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-ŠLAMENTA
BRITAI SUNAIKINO BENGAZI

Britai numušė 33 nacių bombanešius
LONDONAS, Anglija, geg. 

11 d. — Praeitą naktį vokiečių 
išmestos bombos pataikė britų 
parlamento rūmams ir sugrio
vė posėdžių salę. Kitos bombos 
pataikė į Westminster Abbey ir 
sugriovė maldyklą.

Britų aviacija praeitą naktį 
smarkiai bombardavo laivų fa
brikus Hamburge.

LONDONAS, Anglija, geg. 11 
d. — Admiralitetas paskelbė 
kad britų karo laivynas 
ve kelis labai smarkius 
gius “ašiai” Viduržemių 
pakraščių ųpstuose.

Britų karo laivynas ir 
cija labai smarkiai bombardavo 
Lybijos ir Tripolitanijos uos
tus. Dideli karo laivai ir avia
cija tiek apšaudė Bengazi mie
stų, kad beveik visiškai jį su
naikint). Pakenkta uosto įren
gimams ir vargu “ašis” galės 
jį naudoti karo medžiagos tran
sportui.

Kelios orlaivių eskadros smar 
kiai bombardavo Tripolį, kur 
iškeliami vokiečių ir italų ka
reiviai Lybijos koyoms. Bfcftų 
laivynas sulaikė diį laivus,/ku
rie artėjo pri®?uo8tor3įOQO to
nų laivas, kuris vežė karo me
džiagų, buvo paskandintas. 6,000 
tonų laivas, kuris vežė paraką, 
pirma buvo susprogdintas.

Britams pavyko paskandinti 
kelis “ašies” laivus, kurie sto
vėjo uoste. Vieni buvo dar ne
iškrauti ir nugarmėjo į dugnų

užda- 
snlu- 
juros

avia-

su atvežtais karo prietaisais. 
Britams pavyko numušti septy 
nis italų orlaivius, tuo tarpu 
jie neteko tiktai dviejų savo lėk
tuvų. Nei vienam britų laivui 
nepataikė nė. viena bomba.

Anglų informacija skelbia, 
kad praeitą naktį vokįečiai la
bai smarkiai bombardavo Lon
doną. Vokiečiai keršyja už Ber
lyno, Mannheimo ir kitų vietų 
bombardavimą.

Visuose Londono kvartaluo
se išmesta daug gaisrus kelian
čių bombų. Vokiečių bombane 
šiai skrido labai žemai ir ne
kreipė jokio dėmesio į . prieš
lėktuvinę ugnį. Paryčiu vokie
čiai vėl atnaujino savo puoli
mą ir sukėlė naujų gaisrų.

Visų naktį veikė Londone ug
niagesiai gesindami sukeltus 
gaisrus, bet jų užgesinti nega
lėjo. Daugelis ugniagesių žuvo 
savo pareigose. Antrą kartą at 
skridę vokiečiai mėtė bombas 
į pačius gaisrus, kad sutrukdy
tų gaisro gesinimą.

Sugriauta daug namų ir juo
se gyvybės neteko daugelis gy 
ventojų. Tęsiami valymo darbai 
it stengiamasi ištraukti žuvu
siųjų lavonai. z * r-

Britų aviacija ir priešlėktu
vinės patrankos padarė vokie 
čiams didelių nuostolių. Praei 
tą naktį britams pavyko nu
mušti 33 vokiečių bombanešiai. 
Savo keliu britai bombardavc 
nacių invazijos uostus ir Vo
kietijos susisiekimo centrus.

BUS TOKIŲ TANKŲ DAR DAUGIAU

NAUJIENV-ACME Telėphoto
Pirmas iš užsakytų 500 28-tonų šarvuočių dirbamų Pullman Standard Car 

kompanijoj, Hammond, Ind., Anglijai, nuritinamas nuo asemblijos linijos. Apie 
birželio pabaigų jų bus - pagaminama po 10 į savaitę.

OKUPANTAI KRITIKUOJA GYDYTOJUS
Nerenkami bolševi

kų kandidatai
ltKAUNAS, Lietuva, geg. 

d. — Lietuvos medikų profesi
nės sąjungos pryšaky bolševi
kai pasodino savo agentus Bir- 
ger ir Kotik.

Pastarieji pradėjo skųstis 
Lietuvos gydytojais, nes ne vi
suomet klauso jų įsakymų. Kau
no universiteto klinikų tarnau
tojai neišrinko į profesinę są
jungą Ko tiko pastatytus kandi- 
.datus, bet lietuvius medikus ir 
pažįstamus tarnautojus.

Kotikas labai smarkiai 
kuoja visus gydytojus.

suotų tarnautojų skaičius kas
dien didėja.

Iš valstybės tarnybos atlei
džiami visi aukštesni valdinin
kai, 
tiktai 
• v • ir šių

Jie
rublių. Už šiuos pinigus jie ga
li nusipirkti tiktai vieną porą 
batų.

Senose vietose paliekami 
žemesni tarnautojai, bet 
padėtis labai sunki. <• 
uždirba tiktai po 175'200

Generolai dirba pa 
prastą darbą

AREŠTUOTAS GENEROLAS

■

kriti-

Šalina senus valsty 
bes tarnautojus

NACIAI JAU RANDASI IRAKE
Pradėjo pulti britų 

jėgas
NEW YORK, N. Y., geg. 11 

d. — Per radijų vakar patirti, 
kad Irake jau randasi didokas 
nacių kareivių skaičius. Buda
peštas ir Ankara kartojo, kad 
Irakan vyksta naujos nacių jė
gos.

Iš paties Bagdado teko patir
ti, kad irakiečiai vakar pasek
mingai 
gas.

Britai 
sostinės,
vėl atnaujino puolimų prie Ha- 
banija aerodromo. Įvairiose 
vietose vyksta smarkios kovos.

bombardavo britų j e-

ne tiktai sulaikyti nuo 
bet Irako kariuomene

OLANDIEČIAI MINĖJO 
INVAZIJOS DIENĄ

LONDONAS?" g^g. 11 d. — 
Olandijos lakūnai minėjo me
tines vokiečių invazijos sukak
tuves.

Olandijos karo lakūnai pir
mų kartų iš užsienio smarkiai 
bombardavo vokiečių miestus 
ir uostus. Olandų lakūnai yra 
sudarę atskirų Olandijos eskad
rų, kuri savarankiškai vykdo 
britų karo vadovybės nurody
tus veiksmus.

Olandijos ministeris pirmi/ 
ninkas pareiškė, kad jie 
britų pergale.

Vokiečiai areštavo graikų 
generolų Papagos ir kilus 
aukštus valdininkus. Papagos 
buvo graikų kariuomenes va
das ir nutarė pasilikti Atėnuo
se. Graikų kariuomenė buvo 
sumušta ir karo vadas neno
rėjo nuo jos trauktis. Vokie
čiai jį kaltina dėl pasekmin
go karo su italais ir stipraus 
pasipriešinimo vokiečiams.

tiki

HITLERIS PASIMATYS SU STALINU
KARALIAUČIUS, Vokietija, 

jeg. 11 d. — Iš okupuotos Lie
tuvos gauta žinių, kad paliuo-

Demos uostas 
liepsnoja

Darbiečiai tiki 
laimėjimu

mų tęsti karų su japonais, nors 
japonai ir pareiškė norų baigti 
konfliktų.

Čankaišekas nesi tars su japo
nais, jeigu Amerika nepasiūlys 
savo tarpininkavimų.

Japonų valdžios sluoksn’ai 
norėtų baigti geruoju Kinijos 
konfliktų, nes kraštas jau ne
pajėgia tęsti karo. Japonija nu
alinta, o naudos iš paimtų kraš
tų labai mažai.

Susitars bendrai 
; vėsti karą

LONDONĄ^?, geg. 11 d.

Opozicija prieš kan 
vojus silpnėja

Uždrausta rinkti pi 
nigus italams

d. — Atvykusieji iš 
tvirtina, kad daugelis 
valdininkų priversti 
paprasto darbininko

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
geg. 11 
Lietuvos 
aukštų 
griebtis
darbo, kad galėtų pramisti.

Pasakojama,’ kad kai kurie 
generolai dirba paprasto rašti
ninko darbų. Daugelis buvusių 
karininkų dirba paprastą darbą 
‘vairiose statybos srityse.

Kiti stengiasi išvažiuoti į kai-

niečius.

Diplomatiniuose sluoksn u.s' 
turimrtžmiųį^kadnetrukus-Hit- 
lor.s pasimatys ’su Sta inii. Abu 
diktatoriai mano susitarti dėl 
tolimesnės karo politikos.

Stalinas yra pasiruošęs pri
pažinti Hitlerio. hegemonijų vi
soje Europoje ię Irake.
. Sovietai pas žadės siųsti dau
giau Hitleriui reikalingos žal a- 
'vos ir paruoš planų veikti ara
bus. Rusai įtikins turkus iatsi- 
sakyti nuo karo sąjungos su 
britais.

Naciai ruošia Ispani
jos invaziją

LONDONA~S~geg. 11 d. — 
Turima žiniją kad naciai vėl 
pradėjo ruoštis okupuoti Ispa
niją.

Jie kelis kartus bandė įtikint’ 
gen. Franko apie reikalų duoti 
vokiečiams karo bazių, bet pa
starasis vis atsisakinėjo, šio
mis dienomis gen. Franko pa
šalino kelis falangistus iš aukš
tų vietų, bet vokiečių spaudi
mas nemažėja.

Vokiečiai laiko didelį oro lai
vynų Prąncuz’jos- pasienyj, ku-

JVASHINGTON, D. C., geg 
11 d, — Di(Jž;aus: opo^-c jos 
yderfhEAiafcHieii. pripažįsti, k?d 

yji'e pralaimi : mūšį prieš kanvo- 
jus.

Nye pasiūlė senatoriui Tobey 
visiškai šio klaus'mo posėdyje 
i ekelti, nes Ro ase ve’to peziciir 
dar labiau sustiprčsianti. Nye 
nemato ga imybės pravesti To
bey pasiūlytų uždraudimų.

Šen. Gillette pareiškė, kad 
konstitucija leidžia prezidentui 
siųsti laivynų ir be kongreso 
uit kimo.

WASHINGTON, I). C 
U d. - Amerikos vyriausybe 
uždraudė dviem itališkom lab- 
larių organizacijom rinkti au 
kas.

Italai, prisidengdami įvairiai; 
nekaltais tikslais, savo kolom 
ios narių tarpe rinko aukas i 
siuntė Italijon.

Hull pareiškė, kad šioks au 
kų rinkimas buvo naudojama; 
Mussolinio valdžios aparatui ij 
karo 
buvo

geg

išlaidoms dengti. Auko?
neva renkamos Italijo;

veteranams sušelpti.

Žada auginti veisli-
- - nius gyvulius

Streikas sulaiko 
laivų statybą

Jaunų vyrų registrą 
cija paruošta

MARIAMPOLĖ, Lietuva, geg. 
11 d. — Mariam po’ės apygar- 
loje ūkininkai pasižadėjo išau
ginti 5,700 veršelių, 2,725 kiau
lių ir 300 avių. Visi išauginti 
gyvuliai bus veisliniai.

Bolševikų spauda giria gyvų
jų veislę gerinti pasižadėjusius 

Ūkininkus. Iki šiam metui spau
da skundėsi, nes ūkininkai ro
dė tendencija jaunų gyvulių vi
sai neauginti.

Vilniaus ir Trakų apskrity, 
sako, ūkininkai gyvulių visai 
neaugina, bet jaunus piaunu 
maistui.

SAN FRANCISCO, Kalif., ge
gužės 11 d. — Didelėse laivų 
dirbtuvėse 
Sustabdytas 
m i 27 karo

Įsimaišė

KAIRAS, Egyptas, geg. 11
— Keturiose Demos uosto 
miesto vietose sukelti labai di
deli gaisrai. Ji buvo bombar
duota britų laivyno ir aviaci
jos.

Britų orlaiviai bombardavo 
ir kitas Lybijos vietas, kur vo
kiečiai koncentruoja kariuome
nę ir karo medžiagos atsargą 
Egyptui pulti.

Britų karo jėgos Abisinijoj 
baigia supti užsilikusius italus 
ir netrukus paims visus Juos 
nelaisvėn, nes jie neturi išėji
mo.

d. 
ir

LONDONAS, geg. 11 d. — 
Darbo ministeris Bevin šian
dien pareiškė, kad jis ir visi 
darbiečiai tiki karo laimėjimu.

Britai nekreips jokio dėme
sio į laikinus nepasisekimus ir 
į nepatenkintuosius, bet tęs ka
rą, sako Bevin, nes jie yra įsiti
kinę visišku laimėjimu.

Vokiečiams nepavyko pa
laužti britų moralės ir nepavy
ko išardyti britų pramonėm 
Toliau bus dar sunkiau, nes 
pramonės centrai perkeliami 
toliau.

Deana Durbin perka 
2 patrankas

geg.

patran-

uždirbo 
patran-

WASHINGTON, D. C
11 d. — Patirta, kad už pagar
sėjusios kino artistės Deana 
Durbin mokesčius valdžiai ga
lima nupirkti 2 lauko 
kos.

Praeitais metais ji 
206,000 dolerių. Viena
ka kainuoja 50,000 dolerių.

Už W. C. Fields paimtus mo
kesčius bus nupirkta kariuome
nei vienas lėktuvas ir lengvas 
tankas. Lėktuvas kainuoja 130,- 
000 dolerių, o tankas 24,000.

tai susirupinusi Amerikoj ve
dama “karo propaganda”.

Karo šalininkai, sako naciai, 
randa krašte daug pritarėjų ir 
nereikėtų nustebti, kad Ameri
ka butų įtraukta karan.

Valdžios sluoksniai labai su
sirūpinę šiuo reikalu, nes ne
žino kokiu budu paskelbti jį 
gyventojams. Vokiečiuose yr? 
įsitikinimas, kad karas bus pra
laimėtas, jeigu Amerika stos 
britų pusėje.

Amerikos orlaiviai 
Singapūre

prasidėjo streik?s. 
darbas, kur stato- 
laivai.
valdžios paskiria

tarpininkavimo komisija, kuri 
tikisi išspręsti reikalų greituo
ju. Streikuoja CIO ir AFL dar
bininkai. Jie reikalauja pakel i 
algas.

Dabar mašinistai gauna pa 
dolerį už valandų ir dirba 40 
valandų savaitėje. Nori gauti

WASHINGTON, D. C., geg 
11 d. — Karo departamentai 
skelbia, kad 21 metų amžiaut 
vyrų registracijos įstatymas jai 
paruoštas. Šiomis dienomis ji: 
bus pasiųstas prezidentui Roo 
seveltui pasirašyti.

Registracija bus pravesta jau 
veikiančiuose punktuose.

Kalbama, kad netrukus bus 
paruoštas ir kitas įstatymas, 
kuris vyresnius vyrus atleidžia 
nuo kareiviavimo pareigų. Prie 
šio įstatymo dirba pulkininkas 
Hirshey.

Kaip tvarkomi 
telefonai

KAUNAS, Lietuva, geg. 11 
I. — Okupantų valdžia išleido 
naujas taisykles pasikalbėji
mams telefonais.

Kiekvienas privatinis telefono 
abonentas privali įmokėti po 25 
rub. už telefoną. Įstaigos pri- ■ 
valo įmokėti po 200 rublių.

Visi abonentai privalo valdy
bai raštu pranešti iš anksto, 
jeigu jie nori telefonu kalbė
tis su kitu miestu. Nepranešus 
raštu, abonentas neturės teisės 
telefonu kalbėtis su užmiesčiu.

valandų.

Valdžios Įstaigas 
kels Chicagon

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS

Kiniečiai tęs karą 
su japonais

TOKIO, Japonija/ geg. 11 d. 
— Laikraščiai plačiai komen
tuoja gen. Čankaišeko pareiški-

Vokiečių valdžia 
bijo Amerikos

11 d.

Giedras.
Saulė teka — 5:35; leidžiasi BERLYNAS, Vokietija, geg.

Vokiečių spauda rim-

SINGAPŪRAS, Malajų saly
nas, geg. 11 d.
Valstybių keleivinių lėktuvas 
šiandien pasiekė Singapūrą.

:.n Patirta, kad tilo atidaryta 
nauja susisiekimo linija per Pa- 
cifiką, kuri veiks tarp Kalifor
nijos ir Singapūro

Jungtinių

WASHINGTON, D. C., geg. 
11 d. — Valdžios sluoksniuose 
projektuojama perkelti kai ku
rias įstaigas iš Washingtono j 
Chicagų.

Amerikos sostinėje yra labai 
didelis susigrūdimas, kuris 
kenkia darbingumui. Projek
tuojama iškelti iš Washingtono 
visas tas įstaigas, kurios 
antrinės reikšmės.
/ Manoma, kad pirmon 
bus perkeltos tos žemės
departamento įstaigos, kurios 
gali būti 
gos

yra

eilėn 
ūkio

— Britų karo jėgos paėmė Rutba miestą Irake, kur buvo 
žibalo atsargos. Britai dominuoja orą Irake ir artėja prie Bag
dado.

— Admirolas Darlanas šiandien susitiko su Hitleriu Ober- 
salzburge ir sutiko su visais Hitlerio reikalavimais dėl bendra
darbiavimo. Vokiečiai jau pradėjo vežti karo medžiagą per ne
okupuotos Prancūzijos teritoriją j Portbou stotį, prie Ispanijos.

— Darlanas sutiko leisti vokiečiams įsteigti kariuomenės 
garnizoną Syrijoj, bet nežinia ar maršalas Petain patvirtins šį 
admirolo nusileidimą.

— Per Dardanelus ir iš Graikijos vokiečiai gabena dideles 
karo medžiagos atsargas į Dodekaneso salas. Manoma, jog jie 
ruošiasi pulti Syriją.

— Pasakojama, kad Maskva, Berlynas ir Ankara jau susi
tarė dėl Dardanelų. Pirma Hitleris susitarė su Stalinu, o vė
liau pranešė turkų prezidėntui.

— Irako karo ministeris randasi Ankaroj ir laukia nacių 
ministerto von Papen, 
naikinti

tvarkomos iš Chica kad galėtų paprašyti paramos britams
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Ai Š. Vaivada
NAUJIENOS

F. H. Sadauskas New Civil Service 
£xan)inatjons

Memorandum onthę Indępegjęnęę 
of LU huania

By JUOZAS' j: UČKTMAfrAVlCIUS 
tu p MĄSK js off ;

The real nature of the Soviet 
Russia was revealed soon after the 
Russian military for.ces were pįąced 
in Estonia, Latvia and Lithuania 
by the sudden attack of the Red 
Army on Finland. This attack yvas 
made pending the pegotįatįops for 
similar concessipns as depianded qf 
other Baltic States, not alį of whį.ch 
Finland was disposed to grant.

What Russia held in stofe f°r 
Lithuania, Latvia and Estonia was 
soon indicated by the ominous news 
of May 25, 1940, that Soyiet offi- 
cials advanced certain chargęą jrę- 
garding mįstręątmęnt pf Red Army 
soldiers in Lithuania, such as įqd" 
nąpping, and eyeją dęąth pf ą spl- 
dier, pr.esųrpąbįy ą <i»e??Ftęf; there 
were also aėcysations directed 
against the Entente of the Baltic 
States, — charges antį ąccusatįons 
not substantiąted yet. Thią made įt 
clear the Soviet Russią abandoned 
its professed policy of peaceful re- 
iations with her neighbors ąnd was 
inventing excuses for the oęcupą- 
tion and absprbtįon of her weakęr 
neighbors, adopting the technįąue 
of her ally, Adolph Hitler.

Lithuanian efforts to liquidąte 
peacefųįly ąny claims Moscp\y jpąy 
have against the country, were in 
vain. Lithuanian Prime Minister 
Merkys went to Moscow to solve 
the diffięultięs that have ąrisęp. Butt 
his .presence in Moscow on June 
14, 1940, served only the purpose 
of the Soviet Union Commįsar for' 
Foreign Affairs to present to Mr. 
Urbsys and ultimatum, demanding: 
1) the persecution of officiate’ rea-? 
ponsible for the aįleged provoca-f 
tive acts against :the Red Army 
garrisons; 2) the formation pf the 
pro-Soviet government; 3) the ad- 
mission into Lithuania of an unli- 
mited number of the Soviet troops.

Such an attitude of the Soviet 
government toward Lithuania waą 
the frank reversai of the polįcieą 
heretofore .professed by Russia, antį 
revealing of the ūgly spirit of ag- 
gression, formerely condemned by 
Russia itself. The ultimatum waą 
delivered at night and only nįne 
hours were given for its considera7 
tion by the Lithuanian government. 
Even before the expiration of thę 
time limit, June 15, 1940, Ęussiap 
armies overflovved Lithuania. Upder 
the circumstances, Presidepf Anta
nas Smetona of Lithuania depart7 
ed from the country and went 
abroad, without tendering his re7 
signation ąs Presįdent. A few hourą 
later a special Cqmmiąar arrivecj 
at Kaunas by plane from Moscovv, 
t.o supervise tįie formątįon pf thę 
new government and dietating thę 
policies of the country. On June 17, 
1940, Pąlecki’s government cąmę to 
being; on July 14 and 1£^> 
parliameptary “eleetion”, ,c.oi)trqile<| 
by Russian army topk placę, and oq 
July 21, 1940, Lithuania, Latvia antį 
Estonia wcre incorporated in the 
Soviet Upion by ręqųęst of the 
puppct govcrnments forced upon the 
Baltic States by the SovĮęf Rpą- 
sia. Tbc farce only added an in- 
sult to the injury of the Baltic 
States.

Thus, on Jų|y 21, Į 940, thę s.pyę- 
reignty of Lithuania, Lątvią ąpd 
Estonia was destroyed by the 
threats of the Red Forces and thė 
destruction pf thę dempcrątic or- 
der in these countries proceeded 
rapidly. Transformation of prpgpe- 
rous fr.ee men intq deprived qf pR 
prqpcrty slaves of Mo§coy/ wpukį 
require more space than this pa- 
per permits. Būt not only Lithuani- 
ąn pątįon wą§ despoiled of its free 
dom, liberty ąpd pf^pe^ty, a.s wp|| 
ąs of ąlį the ppįitĮęaį rightSj put. 
the very spirit pf the LRhuąpiąn 
nation, and its as.pirations is beįng 
suppressed.

Russią, by her ąggressipn against 
her vvcakcr neighbors, placed hėr* 
sclf in tpę cątegqry of q|Į)eF 
nations, that arp ’distųrhing Į?ęac® 
throughout the world, wmle’ her 
vietims having lošt no juridicial 
rights to independence and spvp? 
reignty, are awąit|ng the pptęomę 
of the titanic struggle of the forces 
of law ąnd justicę wit|r fhc 
of violence and injusticc. The pq- 
licy of non-recognition, adopted by 
the government of the United

m re|a|iph tp fę^itprįąl pc- 
by 3wps$pr§/pjaįn-

tains the juridicial status of Lithua- 
nia as a sovereign State. And the 
L‘PW»n>39? 4° l>9PP| th.»f f.he evep- 
tual Peace Conference, shall 
store Lįthpgpfcp įqcįepei}cĮehce, a- 
long with the independepce of 
other vietim nations, occupied 
Russią, permany, Itaįy and Japan.

Ju.9^s J. |l|ex7p|ąna.yicius 
Chicago, IJ1.
Jappary 29? 1941.
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Free Training In 
Maciūne Shop Work 
Open To Young Men

Ųe.w apd spęciplizęd fręe frain- 
ing cour^es in trgdęs essępįiąl to 
the National Defense program are 
now open to youpg man and boys 
in the Chįcągp apea, State Director 
of Labor Martin P. Durkin an- 
nounced Saturday. . *

Ąpplications for enręljm.ent wįll 
be PJt ,ęįĮ 1? Mętrppęlitan 
Chicago Offices of the Illinois State 
Employment Service.

“Training is open '-to young men 
from 17 yėars of age up, who are 
seeking to land their first jobs, and 
tę older wprlęers y/ho are employ-: 
ed būt who wish to improve their 
skills and ąuaįity for bėftef paying 
jobs”, said pirector Durkin. “DayT- 
time clą^ses have hepn ąrranged tq 
accommodate boys and young man 
now unęmpįoyed antį Flight clgsses 
have been arranged for men whq 
are vvorkirig at daytime jobs.

“The new training courses now' 
available have been planned tp 
provide young men with an op- 
portunįty to lęarn the basic skills 
ręqujred įn machinę sho.p prodųct- 
ion apd thųs to ųualify for well 
paid regular employment in De: 
fense Industries. All courses are 
highly specĮali^ed ąi)d call fpr from 
six to eight weeks 
struction.”

of intensive in-r

Ęnrollment for 
classės does 
trainee a job, Director Durkin ad- 
ded. Pąst ejcpęrienpe, however, in- 
dicates that the State Employment 
ServĮce should have little troutylę 
ip fipdįpg spįtah|e ęrpplpyipępt fpr 
those w|iq have succesęfplly com- 
pleted ,qpe qf |hęsę speęięl cour
ses of instruction. 

»■ • 4 W < • •

Registration is open to all young 
męn and h0Y§ 'v¥l19 are *9 £99d. 
physicąl cpndhion, ipęntally ąlert, 
ančl who have reąchęjd their 
enteenth birthdąy.

not
these special. 

guarantee the

thc Nation’s Capital we

The follp^įpg e^ąpjpationą have 
h(ę»p anpoųpcęj by įty? u- s; 
Sęryicę Gojppi^iop:

$3,3f)O a yęar.
(Office of the Quartermaster Ge

neral, War Department).
Applications will bp rątgęį F£" 

ceived at thę Ų. S. Civil Sjęryįcę 
Commijįįpp’ '^hįpgtpp, p. 
til furthę? potįęę, ąpcį pęrfjfięęHdP 
made aę fh.e pęędč Ihe 
reąuire.

Appl|c,ąpt§ ippęf fįįę wįtfo fh? U- 
S. Civiį įfcFVįęg Cqpipih?sįqp, W.ąsh-- 
Ington, p. Appįįęąfįpp fPpFp? § 
includipg the 
of Reąidępce, ąpd SŲppįėmęptgį 
form 3^9f hdfh pFPR9Fl¥

Publįę HęaM $ g;.O0P A
year.

GradW^ę $įĮįffl;f PęRPFąl 
Duty, $Į,§QQ ę yę^p. (

(Indipp ĮFĮęJd §9py|ęę?
Alaska? Dę^FtRlPRf Pf iR^FiPF? 
U. s. Pybįįę Pę§Įth §ęryį^, 
ral Secppįly r

Applįęgfjppg h? FF^iVP^
until fpFthep ppfjFPj 
tion of ęĮjgįhlęs ^į|| bę m&d£ 
the neęfa pf th.e sęFyįpę F^HĮF£;

Engi|Wfo? HM) a 
year; Aisę Phlęf, $8^09; PHMįptiį, 
$2,300; ^epipF, $^QOp, gpd A^į.^- 
ant, $1,$$ a yęgF..

(Various Optical Branches).
Applications will bę rated as re- 

ceived at the U. S. Civil Service 
Commįssięn, ^ą^hipgĮpn, D. G., pn.- 
til December 31, 1941.

Bookbinder (hand), Government 
Printing Office, $1,200 an hour, 
Bureau of Engraving ąpd Priptipg? 
$10.0§ ę dąy.

Bookbinder (machine operatops), 
Qpyęrnmęnt Ępnting Office, $1.£6 
an hour.

Appįięafipps mušt bę on fįle with 
the U. S. Gįvil Service Commis- 
sion at Washington, D. C., not later 
thąp tyĮay 22, Į.941., . h (

IVJLaphine Opergtor, Automatic 
Screw (Brovp and’1 Sharpej $6’.4Q 
to' $7.52 a day. • . < v i >

Applications will be received 
until further notice.

Plęęe of Ęmployrpęnt: — Ordam 
ce Service, War Department, Rock 
Island Arsenai, Rock Island, III.

Junior Airyvay Traffic Cpntrolr 
ler $2,000 a year.

Civil Aeronajuti.es Ącįipįnį^įrąfĮop 
Applications may be filed with 

įhę Uni|ęcį States Civįl 
Cppąmi^įpn, Washingtqn, 
until further notice.

• a».w« •» «• \ k •

ip. Tur-įinę4 pte|bįng
U. .Optical.

Time for Filing Applications: 
rpąy bę1 filed

Additįppąl jpfprW|^n Witl) ffc§: 
te No- 9,
II?

Qptinn 
ion of aircrąft textiles such as air- 
foįį coyęrįng, .ptochųtę piątęriais, 
anc| tewter8ęte-

Option No. 10; Inęludes įnspect- 
inn Gteteteg aite pąutemmt 

FFbte
linjįf tilte? te:

Ppįipp #q. u; Wyte mspeel- 
ten qf jpgite a?

te ętelimeteF^? tete8= 
cppes, bįn9cteęF^.? prįąp).^ aite 
ptįęF hteh 8F.^Otete?l

• j < . <
TOTE: r is pęęlę^ te Ote ąp- 

RlĮę^ipp pf te.8 L J
m®?* te® 

rr-

sev-

hadAt
Severai very sup.cę§sfiil conccrts, in- 
cluding two performances at the 
National Folk Festival in the Gon- 
ątįtytipnąl Hąll. Sunday evening 
(May 4) wę gavę ą ęqncer| fpr Įhe 
Arperięąp pįthiĮąnięp §ocięty of 
Wąshiqgton. This society is organ- 
ized for the .purpose of receivįng 
and soliciting contributions for the 
relief of thę Lithuąnian refugees.

-r-X— \
Let rqe įell at this time some: 

thing about our members and wha| 
they did during the trip.

Joę gnc| ft|s hat įpyed įhe ręstąur 
rants and what they served. Chąrr 
lotte . enjoyed the Smithsonįan Inr 
^tįtųtion. Tq Al Lankus Washingr 
top nothipg ppw, foųt hę ppr 
jpyęd. §hqwjng th? town to apr. 
ąther rhęmbęr.

Kazys, įn spitę of tpę fact thaf 
he didn’t fęel gqod, helpec| Vyti 
worry about the group. Miriam, whp 
slėpt on thę trip, Įoved the radi© 
Pr9SrW $ Wa$hm«ten.

piju$ įpyęfi thę wąy pęppię 
driVe in ClevęĮapd-

Hęlęn helped tp keeP tbe group 
in a happy and sane «mood.

The.’wrį|cr yas sprry 4hę 
stay wąs too shptt tq ėyeri to b<įr 
gin to ėnjoy Wąshington, not say7 
ipg anything about that bne iday in 
Clėveland.

Plan Visit To 
Valentine Boys 
čliib This W«ek

I.«l<

Service
D C.,

a day.Machinist, $7.04 to $8.16
Machinist, General.
Machįnistj Į?recįsįpn.
Odnance Service, War 

ment, Rqck Island Arsenąl, Rock 
Island? Įlį.

Age JLimits:—Appli'fants mušt 
have reaęhęd their Į^th hįFfhday 
būt mušt not have reacljed fheir 
65th birthdąy on the date of mak- 
įpg oath tp their Applications.

Depart-

SĘĘV1TUDE”

Thę LįthP.^PUb ŲniyęF§hy Plttb 
h? in ^nppRpce Ihę nf 
a $500 ^chpįprsbįp pr.ęRt tp (ąįį 
ythHępĮ.ąn s&įgnts whfi feiF? te 
ęontinue their college education. 
As in thę past threę years, the 
Schpįęrshte jyįd bę' .ąyvąrcįęd op a 
stricĮly competitive basis, Į. e. past 
gradeš, instructorsf . , recommehdą- 
tions, and personai needs.

• v >. ’ ■ i;

? Ąll coįlegę students apd fourth 
year high school studęnts are eligi- 
be-

• Recipient pf Schplarship Grant 
may attend any upiyęrsity in the 
country th#t IŠ q.cPFę^ted by the 
North Central Association.

• All applicatipn.S: mušt be sub- 
mitfed by Žuly L-1941.,
, < • The $150 SchčĮiarship is ap 
outright grant pot‘*a loan. ■ ‘ ’

• Students interested in apply? 
ing, write tp: Mr.| Veto Baltrūnas, 
Chairman, Šcholarship Gommittee, 
4200 Sp. tyfozart Avė., Chicago.

—o—
The L. U. |C.' sipcęrely thank§ 

the Lithųaniąn; people of Chįcagę 
who have made these Šcholarship 
Awards .possible through congenial 
updcpsFęnding ąnd cpopęrajtion. 
Pu?; prgęnizatįpn — a crpss seętiph 
of Chicągp Lithųgpįaps

FĘĘĘ ppjęĄGP TpĮJRS
^PA tquFs f9F thę węek įpęįpdę? 
įtylpndąy, ftjay 1^: “fipspįtąl pay 

at the Chicago State Hospital”. At
tend a special program at a noted 
piedĮpąl center. In&pect this hospi- 
tal’s facilities and equipment. Meet 

p. ^00 ^.'fFyįpg Park

į»ę^y, Į^ay O^gshburne 
Tfęd.e Schppy?. Įpspęęt gpprenticę 

įp ę PPtęd trade
SęftgpĮ. Męet at 2 p. ęą.? 12^5 SedgT

Wy H? “PyęngelicaĮ 
Ęęįįgįęęs ĘdUP.atięp’’- Visit Moody 
Štete Jhftitete ęph sęę s fPm p°r- 
trayįpg thę WffFfc thP world’ą
}ęrge§t mfeSteRBFy tFPtete^ school., 
Męęt gt .9; N. Pa Šalie
§t.

W H: ^‘Valentinę 
gFSRch ciub”.
TOHF 3R Rltea rnnėnpn Fęcreatiop 
-ęęRteF ter Sęę ^imming 
mb sym? and play
Fl99fflS.- p* f- 3400 S: 
grobte AVPRHP.-

Wy M? h<A Dai- 
Fy?'. ff/ėtf ęi) ĮįįųstFętę,4 Įepture op 
tįę yalpę qf jpįįp. Įnspect the 
ępųipnjępt ųsęd ip tpe pręparatior. 
pf pulk ąnd 4.airy prpdųcts. Meet a, 
2:§p p}.? l§0 W.- GaF&ęhl-

Friday, May 16: “Russia in Pic7 
ture, Song and Story’2. See a Rusr 
siąn cfrųrch mpdellęd aftep a fifT 
teenth 
Hear a 
film of 
ąt 8 P-

Surprising Thiyg About Nęgroęs goythPFP 
ęps thę Hąrinyny ąnd Ųnderstandinę That 

Preyails. Says Wnite Man Who ‘"Oviped” 
by His Colored Man

century Moscow chapel. 
Russian chorus and view j 
Russia, old and new. Mee. 
ip., 917 N. Wpod St.

May 17- “©FiPhtal
stftyten. §ęę esMbįĮS pf fro^l
exęgygfįph§ M th? f^ear
Eą§t. a 9h th9 sh>ry 
of in thp fc?nd-
Mgięį ąf f): m.-? į- tffth St;

Fpf intpFmaUPR pąll M°n- 
roę ^74 ,ąny Sa-

**9B5S5^S5w!!ESr55S5T3S8SC5?55S!SSSRSSSS?Tr

PIRMYN
2SE5SP

(Contipųęp f foną lašt węęk|
“There wuz a cullud man en he 

died en went to hevven en the 
Lawd gęvvum ąll wings, ęn he 
flew en he flęw” (here Ford hunch- 
ed his shouders and gavę a superb 
imitation of a buzzard’s flight). 
‘’After he flew round there fur 
’bout a week he looked down en 
saw a ęeeį good-lppkin’ įądy, a7ąęt- 
tip’ p n a ęloųcį. She wuz reel goqd 
lookin’. En he dun the loop the 
loop.

‘•‘The Lay/d eum ep sez: “Don’t 
you knoyv how to ąct? There ain’t 
nuthin’ būt nice peopįe here, ep 
•you beehavin' likę that. Git out’. 
Būt be tolp the Lawd he jest didn’t 
įcnow ąn įie wuzzęnt nevęr gppper 
do nuthin likę that no mo’, ęp 
pleąsę let him stay. So the Lawc| 
got kinder pącified en let him stay. 
En he flew en he flew. En after 
hę hąd heep flying round fur ’bout 
a week, he ups en seęs tpa) šame 
jgpOĮd lookįn’ įady a-seįtin’ on ą 
cįoud en pe jęst coųįdn’t hcįp it— 
he done the loop the loop.

“So the Lawd steppe.d up en he 
seys: ‘You jest don’t know how tq 
act, ypų ain’t fittin fur to be with 
decęnt folks, you’sę ą scąplus mis- 
bęehąvpr. Git put? Ep he 8ot-

“He fęlt mįghty bad en hung 
roupd the gąte three four days try- 
in’ tp ease ųp on St. Peter, bpt St. 
Peter ’lowed there wuzn’t no y/ay, 
he jest couldn’t let him in en the 
onliest way he might git in wuz 
to have a conference with the 
Lawd. Then the man ąsked Įf he 
couldn’t 'range fur ą conferęncę en 
they had a lot of back and forth. 
En finally St. Peter eased him in 
fur a conference.” (Ford loved tha; 
wpr.d, it made him gigglę.) “Būt 
the Lawd wuz mad. He wuz rpąc 
shonuff, he wuz hoppin’ mad en 
told him flat-footed to git out en 
stay out. Then the cullud man says:

“ ‘Well, jest remember this, Lawd: 
Whilę I wuz up here in yo’ place I

wuz thę flyip’ęst fppĮ ypu had.

Assistant Corųpjppicątiops Opprą: 
tor (Air Navigation) — $1,620 ą. 
year.

Timę for fillipg applicatipns: 
Applications will bę ypcpivecĮ pntiį 
further potięe.

Place of Employment: Third Ret 
gion Civil Aeronautics Administra-; 
tion, Department of Commeręę.

Headąluarters: Chicago, Illinois. 
(Įncludeą States of Illinois, India
na, Ęeųtucky, Mįphigan, Mtenesota, 
ĮjprfĮi Ęąkota, phįo, ąpd lyispon-r 
sipj. ’

Forms to be filed: AppĮįęątįor) 
Form 6, Supplemental Form 2902, 
Form 14 (blue) is also reąuired if 
veįeFąn prefęęęnpę įs cįąįmęd-

Place of Filing Application: Ma; 
nager, Sęyępth Ų. Ciyįl Service 
District, Post Office Buildįng, Chir 
cago, Illinois.

iŠ
example that understandįng and 
nonpartisanship CAN and DO exist 
to function constructivcly in pro- 
mpting Lithuąniap i.deals apd cul- 
ture.

This wąr tprp yvprld is ample 
proof that disagrėement and into- 
Įeranpe £>erie£i£ NO .QNĘ. fio it is 
not idę^Įįęjtic hP* s?h^blę to s^y 
this world cheabe^t defense Įs 
education. With this conviction |he 
L. U. C. wishes to thank the Lith- 
ygnj.ąp peppfe for/their kind sym- 
pąfhy ftpd fnatępiąl gssigtance th#t 
has prpvicįęd fyncįs fpr įpųr 'jyoj'thy 
students to poptijiue their ędųcą- 
tion. . J

’Tis education formn the com- 
jnpn ipĮnd- ’

Jtl^t ap |he Uvipg is the 
tree is inclined.”

Įyenptta.

/W ,11'L

u
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Birutė
U., fU'/

?rnlw inspscųg^
$?i6W a yejjr.

Prqcuręipep| Ispector, 
year.

Assistant Procurement
$^,0p0 a yęąr.

Junior Procurement 
$1^20 a year.

QPTIflNAL BRANCHES
Ir A’F9F«ft

?■ Engfops
3. Instruments
4. Parąchutes
§. Airprftft
0. Tpdls and •' Gagės

^2,30p ą

Inspector,

Inspę.c|pr,

.7. Rddio ■
8. Aircrąft Miscellaneous Matei- 

iąls.
? 9. Textiles

WEDDING BELLS—
įPor p|ur treasurer, Miss Eleąnor 

pi^tkps tp Mr. Ędyrard Ųz.emack. 
The chpruą ’ ęxten$s thęir best 
wisl|es tp fhęsę twp and iįyę know 
that they’ll iive “happy ever after.’f 
WELCOMR MISS PRANE—

Cheerful, modešt Miss Wandq 
Pranę is ęopiįpg baęk tp thę choT 
FhP ^teF gji rppnths
due to illnė^s. ' y/e gre ęęft^įpįy 
hap.py to have her with us agaipf 
NEW MEMBĖR—

, Oųr pe\y member i? Miss glea- 
ppF Tyęfipnęs. §ęgF. ElęęppFj įį is 
going to be nice hayįng you in the 
chorus! - /'

Miss Apne> Ralis pncį lyĮr. J-<ęonr 
ard Povilaitis arė 1 another two 
thąt )ve likę hąying with us here 
fti BJĘP'I’fi ohpyus.'
NOTg TO

App Fruhchbn^ sp 4 9Fderi| 
rcąaer of thė BIRŲTp coiump ahq 
she also likeą'the chorus būt she 
Fęfų^es tq jpin for some reason of 
dtlier. We ’thįpį;- Ąiip is ą yęry

LOŠT AND FOUND DEPT.—
Losjt—one .presĮdent. His continųecį 

ąbsencę rep)$in$ a mystery. Of 
course he has two worries confropt- 
ing him now—one, he mušt leęve 
for the army very shortly to serve 
hįs pne ' year term and, second, 
whęt -will his newly engaged Ge- 
nevieye Mažęiką be d.bihg dhripg the 
year he is gonę—After alį, a yęar 
is a long time when you?ve been 
engaged just a few short weeks. 
How ąbqųt dęyoting at leąst one 
day ą week to the chorus until your 
departure, Johnny.

Lpsf — ap ardent membęr of 
BįRMYįtf—Joę Zukąs. Lašt Friday 
he left for a stay in the Mdokūpę! 
Sąniįarium—ąpd we aįl h9į?.e U 
will be a briėf stay.

Lašt Thursday evening a hur- 
ried farevvęįl yyąs ąrpangęd for Joe. 
Many of his frįends gatherecį at 
Tai Dong’s, while many others 
mąy hąvę kiepn disapppinted in not 
hęįng ąblę į# copię—put it |yąą ipą- 
pp^sįhle te notify spme and it yyasn’t 
posible to get Įn tpUch Fip7 Pteęrs- 
Štili, I know, that ęveryonę is plug- 
ging for Joe.

A fierce tennis mateh is on—ijt 
įs sę| .ppįnt ąnd piątch ppįnį ągąinsį 
Jocy, if he muffs this shot, he lo- 
ses the p^atcly—if ippkes it good 
—he cari go on to win. The shot is 
good—and Joe, with his desire for 
yiętory, goes on to win. This time 
jpe įs up ągąįpst ą reąl foe. Ągąįn 
it is matęh PpįRt> bųt witft ą|Į pf 
PIRiyiYĮf and alį hį? ff.iępds behįnd 
him, rooting ąnęį puljing for him, 
we know that Joe isn’t going to 
muff this point and will again come 
pff į|i® yietop. Thę beąt pf )uck 
frppi ąll of ps, Joę, ąpd ą spęędy 
recoyęry įrom yqpr preąępt įįlnęss.

Foųnd — another PIRMYN suc-

cess. Little Christine Miller starred 
and carried off the St. Casimir’s 
presentation pf “Piratęs of Pen? 
ance” recently. .Christine piayed the 
.part four times and each time sang 
beautifully.

Marian Patti, our little “dago’’ 
membęr, sining in Lithuanian on ą 
Lithuanian broadcast recentįy.

Fpund—the return of our column- 
įsjt—wį)o has b.een i n hibernation 
fpr the lašt sev.eral )yeek.

ADDĘD LĄpRELS—
PIRMYN is rępresenting the Li- 

thuanians of Chicago at the *‘I Am 
Ąn Amencan’? program at Sol- 
dięr’s Field nęxt Sundąy. Ųpder- 
iįtąnd thę phpps yrįll sipg įp įį)ę 
aęcpmpapiipęnt of Paul ^Vhifemap 
and orchestra. The Herald-Amerįcap 
tpok picturės of the chorus lašt 
Friday and the picture appeared in 
the pą.per ^st Sątprday.

Ali jgirįs are urgęcį to wprfy 
about and get their chorus coętpm.es 
before next Sunday. —And—EX- 
TRA SPECIAL REHEARSAL 
TUESDĄy! £ę dpwp.

The second story is just as incon- 
sequential:

ępiilte wap cuną tp thę y/hite 
folks’ house in the country en sėd 
to the man:

‘f ‘Boss, I’se hongęy; gįmme sppnp- 
jp t’ęąt.’

The map sėd: ‘Alį right, go 
’round to the back do’ en teli tne 
cook to feed you.?

“The culted man sėd: fBpąs, f?ęe 
neęr 'fcout sfąFyędf I ajn’t ęf fip; a 
whole week.’

“The man sėd: ‘Ąll fight, ąll yiht, 
go ‘round to the kitehen.”

“The cullud man sėd: ?Boss, if 
you gimme sųjppįp t'eat I’U SPlįt 
up all that stove wqod you got in 
yo back yąrd.’

“Thę pan said: ‘Aįl right, ąll 
right, gq ei) git that grąb lijęe I 
įplė yer.’

“So hę went. Ąfter ’boųt thf®e 
hours the man went to his back 
yard en saw the cuHud man, who 
wuz jest settįn’. So he sėd:

“ ‘Has you ęt?’
“Ęn he sąįd: ‘Yąsąir’
“En he sėd: ‘Has ypu chopped ų.p 

that wood pilę?’
?‘En he sėd: ‘Boss man, if you jest 

let n)e res’ ’round till dinner time, 
ąftęr dtePeF FH 89 PhPP Ih&t 
pątch of cętton fpr yop.’

“So the pian sėd: ‘Alį rįght, būt 
don’t you fool me no more?

“After the cullud man had et him 
a big dinner he started out to the 
cptton pątch en he met him a coot- 
er (ą mędturtlę) en the cpotęF sę.d 
fo Rim:

“ ‘Nigger, ypu talks too njųch?,
“The niggeF goes tearin’ back to 

the big Mteūse en Avhen he gits 
’ there the man eums out en said:

‘Nigger, has ypu chppped oyt 
that cotton?”

“En the nigger sez:
“ ‘Lawd, boss, I wuz on my way, 

fo God I wuz, en Į met ą cooter 
en he started talkip’ to me ęn I 
lit out frum there ęn here I is.’

“The boss man was .plenty riled 
and he sez:

“ ‘Nigger, take me to that cooter 
ęp if hę ‘don’t stąrt įalkin’, I’se go- 
in’ to cųt your throąt frum year to 
year?

“So they bof uvvem started 
the cQtten pątch ep there ip 
middle of the bįg road sėt 
cooter. En hę nevęr opend 
mouth, he ain’t sėd nuthin’. So 
man hopped on th® ni88e? 
whuppęd him sumpin’ scand’ious en 
Jeft fuf the big hbhS.e mighty spre 
ąt piggerą ep popteęs. ^Yęll, the 
cyĮįpd mąp wųz nęęr ’bPMf thrpygh 
breshing hisseįf off ęn jest for mo- 
seying on off when thę cooter po- 
ked his head put en looks at him en 
sez:

“ ‘Ijiggęr, I toįc yoii ypp tąlks 
tqp pipęh?r

fur 
the 
the 
his 
the 
en

T-Trr-r

chorus!

ard Povilaitis arė ‘ another

aįęrt ąnd courtęoįią yoiįpg Iftęįy 
and wę ceętainly woųl<| liko her
to become a mėmber.
THOUGHT for thę day—

Somebędy really ought to tei| 
those pęople who alvvąys are won: 
deripg “whąt has shę got that f 
havep’f gqf,” th$t it įsp’t alwayą 
something they haven’t got. IĮ 
could be something they have gpį 
thąt pębpdy ęįse wąnts!

rUps^isy.

BELIEVĘ BfĘ QR NQT—
Those picturės of Carmen 

štili be shown to the ęhprpą
wil| 

spme 
time this week. It seems the pic- 
turę# hgdo’t been develpped yet as 
prpmifįed fpr l(ą§t FrjdaFrr-but don’t 
giyę uprr-yoų’Įį §ęe thprp yet.

IN FESTIVAL—
The PIRMYN chorus is ęnter- 

ing fhp Tnbųpp $oųg fęstivąi thįs 
yęąr ąncį įs aįęeądy rpheapsing neyv 
songs for thę pccasion.

Somę Cyrrent Wjsdojn
“Nobftdy makes a greater mis? 

take thąn te miscontruc Unclę 
§ąp)?? pątįęncę fpr yFęakpęąs’,=rSęc?

Stimspų 
strikerą

retary of War Henry L. 
issues a veiled warning to 
in the defense ipdųątrieą.

“Once you’re afraid to 
you becppię a reąętiopąry

change. 
even if 

jt is on the left — yop can bę jusį 
as reaętionary on the left as oi) 
the rįgbt.’’—Mrą. Franklin D. Roo? 
ąęyęįt.

Can it be wondered, now that 
Ford is sojourning in the north bp- 
yond the įnfamous hoųsing copdi- 
tįęw pf tl)e sppy), conaforįahĮę 
heąlthy Įn his owp little fppn} 
fpur yopng Ne^ro roommatęs, a 
single window to keep out the cold, 
and a gas burner for cpoking and 
heat — can it be vvondered, if now 
when the phpne rii}g§ the °Pe- 
ratorte voice says: ^Detroit, calling 
collect,” thęt Į fįPAępt the charge 
although I know who it is and why 
he is cąlling? Įt js For<| antį he 
is drunk and hę įs |ncohęfeqtįy soli- 
cįtous įor me and mine and for his 
mother and wants to come home and 
needs $5. I reply I am glacį to hear 
hi^ yoice, whiph 
he is well, and advise him to tye a 
£9p$ bęy an/d stiek tp his jph, and 
a letter ’udll follow pr shgU I wire? 
Of course he has no job except 
with the WPA, to whlch he has 
gtt^ched 
frauds with which a|l ^ppd so^fhern 
4ęrk|ęs yzitįi įtehipg feet gpg fa- 
mįliaf. I hope tįie government £u.p- 
ports him aš long and as loyaliy ąs 
I did, because it it doesn^t, I mušt. 
Į ptust, because F9Fd I* 
my Old Man of the Sea, who teį|s 
me of admonishing cooters and an- 
gels that do thp į’pop the loop, my 
only tie with Pan and the Satyrs 
and all earth creatures who smile 
sunshhie and ąsk np pupsfipiis and 
understand.

Aeronajuti.es
co%25c4%2599tpm.es


IŠ SLA 3-čio APSKRIČIO KUOPŲ PUSME
TINIO SUVAŽIAVIMO

Suvažiavimas Buvo Ramus ir Draugiškoje 
Nuotaikoje; Delegatams Vaišės

AMBRIDGE, Pa. — Balandžio 
27 d., Lietuvių Klubo svetainė
je įvyko SLA 3-čio apskričio 
kuopų atstovų pusmetinis suva
žiavimas, kuriame -dalyvavo a- 
pie 10 kuopų su 37 delegatais. 
Suvažiavimų atidarė apskričio 
pirmininkas Povilas Dargis, 
2:30 va!., po pietų, paskirdamas 
į mandatų*komisijų: J. P. Mil- 
lerį, Onų Triškienę ir Julę Bi- 
kinaitę.

Kol mandatų komisija per
žiurėjo ir patikrino mandatus, 
apskričio pirmininkas pakvietė 
S. Bakanų tarti keletu žodžių 
SLA reikalais. Bakanui pabai
gus kalbėti, Mandatų komisija 
pranešė, kad jau ji yra prisi
rengus (prie raporto, na, ir bu
vo imtasi suvažiavimo darbų.

Suv. Vedėjai.
Pirmiausiai iš eilės buvo iš

rinkta vienbalsiai suvažiavimo 
vedėjais pirm. S. Bakanas, sek
retorium p-lė Olga Sandaitė. Po 
perskaitymo praeito suvažiavi
mo protokolo, buvo išklausyta 
valdybos ir komisijų praneši
mai.

Iš valdybos ir komisijų pra
nešimų pasirodė, kad apskr'tys 
gerai darbuojasi ir turi neblo
go pasisekimo. Taip pat pasiro
dė, kad apskričio valdyba ir ko
misijos su pagalba kuopų stro
piai ruošiasi prie savo met nio 
išvažiavimo, kuris įvyks Lietu
vių Pkyje, birželio 8 d.

Buvo padaryta keletas tai<- 
mų* kurie daugiausiai įi,č;$a ap
skričio reikalus. Metinis aps’ ri- 
čio suvažiavimas vienbalsiai nu
tarta laikyti Pittsburghe, Lietu
vių Mokslo Draugystės svetai
nėje. Jis turės įvykti paskuti
niam sekmadienį lapkričio mė 
nėšio, nes taip jau yra nutarta 
pirmesniuose apskričio suvažia
vimuose, kad metiniai . apskri
čio suvažiavimai butų laikomi 
paskutinį sekmadienį lapkričio 
mėnesio, o pusmetiniai — pas
kutinį sekmadienį balandžio 
mėnesio.

Suvažiavimas Draugiškas.
Nežinau kaip kitur SLA aps

kričių suvažiavimuose yra, bet 
pas mus, Pittsburghe, tai jau 
per kiek laiko jie yra ramus ir 
draugiškoje nuotaikoje. Nors 
kartais priseina rišti gana kom
plikuotus ir gana svarbius or
ganizacijos reikalus, bet mes iš
mokome svarstyti be įsikarščia
vimo ir užsivarinėjimų, žodžiu 
sakant, svarstome dalykus rim
tai.

Ir reikia neužmiršti, kad SLA 
3-čio apskričio suvažiavimuose 
dalyvauja visokių politikiškų į- 
sitikinimų kuopų veikėjai, bet 
visados randama bendra kalba, 
bendra išeitis visais SLA reika
lais.

Apie šį suvažiavimų tik tiek 
galime pasakyti, kad mes jau 
išmokome ne tik draugiškoje 
nuotaikoje suvažiavimus laiky
ti, bet išmokome ir brangų su
važiavimų laikų taupyti, taip 
kad jie ne tik nėra nuobodus, 
bet pradeda virsti tikru pasi- 
žmonėjimu ir tuomi mes pa
traukiame daug jaunimo.

Delegatams Vaišės.
Suvažiavimui pasibaigus, tai 

buvo kaip ir “supr zas” delega
tams, kada visi svečiai buvo pa- 
dviesti sėsti prie stalų ir buvo 
vaišinami užkandžiais. Tai bu
vo visai netikėtai ir nelauktai, 
ies laike suvažiavimo visai nie
kas nežinojo, kad čionai bus ko- 
k'os vaišės.

Kituose apskrid o suvažiavi
muose. kada būna ruošiamasi 
irie delegatų vaišinimo, tai, ži
noma, būna delegatams pasiū
loma nusipirkti įžangos tikietas 
arba panašiai kaip nors iš ank
sto būna “apznaiminama”, kad 
bus vaišės ar vakarienė. O Am- 
bridgiuje buvo kaip tik atbulai, 
be jokio pranešimo svečiai so
dinami piie stalų ir vaišinami 
ir iš syk kai kurie delegatai lyg 
ir keistai jautėsi, nežinodami 
dalyko.

Tačiau visas dalykas tuojau

paaiškėjo, kai Aliųuippos SLA 
247 kp., ir Ambridgeio 169 kp. 
bendro komiteto narės padarė 
pranešimų, kad šias vaišes su
važiavusiems idelcgatams teikia 
abidvi kuopos ir kad nebus ir 
nėra jokios įžangos, ir kviečia 
visus drūtytis užkandžiais, kiek 
kieno širdis nori. z

Reiškia, buvo priimta ir pa
vaišinta apie pusė šimto svečių 
ir viešnių, suvažiavusių iš įvai
rių Pittsburgho apylinkės kam- 
PU-

Po vaišių svečiai pasišoko 
prie tam tikros muzikos ir visi 
draugiškoje nuotaikoje skirs'ė- 
si. Vieni, žinoma, skubinėsi at
gal į Pittsburgbų į geležinkelio 
stotį, kad sutikti Smetonų, kit 
pažiūrėti sutikimo iškilmių, o 
dar kiti žingeidavo, pamatyti 
kaip Smetona išrodo.

Tai tuomi ir baigėsi visos los 
suvažiavimo iškilmės.

—Delegatas

PITTSBURGHIŠKOS 
PASTABOS

Truputis Įspūdžių Iš 
Smetonos Bankieto

Pas mus Pittsburghe, Smeto
nos bankete, kuris įvyko balan
džio 28 d., Schenley viešbuty, 
publikos galėjo būti apie 250. 
Publika buvo labai marga ir 
sudėtinė, buvo šlebių ir frakų, 
bet ordenuotų kavalierių pas 
mus visai nebuvo. Vieni buvo 
atėję į bankietų pasirodyti ki
tiems, antri—pamatyti p. Sme
tonų, buvo ir tokių, kurie ėjo 
į bankietų tikėdamiesi pagelbė
ti Lietuvai atgauti Nepriklauso
mybę.

Kiek teko apytikriai patilti 
iš kai kurių Smetonos sutiktu
vių komiteto narių, bankiete 
buvo apie vienas ketvirtadalis 
svetimtaučių, kurie atsilankė 
ieškodami Pittsburgbo lietuvių 
prielankumo, kiti galbūt biznio 
sumetimais, ir panašiai.

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

Viskas Rūpestingai 
Prirengta

Jei bankiete buvo kokio ne- 
datekliaus, tai galima pasakyti, 
kad galėjo būti arba turėjo bū
ti daugiau lietuviškos publikos 
negu buvo, bet lai čionai jau ne 
rengėjų kaltė.

Rengėjai darė viskų geriau
siai, kų jie galėjo, kad- viskas 
pavyktų ir buvo įdėję daug 
darbo. Viskas buvo rūpestingai 
prirengta.

SOUTH GENTER PLUMBING &
HEATING SUPPLY COMPANYi

6 West Garfield Blvd. g^irk^hpalo

MILDA
BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

% 

NAUJA VIETA:

907 West 35th Street, Chicago
• Telefonas: LAFAYETTE 2022 • Rez. Tel. VICTORY 2499
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Smarkus Kalbėtojas 
Pats Verkė ir Publiką 
Bandė Pravirgdyti '

Pirmų kartų teko girdėti kal
bant chicagietį Povilų Šaltimie- 
rų. Tai yra jaunas ir energin
gas vyrukas, čia-gimęs jaunuo
lis, gana gražiai vartojus lietu
viškų kalbų. Yra išmokęs taip 
jausmingai kalbėti, kad ne tik 
jam pačiam ašaros iš akių ėmė 
riedėti, bet ir publikoje kai ku
riuos gerus musų tautiečius 
pravirkdė. Ir kaip gi nepravirk- 
dys.

Kalbėdamas apie Amerikos 
lietuvių vienybę ir jaunimų, pa
liete didžiųjų Lietuvos nelaimę 
— tai užpludimų bolševikų ir 
bėgimų lietuvių iš Lietuvos, kad 
išgelbėti gyvybes nuo raudonų
jų žmogžudžių. Kalbėtojas 
aukščiausiam susijaudinimo 
laipsnyje, turbut nei pats nejus
damas išsitarė sekamai: “Ir Šis 
žmogelis” (rodydamas į Sme
tonų) “viskų palikęs turėjo bėg
ti iš Lietuvos”.

Reiškia, be jokių ceremon’jų 
buvo pastatytas gyvas vaizdas 
prieš musų akis. Jei mes nors 
minutei užmiršim, kad p. Sme
tona bėgo iš Lietuvos kaipo 
“prezidentas” ir įsivaizduosim

Savanoris M. D.

NAUJIENŲ-ACME Photo
Dr. IIoward R. įves Jr., 

30 metų, iš Roclięšter, Min
nesota, pirmas 'Amerikos 
daktaras savanoriai pasi
duoti tarnybai Anglijoje.

lik “žmogelį”, tai tikrai bus 
jaudinantis reginys. P-s Smeto
na jau yra žilagalvis senukas, 
visko matęs, visko pergyvenęs, 
ir kaipo toks daugiau jaudina 
paprastų žmonių jausmus ir šir
dis.

Bet kiek p. Šaltiiniero išsita
rimas apie “šį žmogelį” atitiko; 
etikai ir “prezidento” garbe', 
tai, žinoma, ne mano dalykas.

Kitas Dalykas, Kur 
Mdsų Jauni Kalbėtojai 
Daro Klaidą

1 • ■' . • )

Kai kurie musų tie jauni kal- 
bėloiai visai nesužlniai1 daro d - 
dėlę klaidų, kada Jie kalbėdami 
pradeda gilintis į. lietuvių* rasi
nę kilmę ir tuojau be jokio pa
galvojimo daro (Irusius pareiš
kimus, kad lietuviai nėra slavų 
kilmės, bet tikri ari.jonai. Reiš
kia, didžiuojamasi lietuvių ario- 
n’ška kilme: ir ncsųžiniai yra 
pamėgdžiojamas Hitleris.

Pirmas dalykas, lietuvių rasi
nės kilmės aiškinimui toks ban- 
kietas yra ne vieta ir visai ne
pritinka paprastiem,s kalbėto
jams tui užsiimti. Antra, jei lie
tuviai ir butų tos taip vadina
mos ari j onų kilmės, tai tas vis- 
tiek nesuteikia n-ė kiek lietu
viams daugiau garbės negu sla
vams arba kitai kokiai rasei.

Apie mus kiti sprendžia pa
gal musų kultūrinį pakilimų ir 
bendrų išsilavinimų, o ne rasinę 
kilmę. —Bankiete Buvęs

tuvių komitetas buvo įdėjęs 
daug darbo p. Smetonų tinka
mai sutikti ir pagerbti, kad tuo
mi Lietuvos vardą geriau pa
garsinti tarpe svetimtaučių; kad 
svetimtaučius daugiau suintere
savus musų gimtojo krašto rei
kalais.

Ne viskas taip išėjo, kaip ko
mitetas tikėjosi. Sutiktuvių pro
gramas buvo garsinamas per 
lietuviškų radio pusvalandį per 
3 sekmadienius; buvo garsina
ma per lietuviškų ir angliškų 
spaudų, žodžiu sakant, nėra pa
siteisinimo, kad Pittsburgho ir 
apylinkės lietuviai nebūtų žino
ję apie p. Smetonos atsilanky
mų į musų “durnų” miestų.

Smetona atvyko į Pittsbur- 
ghų sekmadienį, balandžio 27 d. 
kaip 6 valandų vakare, o kaip 
yra žinoma, tai musų žmonės 
sekmadieniais turi daugiau liud- 
so laiko, negu paprastomis die
nomis. Gelžkelio (Stotyje buvo 
prisirinkę gana daug lietuvių 
(bet vargiai tūkstantis, kaip ra
šė vienas iš komiteto narių). 
Jų tarpe teko pastebėti ir kele- 
tos bolševikų atėjusių pamatyt' 
Smetonų, gelžkelio stoty ar per
sitikrinti ar ištikrųjų ji buvo 
taip išpuošta, kaip buvo garsi
nama. Gelžkelio stotyje buvo 
vienintelė proga plačiųjai Pitts
burgho lietuvių publikai pama
tyti p. Smetonų, nes kiti visi 
sutiktuvių parengimai buvo taip 
sutvarkyti, kad plačiajai lietu
vių .publikai nebuvo taip paran
kus ir prieinami.

Iškilmingos Sutiktuvės, Bet 
Šaltos.

Sutiktuvės stotyje buvo tik
rai iškilmingos ir atitinkama 
garbę jam atidavė kaipo “Lie
tuvos prezidentui”, ir sutiktu
vių komitetą^. ir Pittsburgho 
miesto: valdžia iiy bendrai sve
timtaučiai. Buvo muzika, buvo 
Amerikos Legijono garbės sar

gyba, buvo gėlių, buvo sveiki
nimų, buvo pakankamai polici- 
jos, kuri prižiūrėjo tvarkų. Ple
vėsavo lietuviškos trispalvės. 
Paviršutiniai žiūrint, viskas bu
vo gerai. Geriau negalėjo būti.

Bet kaip Pittsburgho lietuviai 
atsinešė į Smetonų? Ar jie iš
tikrųjų savo širdyse jautė, kad 
turi savo tarpe tikrų nepriklau
somos Lietuvos prezidentų ? 
Reikia pasakyti atvirai, kad ne.

Jei Butų Buvęs Grinius ...
Smetonai atvykus į gelžkelio 

stotį, komitetas jį sveikino var
de lietuvių, Pittsburgho miesto 
atstovas varde majoro. Mažos 
mergaitės tautiškuose kostiu
muose teikė p. Smetonienei gė
les, ir-Amerikos Legijono Be
nas grojo Amerikos Himnų, bet 
skaitlinga Pittsburgho lietuvių 
publika ramiai sau stovėjo ir 
žiurėjo. Nebuvo jokio entuziaz
mo, nei plojimo. Visai nebuvo 
jausmo, kad lietuviai yra čionai 
susirinkę sutikti ir pagerbti 
“prezidentų”.

Tik įsivaizduok’m jei vieton 
Smetonos butų atvykęs į Pitts- 
burghų buvęs Lietuvos prezi
dentas Dr. Grinius ir jam hu
tų rengtos tokios sutiktuvės! 
Toji stotis butų plyšus nuo plo
jimo ir lietuviškumo jausmas 
butų pasireiškęs didžiausiomis 
bangomis.

(Bus daugiau)
—Pašalinis Stebėtojas

Modern Roofing Co.
tX21 SO. LAWNDALE AVĖ.

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

— Pilnai Apdrausti —

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios ’/arsinasi “N A ILTĮ ENO*n‘'"

Sj;
----- ------ , ------- -—■ ------- .

KO NORITE? AR NEAIŠKIA, MURZINA?
AR SKAISČIA, RYŠKIA MALIAVĄ? ‘

Žinoma, kad norite maliavos, kuri kuoskaisčiau- 
\ s*a ir gražiausia. Tokia maliava yra O’Brien 
l“Keyed’’ (“suderinta”). Maliava Sienoms ir Mcd- 
T'.iui... gražesnė, naujesnė, geresnė ... “Suderinta 
rharmonizuotis su jūsų įrengimais. Gatavai su

maišyta, priruošta naudoti. Ir nekainuoja daugiau!

maliava sienoms, kuri ištikro 
yra nuplaunama—maliprių fa
voritas. Gaminama Suderintose 
Spalvose— 
Galionas ..

O'BRIEN'S
didelio spindėjimo finišas sie
noms, luboms ir medžiui. Vi
suomet gali nuplauti. Nesiteps.

C O “7 E Suderintos Spalvos 
<-■ f U Galionas ...... ............

O’BRIEN’S SatiH, -
rupi maliava sienoms, luboms, 
medžiui. Labai moderniška. Ge-

Negelstantis Baltas ENAMEL 
Blizgėte blizga, virtuvėms ir 
maudyklėms, nepagel tonuos. 
Vieno dažymo užtenka. Plau- *

Svečiai iš Chicagos
PITTSBURGH, Pa. — šešta

dienį, balandžio 26 d., iš Chica
gos atvyko Povilas šaltimieras 
lietuviškos radio valandos vedė
jas, su savo jauna žmona Julia. 
Kartu atvyko p. S. Žabelio, ir 
dainininkės, kurios Chicagojc 
yra vadinamos “Liūliuojančios 
Sesutės”, Floriutė Balsis, Van
da Zabela ir Albina Kasper. šios 
dainininkės dalyvavo ir p. Sme
tonos pagerbimo bankiete. La
bai gražiai išpildė dainų pro
grama.

Gaila, kad tų šauniųjų daini
ninkių daugiau Pittsburgho pu
blikos neturėjo progos girdėti, 
nors manom, kad gal pasitai
kys kita geresne proga jas gir
dėti.

Naujienų Pavasarinis
PIKNIKAS

Gegužės 25, 1941
Liberty Darže

PASKOLĄ ČIA GAUSI 
greit lengvais 
išmokėjimais I 

nuo 5 iki 20 metų.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
Mokame 314% Dividendų 

8202 W. Cermak Rd. Canal 8887 I 
Ben. J. Kazanauskas, Sec.

Tv«sS $1,000,000.09

CORNER 63RD & JUSTINE.
Southside Mfimber of Associated 

Paint Stores.
BERGMAN’S PAVASARIO 

IŠPARDAVIMAS
malevų, sienų popieriaus ir langų Seldų. 
Ateikite i didžiąją krautuvą prie Justine 
gatvės kampo ir gaukite dykai sienų 
popieriaus pavyzdini knygą. Dekoruokite 
dabar—mokėkite vėliau pagal BERG
MAN’S naujuoju Lengvaue Biudžeto pla
nu. 10 savaičių mokėtis. Ateikite ir pa
klauskit smulkmenų.

Sienų popierių nutrimuoja dykai. 
PRISTATYMAS DYKAI 

Ess-A-Bee vidaus žibanti balta ir visos 
naujausios spalvos virtuvėms ir maudy
nėms maleva.
Ess-A-Bee Fiat Maleva luboms ir miega
mosioms balta ir 12 opai. Ess-A-Bee 4 
valandų varnišas gerai dėvisi ir nesidė- 
mūja baltai vandeny. QE

GALIONAS * I sVV 
Popierių Valykite arba H. R. H. po 6c 
Atdara antradieniais, ketvirtai, ir ėežta- 

dieniais iki 0 P. M.
Tel. PROSPECT 3440

Kaip Pittsburgho 
Publika Priėmė 
A. Smetonas

Iškilmingai ir. Gražiai, Bet 
šaltai.

•i . •;
Kai kas Pittsburghe manė, 

kad dabar, bolševikams Lietuvų 
užgrobus, p. Smetona ras dau
giau populiariškumo Amerikos 
lietuvių tarpe.

Bet, pasirodo, kad taip nėra, 
Amerikos lietuvių nuomonė a- 
pie Smetonų mažai yra pasikei
tusi.

Amerikos lietuvių 95 procen
tai ar daugiau stoja už atgavi
mų Lietuvai nepriklausomybės 
ir nepritaria bolševikų pasam
dytiems agentams, bet nenori 
Smetonos režimo, nors visi ge
rai žino, kad Smetonos valdžia 
nebuvo tokia žiauri kaip saulės 
Stalino, ir kad pats Smetona 
buvo pačių lietuvių padaras, o 
Stalino saulę atnešė į Lietuvų 
raudonosios Armijos durtuvai. 
Visi žinom ir jaučiam tų skir
tumų. v *

\ —o—
Pittsburgho. Smetonos sutik

rai ‘plaunasi. Sude- $4 *7 C narna. Išdžiųsta per C-fl 4 A
Tintos Spalvos. Vi GI. ■■■*/ naktį. Kvorta ■-“U

BARTA & LEJCAR
ARCHER AVĖ. LAFayette 9500
WEST 26th STREET ROCkwell 1740
BLUE ISLAND AVĖ. CANal 4716

Visose Vaistinėse ir 
Smulkmenų Krautuvėse

NAUJIENOS
NAUJIENOS pirmas ir didžiausias Lietuvių Dien

raštis Amerikoj.
NAUJIENOS turi savo korespondentus visuose 

Amerikos miestuose ir kituose pasau
lio kraštuose.

NAUJIENOS paduoda vėliausias pasaulines žiniai. 
NAUJIENOSE ra®ite necenzuruotų žinių ii Lietuvos. 
NAUJIENŲ prenumerata Amerikoj (be Chicagos) 

kainuoja $6 00, Chicagoj ir Europoje
—$8.00.

NAUJIENOMS—pinigus siųskite iiuo antrašui

“NAUJIENOS”
1739 SO. HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS

Atrodykite Metus Jaunesni 
NATŪRALIAI ATRODANTI

Dantų Fleitai

10 MfiN. MOKĖTI a | ■■ m 
Pinigų grąžinimo ga- \ II n Įj 
rantija. Denturos da- ▼ *1 y * 
romos tiktai gavus už- U Iš
sakymą ir nuo formų $35 
padarytų laisniuotų 
dentistų. Apkam.

1 "  ------------------ Nemok.
Fleitai 
Pataisomi >1 Be j na Bros

Lawndale Deniai lab. 
30 N. DEARBORN—Kamb. 806 

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

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

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

Sekm. 10 iki 4. 
1 .... s.
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galėtų ir ekonomiškai tarpti ir butų pakankamai stipri 
gintis, jeigu koks “raguočius” bandytų ją užkabint}.

Pirmadien., gegužes 12,1941

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

ginti. Kai atėjo sprendžiamoji 
kovos yalanda, tai jam viduriai 
taip suskaudėjo, kad jis vigus 
krašto reikalus savo draugui 
perdavė ir užsienin išdūmė. Vi
durių skausmas praėjo, kai Vo
kietijos sieną peržengė. Tada ir 
ligoninėn nebuvo jokio reikalo 
eiti.

Prievarta pasišokusi Lietuvą 
saugoti grupė nepajėgė jos nuo 

I lenkų apginti, neapgynė jos nuo 
vokiečių ir visiškai jos negynė 
nuo rusų. “Lietuvos vaikai’’ pa
sirodė tikraisiais nevykusių 
“savo tėvų’’ ainiais.

Jeigu krašto gyventojų dė
mesys butų nekreipiamas į ne- 

I aiškią praeitį bei trumparegius 
tos praeities politikus t jei kraš
tas butų mokomas netikėti va
dais, kurie nelaimių valando
mis dažniausiai patys pirmieji 
bėga, bet butų auklėtas pasiti
kėjimas savimi, ko gero, Lietu
va bolševikams butų gera valia 
neatiduota.

Lietuvos gyventojai bus pri- 
| versti kovoti dėl savo laisvės, 
bet pavyzdžiu jiems nebus nei 

j senos, nei artimos praeities “va
dai“. Kazys Varkala

Literatūros Reikalais
'■ I' ■ "■Mes čia nesiūlome savo plano pasauliui suorgani

zuoti, ir į smulkmenas kolkas nesigilinsime. Paduodame 
tiktai bendrų idėjų. Ją suprasti bus pravartu kiekvie
nam, kadangi jos pritarėjų yra nemažai Anglijos ir A- 
merikos valdžių sluoksniuose.

Pereito pasaulio karo inetu Amerikos valdžia su
manė Tautų Sųjungų, ir Amerikoje daugiau kaip per 
pusantro šimto metų yra praktikuojama valstybių fede
racijos sistema. Galima beveik neabejotu kad busimoje 
taikos konferencijoje Washingtonas pateiks kokių nors 
kombinacijų iš tų dviejų junginių: Tautų Sųjungos ir 

reikia siųsti pašto Money| Valstybių Federacijos. O Amerikos balsas svers labai 
daug.

Tame plane turės susirasti vietų ii* Lietuva — arba 
jai kiti paskirs jos vietų!

J Versalio taikos konferencijų 1919 m. Lietuvos at
stovai nebuvo įleisti, kadangi tuometinė Lietuvos Tary
ba buvo įtariama, kaipo pro-vokiška. Todėl Lietuva il
gai negavo didžiųjų valstybių pripažinimOi Lietuvos sie
nos paliko nenustatytos, ir Vilniaus kraštas išsprūdo iš 
Lietuvos rankų. Klaipėda buvo atskirta nuo Vokietijos, 
bet nebuvo priskirta prie Lietuvos, ii* vėliau teko imti 
jų “pučo” keliu.

šį kartų gali atsitikti dar blogiau, jeigu Lietuvos 
reikalas patektų į rankas, kuriomis nepasitiki demokra
tijos. Taigi reikia tuos klausimus svarstyti ir reikia pa
sirinkti aiškų ir gerai apgalvotų nusistatymų.

mėnesiams _ 
mėnesiui __

Užsieniuose:

$6.00
3.25
1.75
1.45

.75

^4etajns
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Orderiu kartu su užsakymu.

----- $8.Q0
_____  4.00
_____ 2.50

Tautų Sąjunga ir Tautų Federacija
Po pereitojo pasaulio karo buvo įsteigta Tautų Są-’ 

junga. Ji nebuvo stipri ir nesugebėjo atlikti vyriausiojo 
savo uždavinio — apsaugoti pasaulį nuo karo. Bet Tau
tų Sąjunga buvo naudinga organizacija. Su jos pagalba 
buvo sutvarkyta daug dalykų tarptautiniuose santy
kiuose. Todėl ją rėmė ir Amerika, nors formaliai į jų 
nejstodama.

Koks {nors ryšys tarp Europos tautų turės būti už- 
mėgstąs ir po dabartinio karo. Jeigu karą laimės Hit
leris, tai bus “naujoji tvarka”, kurioje 'Vokietija bus 
šeimininkas, o visos kitos tautos bus jos tarnai ir ver
gai. Bet mes esame įsitikinę, kad pergalę laimės demo-* 
kratijos. Kaip tuomet susiorganizuos pasaulis?

Vietoje Tautų Sąjungos, šį kartų veikiausia bus 
Tautų Federacija arba, gal būt, Tautų Federacijų Są
junga. Žodis “federacija” darosi vis labiau populiarus 
demokratinių kraštų spaudoje ir valdžių sferose.

Senoji Tautų Sąjunga tikrumoje buvo ne tautų, bet 
valdžių sąjunga. Tai buvo vyriausia jos silpnumo prie
žastis.

Kiekviena valdžia (išimant visai despotiškas) sten
giasi pirmiausia įtikti savo žmonėms. Jeigu ji daugu
mos savo krašto piliečių nepatenkins, tai ji bus nuvers
ta. Kilus ginčui dėl klausimo, liečiančio svarbius dviejų 
valstybių reikalus, jų valdžios užsikerta, nenori viena 
kitai nusileisti.

Tautų Sąjungoje, tiesa, daug ginčų buvo šiaip-taip 
išspręsta, bet dažniausia juos išspręsdavo tokiu budu, 
kad silpnesniųjų valstybę priversdavo “pasiaukoti” — 
kaip, pav. Jugoslavija buvo priversta perleisti Italijai 
Fiume uostų arba Lietuva buvo priversta apsieiti be 
Vilniaus, paliekant jį Lenkijos rankose. Galingai valsty
bei, kurios gyventojai yra užsidegę stipriai nacionaliz
mo dvasia, Tautų Sųjunga negalėdavo nieko padaryti, 
kad ir ta valstybė būdavo aiškiai kalta. Sakysime, kuo
met Japonija užpuolė Kinijų ir Tautų Sųjunga mėgino 
užpuolikę sudrausti, tai ši “įsižeidė” ir pasitraukė iš 
Tautų Sųjungos.

Jeigu atstovus į Tautų Sųjungos suvažiavimus rink-^ 
tų ne valdžios, o žmonės arba bent kiekvienos šalies par
lamentas, tai spręsti tarptautinius ginčus susitarimo! 
keliu butų daug lengviau. Nes tuomet atskirose tauti
nėse atstovų grupėse pasireikštų nuomonių skirtumai. 
Darbininkų atstovas italas stotų prieš savo tautos ka
pitalistų atstovų ir tartųsi su kitų tautų darbininkų at
stovais; įvairių tautų liberalai remtų kits kitų ir stotų 
prieš savo ir kitų tautų atžagareivius, ir t. t.

Šitaip perorganizavus Tautų Sąjungą, butų padary
tas stambus žingsnis tautų kooperavin^o kryptim. Bet 
pavojus vistiek dar neišnyktų, kad kuri nors didelė vals
tybė įgis “ragus” ir ims badyti savo kaimynus. Kas jų 
galėtų numalšinti?

“MAŽIAU PARTYVIŠKU- 
MO, DAUGIAU REALIš- 

KUMO”

Clevelando “Lietuvių Žinios“ 
pataria tautininkams, kad jie 
pažiūrėtų į realų gyvenimą 
blaivomis akimis ir statytų 
tautos reikalą aukščiau už siau
rą partyviškumą. Kitaip sa
kant, jisai pataria jiems atsi
sakyti nuo savo svajonės apie 
A. Smetonos vadovavimą kovo
je dėl Lietuvos nepriklausomy
bės atsteigimo. Tokia vadovy
bė, ClėvelanUo;. katalikų' laik
raščio nuomone, nepatenkintų 
daugelio lietuvių ir butų kenk
sminga Amerikos akyse.

“Dėde Šamas“, rašo pami
nėtas laikraštis, “los įtek
mingą ir galingą rolę Euro
pos karui užsibaigus atgavi
me pasmaugtų tautinių ne
priklausomybių. O kadangi 
Dėdės Šamo pamatiniu prin
cipu yra demokratija ir de
mokratiški valstybės princi
pai, tad prašyti jos pagalbos 
su vadovybe, dėvėjaučia fa
šistiškus ir autokratiškus 
drabužius, butų aiškiu įžeidi
mu,

“Veltui tautininkų vadai 
bando aiškinti ir įkalbėti lie
tuvių visuomenei, kad buk 
musų tautos gerovei yra 
gerbti dabartinę vadovybę ir 
kad buk Vašingtonas spręs 
mus pagal tai, kaip mes mo
kėsime gerbti savo vadovy-

tonas yra nusistatęs kovoti 
iki galo?

“Žino tai ir žino labai ge
rai. Taip pat žino apie Stali
no užgrobimą ir musų išga
mų parsidavimą.

“čia pateikiame kelias tik 
pastabas, kurios savaimi pa
reiškia blėdingumą ir klai
dingumą;)bengti pirmyn ko
voje už Lietuvos Nepriklau
somybės atvadavimą su tau
tininkų vadovybe.

“Vadovybė turėtų
rankose asmens bei asmenų, 
kurie įturėtų pasitikėjimą 
Lietuvos' visuomenės, išeivi
jos ir Vašingtono. Tautinin
kų /vadovybė to /neturėjo ir 
susilaukti negali.“

?
TOKIE KANDŽIOJIMAI 

NEDARO GORB6S

būti

“žemesnės rųšies propa
gandos ir blėdingos propa
gandos ir būti negali, kaip 
yra ši tautininkų. Nes, vie
na, kad ji klaidina visuome
nę ir tuo pačiu atveju ban
do užvilkti nežinystės tinklą 
ant diplomatų akių Vašing
tone.

“Lietuvos vadovybės re
kordas Vašingtone yrą ge
riau žinomas, negu daugeliui

Vienas būdas tokiam nenuoramai suvaldyti, tai —1 
sudaryti stiprią tarptautinę valdžią, aprūpint ją ir pa
kankama ginkluota pajėga (turėtų, žinoma, būti ir tarp
tautinis teismas, galintis daryti privalomus visoms tau-1 
toms sprendimus). Įsteigus tokią tarptautinę valdžią, 
atskiros valstybės netektų savo “suverenumo”. Jqs butiį 
tik, kaip šteitai Amerikos Jungtinėse Valstybėse arba 
kaip kantonai Šveicarijos Federacijoje.

Bet pasaulis vargiai dar bus tam pribrendęs, kuo-
met baigsis dabartinis karas. Taigi reikia ieškoti kito* Į į7&ų"taut^
klos išeities. I “Nejaugi jie mano, kad

Yra siūloma kompromisas tokios rijšies: suristi Vašingtonas nežino, kad A. 
grupes valstybių į Federacijas, o paskui tas Federacijas Smetona užėmė, prezidento 
sujungti į vieną viso pasaulio Sąjungą, ’ I _su ka_rdUjir lą

Kiekviena Federacija apimtų keletą tautų, kurio?]

Tautos Konstįtųeija? Nejau* 
gi Vašingioiids nežino, kad 
teisėtai išrinktas Lietuvės 
prezidentas Grinius ir šian
dien randas Lietuvėje ir kar* 
tu su kitais tautos vadovais 
yta kankinamas komuiįieių 
kalėjimų rūsiuose? Nejabgi 
Vašihgtonas nežino fašifctiš-

yra artimos viena kitai geografiniu, ekohominiu ir kul- 
turiniu atžvilgiais. Sakysime, Šiaur-VakarinS Federaci
ja: Skandinavijos šalys (Švedija, Norvegija, Suomija, 
Danija), Holandija, Belgija, Luksemburgas; Piet-Vaka- 
rinS arba Romaniškoji Federacija: Francuzija, Ispani
ja, Portugalija, Italija. • i

Tokios Federacijos užimtų vietą senųjų didžių ne
priklausomų valstybių. Europoje jų butų koks pustuzi* 
nis, tuo tarpu kai ligi dabartinio karo Europoje buVol ką nusistatymą tautininkų 
apie 30 nepriklausomų valstybių. Kiekviena Federacija1 režimo ir prieš kuri Vašiitg-

Sandariečiai sakosi esą 
demokratiškesnio nusistatymo 
žmonės, negu jų partneriai tau
tininkai, bet priemonės, kurias 
jų laikraštis vartoja partinėse 
kovose, yra nėkiek ne geresnes. 
Neseniai jisai įdėjo neteisingą 
pranešimą apie “lenkų-lietuvių 
kliubo“ sudarymą, ne tiktai ne
pasistengdamas patirti faktų, 
bet dar mesdamas insinuaciją 
adresu žmonių, apie kuriuos 
jisai žino gerai, kad jie jokiems 
“panams“ neparsiduos.

Dabar sandarlečių organas 
rado reikalinga pulti SLA PHd. 
Tarybos narį, p-lę E. Mikužiu- 
tę. Jisai pasakoja, kad p. A. 
Smetonos bankiete kokio tai 
amerikoniško dienraščio repor
teris rodęs,, “kaikuriems sutik
tuvių komiteto nariams“ p-lės 
Mikužiutės laišką, rašytą tam 
laikraščiui*

“Tame laiške“ — esą — 
“amerikoniškas laikraštis in
formuojamas, buk A. Sme
tona nesąs Lietuvos prezi
dentu ir jog Chicagps lletu- 
vjų organizacijos yra jam 
priešingos. Ne gana to, laiš
ke tikrinama, buk jis norė
jęs atiduoti Lietuvą'naciams 
Ir pah.” 1

Toks elgesys, girdi, “nedaro 
garbės“. Bet klausimas, kieno 
elgesys yra negarbingas?

P*o M. Vąidylos redaguoja
mas laikraštis nepasako, nei 
kuris reporteris tą “laišką“ tu
rėjo, nei kuriems asmenims jį 
rodė.
bųs”« , ,
vardą jisai pasiskubino paini 
nėti, 
laišką

P-lė E. ‘ Mikužiutč sako, kad

XXXI.
Netikįs Gira, pataria kitiems 

tikėti,
i

Šiandien Liudas Gira visiems 
savo bendradarbiams pasakoja, 
kad tikėti, jis niekuomet nieku 
netikėjęs. Norėdamas padaryti 
paradoksą, jis tvirtina, kad jis 
ir pačiu savimi netikėjęs. Kas 
Girą pažįsta ir žino ką jis pas
kutiniais dešimtmečiais skelbė 
ir rašė, nesistebės šiandien kar
tojamais jo paradoksais, nes Gi
ra kartais ir teisybes pasako, 
Giros elgsena aiškiai rodo, kad 
jis niekad netikėjo savo skel- 
biamaisi dbalsiais it žodžiais.

Yra rimto pagrindo manyti* 
kad Gira nebetiki ir toms min
tims, kurias jis šiandien skel
bia. Gira žino, kad su visais 
suktais Lietuvos politikieriais 
galėjo baikas krėsti, šiandien 
galėjo vieną dalyką skelbti, o 
rytoj kitą. Tuo tarpu su bolše
vikais tokių dalykų daryti ne
gali. Gira žino, kad pritapus 
prie bolševikų, reikia stengtis 
kilti aukštyn. Kas pas bolševi
kus karjeros nedaro, tas yra 
kandidatu projektuojamam 
Maskvos-Vilniaus kanalui kasti. 
Liudas Gira bijo, kad bolševi
kai kanalo darbams jo nepa
skirtų, todėl ir neriasi iš kailio 
stengdamasis bolševikams įtik
ti.

Noriu, kad mane gerai supra
stumėt. Liudas Gira, nesenai iš
keptas lietuviškas bolševikas, 
šiandien stengiasi Įtikti jau ne 
lietuviškiems bolševikams, bet 
maskviečiams. Paskutinių sa
vaičių įvykiai Liudą Girą įtiki
no, kad lietuviški bolševikai jau 
nustojo savo reikšmės ir nėra 
jokios prasmės jiems pataikau
ti. Naujais ponais yra atsiųstie
ji maskviečiai, kuriems lietuviš
kieji pradeda patekti nemalo
nėn. Liudas Gira jau sugebėjo 
prie šių naujųjų prisitaikyti, 
Naujieji jam padarė paaukšti
nimą tame pačiame švietimo 
komisariate. Naujieji atspau
de kelis jo “kritikos ir poezijos 
darbus“ Maskvoje leidžiamuose 
žurnaluose.

Liudas Gira šiandien pasako
ja, kad lietuviškiems komunis
tams jis niekad netikėjęs, Įlies 
ne vienas jų nepasižymėjo jo
kiame darbe. Tiktai rusiškais 
jis dabar labai giliai tiki.

Liudo Giros “Tikėkit”.

Štai \kuo tikėti Liudas Gira 
patarinėja 190 Lirikos puslapy
je, eilėraštyje “Tikėkit“.

“Tikėkit
“Išauš jai šviesus dar laikai. 
“Ne kartą ją tėvai apgynė, 
“Mokės apginti ir vaikai!

“Pradings visi vargai—ir žmo- 
“Jų laisvę laukiamą Išvis, [nėši 
“Nėbėkankins jų abejonės, 
“Ir švies jiems laimės švyturys. Į 

“Dar laiminga bus mus Tėvynė, 
“Išauš dar šviesus jai laikai. 
“Ne kartą ją tėvai apgynė— 
“Mokės apginti ir vaikai!“

Nekalbant, kad šio eilėraščio 
motyvą ir daugumą jo rimų 
Liudas Gira labai nachaljškai' 
nukopijavo iš poeto Maironio-’ 
Mačiulio, nieko Gira jame np- 
pasako, kuo galėtum patikėti, 

Galėtum patikėti Giros skel
biama gražia Tėvynės ateitimi, 
jeigu iš praeities jo imami pa
vyzdžiai butų tikri ir nuoširdus. 
Bet Gira praeities pavyzdžius 
labai jau nevykusiai parinko. 
Paskutinių metų daviniai visai 
ką kitą kalbą.

Gira didžiuojasi, kad tėvynę 
daugelį kartų yra tėvai apgynę. 
Jauniems lietuviams sunku pa
tikėti šia skelbiama Giros tie-1 
sa, nes jaunieji žino, kad ilgus 
dešimtmečius Lietuvos visiškai 
nebuvo. Ji tapo atgaivinta tik
tai po praeito karo ir po dide
lių Rusijos gyventojų pastangų 
nusikratyti savo krašte absoliu
tizmą. Jeigu ne Rusijos įvykiai, 
tai vargu ar šios kartos Lietu
vą butų mačiusios.

Istorijos vadovėliai mums pa
sakoja, kad kitais laikais Lietu
va buvo gana stiprus adminis
tracinis vienetas, kuris kėlė sa
vo balsą ir Europos politikoj., 
Ilgiems dešimtmečiams lietuvių 
balsas buvo visiškai užslopintas 
ir niekas į jį nekreipė jokio dė
mesio.

Tai reiškia, kad musy tėvai 
buvo toki blogi savo krašto rei
kalų saugotojai, kad nepajėgė

nepražus Tėvyne,

Margumynai
Iškelti palociai

ja < ’ 4  ̂A
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Tie vardai jam “nesvar-
Bet SLA iždo globėjos

nepa^iteiravęs, ar tokį 
ji tikrai rašė, |ar ne.

jokių laiškų apie p. Smetoną 
sąryšyje su jo atvykimu į Chi- 
cagą ji nėra prašiusi nei ang
liškiems, nei kokiems kitiems 
laikraščiams.

PROTESTAS — IR 
UžGYRIMAS

Dezinformacijos tikslais Ma
skva ir jos klapčiukai svetimo
se šalyse rodė savo “nepasiten
kinimą“ Hitlerio žygiais Bal
kanuose. Kuomet naciai jau 
buvo pasiruošę pulti Jugoslavi
ją, sovietų valdžia demonstra
tyviai pasirašė “draugingumo 
sutartį“ su Belgrado vyriausy
bės pasiuntiniu Maskvoje, Hit
lerio šarvuotoms divizijoms įsi
veržus į Jugoslaviją, Švedijos 
spaudoje pasirodė Austrijos 
kom-partijos protestas, kuris 
prasideda tokiais žodžiais!

“Mes, vardu' Austrijos pro
letariato ir darbo liaudies, 
protestuojame prieš begėdiš
ką ataką ant Jugoslavijos...“

Tačiau, praėjo apie mėnesls 
Įniko ir Maskvą tą “begėdiš
ką ataką ant Jugoslavijos” už- 
gyrė, atimdama pripažinimą 
Simovičo vyriausybei!

Reikia, beje, pasakyti, kad 
“Austrijos Komunistų Partija” 
yra Kremliaus užpelkyje, o ne 
Austrijoje. Per visus Austrijoj 
respublikos metus nebuvo iš
rinkta nė vieno komUnisto | 
Austeijos parlamentą.

jie parodė reikalingos drąsos, 
nei politinio sumanumo, nei pa
kankamo atsparumo užsienio 
priešams. Jeigu jie butų paro
dę reikalingos drąsos ir suma
numo, jie butų šį tą išsaugoję, 
bet iš praeities nieko nebeliko.

Blogas reikalas kreipti jauni
mo dėmesį į nevykusią praeitį. 
Kol jaunimas vien jausmais gy
vena, gali kartais patikėti “drą
siais“ kunigaikščių žygiais ir 
laikyti juos savo įkvėpimu, bet 
kai pradeda galvoti ir pamato, 
kad tie kunigaikščiai nebuvo to
ki drąsus, bet dažnai buvo di
deli egoistai, parsidavėliai, o 
kartais net ir bailiai; kai įsiti
kina, kad kraštui didžiausią ne
laimę atnešė lietuviški bajorai, 
susijungdami su užsienio bajo
rais, kai gyvenimo realybė juos 
moko, jog musų valdovai nie
ko nepaliko, tai ir visas pama
tas subyra. Lietuvos jaunimas 
buvo reikalingas naujo, pozity
vesnio pamato ateičiai statyti. 
Nevykęs senovės valdovų pali
kimas jo negalėjo žavėti.

Gitos auklėjimas davė blogy 
išdavu.

Tie žmonės, kurie stengėsi 
krašto visuomenę auklėti neaiš
kiomis praeities idėjomis, paro
dė visišką nesugebėjimą šių 
dienų problemoms spręsti. Ne 
dyvas, kad šitaip įvyko, nes 
pats auklėjimo pagrindas buvo 
nevykęs, jis nebuvo pagrįstas 
gyvenimo realybe ir nebuvo tik
ras.

Vyriausias karo jėgų virši
ninkas, kuris didžiausias pinigų 
sumas išleido gyventojams įti
kinti, kad jis yta vienintelis 
tautos vadas ir kuris Giros ap
dainuotus kunigaikščius pavyz
džiu laikė, Lietuvos nė nebandė

Apie 20 mylių nuo Romos, 
Albanos klanuose yra nedide
lis, bet labai gražus mėlyno 
Vandens irt ^epaprastai žu
vingas Nemi ežeras. To ežero 
žvejai jau seniai buvo paste
bėję, kad apie vidurį ežero 
kažkas tokio trugdo jų val
tims laisvai plaukyti, o labai 
giedriomis dienomis dažnai 
matydavosi mėlynojo vandens 
gilumoje keisti stulpai, pana
šus laivo stiebams.

, Kadangi jau keli šimtme
čiai, kaip Italijoj kursavo gan
dai apie Romos iųmperato- 
riaųs Kaligulos plaukiojusios 
Nemi ežere palocius su jų pa
sakiškais turtais ir kaip jų 
1446 m. kardinolas Prospero 
Colonna ieškojo, taigi 1928 m. 
pats Mussolini davė parėdy
mą, kad Nemi ežeras 
sausinamas ir suieškomi 
gulos turtai.

Apie tris metus dirbo
žiniškos pompos, kasdien iš 
ežero išmesdamos po kiek mi
lijonų kubinių metrų vandens 
kol pagaliau pasirodė du di
džiuliai laivai du plaukiojanti 
palociai.

Tiesa, juose nerasta pasa
kiškų turtų, bet užtai gausiai 
rasta vertingos mokslui med
žiagos, kuri daug padės nu
šviesti senosios Romos impe
rijos gyvenimą ir jos kultūrą.

Ekspertai nustatė, kad tie 
plaukiojanti palociai turėjo 
ant savo denio sodus, o vidu
je visokį įrengimą sportui, 
žaidimui, maudyklėms, vai
šėms ir kitam. Jų sienos iš
puoštos aukso vinjetėmis. Ir
klavo juos tuksiančiai vergų. 
Ekspertai sako, kad imperato
rius Kaligula su savo arti
maisiais tuose laivuose dary
davo orgijas.

butų 
Kali-

inil-

ĮVAIRIOS žinios
Princesė išdavinėja 

paslaptis
WASHINGTON, D. C., gcg. 9 

<1.—Paskutinėm savaitėm prin
cesė Hohenlohe valdžios atsto
vams suteikė laba j įdomių pa
slapčių. pareiškė teismo orga
nai.

Minėta princesė buvo skaito
ma nacių šnipe, paskubomis 
pabėgo iš Anglijos ir Amerikos 
valdžia jai liepė apleisti šį kra
štą.

Iki šiam melui ji neišvažiavo, 
4ies kiekvieną kartą surasdavo 
vis naujų priežasčių. Amerikos 
policija ją saugo.
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Laisva Demokratinė Lietuva Mažiau žodžių. Daugiau Darbo!—Willkie

(Konferencijos pareiškimas)
Draugijų atstovų ir visuomenės darbuotojų Vidur-Vakari- 

nių valstijų konferencija, kurią sušaukė 1941 m, gegužės H 
dieną, Demokratijos ir Lietuvos Nepriklausomybės Sąjunga, 
Darius-Girėnas svetainėj, 4416 S. Western Avė., Chicago, Iii., 
pareiškia savo nepalaužiamą pasiryžimą darbuotis dėl Lietuvos 
išvadavimo nuo bolševikiškų okupantų.

Konferencija stoja už tai, kad busimoji nepriklausoma 
Lietuvos valstybė Jiutų suorganizuota laisvės ir demokratybės 
pagrindais, kurie buvo inkorporuoti Lietuvos Steigiamojo Sei
mo priimtoje Respublikos Konstitucijoje, apsaugojant Lietu
vos darbo žmones socialinės apdraudos įstatymais.

Konferencija specialiai pabrėžia, kad busimoje Nepriklau
somoje Lietuvoje visiems jos gyventojams, be lyties, tautybės 
kilmės ir religinių įsitikinimų skirtumo, turės būti patikrinta 
asmens ir sąžinės laisvė ir lygios pilietinės bei politinės teisės.

Konferencija pareiškia savo įsitikinimą, kad Lietuva at
gaus savo laisvę tiktai tuomet, kai dabartinėje pasaulio kovoje 
laimės pergalę demokratinės valstybės po Amerikos Jungtinių 
Valstybių ir Didžiosios Britanijos vadovybe,

Konferencija yra tos nuomonės, kad Lietuva ir jos žmonės 
negali tikėtis nieko gero iš hitleriškos Vokietijos, lygiai kaip 
ir iš pavergusios Lietuvą bolševikiškos Rusijos. Visos totali t a- 
rinės diktatūros yra lygus demokratijos ir tautų laisvės prie
šai. ’ t, Į < jįĮJ gj J

Pavergtosios Lietuvos liaudis tegalės sukurti laisvą gyve
nimą savo krašte, tiktai kooperuodama su kitų tautų demokra
tijomis ir pirmoje eilėje su demokratijomis tų tautų, kurios 
tapo totalitarinių agresorių aukomis.

Ši konferencija pripažįsta, kad Lietuvos vadavimo darbui 
reikia sujungti į daiktą kaip galint daugiau musų visuomenės 
jėgų. Bet tas bendras darbas turi būt pagrįstas aiškiais demo
kratiniais principais. Visokios pastangos grąžinti 'Lietuvai ne
demokratiškąjį rėžimą, kuris ją slėgė per pastaruosius 13—14 
metų, turi būt griežtai atmestas.

NAUJIENŲ-ACME Telephntp
Ištroškęs po karštos kalbos, Wendell. Willkie nelau

kė nei kol jam atneš stiklinę ir tiesiog iš ąsočio atsigė
rė vienam New Yorko susirinkime. Jis' sakė, kad J. V. 
pagelbos Anglijai programoje reikalinga “mažiau žod
žių ir daugiau darbo,”

ISTORINE AMERIKOS LIETUVIU KONFE- 
RENCIJA

PADĖKA J. V. VYRIAUSYBEI, ROOSEVELTUI

Dalyvavo Delegatai Nuo 35 Organizacijų, 
Daug Veikėjų, Svečių; Lankėsi 

Konsulas Daužvardis
(Rezoliucija priimta Dem. ir Lietuvos Nepriklausomybės 

Sąjungos konferencijoje gcg. 11, 1941)
Tebūnie nutarta, kad ši konferencija pareiškia savo ištiki

mybę Jungtinėms Valstybėms ir jų valdžiai ir pasižada remti 
Prezidento Roosevelto administracijos pastangoms apginti ir 
išlaikyti demokratinius musų valdžios principus ir padėti de
mokratinėms valstybėms pasaulyje nugalėti totalitarinius agre
sorius;

Tebūnie nutarta, kad ši konferencija išreiškia gilią padė
ką Amerikos Jungtinių Valstybių Prezidentui, Franklinui D. 
Rooseveltui, už jo nuoširdų rėmimą Lietuvos nepriklausomy
bės, atsisakant pripažinti neteisėtą Lietuvos prijungimą prie 
Rusijos, įvykdytą apagulės keliu ir su pagalba milžiniškos 
ginkluotos ęoviętų pajėgos, prieš Lietuvos žmonių valią.

Tebūnie nutarta, kau šios rezoliucijos kopija butų pasiųs
ta Prezidentui Rooseveltui, Valstybės Sekretoriui Cordell liuli 
ir įgaliotam Lietuvos ministeriui Washigtone, p. P. Žadeikių i.

Paremia Darbuotę Įsitikinimu, kad Demokrati
jos su J. V. Pagalba, Kovą Laimės.

PROTESTAS PRIEŠ BOLŠEVIKŲ TERORĄ LIETUVOJE

(Rezoliucija priimta Dem. ir Lietuvos Nepriklausomybės 
Sąjungos konferencijoj, geg. 11, 1941)

Kadangi Lietuvoje, kurią Rusijos armija pereitų metų bir
želio mėnesį neteisėtai okupavo, yra įvesta prievartos ir smur
to priemonėmis vadinamoji sovietinė santvarka, jos pramonės 
ir valstiečių ūkiai, privatiniai žmonių namai ir jų sutaupos yra 
konfiskuojami ir visi gyventojai paverčiami beteisiais okupan
tų vergais;

Kadangi bolševikiški despotai, pagrobusieji Lietuvą, sten
giasi užgniaužti kiekvieną pasipriešinimo kibirkštį Lietuvos 
liaudyje, areštuodami niekuo nenusidėjusius žmones, nežmo
niškai kankindami suimtuosius kalėjimuose ir išgabendami 
juos į Rusijos gilumų;

Kadangi tarpe neteisėtai suimtų ir įkalintų Lietuvos vi
suomenes vadų yra minimas Dr. K. Grinius, buvęs Lietuvos 
Respublikos Prezidentas, apie kurio likimą tačiau okupantų 
valdžia nepraneša jokių tikrų žinių visuomenei, tai —

Tebūnie nutarta, kad Vidur-Vakarinių Valstijų Konferen
cija, susirinkusi Dariaus-Girėno svetainėje, 4416 S. Western 
Avc„ Chicago, III., pareiškia griežčiausią protestą prieš žiau
rius Lietuvos pavergėjus, prieš jų neteisėtą ir despotišką šei
mininkavimą okupuotame krašte ir prieš jų kruviną terorą, 
ir toliau

Tebūnie nutarta, kad ši Konferencija įgalioja Demokrati
jos ir Lietuvos Nepriklausomybės Sąjungos valdybą kreiptis į 
Jungtinių Valstybių valužių Washingtone, prašydama jos pa
galbos ir užtarimo nekaltai persekiojamiems okupuotosios Lie
tuvos žmonėms; pagaliau,

Tebūnie nutarta, kad šios rezoliucijos kopijos butų pa
siųstos SSRS ambasadoriui Umanskiui ir Lietuvos įgaliotam 
Ministeriui p. Žadcikiui, ir butų paskelbtos spaudoje.

TurtasVirš$5,500,000.00

IČMN ASSČČUTIONof Chic»go,. 
JtISTIN MACK1EWICH, Pre«. CT 
4192 Archer Avenueį!

VIRgirua 1141
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I ATSARGOS FONDĄ Virš'PH'JU^UUUtUU
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klausomybės atsteigimo vienu 
bendru, tiesiu keliu.”

Seimo Sukaktuvės.
Konferencijos pirmoji va

landa buvo pašvęsta įdomiam 
referatui apie Lietuvos Stei
giamąjį Seimą, kurį paruodė 
ir skaitė Martinas Gudelis, 
“Naujienų” redakcijos narys. 
Jisai priminė, kad įteigiama
sis Seimas tuo Lietuvių taųg 
tai svarbus, kad tąi buvo pir
mas “liaudies balso pasireiš
kimas lietuvių istorijoje.” Nie
kad pirmiau Lietuvos praeity
je liaudis neturėjo progos pra
bilti. Tik 1920 metais ji iško
vojo teisę pasisakyti kaip jįį 
nori būti valdoma.

Ko ųf ere n ei j a i p)i rm i n’i ūka
vo Dr. P. Grigaitis, Demokra
tijos ir Lietuvos Nepriklauso
mybės Sąjungos pirmininkas.

Sekretoriavo A. Žymontas.
Kitoje vietoje yra paduotos 

rezoliucijos, kurias konferen
cijos dalyviai vienbalsiai pri
ėmė.

Diena sekamai konferenci
jai nebuvo nustatyta. Sąjun
gos valdyba ją sušauks kaip 
bus reikalas.

Ši konferencija įvyko Da
riaus-Girėno salėje, 4416 So, 
Western Avė. —Rs,

Maistas Vėl Šiek- 
Tiek Pabrango

Pereitą savaitę įvairus mai
sto produktai pr.branga 
ir daugiau.

Daugiausiai pašoko kavos 
miltų, cukraus, daržovių ir mė 
sos kainos.

Jei Insurance reik, pm 
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Prudential Ine. Co. of America 

175 VV. Jackson BAR. 2501
Home Offioe Mevark. M. J.

4432 S. California Ava. Lai 1771

Remkite Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.—WHOLESALE 
4707 S. Halsted SL 
Tel, Roulevard 0014

BRIDGIBP0RT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

5216 S. Halsted SL VICtory 4965
Stogus, rynaą, stoglangius ir 

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

apdraustas.
V . —*

FOR NEW

PACKARD - CHRYSLER - PLYMOUTH
3451 4030

Archer Avė. Archer Avė.
Tel. Tel.

VIRginia VIRgin a
2332 1515

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US”

N epr iklausomy bė 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansiniai apsirūpinęs. Statyki
te, remontuokite ir įsigykite na
mus pagal musų ilgamečio iš
mokėjimo planus. Taupykite ir 
paskolas imkite žyjniąusioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $5,000 mokame 3\4%.
KEISTUTO SAV1NGS

and LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS, Sec.

3236 S. Halsted SL UAL. 4118

Amerikos lietuvių išeivijos, 
taipgi visos Lietuvių {tautos 
istorijoje bus plačiai minima 
vakarykštė Amerikos lietuvių 
konferencija, kurią sušaukė 
Demokratijos ir Lietuvos Ne
priklausomybės Sąjunga.

Ji parodė kaip nepaprastai 
giliai ir rimtai Amerikos lie
tuviai žiuri į Lietuvos reika
lus, ir įvertina pasaulinę sui
rutę, kurios nekalta auka yra 
Nepriklausoma Lietuva..

J. V. ir Lietuvos Ateitis.
Nepamiršdama ir skubių 

reikalų, kuriuos reikia tuojau 
atlikti Lietuvos naudai, kon
ferencija taikė akį į tolimesnę 
ateitį, kuomet Lietuvos liki
mas bus sprendžiamas taikos 
konferencijoje.

Konferencija parėmė visą 
savo darbuotę įsitikinimu, kad 
demokratijos, su Jungtinių 
Valstijų parama, karą laimes;

kad Jungtinės Valstijos tu
rės vadovaujamą balsą poka
rinėj taikos konferencijoje;

kad prezidento Franklin D, 
Roosevelt’o asmenyje ir J. V, 
vyriausybėje Nepriklausoma 
Lietuva turi didelius nuošir
džius draugus.

Todėl, konferencija nutarė, 
Amerikos lietuviai privalo tą 
draugiškumą Lietuvai patei
sinti, aiškiai parodydami, kad 
jie yra atsidavę demokratijos 
principams.
Aiškinti Lietuvių Nusistatymų

Amerikos lietuviai privalo 
tą savo nusistatymą taip su
formuluoti ir pasaulio opini
jai perstatyti, kad nebūtų jo
kių abejonių taikos konferen
cijoje, kurioj pusėj lietuviai 
stovi.

JPereitoje taikos konferenci
joje, pareiškė Dr. Grigaitis de
legatams, Lietuvai pakenkie 
įtarimai, kad ji stovėjo vokie
čių pusėje, Lietuva buvo nu
stumta užpakalin, ir jos pagei
davimai nebuvo pripažinti.

Konferencijos dalyviai iš
girdo labai įdomų pranešimą,

“Federacijos”
Washingtone dabar labai 

populiari yra1 idėja Europos 
mažas valstybes suorganizuoti 
į kelias federacijas. Minėtoji 
komisija renka visas žinias 
apie kiekvienos tautos praeitį, 
istoriją, geografinę ir ekono
minę padėtį ir žiniomis pasi
remdama bando surasti kaip 
geriausiai toms federacijoms 
suorganizuoti,; valstybes.

Kaip tos pokarinės federaci
jos palies Lietuvą, kur Lietu
vai gali tekti, prisidėti, ir kili 
panašus klausimai buvo palik
ti sekančioms • konferencijoms.

O tuo tarpu daugiau žinių 
apie lai s uT įtikti ir supažin-’ 
dinti lietuvių visuomenę, su 
federacijų idėja, konferenci
ja išrinko septynių žmonių1 
komisiją, į kurią įeina: adv. 
K. P. Gugis, Dr. A. Montvidas, 
Juozas Poshka, M. Gudelis, A. 
Valukas, E. Mikužiute ir T.

kad RooseveHas turi paskyręs 
ir AVasbiugtonę jau veikia ko
misija, kuri planuoja po-ką? 
rinę Europą, taipgi studijuoja 
ir Lietuvos likimą.

Ta komisija vadov a u j a s i 
įsitikinimu, kad Lietuvos oku- 
pači ja yra laikinas dalykas * 
Prezidentui Rooseveltui arti
mi žmonės yra tikri, kad Ne
priklausoma Lietuva bus at- 
steigta, ir. atskirta nuo sovietų 
Rusijos.

Rypkevičius,
Konferencija pavedė valdy-i 

bai ir šiai komisijai išdirbti 
planus tolimesniam darbui U 
kitus nutarimus įvykinti: su
bendrinti darbą su kitomis 
srovėmis, sukelti pinigų kovai 
už Lietuvos nepriklausoihybę, 
vykinti propagandos darbą 
ne vien tarp lietuvių, bet A- 
merikos ir Anglijos spaudoje, 
taipgi kovoti ,su visais Lietu
vos nepriklausomybės prie
šais, ypač bolševikais.

Konf. Sustotas.
Konferencijoje dalyvavo pil

nateisiai delfeįįatai nuo 35 
draugijų, - kurios atsiuntė po 
du, tris, o kaį kurios po ketu
ris ir penkis delegatus. Taipgi 
buvo keliolika veikėjų iš val
dybų tų organizacijų, 'kurios 
neturėjo progos delegatų iš
rinkti, ir didelis būrys svečių, 

Konferenciją aplankė Lietu
vos konsulą^ Chicagoje p. 
Petras Daužvardis, kuris lin
kėjo delegatams pasekmingai 
atlikti užsibrėžtuosius darbus 
Lietuvos naudai.

Jisai jautringai apeliavo į 
konferenciją pastatyti Lietu-* 
vos laisvės atsteigimo reikalą 
aukščiau visų srovinių veika-* 
lų. . • |

Kalbėdamas ne vien ‘konfe
rencijos, bet ir visos lietuvių 
visuomenės ausims, jisai pra
šė vienįngumo. Yra “pozityvui 
bendras pamatas, bendros 
“pozityvėš” idėj os, kuriohiis 
visos srovės gali bendrai dirb
ti ir eiti prie Lietuvos Nepri-

GRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTJI 9022 
POGAHONTAS Mine Run iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta *7,80 
Perkant 5 tonus ar daugiau.

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
>aies Tax ekstra.

BLACK BAND LUMP *9.75
<»■■».« W 11 ■■■■■ '    

ATSILANKYKITE J BUDR1K0 PAVASA
RINĮ RAKANDU IR ELEKTRIKINIU

LEDAUN1UIŠPARDAVIMU
J p i-
Pamatykite 1941 Metų Pagerintas Radio

Jos pagauna visas stotis aiškiai, nedaro 
jokio traškėjimo, nereikia nei 

d r alų . ant slogo.

Zcnilh automatiškas radio ir viktrola už .. $99.95
RCA Victor radio, Philco radio po .................. $49.50
Taip pat radio, kurios padaro rekordus ir groja rekor

dus. Kainuoja lik po $49.50 ir po $99.50
Duodame gerą nuolaidą už turimą seną radio.

—LENGVI IŠMOKĖJIMAI—

ATVYKITE Į* __ _

Jos. F. Budriko
FURNITURE HOUSE

3409-11 So. Halsted St.
ANNĖX—3417-21 South Hąlsted Street

Telephone YARDS 3086
k r .... . ... . ... . ..... - ~ v -
Budriko Radio Programos Leidžiamos Iš:
WCFL 1000 k, Sekmadienio (nedėlios) vakare nuo 6 iki 8:30 vai.
Jei baseball pasibaigs anksčiau, programa prasidėt 5:30 valandą. 
WAAF 950 k- Havajų (Rayvaiian songs) dainos sekmadienį 4:30 vai. 
WHFC 1450 k. ketvirtadieniais (ketvertais) 7:00 vai, vakare.

III ................  ■ . .........................................

f—...... ■■■ ■■■■'" .......
Sieniniai popieriai, ma I i a v o s, 
aliejai, automobilių įrankiai, pei
liai ir namų reikmenys, taipgi 
plumbingas ir elektros prietaisai

PEOPLES
Hardware & Paint Co,

1901 WEST «th STREET 
Tel. LAFayette 4139 

............................ . . i -

STATOME NAUJUS
l;' NAMUS

• Mūrinius arba medinius
• Taipgi talsotne senus
• Parupinam paskolas 

lengvomis sąlygomis
• Jei turi lotą, pastatysim 

namą ir mokėsi už jį 
kaip rendą

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

• Aprokavimas dykai

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

Phone LAFayette 5824

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Šaukit Tel. VICTORY 0066

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies gu mo
derniškomis u ž 1 r 1- 
domie ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotus.

420 W. 63rd SL 
Tel. E^iO. 5883-5840

Garsinkites “N-nose”
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i Illi.nois - Indiana^*Miclii^an- Wiscoossn Žinios j
Moka Nedarbo 
Pensijas Dirban
tiems Nepilną Laiką

Illinois valstijos nedarbo 
apdraudos fondas praneša, 
kad moka pensijas tiems dar
bininkams, kurie dirba nepil
ną laiką ir uždirba mažiau, 
negu jie gautų pensijomis, jei
gu visai nedirbtų.

Pavyzdžiui, darbininkas, ku
ris teuždirba $10.00 ir dirba 
nepilną laiką, gali iš nedarbo 
apdraudos fondo gauti $6 sa
vaitėj.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Vėl Atidėjo C. L 0.-
G. M. Derybas

DETROIT, Mieli. — Specia
li darbo taryba ginklų pra
monėms atidėjo iki antradie
nio tolimesnes derybas su G. 
M. ir CIO Auto Workers uni
ja, naujai sutarčiai sudaryti.

Taryba perėmė ginčą spręs
ti kai pasirodė, kad be tarpi-j 
ninkavimo abi pusės negalės! 
susitarti.

CIO Reikalauja 
Derybų Fordo Dirb.

Tnr|z Daugumą “22-jose 
Dirbtuvėse.

“DIDESNES IR GERESNES” BOMBOS BERLYNUI

• N ACJIENŲ-ACME Tftlennoto
Sutampant su žiniomis iš Londono, kad šimtai anglų lėktuvų pradėjo raiduoti Bremeną, Hamburgą 

Berlyną ir kitus Vokietijos centrus, gauta iš Anglijos šis paveikslas parodo naujos rųšies anglų gami
namą bombą, kuri sveria 2,000 svarų. Kada ji pasiekia savo tikslą žemėje, tai jau palieka rimtą ženklą.

Darbininkai, Algos, 
Dirbtuvės Illinois 
Valstijoje

Truputis Cenzo Žinią

1910 metų cenzas parodo, 
skelbia cenzo biuras, kad 1939 
metų pabaigoje Illinois veikė 
12,980 dirbtuvės. Jos pagami
no produktų už $ 1,791,860.- 
733 (pusę Chicagoje).

Darbininkų tose dirbtuvėse 
1939 metais buvo 596,473, ir 
algomis jie gavo $750,239,085.

KITI LIETUVI AI D AKTARĄ I
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
MALIAVŲ IR SIENŲ POPIE- 
ROS Bargenų IŠPARDAVIMAS 
100% Pine GumTurpen- ARČ
100% Pine Orange $4 .29 
Shellac, galionas ..........
Public One Coat plaunama Ena- 
mel, $2.75 vertės, $4 .59 
galionas ........................ ■
Public One Coat plaujama Fiat 
Paint, specialiai $ 4 .59
galionas ........................
30 col. plastiška Sienoms "7ė 
popiera, (ir aukščiau) ....... ■ T
2 Dideli Fliorai pripildyti tikro
mis vertybėmis. Ekstra samdi
niai patarnauti jums. Pristatome 
veltui.

PUBLIC FAIR 
PAINT STORE

822 N. ASHLAND AVĖ.■MM——II I l<

DETROIT, Mieli. — CIO 
Auto Workers unija įteikė pa
reiškimą Fordo kompanijai, 
kuriame reikalauja derybų 
algų, valandų ir darbo sąlygų 
klausimais.

Unija reikalavimą paremia 
tvirtinimu, kad “22-jose For
do dirbtuvėse” ji suorganiza
vusi didžiumą darbininkų ir' 
balsavimais laimėjo teisę už 
juos kalbėti.”

Remkite tuos, kurie 
garsinasi
VTTTFNOSF

Traukinys Užmušė 
Gelžkelieti

| Kupiškėnų D-ja 
Pasiuntė Du

MELVIN, III.— Illinois Cen
tral traukinys, vežantis 450 ( 
vaikų ekskursiją iš Chicagos į' 
Springfiėldą, užmušė 60 metų 
J. W. Higginson’ą. Jisai tar
navo gelžkeliui už signalma- 
ną. Gyveno Roberts, III.

Atstovus Konf-jon

Diena Iš Dienos
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Jf. (Eubeito 
t 

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

Išsiėmė Leidimus 
edyboms 
(Chicago j)

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

Visi Tel. YARDS 1741-1742
k605-07 So. Hermitage Avė, 
IMI South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

Dykai KOPLYČIOS VISOSE
CHICAGOS DALYSE

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

Su POVILU ŠALTIMIERU
eoHmaMnMHonBsnnHBBasEimaHmKBHSBEanMBBnHBaMHnu

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Diena 

ir Naktį •
TURIME 

KOPLYČIAS
VISOSE MIESTO 

DALYSE
itiiiiiutiiiiaiimiiiiitiiiititiiiiUf

Jerome A. Rūbas, 23, su Anne 
V. Kimont, 19< < U I;

Lcd Budrus, 26, ,su Agatha 
Smial, 26

Richard Vancuia, 22, su Vir-
jinia Paukštis, 21

Stanley Pu dinas, 23, su So- 
phie Ežerskis, 23

Vincent P. Surges, 27, su May
M. Clcment, 23

Joseph Petrauskas, 26, su 
Josephine Dellutri, 22.

Frank H. Rimkus, 28, su
Rose F. Petrelis, 21

Vincent A. Karmuth, 21, su
Doiothy A. Langusch, 20

Matthcw J. Budiselich, 26, su
Anne Pavilionis, 21

Reikalauja
Perskirų

John R. Moskal nuo Veronica
Moskal
Gauna
Perskiras

Helen Chesen nuo Geo. E. 
ęhesen

Visuomet Remia Pažangų Vei
kimą, Rūpinasi Lietuvos 

Reikalais
Kupiškėnų Kultūros Draugi

jos mėnesinis susirinkimas Įvy
ko gegužės 3 dieną, P. Balchti
no bule, 4359 So. Artesian avė., 
Brighton Parke.

Susirinkimas buvo skaitlingas 
nariais ir reikšmingas gerais 
nutarimais. : - 8^. į

Komisija buvusio “bunco” ir 
kortų vakaro pranešė, kad pa 
rengimas buvo sėkmingas ir 
draugijai davė įfryno pelno 35 
dolerius.

, Draugijos .-va^du ■ didis actu 
Komisijai už jos pasidarbavi
mą.

Laiškas nuo Demokratijos ir 
Lietuvos Nepriklausomybės Są
jungos vienbalsiai-priimtas. Nu
tarta dalyvauti 'konferencijoj ir 
išrinkti du delegatai, F. Stanio- 
nis ir P. Balchunas.

,, ■ i i
Į Talką 4 Naujienoms” P

Kupiškėnai visuomet remia 
progresyvį judėjimą. Ir dabar 
mato reikalo dalyvauti konfe-< 
rencijoj, nes susirūpinę Lietu
vos musų brolių likimu.

Primintina, kad Kupiškėnai 
nepamiršo ir “Naujienų”. Nuta
rė paimli tris knygeles tikietų 
Packardui Draugijos vardu.

K. K. Draugijos Piknikai ir 
draugiški išvažiavimai įvyks at
ėjus šiltesniam orui. Kada ir ko
kioj vietoj — pranešiu vėliau.

P. B.

tuvių Tautiškose Kapinėse. Jis 
priklausė prie SLA., draugijų, 
mėgo apšvietą ir dalyvavo vi
suose visuomenės darbuose.

Paliko Daug Giminių
Dabar, pastangomis jo žmo 

nos Braboros, sūnų: Boleslovo 
ir Pranciškaus; dukterų: Es- 
te'llos, Catherinos ir Helenos, jo 
atminimui yra pastatytas gra
žus paminklas, prie kurio geg. 
30 d., susirinks gimines; bro
lis: Jonas Sibulskis, trys anū
kai: Donald, Barbora ir Jean; 
žentai: Oscar Herling, Thomas 
Quinlan, Lynn Johnson, drau
gai, pažįstami ir publika.

Barbora Sibulskis dabartiniu 
laiku gyvena, Indiana Harbor, 
Ind., o giminės ir draugai Ci
cero ir Chicago. Tad visus šir
dingai kviečiu atsilankyti į mi
nėtų apeigų susiėjimą. .

— Barbora Sibulskis.

O Adresu 27 E. Monroe st., 
ketvirtadienį policija padarė 
kratą neva “šokių mokykloje”, 
ir suėmė tris žmones. Juos trau
kta teisman už paleistuvavimo 
namų užlaikymą.

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITITSH, OPT.

LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

LIETUVIAI

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—Q vai vakaro ir napal «utarH 
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 490b

i ANTHONY B. PETKUS
6812 So. Western Avė. Phone GROvehill 0142H 1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

| J. MULEVIČIUS
H 4348 S. Califomia Avenue Phone LAFayette 3572

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

Telefonas YARDS 1419.

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

Gimimai
Chicagoje

CHEKYTIS, Edward, 6444 
South Troy Street, gimė balan
džio 27, tėvai: Rudolph ir Jo
sephine.

SUMOUSKE, Edward, 3245 
South Morgan Street, gimė ba 
landžio 26, tėvai: George ir Flo - 
rence.

Mažųjų Automobilių 
Lenktynės
Lietuvis Žale — Čampionas.

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

YARds 1138
YARds 1139

Ateinantį sekmadienį Ri- 
vervievv Speedway, prie Ad- 
dison ir Western įvyks mažų

Boleslovo Sibulskio 
Paminklo Šventini
mas Gegužės 30

i ■ h

Velionis, Mirė Rūgs. 8, 1940
LIETUVIŲ TAUTIŠKOSE KA

PINĖSE, geg. 30.' — Atminimo 
Šventės dieną, 11 vai. rytą, 
įvyks a.a. B. Sibulskiui naujai 
pastatyto paminklo pašventini
mas. šventinimo apeigas ir pa
mokslą pasakys ark. Steponas 
A. Geniotis, o muzikos preliu
diją ir himnus išpildys Edw. 
Grušo benas ir jo vadovauja 
mas kvartetas.

Gimė 1887, Lietuvoj
B. Sibulskis buvo gimęs Lie

tuvoje, 1887 m., lapkričio 1 d.,

Optometricaily Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

LACH AWTCZ TR SŪNŪS
2314 West 23rd Place . Phone CANal 2515 į
8KTRWS: 42-44 Kast l»8tb Street TeL Pallman 127«

ALBERT V PETKUS
1704 So. Westeri) Avenue Phone LAFayette 8024

jų automobilių lenktynės. Jo- Jonapolės kaime, Baseinų apsk. 
se dalyvaus lenktyniuotojai iš Dar jaunas būdamas atvyko į 
penkių .valstijų, tarp jų ir Ameriką, 1902 m., balandžio 15 
Vally Žale vidurvakarinių d., ir beveik visą laiką išgyve- 
valstijų čampionas 1940 me-'no Chicagoje. Jis mirė 1940 m., 
tams. < I rugsėjo 8 d., ir iškilmingai gi-

Rengėjai praneša, kad jisai minių, draugų ir pažįstamų bu- 
yra lietuvis. va palydėtas ir palaidotas Lie

Dr. Kari Nurkat
(NURKAITIS)

Atsakomingas 
p r it a i k i n ime 
akinių už priei- 
namą kainą, tai- 
pgi ant lengvų 
išmokė j įmų.

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

Yards 3089

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugi jos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rezidenciios Telefonas:

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite:

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos:

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

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

4. Montvid M. D.
West Town State Bank Bldg 

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

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

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj .pagal sutartį.

DR. BRUNO J. 
ZUBRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

niais nagai susitarimą
/ Telefonas Hemlock 7899. 

Namų tel. Republic 4688

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. MARGERTS
.3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus. 
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

TŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Labor^įnriia 
1034 W 18th St.. netoli Morgan S<

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

<729 So. Ashland Avė.
— 2-ros lubos — 

CHICAGO. TLLTNOTS 
Ofiso Valandos:

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

valandai diena.
Phone MTDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

Nauias 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 2148

advokatai”
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALumet 6877

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

Room 2014 Tel. STAte 7572 
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto. 

8149 Sp. HALSTED STREET 
TeL VICtory 2679



^irnąa^jen-, gegužes & 1641

Darbo Taryba 
Pralaimėjo ^Dia
mond T.” Byloj
Įleidžia Pripažinti Neprikl. 

Uniją.

Federalis apeliacinis teis
mas Chicagoje panaikino dar- 
vo tarybos sprendimą nukrei
ptą prieš Diamond T Trokų 
kompaniją, 4517 West 26th St.

Ji buvo įsakiusi kompanijai 
nepripažinti astovų kolekty- 
yems deryboms nepriklauso- 
jną darbininkų uniją. Darbo 
^aryįa radusi, kad unija yra

7-u M^Įai ^keršai Vartų 
Nepamirškit Užeiti Pas: 

PETE YOUNG
įdarys 271 post ip Ch. Liet. Dr-jos 

Schlitz Alus ir Užkandžiai
83 ir Kean Avė.,* Wi|Įow Springs 
Priešaja Tautišku Kapinių y artus.

W........50*
SERIJA Mankštos, C O H A 
7 sykiai už ...............

t-"'"r........ j j u 1 .- ......rr

MILLER’S 
INSTITUTE

MASĄŽAĮ 
SULIESĖJIMUI IK 

(JARO PIRTIS 
Leągvas būdas suliesėti, 

yąrtojąnt eįektri^inį 

EXRCYCLE

30 N. Dearborn St.
Phone DEARBORN 2742

Valandos: qųq |0 ryto iki 7 v.
MPWVĄJT|BS i

Vienas kotas suteikia jūsų piau- 
dynei ir virtuvei žvilgančią bal
tą spalvą, švelnią l^ąįp stiklas. 
Dažnas ųĮpvimas ųeęugįųiips zvil? 
gėsio. Taipgi 32 modernios spal
vos jūsų rakandams.

Upppąą iinniiiniiin»iiim»} 
Išmėginti Pasiūlymas

|Liquid TILING 1 kenas 35c |
|1 šepetys ........................ 25c |

Vertė, 60c |
Viskas už 25c

Nq Mail Orders

Robertson & Co.
k "The Hfcusc oi Liguid Tilicg"

Madlson St. 
, Clark St.

00d

RYTINĘ RAPIO 
VALANDA 

— iš stoties —

Kasdien nuo 8:45 v. ryto 
iki 9:15 vaL ryto. 

Subatomįs nup 8:3Q iki $:15 
yąl. ryto.

Pirmadieniais taipgi 7:00 
vaL vakare.

Išgirskit vėliausias finias 
muziką ir kitus* įdomius 

pranešimus.

kompanijos dominuojama.
Apeliacįnis teisipąs paf^iš- 

kp? }cpd dąrljp tarybą nejuri 
užtektinai įrodymų savo 
sprendimui pateisipti.

Keturiąs Unijos tyopgja.
Už teisę darbininkus atsto

vauti Diamond T dirbtuvėje 
kovoja ne vien nepriklauso
moji unija, bet ir G. I. O., 
taipgi AFL.

Ta dirbtuvė pildo daug karo 
kontraktų ir savo darbininkų 
tarpe turi nemažai lietuvių.

Šeimyninė 
Tragedija

Tarp 24 metų Ivy Rose Tree 
ir 2’4 metų William Casey, gy
venančių be formalių vedybų, 
kilo ginčas. Vyras davė savo 
žmonai $50 ir liepė jai pasiim
ti abu vaikus ir važiuoti namo 
į Bostoną. Ji atsisakė.

Užpykęs, Casey paliko ją na
mie ir išėjo pas kitą moteriškę, 
su kuria rengėsi apsivesti, ir 
dej kurios kilo ginčas. Kai grį
žo namp, jis rado žmoną negu- 
vą. Ji nusišovė.

Užtiko Bravorą 
Garaže

Garažą ties 916 South Win- 
chester avenue, federąliai 
agentai užtiko slaptą degtinės 
varyklą, siekiančią 600 galio
nų įtalpos.

Ąreštąvo flu įariajpus va
ryklos ąavinįnkus, 23 m. Ja
mes Carducci, 1022 So. Win- 
cljcstpr, ir 42 wr en cp 
Bryant, 2917 Prairie. Įrengi
mus agcųįai konfiskavo.

Nusižudė Žmęna
— Ir Vyras

Sava j f p pfgąj jfJ'VJ'bę sau at 
ėmė 54 ĮHpfij W)iltata E- Kies- 
lingo ^ipppą. Vąkftf ir jisai bu
vo atraafef pę^yyąs. JPersikirto 
rankų yįpąyą dlifclta Peiliu. Kū
nas hųyp ąĮrąsU.s adresu 6011 
st. įąwrpppp

Pęrsįslęyrė su šiuo pąsąųlįu 
gegužę? 9 d., 12:30 y. pppį.eį? 
W m., sulaukęs pu§|^ $pg.? 
gimęs Kėdainių apskr. ir pa
rapijoj, Slikių kaime. Ameri
koj išgyveno 36 metus.

Paliko .dįdeliame nubudime 
piftferi Mortą, pq tėvąįs Mą- 
ęįliMpĄiįę, 2 sųįuą Vla^įsĮovą 
IF StąpišĮpvg, marčią Juliją; 
3 dukteris Amiliją, žentąBru- 
no Lachovicz, Stefaniją, žen? 
tą Stąplęy FtylBpą ir PlTOS: 
tance, anūkes ir anukus, pus
seserę Malviną Grigorowicz, 
New Yorke, 3 .pusbrolius Mor- 
kevičius, ir daug kitų gimi
nių, draugų ir pažįstamų. Lie
tuvoje— 2 seseris.

Kūnas pašarvotas namųpsę, 
4427 So. WoQ|d Ląidątųyėą 
įvyks an|rąR., gegm^ 1$ d-\ 
8:30 vai. ryto iš jįapig i šv. 
Kryžiaus parap. Įjąžpy^įąį 
kurioje ątąįbus gędųlmgps pa
maldos už yelioq|p sielą, pr i| 
ten bus "ųų lydėtas į Šv. Ką- 
zimiero kapines.

Visi a. a. Boleslovo Naru
ševičiaus giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskuti
nį .patarnavimą ir atsisveiki- g 
nimą. Nuliūdę liekame:
Moteris, Sūnus, Dukteyy$ jr I 
kitos Giminės.

Laid. Direkt. J. F. Eucįjeįkįs, i 
TeL YARDS 1741.

Socialistų Gegužinė- 
Piknikas

Chicagos lietuviai socialistai 
rengia šaunų pavasarinį pikni
ką gegužės 18 digpą? Liberty 
Grove, Willow Springs? ĮĮ1. Jžąn,- 
ga veltui.

Muzika, šbkiai, vaįsės? pą- 
žmonys.

Atvykite pasigėrėti pąyąsąąįp 
gražumu.

Rengėjai
L.S.S. ir L.D.D. kuopos.

“Sabotažninkai” 
Bandę Užblokuoti 
Kanalų Chicagoje
Valdžios Agentai Ieško Laivo 

Sargo M. Durskio
U.S. krantų sargyba paskel

bė, kad naktį iš trečiadienio į 
ketvirtadienį nežinomi asme
nys, greičiausiai “sabotažinin
kai”, bandę paskandinti didžiu
lį anglių laivą Indiana Harbor 
kanalo žiotyse. \

Dideli prekiniai laivai, kurie 
kursuoja Michigan ežeru, nau
doja kanalą pristatyti žaliavau 
plieno ir kitokioms firmoms? 
kurios turi dirbtuves Kast Chį- 
cagoj, Hammonde, Gary, etc.
Turi Didelius Karo Užsakymus

Jeigu butų pasisekę laivą pa
skandinti, tai -kanalas butų bu
vęs užblokuotas ir laivų judė
jimas butų visai sustabdytas.

Dirbtuvės prie kanalo turi mi- 
lioninius karo kontraktus.

Krantų sargybą užtiko mini
mą laivą, “Industry”, bepatro- 
liuodąma Mi.chigapp pakraštį 
Ipdįaųoję. Pu privątiniai įąivąi 
įųpjąu ąt^kųb.ėjp į pagalbą, pų- 
ėmė apie 200 tonų anglių kro
vinį nuo “Industry” ir įšpom- 
pąyp įš jp penkis pą4ą§ ru
dens. Valdžios agentai? pąš.to- 
ti įvykį įSHrtV atraį'p1? kad .41“ 
sarginis vąpdąps ^idas laivo 
dugne buvo ątįdarytąs.

Sapgąs

Jie ięškO ¥!W9 Miko PW" 
skio, sąrgp tąrpąi)jąp.čįo 
kins fipąj ppųąpąpy sąpd|Įįųj. 
kuris bH¥9 pripiltas laivą 
dus^y” aaugoti- Jisai to lai 
slapstosi- Adresas n.ežįp.qniąs? 
bpl SPęjątpą, kad jisai gyyępa 
pGč OSth ir Commercial ąyp:

Atidarė Ekspresinį 
Pasažerio Kelią

Aųlqpipbį|iaips ^eš|.ądjpi)į 
buvo ąĮįdarytąs pąųja§ ęksr 
presinis kelias prie Michigan 

cįųanHs DD9 Flitoton 
iki North avenue.

pR. AN^NĄS CxURSBI^
Persiskypę sų šįuo pasauliu 

yągažės 10 cįiepą. 2 yą|. pq.- 
pj.et, pi? $maukes 
amžiaus, gimęs Panevėžio ap
skrity, Ančiškių .parapijoj, 
Naujasėdis kaime.

Amerikoj išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nuliudime 

dvi dukteris. D-r^ Eugeniją 
if Riįtą.* bFp|| toįfblR duk" 
tęr|s Oną ir Emlhją? sesers 
dųkteri Sofi'M Ya?n'o|Menę 
įpS vyrą Aptpną Įę jų šeimą? 
ir daug kitų giminių ir drau
gų, o Lietuvoje brolienę Salo
mėją Gurškienę ir jos šei
myną.

Kūnas pašaryptąs J. Liplę,- 
vičiaus koplyčioje, 4348" Sb. 
California Avė.

Laidotuvės įvyks trečiadie
nį, gegužės 14 d., 1:30 vai. 
popiet. Iš koplyčios bus nu
lydėtas į Lietuvių Tautiškas 
Upines.

Vįs| ą. a. Antąųp GąrsĮrio 
drtoai |F pąžjsUmi 

eąaž nuoširdžiai kyieciami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame:
Pųkfenrs prolis, 
tę k|to§ Gįipipes.

Laid. Direkt. J. Liulevičius, 
Tel. LAFayette *8572.

NAUJIENOS, cmgg, ĮĮ1.

Mirė Dr. Antanas 
Gurskis **

Pereitą šeį|ad^pį, gegužės 
10 d., mirė dąktayas dentį§{ą§ 
Antanąs Gurskis.

JO IMdOtMVeą įyyks tre&ąr 
dienį? gegužes ip&l: I4 d” 
tųyįų ‘ Tautiškose kapinės^.

YF4 P^arvp|as J. Liu. 
koplyčioje adresų 

4348 gąJ|fpypĮą Avė.
mėty 

maęąį k< t^ipdėję ąpįe 
(toki If wfeji 
retai m4f.e

p jj§ bųvp pipmąt> lietuvis. 
dakteF4s dtoiJto cį^oj. 
toe too jis taipgi BiFmas 
itatavis dttotas Phmgob

Atvyto | ^7 p-
susioBžiRuu dafeta Auu°- 
to jji§ gau daug FaHR&tavo 
Naujienoms- Patiku pa
tiko kitiem^ ta pastato? Są
mojingos, dažpąį sų ąyęiku 
juiporų, jps bųyp muteftios- 
Sakytum žmogus, dąug ką 
pergyyepęs? dąųg matęs ir 
mąstęs, PFięjp i$ya<dą, 'kad 
mes, žmomu veista, datoi 
gyyęoam keiktai- Tatoi tai 
mųsų? ^muuiB savybėm ir pei
kia jas primihtį kitaip mes 
nobultape įmonėmis-

Np kartą vpliąų tek° suUĮS“ 
|i p-rą Gurskį. 'foko ne vtaua 
opų dalyką kalbantis paliesti: 
ir visuomet jautei žmogus 
vieną ypatingą styga ta eigpr 
sy—žm<totona, ne karinga? 
bet pasidavusį likimui ?UIPPį^" 
kūmą.

Dr. Gurskis užbaigė gyveni
mo kelionę. Tebūna lcn" 
gva drėgnoji žemė!

—V. Poška.
i • t# «»/«!••

Suemr Dąr Vieni 
Daktarą Tardymui 
Apie Aborte
Arešt^yp If jp šlog?; Jfško Ir 

Trečia Daktaro
A4F8S8 North 8tate 

i<uf hwvo raštinė Phiaagpj vai- 
kiąiĮpįp operacija *'sin- 
dikate''( prok«rotHF9§ pgheija 
suėmė Drt Blmęr D.- !ipwp( ir 
jo 31 metp ataugi, Mrs, kwee 
KipseĮla, Pr- Hi»we gyvena art, 
2oap Mor.se aveJwe.-

Rengėsi išsikranetati
Kai poltaita pasirodė, tar, 

Hęwe hnw Mptaidžiąs pašii- 
nę, ir turėjo priruošęs visus 
įrengimus perkraustymui.

pplicija įęško dar vieno dak
tarų? kufis irgi užlaikęs rašti
nę tame pačiame name.

Žuvo Po 
Traukiniu

Kitos Nelaime^.

Prie 33-Šips (F
ĮIJinois Gent.F^I P^BŽ|erįnis 
taikinys UŽnįHŠp • UP^DPP?? 
apysenį vyra-

Ties 3327 So. Kedzie ave- 
nue, visai netoli nuo vietoj 
kur įvyko traukinio nelaimė, 
automobilis užmušė 27 metų 
Josepli Mitera, nuo 2633 WcąĮ 
33rd Place.

Prie Morgaų ir Voru op jPark 
bUV° užmušta į|2 metu Mrs. 
Anna Tarauto, 612 Š- Aber- 
deen. Jos sunaus vairuoja
mas automobilis įyąžiavo į 
Uoką. V ' ,

Nesulauke Ji Tų 
Celių -

Jų Jau Nebereikėjo
Per du metu Kari Sanders 

buvo be darbo. Apie du ’ mėne
siai atgal gavo padirbėti vie- 
mim gąrąže. Jp dgrto sgvįnji|r 
kui patine?, ir jįą pąlįko ^4U“ 
dersrą pastoviai dirbti ir pajiėr 
lę jo algą net įki $?2.50!

Sanders apsidžiaugė. Iš to 
džiaugsmo trečiadienį užpirko 
bukietą gėlių savo žmonai ir pa
prašė atsiųsti jas Motinų Die-
D4:

Ęęt ketvirtadienį — mirė San- 
dpFS’p tėvas.

Penktadienį gavo 5 dienų per- 
spęjimą išsikraustyti iš buto.

Šeštadienį jo 24 metų žmo
ną Mildred susirgo , (laukė ku- 
djkta) ir tą pačią dieną mirė 
Cppk apskričio ligoninėje.

GpĮįninkas vakar pristatė 
Sąndęrs’ams tą gėlių bukietą, 
bpt jp jau nebereikėjo.

Degė Didžiulis 
Sandėlis

Boynton and Co., sandėlyje, 
1745 Bosworth avenue, užvakar 
kilo gaisras, kuris padare apie 
$35,000 nuostolių. Firma užsi
ima įvairių religinių papuošalų 
gamyba.

Ugnis prasidėjo chemikaluo
se, kurie yra naudojami firmos 
produktams.

Suėmė Už Blogą 
Čekį

^OĘTH CHICAGO, III. — 
Nfrs. Pątherine Kroupa, žmona 
Gpęąt laivyno stoties ka- 
pųipko? bPv0 suimta ir apkah 
tįptą fl.e(4kusta čekių platinimu 
Chį.cągpję.

Jų§ vyras, George Kroupa, 
prižadėjo nukentėjusięins ųpo- 
stolius atlyginti.

Reikalauja $50,000 
Už Sunaus Gyvybę"

Nąšlė Wilhęlrpiną Nord- 
haus, 929 Keystoų avenue, už
vedė bylą prieš savininkus ali
nęs, ądręsų TQ59 Pų|.ąs|Įį. Ji 
ręi^ąjąųją $§p,000 ą^yginlmp’

Išmeta sunaus'CĮiądies gy- 
vvbe?

SąKfy J>ąd jis alinėj pąsįgę- 
pę? ųžm/gO ąųtomobilyj, į<ųrį.q 
Mptapą.S čjp? Ir nutroško.

Vakar ir Užvakar 
Chicagoje

•
• W pultai jos SPFtaBlp šeš

tadienį (MlfP krokus taitanan- 
tų rangai gauti. Lietuvių apli- 
kantų tarpe nebuvo.

© Po kelių dienų vizito Chi- 
cagojp, yąkap į ^Vąpįpngtoną 
išvyko Lord Halifax, Didžįpsios 
Britanijos ambasadorius Wą- 
Shįi)gtpnta- Jis čia buvo atvy
kęs patirti vidur vakarinių val
stijų sentimentą apie pagalbą 
Anglijai, ypač konvojus. Atsi
sakė komentuoti apie įspūd
žius.

• VaiMtačje, 33 
State st^ępĮ, niJPfta išgėrė Tpąr 
jgp Ęųypvicean? We.sf Ęnd 
avenyp. Sf. LH'Hp’S

© Ketvirtu kartu Chicagoj 
vagys įsiblaužė į automobilį, 
priklausantį prakalbininkui Dr. 
F. S. Onderdonk, i§ Anp Ar- 
bor, Michj Šį kay^ pavogę ra
upių piaęįpęlę? trię yalizgs h 
ą^yesųs įvąįyių ftFgai|į^cijy? kų- 
rįųos jįgąį rinkę pęj’ a^yonią 
metus. Jeigu taip bus kiekvie
ną tote? Onderdonk, jis 

Chicagon prakal- 
ta sakyti.

• Skubi ugniagesių pagalba 
atgaivino 65 metų Constantine 
Mundelius’ą, 4104 N. Ęyake avė., 
ĮfUrįs yqs pętmpjįrp gjjvęs šir- 
^jfs ątata,
’ • Policija padarė kratas pr 
kelis areštus šešiose miesto 
tro ir Northsidės arklių lažybų 
“biržose”—“bukių įsįaigpse^:
89 W- ĘAD4p1pD? 500 Nprth Mi- 
chįgan, 835 N? Gląrli, 135 E. 
Chięagp, ^08 W. Chicagp, ir 439 
N. Wells. 
♦ ■ ‘ ■ f •. . .

HEM? WANTED—FEMALE
_____  Pąrbminkių Reikia______

REIKALINGA PATYRUSI V^I- 
TERKA; nedėliomis liuosa, gerą 
alga. PERŠHING RESTAURAN’Ą 
506 West 30th St.

Reikalingos moterys ir merginos 
dienos arba nakties darbui šapose, 
valgyklose, viešbučiuose, vaistynė- 
se, beauty shop, kepyklose ir ofisuo
se. Matykit mus tuojau.
ATLAS EMPLOYMENT AGENCY 
6250 So. Halsted St. Room 12

REIKALINGOS MOTERYS dar
bui dešrų dirbimo įmonėje. Paty
rusios. Kreipkitės 1335 W. 47th St.

MOTERIŠKĖ, 25 iki 40, bendram 
namų darbui. 2 vaikai. Lengvas 
skalbimas. Gyventi vietoj ar išeiti.

6617 Greenwood, 
Dorchester 8743.

OPERATORS, SINGLE needle 
power machines, .patyrusios, tarp 
20 ir 30.
Advance Button and Pleating Co.

234 So. Market

REIKALINGOS patyrusios moters 
skudurams ir popieriams sortuoti.

Illinois Rag and Paper Gradcrs 
2048 W. Hubbard St.

PATYRUSIOS operators ant singlę 
needle povver mašinų nakties dar
bui nuo 5 popiet iki 11 v. vakaro. 
1739 Mitwaukee Avė., 3 aukštas.

PATYRUSIOS moters maišymų 
skudurų sortuoti džiunko šapoi. 
45c. valandai. BROokfield 6252. 
8800 W. 4^11 St.

OPERATORS, PATYRUSIOS aut 
single*7 ir doublę needle powęr 
§ęwing ma.chines siūti Autp Seąt 
cpvers. Gerą mokestis ip geros dar
bo sąlygos.'

ERO MANUFACTUĘING CO.
714 W. Monroę St.

PELE WA^TED-MALE-FEMALj8 
Darbininkų-Darbininkių Ręikia*

VAIKINŲ IR MERGINŲ
1PP yaikipų ir merginų reikalinga 
įšipoktj dirbti ofiso arpą fanrik.o 
darbą. Nereikia patyrimo—algos nuo
$14 iki $18. Visi dkrbąi garantuoti.

TRIANGLE AUĘNCY
25 E. J'ąpkspn 'Blvd. 13-to Aukšto

NORITE PASTOVAUS ir ge
rai apn)okąipo darbo — 
je, vipšbųtyjp, namųpsę ar pfį“ 
se? Ątsį§atole tuųjąų!

PARK,
6306 Gottape Gi’ovp, 

Bto Bldg-

lD£įKĄ|JNŲĄ motelis ąrhą yy: 
rąš, tjpkanfis prie pamu rųųšfts dąr- 
bo ant ųkės. Kręjpkiį^s paą Agy. 
ZE|<ĄS, 71)19 S. Artesįąn Ayenųp. 
H^lPPk to.-

2 PAĘT TI¥E įnveshgators, yyr 
ra) ąrįą ipoįerys, fpr .appj^ęųf 
claims. Pažymėkite pakyrima ir re? 
komęnųąęijas. Gerą prpga.

Bo^ Zlf? to So. Įfastefi.

ŲELP WANTED—MA^P-------
____ O g____  

Reikalingi vyrai ir jaunuoliai 
dirbti mašinų šapose, maliorio padė
jėjas, sfąko ir siuntimo skyriuose, 
garažuose, gąso stotyse? valgyklose 
ir y aisty nėge.' Matykit mus tuojau. 
ATLAS 'ĖMPLPYMENT AGENCY 
6250 So. Halstėd St. Room 12

PPĘĄĮ“WPMS~TQ HĘNT 
Gyvenimui Kambariai_

2 PASKIRI fornišiuoti kambariai 
vedusiai porai arba pavieniui ąs- 
meniui. Karšto vandens šiluma. Ant 
Damen Avė., 2000 W. 59th St.

FOR RENT—ĮN GENERAL * 
_______ Reflddai—Bendrai_______

REĮjįppN ŠTORAg, su taverpo 
fįjisČepąis" — | kąpibąriai užpaka
ly* įr svetainę. Sayinip^ąs ant 2-fų 
lubų. §4- UUi°P kve. Antrps 
tataš- '

KRAUTUVE rendai. Pilni bapo 
fikčeriai, apšaldymas ir kitokie ta
vernos įrengimai. Naujai išdekorup- 
ta. 6068 S. State St. šaukit Tel. 
WOHtb 193.

“ pUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

LIKERIŲ KRAUTUVĖ ir BA
RAS pardavimui. Nebrangiai. 35Į5 
Archer Avenue.

PARSIDUODA GERAI einantis 
biznio tavernas, kuris kainavo $2,- 
000, 4 metai atgal, dabar gausime 
pigiai — .priežastis turi kitą biznį. 

434 West 31st St.
• • * ».

PARįįfDUpDĄ taverna su nanju 
ir rpPJąįi)Š bouse. Arba mainysiu 
ant nainp farinos.

• 400.. Jdalsted St.

storą prįe
htatavik 'to“*-

Ęų- nąlplęd St.

RARDĄVĮMJJl Dąrdvvąre ir Mą- 
liąvų krąųtųvv įsteigta prieš 18 me
tų įoj pačioj yipįPL Sayininkas pą- 
sitrąufcįa pasįlįąųi. (Priims cash ar
ba duodančia pąjamų suvastį. 

gbSbGe navadomskis.
2216 pcčmak, CANal 2591.

R^AL ESTATE FOR SALE

PERKAM, parduodam ir mainom 
namus, jotus, farmas ir biznius. 
Turime didelį pasirinkimą namų 
pirkti už cash arba mainais. Norinti 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa
tarnavimo šaukite:
PAUL M. SMITH & CO.

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

NAMŲ BARGENAI
Turime 97 namus visokio didumo 

—kainos nuo $1900 iki $85,000. Ga
lima labai pigiai pirkti arba mai" 
nyti, ką jus turite. Taipgi budayo- 
jame naujus namus ir taisome se
nus.
C. P. Suromskis and Co.

6921 So. Western Avenue 
REPublip 3713. Vak Prospect 1111.

SOUTH SIDE BARGENAS
7 flatų muro namas ir 3 garavai. 

Mųras tinkamas dėl furnišiuotų 
kambarių. Renda $335 į mėnesį. 
Kąina tiktai $14,500. Įmokėti $4,- 
500. Likusią $100 į mėnesį mokėti, 
ar visą. Prie Marąuette Road.

NARTEN REALTY CO., 
Klauskite Mickeviče 
6829 So. Halsted St. 

ABErdeeų 223Į.

TIKRĄI PIGIAI pirkti arba mai
nyti ką jus turite.

2 nauji mūriniai namai? po 4 ir 5 
kajnb., atdara dėl apžiūrėjimo 
kiekvieną diepą. Gražiausioj vietoj 
Marųuette Parke, 3007 — 11 W.' 71 
St.'Mažas įmonėj imąs. Tąipgi turi
me pigių lotų Marouette Parke.

C. P. SUROMSKIS, 
6921 So. Western Avė. 

Republic 3713. Vak. Prospect 1111.

2117 WEST 51st STREET. 4-|iąpi- 
barių mpdinis ant konkryto paiųa- 
to. Bargenas ųž $2,250.

5 KAMBARIU medinis, naujai mą- 
Havotas ir išdekoruptas viduj ir pp° 
pusėje. Dailus atdari laiptai. Gara
žas pribudavotas. 40 pėdų frontas. 
’/ž bloko nuo mokyklos ir bažny
čios. Taksai tik $43. Kaina $3,950. 
3627 North Paris Avė. 81 šimtų 
vakaruose, % bloko Šiaurėj nuo 
Addison. Lietuvių apylinkė.

Jaujas kambarį v talpos
pąįpąs? sodno ūkis, arti Noj'th Ayp., 
mą?ų taksų ąpyb? derlingą žpiftė, 
gfįstks kelias, gasaš, busų trąųspqr- 
fąpiją, mokykla (vidus galį puti 
įrengtas kaip tinka), l^aipą $19?5, 
cash $275, $22 kas menup.

Ęqx Gg2. 1730* So. Halstpd St.

ĮRENGTA pARMA, vįštų gkis, 
kuone 3 akrai, aerlipg^ ąėipė? ge
ras namas, gali būti “ įrengiąs še
šiems kambariams. Naųjąą yistipįp- 
kas, $2750, lengvi mėnesiniai" iš
mokėjimai. ABI, 1739 §o. Jiąįsted.

NAUJAS NAMA§? kmWlų 
plotas, apie pusę akjro zpinės, qer- 
nnga, aukšta, sausa, grįstas geliąs, 
elektra, medžiai, išdeKoruotas, gilus 
šulinys. Apie 5 minutes iki 63 ir 
Cicero Ave._ (Tuoj už miesto). 
Kaina $2875, $20 kas mėnuo,1 pir
mas įmokėjimas nedidelis.

‘ į?H3/ T739 So. ‘ Halsted.

ARCHER AVEl Vištų ūkis arba 
ideali yąisįų ir daržovių farma prie 
šio plataus, gąiyąųs vieškelio — foų- 
sas praeina savastį. Kuone 3 akrai, 
Kaina $750, $150 cash, $10 kas mė
nuo, J. L. 5, 1739 So. Halsted.

FARMA, 21) akrų. Naujai grįstąs 
kelias (nėra asesnientų). Elektrą. 
I rytus nuo Gląnn Ellyn. Kainą

J’ K*

ĮP9 AKp.Ų FĄ^MĄ — Fayette
Co. Puikus namas, barnė. $5000. 
RAY STROUD, Altamont, III. *

SALE
____ Jiąjdzrmi^~F^r4avii:nui_____ 
JUODŽ^gS^jĄįm’AS SU HU- 
MUS ir Reąt Mo^ą, urentas, parduę- 
damas bušeliais ir vežimais. 5 bu
šeliai už $E00, lį bušelių už $1.59- 

Fristąto'm yisur.
CHARLES pAVCUS, 

SouRį WfisVHighway and 
Harlem *Ave'ųWorth, III. 
Teį. >EĮ$rr^9^H 7942 

'#W *93-

JUODŽEMIS MAIŠYTAS SU 
HUMUS-1 * bušelis ............   25c
5 bušeliai už ____________ $1.00
10 ^u^ląi pž ---------------- $1.50
P^kraustgnąs ^įaj.—Apg^s tie.-

' §OlE¥ QAV6U§ 
110 So. "Ridgeland Avė., Worth,UL

TeL OAK Lawn 193-J-l

už rakandus, sutaupysi nuo 40 
iki 60%.,Mes pristatome bile kur. 
Pašaukite ay rašykite dėl dąugiau * 
informacijų. Vien tik nacionaliaį 
žinomi daiktai randasi pas mus. 

ALISAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Westem AveM 

Chįca^o, UI. TeL BEPubDę 605Į
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BIRŽELIO

JAUNIMO
PIKNIKAS
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Liberty Darže 
Willow Sprigs, Illinois 

šaunus orkestras grieš visą dieną

NAUJIENŲ 
NAMO FONDO

PIKNIKAS

LIEPOS

PACKARDAS BUS 
DOVANOTAS 
LAIMINGAM 

ŽMOGUI

SUNSET PARKE įžanga, jeigu atvažiuosi, nemokama
SUNSET 6ROVE 

DARŽE




