
I

ii MBįįd

The First and Greatest Lithuanian Daily i n America

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Ncwa

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois 

Phone CANal 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje
THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered as second-class matter Maich i, 1914 at the Post Office at Chicago, Iii., 

under 'the Act of March 3, 1879

The First and Greatest Lithuanian Daily i n America

~ NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Ntws

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois 

Phone CANal 8500 
____ .____ _______ A_ _ . . .

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje
- ' ' •'

VOL XXVIII Kaina 3c Chicago, III, Antradienis, Gėgužes-May 6 d., 1941 No. 107

ITAI SJ IRAKO AVIACIJA
ŽIBALO GAMINIMAS SUSTABDYTAS

Smarkiai bombarduotas Bagdadas, 
Irako sostinė

LIETUVOS DARBININKUS SIŲS RUSIJON

KAIRAS, Egyptas, geg. 5 d. 
— Britų aviacija ir artilerija 
visiškai sunaikino Irako aviaci
ją, skelbia britų karo praneši
mas. Du orlaivius britų lakūnai 
numušė kovose, o kitus Irako 
orlaivius britų karo jėgos su
naikino, bombarduodamas Ra- 
šid ali Galiani laikomus aero
dromus.

Irako artilerija vakar dar 
kartą stengėsi apšaudyti britų 
aerodromą Habaniją, bet bri
tams pavyko ją išsklaidyti ir 
nutildyti visas patrankas. Haba- 
nija aerodrome britai turi pa 
kankamai jėgų gintis, bet ne
pajėgia pulti irakiečių.

Irako artilerija padarė labai 
mažai nuostolių Habanija gar
nizonui. Britai kontroliuoja Ba- 
sra uostą su miestu. Ten dir
ba visos dirbtuvėlės ir gyveni
mas eina normalia vaga.

Galiani jėgos sustabdė žibalo 
gaminimą Mosulo laukuose ir 
nutrauktas žibalo bėgimas visą 
Iraką perkertančiais vamzdžiais. 
Jąigu britai neturėtų dideles 
žibalo atsargos, tai šis nutrau
kimas galėtų labai smarkiai pa
kenkti. Britai turi didelę žiba
lo atsargą ir karo jėgos gali 
laisvai tęsti savo operacijas.

Britų aviacija labai smarkiai

NACIAI SUNAIKINO BELFASTĄ
Padarė nepaprastai 

daug nuostolių
LONDONAS, Anglija, geg. 5 

d. — Praeitą naktį nacių avia
cija labai smarkiai bombardavo 
šiaurės Airijos miestą Belfas
tą.

Naciai padarė nepaprastai 
daug nuostolių privatinei nuo
savybei ir uostui. Matyt, kad 
vokiečiai norėjo pakenkti iš 
Amerikos atvežtiems ginklams.

Kiti vokiečių orlaiviai bom
bardavo Liverpool ir kitas vie
tas pietų ir šiaurės Anglijoj, 
bet nuostolių didelių nepada
rė.

Naciai padegė ketu
ris laivus

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
5 d. — Nacių aviacija smarkiai 
bombardavo Belfastą praeitą 
naktį ir padegė uoste stovėju
sius keturis laivus, sako vokie
čių karo pranešimas.

Mieste sukelta nepaprastai 
didelių gaisrų ir buvo girdimi 
smarkus sprogimai. Lakūnai 
mano, kad jiems pavyko padeg
ti aviacijos dirbtuves Belfaste.

Sunaikinta daug iŠ Ameri
kos atvežtų ginklų, kurie da
bar iškraunami Belfasto uoste.

Airiai padėjo gesin
ti Belfastą

BELFASTAS, Anglija, gėg. 
5 d. — IŠ Airijos atvažiavo dau
gelis ugniagesių ir padėjo bri
tams gesinti nacių sukeltus gai
srus.

bombardavo Moreat aerodromą; 
kuris randasi visai netoli Bag 
dado. Britams pavyko sunaikin
ti 23 irakiečių orlaivius, kurie 
stovėjo minėtame aerodrome. 
Uždegtas didelis benzino rezer
vuaras, kuris aptarnavo Moreat 
orlaivius ir visą Bagdado tran
sportą.
' Kiti britų orlaiviai užpuolė 
Moaskar aerodromą ir ten su
naikino angarus.

Emiras Abdul per radiją la
bai smalkiai užpuolė Bašid ai. 
Galiani, kuris balandžio 4 die
ną padarė’ Bagdade perversmr 
ir išvyjo teisėtą krašto vyriau 
sybę. Emiras, britų padedamas, 
tikisi vėl grįžti prie valdžios ii 
labai smarkiai nubausti visus 
sukilėlius.

Emiras kvietė visus arabus 
padėti jam ir britams sumušti 
sukilėlius, nes jie esą nacių 
agentai iš kurių nieko gero ne
galima laukti.

NEW YORK, N. Y., geg. t 
d. — Vokiečių radijas skelbia, 
kad britai labai smarkiai bom 
bardavo patį Bagdadą, kur ran
dasi * Galiani valdžia. Naciai 
skelbia, kad Bagdadas neturi 
jokių apsaugų ir skaitomas lais
vu miestu. Britai sunaikino ke
lis didelės svarbos namus Irako 
sostinėje.

Atvykusieji airiai dirbo išti
są dieną ir padėjo britams iš
gelbėti nuo pražūties didelius 
turtus.

Nelaimės valandoje tapo už
miršta ta neapykanta, kurią po 
litikieriai kėlė per ilgus me
tus.

Anglai šaukia 
karan šunis

LONDONAS, Anglija, geg. 5 
d. — Britų karo departamen
tas paskelbė, kad nori gauti sa
vanorių šunų naujai organizuo
jamam šunų korpusui.

Britai perspėja šunų savinin
kus, kad atiduodami šunys pri
valo prabūti tarnyboje visą ka
ro metą.

Britai šunis pratins karo pa
reigoms, leis didokas sumas pi
nigų, todėl nenori, kad savinin- 
kai išmokytą šunį greitai atsi
imtų.

Serbai kariauja 
prieš nacius

KAIRAS, Egyptas, geg. 5 d. 
— Patirta iš patikimų šaltinių, 
kad serbų partizanai tęsia ka
rą prieš vokiečius Serbijos ir 
Bosnijos kalnuose.

Partizanai turi daug moder
niškų ginklų, kuriuos paslėpė 
prieš karo pabaigą. Kalnuose 
Veikiantieji partizanei ir šian
dien smarkiai kenkia vokiečių 
ir italų kariuomenei.

Partizanai prisiekė 'tęsti kd- 
vą prieš vokiečius, kol pasta
rieji bus visiškai išnaikinti.

A U JIEihi j
Aną dieną Chicagos Brookfield Zoologijos sodo vedėjai nusprendė, kad 

jau laikas suleisti abi pandas, Mei-Mei ir Mfei-Lan, į vieną klėlką. Vedėjai turi 
vilties, kad pandos įsimylės ii’ panorės sukurti šeimos židinį. iPo suvedimo pir
mąją dieną, pandos turėjo daug malonumo draugiškai apsistumdydami.

Portugalija stiprina 
savo sienas

LONDONAS, Anglija, geg. 5 
d. — Turima žinių, kad Portu
galijos vyriausybė pradėjo stip
rinti savo sienas su Ispanija. 
Prie sienos pasiuntė 50,000 ka
reivių.

Didelį sava kariuomenes gar- 
nizoną į pasiuntė į žaliojo išky
šulio kolanijaši f V Turima žinių, 
kad Hitleris susitiks su Mus-

A :

soliniu Egypto operacijoms ap 
tarti, f', ’

Britai bombardavo 
Gneisenau

J, 4

A , '■

LONDONAS, Anglija, geg. 5 
d. — Britų karo ministerija 
praneša, kad jų aviacija šian
dien labai vykusiai bombardavo 
Bresto uoste stovinčius nacių 
kovos laivus Gneisenau ir 
Scharnhorst.

I

Britų lakūnai nusileido labai 
žemai ir užtikrina, kad jų bom
bos pataikė nacių laivams. Bom
bos buvo nepaprastai stiprios 
medžiagos.

Britai laimės, sako 
tyrinėtojai

NEW YORK, N. Y., geg. 5 
d. — Laivyno, karo ir politikos 
reikalus tyrinėjantieji specialis
tai tvirtina, kad britai laimes 
karą, nežiūrint į dabartinius ne 
pasisekimus.

Hitleris, sako tyrinėtojai, ne
turi laivyno, kups jam atvežtų 
kituose žemynuose gulinčių mi
neralų, reikalingų karo pramo
nei.

Britų aviacija gali pasiekti 
visas vokiečių dirbtuves, tuo 
tarpu Jlitlefio lėktuvai negali 
pasiekti visų britų dirbtuvių.

oTas
Chicagai ir apylinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Debesuotas ir šiltas.
Saulė taką — 5f41; leidžiasi

— 7:33?

VOKIEČIU NĘSUMUŠ, SAKO HITLERIS
Vokietija—stipriau

sia valstybė
BERLYNAS, ,Vokietija, geg. 

5 d. — Vokietija su savo są
jungininkais sudaro daug stip
resnę jėgą, pęgu bet kokia bri
tų valstybių -kombinacija, pasa
kė- Hitleris susirinkusiems reich
stago nariams.

Vokiečių šiandien niekas ne 
gali sumušti, nes Vokietijos ka
ro pajėgumas yra stipresnis už 
galimus kitų valstybių pajėgu
mus.

Jokia pasaulio jėga nepajėgs 
atimti iš Vokietijos visa tai, ką 
ji yra laimėjusi.

Vokietija gamina 
daug ginklų

BERLYNAS, Vokietija, geg 
5 d. — Vokietija šiandien ga
mina žymiai daugiau ginklų, ne 
gu kitos valstybės, sako Hit
leris.

Naciai dės pastangas, kad n 
ateity ginklų gaminimas butų 
dar didesnis ir kad priešai šia
me reikale negautų viršenybes.

Savo kalboje Hitleris nė vie
nu žodžiu neužsiminė apie Jung
tines Amerikos Valstybes, bet 
vartojo^ žodį “demokratiški agi 
tatoriai”, kai kalbėjo apie Ame
rika, v

Naciai susirūpinę 
Antarktiku

■1 i ■

BOSTON, Mass., geg. 5 d.
Iš pietų ašigalio ekspedicijos su
grįžę tyrinėtojai tvirtina, kad 
naciai ir japonai yra susirūpi
nę Antarktika.

Admirolas Byrd ir kiti eks
pedicijos nariai matė prie De- 
ception salos japonų laivelį. 
Jiems teko patirti,, kad nacių 
laivai pasiekė Antarktiką ir ty
rinėja pakraščius karo bazei.

Kiti ekspedicijos nariai tvir
tink, kad britų kkto laivai su
sprogdino horvėgų dirbtuvę, kad 
naciai ja hėpakiliaudotų.

Numušti 4 nacių 
orlaiviai

KAIRAS, Egyptas, geg. 5 d 
— Graikų priešlėktuvinės pa
trankos vakar numušė 4 vokie 
čių lėktuvus, kurie atskridę 
bombarduoti Kretos salos.

Kretos saloje dabar apsisto 
jusi Graikijos vyriausybė ir i. 
jos yra pasiryžusi tęsti Grai 
kijos išlaisvinimo darbą.

Britų karo vyriausybe pasky
rė generolą Freyburgą vyriau 
šiuo j u karo jėgų viršininku Kre 
tos saloje. Jis buvo New Zelan 
dijos karo jėgų viršininku.

Italų admirolas diri
gavo sabotažų

BALTO’.ORE, Md., gieg. 5 
d. — Areštuoti italų juros ka 
rininkai ir jurininkai šiandien 
teismo organams pareiškė, kac 
italų admirolas Lais įsakė su
gadinti uostuose stovinčius lai; 
vus.

Italų attache šifruota telegra 
ma liepė sugadinti laivų maši
nas, bet neliepė gadinti laive 
kiaušo.

Italijos jurininkai buvo pri
versti pildyti savo viršininku 
duotą įsakymą, nes tokios yri 
plaukiojimo taisyklės.

Traukinys įvažiavo 
į namų

NĖW YORK, N. Y., geg. t 
d. — Iš Long Island einąs trau
kinys nušoko nuo bėgių Queenf 
priemiesty ir įvažiavo į dviejt 
aukštų namą.

Namas tapo apgriautas ir su 
žeisti name buvusieji žmonės 
Nukentėjo 18 mėnesių vaikar 
su motina.

Kiti gyventojai išliko sveiki, 
bet buvo labai nustebę, kai pa-

Sienos 
įvažia-

matė, kad jų kambario 
prasiskyrė it kambarin 

| vo prekinis vagonas.

Išsiunčiamiems ati
mami vaikai

KAUNAS, Lietuva, geg. 5 d. 
— Bolševikų valdžios priimtas 
“darbininkų statutas” priraki
na darbininkus prie darbo vie
los ir neleidžia judėti.

Darbininkas, be leidimo per
ėjęs dirbti į kitą fabriką, bus 
skaudžiai baudžiamas. “Statu
tas” suteikia teisę sovietų Ru 
sijos valdžiai perkelti darbinin
kus į bet kurią sovietų terito
rijos vietą.

Perkeliamas darbininkas turi 
teisę su savim pasiimti žmoną 
r vaikys iki 15 m. amžiaus 
Vyresni vaikai nuo tėvų atski
riami.

Įstatymas vaikams 
atskirti nuo tėvų

KAUNAS, Lietuva, geg. 5 d 
— Sovietų Lietuvos valdovą 
vasirašė įstatymą apie vaiki

r 
fc

Milijonas apdraudos 
už 1 minutę i

LOS ANGELES, Cal., geg.
Viėbū milijono dolerii 

tapo apdrausta pirma didžiau
sio pasauly orlaivio skridime 
minutė.

Apdraudos bendrovės pasiža
dėjo sumokėti milijoną dolerių, 
•eigų orlaivis neišsilaikys ore 
nė vienos minutės. Už antri 
skridimo minutę bus mokami 
ūktai 3,000 dolerių apdraudos 
Už sekančias dar mažiau.

Orlaivis kainuoja 2 milijonu: 
dolerių ir yra nepaprastai stip 
rus. Pakels 125 kareivius.

Tikrina jugoslavų 
laivus

NEW YORK, N. Y., geg. { 
d. — Amerikos pakraščių sar
gybos šiandien įėjo į 18 jugo 
slavų laivų ir patikrino ar ne
daromas sabotažas.

Amerikos valdžios atstovu 
noiėjo patirti ar jugoslavų ju 
rininkai yra ištikimi užsienin 
išbėgusiai vyriausybei.

Turėjo pranešimą apie juri
ninkų norą prisidėti prie vokie 
čių sudarytos vyriausybes už
kariautoje Jugoslavijoj. Rado 
laivus tvarkoje ir visi jurinin
kai yra nusistatę prieš nacius. 

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Turkai pasiūlė britams tarpininkauti tarp Irako vyriau

sybės konfliktui likviduoti, bet britai atmetė turkų pasiūlymą. 
Pirmiausia, sako britai, Galiani privalo atšaukti savo kariuome
nę nuo Habanija aerodromo.

— Irakiečiai stipriai laikosi tiktai Rutba mieste, tuo tarpu 
kitose vietose britų kariuomenė dominuoja situaciją.

— Jeigu britams pritrūktų žibalo, tai galėtų naudoti Ame
rikoj gaminamą žibalą, bet trūksta pakankamo laivų-tankų 
skaičiaus.

— Britų atstovai veda derybas užpirkti visą Meksikoje ga
minamą žibalą.

— Britų politiniuose sluoksniuose keliamas nepasitenkini
mas dėl žinių kontrolės. Karo žinias tvarko karininkai, bet n e 
žinių tvaikymo specialistai. Reikalaujama, kad britai žinių pa
ruošimu vestų karą, kaip juo veda naciai.

— Britai pareikalavo, kad dabartinis Irako premjeras pa
sitrauktų. -

— Britai labai smalkiai bombardavo Beniną ir Dema aero
dromus Lybi jo j. s

— Darlanas išvyko j Paryžių derėtis su Abetzu, bet pasta
rasis buvo išvažiavęs Į Berlyną instrukcijoms gauti.

nuo 14 iki 16 metų atskyrimą 
nuo tėvų.

To amžiaus vaikai perimami 
į valdžios žinią ir siunčiami pri
verčiamu budu j mokyklas, ku
rios pavadintos “technikos mo
kykloms”.

Valstybei suteikiama teisė 
disponuoti šiais vargšais iki 24 
metų amžiaus. Sovietų valdžia 
pareikalavo, kad iš miestų bei 
kolchozų jai butų pristatytas 
milijonas vaikų.

Komisarams duotos 
neaprėžtos teisės
VILNIUS, Lietuva, geg. 5 d.

— M. Gedvilas, sovietų komi
sarų tarybos pirmininkas, pasi
rašė dekretą, kuriuo atskiri ko- 
misarai įpareigojami daryti vi
sa, kad butu atliktas 1941 me-7 L

tų planas.
Įsakyme išskaičiuoti visi tru

kumai, kurie pasirodė vedant 
jdnoletka.

Komisarai turi teisę daryti 
ristis pertvarkymus darbo sun
yktuose, bet privalo priversti 
ietuvius išpildyti komisarų pla
nus.

Lietuvoje įsteigtas 
Lenino kolchozas
VILNIUS, Lietuva, geg. 5 d.

— Akmenės valsčiuje įsteigtas 
kolchozas, pavadintas Lenino 
vardu. Į minėtą kolchozą suva
ryta 16 šeimų.

Mėsos ir pramonės komisa
riato aukštu tarnautoju yra pa
skirtas rusas Michail Podiega 
įev. “Lietuvos” bolševikų par
tijos Kėdainių skyriaus komi 
teto agitacijos instruktore pa
skirta A. Davidovskaja.

Laiškas iš Vilniaus į Kauną 
kartais eina 9 dienas, sako ko
munistų “Tiesa”.

Komunistai nepaten
kinti universitetu
KAUNAS, Lietuva, geg. 5 d. 

— E. Grinevskaja, bolševikų 
partijos Kauno miesto instruk
torė,. ima j nagą Kauno univer
siteto profesorius ir studentus.

Ji tvirtina, kad pastarieji ne
nori dėtis į komunistinį darbą.

Universitete esą 2,285 stu
dentai ir 539 lektoriai, bet ko
munistų organizacijos darbe la
bai mažas skaičius dalyvauja.
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APDRAUDA
F

Apdraudos biznis Amerikoje 
nepaprastai padidėjo paskuti
niais keliais metais. Iki depresi
jos žmonės investavo savo 
taupas į įvairias vertybes: 
mis, akcijas ir t.t. Daugelis 
vo į spekuliacijų įsitraukę
galvojo apie didelius pelnus. Į? 
vykęs 1929 metais krachas bir
žoje per kelias dienas pavertė

su? 
bo-r 
bu?

ir

nių biedniokais. Tai buvo ypa? 
tingi . laikai, kada tūkstančiai 
žmonių turėjo pradėti “iš pau? 
jo“ gyventi, nes jie prarado vis? 
kų, kų buvo įsigiję.

Depresija daugeli pamokino. 
Daugelis persiorientavo ir pra
dėjo į dalykus žiūrėti visai iš 
kitokio taškaregio. Įvykio savo? 
tiškas visų vertybių perkainavir 
mas. Kas buvo laikoma 
geru dalyku, tas nustojo 
vertės.

sutaųpų arba nusipirkę vertybės 
popierių.

Bet štųi bankai pradėjo 
smukti, vertybės popieriui yisiš? 
kai nupigo. Tai buvo toks su? 
krėtimas, kokio Amerikos žino? 
nes seniai bebuvo turėję.

Tačiau ir depresijos metais, 
kai ekonominiame gyvenime 
vyko persiorganizavimas, pra? 
dėta pastebėti vienas dalykas: iš 
v|sų finansinių Įstaigų apdrau? 
dos kompanijos, palyginti, visaj 
neblogai išsilaikė. Tik labai ne? 
didelis nuošimtis apdraudos 
kompanijų nutraukė biznį.

Tai buvo didejis pliusas 
draudos kompanijoms. Jos 
jo pasitikėjimų žmonėse, ir 
blogais laikais jų biznis prade?

ap

labai 
savo

Apskaičiuojama, kad įvairios 
apdraudos kompanijos yra iš? 
davusios apie 42,000,000 polisų. 
Apsidraudimas siekia 28 bilio-

neta?Iki depresijos žmones 
bai tepaisė apsidrausti. Jie jau
tėsi labiau saugus. Jei ir nelai-

dalius Amerikos skolų.
Tie keli skaičiai parodo, koks 

milžiniškas biznis yra apdrau- 
da. Joks kitas biznis su tuo ne-

rupinę: turėjo banke šiek tiek

7-ti Metai Skersai Vartų 
Nepamirškit Užeiti P3š! • 
/PETE YOUNG

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

83 ir Kean Avė., Willow Springs 
Priešais Tautiškų Kąpinių Vartus.
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BIRŽELIO

Tai nėra atsitiktinas dalykas, 
žmones vis labiau ir labiau pra.- 
deda suprasti, jog ųpdrauda bu.- 
linai yra kiekvienam reikalingi. 
Ir šiandien ji yra labiau reįkp 
Iinga, negu kada nors. Mat, mes 
gyvename tokiais laikais, kada 
su bile vjenu gali atsitikti vie
nokia ar kitokia nelaime. O kn.- 
da nelainiė atsitinka, tai tada 
žmogui kur kas svarbiau yra 
turėti materialę pagalbų, negu 
užuojautų, nežiūrint, kaip toji 
užuojauta gali būti gili arba 
nuoširdi.

JAUNIMO
PIKNIKAS
SUNSET PARKE

• ' t—-• " ■ * 1 ---------

lykai gana brangiai atsieina, 
Faktai rodo, jog apsidraudi

mas iš y’ąo yrą geras mvest- 
mentas. Juo Įątiąu yra gerai 
investmentas apsidrausti nuo li
gos. Todėl visi iiayiąi į:rįsid&ki 
te prie vajaus/ kuria dabar ei
na. Paraginkite savo g-mines, 
draugus ir pažįstamus stoti į 
draugijų. Jei tarp savo pažįsta? 
mų žinote tokių, kurie norėtų 
į draugijų įsirųšyli, tai priduo? 
kitę jų vardus ofisui. Tuo budy 
jus dvigubai pasitarnausite, — 
ir naujam nariui padarysite ge- 
rų (apdrausite jį) ir padėsite 
draugijų ugdyti.

irgi yra savo rųšei apdraudos 
įstaiga. Jos nariai yra aprūpina
mi pašalpa, kai suserga, jp po
mirtine, kai numirštų.

Patyrimus rodo, kad geriauąi 
musų organizacijos prieteliai y- 
ra vienu ar kitų laiku nelaimės 
ištikti nariai. Kai tuos narius 
užklumpa ligos, tai jie tada 
pradeda suprasti, kaip svarbų 
yra priklausyti tokiai organiza
cijai, kuri teikia pašalpų ligoje. 
Jie tad# pradeda suprasti reik
šmę to posakio, kad °kas duo
da laiku, tas duoda dvigubai’*’. 
Taip, sutelkimas pašalpos tada, 
kad’i ji yru re kalingiausja, rei
škiu dvigubų patarnavimų.

O juk nėra reikalo np aiškin
ti, kųd ligoniui pinigai yru k|- 
bai reikalingi, DPK tpn|<a t.urėĮi

kas žipogus neturi. Pavyzdžiui, 
’igoųiui ypa rųikąllnga daktaru 
priežiūra, vaistai, o dažnai net 
tenka trumpesnį ar ilgesnį laį-
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ĮVAIRIOS ŽINIOS Joniškiečių Kostiu 
mii Kalina

Ji Ų i *1 v -ar rs* ; •

Portugalija tikisi 
likti laisva

2YICHY, Prp.pcu^ija, geg.
d, -t- Par.tug&lų diplomatai tvir
tina, kad jų valstybę turės ga? 
imybės išlikti1 laisva.

Jie mflho, ' Hitleris ne 
pi’s pprtųgalijos, jįel |r tuo at 
Vėju, jeigu jis okupuotu Ispa-
mjų. v L

l'ųrtugąįija 1 nęląktų nepri-
Iflausųipj bes, jeigu britai dėtų 
pastangas ją okupuoti. Tąda
vokiečiai pasiųstų savu karb jė
gas ir jų užimtų.

mų Balius Gerai

Buvo Dąug Publikos

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų
Biuru

ir

JADVYGA GRICAITę 
OPERŲ PROGRAMOJ 
Dainuos Women’s Ctabe, 

Gegųžps 10.

Raih, J, Orkaite,
P-lę Jadvyga Gricaitė, kolo

ratūra soprano, žymi d»ininiu- 
kė-autorp, ir Juozo Budrijio ra? 
dio programų artistė, stropiai 
rengiasi prie įspud ngo opero« 
progrgmo, kuris įvyks geg. 10- 
tų dienų, 8:30 vai. vak., Chica
go Women’s Club Teatre, prie 
Michigan Avė. ir 11-tos gątvės.-

P-lė Gricaitė kartu su didele 
grupe žymių artistų-dainininkų 
perstatys įvairias rinktines sce
nas iš garsiųjų operų. Išgirsipie 
jų dainuojant i^ .tragiškos >ope
ros “Lucia“y garsųjį sekstetų,ir iO&įJL Vily 
Pons, pasauline koloratūra sop
rano šių rolę tankiai dainuoja.

Techniškai ši opera yra vic- 
pų iš sunkiausių sudainuoti, nes 
reikalauja aukščiausio išlavini
mo balso, bet p-lė Gricaitė pasi? 
i.l>i, jog ji jų išpildys tikrai ar
tistiškai. Lsąme girdėję p-lę 
Gricaitę dainuojant operų “Ri- 
goletto“ kelis sezonus atgal sij 
uirmaeiliais operos artistais, to
dėl ir šis programas bus žymus 
ir patenkinantis.

Su Kostiumais, Orkestru.

lifarini
BUPAPLšTĄ^, Vengrija,

2 d—Naujai įsteigtų Kroatijos 
valatybė yra grynai Intalitarinė* 
Vyriausįųja v’aiatyb^i galva yra 
tarprislas Ąnte Paveik, Valsly? 
bės vietas guli,užimti tiktai iš* 
tikimi ustaėi agentai.

Dar alšjdai nemiatatyįo^ nau
jai sukurtos valstybės sienom, 
bet manomų, kad apims penkk 
milŲonu^gyyeptojų, žydams ir 
kitiems Ims aprėktos teisės. Vis
kas tvarkoma faštaiiskaU pa
grindais.

Vįsi Eetuvjai yra kviečiami 
atsilankyti, nes vaidinimas bus 
surengtas su puikiais kostiu
mais, orkestru, choru ir 1.1. Kas 
tik myli operų, gerų dainavimų, 
’ošimų ir muzikų, tikrai praleis 
įspūdingų vakarų šiame paren
gime. Kartų su p-le Gricaitė 
taipgi dalyvauja Jean Fardulli, 
baritonas, ir Manuel Barbumis 
tenoras, abu iš CJiicagos Operos 
kompanijos.

Išgirsite rinkt’nes ištraukas iš 
Šių operų: Gavallerii Rusticaną, 
Pagliacci, La Boheme, Sivjlijos 
Kirpėjo, La Juive, Lohengrin ir 
Lucia. Bilietai $1.10 rezervuo
tos vietos ir 55c. nerezervuotos. 
Dėl bilietų šaukite YARds 0523.

Šia proga norime priminti, 
jog p-lė Jadvyga Gricaitė jau

’.t /

Areštuoti Utenos

Joniškiečių. Labdarybės 
Kultųros ĘJIubu balius su pro
gramų įvyko pasekmingai.

Kliubietė M. Miravičienc ir 
Norkienė padainavo ląbųi vy? 
kūgini keletu liaudies daine
lių,

Vaidiiio Originalį Veikalą
Nežinau nei kaip pgyadintį 

vaizdelį su didžiuoju kunigai
kščio Gediminu ir Laisva Lie
tuva — “duetas”.

(gimimo rolę (raidhio J. 
Klevlnska^ gi Laisvos Lietu
von rolę, — p-lė —X,

Vaizdelis išėjo gerai- Pub
likos buvo daug, bet galėjo 
būti daugiai Visi linksmai 
leido laiką ir daug šoko. Kliu- 
bm liks kiek ir pelno.

^ekmadienL gagnžės 11 d,, 
KJinho Fęgnliaris m.ėn. susi
rinkimas, Pradžia 1 vai. po
piet,, Ho|lywood syet. Prašo
me visus laikų susirinkti.

13. VaiMunas,

KAUNĄS, Lietuva, geg, 4 d 
— Keli Utenos gimnazijos gim- 
nazisfai nunešė kebas žvakutes 
ir užžiebė ant žuvusių už Lie
tuvos laisvę kalių paminklo.

Rytojaus dienų gimnazijom 
atėjo GPU agentai ir pareika
lavo, kad jienisf-išduotų 10 gim
nazistų, Gimnazistai1 nuvyko į 
policijų ir ten Luvo suimti.

Visus šuiintfeosius gimnazis
tus smąrkįai ^kankino.1 -Devynis 
gimnazistus-'•■ už poros savaičių 
paleido, bet • vieno likimas ir 
šiandien nežinomas.

ST. LOUJS, Mo;, geg. 4 d. -- 
Lakūnas Lindbergh pareiškė, 
kad Amerika šiandien nėra pa? 
siruošusi sumušti nacių.

Amerikos aviacija yra žymiai 
silpnesnė ir nacių nepajėgs su? 
mušti, todėl ir neverta ruoštis 
užsienio karui.

Lakūnas mano, kad Anglija 
yra pralcšusi kara ir visos Ame
rikos pastangos jai padėti yra 
bergždžias darbas. J|s tvirtina, 
kad nepasiruošusi karui Ame
rika yra stumiama į karų.

raštt

Operacija p. B.

turi nemažai tokių narių, kurie 
jau spėjo vienokioje ar kitokio
je srityje pasižymėti. Mes jų 
pastangas turėtumėme parem
ti. I • ■ f . ' . * .

Teikia Žinias Apr Paren- 
gimus,

“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų tofęrmącijų Biurų

Draugijos, Rimbai ir visą 
kips įstaigos prašomos praneš
ti “Naujienoms” dienas savo 
parengimų, Taipgi j r rengėjai 
pirm samdymo svetainių, pra 
šome kreiptis į •‘Naujienas” 
kad nesusidurti su kjtais pa 
reųgymaię įr išvengti ųepagęi 
liaujamos konkurencijos. Ši 
patarnavimų “Naujienos” tei 
kia nemokamai.

MABQUETTĘ PABK. — P-a 
Barbora Stimgienė, žmona p. 
Gep, J. Stungio, guli šv. Kry- 
žjųys ligoninėje, kur jai buvo 
padaryta sunki vidurių ope- 

guli kambaryjeracijų. Ligone 
No. 201.

rodos,
mi.

P?s Stungis 
jas Drovers 
Ashland, ir gyvena
6916 So. Washtenaw

yra tąrnauto- 
anke, 47th ir

avė.

Piknikų Rengėjams
,•< )J_----- --- -----—

Piknikų rengėjai pasirūpinki
te gauti pęrmitų iš federalės 
valdžius gėrimąms pardavinėti. 
Ųž tokį perimtų (vienkartinį) 
—• reikia mokėti $2.50, Neturin
tiems permito ajaus pardavėjai 
negalės pristatyti alų. Toks yrą 
patvarkymas. Todėl iš anksto 
apsirūpinkite perimtu.

Jqs, Leppų,

Naujienų Pavasarinis

Sekmadienį,
Gegužės 25, 1941

JJJIERTY DARŽE 
Willow Springs, III

—SAVAITRAŠTIS-

“ARGENTINOS
LIETUVIU 
BALSAS”

U.

“A. L Balsas'
Casilla de Correo 303, 

Buenos Aires, Argentina

? AR ŽINOTE KĄ :
■■ RAŠO ■
i “KELEIVIS” i

pasislėpę
savo
jį į

žmonės
jis niekam nepa-

nesibijo teisybę

Ar žinai, kodėl vieni jį gi
ria, kiti keikia, bet visi mėgs
tą. jį skaityti?

Net kunigai 
studijuoja, nors 
jonims draudžia 
paimti.

“Keleivį” 
dėl to, kad 
taikau j a ir 
skelbti.

Žmonių mulkintojus ir ap
gavikus jisai lupa be jokio 
pasigailėjimo.

Be to, jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių pąveiĮcslų ir ži
nių iš viso pasaulio.
Kainuoja tik $2.00 metams.

Adresas toks:

KENOSHĄ, WIS.
Kenoshą Lietuvių Kultūros 

Draugijos susirinkimas įvyks 
gegužės 7 d., 7 vai. vakaro, p- 
ios Poteliunienės namuose. Visi 
nariai prašomi susirinkti, nes 
turėsime svarbių* reikalų aptar
ti. Ypač svarbu aptarti reikalai 
pikniko, korį rengiame drauge' 
su waukeganiečiais, Mes turime 
pasistengti, kad tas piknikas, 
butų kiek galima sėkmingesnis.

VK. ‘Rodavičienp

DOCTOR’S AM AZING UQUID
GREAT SUCCESS FOR

SKIN TROUBLES
(extemally caused)S. A. metams kainuoja 

Pusantro Dolerio
Galima išsirašyti per “Nau
jienas“ arba tiesioginiai, 

adresuojant:

PRAISED 
FROM 

COAST 
TO 

COAST!
No matter what you’ve tried wjthout 
success for unsi^ntly surfacepimples, 
blemishes ai)d aipiilar skin irritations, 
here’s an amazingly successful doc- 
tor’s formula—powerfully soothing 
Liauid Žemo—which quickly relieveė 
itening soreness and starta nght in to 
help naturp promotė FAfiT Deajįng. 
30 years cpntinpojus success! Let 
Zemo’s 10 different marvelously effec- 
tive ingredients help YOUR ęl&V 
Also ointment form. Severe casea 
jnay need Ęxtra Strength ^emo.

C 253 Broadway 
į SO. BOSTON, MASS. j

1 "l. 1 ’ ■ 1 I .......... "J " 11 ■ "M ' 1 . .... I1’.1"!1 'U. i

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di
džiausia lietuvių organįzacija. Tai lietuvių 
apdraudos tvirtovė Amerikoje. Tai lietuvių 
bręlybės frątprųale orgąnizacija. SLA trokštą 
dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais vienon didelėn ir gražion šeimy
nom Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau
jiems nariams priimti.

Susivienijįimas iš apdraudos nedaro sau pel
no, todėl Sųsįvįenijime apdrauda yrą pigesnė. 
Bet Susivienijimas teikia lietuviams (jaučiaus, 
neęų ąpdrąudą. Susivienijimas veikia kultū

rinėje ųirvąje, stiprina lietuvybę Amerikoje ir rupinąsi bendrais 
lietuvių reikalais.

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

307 West 30th Street, New York, N. Y.

MADOS

mėgsta

jį 
parapi- 
rankas

visa
No. 4743 — Pavasarinė suknelė. 

Sukirptus nperns 12, 14, J6, 1B ir 
20 colių.

Nprint gauti viftug gr dau
giau virš nurpdytu pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan**

-r

JACK SW1FT

tepka trumpesnį ar ilgesnį la|- pagos Lietuvių Draugijai. Taigi, 
kų ligoninėje praleist-. Q tie dų- |kaip matote, musų organizacijų

'.'UliTO

Ą GUARD AĘUĄXĘS VKSIU^ęE AN
• NęTANTsr JAętf šgizęs Ht$ rav $un 
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HANDS 
U Pi

v
l5|Į mierą ir Afi
šavo vardą pa

lą, Klekyfam py
15 Gw- 

tę pasiųsti* pinigus arpą paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Patięrp P®pU P?® 
So. jtalsted Šį., Chięągo, Jll.
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Iš Pietų Amerikos
“PIETŲ KRYŽIAUS” ŠALIS

Apsaugos Galva

Brazilija — viena didžiausių 
pasaulio valstybių. Jos teritori
ja užima 8,560,000 kv. klm. 
ploto, kuriame gyvena 49,500,- 
000 žmonių ir vienam kv. klm. 
atitenka po 5.8 gyventojų. Tai 
labai retai apgyventa šalis, bet 
jos prieauglis kyla nepaprastai, 
nes prieš penkiolika metų Bra
zilija teturėjo tik 30,000,000 
žmonių.

“Pietų Kryžiaus” šal’s (tų 
vardą ji gavo dėl to, kad ten 
matomas “Pietų Kryžiaus” 
žvaigždynas, kuris 22 žvaikž- 
džių vainike sudaro Brazilijos 
valstybinį ženklą) užima dides
nę pusę viso Pietų Kontinento 
žemyno. Didžiausi Brazilijoje 
miestai: Rio de Janeiro — 2,- 
350,000 gyv., Sao Paulo — 1,- 
500,000, Recife —- 635,000 gyv., 
Bahia — 417,000 gyv., Porto 
Alegre — 364.000 gyv., Bello 
Horizonte — 200,000 ir Santos 
— 150,000 gyventojų.

Pirmieji Braziluos šalies šei
mininkai buvo “Tuppi” indė
nai. Vėliau jie sklaidėsi atski
romis giminėmis, mišo su įvai
riausių tautų ateiviais, pasiva
dindami Paulistų, Mameliukų, 
Gaušų ir Kariokų vardais. Dar 
vėliau šios giminės sudarė ben
drą “Brasilleiro” tautą, nors 
atskiri sričių pavadinimaį ir 
pasiliko buvusių giminių var
dais. Didelį gyventojų procentą 
sudaro tamsiaodžiai .. negrai 
ir mulatai. Jie kilę iš Afrikos 
ir Brazilijon buvo įvežami ka’p

Nuostabi Knyga Apie 
Dusuli-DYKAI

Dykai * knytra, tik ką i M JUM. Iškelia laba) 
svarbių žinių dusuli^ bei brianM^lio koaulio 
aukoniK PraAyklte kopijos SiantHen, Jei du
sulio antpuoliai trurdo miegą. silpnina—Jei 
sunku dūsuoti—jei kosi Ir AnlokAtl. Net ir 
Jei butum per metus kankinęsis ir bevilties 
išgyti. įsigykite šią knygą. Ji atidarė palai
mos duris tūkstančiams—ji gali tai padaryt! 
ir Jums i Nesiųskit pinigų. Nėra prievolių. 
Nuostabiai puiki knyga teks Jums visiškai 
dykai. Nežiūrint kur gyveni, rašyk šiandien. 
NACCtR 8319-S State Life Bldg., 
Indianapolis, Indiana.

“fiyvoji prekė”. Turtingoj* 
(portugalų ir ispanų kilmės) 
faziendieriai, per ilgus metus 
buvo fak lėnaisiais krašto val
dovais. Didžiules, neapmato
mas fazendas apdirbdavo per
kami vergai, su kuriais jų šei
mininkai elgdavosi daug žiau
riau negu su gyvuliais. Jie bu
vo traktuojami ne geriau, kaip 
už pinigus įsigyjama prekė. 
Šiurpias tos vergijos dienas dar 
ir dabar pas'baisėdami pris’- 
mena senesnieji krašto gyven
tojai. Ir dabar Rio dc Jane’ro 
mieste eina tie komerciniai 
laikraščiai, kurie pailiustruoja 
vergų prekybą tokiais skelb - 
mėliais: “Parduodama graži 
juodaodė mergaitė, 17 metų 
amžiaus. Mokanti įvairius 
smulkius namų darbus. Kaina 
400 milreisų”. — “Parduoda
mas 16 metų berniukas negras, 
mokaut’.s siuvėjo amatą. Net i- 
ri ydų ir kitų blogų prig’mtieš 
požymių, tai galiu patvirtinti 
ir pardavimo dokumente...” —■ 
“Išnuomojamas tarnas, tinka
mas lauko darbams. Kaina lik 
15 milreisų mėnesiui”. — “Par
duodamos dvi tamsiaodės mo
terys, sugebančios namų ruo
šos darbus...” — “Pabėgo tam
siaodis su tokiomis žymėmis: 
mažas, kreivakojis, biauraus 
veido ir labai darbštus...”

Tokiais “komerciniais” skel
bimais mirgėjo brazilu] spaudi 
tik prieš keliasdešimt melų lai
ko. Jie pakankamai vaizdžiai 
iliustruoja tuolaikinio žmogaus 
— vergo padėtį amžinai saulė
tojo atogrąžų ir gamtos egzoti
kos šalyje — Pietų Amerikoje. 
Kilmingieji Pirėnų aristokratai 
vadinami: patrao, dono. grando 
senhoro ir kitokiomis, “malony
bėmis” išdidžiai krovėsi milijo
ninius turtus, o vergai “kapito
nų”’ priežiūroje, kepė atogrąžų 
saulės kaitrose ir masiškai ny
ko, ne vien nuo sunkių gyveni
mo sąlygų, bet ir nuo karšto
sios saulės, malarijos, drugio; 
nuo kraują nuodijančių “bišių”

NAUJIEM V-ACME Telephoto
Lordas Beaverbrookas, 

buvęs Anglijos orlaivių pro
dukcijos ministeris, dabar 
paskirtas Valstybes Min išta
riu, kurio žinioj bus visa 
Anglijos karo gamyba.

FOR NEW

PACKARD - CHRYSLER - PLYMOUTH
3451 

Archer Avė.
Tel.

VIRginia 
2332

4030 
Archer Avė.

Tel.
VIRginia

1515
BALZEKAS MOTOR SALES

“U WILL LIKĘ US”

VVASHINGTON PAVEMENT PATTERN 2799
No. 2799 — Iš šmotelių susiuvinėta lovatiesė

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 2799 |
| 1739 So. Halsted 8t, Chicago, HL

| čia Jdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzd) No.-------------

' Vardas ir pavardė--- ----- ----- --------------------------- ----------------------------- I
I
1 Adresas..................  -.........------------------- ---------------------------- I
Î Miestas ir valstija...—..---------- --- -------- ----------....--------- -------.---- ,----- - |

ir sunkiai įsivaizduojamo skur
do...

Tą sunkią Brazil jos žemojo 
luomo gyventojų padėtį sušvel
nino ir niekinamam vergui su
teikė žmogaus vardą 1888-j i 
metai. Jie atėjo su Laisvės ir 
žmoniškumo švyturiu rankose, 
kuriuo akinančiai nuskaidrino 
vergo būtį.
Sao Paulo — Brazll jos ekono

minio gyvenimo centras
Brazilijos kraštas yra pada

lintas į 22 askiras valstybes, 
vadinamas estadais. Kiekvienas 
estadas turi atskirą intervento
rių, kuris tiesiogiai priklauso 
nuo federalinės valdžios prezi
dento. Tai panašu į Jungtines 
Amerikos Valstybes. „Brazilija 
net ir vadinama: Estados Uni- 
dos .do Ęrasil Jungtines' Bra-k 
zilijos Valstybės.- ' ą i? ■ <;

Ekonominiam šaličs gerbū
viui reikšmingiausias yra Sao 
Paulo Estadas. Jis užima 245,- 
000 kv. kini, ir turi 9.500,003 
gyventojų, čia daugiausia išsi
plėtusi pramonė ir našiausias 
žemės ūkis. Pagrindinis žemės 
ūkio produktas — kava. Šitas 
Pietų žemyno ■ kampelis pir
miausiai sutvirtėjo ekonomiš
kai ir kultūriškai. Geografine 
padėtis yra palanki europie
čiams ir todėl čia yra daug įsi
kūrusių net šaltųjų Europos 
kraštų ateivių. Sao Paulo mies
te ir krašte įsikūrė daugiau 
kaip 30,000 lietuvių — išeivių, 
kurie beveik visi iš paskutinės 
1926—29 metų emigracijos, ša
lia labai gausių kavos fazendų, 
taip pat išsiplėtė ir medvilnės 
augintojų plantacijos. Medvil
nės augintojų kolonistų pasi
taiko ir lietuvių, susikūrusių 
neblogus ukius ir gražiai gy
venančių toli nuo nutautėjimo 
centrų — miestų.

Žemės ūkis ne tik Sao Paulo 
estade, bet ir bendrai Brazili
joj yra labai pelningas. Visa 
tai įrodo net ir tie negausingi, 
pavieniai žemes ūkiai, kuriuos 
lietuviai kokiu nors budu pajė
gė įsigyti ir juose įsikūrė.

Nekalbant apie didelį pelną, 
kurį duoda kavos, medvilnės, 
bananų plantacijos, taip pat ne
blogai verčiasi kukurūzų, pu
pelių, tabako, ryžių, kviečių, 
maridiokos, cukrinitj nendrių ir 
bulvių augintojai. Be aukščiau 
suminėtų čia puikiai tarpsta ir 
kiti tropikiniai augalai.

Nors ir labai auga ir plečia
si Brazilijos žemės ūkis, bet ir 
dabar dar yra milijonai ha. 
žemės plotai, kuriuose klesti 
tankiausi atogrąžų miškai. Ir 
juose kada nors sužaliuos ka
vos pupelės ar baltuos minkš
toji medvilnė.

Brazilijos lietuvių kolonija 
žemės ūkyje

Kalbant apie žemės ūkio 
reikšmę ir naudą Bražilijos

valstybei, prisimintina, kad ši
tas klausimas yra pats aktua
liausias ten gyvenančių lietuvių 
tarpe. Nors ne kartą buvo įro
dyta nepaprastai didelė reikš
mė ir nauda, kuri butų įsistei
gus atskirai lietuvių žemės 
ūkio kolonijai, vis dėlto šis 
klausimas iki 1939 metų karo 
tebuvo tik' žodinėje stadijoj.

Bet ar galima pamiršti tai, 
kad ten. gyvenančių tūkstančių 
lietuvių padėtis diena iš dienos 
sunkėja ir virsta nebepakelia
ma? Juk šimtai ir tūkstančiai 
tautiečių ten yra sulindusių 
drėgnuose požemiuose, neina-, 
(ančių šviesesnės dienos ir be
nustojančių tikėti skaidresne 
viltimi...

Skurdeiviška Brazilijos lie
tuvių darbininkų būklė tęsiasi 
jau ne vieneri nietąi! O mačiu
siam ir teisingai padėtį verti
nančiam —, aišku, kad tereikė
jo tik šiek tiek kreditų (pa
skolos) ir gabių, taurių organi
zatorių. Tokių “smulkmenų” 
trūkstant, ten gyveną tūkstan
čiai tautiečių pasmerkti ne vien 
lik vilkti pilko gyvenimo skur
dą, bet ir prarasti lietuvio in
dividualumą, tą vienintelį jiems 
pasilikusį turtą — lietuvybę.

Čia, Tėvynėje, mes kartais 
guodžiamės sunkiu gyvenimu, 
nepagrįstai verkšlename i. 
klausantis tų aimanų, kartu 
prisimenant lietuvių — emi
grantų būklę, tenka tik liūdnai, 
liūdnai nusišypso! i. Kas maįė 
tuos lakstančius lietuvių prira
kintų ištisomis dienomis prie 
sunkaus fabrikų darbo, su
pranta tą nepaprastą skirtumą 
tarp laisvojo ir lietuvio-išeivio. 
Ramaus budo lietuvis išeiv’s, 
lyg darbo jautis įsiręžęs tempia 
savo sunkios dalios vežimą, 
dažnai taip iki karsto nesu
laukdamas šviesesnės dienos.

, .jnev1-
Daug musų išeivįų prakeikė 

lą savo gyvenimų ^valandą, kąi 
jie išgirdo žodį ^emigracija”. 
Jie jau .dešimt ar jaugiau me
tų neša skurdžiaus ^bedalio naš- 
tį ir savomis .-jėgomis jau ne
besitiki išbristi iš sunkaus gy
venimo klampynės.. .Nugrimzdę 
visiškon apatijon, -užuiti, sugu
rę dvasioje, argiojie,pajėgs iš
laikyti ir busimoms kartoms 
perduoti bent vieną lietuvį? 
Fabrikuose jie virto robotais, 
mašinų dalimis, ir jiems terūpi 
duonos kąsnelis.

Ar keista jiems girdėti apie 
patriotizmą, tėvynę, gimtos’os 
jų kalbos meilę, savą spausdin
tą žodį. — šitie klausimai 
jiems “nebesuprantami”...

Tikrai sunku žiūrėti į tuos 
skurdo sugraužtus tautiečių 
veidus, nes tie lietuvių išeivių 
vargai nėra tokie ryškus, tokie 
jaudinanti, kada apie juos tik 
girdi ar skaitai laikraščiuose, 
bet nematai savo akimis.

Taip. Tie šimtai, gal net tūk
stančiai, lietuvių tikrai pa
smerkti juodai, materialinei 
pražūčiai! Jie savo jėgomis kad 
ir su dideliais gabumais, neiš- 
sikas į laimingesnį rytojų. Jų 
sunkus fizinis darbas apmoka

mas po 2—300 reisų valandai, 
|<as — lygu 10—15 liet, centų. 
Gausių šeimų padėtis dar tra- 
giškesnė.

Nekalti jie, kad pasiduoda 
tai baisiai rezignacijai, merde- 
jimuį ir be pasibaisėjimo žvel
gia į gausų priaugančios kar
tos išsigimimą. Ar jie norėtų 
sugrįžti į Tėvynę? Taip jų di
džiausias troškimas, svajonė. 
Jų širdžių malda.

Brazilijos lietuviai yra dau
giausia žemdirbių, ūkininkų 
vaikai. Jie ir svajoja grįžti prie

žemės darbo nors ir svetimoje 
šalyje, nes žemės ūkyje jie 
lengviau nugalėtų materialines 

^negeroves ir išsaugotų priau
gančią kartą nuo nutautėjimo. 
Jų užguitose širdyse dar ruse
na nenuslopinta meilė savo Tė
vynei, bet reikia taurios pagal
bos rankos, kad tas švyturėlis 
neužgestų amžinai, žemės ūkis 
juose dar išgelbėtų žmonišku
mą ir lietuvybę.

Sunki laimes ieškotojo lietu
vio dalia. Karti ir nepavydėti
na jo duona... .

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. CRAWF0RD 0619

— Pilnai Apdrausti —

STfcMGHT BOURBON WHISKEY—9Q PROOF • SCHENLEY DISTILLERS CORP_ N. Y. G

Į TurtasVirs$5,500,000.00
I 0
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- Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų 
MOKAME DIVIDENDŲ 3^%

VISI TELEFONAI:
ATLANTIC 4290

DYKAI Aprokavimas
NEREIKIA NIEKO (MOKĖTI, 

36 Mėnesiai Išmokėjimui. 
Tikra lietuvių kompanija.

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

Atrodykite Metus Jaunesni 
NATŪRALIAI ATRODANTI

LOAN ASS0CIAT10NofChicagoitJU 
JUSTIN MACKIEVVICH, Pres. 
4192 Archer Avenue

VIRginia 1U1

SOUTH CENTER PLUMBING & 
HEATING SUPPLY GOMPANY

6 West Garfield Blvd. s^t^ir^sTst >

Ką Jūsų Sūnūs SKAITO?
, ‘ ♦ * i* •

Ar seka jis lietuviškąjį gyvenimą? Ar žino kas dedasi tarp lietuvių?

PASKOLA8 H Vitu UPĮ išmokėjimais 
nuo 5 iki 20 metų.

MUTUAL FEOERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
Mokame 3^% Dividendų 

2202 W. Cermak Rd. CanaI 8887 
Ben. J. Kazanaųskas, Sec.

™™ss $1,000,000.00

SABERGMAN
1524 W.63rd-ST.Z^
TF.l.PRbSPECT 3440

CORNER 63RD & JUSTINE.
Southside Mcmber df Associated

- - Paint Stores.
BERGMAN’S PAVASARIO 

IŠPARDAVIMAS
malevą, sienų popieriaus ir langu fieidų. 
Ateikite J didžiąja krautuvę prie Justine 
gatvės kampo ir gaukite dykai sienų 
popieriaus paVyzdinj knygą. Dekoruokite 
dabar—mokėkite vėliau pagal BERG
MAN’S naujuoju Eengvaus Biudžeto pla
nu. 10 savaičių mokėtis. Ateikite ir pa
klauskit smulkmenų.

Sienų popierių nutrimuoja dykai. 
PRISTATYMAS DYKAI 

Esfl-A-Bee vidaus žibanti balta ir visos 
naujausios spalvos virtuvėms ir maudy
nėms maleva.
Ess-A.Bee Fiat Maleva luboms ir miega
mosioms balta ir 12 epai. Ess-A-Bee 4 
valandų varnl&as gerai dėvisi ir nesidė- 
mėja baltai vandeny. ftf

GALIONAS * I
Popierių Valyklis arba H. R. H. po Be 
Atdara antradieniais, ketvirtad. ir Že&ta- 

cjieniais iki 9 P. M.
Tel. PROSPECT 3440

Visose Vaistinėse ir 
Smulkmenų Krautuvėse

Dantų Fleitai

$35

10 MĖN. MOKĖTI ri A r n 
Pinigų grąžinimo ga- V II h Į 
rantija. Denturos da- Y J| . . 
romos tiktai gavus už- U r? 
sakymą ir nuo formų ®35
padarytų laisniuotų . . . 
dentistų Apkain.
----------------------------- Nemok.
Pleitai 
Pataisomi $1 Hejna Bros

Lawndale Deniai Lab.
30 N. DEARBORN—Kamb. 806 
Atdara iki 6 v. v., antrad. ir 

Ketvir. iki 7 v. v.
3945 VV. 26th—Antras Aukštas
1724 S. ASHLAND—2-ras aukš. 

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

Sekm. 10 iki 4.

Jei jis skaitys JAUNIMĄ, jo santykiai su viskuo lietuviška bus tamp
rus. JAUNIMAS rašo viską apie lietuvius ANGLŲ KALBA, kad jauna
jai kartai butų lengvai suprantama.

Šiandien, kada visi lietuviai 
įsijungę darban pavergtos tė
vų žemės labui, svarbų, kad 
musų jaunoji karta janje 
dalyvautų.

Užrašykite JAUNIMĄ savo Simui 
ar dukterei—JAUNIMAS jiems ^ 
patiks. I
JAUNIMAS METAMS TIK ..............~ |

I
I
I
I
I
I
I
i
■ 
i
i

PRISIŲSKITE ŠIĄ ATKARPĄ IŠPILDYTĄ SU $1.00

JAUNIMAS,
1739 So. Halsted Street
Chicago, Illinois.

Prisiunčiu vieną dolerį ($1.00) už kurį pra
šau siuntinėti JAUNIMĄ per vienus metus se
kančiai; . ■ , , * ‘ Y * i V ’

Vardas, pavardė..,,........... ............ ...... .... ..... ............
Gatvės adresas ........................................................
Miestas ir valst........ ........... ..... .......... ..... .................

RYTINE RADIO 
VALANDA

— iš stoties, —

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vaL vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus (domius 

praneiimus.
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NAUJIENOS
ThK Lithajanian Daily’ New&

Published Daily Except Sunday 
Ihe Lithuanian News Pub. Co., Ine.

17& Šouth flal^tea Street 
Tėlėphone CANal 8500.

Subsėription Rates: 
$6.00 per year in Canada 
$6.00 per year outside of Chicago 
$8.00 per year in Chicago 

3c per copy.
Entėred as Sėcond Clašs Mattėr 

Marčh 7th 1914 at the Post Office 
of Cnicago, Ui., under the act 6f 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kašdi’ėh, išski
riant šekinhdiėnius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted Št.» 
Chicago, 1H. Telefonas Cdn&l 8500.
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Užsakymo kaina:
Chicago j e—paštu:

Metams r.----------------------
Pusei mėtų---------—
Trims mėnesiams ----------
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Pusei tnetų 3.25
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Balkanų karo balansas
Mūšiams Balkanų pusiausialyje pasibai^tiš, vbkieč&i 

ir britai bando apskaičiuoti savo ir priešo nūpstblius it 
surasti^ kiek kuri pusė pelnė arba prakišo, iiitleris sa
ko, kad jisai tą karą laimėjo palyginti nedidelėmis jėgo- 
rfiis ir pigia kaina. Užmuštų vokiečių kareivių esą tiktai 
įOOO šu viršum; sužeistų ir dingusių—mažiau, kaip 4,000.

Tuo tarpu anglai tvirtina, kad vokiečių kareivių žū- 
vb kelis karius daugiau, negu britų. Premjeras Čhųrck- 
illaš minėjo, kad anglų, australiečių ir fiauja-želahdiečių 
esą užmušta ir sužeista tik apie trejetas tūkstančių; be 
to, apie 11,000 dingę (daugumoje, pateko nelaisvėn), t) 
nacių, kaip pranešama iš angliškų arba Anglijai palankių 
šaltinių, buvo užmušta mažiausia 75,000, sunkiai sužeista 
taip pat 75,000 ir lengvai sužeista 50,000.

Kurios pusės skaitlinės yra tikresnės, sunku spręsti. 
Bet Hitlerio paduotieji skaičiai neatrodo patikimi. Na-, 
ciai visą laiką puolė graikų ir britų pozicijas kalnuose, 
p_ pastarieji gynėsi. Amerikos korespondentai iš paties 
fronto kasdien pranešdavo, kaip graikų ir britų kulko
svaidžiai ir kanuolės skina atakuojančias vokiečių eiles, 
Užveršdami tarpkalnes lavonais ir sudaužytomis nacių 
mašinoiniš. Tokie mūšiai tęsėsi beveik be paliovos ket
vertą savaičių. Tai kaipgi galima tikėti, kad vokiečių pu
sėje yra tik apie tūkstantis užmuštų ir pusketvirto tūks
tančio sužbištų t

Hitleris nėra pasižymėjęs, kaipo tiesos mylėtojas, 
feė’t sakysime, kad nacių nėra žuvę Balkanuose tiek daug, 
kaip apskkičiuoja jų priešai. Jeigu jų nuostoliai žmonių 
gjhčaštfrnis butų ne didesni, kaip britų, tai ir tuomet yra 
abejotina^ ai* ėis jo l^iihėtas Balkanų karas jam. “apsimo- 
kfe-jo”. Jiš&i pražudė daūg mašinų ir amunicijos; špėja- 
toa, kad Viėhų tiktai sunkiųjų nacių tankų tuose mušiuo
si IniVo Sudaužyta apie 1,000. Su tankais žuvo ir jų vai
ruotojai, kas sudaro didesnį nuostolį, negu mašinų nete
kimas. Gerai išlavinti tanko vairuotoją ima tarp šešių ir 
aštuonių mėnesių laiko.

Berlynas gyrėsi, kad naciai užėmė Jūgdsiaviją, Be
padarydami jai žalos. Bet daug tiltų yra ifeprb^dinta1, 
įvairios įmonės sugriautos, pavyzdžiui — vario kasyklos 
Serbijoje, kurios per metus pagamindavo 762,000 tomi 
vaHb, ir bėVeik visą jį paimdavo Vokietija. Yra užvers
tas ublų skeveldromis ir paskandintais laivais Dunojaus 
duobas ties Geležihiaiš VArtais, taip kad per ištisas sa
vaitės vokiėčiai begalės ta upe plukdyti aliejais iš Ro- 
ihahijos. Daug laukų paliko nėūžsėta, nes valstiečiai bu
vo pašaukti į kariuomenę. Daug ūkininkų trobų ir svir- 
hų yra sudeginta.

O kovo 25 dieną Jugoslavija jau buvo sutikusi pasi
duoti Hitleriui. Jeigu karas Balkanuose nebūtų kilęs, tai 
naciams butų tekę visi krašto turtai ir susisiekimo prie
monės nesugadintam stovyje.

Graikija ilgiau priešinosi, negu Jugoslavija. Nacių, 
motorizuotosios ir šarvuotosios divizijos ir aviacija tū-v 

« , t 't . • . •

re j o per keturias savaites deginti gasoliną ir alyvą, nai
kindami savo skystojo kuro atsargas. Ekspertai spėja, 
kad Balkanų mūšiuose to kuro buvo suvartojama tarp 
750,000 ir 2,500,000 galionų kasdien.

Visa tai apskaičiavus, Vagiai galima bus sakyti, kad' 
nacių pergalė Balkanuose buvo pirkta pigia kaina. Preš- 
tyžo, tiesa, jisai įgijo nemažai, nes britai buvo priversti 
dar kartą trauktis. Bet jeigu britai butų visai nestoję į 
kovą Balkanuose, tai Hitleris butų pagrobęs Jugoslaviją 
ir Graikiją be jokių sau nūbstolių.

MIESTŲ RAJONAI Į

Ilgokų lūikų lūiktaščiai iš 
okupuotosios Lietuvos heatejč. 
Bet vakar gūvome viehų Kabi
no ‘‘Tarybų Lietuvos” numerį, 
1941 m. kovė 22 dienos. Pirma
me jd puslapyje įdėti trys 
“AŪkščiausibš Larybos Prėzl- 
diuilid” įšūk&i, pasirašyti Paleė-; 
kio ir Pupeikio.

Vienu “įsaku” yrą padalinį 
mas Vilniaus miestas į keturis' 
rajonus. Rajonų vardai tokie*.’ 
“Lenino, Stalino, Dzeržinskio ir 
Tarybų”.

/Kauno miestas padalintas į 
tris rajonus: 
Ir Požėlos”.

Kų bendro Leninas ir Stali- Šii Rbmaiiijdš aliejum, geležiu

OKUPUOTOS LIETUVOS ĮMONĖS IR 
ĮSTAIGOS

Wuk ^RiKišd šAvo nA*6Uš, T1ė*n
■P^AŠiŪfeM ^feŽdRGANIZACIJA-. — KĄ 

Otū YS KOMUNIŠTAl
sijos į Vokietiją sovietų nafta, 
grudai ir visokios medžiagos.
Kai sovietų traukinys prieiiiai ... ‘
prie sienos, tai prekes iš jo per- <tL
k&una i vokiečiu traukini Tali ® ’hptte.
žuioihd- * šiek-tiek sūgaišina Ju M . W.'®rba 
'gAb'eni.rią. fr

Bet Stalinas štfengias'i 'trftal- WnKs’
liAiiti naciams, kad sugaišties ‘‘^ieš'a’’ t®ie

i liūtų kaip gaihit linaŽiAu. Per M® AftAtedse’1,

Rdihahijoš. l^Ališ kelio iš įštffikų fctel
rrlhiiijcjš aliejriŪš šrillfft'ią į Pfrže- 'dirba k$ie 1-,WO

Vietai. Kūd Včkiečiūmš būtų pĄ- 
Lenino, Staibio! tbgiau, Maskv'a sutiko loję sri

tyje, per kurią eina Itaūkihiūi j
_ i- 

haš tūri Šu Lietuvos miestai^, j kėlių bėgių nekeisti. Tokih bu- 
kuriuosė jie niekuomet nėra du vokiečių vaginai gali be 
BŪVę? fciuddūmi jų Vardus mieš
tų rajobkiiiš, BolS'eldkai nori 
pdbtežti, kad jie yra Lietuvos] 
“kokai”.

tekų

Praeities nuodėmės

ĮVAIRENYBES
Padavimas Apie Žuvusį 

Žėiftyną
Ph’d^vimai apie priešistori

niais laikais nugrimzdusį di- 
iflėlį 'žemybę, kttriame, lyg to
juj, gyveno viena Seniausių, 
ji&srekusi 'šiandien dar ūepa- 
š'ivyto kultu rčS ir civilizacijos 
faipŠnio tauta, yrri kartoj aini 
Visose šalyke visais amžiais 
ii* įvairių trintį tarpe. ;

15ar kelvirtahrie afhžlūjc 
prieš Kristų, graikų filosofas 
Platdrihs yrh api-rišęS 50 metų 

!pihn jo gyVfehtfšib graikų trio* 
kšiiriTnko ?r kėliautėjė Sėldno 
piasakbjimų, kaip kis Ihtikyda- 
hiak Ėgiptų, ihiėste Shis ŠOsi- 
likč viėriį iriokytą egiptiečių 
khtiigį, kuris Soldnūi plričiai 
riupriširkoj^š rinite tų -pksihpti il
gųjų Iriu tą, kuri gyvėhūSi At
lantidoj ^efhyhe, A'tlarito vhn- 
deriyne ir visa Žtivusi Su Visu 
kdhtinCh'fū dfdžibjo tvririo ihe- 
įti. Tak kttnlghs nupasakojęs, 
kokių aukštų kultūros laipsnį 
ta tauta buvtiSi įidšitekUši, kaip 
atrodęs jos vyriausis sostinės 
miestas Atlantis, kokie turtai 
ten buvę sukrauti ir kokie ste
bėtini pastatai, šventyklos ir 
piramides puošusios tų prieš
tvaninį ”žemės rojų; kaip iš 
Atlantidos civilizacija, nuo
stabioji architektūra ir moks
las plitę į gretimuosius žemy
nus: Šiaurės Afriką, Mažųjų 
Aziją, Pietų Europą ir Cent- 
ralinę ir Pietinę Ameriką, ir 
kaip tos galingos imperijos 
steigėjas dievas Neptūnas ar
ba Poseidonas, pagaliau užsi
rūstinęs dėl Atlantidos gyven
tojų pasikėsinimo pralenkti 
pačius dievūš, vichą Tuščių 
dienų Užleidęs tvanų ir visą 
žemyh'ų kri visais gyventojais 
nūgrūihždiiięs okeanu ban-

Visais tyrinėjimais ria did
žioji ■ katastrofa galėjusi įvyk
ti maždaug prieš 11,000 metų.

Naujaisiais laikais dauge
lio šalių tyrinėtojai ir rimti 
mokslininkai yra surinkę iš

telrtikVdl^ ’pkdare įJrUil^fmį, 
imhštMVd. tei ffiinb- 

tee teikė ;‘tebRis ftėgM 
WArkyUs”. tel Tos, •‘*di- 
rektoriūs blogai vadovauja 
įmonei, meistrai dirba kiekvie
nas sau”. Fabrikas nedirba pil
nu tempu, Stovi riet 20 riiašinij. 
Bet ir dirbančios mašinos dai
nai sustabdomos, “tai riiėnkarii 
remontui, tai ko nors trūksta”. 
Sausio m. mašinos stovėjusios 
net 11.4% daugiau, negu noir- f ’ maliai turėtų būti. Darbo 

Šių metų kovo mėnesį “Vo- drausmė esanti labai pašlijusi.
Tačiau is tolimesnio pavyzdžio 
patiriame, kad Grinevskaja 
“darbo drausinėš pašlijimą” 
mato nepakankamame darbi
ninkų eksploatavime. Ji nusi
skundė, kad gydytojai išrašo 
po 4—5 dienas atostogų darbi- 
iiinkamš, sėrghntiefris krdhiriiu 
broridlutU. Pk'šak još, niekas į 
tai nereaguoja. Bloga esanti il
gam inių kokybė.

Toliūu įdomus - “taVorčkos” 
GrihėVškaja aiškiniriias, kodėl 
ūtsiradUsioš visos tos bėdos. 
Jos nuomone, blogai esančios 
nustatytos Uždarbio riorinoš, 
tddėl dabar artimiausiu laiku 
busianti nustatyta progresyvi-, 
ne ūždaibib ‘sišteiria, kūi’| į“ska- 

1 tintų darbo^ našuriio kel|mą”f 
__ i ! _ ir '»

kliūčių ‘riedėti į Roinariiją Ir al
ga!.

O dar yra žmdiiių, kurie ne
tiki, kfid Stalinas kooperuoja su 
Hitleriu! '

SOVIETIŠKA “TVARKA”!

Lietuvos miestūs, apskritis ir 
valsčius dabar valdo “vykdo
mieji komitetai”, kuriuos pa
skyrė “atikščiriūsia taryba”. 
TieniS komitetams, matyt, gy
ventojų reikalai Višai nerupi, 
šiai viėriė's įJaVyzdyS, kurį pa J 
Juoda Kauno oficiozas;

‘k •.. fettbieiių Wfečiaus vyk- 
doirihsiš kOifii tetas per krivū
lę sujaukė ’vUtetiėčius mitin
gui pas valstietį Kederavičių J 
Susirinkę apie 100 Valstiečių 
ir laukę to mitingo iki vaka
ro, ir nieko nesulaukę. Valš-' 
tiečiai rūstaudami klampoję 
namo be jokio mitingo.”
Taip bolševikų paskirtieji ko

mitetai tyčiojasi iš žmonių. O 
ką žmonės gali ddi-yti?

GELEžINKELiAl 
LENKIJOJE

Kuomet Raifdondji Armija 
okupavo rytinę Lenkiją, tai len
kų geležinkeliai toje teritorijo
je buvo suderinti su Rusijos ge
ležinkeliais. Mat, Rusijoje tdrp 
geležinkelio bėgių yra 9 ceįnti-’ 
metrais plačiau (todėl vagomį 
ir lokomotyvų ašys yra ilges
nes). O vakarinėje Lenkijoje,’ 
kurią pagrobė naciai, kelių plo
tis paliko tas pats.

Taigi vokiečių traukiniai ne
gali eiti į ŠoVietų teritoriją, o 
sovietų traukiniai negali eiti į 
Vokietiją. SOvietų Rusija pri
stato daug prekių vokiečiaihš. 
PeV 8 pasienio stotis eina iš Rd-

SOVIETŲ ALIEJUS 
VOKIETIJAI

Izoliacionistai kai kadd pasako ir tiesos. Pavyzdžiui, 
senatorius fi^nnett Chamjj ClULk .‘(dė’hi. iš Misšoufi) nu
rodo, kad Santarvės valstybėm, kurios laimėjo pereitąjį 
pasaulio karą, nevykdė saVo pasižadėjimų, duotų Versa
lio konferencijoje, ir žiauriai elgėsi su Vokietijos respu
blika. Savo neteisingais elgesiais francuzai ir anglai pa
kirto demokratijos jėgas Wefrilaro Respublikoje iR pArub-. 
še dirvą hitlerižmuf. . . : j

Prie to reikėtų pridurti, kad ir Amerika prisidėjo 
į>rie derhokratijos susilpninimo Vokietijoje, atsisakyda
ma dalyvauti Tautų Sąjungoje, kurios tikslas buvo tai
kos keliu išlyginti nesusipratimus tarp tautų.

Senatorius Clark ir jo vienminčiai turėtų apie lai

aiškinimo darbą”, kurio pagal
ba darbininkams butiį įkalbė
ta, jog jie (lįrba “sau”.

Ta pati “Tiesa” aprašinėja 
f . *.? l/'A,

darbo sąlygas Kauno fabrike 
“Kartonažas”. Šiame fabrike 
* S ■ < ■ 1 > .u • ,1 . . .. . s

tiek išbujojusi sovietinė biuro
kratija, jog kanceliariniai tar
nautojai neturi ne tik stalb,; 
prie kurio galėtų dirbti, bet 5r 
kėdžių atsisėsti. “Jie tykojh, 
kada vienas ar kitas tarnautb- 
jas išeis kur nors su reikalais, 
kad nors valandai galėtų čiup
ti jo kėdę ir prisiglausti prie 
stalo” (!).

Kitanie numeryje “TieŠą”;. 
pūt’cikik buditlįų faktų hpie 
bttv. Frenkelio odų fabriką . 
šiūulibose, kūriš dabar phvh- 

’diutū’s “dddš Updirbimo faliri- 
’ktl Nh 5”. Teilkk pdštebėiii,. 
kad šis fabrikai jTa didžla&sia 
<5d6š įriibiiė Lietuvoje. FabHko 
škyriai esą ‘‘užgriozdyti”. Po 
ddų 'mirkymo ir iriiprejghavinio 
bū^nu daugybė šiukšlių. O pals. 
būgno VaHkliš-ėutomataš “ap
klotas geroku dulkių slŪokš-' 
hiū”. Daugelyje skiriu “po šia-; 
Įkiš ir praejhnūoše primėtyta 
Čdds ^abalftikų, fruČFežtį ir t.p. 
Kieiiiid išvaizda yrk visai liūd- 
iia: prie člirdmo škyriatiš pk- 

‘šthto dar 'tėbėštdvi Naujų Mė
tų eglutė, brfniČtyU įvairiausių 
gelžgali^ bei vdihz'džių, kiltie 
jau pradėjo rudyti. Gėrūi pa
ieškojus, gūlima rasti fabriko 
kieme dar geležinius balkius, 
didėlę cisterną, skudurus, apva
lios geležies ir t. t.” Taip atrb- 
do fabriko paviršutiniška iš
vaizda. Bet ne geriau eina dar-. 

!baš fabrike. Storos karvių odos 
perdirbamos į pamušalines, ki
tos odos nerūpestingai pąyeį- 
čįa’iįĮd^ūuchtd,. Blogai žiUrfn$i 
ir į arklių odų sūpikūstymį.. 
Nėra jokios tvarkos ir žaliavos 
paskirstyme tarp atskirų įmo
nių”. Šiaulių “Maišto” fabrike 
gulinčios be reikalo didžiulės 
ždlių odų afsūrgos, o “Vilniaus 
Odų apdirbimo fabrikai negali 
dirbti pilnu apkrovimu dėl ža
lių odų stokos”. Fabrikų direk- 
tonai reikalauja chemikalų,, 
tuo tarpu jiems kišami suro
gatai. TdČiaU buv. Fbedkėlio 
fabrike esą chemikalų iš “bur
žuazinių” laikų. Laikraštis ne 
siūlo nuplauti laijplūš it 
dis, ahl kurių (‘sn “sū^Htą Lieti 
daug brangiausių elcštrakLiį” 
Iš šio įfrisipažinimo ftoūt^nie 
kaip prašthi chemikalų gamyba 
vyksta “galingojoje” sovietų 
Maskolijoje, jeigu siūloma 
gramdyti “brangiausius eks- 
traMftlŠ” liet nuO Ihiplų tč grin
dų!

kietijos-Amerikos prekybos biu 
letenis” aprašė, kaip rusų naf 
ta yra gabenama iš SSRS į V6-Į 
kietiją. Svarbiausias sieilos 
punktas, per kurį vokiečiai gau
na sovietų aliejų, tai — Prze- 
myslis. Tas miestas guli prie 
upės San. Vienas upės krantas 
priklauso vokiečiams, antrds 
rusams. Vokiečių pusėje yra pa
statyta didelė elektros stotis ir 
kitokie pastatai.

“Kuomet rusų traukinys Su 
nafta pereina per tiltą”, sako 
tasai bįulctenis, “tai pirmiau
sia jį pasuka į tam tikrą šė
ką, kur yra specialios prietai- 
sos naftai perkrauti. Vamz
džių ir: (siurblių sistema, įtai
syta bdr’ženie — visam kabi 
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yra Vartojama elektros jėga, Be fo> visų 1rllkurilų kaf 
— varo naftą iš rusų tankų, vislJ j)}rnla Wogai past&ty. 
j vokiečių tankus, kurie sto-j įas politiškai mašiiliš aiškiiiiiho 
vi antEįįfetimų siaurų bėgių, fabrike». Si fraig paro-
;UŽ keleto metrų nuo rusų kad MilEto fabriko aai,bi. 
tankų. Perpilti naftą iš rusų nmkaj niekaip negali sūptašti,. 
Laukinio. (iš 24 vagonų,, po | kad jttbš Baisiausiai eksploA- 

tiiojanti progrėsyviiie uždarbio 
Sistema yra “socializriio laimė
jimai”. štai kodėl Grihevškaja 
iridh'd, ’kad reikih ŠuŠtip'rinti 
agitaciją, “lio'litiškai įbėšini, 
• ♦ J i..,/ t, r.

šauliui girsis, kad ūkininkai pd- 
tys norėjo. Pirma ukininkūš 
nuspaudžia, o paskui mums dalr 
kalba, kad eis drabužius, mėsė 
atiminėti. Daug kas išsipildė; 
gal ir tas išsipildys. O ’brange-' 
nybė nesvietiška! Nesuprantū- 
ine, ar tas rublis nieko vertas 
nėra, ar taip aukštas kainas sil
kelė: bateliai 100 rublių, met
ras vilnonės medžiagos 100 'rub
lių, svederis 100 rublių, šilko 
metras 37 rubliai. Argi gali kas 
benusipirkti... Kad neatimtų, tdi 
dar užtektumėm. Bet jeigu at
ims, tai padarys plikus. Tau at
rašys ‘vokiečiai’ pažįstami. Pas 
mus kiekvieną dieną naujos 
naujienos. Aš gavau su tuo -at
viruku' dolerį, tai į tą atviruką 
paslepiu tą raštelį. Aš tavo laiš
kus gaunu nealplėštus, tik labai 
retąi kada gaunu atplėštus. Val
dininkus beveik visus atleidd, 
priėmė iš -prastųjų darbininkij. 
Tai numanykite, aš į tą mažu
tį raštelį negaliu daug ką para
šyti, — 10 tokių prirašyčiau, 
kad norėčiau daugmaž aprašy
ti; ‘Vokiečiai’ tau daugiau irpra- 
Šys.r Ląimingi, kad jus išvažia
vote: dėkokite Dievui ir džiad- 
Kitėš.”

Pa&taba; Į^aiške yfra Mniriii- 
“vokiečiai”. Tai, matyti, tie Ife- 
ttiviai, kuriems pašiseke pa
sprukti į Vokietiją. PMs lalŠkris 
buvo atsiųstas labai priginalih 
iMdri, triciak rakyti riįie lai ne
dera, kad įjrifekelbt’riiliis infor-

50 tonų kiekvienas) j vokiš
kų ima tik apie 3 valandas.” 
SOvietų traukiniai sū nafta

karūš. Galima įsivriiždūoti, ko
kia ta'i didele pagalbri Hitlerio 
“blitzkiTegūi”. Be ūriftos, iš ku
rios yra gamiriamas gašolinaš, 
rilyVa Ir tepalas, nacių Šarvuo
tosios divizijos ir bombonešiai* 
begalėtų veikti ne vienų minutę.

mus ir palygihffnus ir priėję 
išvados, kad tikrai turėjo bū
ti vienas žemynas kurs buvo 
kaip ir tiltas tarp Afrikds, 
Europos ir Amerikos ir kuria
me turėjo būti išvystyta labai 
ifukšta civilizacija ir kultūra.

Laiškas iš Lietuvos
ŽADĖJO K0.ll, BET MEKAS TO KO.IAl S

aJandrieJi KALĖJIMUOSE SeDJ, O SU MUMIS 
DURNIAIS KĄ NORI, J’4 DARO

^Mieloji dukrele, tu nežinai, 
kaš pas mus yra. Žadėjo rėjų, 
bet niekas to rojdus neinate. 
Tik tie tinginiai, kurie ant bri
kelių sėdėjo, šiandien turi auk
štas vietas. Ne visiems ir bied-; 
iiiėniš gerai. Kurie prie jų par
tijos priguli, tai tiems gerai, ai-- 
gas gauna didėles. Mūšiį iliari- 
drieji kalėjimuose sėdi, b šiV 
mumis durniais ką nori, tą da
ro. Dabar namus nusavino pir
mos rųšies ir antros. Dabar jau. 
kalba, kad įr trečios rųŠiė’s nu
savins. Tai jau ir ’mano Ūairiė- 
lis klius. Kai nusavina, tai savi
ninkui uždeda aukštį nuomą, 
kad negalėtų išsiriiokėti, — Ir 
tuH išeiti. UkiniiiKains uždėjo 
^tokitoš iridkėsčiŪš, Au kartus di
desnius. šfeiib'ybhi algas turi

...........-■ - --r, L. ■■ , i i. ., i. i

duoti dideles: tarnaitei 15 šim
tų rublių per metus, tik 8 vri- 
laridris telūri dirbti ir tik 6 dię- 
naįš, o 7-tų liuosa, — kur nori, 
ten gali eiti. Tai supraskite, 
kaip ūkininkui reikia gyVehtį. 
Už karvės reikia mokėti po 3 
rublius ant mėnesio už kiekviė-. 
ii’ų katVę, tiž arklį Ir taip į&t; 
už rivis £ūi viliilį reikia diiolf 
nuo avies pO 600 gramų. Malkį 
vėl neduoda. Vakar liepė veisli-; 
nes karves suvesti. Rusai perk d, 
— juk jie nei karvių savo ne- 
Iriri hel kiaulią. .Jie viską iš, 
Lietuvos vežri, b laikraštyje Ta
šo, kad -jie siunčia badaujaii-f 
ciai Lietuvai. Ukinihktis taibi 
nor nuvaryti, kad tlbrėlų iikitts, 
mesti ir eiti sau. O iš tų ukiį, 
darys kolchozus, daugiau pū-

—------- - - y----r,
.. f ' f ' 1 . .

pagalvoti. Tuomėt jie kad izoliacija, kurią jie
siūlo Amerikai, veda*itgal ’ J v* ■■-■* 
jie smerkia.

į tą pačią praeitį, kunį|Macijotais neprismartdo^ S’tali-
liO ageiltar.

/
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GYDYTOJAS IR OPERACIJA

Gydytojas: — Ar tamsta ga
lėtum ŠŪhfdketi už opėLaciją, 
jei sakyčiau, kad ji tamstai rei- 
-kalinga?

Ligėnišl -
ftytūm, LSil Ji Vnan ^eikh’tingą, 
jei ‘neįralėčiau sh’hiO'kcVi?

>v r

- 'šVtfrfdžia-

me “Metalo” fdbnkd
apį^tyftių. . Ten kieme mėtosi 
jva’irių medžiagų, Ltitios palik
tos ‘la'nke Ji* ‘41etdttš tfei sūiegb 
plabtilmos, įrūdijo”?
El^tč'os kiYiidri'ddjiin^ es'ųš ’rfe- 
Jeišįirf&i , Kai^o prfe-
žaĄ lA/kr&štiš btiRbdd, kati iš 
fabH'k’d tŠejus meisfraitiV, 
biiitttftdi susirenku Į iį>n^dri-: 
mifc . tr, matomai, sktffirtŽi&Si; 
sa^’Č liūdit /dalia.
pėję 'darbfft'ftlkai visai. ‘iACzKl’ri,' 
kad mbtet&k ttfrba "neaj^krati
las be 1i'ėfka'rd 'eikvoja clčkt-* 
roš te iš-' 
laiįM fetifo
matote tvpsifeidim&š. Po įdb-. 
mį,lyg kokiam „ maskarade, 
primėtyta popiergalių, mėtosi 
be įftfkb sAįMvę it bepūvą leM-; 
galiai.” .

(Bus .daugiau)

Naujienų Pavasarinis:
PIKNIKAS

Gegužės 25, 1941

.Liberty Darže
. WILL0W SPRINGS, ILL. .
I

6 ar tamsth. ma-

— Pone dakta’rė, 
ši štor&š Bifentė^iuk, ~ ffcfcaliu 
mlegOtl Kk daryti? ^ė?ihiegu 
•per iŠĘgfrš Maktft-!

— KHŠ JitfšvalAndj Ifė’ft; po 
stikleij Wito, — frataTfe 'Žfekta- 
^as- .» . ' ;

;— O ar Imo to iftfciįfdsiu ?
To tai Jto ’Vft'feTMkVr, sa- 

kd daktaras, — 3%i "fr ne
miegosi, tai Vlk ĮSfto %fe!fcniau

batarih ^Žfekta-

vyW, bfe be vW> j

- — Wa'ŠW, irek^bSk ’tū man

Aklai tiene?
— Tdrėj&ti tetoj) fedį Vargo 

advbkata& dėl Vyro paliki
mo, kad kartais tikrai gailėjau
si, kam jis mirė.

tTėvas: — Sunau, manau pa- 
sitfr&uk’ti IŠ biknlo ir Viską thu 
pervesti. .j

Sūnūs: — Teveli, ar negalė 
tum padirbėti dar metus kitas, 
ir paskui abu kartu pasitrauk
sime ?
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WH®RAWAY LAIMĖJO KENTUCKY DERBY

Ar įsjes linijos tyfi| Paslaptį?
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(Tęsiny^)
Mat, Egipto dibtaAtAk Ah- 

med Mohammed H7$*anfein Bej; 
kuris netikėtai slisiįlažrno si 
Senussi valdovti Saijid Idrisį 
kuris jam išdavė specialų leidi
mą vykti jo knfštnri 15ė jdk o 
pavojaus gyvybei.

Bet minėtas (KpldhiaUs buvo 
gan artimdekte drhūgiškuosė 
Santykiuose šti anglų tyririetoj^ 
Rože Pdtbes (Mtk. MačGrath). 
kuri užšiš|iyr^ jį ljrdėti šion pa-

vojiiTgon 4ceHonen prisidengus 
magometonišku vardu — Ša*i- 
jithi ClAtlitlSa.

Jtedu įihsi^kę ‘Khfla dažę 
1920 m. ir rado^an daug ženk
lų bei pėdsaku, kurie rodė, kad 
ten buvd VdkTė'člų tyrinėtojai 
Rohlfs.

Šulinys, kur Rohlfs buvo su
stojęs, dar šiandien vadinamaš 
Ain an Nasrfthi (Krikščioniškas

Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILELsiS
14 . L, . t . 1 ,A»«tOTL v , 
Prudential Ins. Co. of America

175 W. Jackson HAR. 2504
Kome Offloe Nmrark. K. J.

1432 S. Caiifornfa Avė. Lat «771

Rernkite Lietuvišku 
Žyduku 

NATHAN KANTER
MUTUAL . LIQUOR 
CO.—WHOlfeSAtE
4707 S. Halsted . St
Tel. Poulevard 0014

šiiteikia jtteų rtiau-

KvortaSfl.OO
Galionas

Vieh^s kdtab 
dynėi ir virtuvei žvilgančią bal
tą Spalvą, švelnią kaip stiklas. 
Dhžnaš plovimas nesugadins žvil
gėsi©. Taipgi '32 modernios spal
vas juSų rakandams.

Kuponas

95c i
25c 1 
60c Ė

ISOgihtL Pasiūlymas
Jid TILING 1 kenas
Šepetys ..... .............

Vertė,
Viskas Už 25c

No Mali Ordęr^ ,

fLMtlitl 
i i

Rftbertson Co.
' Ibv Hcusc o/ Liqvid Ulini)"

1342-44 W. Madison St. 
S340-42 N, Clark St.

2514 Devon Avė.
434 E./I9th. St, 

929 Oavh SU Cvinstoą
904 S. Flfth Ave», Maywood

Maža to, kokia vietos gyven
tojai^ šUiisavija buvo šio vo
kiečių keliatininko atvykimas 
parodo tai, jog kai kurie senes
ni gyventojai dar šiandien pa
sakodami ką ritfrs skaičiuoji 
metus nuo šio krikščionies pa- 
siikidynrd.

Pasisekus šiki ekspedicijai, 
rietruktis vyko daugidu tyrinė
tojų, kurie khip kartas ir na- 
Vd’dė kelią italams į šj nepasi
duodančių italams a'rabiį gimi- 
nėk 'centi-ą, kurį 'galutinai užė
mė italai 1930 m. ik įSikiirė Se- 
hiiks’i grhiiiieš pilyje, prtverte ją 
vyriausia kbriUOrtlei’iėš čentrali- 
nė; kuri turi tęšfi kėvą SU vie
tos įyVėhtdjhib ir vdržtis toliau 
j tyrus. Tiesa, šiandien italai iš 
ten turi Trauktis, hė’s ’jįų padėtis 
tuo btogkshč1, jbį tūri kovoti ne 
tik su vietos partizanais, bet 
dbi^’i kkfiitytfs sh 'gMiinti vieti
nių gyventojų masiniu sukili
mu, kas daug pavojingiau, nes 
atmenant vietinių netpykantą 
belaisviai Vargiai buk Skaitomi 
neliėČiainkik asihchihiiš, kaijS 
ntodėrhiškhme kare, nes senti- 
ssai apie tarptautinę teisę hiekd 
hOŽido.

Vieiiii žodžib p6 iinfelės ir 
egiptiečio diplomato apsilanky

bridgeport roofing and 
SHEET METĄL CO.

3216 S. Haištėd St VlUtory 496b
Stogilš, raitas, štoglangius tr 

sienų apmušimus
' Taisome bet ką. Atnaujiname be»
I ką. Darbas Užtikrintas. Pilnai 

apdraustas.

A'Vlėiyk metlhį fchĄ^ky lYcl^by bč^inifį ^S'tbllyda^ib’s ‘lihirjk 5'e’k‘bT'dą.
'lt kieiivfrliš T^begfh po't lilintiteš. ’Stbi4et'dV PaiBhige OH'ubjuį d feVkiet ^ūvirį

ino HU’fteti'kfe
mokslrtafe 'te

Pranešimas!
tftCEkO IftfeAL ESTa't’Ė :f AKŠM frA- 

ĖAk kiUSIARTINb IR TURi BVtI
SUMOKĖTI.

Juos galima suindkgti bet kuriame banke.
Ųi'cferoįjte arba Glcfero Miesto Kohektoriaus

Otiše. (

JERRY J. V1TEKNA
Coilėctor, T6wri of fcitSl®

Miesto KolėktdEfdus 'Dfišds atmatas IŠėštkdibhį ifoj5Tel
iki 3?00 vAlUnVldš.

^,lTrTTT.r..aaai l̂..ii9 i„ , ■ ■ m f „t,,į   .

trą kanĮį % 
plomat8š; t 
iš čia 
euzijoš Ei 
per tyrus, kad surastų taip va- 
dinamaš “įirdžuVUsias” dhžėš, 
kurios miiiiirids šertoves raš
tuose ir senesnių žmonių pdSa- 
kojimuose, bet apie kurias nie
ko tikro nežinoma ir surasto
sios paskutiniais laikais oazčs 
visgi hėpahešejb į tas, kurių 
ieškota.

O ’6h'žčs tiiVejč būti, iiės ųilv. 
vokiečių nfokšlihinkhs Paul 
Bofrchardt aiškiai įtodė, kad 
senovėje ėjo du Svarbus kupra- 
nugarių karavanų keliai. Vienas 
ketids 'ėjo nuo Tripolio, prie 
Viduržemio juros per Kufrą, 
Vvvahiat ir Mirgą, link Dongo- 
la prie Nito, anti*a. nuo Borriu 
prie Cadb ežero per Bdrku, U- 
wainat ir Dachlą link Tėbų 
miešto, Senovės Egipto sostines.

Ne lįiiti t'ikš’lil 1923 m. egip
tietis diplomatas atvyko Kufrą 
oazon. J'iš norėjo surasti seno
vės riuiiintas oažas per kuriaš 
ėjo tie kdraVahų keliai.

fe ffi-j

Vd vi'dffifc M-;
kurto-

> 'tava iJiaa'k'djM «fife 0-!

jfiras it mirte W »-

lobis, n<'p:ik:inl<;i surasti, rcikin 
dar žinoti to lobio užkeikimą, 
kad galėtum jį paimti, o ten 
kaip kartas bdvo pasakyta vis-

Minėtoje knygoje, tiesą pasa
kius rankraštyje, pasakyta, jog 
Vardabaha miestas yra už Es 
Sūri pilies. Tenai reikia suras
ti palmes, alyvų medžius, vyn
uogių ir šaltinių. Vienu žodžiu 
sakant — oazė viso ko pilna. Iš 
šios lygumos (Wadi) reikia ei
ti į kitą lygumą, teisingiau pa
sakius oazę, .kitri yra tarp dvie
jų kalnų į vakarus. Iš šios oa- 
zos einas kelias jau i Zarzura

Jb ‘arba giltojo ate j'ik J’iėVhš, 
fet it I:(' n d rni žmones.

Niekmn nepaskųVs, jog 1<- 
IddkVi'eUiiš tedii‘6

— ‘tteš j’dbis it Vk 
bei CeWtt6 Ahierrtc'o^ 
jai toki dideli bėgėjai ipašhkbti 
apie paslėptus lobius, Vaip egip
tiečiai jų ieškoti. Savo laiku bu
vo ištisos bandos ‘taip vadindinų 
ka'pų plėšikų, kurie palengvin
davo faraonus nuo jų hukso 
naštos. Ir aišku, jog fokis rank
raštis buvo smarkiai pedkamas, 
gi kiekvienas nus'pTkęs savo
tiškai aiškiiid ir ieškojo tų tur
tų bei paslaptingų lobti) savotiš
kai aiškindamas nurodomas 
vielas.

‘Iffč'Fb bįiSdugoįi įtapus nuo 
hū'itbYe tą i'bhkraštį iš- 

Icikfi htSk'hii ir Ibijai pigiu lei
‘khd klekVifeTibš norintįs 

ghietiį ’hifeft) Ati ir, aišku, kuo- 
Irtiet Odk Šiok tb’tibdid's paslaptys 
IpjrkkciBtos_— niekas jomis ne
tikės ir niekas tų tariamų lobių 
hėbeieškos.

Kiek tai iš tiesų davė rezulta
tų sunku pasakyti, bet faktas, 
jog Europa susipažino su šia

bių knyga prancūziškame ver
time kur kaip kartas rado pa
minėtą šį paslaptingą miestą 
^aržurli vh'(linhhUi, hpic kurį 
Įjau nemaža buvo gičdeta, bet 
liiekur nesurasta.

valdžia norėdami (Rus daugiau)

miestų.
• • N ' JJ j ’ <

Miesto varja/, užrakinti

Savinirfkas

"" ''Lt J ’ IJL'W JlJ-'UčHAne coal compaNy 
53Š2 So. Long Avenue 

Telefonas t'd&TŠtVIOtl'TH 9022
POCAhbNTAS Mine Rirti ft gejfiflfeių 
mainų, daug dulkių išimta ♦Wo 
Perkant 5 tonus VHftigtati.

Smulkesni Yra bdtijg Plgešni 
- .: iax ekstra.

BLACK BAftb EWP $CL7£

Spausdinam
PLAKATUS. BILIETUS 

BižNio korteles 
bk-Ms atvirukus 
kONfeTiTtjtijAš ik 
DAROME VISOKIUS 
ŠPAŪDOŠ DARBtfe

NAUJIENOS

ti iš Kufrą bazes tiesiog į pie
tus, -prisiklausęs vietos gyvęn- 
fbjį pasbkojimų savo kelto 
linkmę pakeitė ir to dėka 1923 
ni. balandžio Aiene'sio 23 d. pa
siekė Arkėiiū, penkiomis die
nomis vėliati — U Vaina t, kur iš 
bdvo abiejų šteribves karavanų 
kėlių ma^gi'nįa stotimi.

Tai buvo didelis žingsnis pir
myn.

1925 m. Egipto ‘pTihcas Ke
rnai ed 'Din sūraclo KiŠŠd ir * » . .. J
Mirga dažę, kurie buvo senovė
je Vėiy'jė iš Ti’iį5oli() į Nilą įier 
tyrus karavanams keliaujant.

Mirga dat^gi ’ne’galiiiih ■pava
dinti dažė, nes tai kalnuota vie
ta apitohnti apie pusantro tūks
tančio žetv. kii., kur yra toki 
Unkšti kalnai kaip Dschebel Ar- 
kenu 1;444 irt. kiikŠčiO, Dschc- 
H kissii — t72M(> ni. ir ifectie- 
bei Ųwainat dargi 1,907 m'. 

;adkšcio.
Mirga y$i !a!bAi Strateginėje 

vieto je, nes ten susikerta šia n-1 
difeh, Vėnt pdpiėryje, dairgi trys 
rtitežihi, butehi;: Egipto, Šucla- 
Wdjr Tfalų V&ldomos TMjM.

feel visgi fki'šiandien hdgatiy 
ma buvo surasti gan siiiarkiai 
minima ne lik Egipte, bet dar
gi Mffijkbje tUiį) VhdfhaYua Zar
zura oazė, kur turi būti tuo pat 
vardu dargi miestas, baltas; 
1<aip DMaiTcJis ir pilnas nq7apra- 
stų turtų. MftžĄ to, fen ešSntU 
dargi khrdfibš Ir karMiene, kA- 
rie, tikrai ftiiega ar nt-
gyvi gtrii;

Kastas Žarzurj
1 * irtndŽ Ya^osftį^l^feTs apie 

šį miestą tiekia-net XIII-tą aiA- 
žty, IftSfr, ntM&& • ftm’ifojfc kny-

lis, kuris savę snape turįsį mie
sto raktą. Reįkia paimti raklą, 
atrakinti ir ,t/įžengti į miestą. 
Mieste, k&t&LŠktiosė riunudše 
rasi miegančius karalių bei ka
ralienę, bet kas nori turtus pa
imti, neturi prie šių miegalių 
prisiartinti, bet pasiimti lobį ir 
eiti sau... J
\ Atrasta vėliau dar rankraštis 
kalbą apie Zarziri mieštą ir iš 
XV-to amžiaus, bet ten buvo 
veik tas pats pasakyta, kas ank- 
stybesniuose.

Europa sužinojo apie šią bur
tų knygą visai netikėtai, dėka 
vieno Egipto valdininko suma
nymo, kuris matyti gerai žiho

DOMINIKAS KURAITIS
AGENTAI

.Yčnas Rbdin'as, JdnAš ’Ja'sinSkkfc 
Ant. Labanąūska$,. H. Rkjewski 

“Shorty”

BUlCK SALES !
VlfeNiNTEtE LTEtuVlV BUICK’O AGENTŪRA

NAUJA VIETA:

W7Wėšt 35th Street, Chicago
frėleTonas: tkfeAYfctrfe 2022 • Rež. Tfel. VlCtoitY 2499 <

iiiii

. < • ■ A •.
ji t ^*4 *JI - - r kitur bu-

■M

/r»AF«TV 
'o» x»u« 
INVIHMt

..NuitfefešAL 
SAV’NC-9 O QAN

ASSUCIATiON j
Čionais jūsų sutau- 
pos yra apdraustos 
iki $5,000 per Suv. 
Valsfijfj Valeli i d š 
Agentūrą Federal 
Savings and Loan 
Inšiirance C d r k, 
tvkskingtbh, 15. C.

N epriklausomy bė
yra brahgikbsiaš tautos tartais.
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansiniai apširųpinęš.. 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 SAVINGS

and LOAN ASSOCIATION 
JOS. M. MOZERIS, Sec.

3236 S. Halsted St CAL. 4118

Sieniniai popieriai, maliavos, 
aliejai, automobilių įrankiai, pei
liai ir ramų reikmenys, taipgi 
plumbinghs ir elektros prietaisai

v* n v!l

Peoples , 
Hardware & Paint C6. 

1901 wfeST 47th STREET . 
Tel. LAFayettė 4139-««•> .• * T• -*■ •»*» - ‘

STATOME NAUJUS
’NAMUS

Apsisaugokite!!!
aini

JŪSŲ 
iNbLLIAI

NEŠA

DIVIDEN

Amerika budavoja karo pfahidnę, kad apsisaugoti nuo priešų. 
KIEKVIENO LIETUVIO yra priedermė apsisaugoti nuo sekan
čios depresijos. Geriausia jūsų apsauga bus atidarymas sąskaitos

UNfVERSAL SAVINGS & LOAN ASS'N.
1739 SOUtH jHALSTEb ŠTRELT

Atdara kas dieną nito 8 vąl. ryto iki 2 vai. V^kSro. še^tkdleriiAiš iki 6val. vakaro

. sA - i1 v 'įi \ • G ?■' : u.’-‘\'J •' ' J-ji ir *• ••/ii!*'

• Mūrinius arba mėdinfus
• Taipgi taisome senus
• Parupinarti paskolas 

lengvomis Sąlygomis
• Jei turi lotą, pastatysim 

nartą it tuokėsi už jį 
kaip rendą

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

• Aprokavimas dykai

k. SNUKIS & CUv
4131 S. Francisco AV.

Phone LAFayctte 5824

'1'1711 . 1 i
SVEIKATOS KLINIKAS

................rafe’... *5o.oo
^AtipDNGY^LIV jpc 
Išėmimas ir. Ligon. lįįV.VV 
REUMATIZMAS CO Oft 
Orbita Pagalba .

GYbO VISOKIAS LIGAS .
Ekzaminacija c« O H
ir vaistai .... .... .....„ * I «Uv
DOUGLĄS PAfek Ūd'SPITAL 

1900 So. Kedzie Avė. Chicago

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTČGRAFAS
Studija įrengta pir- 
ftioh rtĮŠięs su rpo- 
derniškomis u 11 * i- 
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. 6Srd St 
Tel. ENG. 5883-5840

VICTOR BAGDONAS 
L^cAl & 1X>NG DISTANCfc 

MOVING
Perk raustom forpičius, piąnUs ir 
visokius rakandus bei štortus. 
Veista 1 tarnas ir kitus mies- 
tli$. Zc9n|i kaina. Musų darbAs 
garantuptas. Taiptp^ pristatom

3212 So. Halsted St
Jotiaktt ’r«į._tICTORY M6«

tofokitės “N-rw
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Illinois - J di ana [i':'.aigaix-Wiscorksin. Žinios
Streikuoja G. M. 
Dirbtuvė

WARREN, O. — ,Į streiką 
yra išėję 1,600 darbininkų Ge
neral Motors korporacijos Pack 
ard elektros dirbtuvėje. Strei
kas kilo dėl nesusipratimo su 
CIO elektros darbininkų unija 
dėl algų ir kelių darbininkų pra- 
šalinimo.

Unija reikalauja algas pakel
ti 10c., ir mokėti 10% bonusą 
naktiniams daibininkams.

Nori Uždrausti 
Duoklių Rinkimą 
Prie Inland Co.

Inland—CIO Ginčas Teisme
SOtlTH BEND, Ind. — In- 

land Steel Company yra pada 
vusi peticiją federaliam teisė 
jui Slick uždrausti CIO plieno 
unijai pikietuoti dirbtuvę India
na Harbore, tam, kad verbuoti 
narius ir rinkti užsilikusias duo
kles.

Unija jau kelis kartus dirb
tuvę pikietavo, atsisakydama 
įleisti darbininkus, kurie netu
rėjo unijos kortelių.

SMETONA SUTINKAMAS ILLINOIS VALSTIJOS SOSTINĖJE

* —State Journal Photo.
Antanas Smetona, buvusis Lietuvos prezidentas, atvyko Springfieldan pereitą šeštadienį sudėti vizitą 

gubernaturoj ir aplankyti Abraham Lincoln’o kapą. Stotyje jį sutiko miesto majoras ir lietuviai. Iš kairės 
dešinėn: Majoras Kapp, Smetona, Kun. S. O. Yunkeris, lietuvių parapijos klebonas, William Yates, lietuvis » * . ivaldininkas, Arthur Gottschalk Mid-day kliubo pirmininkas, ir Elmcr Neale, to kliubo sekretorius. Mid-day 
kliubas surengė Smetonai luneheoną.

Pullman Hammonde 
Jau Gamina 
Patrankas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Jofjn Jf. Cubeito
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO JSTAIGA 

— ; -t ** i '■ . '*■*.
AMBULANCE

DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Tel. YARDS 17414742 

4605-07 So. Hermi toge Avė. 
4447 South Fairfield Avenue 

, Telefonas LAFAYETTE 0727 
KOPLYČIOS VISOSE 
CHICAGOS DALYSEDykai

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

Su POVILU ŠALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI

Chicagos, 
Uicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Diena 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

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

Telefonas YARDS 1419.

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

YARds 1138
YARds 1139

LACHAWTC7 11? SŪNŪS
2314 \*est 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East lOStb Street Tel. Pullman 1279

ALBERT V.
4704 So. Weatern Avenue

PETKUS
Phone LAFayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue Phone YARds

HAMMOND, Ind. — Pull- 
man-Standard Manufacturing 
Company dirbtuvė šiame mie
ste yra pradėjusi mažų pa
trankų gamybą, ir,pirmuosius 
ginklus priduos ^armijai ket
virtadienį. Dirbtuvė gamina 
81 milimetru “niortars” ir 105 
mįlimetrų “hovitzerius.”

Du Žuvo Bėgdami 
Nuo Policijos

BELLEVILLE, III. — Ban
dydamas ištrukti nuo policis- 
tų, kurie jį vijosi, smarkiai 
važiuojantis automobilis už
kliuvo už troko, ir apsivertė 
kuliais. Jame buvę du žmonės 
buvo užmušti: 24 metų Ann 
Moran, iš Littie Rock, Ark., ir 
nežinomas vyras.

Waukeganas Naujo 
Majoro Valdomas

WAUKEGAN, III. — Vakar 
buvo inauguruotas naujai iš
rinktas Waukegano majoras 
demokratas Frank G. Wallin.

Pirmiausiai susirinko senoji 
miesto taryba, su buvusiu ma
joru Mancel Talcott. Atlikusi 
paskutinius miesto reikalus, ta
ryba uždarė posėdį, išsiskirstė, 
ir tada susirinko naujoji tary
ba, kuriai pirmininkavo maj". 
VVallin.

$3,306,000
Seneliams

SPRINGFIELD, III. — Ba- 
’andžio mėnesį Illinois valstija 

■’šmokėjo pensijomis $3,306,867 
145,000-iams valstijos senelių. 
Truputį daugiau kaip kovo mė
nesį.

Suėmė už Nerapor- 
tavimą Draftui

Federallai maršalai areštavo 
27 metų chicagietį, Morris B. 
Hart, 3442 Mentrose avenue. 
Jisai kaltinamas neraportavimu 
drafto tarybai, kai buvo pa
šauktas klasifikacijai ir sveika
tos patikrinimui.

*iujiiiwrii'Trtn-------------------------------

Dainuos B. r. L. 
Moterų Choras

G '

“Gimnazistės”, Dramos, šposai, 
Juokai, PraneSįmai Peoples 
’ ’ Programė
Kas antradienį radio klausy

tojams yra smagu praleisti link
smą valandėlę įklausant gra
žaus ir įdomaus' “Peoples” ra
dio programo. Taip ir šiandien, 
antradienį, 7tą valandą vakare, 
užsistatę savo radio ant stoties 
W.G.E.S., girdėsite dainų ir dai
nelių, kurias patieks harmonin
gas B.P.L. Moterų Choras ir 
Gimnaizsčių duetas.

“Sidabrinio Jubiliejaus” 
Išpardavimas

Bus dramatiški juokai ir špo
sai, šauni muzika ir įdomus 
pranešimai. Ypač šį sykį bus 
įdomu girdėti geros žinios iš 
Peoples Furniture Company Si
dabrinio Jubiliejinio išpardavi
mo, kuris dabar eina visu pa
sisekimu, ir visiems namų ge
rinto jams ir grąžintojams yra 
progos pasipirkti puikiausius 
namų reikmenis už nepapras
tai sumažintas kainas.

XXX.

Gailiai Atžymėjo 
Liūdnas Sukaktuves 

t

Tebeliudi dukters Veronikos

BRIGHTON PARK. — Kaip 
žinia, spalių 5 d., 1937 metais 
mine Gailių vyresnioji duktė, 
Veronika, sulaukusi vos 21 me
tų amžiaus.

Mergaitė buvo judri, gražios 
išvaizdos ir gyvenimo džiaugs
mo kupina.

Del liūdno ir skąudąus įvy
kio Juozapas ir Ona Gailiai ir 
jų dukra Onytė tebėra sielvar
to apimti ir sukrėsti ligi pat 
sielos gelmių.

Pereitos savaitės gale atžy
mėta a. a. trijų ir pusės metų 
mirties sukaktis.

Gedulingi pietys
Po bažnytinių apeigų daly

viai susirinko J Gailių namus 
ties 4422 S. Artesian avė., kur

laikyta gedulingi pietus, kurių 
metu visi dalyviai teikė gau
sios užuojautos Gailiams.

Tarpe kitų giminių ir drau
gų ėmė dalyvumą ir gerai 
mums žinomi asmenys, būtent: 
Antanas ir Veronika Cukurai, 
D.. Gricienė, cicerietis K. Gai
lius su šeima ir siuvėjo G. Bur
bos žmona’1 Stella ir jų dukrytė 
Genevieve.' —-Kaimynas.

Naujienų Pavasarinis
PIKNIKAS

Sekmadienį, 
Gegužės 25, 1941 

Liberty Darže 
Willow Springs, III.

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

Dr. Kari Nurkat
(NU R KAITI S)

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

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

Yards 3089

Diena Iš Dienos J
Išsiėmė Leidimus
v edyboms

(Chicago j)
s Lto W. Ambrose, 24, su Ma-
rion E. Smlth, 20

John A. Doratis, 28, su Kn-
therine Welps, 28

Henry A. Poleracki, 23, b u
Adcline Kuzmin, 25

Edward Ksspzr, 25, su Irene
Adams, 19

Bruno A. Stan’s, 25, su Julia
D. žilvitis, 23

Sidney Bjornscn, 33, su ILr-
nice Wilus, 29

Paul M. Kulik, 23, su Do-
rothy L. Sutkev.ch, 19

Louis Anton, 25, su Johanui 
Noreika, 22

Joseph P. Velut’s, 26, su Bcr- 
n.:ce Reszutke, 20

Matthew Yonikas, 49, su Bar
bara Armstrong, 44

Frank G. La kis, 22 (Iš Dal- 
tono) su Lou:s De Haan, 19 (Iš

LIETUVIAI

Blue Island)
Reikalauja į
V'rskirų !
Msry McDennott nuo George

W. McDermott.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai. 
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. VTRginia 0036 
Rezidenciioe Telefonas: 

BEVERLY 8244 
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS, JR, CIŲRURGĄS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

GIMIMAI
CHICAGOJE

BUKSNES, Donald A., 10635 
Edbrooke Avenue, gimė kovo 
14, levai: Aibių ir Stella.

ZAKES, R’chard E., 517 So. 
Kolmar avenue, gimė balandžio 
19, tėvai: Albert ir Edna.

A

KITI LIETU VI AI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

I)IL A. .TENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7_ o Tral vakaro ’r nagai sutarti
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

TŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisu^ * /

Ofisas ir Laborątoriįa
103* W. 18th St., netoli Morgan St

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464
Dr. F. Pulsuoki LeVan 

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

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

— 2-ros lubos — 
CHICAGO. ILLINOIS 

Ofiso Valandos:
Nuo 10—12 vai. ryto, nuo 2 iki 

4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12

valandai dieną.
Phone 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. STRIKOL’TS
Gvdytoias ir Chirurtras 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki P 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel. PROSPECT 1930

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

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

Dentistai
4740 SO. ASHLAND AVENUE 

(Virš Andes Candies krautuvės) 
ŽEMOS KAINOS 

Mokėkit Per 18 Mėnesių
10 ryto iki 8 v. vak. YARDS 2K8

ADVOKATAI
DR. C. Z. VEZELTS

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47 Street 
Telefonas YARDS 2246 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J. 
ZURRTCK’AS! 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

niais pagal susitarimą 
Telefonas Hemlock 7899. 
Namų tel. Republic 4688

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearbom St.
Room 1230

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

Tel. HYDE PARK 3395
Dr. Susanna Slakis

Moterų ir Vaikų Ligų Gydytoja 
Dabar priiminės ligonius namuose 

6733 S. Crandon Avė.
Vizitai sulig sutarties 

(išskiriant trečiadienius ir lošta.)

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

8133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALumet 6877

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

Room 2014 Tel. STAte 7577 
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto.

8140 SO. HALSTED STREET 
TeL VICtory W78
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ANTANO SMETONOS KALBA, PASAKYTA 
UETUVIšKAI, PAIMK HOUSE 

BANKETE, CHICAGOJ 
“Pasilieka Savo Poste”

‘♦Jąųčjuosi labai laimingas 
esąs, turėdamas progą būti to
kiame gražiame Amerikos lie
tuviu ir ąyečių pobūvyje. Su- 

‘prantu, kad reikėjo daug dar
bo ir vąrgo padėti jo rengėm 
jams. Jejgy jję to nežiūrėjo, 
tai vi.sgį jie vargdami mąnė, 
kad d.arę darbą, kuris atneš di
delę naudą Lietuvai ir musų 
lietuviu tąytąi,

"Viskas sujudo, ir žmonės ir 
spauda patyrę apie nedorą mil
žiniško Lietuvos kaimyno pasi
elgimą su Lietuva. Lietuvos 
bąlsąs, šaukiantis pagalbos, nur 

;ąidėjo per visą laisvą Amerikos 
šąlį, Tąi yrą didelis daiktąp, 
kad žipome iš patyrimo, jog 
toksai šauksmas veltui nenueis, 
Atsiliepė amerikiečiai praeity
je, atsilieps ir dabar.

i

IZIDORIUS MILIUS, 
Gyv. adr. 938 W. 31st. PI.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

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

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Liudviką, po tąyąis 
Stulgaitę, 3 dukteris Petronę 
(Schvvartz) GaseĮ, žentą 
Charles, Mary Damulis, žentą 
Bill ir Anelę Milius, sūnų 
Juogą Milių, marčią ĄĮįce, 7 
anūkus ir daug kitų giminių.

Priklausė prie Vytauto D. 
L. K. Dr?jos.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
kopi., 3319 S. Lituanica Avė. 
Laidotuvės įvyks ketvirtad., 
gegužės 8 6:00 vąl. ryto iš
kopi. į šy. Jurgio parap. baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Izidoriaus Miliaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kvieičami da^ 
lyvąųtj laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Kuliudę liekame: Moteris, 
Dukterys, Sųnųs, Žentai, Mar
čios ir Girpipės.

JLaid. Pirekt. S. P. Mažei
ka, Tel. YARDS 1138-1139.

‘'Amerikiečiai Atsilieps Į 
Lietuvos Šauksmą”

“Aš gilini įsitikinęs, kąd 
musų šauksmą ątsiliępą Jung
tinėj Vąlstijų pįliečiąį įr visą 
Amerika. Dėl to, kąd laisyaą 
Smogąs, tetevą tautą nekąnčią 
svetimo .jungo- Tokį jungą Įmm 
ėįąnčiąm kraštui Ameriką iš
liežią pągąjbąs ranką,

f
“Mano didžiausią padėka vi

siems, įvertinusiems šio susi
rinkimą vertę ųžąpjąyU mu
šu kraštui. Ypąfcmgąi man įsmi
go žed^ini gerte Gbicagos mą- 
joro. (Žiūrėk žinią),

“Mielieji broliai ir 
amerikiečiai, aš jums 
sveikinimus iš kančių 
jamos Lietuvos. Ji žiuri į jus, 
kalbą į jūsų sielą, į jūsų protą 
klabena pagalbos. Ji tiki jumis, 
dėj to, kad atsimena, kaip per 
aną Didįjį Karą labai daug pą^ 
dėjote įŠ pirmosios vergijos 
prisikelti. Jūsų darbas nenuėjo 
vajtui.
“Lietuvą -r- Spjrsis Ktek Galės”

“štąi ir dabar, užklupo ją bai
sus žiaurus milžimas, kurįam 
dar neužteko plotų, kuris vis
ką yrą sutrypęs pąs save ir no
ri sutrypti Įr musų mažą šalį, 
afsistajčiusią iš kąro degejių, 
kuri niekam nekliudė ir niekur 
nesikišo. Tokiam likimui Lietu
vą nepasiduos. Spirsis kiek ga
lės.

“Kryžių Kraštas”
“Kas dabar dedasi Lietuvoje 

— jus žinote jau iš tų, kuriems 
pavyko pasprukti, ir įš laikraš
čių. Vienu žodžįu, Lietuva yra 
liūdnas kryžių 'kimštas’, kur dar 
daug bus kraujo išlietą, ir kur 
dar daug naujų kryžių išaugs. 
Daug Lietuvos žmonių žus dėl 
to, kad jie priešinsis dvasioje 
okupantui nedorėliui, jo apgau
lei ir klastai, 
toks didelis ir

Nepaprastai Filmas Chieagoje
NAUJIESKOg,' C!Mcag.o? M
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PATARNAUTOJOS — su ar be 
patyrimo. Atsišaukit tarp 2-7 vaka
ro. 2500 S. Hardinį.

REIKĄLJNGĄ PATYRUSIŲ ope
ratorių dėl vienos adatos ir special 
mąšįnų. MEL-TEK, §3£ So. Throop 
Sį., 5-tas aukšta^.

REIKALINGĄ PATYRUSIŲ ope
ratorių dėl vienos adatos ir special 
mašinų. MEL-TEX, 532 So. Throop 
St., 7-tas aukštas.

PERKAM, parduodam ir mainom 
pamuš, Intus, farmas ir biznius. 
Turime didelį pasirinkimą namų 
pirktį yž cash arba mainais, ^orįnti 
pirktį ąr mainyti, dėį greiteąnįę pa
tarnavimo šaukite:

PAUL M. SMITU & CO.
ĘĘAL RSTATĘ — LOĄNS™ 

INSURANCE
4631 S. Ashland Aye,

TeL YARDS 1001.

Kokia Turi

seserys 
reiškiu 

kamuo •

Toks milžinas, 
toks nedoras!
Būti Lietuva?

1ELP WANTED-MAL1Ę-FEMĄLĘ 
parbininkųrDarbininkiųReikla

GERI DĄftBĄI QERA 
MOKESTIS

REIKALINGI VYRAI ir moterys 
į dirbtuves, pfisųs, viešbučius ir 
namų darbus.

PARK
6306 Cottąge Grove. Bank Bldg.

HELP WANTED—FEMAIJ8 
J)arNniąk|ų Reikią

DARBAI ATDARI MERGAITĖM 
ir Moterims. Dirbtuvėse, Valgyk
lose, Vaistinėse ir Ofisuose.

Pamatykite mus TUOJAU!
ATLAR EMPŲOYMĘNT ĄGENCY 

6250 So. Halsted St.
Kambarys (Boom) 12,

SALE

VAIKINŲ IR MERGINŲ 
100 vaikinų ir merginę reikalinga 
išmokti dirbti niišo arba fabriką 
darbą, Nereikią pątyrim°—algas ųuo 
$14 iki $18. Visi darbai garantuoti.

TRIANKLE AGENCY
?5 E. Jąpkąpn Ęlyd. 13-to Aukoto

šiandien net du Gbicagos kinotėątrai, ^Palace” ir 
°Woods” pradeda rodyti filmuotą kurinį, “CITIZEN 
KANE”. kurį pastatė ir su savo aktorių trupe suvaidino 
Orson Weiles. . ■ 1 .

• Į Z . A 1 • . . , • »'

Sakoma, kad šis filmas pamąlįpjai skiriasi nuo visų 
kitų Hollywoodo produktų ip yrą paremtas gyvenimu 
garsaus laikraščių leidėjo WįjHąm Bąndplph Hęąrst’o.

Orson Welles yra -skaitomas -gąpijuin” ir h§ėrląt^ 
nu”—priklauso iš kokio taškąregip Žiuri, I^et: visi pripa
žįsta, kad šis jo filmas nepaliks be įiąkps filmams ątei- 
lyje-

svarbus principai, Pabaltos yąL 
s lybėse jie negali būti kitokie, 
Visa kultūra, visa valdžia ky
la iš apačios. Musų kaimynai, 
mums pavydėdami laisves, trug? 
dė tam idealui, raustė mūšų 
pamatą. Tokia ji bus, kuomet 
ji išsivaduos. Toks musų ideą? 
las, toks principas.

“Kokie keliai veda į laisvą 
demokrątingą nepriklausomą 
Lietuvą? žinokim, kad Lietuva, 
teisine Lietuvą, tebėra pripažį
stama Jungtinių Valstijų ir vi
sos Amerikos. Ją pripažįsta ir 
Didžioji Britanija. Tatai rodo 
ministrai ir konsulatai šiauri
nėje ir pįetįpėją. Amerikoje. Te- 
bepripažįsta ir pati galvą — 
prezidentą. Teisinis aparatas ne 
visas sudaužytą^. Jį ątstątysim, 
taip kaip yra atstatę čekaį ir 
kitos mažos tautos. Kodėl 
svarbu ?

DARBAI atdari berniukams ir 
vyrams, Dirbtuvėse, Garažuose, Ga- 
so Stotyse, Shippingruimiuose, 
^>0ckkrdWiuose, Krąųtųvėsp, Val
gyklose, Ofisuose.

Pamatykit mus TUOJAU! 
ATLAS EMPLOYMENT . AGENCY 

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

REIKALINGA PATYRUSIŲ ope
ratorių dėl pirštinių (thumbing) ir 
dėl Singer mašinų.

Royal Knitting Mills, 
2007 So. Califopnia Avė.

NAMŲ BARGĘNAI
Turime 97 namus visokio didumo 

—kainos ųųo $1000 iki $$5/)Q0. Ga
lima labai pigiai pirkti arba mai
nyti, ką jus turite. Taipgi budavo- 
jame naujus nąmus ir taisome se
nus.
C. P. Suromskis and Co.

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

REIKALINGAS PORTERIS į ta
verną. Kad butų negirtuoklis ir 
nerūkytų. Atsišaukite 6502 South 
Wentworth Avenue.
------------------- 1----------- - ------------------------------- ----

REIKALINGAS PIRMARANKIS 
bekeris. 1721 So. Union Avė.

FOR RENT—■IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

REIKALINGA PATYRUSIŲ eur- 
tąin stretehers ant be adatų maši
nos. 6346 N. Washtenaw,

REIKALINGA dvi (2) patyrusios 
veiterkos dienom ar naktim.

3626 W. Roosevelt Rd.

PARSIDUODA muro ir medžio 
4 Hiatų namas, prie Cullerton ir 
Peoria g-vių. Turi parduoti, nes tu
ri sutvarkyti palikimą — $1,600.

F. C. FREID
1720 So. Racine Avė. 

CANal 6844

RĘJ.KALINGA patyrusių siuvamų 
mašinų operatorių dirbti fabrike. 
21Q W, Vąn Buren St., 8-fo aukšto.

PARSIDUODA kampinis namas, 
su tavernų įr 7 kamb. fliatas. KER- 
W1N and 
Blvd

ir 7 Ki.......
RUFF, 166 W. Jackson 

RARrison 1250.

ONA MAZąĮMIĘNĖ 
(pą tėvais Rimkaitę)

Persiskyrė su šiuo pasaulių 
gegužės 4 d., 4:25 vai. popiet, 
1941 m., sulaukus pusės amž., 
t linus Lietuvoje, Kražių par., 
% odalių kaimą.

Amerikoj išgyveno 41 m.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Juozapą, 3 sūnūs—Juo
zapą, marčią Alexandrą, Ka- 

• zimierą ir Albertą, 4 dukteris 
—Moniką Besysparig, žentą^ 
Juozapą, M- Ėąicillę, seserį 
šv. Pranciškaus Vienuolyne, 
Antaniną Salazar, žentą Car- 
los, Victoriją Jareckas, žentą 
VJądisloyą, ,3 ąnykes ir 3 ąnyr 
kug, brolį Ąntąną Rįmkų ir 
jo žmoną, seserį Juzefą Ka- 
mįnskiepę įr jos vyrą, pus
brolius, pusseseres, jų šeimy
nas ir daug kitų giminių, 
drąųgų ir .pažįątąmų.

Kūnas pašarvotas namuose, 
4409 S. Wood St. Laidotuvės 
įvyks ketvirtadienį, gegužės 8 
d., 8:00 vai. ryto iš namų į 
Šv. Kryžiaus ’parap. bažny
čią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lą, o iš ten bus nulydėta į 
^y. Kągimięro kepinęs.

Visi a. a. Onos Mazrimie- 
nės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvię- 
čiąmi dalyvauti laidotuvėse 
įr suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Vyrąs, 
Sunai, Dukterys, Marti, žen
tai, Brolis, 3ėsųo ir Giminės.

Laid. Direkt. J. F, Eųdeikis, 
Tel. YĄRDS 1741. ’

“Jus laukiat iš manęs, kąd 
pasakysiu daug ką- Norit ži
noti ar Lietuva vėl atsikels iš 
plitusių jų, iš vergovės. Kokia 
ji bus, k.okiąis Aliais reikės ei
ti, kad ir vėl ji butų laisva?

“Sunku visus klausimus at
sakyti. Tik dįdžiuosius, pagrin
dinius.

“Ko porirn? Norim laisvos 
nepriklausomos demokratingos 
Lietuvos. Tokios, kokia ji buvo 
paskelbta 18-tais metais. Mums 
----------------------- f----------------

-J—r

t)VFlKKs^~T t'VcCIAlMyi'a'ftsąulto
KVIETK1NINKAS 
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GĖLININKAS 
4180 Archer Avenue 

phone LAFAYETTE 5800i

JONAS LABANAUSKAS 
Gyv. 4419 S. Arįęsjaą Ąve.

Persjskyrė su\siuo .pasauliu 
gegužes 4 d., 3:03 v. ryto, 1941 
m.7 sulaukęs 45 m. amž., gi
męs Tryškių parąp., Daugie- 
nų kaime.

Palikę Dųliucįįmp nięterj 
Juozapiną, po tėvais Yunevi- 
čaįtę, dėdę Leoną ir jo šei
mą, dėdę šaltimjerą ir jo Ąęįr 
mą, pusbrolius Petrą įr Pran
ciškų Labanauskus; dėdienę 
Tąųrazienę ir jos šeimą, ŠY9* 
gerką Bružienę ir jos šeimą, 
gimines Mr. ir Mrs. Bruno 
MitcheR ir jų šeįmą. Pikelius 
ir jų šeimą, Yęgmįnięne įr 
šeimą ir daug kitų giminių, o 
(Lietu vęj-*tėvus: Juogapą ir 
Marijoną.

Kūpąs pašarvotas Alfecrtę 
Petkaus kopi., 47Q4 S,. West- 
ern Avė. Laidotuvės įvyks 
ketvirtad., gegužės 8 d., 8 vai. 
ryto iš ko.pj. į Nekalto Prąs. 
Pan. Šv. parap. baffįyęjft, ku
rioje atsibus gedulingos pa? 
maldos už velįęnio sięlą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kalines.

Visi ą.'ą. Jępo Labanauską 
giminės, drąųgąi įr pągįstami 
esat nuoširdžiai kviečįami 
dalyvauti laidotuvėse ir sū? 
teikti jam pąskųtipį patąr- 
r z*/imą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liękąmę; Mętęr!?' 
Dėdės, Pusbroliai, Dėdienė ir 
Gimįųte,

Laid. Direkt. Antanas Pet
kus, Tel? GRpvehilI .

DIDELI BARGENAI
6 įr 6 kambarių muro namas, 

basement, bungalovv stogas.
4 ir 4 muro namas, basement, 

bungalovy, stogas.
6 kambarių muro rezidencija, 

graži ir moderniška.
Storas ir flatas, muro namas.
Storas, 3 flatai, muro narnąs.
Visi šie namai randasi Marąuet- 

te Parke ir parsiduoda pigiai.
Taipgi turįme gerų lotų ir pasta

tysime namą pagal jūsų reikalavi
mus.

JOSEPH VILIMAS
6753 So. Rockvvell St.

HEMLOCK 2323.

RE!KALINGA patyrusių operato
rių dėl vįenų adatų mašinų, paty
rę tik atsišaukite. 216 N. Clinton 
St., STĄte 5143.

RENDON 2 KAMBARIAI, tinka 
ąeįvokato ofisui, siuvėjai arba 
Reauty .parlor, F. Mickas, 4146 
Ąrpher Avenue, Lafayette 9066.
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primesį vienai srovei tai kas 
blogo, ji ateisuka ir ąįlmukes1 
tokiu pat netikusiu pinigu. 
Kiek maa busim vianingi, tįek 
mes tureaiin įtakos- Kiek mes 
gugebėsim sugyventi, tiek mū
šy gyvenimui bus milinės, do- 
rov^ prasmės- , 

. ^Ątšipalaidbkim nuo praeities. 
Medė; iurėty ■ praeiti
pamiršti. Meilė duoda ir dova
noja, "

Bagina ^|pti Pabėgėlius

^‘Siekimą. kalte, ieško
dami gėros valios ir gėry bruo 
žų, ir ištieskįm ranką Lietuvai, 
kuri., /po 20-,įmetu vėl šaukiasi 
pagalbos. Kunpirmiausiai išties
ti ranką? štai, .pabėgėliai. Jie 
užsienyje, be’ pagalbos, su šei
momis ir mązaiš vaikais. Gel
bėkite juod iju yaikąi taį Lie
tuvos kulturįnįs prieauglis,. Jis 

Lietuva dabar 
jaunų sūnų nu-

VVIIOLESALE FURN1TURE 
įkandai ir Įtaisai Pardavimui

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

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Western Avė., 

Chicago. III. Tel. REPublic 605)

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

REIKALINGA MOTERIS virėja 
dėl mažo restorano. Turi būti pa
tyrusi. Dienomis dirbti. 3828 South 
Halsted.

tąs

Taikos KoRfeteųcija
‘Karas turi baigtis taiką, 

pripažintas, tas eina į ■ taikos, 
konferenciją, Jęįgu Ljetųyą ne
būtų atstovąpjąiną pripą^intps 
valdžios, tai gąlį buri, kad už 
Lietuvą kalbės jos kąiipynąi. 
Jei neturėtume valdžios, ją ta
da butų sųnk.ų spdapytį. Musų 
kaimynai už Lietuvą ir jos są- 
skaiton kalbėtų. Atsimenam iš 
ano karo kiek buvo vargo Lie
tuvai iŠ lapko laukti už kopfę- 
rencjjos durų. Todėl tai ir svar
bu palaikyti kontimiiįetąs tei
sėtum valdžios, kuri yrą prįpa 
žin$a pilpą prasme,

”gpkia bus Lietuvą, k»s ją 
spręs? Musr tikslas yrą |ą Jaj^- 
vqs sąlieą nubirti jurą iki Lįp- 
tųvpą jurus pakrantės ir paąą- 
kyti li^uylų tautai; yra 
vakHybls Spręsk ko
kia gera valdžia, Spręsk kas 
reikia daryti. Europa išdrasky
ta, sienos suardytos, tautos su
erzintos. • '

“Ne mns yięni, if musų kąL 
mynai nųri į)uįi laisvi, ir mums 
padeda. Pabar negalim sustoti, 
turim'dirbti toliau.

“Reikią Vienybėje Dirbti”
“Kaip dirbti? Reikia vienybė-

t ’ 1

je dirbti. Kaip vienybėje dirb
ti? Smulkesnius reikalus paiwig'- 
ti didiesiems valstybės lįįka* 
tams. frurime ieškoti pas kitus 
kas gero. Barnius gudeąjįa ,kr»į? 
von — išcįs barnių Olegas, np^, 
santaika. Turime žjųivl i n e j 
tai, kas į barnius veda, bet į 
santaiką. < ' • ,

■ >■ ' • • •• ■*

“Man čionai ątyažiavuą, įekp 
aplankyti- aukštai • pastatytus 
Amerikos įmones. Sueidami; ki
tus, jie Tddo jiems gerą valią, 
juose ieško gerų ruožų.Ą. Tau- 
tinen vienyben eina tas kas ge
ro, o ne kas blogo. Blogo ieškok 
j imasi lai nueina j pradtj. Jei

Kas

brangus, nes 
daugelio savo 
stos.

“Man teko matyti Kaune 
Ąmerikos sporbn.inkus ir kiląs 
jąUnų ąmeritytečių grupes, Kftip 
jie Lietuyą paiųilo, kaip sukū
rė gerą bendravimą! Ląį jis 
dąbąr pasireiškia kovoje 1)3 Ne^ 
prikjąusomą Lietuvą. Bendrau
kim sielą įr širdimi.

“Daug kas butų įdomu jums 
išgirsti, bet jau esam pavargę. 
Amerikoj paliksim- nežinia kiek 
laiko, tad turėsime daugiau pro- 
gy pasakoti kas ‘bus jums įd.9- 
mu/

stovės °Sąvo Uoste”
•°Mąno pareigą dabar slo^ 

vėli savoT poste, kurtį vie- 
šąjy opiniją ir spaudoje ir su
sitikime, žodžiu įr raštu, ųž 
laisvy Lietuvą. įr tamst/i kiek- 
vienas- turi^ savo pąręįgąg, sa
vo postą. Vieni tamstų valdžio
je yra. Kas bus naudinga Lie
tuvai, tą darysit.

“Ilgiau pabuvus čiopai gąjėr 
sim daugiau išsikalbėti ir su
artėti. ; ;

•'Tokios auditorijos kai šjvąr 
kar dar nebuyąu radęs ’ Ame
rikoje, Tai geras ženklas, kad 
Lietuvių dvasia ir meile Lietu
vai dar nęužgęs. Raskite kelią 
Lietuyąį gejbotj. Bukite drau 
gingi' sąvo tąutab būdami loja- 
lųs Amerikos piliečiai. Taigi, 
W su. tą padėką, baigdamas sa
vo. žodį, nutraukiu šąvo; mift- 

jums sveikatos, ge-
103 nuotaikos ir - geros kloties, 
u : ^iąh

;< ^Lpng live .- United; States, 
pemoeracy and President Rco- 
ševelt\ ;' \'r-

■ : (P-g SmMoną , raštiško tek
sto savo kalbai, - rodos,r nebuvo 
paruošęs.. šis nuorašas buvo 
akiu h tai padarytas salė j, > p. Sme-

REIKALINGA MOTERIS, vedusi, 
dalį laiko valos darbas, padėti 
manąger Exchange, furnišiųotas 
ąpartmentas. 5455 Harper. FARMS FpR SALE * 
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SUSIRINKIMAI
SLA BRIGHTON PARKE 

kuopos mėn. susirinkimas įvyks 
gūžės 6 d., antrad., vakare kai 7:30
v&l., K. Gramonto svet., 4535 South 
Rocktyęli ąt,‘ Vįši pąriai ir narės 
susirinkite} mes komisija išduos ra-r 
portą nuo įvykusio balandžio 27 d, 
parengimo ir bus rinkimas atstovų 
į Vakarinių Valstijų Lietuvių Kon? 
fereųciją atgavimui Lietuvai Ne
priklausomybės.

F. T. Puleikis, Rast.
ŲĮĘTUVIŲ MOTERŲ DR-JOS 

APŠVIETQS mėn. susirinkimas 
įvyks gegužąs 6 d., (antradienį) 
7:30 v. vakarę Jonistų svetainėje, 
§14 W. 3.3rd St,, Chicago, III. Drau
gės kvieičamos dalyvauti susirin
kime ir naujų narių atsivesti.

S. Puniškienė, Nut. Rašt.
§LĄ 226 mėn. susirin

kimas įvyks šį trečįądienį, gegužės 
7 d., 7:3§ yal. yąkaro, Grigaičio 
svetainėje 3304 Ąrmitage ąve. 
Malępėkįte skaitlįngąi atsilankyti.

—J. Naujalis.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1941 Metams
PR-.3TES TAUTIŠKA GARSUS 
VARDAS LIET- IR Į.IETŲVAR5JŲ 
VAfcPYRA Į»« METAMS: PirpiĮ- 

mųjįąs— Pętęr Ųkockis, 2539 W.
46 pią Pirm. Pageifc* —Jft-

§tą F|m rąš
S, Wood st.; Ižd.—P. F. Pik

turną, H25 W. 45th Stj Kasęs 
glpfe.: Frapk Wenskus, ^639 W. 
43rd filį, ĄrI. Ivonaitis, 5342 S. 
TąĮmap Ąvę.; Trustee — į. ¥u|- 
kepąs, {$47 W. 45th St.; Ligonių 
apiekunas —A. F. Czesna, 4501 
S. Paulina St.; Anna Pikturna 
1425 W. 45th St.; Maršalka — J. 
Yucikas, 4624 S. Mozart St.

46 j?l.: Pirm.’ pageli). — St. Vąį- 
Jtįkaitią 3608 W7 6|st St.: Rut.

" "\_įenas, ?547 W. 4§|h 
rast.—Bruno Judęiko,

L. ŽAgĄĘIĘčIŲ KLIŲBO VAL
DYBĄ 1941 M.ETĄMS: F, Arlaus- 

kąs-—fij-m., 2109 N. Čleveland 
Ąye.; Ą. Niprikąs—Pimi- pagelb., 
J303 S. Pufaskl Rd-» J- Ketura- 
klSTcNųĮL. rašL 0. 51st St., 
Cįcerę, ĮUų Stellą Kąsper—Fin. 
rąšj., 315^ S. Eknęrąld Avė.; E.
Ramašauskienė—Kontrolės rašt., 

1218 So. Independence Blvd.; 
St. Niprikas—- Kasiprius, 3824 

Deodor St., Indiana Harbor, Ind.; 
Kasos gįębėįąį: Ji Bąlakas, 1414 
Sp. 49jth jCf., Cicero, III, Alfons 
Mąeiylis, 32§2 So. įalsted St.; 
B. Gųrskięųė, 325g So. Halsted 
St.; Kbrėsp.^K. Balčiūnas; Mar- 

.353! w, 384> pi. Susirin
kimą! ta|)ęginį VMM -kartą i mė’ nesį, kas ketvirtų sekmad.. pir
mą valandą popiet, Hollyvvood 
įveįį,, W. 43rd St.
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Pirkite toge krautuvėse, ku
rios garsinasi ^NAUJIENOSE”

tonai kalbant, todėl vienur ki
tur gal buvo išleisti žodžiai, įdė
ti kiti. Pamatinių minčių bet
gi tas nepakeičia.)

REIKALINGA MOTERIS abel- 
nam namų darbui if paprastam vąL 
giui gandinti. Nereikia skalbti, ge? 
ras namas. $12.00.

FRAnklin 1530 .

REIKALINGA MERGINĄ bend
ram namų darbui. Savas kambarys, 
radijas. Maža krikščionių šeimyna, 
$7—$9. Smagus namas. Independr 
ence 2854.

PARSIDUODA 5 akrų puikins že
mės, laukuose medžiais apaugęs^, ar
ti 22-tros ir Buttcrfield kejię — 
arti Downers G rovė. Grįstas kelias, 
elektra. Taksai apįe $12 j metus. 
$1,250. $250 įmokėti, $15 į mėne
sį. Box-EM-21, 1739 S. Halsted St.

reikalinga patyrusi vei- 
TĘRKA; nedėliomis liuosa, gerą 
alga. PERSHING RESTAURANT, 
506 West 39th St.

PARS1PUODA naujas 6 kamb- 
namas su daržovių farmų, arti North 
Avė., 10 min. nuo Hariem Avė. 
Maži taksai, gera žeiųė, grįstas ke
lias, elektra, gąsas. bųsai ir arti 
mokyklos. $1,975. $275 įmokėti, $22 
į mėnesį pž paliktus. JĮox-AE-l, 1739 
b. Halsted St.

BUSINESS CRANCES 
Biznio Progos

PARSIDUODA PIGIAI gerai Įš? 
dirbtas tavernas, su visais įrengi-: 
m.ąįę, Prįežastią — pašauktas ka
riuomenėn. |726 So. Halsted £t.f 
CANal 2480.

PARSIDUODA pertaisyta 3 akrų 
vištų forma, gera žemė, naipai gąli 
būti pertaisyti į C-šius kųmb. Jau
nos vištos, grįstas kelias arti .411 
gatyės ir South West |Įighwuy — 
$2,750 lengyąis mėnesiniais Išmo
kėjimais. Box-CP-4, 1739 S. Hal
sted St.

TAVERNAS PARSIDUODA pi- 
giai. Biznis geras, kas pirmas nesi
gailės. Priežastis liga. 6000 South 
Carpenter §t.

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

PARSIDUODA DUONKEPYKLA 
West Sidėj, geroj vietoj. Esu naš
lė, vienąį persunku. Parduosiu pi
giai. 2306 West 34th St. CANAL 
0393.

DEL SUNKAUS dirbančio darbi
ninko — parsiduoda yištinyčįa ir 
karvių butas — l$ž akrų gerps že
mės — grįstas kelias. 5 min. nuo 
IM-čios ip Hariem Avė. Su elektrą. 
$l,2p0. {mokėti $250 — $15 į mė
nesį už pasilikusius. Box-AK-7, .173‘J 
3. Halsted St. . 

--- .. ..... - ........... . ....
PARSIDUODA daržovių farpią, 

šiaurryčiai nuo \Volfe ir Nbrth 
Avė. Gera vieta dėl vištų augiiųmo. 
Grįstas kelias, elektra, arti busų ir 
mokyklos. $375, $75 cash—$5 į mėn. 
Rok-FE-18, 1739 S. Jlalsted St.

PARSIDUOJDA TAVERNAS pi
giai; pasiskubinkite kol laįsnis ne
nupirktas. 4631 So. Ashland Ąvp., 
Tel. YARDS 1098.

PARSIDUODA naujai pąątątyįąs 
6 kamb. namas, 4 kamb. jau Už
baigti, su plumbingu. Yrą pastaty
tas 2^ sykius didesnis npgu ręąu- 
liariška propertė—16 min. West nuo 
Oak Parko. Kainuoja nuo $5,0(W Iki 
$6,000t parduotu už $3,675, lengvais 
išmokėjimais. $28 į mėnesį ant ' JŽ5 
metų išmokėjimo, Rox-SJ-3, 1789 S. 
Halsted St. /

MODERNIŠKĄI ĮRENGTA TA
VERNĄ su 2 Storais ir 14 fįatų; 
garu apšildoma, šiltas vanduo, nau- 
jąę stękeris |r paująs boileris, 
kąrųpinįą mprp namas. RentĮų gau
name $450.00 į mėnesį. Parduosime 
prieinaipa kaina. Kreipkitės prie 
savininko. Juliuj Baskis, 4431 So. 
Halsted Stt

RAR3IDUODĄ 2 akra| artį g7-tos 
ir Roberts Rd. Elektrą, ųęrą žemė. 
$875. $165 įmokėti, $10 į mėnesį. 
|ięxšJL-5, 1739 S, Halsted St. 

ilfaui#** m ..
ŠOĮŲ-.FOR SALE 

Juodžemis—Pardavimui

PARSIDUODA KOTELIS, 30 
KAMBARIŲ IR TAVERNAS—NAU
JAI PERTAISYTAS IR ĮRENGTAS. 
KOTELIS NEŠA $400 RENDOS I 
MĖNESI. PRIEŽASTIS—LIGA.

1843 so.' Halsted st.

JUODŽEMIS MAIŠYTAS SU HŲ- 
MŪS ir Peat Moss, įtręštas, parduo
damas bušeliais ir vežįmąis, § bu
šeliai už $1.00, 10 bušelių už $1.50. 

l v|sur. 
GAVCUS,

South ffi«hwey .and / 
TeL WENT%FOĖ?1^7942 

W0UTH 193, 
av-.i

c

; GROSERIŲ KRAUTUVĖ pąrdą- 
vimui ■ **'
fįkčeriai.

— pigiai, perą vietą, geri 
i. 3001 South Emerald.

, KAMPINIS tavernas ant rendos 
su įrengimais. Geras HhR?
W1N ąnd RUFp, 166 W7 jackson 
Blvd., HARrison 1250.

1 ..-"T ■ Tg.--.--r

6 bušeliai už ••••••••••■ ■■—>«■•*•••••••• $1.00 
10 bušelių už _____ ______
Perkraustymas pigiai—Ąnglią tię-
etai iš mainu.

STĄNUĘV GĄVCŲą
110 So. Ridgelaųd Avė., Worth. UI. 

Tel. OAK Lawn 193-J-l

RENJDUOJĄMAS 6/ 
bą paduosiu fįkčęDi 
ani kokiam bizniui. N< 
jy, galiūno adresas 26 
St. Savininkas 1134

S SAŲIUNAS ar
us, ar 
’onte, reriduo- 

ąs 2616 West 59th

į 1 »r~rr—.įĮ.irnn i:

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

IHMi
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SMETONA UŽ “LAISVI NEPRIKLAUSOMA 
IR DEMOKRATINE LIETUVA”

Turi Būti “Tokia Kokia Ji Buvo 
18-tais Metais”

Kvietė Amerikos Lietuvius prie ‘Vieningo Darbo’
Priėmimo bankete, sekmadie

nį, Antanas Smetųna Amerikos 
ausims per radio pasakė vieną, 
“nekalto”, labai bendro turinio 
kalbą, bet ten pat pasakė kita 
“žodį” lietuvių kalboje, taikomą 
tiktai lietuviams.

Toje antroje kalboje jisai be
reiškė,

Ruošia Apsaugą 
Nuo Bombų Ch-gos 
Pramonėms
Karo dėpartamentas organizuo

ja civilės apsaugos burius
“Tokia Ji Bus”

“Ko norim? Norim laisvos, 
nepriklausomos demokratingos 
Lietuvos. Tokios, kokia ji bu
vo paskelbia 18-tais metais... 
Tokia bus, kuomet ji išsiva
duos. Toks musų idealas, toks 
principas.”

Baigdamas kalbą p. Smetona 
angliškai sušuko, “Long live 
United States, Democracy and 
President Roosevelt!”

“Palieka Prie Savo Posto”
Jis po keis kartus kvie ė 

amerikiečius prie “vieningo dar
bo”, ragino pamiršti praeitį, ar
ba bent kelti iš jos tiktai tą, 
kas gera, o ne kas -blogo. Jis 
prašė amerikiečių vienas pas ki
tą ieškoti “geros valios”, gerų
jų pusių, nes tai “vienintelis 
kelias į vieningumą”.

Ten pat kalboje jis pareiškė, 
kad “pasilieka savo poste”. Sa
ko, reikia palaikyti “dabartinės 
teisėtos valdžios kontinuitetas, 
kad butų kas Lietuvą atstovau
ja, kai įvyks taikos konferen
cija.”

Jeigu Lietuva neturės val
džios, pripažintos “pilnoj pras
mėj”, tai Lietuva turės frasi- 
likti “už konferencijos durų. Už 
ją ir jos sąskaiton kalbės jos 
kaimynai.”

P-s Smetona kalbėjo nepa- 
ruošęs raštiško teksto.
“Lietuvių Troškimai Vienodi”

Prie vieningumo amerikie
čius taipgi šaukė p. Petras 
Daužvardis, Lietuvos konsulas 
Chicagoje. “žinau visus ameri
kiečių troškimus ir norus, ir 
žinau kad jie gali prieiti ben
drų išvadų”.

“Chicagos lietuviai yra nepa
prastai jautrus Lietuvos sūnus. 
Jie rūpinasi Lietuvos reikalais. 
Visų troškimai vienodi, visi ei
na prie to paties tikslo, tereikia 
truputį subendrinti jų kelius ir 
mintis”.
“Gins Demokratinę Lietuvą”
Majoras E. J. Kelly pasakė 

gana ilgą kalbą, kurioje po ke
lis kartus pabrėžė, kad “Ame
rika neapleis mažųjų tautų. Kur 
bus daroma skriauda, ten Ame
rika skriaudžiamąjį užstos. 
Amerikoje tebeviešpatauja Wa- 
shingtono, Lincolno ir Roosevel- 
to dvasia.

“Amerika nekelia ginklo gro
biui, bet ji niekuomet neatsi
sako ir šį kartą neatsisakys, 
ji jau ruošiasi, kaip savo gy
venimo būdą, taip demokratiją 
visur pasaulyje, taipgi demo
kratiją ir Lietuvoje apginti.”

Demokratija, Demokratija
Taip, bankete dažniausiai mi

nimas žodis, visur publikos au
sims keliamas sukis buvo “De
mokratija”. Apie demokratiją 
taipgi kalbėjo adv. A. A. OliS 
ir teisėjas J. T. Zuris, kurie 
pasakė trumpas, bet gražias 
kalbas.

Apie demokratiją Lietuvoje 
kalbėjo net ir sveikinimo tele
grama banketui, prisiųsta iŠ 
Philadelphijos, nuo Muzikaliu 
Namo Bendrovės. . . .

(Pilnas p. Smetonos kalbos 
tekstas yra paduotas kitoje vie
toje.)

Moderniškam mechanizuo
tam kare, kaip parodo Angli
jos patyrimas, ne t’ek nukenčia 
kariuomenė, kiek civiliai gy
ventojai, ir pramonės, nuo 
bombų, mėtomų iš lėktuvų.

Prisiruošdamas visokioms ga
limybėms, karo departamentas 
jau rūpinasi apgynimu nuo 
bombardavimo tokių didelių 
pramonės centrų kaip Gary. 
Ind. (plieno), \Vhiting, Ind. 
(aliejaus) ir aviac’jos dirbtu
vių, taipgi amunicijos ir gink
lų pramonių Chicagoj.

Lokalės valdžios kooperuos
Karo departamentas dabar 

organizuoja civilę apsaugą kaip 
gyventojams, taip ir toms pra
monėms. Jis vysto tam tikrus 
apsaugos programas, kuriuose 
dalyvaus valstijos valdžia, taip
gi lokalūs miestų ir apskričių 
valdžios.

Bus sudarytos savanorių 
kuopos kovoti - su ugninėmis 
bombomis, kitos — gesinti 
gaisrus, trečios — gelbėti žmo
nes iš griuvėsių elc.

Cigaretas Lovoj 
Veda Į Kapus

35 metų Norval Christenson, 
7854 Ellis avenue, nikė lovoj 
ir užmigo.

Rytoj jų- laidotuvės.

Nusižudė Du 
Chicagiečiai

Vienas townoflak’etis
TOWN OF LAKE. -4 Priri

šęs galvą diržu prie lovos stul
po pasismaugė 38 metų to.wn- 
oflakictis, Frauk Kmak’as, 1535 
47th street, Jisai išėjo iš lyg
svaros liūdėdamas žmonos, ku
ri mirė metai atgal.

O nuo savo namų verandos, 
adresu 3833 Jansen avenue. pa
sikorė 63 m. Thomas McMa-

hon. Paliko raštelį, kuriame sa
ko, kad “nenorėjo būti našta 
savo mylimiems’*.

Buvo chroniškas ligonis.
——----------

Prok. Courtney 
Pašalino Dar
Vieną Asistentą

Ėmęs Kyšius nuo Abortų
“Siūti i ledi o’f

Prokuroras Coiirtncy vakar 
prašalino iš pailgų asistentą 
Morris MeyerS, įmi jis “nega
lėjo patenkihartčiai atsakyti į 
klausimus” apie > shVo rolę 
bortų sindikhfe Niižhirima, 
kad jisai ėmęs kyšius. Keletą 
dienų atgal Couftnėy pašalino 
asistentą Moyriihan, ir atstatė 
tris policistiis.

Kolkas Nebus 5c.
Perų Vaikams

Illinois Commerce Commis- 
sion atidėjo iki rugsėjo 22 d., 
pasiūlymą numušti gatvekarių 
forus mokyklų vaikams iki 5c. 
Komisija truputį pasvarsčiusi 
pasiūlymą, atįddeda jį jau 29 
kartu.

MIRĖ GARSUS
CHICAGIETIS

Sulaukęs 72 metų amžiaus 
vakar mirė Alfred D. Plainon- 
don, garsus chicagietis, kuris 
daugiausiai paskilbo dėl savo 
kovos prieš probibiciją. Jisai 
gyveno Long • Grove priemies
tyje. Buvo prez.’dentas Plamon- 
don-Tetzę pramonės firmos.

KETURIS UŽMUŠĖ, PENKIS SUŽEIDĖ 
PENKIŲ AUTOMOBILIŲ SUSIKULIME

Baisi Nelaimė Prie kenoshos, Wi's
Ant vieškelio U. S. 41, 7 my

lios už Kenoshos, susikūlė pen
ki automobiliai. Nelaimėje ke
turi žmonės buvo užmušti, o 
penki sunkiai sužeisti.

Užmuštieji yra:
Adomas Sadalis, 45, iš Keno

shos, Wis.;
Eugene J. Branski, 39, nuo 

5416 N. Long avenue, Chicago;
Elizabeth Branski, jo žmona 

ir 12 m. Jerome Brankski, jų 
sūnūs.

Sužeistieji
Sužeistieji guli Kenoshos li

goninėje. Jie yra:
42 m. Ieva Sadalis, užmušto

jo žmona;
Adas Sadalis Jr., 11, jų sū

nus, taipgi 8 metų Donald, ant
ras sūnūs;

John Bernatovičius, 60, iš 
Kenoshos, VVis., ir

45 m. William Leski, irgi iš 
Kenoshos.

Kaip nelaime įvyko, niekas 
tikrai negali pasakyti, ilet po
licija spėja, kad pirmiausiai su
sikūlė du automobiliai, vienas 
vairuojamas Sadalio, antras 
Branskio, ir tada į juos trenkė 
kiti trys. Vieškelyje 41 auto
mobilių judėjimas yra labai di
delis, nes jis yra ekspresinis.

žuvo dar du žmonės
Kitoje nelaimėje, taipgi ne

toli Kenoshos, ant vieškelio 
42, du žmonės buvo užmušti. 
Abu važiavo motorciklyje, ku
rį sudaužė automobTs. Jie yra: 
Stanley Jensen, 24, ir Gertrude 
Bohanan, 21, abu iš Kenoshos.

Gamins Dideles 
Bombas Brightpn 
Parko Pašonėj

Pastatė naują dirbtuvę

Vakar bombų produkcijai 
buvo atidarytas naujai pastaty
tas skyrius Rhemin Manufac- 
turing Co., adresu 3425 South 
Kedzie avenue. Naujoje ir se
noje dirbtuvėje firma gamins 
100 svarų ir daugiau sverian
čias bombas aviacijai.

Ji turi 8 mil. dolerių kon
traktą ir netrukus gaus naujų 
užsakymų.

Prisaikino Džiurę 
Maisto Pramonei 
Tyrinėti

Valdžia kalt’na ją kainų 
kėlimu

Vakar Chicagos federaliam 
teisme buvo prisaikinta fede- 
ralė džiurė, kuriai pavesta iš
tirti maisto pramonę.

Tai pramonei valdžia daro 
kaltinimus, kad nusižengė 
Shermano prieš-monopoliniams 
Įstatymams ir iškėlė maisto 
kainas paskutiniu laiku apie 
5% virš normos, kurioj mais
to kainos turėtų būti.

Tyrinėjimas daugiausiai tai
komas mėsos, sūrio ir kenuotų 
vaisių bei daržovių bendro
vėms.

Lėktuvas Paskendo, 
Įgula Išsigelbėjo

J Kankakee upę, netoli mie
sto tuo pačiu vardu, įkrito lėk
tuvas. Jame buvę keleivis ir la
kūnas išsigelbėjo.

Abu chicagiečiai, 28 metų 
Peter Panos, 4334 South Wells 
Street, ir 31 m. Joe Mohr, 3118 
Wėst 38th Place.

Lėktuvas nuskendo. Abu vy
rai paguldyti St. Mary ligoni
nėje, Kankakee.

NAUJIENŲ
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AUTOMOBILIU 
NELAIMĖS

' —Užmušė Septynis Žmones
Vakar ir užvakar Chicagos 

distrikte įvyko tikros skerdy
nės. Prie Kenoshos automobi
liai užmušė šešis žmones, o pa
čioje Chicagoje užmušė septy
nis. Jie yra:

26 m. Anthony Nischan, 2539 
N. Shore avenue;

Vernon Lowell Frey, 18, Lan- 
sing, III.;

Nežinoma 40 metų moteriškė, 
prie 2278 Elston avenue;

Edward B. Hill, 52’, 10206 S. 
Aberdeen street;

Michael Nessler, 623 W. Ma- 
dison street;

Fred Toppel, 43, 5035 South 
Homan avenue, ir

William Williams, 43, 4710 
Forrestville avenue.

Kamantinės 1,000 
Pacientų, 30 
Daktarų
Užtiko vardus “Abortų Sindi

kato” raštinėj
Prokuratūra, dabar tyrinė

janti veikimą tariamo nelegalių 
operacijų “sindikato”, jo raš
tinėje ad. 190 N. State street, 
užtiko ilgą sąrašą pavardžių ir 
adresų, kuris paduoda infor
macijas apie 1,000 pacientų, 
kurioms operacijos buvę daro
mos ir apie 30 daktarų.

Prokuratūra ruošiasi • visus 
šaukti kamantinėjimui.

“Palaimino”, Bet 
Visai Nekaip

Policija ieško trijų čigonų 
Chicagos Southsidėje, kurie 
“palaimino” ir burtais “apsau
gojo” du chicagiečius nuo viso
kių “kvarabų”. Kai čigonai nu
važiavo, “palaimintieji” Job 
Corbett, 6101 S,t Kolmar ayę- 
nue, pasigedo $175, o Daniel 
McMaughan, 7741 S. Union —

I nenustatytos sumos pinigų.

VAKAR CHICAGOJE
•

• Alinėje ties 4637 Went- 
worth avertue, policija, suėmė 
27-is vytus kamantinėjimui apie 
mirtj čhieagiečio Robert O’- 
Routke> 522 W. 42nd Place. Ji
sai buvo atrastas mirtinai su-

>

muštas gatvėje, netoli alinės.
d Už išplatinimą netikusių 

čekių už $300, policija suėmė 
(prie Clark ir Randolph) 31 
metų Robertą Anderson, iš Min- 
nedpolis, Minn.

• Sužinojusi, kad vyras, ku
rį ji mylėjo yla vedęs, nuodų 
išgėrė ir mirė 35 metų Miss Ida 
Harkonen, nuo 1429 N. Clark 
street.

• Garaže ties 5540 Ilarper 
avenue, tepimui iškeltas auto
mobilis nukrito žemėn ir už
griuvo mechaniką Charles 
Wheeler, 5519 Kenwood avenue. 
Jį labai sunkiai sužeidė.

Gaisras Airporte 
Padare $5,000 Žalos

Nortlnvest airporte, prie 
Glenview, III., ugnis sunaikino 
vieną hangarą ir nemažai avia
cijos įtaisų, padarydamas apie 
$5,000 nuostolių. Gaisrą užge
sino Glenview savanoriai ug
niagesiai.

Rooseveltienė 
Chicagoje

Rytoj trumpam vizitui Ghi- 
cafcon atvažiuds prezidehto 
Roosevello žmona, Mrs. Elea- 
nor Roosevelt. Jinai aplankys 
WPA namų ruošos mokyklą, 
adresu 2720 Prairie avenue, ir 
kitas valdžios įstaigas mote
rims.

MIRĖ EIDAMA
Iš BAŽNYČIOS

BRIGHTON PARK. — Po 
pamaldų, išėjusi iš McKinley 
Park metodistų bažnyčios, gat
vėj sugriuvo ir mirė 60 metų 
brightonparkietė, Mrs. Louise 
Storus, 4103 S. Richmond str.

S. B. Komaiko 
SunOS Anglijos 
Karo Aviacijoje

Didelio lietuvių draugo ir žy
dų veikėjo S. B. Komaiko jau
niausias sūnus neseniai įstojo 
į Anglijos karo aviaciją. Jisai 
dabar yra lavinamas Kanadoje.

Netrukus tikisi' būti karo 
fronte.

Chicagos teatruose
“Fantasia” rodoma paskutinę 

savaitę A polio teat re
Walt Disney kūrinys “Fan- 

tasia” šiuo laiku yra rodomas 
Apollo teatre. Rodymas pasi
baigs ateinantį šeštadienį, ge
gužės 10 d. Filmą taps pasiųs
ta į kitus miestus.

“Fantasia” buvo rodoma tris 
mėnesius paeiliui. Tai reiškia 
didžiulį publikos susidomėjimą 
filtna.

Ir filmą šito dėmesio pilnai 
užsitarnauja. Ji yra junginis 
aštuonių išgarsėjusių muzikos 
kurinių ir Disney artistų pieš
tų vaizdų. Junginys stebėtinai 
malonus žiūrėti ir klausytis.

“Fantėsia” rodoma du kartu 
kasdien: pradžia 2:40 valandą 
popiet ir 8:40 vai. vakare; šeš
tadieni dar rodoma ryte nuo 
10:40 valahdos, o sekmadienį 
5:30 vai, popiet.’ ' 1

Tikrai verta šitą kurinį pa
matyti.




