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EDJSAKOG®* «
LIEPIA RUOŠTI MAISTO ATSARGĄ

Gen. Arnold informavo karo kabineto 
narius

BYRDAS SUGRĮŽO IŠ PIETINIO POLIAUS KOMUNISTAI PATARIA MOKINIU TARPE 
AUKLĖTI NEAPYKANTĄ

WASHINGTON, D. C., geg. 
G d. — Karo vadovybė privalo 
imtis visų reikalingų priemo
nių, kad kiekvieną mėnesį bu 
tų pagaminta 500 didelių bom- 
banešių, rašo prezidentas karo 
sekretoriui Stimsonui.

Dideli 4 motorų Amerikos 
bombanešiai yra tokia stipri 
puolamoji jėga, kurios priešas 
negalės atlaikyti. Iki šiam me
tui buvo gaminama tiktai 50 
minėtų bombanešių į menes’’, 
bet dabar gaminimas bus žy
miai praplėstas. Amerikos fa
brikai privalės į mėnesį paga
minti 10 kartų daugiau šių 
bombanešių.

Gen. Arnold, Jungtinių Val
stybių aviacijos viršininkas, 
nesenai grįžo iš Anglijos. Jis 
smulkiai informavo Harry IIop- 
kins apie dabartinę Anglijos 
padėtį, šiandien jis turėjo pro
gos smulkiai informuoti visą 
karo kabinetą apie svarbiausius 
britų strateginius ir kovos veik 
smus.

Posėdyje dalyvavo sekreto
rius- Stimson, HulI, ’Mdrgen- 
thau, Knox i£.XQnerpląs Mar- 
shall. Gen*. <Afffold informavo 
kabineto narius, bet spaudai 
nieko nepareiškė apie aptartus 
dalykus.

Vyriausybė nutarė sudaryti 
biurą, kuris dirbs kartu su ka

Reikia bombarduoti 
Tokio

WASHINGTON, D. C., geg. 
6 d. — Pepper pareiškė, kad 
Amerikos lakūnai privalėtų ke
lis kartus atlankyti Tokio ir 
gerai jį sugriauti.

Japonų sostinėj reikia pada
ryti tą patį, ką japonai ištisus 
metus daro Kinijoj, tada suma
žės jų kraugeriškumas, sako 
senatorius.

Pepper tvirtina, kad jau at
ėjo metas Amerikai tarti savo 
žodį ir karo reikaluose paimti 
iniciatyvą. Juo ilgiau bus lau
kiama, tuo bus sunkiau.

STALINAS TAPO RUSIJOS PREMJERU
MASKVA, Rusija, geg. 6 d. — Josifas Visarionovičius Sta

linas save paskyrė sovietų Rusijos premjeru. Ligi šiam metui 
jis buvo tiktai oficialiu kompartijos sekretorium.

Molotovas pasiliko komisarų tarybos vicepremjeru. Jis pir
mininkavo komisarams nuo 1930 metų ir tapo atleistas jam pa
čiam prašant.

Molotovas nenorėjo imti atsakomybės dėl naujai susidariu
sios padėties ir pareikalavo, kad atsakomybę imtų pats Stali
nas, dabartinės padėties inspiratorius.

Juozas Stalinas

ro ir agrikultūros departamen
tais. Prezidentas pasiuntė ag
rikultūros sekretoriui laišką, 
nurodydamas reikalą galima: 
greičiau sudaryti minėtą biurą 
ir prižiūrėti, kad butų sudary
ta reikalinga maisto atsarga.

Agrikultūros departamentas 
privalės paruošti reikalingą 
maisto kiekį visai Amerikos ka
riuomenei, bet taip pat priva
lės būti pasiruošęs padėti ir 
tiems kraštams, kurių apsauga 
yra svarbi Jungtinių Valstybių 
apsaugai.

Svarbiausiuoju karo kabineto 
pasitarimo punktu buvo karo 
aviacijos gamybos paskubim- 
mas. Prezidentas ir visi kabi
neto nariai yra nusistatę šį rei
kalą tiek pirmyn pastumti, kad 
demokratiški kraštai butų pa
dangių valdovais.

Dabar gaminamų orlaivių 
skaičius demokratiniuose kraš
tuose yra didesnis, negu “ašies” 
valstybėse. Gaminimas privalo 
būti tiek pagreitintus, kad de 

i 
mokratiški kraštai ne tiktai 
stovėtų lygiomis, bet viršytų 
priešą,

Paihis gana daUg Taiko, kol 
Amerikos dirbtuvės galės pa
gaminti 500 bombanešių į mė
nesį, bet manoma, kad ateinan
čiais metais toks orlaivių skai
čius bus gaminamas.

Pepper pataria oku
puoti Dakarą

VVASHINGTON, D. C., geg. 
6 d. — Senatorius Pepper šian
dien pareiškė, kad Jungtinės 
Valstybės jau privalo tapti kie
tomis ir tarti save žodį.

Bendradarbiaudamos su bri
tais jos privalo užimti Gren
landiją, Azorų salas, žaliąjį iš
kyšulį ii' Kanarijų salas, Singa
pūrą ir Dakarą.

Amerikos ir britų laivynas 
privalo bendromis jėgomis su-« 
duoti smūgį japonų "laivynui ir 
apvalyti vandenynus.

Pertvarkyta sovietų 
kariuomenė

MASKVA, Rusija, geg. 6 d. 
— Praeitą naktį Stalinas pa
reiškė, kad raudonoji armija 
tapo pertvarkyta visiškai nau
jais pagrindais. Ligi šiam me
tui armijos tvarka buvo visiš
kai netikusi ir negalėjo pasi
priešinti moderniškiems gink
lams.

Stalinas tvirtina, kad dabar 
raudonoji armija jau turi ge
rus ginklus ir labai gerai su
tvarkyta. ....

įgulos nariais, kai juos pasitiko išsiilgusios žmonos paniekus Bostoną po dviejų 
•metų Mažojoj Amerikoj, netoli pietinio poliaus.

UŽDRAUSTA IŠVEŽTI MAŠINOS RUSIJON Smarkiai kritikavo

Jos reikalingos karo 
pramonei

AVĄSHlNGfONiTjJ: C., geg.
6 d. — Vyriausybė šiandien už
draudė išvežti ginklams gamin
ti mašinas į sovietų Rusiją.

Visos mašinos yra reikalin
gos Amerikos karo pramonei. 
Sulaikytos ir tos mašinos, ku
rios jau buvo apmokėtos, bet 
dar neišvežtos iš Amerikos uo
stu.

Rusams bus sugrąžinti įmo
kėti pinigai. Sovietų pasiunti 
nys Umanskis ilgai derėjosi šiuo 
reikalu, bet visos jo derybos 
nedavė rezultatų.

Neaiški Rusijos 
pozicija

WASHINGTON, D. C., geg. 
6 d. — Aiškinama, kad val
džia padarė šitokį nutarimą dėl 
neaiškios sovietų Rusijos pozi
cijos karo reikalu.

Kai buvo pasirašytas sovietų- 
japonų paktas, tai “Pravda” pa
rašė, jog suduotas didelis smū
gis britų ir Jungtinių Valsty
bių interesams.

Be to, Rusija bendradarbiau
ja su naciais ir jos pozicija yra 
labai naudinga vokiečiams.

Konvojų lydėti dar 
nereikia

WASHINGTON, D. C., geg. 
6 d. — Laivyno departamente 
šiandien vyrauja įsitikinimas, 
jog dabartiniu metu dar ne
reikia siųsti karo laivų kan'vo- 
jams lydėti.

Britų laivai gana vykusiai ve
ža Amerikoj gamintus ginklus. 
Manoma, kad patrulių sistema 
yra pakankama.

Amerikos karo laivai, pama
tę vokiečių submariną ar karo 
laivą, praneša Washingtonan. 
Britai kartais pagauna siunčia 
mą pranešimą ir jų karo laivai 
skuba | pavojaus vietą.

ORAS
Debesuotas.
Saulė teka — 5:39; leidžiasi 

— 7:54.

Britai perka Meksi
kos žibalą

' MEKSIKA, ’ sostinė, geg. 6 d. 
— Meksikos vyriausybė jau 
baigė susitarti su britų valdžios 
atstovais dėl žibalo.

Manoma, kad britai Anglijou 
ketina vežti žibalą iš Meksikos, 
bet ne iš Irako> kaip tai darė 
ligi šiam metui.

Britai nori užpirkti visą ži
balą, kiek tiktai Meksikos vers
mes pajėgs išversti. Britai ti
kisi gauti 50 laivų-tankų iš 
Amerikos žibalui vežii.

HAILE SELASSIE IŠKILMINGAI ĮŽENGE 
ABISINIJOS SOSTINĖN

Karalių sutiko britų Irakiečiai pasiskubi- 
generolas no sukilti

ADDIS ABEBA, geg. 6 d. — 
Haile Selassie, Abisinijos im
peratorius, šiandien iškilmingai 
įžengė į savo sostinę. Emigra
cijoj karalius išbuvo penkis 
metus. r ,

Selassie iškilmingai buvo su
tiktas britų generolo Cunning- 
ham, kuris išvyjo italus iš Ad- 
dis Abeba.

Imperatorių pasitiko ir jo sū
nūs, sosto įpėdinis, apsuptas 
didžiausių etiopiečių minių. So
stinėje gyvenantiems italams 
buvo uždrausta išeiti į gatvę. 
Įvyko karo jėgų paradas.

Graikai nustojo 
30 laivų

• ’ « • » —’—/■"/ 1 ’

CANEA, Kretos sala, geg. 6 
d. ~ Graikų Vyriausybė skel
bia, kad karo metu graikai ne
teko 30 prekybos laivų.

Vokiečių aviacija labai žiau
riai bombardavo ir kulkosvai
džiais apšaudė graikų laivus. 
Graikų submarinai laimingai 
pasiekė Aleksandriją ir prisi
jungė prie britų laivyno.

Naciai paskandino tris de- 
strojerius, tuo tarpu 7 ir' to
liau tebetęsia kovą. Paskandin
tų laivų jurininkai'vandeny bu
vo kulkosvaidžiais apšaudomi.

Edeną
LONDONAS, Anglija, geg. ( 

d. —. Hdre-Belisha, buvęs kare 
ministeris, labai smarkiai kri 
tikavo Edeną s ir visą karo po 
litika Balkanuose.

Britų karo aviacija galėjo 
bombarduoti Italijos miestus iŠ 
Graikijos, bet ji tai nepadarė 
Jeigu neturėjo pakankamai oi’ 
laivių, tai kuriam tikslui Bea- 
verbrook giriasi, kad sandėlia: 
pilni orlaivių, sako Belisha.

Edenas pareiškė, kad karau 
žymiai sutrumpintas, jei 

Amprika greičiau pagamins 
pakankamą orlaivių skaičių.

KAIRAS, Egyptas, geg. 6 d
— Britų ęluoksniuose turima 
žinių, kad irakiečiai pasiskubi
no sukilti. Hitleris buvo įsakęs 
Rašid ali Galiani palaukti dai 
vieną savaitę, bet sukilimo ne 
galėjo atidėti.

Dabar vokiečiai negali tinka
mai padėti sukilėliams, nes jie 
dar neturi paruošę tinkamo or
laivių skaičiaus.

Galiani prisispyręs reikalauja 
Hitlerio paramos, bet pastara
sis negali nieko pasiųsti.

Smėlio audra nelei
džia kariauti

KAIRAS, Egyptas, geg. 6 d.
— Labai stipri kąršto smėlio 
audra neleidžia, išvystyti karo 
operacijų Lybijoję sako britu 
karo pranešimas.

Egypto pasienyj ir Sollųmo 
apylinkėse neįvyko jokių pa
kaitų. Prie Tobruko vokiečių 
ir italų jėgos laiko britus ap
gulusios, bet pozicijose neįvy
ko jokių naujovių.

Karo vadovybė turi žinių, 
kad vokiečiai traukia karo ma
šinas Egyptui užpulti.

Žiugžda aiškina Sta
lino uždavinius

VILNIUS, Lietuva, geg. 6 d. 
— Vilniuje buvo sušauktas 
miestų ir apskričių vykdomųjų 
komitetų švietimo skyrių vedė
jų suvažiavimas.

Britai dominuoja 
krašto didžiumoj

KAIRAS, Egyptas, geg. 6 d. 
— Britų aviacija bombardavo 
kelias strategines vietas Irake 
‘r žymiai sunaikino sukilėlių 
atsparumą.

Eombanešiai sunaikino kelis 
valdžios namus įvairiose Irako 
miestuose ir užėmė naujas po
zicijas persų įlankos pakraš- 
yj.

Iš Jeruzalės pabėgęs Mufti 
avietė arabus sukilti prieš bn 
tus, bet niekas jo neklauso. 
3ritai mano, kad netrukus pa
vyks sumušti sukilėlių jėgas.

Kapituliacija pasira
šyta tamsoje

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
6 d. — Vokiečių ir jugoslavu 
kapituliacijos sutartis buvo pa
sirašyta tamsiame kambaryje 
prie mažų žvakių šviesos, nes 
vokiečiai sunaikino Belgradu 
elektros stotį.

Iš jugoslavų puses sutartį 
pasirašė buvęs užsienio minis* 
teris Cinkar Markovič, kuris 
buvo kraštą prijungęs prie 
“ašies”. .•

Dalyvavo aviacijos generolas 
Jankovič. Sutartis buvo pasira
šyta 23 dienoms praėjus nuc 
karo pradžios.

Churchilliui pareikš
tas pasitikėjimas

LONDONAS, Anglija, geg. C 
d. — Lordų rūmai šiandien pa
reiškė Ghurchill vyriausybei pa
sitikėjimą, kai buvo išklausy 
:as pranešimas apie Graikijos 
įvykius.

Užsienio sekretorius Eden 
informavo parlamentą apie ka
ro eigą ir sako, jog pranešė 
graikams iš anksto kiek para
mos britai galės jiems suteik
ti.

Jugoslavijos valdžia tvirtino, 
kad ji buvo padariusi mobiliza
ciją, bet vėliau pasirodė, kad 
karui ji buvo nepasiruošusi.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Britų parlamentas nuodugniai nagrinėjo valdžios karo 

politiką Balkanuose ir labai smarkiai kritikavo Inteligence Ser
vice dėl Lybijos ir Irako jvykiy.

— Prancūzai tvirtina, kad Syrijoj nėra vokiškų lėktuvu. 
Syrijos valdžia neleistų vokiečiams naudotis jų teritorija bri
tams pulti.

— “Ašies” .valstybės okupavo šešias graikų salas netoli Do- 
dękaneso salyno.

— Rango mieste ir kituose Suomijos vietose smarkiai plin
ta tifas.

— Britų aviacija labai smarkiai bombardavo Bardiją, Der- 
ną ir Bengazį.

— Sovietų agentai apleidžia Ameriką, nes negali pirkti ma
šinų.

švietimo vicekomisaras Juo
zas Žiugžda kalbėjo apie “už
davinius, kuriuos uždeda dar
bininkų klasė, partija ir drau
gas Stalinas”.

Vaineikytė, komisariato kad
rų viršininkė, pasakė, kad kiek
vienas mokytojas privalo būti 
marksistas-leninistas ir vykdy
ti paruoštą planą be jokių abe
jonių.

Zdanavičius pataria 
kovingumą

VILNIUS, Lietuva, geg. 6 d.
— Zdanavičius, bolševikų par
tijos centro komiteto mokyklų 
skyriaus vedėjas, buvo atvires
nis už Žiugždą.

Jis pasakė, kad auklėjimą 
reikia pagrįsti komunistinės 
morales pagrindais. Buržuazija, 
sako, nuversta, bet klasine ko
va dar neišnyko.

Vaikų galvose reikia formuo
ti neapykantą ir kovingumą 

■prieš klasinį priešą. Taip pat 
reikia neužmiršti kapitalistinio 
apsupffno.

■ -—■» 
Laikrodininkai liko 

be darbo
KAUNAS, Lietuva, geg. 6 d.

— Kai rusų armija okupavo 
Lietuvą, tai sovietų kareiviai, 
kaip šarančiai puolė į laikrodi
ninkų krautuves ir pirko vis
ką, kas pasitaikė.

Rusijoj laikrodis priklauso 
prie didžiausių retenybių. Bet 
dabar laikrodininkai liko visiš
kai be darbo.

Naujų laikrodžių negalima 
įvežti, o senieji visi išparduo
ti. Laikrodininkai neturi gali
mybės pataisyti net sugedusių 
laikrodžių, nes neturi atsargi
nių dalių.

GPU atiminėja radi
jo aparatus

KAUNAS, Lietuva, geg. 6 d.
— Paskutininuoju laiku GPU 
agentai pradėjo atiminėti radi
jo aparatus iš okupuotos Lie
tuvos gyventojų.

Atiminėjimą vykdo masiniai. 
GPU nenori, kad lietuviai klau
sytų užsienio radijo stočių.

Kaune buvo sušaukti valsty
binio metalo tresto darbuoto
jai. Jie posėdžiavo penkias die
nas ir nutarė, kad iki šiam 
metui naujai pertvarkytoje me
talo pramonėje buvo per maži 
tvarkos, drausmės ir švaros.
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KANADOS UETUVnj 
ŽINIOS Diena Iš Dienos

Landonas “Amėrica Pirma” Susirinkime

Montreal, Kanada
Vytauto klubas rengia 

didelį koncertą

Išsiėmė Leidimus 
vedyboms 

(Chicagoj)

šiuo noriu pranešti visiems 
Montrcalo lietuviams, kad Vy
tauto klubas bengia labai didė
lį ir įdomų koncertą, kiltis 
įvyks gegužės 11 d., 4:30 vai. 
pb pietų. Įžahga t k 15 centų.

Konceito programa bus labai 
įdomi ir turininga; ją vyriau- 
s ai šp’ldys Aido choras. Be to, 
bus ir paša'fbių. k ’iij pas ro
dys scenoje.

Koncertas bi s p įšvęstas moti
nų pagerbimui. Todėl visi, ku
rie nori pr's ininti ir pagerbi 
savo motinas, nežitir h t, ar jos 
yra gyvos ar mirusios, privalė 
tą dieną pasišvęsti ir atsilanky
ti į lą ki nų partngitną. 'Tu 
jus pareikšite savo motinom

Tad neužmiršk'te gegužės 1! 
d. Visi ats'lankykite į Vytauto 
l’nLo sale 4:30 vai. r'o pietų 
Užtikrinu, kad bus te pitcrjun-

Gėlių Plis gulima rtUsipirkti 
vietoje. —Rengėjai.

7-ti Metai Skersai Vartų 
Nepamirškit Užeiti Pas: 

PETE YOUNG
Narys 271 Post ir Ch. Liet. Dr-jos 

Schlitz Alus ir Užkandžiai
83 ir Kean Avė., Willow Springs 
Priešais Tautiškų Kapinių Vartus. 
WWWWWWWWWWWWW^

Naujienų Pavasarinis
PIKNIKAS

Sekmadienį, 
Gegužės 25, 1941 

Liberty Darže 
Willow Springs, III.

Kubilius, 25, su Wil- 
18
A. Prjtajpds, 21, su

Walter 
ma Wall,

Frfchk
ĖVeiyb Olsėn, Ž2

Jobh O. Johrsoh, sul Shir-
ey J&nfcčh* 23

Jdhh E. hrodrmils, 41, si
Fheodofe S. Jeselkas, 31

AttthOriy Naiifl, 37, šU Jbzė-
y>hirte Gftcb, 34

Johrt 37, su Mary La-
jisich, 25

Boleslavas G. Stanek, .23, su
Yn.ra Koris, 19

Cotnc’itiš F. Dėvihe, 23, su
Va Ietie Pocius, 22

ihltbara Kaučhack nuo 
\ Kattehrck

yarna
Vr’skiras
Arm LUihsifgis nūo

Luto sargis

GIMIMAI 
CHICAGOJE

Fre:I

Jbhn

YURAS, Richard J., 5340 S. 
Rockvvell strect, gimė balan
džio 17; tėvai: John ir Aliee.

LUPA, jRaymond S., 5207 S. 
Keating avenue, gimė balandžio 
2, tėvai: Stanley ir Josephine.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi

- “NAUJIENOSE”

DARŽAS MAŽIEMS PIKNIKAMS 
DAR KELI ŠVENTADIENIAI NEUŽIMTI. 

Kreipkitės i JOSEPH LEPPA 
82nd and Kean Avė. Telefonas:
Willow Springs, Illinois WILLOW SPRINGS 1095.

VISŲ

Motoristų 
ATYDAI!

5 Galionai Aliejaus 
UTMOST MOTOR 

OIL tiktai už 
’Ž.IO!

J

.N A U-’iEN Ų-A«;M E i«iV Alt' •
Alfted Lattdoh, kairėj, ir Šeri. Bėiihėtt Clark iš Mis- 

souri valstijos, “Amerika Pirma” mitinge Kaiisas Gilyj 
Mo., kur Landonas perstatė senatorių Clark, svarbiau
siąjį susirinkimo kalbėtoją.

Gražusis Sunset 
Parkas Atidaro 
Naujam Sezonui

“Grand Opening
Sekmadieni

Sudriko Sekma
dienio Programų 
Pasiklausius

Smetonai Pasilieka 
Chicago j Ilgesniam 
Laikui—

kia būti piknike, noHnt prizą 
laimėti.

Mužiką, šokiai, įvairumai.
Visi kviečiami, visi bus pri

imti.

ir 
su

Siuvėjas J. Geležinis 
Naujoj Vietoj

Prospektų Daug, 
Bet Trūksta 
Patyrimo

Vincentas Kubaitis, savinin
kas Sunset Park daržo, pra
neša skaitlingiems savo drau
gams ir pažįstamiems; kad 
šeštas metinis įiinset Park 
Grand Opening Piknikas įvyks 
šį sekmadienį, gegužės 11 d.

Sunset Park yra vienas iš 
didžiausių ir pats gražiausias 
iš visų daržų Chicagos apy
linkėje. Lietuviai ypatingai jį 
mėgsta, nes ten yra buvę ii; 
šįmet bus, didžiausi lietuviški

“Naujienų” didžiulis vasari
nis piknikas, kuriame dovanų 
skiriamas Packard automobi
lis, kaip tik įvyks Sunset Par
ke, liepos 27 d.

Į važi a vi m as N e m o kam as
Kaip kasmet, taip ir šįme- 

tiniame Grand Opening pik
nike, V. Kubaitis duoda dova
nų visą eilę vertingų prizų: 6 
svarų paršiuką, 10 sv. nami-

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

Garantuotas—Atgaušit Pinigus Jei Nepatiks
TIKTAI PAS

NOR-GAR GAS and FUEL 0IL COMPANY 
4800-24 South California Avė. ir 

500 West G arf i ei d Blvd.
(Šiaurvakarinis Kampas Normai)

SMITHY’S SERVICE STATION 
1600-02 South Halsted St.

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

1240 kik, nuo 7:00 iki 7:45 vai. ryto.
■■■■ '    W iį i iriMh—diii* rti

HE HAS NOT 
RECOGNiZED 

H13 COM RADĘS.
(N THEIR 

GUARD 
UNIFORMS

GyVėrts iPas Mackevičius
Po visų “oficialių” vizitų 

priėmimų, Antanas Smetona 
žmona pirmadienį apleido puoš-
iitįjį P;-.mer Hoiisė viešbutį ir 
persikraUštė į Mačkevičių rezi- 
deheiją, lli'vei-sidė, III. Tfen Sme
tonai, sakoma, pagyvens ilges
nį laiką.

Didieji priėmimai pasibaigė, 
bet mažesnių tai dar įvyks ne 
Vienas, kaip praneša Smetonų 
Uiiėhiiiilo komitėtaš. šiandien 
po pietų Palmer HoUsė vieš
butyje p. Šiite lonietiei pietus 
rengia Chicagos Lietuvių Mo
te, ų kliubas. Vanda Byanskie- 
ilS pirniinihkaus, kalbės Sme
tonienė ir DaUžvardiehė, o mu- 
.u italų blogi amą pildys Biežie- 
jiė ir Lldu Rabens.

Rytoj Sfnetohai bus Vaišina
mi &v. Kazimiero akademijoje.

Grand Opening 
Piknikas

Dirbs Pas F. Mickų, 
Btighton Parke.

BftlGHTON PARK. — šioj 
žymioj llbtuvių kolonijoj ran-

tai F. Mickas įstaiga, 4146 
Archer avenue.

Šioje įstaigoje dabar dar
buojasi L. Geležinis, irgi ge
ras ndujienietis. Jis per 18 
metų turėjo savo biznį Town 
of Lake apielinkėje. Ir, jis 
sako, kad į vienus metus pa
siūdavo lietuviams 75 su vir
šum naujus ir puikius siutus.

F. Mickas džiaugiasi, kad 
dabar turi patyrusį siuvėją. 
Taigi ir aš užsakiau, kad ir 
man pasiutų gerą siutą, nes 
žinau, kad gero siuvėjo pa
siutas siutas yra kur kas ge
resnis, negu pirktas krautuvėj 
pasiutas.

Lietuviai turėtu remti lietu-

Valstija neranda t n karnų 
vsldin nky

Naujieji valstijos šeimininkai 
republikonai skundžiasi, kad ir 
valstijos įstaigoms pradedi 
trukti darbininku.

Daugel s apleidžia vietas, neš 
gali piTBmiohėj daugiau uždirbti. 
Frospektų tarp “užsipelniusių” 
partijos draugų yra daug, bet 
retas kufis turi patyrimo viė1 
toms, kurias gubernatorius ir 
jo kabineto nariai turi užpil
dyti.

Kitas Programas Rytoj
Gegužes 4 dieną, 5:30 vai. 

vakare, Juozas padrikas bal
dų krautuves savininkas, davė 
lietuvišką radio programą iš 
WCFL stoties. Programa buvo

rį, butelį Old Taylor degtinės 
ir keisą Schlitz alaus.

Keli tūkstančiai tikietų jau 
išdalinta po visą Chicagą. Kas 
dar neturi, galės gauti dykai 
atvykę į daržą. Už įžangą ir 
laimėjimo 4ikietus( nereikės 
nieko mokėti.

Gros Gedimino Orkestras
Šokiams grieš populiari Ge

dimino orkestrą.
Tad neužmirškite užsukti į 

Sunset Park Grand Opening 
Pikniką šį sekmadienį, gegu
žės lt d., smagiai laiką pra
leisti. Siirtset Park randasi 
prie 135th St. ir Archer Avė.

dedama maršių , po to duetu 
Juozaitienė ir Čhapas sudai
nuoja “Plaukia žąselė” ir 
‘Dru-lia*. Jaunutė, Rita Shultz 
pritariant orkestrui, gražiai 
išpildo “Tap Dancė” šokį. Dė- 

; jumoristiško, 
hsakoja daug 
'Ponia Juozai

tienė puikiai išpildo solo dai- 
Mano Karžygis” ir “Ida- 

iš “Canhen”. Marie 
padainavo H Bacio 
Valsą.’ Pastarosios

nuotaikoj

i?as, 
banera

pa-
sa-

Rengia Vintas i V Ona 
Kubiečiai

Ateinantį sekmadienį, gegu
žės 11 d., Vincas ir Ona Ku- 
baičiai rengia’ šaunų pikriiką — 
vasaros pramogų sezono atida
rymui.

Piknikas rengiamas. Sunset 
Park Picnic Grove, prie 135- 
tos gatvės ir Archer Avenue, 
Lemont, Illinois.

žiema ir pavasaris, su jų 
rengimais ankštose miesto 
lėse, jau praėjo. Prasideda
saros parengi Inai ir išvažiavi
mai parkuose ir gojuose.

Vėl dainos giriose,/vėl šokiai 
tyrame ore, vėl važiavimas to
liau nuo troškaus miesto oro.

Taip, naujas 'sezonas prasi
deda. Ir pradžiai visi kviečia
mi Į pp. Kubaičių rengiamą pik
niką. Įėjimas veltui visiems.

Bus dalinami prizai. Jie yra 
tokie:1 vienas 6 savaičių paršiu
kas, dešimt svarų naminių la
šinių, didelis lietuviškas suris, 
bonka Old Taylor degtinės, kei- 
sas Schlitz alaus, žinoma, rei-

“Bučkio
dainelės smagiai nuteikė klau 
sytojus. Tokios programos tik
rai verta pasiklausyti.

Kita įdomi Budrike progra
ma bus siunčiama ketvirtadie
nio vakare 7—8 vai., vakare iš 
WHFC stoties.

—Klausyto jas.

NEMIRĖ IR PO i
36 VALANDŲ

51 metų Maiiford Shepherd, 
11345 N. Martindale avėnue, nu- 
sinuomavo kambarį YMCA rū
muose, 1625 W. Division Street. 
Atsigulė lovoje, persikirto pei
liu riešus — ir pradėjo laukti 
mirties: Kraujas siurbėsi iš 
žaizdų gana gausiai. s j

Shepherd taip išgulėjo lovoje 
36 valandąs>, bet' nenumirė. 
Viešbučio tarnadtojai jį atrado 
Le sąmones) ir pa^uld^ ligoni
nėje. Spėja,, kad pasveiks.

United Savings 
& Loan Ass’n

Parankiausia t ieta pinigams 
taupyti

Kiekvienas asmuo nori atlie
kamą dolerį saugiai pasidėti. Jis 
nori, kad tie pinigai dar nuo 
šimtį jam mokėtų.

Tokia saugia vieta jūsų pi
nigams taupyti yra United Sav
ings and Loan Association ad
resu 1012 West 31 st Street, te
lefonas Yards 3157.

Padėtas čia jūsų sutaupąs 
Jungt. Valstijų valdžia apdrau
džia iki $5,000 — apdraudžia 
kiekvieną dolerį.

ši įstaiga moka 4fX nuoŠim 
čius.

Federalės 'valdžios apdrauda 
ir \'c/ uždarbio jūsų sutaupoms. 
Tai yra tikrai geros sąlygos 
taupyti.

15 MINUČIŲ Cfič
MANKŠTA .................. vUr
SERIJA Mankštos, CQ f|H
7 sykiai už .............. *Q.UU

30 N. Dearborn St. 
Phone DEARBORN 2742

Valandos: nuo 10 ryto iki 7 v.

LIETUVAITES 
PATARNAUJA

MASAŽAI 
SULIESĖJIMUI IR 

GARO PIRTIS 
Lengvas būdas suliesėti, 

vartojant clektrikinį 

EXRCYCLE

MILLER’S 
1NSTHUTE

MADOS

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOS!’”

KO NORITE? AR NEAIŠKIA, MURZINA? 
AR SKAISČIĄ, RYŠKIĄ MALIAVĄ?

įS±0°iį^
žinoma, kad norite maliavos, kuri kuoskaisčiati- 

Ą šia ir gražiausia. Tokia maliava yra O’Brien 
^“Keycd” (“suderinta”). Maliava Sienoms ir Med- 
^žiui... gražesnė, naujesnę, geresnė ... “Suderinta 

harmonizuotis su jūsų įrengimais. Gatavai su
maišyta, priruošta naudoti. Ir nekainuoja daugiau!

maliava sienoms^ kuri ištikto 
yra nuplaunama—maliorių fa
voritas. Gaminama Suderintose
Spalvose— į
Galionas ...................... '

O’BRIEN’S qi^ 
didelio spindėjimo finišas sie
noms, luboms ir medžiui. Vi
suomet gali nuplauti. Nėsiteps.

<50 71* Suderintos Spalvos O E*-■ I U Galionas ......................

O'BRIEN'S Saite-Ąinuk 
rupi maliava sienoms, luboms, 
medžiui. Labai moderniška. Ge-

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

rai plaunasi. Sude- $1 7^% narna. Išdžiųsta per C 4 Art 
rintos Spalvos. Yz GI. naktį. Kvorta ■ «vU

BARTA & LEJCAR

4739

JACK SWIFT

4163
3354
1923

ARCHĖR AVĖ.
WEST 26th STREET
BLUE ISLAND AVĖ.

LAFayette 9500
ROCkwelI 1740

CANal 4716

DELI EVES 
THAT IT 15 
UNA WHO 15 

THE PRI5ONER

RA-MU, COMMAND THE G(Rl5 
TO 0RING THElR PRI5ONER HERE

Amu

JoAN AND UNA 

HAVE TETRA 
A3 A 

PRI5ONER.

No. 4739 — Pavasarinė suknelė, 
su “Boleto”. Sukirptos mieros 12, 
14, 16, 18 ir 20.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš, nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kūtę arba priduoti pavyzdžių 
numerį pažymėti mierų ir aiš->

vyždlid kam 15 eėhtų. Gali
te pasiųsti piniguk fcrbfc paš
to ženklėjia 
ton. LaiSkti 
Nauiieboš 1 
So» Hahtėd

■M

JACK, KNdW(NG THE TWO ©IRUS 
ARE ARMPREPARES T0

I WILL OVERPOWER 
THE TWO GMRl SOUDIER5 
AND ATTEMPT TO 
E5CAPE WITH UNA.

O’

AND JOAN ANO UNA, 0EUEVINS 
EXPOSURE 15 NĖAR, AR5 REAbY 
TO FlGHT FOR THE! R UVE5 WITH 
The dėadly greęn-£av GUNS.
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LAKRODIS
Ti'k-lakl- Tik-tak!
Gudu klausyti klaikioje na

kties tyloje ir vienumoj nuo
latinį, abejingą laikrodžio tak
šėjimą: vienodi, nuobodus, 
matematiškai teisingi garsai, 
visuomet reiškią tą pat—nuo
latinę gyvenimo eigą. Tamsa 
ir miegas gaubia žemę ir vis
kas tyli, tiktai laikrodis šaltai 
ir garsiai skaito sekundų din
gimą. Laikrodis taksi,—ir kiek 
vienas sutaksėjimas primena 
kad gyvenimas liko viena se
kunde trumpesnis, viena ma
žute mums duoto laiko dalele 
—viena sekunde, — kuri jau 
niekados mums nebegrįš. Iš 
kur tos sekundos atsiranda ir 
kur jos dingsta? Niekas į tai 
neatsakys... Yra dar daugiau 
klausimų, į kuriuos neatsaky
ta, yra dar kitų, daug svar
besnių klausimų, nuo kurių 
išsprendimo pareina ir musų 
laimė. Kaip gyventi, kad jau
stum savo buities vertę ir sa
vo buvimo reikalą kaip gy
venti, kad niekuomet nepri- 
tniktum vilties ir pasiryžimo, 
kaip gyventi, kad nė viena se
kunda nedingtų, nepalietusi 
proto ir sielos?... Ar atsakys 
kada nors į visą tai laikrodis, 
kurio takšėjimo nėra galo, ir 
kaip atsakys?

Tik-tak! Tik-tak!
Nieko nėra pasauly taip be

šališko, kaip laikrodis: jis 
vienodai taksi ir jūsų gimimo 
valandą, ir tuo metu, kai jis 
gašliai skina te savo jaunystės 
svajonių žiedus. Nuo pat gi
mimo dienos žmogus nuolat 
artėja prie mirties. Ir 
kada jus kankinsitės merdė- 
dami--laikrodis šaltai ir ra
miai skaitys sekundes. .Jo šal- 
tamę, bejausmiškume takšėji
me 4- įsiklausysktc £t-- skam
ba kažkas visą žinąs ir pajl^ęs 
nuo to žinojime. Niekuomet 
ir dėl nieko negąstauja laik
rodis, ir niekas jam nebrangu. 
Jis visada abejingas, ir mes, 
jeigu norime gyventi, turime 
pasidirbti kitokį laikrodį, laik
rodį pilną minučių ir jausmų, 
pilną ugningo veiklumo, vie-: 
toj šito nuobodaus, bejausmio 
laikrodžio, kuris savo vienodu 
takšėjimu gaubia musų sielą' 
liūdesio.

Tik-tak! Tik-tak!
Nuolatiniame laikrodžio 

takšėjime nėra pastovaus taš
ko, kurį mes pavadintumėm 
dabartimi. Viena po kitos ge
ma sekundos ir stumia vieną 
kitą amžinybės Bekraštybėm..

Tik-tak! Ir jus laimingi. 
Tik-tak! Ir štai į jūsų sielą 
įsiveržia kartus nelaimės nuo
dai, ir jie gali likti jūsų širdy 
visą gyvenimą, jei nepasirū
pinsite kiekvieną savo gyve
nimo sekundę kuo nors nauju 
ir maloniu užpildyti. Kentėji
mas vylingas. Kentėjimas pa
vojinga privilegija — turėda
mi ją, mes paprastai, neieško
me kilo aukštesnio pažymio 
savo žmoniškumui pažymėti. 
Kančios pasauly tiek daug jog 
ji jau liko labai pigi ir nebe
kreipia į save jokio žmonių 
dėmesio. Dėl to, vargu ar ver
ta branginti kančią, — reikia 
sukaupti savy ko nors origina
lesnio, brangesnio, — ar ne 
tiesa? Kentėjimas — nustojęs 
vertės fondas. Ir nereikia nie
kam skųstis gyvenimo skaus
mu: paguodos žodžiuose retai 
tebūna tai, ko žmogus ieško. 
Gi įdomiausias ir prasmingiau 
sias gyvenimas yra tada, kai 
žmogus kovoja su tuo, kas 
jam kliudo gyventi. Kovoje 
nejučia skriste skrenda liūd
nos ir nuobodžios valandos.

Ti'k-tak! Tik-tak!
Žmogaus gyvenimas juokin

gai trumpas. Kaip gyventi? 
Vieni atkakliai šalinasi nuo 
gyveninio, kiti atsiduoda jam. 
Pirmieji savo buities pabaigoj 
bus elgetos dvasios ir atsimi
nimų, antrieji — turtingi vie
nu ir antru atžvilgiu. Ir vieni 
ir antri mirs, ir iš visų nieko 
neliks, jei jie neatiduos, jo
kios naudos dėl to nereikalau
dami, gyvenimui savo /-protą 
ir širdį... Ir kada jus mirsite, 
laikrodis ramiai skaitys mer
dėjimo sekundas — tik-tak! 
Ir tuo laiku gims kili žmonės,; 
gims po kelis per sekundą, o 
jūsų jau nebus! Ir nieko ne
liks gyvenime iš jūsų, tiktai 
kūnas, kuris dvoks. Ar nemir
šta jūsų savimyla šita automa
tiška -kūryba, kuri sviedė jus 
į gyvenimą o paskum išplėšė 
iš jo — ir tik tiek?! Taigi la-

FOR NEW

PACKARD - CHRYSLER - PLYMOUTH
3451 

Archer Avė.

Tel.
VIRginia

2332

4030 
Archer Avė.

Tel.
VIRginia

1515

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US”

COPR. ię*i, NEEOLSCRAFT SERVICE, INC.

HOUSEHOLD LIMENS PATTERN 2795
No. 2795 — Išsiuvinėjimai baltiniams

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 2795 |
| 1739 So. Halsted SL, Chieago, UL |

| Čia Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No----------- •— |

I Vardas ir pavardė.--- ------- ---------------------------------- ------------------------|

l Adresas .............._....................................  .....---------------------- 1

LINDBERGHAS ANTI-KARINfiJ KRUSADOJ

Naujienų-Acme Telephoto
Charles A. Lindbergh SI. Louis, Mo., kur jis pasakė pirmąją viešą kalbą po 

to, kai jis rezignavo iš armijos aviacijos. $

biau įžymėsite gyvenime savo norais ,ir ateina 
buvimą, jeigu esate išpuikę ir žiauresnės valandos, 
jaučiatės įžeisti, kad priklau-1 Ti'k-la! Tik-tak! 
solo slaptingu laiko uždaviniu, j Iš tikrųjų viskas 
Pagalvokite apie savo reikšmę šioje priešingybių painiavoje.1 mas. Tegyvuoja žmogus • 

■’ buvo padaryta į šitame melo ir pagiežos pa-'vo norų valdovas!gyvenime— buvo padaryta į šitame melo 
plyta, paskui ji nejudėdama šauly. Ir butų dar paprasčiau

kitokios daug. Rei-kia, kad visi žmones 
I baisėdamiesi ir biaurėdamiesi 
I pamatytų, koks šlykštus, ne

paprasta teisingas ir biaurus jų gyveni-
•_____: _ I m . 1 v _ sa-

Visas pa-

gulėjo įmūryta namų sienoje, 
o vėliau subiro ir išnyko. Ir 
nuobodu ir biauru būti plyta 
—jus tiesa? Nebūkite pana
šus į plytas, jeigu turite protą 
ir sielą, jeigu norite patirti 
gerąsias, kupinas jausmų ir 
minčių buities valandas.

Tik-tak! Tik-tak!

Jeigu jus pamąstysite apie

valandųG

menkumo nuvokimas.

— ,1QS 
buities 
Neįsi- 

lai su
kelia jumyse išdidumo jaus
mą, ir jus imkite neapkęsti 
gyvenimo, kuris jus -žemina,

dėl ? Kuomet,, p.rigiiųįįs^atčmė 
iš žmogaus jo ypatumą ketu* 
rionis. — ji suteikė jam ram
stį—idealą! Ir nuo to laiko 
žmogus nesąmoningai, instin
ktingai veržiasi, prie ko nors 
geresnio — vis aukštyn! Pa-
darykite tą veržimąsi sąmo
ningą. Mokinkite žmones su
prasti, kad tik sąmoningas 
gero siekimas — tikroji laimė. 
Nesiskųskite esą bejėgiai ii; 
apskritai, niekuo nesiskųskite 
dėl nieko nedejuokite. Vienin
telis dalykas, kurį gali jums 
duoti skundas, tai pasigailėji
mo—■ dvasios elgetų išmalda. 
Visi žmonės vienodai nelai
mingi bet visų nelaimingiau
si tie, kurie puošiasi savo ne
laime. šitie žmones’ labiau
siai trokšta kilų dėmesio ir 
paslaugos, bet mažiausiai yra 
jos verti. Nuolatinė rutina 
(progresas) štai gyvenimo tik
slas.

Tegu jūsų visas gyvenimas 
būna nuolatinis, neperstoja
mas veržimąsis eiti tolyn ir 
tuomet jame bus didžiu, gra
žiu valandų.

Tik-tak! Tik-tak!
“Kam duota šviesa žmogui, 

jei jam užstotas kelias ir jei 
jį Tu tamsoje laikai?” —Taip 
senelis Jobas klausė Dievą. 
Nūn nebėra tokių drąsių žmo
nių, v kurie, suprasdami, 
jie Dįevo vaikai ir leisti 
vo paveikslu, kalbėtų
taip, kaip kalbėjo Jobas. Ir, 
apskritai menkai vertina šian
dien save žmogus. Ir mažai 
gyvenimą myli, net ir save ne
moka mylėti. Ir tuo pat metu 
bijo mirties, nors niekas jos 
neišvengs. Kas neišvengiama 
—tas teisėta. Juk žmogus nuo 
to laiko, kai tik žemėje atsi
rado, vis miršta — reikia su 
tuo apsiprasti — metas. Nuo
voka, 'kad gyvenimo uždavi
nys atliktas, gali panaikinti 
mirties baimę. Dorai pradėta 
kelionė baigiasi ramia pabai
ga. Tik-tak! Tik, žmogaus dar
bai nemiršta. Ir baigiasi žmo
gaus valandos kartu su jo

kad 
Die- 
jam

jei žmonės atidžiai domėtųsi šaulio skausmas, \’sos žmonių 
vienas kitu ir kiekvienas ture- kančios — jo sieloj. Gyveni- 
tų draugą. (mo piktybės ir purvai, melas

Vienas, nors ir didus, vis (< 
dėlto palyginti mažas, silpnas, ' 
Būtinai reikia, suprasti vienas^, 
kitą: juk mes visi kalbame], 
daug painiau ir blogiau, negu 
galvojame. Žmogui daug žod- (^cLius upsispyrimo.. 
žiu trūksta, kad . atskleistu k i- lėk savęs — tai gražiausia ir

c 7 C t /}

.1 ir žiaurumai — priešai. Visas 
savo buities valandas jis au- 

’ i koja kovai, ir jo gyvenimas 
(kupinas audringo džiaugsmo, 
'kilnaus ir širdingo pykčio, iš- 

. Nesigai-

tam savo -sielos paslaptis. 
Daug didžių ir svarbių min
čių dingsta be žymės vien dėl 
to, kad nėra reikiamų joms 
išreikšti lyčių. Gema mintis,

didžiausia išmintis žemėje.

ją žodžiuose, aiškiuose, gra
žiuose žodžiuose... o žodžių 
nėra.

Labiau domėkitės mintimi! 
Padekite jai gimtį, o ji visuo
met gausiai jums atlygins už 
pastangą. Visur ir visuomet 
yra mintis, — net akmens 
plyšyje jus ją įstebėsite, jei 
tik bus noro: J.ęi..žmones pa- 

ską pasieks; jeigu 
jie bus gyvenimo 

ne jo vergai, kaip 
yra. Kad lik atsi- 
gyventi, išdidžios 
sumanymo, ir vi-

jie panorės 
valdovai, o

rastų noro 
savo galios 
sas gyvenimas susidėtų iš gra
žiausių valandų gausių dva
sios jėgų, nuostabių, kilnių 
valandų.

Tik-tak! Tik-tak!
Tegyvuoja galingos dvasios 

žmonės, žmonės, kurie tar
nauja tiesai, teisingumui ir 
grožiui! Mes jų nepažįstame, 
dėl to, kad jie didus ir nerei
kalauja atlyginimo. Mes ne
matome, kaip jie su džiaugs
mu savo širdis degina. Skai
dria šviesa gyvenimą bešvies- 
dami, jie net akluosius pri
verčia matyti. Reikia, kad 
praregėtų aklieji, kurių tiek

Tegyvuoja žmogus kuris ne
moka gailėtis savęs! Yra tik 
du gyvenimo budai: puvimas 
ir degimas. Bailus ir gobšai 
pasirenka pirmąjį, drąsus ir 
pasiryžę — antrąjį; kiekvie
nam, kuris myli grožį, aišku 
kurių pusei prakilnumas.

Musų gyvenimo valandos 
tuščios, nuobodžios valandos. 
Papuoškime jas -kilniais pasi
elgimais nesigailėdami savęs 
ir tuomet mes gyvenisme pui
kias, audringų jausmų kupi
nas, džiaugsmingų sielos vir
pėjimų, liepsnojančio išdidu
mo kupinas valandas!

Tegyvuoja žmogus, kuris 
nemoka gailėti savęs!

ĮVAIRIOS ŽINIOS

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 —

PASKOLA ,e“1l n V11U LFĮ išmokėjimais 
nuo 5 iki 20 metų.

MUTUAL FEDERAL S A VINSS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
Mokame 3^% Dividendų 

8202 W. Cermak Rd. Gana! 8887 
Ben. J. Kazanauskas, Sec.

TlvmsS $1,000,000.00

GRUPUOJA TRANSPORTO
LĖKTUVUS BRITAMS

WASHINGTON, D. C., geg. 
5 d. — Civilinė aviacija gavo 
prezidento nurodymą sugrupuo
ti laisvus civilinius transporto 
lėktuvus.

Manoma, jog lėktuvai bus ati 
duoti britams, kad galėtų pa
vartoti kareiviams transportuo
ti Viduržemių pakraščiuose.

Britai orlaiviais galės pervež
ti kareivius į Iraką ir kai ku 
riuos oazius Lybijos dykumoje. 
Amerikos orlaiviai skris i Egyp- 
tą per pietų Afriką.

Naujienų Pavasarinis
PIKNIKAS

Gegužės 25, 1941
Liberty Darže

WILL0W SPRINGS, ILL.

Turtas Virš$5,500,000.00
Apart Apsaugos, Turime O « r n nnn n n 
ATSARGOS FONDĄ Virš ^3 U, U U U.UU

- ........... ■ .. ,< ■■ • ' ■ , * f *

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų 
MOKAME DIVIDENDU 3V2%

LOAN ASSOCIATlONofChicago 
JUSTIN MACKIEWICH, Pres. 
4192 Archer Avenue 

VIRginia 1M

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

VISI TELEFONAI:
ATLANTIC 4290

DYKAI Aprokavimas
NEREIKIA NIEKO ĮMOKĖTI, 

36 Mėnesiai Išmokėjimui. 
Tikra lietuvių kompanija.

SOUTH OENTER PLUMBING & 
HEATING SUPPLY GOMPANY

6 West Garfield Blvd. ^teVssTlt >

Ką Jašą Sūnūs SKAITO?
Ar seka jis lietuviškąjį gyvenimą? Ar žino kas dedasi tarp lietuvių?

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

Šiandien, kada visi lietuviai 1 
įsijungę darban pavergtos tė
vų žemės labui, svarbu, kad 
musų/ jaunoji karta jame 
dalyvautų.

Užrašykite JAUNIMĄ savo sunui 
ar dukterei — JAUNIMAS jiems 
paties.
JAUNIMAS METAMS TIK ..... ...... 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
V ardas, pavardė........... ..................... ....................
Gatvės adresas ........................i..... ............ ■..........
Miestas ir valst. ............ .................... ....................

SABERGMAN
IE9A U/ Alrd CT

CORNER 63RD & JUSTINE.
Southslde Member of Aeeoclated 

' Paint Stores.
BERGMAN’S PAVASARIO 

IŠPARDAVIMAS
malevą, sienų popieriaus ir lanrų Reidų. 
Ateikite i didžiąją krautuvę prie Justine 
gratvža kampo ir gaukite dykai aienų 
popieriaus pavyzdini knygą. Dekoruokite 
dabar—mokykite vėliau pagal BERG
MAN’S naujuoju Lengvaus Biudžeto pla
nu. 10 savaičių mokčtie. Ateikite ir pa
klauskit smulkmenų.

Sienų popierių nutrimuoja dykai. 
PRISTATYMAS DYKAI

Ksa-A-Bee vidaus žibanti balta Ir visos 
naujausios spalvos virtuvėms ir maudy
nėms maleva.
Ess-A.Bee Fiat Maleva luboms ir miega
mosioms balta ir 12 spal. Ess-A-Bee 4 
valandų varniftas gerai dėvisi ir nesidė- 
mėja baltai vandeny.

GALIONAS
Popierių Valyklis arba H. R. H. po 6c 
Atdara antradieniais, ketvirtad. ir feefita- 

dieniais iki 9 P. M.
Tel. PROSPECT 3440L------------------------------------------ z

>1.95

Visose Vaistinėse ir
Smulkmenų Krautuvėse

Atrodykite Metus Jaunesni 
NATŪRALIAI ATRODANTI

Dantų Fleitai

10 MĖN. MOKĖTI p A r A 
Pinigų grąžinimo ga- V II h Į] 
rantija. Denturos da- “ ’l 
romos tiktai gavus už- U 
sakymą ir nuo formų 
padarytų ląisniuotų 
dentistų.

$35

Pleitai 
Pataisomi

Apkain.
Nemok.

Hejna Bros

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

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

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

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

Sekm. 10 iki 4.

Sophie
Barčus
RYTINE RADIO 

VALANDA 
— iš stoties —

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

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

vaL ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vaL vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką Ir kitus įdomius 

pranežimus.
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tas Lietuvoje tas sauvalės režimas, kuris tenai buvo lai
kinai įsigalėjęs, kuomet buvo sutrempta teisėtoji valsty
bės santvarka? Ne, ir dar kąrtą ne!

Pats p. A. Smetona nurodo, kad( busimoji nepriklau
soma Lietuva turės būti dęmokratUka. Tai kam gi tuo
met reikia nedemokratiškos ir neteisėtos valdžios “kon-3c 

18c 
75c tinuiteto”?

BRITŲ AMBASADORIUS WILSONO IŠKILMĖSE

Ėntered as Second Clasa Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd 1879.

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

Užsakymo kaimu
Chicagoje—paštu: 

Metams .......... ..... .............
Pusei metų-------------------
Trims mėnesiams ..............
Dviem mėnesiams ______
Vienam mėnesiui —~----

Chicagoj per išsiuntinėtojus
Viena kopija__________
Savaitei _______________
Mėnesiui —*-------------------

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj. 
paštu: (Atpiginta)

Metams$6.00
Pusei metų —...........—----- — 3.25
Trims mėnesiams — ------- 1.75
Dviem mėnesiamsv _______ 1.25
Vienam mėnesiui.75

Užsieniuose:
Metams ...............................  $8.00
Pusei metų _____  4.00
Trims mėnesiams__________ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

tai kas kita. Lietuvos

Nepriklausoma demokratinė Lietuva

Valstybės “kontinuiteto” į 
valstybė, kad ir laikinai užgniaužta, dar turi įvairių ry
šių su užsieniais, turi turto Amerikoje ir kitur, turi pa
siuntinybes ir konsulatus. Bet Lietuvos liaudies balsu’ 
kalbėti kolkas nėra įgaliotas nė vienas asmuo, Kas kė
sinsis sauvališkai jos likimų spręsti, kuomet ji yra su
pančiota ir prispausta, tas nesielgs teisingai.

Tad eikime prie įvykdymo musų demokratinio ide
alo, neužmiršdami ne vienų valandų, kad tik Lietuvos 
žmones turės teisę kalbėti už save, kuomet ateis išsiva
davimo valanda, — nes “visa kultųra, visa valdžia kyla 
iš apačios”!

SOVIETŲ OKUPACIJA 
LENKIJOS

i

DEMOKRATINIO VEIKI
MO SĄJUNGA

Londone yra leidžiamas pu- 
siaumėnesinis žurnalas “Free 
Europe” (Laisvoji Europa), ku
riame yra gvildenami einamieji

Bankiete, pereitą sekmadienį, p. Antanas Smetona, 
ragino visus lietuvius vieningai dirbti, kad, butų išva
duota iš bolševikiškų okupantų jungo Lietuva. Jisai tarp' 
kitko pasakė:

“Ko norim? Norim laisvos nepriklausomos dc- 
mokratingos Lietuvos. Tokios, kokia ji buvo paskelb
ta 18-tais metais. Mums svarbus principai. Pabaltės 
valstybėse jie negali būti kitokie. Visa kultūra, visa 
valdžia kyla iš apačios... Tokia ji bus, kuomet ji iš
sivaduos. Toks musų idealas, toks principas.”
Šitie sakiniai yra ne iš rašto cituoti, todėl vienas-

kitas žodis galėjo būti kitaip pasakytas. Bet asmens, ku-1 ivYkiai ir tarptautines politikos 
rie tą kalbą girdėjo, liudija, kad kalbėtojo mintys čia yra klaU31iraai iš taškar®8i(? \\

c .ii.- nnb kurie geidžia, kad dabarti-
perduotos tiksliai. nį I<arą laimėtų Anglija ir jos

Neabejojame, kad iręusų skaitytojams buvo tikrai sąjungininkai. Tas žurnalas ne
įdomu patirti, jogei p. Smetona šitokiu budu prabilo į seniai išleido 35 puslapių kny- 
chicagiečius, kurie rengė jam priėmimo bankietą. Pir- gėlę apie sovietų okupaciją Len- 
mame savo pasirodyme, New Yorke, jisai apie demokra- kli°s- parašė lenkas, 
tiją neužsiminė. Net ir atvykęs iš Washingtono į Chica- Istorinė knygelės dalis, kurio- 
gą, jisai dar kalbėjo apie demokratiją labai abejingai. Jo je kalbama apie lenkų viešpa- 
pareiškime, kuris buvo įteiktas spaudos atstovams, buvo tavim^ Baltgudijos ir vakarinės 
nurodyta kad politinis’mokslas aiškiai nepasakąs, kas laiŽ^iik^
yra demokratija, o kas ne. linės problemos, su kuriomis te-

Tikrumoje demokratijos esmėje nėra nieko paslap- hko grumtis prieš-karinei Lenki- 
tingo. Pats p. Smetona dabar sugebėjo ją išreikšti vienu jai, beveik nepaliestos. Bet a- 
neilgu sakiniu: Pie bolševikų viešpatavimą ry-

, i .v v. tinėje Lenkijoje knygelė paduo-
Visa kultūra, visa valdžia kyla is apačios. da įdomių faktų. Ji aprašo, kaip

• iš liaudies, iš žmonių turi kil-' okuPantai pradžioje elgėsi at- 
1 sargiai, žadėdąmį, nekeisti eko
nomines ir politinės krašto san
tvarkos; kaip jie paskui pradė
jo vykdyti vieną po kitos so
vietines “reformas” ir grobti 
žmonių turtą po “nacionalizaci
jos” priedanga; kaip jie gabeno

Iš apačios, tai yra - 
ti demokratijos* valdžia^

Tos demokratijos principai buvo paskelbti 1918 me
tais, vasario 16 dienų, Lietuvos Nepriklausomybės De
klaracijoje. Tiesų sako p. A. Smetona, kad tie principai 
yra “mums svarbus”. Ir tiesa yra taip pat, kad jie yra 
svarbus visoms Pabaltės tautoms.

Bet Lietuva — taip pat, kaip Latvija ir Estija —• 
nepasitenkino demokratijos principų paskelbimu, po 18- 
jų metų sekė 19-ji ir 20-ji. Lietuva buvo atstatyta, kaipo 
nepriklausoma valstybė, ir per dvidešimt metų ši valsty
bė gyveno. Kodėl, mes dabar turėtume tų Lietuvos nepri
klausomybės laikotarpį iš istorijos išbraukti? Kodėl J 
mums reikia grįžti į 1918 metus, kuomet Lietuva dar' 
buvo vokiečių okupuota?

Tie demokratijos principai buvo įkūnyti nepriklauso
mos Lietuvos valstybės Konstitucijoje. Tai atliko Lietu
vos žmonių demokratiniu budu išrinktas Steigiamasis 
Seimas, kuris susirinko Kaune 1920 m. gegužės 15 d. Pir
mas toks Seimas visoje lietuvių tautos istorijoje.

Jeigu sakome, kad Lietuva, kuomet ji išsivaduos, tu
rės būt demokratinė — tokia, kokia ji buvo paskelbta 
1918 metais, tai mes negalime ignoruoti nei Steigiamoji 
Seimo, kuris įvykdė Nepriklausomybės Deklaracijos prin
cipus, nei Lietuvos Valstybės Konstitucijos, kurių ta^ 
Seimas priėmė.

Ta konstitucija yra vienintelė teisėta konstitucija, 
kurių turėjo atgimusi, nepriklausoma Lietuva. Vėliau, 
deja, ji buvo sutrempta, — nors demokratiniai principai, 
kurie joje išreikšti, yra “mums brangus”.

Tad, jeigu mes kalbame apie Lietuvos išvadavimų ir 
kad ji turės būt laisva ir demokratinė, tai ar nebus lo
giška siekti to, kad busimoje Lietuvoje pirmiausia butų 
atsteigta ta santvarka, kurių jai nustatė Steigiamojo 
Seimo paruoštoji Valstybės Konstitucija?

Tuomet mums visiems bus aišku, kokios demokrati
jos mes norimp. O kitaip, tai mes, apie “demokratijų” 
kalbėdami, dažnai kits kito nesuprasime. Juk ir Stalinas 
savo aziatiškų šlykštybę vadina “demokratiškiausia pa
saulyje konstitucija”. Visokių spalvų fašistai taip pat 
mėgsta kai kada padeklamuoti apie “demokratijų”.

Visos tariamos “konstitucijos”, kurias p. A. Smeto
nos vyriausybė buvo paskelbusi po nelaimingojo 1926 m. 
perversmo, buvo be vertės. Todėl ir visi aktai, kurie bu* 
vo padaryti, pasiremiant tomis “konstitucijomis”, buvo' 
ne teisės, bet sauvalės aktai* Bolševikų smurtas tuos sau
valės aktus nušlavė — taip pat, kaip nušlavė ir jų auto
rius. * į <

Mes visi trokštame, kad Lietuva tų smurtininkų jun
gu nusikratytų. Bet argi mes norime, kad butų ateteig-

NAUJIENŲ ACME Telephoto
Prezidentas Rooseveltas sako kalbų iškilmėse prie Woodrow Wilson gimimo 

vietos, Staunton, Va., pereitą sekmadienį. Į iškilmes atsilankė ir Britanijos am
basadorius Lordas Halifaxas. Tai buvo pirmas viešas Prezidento ir Halifaxo pa
sirodymas krūvoje. Iš kairės dešinėn: Valstijos Sekretorius CordelI Hull, Lad?( 
ir Lordas Halifaxas, Mrs. Hull, Mrs. Woodrow Wilson, buv. prezidento našlė, ir 
Virginia valstijos gubernatorius James Price (už Prezidento).

OKUPUOTOS LIETUVOS ĮMONES IR 
ĮSTAIGOS

KUR BOLŠEVIKAI PRIKIŠO SAVO NAGUS, TEN 
PRASIDĖJO DEZORGANIZACIJA. — KĄ 

RAŠO PATYS KOMUNISTAI

DRĄSOS JAM NE
TRŪKSTA

ves; kaip jie panaikino lenkų 
zlotus ir įvedė rublius; kaip pa
ėmė į valdžios rankas dides
niuosius žemės ukius ir po to 
ėmė versti smulkiuosius ūki
ninkus dėtis į kol-chozus.

Šitas vaizdas mums yra ge
rai pažįstamas, nes visai pana
šiu budu bolševikai elgėsi ir o- 
kupuotoje Lietuvoje. Tą pačią 
“kvarmą” Maskva turi visiems 
kraštams, kurie patenka po jos 
valdžia. Kuomet sovietų komi
sarai pravedė rytinėse Lenkijos 
provincijose apgavingus “rinki
mus” (kaip ir Lietuvoje), Suda
ne “tarybinį” valdymo aparatą 
ir užtvindė kraštą Stalino žval
gybos agentais, tuomet okupan
tai nusiėmė maskas ir pradėjo 
šeimininkauti “be ceremonijų”. 
Prasidėjo masiniai “buržujų’’ 
suėmimai, inteligentų persekio
jimai ir masiniai gyventojų de
portavimai į Rusijos gilumą. Iš 
pasienio sričių buvo vežami į 
Rusiją visi neištikimi bolševi
kams gyventojai.

“Pagal šitą planą”, skaito
me paminėtoje brošiūroje, 
“5,000 žmopių buvo išgaben
ti iš Kuty (prie Romanijos 
sienos) ir Kolomyja apskri
čių, 1,000 šeimų iš Ppdhajce, 
1,400 asmenų iš Drohobycz.”
Pradžioje bolševikai sakė, 

kad jie išvaduos “kraujo bro” 
liūs” ukrainiečius ir baltgudžius 
nuo lenkų jungo. Bet greitai vi
si okupuotojo krašto gyventojai 
pajuto, kad juos visus slegia to 
paties despoto letena, ir tauti
niai nesutikimai tarp lenkų, uk
rainiečių ir baltgudžių tapo už
miršti. Visi jie dabar neapken
čia bolševikų tironų ir Iftuklft 
progos numesti priespaudos 
jungą.

Visa eilė pažangių Amerikos 
žmonių, kurie ligšiol veikė pa
cifistiniame judėjime, suorgani
zavo “Demokratinio Veikimo 
Sąjungą” (Union for Democra- 
tic Action). Jos pirmininkas y- 
ra teologijos profesorius Dr. 
Reinhold Niebubr. Į Sąjungą į- 
stojo Alfred Baker Lewis, Fre
da Kirchvvay, Dr. John L. 
Childs jr k.

Tie asmens pirmiau buvo su
sispietę aplink socialistą Nor-I (Tęsinys)
ilianU Ihomasą, kuris dar ir jg kito “Tįesos” aprašymo 
šiandien nemato, kad Amerikai gapme susidaryti vaizdą, kaip 
gręsia pavojus, jeigu totalitari- atrodo stiklo fabrikas “Alekso- 
nes valstybes laimėtų karų, tas” ,faune gįo fabriko direk-

Aukščiau paminėtieji asmens torium paskirtas “draugas” 
suprato, galų ’ gale, kad demo- Rubenšteinas, o šis įmonę tvar- 
kratija turi kovoti prieš dikta- ko taip: “Kai įeini į stiklo fak
tūras ne tiktai šioje šalyje, bet riko “Aleksotas” kiemą, tuoj 
ir visame pasaulyje, nes dabar į akis krinta didelė nešvara, 
yra sprendžiamas žmonijos atei- Visur primėtyta stiklo šukių, 
ties likimasro. sudaužytų bonkų, riogso plyt-

—?..?t .A---- ---  galių krūvoj. Dėžėse jau nuo
rudens guli pusfabrikačiai, ku
rie nuo drėgno oro nemažai 
apgadinti. Patvoriuose pūva

Rokas Mizara turi drąsos pri-1 lentų krūvos. Mediniame san- 
kaišioti “meįąvimą” tiems, ku- (lėlyje, kuris net neužrakintas, 
rie kelia ai^sjęn bolševikų oku- mėtosi glėbiai šiaudų. Fabriko 
pantų daromas. Lietuvoje šuny-1 viduje irgi 
bes. Tarp kitko jisąi rašo:

“ ‘Naujienos’ kadaise pa
skelbė ‘slaptraščiu’ (kodu) 
rašytą laišką ir pareiškė, jog 
tai esąs Lietuvos valstiečio 
laiškas ‘apie baisumus’...

“Tai buvo kvailas melas, 
kurio ir ‘Naujienos’ daugiau 
nebekartoja.”
Tas Brooklyno penk tako jis 

drįsta vadinti melu tikrą fa|ktą, 
kurį patikrino visas “Naujienų” 
Redakcijos štabas ir keletas ki
tų asmenų, mačiusių tą slapt
raščiu rašytą laišką savo aki
mis, Ne tiktai laišką mes matė
me, bet ir kalbėjomės su žmo
gum, kuris jį gjavo iš Lietuvos 
ir prašė, kad Redakcija padėtų 
jį iššifruoti (kas ir buvo pada
lyta)'. ' |

Bet Amerikos lietuviai nuola
tos gauna įvairiais keliais ir-ne 
slaptraščiu rašytų laiškų nuo 
savo giminių ir draugų iš Lie
tuvos, kurie neabejotinai rodo, 
kad tarybiniame “rojuje” vieš
patauja pasibaisėtina priespau
da ir žmonių gyvenimas tolyn 
darosi vis sunkesnis, žemiau 
pacluodąme ištrauką iš vieno 
tokio laiško. Tegu Mizara pasi
skaito.

MOKESČIUS IMA NUO 
KARVIŲ IR ARKLIŲ
Viėna buvusi amerikietė, ku

ri dabar gyvena mažame Lietu
vos miestelyje, rašo savo duk- 
terei, chicagietei:

“... Už karves 
keti po 3 rublius 
šio už kiekvieną
arklius ir taip pat už avie tai 
vilnų turi duoti nuo avięfc po 
600 gramų. Malkų vėl ne
duoda* Vakar liepė kąrves

reikia mo- 
ant mene- 
karvę, už

pilnaVisur 
bonkų. Prie 
šo vandens

ne kitoks vaizdas, 
šukių, sudaužytų 
“prausyklos” telk- 
klanas ir prie jos

suvesti veislines, rusai perka, 
jog jie nė karvių savo netu
ri, nė kiaulių. Jie viską iš 
Lietuvos veža, o laikrašty 
rašo, kad jie siunčia badau
jančiai Lietuvai. Ūkininkus 
taip nori nuvaryti, kad turė
tų u^ius mesti ir eiti sau, o 
iš tų ulkių darys kolkozus. 
Daugiau pasauliui girsis, kad 
ūkininkai patys norėję...”
Tai rašo motina savo duktė-? 

rei apie gyvenimą okupuotoje 
Lietuvoje.

Šitokio žmonių plėšimo nebu
vo Lietuvoje nė prie caro val
džios. Ir dėl to caro valdžia ne
buvo taip despotiškai suvaržiu
si žmonių teisės, kaip bolševii 
kai. Carizmo laikais spaudą 
varžė cenzūra, bet laikraščiai 
visgi galėdavo informuoti skai
tytojus apie daugelį dalykų, iš 
kurių buaavo galima numanyti, 
kokia yra žmonių padėtis. Laik
raščius leisdavo žmonės, o ne 
valdžia.

O dabar nėra Lietuvoje nė 
vieno nepriklausomo nuo val
džios laikraščio. Sovietų valdžia 
skiria ne tiktai/spaudos prižiu
rę tojus, cenzorius, bet ir laik
raščių redaktorius. Laisvo žo
džio spaudoje hebeliko. Ne tik 
apie politiką, bet ir apię papras
čiausius kasdieninius reikalus 
žmonės nebegali išreikšti savo 
nuomonės laikraščiuose.

Šis faktas aiškiausiai lindyja, 
kad Lietuvos žmonių gyveni
mas po sovietų valdžia yra ne
pakenčiamas* Todėl okupantai 
įr stengiasi jį paslėpti nuo vie
šumos.

nesušlapus kojų negalima pri
eiti. Pašaliuose valkiojasi surū
dijusios ir neišvalytos formos, 
kurių pagaminimas labai bran
giai kainuoja. Kambaryje, ku
ris paskirtas valgyklai ir klu
bui, nešvaru, papuošimai ap
draskyti”. Fabrike einant ap
žiūrėjimui, atvežė sodos veži
mą. Darbininkai ją iškrovė, 
kol baigėsi darbo valandos, o 
toliau dirbti atsisakė. Atvira
me ore palikta soda galėjo sju- 
gęsti., ParbininĮyų. Rpipitpto pir
mininkas Byla “pats girtas at
eina į darbą ir kolioja kitus, 
kodėl jie girti stoja į darbą”.

Štai kitas vaizdelis apie lent
pjūvę “Viliją” Kaune. Į ją net 
pakliūti sunku, “nes kairėje 
pusėje prie pat vartų stūkso 
visaip susiraizgiusių vielų. Į jas 
pakliuvus, ištrukti sunku, nes 
vielos stipriai prišalusios prie 
žemės.” Viduje kiemo guli di
delė krūva medžių žievių ir 
skiedrų. Kitame kiemo gale 
yra priversta daug piuvenų, 
lentų nuorežų, o šalia to dar 
nemaža krūva... mėšlo. “Pana
šus reginys įmonės viduje”. 
Obliavimo mašinos iš skiedrų 
jau vos vos matosi. “Patalpos, 
atrodo, niekuomet nešluotos”. 
Šiai įmonei vadovauja “partinis 
žmogus” “draugas” Polunski.

Vilniaus krašto Kučkuriškiu 
ir Naujų Verkų popieriaus ga
mybos fabrikuose, pasak “Tie
sos”, atrodo taip, kad jie “bu
vo daugiau panašus į mėšlynus, 
negu į tarybines įmones”. Laip
tai buvę taip apaugę ledais, 
kad net pąvojinga jais vaiščio- 
ti. Skyriuose primėtyta popier
galių, mašinos, nešvarioj. Da
bar esą n tipradė ta “griežta ko
va už įmonių Švarą”, pet ne 
visi fabrikai supratę švaros

fabrike 
nešvarių 
dulkėtos,

reikšmę. Trikotažo 
“Avangardas” “daug 
mašinų, kurios stovi 
neapvalytos”.

“Tarybų Lietuvoje” 
J. Katkus aprašinėja, 
rodq Šiaulių saldainių fabrike 
“Rūta”. Pagal laikraštį, “visi 
karamelių skyriai nusiskundžia 
kuru. Krosnys pritaikintos kok
sui, o dabar vartojamos anglys, 
dėl ko esti labai daug durnų. 
Ventiliacija tvarkytina ir ki
tuose skyriuose. Del nepakan
kamos ventiliacijos prisieina 
kai kuriuose skyriuose dirbti 
prie adidarų durų. Tai pavo
jinga dirbančiųjų sveikatai, nes 
susidaro skervėjai, šaltas oras 
pūsdamas pažeme sudaro pavo-

kažkoks 
kaip at-

jų sušilusiems darbininkams, 
stovintiems prie katilų”. To
jau pranešama, kad darbinin
kės nusiskundžia, jog minima- 
linės darbo normos nustatytos 
labai aukštos. “Normas išpildo 
tik viena kita darbininkė”. 
“Dažnai nė normos neišpildo”. 
Fabriko vadovybė skundžiasi 
sunkumais gauti kai kurių ža-

Plungės buv. Kučinskio-Pa- 
bedinskio tekstilės fabrike, pa
sak “Tarybų Lietuvos” “švaros 
reikalai apleisti”. Darbininkės 
mėgstančios vaikštinėti pas 
drauges pasikalbėti, o “grįžu
sios prie staklių randa tik pu
sę sveiko audeklo”. Be to, dar
bo metu mėgstama eiti “pa
snausti”. Taip darančios ne tik

meistras Zigmantavičius. 1
Kaune buvo sušauktas mais

to pramonės atstovų pasitari
mas, kuriame tos pramonės 
komisaras Bilevičius išsitarė: 
“Priešgaisrinė apsauga musų 
įmonėse labai bloga. Nesirūpi
nama ir švara. “Kodimo” “Vik
torijos”, “Raudonosios Pašvais
tes”, “Fortūnos”, Panevėžio 
cukraus ir kiti fabrikai pasižy
mi nešvara, apsileidimu”. Pa
sak “Tiesos”, saldainių fabrike 
“Kodimo” pakavimo skyriuose 
stovi dėžė, pilna šiukšlių ir 
plaukų. Makaronų ir biskvitų 
fabrike “Viktorija” viskas vo
liojasi ant grindų. O “Para
mos” duonos kepykloje “3—1 
dienas stovi šiukšlių dėžė”.

Tenka primygtinai pabrėžti, 
kad visos šios žinios yra pa
imtos iš susovietintosios Lietu-

Vasaros Laiką Pail 
gino Iki Spalių 
Mėnesio Galo

31 balau prieš 10 Chicagos 
Miesto Taryba nutarė Chicago- 
je pailginti šiems metams va
saros laiką iki paskutinio sek
madienio spalių mėnesio.

Taryba autorizavo referen
dumą dė| vasaros laiko ilgumo 
ateinančiais metais.

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
5 d. — Valdžios sluoksniai pa
reiškė, kad Jungtinės Valsty
bes gali praplėsti karo veiks
mus, bet jokiu budu negali pa
veikti į galutinas karo išda
vas.

Jeigu Amerika bus įvelta ka- 
ran, tai jis gali užsitęsti iki 
1942 metų, oficialiai paskelbė 
naciai.

Vokietis tvirtina, kad Ame
rikos politikieriai nori stoti ka
rau, bet krašto dauguma karo 
nenori. Naciai nepatenkinti Roo- 
sevelto politika.
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Ar įspės Libijos tyrų Paslaptį?
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(Tęsinys)
Kadangi aname vertime buvo 

minimas taip pat antras mies
tas “Wardamaha”, buvo mėgin
ta pirma ieškoti šiuo vardu vie- 
tovietės Libijos tyruose, nors 
niekas nieko panašaus nebuvo 
girdėjęs ir tik po ilgų ieškoji
mų pasirodė, kad nei tame mi
nėtame rankraštyje, kurio pran
cūziškų vertimų mokslininkai 
turėjo, panašus vardas nemini
mas ir vertėjas tik klaidingai 
išvertęs vieną arabų žodį, t. y- 
vieton “wadarbaha” perskaitė 
“wardabaha”, kurį paskaitė 
miesto vardu, nors ten minimas 
kelias.

Bet kas gi tas miestas ar oa
zė vadinamas Zarzura?

Sunku pasakyti, tai paslaptis, 
kurios dar niekas neišsprendė 
ir kas žino ar bus kada išspręs
ta, nes dar gi nežinoma ką šis 
vardas reiškia.

Smulkiausiuose Libijos že
mėlapiuose tamsta pastebėsi ke-

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

iipfinag

Išmčginti Pasiūlymas 
fLiųuid TILING 1 kenas 35c 5 
11 šepetys ...............   25c f
| < Vertė, 60c s

•Į Viskas už 25c I 
No Mail Orders

Rdbertson & Co.
K "Tfcc Home ot liquid Tiling”

1
4342-44 W. Madison St. 

5340*42 N. Clark St.
2514 Devon Ava.434 E. 19th St.

928 Davis StR Evanstoa904 S. Fifth Ava, Maywood

lias vietas pavadintas šiuo var
du, bet visur žemėlapiuose po 
šio vardo pastatytas klausimo 
ženklas, nes nežinia ar tai ir 
yra ieškoma Zarzura oazė ar 
dar ją reikia surasti.

Mat, gali būti, kad visi pasa
kojimai apie Zarzurą yra per
dėti ir todėl nei viena iki šiol 
surasta oazė nepaneši į tą pa
sakojimą, bet gali būti, kad dar 
yra kokia nors nežinoma oaza, 
kuri kaip kartas ir bus ta pa
slaptingoji Zarzura.

Sakau, dargi jos vardo kilmė 
nežinoma. Vieni sako, jog tai 
turi būti vadinama lakštingalų 
oaza, kiti, jog tuo vardu nori
ma pasakyti, kad tai “Juodukų” 
oaza, treti dargi sakė, jog “Van
dens Ąsočių” oaza.

Ir visiems šiems vardams 
patvirtinti yra medžiagos yra 
pakankamai davinių. Pav. jei 
mes priimsime, jog Zarzura yra 
taip vadinama “Juodukų” oaza, 
tai tuojau turite faktą, jog pav. 
Dacbla oazės gyventojai tvirti
na, jog juos puldavo juodukai 
(tuaregai) atvykę iš kažkokios 
nežinomos oazos, kuri ir bus ta 
ieškoma Zarzura oaza, kurioje 
anie plėšikai gyveno arba ja 
naudojosi savo puolimams kaip 
išeinamuoju punktu. Bet kur ji 
yra? Niekas nežino.

Tolimesni tyrinėjimai paro
dė, jog ištiesų nevandeninguo- 
se tyruose randami paukščiai, 
tarp jų dargi lakštingalos, ku
rios turėjo iš kur nors atlėkti, 
o kadangi sakoma, kad Zarzu
ra vadinama “Lakštingalų” oa
za, jie turi iš ten atlėkti, bet 
sugaudyk iš kur paukštis atlė
kė ir į kur jis lekia.

Buvo atkreipta dėmesys ir į 
trečią pavadinimą, taip vadina
mą “Vandens Ąsočių” oazės 
vardą. Ir savo laiku dargi pra
skambėjo žinia, kad Zarzura 
oazė surasta, nes mokslininkas 
Dr. Bali surado 1917 m. taip 
vadinamą Potery Hill, pakrau
sę, kur prie jos buvo rasta la
bai daug vandens ąsočių, ku
riuos nežinia kokia žmonių gi
minė ar tauta buvo juos pali
kus ir naudojo retkarčiais ar 
savo prekybinėse kelionėse ar

| AUME-NAUJ1ENU PfcoV< I
Deputatai John Stoney (kairėj) ir Mathew CegMs- 

ki iš South Bend, Ind., tirią “nusižudymo mašiną”, ku
rią panaudojo Dr, Robert Calph, 36 metų, kojų gydyto
jas iš Elkhart, Ind,

trukdė tuo klausimu domėtis, 
bet faktas, jog ši oazė dar ne
rasta ir kuomet išgirdau, jog 
anglai ruošiasi Kufra oa^ėp, ap
sidžiaugiau, tikėdamasis, jog 
karo lakstytuvai, kurie šiandien 
skraido daug toliau ir žvalgosi 
daug akyliau gal netyčia rasti 
tą seniai ieškomą oazę.

O gal italai bėgdami nuo an
glų, netyčia gal klaidžiodami 
pasiekti Šią paslaptingą vietą ir 
laukti karo pabaigos pasislėpę 
nuo anglų,

Vienu žodžių, jei Zarzura oa
ze iš tiesų yra, gali būti pasvei
kinta civilizuoto pasaulio kaip 
bartas moderniškiausių budu: 
.bombanešiais ir kulkosvaidžių 
ugnimi, kas, be abejo, vietos 
gyventojams primintų pasaulio

pabaigą nežinant visų moder
niškų išradimų, gyvenant dar 
prieš kelia tūkstančius metų bu
vusiu gyvenimu. Palauksime...

(GALAS)

Rothschiid Paliko 
$2,000,000 Turto

Neseniai miręs Chicago s biz
nierius, Maur C2 L. Rothschiid 
paliko testamentą, kuriame pa
skirsto beveik lygiom, labda
ringoms organizacijoms ir 
mokslo įstaigoms, taipgi šei
mynai ir giminėms, apie $2,- 
003,000. Jisai buvo viršin'nkas 
Rothschiid krautuvių Chicagoj 
ir kitur.

Jei Insurance reik, pas 
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS AUtOVM
Prudential Ins. Co. of America 

175 W. Jackson HAR, 2506
Home Office H. J.

4432 S. Califoroia Avė. Laf. 0771

Remkite Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.—VVHOLESALE

4707 S. Halsted St 
Tel. Poulevard 0014

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

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

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

apdraustas.
I

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

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo 
FIRANKOM LAZDAS..MES NUMIERUOJAM IR UŽKABOTAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS

1803 WEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)

...j. ■ > .... ..I,-.... .u    

karo žygiuose kaip vandens steu 
tį ir pasilsio vietą.

O gal tai ir yra Zarzura?
Nežinia, nes vienas pasakoji

mas tvirtina, kad ji turi būti 
tarp Kufra ir Barai ja oazų, ki
ti pasakojimai sako, jog tarp 
Mirga ir Dongola arba dargi 
tarp šių ir Selima, dar kiti tvir
tino, jog Zarzura oazoje turi 
būti labai daug alyvos palmių 
ir t.t.

Bet nieko panašaus arba nie
ko tikro iki šiol negalima saky
ti ir ji vis dar tebeieškoma.

Šiek tiek vilčių suteikė visai 
neseniai surasti minėtą oazą, 
nors ir su dideliu pavojumi 
tiems, kurie ją butų suradę, 
kuomet Kufra oazę užėmus ita
lams 1930 m. iš ten visgi dalis 
Senussi arabų pasitraukė į ty
rus ir pranyko lyg į žemę pra
smegę.

Vieni sakė, jog jie žuvo pa
prastai tyruose, kiti norėjo ti
kėti, kad pasitraukė į * tą pa
slaptingą oazą, apie kurią jie 
seniai žinojo, bet apie kurią 
slėpėsi ką nors kalbėti sveti
miems.

Padėtis buvo ne iš patogiųjų, 
nes jei jie iš tiesų pasitraukė į 
nežinomą oazą, tuomet juos už
tikus negali tikėtis pasprukti, 
nes jie norėdami išlaikyti pa
slaptyje savo gyvenamą vielą, 
neleis anam iš jų tarpo pasi
traukti arba prozaiškai kalbant 
— nužudys.

Bet visai netikėtai Egipto val
stybinis matininkas P. A. Clay- 
ton pabėgusių senussi likučius 
užtiko Uwainat oazoje, nors

jo iš UkstytUvo kažkokią ten 
nemažą lygumą apžėlusią žole 
ir medžiais, bet dėl blogo oro 
ir dėl tinkamų instrumentų sto- 

' kos. lakstytuvo insėdai negalėjo 
tiksliai nustatyti vietą, kur ta 
oazė yra, £> kuomet išvyko au
tomobiliais tos vietos ieškoti, 
išvažinėję virš š'mto kilometrų 
į šiaurę nuo Kebir, visgi tos 
vietos nesurado, nors rado kita v 
nedidelę oazą, kurios uolose bu
vo žymu kažkokį piešiniai, ma
tyti, senovės gyventojų padary
ti, bet visgi tai nebuvo ta pa
ti oaza, kurią mate iš lakstytu? 
vo.

Tiesa, iš šios oazos ėjo per 
tyrus tolyn kelias nužymėtas 
akmenimis, bę| ekspedicijos na
riai nesiryžo toliau keliauti dėl 
stokos atsargoj kaip benzino, 
taip maisto.

Sugrįžus anglui Sir Robeit 
Clayton Anglijon, jis greitai mi
rė, bot matiiiifikas P. A. Clay
ton ir mirusio hašle nutarė dar
bą tęsti ir bene 1933 m. pabai
goje suruošė antrą ekspediciją 
ii’ minėtą oaz'ę rado, bet ten 
nebuvo nei jokių griuvėsių, nei 
dargi vandehs, lokiu budu ir 
ten nerasta Zarzura oaze.

Prieš šį karą, bene 1934 m. 
spaudoje buvo pasirodžius ži
nia, jog ruošėsi ton vieton ke
liauti Afrikos tyrinėtojas prof. 
Leo Frobenius su grafu Ahna- 
sy, kuris dalyvavo lakstytuvo 
ekspedicijoje, bet ar jie išvyko 
— nežinau, nes toliau neteko 
nieko naujesnio spaudoje rasti, 
antra, gyvenimo aplinkybės su
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£Xi&2SS>_MATYKiTE MUS!
Jus persitikrinkite, kad Mes Turime Didžiausį Pasirinkimą 

Puikios Rūšies

• Lentų
• Medžiagų

Stogams
• Medžio

Reikmenų
Statybai

IR VISOKIAU.
ŠIŲ KITŲ STA

TYBOS ME
DŽIAGŲ

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

LIETUVIŠKAS PARDAVĖJAS

CARR-MOODY LUMBER CO.
STANLEY LITVVINAS—Generalis Vedėjas

3039 So. Halsted St. VICtory 1272
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DOMINIKAS KURAITIS — Savininkas ' T
AGENTAI '

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

“Shorty” —UJ

MILDA
BUICK SALES j
VIENINTELĖ LIETUVIŲ RŲlCK’O AGENTŪRA

NAUJA VIETA; į į

907 West 35th Street, Chicago
Telefonas: LAFAYETTE 2022 • Rez. Tel. VICTORY 2499 Į

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

and LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS, Sec.

3236 S. Halsted St. C AL. 4118

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

PEOPLES 
Hardware & Paint Co.

1901 WEST 47th STREET 
Tel. LAFayette 4139

k ............ ■■

STATOME NAUJUS
NAMUS

• Mūrinius arba medinius
• Taipgi taisome senus
• Parupinam paskolas 

lengvomis sąlygomis
• Jei turi lotą, pastatysim 

namą ir mokėsi už jį 
kaip rendą

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

• Aprokavimas dykai

Spausdinam
PLAKATUS, BILIETUS 

BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

NAUJIENOS
1739 South Halsted StrM't 

ęjflCAGQ, ILLINOIS
Omai 8000

tiesa, labai nedaug.
Ir kiek 1923 m. dar tas pats 

matinipkas P, A. Clayton prim 
oai Komai on Din ir Omar Tus- 
sun (abudu giminaičiai dabar
tinio Egipto karaliaus tėvo Fu- 
ado), dr. Bali, majoras Bagnold 
Ir maj. Beadųell, pulkininkas 
Forto Lancey, p. Douglas New- 
bold ir kiti beieškojo gan gerai 
ir ilgom automobilių ekskursi
jom, nieko panašaus nerado, 
nors šiaip suteikė nemaža gau
sioj geografinės medžiagos apie 
Libijos tyrus tarp kitko tuose 
tyruose užtiko Kufra oazoje nu
žudyto vokiečių keliauninko 
Rohlfs paliktus 1874 m. užrašus 
iš savo kelionės.

Kadangi visgi nebuvo visai 
paneigta piintis, jog dalis iš Km 
fra pabėgusių arabų apsigyve
no kur nors nežinomoje oazoje, 
nesiliauta ieškoti ir 1932 m. pa
vasarį anglų lakūnas Sir Ro
bert Clayton, East Clayton, jau 
minėtas matininkas P, A. C|ay? 
ton, vengrų grafas L. Ę. voų 
Almasy ir vienas anglų karo 
lakslytuvų karininkas esantis 
Egipte, suruošė didelę ekspedL 
piją su sunkiaisiais automobi*- 
bais ir vienu lakstytųvu ieškoti 
dar kartą taip vadinamų Zarzu
ra oazą.

Lekiant laksty tuvui netoli 
Kebir kalnagūbrių, jis pastebė-

INSUREDHl

NUIVERSAL 
SAVOTC-s T.OAN

ASSOCIATION !
Čionais jūsų sutau
pęs yra apdraustos 
iki $5,000 per Suv. 
Valstijų Valdž i o s 
A g enturą Federal 
Savings and Loan 
Insurance C o r p., 
Washington, D. C.

L—■........ i i n

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

UNIVERSALSAVINGS&LŪAN ASS’N.
1739 SOUTH HALSTED STREET

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

Phone LAFayette 5824

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS
Išima už ..
PRABUVIMAS 
Ligoninėje ..............
RAUDONGYSLIŲ 
Išėmimas ir Ligon. 
REUMATIZMAS 
Greita Pagelba

$13.50
$50.00
$25.00

$2.00
GYDO VISOKIAS LIGAS

Ekzaminacija 
ir vaistai .... $1.00
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 So. Kedzie Avė. Chicago

• FOTOGRAFAS 
CONRAD 

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

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

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCI 

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

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0066

Garsinkitės “N-nose”
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Illinois- Indiana - M ichi gan - Wisconsin Žini os i
Streikas Trijose 
Detroito Dirbtuvėse

DETROIT, Mich. — CIO Au
to Workers unija sustreikavo 
ir reikalauja didesnių algų tri
jose Excell-o Corporation dirb 
tuvėse, kurios gamina mašinas 
lėktuvų gamybai, lėktuvų dalis 
ir motorus laivams.

Dėl Pusės Cento 
Skirtumo Negali 
Streiko Likviduoti
Atidavė Waukegano Dirbtuvės 

Ginčą VVashingtonui
WAUKEGAN, III. — Virš 

tris savaites užtrukęs streikas 
Greiss Pfleger Tannery dirbtu
vėj vakar buvo pavestas spe- 
cialei ginklų pramonių darbo 
tarybai, Washingtcne, spręsti.

Streiką bandė likviduoti du 
federalės valdžios tarpininkai, 
Richard E. Harris ir Bryan La- 
ser, bet jie negalėjo abiejų pu
sių suvesti deryboms.

Streikuoja Daug Lietuvių
Dirbtuvę, ir CIO Odos dar

bininkų unija, kuri streiką pa
skelbė, dabar teskiria “pusė 
cento.” Unija reikalauja pakelti 
algas 4c., valandai, bet kompa

nija neina aukščiau 31/2 cen
tų.

Streikuoja apie 650 darbinin
kų, jų tarpe gana daug lietu
vių.

Illinois Kasėjai 
Nori $1,000,000 
Nedarbo Pensijomis

UMWA Reikalauja Pašalpos 
Streikavusiems Nariams

SPRINGFIELD, III. — Val
stijos darbo departamentas vie
ną jau atmetė, bet United Mine 
Workers šiandien vėl įteiks 
naują reikalavimą paskirti $1,- 
000,000 nedarbo pensijomis an
gliakasiams, kurie streikavo 
nuo balandžio 1.

Tokios pensijos sako unija, 
priklauso 25,000 angliakasių.

Unijos reikalavimui pritaria 
ir Illinois kasyklų operatoriai.

LaFollette’as 
Hinsdale’yj

HINSDALE, 111. — Ketvirta
dienio vakare vietos mokyklos 
salėje kalbės Philip F. LaFol- 
lette, buvęs Wisconsino guber
natorius. Jisai yra stambus šu
las izoliacionistų organizacijos, 
“American First Committee”.

PASTATE DU DERBY REKORDUS

NACJIENŲ-ACME l'eleptioio
Arklys Whiraway su treneriu Ben Jonės ir jojiku Arcaro, apdovano

jami tradiciniu gėlių vainiku CluirchilI Downs stadijone po to kai šis arklys, 
laimėjo pirmą vietą, pastatydamas 2 rekordu: laiko ir piniginio prizo—$61,275.

Teis 8 Labdarybės 
Dept. Tarnautojus

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joljn jf. Cutieifcis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

Visi Tel. YARDS 1741-1742

“Už Perdidelį Politikavimą”
SPRINGFIELD, III. — Illi

nois Civil Service komisija šau
kia teismui aštuonis Illinois lab
darybės departamento tarnau
tojus, už “perdidelį” politikavi
mą pereituose rinkimuose.

Kadangi jie paeina po Civil 
Service komisijos jurisdikcija, 
ir jų darbai skaitomi pastoviais, 
nežiūrint valdančių partijų pa
sikeitimų, jierhs drąudžiama po
litikoje veikti.

Kaltinamieji dirbę demokratų 
partijos naudai. Jie yra iš Man- 
teno ligoninės, iš Kankakce li
goninės ir Pontiac kalėjimo.

Pupą Dienos Jau 
Praėjo, Naujokams 
Ruoš “Surprizus”

Likvidavo Streiką

Kitaip, Menki Jie Bus 
Kareiviai”

CAMP FORREST, Tenn. — 
Seržantas John Gage mokina 
virėjus šioje karo stovykloje, 
kur yra lavinami naujokai iš 
Illinois valstijos.

“Pupos šiandien, pupos rytoj, 
pupos ir užporyt” jis aiškina 
savo mokiniams;;.yra bloga stra
tegiją naujokąm^, 'valgydinti.

Tie Puikus Pietus Namie!

Vėl Ligoninėj 
51-mai Operacijai

douthhavenietė 
Mich. “Blossom” 
Karalaitė

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

Su POVILU ŠALTIMIERU

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

Telefonas LAFAYETTE 0727
~ 5 KOPLYČIOS VISOSE 

CHICAGOS DALYSE

Karas “Trumpina 
Moterų Šukuosenas

Jiems tiek įgris tos pupos, 
kad netrukus jie pradės svajo
ti apie puikius pįetus, kuriuos 
valgydavo namie, ir niekas jiems 
nerūpės tiek, kiek grįžti namo. 
“Tokie kareiviai niekam neti-

Ir štai Kodėl

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos —••#

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktj
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE
...................................................iiiniiiilHHIIII

ST. LOUIS, Missouri. — čia 
vyksta Mississippi Valley gro
žio ekspertų konvencija.

Jie nusprendė, kad karas la
bai veikia plaukų madas.

Moteriškės pageidauja kuklių, 
paprastų šukuosenų, be didelių 
puošnių garbanų. Mat, mokes
čiai didesni, reikia kartais do
leris nusiųsti sunui, broliui ar 
mylimąjam armijoj. Tad, išlai
doms taupyti, ir šukuosenų pro
blemoms palengvinti — mote
rys plaukus nešios trumpiau ne
gu dabar. Plaukai iki pečių bu
sianti retenybė.

kas- 
j uos 

kiek-

Geresnė strategija yra 
dien keisti valgį. Reikia 
išmokinti laukti surprizų, 
vieną dieną duoti ką nors nau
jo, ir išanksto nieko jiems ne
sakyti ką jis gaus.

Uždarytas Bankas 
Žada Dividendų

SPRINFIELD, III. — Audito
rius Lueder praneša, kad auto
rizavo Citizens banką, Chats- 
fielde, Livingston' apskrityj, iš
mokėti 20% dividendą depozi- 
toriams, siekiantį $19,037. 
šiuo dividendu depozitoriai 
atgavę 90% savo pinigų.

Su 
bus

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

J. LIUTKEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

(APDRAUDA)

Ketvirta Nelaimė 
Selfridge Karo 
Stotyj

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

____________________ Telefonas YARDS 1419,___________________

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

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabi- 
lities.

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ. 
LANGŲ.

DETROIT, Mich. — Prie Sęl- 
fridge karo aviacijos lauko nu
krito ir sudužo 39-to pursbit 
skvadrono lėktuvas. Lakūnas 
Įeit. W. A. Watson išsigelbėjo 
parašiutu.

Tai ketvirta tokia nelaimė ke
turių savaičių bėgyje.

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituaniea Avenue

YARds 1138
YARds 1139

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street TeL Pullman 127® v

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

M

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituaniea Avenue Phone YARds 4908

•. • VT’ J. . '

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ 

1739 S. Halsted St

Raštinfi atdara kas vakaras 
iki 8 vai. Sekmadieniais — 
nuo 9 ryto iki 1 vai. popiet

Užmušė Moteriškę, 
Mažą Mergaitę

FRANKLIN PARK, III. — 
Prie Franklin Parko Milwaukee 
linijos ekspresas sudaužė kelei
vinį automobilį, užmušdamas 
moteriškę ir mažą mergaitę, ku
riąs jame važiavo. Jos yra Mrs. 
Stella Bryant, 2920 Maple st.; 
ir jos globuotinė^ 4 metų Mary 
Lou Draper.

HAMMOND, Ind. — 51 me
tų Mrs. Bertha Ot'vos vėl ligo
ninėj. Ligoninėse ji praleido 
daugiau negu pusę paskutinių 
dvylikos metų ir pergyveno vi- 
?o 51-ną operaciją. Ji serga vi
durių liga.

Gyvena adresu 1029 Conkey 
a\enue, ir turi du vaiku, vieną 
19, kitą 17 metų amžiaus.

Daktarams ir ligoninėms ji 
yra išleidusi apie* $22,000. 
kiši, kad ši operacija “bus 
skutinė”.

BLUE ISLAND, III. —- Lai
mėję 5c valandai algų pakėli
mą tiems, kurie, apmokami va
landomis, ir 10% tiems, kurie 
apmokami už akordinį darbą, 
darbininkai atšaukė streiką 
Chicago Coppcr and Chemical 
Company dirbtuvėje. ’

Streikavo apie 50 žmonių. 
Pirmiau jie gaudavo minimum 
38 centus į valandą.

Naujienų Pavasarinis
PIKNIKAS

Sekmadienį,
Gegužės 25, 1941

LIBERTY DARŽE 
Willow Springs, III.

Ti
pą-

BENTON HAREOR, Mich. 
— Graži, 21 metų blondinė iš 
South Havcno, Mich., Jean Mus- 
ke, buvo išrinkta Michigano val
stijos “žiedų (Blossom) K?.ra- 
’aite”, Vyšnių fėstivalui, kuris 
šią savaitę 'vyksta Benton ITar- 
bore. Dabar ten pats vyšnių žy
dėjimas.

Konkurse dalyvavo apie 18 
mergaičių.

Autom. Užmušė 
Kunigą

0TTAWA, III. — Ant 
kelio U.S. 6, prie Ottawa, ap
virto automobilis, kuriame va
žiavo 29 m. kun. L. A. Gry- 
bouskas, vikaras š’v. Valentino 
bažnyčioje, Peru, III.

Jis buvo užmuštas.

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 

Nedėliomis pagal sutartį.
3

LIETUVIAI

KITI LlteTU VI AI D A KT A R A f
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 S. Western Avė.
vieš- j VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9 4

DR. A. .TENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Dr. Kari Nurkat
(NURKAITIS)

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

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868

DR. MARGERTS
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidenciios Telefonas: 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Laboratorija.
1034 W-J‘18th Sti HMtiU ‘MM’gan St

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464
Dr. F. Pulsucki LeVan 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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. STRTKOL’IS
Gvdvtoias ir Chirurgas
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

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTTSTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro

Seredoj .pagal sutartį.

DR. BRUNO .T. 
ZUBRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

2403 West 63rd St.
VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—0 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

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

Tel. HYDE PARK 3395
Dr. Susanna Slakis

Moterų ir Vaikų Ligų Gydytoja 
Dabar priiminės ligonius namuose 

6733 S. Crandon Avė.
Vizitai sulig sutarties 

(išskiriant trečiadienius ir šešta.)

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso Valandos:

10—12 vai. ryto, nuo 2 ikiNuo
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 13 

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVR

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

Dentlstai
4740 SO. ASHLAND AVENUE

(Virš Andes Candies krautuvės)
ŽEMOS KAINOS

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

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALnmet 6877

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

Room 2014
Vai.:

3149
nuo
Sp.
TeL

Tel. STAte 757? 
9:00 iki 11:00 ryto. 

HALSTED STREET
VICtory MTt
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“LAIMINGIAUSI” ŽMONĖS CHICAGOJE 
LIETUVIAI - F. LEVICKAI

Ta Valdžia Kartais Turi Gerą Širdį; Lai*- 
mingas Ir Vincentas Chiolo

Vincentais Chiolo laimingiau-j Suradę, kad pp. Levickai gražiai

''Hitleris ¥61 “Atsako” Pasauliui

FOR RENT—IN GENERAL 
Rėnddai—Bendrai

sias žmogus Chicaguje;
19&3 mėtttiš, kuomet jis buto 

22-, Chiolo btivo nubaustas ka
lėti už netikrų pinigų platini
mą. Leavenworth federaliani 
kalėjime turėjo išsėdėti ketu
ris metus, bet pabėgo. Per 14 
metų Chiolo slapstėsi; Bet bu^ 
vo teisingas, geras žmogus. Sun
kiai dirbo, taupė; apsivedė, da
bar auklėja šeimyną.
Atėjo Ateivių Rėgisthicija —

Atėjo ateivių higisIrMieija 
Chiolo buvo panikos apimtas 
*‘Juk jį pažihs iš pirštų nuo 
traukų’” Jis kbeipėši pHe ad- 
vokdtb, b tas atsišaukė i fede- 
talėš Vdldžfos gerą širdį. Patik- 
Hhę thio’b phskūtiniii mėtų gy- 
Venihią, valdžios agentai sura 
do, kad jis tiki ai buvo pavyz
dingas žmogus, ir bausmę jan 
pilnai dovanoje-.

Vakar Valdžia jdm įteikė pii 
hą panUosu-vimą kuo atsakbrtiy- 
bės, kutį pasirašė pidžidcnUs 
Rooseveltas, ir duoda progą jam 
ir piliečiu palikti.

O » »
Kodėl Levickai Džiaugiasi

Labai laimingi žmonės yVa 
ir lietuviai, pp. Frank Levic
kai.

P-a Levickienė buvo nelega
liai atvažiavusi į Ameriką. Vi
są laiką čia gyvendama nerima
vo, krimtosi, kad gal ateis die
na, kada ją suims ir gražins į 
Lietuvą. Tas pavojus ypač pa
sidarė didelis su ateivių regis
tracija, kuri pastatė pavojuje 
ir aukščiau minėtą italą Chio- 
1°. i

Davė Progą Legalizuoti

Nematydama geresnės išei 
ties, p. Levickienė pasakė tei
sybę apie savo padėtį valdžiai. 
Ji pasirodė mielaširdinga ir jai.

A* A.
ONA MAZRIMIENĖ 
(po tėvais Rimkaitė)

Persiskvrė su šiuo pasauliu 
gegužės 4 d., 4:25 Vai. popiet, 
1941 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Lietuvoje, Kražių par., 
Sodalių kaime.

Amerikoj išgyveno 41 m.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Juozapą, 3 sunuš—Juo
zapą, marčią Alexandrą, Ka
zimierą ir Albertą, 4 dukteris 
—Moniką Besusparis, žentą^ 
Juozapą, M. /Lucillę, seserį 

‘ šv. Pranciškaus Vienuolyne, 
Antaniną Saiazar, žentą Car- 
los, Victoriją Jareckas, žentą 
Vladislovą, 3 anūkes ir 3 anū
kus, brolį Antaną Rimkų ir 
jo žmortą, seserį Juzefą Ka
minskienę ir jos vyrą, pus
brolius, pusseseres, jų šeimy
nas ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

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 
Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę liekame: Vyras, 
Sunai, Dukterys, Marti, žen
tai, Brolis, Sesuo ir Giminės.

Laid. Direkt. J. F. Eudeikis, 
Tel. YARDS 1741.

-U I L. liti U Visas Pasaulio 
Dalis 

KVIETK1NINMAŠ
Gėlės Vestuvėms, BanJdetams 

ir PagrabMms
3316 So. Halsted Street

TęL ^ARDS 730*

ir pavyzdingai gyvena, imigra 
cijos valdininkai suteikė jai pro- 
giĮj įvažiavimą legalizuoti. J. 
turėjo išvykti į Kanadą, ir ten 
praleidusi porą dienų, sugrįžo 
į šią šalį, jau s U pilna, tikra 
įvažiavimb viza.

Nereikės Skirtis

Tad, yra pp. Levickams ko 
Ižiauglis. Abu laimingi, k:u.1 
jiems nėbtreikės skiltis, kad 
tel ėgręsia jbkis pavojūs jų lai
dei, ir dabar pastoviai gale, 
'asilikti šibjė šalyje gyvertti.

Pp. Levickai pirmiaus gyve 
lę adresu 5708 S. Western, da
bar tu ii butą ties 3605 Archei 
avenue.

Onos Kaitienes Ir 
SunaUs Laidotu
vėms Praėjus

Padėka Draugams, 
Giminėms.

Balandžio 26 d., Lietuvių 
Tautiškose kapinėse į nuosa
vą pp. L. M. Kaičių lotą buvo 
sudėti pelenai Onos Kaitienes, 
kuri mirė lapkričio 8 d., 1940, 
ir sunaus Jono, kuris mirė už 
keturių mėnesių po motinos 
mirties, Hawaii salose.

tos dvi mirtys buvo skau
dus smūgis Kaičių šeimynai, 
giminėms ir pažinties drau
gams.

Abiėmš velioniams pageidau
jant, jų kūnai buvo sudeginti.

t ramią ir gražią amžino 
poilsio vietą Tautiškose abu 
nulydėjo Jabąi didelis būrys 
žmonių.

Retai Taip Būna.
Aš, kaipo mirusiųjų gimi

naitis, tariu širdingai ačiū vi
siems, kurie lankėsi koplyčio
je, ir kurie buvo kapinėse.

Tariu ačiū laidotuvių direk
toriui P. J. Ridikui už jo ypa
tingai gražų patarnavimą lai
dotuvėse, kurioms panašių 
ttirbut nėra buvę Amerikos 
lietuvių gyvenime. Retai kada 
pasitaiko vienai šeimynai at
siskirti vienu kartu su moti
na ir su surtumi.
U. S. Pagerbė Abu Velioniu. 

Padėka priklauso gėlių au
kotojams ir garbės grabne- 
šiams, ktirie nešė didžiulę šios 
šalies vėliavą, skiriamą velio
niui Jonui, kaipo Jungtinių 
Valstijų karo juFeiviui, ir Mo-

A. + A.
JONAS LABANAUSKAS 

Gyv. 4419 S. Artesian Avė.
Persiskyrė su šiuo .pasauliu 

gegužes 4 d., 3:03 v. ryto, 1941 
m., sulaukęs 45 m. amž., gi
męs. Tryškių parap., Daugie- 
nų kaime.

Paliko nuliudime moterį 
Juozapiną, po tėvais Yurevi- 
čaitę, dėdę Leoną ir jo šei
mą, dėdę Šaltimierą ir jo šei
mą, pusbrolius Petrą ir Pran
ciškų Labanauskus; dėdienę 
Tauraziėnę ir jos šeimą, švo- 
gerką Bružienę ir jos šeimą, 
gimines Mr. ir Mirs. Bruno 
Mitchell ir jų šeimą, Pikelius 
it jų šeimą, Yogminienę ir 
šeimą ir daug kitų giminių, o 
•Lietuvoj-i-tėvus: Juozapą ir 
Marijoną.

Kunaš pašarvotas Alberto 
Petkaus kopi., 4704 S. Wešt- 
ern Avę. Laidotuvės įvyks 
ketvirtad., gegužė? 8 d., 8 vai. 
ryto iš kopi. į Nekalto Pras. 
Pąn. šv. parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iŠ 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kalines.

Viši a. a. Jobo Labanausko 
giminės, draugai it pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patar- 
r/Tvimą ir atsisveikinimą.

NUliudę iiėkamė: Moteris, 
Dėdės, Pusbroliai, Dėdienė ir 
Giminės, v

E
 Laid. Direkt. Antanas Pet

kus, Tel. GROyehill 0142.

.... jAUJIENŲ-ACME Telephoto -
Adolfas Hitleris (stovi antroj platformoj), kalba 

prieš reichstagą Kroli Operoj, Berlyne, pereitą sekma
dienį. Nacių diktatorius pareiškė, kad Vokietija gali 
nugalėti “bet kokią įmanoihą koaliciją pasaulyj”. Her
mai! Goering, Vokiečių aviacijos galva; sėdi po em
blema. Fotografija prisiųsta iš Berlyno per radiją.

tinai, davusiai sūnų šią šalį 
ginti.

Pelenų grabelius nešė dvi 
jaunos moterys, velionių gi
minaites.

Šiuo noriu pareikšti padė
ką taipgi kalbėtojui drg. V. 
B. Ambrose kuris kalbėjo 
lietuvių ir anglų kalbomis, 
taipgi “Naujienoms” už pra- 
nešihius dpie' lafdotiives, ir jų 
aprašymą.

Dar karta visiems — šir-C

dingai ačiū už paskutinį pa
tarnavimą Onai ir Jonui Kal
ciams, ir paskutinį sudie. Lai 
jie rainiai ilsisi po naudingo 
gyveninio, gražiam mirusiųjų 
mieste, Lietuvių Tautiškose 
Kapinėse.
Kapinėse. —Senas Petras

Mirė Jono
Petrulio Sesuo

Man yra pranešta, kad Ado
mas Zdbavičius, 2888 Archer 
Avė., gavo laišką iš Sedos, Lie
tuvos, kad Jono Petrulio sesuo 
Stanislava yra mirusi.

Kadangi p. Petrulio antrašas 
nėra žinomas; tai likim, kad gal 
jis sužinos apie tai iš šio pra
nešimo. — Steponas.

Šių Dviejų Jaunuo
lių Vestuvės — 
Motinos Dienoje

II I .... , „„

Apsibeda Chicagos U n. 
Koplyčioje.

Sekmadienį, gegužės 11 d. 
The Thorndike Hilton Meino? 
rial Chapel (žinoma, kaipo 
University Chapel) bus sefena 
vestuvių TheOdoros Satkaus- 
kaitės, ditktės vienos Chicagos 
žymiųjų lietuvių 'šeimų, pp. 
Frank ir Elizabeth Satkausktį 
Tą dieną, kaip vienuolikta 
valandą ryto, Theodora susi
tuoks su John Edward Bro- 
demus. Abu šie busianti jau
navedžiai yra malonus ir sim
patingi žmonės, ir gražiai jie— 
tuvių tėvų išauklėti. Linkiu 
jiems gražaus iė ilgo gyVehi- 
mo kartu.
Tėvai — Veiklus Lietuviai
Ponai Šatkauskai yra gerai 

žinomi žmonės, kaip lietuvių 
visuomeninėj veikloj, taip ir 
bižfiid lityje. .pMa Satkauš^ 

kieno yra labai aktyviška mu
sų moterų organizacijose. Ji 
ypatingai daug dirbo 208-toj 
SLA Moterų kuopoj ir Chica
gos Lietuvi^'1 Moterų Klubo 
veikloj. Kad!7ji turi neišsemia
mos energijos ir nusistatymo 
nuolatos gyvenime žengti pir
myn, liudija/ tas faktas, kad 
išauklėjusi' gan į didelę šeimą, 
prižiūrėdama* biznį, dirbdama 
draugijose, qtc.,.?ji rado laiko 
dar ir studijuoti. Prieš kelis 
metus ji pabaigė naprapatijos 
mokyklą ir dabar pasekmin
gai toj šakdj praktikuoja.

Turi Ūkį Michigane
Tuoni tarpu p. Šatkauskas 

yra labai užimtas prižiūrėji
mu jų nuosavybių, kaip lai 
Mildos Teatro ir kitų. Bet jo 
mylimiausias užsiėmimas yra 
“farmeriauti”. 'Šalkauskai turi 
gražią likę ant St. Josfeph’s 
upės kranto; Michigane. Bū
dami labai svetingi žmones, 
jie nuolatos kviečia savo drau
gus ir pažįstamus praleisti 
sekmadienį ai šiaip liuosą lai
ką jų ukėje, kur jiedu nuola 
tos rodo savo lietuviškos šir
dies priėmimą visiems. N. G.

Mirė Po Nelegalus 
Operacijos

St. Mary of Nazareth ligoni
nėje tnifė 23;. metų motina; 
Mrs. Rbslė iShailh/ 1956 Shėf- 
field avehue. daktarai sUradd, 
kad .mirties priežastis buVo už- 
sinuodijimas po nėlegales ope
racijos.

Policijų dabar kahiahtinėji- 
mui ieško 60 metų, moteriškes, 
Mrs. Madalene Motzny, 1041 
Noble st.

Mrs. Smith /pagimdė penkis 
vaikus ir, kaip* sako vyras, šeš
to nenorėjusi. '* K.

SUSIRINKIMAI
SLA 226 KUOPOS^ mėn. susirin

kimas įvyks šį trečiadienį, gegužės 
7 d., 7:30 vai. Vakaro, Grigaičio 
svetainėje 3804 Armitagė avė. 
Mdlonėkite ska|tlirigai atsilankyti.

į —J. Naujalis.
Assoęiation of Lithuanian Pro- 

perty OWnėrs aĮjkBridgeęiort, Cfti- 
cago, mehėšinis ]• ^a&tinkimas įvyks 
trečiadienį, gagužes_; 7 dieną; 7:30 
valandą vakare, 31^3 So. Hal&tėd 
St. SusiHnkirtias sV^rbus. Visi na
riai namiį savihinkąi, būtinai malo
nėkit atsilankyti. Randas daug svar
bių reikalų, kuriuos . būtinai turėsi
me aptarti.......

S. KUtiėvlčiiiš, raši.
I

HELir~lVANTED—FEMAI.E
Darbinialdų.^eikia.______

lU’lkAlJNGA pa ytūsių siuvamų 
mašinų operatorių dirbti fabrike. 
210 W. Van Buren St., 8-to aukšto.

REIKALINGA MOTERIS virėja 
dėl hlažo rėstoraho. TUri būti pa
tyrusi. Dienomis dirbti. 38Ž8 South 
Halsted.

REIKALINGA MOTERIS, vedusi, 
dalį laiko valos darbas, padėti 
managėr Ekchangė, ftltnišiuotas 
apartmentąs. 5455 Harpet.

REIKALINGA MotfetUŠ abel- 
iam namų aąrbhi ir pdprastam val
giui gaminti,. Nereikia skalbti, ge
tas bardas. $12,00.

FRAhkliri 1530

RĘįKAtlNGA PATYRUSI VEI- 
TERKA; hėdėlibtniš liuosa, gera 
alga. PERSltlNG RESTAURANT, 
506 ' Mest 39th St.

Reikalingos rtibterys ir merginos 
dienos arba nakties darbui šapose, 
valgyklose, viešbučiuose, vaistynė- 
še, bęauty shop, kepyklose ir ofisuo
se. Matykit muš tuojau.
atlAš emPloyment AGENCY 
6250 So. Halsted St. Room 12

UtelKALlNGOS vilnonų softuoto- 
jds ir ardytojos. Turi būti patyru
sios. Wešterri Šanitary Rag Co., 
2151 N. Western Avė. Humboldt 
0817.

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

REIKALINGOS PATYRUSIOS 
operuotojos. Kišenių siuvėjos vyriš
kiems žakietams (jackets), kurtinų 
ir drapes siuvėjos. Embroidery 
machines, Working linens, 1301 S. 
Union Avenue. 2 aukštas.

MERGINA LENGVAM NAMŲ 
darbui. Patyrusi prižiūrėti 2 vai
kus 5 ir 7. Savas kambarys, nerei
kia skalbti. $10. KEDzie 3144.

OPERATORS experiencėd single 
needle and pinkers on wash dres- 
ses, also experienced 12 needle 
shirring and tucking machines, 
operators for day and night shifts. 
Srholer Brothers, 230b Wabansia 
Avenue.

REZKALINGA .. VIDURAMŽĖ 
moteris dirbti restorane. Gali gy
venti ’ ant vietos. '3465 So. Morgan 
Street.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1941 Metams
D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
VALDYBA 1941 METAMS: Pirm.

—Thomas Janulis, 3430 S. Mor
gan St.; Pirm, pagelb.—J. Mazi
liausku, 3259 So. Union Avė.; 
Nut. rast.—P. Kiltis, 3347 South 
Lituaniča Avė. J Finansų rašt.— 
Mart. Z. Kadziauskas, 5328 W. 
23rd Place, Cicero, III.; Iždinin
kas—Frank Bakutis, 2603 West 
69th St.; Kohtrolės rašt.—Adam 
Bužiriskas; Apiekunas iždo—J. 
Dirtiša; Maršalka—K. Visockis; 
Atstovas į Chicagos Lietuvių Au
ditoriją—Mart. Z. Kadziauskas; 
Prižiufėti sergančius narius —P. 
Augustinas, 656 W. 35th St. Susi- 
rinkinius laiko kas trečią antra- 
diehį kiekvieno mėriesio.

KEISTUČIO PAŠALPOS KLUBO 
VALDYBA 1941 METAMS: Jos.

Sholteman—Prezidentas, 4508 S. 
Francisbo Avę.; J. Stulgaitis — 
Vice-prez., 1531 So. 50th Court, 
Cicero, III.; Helen Chapas—Prot. 
rašt., 2441 W. 45th Place; Dr. 
F. A. Zubas—Finansų rašt., 4276 
Archer Avė,; Dr. M, T. Striko! 
—Klubo gydyioįds, 4645 So. Ash
land Avė., Tel. Prospečt 1930; 
Paul J. Ridikas—Iždihinkas, 3354 
So, Halsted Si.; Lucille S. Dagis 
—Kohtrolės rašt., 2902 W. Per- 
shing Rd.; Nelliė Viršila—Kasos 
Globėja, 3435 So._ Wallace St.; 
Frank Jakavičia—Kontrolės ko
misijos pirm., 2857 So. Emerald 
Avenue: Michael R. Kazunas — 
Klubo lėgalis patarėjas, 69 West 
Washington St., Tel. Central 
0592.

MORNING STAR KLIUBO VAL- 
DYBA 1941 METAMS: Prm.—An

tanas Shimkus, 3123 Lyndale 
Avė.; Vice-pirm.—A. Sobol, 1927 
N. California Avė., tek Armitage 
4290; Rašt—M.Cheį)ul, 3327 Le- 
Moyne st.. tel. Spauldibg 7903; 
Ižd. kas.—L. StriUpas, 3636 North 
Avė., tel. Spaulding 0745; Fin. 
rašt.—B. Rogerš, 2345 N. Kedzie 
Avė., tel. Spauldihg 31Š0; Kas. 
glob;—Ą. LungeVięz, .1814 Wa- 
bansia Avė., tel. Humboldt 2285; 
Kas. pagelb. — S. Buneckis, 3327 
Le Moyne St., tel. Spaulding 
7903; Maršalka — A. Kuprevičia? 
3448 Le Moynė St. Susirinkimai 
atsibunfi kas hirmą. ketvirtad., 
Griįaičib svfet, 3800 W. Armitage 
Avenufe.

Naujienų Pavasarinis
PIKNIKAS

Gegužės 25’ 1941 
LIBERTY DARŽE 

WiLL&W šf>Ril<GŠ, iLL.

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-Darbininkių Reikia

GERI DARBAI GERA 
MOKESTIS 

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

PARK
6306 Cottage Grove. Bank Bldg.

Vaikinų ir merginų 
100 vaikinų, ir merginų reikalinga 
išmokti Uibbti ofiso al’ba fabriko 
darbą. Nereikia patyrimo—algos nuo 
i>14 iki $18. Visi darbai garantuoti.

TRIANGLE AGENCY
25 E. Jackson Blvd. 13-to Aukšto

I 7 i.m.i. iiri h,’ i 'd«i, .. I i

HELP VVANTED—MALĖ 
____ ? Darbininkų Reikią _

Reikalingas pirmaRankis
bekeris. 1721 So. Union Avė.

Reikalingi vyrai ir jaunuoliai 
dirbti mašinų šapose, maliorio padė
jėjas, stako ir siuntimo skyriuose, 
garažuose, gaso stotyse, valgyklose 
ir vaistynėse. Matykit įnus tuojau. 
AtLAS EMPLOYMENT AGENCY 
6250 So. Halsted St. Room 12

WHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

MOKĖDAMAS CASH— 
liž tgkaiidtis. sutaupysi nub 40 
iki 6Q%. Mes pristatome bile kur 
Pašdukitl ar rašykite dėl daugiau 
informacijų. Vieh tik liacionllie 
žinomi daiktai randasi pas haus 

ALIŠAUSKAS. SŪNŪS. 
6343 So tyestęrn. Avė., 

Chicagb. III Tel REPUbi’f 605 
i'il UT I’MI iiK f ■GiijiGlrli. ''

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

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

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

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

MODERNIŠKAI ĮRENGTA TA
VERNA su 2 storais ir 14 flatų; 
garu apšildoma, šiltas vanduo, nau
jas stokeris ir naujas boileris, 
kampinis muro hamas. Rendų gau
name $450.00 į mėnesį. Parduosime 
prieinama kaina. Kreipkitės .prie 
savininko. Julius Baskis, 4431 So. 
Halsted St.

GROSERIŲ KRAUTUVĖ parda
vimui — pigiai. Gera vieta, geri 
fikčeriai. 3001 South Emerald.

PARDAVIMUI .pusė vertybės ge
ram junginyje tavernos, su 20-čia 
furnišiuotų kambarių. Reikia par
duoti šią savaitę.

1137 W. Madison.

VISO GYVENIMO PROGA turė
ti Nuosavą Namą ir Delikatesų biz
nį. Gražus 2 aukštų garu šildomas 
bįžniavaš trobėsis su apšildomu 
dviems karams muro garažu. Gai
viame krautuvių distrikte. Parduos 
trobesį su bizniu arba be biznio.

Box 2483, 1739 So. Halsted St.

LIKERIŲ KRAUTUVĖ ir BA
RAS pardavimai. Nebrangiai. 3515 
Archer Avenue.

BUSINESS—TO RENT 
Bizniai Rendai

KAMPINIS tavernas ant rendos 
su įrengimais. Geras biznis. KER- 
W1N and RUFF, 166 W. Jackson 
Blvd., HARrison 1250.

PASIRENDUOJA gdso stotis, lunch 
room ir pagyvenimas kartų, prie 
65th Št. ir Cicero Avė. Nuo 1 Jupe 
galite paimti biznį. Taipgi didelis 
baregnas už pusę tikros vertės ir 
nupirksite bučernę su groseriu. 
Biznis išdirbtas per daugelį metų. 
Renda $55 su pagyvenimu. 2611 
W .44th S);., Chicago, III.

ŠOIL—FOR SAtE 
_____ Juodžemis—pąj-davimui_____  

JUODŽEMIS KUISYTAS SU BU
MUS ir Peat Moss, įtręštas, parddo- 
damas bušeliais ir vežimais. 5 bu
šeliai už $1.00, 10 bušelių už $1.50. 

Pristatėm visur. 
CHARLES GAVCUS, 

SoUth Weąi Hightvąy and 
Harlem Avė., Worth, III. 
Tel. WENTWORTH 7942 

arba WORTH 193.

Juodžemis maišytas su 
BUMUS—1 bušelis _________  Mc
5 bušeliai už _____ ;___ _ __  $1.00
10 bušelių Už __________ $I.b0
Perkraustymas pigiai—Anglis tie

STANLEY’ GAVCUS
110 So. Ridgelind Avė., Wofth,ni. 

Tėl. OAK LaWn 198-J-I

PARSIDUODA 2 akrai arti 87-tos 
ir Robertą Rd. Elektra.. Gera žetnė. 
$875. $165 įmokėti, $10 į mėnesį. 
Box-JL-5, 1739 S. Halsted St,

FINANCE AND EOANS 
______ Finansai ir Paskolos_______

PASKOLOS duodamės ant namų. 
4% pfildukų bet kur. Cash už bontl- 
>us ir morgičius, kurie yra ąpmb- 
caml arba yra defąultuoti, 134 No. 
Ji Šalie, Room 2004, tfelephone 

State 7415.

siai iš malniKr..--

RENDON 2 KAMBARIAI, tinka 
advokato ofisui, siuvėjai arba 
Beadty parlor, F. Mickas, 4146 
Archer Avenue, Lafayette 9066.

‘ REAL ESTAJE FOR SALE 
Narnai-žem^^Pardavimui

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

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

INSURANCE
4631 S. Ashland Avė.

Tel. YARDS 1001.

NAMŲ BARGENAI
Turime 97 namus visokio didumo 

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

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

PARSIDUODA muro ir medžio 
4 fliatų namas, jirie Cullcrton ir 
Ueoria g-vių. turi parduoti, nes tu
ri sutvarkyti palikimų — $1,600.

F. C. FREil)
1720 So. Racine Avė.

CANal 6844

PARSIDUODA kampinis namas, 
su tavernų ir 7 kamb. fliatas. KER- 
W1N and RUFF, 166 W. Jackson 
Blvd., HARrison 1250;

DIDELI BARGENAI
6 ir 6 kambarių muro namas, 

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

bungalow, stogas.
6 kambarių muro rezidencija, 

graži ir rr^oderniška.
Storas ir flatas, muro namas.
Storas, 3 flatai, muro namas.
Visi šie namai randasi Marąuet- 

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

tysime namą pagal jūsų reikalavi
mus,

JOSEPH VILIMAS
6753 So. Rockwell St.

HEMLOCK 2323.

PARDAVIMUI 3 aukštų mūras, 
6 flatai po 4 kambarius kiekvienas. 
Kaina $2,900. Joe Plashtha, 1625 So. 
Jėfferson.

DAILI 6 KAMBARIŲ medžio 
rezidencija. Furneso šiluma. Puiki 
transportacija. 3 karams garažas. 
Lotas 37^x125. Bargenas. 4224 N. 
Harding. Savininkas JUNiper 7645.

FARMS FOR SALĖ 
________ Ūkiai Pardavimui ,,.,,

PARSIDUODA 5 akrų pdikios že- 
hiės, laukuose medžiais apaugęs, ar
ti 22-tros ii' Buttcrfield kelio — 
arti Downers Grove. Grįstas kelias, 
elektra. Taksai apie $12 j metus. 
$1,250. $250 įmokėti, $15 į mėne
sį. Box-EM-21, 1739 S. Halsted St.

PARSIDUODA naujas 6 kamb. 
namas su daržovių farma, arti Nęrth 
Avė., 10 inin. nuo Harlem Avė. 
Maži taksai, gera žemė, grįstas ke
lias, elektra, gasas, . busai ir arti 
mokyklos, $1,975. $275 įmokėti, $22 
į mėnesį už paliktus. Box-AE-I, 1739 
S. Halsted St.

PARSIDUODA pertaisyta 3 akrų 
vištų farma, gera žemė, namai gali 
būti pertaisyti į 6-šius kamb. Jau
nos vištos, grįstas kelias arti 111 
gatvės ir South West Highway — 
$2;750 lengvais mėnesiniais išmo- 
kėjimąis. Box-CP-4, 1739 S. Hal
sted St.

DĖL SUNKAUS dirbančio darbi
ninko — parsiduoda vištinyčia ir 
karvių butas -— 1% akrų geros že
mės — grįstas kelias. 5 mih. nuo 
63-čios ir Harlem Avė. Su elektra. 
$1,250. Įmokėti $250 — $15 į mė
nesi už pasilikusius. Box-AK-7, 1739 
S. Halsted St.

PARSIDUODA daržovių farma, 
šiaurryčiai nuo Wolfe ir North 
Avė. Gera vieta dėl vištų auginimo. 
Grįštas kelias; elektra, arti busų ir 
mokyklos,. $3.75, $75 cash—$5 į mėn. 
Box-FE-18, 1739 S. Halsted St.

PARSIDUODA naujai pastatytas 
6 kamb. namas, 4 kamb. jau už
baigti, su plumbingu. Yra pastaty
tas 2*6 sykius didesnis negu rėgu- 
liariška propertė—10 min. West nuo 
Oak Parko. Kaihuoja nuo $5,000 Iki 
$6,000, parduotų už $3,675, lengvais 
išmokėjimais. $28 į mėnesį ant 25 
metų išmokėjimo. Box-SJ-3, 1739 S. 
Halsted St.

t
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ŠĮ SEKMADIENĮ DEMOKRATIJOS, LIETU
VOS NEPRIKLAUSOMYBES 

KONFERENCIJA
Pranešimas Visoms Chicagos, Apylinkių 

ir Artimų Miestų Draugijoms
Po pasaulio karo, kada išsilaisvino daugelis paverg

tų kraštų, Lietuvos žmones pasirūpino patys įvesti savo 
šalyje tvarką. Jie patys nominavo savo atstovus, jie pa
tys juos rinko ir jie įgaliojo juos padėti pagrindus toli
mesnei šalies gyvenimo formai.

Mes, gyvendami Amerikoje, žinome, kad - Amerika 
yra demokratija, ir mes, Amerikos Lietuviai, esame xtos 
demokratijos dalis. Užtai musų pareiga, kaipo ištikimų 
piliečių, prisidėti prie to, kad šis kraštas savo tikslą at
siektų, — kad demokratija laimėtų.

Laisvoje demokratinėje šalyje valdžia remiasi ne 
prievarta, bet piliečių pritarimu. Dabartinė Jungtinių 
Valstybių valdžia turi tokį žmonių daugumos pritarimą. 
Aišku, kad ir Amerikos lietuviai valdžiai pritaria. Išski
riant mažą dalį “pcnktakoių”, kurie už pinigus arba ne
supratimą tarnauja Hitleriui ir Stalinui.

Už Lietuvos Išvadavimą.
Prezidentas Rooseveltas stoja už musų gimtojo kraš

to išvadavimą. Jisai nori, kad visos tautos išsilaisvintų 
nuo svetimo jungo. Mes, lietuviai, aiškiai turime parody
ti, kad mums yra brangi Lietuvos laisvė.

Mes privalome apvalyti musų organizacijas ir mu
sų visuomeninį gyvenimą nuo visokio demokratijai prie
šingo šlamšto. Šalies vidaus priešai, kaip patyrimas ro
do, dažnai gali pakenkti kraštui labiau, negu išoriniai 
priešai.

*—M f should die Sefore S wake...

Paišinys, už kurį chicagiškio “Daily Times” dailininkas, Jacob Burck, laimėjo 
Pulitzerio premijų 1940 metams, (žinia seka). Būreli gimė Baltimorėje, 1904 me
tais, augo Amerikoje. Courtesij, Chicago Daily Times,

VIENA PREMIJA PASKUI KITĄ TAM 
DIENRAŠČIUI “DAILY TIMES”

Minės Steigiamojo Seimo Sukaktį.
Komunistai, naciai ir fašistai šiandien veikia išvien. 

Tikri demokratai ir demokratijos šalininkai visur irgi 
privalo veikti išvien.

Lietuviams 1920 m. gegužės 15 diena yra svarbi, nes 
tą dieną pirmą kartą Lietuvoj susirinko demokratijos at
stovai, kad galėtų nustatyti laisvo sugyvenimo pagrindus.

Gegužės 11 dieną. Dariaus-Girėno svetainėj, 4416-20 
S. Western Avenue, Chicagoj, 10 valandą ryto bus mini
mas Lietuvos Steigiamojo seimo svarbus įvykis.

Yra išsiuntinėti laiškai visoms draugijoms, kuopoms 
ir kliubams, kad atsiųstuŠ&vo atstovus i šią svarbią kon
ferenciją. Jei kuri draugija per tą laiką neturėjo savd 
susirinkimo ir nesuspėjo išrinkti atstovus, tai draugijų 
valdybos yra prašomos dalyvauti šioje konferencijoje.

Konferenciją ruošia Demokratijos ir Lietuvos Ne
priklausomybės Sąjunga.

Kartunistas J. Burck gavo Pulitzerio dovaną
Dienraštis “Chicago Daily 

Times” gal naujokas tarp kitų 
Chicagos laikraščių, ir.kiti gal 
iį vadina “mažu”, bet laikraš
tiniu talentu ir prestižu jis to
li gražu ne mažas.

Jo skiltyse palyginamai nese
niai pradėjo rodytis “kartūnai” 
piešti dailininko Jacob Burck’o, 
kuris dabar pastoviai dirba 
“Times” redakcijoje. Greitai

jie patraukė skaitytojų dėmesį 
savo linijų paprastumu, giliu 
pątošu ir gabia satyra.

$500 ir “nemirtingumų”
Skaitytojai, kųrlę jį pamėgo, 

dabar džiaugsis*^ išgirdę, kad 
Burck už savo paišjnius gavo 
kiekvieno laikraštininko svajo
jamų Pulitzerio ,&emijų, , kuri 
siekia $500 pihigiis ir suteikia

laimėtojui pagyrimo lakštų, ku
ris laikraštininko dardui kaip 
ir suteikia “nemirtingumų” jo 
profesijoje.

Premija Burck’ui teko už 
paišinį, kuriame jisai atvaiz
duoja mažų mergaitę, sakan
čių maldų prie lovos, kurių yra 
apsupę namo griuvėsiai. Pa
dangėje, juodus sparnus ištie
sę, dunda trys bombonešiai.

Paeina iš Baltstogės
Burck gimė Baltstogėje, 1904 

metais, mažas būdamas atvyko 
su tėvais j Ameriką, ir pirmiau-
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lik dvi savaiti beliko iki
Bara Cook Apskritį Vakar Įvyko Filmo 
Už Peržemus Taksus “Citizen Kane” 
Kai kurioms Kor-ms Premjera
Nori autorizacijos asesmentus 

pakelti
Gubernatoriaus Green pa

skirta specialė komisija mokes
čius tyrinėti surado, kad “kai 
kurių korporacijų Cook apskri
tyje asesmentai yra peržemi”, 
taipgi neganėtinai įkainuotos ir 
kai kurios didelės privatinės 
nuosavybės.

Tai situacijai pataisyti, komi
sija įnešė bilių į legislaturų, ku
ris autorizuos valstijos pasto
viųjų mokesčių komisija tokių 
korporacijų ir nuosavybių ases
mentus pakelti.

Tokio įstatymo reikia, aiški
na speciali komisija, kadangi 
dabartiniai patvarkymai nelei
džia pavienių nuosavybių ases
mentus kelti. Cook apskrityje 
veikia taksų apeliacinė taryba, 
bet ji turi teisę asesmentus tik
tai mažinti.

Kūrinys nepaprastas ir Hears- 
tui nemalonus

Chicagos Mokslinin
kas Laimėjo 
Premiją

Villanova kolegija, Pennsyl- 
vanijoje, skelbia, kad skiria šių 
metų Mendel premijų Dr-ui Eu
gene M. K. Geiling’ui, farma
kologijos profesoriui Chicagos 
universitete.

Dovanų gauna už eksperi
mentus su insulinu. Tai vais
tai, kurie naudojami diabeti
kams, ir kartais nepilnapro- 
čiams gydyti.

Net dviejuose Chicagos teat
ruose, Wood ir Palace, vakar 
vakare įvyko premjera nepa
prasto filmo, “Citizen Kane”, 
dėl kurio Hearst’o laikraščiai 
murzina ir insinuacijomis mė
lo Orson Wells’ų, jo direktorių 
ir autorių.

Priežastis tame/ kad filmas 
)uk atvaizduoja, nelabai palan
kioje ši vėso j e, Hearsto gyveni
mų.

Vos 26 m. amžiaus
Premjerai Chicagon atvyko 

Orson Welles, kuris yra tik 26 
metų amžiaus, bet jau įgijęs 
teatralio genijaus vardų. Jisai 
yra tas pats Welles, kuris ryti
nėse valstijose keletu metų at
gal sukėlė panikų, per radio 
transliuodamas labai realistinį 
vaizdų apie įsivaizduotų karų, 
kurį musų žemės kamuoliui pa
skelbė baisūnai iš Marso. Jie 
buk nusileidę New Jersey vals
tijoje.

“Citizen Kane” yra tikrai ne
paprastas kūrinys, kuris filmų 
industrijoje padarys gana dide
lę revoliucijų. Panašiai kaip W. 
Disney pagaminta “Fantasia”, 
šis filmas taip skiriasi nuo pir
mesnių jų, kad negalima įver
tinti jo nepamačius.

Daugiau apie “Citizen Kane” 
rytoj.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

NAUJIENŲ
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šiai apsigyveno Clevelande. Da
bar gyvena Chicagoje, yra ve
dęs, taipgi dal ininkę, ir turi 
du mažu vaiku.

Kitos premijos
Porų savaičių atgal dienraš

tis “Times” laimėję ir kitų pre
mijų už geriausį pereitų metų 
laikraštinį paveikslą, kurį nu
traukė fotografas Borrie Kan- 
ter, o 1939 metais laimėjo 
Ayer’io premijų už f geriausį 
techniškų apdirbimų.

Daily “Times” artimas laik
raštis lietuviams, nes jo redak
cijoje ilgai už politinį redakto
rių dirbo Viktoras Sholis, da
bar Washingtone, o dabar re
dakcijoje yra Edvardas Uzu- 
meckis-Uzumeck (kuris bs4e. 
šį šeštadienį apsiveda su p-le 
Eleanor Platkauskaite).

Prie visų premijų ir dovanų 
“Naujienoms” malonu dienraš
čiui “Times” pridėti ir savo 
sveikinimus.

Cubs’ai Išsiunčia 
Waitkų Mažon Lygoti 
Patyrimo Gauti

Apleis Chicagos Komandą 
Prieš Gegužės Vidurį

Tai visgi lietuvio su Cubs’aif 
šiemet nematysime. Vakar Jim 
my Wilsonas, Chicagos beisbo
lo tymo menedžeris paskelbė, 
kad Edvvardas Waitkus, jauna
sis pirmas beismenas, bus se
kančią savaitę išsiųstas į ma
žesnę lygą,

Bet Waitkus nenus iš Cubs’v 
organizacijos visiškai paleistas 
Menedžeris yra įsitikinęs, kac 
tas Naujosios Anglijos lietuvi.0 
turi “exceptional” talentų ir 
kad jis vieną gražią dieną dai 
didele beisbolo sensacija pa
taps.

Reikalingas Patyrimo
Waitkus dabar perkeliamas Į 

mažesnę komandą dėl dvieji 
priežasčių. Pirmiausiai — Cubc 
komanda dabartiniu metu tur? 
2'9 lošikus, bet su Gegužės II 
d. pagal regulacijas tegalės tik 
25 vyrus laikyti. Vadinas iki 
Gegužės 15 d. trys lošikai turi 
apleisti. O kada komanda turi 
išsiųsti lošiką, tai paprastai pa 
renka tokį, kuris tuo metu ne
turi lemiamos reikšmes kiek ta: 
liečia kasdieninį lošimą už čam- 
pionatą.

Turi Ir Svarais Priaugti
Waitkus, kuris yra dar pa 

lyginamai labai jaunutis, netu
rėjęs užtektinai prityrimo regu- 
lariai lošti didžiojoj lygoj. Ma
noma, kad kitas sezonas, mažes
nėj lygoj ir Waitkus bus gata 
vas pastoviam darbui su Cubs’ 
ais. Ta tai yra antroji Wait- 
kaus išsiuntimo priežastis. Da 
bar Waitkus yra dar labai lie 
sas. Manoma, kad už metų jis 
ir svoriu priaugs. Mat, jau ka.' 
kas, bet pirmasis beismenas 
paprastai, turi būti drutu vy
ru.

I

Naujas Crane Co. 
Prezidentas

John H. Collier, vice prezi
dentas nuo 1933 metų, užva
kar buvo išrinktas prezidentu 
didžiulės Crane Company fir 
mos. Buvęs prezidentas, Char
les B. Nolte, mirė pereitą sa
vaitę. 1 , '

Birželio 3 Rinks 
Du Aldermanus

Birželio trečių Chicagoje 
įvyks specialiai rinkimai išrink
ti aldermanus 24-tam ir 37-am 
wardams. 24-tam yra tik vie
nas kandidatas, Fred Fisch- 
man’as, dabartinis apskričio 
komisioniėrius. Kitam warde 
kandidatų penki.

Garsinkitės “N-nose”

VAKAR CHICAGOJE
• Palmer Houss viešbutyje 

šįvakar kalbės Nelson A. Ro- 
ckefe.ler, valdžios atstovas, pa
skirtas pagerinti santykius taip 
J. V. ir Pietų Amerikos. Jis 
kalbės Chicagos Ekonominiam 
Kliubui apie biznio ir kultūri
nių ryšių užmezgimų su Brazi
lija, Argentina ir kitomis P. A. 
valstybėmis.

• Chicagos policistai netru
kus žada aplankyti kiekvienus 
namus Chicagoj ir pasiteirauti 
ar užlaiko šunį ir ar jis turi 
laisnių numerį. Jeigu ne, tai 
policistas turbūt pal’ks paragi
nimų laisnius išpirkti. Jie kai
nuoja $3 metams.

• Chicagos policija perspėja 
vaistininkus saugotis netikrų 
receptų, reikalaujančių morfi
no. Juos platina vienas Robert 
Cooper, narkotikų vartotojas iš 
Milwaukee. Jis esąs suimtas. 
Buk pasivogęs receptų knyge’ę 
nuo vieno gydytojo Northsidėj.

• Paskutinių 24 valandų bė- 
gyj automobiliai užmušė šiuos 
du chicagiečius: 70 m. Samuel 
Sissor, Roosevelt ir Loomis; (jo 
kišeniuose policija rado $6,470 
valdžios bonais ir pinigais).

35 m. Simon Goldsteih, 1652 
West 13th Street.

• Bežaizdamas maudymosi 
kambaryje, kuriame 8 metų 
George Hoffman užsirakino, ji
sai papylė bonką benzino, var
tojamo rūbams valyti. Skysti
mas užsidegė ir nelaimingas 
berniukas sudegė. Jo paraližuo- 
tas tėvas bandė išlaužti kam
bario duris ir sūnų gelbėti, bet 
pasirodė per silpnas. Nelaimė 
vyko ad. 6657 South State st.
• Dvi chicagietės vakar ban

dė nusižudyti. Abi šoko į Chi- 
?agos upę: 20 metų šokėja, Jean 
Andrews, 173 East Ohio Street, 
ir 40 m. Anna Stessl, 2105 W. 
Monroe. Abi buvo išgelbėtos.

• Dr. Melchoir Palyi, buvęs 
Vokietijos banko direktorius, 
dabar Chicagos universiteto 
orof., pranašauja, kad Anglija 
laimės karą. Hitlerio vienintelė 
viltis Didžiąją Britaniją įveik
ti, tai “surengti žaibo blokadą”, 
kad trumpam laikui nutraukti 
visą pagalbos ir žaliavų gabe
nimą Anglijon. Bet Hitleris to
kios blokados “neįstengsiąs su
rengti”.

• Alex Templeton, garsus 
aklas radio pianistas, susitaikė 
su tėvais, ir atšaukė bylą, ku
rią buvo užvedęs prieš juos. 
Jisai reikalavo tėvų išduoti at
skaitą už $200,000, kuriuos ji
sai uždirbo Amerikoj. Kadangi 
jis aklas, tai tėvai buvo pa
skirti jo finansiniais globėjais.

• Policija užgriebė visus 
įrengimus ir suėmė apie 20 
žmonių pinigų lošimo įstaigoje, 
ketvirtam aukšte, ties 119 N. 
Clark st., skersai gatvės nuo 
šerifo raštinės apskričio rūmuo
se.

Anglijos Ambasado
rius Chicagoj 
Halifax

Rytoj į Chicago keletai die
nų atvyksta Lordas Halifax, 
Didžiosios Britanijos ambasado
rius Washingtone. Rytoj vaka
re jisai pasakys kalbą Commer- 
cial kliubui, Drake viešbutyje. 
Pasiliks iki sekmadienio.

1,400 BALIONŲ 
GASOLINO GATVĖJ

Prie 14-tos ir Ashland gaso- 
linas plaukte plaukė gatvėmis. 
Ten su gatvekariu susikūlė di
džiulis trokas, vežantis gaso’i- 
nų Northsidėn iš Hammondo, 
Ind. Vairuotojas, George Ho- 
ekstra, 919 Summer, hainmon- 
dietis, buvo apkaltintas neat
sargumu. Du gatvekario kelei
viai buvo lengvai sužeisti.




