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26 LAIVAIS ATVEŽTA TANKU, ARTILERI
JOS IR ORLAIVIU

Žymiai sustiprintos visos britų pozicijos 
rytų Viduržemyje

KARO LIEPSNOS IRAKE ATSISAKO PRISIEKTI STALINUI

VICHY, Prancūzija, geg. 4 d. 
— Patikimuose diplomatų sluok
sniuose tvirtinama, kad 26 di
džiuliai prekybos laivai atvyko 
j Suezo kanalų ir atvežė britų 
kariuomenei moderniškiausių 

x ginklų.
'r Tie patys šaltiniai tvirtina, 
Ikad atvežtieji ginklai yra ga
minti Jungtinių Valstybių dirb
tuvėse ir buvo lydimi Amerikos 
karo laivų. Politiniuose sluoks
niuose ši žinia labai greitai pra- 
plito ir sukėlė daug įvairiausių 
komentarų.

Prezidentas Rooseveltas ne
senai leido Amerikos prekybos 
laivams plaukti į Raudonąją ju 
rą, todėl galima patikėti šito
kia žinių versija.

Tvirtinama, kad atplauku
siais laivais atvežta daug leng
vų tankų, artilerijos, automo
bilių ir aviacijos, šie ginklai 
bus išskirstyti visai britų ka
riuomenei rytųJViduržemyje.

WASHINGT0N, D. C., geg.
4 d. — LaiVyno depMfrtamefltas. 
išgirdęs Vichy diplomatų.,skel
biamas žinias apiė Arberikos 
laivus Suezo kanale, skelbia, 
kad nė vienas Jungtinių Valsty
bių laivas nebuvo siunčiamas 
kanvojaus lydėti.

Laivyno reikaluose nusima

BRITAI ATMUŠĖ IRAKO KARIUOMENĘ
Irakan pasiųsta dau

giau britų
LONDONAS, Anglija, geg. 4 

d. — Kovos tarp Irake stovė
jusio britų garnizono ir suki
lėlių vyriausybei ištikimos ka
riuomenės tebesitęsia.

Irako kariuomenė bandė už
pulti britų bazę Basra uoste, 
bet ji buvo atmušta. Britai at
mušė irakiečius ir Habanija ae
rodrome, nors jiems pavyko su
naikinti keletą ant žemės sto
vėjusių britų orlaivių.

Britai išlaipdlno naujų ka
riuomenės dalių Irako teritori
joj.

Naciai skleidžia per
dėtus gandus

LONDONAS, Anglija, geg. 4 
d. — Patirta, kad trys vokie
čių agentai per radiją sąmonin
gai skleidžia melagingus gan
dus apie Irako įvykius.

Nacių agentai paskelbė, kad 
nutraukti žibalo vamzdžiai, tuo 
tarpu žibalas dar ir šiandien bė
ga į cisternas.

Naciai paskelbė, kad Bagda
de vyksta kovos ir suimti vi
si britai, tuo tarpu britų mi- 
nisteris informavo užsienio mi
nisteriją, kad sostinėje visiškai 
ramu. • X

Britų kariuomenė 
ima Bagdadą

ANKARA, Turkija, geg. 4 d. 
— Turkų radijas skelbia, kad 
britų kariuomenė iš trijų pu
sių artėja prie Bagdado. Beveik 
niekur ji nesutiko rimto pasi

nantieji žmonės tvirtina, ka< 
Suezą pasiekę ginklai gali tu 
ti Graikijai ir Jugoslavijai pa
siųsti Amerikos ginklai. Balan
džio pradžioje iš Amerikos uo
stų išplaukė gana didelis laivų 
skaičius su ginklais, skiriamais 
kovojantiems graikams ir jugo
slavams. Išplaukusieji laivai da
bar gali būti Suezo kanale, jei
gu jie turėjo apiplaukti Gero
sios Vilties iškyšulį.

Hitlerio kariuomenė sugebė
jo nukariauti Jugoslaviją ir di 
desnę Graikijos dalį pirma, ne
gu šiems kraštams siunčiami 
ginklai pasiekė minėtus kraš
tus. Tokiais atvejais išplauku
siems laivams įsakoma grįžti į 
savo uostus, bet šį kartą to
kio įsakymo Amerikos vyriau
sybė nedavė.

KAIRAS, Egyptas, geg. 4 d. 
— Britų karo sluoksniai skel
bia, kad atvyko daug moder
niški] ginklų, kuriais bus ap
ginkluotos kelios divizijos. Vi 
sos iš Graikijos sugrįžusios da
lys galės būti apginkluotos mo
derniškais, Jungtinėse Valsty
bėse gamintais ginklais.

Visos britų pozicijos Vidur
žemių rytuose žymiai sustiprin
tos ir galės sėkmingai priešui 
pastoti kelią.

priešinimo. •
Britai nori atstatyti1 seną vy- 

riauysbę ir pašalinti Rašid ali 
Galiani, kuris praeitą mėnesį 
sukilo.

Britai Irake šiandien jau tu
ri 50,000 kareivių, kuriems, ira
kiečiai negali pasipriešinti. Be 
to, irakiečiai nėra griežtai prieš 
britus nusistatę.

Palestinoje neramu
mai, sako prancūzai

BEIBUT, Libanas, geg. 4 d.
— Prancūzai turi žinių, kad 
šiomis dienomis įvairiose Pales
tinos vietose prasidėjo gana di
deli neramumai.

Arabai pagrobė kelis žymius 
žydų veikėjus. Pasakojama, kad 
arabai nepatenkinti žydais ir 
panaudoja dabartinę neramią 
padėtį Viduržemyje kerštui.

Britų valdžios atstovai mano, 
kad jie sugebės atstatyti tvar
ką Palestinoj ir suvaldyti ne
rimaujančius arabus.

Dunojus netinka 
plaukiojimui

KAIRAS, Egyptas, geg. 4 d.
— Viduržemių rytuose apsisto
jęs Jugoslavijos ministeris pir
mininkas pareiškė, kad Duno
jus plaukiojimui netinka.

Pirmomis karo valandomis 
cementu pripildytos baržos bu
vo išverstos svarbesniuose Du
nojaus vietose.

Vokiečiai užtruks mažiausia 
bent tris mėnesius, kol šį ce
mentą pajėgs išvalyti. Dabar 
vokiečiai negali naudoti Duno
jaus Rumunijos žibalui plukdy
ti.

Irako uosto Basra vaizdas, čia dabar, kaip pranešama, vietiniai kariai, 
nacių sukurstyti, apsupo britų kareivius ir juos apšaudo. Anglai ten nuvyko sau
goti svarbius aliejaus laukus, kurių seniai tyko Hitleris.

“AŠIS” NUKENTĖJO PRIE SOLLUMO
<

Nelaisvėn paimta 
....... daugnącių
KAIRAS, Egyptas, geg. 4 d. 

—- Britų karo vadovybė skel
bia, kad vakar jiems pavyko 
paimti nelaisvėn gana dideli na
cių kariuomenes vienetai prie 
Sollumo.

Motorizuota britų kariuome
nė prakirto vokiečių pozicijas 
ir įsiveržė priešo užpakalin, ši 
operacija naciams buvo visiškai 
netikėta ir ištisi batalijonai bu
vo paimti be pasipriešinimo.

Britams pavyko paimti kelias 
nacių patrankas, daug karinin
kų ir įvairios karo medžiagos.

Tobruke nukentėjo 
naciai su italais

KAIRAS, Egyptas, geg. 4 d. 
— Dvi dienas nacių ir italų ka
riuomenė tankais, aviacija ir pė
stininkais puolė britų pozicijas 
prie Tobruko.

Visuose frontuose britąms 
pavyko ne tiktai atmušti na
cius, bet juos kontraatakuoti. 
Britams pavyko italams ir vo
kiečiams suduoti labai smarkių 
smūgių. t

Prie apkasų kulkosvaidžiais 
išklota didelis priešo skaičius, 
šiandien naciai jau taip smar
kiai nepuola Tobruko įstiprini- 
mų.

Britai gavo svarbių 
informacijų

KAIRAS, Egyptas, geg. 4 d. 
— Nacių užpakalin prasiveržu
si britų kariuomenė kuriam lai* 
kui visiškai atkirto nacių susi 
siekimą su Bardija.

Britams pavyko surasti la
bai svarbios informacinės me
džiagos apie nacių ruošiamus 
planus. Britai žino apytikrį na
cių kariuomenės kiekį tose apy
linkėse ir koki buvo nacių pla
nai.

Britai pagrobė vieną ilga
vamzdę naicų patranką, kurią 
norėjo įtaisyti britų pozicijoms 
apšaudyti.

JUGO3LAVŲ NELAIMĖJE
KALTINA CVETKOVIČIŲ

••'•A- ■ •.. ■

< LONDONAS, Anglija, geg. 4 
d. — Dėk greito Jugoslavijos 
apsaugų pabirimo karo sluoks-. 
niai kaltina buvusį ^premjerą 
Cvetkovičių.

Jis neleidęs ^kariuomenės šta
bui paruošti reikalingų apsau 
gų svarbesnėse strateginėse vie
tose. Todėl naciai labai greitai 
prasiveržė pro Monastir tarpek
lį, palaužė jugoslavų atsparumą 
ir turėjo galimybės įsiveržti 
Graikijon.

Britai vieni privalėjo sustab
dyti nacius, nes kitos- kariuo
menės nepajėgė.

Hitleris sukvietė 
Reichstagą

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
4 d. — Hitleris šį rytą' įsakė 
susirinkti visiems Reichstage 
nariams. Jis nori jiems praneš 
ti vokiečių valdžios deklaraci
ją.

Vokiečiai skelbia, kad Reich
stago posėdžio eiga bus trans
liuojama per raiją ir visi tu 
rėš galimybės išgirsti fiureriu 
žodį ir atstovų pareiškimus.

Manoma, kad Hitleris pada
rys pranešimą, surištą su ka
ro eiga.

/Hitleris drąsino 
vokiečius

BERLYNAS, Vokietija, geg 
4 d. — Krol operos rumuost 
Hitleris ištisą 'valandą kalbėjo 
susirinkusiems Reichstago at
stovams.

Jis labai išjuokė Churchill, 
kai pastarasis paskelbė didelius 
nacių nuostolius Balkanuose. 
Hitleris tvirtina, kad visoje Bal
kanų kampanijoj Žuvo ne dau
giau, kaip tūkstantis vokiečių.
/Hitleris sako, kad šiandįen 
Vokietija yrą stipresnė už bet 
kokią svetimų valstybių kom
binaciją. Vokietijos niekas ne
gali sumušti.

Willkie reikalauja 
kanvojų

WASHINGTON, D. C., geg 
4 d-. — Wendell Willkie pareis 
kė, kad' dabartinės valdžios sar 
gybos (karo laivų patruliai) 
vandenyne yra 'visiškai nevykę 
dalykas.

Naciai skandina labai aau, 
laivų ir Amerika privalo dėt 
pastangas, kad siunčiami gink
lai pasiektų britus.

Willkie reikalauja siųsti Ame 
rikos karo laivus konvojams ly 
dėti. Tiktai gerai ginkluoti ka
ro laivai gali garantuoti gink 
lų pristatymą Anglijai.

Bus pakaitų radijo 
žinių tvarkyme

WASHINGTON, D. C., geg 
4 d. — Valdžios susisiekime 
komisija priėmė labai svarbu 
nutarimą dėl radijo žinių mo- 
nopolizacijos.

Dideles radijo bendrovės šian 
dien beveik sumonopoliza'vo ži 
nių perdavimą ir tapo faktiš
kom žinių kontroliavimo konto
rom. Jos galėdavo neleisti ti 
žinių, kurios joms nepatikda 
vo.

Komisijos pirmininkas Fh 
skelbia, kad šis nutarimas tu
rės didelės reikšmės, bus nau 
dingas gyventojams ir panai
kins monopolį.

Nori tiksliai paskir
styti mokesčius

WASHINGTON, D. C., geg 
4 d. — Prezidentas Rooseveltas 
prašo kongreso komisijos na
rius dėti pastangas, kad nauja: 
imami mokesčiai butų teisinga’ 
paskirstyti.

Reikia žiūrėti, sako komisijos 
prezidentui rašytame laiškt 
Rooseveltas, kad neturtingieji 
netaptų dar neturtingesniais, o 
turtingieji dar daugiau nepra- 
lobtų.

O RAS
Debesuotas ir šiltesnis.
Saule teka —- 5:43; leidžiasi 

— 7:51.

Kareiviai dingsta 
iš kareivinių

KAUNAS, Lietuva, geg. 4 d. 
— Praeitą rudenį Lietuvos ka
riuomenė buvo įjungta į oku
pantų raudonąją armiją ir iš 
jos likučių sudarytas 29-tas 
raudonos armijos teritorialinis 
korpusas.

Maskva dėjo pastangas išmo
kyti Lietuvos karius leninizmo 
ir stalinizmo. Vėliau pareikala
vo prisiekti Stalinui.

Daugelis Lietuvos kareivių 
atsisakė prisiekti. Daugelis at-' 
įsakiusiųjų po nakties iš ka- 
.eivinių nežinia kur dingo.

Italai patenkinti 
Hitlerio kalba

ROMA, Italija, geg. 4 d. — 
Mussolini ir Italijos fašistai yra 
abai patenkinti Hitlerio paša 
kyta kalba Reichstagui.

Hitleris pasakė, kad. italų ka
riuomenė padėjo vokiečiams 
veikti Jugoslaviją ir Graikiją.

Be to, Hitleris prižadėjo ati
duoti Italijai didelį Jugoslavi
jos Ądriatiko pakraštį. .. . .

Irakui gresia civi
linis karas

LONDONAS, Anglija, geg. 4 
1. — Abdul Illah, buvęs Irake 
Dremjeras, organizuoja krašte 
kariuomenę kovai prieš Rask 
Galiani. Prieš mėnesį Galian 
sukilo prieš Abdulą ir išvyj< 
iš Irako.

Premjeras Abdul jau turi su 
organizavęs kariuomenės daii- 
Pransjordanijoj, sudaręs naują 
vyriausybę ir netrukus pradės 
lygius prieš Galiani jėgas.

NEIMS KARIUOMENĖN ME 
DICINOS STUDENTŲ

WASHINGTON, D. C., geg 
1 d. — Karo departamentas 
■šiandien išsiuntinėjo įsakymą 
įsiems naujokų komisijoms 
neimti kariuomenėn medicinos 
studentų.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Irako kariuomenė ir toliau apšaudo britus krašto vidu

je. Britai užėmė Irako uostą Basrą ir veja Irako kariuomenę 
iš apylinkių.

— Irakiečiai nutraukė žibalo versmių vamzdžius ir sustab
dytas žibalo papildymas. Naujai suorganizuota Irako valdžia 
pradėjo kovą prieš Rašid Galiani.

— Britų aviacija bombardavo du miestus prie Bagdado, kur 
buvo sutraukta sukilėlių kariuomenė. Britai pataikė arabų mal- 
dyklon ir užmušė kelias moteris.

— Hitleris prižadėjo nutildyti visus demokratiškos tvarkos 
šalininkus pačioje Vokietijoje ir kituose “ašies” kraštuose.

— Naciai dėjo pastangas prasiveržti Egypto gilumon, bet 
griežtas britų pasipriešinimas visose fronto linijose, privertė 
nacius keisti savo planus.

— Anglai skelbia, kad jų kariuomenė artėja prie Bagda
do. Viename Irako aerodrome britai sunaikino 22 orlaivius. 
Manoma, kad jie priklausė naciams, kurie atskrido padėti su
kilėliams.

— Diplomatai nustebę Hitlerio pasakyta kalba, nes jis 
Churchill koliojo, kaip vežikas. Hitleris buvo labai susinerva
vęs ir nepasakė kada naciai baigs karą.

— Britų aviacija labai smarkiai bombardavo Koelną ir ki
tus vakarų. Vokietijos miestus. Buvo .vartojamos naujos, žy
miai stipresnės, bombos.

— Rooseveltas aplankė prezidento Wilsono ir Monroe na
mus. Pasakė kalbą, išgirdomas Wilsono punktus taikos ir de
mokratijos reikalu.

Fabrikai gamina 
blogą stiklą

KAUNAS, Lietuva, geg. 4 d.
— Valdžios organai labai susi
rūpinę Lietuvos stiklo fabrikų 
blogu veikimu.

Pagamintas stiklas niekam 
netinka ir didelė jo dalis rei
kia priskirti prie broko. Blo
go sŲklo gaminiai pridaro daug 
žalos ir dažnai sužeidžia darbi
ninkus net kitose pramonės ša
kose, kur tenka vartoti blogas 
stiklas.

Fabrikai, savo keliu skundžia
si, kad neturi reikalingų che
mikalų geram stiklui pagamin
ti.

Darbininkai prira
kinti prie darbo

KAUNAS, Lietuva, geg. 4 d.
— Komisarų tarybos pirminin
kas išleido įsakymą, kuriuo pri
rakina visus darbininkus prie 
vieno fabriko.

Lietuvos darbininkams priva- 
Jomai-r išduodamos darbo kny 
gelės, kaip tai daroma visoje 
Rusijoje, Knygelėje įrašoma, 
kur darbininkas dirba.

Be tos knygelės niekur į dar
bą darbininkai nebus priimami 
ir neturės teisės apleisti jau 
turimą darbą. Jie priverstinai 
priskirti prie vieno darbo.

Nepatenkinti Įvesto
mis knygelėmis

KAUNAS, Lietuva, geg. 4 d.
— VisiĮ darbininkai nepatenkin
ti įvestomis darbo knygelėmis. 
Tiems užkirstas kelias pasi
rinkti kitas darbas ir geresnės 
<tarto sąlygos.

Tuo .tarpu bolševikų paskir
tas darbo komisaro pavaduoto
jas A. Somov džiaugiasi nau
jų knygelių įvedimu.

Darbo knygelė duos galimy
bės kontroliuoti disciplinos lau
žytojus, sako Somov, ir paro
dys kiekvieno darbininko nuo
pelnus socialistinei tėvynei.
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Teitofaddressof Antanas Smetona, 
delivered over NBCfrom the Palmer 
House, Chicago, Sunday, May 4thHow tęrrifying is the spectacle of present day Eurcpe! Large cities, cultural centres of the world, are being wrecked and laid waste. People are bęing ensĮavęd, cjępprted from their homes, stąryed to death and murdered. “Misery to the con- quered”, says an old proverb, būt the greatest misery of all is the fate of the smaller nations, those nations that are not in ą position to resist brutal force. Aggressors do r.ot allow them any rights whąt- soever. They are threatened with extermination, although the totai population of the small nations iŠ over 150 million ąnd their ęontri- butions to mankind and culture ąrę very great. For instąnce, the Nor- vvegians gavę humanity a number of great writers, among them the famous Ibsen; also the famous Grieg; the Finns producęd the vvonderful work, Kalewala.Posed as Friend of Small Nations.It is almost a year since the ab- normal giant, the eastern neighbor of the Baltic States, suddehly invaded Lithuania, Latvia and Estonia. Spviet Russia, while štili a member of the League of Ųations, through her representątives, used to recite the song of freedom. She tried to .pose as mędiatpr of small nations and approved of Roosevelt’s appeal to his ropean . Powers not to with the smaller States.

come when these countries will ffee thęrąsęlyęs from the terrible ęn- slavement.Lithąaniąns Muą| Help.Duying the lašt Wor|d Wąr, the Ąmeficąą Lithuaniąns rendęręd gyęat ąssistąnęe to Lithuąnią to h.ęlp fyeę herself frpm ą foręi^n yoke and to reconstitute an indep- endę.nt Lįthuanįan Statę. Their sįne- ere efforts and abundant aid havę not been in vain. Lithuania was rapidly put pf thę r.u;ps' pf war, apę| hęr spįrįtpąl ąpd mąterįąl culture gręyy tyįth ręrparkablę rąp- idity. ąįt, She waą hphąpąęd in by twp gįąįtą: P;pę from thę east aą(i thę pjhęr frpin tl^ę węst; she is ppvy ppp,ręs§ęd, tpr.tpręd ąi$ an attempt i? feh.č huryher alivę. pąą ppę giyę onę’ę sę|f up to ąup|l g ^ver! Hį įt npį the diįty pf pvęyy Lį^pąpįąp dę- votedly ąętyip^ hįs įįręs.ępt fetltPV land, thę t? ^sę tpthe ne«į§ ęPPpUy pf hįs ęąy-cents ąnęl hplp, ^$1-uania Įp TllpLithuapįąp ĮĮątįpri is. §tiy alivę, ąhp will npt sprręphęę & Upk

U. Qf C, SPEĄKĘR

President great Eu- interfere
of host- east, the,

U. Gi|ąrd|an of ^ęace.The flames of war are spreading over the Avhole of Europe; battles are now fpughf iri Africa. Who knows where the next scene of combat will take plące—perhaps in Asia or aeross the Atlantic. The United States Government, headed by President Roosevelt, recognizes this danger and, therefore, has promised aid to ąll couptpe£! that re- sįst ąggression in ąn actual or pass- iye way. Not only is aid being given to other nations, būt prę.par- ations are being made so that this great country will not be unprepar- ed aga|nst ąn aggręsspr.The eyes of all peoples are at present direęted towąrds the United' shevisrp )yiĮl ^ępąąip ąįįvę ąfltf States as thę trųę guąrpian of 1 free. thįPč.ę that ępįpy' ff.ęę^pm peącę and tįię pr.ofectpr pf small should gąthpę tflP Plf nations. Thęreforę, the greąter Am-j unitęd ęffpi’tą ąpį t^.t erica’s sėcurity, the more coųr-' turn fąąfęif. Thę ^r.ęątęi’ t^ę į|t|Įp- ageous her citizens, the more hope anian ęffprts, the mprę thęy therę is for the countries that fell will hąyę iri Mtp ^rid iri.victim to aggressors. The time will I the libę|ąfįp.ą pf LįtiiuąĮĮią.
UNEITHER RACE, COLOR NOR PREVIOKS 
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Surprisįng Thiftg Ąbou| Negroes ąnd Southern- 
ers Is the Harmony ajid Understanding That 

Prevails, Says White Man Who Is uOwned” 
by His Cqlored Man

węst pf Lakę Foęest, and one mile west of Waukegan Road (42-A). There will be an admission charge |p the. ęątate o,f 5Q ęenfą fpr ądultS ąnd 25 ęents for chilcįren, with a similąr additiopal charge fpr įnspec- tiqn of the manpr house.
WAS.HINGTO.N, D. C. —Sunday, Ąpril 27th, the L. Y. S. danced in Cleveland, Ohio, in a concert given by KĮrs. Tūbelis,sistęr of Mrs. Smetoną, špoke to thę pącked hpusę. įielen Pęchsang seyerąl songs. —o—O,ą Tuesday the grpųp drove to Washington, thę fcįfątipns Capital. The ąights of ^Vashington, which arę mąpy ąąd interęsting, we’re ęnjoyęįį by the męmbers o,f L. Y. S. Ffiday we dąncecį a| thę Cons- titutipnąl Hali fpr tRe National Fpįlę Fęstival. On Sunday again dąncęd ąt ą B.ępęfit Program given b y the Ąmęrięąri Lithuania d So- ciefy.Ąą thęrę ąre tp,Q many things to sęę |q ^ąshingtpn, the writer is ųnąbję to writė mpyę, yzęęk fhę trip hę dęscribed mprę fųlly. bpt next

engLish sectjon sTaFF
b. H. būda u $ik a« A. S. Vaivada
...----------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------

Memorandum onthe IncĮepenclęnėe
o f Lit lipama

By JUOZAS J. HERTMANAVIČIUS(Gontinued)Great ppwers, such as |'raące and England, condoned the eonduet of Hitler and Poles, hoping that in this manner they will satisfy the ambitions of Hitler, and Poles. Bul it was a vaip hppe. In Mareli, 1938, Hi ler, sent an ultimatum to Lithuania, demanding the restoration of Klaipėda (Memel) distriet to reich. Klaipėda was the port of Lithuania, and of utmost importancc to ry, and being inhąb.iteęl Lithu^niąns, served no
the only sea- therefore the coynt- chiefly by r _ gvea1. pųr-pose of Germany. Neverthelcss no objections were įai.sed by the great nations to Hitler’s demaml qnd I.įthuania had '.o submit to

—Ą| Jucevičius.
Lodges

Lynch Avė., East St. Louis, III., Sunday, May Uth (Mother’s Uay). The feąture will be Johnny Per- kins in person and his Playdium Floor Show. Music will be by Art Zeiss and his 9 pc. orchestra. Ad- mission in advance is 35c., at the dopr 40c. Doors open at 5:00 P. M.

whęn Hitler Poles mobi- and deliver-

To

Soon after the outbreak ilities by Germany in the Russian bolshevistic empire remov- ed its alleged democratic mask and invaded Poland. In the ąuturpn of the šame year (1939) Soviet ^Įlšsia forced the Baltic States to accept Red garrisons in their respective territories. The Soviet Union so.l- emnly pledged to honor the sover- eignty of those countries, .promised to refrain from interfering in their. internal affairs, their way of lifę and their sočiai structure. “We arę not going to sovietize the Baltic States”, said Mplo.tpv, who was at that time Soviet Commisąar for Foreign Affairs, to the Lithuaniaą delegates in Moscoav. Būt as sooią as war with the opposing Finną came to an end, Soviet Russia de ceived the Baltic nations and sud- denly attacked them Avith armed forces. Soviet Russia chose Lithu- ania as her first victim. On Junę 15, 1940, she announced the viol- ation of the solemn word she hacĮ given less than a year before, ancĮ on that very day invaded Lithu- ania with a huge Red army. A day or two later she invaded Latvią and Estonia.National Character Beipg DestrpyęcĮThe Baltic nations had reachecĮ a high Standard of cultufe and ią no way interfered with thę giapt, their eastern neighbor. A year has not yet passed since the Soviets invaded the Baltic Statės and al- ready they managed to disrupt the mode of living of those nations and to rob them of all their ppssęssions. Religion, local customs, laws, in- stitutions of national culture, and everything of a national or cultural character is being torn down and destroyęd. Thę whple admip- istrative net ir being filled up with Moscow’s G.P.U. agente and with Russians at the head. Instead of the Lithuanian national anthem, the bolshevik International song has been introduęęd, |n spi|e p:' the fact that people cappo| bęar to listen to it. Ipstead of the Lithuanian coat-pf-arms, the Wh|te Knight, the Russian bolshevik sign of the hammcr and sickle is dis- played cverywhcre — the harpm^r and sickle whięh scęms to be the symbol of violencc and dęstriictipn. And it is because of all this that the people do all in their. power to ęscąpe the so-cal|ed Soviet Vpa- radise”. though the frpptier is guarded by bolshevik soldieys and vįcious degs, and fenced with bąr.b ed wire. People prefer to risk their lives to cscape abroad rather than suffer in the paradise that was pro- mised by the bolsheviks, būt that in reality tumed out to be heĮl on earth.

“Where shall we drive?”Ford replied: “Your ruthers my ruthers” (what youThe ręlątionship between white folks and Negroes in the south is one of the things few north- ernęrs undęrstąnd, bpt Williąm Alexander Percy, who was borri greAV up and štili; lives in thę jjeasing phrase in i— _ vMississippi delta ėounlry, giVež the language used being nori Eng- ąp ipklipg o.f it iri ą southęrn lish būt deep Southern, vignette iri the eurrent issue of ‘ “ Harper’s Magazine, fyom Avhich^ed. the following excerpts were taken.

is would rather do is what I "vyoūTa'rather). Certainly the nhos^ratniable ahd ap- may lapguąge,

ąąnt ępp^itįpps.‘-Ącęommpdątipps at thę cępĮers iftęĮudp ąttraęfivę Uviog auartęrs and adequate facilities for various kirids o.f heąlthful ręęręation. Ex- pert supęryisipn ię pvpyąęled in the work experience shops and all de.partments .pf the centers well.”Providįe Tracfė ExpęrienceA typicąl cent'dr: provides basįc experience in wppdworking, struction,

At Ęąst St, Louis

Let’s try the levee”, I suggest-Although nothing further was , said ąnd Ford asked no questions,The rightęous are usually in a he understoo.d my depręssipn and dithęr ovęr the deplorable statė of race yelations in thę south. I, on the other hand, am usųąlly in a condi|ion of amazed over the excellent statė lations in the south.It is ineredible that ęęntųrjęs apar| in ęmotionąl and memtal discipline, alien in physi-. cal characteristics, doomed by war, and the Constitution to a single, not a dual wąy of life, ąnd to ari impractical and unpractked theory of equality which deludes and em- bitters, hecklec| and m|sguided by .pious fools from the north and im- pious fools from the south—it ią ineredible, I insist, that two such dissimiląr races should live side by side with so little frietion, in such compąrative peące ąnd amity.This result is due solely to good manners. The Southern Negro has the most beaųtįful manpers in thę world, and the Southern learning from him, I suspect, elose second.VVhięh reminds me of Ford, pronounces his name “Fode” enormous tenderness, for' he is fond of himself.)Įn the south every white

excultation of race re-two races,

yv^ite, is a-(Hę witlĮ very

inas
EAST ST. LOUIS, III.—A Dance and F-looę Shpw will be given by four Lithuanian Alliance of America Lodges No. 214 and 363 of St. Louis, Mp.. and No. 88 and 314 of East St. Louis, III.The affąir the Cyoatian will take place atHali, Ninth and

added

“My job simply will be to visit half a dozen countries, try to find out how well the United States has presented its case to South America —ho.w we’ve Actor plainsas President Roosevelt’s cultural envoy.
we can do it better, where made mistakes.” — Movie. Douglas Fairbanks, jr., ex- his mįssion to South America

felt the duty on h,im to cheer me up. He drove to my favorite spot on the levee and parked where I could wątch ącross the width of waters a great sunset erumbling over Arkansas. As J sat moody and worried, Ford, for the first and only time in bis life, began to tellj me Negro stories. I wish I could imitate his ęxact phrases ąnd in- tonations and pasuses, without which they are poor enough stories; būt, in spite of the defects of my relaying, anyone can detect their Negro ąuality, carefree and foolish and innpcent—anyone, that is, who has lived among Negroes in the sputh.Here are some that I remember in something ap.proximating Ford’s dietions: (To be continued)

con- clerical, cookipg, sheet metai, vvelding and ęleptrięal wprk, Mr. Howlett said:In addition tb tlVose to beto the dptvnstątę.','rešidęnt ’center .pėrsonnel, 500 -ptljięr Chicago youth will be rėgistereę| for NYA jobs in the Hurori Street center and on other projects in7 Chįcago. Of this number, approxirriately 200 will be- youth of Lithuanjian origin.Youth registpijing . fpr eithęr the. downstate resident ęęntęr jobs or. for employment at the Huroh Street work experience center mušt be. unmar.ried, unetnployed, American ęitizens ąnp from 17 to 24 old, inclugive. yeąrs
New Civil Service
Ekaminations havę Civil

SADDEST of MEN
By EĮĄiflON RUNYON(Copyright’’ 1941, King FeaturesSyridič'ate,'■Ihc.)No pne eyer seems to think of the terrible mental strain under. which Mr. Roosevelt mušt be labor- ipg. Np onę ęver seęms to. thing of tląę sleeplęss pights and the distprb- ing visions that mušt be his.Wę ręad motę wor<Įs of criticism thąn of sympathy for h|rą, though it seems to us that he should have, the deepest sympathy.You might judge frpm some of thę ęorp.nĮent thąt his erities think he is ęnjoyiųg himsęlf, >yhęn thę trąth' o.f thė rriatter is lie is .pyob- ably one of the saddest of men.

women and children and the cripp- led and <blind men that rėšult pf ’ war. ■ .>His own sons would be in fighĮing line with the sons of old nęighbors and frięnds andsons of the little people he loves.
the. his the

NYA To Enroll 
50 Young Lith 
AmericansĮn the south every white man worth calling white or a man ią owned by some Negro, his weak: ness and solace and" incubus. Fort} is minę. Hę sfartęd o.ff as my cad? dię, ypung, stpeky, sropg,. yrith ą surly expressipn, ąnd a smile likę the best brand of sunshine. For no good reąson he rose to be my chauf; fęur, thęn house boy, then general factptųm; ąnd npw, wifhout any cpntrąctuąl re^atipn whatever, my retainer, which means to say I am rėtained for life by agąinst all disaster, great or small, fo| which he pays by being Ford.BųĮ Į shpul^ no.t ęo.meP.lain. Ford hąs nęy.er lęąmęd apythipg f^pm me, būt I am indebted tp him for ah education in more subjects ąnd stranger ones than I took ąt collegę.—0— 'I štili think w|th gratitudę of ąn ąfternopn vyhįch his peęuliąrly Negro tact and gpo$ mąnners and iaiighter mąde chąrming. I waš w what Ford would call “iow cotipn”. After a helllsh' day of detailš and beggarsj my nęryes I phonę£ for. Ford ąnd the cąr. On climbjng | in I asked dejecteęįiy:

VVil| Provide Jobs in Resident 
Węrk CęfltęrsEnrollment of approximately 50 Lithuanian-Ąmę.ncąn youths oį Chicago for National Youth Admin- istrątiųn jobs in resident worlį centers in 15 dpwnstate Illinois communities will start tomorrow (Tuesday), according to an an? nouncenąent today by MichąęĮ Howį Įętt, Chicago NYĄ area diręctpr.Part of ą group pf 200.who will be registered this week, the 50 Lithuanian-American boys Avilį bę sęleętęd fyom those who apply this week at the Chicago yyork ę^pierį Įęncę ęęntęr, 153 lyeąt st<Thę resident'centers tų whięh tbe boys will be ąssi|ned are situa|ęd |h 15 key locatidns in downstat^ Illipois. The youth will live, play aąd worR iri the ęęnteys.<fLife at the resident centęrs is wholesome, and homelike,” explain- ed Director Howlett. “Įn addition tp providing (youth AvĮth valuablp work experiencė to iit them for employnąent ip priyate. ipdustry, thę yp.uth aęąuirę the, ability to work and ’live together under plea-

The following examinations been annpuncęcĮ by thę U. S. Service Commisšjon:Principal Trajning Specialist, $5,- 600 a year.Senior Training Specialist, $4,600į a year.Training Specialist, $3,800 a yeąr..Asspęiate Traipįng Specialist, $3,- 200 a year.' 1 1 tApplications mušt be on file witl^ the United Statės Civil Service Commission at Yyashington, D. C., not later than May 28, '1941.Noticę of discfcntinuąnce of ac- ceptanęe of, aF^įi^aįions for senior inštructor, mobiler'laųndry instruc- tor, mobile laundėy.Quartmaster Corps, War DepartmentNoticę is herebįy given that thę ręceįpt of appliąations for. Senioy Inštructor, and Inštructor |n Laundry under Į AnnouncemenĮ No. 52 pf 194Į wiij ęloše ęn M|ay 5, 
1941. Ąppljcątioną mųst be filecĮ with thė U. S. Civil Service Com- mision, Vfashfogtim, U C., 011 oy before this dątę. 1
U of COpens
MU1 Gąrdens 
For PublicNĮiH Ępa<Į Gąt^ėriS, 480i:ącre Lakę Forėst estate given to the Un'.ver- sity of Chicago by Albcivt D.. Las- ^ęy, Avių hę opętfed to the publię for ą SprĮn^ Flowęr fęstival, ■ May 17—Junė Į.At the peąk pf String *blossom- ing time, the estate, dmbracing 3,- 267,800 feet pf, landscaped grppnds arĮd gardens surroUndhi^ an ir^ posing Frerich provihcial manoy hoų$c, wilĮ be made avąila^le fo^ Brib|ię Weęį|op.The ©statė is on Old MiU ĮiP.ud,

Ts/Įr- Rppsevęlt is flęsh and blood, and heart and spul. He is one of the greatest humanitanians pf history. Ęe will be so. rateęl in thę yeąrs tp come. It is incpnęeivable that a man of his mold would not have tremendous feeling in this hour, one of the most critical ęver fąęe$ by ą ęhief exęęųtive of the Unitęd States.Įt iš our guess that he prays nightly thąt God give him guidance in the decisions he mušt mąke ąnp which will affect 130,000,000 Americans.Mr,. Rp.oseyelt is normally a fplk- sy sort pij, man, thpugh hę was born to mpnęy, tp fine living, and to sočiai posĮtipn.He is a man wRo likęs to laugh, who enjoys a good story, who dab- b.Įęs ip stamp.s and ship mpdęls as a hobĮjy, who finds p|easure |n putfing on old clpthęs, ąnd gpįn^ fishin^, ancĮ who smokes cigarets by the dozens, and gives his pals odd nieknames, and who loves to see those around him happy anp contented. • ♦ •••<<»•■He is štili able to tprn bis famil- iar reasspphg apd xyąrm|ng smile on his people on pęcąsion, būt with- in him his hęar^ mpst be ąs heavy as leąd.It is not in human nąture tha| a normai man could contempiate tb,ę dismaĮ p.rospęcts of thę dąys ahead without fp.rębodĮmg apd sar?the most complete hųrpan docu- mentš the wdrld has ever kndwn. lt the felloyiž in the Street ieelą dępt’e§$.&3, IRuąt Mu Ro.pspvęlj f eel?We think it crųąl and ųnjust to suggest that Mr. Roosevelt warits to lead his people into war, which is the constant cry of his erities.Why ypųlęi I^e? Hę kpenys the

He has manifested that love time and again. In return the people havą given him the greatest c^is- ti,nę|ion evęr bestowed upon a man in the history of the republic. What a wicked thing it is to say that a kindly man likę Mr. Roosevelt wpuld wapt tp sacrificę the lives o,f these people in wąr!Wę think thąt any one who be- lieves that Mr. Roosevelt would wąntoply b.etray the co.nfidę.nce of the people is a fool, būt too many forget that this confidence imposes upon him ęertaln responsibilities, first and foremost of which is tfiQ preservation of opr free Rife.And with this threatened, as it is, Mr. Roosevelt would be dereliet in the oath he took in the .name of his Maker to defęnd the. Cons- titution of the Unitęd Stątes did he not take steps to avert the threat, \vhęręver thesę steps mįght lęad.He wpuld stąnd before the bar pf history as an incp.mpetent and a traitor tp the American ideąls and to humanity.That is why today he occupieą the most frying position of any man ąlive, prpb.ąbly torn by cpn- flict|n^ emot(on§ ąnd his days dark- ened by dread. It is strange that his erities cannot see that this greatest pf hųman beings mušt be ^pffęring in his hour o.f trial.

Hitler’s demands.At thę šame time, threatened Lithuania, lized formidable armyed an ultimatum to Lithuania, de- manding an immediate opening of the diplomatę relations, under the ponaity of war. Lithuania again had to submit.Thesę wprę considered by great powers as minor incidents, and were not distrubed by them. Būt ip 1939 Hitler procecded farther with his program of expansion of the roich, and this time he tąrned against pis fąithful ally, Polanki. This new developmęnt 10 Hitler’s program distrubęd both England and Francę, and the menace of Hitlcrism had become apparent and great.face the menace BngĮand and Eranęe soųgpt to yzip bovįet Russia for |heir ęause. Būt Mospo.v turned i s back on the YVestcrn poAvcrs, joining Hitlc.In Scp.terpber, 1939, Hifler, Ąvith- out Avarhing, invaded Poland, where- upon England and France declared Avar against Germany. Before the \Vcstem powers could come to assistance of Poland, German armies occupicd all the ląnds of Poland proper, xyhereupon Red army occupicd White Russia and Ukraina, held by Poland since 1920.Soon after the occupation of the Russian provinces of Poland, Russia made ą demand on the Baltic statės for military and navai |)ases, Avhich made Lithuania ąnd other Baltic statės feel grave forebodings, as it Avas in a n open eonfliet Avith lęttęr and spir.it of the Russo-Lith- uąniąn Peace Treat.v of July 12, 1920, and s'ignified the aggrcąsįon.. by ’iHez Soviet Thiššia, aš dėfincd by the Convention for the Dcfi- ” nition of Aggression, signed in Lon- dpn, July 4, 1U33, of Avhich the Soviet Upion Yras initiator and signatory, the excerpts of \yliich fplloAv:Ar.icle 2:

Well, we are going to have ą little b,et on Mr. Roosevelt to wir( the war for Britąin withput getting us involved in actual hostilities.We admit that this looks likę ą har^ tr|ck to perform, būt wę have seen him aęcomplish rnirącles before and this may be another. Ią any event, we havę ąlvfąyę fo,unč| it a good idea to string with the Champion until he loses one.lįt is said thaf, frpm the White Housę, ląe ęan see the mąjastic pilė ■raisėd to tlie merpory of ąnothęr pian whpsę life was rpade spryow- ful by the burdėns piaced upoq him when he tyas President, anč| ppąsibly as hę yiews thąt trihute of a great people tp ppę of its gręą^ leadęrs, Mr. Roosevelt finds com- fort and courage in the words Abraham Lincoln:CLet us have faith that righ| ^ąlęęs ęnight; ąnęl in thąt fąith(ĮpXtp.t of wat Hįe has sęep the ' us to (he ehd daro to do our dp|y dcvristated cities and the honieleas' as wc undeistand it.”

the aggresęor in cųnl'lięt shall, agrbe-“Acccrdingly, thę in|ernatioųal xvithout prejudice to the men'.s in force betwcen the Parties |o the di^pyte, be cnųsiderad to be that State fir.st to. cppunh any ing aciions: >vhicbof the is the 
follou’-

forcęę,ąrmęd 
deęlaratiop of 

of the territory of another

b) Inyajjiop by its 
Avith or vvithout a
Avar, 
s'ate; L No nolifical, military, ? pr otner coąsidcrątions serve as an excuse or just- for the aggressian re- in Arlįęlę 2”.the fears of Lithuania establishing of Russian įn Lithuąnią, <pi

cconomic may ification ferred toTo alley beeause of military bąscg Pętober 1Q, 1939, Soviet l^pssią cn- tered with Lithuania. into. a Mutual Assistance Pact, which was based on non-intervention in internal affairs of eitber High Contracting ' Parį y. Liinited gąrrispns pf Spyict troops in Lithuania were agreed upon. Lithuania, for obyious rea- sons, serupulously observed all the rcquircments of the Pact and ex- pected, naturaUy, reciprocal altitude from hąr colosal neighbor.This Pact“Artięlę 2. uania apd Socialislię. pndertąke cumstanccs tlie sovereignty and territorial integrily lability of each Ąrticle 3. Each trącting pąrtięs frain fjoip apy wliatsocver against pąrty.”To cmphasizc the toward Liiruania, the šia restorcd to Lithuania the old Lithuanian ęąpital Vilnius, ’yvith the surrounping territory, vvhich howevęr, vyas muęh smaUcr than provided in the Peace treaty of luly 12, 1920, Howcver, Lithuania wąs sątisfięld, ąnd h°lK’d tų preserve friendly ręlątiąns vvith her Rųąsian nęighbor.(’lo be contimięd)

prpvidę4 as fuĮlaAvs:The republię of Lfth- thę L’nipn of Spvięt RępubUcs mutualiy to ręspęct in all cir-and iuvio- ather.of t|ie two con- undevtąkc (o m- ąggresive ąctiųu othcrthegood Sovict willBu*-
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Piltshurgh’o laujienos
SMETONAI P1TTSBURGHE

Kaip Juos Sutiko, Kaip Vaišino

PITTSBURGH, Pa. — Anta
nas Smetona ir jo žmona at
vyko j Pittsburghų bal. 27 d.

Sutiktuvių komitetas: C. K.
ei, Alexandras Savolskis, 

Petras Pivaronas ir Kastantas 
Stravinskas nuvyko į Greens- 
burgh, Pa., ir kartu su svečiais 
parvyko į Pittsburglio stotį; 
stotyje publikos buvo virš 
1,000 žmonių.

Pirmiausiai svečius pasitiko 
komiteto narys P. Dargis. Jis 
jam įteikė pasveikinimų varde 
viso komiteto ir pittsburghie- 
čių. Tųsyk miesto majoro atsto
vas Mr. Farley pasveikino pp. 
Smetonus nuo Pittsburglio 
miesto, o 3 mergaitės, apsiren
gę lietuviškais kostiumais: 
Joan Pivaronas, Deanna V.’r- 
bickaitė ir Ruth Grebliunas, 
įteikė Smetonienei gėlių bukie
tų.

P. Dargis toliau perstatė sve
čiams visų komitetų, J. Greb- 
liunų, J. Naujokų, A. Marchu- 
laitį, J. Miller, J. Puskunigį, V. 
Krauzlį, J. Tamkevičių, J. Pet
raitį, J. Gedrį, F. Rager ir J. 
Virbickų.

American Legion Boys Band 
No. 196 labai gražiai pagrojo. 
Po visų sveikinimų komisija ir 
svečiai ėjo iki automobilių. Į 
pirmų automobilių sėdo pp. 
Smetonai ir miesto atstovas 
pulkmittkas-vFaFey ir pirm. C. 
K. Pikielis. ^.utomobil’s buvo 
papuoštas amerikoniškomis ir 
lietuviškomis vėliavoms. Stu- 
debaker kompanija suteikė 10 
Studebaker President automo
bilių visai veltui. Kiti aidomo- 
biliai buvo papuošti sveikini
mais nuo Pittsburglio Vaizbos 
Buto, Lietuvių Piliečių Kliubo 
ir Lietuvių Moterų Auxillliary. 
Penn. stotis taipgi buvo pa
puošta lietuviškomis ir ameri
koniškomis vėliavomis.

Pirmiausiai važiavo Pitts- 
burgho policijos motorcikllai, 
po to American Legion benas 
ėjo, o už beno American Le
gionierių Guards of Honor. Pa-

idėti kaip 7:30 v. v., bet publi
ka pradėjo rinktis tik apie 8 
vai. Kada visa publika buvo 
susėdusi savo vietose, tai kal
bėtojai užėmė savo'vietas, ir 
bankieto pirmininkas C. K. Pi
kielis įvedė p. Smetonienę, šalę 
jos ėjo p. B. Pivarunienė ir ji 
įvedė p. Smetonų. Salėje žmo
nės atsistojo ir sugiedojo Ame
rikos ir L etuvos himnus. Tuo
jau kun. Linkus sukalbėjo mal
dų. Vakarienė buvo labai gar
di. Dezertui buvo prirengti, le
dai (ice cream) su lietuviško
mis vėliavomis.

Kalbos ir dainos
Pirmininkas C. K. Pikielis 

atidarė bankietų su pasveikini
mo kalba ir perdavė vakaro ve
dimų Povilui Dargini.

Šaltimiero lietuvių radio pro
gramų (iš Chicagos) trio: V. 
Zabella, A. Kaspariutė ir F. 
Balsis sudainavo “Lietuva 
Brangi” ir “Spaudos Balius”.

Kalbėjo miesto majoro at
stovas Mr. Kline, kuris pasakė 
labai gražių amerikoniškų kal
bų. Kalbėjo P. Pivaronas, su
dainavo AIexander Vasiliaus
kas iš Brooklyno. Povilas Šal- 
timieras pasakė kalbų, kad visa 
publika buvo susijaudinusi. 
‘Liūliuojančios Lietuvaitės” su
dainavo trio “Stasys”. Vakaro 
vedėjas P. Dargis supažindino 
komitetų su visa publika ir po 
to buvo perstatytas kalbėti p 
Smetona. Jis kalbėjo tik 20 mi
nučių. Buvo kviesta ir p. Sme
tonienė. Ji irgi pasveikino sve
čius trumpai. Tųsyk P» Dargis 
vakaro užbaigtu ves perdavė 
pirmininkui C. K. Pikieliui, ku
ris padėkojo įvairioms Pitts- 
burgho ir apylinkės lietuvių or
ganizacijoms, Vaizbos Butui, 
valdžios žmonėms ir American
Legionui už pagalbų iškilmes 
surengti. Dėkojo ir artistams, 
kurie atvyko iš kitų valst jų, 
kaip iš Chicagos ir iš New Yor-

60 Metų, Bet Lekia Solo.

3AUJIENŲ-ACME Telephoto
Mrs. W. Carl Rufus, 60 metų amžiaus, Jfticbigan 

universiteto profesoriaus žmona, patikrina žemėlapius 
prieš pakilimų solo oro kelionei iš Ann Arbor, Mich. į 
Californijų. Jos skridinio tikslas — nori Californijoj 
duoti savo 91 metų amžiaus tėvui jo pirmų oro “raidų.”

Lietuvos Pad angėje
"BOLŠEVIKIŠKI LAIMĖJIMAI” ŽEMĖS 

ŪKIO SRITYJE
Švedijos ūkininkai nederlingiausiais metais prikūlė dau

giau grudų nuo hektaro, negu bolševikų ko’chozinin- 
kai geriausiais metais. — Bolševikiški laimėjimai 
faktų šviesoje.

Maskvoje komunistinei pro
pagandai užsieniuose leidžia-
mas anglų kalba laikraštis 
“Moscow News” 1941 m. sau
sio 15 d. numeryje pasigyrė 
sovietų laimėjimais praeitais 
metais žemės ūkio srityje. Tarp 
įvairių skaitlinių laikraštis pa
skelbė net “visai, tikslias” ži-< 1. i./i lt‘01 .mas apie praeitų metų rudens 
javų derlių ir pabrėžė, kad 
1940 m. javų derlius Rusijoje

ko. —Vienas iš komiteto,
(Kitame Pittsburglio “N.” 

skyriuje tilps Pašaliečio įspū
džiai apie Smetonų vizitų su
pittsburghiečių 
apie tai).

atsiliepimais

buvęs didesnis už 1939 m., pasiekdamas maždaug 7,000 mi-
lionų pūdų. Tos skaitlinės Eu
ropoje žinovų taupė iššauk a 
skeptiškų šypsenų; p rmučiau- 
sia kad ir dėl to, kad praeitų 
metų derliaus negalina tiks
liai apskaičiuoti pęj* keletu die
nų net kulturinguose kraštuo
se. Bendrai, prisižiūrėjus į visa 
tų statistikų' galima padaryti 
tokių išvadų, kad Maskvos pro
pagandistai vis dar neišmoksta 
blefuoti civilizuotųjų kraštų 
skaitytojus ir užsieniui tebetai- 
ko tų pat šablonų, kiuris pas 
juos taikomas “vidujinei rin- 
kai’\ '

Pasak to laikraščio, praeiti

metai “socialistiniame” žemės 
ūkyje Maskolijoje buvę di
džiausios pažangos metais, šve
dų laikraštis “NU” palygina tų 
statist.kos medžiagų su labai 
sena, caro laikų statistika ir 
randa, kad kaine-kame, bet tik 
ne javų' derliuje sovietai yra 
padarę pernai pažangų, švedų 
agronomas operuoja sekančiais 
daviniais: 1913 metais rusų im
perijoje butą 139.7 milionai gy
ventojų tose srityse, kurios 
1940 m. pradžioje priklausė so
vietams. Tame plote 1913 m. 
buvo surinkta javų 89.8 mil. 
tonų, kas sudarė 643 kg. kiek
vienam senosios imperijos gy
ventojui. 1940 metais Sovietų 
Sųjungoje, kiek galima pasiti
kėti bešališka statistika, buvo 
apytikriai 175 mil. gyventojų. 
Kadangi “Moscow News” pa
skelbtomis žiniomis, praeitų 
metų derlius sudaro apie 7,000 
mil. pūdų (tas atitinka 147.7 
mil. tonų), tai kiekvienam so
vietų piliečiui išeitų po 655 kg. 
grudų. Jei priimti domėn rusų 
laikraščio derliaus įvertinimų, 
kad jis tik beveik siekia 7,000 
milionų pūdų, tai reikia su
prasti, kad pilnų 7,000 milionų 
ten 'negauta. Daleidžiant t^ 
derlių esant 6,900 mil. pūdų, 
galima padaryti išvadų, kad 
kiekvienam Rusijos gyventojui 
neteks daugiau, kaip 645 kg.; 
kitaip tariant, skirtumas tarp 
anų carist’nių laikų (kuriuos 
bolševikai vadina didžiausio 
skurdo laikais) ir dabarties, 
susives prie kokių nors 2 kg\ 
metams.

Galimas dalykas, kad rusų 
kolchozninkai tikrai steng’asi, 
kiek galėdami, pakelti savo žc 
mes derlių. Tačiau, sako švedų 
laikraštis, “tas, kas eina pxieš 
srovę, gali pasilikti vietoje, ne' 
eikvodamas kuo daug ausia jė
gų.” Tokioje padėtyje atsidūrė, 
matomai, komunistų ūkininka
vimas. Gyventojų padidėjimas 
paverčia tuščiais žodžiais visas 
bolševikų pastangas pakelti ja
vų derlių. ' y •••■

Didžiausių pažangų sovietų 
žemės ūkio statistikoje parodo 
kaip tik javų kultūra. Kur kas 
liūdniau atrodo galvijų ūkis. 
Sustačius greta 1913 ir 1938 
m. statistikų, matosi, kad per 
ištisus 25 metus taip garsiai 
reklamuojamo progreso bolše
vikai sugebėjo padidinti galvi

jų skaičių vos 4%. Skirtumas 
juokingai mažas, palyginant su 
gyventojų prieaugliu (20%). 
Tai reiškia, kad žmonės ten 
dabar kur kas blogiau minta, 
negu carų laikais, kuriuos ko
munistai laiko tikru badmečiu.

Apie ”Moscow Nevvs” garbi
namų 1940 m. derlių švedų 
laikraštis irgi yra nekokios 
nuomonės. Bolševikų laikraštu
kas giriasi, kad 1939 m., girdi, 
tik mažas kolektyvinių ūkių 
skaičius pasiekęs taip puikaus 
grudų derliaus, kaip 1,600 kg. 
nuo 1 hektaro; bet jau 1940 m. 
to rekordo priėjo daugelis kol
chozų. Apie vidutinį visai Ma
skoliai derlių galima spręsti iš 
sekančios kalkuliacijos: sėja
mojo ploto Rusijoje esama 100 
milionų ha.; pernykštis derlius 
siekia maždaug 114.7 mil. to
nų, reiškia, vidutinis denius 
nuo 1 ha. sudarė apie 1,200 kg. 
Kų reiškia tokis derlius Euro
pos skaitytojui, galima supras
ti iš tokio fakto: 1940 melai 
Švedijoje laikomi kuo blogiau
siais; tačiau ir tais nederlin- 
giausiais metais Švedijoje ūki
ninkai prikūlė vidutiniškai 
1,600 kg. nuo 1 ha. Todėl šve
dui yra be galo keista g'rdėti, 
kad tokia norma, kaip 1,600 
kg., Rusijoje laikoma rekordi
niai aukšta. Švedijoje gi ji lai
koma išimtinai žema. Norma
liu derliu nuo 1 ha. ten laiko
ma 2,000 kg., aukšta norma 
3,000 kg. ir daugiau.

Propagandinė Maskvos sta
tistika imponuoja tik apmokė
tiems agentams. Vakarų Euro
pos ar Amerikos ūkininkų pa
našios rųšies propaganda ge
riausiu atveju gali tik prajuo
kinti. Kiekvienų kartų, kai ma- 
skol’ų bolševiku agentai skel
bia galva svaiginančius “laimė- 
iinnis”, galima tik paklausti: 
jeigu statistika rodo, kad vis
kas taip gerai, tai kodėl žmo
nėms gyventi taip bloga?

Modern Roofing Co.
1821 SO. LAWNDALE AVĖ.

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

~ Pilnai Apdrausti —

PASKOLAI n v H ULFĮ išmokėjimais 
nuo 5 iki 20 metų.

MUTUAL FEDERAL SAVIN3S 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
Mokame 3^% Dividendų 

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

TvmtS $1,060,000.00

SABERGMAN
1524 W.63,d ST
TF.LPROSPECT 3440

CORNER 63RD & JUSTINE.
Southside Member of Associated <

Paint Stores.
BERGMAN’S PAVASARIO 

IŠPARDAVIMAS
malevų, sienų popieriaus ir langų Se.ldų. 
Ateikite t didžiąją krautuvų prie Justine 
gatvės kampo ir gaukite dykai sienų 
popieriaus pavyzdini knygą. Dekoruokite 
dabar—mokėkite vėliau pagal BERG
MAN’S naujuoju Lengvaus Biudžeto pla
nu. 10 savaičių mokėlie. Ateikite ir pa
klauskit smulkmenų.

Sienų popierių nutrimuoja dykai. 
PRISTATYMAS DYKAI 

Es^-A-Bee vidaus žibanti balta ir visos 
naujausios spalvos virtuvėms ir maudy
nėms maleva.
Kss-A-Bee Fiat Maleva luboms ir miega
mosioms balta ir 12 spal. Ess-A-Bee 4 
valandų varnISas gerai dėvisi ir nesidė- 
mėja baltai vandeny. 1 OC

GALIONAS * I
Popierių Valyklls arba II. R. H. po Oe 
Atdara antradieniais, ketvirtad. ir 6e6ta- 

ėieniais iki 9 P. M.
Tel. PROSPECT 3440

Nhujienn Pavasarinis
PIKNIKAS

Visose Vaistinėse ir
Smulkmenų KrautuvėseSekmadienį,

Gegužės 25, 1941

Liberty Darže
Willow Springs, III. Atrodykite Metus Jaunesni 

NATŪRALIAI ATRODANTI

radę buvo virš šimtas automo
bilių. Nuo stoties važiavo į 
Grant strcet pro City County 
Building, kuris vėl buvo pa
puoštas lietuviškomis ir ameri
koniškomis vėliavomis. Parade 
muzikantai pasil ko prie Blvd. 
of the Allies, ir tada tik poli- 
cistai lydėjo visų paradų per 
Smithfield tiltų į Carson gat
vę per visų Southside lietuvių 
kolonijų ir per 22-rų tiltų, For- 
bes St. iki Hotel Schenley. Te
nai komisija buvo užsakiusi 
vakarienę kaip 7:30 v. v., ku
rioje dalyvavo tik komitetas su 
savo žmonomis. Po vakarienės 
buvo trumpi pasikalbėjimai su 
p. Smetona ir jo žmona.
Pirmadienio iškilmės ir vizitai

Kaip 9 v. ryto komiteto na
riai: C. K. Pikiel, A. Savolskis, 
J. Grebliunas, P. Pivaronas, J. 
Tamkevičlus A. Marchulaitis 
Mrs. Gray ir Mrs. B. Pivaronas, 
vežė svečius į šv. Pranciškaus 
vienuolynų. Motina Aloysia ir 
seserys juos pasitiko ir tuojau 
kvietė į puikiai parengtų pro
gramų, kurį išpildė akademijos 
studentės.

Smetona buvo kviestas pasa
kyti keletu žodžių apie Lietu- 
vų, bet negalėjęs pabaigti savo 
kalbos, nes buvo labai sus'jau- 
dinęs, žiūrėdamas į šias Ame
rikos lietuvaites, pasipuošusias 
tautiškais kostiumais.

Po programo kaip 12 v. visi 
ėjo į koplyčių, o iš koplyčios 
visi buvo kivesti pietums į kun. 
J. Skripko klebonijų.

Bankieto puota ir programas
Bankieto puota turėjo prasi-

su Vėsesniu, Lengvesniu, Geresniu 
Skoniu, kurį visi mėgsta.

Su žvaigždėms, ir *su kiekvienu 
rūkytoju, kuris mėgsta Chestehfield’s 
Aiškiai Lengvesnį, Vėsesnį, Tikrai Ge
resnį Skonį, Chesterfield žinomas kaip 
rūkytojo cigaretas.

Jo pagarsėjusi kombinacija ge
riausių tabakų iš musų Pietšalies ir iš 
tolimos Turkijos ir Graikijos padaro 
Chesterfield tų vienų cigaretę, kuris 
tikrai patenkina.

ir .Laur&nce
žvaigždes Alexander Kordą’* pasekmingo 

veikalo “THAT HAMILTON W0MAN!> 
{{leistas per United Arllsls.

Dantų Fleitai

$35

10 MĖN. MOKĖTI p A r n 
Pinigų grąžinimo ga- N II J) ĮJ 
rantija. Denturos da- “ ~1 7 ** 
romos tiktai gavus už- U ”” 
sakymą ir nuo formų
padarytų laisniuotų . . 
dentistu Apkaro.

Nemok.
Pleitai 
Pataisomi Hejna Bros

Lavntdale Deniai Lab.
30 N. DEARBORN—Kamb. 806 

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

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

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

Sekm. 10 iki 4.

Sopinę
Barčus
RYTINE RADIO 

VALANDA 
— iš stoties —

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vaL vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitos (domius 

pametimu*.

>
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Published Daily Except Sundąy by 
The Lithuanian News Pub. Co.» Ine.

Į739 Sopth Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

Subscriptiop Rateą: 
$6.00 per yeąr in Canada 
$6.00 per year outside of Chicago 
$8.00 per yeąr in Chicago 

3c per cppy.
Entered as Secpnd Class Matter 

March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
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Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžią Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St.f 
Chicago, BĮ. Telefonas Čaųal 8500.

Atlantiko patruliavimas
Amerikos valdžią neseniai pareiškė spaudai, kad 

Jungtinių Valstybių karo laivai patruliuos Atląntiką. 
Tąi stambus žjnkšnis Amerikos karo politikos išsivysty
me. Jo svarba yra aiški. Amerika padės Anglijai apsau
goti ginklų ir maisto transportus, kurie eina per Atlan
to vandenyną į britų salas. Pątruliąyimp tąrnybai yrą 
numatomi apie 250 karp laivų. Bet tikslių infprmącijų 
apie patruliavimo sritį nėra.

Prezidentas Rooseveltas pabrėžė, kad Amerikos ka-t 
ro laivai į karo zonas neis. Tas zonas nustatė pats pre
zidentas, pasiremdamas neutrąlumo įstatymu. Bet kaip 
toli tie laivai eis, nepasakė nei prezidentas, nei kuris 
nors kitas atsakomingas valdžios atstovas. Vieni spėja, 
kad bus patruliuojama vakarinė Atlantiko daljs tūks
tančio mylių pločio, nuo Amerikos krantų; kiti spėja, 
kad patruliuojamoji sritis bus dviejų tūkstančių mylių 
pločio.

Neaišku taip pąt, ką tie patruliai darys. Sakysime, 
Amerikos karo laivas pastebi vokiečių submariną, besi
vejančią anglų transportą. Ar Amerikos laivas šaus? 
Kuomet vienas laikraščio korespondentas pastatė tokį 
klausimą prezidentui Rooseveltui, tai šis atsakė: “Ne. 
Jisai (laivas) praneš man.” Prezidentas, kaipo vyriau
sias visų krašto ginkluotų jėgų viršininkas, turi teisę 
reikalauti, kad tokie pranešimai butų jam siunčiami. 
Bet ką jisai pats darys, kuomet bevielinis telegrafas at
neš Žinią iš Atlanto vandenyno, kad nacių piratai (ju-r 
ros plėšikai) rengiąsi pulti prekybinį laivą? To jisai ne^ 
paąiškino, pastebėdamas, kad tai “karinė paslaptis”.

* i’ •
a Galimas daiktas, i kad Amerikos patruliai, pamatę 

vpkiečių ąubmariRą ar kurį kitą nacių ‘teilką” AtlantL 
ke, duos žinią ne tiktai Baltajam Namui, bet ir Angli
jos karo laivynui, kad šis tą “vilką” galėtų pagauti. 
Bet, kąip ten bebūtų, Anglijai nuolatos teiks pagalbą, 
bent vakarinėje Atlanto vandenyno pūseje, Jungtinių 
Valstybių karo laivai. Todėl britų laivynas galės dabai* 
sukoncentruoti savo jėgas arti savo krąntų, ir Hitleriui 
bus sunkiau transportus skandinti. Transportų saugo
jime Anglijos ir Amerikos karo laivynai kooperuos.

Nėra abejonės, kad toliaus tas’kooperavimas dary
sis vis gląydesnis. Tokiu budu laipsniškai, žinksnis po 
žinksnio, bus išspręstas opus klausimas, kaip padaryti, 
kad maistas, ginklai ir amunicija, kurie yra siunčiami 
iš Amerikos, pasiektų britų salas, o ne Atlantiko dugną. 
Griežtesnieji nacių priešai siūlo duoti transportamš 
“konvojus”, bet publikos akyse tas “konvojų” sumany
mas atrodo kaip koks baubas, kurį bijo pajudinti net ir 
daugelis Roosevelto administracijos rėmėjų. Tačiau, kai 
prezidentas pranešė visuomenei, kad yra įvesta Atlanti- 
ke ■♦patruliavimo” sistemą, tai opozicija beveik nepasi
reiškė.

Politikoje, o ypač Amerikos politikoje, būna daug 
keistų dalykų, Tą patį daiktą, dėl kurio eina smąrkiąusi 
ginčai, truputį pakeiti ir duodi jam kitą vardą — ir 
stąiga visi nutyli! 

-- r— - j. ■■

Karas Irake
Visai netikėtai Irake (Mesopotąmijoje) prasidėję 

mūšiai tarp britų ir Irako kariuomenės.
Neperseniai tenai įvyko “pučas”, ir valdžią pagro-r 

bė į savo rankas nacių šalininkas, Rąšid Alį ai Gąiląnif 
Britai pasiuntė savo kariuomenę į pietinį Įpąkp ųpgtą 
Basrą, prie Persijos įlankos, kad ji apsaugotų Mosųlo' 
aliejaus šaltinius ir vamzdžių linijas, kuriomis britai’ 
gauna aliejų sąvo bazėse prie Viduržemio jyn>& 
met atvyko antras anglų kariuomenės būrys, naujoji 
Irako valdžia užprotestavo ir pradėjo karo veiksmus 
prieš anglus.

Pasirodo, kad nacių “penktoji kolęRą” veikią pb 
piau, negu kąd ligšiol buvo žinoma. Jg{ pąsispkė 
ganizųoti sukilimą net britų “įtakos sferoje”. Jeigu ang
lui butų išstumti iš Mesopotamijos, tai pąsidąrytų visai 
kebli Turkijos pądėtis: naciai grąsintų ‘jai iš vąkąrų ir 
iš rytų; o kadangi Turkiją nepasitiki ir rusais, kurie 
gali ją pulti įš Kunkulo pusės, tai ji vargiai turėtų drą
sos ginti savo nepriklausomybę. j

Reikią tikėtis, kad anglai sugebės; tą sukilimą Irake

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu:
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Pusėj mętų -—m —— 4.00
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paštu; (Atpigintą)
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ŪKININKAS APŽIŪRI SAVO ŪKĮ

NACIAI PRIEŠ 
KONVOJUS

tikslus vardas, Viena jų Ai
riją —vadinasi ^laisva valsty
bė’*, Dominijas jungia sų Ang
liją tiktaį tas faktas, kad jos 
“pripažįsta” Anglijos karalių, 
kurį skiria kiekvienai jų savo 
įgaliotinį, general-guberpatprių. 
Tikroji valdžią tačiau tose do
minijose yra ne geųeįial-guber- 
natpriaps rahkose, o jy parla
mentuose, Kaip karalių*? Angli
joj a, taip ir generalgubernato
rius bet kurioje dominijoje, da
ro tai, ka jam ^pataria” mmte- 
terjs pirmininkas; o ministeris 
pirpUninkas yra atstovas tos 
partijos, kuri turi dauguma 
parlamente. Laisvoji Airijos 
valstybė turi net savų, valstybės 
prezidentą ir tvarkosi taip, kaip 
respubliką.

Nepriklausomybę toms Britų 
imperijos dalims suteikė West- 
mipsterio Statytas r— Statute 
of Westminster? kurio svar
biausias paragrafas skamba 
taip:

“Nė vienas įstatymas, ku
rį nuo šioj lalk° išleis Jung
tinės Karalystės Parlamentas, 
neturės galios jokioje Domi
nijoje, kąipo tos Dominijos 
įstatymų dalis...”
Jungtinė Karalystė tai — Di

džioji Britanija. Vadinasi, joks 
Britanijos įstatymas neturi ga
lios domini j pse. Dominijos pa
čios leidžią sąvo įstatymus.

Tas Westminsterįo Statutas 
buvo išleistas 1931 metais. Jij 
sai suteikė nepriklausomybę še
šioms britų dominijoms: Kana
dai, Australijai, Pietinei Afri
kai, Naujajai Zelandijai, New- 
foundląndui ir Airijai.

Šitos šešios valstybės turi 10 
kartų daugiau gyventojų, negu 
kad turėjo-13 Amerikos kolo
nijų, kurioj 1776 m. pasiskel
bę nepriklausomomis, Ąpįe Ą- 
męrikos riė^riklaųsoniybės dęk- 
Jąrąęiją žino kiekvienas nio- 
kyklinip amžiaus vaikas, nes 
tai, iš tiesų, yra didelės istori
nės svarbos įvykis. Bet tąs fak
tas, kad dešimtį kartų didesnis 
skaičius > žmonių, gyvenančių 
įvairiose pasaulio dalyse, įgijo 
pilną apsisprendimo teisę, taip 
pąt neturėtų būti ignoruoja
mas.

Tačiau, kalbant apie Britų 
Imperiją, kiekvienam tuojaus 
prisimena Indija. O kaip su Įų- 
dija — kodėl ji dar tebėrą “pa
vergta”?

Indija nėra dominija, nors 
negali būti jokios abejonės, 
kad ųatplįmpje ateityje ir ji 
įgis tekį pat nepriklausomybes 
laipsnį, kokį šiandien turi Ka
nadą arba Australija. Gana pla
čiu autonomiją Indiją turi jau 
įr dabar, Pątys Indijos gyven
tojai tvarko savo miestų reika
lus, daro sprendimus savo teis
muose, valdo sąvo mokyklas ir 
ligpnipes ir vędą viešojo ąptąr- 
n,avimo (pųblic Utilities) įstai
gas. t

Indija tufi netoli 400 mįiio- 
nų gyventojų. Bet toje milži
niškoje šalyje tėra tik apie 
LOPO augte, valdininkų. Indijos 
valstybėse, J miestu valdžiose, 
mokyklose, teismuose ir kitosa 
viešpse įstaigose yra mąžiąus, 
kaip vienas anglai ktekvįęnoje 
tųkstantyte vąldteinkų ir teir 
nauįojų. Visi kiti yrą indusai.

Tai ne labai panąšu į “pąvęrr 
girną”. Palyginkite Lietuvą, ku
rią pereitą vasarą okupavo Ru
sijos bolševikai. Mažoje šalelė
je, turinčioje uępilnaį 3 mijio- 
nus gyventojų, šeimininkauja 
šimtai ątsibeldusių iš Rusijos 
komisarų ir dar didesnis skai
čius žvalgybininkų iš Stalino 
GPU. Bendras rusų valdininkų 
skaičius tapybinėje Lietuvoje

Amerikos vokiečių hitlerinin
kų organizacijos German-Ame- 
rican Bund laikraštis, “Deut- 
scher Weckruf und Beobach- 
ter”, ragina savo skaitytojus 
rašyti laiškus kongresmanamą 
ir senatoriams, kad jie balsuos 
tų prieš “konvojus”.

Kaip žinoma, “konvojus” tai 
— karo laivai, kurie lydi pre
kybinius laivus *ir apsaugoja 
juos nuo piratų. Sumanymas 
duoti tokius palydovus preky
biniams laivams kilo iš to, kad 
vokiečių submarinos ir bombo
nešiai skandina laivus, kurie 
gabena iš Amerikos ginklus ir 
maistą į Angliją. Kai kurie 
kongreso nariai reikalauja, kad 
konvojų siuntimas butų už
draustas, nes tai, esą, įtrauksią 
Jungtines Valstybes į kąrą sų 
Vokietija. Tie atstovų buto ir 
senato nariai dar vis mano, 
kad Hitleris nekariaus prieš tąą 
šalis, kurios jo “neužkabiųs”.

Taigi, kuomet kongrese einą 
gintas dėl konvojų klausimo, 
tai' Hitlerio šalininkai Ameriko
je darbuojasi kipk galėdami, 
kad butų sustiprintą pozicija tų 
kongreso narių, kurie priešina
si konvojams. Ąųkščiaus pamir 
nėtas nacių organas šitokiai 
žodžiais atsišaukė j German-A- 
merican Bund narius ir skaity
tojus:

“Niekuomet nebuvo taip 
svarbu (kaip dabar) rašyti 
senatoriams ir atstovams, 
pranešant jiems, kad yra pa
geidaujama balsuoti prieš 
bet kurį ‘konvojų’ planą, 
kaipo žinksnį, neišvengiamai 
vedantį į karą. Reikia taip 
pat skatinti, kad ir kiti tai 
darytų; Nedėti, šitų pastangų 
reikštų,. ‘ l;Welniai kalbant, 
peiktiną apsileidimą.”
Visai natūralu, kad hitleri

ninkai Amerikoje stengiasi pa
dėti hitleriškai Vokietijai, agi-* 
tųodami prieš konvojus. Bet 
tokią pat agitaciją veda įr Ą- 
merikos komunistų spaudą, ne- 
išimant lietuviškus sfąjįącų or
ganus. Tąi tik dar vienas įro
dymas, kad naciai ir komunis
tai pučia į vieną dūdą.

V. POŽĖLA IŠTRUKO Iš 
TARYBŲ “ROJAUS”

Tarp skaitlingo būrio žmo
nių, kuriems paskutiniu laiku 
pasisekė ištrukti iš okupuotos 
Lietuvos, yra ir advokatas Vla
das Požėla, buvęs vidaus reika
lų ministeris M. Sįęžęyičiaus 
kabinete 192b m.

Jisai laikinai apsigyveno Ber
lyne, nes kolbas neturi progos 
vykti kur kitur.

BRITANIJA IR J0S 
DOMINIJOS 

i?-------rs-------s

Dauguma žmonių Amerikoje 
petųpi jokios nuovokos apie lą?i 
bai dideles ąfiųąiijąs, kurips 
įvyko Britų Imperijoje per ke
letą paskutinių dešimtmečių. 
Jie dar vis mano, kad ta impe
rija susideda milžiniško skąi- 
čiąys kolopijų, kuriąs despotiš
ku budu vąldo įp išnąpdpja 
mažiukę augly karalystė. Tuo 
gi tarpu visa pilę buvusiųjų 
Anglijęs kolopijų šiandien jau 
m (aktingi nepriklausomos 
valstybės, kurios turi savo par
lamentus, ’ .sąyp pjįpisterių ka
binetus ir sąvo aįskirps įstaty
mus.

Tos nepriklausomos vaistys 
bes, įeįpąnčįos į Brite Imperi
ją, paprastai yrą vadinamos 
“dominijomis”, riors tai nėra

likviduoti. Bet tenka pastebėti, kad Londono diplomątk 
ja snaudė, jeigu ji nežinojo; k^ nacių agentai daro 'Ąrtir 
muose Rytuose. Matyt, užsienio reikalų ministerijoje 
dar nėra .išgaravusi Chamberlaino dvasia.

Tir JUT XTT»>11 • . NAUJIENŲ-ACME TelephotoWendcll L. WillJ>4e, 1940 metų repubjikonų partijos prezidentinis kandida
tas, apžiūri savo ūkį ties Rushvillc, Incl. Willkje čią atvyko praleisti trpmpas 
atostogas prieš grįžtant New Yorkan, kur jis rengiasi pradėti advokatauti.
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Literatūros Reikalais
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Liudas Gira žavisi karaliais.
Jąp cituotame Lirikos leidi

nyje Liudas Gira perspaude ei
lėraštį, kuriame kalba apie pra
eitį ir tas mintis, kuriomis jis 
gyveno. ĘįJėraštyje prirašyta į- 
vairių niekų. Jeigu Liudas Gi
ra ir “surimtėjęs”, tai yra 1928 
metais, šio eilėraščio butų ne« 
priskaitęs prie geriausiai nusi
sekusios poezijos, tai apie jį vi
sai bu tume ir neprisiminę.

Eilėraštis vadinasi “Kitados” 
ir štai kaip skamba kai kurios 
jo vietos:
“Kitados, o tai buvo taip nese

nai,
“man vaidinos vien švipsųs sap-

4 » '■ ; ‘inaiv '
“Man vaidįpos sapnai apie žy

gius garsius,
“kokių nesapnuosite jus!
“Man karalių garbė sapnuos 

lups vaidinos,
“siūlę meilę dailiausios mergi

nos...
“Man vaidinos rytojus laimin

gas, gėlėtas,
“ir džiaugiausi užgimęs poetas!

Lįųdąs Gira aiškiausiai pasi
sako, kad 1912 metais, vasarą, 
kada jis šį eilęraštį rašė, kara
lių garbė jam buvo dideliu ide
alų. Jis buvo ja tiek susižavė
jęs, kad net sapnuose tą gąrbs 
matydayp.

Ne dyvas, kad Liudas Gira 
tpkiaįs daĮykąte žavėdavosi. Il
gus metus prieš karą, karo me
tu, p ir pp karo lietuvių tarpe 
dar buvp tokių žinonįų, kurie 
apie karalius svajodavo.

Nef kai kurie Lietuvos Tary
bos nąriai svajojo apie karalių, 
na, tai kodėl Liudai Girąi pąsį- 
Žąvėti šipmU mintimis? Visi 
Lietuvos reakciniai elementai 
karalių galvoje ir teturėję, kai 
galvojo apie Lietuvą. Viepi gaį- 
vęjp ąpįę Lietuvą, turėdami gal
voją Busi jos karalių dr su jup 
bendradarbiavo. Tokių veikėjų 
terpe buvo ponai Laukaitis, ¥- 
čas ir kiti.

Kiti Itetuviai galvojo apie ka^ 
ralių, jo ieškojo vyriausiam 
vokiečių generalįniame štabe, 
Sutiko pribūti tokį karalių, ko
kį vpkįečių štabas pasiutę.

Tretieji galvojo apie galįmy-

bus tikrai didesnis, negu L0@ft 
— nekalbant jau apie mjiJHrilšr 
ką Raudonąją Armiją 
300,000 ir 500,000), kurių at
siuntė Maskva Ltetuvps Įfcip 
džįąi "vaduptj”. Bet bolševikai 
sako, kad Lįętuva esanti “lais
va”; p Indija, kur yra tik vie
nas anglas valdininkas prieš 
999 valdininkus indusus, esanti 
“pavergta0!

vėjimą karaliais.
Bolševikui Kapsukui kara- 

iaus tarnai šonkaulius lamdė, 
o šiandieninis bolševikas Liu
das Gira sapnuose gėrėjosi ka
raliaus garbe ir jo tarnų veiks
mais.

Kai Kapsukas tapo okupuotos 
Lietuvos komisaru, norėjo Liu
dą Girą sušaudyti už šį susiža
vėjimą. Vargšas žmogelis, tas 
Kapsukas! Gerai, kad jis laiku 
mirė. Antraip Liudas Gira šian
dien jį sušaudytų.
Kur Giros ir Kapsuko pažiūros 

sutampa.
Šių dviejų vyrų pažiūrose bu

vo skirtumas tol, kol jiedu gar
bino kitokius carus. Jiedu vie
nas kito nekentė, kol Gira gar
bino Nikalojų Romanovą, o 
Kapsukas Nikalojų Leniną. Bet 
tie skirtumai dingo, kai vietoj 
buvusių karalių kitas žmogus 
sostaų Jlipo.

Šiandien Rusijos sostų turi 
Josifas Stalinas, kurį garbina 
Liudas Gira ir kurį garbino 
Vincas Kapsukas, šiandien di
deliu bolševiku tapo Liudas Gi
ra, dideliu bolševiku laikraš
čiuose dar garbinamas ir Kap
sukas.

Jeigu Kapsukas skaitytų Liu
do Giros eilėraštį šiandien, tai 
gal ir ta neapykanta Girai bu
tų žymiai mažesnė.

Atrodė, kad Giros ir Kapsu
ko pažiūrose butą didelių skir
tumų, bet principuose tokių 
skirtumų nebuvo. Visi skirtu
mai tarp bolševiko Kapsuko ir 
monarchisto Liudo Giros dingo, 
kai abu surado tą patį žmogų 
sostui valdyti.

Liudas Gira šiandien apdai
nuoja visagalio Stalino galybę 
ir džiaugiasi, kad gali būti Sta
lino pasiuntiniu Lietuvos reika
lams tvarkyti. Liudas Gira šian
dien pildo visus Maskvos val
dytojų pageidavimus, lygiai, 
kaip savu laiku juos pildė mo
narchistas Martynas Yčas ir ki
ti to meto reakcionieriai.

Kazys Varkaja

bes prikelti lietuviškų karalių 
giminę. Jie tvėrė bajorų sąjun
gas, jungė lietuviškus baronus 
ir kai kuriems spritnesnięins 
vyžuočiams kraują žadėjo mė
lynai nudažyti švirkšlynių pa
galba.

Ponas Antanas Smetona a- 
merikiečiams pasigyrė, kad jis 
visas likusias savo jėgas pašvęs 
Lietuvos istorijai parašyti. Jei
gu jis šį savo pasižadėjimą pil
dys, o ne užmirš, kaip daugelį 
įitų užmiršo; jeigu kalbėdamas 
apie karaliaus ieškojimo gady
nę bus nuoširdus ir jo atmintis 
nešlubuos, kaip ji šlubuoja vi
sais tais klausimais, kurie jam 
buvo nelabai malonus, tai jis 
gali įdomių dalykų papasakoti. 
Pats Smetona buvo vienas di
džiausių Lietuvos karaliaus ša
lininkų, jis pats važinėjo ir ki
tus siuntinėjo to karaliaus ieš
koti, todėl gali iškelti visuome
nei dar nežinomų davinių.

P. Smetona gali ir apie Liu
do Giros karališkas svajones š 
tą pasakyti, nes eilėrašty mini
mos Giros svajonės, buvo prieš
karinių Lietuvos reakcionierių 
svajonėmis. Smetoną ir visa jo 
aplinka jomis kvėpavo ir gėrė
josi.

Skirtingos Giros ir Kapsuko 
pažiūros.

Reakciniai Lietuvos elemen
tai krašto ateitį rišo su kara
liais, tuo tarpu pažangieji Lie
tuvos elementai krašto ateitį ri
šo su karalių mirtimi. Visi Lie- 

. tu vos liberalai žinojo, kad Lie
tuvos gyventojams bus geriau 
gyventi, kai ateis galas kara
liams, kai bus nuverstas Rusi
jos caras, kai žmonės patys sa
vo reikalus tvarkys, be karalių 
pagalbos.

Rusijoj buvo žmonių, kurie 
galvojo apie geresnę santvarką 
Rusijoj, bet be karaliaus ir dė
jo pastangas tą kamlių galimai 
greičiau pašalinti. Jie vedė 
griežčiausią kovą su Rusijos ca
rizmu.

Kovojusių prieš carą žmonių 
pąžiųros buvo tikslios, nes Lie
tuva atgavo nepriklausomybę ir 
pajėgė pati tvarkyti savo ren 
kalęs, kai buvo nuversta Rusi
jos carų valdžia.

Prieš karą ir karo metu Liu
dus Gira buvo monarchistas. Jis 
galvojo apie Ltetuvos karalių. 
Tuo pačiu metu kitas bolševi
kas, kuris aiškiai nustatytos pa
saulėžiūros niekad neturėjo, ve
dę kovą prieš carą. Kalbu apie 
Vipcą Mickęvičių-Kapsuką, ku
ris Ltedo Giros eilėraščius Kal
varijos kalėjime skaitė. Vėliau, 
kai Kapsukas buvo Vilniau^ ka
lėjimai! uždarytas, kai jį įskun
dė kito bolševiko giminietis, tai 
jam buvo atneštas Liudo Giros 
eilėraščių rinkinys apie susiža

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Amerikos maistas 

prancūzams
MARSEILĘS, Prancūzija, ge

gužės 2 d. — šį uostą vakar 
pasiekė Jungtinių Valstybių lai
vas su maistu. Jis atvežė pran
cūzams 8,000 tonų miltų ir 102 
tonas įvairių pieno produktų.

Visa ši rpedžiaga bus išda
lintą nęokupuotoje Prancūzi
joj. Netrukus Prancūziją pa
sieks ir kjtas laivas su maisto 
produktais.

Tai yra Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus doyana prancūzams. 
Britų blokada praleido šiuos 
laivus.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”



Pirmadienis, gegužės 5,1941 NAUJIENOS/: Chieago, III. 5
St. Miščikas-žiemys. Nevykęs Juokas

Ar įspės Libijos tyrų Paslaptį?
I.

Kuomet prasidėjo anglų itąlų 
karas Afrikoje ir italai pradėjo 
veržtis į Egipto pusę, turiu pa
sakyti, jog gerokai nusiminiau 
ne tiek dėl tariamo anglų pra
laimėjimo, kiek grynai dėl geo
grafinio smalsumo. Mat, jei 
pradėsime Cirenaika, kuri jau 
anglų iš italų atimta ir baigsi
me pačiu Egiptu, nerasime veik 
vielos, kur žmogus ne tik ne
būtų buvęs, bet dargi nežinotų 
tų vietų istorijos, gi nusileidus 
į pietus ir ypač arti prie Suda
no sienos, kur yra taip vadina-

WWWWWWVWWWWA^ 
7-ti Metai Skersai Vartų 

Nepamirškit Užeiti Pas: 
PETE YOUNG

Narys 271 Post ir Ch. Liet. Dr-jos 
Schlitz Alus ir Užkandžiai

83 ir Kean Avę., VVillpw įSpripgs 
Priešais Tautiškų Kapinių Vartus.

ma Libijos dykuma, mes šian
dien veik nieko nežinome, o ką 
žinome, — labai daug tenka at
mesti kaip paprastą išmįslą.

Libija, tipjsą pasakius, yra 
vien Sacharos tyrų tąsa į rytys, 
kuri baigiasi prie Anglijos-Egip- 
to Sudano ir kitų anglų koloni
jų, jau esančių Centralinėje A- 
frikoje.

Bet kuomet anglai pradėjo 
varyti italus iš Cirenaikos ir 
dargi įžengė į Tripolitąųiją, bę 
to, laisvieji prancūzai pasirodė 
peržengę Sacharą apie Murzuk 
ir Ghat, bus neišvengiamas an
glų žygis per Libijos tyrus ir 
gal dargi motorizuotą dalių ar
ba bent lakstytuvų ir bus gali
ma surasti vieną paslaptingiau
sių ir seniai ieškomų vietų, taip 
vadinamos pražuvusios oazes 
Zarzura...

Kadangi kovos netolimoje at-

GRANE COAL COMPANY 
5333 So, Long Avenue 
Telefonas PORTSMOŲTJI ?Q2?

POCAHONTAS Mine Run iŠ geriausių 
mainų, daug dulkių išimta *7.801 
Perkant 5 tonus ar daugiau. •

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
.sales Tax ekstra.

BLACK BAND LUMP ....... *9.75

įJĄUJIĘfciU-ĄCMĘ TNenbotc
Charles W. Johnson, 3J 

metų amžiaus iš iPeorią, 
III., rądio mėgėjas, mėgo 
pajuokti retkarčiais savo 
siųstuvų įsibraudamas į oro 
bangus ir nuduodamas esąs 
vokiečių agentas, Surasta, 
kad jis net neturi leidimo 
radijo siųstuvą operuoti. 
Panašus nusikaltimas gali 
atnešti dviejų metų kalėji
mo ir $10,000 bausmę.

eityje persimes ten, nes anglai 
jau arti, o gal jau ir užėmė 
Kufrą oazę, galima pakalbėti 
apie pačią Libiją (tyrus) pla-

POIVJINIKAS KURAITIS
AGENTAI

BUICK SALES
VIENINTĖLg LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

i'. • Q j J-

907 West 35th Street, Chicago
2499Rez. Tel. VICTORYTelefonas: LAFAYETTE 2022

NAUJA VIETA:

Savininkas

Jonas Rodinas, Jonas Jasįnskas 
Ant. Labanauskas, II. Rajewski 

“Shorty

KO NORITE? AR NEAIŠKIĄ, MURZINA? I 
AR SKAISČIĄ, RYŠKIĄ MALIAVĄ

Žinoma, kad norite maliavos, kuri kuoskaisčiau- 
k šia ir gražiausia. Tokią maliavą yra O’Brien 
^“Keyed” (“suderintą”). Maliava Sienoms ir Med- 
Ažiui,.. gražesnė, naujesnė, geresnė ... “Suderinta 
z harmonizuotis su jūsų įrengimais. Gatavai su

maišyta, priruošta naudoti. Ir nekainuoją dąųgiau!

O’BRIEN'S 2kįuiJ.. Vdod.
maliava sienoms, kuri ištikro 
yra nupjaunamą—mąĮiorių fa
voritas. Gaminama Suderintose 
Spalvose— 7 E
Galionas ..................... 1

O’BRIEN’S 9ed^ QIm 
didelio spindėjimo finišas sie
noms, luboms ir medžiui. Vi
suomet gali nuplauti. Nesiteps. 
Suderintos Spalvos
Galionas .............. *OjLV

mm
rupi maliava sienoms, luboms, 
medžiui. Labai moderniška. Ge
rai plaunasi. Sude- <4 “7 E 
tintos Spalvos. GI. 1 ■ ■ w

Negelstantis Baltas ENAMEL 
Blizgėte blizga, virtuvėms įr 
maudyklėms, nepągel tonuos. 
Vieno dažymo užtenka. Plau
nama. Išdžiųsta per C 4 Afi 
nąktį. x Kvoytą* 1 ■H'U

» - <1 *•----------=—"—1 n - --- r——

BARTA & LEJCAR
ARCHER AVĖ. LAFayette 9500
VVEST 26th STREET RQCkwelI 1740 
BLUE ISLANP AVĖ- CANaJ 4716

4Į63
3354
(923

čiau.
Mat, Libija, taip vadinama 

itališką, tebesitęsia Viduržemio 
pajūriu ir tik apie 1930 m. ita
lai nusistūmė šiek tiek giliau 
Afrikos gihnnoų ir dargi pasie
kė Murzuk ir Ghat, gi jki įpl 
ten nei italai, nei kas kitas ne
buvo įsitvirtinę, nors visos ap
linkinės oazos buvo tirštai ap
gyventos arabų, bet labai ka
ringų, kurie kiekvieną baltaodį 
— europietį žudė ir neleido a- 
nam grįžti ir pranešti ką matė.

Tiesa, retkarčiąįs,, po dideliu 
diplomatinių derybųsu vietos 
vadukais tekdavo vienam kitam 
prasmukti, bet jų suteiktos ži
nios visgi nebuvo pilnos ir, tie
są pasakius, ne visos vietos bu
vo ir pasiektos,

Į Libijos dykumą pradėta 
ruošti ekspedicijos tik devynio
likto amžiaus pabaigoje ir iki 
pirmojo pasaulio karo maža 
kas tepasiekta, nes vietos gy
ventojai gerai žinojo europie
čių metodą: pirmiausia ateiną 
keliauninkas mokslininkas, pas
kui jį atseka mlsijonierius. ci
nam pakalniui eina pirklys, o 
netrukus pamatai ir jų gynėjus 
kariuomenę, kuri stengiasi visą 
kraštą pavergti tariamos civili
zacijos labui.

Apie Ūbi jos tyrus buvo daug 
medžiagos, bet ji visa buvo abe
jotinos vertės, nes tą, kuri pa
siekė mus įvairiuose senovės 
užrašuose — buvo ųe visai pa
likimą, gi vietos gyventųjų pa
sakojimai buvo dar klaidinges- 
m, nes šie iš principo, dėl man
dagumo negali nei į vieną klau
simą atsakyti neigiamai įr to
dėl patvirtindavo visus europie
čių pasakojimus, nors nieko 
panašaus nebuvo, bet skaitė tai 
mandagumo žestu, gi pasakius 
priešingai, girdi, europietis už
simaus pamatęs savo nežinojimą 
arba klaidą.

Niekam nebuvo paslaptis, jog 
Libijos tyruose, kaip ir visuose 
tyruose yra nemaža oazų, ku
rios lyg salos juroje virto senai 
žmonių gyvenimo centrais.

Daugumą skaitytojų dėl pa
veikslėlių sutinkamų senesniuo
se leidiniuose arba šiaip deko
ratyviuose sienų piešiniuose 
vaizduojančiuose oazes įgijo kir
bai klaidingą apie jas nuomo
nę, nes galvoją, kad oazė yra 
vien gabalėlis žeiųės su menkų 
šaltiniu ir keliomis palmėmis, 
kur keleivis gali pasilsėti, pa
girdyti savo kupranugarius ir 
tęsti kelią toliau. Nie|<o pana
šaus, tai ne menlp žemės' 
gabalėliai apaugę žolę bei pal
mėmis, nes neatsilaikytų prieš

lekiantį smėlį ir greitai pranyk
tų, bet ištisi miškai palmių už
tiną tuksiančius ir dešimt tuk^ 
..ančių ketvirtainių kilpmetry 
Pavyzdžiui, aukščiau minėta 
Kufros oazė yra veik tokio dy 
dilo, kaip visa L etųvą, nes tų- 

į dargi 55,000 ketv. k Ipmetrų.
Kįtpse oazėse, ypač kurios y- 

ra pakeliui tiek orlaiviams, tiek 
šiaip prię įr^kylms keli’’, o šie 
ei ai įmaųpmi tik toje vietoje, 
iųt vieną mm pwtoh 
vra oazėse turi šiandien darg 
modern škiaus us Įranginms, su 
visais, tik didm esčįųose randa- 
litais modern škms patogumais, 
)r.udędz n- mm chk rp švpąųs 
r baigiant ra-ogiausiais viešb/r
B's s;4 ledu ir 1.1.
T esą, tai gan brangiai Imt 

nipja įrengi, bet jadažnėjų 
■kskųrsmtams — tyr-st m? —- 
/iskas apsimoka.

Bet ne ąp e tai noria šiauri n 
kalbėti, grįžkime prie Libijos 
tyrų ir įų oązų, kuriose nieko 
ęuro; lėliško Ir dargi nei vieno 
europiečio nebūta.

Pradėsime huo tų vietų, ku
rios šiandien jau žinomos ir ku
rios buvo lyg atspirties taškas 
tolimesniam veržimuisi į sups 
tyrus. Šių visų tyrimų istorija 
dar labai jaunulė, siekiau.i vos 
virš pusšimčio metų.

Ii.
Daugiausia žinių kaip kartas 

turėta apie Kufrą oazą, kuri 
dažnai dabar minima spaudoje 
ir kuri skaitėsi bent iki šiol ita
lų okupuota.

Pirmas čion europietis atvy
kęs buvo vokiečių keliauninkas 
Gerhart Rohlfs, kuris pasiekė 
Kufrą oazę bene apie 1879 m., 
bet iš ten jau nebegrįžo,, nes 
buvo suimtas ir nužudytas vie
tos musulmonų, taip vadinamos 
senussi gimines ar sektos, ku
rie skaito didžiausiu savo prie
šu kiekvieną svetimtautį. Jų 
sostinė kaip kartas buvo prie 
Tads ežero Kufros oazoje.

Apie jo likimą sužinotą tik 
aplinkiniu keliu .ir antrą kartą 
išdrįsta klelią|(tf šioji / oazou, 
vien apie 1920' m, jau apsirūpi
nus-* specialiais leidimais,.

(Bus daugiau)

{f ....
MALIAVŲ IR SIENŲ POPIE- 
ftOS Bargenii1 IŠPARDAVIMAS 
100% Pine Gųm Turpen- 
line, Galionas,............. . **0'
100% Pine (Drauge $4 .291 
Shelląc, galionas .......... I
Public One Coat plaunama Ena- 
mel, $2.75 vertės, $4 „gg 
galionas ........  I ’
Public One Coat plaujama Fiat 
Paint, specialiai $ 4 .591 
galionas ..... :............   ■
30 col. plastiška Sienoms "7^0 
popiera, (ir aukščiau) ........ ■ 
2 Dideli Fliorai pripildyti tikro- B 
piis vertybėmis. Ekstrą samdi
niai patarnauti jums. Pristatome 
veltui.

PUBLIC F AIR 
PAINT STORE

822 N. ASHLAND AVĖ. 8

Vienas kotas suteikia jūsų mau
dynei ir virtuvei žvilgančią bal
tą spalvą, švelnią kaip stiklas. 
Dažnas plovimas nesugadins žvil
gesio. Ta', gi 32 modernios spal
vos jūsų rakandams.

= v Išmėginti Pasiūlymas 
jLiųųid TILING 1 kenas 35c 5 
= 1 Šepetys ..............:..... . 25c f

Vertė, 60c Ė
Viskas už 25c

= No Mail Orders |
Tini it i,, ii iiiiiitiifiiiiiiiHHiriiiui 111111111111^1 inii, n n mi>'

Robertson & Co
'‘The House of Li'cjuid Tiling"

1342-44 W. Madlson St.
i 6340*42 N. Glark St. 

2614 Devon Avė.
434 E. 79th St.

I 929 Davis St., Evanston
| 90|.S. Fltth Avė., Maywood

■ i.4; !) . , J I,|

Garsinkite “N-nose’

FOR NEW

PACKARD - CHRYSLER - PLYMOUTH 
4030 

Archer Avė.
Tel. 

VIRgina 
1515

BALZEKAS MOTOR SALES 
OŲ WILL LIKĘ US” 

..................................................................................

Ateikite Į Lietuvio 
Juozo Budrike Krautuvo
Pasiklausykite vėliausių Lietuviškų Rekordų—Plokštelių. 
Kaina nupiginta po 4{90- Gausite DYKAI puikų katalo
gą. Pamatykite naujas radijas ir radijo kombinacijas, 
naujus rakandus, parlor Setus, pečius, eleklrikines ledau- 
nes, skalbiamas mašinas, dulkių valytuvus. Atsilankę 
gaus butelį balto furniture polish dykai, kuris yra geriau
sias išrastas.
16322 Kur Bakūžė Samanota

ir Mano Rožė .................................................  Anna Kaskas
16323 DUKRUŽĖLĖ ir

Merginų Bėdos ............................................. Anna Kaskas
16316 GIEDA GAIDELIAI ir

GRAŽUS MIŠKO BUDAS ................. Idain. Akiras Biržys
’ 16317 SUŽADĖTINIŲ VALCAS if 

ROS ALIUTĖS POLKA ......... Jdain. Akiras Biržys
16318 MARIJAMPOLĖS POLKĄ įr

GARDŪS ALUTIS—Valsas ................. Įgrojo Akiras Biržys
<16319 SEKMINIŲ VALSAS ir

/ ,, .^.QBEL1Ų POLKA .;.............................. Įgrojo Akiras Biržys
16320- KRETINGOS POLKA ir ’ >’•

MERKINĖS POLKA ...... ..... ........ ...... , Įgrojo Akiras Biržys
16321 KAI SMUIKU GROJI TU—Tango, ir

PASAKYKITE MERGELĖS—Tango. Įdain. A. šabaniauskas
Į 16314 PUPŲ DĖDĖS POLKA ir

I
 Anūkų Polka ...................................... Įgrojo Akiras Biržys

16315 SUKAS RATUKAS POLKA ir
BUK VYRAS POLKA ................. Įdainavo A. Dvąrionas

16305 DARATYTĖ POLKA ir BERŽŲ
POLKA .................................................... V. Gulos orkestrą

16304 KAbJAPIŲ POLKA .......... .,................... V. Guios orkestrą
> ONA POLKA ............ V. Gulos orkestrą, A. Vasiliauskas

J6303 POLKA DĖL NUMYLĖTOS ir
VIRBALIO POLKA ....:.......................... V. Gulos orkestrą

16302 JAUNUOLIŲ POLKA ir 
GEGUŽINĖ POLKA ................... V. Gulos orkestrą

16300 DĖDIENĖ POLKA ir 
LAKŠTUTĖS POLKA ............... * Klaipėdos orkestrą

16163 STORŲ BOBŲ POLKA ir
BUTK1ŠKIŲ POLKĄ .............  Įgrojo Pensyl. Angliakasiai

16201 MARCINKONIŲ POLKA ir 
VIRGINIA POLKA .... Įgrojo A. Lietuvninkaitės orkestrą

Jei Insurance reik, pu
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIKIS
Prudential Ins? Co. of America 

175 W. Jackson HAR. 2504
Home Office NevrarK M. J.

4432 S, Califprnia Avė. Ęat t771

Rernkite Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.—WHOLESALE

4707 S. Halsted St
Tel. Poulevard 0014

BRIDGEPORT ROOFING AND 
3HEET METAL CO.

3216 S. Halsted St. VICtory 4965
Stogus, rynas, stoglangius ir 

sienų apmušimus.
Pąisome beį ka-Atnaujiname bet 
ką. Dąrbąs užtikrintas. Pilnai 

apdraustas.
^.I.ĮIHM I ĮIII l|l ^^1 11,1 l| . I <

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

and LOAN ASSOCIATION 
JOS. M. MOZERIS, Šec.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

. ........ . ...................................... .
Sieniniai popieriai, ma 1 i a vo s, 
aliejai, automobilių Įrankiai, pel
ijai ir namų reikmenys, taipgi 
pjumbingas ir elektros prietaisai

PEOPLES 
Hardware & Paint Co, 

1901 WįEST 47th STREET 
Tel. LAFayette 4139

»< ■ i t i i i »HJt PU

STATOME NAUJUS
NAMUS

• Mūrinius arba medinius
• Taipgi taisome senus
• Parupinam paskolas 

lengvomis sąlygomis
• Jei turi lotą, pastatysim 

namą ir mokėsi už jį 
kaip rendą

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

• Aprokavimas dykai

<hown.Modai 
fOth9r,

Exclusįve new NIGHT-WATCH auto- 
matically dęfrosts freezer every night. 
Your Norge starts every morning with a 
frostless freezer so you get more cold at 
less ęp$t all day, every day. Greatest im- 
provement iri years. All the other big 
featųres too-r-6 zones of food storage, 
famous Rpllator Cold-Maker, Sealed 
Freezer, high-humid Hydrovoir vegetable 
chest, Coldpąck meat drawer.

geriausių išdirbysčių clektrikinius šal-Pąmątykil.e visus 
dyluvųs sų 5 metų įr 10 metų garantija.

JOS.F.BUDRIK
INCORPORATED 

FURNITURE HOUSE 
3409-11 South Halsted Street 

Tel. YĄRDS 3088

ANNEX—3417-21 South Halsted Street
BUDRIKO RADIJO PROGRAMAI:

WCFL, 1000 Kil.—Žymus programas nedėliomis nuo 5:30 iki 6:30 
WHFC, 1450 Kil.—Ketvergais, 7 valandą vakaro.
WAAF, 95Q K.ol-—Nedėliomis, 4:30 po pietų.

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

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

Phone LAFayette 5824

SVEIKATOS KLINIKAS 
TONSILUS
Išima už ................. I O.O V
praruvimas nn
Ligoninėje . ........... *OU.UU
RAUDONGYSLIŲ
Išėmimas ir Ligon. ^CiVbUU
REUMATIZMAS CO Hfl 
Greita Pagelba . . ..

GYPO VISOKIAS LIGAS
Ekzaminacija C<f A f)
ir veistai ....................  * I bU v
POUGLĄS PARK HOSPITAL

1900 So. Kedzie Avė. Chicago

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pix> 
rųųs rųšiąs su mo
derniškomis u ž 1 » i- 
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

VICTOR BAGDONAS 
JLpŲAL & JLONG DISTANCE 

MOVING
Perk raustom fomičius, pianus įr 
visokius rakandus bei Storus. 
Vežam į tarmes ir kitus mies
tus. $ema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom an
glis i visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St
SauKU T,l. VfCTORY 0068

Garsinkite “N-nose’:



NAUJIENOS, Chicago, III. Pirmadienis, gegužės 5,1941

ILLINOIS KASĖJAI IR OPERATORIAI 
“PILNAI SUSITAIKĖ”

šiandien atidarys visas kasyklas

SPRINGFIELD, III. — Nor 
angliakasių streikas f ak tina 
buvo likviduotoas jau savaiti 
atgal, Illinois valstijoje iki šio 
mažai kasyklų tedirbo. Tarj 
United Mine Workers, Illinoii 
skyriaus, ir kasyklų operatorių 
valstijoje buvo iškilę kivirčiai 
keliais lokaliais klausimais.

Ray Edmundson, už unijų, ir 
George F. Campbell už opera
torius, vakar paskelbė, kad jie 
jau “pilnai susitarė” ir visos 
kasyklos bus atidarytos “pirma 
dienį” (šiandien).
Reikalauja Prašalinti Durkiną

Unija taipgi paskelbė, kari 
šiandien siųs delegaciją pas gub. 
Green reikalauti, kad jisai pra
šalintų iš pareigų darbo depar
tamento viršininką, Martin P 
Durkin’ą.

Angliakasiai' labai nepaten
kinti, kad Durkin atsisakė auto
rizuoti atlyginimą iš nedarbo 
fondo angliakasiams, kurie dėl 
streiko nedirbo nuo balandžio 
1.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

^eis 1942 Metams 
jaminti 4,224,152 
Automobilius

Ginklų Administracija Nukirto 
Produkciją 20.15%

DETROIT, Mich. — “O.P.M.”, 
— Washingtono Ginklų Gamy
bos administracija, autorizuoja 
automobilių dirbtuves pagamin
ti rinkai 4,2'24,152 1942 metų 
modelius, apie 1,600,000 mažiau, 
negu jos pagamins šių meti
nių, 1941 modelių.

O. P. M. tuomi nukerta auto
mobilių produkciją 20.15%, ga
vusį automobilių pramonės prie
žadą atlikusias dirbtuves, dar
bininkus ir medžiagas pašvęsti 
ginklų gamybai.

Prašo Taupyti Metalą
O.P.M., be to, paskirstė nu

statytą 1942 metų automobilių 
kiekį į kvotas kiekvienai kom
panijai, ir ragina kai kuliuos 
karo produkcijai svarbius me
talus pakeisti automobiliuose 
kitais, arba juos naudoti labai 
ekonomiškai.

Kai kurie tokie metalai yra,

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3foįn Jf. Cutieikiži
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Tel. YARDS 1741-1742 
k605-07 S o. Hermitage Avė, 
Wl7 South Fairfield Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727 
~ ~ KOPLYČIOS VISOSE 

Vyliai CHICAGOS DALYSE

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

Su POVILU ŠALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai

Jiems Kariuomenė Turės šeimynišką Pobūdį.

I - • NAVJIENU-AOMR Tolepnoto
Šie penki Peoria broliai Hąrkless gražiai sugyvena ir nori būti visur drau-

ge. Kada vienas jų gavo pašaukimą kariuomenėn laį kiti keturi įstojo savano
riais. Iš kairės dešinėn: Būreli, 31 m.; John, 25 m.; Weldon, 24 m.; drafto ofi- 
ciolas; Leonard, 21 m.; ir Fred 18 m.

nikelis, neoprene, chromitas. 
magnezij us, f erro-tungstenas, 
cinkas, varis, aluminijus ir ni- 
kel-plienas.

(Iš ma^nezijaus Fordo dirb 
tuvės Michigane dabar gami
na dalis lėktuvų motorams.)

Bus Mažai Skirtumo 
Modeliuose

1941 metų modelių produkci
ja pasibaigs, o 1942 modelių 
prasidės apie rugp. 1 d. Nau
juose mode iuose daug pakei
timų nebus. Kai kurios firmos, 
kaip Packard ir Studebaker, jau 
turi išleidę į rinką naujus au
tomobilius, kurie turbut skiria
mi 1942 metams.

Reikalauja
Operuoti U. S.
Konvojus į Angliją

Karo Kontraktai 
Illinois Valst. 
Dirbtuvėms

Melrose Parko 
Bankas Išmokės 
527,000

SPRINGFIELD, III. — 
ditorius Lueder praneša, 
netolimoj ateityj Citizens State 
Bank of Melrose Park išmokės 
depozitoriams apie 5% dividen
dą, siekiantį $27,000.

(Adams State bankas Chica- 
goje taipgi netrukus išmokė 
siąs apie $4,000 — 1% 
dendą).

Au- 
kad

divi-

Pripažino, Kad 
j Mrs. Christof f ei 
“Komunistė”

žmona Allis-Chalmers CIO 
Lokalo Lyderio.

MAD1SON, Wis. — Wiscon- 
sino “mažasis Dies komitetas” 
įteikė raportą legislaturai su 
“pilnais įrodymais”, kad Mrs. 

į Harold Christoffel yra koniu- 
j nistų partijos narė, veikianti po 
1 vardu, “Ann Stcwart”.

Ji yra žmona Harold Chris- 
Į toffel’io, CIO unijos viršininko 
Allis-Chalmers dirbtuvėje, West 
Allise, Wis.

Jisai vadovavo neseniai įvy
kusiam streikui.

Didelis Gaisras 
Kasyklose

CLINTON, Imi. — Dėl neži-

Avalinės Pramonė 
Kelia Algas

ST. LOUIS, Mo. — Interna
tional Shoe Company tik perei
tą savaitę pakėlė algas visiems 
savo darbininkams. Jos pavyz
džiu dabar seka beveik visos 
kitos avalinės dirbtuvės, pi adė- 
dant avalinės pramonėmis ry
tuose ir baigiant Chicagoj ir 
apylinkėse. Beveik visur pakė
limas siekia 5'/.

Avalinės dirbtuvės dabar pil
do didelius karo užsakymus.

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

nomų priežasčių kilęs gaisras 
sunaikino įrengimus ir padarė 
apie $150,000 nuostolių Ayre- 
shire-Patoka anglies kasyklose, 
netoli šio miesto.

NARIAI Ambulance 
Patarnavi
mas- Diena 

ir Naktj

YARds 1138
YARds 1139

Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

LACHAWTC7 IR STRHTS 
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
4KYRIUS: 42-44 East 188tb Street Tel Pullman 1270

P. J. RIDIKAS
4354 So Halsted Street 710 West 18th St

Telefonas YARDS 1419.

S. P. MAŽEIKA 
3319 Lnuanica Avenue

ALBERT V PETKUS
1704 So. Westem Avenue Phone LAFayette 8024

ANTANAS M PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 490S

J. 15HJLEVICIUS
134b &. Calitornia AvrfhMT-. Phone LAFayette 3572

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

I J. ZOLP
U>46 VVesi 16th Street Phone YARds 0781

Išteisino 76-is 
“Jehovos Liud.”
Sektos Narius

JOLIET, III. — Taikos. teisė
jas Edgar II. Johnspn, pasirem
damas U. S. aukščiausio teismo 
sprendimu, išteisino 76 narius 
“Jehovos Liudininkų” sektos, 
kurie buvo suimti už atsisaky
mą saliutuoti valstybės vėliavą.

MILLER’S
INSTITUTE

MASAŽAI
SULIESĖJIMUI IR 

GARO PIRTIS
Lengvas būdas suliesėti, * 

vartojant elektrikinį

EXRCYCLE
15 MINUČIŲ KfiČ
MANKŠTA ................ ....
SERIJA Mankštos, fifl 
7 sykiai už ................

30 N. Dearborn St.
Phone DEARBORN 2742

Valandos: nuo 10 ryto iki 7 v.

LIETUVAITES 
PATARNAUJA

Legionas Prieš Sekr. Perkin's.
INDIANAPOLIS, Ind.—Ame

rikos Legiono nacionalis egze- 
kūtyvis komitetas priėmė rezo
liuciją dar kartą ragindamas 
Roosevelto administraciją pra
dėti operuoti laivų konvojus, 
kad Amerikos ginklų pagalba 
pasiektų Angliją, •

Dabar daug ląivų, gabenan
čių ginklus, ypač lėktuvus ir 
patrankas, skoliną , vokiečių 
submarinai. - ,

Legionas taipgi prizmė kitą 
rezoliuciją reikalaudamas pra
šalinti darbo sekretorę. Ji “per- 
švelniai elgiasi,,411 streikuojan
čiais darbininkais.”

X. * • , •

Įsako Neskirti 
Armijai Medicinos 
Studentų

Bet Vargšai — Advokatai 
Ir Laikraštininkai!

SPRINGFIELD, III. — Kad 
prašalinti gręsiantį daktarų 
trukumo pavojų, drafto admi
nistracija Washingtone įsakė 
visoms lokalo drafto raštinėms 
neskirti armijos tarnybai me
dicinos studentų, jeigu jie pa
sekmingai mokinasi ir duoda 
pamato tikėti, kad mokslus 
baigs.

Drafto tarybos taipgi yra 
raginamos nesiskubinti skirti 
armijon vyrų, mokančių ama
tus, kurie gali būti panaudoti 
ginklų pramonėse.

“Nebūtinos” Profesijos
Tokios apsaugos kaip dakta

rai betgi neturės' kitos dvi svar 
bios profesijos. Drafto admini
stracija nusprendė, kad jos “ne
būtinos” šalies apsaugai, be to, 
abiejose yra perviršis, todėl tų 
profesijų žmonės neprivalo bū
ti atleidinėjami nuo armijos tar
nybos, jei jai tinka.

Jie yra — advokatai, ir laik
raštininkai.

Taisys Daug Keliu 
Cook Apskrityje

SPRINGFIELD, III. — Vals- 
tijos vieškelių departamentas 
paskyrė $402,015 pataisyti eilę 
vieškelių Cook apskrityje (už 
Chicagos), tarp jų Dixie High- 
way, Pratt avenue, DesPla’nes 
avenue, East River Road, 87th 
Street, ir Dundee Road.

Gavo Aurora, -Peoria, E. St. 
Louis.

WASHINGTON, D. C. — Ka
ro ir laivyno departamentai va
kar padalino sekamus kontrak
tus dirbtuvėms Illinois valstijoj 
(už Chicagos):

Durabilt Steel Locker Com- 
pany, Aurora, Ilk, $10,720.

L. B. Foster Company, Silvis, 
$4,461. • iEast St. Louis Stone Compa- 
ny, East St. Louis, $27,600.

Bear Manufacturing Compa- 
ny, Rock Island, $1,263.

Peoria Cordage Company, Pe
oria, $2,875.

Austin-Western Road Machi- 
nery Company, Aurora, $7,218.

Caterpillar Tractor Company, 
Peoria, $5,626.

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius* 

Kreivas Akis
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

Dr. Kari Nurkat
(NTJRKAITIS)

Atsakomingas 
pritaikin fane 
akinių už priei
namą kainą, taį- 
pgi ant lengvų 
išmokėjimų.

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

Yards 3089

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos1 Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽTS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. VTRginia 0036
Rezidencijos Telefonas:

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

nu0 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro. 
Nedėlioj pagal sutartį.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

DR 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 liga? 
vyru, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
1034 W. ifith St., netoli Morgan St

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464
Dr. F. Pulsuoki LeVan 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai diena.
Phone MTDWAY 2880

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 STRIKO!’T«
Gvdvtolas ir Chirurp-Dc
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVF
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. VEŽEI,’F
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO .T. 
ZTTBRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
NAUJOJE VIETOJE

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

rinic 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.)

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVF

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

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

Dantistai
4740 SO. ASHLAND AVENUE 

(Virš Artins 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. Dearborn St 
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso tel CENTRAL 1824.
Namų 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 757?
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto.

3149 Sp. HALSTED STREET
TeL VlOtecy M79
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SV. JURGIO . BAŽNYČIOJE VAKAR SKAM
BĖJO uetuvos himnas

SMETONAI CHICAGOJ

SjnetoiĮęs šąlininkams nepatikę paippkąlas

Vakar Šv. Jurgio bažnyčioje 
suvų-š tukstaptis lietuviu buvo 
lių(įįnipl^ais įstųrįnip jvytyo:

Plonu kartu Chicagos lietu
viškoj? ha^py^iąję sugiedotas 
Lietuvoj hlipnas.

Tai buvo reikšmingas įvykis, 
palikęs gihj įspūdį žmonėse, 
kurie pamaldose dalyvavo ir, 
neabejotina, kad apie jį chica- 
gieeiai ilgai kalbės. Iki šiol lie
tuvių klebonai dėl nesupranta
mų priežasčių neleido tos pa
irto Upės giesmėj savo maldyk- 
Įpse gipdp|i. JHęilfia |ikęlis, kac| 
vakarykšti^ Ipmno sugiėcĮoji- 
ipąs bažnyčioje pebus paskuti
nis.

Jis užgiedota pasibaigus pa
maldoms, kuriose dalyvavo 
Antanas Smetoną su žmona. 
Prpf. Antano Pociaus vadovau
jama simfonijos orkestrą, jam 
pačįam didžiaisiais vargonais 
grojant, su šv. Jurgio bažnyti
nių chorų užgaudė tą lietuvio, 
šųd^įai mietą giesmę. Kaip mą- 
tąpt tuoj vįsi žrpones sustojo ir 
palys įsijungę į grojimą.

Vėliava prie altor aus
Majestotingai aukštaisiais 

bažnyčios skliautais aidėjo ne- 
rųirtingi x Vinco Kudirkos žo
džiai — ‘‘Tegul meilė Lietuvos 
dega rųusų širdyse...”,- dideliu 
ryžtingumu skambėjo “Ir tiesa 
mus žingsnius telydi...”

Prie altoriaus stovėjo Lietu
vos trispalvė.

Bendrai visos pamaldos pra
ėjo pakeltoje patriotinėje nuo
taikoje. Jas pradedant, choras 
sugiedojo tą gražią šimtametę 
giesmę “Pulkim ant Kelių”.

į pamaldas Smetonas atlydė
jo konsulas Petras DaužvardB 
su žmona. >.

Kitas minėtinas įvykis buvo 
kuų. Kazio Matulaičio, M. I. C., 
pasakytas pamokslas. Jis pa
brėžtinas tuo, kad jis kai ku
riems, ypač Smetonos rėmė
jams, nepatiko. Labai galimas 
dalykas, kad jis nepatiko nei 
pačiam Smetonai.

Bausmė už kaltes
Kun. Matulaitis kalbėjo apie 

Lietuvos neįaimę, papuohis po

A. -f- A.
IZIDORIUS MILIUS, 

Gyv. adr. §38 W. 31st. PI.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 4 cį., 5:15 v. ryto, 1941 
m., sulaukęs pusės amž., gi
męs Raseinių apskr., Vadžgi
riu parap. ir kaime.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Liudviką, po tėvais 
Stulgaitę, 3 dukteris Petronę 
Y(Schwartz) GaseK žentą 
Charles, Mary Damulis, žentą 
Bill ir Anelę Milius, sūnų 
Juozą Milių, marčią Alice, 7 
ąnukus ir dąųg kitų giminių.

PrihJąusė prie Vytautę D.. 
L. K. Dr-jos.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
kopi., 3319 S. Lituanica Avė. 
Laidotuvės įvyks ketvirtad., 
gegužės 8 d., 8:Q0 vai. ryto iš 
Kopi. į Šv. Jurgio parap. baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už vęlionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.
. Visi a. a. Izidoriaus >Iiliaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kvieicami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame: Moteris, 
Dukterys, Sūnūs, žentai, Mar
čios ir Giminės.

Laid. Direkt. S. P. Mažei
ka, Tel. YARDS 1138-1139.

žiaurią rusų okupacija, bet jis 
kartu pabrėžė, kad ta nelaimė 
reikia priimti kaip bausmė už 
Lietuvos kaltes. Lietuva savo 
laisvės metais, sake pamoksli
ninkas, daug ko užmiršo ir iš- 
puiku.
...“Ji buvo užmiršusi savo 
vargšus”t pareiškę pamoksli
ninkas.

Kun. Matulaitis toliau sakė • • • • . . \ • » 
kaip vienas Amerikos vyskupas 
pareiškęs pasitenkinimą, kad iš 
1,500 Lietuvos kunigų tik apie 
18 pabėgo svetur. Vyskupas esą 
pasakęs, kąd ląbaj gępąį, jog 
didžiumą pasiliko ten prie §ąvo 
žmonių, stiprinti juose dvasi
nis atsparumąs šjoje Lietuvos 
tamsioje valandoje. Jiems teks 
pralieti nekalto kraujo, vysku
pas pare skęs, bet tas ųc|caltąs 
kraujas išpirks tautai laisvę.

Įšręįškųsiej i ųępąsiteųkįnįmą 
sakėt kad, gifdi? nevietoj buvo, 
Smetonos akyyaįzdoje, keltį 
“apie ųžųpfšimą Lįetųyos varg
šų” ir “gyviiųą tų, įęųrįe ligo
si LiętuYoję kęptėti su sąyp 
žmonėmis.”

Sccįalizmą Daug 
Kas Pamėgdžioja: 
Dr, Pijus Grigaitis

KALBĖJO LIETUVIŲ SU
RENGTAM GEGUŽĖS 
PIRMOS MINĖJIME

Gegužės pirmą — darbo žmo
nių šventę, l^ąip ir 'kas rųetai, 
Gįiicągos lįetu'viąi gražįai ir 
įspūdingai atžymėjo.

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
Chicagos Ccntralinė ir Liet. 
Darbininkų Draugi juk 4 kuopa 
bendromis jėgomis surengė 
įspūdingą susirinkimą Mildos 
salėje. Programą susidėjo iš 
prakalbų, dainų ir muzikos.

Grąžus Muzikaliu Programas
Muzikalę dalį išpildė pasižy

mėjusi dainininkė p-le Aldona 
Grigoniutė, sudainuodama solo 
keletą dainų, pritaikintų mo
mentui. Pianu akompanavo p-lę 
Jos. Milleriųtė.

P-lė Evelyn Burbaitė, univer
siteto studentė, žavingai pa
skambino ant ypatingo instru
mento vadinamo marimba. Pu- . • . x t • » * • »
blika buvo taip josios muzikos 
sužavėta, kad nenorėjo nuo sce
nos paleisti.

Ir Gudelis Kalbėjo
Kalbėtojais buvo “Naujienų” 

rcdąkcijos narys Martinas Gu
delis ir “Naujienų” vyriausias 
redaktorius Dr. P. Grigaitis.

Abu kalbėtojai apibudino dar
bo žmonių vienybės ir sojįda- 
rųmo reikalingumą ir kokios

JURGIS JUŠKEVIČIUS
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DIRRA vėlės Mylintiems

VHMfl vėm^ PapnoU.

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYfeTTE MM

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 3 d., 3:05 v. popiet, 
1941 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoje, Užvelkės 
kairpe. Amerikoj išgyveno 36 
metus.

Paliko dideliame nubudime 
sūnų Antaną, marčią Kazi
mierą, anūkę Kazimierą Juš
kus, posūnį Julių Jurevitz ir 
šeimyną, seserį ir kitas gim.

\Kunas pašarvotas Antano 
M. Phillips kopi., 3307 S.Q. 
Lituanica Avė. Laidotuvės 
į«vyks antradienį, gegužės 6 
d., 8:00 vai. ryto iš kopi. į 
Šv. Jurgio pąrąp. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos .pa
maldos už velionio' sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines. ’ ’

Visi a. a. Jurgio Juškęvi- 
čiaųs gimįpėą, draugai ir pa-’ 
žįstam! . esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį pątąr- 
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame: Šimus, 
Mar|i, Aptiki Populis, Sfe- 
šųo ir. Ginimas*

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

Antanas Smetona (dešinėj) sveikinasi sų Chicagos 
katalikų arkivyskupu Sąmuel A. Stritch (vidury), per 
apsiląnkytųą kurijoje. Kairėj stovi pręl. Mykolas Krušas, 
šv. Jurgio parapijos klebonas.

REIKALINGĄ ęM (2) patyrusioj 
veiterkes dienom ar naktini.

362(5 W. RooseveJt Rd.

REIKALINGA patyrusių operato
rių dėl vienų adą^ų mašįnų, paty
rę tik atsišaųkije. 216 ’ N- Glipton 
St., STAte 5143.

REIKALINGĄ pa’y rusių siuvamų 
mašįnų operatorių diiliti fabrike. 
216 W. Van Buren St., Š-to aukšto.

REIKALINGA PATYRUSIŲ eur 
tain sjretehers ant kje adatų maši 
nos. 6346 N.” Wašhtenaw.'

RŲIĘĄLINGA PATYRUSIU ope
ratorių dėl pirštinių (thurnping) ir 
dėl Singer mąšįąų.

2007 So. Galitornių Avė.

PĄ'fĄRNAUTOJI — sų ar bę 
patyrimo. AisiŠaukR tarp 2-7 vaka
ro. 25,00 Hardįąg.

Tuo tarpu kai Smetona ląnkėsi pas Chicagos majorą 
ir arkivyskupą, Chicagos lietuvių moterų grupė surengė 
p. Smetonienei vaišes. Iš kairės dešinėn: p-ia J. Mackevi
čienė, p-ia Smetonienė ir p-ia J. Daužvardienė, Lįęlii- 
vos konsulo žmona.

spėkos tam vieningumui dau
giausiai kliudo.

Ypač Dr. P-. Grigaitis ryškiai 
pabrėžė, kad tai yra 20-to šimt
mečio tragedija ir nelaimė, jog 
turėjo atsirasti demokratijos ir 
liaudies išsiląisyinįmo ,‘kovos 
lauke savotiški, išgamos, kurie 
pasinaudodami socialistų įskie 
pintais obalsiais ir įšpopuliari- 
zuotomis idėjomis, veidmainiu- 
gorpis priemonėmis viską Ver
čią ąukštyn kojoms ir tuomi de- 
rąąrąlizupja mases.

“Nušluos Brudus...”
Šįapdien Mussolinis su savo 

pasekėjais sakosi esą socialis
tais, Hitleris su naciais vadi- 
nąsi nącionąliąis socialistais, 
Stalinas sų savo ękzekutnin- 
kais vykdo “socializmą”. Bet 
anksčiau ar vėliau, pareiškė 
Grigaitis, veidmainybei turės 
ateiti galas ir vargas bus tiems, 
kurie tas demoralizacijos prie
mones vartojo,. Iki šiol niekas 
nesugebėjo išgalvoti nieko ori 
ginališkesnio ir praktiškesnio 
kaip socialdemokratija. Pamėg
džiotojai yra tik laikinas pada
ras. Dęippkratiją, žmoniškumas, 
teisybe yra nesustąbdpmi |<ąįp 
sriaunios upės bėgįipas, ir su 
laiku nušluos visus brudus nuo 
žemės paviršiaus.

Dalyvis.

Pądėka Geriems 
Draugams

Antanas ir Emilija Kėdainiai 
nuoširdžiai dėkuoja visiems, ku
rie dalyvavo jų pusbrolio, Gas
paro Kedainio laidotuvėse, ba
landžio 14 d. 1941.

Taipgi dėkuoja Šy. Jurgio pa
rapijos kunigams už’ tikybines 
paplaktas, Mažeikio laidotuvių 
direktoriui ir. grabnešiams už 
mapdagų patąrpąYimą.

Kėdainių šeimyną.

Įšventino Du 
Lietuvius Kunigus

Arkivyskupas Stritch šešta
dienį Mundčlein seminarijos St. 
Mary koplyčioje įšventino 31 
naują kunigą, tarp jų šiuos lie
tuvius: kun. Stanley Ą. Adomi- 
ną ir Aųtlio.ųy J. Ząkarapską.
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DARBAI ATDARI MERGAITĖM 
ir Moterims. Dirbtuvėse, Valgyk
lose, Vaistinėse ir Ofisuose.

Pamatykite mus TUOJAU!
ATLĄS ' įMPŲOYMĘ^T AGENCY 

6$5O So. Halsted St. 
Kambarys (Room) 12.

REIKALINGA PATYRUSIŲ ope
ratorių dėl vipnos actatos ir speciai 
mąšijių. M^t-TĘX, W So,.' Throop 
St., 5-tas aukštas.

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-Darbininkių Reikia

GERI DARBAI GERA 
MOKESTIS 

REIKALINGI VYRAI ir moterys 
į dirbtuves, ofisus, viešbučius ir 
namų darbūs.

PARK
6306 Cottage Grove.. Bank Bldg.

RĘIKALINGA PATYRUSIŲ ope
ratorių dėl moterų suknių.

308 W. Van Bųren st., 
Room 4Q3.

vaikinų IR MERGINŲ 
100 yaikinų ir męrginų reikalinga 
išmokti dirbti ofiso arba fabriko 
dąrbą. Nereikįa patyrimo—algoj nuo 
$14’ iki $18. Visi darbai garantuoti.

TRIANGLE AGENGY
25 ę. Jąckson Ęlvd. 13-to Aukšto

REAL ESTATE FOR SALE 
Namąl-žemėPardavimui

PERKAM, parduodam ir mainom 
namus, jotus, farmas ir biznius. 
Turime didelį pasirinkimą namų 
pirkti už cash arba mainais. Norinti 
pirkti ar mainyti, dėl greitesąio pą- 
tarnavimo šaukite:

PAUL Mt SMITHfcCO.
REAL ESTATE — LOANS— 

INSURANCE
463} S. Ashlanęl Avė.

Tel. YARDS 1001."

RE1KAMNUA PATYRIŲ ope
ratorių dėl vienos ądatps ir speciai 
mašinų. MEŲ-TĘa, 532 Sp. Throop 
SL, 7-tas aukštas.

HELP WANTED—MALĖ

DARBAI ątęląri berniukams ir 
vyrams, Dirbtuvėse, Garažuose, Ga- 
so Stotyse, Shippingruimiųose, 
Stockkrpmiuose, Krautuvėse, Val
gyklose, Ofisuose.

Pąmatykit mus TUOJAU!
ATLAS EMPLOYMENT AGENCY 

6250 So. Halsted St.
Kambarsy (Room) 12.

NAMŲ BARGENĄI
Turime 97 namus visokio didumo 

—kainos nuo $1900 iki $ą5,Q00. Ga
limą labai pigiai pirkti arba mai
nyti, ką jus turite. Taipgi budavo- 
jame naujus namus ir taisome se
nus.
C. P. SuĮ’omskis and Co.

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

REIKALINGA MERGINA dėl 
abelno n|mų darbo, nereikia skal
bti, nuosavas kambarys, maudynė. 
$8—$10. MIDway *0427.

REIKALINGĄ MOTERIS virėja 
dėl mažo restpranp. Turi būtį pą- 
tyrusi. Dienpmis dirbti. 3828 Sputh 
Rąlsted.

REIKALINGA PATYRUSIŲ sor- 
terių — gera alga, pastovus darbas.

NEW GOOD ĘICH LAUNDRY 
1221 N. pakley Ęlvd.

REIKALINGA vyrų ir vaikinų dėl 
Stako ir pągęlbinįnkų dėl trakų. Ga
ji įsidirbti į pastovų darbą. Mąi- 
shail Fiėld ' & Go., Empioyment 
D.ept., 3-čių aųgš.o, Statę & Ran- 
dolph Sts. ‘

REIKALINGAS KRIAUŠIUS pa
tyręs apt visokio darbo, švarus, 
pastovus darbas, mokantis gerai an- 
angliškai kalbėti. 1016 Rush St.

REIKALINGAS PORTERIS į ta
verną. Kad butų negirtuoklis ir 
nerūkytų. Atsišaukite 5502 Sou(h 
Wentworth Avenue.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDUOJASL gražus kambarys, 
vyrui. Renda pigi.

909 West 34th Place

PARSIDUODA muro ir medžio 
4 fliatų narnąs, prie UuRertOh ir 
Peoria g-vių. Turi parduoti, nes tu
ri sutvarkyti palikimą — $1,600.

F. C. FRE1D
1720 So. Raciųe Avė. 

CANal 6844

PARSIDUODA kampinis namas, 
sų tąvęrnu ir 7 kamb. fliatas. KBR- 
W1N and RUFF, 166 W. Jackson 
Blvd., HARrišon 1250.

PARSIDUODA NAMAS, medinis, 
apačioj muro, 2 flątąi po 4 kamba
rius. Parduosiu pigiai arba mainy
siu į bizniavą namą. Kreipkitės 
.prie savininkę. 4454 W. Western 
Avė., Lafąyette 0851.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PARSIDUODA 14 AKRŲ EAR- 
MA sų dideliais budinkais, gera 
vieta dėl vištynyčios. Elektra.

' ROLLAND HAEFNER 
Decatur, Michigan.

Diena Iš Dienos
■ ■ Ii \

•r.- •

Išsiėmė Leidimus ( 
Vedyboms t

(CHICAG0JE)
Edward Aj Uzemack, 25, su 

Eleapor A. Platkus, 23
Edward J. Toporis, 25, su 

Marion Stemberger, 20, abu iš 
Chicago Heights, III.

Leo V. Ąnderson, 35, su Jo- 
sephine Passavage, 29

Stephcn E. Stanis, 22, su May 
Zablocki, 20

Stanley Martin, 24, su Ann 
Dolores Stonis, 21

John S- Wimbish, 25, su Mar- 
tha McGinty, 21

Michael Lalich, 25, su Geno" 
vieve Mistovich, 25

John W. Lunkos, Jr., 20, su 
Gertrude B. Kelly, 21

Richard F. Loidolt, 29, su
Blanche Urba, 25

Chester Olejniczak, 27, su 
Sophie Malinouski, 22

Reikalauja 
Perskirų

Wanda Sepot nuo Joseph Se-

Gauna
Perskiras

Nellie Mae Delman nuo Si- 
mon Delmap.

Julia Klimą nuą Frank Kli
mą

Gimimai
Chicagoje

ROMŠA, Mąry Ann, 502$ S. 
Tai man avenue, gipiė bąląndžio 
23, tėvai: John ir Mary.

GRIBIN, John William III, 
657 West 66th Street, gimė ba
landžio 17, tęvai; Jphn ię Fran- 
ces,

ĘALĮĮNTA, Bpnąk| ęįįiąrleą, 
4845 South PąūiĮiną s|reę|, gi
mė balandžio 21, |ęyąi: Charles 
ir Gertrude. -

PASKE, Mary, 554 42pd 
Street, ginje balandžio. 22, tėvąi: 
John ir Josepliine.

REIKALINGA MOTERIS, vedusi, 
dalį laiko valos darbas, padėti 
manąger. Exchange, furnišiuotas 
apartmentas. 5455 Harper.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

RENDUOJAMAS 6 kambarių fle- 
tas. Geras dėl kokio biznio, dakta
rui ar advokatui. 3315 So. Halsted 
Street.

PARSIDUODA 5 akrų puikios že
mės, ląukuose medžiais apaugęs, ar
ti 22-tros ir Butterfield kelio — 
arti Downers Grove. Grįstas kelias, 
elektra, 'faksai apie $12 į metus. 
$l,2ą(J. $250 įmpkėtį, $|5 į mėne
sį. Box-EM-21, 1739 S. Halsted St.

REIKALt^GA MOTERIS abel- 
nam namų darbui ir paprastam val
giui gaminti. Nereikią skalbti, ge
ras namas. .$12.00.

FRAnklin 1530

REIKALINGOS .patyrusios MOTE
RYS skudurų sortuotojos.
Illinois Rag and Pąper Grading Co.

20.48 West Hubbard.

FURNĮTURE-FĮXTŲRĘ ę’GR-SĄLE 
R’akapdūi' (y Įtaisai Fardąvim.ui
PĄRSĮDŲODA (Barber Shop),, 2 

krėslai, gyvenimo kambariai, sker
sai .nuo ligoninės, su ligoninės 
bizniu. 1748 W. 57th St.

wholęsale furniture
Rakaųęlai ir Įtaįsąi Pardavimui

MOKĖDAMAS CASŲ— 
už rakandus, sutaupysi nuo 40 
iki 60%. Mes pristatome bile kur 
Pašaukite ąr rašykįte dėl daugiau 
informacijų. Vien tik nacionąliai 
žinomi daiktai randasi pas mus.

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, ’ 
6343 So. Western Avė., 

Chięago. III Teį. REPublic 6051

SUSIRINKIMAI
SLA RRIGHTON PARKE 23,8 

kuopos mėn. susirinkimus įvyks ge
gužės 6 d., antrad., vakare kai 7:30 
vai., K. Gramonto svet-, 4535 South 
Rockwęll st. Visi nariai ir narės 
susirinkite, nes komisiją išdups ra
portą nuo. įvykusio balandžio 27 d. 
parengimo, ir į?us rinkimas atstoyų 
į Vakąrinįų Valstijų Lietuviu Kon
ferenciją atgavimui Lietuvai Ne
priklausomybės.

< -F> T Puleikis, RąšĮ.
DRAUGIJOS ŠV. PETRONĖLĖS 

susirinkimai per vųsąrą įvyks kąs 
menesio piripą panedėlį.

Susirinkimus įvyks Pirmadienį, 
Gegužės-(May) 5, 7:30 vai. vaka
re, parapijos svętąinėj.

Narės malonėkite pribūti.
A. LaąHnaviche, Rast.

Naujięnij Pavasariais
PIKNIKAS

^ekmadienj,
Gegužės 1941

LIBERTY DARŽE 
Willow Springs, III.

. BUSINESS CHANCĘS 
Biznio Progos

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

TAVERNAS PARSIDUODA pi
giai. Biznis geras, kas pirmas nesi
gailės. Priežastis liga. 6000 South 
Cąrpeąter St.

PARSIDUODA naujas 6 kamb. 
namas su daržovių farma, arti North 
Avc., 10 min. nup Harlem Avc. 
Maži taksai, gera žemė, grįstas kc- 
.liąSf, elektra, gasąs, buęaį ir arti 
jnokyklOs. $1,9/5. $275 įmokėti, $22 
į mėnesį už paliktus. Bos-AE-L 1739 
a. Halsted St.

1 1 " ----------- \

PARSIDUODA pertaisyta 3 akrų 
vištų fąrmą, gera žemę, namai gali 
būti pertaisyti į 6-šius kamb. Jau
nos vištos, grįstas kelias arti 111 
gatvės ir Soudi >Vest Highvvay — 
$2,750. lengvais mėnesiniais išmo
kėjimais. Box-CP-4, 1/39 S. Hal
sted St.

MAISTO KRAUTUVĖ greitai au
gančioj apylinkėj. Tinka mėsos 
krautuvei. Gerai aprūpinta prekė
mis. 3102 West lllth St.

PARSIDUODA BUČERNĖ ir 
grosernė. Biznis išdirbtas gerai. 
Parsiduoda todėl, kad esu per se
nas laikyti. 716 W. 31st St.

DfL SUNKAUS dirbančio darbi
ninko --  j- r-
karvių butas — 1!6 akrų geros že
mės — grįstas kelias. 5 min. pūo 
OJ-čios ir Harleni Avė. Su elektra. 
$1,250. Įmąkėti $250 — $15 į mė
nesį ųž pasilikusius. Bo^-AK-7, 1739 
S. Halsted St.

parsiduoda vištinyčia ir

CLEANING and TAĮLOR SHOP 
su visais įrengimais už $300.00 arba 
išmokėjimais, apšildoma, randa ne
brangi, $30.00. Darbo dėl dviejų. 
Parduosiu pigiai. Priežastis — kita 
vieta. 5 E. 119th St., Roseland.

10 AKRŲ PARDAVIMUI, Michi
gan City limits. Pųikųsvi^tpms. 
Maži miestelio namai. Greitam par
davimui. Savininkas Pitcher, 402 
So. Utica, ^aukegan, III.

PARSIDUODA BARBECUE su 
barų, įstęigtas 12 metų, geras biz
nis, turi turėti lease. $5,000. 5732 
So. Western Avenue.

RAl(SIĮ) UODiA daržovių farina, 
šiaurryčiai huq Wolfe ir K’ąrth 
Avc' Gera vieta dėl vištų auginimo. 
Uirpąas kelias, plektrą, arti busų įr 
mokyklos. $375, $75 cash—$5 į niėn. 
Bbx-FE-18, 1739 S. Halsted St. '

PARDAVIMUI GROSERNĖ su 
visais įrengimais. Su fornišiaiš ar 
bę fornišių. Renda pigi, noriu ap
leisti Chięagą. 3847 W. 66tb St.

PARSĮDUODĄ DUONKEPYKLA 
West Sidėj, geroj vietoj. Esu naš
lė, vienai persunku. Parduosiu pi
giai. 2306 Wešt 24th St. CANAL 
0393.

PARSIDUODA naujai pastatytas 
6 gamb. pamąs, 4 kąmb, jąu už
baigti, su plumbingu. Yra pastaty
tas 2^4 sykius didesnis negu regu- 
»ą propertė—įQ mių. West nuo 

arko. Kainuoja nuo $5,000 iki 
$6,000, parduotų uz $3,675, lėngvais 
išmokėiipYais. $.28 į mėnesi ant 25 
metų išmokėjimo. Box-SJ-3, 1739 S. 
nalsted * St.

MARŲUETTE PARK. Parsiduodą 
valgykla — geras biznis. Parsiduo
da pigiai. 6912^2 S. Westcrn Avė.

PAUSIPUODA 2 ąltrai arų 87-U» 
ir Roberts Rd. Elektra. Gera žemė. 
$875. $165 įmokėti, $10. į mėnesį. 
Box-JL-5, 1739 S. Halsted Jįt.

PARDUOSIU duonos kepimo bįz- 
11 į su namu ar bę namo. Biziįis iš
dirbtas per 30 metų. Kas nemokės, 
išmokysiu. Dėl senatvėj parduošįą 
pigiai. 21(03 Emeęald Avė.

PARSIDUODA 4Q akrų farma, 6 
mylios nuo Kankakee.' Geri namai 
ir kiti budingai. Su tavernų ir šo
kių salė—(60xŠ0). J. L. McGfinnis, 
301 Barber Bldg., Jolict, III.

PARSIDUODA TAVERNAS pi:- 
gįąi; pasiskubinkite kol laisnis ne
nupirktas. 4fi31 So. Ąshland Avė., 
Tel. YARDS 1098.

S MĄI5YTĄS SU HU- 
bž-

MODERNIŠKAI ĮRENGTA TA
VERNA su 2 Storais ir 14 flatiį; 
garu apšildomą, šiltas vanduo, nau
jas stokeris ir naująs boileris, 
kampinis muro namas, Rendų gau
name $450.00 į mSnėsį. Parduosime 
prieinamą įęainą. Kreipkitės prįę 
savininko. JųlĮųs Baskiš, 4431 Šo.

damas bušeliais ir Vežimais. I 
šeliąi už $1.00, 10 bušelių už 

visur, įlyčus, 
hway and

CHAR.
South Wi

7H3

BUSINESS—TO RĘNT'

RĄMBlįNĮS tavernas ant renpos 
su įrengimais. Geras biznis. KER- 
W!N and HUFF, 166 \V. Jackson 
Blvd., HARrisou 1250.

ŽEMIS MAIŠYTAS SU

10 bušelių už ___ _ $1.50
ustymas pigią)—Anglis

STANLEY GAVCUS
110 So. Ridgąland Avė.. Worth.pl.

Trr*

Worth.pl
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DAUG FRAKU, DAUG SUKNIŲ, DAUG 
ORDENU, TRUPUTIS IR SERMeGU

Tas Smetonos Banketas

SMETONA PRIE LINCOLN’OJ KAPO JAU TRYS. ŽMONĖS MIRĖ DĖL ABORTŲ 
SINDIKATO IN VESTIG ACI JOS

Ir policistas Moriarty dar kartą bandė nusižudyti

silankė Lincoln - namuose ir 
prie to didžiojo demokrato 
kapo, kur Smetona padėjo 
vainikų.

Sugrįžęs viešbutin Smetona 
susitiko su grupe Springfieldo 
lietuvių. Valstijos sostinėn jį 
lydėjo konsulas Petras Dauž
vardis, Jonas Jasinskas, adv. 
Juozas Grišius adv. Antanas 
Olis, Domininkas Kuraitis ir 
Justinas Mackevičius.

NBC Radio B-vė 
Turi Panaikinti 
“Mėlynąjį Tinklą”

“Vartoja Jį Neteisėtai 
Konkurencijai”

Aišku, kad p. Smetona yra 
visai nekaltas, bet įvyko keis
tas supuolimas, kad N.B.C. “mė
lynasis” radio stočių tinklas pa
kliuvo į valdžios susisiekimo ad
ministracijos nemalonę beveik 
tuo pačiu laiku kai pradėjo ruo •! 
šlis transliuoti (vakar vakare) 
A. Smetonos kalbą iš Palmer 
House viešbučio.

Turi Du Tinklus
F e d e r a 1 Communications 

Commission įsakė N.B.C. firmai 
panaikinti savo “mėlynąjį” sto
čių tinklą.

(NBC operuoja du tinklus— 
didįjį tinklų, kuris vadinamas 
“raudonuoju”, ir — “mėlynąjį” 
— “nelygiai konkurencijai” kaip 
sako valdžia “su kitais radio 
tinklais”. Tuomi bendrovė “mo
nopolizavo visą radio biznį”.)

Labai Suvaržo Mažas Stotis
NBC, sako valdžia, taip tu

ri apribojusi mažesnes radio 
stotis kontraktais ir suvaržy
mais, kad tos stotys yra beveik 
tinklų “vergijoje”. Negali sa
varankiai biznio daryti ir tvar
kyti programus pagal savo nuo
žiūrą.

(NBC vietomis turi radio 
stotis pilpai nuosavybėj, bet di
džiumoje nuomuoja laiką sto
čių, kurias kontroliuoja kitos 
kompanijos ar asmenys.)

Greyhoimd Linijos 
Šoferiai Atšaukė 
Streiką c

Derėsis Washingtone
Kaip vakar į streiką turėjo 

išeiti apie 14,000 šoferių ir me
chanikų, tarnaujančių Pennsyl- 
vania Greyhound autobusų lini
jai.

Paskutinėje valandoje AFL 
gatvekarių darbininkų ir šofe
rių unija nutarė streiko nešauk
ti, bet atnaujinti derybas Wa- 
shingtone, U.S. darbo departa
mentui tarpininkaujant.

Unija reikalauja algų pakėli
mo, 40 valandų savaitės ir su
tarties.

Rush Medicinos 
Mokykla Prie 
III. Universiteto
Nutraukia Ryšius Su Chicagos 

Universitetu.
Garsi Chicagos medicinos 

mokykla, Rush Medical College, 
nutarė prisidėti prie Illinois 
Universiteto. Ji ikišiol veikė 
bendrai su Chicagos universite
tu, ir žadėjo prie tos įstaigos 
prisidėti, bet derybos nedavė 
tinkamų rezultatų.

Daugiausiai finansiniais su
metimais kolegija dabar pilnai 
prisijungia prie Illinois Univer
siteto, kurį užlaiko Illinois vals
tija.

Vakar vakare Antanas Sme
tona ir Sofija Smetonienė “ofi
cialiai” buvo priimti Chicagon 
tam tikslui rengtame sut.ktu- 
vių bankete, kuris įvyko Pal
mei- House viešbutyje.

Frakų ir smokingų, ordenų 
ir medalių, puikių suknių ir 
truputis sermėgų bu\o tame 
parengime. Vieni ten atėjo di
delio smalsumo vedini, kili as
meniško prestižo sumetimais. 
Buvo ir nuošimtis paprasto 
“pilko” narodo, kuris atėjo be 
didelių pretenzijų, skatinamas 
prisirišimo Lietuvai.

Da’yvavo majoras Kelly
Buvo ten ir miesto majo.as 

E. J. Kelly, buvo teisėjas Lewe, 
buvo ir kitų svet mtaučių.

Kiek apčiuopiamos naudos 
Lietuvos laisvės atsteigimui 
tas banketas atneš, sunku dar 
pasakyti, bet jis paliko tikra 
galybę kartumo, užgautų ambi
cijų ir piktumo atgarsy, ypač 
rengėjų tarpe.

Banketas prasidėjo radio kal
ba, kurių p. Smetona pasakė 
per NBC mėlynąjį tinklų. Ją- 
sako, transliavo apie 80 stoč ų. 
(Kalbos pilnas tekstas anglų 
kalboj, paduotas kitoje vieto
je).

P-š Smetona kvietė Amerikos 
kilmės lietuvius pagelbėti Lie
tuvai atsisteigti nepriklausomy
bę. Jis pareiškė, kad “Lietuva 
nežus” ir atpasakoio įvykius, 
kurie pasibaigė bolševikų oku
pacija Lietuvoje.

Transliacijoje trumpai kalbė
jo adv. A. A. Olis, o p. Sme
tonų perstatė p. Justinas Mac- 
kievvich.

Kalbėjo Atsargiai.
Lietuvių kalba pasąkyfpję 

kalboje p. Smetona kalbėjo la
bai atsargiai, bendromis frazė
mis, pakartodamas pirmesnes 
savo mintis apie Lietuvos atei
tį ir vėl kvietė lietuvius “už 
Lietuvą dirbti”.

Trumpai kalbėjo p. Petras 
Daužvardis, Lietuvos konsulas 
Chicagoje, majoras Kelly, tei
sėjas Zuris, ir kun. M. Kru- 
szas.

Muzikaliais numeriais banke
tą paįvairino dainininkai Helen 
Bartush, Harriet Lucas, Jonas 
Urban ir orkestras, vedamas G. 
Viktoro.

P-a S. Biežienė įteikė pp. 
Smetonams dovanų Amerikos 
vėliavą, kurią pasiuvo būrelis 
Chicagos mergaičių.

Jei vakaro tonui truko ūpo 
pakilimo ir nuoširdaus patrio- 
tingumo, tai netruko lietuviš
kų spalvų banketo salėje. Ka
bėjo gal penkios vėliavos, tri
spalvės buvo žvakės.

Ant stalų, ledai buvo tri
spalviai, ir buvo net pora mo
terų, pasipuošusių lietuviškos 
trispalvės spalvų sukniomis.

Iš “prezidentinės suitos”, 
Palmer House viešbutyje, kur 
pp. Smetonai yra laikinai ap
sigyvenę, į salę juos atlydėjo 
ordenuotų chicagiečių “gar
bės sargyba.”

Vakaro vedėjas buvo Justi
nas Mackiewicb.

Smetona Springfielde
Kada šeštadienį Antanas 

Smetona nuvyko į Springfiel- 
dą sudėti vizitą Illinois valsti
jos gubernaturoj tai paties gu
bernatoriaus nebuvo. Jis buvo 
išvykęs į Louisville, Ky., pa
matyti garsiųjų Kentucky Der
by arklių lenktynių.

Buvusį Lietuvos prezidentą 
priėmė gubernatoriaus padė
jėjas Hugh W. Cross. Kiek 
vėliau Leland viešbuty Sme
tonos pagerbimui įvyko Mid- 
day Luncheon kliubo surengti 
užkandžiai, kuriuose jis pasa
kė trumpą kalbą. Po užkand
žių svečias, kelių šimtų Mid- 
day kliubo narių lydimas ap

Antanas Smetona sudeda vainiką prie Abraham Lincoln kapo, Springfield, III., 
pereitą šeštadienį. Iš kaires dešinėn: Springfieldo majoras John W. Kopp, Com. 
Pcrcy Darling, Herbert Welles Fay, Antanas Smetona, kun. S. O. Yunkeris, lietuvių 
parapijos klebonas, Leit. Gub. Hugh Cross ir Konsulas Petras Daužvardis (UI. Stale 
Register Foto).

Žada Imti Armijon 
Vyrus Tik Nuo 
21 iki 26 M. A.

Vyresni “Perlėtai Mokinasi”
Draflo administracija Wa- 

shingtone netrukus žada pakei
sti drafto patvarkymus, ir ims 
armijon tiktai nevedusius vy
rus nui 21 iki 26 metų am
žiaus.

Armija- buk surado, kad tarp 
imamų vyrų yra visai mažai 
Vyrų virš 30 metų (po draftu 
įeina visi vyrai Įlę ^5)^ be ip, 
vyrai virš 26 metų, netaip. leng
vai prisitaiko armijos gyveni 
mui ir lėčiau mokinasi, negu 
jaunesni.

13 Metą, Bet 
Rekordas Ilgas

Carlo Rosati, nuo 3838 Wesl 
Ohio Street, tik 13 metų am
žiaus. Jis yra po policijos areš
tu, ir yra kaltinamas:

Pavogimu revolverio nuo le
vo, apiplėšimu dviejų moterų 
Gatfield Parke, ir vienos išgė- 
dinimu.

Spiegei Firma 
Didina Sandėlius

BRIDGEPORT.—Spiegei, Ine. 
skelbia, kad pridės dar keturis 
aukštus prie savo dviejų aukš
tų sandėlio, adr. 1010-1040 W. 
35th street. Darbas kainuos a- 
pie $400,000.

Kasgi Nepyktą, Jei 
Vyrą Pavogtų Be
veik Nuo Altoriaus
(Moterys, Nesisamdykit Gražių 

Slaugių!)
Du metai atgal Mrs. Mary 

Leech, 49, 3931 Drexel bulva
ras, persiskyrė su vyru Char
les. Vėliau vėl pamilo vienas 
kitą, ir kaip šį kovo mėnesį 
rengėsi vėl apsivesti.

Bet Mrs. Leech buvo sužeista 
nelaimėj. Vestuvės reikėjo ati
dėti. Jai prižiūrėti buvo nusanir 
dyta slaugė, Ruth Lipsch. Pa
matęs gražiąją merginą, Mrs. 
Leech vyras , ją pamilo, ir už
miršo apie vedybas su buvusia 
žmona.

Bet Vestuvės įvyks.
Kaip vakar turėjo įvykti ves

tuvės, šį kartą Charles Leech’o 
su slauge.

Patyrusi apie tai, buvusi Mrs*

Leech vinimis subadė Leech’o 
automobilio padangas, kad jis 
su busima žmona , negalėtų va
žiuoti “honeymoon’ui”, o nuė
jusi į slaugės namus, jai ap
draskė veidą, išvertė ant joj Dirvorsais
bonką perfiumo, ir tada pati 
pasidavė policijai.

Vestuvės įvyks, o Mrs. Leech 
laukia teismo.

Pardavė 19,290 
Automobilių Per 
Balandžio Mėnesį

-------1 ! “-1- -F'

Daugiausiai ęjievroletų, 
Plymouthųy- Buickų

Per balandžio Menesį7naujų 
automobilių' Codk apskrityje 
agentūros pardą^$ 19,290, apie 
5,000' daugiau iieąu “pereitų me
tų balandį. ;

- : c.

Daugiausiai parsidavė Chev- 
rolę.tų, Plymouthų, Buickų ir 
Pontiacų. v' 7

žemiau seka pilnas parduo
tų automobilių sąrašas:

Chevrolet/...,:—..., 3,520 
Plymoulh ............ 2,869 
Buick . 2,107
PonUiaę ..7—1,801 
Oldsmobile ........ 1,626 
Ford .........  1,601
Dodge .......   1,265
Chrysler ........... 957
De Soto .......... 632
Nash   594
Studebaker ....... 515
Cadillac ir La Šalie 495 
Hudson ........  462
Packard ............ '415 
Mercury ......L— 303
Lincoln i.98 
Willys 25
Graham 4
Įvairių 1

Viso .......--j,:.. 19,290

AFL Laimėjo 
Plieno Liejykloj

EAST CHICAGO, III. — 558 
balsais prieš 526 AFL metalo 
unija laimėjo .darbininkų bal
savimus Hubbard Steel Foun- 
dry Co., dirbtuvėje, 4407 Rail- 
road avenue, East Chicago.

Pralaimėjusi unija yra CK) 
Steel Workers Ofganizing Com- 
mittee. 7-C';//'"

Apskričio teiš&jas jarecki su
ėmė 36 metųį cfrfcagietį, Cęc 1 
B. Dumi, nuo 4146 Welliiigton 
ayenue. Pernai jisai užsiregis- 
traV'o balsavimanis ir prisiekė/ 
kad yra pilietis. Bet vėliau teis
mas suradęs, kad jisai nėra iš- 
siėinęs nei pirmų riatųralizaci- 
jos popierų.

Ne Visi Divorsai

Daug Porų Susitaiko ir 
Pasibučiuoja.

Apskričio Circuit teismo tei
sėjas Harrington šeštadienį pa
skelbė keletą skaitlinių apie di- 
vorsų bylas.

Labai dažnai, jis sako, susi
ginčiję vyrai ir žmonos puola į 
teismą prašydami persk irų, bet 
kai pyktis praeina, tai dažnai 
pamato, kad daro klaidą. Tokiu 
buduy daugelis vedusių porų su
silaiko ir divorsų bylas ištrau
kia.

Tik 45 iš 389.
Štai, užsilikusių divorso bylų 

jo teisme buvo 389. Pradėjus 
ieškoti kodėl jos nevaromos prie 
svarstymo, teismas surado, kad 
229 poros “susitaikė ir pasibu
čiavo”, turbūt taikiai pasibai
gė 88 kitos bylos, nors apie jas 
nebuvo galima gauti tikrų ži
nių, o tik 45 bylos iš 389, pa
sibaigė perskyromis.

Baus Du Drafto 
Viršininkus Už 
Kyšio Priėmimą
Buvo Nariai Westsidės Drafto 

Tarybos.
Ateinantį penktadienį federa- 

lis teismas Chicagoje teis du lo
kalius drafto viršininkus už $35 
kyšio priėmimą nuo karinio am
žiaus vyro.

Jie yra, adv. Joseph Nosek, 
2119 South Ashland avenue, ir 
Dr. J. P. Gardzielewski, 1803 
South Ashland avenue. Abu bu
vo nariai lokalės drafto tarybos 
Nr. 110, veikiančios prie 18-tos 
ir Ashland.

Prašė Pakeisti Klasifikaciją.
Jie prisipažino, kad priėmė 

$35 nuo 26 metų Leopoldo Ku- 
kovec, 428 S. Halsted street, 
kuris prašęs pakeisti jo klasifi
kaciją. Nosek sutiko tai pada
lyti už $35. Kukovec apie tai 
pranešė federalei žvalgybai, ku
ri sužymėjo tokią sumą pinigų, 
įteikė juos Kukovec’ui, ir kaip 
tik jis sumokėjo “kyšį” Nose- 
ku\ žvalgyba tuoj padarė areš
tu-

Jų drafto tarybos dokumen
tai buvo užareštuoli.

Naujienų 'Pavasarinis 
PIKNIKAS 

Gegužės 25’ 1941 
LIBERTY DARŽE

Porą savaičių atgal “Naujie
nose” buvo rašyta apie taria
mo abortų “sindikato” investi- 
gaciją, kurią yra pradėjusi 
Cook apskričio prokuratūra.

Visas dalykas pilnas misteri
jos ir Jau privedė prie trijų sa- 
vižudysčių.

Į reikalą kokiu tai budu įvel
tas prokuroro policistas Dan 
Moriarty irgi jau kelis sykius 
bandė nusižudyti, bet vis nepa 
sėkmingai — kiti policistai 
kiekvieną kartą jį suvaldė.

Įvardijo viršininkus
Tyrinėjimui prasidėjus, nusi

nuodijo Dr. Henry Millstone, 
kuris “sindikatui” daręs abor
tų operacijas. Jisai parašė atsi
sveikinimo laišką. kuriame 
įvardijo kelis sindikato virši
ninkus.

Pereitą savaitę minėtas poli
cistas Moriarty nušovė 24 me
tų merginą, Jcnnie Martin, po 
to revolveriu sau sudaužė gal
vą. Nuvežtas į ligoninę jis ten 
bandė iššokti iš 3 aukšto lango.

Pašalino Prokurorą.
Prokuratūros kamantinėja- 

mas Moriarty prisipažino, kad 
jisai buvo “fikseris” “sindika
tui” ir įvėlė prokuroro asisten
tą Emmett Moynihaną, taipgi 
policistą Daniel J. Kenney.

To pareiškimo rezultate pro
kuroras Courtney tuojau atsta
tė Moynihan’ą iš pareigų, o Chi
cagos pol. komis’onierius Ali
niai! prašalino pol. Kenney.

Moriarty toliau prisipažino, 
kad per kelis sykius jisai pri
ėmė kyšius nuo abortų “sindi
kato”, pažadėdamas pirmiau iš
kilusius skundus užglostyti, ir 
tame reikale/su juo kooperuo
davęs prok; Moynihan. Kai ku
rie kyšiai siekę $5,000.

Užtiko daug dokumentų
Moriarty ryšis su “sindikatu” 

dar nėra pilnai išaišk'ntas, bet 
nužudytos merginos motina, 
Mrs. Ada Martin, turbut vaidi
no “sindikate” vieną vadovau
jamų rolių. Ji užlaikė raštinę 
vidunniestyje, adr. 190 North 
State street, kur policija užva
kar padare kratą ir užareštavo 
daug visokių dokumentų, tiesio
giniai liečiančių nelegalių ope
racijų biznį.

Spėjama, kad jos raštihė bu
vo “sindikato” centras, kuris 
gaudavo pacientes operacijoms 
ir jas pasiųsdavo “sindikatui” 
tarnaujantiems gydytojams.

Nusinuodijo Mrs. Millstone
Viso dalyko misteriją tiktai 

pagilino trečioji mirtis, įvyku
si naktį iš trečiadienio į ket
virtadienį. Savo bute, adresu 
7502 Cottage Grove avenue, nu
sinuodijo 30 metų Mrs. Emily 
Ranus Millstone, našlė nusižu- 
džiusio Dr. Millstone.

Kiek prokuratūra žino, tai 
“sindikatui” vadovavę du gy
dytojai, dabar jau pas traukę 
iš praktikos. Susikrovę didelius 
turtus, jie apsigyveno vienas 
Californijoje, kitas Floridoje.

“Sindikatas” daręs milionirtį 
biznį ir turėjo plačius ryšius 
ne vien Chicagoj, bet po visą 
Ameriką.

Eąuitable Bankas 
Mokės 5% 
Dividendą
Taipgi Central Manufacturing.

Arthur Lueder, naujasis Illi
nois valstijos auditorius, pra
neša, kad Eąuitable Trust Com- 
pany bankas Chicagoje netru
kus išmokės depozitoriams 5% 
dividendų.

5% netrukus išmokės ir bu
vęs Central Manufacturing Dis- 
triet bankas, buvęs 35-tos gat
vės pramonės distrikte.

Vakar ir Užvakar 
Chicagoje•

• Englewood policija ieško a- 
pie 20 metų jaunuolio, kuris 
ties 5715 South LaSalle užpuo
lė ir išgėdino 4 mažų vaikų mo
tiną. Užpuolimas įvyko kai ji 
ėjo į darbą.
• Nuo “L” traukinių platfor
mos prie Adams ir Wabash nu
krito ir užsimušė 55 metų chi- 
cagietis, John Anderson, 63-48 
Drexel avenue.
• Belmont Radio korporacija, 
5921 West Dickens avenue, pa
kėlė algas 10% visiems savo 
darbininkams, kurių yra apie 
500.
• Vagys, kurie įsilaužė į Jo
seph Magnus gėrimų krautuvę, 
adresu 930 Belmont avenue, 
turbut buvo atvažiavę su ke
liais trokais. Jie pasivogė 203 
dėžes degtinės, 56 galionines 
bonkas gėrimų, daug alaus ir 
dar $15 pinigais. Viso grobio 
vertė siekia $4,085.
• Už moteriškų piniginių vogi
mą Westsidėje, buvo suimtas 
22 metų Joseph Burger, nuo 
3909 West 26th street. Jisai jau 
sėdėjo 36 mėnesius už panašius 
apiplėšinėjimus.
• Iš Dcs Plaines tųkis, prie Ri- 
verside, III., buvo ištrauktas kū
nas nežinomos apie 35 metų 
amžiaus moteriškės.
• Automobiliai pereitos savai
tės pabaigoje užmušė šiuos pen
kis žmones:

50 m. Gust Chudzinski, 4919 
W. Rdoševelt Road;

13 m. Andrew AVashington, 
3753 South Parkway;

89 m. August Peters, 2720 
Melrose street;

21 m. Leroy Smith, 3142 Cot
tage Grove avenue, ir

59 m. Emil Oraveo, 1240 N. 
Keller avenue.
• Ginče su savo vyru, Ray- 
mond Hamilton, 26, sunkiai bu
vo pašauta 42 metų moteriškė, 
Mrs. Margaret Hamilton 2650 
Washington bulvaras.
• Du chicagiečiai, Peter Mon- 
tano ir Joseph Muscarello, bu
vo nuleisti kalėti nuo metų iki 
gyvos galvos už apiplėšimą vie
noje Blue Island alinėje, sau
sio 11, kuriuo metu vienas žmo
gus buvo nušautas.
• Ties 81 W. Van Buren ban
ditas užpuolė 30 metų Miss Tia- 
le Fritz, 5700 S. Laflin, ir at
ėmė $1,073.39. Ji buvo išėmu
si pinigus iš banko išmokėti al
gas Bedford Shirt Co., darbi
ninkams.
• Vienos dienos streikas buvo 
įvykęs Regensteiner Corp. spau
stuvėje, 310 S. Racine avenue. 
100 knygrašių grįžo į darbą, 
kai komp. sutiko derėtis su 
AFL unija ir pasirašyti sutar
tį.
• Vakar Chicagoje lankėsi Ra- 
faelis Abramovičius, Rusijos 
social-demokratų partijos lyde
ris prieš Lenino laikus. Jisai 
kalbėjo Civic Operoje Work- 
men’s Circle surengtame masi
niame mitinge.
• Už tariamą užkabinėjimą 
jaunų mergaičių teisman trau
kiamas 45 metų Walter Tom- 
linson, 5809 S. Maplewocd avė.

Atpigino Autobusus 
Kareiviams 1

Didžiosios autobusų linijos, 
kurios operuoja tarp miestų vi- 
durvakarinėse valstijose, skel- 
bai, kad jos nupigina bilietus 
kareiviams apie 25%.

Jie turi dėvėti uniformas.




