, 19

George Rogazinski, 30, su
Paulina Radville, 40

e

REIKALINGAS patyręs barten- 
ęleris, kuris mokętų ir prie stalų 
patarnauti. 998 W. 21st St.

REIKALINGAS .patyręs KAR- 
PENTERIS“ prie budąvojimo. Kad 
ir apysenis, jeigu žinantis darbą, 
kuris apsiims važiuoti į kitą mies
tą. I. G. MILESKA, 1425 — 10 St 
Waukegan, III.

REIKALINGAS TRUCK draive- 
ris. DRIGOT BOTTLING WORKS, 
5114 So. Knox Ąve., Chicago.

VVHOLESALE "FURNITURK " 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui

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

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Western Avė., 

Chicago. III. TęĮ -REPuhlic «05i

PARSIDUODA 65 akrų—perdirb
tas, išsimokės už save per 7-nius 
metus. 10 akrų jaunų obuolinių me
džių (saldžiųjų) ir pyčių. Gera že
mė. Pasižiūrėkite prieš perkant. 
George H. Thornton, Green Ųounty, 

Patterson, Illinois.

F ARSI DUODA 2 akrai arti 87-tos 
ir Roberts Rd. Elektra. Gera žeme. 
$875. $175 įmokėti, $10 i mėnesį. 
Box-A-16, 1739 S. Halsted St.

PARSIDŲPPA 5 akrų puikios že
mės,’ laukuose medžiais apaugęs, ar
ti 22-tros ir Buttečfiekl kelio — 
arti Downers Grove? Grįstas kelias, 
elektra. Taksai apie $12 į metus. 
$1,250. $250 įmokėti, $15 į mėne
sį. Box-SJ-50, 1739 S. Halsted St.

PARSIDUODA naujas 6 kamb. 
namas su daržovių farma, arti North 
Avė., 10 min. nuo Harlem Avė. 
Maži taksai, gera žemė, grįstas ke
lias, elektra, gasas, busai ir arti 
mokyklos. $1,975. $275 įmokėti, $22 
į mėnesį ųž paliktus. Box-Z-10, Į73p 
b. Halsted St.

PARSIDUODA pertaisyta 3 akrų 
vištų farma, gera žemė, namai gali 
būti pertaisyti į 6-šius kamb. Jau
nos vištos, grįstas kelias arti 111 
gatves ir South Wešt’Htghvvay — 
#2,750 lengvais mėnesiniais išmo
kėjimais. Box-EH-71, 1739 S. Hal
sted St.

PARSIDUODA daržovių farma, 
šiaurryčiai nuo Wolfe ir North 
Avė. Gera vieta dėl vištų auginimo. 
Grįstas ke|įas, elektra, arti b ūsų ir 
mokyklos. $375 — $5 į męhesi. 
Box-LL-6, 1739 S. Halsted St. "7

EISTUCIO PAŠALPOS RLUBO 
ĄLDYBĄ 1941 < MATAMS:=- Jbš. 
Shoįteman—/Prezidėntas/4508 ' S. 
Frapci^cO’ Avė./ j.LStuJgaitiš — 
Vice-prez., 1531 So. 50th Court, 
Cicero, III.; Helen Chapas—Prot. 
rašt., 2441 W. 45th Place; Dr. 
F. A. Zubas—Finansų rašt., 4276 
Archer Avė.; Dr. M. T.'nStrikol 
—Klubo gydytojas, 464$ Sb. Ash
land Ave.> Tel; * PfpsŠect 1930; 
Paul J. Ridikas—-Iždininkas, 33$4 
So. Halsted SU'; Luciji§ ŠX Dagiš 
—Kontrolė^ tdšt., 2902 W. Per- 
shing Rd.; Nėllie Viršila—Kasos 
Globėja, 3435 $0. iVaįlace' Št.; 
Frank Jakavičia-LKohtroIės ko
misijos pirm., 2857 So. Emerald 
Avenue; Michael R. Kazunas — 
Klubo legalis patarėjas, 69 West 
Washington St, Tel. ^entral 
0592.

YBA 1941 MEDAMS: PrAi.-Aų- 
tapąs $himkųs. 3123' Lyndalc 
Ąve.i yfce-piĮm.—A. •• SoboL-T^ 
N.r California • Avė., tel/ Af mitage 
429(r;*Rdšt.—M.Chepul; V&l Le-

Avė.,-'tel? Šp^uldirig 3180; Kaš. 
glob.—A. Lungevicz, 1814 Wa- 
bansia Avė., tel, Humboldt 2285; 
Kas. pagėlb. Si BUneckis, 3327 
Le Moyhe St.,'“ tel. Spaulding 
7903; Maršalka -— A. Kuprevičia, 
3448 Le Moyne St. Susirinkimai 
. t . . 1 . • _  _ 1_f_1- J
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CHICAfiOJE

BUSINESS—TO RENT 
, ^ Bizniai Rendai ~

TAVERNAS SŲ KETURIAIS 
kambariais ant rendos', "su “visais 
fikčeridiš. šaukite' popietais.

JOE BRĄNĄUSKAS 
3800 So. Emerald Avė. 2 aukštas, 
užpakaly. r •

DĖL SUNKAUS dirbančio darbi
ninko — pdfšidubda Vištinyčia įr 
karvių butas — 1^ akrų gerbs- šė
mės — grįstas kelias. min. nUb 
63-čios ir Harlem Avė. Su'elektra. 
$1,250. įmokėti $250 — '$15 } Mė
nesį už pasilikusius. Box-M-22, 1739 
S. Halsted St.

GETCHES, Ronald, 4818 S. 
Looipis stręef, giįliė balandžio 
1^ ’ tęvai į Johįi ir Jean.

ĮCŲZLĮAp, ^008 So.
Sę^)ey' ^'y|nųe, balandžio
Įį, tęvai: John iį Adeline.

KLEMICK, Donald, 5404 S. 
Merrimac avenue, gimė balan
džio 14, tęvai: Charles ir Ste- 
phąnic.

v BUŠfNEŠS CHANSES ” 
Biznio Progos

as Eugene
4R ?f)Uth Wi,‘- 

chester avenūe, išmėtė degtu
ką į apytuštę aliejaus statinę 
pį-’ie £ąmų.r JGlo sprogimas, ku- 

pęrį|j|ikui buvo smarkiai 
apdegintas veidas. Sprogime bu
vo sužeistas ir 16 metų Ray- 
mond Smieganski, 4849 South 
Winchester.

PARSIDUODA PIGIAI gerai iš
dirbtas taVėžnas, su visais įrengi
mais. Priežastis 
riuomenėn. '1726 So. Halsted St., 
CĄNąL 2JU0.

PARSIDUODA TAVERNAS ant 
Bridgeporto, senai išdirbtas biznis. 

3337 §0. Li|uan|ca Ąvę.

TAVERNAS IR VALGYKLA ant 
rendos. 1142 So. Canal St. ” Atsišau
kite L. A. SCHIFF, 3535 Roošė- 
velt Rd., CRAwford 53R). f

pašauktas ka

PARSIDUpDĄ naujai pastatytas 
6 kamb. namas, 4 kamb. jau už
baigti, su plmhbingu. Yrti pastaty
tas 2^ sykius cjidesnis negu- regu- 
liarigka properte — 90 min. nuę 
Oak Parko.“ Kainuoja nuo $5,000 iki 
|6,000,'parduotų1 uį $3,675, lengvais 
išmokėjimais.“ $28 1 mėnesį ant 25 
metų išmokėjimo. Box-K-4, 1739 S. 
iia|sted $t.-> '

J uodžemis—Parda’
r

ui
JUODŽEMIS MAIŠYTAS SU RŪ
MUS ir Peat MpW/ įtręštas,-parduo
damas' bušeliais ir vežimais. 1> “bu
šeliai už $1.00/10 bušelitr už $E$0,

Pirkite tose krautuvėse, ku-

PARSIDUpDA ALI^g Soųthsi- 
dėje. Biznis išdirbtas' pėt daug 
mėtiĮ. Parduos pigiai: 7301 South 
Neoria.

South Wėst ”Highway flnd . 
Harlem Ave.į Worth, III.

PARSIDUODA Tavernas su 5 kam
bariais gyvenimui,' gražioje South 
Side Englcwood apjeliųkėj. Maišy
tu tautų*aį)gyVenta, Naujienos, Box 
2480, 1739 {jo. Halsted Sti

TAVERNAS, $&, su gyvenamais 
kambariais $400. Turi’ parduoti dėl 
ligos. 2301 W. 21st Street. • •

JUODŽEMIS MAIŠYTAS ŠU 
BUMUS—1 bušelis
5 bušeliai už .....------------- .... $1.00
10 bušelių už ----------------- $1.00
Perkraustytnas pigiai—^Anglis

IĮ0 So. 1
Tel. O£K bm 483^-r
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Nupuolė Bedarbės 
Pašalpos Davimas 
Valstijoj 40%

Illinois valstijoje bedarbių 
pašalpos išmokėjimas nukrito 
40% per pastaruosius metus, 
anot Martin P. Durkin, valsti
jos darbo direktoriaus, kuris va
kar paskelbė vėliausias statis
tines skaitlines.

Vėliausi Karo
Kontraktai Chi.
Dirbtuvėms

Užsakė Daug Pirštinių, 
Mechanizmų

Laivyno ir armijos departa
mentas pereitos savaitės pabai
goj paskyrė šiuos kontraktus 
Chicagos dirbtuvėms:

NAUJIENOS; Chicago, III.

Durkin mano, kad pašalpos 
išmokėjimo nupuolimas reiškia 
darbų augimą.

1940 metų Kovo 30 d. val
stijoje bedarbių kompensaciją 
gavo 89,806 žmonės, kai tuo 
tarpu šių metų Kovo 29 dieną 
knygos parodo, jog tik 48,903 
ėmė pašalpą.

Ragina Registruotis
Durkin sako, kad “nors dar

bo departmentas neturi tikslių 
skaitlinių apie bedarbę, suma
žėjęs pašalpgavių skaičius pa 
tiekia gana aiškų vaizdą, kač 
darbai gerėja.”

Jis vienok pridėjo, kad “sis 
nebūtinai reiškia, kad bedarbės 
problema jau išspręsta. Bedar
bės yra dar daug ir greičiau
siai tęsis Įvairiose industrijo
se.”

Durkin tuo pačiu ragino vi
sus bedarbius užsiregistruoti 
savo apielinkės darbo raštinė
se. Jis sako, kad daugybe tų 
raštinių dabartiniu metu turi 
laukiančių darbų amatmnkams.

Streikuoja: Gauna 
38c į Valandą

Apie 60 darbininkų išėjo Į 
streiką Chicago Cooper and 
Chemical Company dirbtuvėje, 
12700 Division Street, Blue 
Islande. Jie skundžiasi, kad už- 
dirbžr^iktai po 38 centų į va
landą, ir reikalauja algas pri
kelti iki 50 centų minimum.

Dar 2 Kompanijos 
Pakėlė Algas

Jonės & Laughlin, Alpha 
Cement

Western Felt Works, $7,095.
Joseph T. Ryerson & Son, 

Ine., $2,206 ir $2,055.
Midvvestern Tool Company, 

p,298.
Ilarry W. Cooper Sales Com

pany, $1,600.
Templeton Kenly & Co., $2,- 

181.
Independent Pneumatic Tool 

Company, $1,640.
L. B. Foster Company, $5,- 

104.
Roosevelt Paini & Supplv 

Company, $1,450.
Holmes Projector Company, 

$502.
Teletype Corporation, $19.- 

173.
Bell & IIowell Company, 

$48,625.
Kellogg Switehboard Sup- 

ply Company, $4,440.
Manning, Maxwcll & Moore, 

Ine., $5,426.
Websler-Chicago Corporation, 

$1,001. . . .........  .„n... v
American Automatic Electric 

Sales Company, $8,550.
Janette Manufacluring Com

pany, $486.
Walter Brothers Company, 

Ine., $960.
Midvvest Glove Company, $9,- 

097.
Vaughan Novelty Manufac

turing Company, $4,785.
Ray Brothers Glove Compa

ny, Ine., $21,675.

Keista “Taikos” 
Konferencija

Tris Pašovė
Pereitos savaitės ‘ pabaigoje 

įvyko konferencija “Komiteto 
už Taiką Etiopijoje”.

Kilo smarkus ginčai tarp ko
miteto narių, ir trys dabar ap
skričio ligoninėje pašauti ii 
smarkiai apmušti.

Viešbutis Pakėlė
I

Algas Darbininkam;;
10% prie savaitinių algų vi

siems savo darbininkams ir tar
nautojams pridėjo vedėjai gar
saus Chicagos viešbučio Edge- 
water Beach Hotel.

Mirė Garsus 
Chicagietis

Billings ligoninėje šeštadieni 
pasimirė Charles Burrall Pike, 
per daugelį metų prezidentas, 
Chicago Historical Sociely. Jis 
buvo 69 metų amžiaus, gyveno 
ad. 1100 Lake Shore Drive. Jis 
užsiėmė real-estate bizniu ir 
daug aukavo pinigų įvairioms 
kultūros įstaigoms.

Mirė Teisėjas 
W. E. Treanor

Tndianapolyje, ' Ind., mirė 
Walter E. Treanor, U.S. apelia
cinio teismo teisėjas Chicagoje. 
Jis buvo 57 metų amžiaus, ir 
vienu laiku ėjo pareigas India
na valstijos vyriausiam teis
me.

Padarė Milioną AUTOMOBILIŲ
Šovinių Patrankoms NELAIMĖS

American Brake Shoc and 
Foundry Co., kuri turi dirbtu
vę Melrose Parke, taipgi kitą, 
prie 2621 South Hoyne avenue, 
iki pereito šeštadienio pagami
no milioną didelių šovinių pa
trankoms. Netrukus tikisi jų 
gaminti po 50,000 į dieną.

“Milioninį” šovinį dirbtuvė 
padovanojo armijai suveniru.

■ ■ • ■ < “■ —" 1 1 ■ •“ ■ a >

Vienas Iš 100
Turi Džiovą

Armijos daktarai praneša, 
kad jie turi atmesti iš armijos 
tarnybos po vieną naujoką iš
kas šimto dėl džiovos.

Sužeidė Kelis žmones
Pereitos savaitės pabaigoj* 

automobilių nelaimėse, kuriom 
įvyko lietuviškose distriktuose, 
buvo sužeisti šie žmonės:

21 metų Marion Fanning 
1521 West 73rd, prie 47th ii 
Western Blvd.

Nicholas Heilenbach, 57, 4741 
South Throop Street, prie 48tl 
r Ashland.

74 m. Ella Rogers, 5212 S 
Green street, prie 41st ir Ash 
land. Ją suvažinėjo automobi 
lis, kurį vairavo moteriškė, taip
gi pavarde Rogers.

•  • 

Mirė N. Girdwainis, 
Senas Bridgeporto 
Biznierius

PirmacŲ, balandžio 28, 1941

Vakar Ir Užvakar 
Chicagoje

• St. Louise buvo suimtas 
35 metų realestatininkas James 
M. McKinnon, kuris užlaikė raš
tinę ad. 75 E. Wacker Drive, 
Chicagoje. Jisai kaltinamas iš- 
viliojimu $10,000 iš kelių žmo
nių, kuriems žadėjęs namus pa
statyti.

• Penki chicagiečiai, keturi 
vyrai, ir moteris, buvo suimti 
r apkaltinti pavogimu $1,250 
žertos rūbų. Jie yra Anna Pel- 
tier ir Niek Lauda, 1940 N. 
Jalifornia; Howard Brenn, 
1652 N. Western avenue, Ar- 
.hur Johnstone, 2838 Armitage 
įvenue, ir Elmer Madsen, 3228 
W. North avenue.

Vėl Permainos 
Policijos Dept.

Naujas Kapitonas Town 
of Lake

Biznyje Buvo Per 30 Metų;
Sunkiai Sirgo

BRIDGEPORT. — Rytoj pil
ną valandą po pietų Lietuvi; 
Tautiškose Kapinėse laidojama: 
Nestoras Girdwainis (Girdvvain) 
>enas Bridgeporto biznieriui 
turis pasimirė penktadienio va 
care.

Velionis buvo apie 60 riet: 
amžiaus. Per virš 30. met\ 
JUdgeporte {užlaikė aąiksini; 
įniktų krautuvę, ir gyveno ac 
>223 South Halsted Street.

Jis sirgo sunkiai gana ilgą 
.aiką. Pereitą savaitę buvo iš 
vežtas į apskričio ligoninę, be 
ir ten daktarai nebegalėjo j< 
gyvybės išgelbėti.

Phillips Koplyčioje
Velionis paliko žmoną Domi 

celę, 12 metų sūnų Nestorą Jr. 
ir nemažai kitų giminių.

Kūnas yra pašarvotas A. M. 
Phillips koplyčioje, 3307 Litua
nica avenue, iš kur laidotuvės 
prasidės.

N. Girdwain’is priklausė prie 
įvairių vietos organziacijų, ii 
buvo gerai žinomas žmogus.

Rs.
James P. Allman, Chicagos 

policijos komisionierius perei
tos savaitės pabaigoje perkėlė 
į naujas nuovadas 17 kapitonų 
ir 8 leitenantus.

Pereitos savaitės pabaigoje 
10 centų valandai prie algų 
darbininkams pridėjo Jonės 
and Laughlin Steel Corpora
tion. Ji samdo 27,000 darbinin
kų.

Pasirašė sutartį
Korporacija pasirašė sutartį 

su CIO Plieno unija, kurioje 
pagerina kitas darbo sąlygas.

Algas nuo 57 iki 65 centų 
(minimum) darbininkams pa
kėlė ir Alpha Portland Cemen
to kompanija.

Rado Negyvą 
Lietuvį P. Lukšą

Mirė širdies Liga
BRIDGEPORT. — Adresu 

3459 South Lituanica avė., bu
vo rastas negyvas 48 metų lie
tuvis, Povilas Lukšas. Jisai gy 
veno ad. 3417 South Wallace 
Street.

Spėjama, kad jisai mirė šir
dies liga. Kūnas S. P. Mažeikos 
koplyčioje.

Mirė Automobilio 
Sužeistas Gage 
Parko Gyventojas

šv. Kryžiaus ligoninėje mirė 
44 metų John Kaminski, nuc 
5417 South Talman avenue. 
Kaip jau buvo pranešta “Nau 
j ienose”, automobilis jį sunkiai 
sužeidė ties 2653 West 51st 
Street. Automobilio vairuotojas 
buvo Joseph Machinovvski, 4856 
South Wood Street.

Pakeitimai paliete sekamas 
nuovadas lietuvių apylinkėse:

Iš New City į Grand Crossing 
nuovadą — kap. Patrick Crot- 
ty;

Iš East Side į Kensington nuo
vadą — kap. Thomas Kilroy;

Iš Kensington į East Side — 
kap. Mark Boyle;

Iš Warren į New City nuo
vadą — kap. John H. Ryam

A. Martinkus 
Ligoninėje

Taipgi Charles Kuzel
BRIDGEPORT. — Į apskri

čio ligoninę yra išvežtas 29 me
tų bridgeportietis, Alfonasas 
Martinkus, 3315 So. Lituanica 
avenue.

Jisai serga plaučių uždegi
mu.

Vidurių Liga
Į tą pačią ligoninę buvo iš

vežtas ir Charles Kuzel. Jis ser
ga vidurių liga.

Suėmė Motiną; 
Pašovė Dukterį, 
Jos Vyrą

Susiginčijo Del Automobilio
Po policijos areštu yra 53 

metų Mrs. Mabel Olds. Ginče 
su savo duktere ir jos vyru dėl 
naujo automobilio pirkimo, ji 
abu pašovė. Jie dabar apskričio 
ligoninėje, 33 metų Dorothy 
Flavin, ir 33 metų Charles Fla- 
vin. Gyvena ad. 735 N. Lotus 
avenue.

PAVASARINI

iiyre % 941

WILL0W SPRINGS, ILL

Suėmė Chicagietį 
Už Moteriškės 
Nužudymą

Veikė Per “Vedybų Biurus”
Northsidėjc šeštadienį buvo 

suimtas 50 metų Orion J 
Brown, kaltinamas moteriškes 
nužudymu.

Policija sako, kad per vedy
bų biurą jisai susipažino su 45 
metų Leota Murphy, iš Marion 
Ind., su ja apsivedė, vėliau pa
vogė jos $800 ir moteriškę už
mušė.

“Turtingas Dvarininkas”
Jo kambaryje policija rade 

eilę moteriškių adresų, pluoštą 
meiliškų laiškų, kuriuos, matyt, 
rengėsi joms siųsti, ir fotogra 
f i jų, parodančių, kad Brown ne
va didelio dvaro savininkas.

Jisai yra sėdėjęs kalėjime už 
apiplėšimus. ’

3,500,000-ių 
Kiaušinių Anglijai

Pereitą šeštadienį U.S. ukic 
departamentas pradėjo gabenti 
iš Chicagos apie 3,500,000 kiau
šinių į New Yorką, iš kur jie 
bus nuvežti į Angliją.

Kiaušiniai buvo supirkti Illi
nois- ir artimuose valstijose.

Reikalauja Laisnių 
Dviračiams

Moksleiviai Lane Technica1 
mokykloj, Northsidėj, suorga
nizavo dviratininkų kliubą ii 
reikalauja miesto tarybos įves
ti laisnius dviračiams.

Tas, moksleiviai aiškina, su 
mažins dviračių vogimą.

O Pavirtęs gatvėje, mirti
nu susižeidė 67 metų west- 
idietis, John Walsh, nuo 2854 
31ue Is’and avenue.

O Tėvų aštriai nubausti už 
ai, kad per kelias dienas ne- 
inkė mokyklos, 12 metų James 
loppola, 2915 Nora avenue, ir 
o 10 metų sesutė, Myrtle pa- 
ėgo iš namų. Nors butas an- 
ram aukšte, ir pabaudai jie bu- 
o užrakinti kambaryj, vaikai 
usisuko virvę iš patalinės ir 
u jos pagalba nusileido že- 
nėn.

e Po 52 metų vedybinio gy- 
enimo, 73 metų Exor Mathieu, 
.150 Madison street, padavė di- 
rnrso prašymą. Jis turi 15 vai- 
;ų, 20 anūkų ir 8 pra-anukus. 
žmona jį išmetė iš buto, .jis 
Skundėsi. Ar norėtum grįžti su 
ja gyventi, paklausė apskričio 
teisėjas Sabath. “Jokiu budu!” 
itsakė Mathieu. Ar žadi vėl ap- 
dvesti? “Užteko man 52 me
tų,” vėl atsakė Mathieu.

' c
• šeši žmonės buvo sunkiai 

sužeisti dviems automobilLims 
susikūlus prie 120th ir Torrencc 
įvenue. Vieną automobilį valdė 
Joseph Budelik, 10843 Hoxie 
įvenue, Indiana Harbor, antrą 
— J. L. Bashinski, 2130 West 
50th street, Chicagoj. Budelik 
buvo suimtas už “girtą” važia
vimą ir neturėjimą laisnių.

0 Automobilių nelaimėse pe
reitos savaitės pabaigoje žuvo: 

38 m. Charles McTague, 3036 
3elmont avenue;

4 m. Paul Silberschlag, 2945 
North Merrimac avenue, ir

51 m. John Slagg, 6242 Eber- 
hart avenue.

• Kelyje iš banko į krautu
vę, piktadariai užklupo krautu
vininką, Martin Goldie, 3172 
Hudson avenue, ir atėmė $1,000. 
Jis buvo ką-tik išsiėmęs pini
gus dienos apyvartai.

• Savo namuose, adr. 1850 
-lumboldt bulvaras, pasikorė 50 
metų Mrs. Grace Holmes, žmo
na buvusio Chicagos miesto ad
vokato, kuris staigiai mirė pp- 
*eito spalių mėn.

• Neišaiškintas gaisras pa
darė apie $5,000 nuostolių apart- 
mentiniame name, adresu 1223 
East 65th street. Name gyvena 
36 Šeimynos, bet visi išsigel
bėjo.

• BRIGHTON PARK. — Į- 
kritęs į degančią išmatų duobę 
ibi kojas skaudžiai apdegė 16 
metų Patrick Jordan, 3328 W. 
38th Place. Nelaimė įvyko prie 
35th ir Homan.

• BRIDGEPORT. — Pervi
ręs krakmolas dirbtuvėje išsi
liejo iš katilo ir skaudžiai nu
plikino rankas ir kojas 34 me
tų darbininkui John Hcrman, 
3624 S. Hoyne avenue. Nelai
mė įvyko ad. 1415 W. 37th st. 
Englewood ligoninėje.

• BRIDGEPORT. — šioje 
įpylinkėje vakar ir užvakar Su
neš apkandžiojo šešis žmones.

• Bedirbdamas savo darže 
širdies ataką gavęs mirė 53 me
tų Martin Kostial, 5339 South 
Sacramento avenue.




