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IMPERATORIUS DĖKINGAS BRITAMS
Iškilmingoje ceremonijoje perčme 

Etiopijos valdymą

KARO VAIZDAI VANDENYNE VALDŽIA DEDA DVIGUBUS MOKESČIUS

ADDIS ABEBA, geg. 8 d. — 
Haile Salassie, penkis metus iš
buvęs užrubcžyje, šiand'en ofi
cialiai vėl perėmė Abisinijos im
perijos sostą. Aukšti kariuome
nės viršininkai, tikybininkai ir 
didelė daugybė visuomenės at
stovų šiandien jam prisiekė iš
tikimybę.

Haile Selassie išvyko Entotto 
viršukalnėn, iš jkurios matosi 
visa Abisinijos sostinė ir ten 
padėkojo Dievui, kad jam leido 
vėl sugrįžti į prarastą sostą.

Dar nuoširdesnė buvo padėka 
britij karo viršininkams, kurie 
padėjo negusui perorganizuoti 
savo kariuomenę, davė reikalin
gą ginklų kiekį ir padėjo su
mušti Mussolinio armiją visoje 
rytų Afrikoje.

Addis Abeboj įvyko labai di
delis karo paradas, kur marša- 
vo etiopų batalijonai vadovau
jami britų karininkų. Visas 
miestas buvo apkaišytas trispal
vėm Abisinijos vėliavom. Sosto 
perdavimo ceremonijose kanyo- 
lės iššovė 21 šūvį. ' ***">• - 7 •

Haile Selassie Iškilmingai bu
vo atlydėtas į imperatoriaus rit
mus, kuriuos kitais laikais pa
skubomis buvo priverstas ap
leisti. Iš karal'škojo balkono 
negusas priėmė Imaršuojančios 
kariuomenės paradą.

Abisinijos imperatorius kelio-

SPROGO IRAKO GINKLU SANDELIAI
Britai apšaudė Bag- Galiani negali gauti
dado priemiesčius
KAIRAS, Egyptas, geg. 8 d. 

—Šiandien tapo susprogdinti di
džiausi Irako kariuomenės gin
klų sandėliai, kurie buvo Wa- 
šaš miestelyje, prie paties Bag
dado.

Britų aviacijos eskadrilės ke
lis kartus bombardavo Irako 
ginklų sandėlius ir kariuomenės 
koncentracijas.

Habanija apylinkėse nebuvo 
mūšių, nes šį aerodromą gulu
si kariuomenė paimta nelaisvėn. 
Britų aviacija kontroliuoja visą 
Irako teritoriją.

MUSSOLINI ETIOPIJOJ

Per penkis metus Italijos 
diktatorius šokdino Etiopijos 
gyventojus, šiandien negusas 
pradėjo šokdinti visus Abisi
nijoj pasilikusius italus, ku
rių Mussolini nepajėgė išvež
ti.

mis progomis pasakė kalbas, 
kuriose kiekvieną kartą pabrė
žė nepaprastą . padėką britams. 
Anglai padėjo ne tiktai žodžiais, 
bet ir veiksmais, kartojo links
niai imperatorius.

Dabar faktinuoju Abisinijos 
valdytoju vėl bus Haile Selassie. 
Britų karo viršininkas jam per
davė kraštą, išvijęs italus, Nę- 
gusas prašė britų padėti jam 
atstatyti administracinį apara
tą. Abisinijoj bus laikoma bri
tų karo jėga, kol italai bus vi
siškai išnaikinti ir kraštas įeis 
į normalias vėžes.

Britų atstovai šia 
brėžė, kad Abisinija 
ma valstybė, kurią
diktatoriai, Abisinija yra pirmą
ja, kurią pavyko atstatyti. Bri
tai turi vilties padėti atstatyti 
ir kitas diktatorių sunaikintas

proga 
buvo 
sunaikino

pa- 
p’r-

KAIRAS, Egyptas, geg. 8 d 
—Karo pranešimas sako, kad 
šiandien britų karo jėgos smar
kiai atakavo užsilikusias italų 
kariuomenės dąlis Gondaro pro
vincijoj, Etiopijoj.. Gpndaro ae- 
rodronių dpŠatmė pfrtfhcuzy a- 
via toriai, kurie britams padėjo 
naikinti Mussolini jėgas visoje 
rytų Afrikoje.

Tikimasi paimti nelaisvėn vi- 
cekaralių Aostą, nes jis neturi 
progos išbėgti.

paramos
KAIRAS, geg. 8 d. — Britai 

kontroliuoja visą Persijos juros 
pakraštį ir sukilėliai negali gau
ti jokios paramos.

Hitleris galėtų pasiųsti para
mą tiktai orlaiviais, bet britai 
kontroliuoja orą ir atskridusius 
vokiečius tuojau sunaikintų.

Turima žinių, kad atskrido 
keli italų karininkai duoti in
strukcijas irakiečiams, bet jie 
bus bejėgiai pagerinti padėtį, 
nes britų jėgos žymiai stipres
nės.

Naciai bombardavo 
Suezo kanalą

KAIRAS, geg. 8 d. — Britų 
karo vadovybė skelbia, kad pra
eitą naktį Suezo kanalo zona 
buvo vokiečių bombarduota.

Padaryta nedideli nuostoliai, 
apgadytas Egypto geležinkelis, 
išardyti bėgiai vienoje vietoje. 
Britai tikisi pataisyti geležinke
lį kelių valandų bėgyje.

Vokiečiams nepavyko užmuš
ti nė vieno asmens. Orlaivius 
smarkiai apšaudė priešlėktuvi
nės patrankos ir pasitiko britų 
lėktuvai.

PASKANDINTI LAIVAI PRIE 
GRENLANDIJOS

NEW YORK, N. Y., geg. 8 d. 
—Laivyno sluoksniai šiandien 
patyrė, kad visai netoli Gren
landijos pakraščių vokiečių sul>- 
marinas šiandien paskandino du 
keleivinius laivus. *

. . . ' ■ ' NAUJIENŲ-ACME Telcphoto
Vokiečių submarinai ir dideli kart laivai kasdien skandina britų laivus

šiaurės vandenyne. Jie deda pastangas atkirsti britu prekybą su užsieniais. 
Britai saugoja savo laivus, bet vokieč ai prisitaiko padaryti jiems daug žalos. 
Matome vokiečius padedant britų, jurininkams išlipti iš vandens. Vokiečiai pa
skandino jų laivą. Dažniausiai vokiečiai palieka jurininkus vandenyje.
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Abiejuose laivuose buvo ve
žami Amerikoj gaminti ginklai 
į Angliją.

Vienas paskandintas laivas 
vadinosi Ixion ir turėjo. 10,000 
tonų įtalpos, o antrasis buvo 
norvegų laivas Eastern Star ir 
turėjo 5,600 tonų įtalpos.

amerikiečiai tiktai kal
ba, SAKO NACIAI

■ ,W‘.

BERLYNAS, Vokietija, geg. 8 
d.—Atsakomingl naciai šiandien 
pareiškė, kad jie nekreipia daug 
dėmesio į amer. kiečių kalbas, 
nes tai yra tušti žodžiai. ,

Negalima skaityti rimtais nei 
Stimsoho, nei Reperio, nei Will- 
kio pareiškimų. Minėtų asmenų 
kalbos neturės jokios įtakos į 
Amerikbs ir Vokietijos santy
kius.

Vokiečių jurininkų areštai 
gali turėti blogesnių pasekmių, 
negu kalbos, sako naciai.

Norvegijoj siaučia 
tiranija

, \ j.

LONDONAS, Anglija, geg. 8 
d. — Anglijos vyriausybė išlei
do baltąją knygą, kurioje per- 
spausti Lofoten salose paimti 
iš nacių dokumentai.

Vokiečių karo vadovybė įsa
kė kareiviams palaikyti ryšius 
su Quislingo šalininkais ir veng
ti kitų norvegų, nes visit yra 
nacių priešai.
/ Vokiečiai žino, kad prieš juos 
yra nusistatę darbininkai ir 
pramonininkai. Įsakoma areš
tuoti visus norvegus, kurie įžei
džia vokiečius ir neklauso jų 
įsakymų.

300 orlaivių bombar
davo Angliją

—.... J.,— ,,
LONDONAS, Anglija, geg. 8 

d. — Trys šiiptai nacių orlai
vių vakar skraidė Anglijos pa
dangėse ir bombardavo kai ku
rias britų vietas.

Britų lakūnams pavyko nu
mušti 23 vokiečių lėktuvus. Da
lis vokiečių lėktuvų buvo pri
versta sugrįžti iš paties kana
lo, nes jiemšr buvo pastotas ke
lias.

Britų aviacija užmetė kelias 
stiprias bombas ant Gneisenau 
ir Schąmhorst laivų, kurie sto
vi Bresto uoste. Britų fotogra
fijos rodų, kad išmestos 
bos pataiJtC^’.................
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REGISTRUOS 21 M. AMŽIAUS VYRUS
Numatyta liepos 

pirįioji
i

WASHINGTOX, D. C., geg. 
8 d. — Karo departamentas ir 
naujokams imti komisija numa1 
to liepos pirite^ > dieną 21 me
tų avižiaus vyrų registracijai.

Praeitais metais .registracija 
buvo pravesta rugsėjo 16-tą, 
bet manoma, kad (bus patogiau 
ją daryti liepos'pradžioje.

Mokyklas lankąs, jaunimas 
geriau galės sutvarkyti savo 
studijų reikalus. Tikimasi užrę^ 
gistruoti apie vieną milijoną 
jaunuolių. Darbas , bus atlieka
mas jau nustatytose vietose,

N - .......... .... ~ ' - -

Kariuomenėj neno
ri seniu

WASHINGTON/ D. C., geg. 
8 d. .— Karo sluoksniai pareiš
kė, kad apmokymo darbams 
yra pageidaujami jaunesni vy
rai.

Su vyresniais sunku susikal
bėti ir žymiai sunkiau išmo
kyti. Manoma, kad netrukus 
oficialiai bus pranešta naujokų 
ėmimo komisijoms, kad neimtų 
kariuomenėn vyrų, kurie pasie
kė tam tikrą amžių.

Visus šiuos reikalus karo de
partamentas privalės aptarti su 
Rooseveltu.

■’ i *

Tūkstančius uždirbą 
amerikiečiai

WASHINGTON, D. C., geg. 
8 d. — 697,048 dolerių praei
tais metais uždirbo Louis B. 
Mayer, kuris vadovauja Loew’s 
kino bendrovei. Mayer yra 
skaitomas didžiausią algą gau
nančiu žmogum Jungtinėse Val
stybėse.

Eugene Grace, Bethlehem 
Steel bendrovės prezidentas, 
praeitais metais uždirbo 478,144 
dolerių.

George Hill uždirbo 456,415 
dolerių. Jis tvarko. American 
Tobacco bendrovę. Yra Ameri
koj žmonių, kuriu pąjamos bu
vo didesnes, bet ne algos.

to..,. ,...į-iiTr. i.|.i

C
Debesuotas, šaltas ir lietin

gas.
Saulė teka 5:37;. leidžiasi
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Atnaujins prekybą 
su prancūzų 

Afrika
VVASHINGTON, D. C., geg. 

8 d. —.Vedamos derybos at
naujinti Jungtinių Valstybių 
prekybą su prancūzų pietų Af 
rika.

Prancūzams yra būtinai rei
kalingos kai kurios prekės 7 
Amerikos, o Jungtinėm Valsty
bėm reikalinga žalia medžiaga 
ginklams gaminti.

Amerikos atstovas Murphy 
matėsi su Weygandu, Petainu 
ir aptarė prekybos reikalus su 
užsienio departamentu. Jis šio
mis dienomis vėl išvyksta į 
Prancūziją.

Prancūzai atiduos 
Syriją naciams

VICHY, Prancūzija, geg. 8 d 
— Diplomatiniuose sluoksniuo
se manoma, kad Darlanas pri
žadėjo atiduoti Syriją vokie 
čiams už padarytas pakaitas pa
liaubų. punktuose.

Vokiečiai nori gauti Syriją. 
kad iš jos galėtų pulti britus 
Irake ir Palestinoje.

Prancūzų mandatas Syrijoje 
jau baigiasi, ten kasdien kyla 
neramumai, todėl ir manoma 
jos atsikratyti. Tiktai taip aiš
kinamos vokiečių nuolaidos. Ofi 
cialios žinios šiuo reikalu ne
paskelbta.

Amerikoje randasi 
1,000 šnipų

VVASHINGTON, D. C., geg. 
d. FBI agentai tvritina.8 

kad Jungtinėse Valstybėse da
bartiniu metu veikia apie tūk
stantis svetimų valstybių šni
pų.

Priskaitoma apie 800, gešta 
po agentų ir apie 200 sovietų 
agentų, šian skaįčiun neįskai
tyti visi tie agentai, kurie dir
ba prie konsulatų ir atstovy
bių arba kitų svetimų valsty
bių kontroliuojamų įstaigų.

: v f * ■ *.

žymiai agentams darbą pa
lengvina rusų ir vokiečių kil
mės gyventojai.

Ūkininkus varo į 
kolchozus

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
geg. 8 d. — Iš pavergtos Lie
tuvos gauta žinių, kad okupan
tų valdžia apkrauna dvigubais 
mokesčiais tuos ūkininkus, ku
rio atsisako ęiti į kolchozus.

Daugelis ūkininkų gavo pra-

Vokiečiai tvarko ita
lų konsulatus

NEW YORK, N. Y., geg. 8 
d. — Patirta, kad visus Itali
jos konsulatus dabar tvarko ne 
patys italai, bet vokiečiai.

Visi raštai, įvairus dokumen
tai, pinigai ir kiti reikalai tvar
komi vokiečių. Kovo 31 dieną 
italų konsulams įsakyta užmeg
zti ryšius su vokiečių konsula
tų valdininkais ir gauti iš jų 
eikalingas instrukcijas.

šias žinias paskelbė New York 
Post, kuris gavo informacijas 
iš patikimų šaltinių.

10,000 amerikiečių 
jau kovoja

LONDONAS, 2\nglija, geg. 8 
d. — Robert Hutchinson, Ame
rican Eagle klubo pirmininkas, 
pareiškė, kad dabartiniu metu 
jau kovoja prieš diktatorius 
10,000 amerikiečių.

Dalis Amerikos piliečių tar
nauja Kanados aviacijoj, kiti 
priimti į laisvų prancūzų ka
riuomenę, o tretieji įstojo j 
laisvų rumunų kariuomenę.

Amerikos piliečiai dalyvauja 
mūšiuose ir kai kurie jų turi 
net pasižymėjimo ženklus.

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
3 d. — Valdžios organai įsakė 
žymiai sustiprinti apsaugas nuo 
bombų. Liepta parinkti stipres
nes vietas ir kasti gilesnes slė
pynes.

Ligi šiam metui britai var
tojo silpnas bombas, bet pasku
tinių bombardavimų metu pa 
daryta nepaprastai didelių nuo
stolių.

Rengiamasi tinkamai pasi
slėpti nuo didelių bombardavi
mų, kurie gali netolimoje atei
tyje ištikti nacių sostinę.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Britai skelbia, kad Bagdade vyko labai didėlės demon

stracijos prieš Rašid ali Galiani vyriausybę. Gyventojai nepa
tenkinti premjeru. Pasakojama, kad Galiani apleidęs Bagdadą 
ir sudaroma nauja vyriausybė.

— Buvęs Irako užsienio reikalų ministeris atskrido į Trans-
Jordaniją ir kviečia buvusį emirą grįžti į sostinę, nes Galiani 
jau pabėgo. , ■ ■

— Turkai Skelbia, kad Bagdado radijas paneigė šias ži
nias. Gyventojai labai nepatenkinti karu ir demonstravo prieš 
Galiani po stipraus Bagdado priemiesčių bombardavimo.

— Kairan atvykęs James Roosevelt, prezidento sūnūs, pa
reiškė, kad britai dominuoja padėtį Irake ir netrukus viskas 
bus likviduota.

— Londone turima žinių, kad netrukus pats Hitleris atlan
kys Staliną Maskvoje, šiomis dienomis vedami paruošiamieji 
darbai. Hitleris nori įtikinti Staliną, jog yra reikalas bendro
mis jėgomis naikinti demokratijas.

— Gen. Franko perdavė dvi ministerijas generolams, bu
vusiems savo draugams, kurie yra priešingi atsidavimui visiš
kai ‘'ašies” glpbai.

s — Maskva oficialiai paskelbė, kad ji netraukia kariuome
nės prie vokiečių sienos.

i nešimus mokėti mokesčius už 
praeitą laiką, nors jie senai 
tuos mokesčius buvo užsimokė
ję.

Dabar ūkininkai privalo mo
kėti mokesčius už kiekvieną 
gyvulį, namus, žemę ir duoti val
džiai duokles javais.

Naumiestis liko be 
gydytojo

TAURAGĖ:, Lietuva, geg. 8 
d. — Tauragės Naumiesčio vals
čiuje yra 10,000 gyventojų, bet 
dabar jie liko be gydytojo.

Gydytojas Mejer Epšteinas 
išvažiavo į Kauną sergančio sa
vo brolio aplankyti. Iš Kauno 
pranešė telefonu, kad jis suma
nęs prailginti atostogas, o vė
liau ir visiškai atsisakęs sugrįž
ti.

Kaune Epšteino pažįstami 
jam surado geresnę vietą. Nau
miesčio sveikatos skyrius krei
pėsi į miliciją, kad sugrąžintų 
gydytoją.

NENORIAI LANKO NAUJUS 
“UNIVERSITETUS”

KAUNAS, Lietuva, geg. 8 d. 
— Visa bolševikų spauda nu
siskundžia, kad naujuose uni
versitetuose lankytojų skaičius 
kasdien vis mažėja.

Užsirašė labai mažas lanky
tojų skaičius, bet dabar jų ei
lės visiškai praretėjo.

Darbininkai pastebėjo, kad 
atsiųsti rusai per “universite
tus” stengiasi juos mulkinti ne
paprastais Stalino laimėjimais, 
todėl ir atsisako juose laiką 
leisti.

BOLŠEVIKIŠKAI TVARKO 
“PIRMYN” SKALBYKLĄ

KAUNAS, Lietuva, geg. 8 d. 
— Valdžia perėmė į savo ran
kas “Pirmyn” skalbyklą ir di
rektorium padarė komunistą 
Aleksandrą Krikštaponį.

Šiandien komunistai juo jau 
visiškai nepatenkinti ir štai ką 
“Tiesa” apie jį rašo:

Krikštaponis yra chroniškas 
girtuoklis ir blogai elgiasi su 
darbininkėmis, kuris atsisako 
su juo girtuokliauti. Joms nu
suka darbo mokestį, vadina 
smetonininkėms ir žada išsių
sti į darbo stovyklą.

M
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Detroito Lietuvių Žinios
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Jadvygos Tubelienes prakalbos.
skelbta kita vieta.
pavimą Lietuvos, —
Jonikaitis kalbėjo trumpai, bet drūtai. — Pagerbi 
mo vakarėlis. Susivienijimą palikime ramybėje*

Per klaidą buvo pa- 
— Papasakojo apie Stalino oku- 
Zyris pasižymėjo riksmu. — Dr.

P-ia Jadvyga Tubeliene paH 
mus atvyko iš Clevedandb inži 
P. Zurio lydima. Kurį laiką ji 
sustojo pas plač ai iletroltlė- 
čiams žinomą p. J. Ambrose.

P-ios Tubelienes prakalbos į- 
vyko gegužės 12 d., 8 vai. vaka
ro. Publikos susirinko neper- 
daugiausia. Nepasisekimą gali
ma išaiškinti tuo, kad prakal
bos turėjo įvykti balandžio 15 
d., bet dėl p-ios Tubelienes su- 
negalėjimo liko nukeltos. Antra 
priežastis, tai klaidingas prakal
bų pagarsinimas. Dalykas tokis, 
kad per Dailės choro transliuo
jamą radijo programą buvo pa
skelbta, jog prakalbos įvyks 
sekmadienį po pietų. Tuo tarpu 
tos prakalbos buvo rengiamos 
penktadienio vakarą.

Kai kurie bando įtaif, jog 
toks klaidinantis pranešimas 
buvo padarytas sužiniai. Aš ma
nau, kad tokiam įtar umi nėra 
pagrindo. Buvo padaryta nema
loni klaida, tai ir viskas. Ark
lys juk suklumpa, nežiūrint to>. 
kad turi keturias kojas, tai ko 
jau benorėti aš žmogaus, kuris 
turi tik vieną liežuvį... Kaip ten 
bebūtų, bet klaida įvyko ir ji 
nebuvo maloni, nors greičiau
siai blogų norų čia ir nebuvo.

Apie p-ią Tubel'enę reik a 
tiek pasakyti, jog ji yra inte’i- 
gentiška moteris. Kalba gražiai 
ir aiškiai. Ji vaizdžiai nupasa
kojo, kaip Stalino atsiųstos 
gaujos Lietuvą .okupavo. Jos 
kalba buvo gana įtikinantVTik 
kacapų garbintojai su p a dpo da
iliais faktais galėjo nesutikti.

Skaičiau kažkur, kad p-ia Tu- 
belienė esanti prasta kalbėtoja.

džioje pasakė, kad kalbėsiąs 
trintųjų i, bet (įpiltai. Jei dakta
ras butų kalbėjęs trumpai, bet 
mažiau drūtai, tai viskas butų 
buvę tvarkoje. “Drūtas kalbėji
mas” dažnai iše na iš krašto. 
Man atrodo, jog nuosaikumas 
yra daug geresnis dalykas, negu 
“drūtumas”.

Gal kitiems stiprus žodžiai ir 
patinka. Čia aš tik savo nuo
monę reiškiu.

Beje, vos nepamiršau pami
nėti, kad prakalbas atidarė p-ia 
Motuzienė, rengimo pirminin
kė. Vėliau tvarkos vesti ji pa
kvietė Dr. Jonikaltį.

Tą patį vakarą Andoria vieš
butyje įvyko vakarėlis p-iai Tu- 
belienei pagerbti. Profesionalų, 
biznierių ir šiaip visuomenės 
veikėjų susirinko apie 50. Va
karėlį surengė p-ia Kemešiene, 
Žinoma, jai pagelbėjo ir kilos 
moterys.

Po vakarienės p-ia Kemešio- 
nė supažindino viešnią su visais 
vakarėlio dalyviais. Paskui vie
šnia buvo paprašyta pratarti ke
lis žodžius. Ji padėkojo detroi- 
tiečiams už malonų jos priėmi
mą. Prisiminė, kad Detroito lie
tuviai yra daug dirbę Lietuvos 
gerovei. Ragino, kad ir a Ietyje 
su atsidėjimu dirbtų, kol Lietu
va atgaus savo nepriklausomy-

NORI $1,000’000

NAUJIĘNV-AOMĖ Teiephntc
Jeunctte Scott Seymour Young, 27 melų amžiaus 

pianistė Iš Los Angeles, patraukė teisman savo buvusį 
sužadėtinį, kuris yra Rosicrucian’ų ordino prezidentas, 
ir kelis kitus asmenis, reikalaudama milijono dolerių 
atlyginimo. Ji sako, kad ji buvo palaipinta į beprotnamį 
ir priversta pasiduoti sterilizacijos operacijai.

. .................................................... .. |.W>. i .i .................., ...... . .......... .i,............. ....... .

Ką Žmones ManoAR VERTA GERBTI DIKTATORIŲ?
skaitanti.

Nežinau, kaip buvo kitur, bet

teskaitė. O šiaip, kaip man at
rodo. ji sugeba savo mintis vi
sai laisvai pareikšti.

Kai Tubeliene baigė savo kai-

ris. Labai jis draskėsi. Visą sa
vo kalbą kreipė į komunistus, 
kurių salėje visiškai nebuvo. 
Komunacius jis išvadino begė
džiais, išdavikais, išgamomis ir

Paskui kalbėjo P. Zuris. Lie
pė branginti lietuvių tautą ir 
lietuvių kalbą. Barė tėvus, ku
rie su savo vaikais svetimomis 
kalbomis kalbasi. Girdi, kas 
yra, ar po bie'sų lietuviškų žo
džių per maža ar ką?

Vėliau kalbėjo M. Kemešiene. 
Pirmiausia perdavė Detroto 
moterims linkėjimus nuo p-ios 
Smetonienės. Ji, mat, buvo nu
vykusi į Clevelandą ir ten >u 
p-ia Smetoniene susitiko. Ragi
no taip pat detroitielcs smar
kiau padirbėti. Paskui šiaip sau 
buvo pasikalbėta.

Kitą dieną, gegužės 3, ponų 
Petrikų lydima p-ia Tubelienč

Apie tą laiką, kada buvęs tu
Lietuvos diktatorius ką tik bu- no kaimynas 
vo atvažiavęs į Chicago, vieną 
rytmetį aš pamačiau suvo> kai- Į 
myhą anglą beskaitant laikraš-

Vėliau kelis žodžius pratarė 
ir Dr. Jonikaitis. Pačioje pra

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą, dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

lyvauti p. Smetonai rengiama’ 
me bankiete.

Tiek prakalbose, tiek vakarė
lyje moterų dalyvavo 
daugiau, negu vyrų.

-—o—
Pas mus yra kilęs sumany

mas, kad reikia suorganizuoti

žymiai

RED — ITCHY- SCALY

ECZEMA
Sėkmingas Gydymas Namie 
Greitai Pašalina Kankinimą!

Pirmas vartojimas nuostabaus, 
raminančio Žemo—nagai dakta
ro formulę — greitai pašalina 
smarkų niežėjimą ir tuojau ima 
gydyti paraudusią nušašusią o- 
dą. įstabiai sėkmingas daugiau 
nei 30 metų! Pirmas bandymas 
Žemo įtikina!
V^ose valsti- ^ZEMO

si, kad butų geriau, jei mes at
gaivintumėme Lietuvos Moterų 
Globos Draugiją ar sukartumė
me kitokiu vardu organižic ją. 
Susivienijimą mes turėtumėme 
palikti ramybėje: organizuoda
mi naują kuopą, mes tik ati- 
ti**aUkslilic nares Iš kilų kuopų. 
O tai bus tik bėre kalingas jė
gų skaldymas.

- o—

vyk* liepos 27 d. Birutės darže. 
Kuopa per metus tik vieną pik
niką teturi, todėl kiekvieno na
rį > pareiga yra į pikniką atsi
lankyti.

Lėtu vos prezidentas atvažiavo 
į Chicagą?” sako jis man.

“Girdėjau, kad atvažiavo, 
bet kad jis buvo prezidentas, 
tai pirmą kartą girdžiu. Aš ma
nau, kad netrukus ir visi kiti 
diktatoriai Ledų verdami ture* 
bėgti į Ameriką, ir jie sakys, 
kad buvo tų šalių prezidentai^ 
getai žinodami, kad amerikie
čiai neapkenčia diktatorių.”

“Ką, ar tamsta sakai, kad ir 
jis buvo d ktatųriiis?” klausiu 
nustebęs mano kaimynas. “Lie
tuva njaža šalis, todėl aš ir ne
žinau jos prezidentų istorijos. 
Jus kaipo lietuvis žinote savo 
senos tėvynės istoriją ir aš no
rėčiau nuo jūsų apie tai išgirs
ti, kad pats galėčiau spręsti, ar 
diktatorius, ar prezidentas j s 
buvo.”

Aš jam smulkiai išpasako
jau, kaip: vidurnakty, gruodžio 
17 d. 1926 m. p. p. Smetona ji 
Voldemaras įsusitarę su armijos 
viršininkais užpuolė su gink
lais tuomet buvusį demokratiš
kai išrinktą Lietuvos preziden
tą Dr. Grinių, m misterių pirmi
ninką Sleževičių bei kitus mi- 
nisterlus ir juos suareštavo. 
Tokiu budu jis buvo “preziden
tu”. iki praeitų metų vasaros. 
Tai tokiu budu jis liko “išrink
tas” Lietuvos “prezidentu”.

“Net ir Hitleris garbingesnių
—S. Keblaitienė | budu liko Vokietijos ‘preziden-

JACK SWIFT

na davė priespaudą, vergiją,! 
diktatūrą.

šį straipsnį sulaikiau iki po 
bankieto, nes nenorėjau pa
kenkti rengėjų bizniui. Aš nesu 
priešingas bizniui, nes kas kaip 
išmano, taip biznį daro. Tur 
būt, tam tikslui ir buvo rengia
mas jam tas bankietas. Kurie 
notėtų pagerbti diktatorių, var
gu yra tarp lietuvių Amerikos 
piliečių demokratijos šalininkų.

Kad jo diktatoriška rūstybė 
nekristų ant šio dienraščio re
dakcijos, už pareikštas čia 
mintis aš pats atsakau. Atmink, 
Antanai, kad čia yra laisva de
mokratiška šalis, o ne diktatū
ra, kurią tamsta per 14 metų 
praktikavai, Todėlir laikraščių 
redaktoriai negali uždaryti 
burnas savo skaitytojams, su 
kurių nuomone kad ir nesutin
ka, <—Julius Pinčiukas.

Motinos Diena I

— baigė pasikalbėjimą ma-

Mes Amerikon lietuviai atei
viai augome po priespauda Ru
sijos caro ‘l^Rikratiškos' Val
džios. Daugumas’ neturėjom 
progos lankyti 'mokyklas; atva
žiavę į šią laisvą demokratišką 
šalį tapomeu^ios: šalies pilie
čiais. mok'in*onlėš, skaitėme 
laikraščius, klhygaši O kaip mes 
džiaugėmės, kada Lietuva liko 
laisva, nepriklausoma. Mes no
rėjom, kąd ir musų broliai ir 
sesutės Lietuvoje apsišviestų. 
Aš perskaitęs “Naujienas” po 
kelis numerius aiitsyk jiems 
visuomet pašiurdavau, taip pat 
ir knygas, ir visa tai skaityda
vo visas kaimas. O kaip skau
du buvo, kada [žiaurus diktato
rius sutrukdė taip brangų mu
sų amerikiečių apšvietus darbą, 
nes. po 192(5 mėtų nei “Naujie
nos”, nei knygos jų jau nebe4 
pasiekdavo. Viši laiškai buvo 
cenzūruojami, asilė vieno ne
gavai! necenzuruotų per 14 mė
tų. Tik dabar gavėų necenzu- 
riiotą, -—tas kaip tik irTudija, 
kad Smetonos diktattira buvo 
dar žiauresnė^jhėgu Stalino (? 
— “N.” Red«)< Taipgi jis kan
kino karo škįyįu Lietuvos žmo
nes, ir mums įAmerikos lietu
viams turėjo uždaręs burnas. O 
dabar jis dar drįsta sakyti, kad 
jis buvo demokratiškos Lietu
vos prezidentas, ir lygintis Jur
giui Washing'tontu (“Herald 
American”, Mąy 4, 1941).

Aš kaipo Amerikos pilietis 
prieš tai pfoteštuojų, nes Wa- 
shingtonas mums davė laisvę, 
lygybę, demokratiją. O Smeto-

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

“In Mother’s memory 
wear flowers white; 
For living mothers, 

flowers bright.”
šias keturias eilutes parašė 

Ann Jarvis, iš Philadelphijos, 
pagarbai savo mirusios moti
nos. Tai buvo pradžia Moti
nos Dienos minėjimo visoj ša-[ 
ly, oficialiai paskelbto 1908 
metais.

Ateinantį sekmadienį milio- 
nai vyrų, moterų ir vaikų ne
šios gėles “baltas arba marga
spalves” kaip ženklą pagar
bos ir meilės motinoms.

Tarpe baltųjų gėlių, kurios 
tinka nešioti mirusios molinos 
pagarbai, yra iris, gladioli, 
snapdragons, double slock, 
tulips, garbera, daisies, garde- 
nias, roses ir carnatiojis.

Dauguma gelių galima gauti 
“bright” arba margaspalvių. 
Jos tinka pageri)Ii motinoms, 
kurios gyvena...

INSTITUTE
MASAŽAI

SULIESĖJIMUI IR
GARO PIRTIS

MINUČIŲ 5(K

30 N, Dearborn St. 
Phone DEARBORN 2742

Valandos: nuo 10 ryto iki 7 v.

Lengvas būdas suliesėti, 
vartojant elektrikinįEXRCYCLE

15
MANKŠTA
SERIJA Mankštos, A A
7 sykiai uz .............   ViW

MILLER’S

MOTHER’S DAY, MAY llth

SAY

Kaip Motinos akys spindės, kai ji 
atidarys jos mėgiamų gėlių dėžę 
Pamatykit savo gėlininką šiandien. 
Jis turi didelį pasirinkimą sezono 
dailiausių gelių, jų tarpe daug žy
dinčių augmenų.

t’ I T II F L O W S

NAUJIENO
NAUJIENOS

NAUJIENOS

NAUJIENOS

pirmas ir didžiausias Lietuvių Dien
raštis Ainerikoj.
turi savo korespondentus visuose 
Amerikos miestuose ir kituose pasau
lio kraštuose.
paduoda vėliausias pasaulines žinias.

NAUJIENOSE ra«ite necenzuruotų žinių iš Lietuvos. 
NAUJIENŲ prenumerata Amerikoj (be Chįcagos) 

kainuoja $600, Chicagoj ir Europoje 
—$8.00.

NAUJIENOMS—pinigus siųskite šiuo antrašui 

“NAUJIENOS” 
1739 SO. HALSTED STREET

FATHERt HELP!
AN AND UNA

KAS NOT
THEM.

VVITHIN THE 
openiN® 

JACK STAND6 
READY TO 

LEAR—

THE! R
RAY OUN6 

READY, 
R5ACM THE 

COUNCIL
PORTAL,

LIETUVAITftS 
PATARNAUJA

Mūrine sootbcs, clcanscs and refreshes 
irritated, reddened membranos caused 
bv head colds, driving, winds, movies, 
etose work, late hours. Free dropper 
with each bottle. At all Drug Stores.

Garsinkites “N-nose”

MADOS

No. 4740 — Praktiška suknelė. 
Sukirptos mieros 36, 38, 40, 42, 
44, 46 ir 48.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
varde ir adresų. Kiekvieno pa< 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba pal
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern DepU 1739 
So. Halsted SU Chicago, IU.
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Penktadien., gegužės 9,1941
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Cleveiando ir Ohio Žinios
Lakūnai Žuvo Pakeliui j Angliją

PRIVIRĖ KOŠĖS
Chicagos komunacių koman

diruotas, aplankė Clevelandą ta- 
vorščius Mažeika. Jis visą sa
vaitę švaistėsi ir geruoju bei 
piktuoju stengėsi “Vilniai” skai
tytojų ir skelbimų gauti. Tuo 
pačiu metu jis bandė savo vien
minčių dvasią sustiprinti. La
biausiai jam rūpėjo įtikinti clc- 
velandiečius, kad Lietuvoje nė
ra taip blogai, kaip rašo jų gi
minės.

Tavorščius Mažeika tvirtino, 
kad Lietuvos žmonės ‘ pripras” 
ir viskas bus gerai. Lietuviai tu
ri priežodį, kad šuo ir karia
mas “pripranta”. Tokio likimo 
Mažeika pageidauja ir Lietuvos 
žmonėms.

Labai galimas daiktas, 
tai buvo paskutinis vizitas 
metais: por vieną savaitę 
žeika Clevelande privirė
košės, kad “Vilnies” štabas per 
visus metus turės ją kabinti.

Karčių momentų tavorščiui 
Mažeikai teko patirti. Kai ku
rie biznieriai

kadv • • siais
Ma-
liek

ir profesionalai 
jam duris, pa- 

reikšdami, kad su išdavikais jie 
nieko bendro nenori turėti.

rnoks nesvetingas priėmimas 
tavorščiui labai nepatiko. Jis ne 
tik vietoje negalėjo savo l ežu- 
vio suvaldyti, bet nepalankius

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.

IR MŪSIŠKIAMS IR 
JŪSIŠKIAMS

Kaip ir paprastai, Velykų ry
tą šv. Jurgio parapijos bažny
čioje buvo renkama kolekta. 
Šiais metais liko sumušti visi 
rekordai: surinkta buvo $1,053.

Tai pusėtina pinigų krūva. 
Vadinasi, parap’jonys buvo itin

Tačiau keisčiausias dalykas, 
kad “Vilnies” rėmėjui ir sekė
jui teko pirmenybe: jis paau
kojo stambiausią sumą Dievo 
garbei ir bažnyčios naudai. Bū
tent, jis paklojo pusę šimto.

Nežinia, kodėl “Vilnis” tą 
faktą nutylėjo. Ji turėtų pasi
didžiuoti ir svietą informuoti, 
kad jos sekėjai davime aukų 
bažnyčiai pradeda pasiekti “sta-

g
I

asmenis ir “Vilnyje” išdergė.
Reikia manyti, jog tas viz - 

tas tam Maskvos agentui atsi
rūgs ir ateityje.

NAUJIENOS, Chicago, III.
“A .... . .

Sienų Popierius
Valyk Su Absorene

Gauni Dvigubą Naudą

... JAUJIENŲ-ACME Telephoto
Kilis Friedricbs, iš Pcoria, III. (kairėj) ir Robert 

E. Fordyce iš Chicagos, du iš vienuolikos amerikonų 
lakūnų, kurie manoma žuvo, kada laivas, kuriuo jie 
plaukė į Angliją, tapo pasekandinlas Atlanto vande-

; 3

Visi sienų popieriams valy
ti valyklių gamintojai stengia
si padaryti “nėtrupantį” daik
tą, H. R. Henderson, Abso- 
reųe Co. prezidentas St. Louis, 
skelbia kad valyklio “nekim- 
buinds” turi labai didelės rei
kšmės. Toliau, kad labai ne-

ti daugiau ar mažiau kimban
čiu, kas būna tam tikrų klin- 
čių priežastimi.

Tačiau Absorene yra tiks
liai subalansuotas sieniniams 
t 

popieriams valyti valyklis ir 
gali teisingai vadintis nekim- 
bančiu. Visu šimtu nuošimčių 
netrupančiu nė vienas valyk
lis negali būti, nes i juos vei
kia naujo popieriaus finišas,

pierius. (
Tad, nepamirškite, kad Ab-

SMETONOS ATSILAN
KYMAS

Balandžio 27 d. iš Pittsbur- 
gbo atvyko į Clevelandą p. 
Smetona su žmona ir jų paly
dove, p-ia Pivaronas. Į stotį su
sirinko apie šimtas lietuvių pa
sitikti svečių. Tuoj atvyko ir 
reporteriai, kurie padarė kelias 
nuotraukas.

Policijos inspektorius J. E. 
Savage (Savickas) pasveikino 
svečius miesto majoro vardu. 
P. J. Zuris išvertė sveikinimą į 
lietuvių kalbą. Beversdamas jis

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Lonff A venų e 
Telefoną, PORTSMOCTH 9022 

POCAHONTAS Mine Run iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta >7.80 
Perkant 5 tonus ar daugiau.

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
Sales Tax ekstra.

BLACK BAND LUMP ....... >9.75

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

VISI TELEFONAI:
ATLANTIC 4290

DYKAI Aprokavimas
NEREIKIA NIEKO {MOKĖTI, 

36 Mėnesiai Išmokėjimui, 
Tikra lietuvių kompanija.

SOUTH CENTER PLUMBING & 
HEATING SUPPLY GOMPANY

6 West Garfield Blvd. -

COPR. wi, HUDLSCRAFT S5RVICG, INC.

KITCHEN TOWELS PATTERN 2754
No. 2754 — Išsiuvinėti virtuvės šluostukai

No. 2754

I Vardas Ir pavardė..

Adresas.

Miestas ir valstija..

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT 
| 1739 So. Halsted SL, Chicago, HL 

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzd) No.
TUBELIENĖS PRA

KALBOS
Nors jau “Naujienose” ir bu

vo rašyta apie p-ios Tubelienės 
prakalbas, tačiau ir aš noriu sa-

kai ką praleido. Inspektorius vo dvilękį prikišti. 
Savage, kuris yra lietuvis, tuoj 
tą netikslumą pastebėjo ir ali- dėtos prakalbos, 
taisė.

Zuris dar kelis žodžius ir nuo 
savęs pridėjo. Jis labai jau iš
aukštino Smetoną, kuris visą 
lietuvių tautą auklėjęs.

Policijos lydimi, iš stoties 
svečiai nukeliavo į viešbutį. 
Rengimo komitetas nuvažiavo 
paskui.

Kitą dieną, balandžio 30 d., 
Lietuvių kultūriniame daržely
je įvyko iškilmės. Buvo praneš
ta, kad 3:30 vai. po pietų pra
sidės ceremonijos. Tačiau žmo
nės jau prieš 3 vai. pradėjo 
rinktis.. Rinkosi jie anksti, nes 
norėjo pamatytį, pasak vieno 
senelio, kaip atrodo “Lietuvos 
karalius”. Susirinko visokių pa
žiūrų žmonės J Atsilankė net ta- 
vorška Mažeikienė.

• 7 . ' i!
Lygiai 3:30 vai. po pietų, po

licininkų lydimi, atvyko ir sve
čiai. Kai tik p. Smetona išlipo 
iš automobilio, tuoj prie jo pr> . 
bėgo K. S. Karpius ir, pasigrie
bęs už rankos, .pradėjo vesti į 
darželį. Žmonės pradėjo šnabž- 
dėtis. Girdi, jis toks mažas, kaip 
ir Karpavičiukas. Kažkodėl pas 
kai kuriuos buvo įsitikinimas, 
jog p. Smetona turi būti tvirtas 
vyras.

štai ir Banis. alkūnėmis ski
na sau kelią. Jis irgi prisigrūdo 
prie Smetonos ir pagriebė jį už 
rankos. Atrodė, jog netrukus 
prasidės varžybos. Vadinasi, Ba
nis bandys iš Kurpiaus p.; Sme
toną paveržti. Vienok jie šiaip 
taip “pasidalino”, ir viskas bu
vo tvarkoje.

Pirmiausia p. Smetona sudė
jo vainikus prie Dr. Basanavi
čiaus ir Dr. Kudirkos pamink
lų. Jonas Brazauskas, darželio 
pirmininkas, pradėjo programą 
vesti. Giedančiu balsu pratarė 
kelis žodžius. Kaip sakoma, ne
labai tesiklijavo. Buvo padary
tos kelios pastabos, už kurias 
iis tarė ačiū. Paskui kalbėjo 
Karpius ir kiti. Bet jų kalbomis 
niekas nesidomėjo: visiems įdo
mu buvo išgirsti, ką pasakys p. 
Smetona.

Pagaliau pristatomas kalbėti 
ir p. Smetona. Kalba gana rim
tai. Tačiau neiškenčia nepabre- 
žęs, jog jis buvo, yra ir bus 
Lietuvos prezidentas. Pasisakė, 
kad jis drauge su Dr. Basana
vičium dirbo politikoje, moks
lo srityje bei pasirašė Lietuvos 
nepriklausomybės aktą vasario 
16 d. 1918 m.

Ceremonijos užtruko apie po
rą valandų. Iš viso susirinko 
apie 500 žmonių. Kadangi diena 
buvo labai graži, tai jie nesi- 
skirstė ir tada, kai svečiai išva
žiavo. —R.

Pirmiausia tai buvo jau ati- 
Faktiškai jos

dėl p-ios Tubelienės l’gos neįvy
ko. Prakalbų atidėjimas žymiai 
sumažino žmonių smalsumą.

Prakalbų garsinimas nelabai 
buvo vykęs. Mat, prakalbos tu
rėjo įvykti balandžio 25 d., o 
po dviejų dienų jau buvo “Dir
vos” parengimas.

žinoma, savi marškiniai vi
suomet prie kūno arčiau. Todėl 
ir “Dirva”, kaip amerikonai sa
ko, “half-beartedly” garsino 
prakalbas. Ji tarytum sakyte 
sakė: bus gerai, jei nueisite į 
tas prakalbas, ohjci nenueisite, 
tai irgi nesugriešysite, bile tik 
dalyvausite “Dirvos” parengi- 
>ne. ■ , ■ .. d

> Tokiomis: t/ aplinkybėmis, su
prantamas daiktas?,' nebuvo ga
lima tikėlis daug publikos, šiaip 
p-ia Tubelienė nėra kokia auk- 
saburnė ir savo kalba publikos 
negali sužavėti. J&Jptos pusės, 
demagogijos ji.mevarinėja, to
dėl tuo atžvilgiu susidaro neblo-

Naujienų Pavasarinis
PIKNIKAS

I
I

sorene produktai nuvalo vis
ką—tik ne kaminus. Pirkda
mi Ahsorene produktus negai
lesnės, kad šiais metais tie 
produktai dar ir pagerinti. Šių 
melų II R H maleva ir valyk- 
lis jus tikrai patenkins. Juo 
valydami medžio darbus 
džiaugsitės medžio žibėjimu. 
Jis putoja šiltam vandeny, bet 
ne šaltam. HRH visuomet bu
vo geras malevos produktas ir 
medžio valyklis. %

Nuo šiol Naujienose tilps 
visa eile Absorene bendroves 
skelbimų. Tad, pasekite.

(Skelb.)

LAIVYNAS REKRUTUOJA 
4,000 STUDENTU

U. S. karo laivynas Chicago- 
j e ir kitur pradėjo rekrutuot 
4,000 studentų kolegijos laivy
no rezervui. Jie bus lavinami 
per keturis mėnesius, po to ga
lės stoti savanoriais j laivyną 
arba laukti pašaukimo aktyvei 
tarnybai.

thg double-gualittj clcaner

IT'S EASY TO CLEAN

ABSORBS DIRT. <

WALLPAPER
CLEANER,

ABSORENE REFLEKSIŠKAS VEIKIMAS 
(kai su juo valote, braukdamos žemyn, pa
viršius ritasi it kamuolėlis) pagriebia kiek
vieną krislelį dulkių, suodžių, purvo ir ki
tus nešvarumus nuo sieninio popierio ir

Įnagiu

langinių—Suima visus nešvaru
mus nieko nepalieka.
Pasirūpinkite, kad jūsų namai 
butų Absorene keliu išvalyti ir 
atnaujinti šį PAVASARI.
Beveik visos maliavos, sieninių 
popierių, geležų, vaistų ir mais
to taipgi departamentinės krau
tuvės parduoda ir rekomenduo
ja ekonomišką Absorene.. * c

.^1

SavininkasDOMINIK AS KURAITIS -
AGENTAI ‘

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

“Shorty” •

Liberty Darže 
Willow Springs, III.

BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

7 Sekmadienį,
Gegužes 25, 1941

NUIVERSAL 
SAV’NU’cs * T oan

AESOCIATlON j
Čionais jūsų šutau* 
pos yra apdraustos 
iki $5,000 per Suv. 
Valstijų Valdž i o s 
A g enturą Federal 
Savings and Loan 
Insurance C o r p., 
VVashington, D. C.L....

NAUJA VIETA:

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

JŪSŲ
INDELIAI

NEŠA

Apsisaugokite!!!
.t.......................i..r.

DIVIDEN
DŲ.

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

UNIVEHSALSAVINGS&LOAN ASSN
•« ■ - . > ■ . t , . ■ -K • ’ • f

-i '•jiu į •
1739 SOUTH HALSTED STREET

Atdara kas dieną nuo 8 vai. ryto iki 2 vai. vakaro, šeštadieniais iki Ovai. vakaro. 
.................. I ...................    i miliiii I i mi............. I ...  ............... ...  ■ . ■ .. ... i

■ ■
A

Modern Roofing Co.
1821 SO. LAWNDALE AVĖ.

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

— Pilnai Apdrausti —

PASKOLĄ ČIA GAUSI 
greit lengvais 
išmokėjimais 

nuo 5 iki 20 metų. •

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
Mokame 3Vž% Dividendų

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

TV«SS $1,000,000.00

CORNER 63RD i JUSTINE.
Southside Member of Aasociatod 

Paint Stores.
BERGMAN’S PAVASARIO 

IŠPARDAVIMAS
maleva, sienų popieriaus ir langu Meldu- 
Ateikite i didžiąją krautuvę prie Justine 
g-atvėe kampo ir gaukite dykai sienų 
popieriaus pavyzdini knygą. Dekoruokite 
dabar—mokėkite vėliau pagal BERG
MAN’S naujuoju Lengvaue Biudžeto pla
nu. 10 savaičių mokėtie. Ateikite ir pa
klauskit smulkmenų.

Sienų popierių nutrlmuoja dykai. 
PRISTATYMAS DYKAI 

EsE-A-Bee vidaus žibanti balta ir visos 
naujausios spalvos virtuvėms ir maudy
nėms maleva.
Ess-A.Bee Fiat Maleva laboms ir miega
mosioms balta ir 12 epai. Ess-A-Bee 4 
valandų varniSas gerai dėvisi ir nesidė- 
mėja baltai vandeny. U* 4 Q g

GALIONAS * liUV 
Popierių Valyklis arba H. R. H. po Gc 
Atdara antradieniais, ketvirtad. ir ftežta- 

ėieniais iki 9 P. M.
Tel. PRO8PECT 8440

10*
3 už 25c

KAINUOJA MAŽIAU 
NEGU|t/ij 

1 ■ porai
'Nudažyti Z 

Langųies /
Su Dažais [Į

Gypsy
ECRU CURTAiN DYE,

Visose Vaistinėse ir"
Smulkmenų Krautuvėse

Atrodykite Metus Jaunesni 
NATŪRALIAI ATRODANTI

antu Pleitai

$35

10 MĖN. MOKĖTI 0 f* r n 
Pinigų grąžinimo ga- \ II J) Į] 
rantija. Denturos da- “ ’l 
romos tiktai gavus už- VI 
sakymą ir nuo formų 
padarytų laisniuotų 
dentistų. .

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.

BPirmadieniais taipgi 7:00 
vaL vakare.

Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus (domius 

pranežimus.

RYTINE RADIO 
VALANDA

— iš stoties —

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

iki 9:15 vaL ryto.
Subatnmis nuo 6:30 iki 9:15
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NAUJIENOS
Twą Lithuanian Daily* Nkws

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

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

3c per copy.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 
.75

3c 
18c 
73c

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
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Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St. 
Chicago, III. Telefonas Canal 8500.

Ufa*kymo kalnu *
Chicagoje—paštu:

Metams _ _______________
Pusei metų _____________
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams ______
Vienam mėnesiui_______

Chicągoj per išsiuntinėtojus
Viena kopiją ... ..................
Savaitei _______________
Mėnesiui ------ ri-

Jungtinėse Valstijose, ne Chicągoj 
paštu: (Atpiginta)
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Pusei metų 3.25
Trims mėnesiams —, 1.75
Dviem mėnesiams _______  1.25
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Taika pramonėje

AR NEMIGA NEUŽKA
RIAUS ANGLIJOS?

ŽIOPLAS PLEPALAS

Vienas gydytojas žurnale 
“The American Mercury” svar
sto klausimą, ar Londono ir ki
tą Anglijos miestų gyventojai 
galės ilgai kęsti be miego, kuo
met nacių bombos juos beveik 
kasnakt bombarduoją. Pasirem
damas daktarą , tyrinėjimais, 
kurie buvo daromi su įvairiais 
gyvūnais ir su žmonėmis, jisai 
prieina išvadą, kad nemiga ang
lų nepakhipdys.

“Tos baisios pasakos”, ra
šo jisai, “apie tai, kas atsi
tinka, kuomet žmogus nemie
ga dvi, tris naktis paeiliui, 
yra tikrumoje įsivaizduoti 
baisumai.’*

Visai neseniai J. V. kongrese ir spaudoje buvo ke
liami reikalavimai, kad valdžia imtųsi priemonių prieš 
streikus, kurie trukdo pramonę ir stato i pavojų krašto 
saugumą, paralyžiuodami apsigynimo darbus. Bet tie 
balsai jau dabar aptyla.

Sugrįžus į darbą minkštųjų anglių kasėjams, skai
čius darbininkų, streikuojančių apsigynimo įmonėse, nu
krito iki 7,500. Tai labai retas atsitikimas Amerikos is
torijoje, kad butų tiek mažai streikų pramonėje tokiu' 
laiku, kuomet eina geryn darbai.

Prezidento Roosevelto pastangos taikyti konfliktus 
tarp darbdavių ir darbininkų derybų keliu pasirodė sėk
mingesnes, negu buvo galima tikėtis.

Sulaikytas mašinų eksportas į Rusiją
Amerikos valdžia nutarė sustabdyti eksportavimą 

Rusijon, visokių mašinų, kurios gali būti pavartotos ap
siginklavimo tikslams. Laikraščiai praneša, kad apie 100 
Maskvos agentų, kurie buvo atsiųsti į Jungtines Valsty
bes duoti užsakymus įvairioms pramonės reikmenoms, 
jau pakuoja savo lagaminus ir rengiasi grįžti namo. Jie 
negaus išvežti iš Amerikos net ir tų mašinų, už kurias 
jie buvo užmokėję.

Washingtonas, matyt, pradeda suprasti, kad Stali-1 dar Londonas, 
nas yra nacių talkininkas ir kad todėl, padėti jam apsi
ginkluoti, reikštų stiprinti Hitlerį. Bet valstybės depar
tamentas dar lauksiąs, iki “galutinai paaiškės” sovietų 
pozicija. Jam ypatingai' rupi žinoti, kurion pusėn bolše
vikai pasuks Tolinįųpše Rytuose po to, kai jie pasirašė 
“neutralumo” paktą su Matsuoka, Jeigu iš Maskvos žing
snių Azijoje bus nuomanu, kad ji pardavė japonams Ki
niją, tai sekretorius Hull ir jo padėjėjas Welles “žinos”, 
kad su Stalinu reikia elgtis, kaip su totalitarinių agre
sorių talkininku.

Vadinasi, Washingtone — taip pat, kaip ir Londo
ne — dar nėra galutinai išnykusi viltis, kad Maskvos vil
kus galima paversti vegetarijonais, nors kai kas jau pra
dėjo apie tai labai stipriai abejoti.

To daktaro nuomone, žmo
gus gali būti be miego gana il
gai, net 200 su viršum valandų, 
kaip parodė ejkspęrimentai. Be 
to, kada žmogus negauna i£sb 
miegoti naktį, kitą, tai noras 
miego pasidaro toks didelis, 
kad jisai užmiega ir blogiausio
se sąlygose. Londpniečiai, vei
kiausia, yra apsipratę su bom
bų ir kanuolių trenksmu ir ga
li miegoti per aršiausias oro 
atakas.

Pamatę neteisingą žinią vie
name laikraštyje, kad įsikūrė 
“lenkų-lietuvių draugingumo 
kliųbas”, bolševikiški penktu
ko j ąi ėmė fabrikuoti kvailus 
prasimanymus apie “Naujienų’’ 
redaktorių, kurio vardas toje ži
nioje buvo paminėtą?,

Jokio “kliubn” nėra suorga
nizuota — tai viena. O antra, 
jeigu keletą? lietuvių ssyitinka 
privačiuose namuose pu keletu 
lenką ir pasidalina mintimis, 
tai kas čia tokio? Amerika yra 
tokia šalis, kurioje gyvena viso 
pasaulio tautybią atstovai, ir 
jeigu jie vieni kitus geriau pa
žintų, tai i§ to butų tiktai nau
da.

Stalino klapčiukai žino gerai, 
kad jie meluoja per ajkis, kuo
met jie prikaišioja P. Grigai
čiui kokį ten susitarimą su 
“lenkų šlėktom”. Tokiais me
lais nepatikės nė vienas sveiko 
proto žmogus, kuris žino “Nau
jienų” redaktoriaus nusistaty
mą. O jeigu patikės tie, kuriems 
smegenys yra apsisukę į kitą 
pusę, tai kokio čia daikto! 
■ 1 ■ ......... .1. ...... ..................... ,,

Pirkite tose krautuvėse, ku
rio? garsinasi “NAUJIENOSE”

tai, jog nors cepelinai matėsi,! 
nebuvo girdėti jokio motorų 
ūžimo, lyg, rodos, vokiečiai bu
tų išradę ramius, Beūžiančius 
motorus, kas tuo laiku buvo 
daugiau, negu fantazija.

Apie valandą laiko nieko ne
sigirdėjo. Visų nervai, ypač oro 
apsaugos asmenų buvo įtemp
ti, nežinodami, kur gi pagaliau 
tie cepelinai pasirodys ir ką jie 
padarys.

Kaip staiga, dvidešimt antrą 
valandą Šiaurinėje Londono da
lyje, dar priemiesčiuose, pasi
girdo pirmas trenksmas ir šauk
smas; “Bombos! Bombos! Bom
bos 111”

Reflektoriai laižė dangaus pa
viršių, kryžiavosi jų šviesos, | sukies tėjusį meno

M

KAS DABAR DEDASI LIETUVOJE ————*11 1 ... . 1
LIETUVOS RAŠYTOJAI TYLI

NESISEKA LIETUVOS RAŠYTOJAMS UŽVILKTI 
BOLŠEVIKIŠKĄ UNIFORMĄ

TT

St. Miščikas-žiemys.

Londonas labai kantrus
Londonas, sulig vienų, 

sulygintas su žeme, sulig 
vien gerokai apdaužytas, 

nes

—qr 
veik

bet 
tokį 

Londoną sulyginti su žeme, at
menant jo nepaprastą plotą, 
tektų gerokai pasidarbuoti.

Laivų skandinimas

tiniu laiku Londonas gan smar
kiai kenčia nuo vokiečių orlai
vių ir visi Anglijos technikai ir 
specialistai galvoja ir nesugal
voja, kaip galima butų nuo šios 
nelaimės geriau apsisaugoti, nes 
visos iki šiol vartotos priemo
nės, nors šiek tiek sumažino 
smūgius, visgi ne tiek, kad lon- 
doniečiai galėtų jaustis ramiai, 
arba bent pakenčiamai. Pasku
tini įsakymai išvykti iš Londo
no visiems vaikams, jaunes
niems keturiolikos metų ir visų 
vyrų mobilizacija nuo 16 me
tų iki 60 gaisrų gesinimui, skai
tant, jog tą darbą turi dirbti 
kiekvienas vyriškis bent 48 va
landas mėnesyje, parodo, kad 
Londonas, kaip ir visa Anglija 
smarkiai kenčia nuo bombone
šių, kurie pasistatė sau už tik
slą šiomis priemonėmis palauž
ti anglų pasipriešinimo dvasią.

Bet Londonas ne šiandien 
[pirmą kartą jaučia virš savo 
galvos vokiečių orlaivius bei 
bombas, kurios grąsina juos 
nužudyti, sugriauti viską, kas 
taip sunkiai per amžius buvo 
kurta,.

Panašus pavojus buvo ir pra
ėjusiame kare, nors, tiesa, kąi 
kas pasakys, jog negalima dar
gi sulyginti su tuo, kas vyksta 
šiandien. Kai kas yra linkęs gal
voti, jog šis karas daug baises
nis, daug kruvinesnis, negu pie

Admirolas Land parašė senatoriui Vendenbergui, 
kad per pirmuosius keturis mėnesius šiemet 158 laivai su 
amunicija išplaukė iš Jungtinių Valstybių uostų, ir tik 
12 iš jų buvo paskandinti. Iš tų 12 laivų tik 8 gabeno 
amuniciją j Angliją. Taigi naciai paskandina visai ma- 
žą nuošimtį laivų, kuriais yra pristatomi anglams gink
lai, pagaminami Amerikoje. Ligšiol buvo manoma, kad 
didelė dalis tų ginklų nueina j Atlanto dugną.

Jeigu vokiečių submarinos ir bombonešiai sunaikina 
tik tokią mažą dalį laivų, plaukiojančių tarp Amerikos 
ir Anglijos uostų, tai, rodos, turėtų liautis kėlę triukš
mu izoliacijos šalininkai. Jie rėkė, kad teikti pagalbą 
Anglijai nėra prasmės, nes Anglija jau vistiek “yra žtb 
vus” (kuomet tokį pareiškimą išgirsta “America First” 
prakalbose hitlerininkai, tai jie nesuvaldo savo džiaugs* 
m|o!), bet jie pripažįsta, Amerikos pramonė gali paga
minti pakankamai ginklų apsigynimui nuo kad ir čia dar 
taip galingo priešo. Jeigu taip, tai kodėl gi negalima tais 
ginklais aprūpinti Angliją, kad ji atmuštų Hitlerio puo
limus? Ir juo mažiau laivų paskęsta, juo lengviau yra 
tai padaryti. O jeigu ginklų transportai dar butų apsau-|^usi8; Tai didelė klaidą, šis ka 
gojami, duodant jiems konvojus, tai užtikrinimįas, kad 
Amerikos parama Angliją išgelbės, butų pilnas.

Bet izoliacionistai vėl nepatenkinti. Jie dabar puola 
Roosevelto administraciją už tai, kad ji žmones gąsdina, 
Kadangi Hitleris nugramzdina tik nedidelį nuošimtį lai
vų su Amerikos ginklais, tai kam, sako jie, reikia tų kon
vojų arba patrulių Atlantike?

Jie tačiau ignoruoja tą faktą, kad naciai skandina 
ne tiktai tuos laivus, kurie gabena amuniciją, o ir tuos, 
kurie įgabena maistą J Angliją; ir ne tiktai laivus, plarn 
kiančius iš šiaurės Amerikos uostų, o ir iš Pietų Ame
rikos, iš Azijos, Australijos ir įvairių salų. Tiems vi
siems transportams apsaugoti anglai neištenka karo lai
vų. Jiems labai palengvėtų, jeigu Amerika sutvarkytų 
saugų pristatymą bent tų medžiagų, kurias ji anglams 
parduoda arba skolina. Tuomet anglai galėtų savų jėgas 
koncentruoti kitose srityse. z

ras tik baisesnis užfrontės gy
ventojams, kurie praėjusiame 
kare visgi galėjo būti ramus 
frontui nuslinkus toliau, bet 
bendrai, dargi karo pradžia ir 
tolimesnė eiga, praėjusiame ka
re buvo daug kruvinesnė ir to* 
dėl tas pavojus sugriauti 
donui nei kiek nebuvo mažes
nis, ir jei to neįvyko, tai vien 
vienp orp apsaugos kariųjįįko 
dėka, Kuris įspėjo vokHią min
ti ir turėjo tįek vyriškumo, jog 
remdamasis'vien spėj imu, visgi 
neleido griebtis jokių ypatingų 
apsaugos priemonių Londonui 
gelbėtis.

Didžiausias ginklas buvo 
kantrybė, kaip Ir šiandien, lik. 

I žinoma, skirtingose apys lovose.

Mat, reikalas buvo šitaip.
Vokiečiai1 seniai norėjo su

teikti kokį nors spektaklišką 
smūgį Anglijai, kuri savo salo
se jautėsi labai saugi ir gyve
no normali# prieškariniu gyve
nimu. Vokiečiai keletą kartų 
mėgino pulti Londoną iš oro, 
bet to liiktfl lakstytu vai, palygi
nus su šių1‘laikų, negalėjo dar
gi svajoti kiek nors daugiau pa
žeisti Londoną. Nebūtų pakakę 
nei viso oro laivyno, kad galė
tų suteikti’Londonui bent tokį 
smūgį, kokį suteikia su keliais 
šimtais orlaivių šiandien vienu 
nulėkimu.

Ir vokiečiai, visgi nenorėdami 
praleisti Londono, nutarė jam 
suruošti tokią pirtį iš oro, ko-l 
Idos dąr pąsaųlio istorija neži
nojo.

Tuo tikslu, po didelių pasi
rengimų, vokiečiai sukoncentra
vo Vokietijoje ir okupuotose 
dalyse dargi vienuolika didžiau
sių cepelinų, kurie buvo aprū
pinti ąe tik puikiausiais ir ga
lingiausiais motorais, bet ir di- 
džiausiu kiekiu bombų, kurias 
turėjo numes U virš Londono 
širdies, centro.

Bet nors cepelinų buvo galin
gi motorai, visgi jie negalėjo 
jaustis per daug saugiai virš 
Londono įr jper daug vąrtoli są- 
vo pajėgumą, nes galėjo vėliau 
negrįžti, todėl buvo nutarta 
laukti patogaus vėjo, kuris bu
vo kaip kartas 1917 m. spaliu 
19 d. vakare.

Viskas vokiečių buvo apskai
čiuotą, kądi'sutęjkti jie tik pui
kų smųgį, bet ir taip didelį, jog 
Londonas tai • įrašytų sąvo isto
rijoje kruvinomis raidėmis.

Londonas nenujautė ruošia
mo pavojaus, dargi geriausi an
glą šnipai, veikią užfrontėje, 
nieko apie tai nepranešė, kaip 
staiga minėtą dieną dvidešimt 
pirmą valandą buvo pastebėti 
penki cepelinai į šiaurę nyp 
Londono, nuo tos pusės, pyp 
kurios putė labai smarkus ve
jas-

Cepelinai buvo dažyti šonuo
se juodai, kad tamsiame daugy- į 
ja negalėtų ją pastebėti ir ąr-[ 
tlierljy nušauti.

Bet dargi norint tai padary
ti, nebuvo jokios galimybės, ne? 
geriausios antiorinės patrauko? 
pepasiektų i jų kadangi jie lėkė 
apie 6,000 metrų aukštyje, kur 
buvo be baimės,

Labiaušjkk, nustebino anglus

Lietuvos bolševikai, kiekviena 
proga kartoję apie “nepaprastai 

• gyvenimą,*’ 
bet nieko — vien ramiai žiban- j atėjus raudonosios armijos ma
gios žvaigždės ir keletas žemes- skoliams ir mongolams, dabar 
nių debesėlių, kurie, lyg reflek- staiga pakėlė didžiausią triukš- 
torjų nusigandę, skubėjo vėjo mą, kad lietuvių rašytojai nie- 
vejami iš šiaurės į pietus. ko nebekuriu. Pavarčius sovie- 

Užgeso reflektoriai nieko ne- tinėje Lietuvoje leidžiamus vad. 
suradę, paskendo visas Londo- literatūros ir meno žurnalus, 
nas tamsoje, gyventojai bėgo matome, kad- jų puslapių di- 
slėplis kur galėjo, gi sustingę džiąją dalį užpildo įvairių mas- 
prie armotų kariai laukė naujų kolių straipsnių vertimai apie 
reflektorių danguje, pasiruošę “genialųjį” Leniną ir “dar ge- 
paleisti mirtinas bites dangun niališkesnį” Staliną, Taip pat 
prieš nežinomą priešą.., ° valstybinė leidykla leidžia įvai- 

Buvo baisiai kritiška padėtis: nų Stalino, Kalinino ir kitų so- 
karinjnkai puikiai žinojo, 
jų ar motos vargu pasieks cepe
linus, gi cepelinai, jei jų ne
maža, sudarys daug nuostolių, 
nors buvo visgi keista, kodėl 
jie nuo taip toli užlėkė ir vė
liau tik leidosi link Londono, 
kuomet buvo daug artimesnis 
kelias tiesia linija.

Ir vienas iš aukštųjų karinin
kų paskirtas oro apsaugai vado
vauti, kažkokiu keliu, kas pa
slaptis, kaip bendrai visas žmo
gaus protavimas, nutarė, jog 
greičiausiai vokiečiai užsivažia- 
vo nuo taip toli norėdami du 
tikslu pasiekti: pirma, pasiekti 
Londoną netikėtai, nes pasileis- 
dami vėjui nešti galės nuramin- 
tjn aparatus motorus, antra, 
tuomi sutaupysi kurą grįžti at-1 ruošiamos aiiketos ir t.t

Priėjęs prie tokio daleidimo, 
tuojau padare ir atatinkamas 
išvadas, nors viskas rėmėsi viep 
spėliojimu.

Jis tuojau įsake visoms Lon
dono apsaugos jėgoms — neuž
žiebti nė vieno reflektoriaus, jo
kio žiburio ir nepaleisti jokio 
šūvio. Kantriai laukti, kas be
atsitiktų, nors bombos iš cepe-

Tai buvo drąsus, bet kartų ir 
labai logiškas nutarimas: anuo
tos, jei cepelinai lekia aukštai, 
visvien nieko negali padaryti, 
gi reflektoriai ir dargi bergždi 
armotų šūviai parodys cepeli
nams, jog jie yra virš Londo
no,

Bet kartu buvo ir nepaprasta 
atsakomybė, nes jeigu visgi vo
kiečiams pasiseks kokiu nors 
J)udu orientuotis ir numesti vi
sas bombas, kurias jie vežasi, 
katastrofa bus nepaprasta, tie
siog baisu įsivaizduoti ir tuo 
pat laiku minėtam karininkui 
bus sunku įrodyti, jog visgi bur 
tų buvęs bergždžias darbas į 
juns šaudyti ir šviesti rcflekto* 
riais, nes armotų granatos hm 
tų nepasiekę.

Kuo įrodysi, jei niekas nema
tė kaip aukštai tie cepelinai lė
kė? O gal jie buvo labai žemai? 
Niekas nematė... Bet karininkas 
nutarė savo vykdyti ir laukti, 
kantriai laukti.

Tiesa, buvo ir laiko, dar gar 
Į tutinu momentu buvo* galima 
i mėginti griebtis tam tikrų prie
monių, nes karininkas, davęs 
įsakymą būti kantriems ir ne
sijudinti, neparodyti jokių gy* 
vybės ženklų, buvo daleidęs, jei 
jo spėjime tikras, vokiečių ce
pelinai turi koncentruotis virš 
Watford, šiaurės vakarų dalyje, 
kampe ir leisti? virš Londono^ 
vėjo nešami, senu Romiečių ke
liu, dabartiniu WąUiug Street.

(Bus daugiau)

Naujięnų Pavasarinis 
PIKNIKAS 

Gegužes 25, 1941 
Liberty Darže

jog vietiškųjų “literatų” šlamštą, 
Lietuviškieji leidiniai teužima 
menkiausią vietą. Net dienraš
čiuose retai beužtinkami ’rašl-. 
niai, kurie bent iš tolo galėtų 
pretenduoti į grožinę literatūrą.

Tokios padėties akivaizdoje 
Lietuvos bolševikams kažkaip 
patiems pasidarė nebepatogu 
kartoti nudėvėtas frazes apie 
“meno suklestėjimą.” Todėl da
bar diena dienon pasigauta ki
ta tema: kodėl lietuvių literatai 
nieko nerašo? 
sudarytos visos 
Tačiau lietuvių 
nerašo ir tiek.

Todėl pradėta šaukti rašyto
jų pasitarimai laikraščiuose to- 
|mis temomis rašomi straipsniai,

Kai* 
kurie 'atsakymai yra ‘ganą bu-' 
dingi. Pav„ P. Cvirka, priklau
są? maskoliškųjų okupantų 
padlaižių kategorijai, stačiai pa
statė klausima: “Gal neliko a- 
pie ką rašyti, nebėra temų?” 
Be abejojimo, kiekvienas pado
rus lietuvių rašytojas atsakymą 
į Šį klausimą tikrai turi, Rašy
ti butų apie ką, net dangun 
šauktis reikėtų dėl okupantų 
barbariško siautėjimo paverg
toje Lietuvoje! Tačiau visa tai 
užgniaužta GPU budelių. Todėl 
lietuvių rašytojui nieko kito ne
belieka, kaip pasyviai priešhy 
tis okupacijai ir patylomis iš
lieti savo širdies skausmą kuri
niuose, Rupie dabai; negali būti 
spausdinami.

Tačiau P. Cvirkos tipo išsigi
mėliai ieško kitų priežasčių, ko
dėl rašytojai nutilo. Bet ir ji? 
priverstas pripažinti, kad lietu
vių rašytojų dauguma formavo
si kiloję pasaulėžiūroje, bet ne 
toje, kurią vergiškai garbina jis 
pats. P, Cvirka pareiškė, kad 
Maskva jam buvusi užsakiusi 
išleisti lietuvių rašytojų alma
nachą, tačiau “tik iš poros 
draugų gavom keletą eilėraš
čių.” Matyti, tik pora atsipra
šant literatų sugebėjo nukalti 
eilutes apie Josifą Visarionovi- 
čių. Dar įdomesni L, Dovydė
no pareiškimai. Pasak jo, “esą 
sunku šiuo metu pradėti rašy
ti, nes kyla abejojimų, ar gerai 
ir teisingai bus parašyta.” O a- 
bejojhnųs nesunku iššifruoti l 
ar parašytas dalykas atitiks 
“genialiojo” Stalino generalinei 
linijai... K. Korsakas šnekėjo 
apie UI, kad rašytojai turį ge
rai susipažinti sti stallniškuojų 
“marksizmu?*

šalia literatų tylėjimo temos 
okupuotoje Lietuvoje plačiai 
gvildenamas klausimas apie 
Maskvos dekadą, t. y. lietuvių 
meno pasirodymą Kremlio pa
vėsyje. Kaip jau buvo rašyta, 
iš Maskvos atvykęs Stalino 
tautietis kažkoks Meschetelis 
atvirai" pareiškė, kad “nepoliti
nis menas yra nesąmone”. Tad 
su tokiu staliniŠkai politiniu 
menu dabar rengiamasi Mas-

kvoje pasirodyti. Tąm reikalui 
sudaryta net specialinė komisi
ja, kurion kaipo pirmininkas į- 
eina komisarą tarybos pirmi
ninkas “draugas” M. Gedvilą, 
jo pavaduotojas yra Juodelis, o 
nariais: bolševikų partijos cen
tro komiteto narys Preikšas, 
“tovarišč” Volkov ir Krėvė Mic
kevičius. Išskyrus pastarąjį, 
niekas nežino ką šie “meno ži
novai” turi bendro su menu...

Dar reikšmingas faktas. Ta
me pat posėdyje, kuriame bu
vo paskirti minėti “meninin
kai”, nutarta — per dvi dienas 
įsteigti Vilniuje respublikinius 
liaudies kųrybos namus. Oficio
zas “Tarybų Lietuva” tiems per 
dvi dienas steigiamiems na
mams paskyrė net vedamąjį 
straipsnį, iš kurio seka, kad da
bar okupuotoje Lietuvoje me
nąs išaugs į nematytas aukšty
bes !

Girdi, esančios 
sąlygos kurti I 
rašytojai nieko

Šįvakar Svarbus 
LD.D. 4-tos Kuopos 
Susirinkimas

jo reikės tinkamai

piknikui parendyo- 
Grove, 24 d. rug- 
pradėsime dabar

Svarbu Visiems L.D.D. 
Nariams

Draugės ir Draugai, šiandien, 
penktadienį, gegužės 9 d., įvyks 
Rietuvių Darbininką /Draugijos 
T Kuopos susirinkimas. Šis su
sirinkimas šaukiamas skubotai, 
nes pastaruoju laiku subėgo 
daug visokių svarbių reikalų, 
kurie reikalingi visų narią ap
tarimo bei kooperacijos.

Musų pavasarinis piknikas, 
bendrai su Centraline LSS. kuo
pa, įvyks gegužės 18 d., Liberty 
Grove. Prie 
prisiruošti.

Field-Day 
tas Liberty 
piučio. Jei
prie jo rengtis, tai nieko ne
kenks, todėl pradėkim tuojaus.

Svarbus Laiškai
Turime prisiųstus kelis svar

bius laiškus. Vienas jų nuo De
mokratijos ir Lietuvos Nepri
klausomybės Sąjungos, kuri 
šaukia vidur-vakarinių valstijų 
konferenciją, gegužės 11 d., 10 
vai. ryto, Dariaus-Girėno sve
tainėj.

Beje, jus Drąugės ir Draugai, 
negirdėjot raporto iš vakarie
nės, kuri įvyko kovo 30. Rapor
tas bus išduotas šiame susirin
kime.

Suminėti visus reikalus užim
tų daug ląiko ir brangios vie
tos. Todėl užteks, pasimatysime 
šįvakar, “Naujienų” Name, 1739 
So. Halsted St., 7:30 vakare.

J. K., Sekretorius.

čužeidč Du 
Valdininkus

AURORĄ, UI. — Nelaimėj su 
troku prie vieškelio 50 buvo 
sužeisti du buvę Evanstono val
dininkai, Eugene Sanford, ko
lektorius, ir Henry Penfield, 
buvęs majoras. Abu St. Carles 
ligoninėje.

Netrukus Chicągoj teisėjo 
pareigas federaliam apeliaci
niam teisme užims Sherman 
Minton, iš New Albany, Ind., 
buvęs Indianos senatorius Wa- 
shingtone.

Užvakar prezidentas Roose- 
veltas nominavo jį tai vietai.

♦

*
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KORESPONDENCIJOS
JĮ NUPLAKĖ MOKYTOJOS, BET NE MOKYKLOJ

Springfield, 111.
Springfieldas labai gražiai 

pagerbė p. Antaną Sme
toną ir jo palydovus chL 
cagiečius.

Gegužės 3 dieną, 11:55 ryto, 
pribuvo ant Alton dipo p. An
tanas 'Smetona ir jo palydovai 
chicagiečiai: Lietuvos konsulas 
Petras Daužvardis, Justin Mac* 
kiewich, Anthony Olis, Joseph 
Grisk, Dominick Kuraitis, tei
sėjas John Zuris ir Antanas S. 
Valonis.

Svečius laukė ir pasitiko la
bai skaitlinga lietuvių ir ame
rikonų žmonių minia. Ant dipo 
buvo iškabinta lietuviška ir 
amerikoniška vėliavos. Iš ame
rikonų dalyvavo pasitikime ir

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.

Kuponas ... ""'j
Išmėginti Pasiūlymas 

tLiųuid TILING 1 kenas 35c 
i 1 šepetys ........................ 25c

Vertė, 60c
Viskas už 25c

No Mail Orders

Robertson & Co.
"The Home of Liguid Tilintj”

1342*44 W. Madfsdrt St.1 
5340-42 N. Clark St.

2514 Devon Avė.
434 E. 79th St.

929 Davls SU Evansfon 
904 S. Fifth Ava, Maywood

priėmime šie žymus žmonės: 
Acting Governor Hugh W. 
Cross, State Senator Earl B. 
Searcy, Gol. Clay M, t Donner, 
majoras Kapp, Monsingnor Ta- 
rrent, p. Gottschalk, president 
of the Mid-day club, Judge L. 
E. Stone, miesto komisionie- 
rius Mr. P. Darling, William 
Yates, John A. ,Wieland, State 
superintendent of public in- 
struction, ir daugelis kitų. Lie
tuvių klebonas S. O. Yunker 
irgi per visas iškilmes dalyva
vo ir prisidėjo prie surengimo 
priimtuvių. P-as lSmetona va
žiavo atvirame automobilyje. 
Su juo sėdėjo miesto majoras 
J. Kapp ir lietuvių kunigas S. 
O. Yunkeris. Pirmiausia va
žiuota į State kapitelių. Potam 
į Leland kotelį ir čia per Mid- 
day^ Luncheon Club buvo pa
rengti pietus. Pietų susirinko 
apie 200 žmonių. Žinoma, di
džiuma buvo lietuviai. Laike 
pietų ^pirmininkavo Lieutenant 
Governor Cross. Programo ve
dėjom buvo Arthur H. Gott
schalk, president of the Mid 
day Club. Svetainė buvo iš
puošta lietuviškomis ir ameri
koniškomis vėliavomis.

Pirm perstatant įkalbėti pre
zidentą A. Smetoną, St. Vin- 
cent De Paul bažnytinis jaunų 
lietuvaičių choras gražiai su
dainavo tautiškus Amerikos ir 
Lietuvos himnus. Antanas Sme
tona kalbėjo anglų kalba. Jis 
sakė, kad per ilgą ip sunkią 
daugelio metų kovą Lietuva 
buvo įgijusi nepriklausomybe 
ir per 22 metus savo nepriklau
somybės gyvavimo buvo daug 
pažengusi pirmyn. Įstatyta ir 
pagražinta miestai ir kaimai, 
Žemės ūkis pagerintas. Pasta
tyta daug gražių mokslainių, 
Vaikučiams moksJas* r privalo* 
mas. Pristatyta fabrikų, priau
ginta gražių gyvulių. Buvo tai* 
somi keliai ir tiltai. Gražinami 
namai ir t. t. Lietuvoje gyveni-

mokytojos pasikeisdamos smarkiai nuplakė, Jis buk su viena Jų buvo išėjęs ant 
“deito" ir valiau pasiskundusi savo sužadėtiniui, esą buk, Candwell netinkamai 
apsiėjęs. Tas sužadėtinis plakimą ir buk surengęs,

organizacijų padėjo negeisti
noms aplinkybėms plėstis.

Qroąernių biznyje yra ge
ras pavyzdys, kaip paskiri 
krautuvininkai gali atlaikyti 
grandinių krautuvių konku
renciją ir pasilikti binyje. Tai 
yra grupė krautuvių žinomų 
kaip Midwest Stores, kurių 
šiandien esama daugiau nei 
500. čia mes turime koopera
tinę organiaciją groserių, ku
rie yra savininkai ir patys 
operuoja didelį savo sandėlį 
ir paskiras savo krautuves ir 
lkui>ie, kajp vienetas, veikia 
pirkime ir pardavime maisto 
reikmenų. 

4. ■

Kai kitos grupės binierių, 
parduodančių smulkmenas, 
padarys tą patį, ką padarė 
Midwest Stores kooperatinin
kai, tuomet mes galėsime ti
kėtis geresnės padėties. Kai 
visuomenė turi pasekmingus 
paskirus biznierius, tai ji

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
AMtOTM

Prudential Ins. Co. of America 
175 VV. Jackson HAR. 2504 

Home Office New«rk. M. J.
4432 S. Californta Avė. Lai 4771

Kerokite Lietuvišką
Žyduką,

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.—WHOLESALE
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.

f—■! I II I III

FOR NEW

PACKARD - CHRYSLER - PLYMOUTH

BALZEKAS MOTOR SALES
“U VVILL LIKĘ US”

mas žmonių gerėjo, lietuviai 
kulturėjo, Bet štai užstoja dik* 
tatoriško barbarizmo laikotar
pis. Visokios valstybinės sutar
tys ir žmoniškos tiesos ir lais
vės sunaikinama. Visur viskas 
griaunama ir grobiama. Ilgų 
metų žmonių triūsas ir kultū
ros paverčiamos niekais. Lietu
va su Stalino ir Hitlerio valsty
bėmis irgi turėjo sutartis. Bet 
tai kas iš to. Birželio 15 d. 
1940 m. Stalino raudonieji bar
barai įsiveržė Lietuvon. Po ke
lių dienų Estijon ir Latvijon. 
Baltiko valstybes užgrobė ir 
tuoj jas nuteriojo. Nieko neli
ko, — nei turtų, nei žmonėms 
laisvės. Dabar eina ten ižąurus 
žmonių apiplėšimas, rusinimas, 
kankinimas ir žudymas. Tūks
tančiai žmonių nežinia kur iš
vežami. Tas laimingas, kas dar 
suspėjo pabėgti. Per kankini
mus išsukinėjama žmonėms 
rankos, kojos. Išlaužiami pirš
tai. Bet pabėgusiems irgi bėda, 
— reikalinga pagelba. Girdi, 
visa 'viltis jumyse', brangus 
amerikiečiai. Jus šelpėte nelai
minguosius ir nukentėjusius. 
Per pasaulinį karą prezidento 
Wilsono valdžia gelbėjo Lietu
vai išgauti nepriklausomybę, 
Turime vilties, kad ir dabar su
silauksime pagalbos iš jūsų.

Užkariauta yra jau 200,000,- 
000 žmonių. Jie tiek žmonių 
nelaisvėje ir vergystėje negalės 
išlaikyti. Taipgi yra vilties, kad 
demokratiškos šalys, Anglija ir 
Amerika pagaliau ir šį karą lai
mės.

Lietuviai yra tvirti ir kant
rus žmonės, geri kovotojai už 
savo laisvę. Todėl yra vilties, 
kad ir vėl busime laisvi.

Į TurtasVirš$5,500,000.00 Į
I Apart Apsaugos, Turime (M r n nnn n n Į 
j ATSARGOS FONDĄ ViršOvJUjUUU.UU j

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų
Į . * MOKAME DIVIDENDŲ 3V2% =

and
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: LOAN ASSOCIATlONof Chicago 
I JUSTIN MACKIEWICH, Pres.
i 4192 Archer Avenue
i VIRginia iltį

Karas Europoje
1 Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasaulio 

įvykius, tai skaitykite “Naujienas”.
“Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite “Naujienas” šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant ChL 
cagą), |6.00. Chicagoj e ir Europoj 00.
Mouay Orderį ar čekį siųskite:

“NAUJIENOS”
1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS
Susipažinimui kopiją pasiųsime veltui, 

linini w......

Po užkandžių ir prakalbų p, 
A. Smetona nuvyko atlankyti 
katalikų viskupą Griffith. Po* 
tam skaitlinga virtinė automo
bilių važiavo paroduodama 
gatvėmis į prezidento Linkol* 
no namus ir į Oak IVdge L;n* 
kulno kapo atlankyti. Varde 
Lietuvos ant kapo buvo uždė
tas gėlių vainikas, Sugrįžę į Le
land hotelį, apie 2 valandas p, 
A. Smetona praleido su lietu* 
viais. Čia irgi turėta užkan
džiai, dainos, prakalbos, pasi
kalbėjimai ir . pasisveikinimai, 
Musų Springfieldo majoras 
John Kapp pakvietė visus lie
tuvius sustoti į vieną pusę sve* 
taiuės ir iš eilės ateiti ir pasvei* 
kinti savo senos tėvynės prezi
dentą. Sakė, kad tai pirmas iš 
Europos per barbarus užgrobtų 
kraštų prezidentas Antanas 
Smetona atsilankė į Springifel- 
dą. Majoras gražiai pakalbėję 
apie lietuvius ir pranešė, kad 
gegužės 25 dieną, 7 valandą va* 
karo, Ęagles svetainėj, 401 N, 
6th street? įvyks visų Sprmg* 
ficklo lietuvių pasinis mitin* 
gas, ir kalbės iš Chicagoš Lię* 
tuvos konsulas p. P. Daužvar- 
dis Lietuvos reikalais,

Kąip 6:18 vaRaro miesto ma
joras J. Kapp Ir kun. O. S. 
Yunkeris sykiu su p. A. Sme*.- 
toną atvažiavo į Alton dipo, ly
dimi daugelio lietuvių ir ame
rikonų. čia nuoširdžiai atsisvei
kino ir išvažiavo į Chicago.

Yra vertą padėkoti visiems 
tiems amerikonams, kurie taip 
gražiai Lietuvos prezidentą pri
ėmė ir pagerbė. Ypač didele 
pagarba ir ,kreditas priklauso 
miesto majorui, p, John Kapp, 
Amerikonai iš kitur atvykusius 
svečius čia visada gražiai mo
ka priimti.

Dar apie Smetoną. Atrodo 
lietuviško tipo žmogus. Taipgi 
jau pusėtinai apsenęs. Pasikal
bėjime atrodo nuoširdus ir ne
puikus. Kalba lėtai ir manda
giai. —V. černauskaSf

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Australijos premje

ras Kanadoj
0TTAWA, Kanada, geg. 7 d. 

— Australiją premjeras Men- 
zies laimingąjį- pasiekė Kanadą 
ir rengiasi aplankyti Jungtines 
Valstybes.

Menzies ąpĮąnkys aviacijos 
mokyklas Kąipidoj, nes jose 
mokosi gana^įdidokas Australi
jos lakūnų skaičius, Vėliau 
Menzies atvyks į Washingtoną 
ir tarsis su . prezidentu.

---- prr—----- -  

Užmuštas nacių prie
šas Simon

WASHINGTON, D. C., geg. 
7 d. — šiandien patirta, kad 
lapo užmuštas vokietis Hein- 
rich Simon, kuris buvo didelių 
Vokietijos laikraščių redakto 
rium ir nacių priešu.

Simon buvo priverstas pa
būgti iš Vokietijos 1934 me
tais. Jis užmuštas labai smar
kiu smugiu .j galvą,

Policija atsidėjusi ieško mir
ties kaltininkų. Manoma, kad 
jį užmušė Hitlerio agentai,

Rengia Motinų 
Dienos Parengimą

Įvyks Sekmadienį, Syrenos 
Salėje

Motinų Dienai puikų koncer* 
lą ir šokius rengia Lietuvių 
Brighton Parko | Moterų Kliu* 
bas, eekm., gegužės 11 dieną, 
Syrenos svetainėj, (2-ram auk* 
šte), 4270 S. Archer Avenue. 
Pradžia 5 vai. vak. Programas 
7 vai. Įžanga 25c.

Programas bus įvairus ir pri* 
taikytas tai dienai. Dalyvaus 
Suvalkiečių choras, Moterų Kai* 
miečių grupė, šokikių grupė. 
Mergaičių dainininkių grupė ji’ 
Lietuvių Jaunuolių Balalaikų 
Orchestras. Kalbės P. Norman* 
taitė. Dainuos ir Sesučių Du
etas.

Kviečiame lietuvius atsilan* 
kyti ir linksmai laiką praleigtl 
su mumis.

Komisijai
A. Zabukicnė
M. Carter
A. Sachauskienė
A, Marksienė m.
M. Schultz.

Pirkite tose krautuvėse, ku* 
rios garsinasi ‘“NAUJIENOSE’’

Paskiri smulkmenų 
vaisbininkai!

Paskiri smulkmenų vaisbi
ninkai sudaro musų šalies biz
nio sekciją, kuri yra labai 
svarbi. Ekonominė šalies is
torija rodo, kad didžiausias 
progresas buvo atsiektas ir di
džiausias gerbūvis turėta kai 
smulkmenų biznis radosi pas
kyrų vaisbininkų rankose.

Paskutiniaisiais metais vy
ko pakitėjimai, šiuo laikotar
piu krautuvių grandinių orga
nizacijos didėjo, o skaičius pa
skirų biznių mažėjo. Mes taip
gi žinome, kad sakytuose me
luose turėjome depresiją. Su
prantama, depresiją neiššau
kė vien kalbama pakaita. Bet 
augimas grandinių krautuvių

tarpsta, nes tokie biznieriai 
yra labai svarbus veiksniai vi
suomenės klestėjime. Papras
tai jie yra savasties valdyto
jai ir moka savo dalį taksų, 
jie dalyvauja visuose visuome
nės parengimuose ir yra užin- 
teresuoti savo kaimynų gerbū
viu.

Natūraliai jie yra patyrę 
vaisbininkai ir teikia kostu- 
meriams geriausią galimą pa
tarnavimą. Pavyzdžiui, Mid- 
west Stores yra visi moder
nus, gerai įrengti ir pilni rei
kmenų. šitose krautuvėse ko- 
stumeriai randa pilną pasirin
kimą puikios rųšies maisto 
reikmenų ir groserių pigiau
siomis galimomis kainomis. 
Visuomenė turėtų paremti 
paskirus vaisbininkus savo 
apylinkėse. Ji iš to turės nau
dos įvairiais budais,

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

and LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS, 8«c.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

f- ...... 1. ......................\
Sieniniai popieriai, ma 1 i a v o s, 
aliejai, automobilių įrankiai, pei
liai ir namų reikmenys, taipgi 
plumbingas ir elektros prietaisai

PEOPLES
Hardware & Paint Co.

SUTAUPOTE DAUGIAU
’t , .f>>i, ■ ’

’ KAI5A PERKATE PAS “MIDWEST STORES”!
MUSŲ PRODUKTAI GERIAUSIOS KOKYBĖS 

IR MUSŲ KAINOS VISUOMET ŽEMOS!

IŠPARDAVIMAS! PENKT. IR ŠEŠT., GEGUŽES 9 ir 10

“MĮDWEST” Puikiausios Kokybės Visokiems Reikalams

MILTAI ’ “ 't: 69c
“FAIRLAWN” GRYNA
Tomaičių Catsup 14 unc. būt, g už 19*
“MIDWEST” PUIKIAUSIOS KOKYBĖS 
DELUNE KAVA Vak. pakuota sv. ken. 250

šv. pak.n 23c
maž. pak............. 2 už 17c
50 arbat. maiš...... .pak. 45c

“SARATOGA” SPICY CONDENSED~
Tomaičių Sriuba 10 unc, ken. 2 už 9£
“MIDWEST” Barllctt Kriaušės No. 2 ken. ~
“MIDWĖŠT” Bulter Pupos No. 2 ken. 2 už 21ę 
“MIDWEST” I’iaustyli Burokai No. 2 ken. 2 už 19<t

LIPTON’S” Arbata

“LIBBY’S”
CORNED BEEF
HORMEL PRODUKTAS
SPAM Mėsa Visokiam Naudojimui 12 unc. ken. 27^
PUIKUS FLORIDA VALENCIA
GRANDŽIAI did. 176 mieros tuz. 25*

12 unc. ken. 23*-

PUIKUS CALIF. CITRINOS 360 mieros tuz.
NAUJI RIPIKAI 2 pund.~504;
Syioži Žali Ąaparagai sv, pund. 5^
“OLD ENGLISH” pt. ken. 39*
"GOLD DUST” 2 maži 9c did. pak. 17£
“LUN” Prausimosi Muilas 3 už 170

y'jy. n t-u _______

HLUXn Muilo Trupiniai maž. 9c did. pak. 210 
did. šmot. 3 už 120

2 did. pak. 390 
sv. pak. 170 
6 pak. 20£

■■ f.' -yr.i".v.1 .......

G” MUILAS
“OXYDOI.” '

'..r

3 maži 17c
“Big Kerbei”' l’aiįKSfiiamš’Sėklos

ic'IŠPARDAVIMAS —'PIRK KETURIS ROLĖS už 20c 
IR GAUKIT EJJTRA ROLĮI Už 1c 

“NORTHERN” Visos. 5 rolės 21 * 
BATHROPM TISSUE_____________________________________

MES PRIIMAM ORANDŽINES IR MĖLYNAS STAMfĄS 
I'IIIIPUI" um'll I f įlipi"'.*........... ... . ...... I w »

$100 DYKAI Kas Savaitę. Taupykite Musų Kuponus

PIRK UŽ MAŽIAU IŠ

MIDWEST STORES
500 Nepriklausomų Apylinkinių Krautuvių

M

1901 WEST 47th STREET 
Tel. LAFayette 4139

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

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

Phone LAFayette 5824

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Šaukit Tel. VICTORY 0066

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

420 W. 63rd 8L 
Tel. ENG. 5883-5840

------- —-------------------------- ■->
SVEIKATOS KLINIKAS

TONSILUS Rfi
Išima UŽ .................... I O.UU
PRABUVIMAS $5*0,00
RAUDONGYSLIŲ C J) E 
Išėmimas ir Ligon. few«W
REUMATIZMAS C O flfl 
Greita Pagelba ....... fc-VV

GYDO VISOKIAS IJGAS
Ekzaminacija $4 flO
ir v^ist*1! ............  ■ •
DOUGLAS PARK IIOSPITAL 
1900 So. Kedsie Avė. Chicągo

Garsinkitės “N-nose’:
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Rinkimai Fordo 
Dirbtuvėse
Gegužės 21

DETROIT, Mich. — Federa- 
lė darbo taryba paskyrė gegu
žės 21 dieną rinkimams Fordo 
bendrovės River Bouge ir Lin
coln dirbtuvėse, kur dirba apie 
90,000 darbininkų.

Jie turės pasirinkti atstovu 
kolektyvėms deryboms su kom
panija, CIO Auto Workers uni
ją ar Amerikos Darbo Federa
ciją, arba nei vieną nei kitą.

Streikas Uždarė 
Allis-Chalmers 
Dirbtuve LaPorte

Darbininkai Reikalauja 
Pakelti Algas

LaPORTE, Irid. — Streikas 
uždarė vietinę Allis-Chalmers 
Manufacturing Company dh fo
tu vę, kurią valdo ta pati Allis- 
Chalmers kompanija, kuriai pri
klauso ir garsioji dirbtuvė West 
Allise, Wis.

Streikuoja apie 950 darbinin
kų, CIO ūkio mašinų unijai va
dovaujant.

Derėjosi 9-ias Savaites
Unija reikalauja pakelti dar

bininkams algas. Ji sako, kad 
su kompanija derėjosi psr de
vynias savaites, bet ji nesutiko 
nei algų pakelti, nči sutarties 
pasirašyti.

John G. Finch, dirbtuvės vir
šininkas, atsisakė duoti pareiš
kimą apie kompanijos pozici
ją-

Statys 9 Naujus 
Triobesius Karo 
Stovykloj

ROCKFORD, III. — Karo de- 
partamentas autorizavo staty
mą 9 naujų triobesių Camp 
Grant stovykloje. Tam tikslui 
paskyrė $150,000.

Vienam name bus įrengtas 
teatras, kitam mokykla, o ki
tuose — kalėjimas, gaisro sto
tys, koplyčios ir naujokų pri
ėmimo centras.

Šuo Mirtinai Sukan
džiojo Šeimininkę

ROCK ISLAND, III. — 80 
metų Margaret Camagjian per 
keletą metų turėjo mažą terrier 
veislės šuniuką. Užvakar jisai 
ją užpuolė ir taip sunkiai su
kandžiojo, kad moteriškė pasi
mirė.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3faljn Jf. Cubeikisi
SENIAUSIA IR DIDŽtAUStA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Tel. YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Avė, 
4447 South Fairfield. Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727 
KOPLYČIOS VISOSE 
CHICAGOS DALYSEDyKai

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

Su POVILU ŠALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai

Jis Dabar Patapo Nr. 36, 114, 611 J. V. Armijoje

NAUJLENŲ-ACME Telephoto
Didysis Hank Greenberg (vidury, šviesioj eilutėj), Detroito Tigrų beisbo

lo žvaigždė, priima ištikimybės priesaiką indukcijos centre. Uždirbęs po suvirš 
$4,000 į mėnesį, jis dabar turės pasiten tenkinti $21, kuriuos jam mokės Dėdė 
Šamas.

Bendix Darbininkai 
Žada Streikuoti 
South Bende, Ind.

Valdžia Prašo Gamybos 
Nesustabdyti

SOUTH BEND, Ind. — CIO 
Auto Workers unija ir Bendix 
aviacijos dirbtuvė šiame mie
ste pranešė darbo departamen 
tui, kad čia gali kilti streikas, 
nes “abi pusės negali susitarti 
dėl naujos sutarties”.

Bendix dirbtuvėje dirba apie 
8,100 darbininkų.,.( Ji gamina 
įvairias labai svarbias dalis ka
ro lėktuvams.

Ginčas Washingtone
Darbo departamentas ginčą 

perdavė ginklų darbo tarybai, 
kur jis bus svarstomas gegu
žės 12 d.

Vyriausybė kreipėsi kaip į 
uniją, taip ir į kompaniją ne
sustabdyti darbo dirbtuvėse, ir 
toliau vesti derybas.

Svarbiausia nesusipratimo 
priežastis yra unijos reikalavi
mai algas pakelti.

Kalifatai
Chicagoje

Gėrimai ir 
Pašalpa

G. M.-CIO Vis Dar 
Nesusitaria

Laukia Streiko

CIO Grasina Streiku 
Ir Hudson Autom.
Dirbtuvėje

WASHINGTON, D. C.—Spe- 
ciaįė darbo taryba ginklų pra
monėms svarsto General Motors 
ir CIO Auto Work.ers ginčą dėl 
naujos sutarties jau nuo gegu
žės 1, bet vis dar nepajėgia su
vesti abi puses uprie susitari
mo. A.
G. M. Nenori Kelti Algų 10c.

Washingtone .spėliojama, kad 
beveik 'visose :GĮy M. dirbtuvė
se iškils streikas, kuris gali už
trukti gana ilgą laiką.

Kompanijos viršininkai yra 
griežtai nusistatę prieš unijos 
•reikalavimą pakelti algas 10 
centų valandai ir duoti CIO iš
imtiną pripažinimą G. M. dirb
tuvėse.

Reikalauja Algas Pakelti 
15c. Valandai

Pranašauja “Kad U.S. Pagalba 
Sumuš Hitlerį”

Vakar po pietų penkių die
nų vizitui Chicagoje ir vidur- 
v ^karinėse valstijose atvyko 
Loidas Halifax, Didžiosios Bri
tanijos ambasadorius Washing- 
tone, ir jo žmona.

Viena komunistų organizaci 
ja, “Youth Committee Against 
War” vakar vakare pikietavo 
Drake viešbutį, kuriame Ilali- 
fax’ai yra apsistoję, ir kur va
kar vakare jisai kalbėjo apie 
Anglijos prospektus karą lai
mėti.

Halifax pakartojo įsitikinimą, 
kad Hitleris bus sumuštas su 
Jungtinių Valstijų pagalba, “jei 
ši šalis duos užtektinai tos pa
galbos ir greitai”.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

LIETUVIAI

Blaivininkų organizacija, E- 
vanstone, surinko skaitliu ų, 
kurios parodo, jog “amerikie
čiai daugiau išleidžia gėrimams 
negu nelaimingų žmon ų šelpi
mui”.

Nuo 1933 metų amerikiečiai 
išgėrė 13 876,016,056 galionų 
alkoholinių gėrimų, ir už juos 
sumokėjo $23,751,452,677, o 
tuo tarpu pašalpos reikalams 
per tą laiką išleido $20,2*10,- 
515,357.

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir nagai sutarti.
Ofiso Tel.
Namų Tel.

PROSPECT 6737 
VIRGINIA 2421

DETROIT, Mich. — CIO Au
to Work.ers unija įteikė įsta
tymų reikalaujamą perspėjimą 
Michigano darbo departamen
tui, kad ruošiasi skelbti strei
ką Hudson Motor Car dirbtu
vėse, kuri gamina automobilius 
ir lėktuvų dalis.

• Pranešime unija sako, kad 
reikalauja pakelti 
8,500 darbininkų 
landai.

Hudson dabar
amunicijos dirbtuvę, 
dirbs apie 7,000.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijosį 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

algas visiems 
15 centu va- v

stato didelę
kurioje

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
TŠ RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros1 prietaisus. r

Ofisas ir Laboratorija 
1034 W. 18th St., netoli Morgan St 

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Diena 

ir Naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

ANTHONY B. PETKUS
Phone GROvehill 0142

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

J. LIUTKEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

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

Telefonas YARDS 1419.________________

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

YARds 1138
YARdfl 1139

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East l»8th Street TeL Pullman 1270

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

.Skelbimai Naujienose 
luoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujien- s 

n and i r. (ros

Sako. Moterys Džiu- 
rėse Nelegaliai
Tarnauja

MACOMB, III. — Willianr M. 
Bardens, apskričio teisėjas Mon- 
mouthe, III.; išnešė nuosprendi, 
kad moterys neturi teisės būti 
apskričio teismų džiurėse.

Nuosprendį paremia smulkiu 
techniškumu.

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT

LIETUVIS

Dr. F. Pulsuoki LeVan 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai diena.
Phone MIDWAY 2880

89 METŲ AMŽIAUS
— BET DRĄSI

CENTRALIA, III. — Sulau
kusi 89 metų amžiaus, Mrs. 
Polly Stonecipher gavo ypatin
gą dovaną nuo savo anūko, 
Jesse. Jisai ją pavažinėjo lėktu
ve. Niekad savo gyvenime ne
buvo palikusi žemės. Skraidyti 
jai labai patikę.,

Susilaukė Kūdikio 
Eleveiteryje

GRAND RAPIDS, Mich. — 
Garnys aplankė Mrs. John H. 
Helmholdt ankščiau negu ji ti
kėjosi. Ji pagimdė 6 s v. 10 un
cijų kūdikį važiuodama elevei- 
teriu į savo kambarį ligoninėj.

Mano 20 metą 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

Tel. YARDS 3148
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.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

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.
3KAINA 15 CENTŲ

Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:

NAUJIENOS
1739 So .Halsted St., 
Chicago, I1L •

Vardas ------------------- ...---- _

Adresas ....... ............. .................

Miestas ______ ___ t________ ,

__ :________ .__  j
fc-----A- - --- -----  d . _i

Naujienų Pavasarinis
PIKNIKAS

Sekmadienį,
Gegužės 25, 1941

I « I | I I

LIBERTY DARŽE 
Willow Springs, III.

' : 11

Dr. Karį Nurkat
(NURKAITIS)

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

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

Yards 3089

DR. STRTKOL’TS
Gvdytoias ir Chirureras
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nūn 6 iki P 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Tel.: YARDS 47R7 

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’F
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

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

Dentista?
4740 SO. ASHLAND AVENUE

(Virš Anties Candies krautuvės) 
ŽEMOS KAINOS 

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

ADVOKATAI

DR. BRUNO J.
ZTTRRTCK’AS 

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

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

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekrrtadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Tel. HYDE PARK 3395
Dr. Susanna Slakis

Moterų Ir Vaikų Ligų Gydytoja 
Dabar priiminės ligonius, namuose 

6733 S. Crandon Avė.
Vizitai sulig sutarties 

(išskiriant trečiadieniui ir Įeita.)

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALnmet 8877

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

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

3149 SO. HALSTED STREET
VIOtary MTO
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Penktadiert., gegužes 9,1041 NAUJ1BN0S, Chicago, UI.

štai Pirmas Šių 
Metų Piknikas!
Kas Pasiskubino Jį Rengti? -— 

Kunigaikščio Mindau gi o 
Draugija No. 1!

Lietuvos Kunigaikščio Min- 
daugio Draugija nori, matyt, 
pateisinti tą No. 1, kuris figū
ruoja jos varde.

Pasiėmė šįmet piknikų rengi
mo pirmenybę, ir jau šį sek
madienį rengia išvažiavimą Li
berty Grove darže, prie Willow 
Springs ir Old German Church 
Road, | šiaurę nuo Archer 
avenue.

Draugija darbuojasi Town o f 
Lake, ir nuoširdžiai kviečia “to- 
leikiečius” skaitlingai piknikan 
suvažiuoti.

Parūpins Kelionę
Kas neturite transportacijos, 

susirinkite apie 12-tą prie G 
Stakausko salės, 4600 S. Marsh- 
field avenue. Ten bus trokas. 
kuris nuveš ir parveš už 25c.

Draugija gegužės 11 d., pra
deda naujų narių vajų, kurio 
metu priims narius be įstojimo 
mokesčio. Vajus pasibaigs rugp. 
17. A. M.

Išvyko Į Black Hills, 
YeHowstone Parką

Iškilmingai Apsivedė Elena 
švelnls—William Janas

Po iškilmingų vestuvių gegu
žės 4 d., “medaus mėnesiui” į 
Black Hills, Dakotoj, ir Yellow- 
stone Parką išvyko pp Elena 
ir William V. Janai.

Jaunoji yra buvusi p-lė Elena 
švelnis, duktė pp. F. švelnių, 
502 West 81st Street, o jau
nasis — sūnūs p. Katherine Ja
nas, nuo 5026 South Kilpatrick 
avenue.

Vestuvių puota įvyko Faubel 
valgykloj, 81st ir Ashland, o 
viešos svečių "'•priimtuvės Da-. 
riaus-Gireno salėje.

Jaunavedžių svitą sudarė: 
Aldona Bružas, Josephine Sa- 
čauskas, Liliian Bakas, Steiki 
Brazaitis, George Janas, Frank 
Švelnis Jr., Harold Schenk ir 
Emil llunliks.

Šliubą jaunavedžiai priėmė 
Marąuette Parko bažnyčioje. 
Visokios jioms laimės!

B.

JUOZAPAS 
STANISAUSKAS

GyV. adr. 4431 So. Wood St.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 27 d., 9:20 vai. vaka
ro, 1941 m., sulaukęs pusės 
amž., gimęs Lietuvoj, Taura
gės apskr., Laukuvos parap., 
Dargalių kairųe.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Marijoną, po tėvais 
Žigaitę, 2 sūnūs Charles ir 
Peter, dukterį Oną ir žentą 
Leo Gustas ir dukteris Mari
joną ir Petronėlę, 2 pussese
res: Magdaleną įr Oną Bra
zauskienę, daug kitų giminių, 
draugų ir .pažįstamų, o Lietu
voje 1 seserį.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu- 
deikio koplyčioj, 4605 South 
Hermitage Avė. Laidotuvės 
įvyks pirmad., gegužės 12 d. 
8:30 vai. ryto. Iš kopi, bus 
nulydėtas į šv. Kryžiaus par. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge- 

Į dulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapines

Visi a. a. Juozapo Stani- 
£ šausko giminės, draugai ir 
a pažįstami esat nuoširdžiai 

kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam .paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikini
mą. Nuliūdę liekame: žmona, 
Dukterys, Sesuo, žentas, Pus
seserės ir Giminės.

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

Willo-West Daržo 
Atidarymas

Sekmadienį, gegužes 11 d., 
įvyks Willo-West daržo atida
rymas. Bus gera muzika ir gar
dus užkandžiai. Dovanoms yra 
skiriamas paršiukas, paltis la
šinių ir didelis suris*

Kalbamo daržo savininkai 
yra ponai Butchai, malonus ir 
draugiški žmonės. Jie kviečia 
visus savo draugus, pažįstamus 
ir šiaip visus gerus žmones į 
pavasarinį pikniką, kur bus 
smagu kelias valandas tyrame 
ore praleisti.

Kalbamas daržas yra netoli 
Willow Springs iRd. Įnrie Ger
man Church Rd. (seniau 83rd

Jaunieji Krikščiūnai 
Floridoj; Apsigyvens 
Hartforde, Conn.
Iškilmingai Apsivedė. Chicagoj 

Balandžio 16-tą

Dr. E. Krikščiūnas su savo 
jaunąja žmona p. Pearl Saks 
Krikščiūnienė šiomis dienomis 
leidžia “Medaus Mėnulį” Flo
ridos valstijoje. Po poros sa
vaičių jaunoji pora grįš su 
daktaro tėvu Packardu į Hart
fordą, Connecticut, kur šis 
jaunas dentistas tik šį rudenį 
pradėjo praktikuoti.

Vestuvės B ai. 26
Jų vestuvės įvyko balandžio 

26-tą dieną Marąuette Parko 
parapijos bažnyčioje. Jauna
vedė baltai apsirėdžiusi, o pa
mergės su šviesiai mėlynomis 
sukniomis padarė gražų pava
sarinį įspūdį.

Apie 6-tą valandą vakare, 
suvirsimi du šimtai svečių sti- 
siripko į Libęrty svetainę, ties 
817 E. 92nd gatvėje, Daktaro 
tėvai Povilas ir Leokadija 
Krikščiūnai draugiškai priėmė 
visus svečius ir iškilmingai 
vaišino visus prie gražiai pa
puoštų stalų. Šokom ir links
minomės jaunųjų vestuvėse iki 
4-tos vai. ryto.

Praktikuoja Connecticute
Daktaras Ed\vard Krikščiū

nas yra vienas iš laimingiau
sių musų jaunimo. Jo tėvai 
Povilas ir Leokadija išleido jį 
mokintis dentisterijos North- 
yvestern Universitete. Baigęs 
mokslą, jie leido savo sunui 
važiuoti į New York miestą, 
kur Edwardas dirbo Lennox 
Hill ligonbutyje kaipo dentis- 
tas-rezidcntas.

Pargrįžus po metų laiko ir 
po keleto savaičių atostogos, 
tėvai sunui įrengė modernišką 
ofisą su vėliausios mados įtai
sais Hartforde, Connecticut.
Buvo Daug Žymių Lietuvių
Dabar po septynių mėnesių, 

Krikščiūnai sunui surengė di
džiausias gražias vestuves, ku
riose dalyvavo daug žymių lie
tuvių veikėjų ir profesionalų.

Tuoj po iškilmių daktaro 
geroširdies tėvai davė jauna
vedžiams šeimos automobilį 
važiuoti į Floridą.

Ar ne laimingas musų jau
nimas šiandiena turėti tokius 
gerus, nuoširdžius tėvus?
Linkiu laimės jaunavedžiams 

taipgi ir tėvams.
—Draugė

Lietuvių Tautinė 
Katalikų Bažnyčia

Kiekvieno sekmadienio pa
tarnavimai:

Vaikams sekmadienio mo
kykla 9 vai. ryto.

šventos mišios ir pamoks
las lietuvių kalba 10 vai. ryto.

Draugiška sueiga 11 vai. 
priešpiet Milda svetainėje^ 2-c 
aukšte 3140 So. Halsted St.

Visi kviečiami atsilankyti.

Pulitzer Laimėtojai

NAUJIENŲ-ACME Telophoto
Robert E. Sherwood (vir

šuj), dramaturgas, gavęs 
Pulitzer premiją už 1940 
metų geriausią Amerikos 
scenos veikalą, “There Shall 
Be No Night,” ir Westbrook 
Pegler, garsusis kolumnistas, 
gavęs laikraštininkystės pre
miją.

Sportas
ŠIANDIEN RITASI BILL 

BARTUSH
Šiandien vakare pirmą kartą 

Roselande risis visame pasau
lyje išgarsėjęs lietuvis Bill Bar- 
tush. Risis Jis Venecian Hali, 
139 East Kensington St. ,

Didelė dalis pelno nuo risty- 
nių yra skiriama fondui, kuris 
rūpinasi Lietuvos pabėgėlių šel
pimu. Be Bartusli, risis visa ei
lė pasižymėjusių ristikų.

f'    ' ' '.   

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

\....................... ■ ,, ...........................
9

Atidaro Medžiojimo 
Sporto Reikmenų 
Krautuvę

Panteonai įsigijo Didelį 
Biznio Namą

A. L. Paulsonas, kuris gyve
na su savo žmona Anna gra
žioje rezidencijoje 5427 So. 
Sacramento Avė., šiomis die
nomis nusipirko didelį, moder
nišką bizniavą namą ties nu
meriu 2614 W. 59th Street.

Kadangi drg. A. Paulsonas 
yra geras ir patyręs laisniuotas 
“gunsmith”, apart to yra spor
tininkas ir medžiotojas, tai jis 
čia atidarys “Gun Shop and 
Sporting Goods” krautuvę.

—Steponas

Sužeidė Tris 
Ugniagesius

T0WN OF LAKE. — Adre
su 4556 South Laflin street> bu
vo kilęs gaisras senų daiktų san
dėlyje, kuriame buvo sužeisti 
trys ugniagesiai, Robert O’Gra 
dy, James J. White, ir Matthesv 
Hoffman, iš Bridgeporto, 542 
West 33rd.

Nuostoliai siekia $6,000,

Garsinkites “N-nose’

Sekmadieni 
“Rožių-Lelfjų” 
Vakaras

18 APYLINKĖ. — Rožių ir 
Lelijų kliubas praneša $ kad jo 
artistai Šį sektnadiėtiį išpildys 
puikų vaidinimą “Estera” Die
vo Apveiždos parapijos salėją 
18th ir Union avenue.

Vakaras prasidės 5 v.v^ o 
įžanga 25(h

Programa dalyvaus ir Kliubo 
choras. P-a Ona Lukošienė kvie
čia 18-iečius skaitlingai susi
rinkti.

Chas. Glaseriai 
Susilaukė Dukters

Gcjužės 6, p-a Mae Sonia 
Glaser’ienė susilaukė 8 sv, duk
ters, Chico.gps Lying-In ligoni
nėje, 59th ir Cottage, kur abi 
dar tebeguli. Ir motina ir duk
tė “doing jfiiie”, o “feeling fine’’ 
— yra tėvas p, Charles Glaser, 
905 West 61st Street.

P-a Glaserienė yra buvusi 
p-lė Noksos, duktė lietuvių pp. 
Vincent Noksų, 2822 S. Eime- 
rald avenue* Drg.

.............. .. ...........................    ■R

Diena Iš Dienos
Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
John Smaidris, 22, su Lu- 

cille S. Campbell, 21 "
Joseph Noivjcki, 26, su Mary

A. Jozivick) 20
John J. Gros s, 30, su Ber- 

nice J. Kataliskas, 18
T Komas J. Mosgers, 28, su

Editht Mae Wood, 23
Frank Gruzeivski, 30, su Ber- 

nice Kukents, 29
Adolph Cib'ins, 22, sil Virgin 

nia Raczoh,<17
John Dusek, 25, su Grace

L. S tanelius, v 10
Nello Vignpęęhi, 25, su Anne

Kuchan, 21 j ((
Francis Sikora, 23, su Julia 

Piktuzies, 23
Anthony A. Marazas, 37, su

Sylvia J. Skocher, 31
Alfons T. Tipshus, 25, su

Clarice Moseley, 25

Reikalauja
Perskirų

Emma Tėvelis nuo Adam 
Tėvelis

Elsie Lapsansky nuo Joseph 
Lapsansky

Gauna
Perskiras

Anne Buzich nuo Joseph Riu 
zich

Katherine Mork nuo Andrew
Mork

GIMIMAI 
CHICAGOJE

GERLIKAS, Kąthryn, 949 
West 35th Place, gimė balan
džio 22, tėvai: John ir Pauline.

BRAZAUSKUS, Barbara E., 
1825 South Ridgeway avenue, 
gimė balandžio 28, tėvai: Alex- 
ander ir Eileėn.

KASLAUSKAŠ, Edward, 3214 
South Green Street, gimė /ba
landžio 30, tėvai: Edward ir 
Anna.
SLAVELIS, Joan, 6149 Lang- 

ley avenue, gimė balandžio 28, 
tėvai > Peter ir Mary.

Priminimas Piknikų 
Rengėjams

Piknikų rengėjai būtinai pa
sirūpinkite gauti perini tą. Turi
te turėti permitą, jei norite, 
kad jums butų alus pristatylas. 
Permitą reikia gauti iš fedeta- 
lės valdžios* Vienkartinis per- 
mitas atsieina $2.50.

SITUATION WANTED 
_________ Ieško Darbo__________

PAIEšKAU DARBO. Esu paty
ręs karpenteris. šaukite po 5 va
karais. CICERO 4329.

HELP 1VANTED—FEMM*E 
Reikia

RĖlKALtNGA patyrusių siuvamų 
mašinų operatorių dirbti fabrike. 
210 W. Van Buren St., 8-to aukšto.

REIKALINGA PATYRUSI VE1- 
TERKA; nedėliomis liuosa, gera 
alga. PERSHING RESTAURANT, 
506 West 39th St.

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

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

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

MOTERIŠKE REIKALINGA na
mų darbui roadhauzėje. Box 2484, 
1739 So. Halsted St.

REIKALINGOS 3 MOTERS sku
durams sortuoti džiunko šapoje. 
Patyrusios tiktai. Pastovus darbas. 
Gera mokestis. 40 valandų per sa
vaitę. BERGER BROS., 2248 West 
Lake St.

OPERATORIŲ PATYRUSIŲ prie 
slacks, suits, house čoats. Galima 
uždirbti $30 į savaitę. Pastoviai.

H. HYMAN and CO., 
230 So. Franklin.

REIKALINGA MERGINA turinti 
praktiško patyrimo siūti. Turi būti 
švari. Pilno laiko darbas. Turi pa
sakyti patyrimą ir savo amžių.

Box 54, 1739 So. Halsted St.

REIKALINGOS OPERUOTOJOS 
patyrusios siūti single needle ma- 
chine. Chinele lovų antklodes. Pas
tovus . darbas. Geras mokesti^.

UNIVERSAL DRAPER CO. 
913 W. Roosevelt Rd. 

2nd floor.

i REIKALINGA ’ MERGINA arba 
moteris įgalinti rašyti ’typewriteriu 
ir tvarkyti ofiso rekordus truck- 
ing kompanijoj. Valandos nuo 1 
iki 5, popiet. Atsilankykit asmeniš
kai po 7 vai. vakare ir klauskite 
Mr. Hadley, 847 W. 33rd St.

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

6617 Greenwood, 
Dorchester 8743.

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

234 . So. Market

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-Darbininkių Reikia

VAIKINŲ IR MERGINŲ 
100 vaikinų ir merginų reikalinga 
išmokti dirbti ofiso arba fabriko 
darbą. Nereikia patyrimo—algos nuo 
$14 iki $18. Visi darbai garantuoti.

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

NORITE PASTOVAUS IR GE
RAI APMOKAMO DARBO — ša
poje, viešbutyje, namuose ar ofise? 
Atsilankykite tuojau!

PARK,
6306 Cottage Grove, Bank Bldg,

HELP WANTED—MALĖ 
parbininkųL Reikia

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

REIKALINGAS BARBERYS, pa
tyręs. Atsišaukite 752 W. 33rd St., 
Tel. VICtory 8770.

SUSIRINKIMAI
ROSELANDO LIETUVIŲ SCE

NOS MYLĖTOJŲ RATELIO susi
rinkimas įvyks penktadienį, gegu
žės 9 d., 7:30 vakaro, Liudkevi- 
čiaus bute, 134 E. 110 St.

—S. Dilis, Rast.
TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAU

GYSTĖS mėn. susirinkimas įvyks 
sekmadienį, gegužės 11, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Hal
sted St., 12 vai. dienos. Visi nariai 
kviečiami atsilankyti, nes bus ren
kami darbininkai Metiniam Pikni
kui, kuris bus birželio 1 d. Liberty 
Grove. Taipgi, jeigu negavote ti- 
kietų, tai patikrinkite savo adresą 
pas raštininką susirinkime.

—A. Kaulakis, Rast.

Naujienų Pavasarinis 
PIKNIKAS 

Gegužčs 25’ 1941 
LIBERTY DARŽE

n i i H H i ii ■! i n n iri*
FURNISHED ROOMS—TO RENtt 

^venimui Kambariai
RENDON GRAŽUS Furnišiuotas 

kambarys. Maža Šeimyna. Antras 
aukštas, 7006 So. Talman Avė.

FURNIŠIUOTI KAMBARIAI ren- 
dai — vedusiai porai arba pavie
niui vyrui. Galima vartoti virtuvę, 
Karšto vandens apšildymas. Kam
bariai dideli. 6515 So. Talman.

FURNISHED ROOMS—WANTED
Reikia Gyye^^^^

PAIEŠKAU APŠILDOMO KAM
BARIO South Side, Brighton Park 
apylinkėje, prie mažos teisingos 
šeimynos. Rašykite šiuo antrašu: 
A. J. B. 4424 So. Maplewood Avė.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

RENDON ŠTORAS, su taverno 
fiksčeriais — 4 kambariai užpaka
ly ir svetainė. 3259 So. Union Avė. 
Antros lubos.

BUSINESS CHANCES 
Biziiio 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.

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

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

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

PASIRENDUOJA gaso stotis, lunch 
room ir pagyvenimas kartu, prie 
65th St. ir Cicero Avė. Nuo 1 Junę 
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 St., Chicago, III.

PARSIDUODA 46 KAMBARIŲ 
HOTELIS, nešantis gerą pelną. Ar
ba gerą žmogų priimsiu į partne
rius. Priežastis — liga. Atsilanky
kite ypatiškai arba rašykit laišką.

FAMILY HOTEL
616 Madison, Chicago.

PARSIDUODA MODERNIŠKA 
bučernė ir grosernė. Biznis išdirb
tas per daugelį metų. Priežastį 
patirsite ant vietos. 1245 So. Cicero 
Avė., Cicero, III.

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

1137 W. Madison.

PARSIDUODA, RENDUOJASI ar 
mainysiu bizniavą namą; 2 storai 
ir 2 flatai po 5 ir 6 kambarius.

8258 So. Emerald Avė.

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

434 West 31st St.

PARDAVIMUI ARBA RENDAI 
kriaučiaus šapa. Gera taipgi įvai
riems bizniams. 5306 So. Princeton.

BARGENAS
TAVERNA PARDAVIMUI. Aiš

kiai geriausias pirkinys Chicagoj, 
90 pėdų baras, didelis Šokiams 
floras. Didelis kambarys užpakaly, 
kurį galima įrengti kaip gyvenimui 
vietą.

Mažas įmokėjimas.
Pardavimo priežastis: savininkas 

turi naktinį klubą.
340 West 63rd St.

PARSIDUODA TAVERNA pigiai 
už $400. Biznis išdirbtas per daug 
metų. 4314 So. Ashland Avė.

BUSINESS-t-TO RENT 
BizniąiRendal

KAMPINIS tavernas ant rendos 
su j rengimais. Geras biznis. KER- 
W1N and RUFF, 166 W. Jackson 
Blvd., HARrison 1250.
' ''' 'VVHOLESALE FURMTURfi1 
Rakandai Ir įtaisai Pardavimui

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

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS. 
6343 So. Westam Avė., 

Chicago, ilh TeL REPubUc GOSI

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemėPardavimal

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

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

NAMŲ BARGENAI
Turime 97 namus visokio didumo 

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

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

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

F. C. FREID
1720 So. Racine Avė. 

CANal 6844

PARSIDUODA kampinis namas, 
su tavernų ir 7 kamb. Hiatas. KER- 
\V1N and RUFF, 166 \V. Jackson 
Blvd., HARrison 1250.

SOUTH SIDE BARGENAS
7 flatų muro namas ir 3 garažai. 

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

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

ABErdeen 2231.

BRIGHTON PARKE pardavimui 
2x4 medinis namas. $2,800.00. 4617 
So. Rockwell St. Savininkas 4630 
So. Whipple St. Tel. Lafayette 
7566.

DIDELI BARGENAI
6 ir 6 kambarių muro namas, 

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

bungalow, stogas.
6 kambarių muro rezidencija, 

graži ir moderniška.
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. Rockvvell St.

HEMLOCK 2323.

PARSIDUODA APT. BUILDIN- 
GAS, 3 štorai ir 10 flatų — už 
mažiau negu morgičių kaina. Ren
dos $500 į mėnesį.

Dėl informacijų kreipkitės. 
Metropolitan State Bank 
2201 West Cermak Road 

Miss Lucas.

KAMPAS, $18,500; 8 flatai, 2 po 
5 ir 6 po 4 kambarius; garo šilu
ma, visi išrenduoti, dideli kamba
riai, arti Ashland.

$6,000, arti 63-čios ir Rockwell, 
5 dideli kambariai, muro bungalow, 
gerame stovy.

$12,500, aukštos rųšies 3 flatai, 
tailų maudynės, octagonas, rendų 
$57.50,

MEDORA
BEVERLY 6155, 8354 S. Ashland

1714 SO. NEWBERRY AVĖ. — 
2 aukštų muro ir medžio namas. 
$2,100. Lengvi išmokėjimai. Galima 
apžiūrėti jį gegužės 11 d., nuo 2 iki 
9 vai. popiet, arba .pašaukite 
LAWndale 7755.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

10 AKRŲ PARDAVIMUI, Wau- 
kegan limits. Puikus vištoms. Maži 
miestelio namai. Greitam pardavi
mui. Savininkas Pitcher, 402 So. 
Utica, Waukegan, III.

SOIL—FOR SALE 
Juodžemis—Pardavimui

JUODŽEMIS MAIŠYTAS SU HU- 
MUS ir Peat Moss, įtręštas, parduo
damas bušeliais ir vežimais. 5 bu
šeliai už $1.00, 10 bušelių už $1.50. 

Pristatom visur.
CHARLES GAVCUS, 

South West Highway and 
Harlem Avė.. Worth, III. 
Tel. WENTWORTH 7942 

arba WORTH 193.

JUODŽEMIS MAIŠYTAS SU 
HUMUS—1 bušelis ................. 25c
5 bušeliai už ------------  $1.00
10 bušelių už __________ $1.50
Perkraustymas pigiai—Anglis tie
siai iš mainų. 

STANLEY GAVCUS 
110 So, Ridgeland Avė., Worth,HL 

Tel. OAK Lawn 193-J-l

FtlRNlTURE-FIXTURE FOR-SALe 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
PIGIAI DAVENPORT — Dide

lis Walnut bufetas — 9x12 kauras 
—$4, lempa ——$1. METELA, 5/03 
So. Richmond.
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Sekmadienio Konferencija Svarstjs
Eilę Svarbių Klausimi)

Ją Šaukia Demokratijos ir Lietuvos Ne
priklausomybes Sąjunga

Tarsis Apie Santykius su Kitomis Grupėmis, 
Kovą Prieš Nepriklausomybės Priešus

PRANEŠIMAS ORGANIZACIJOMS
Visonis draugijoms, kuopoms ir kliubams 

Chicagoje ir artimesniuose miestuose buvo iš
siuntinėti laiškai, kad atsiųstų savo atstovus j 
šią svarbią konferenciją.

Jei kuri organizacija laiško negavo, arba per 
tą laiką neturėjo susirinkimo ir nesuspėjo išrink
ti atstovus, tai jos valdyba yra prašoma daly
vauti šioje konferencijoje.

TRUMPAI APIE KONFERENCIJĄ:
Įvyks ŠĮ sekmadieni, gegužės 11 d.
Vieta -r- Dariaus-Girėno Salė, 4416-4420 South 

Western avenue.
Prasidės — 10 valandą ryto.
Rengia: Demokratijos ir Lietuvos Nepriklauso

mybės Sąjunga, (žiūrėk kitoje vietoje paskelbtus Są
jungos principus).

Lietuvių organizacijų konfe- Seimo klausimu artimai susipa 
rencija, kuri įvyksta šį sekmcr žinęs.
dienį/ svarstys visą eilę lietu- Sekr. A. žymontas taipgi ra- 
viams labai svarbių klausimų. | pertuos konferencijai apie De-

Svarbiausias, žinoma bus, ko-'mokratijos ir Lietuvos Nepri- 
kiais keliais Amerikos lietuviai klausomybės Sąjungos atliktus
gali geriausiai padėti atsteigti 
Lietuvai nepriklausomybę?

Konferenciją šaukia Demo
kratijos ir Lietuvos Nepriklau
somybės Sąjunga, kurią pažan
giųjų organizacijų lyderiai ir 
veikėjai įsteigė netrukus po 
Lietuvos okupacijos. (Jos ©bal
siai ir uždaviniai yra pakarto
jami visuomenės žiniai kitoje 
“Naujienų” vietoje, iš vakarykš
čio numerio.)

Prasidės 10 Vai. Ryto
Konferencija įvyks Dariaus- 

Girėno Salėje, 4416 S. Western 
avenue, ir prasidės lygiai 10 
vai. ryto. Delegatai ir visi ki
ti konferencijos dalyviai yra 
prašomi- susirinkti laiku, kad 
darbus butų galima atlikti be 
gaišavimo.

Santykiai Su Kitomis
- Grupėmis

Greta klausimo apie priemo
nes Lietuvos Nepriklausomybę 
atsteigti stovės kitas svarbus 
klausimas, apie pažangios visuo
menės santykius su kitomis 
grupėmis, kurios irgi kovoja 
dėl Lietuvos - nepriklausomy- 
bės.

Toliau seks klausimas apie 
santykius su kitomis pavergto 
mis tautomis, kurios panašiai 
kaip ir Lietuva yra okupuotos, 
pavyzdžiui, latviai, estai ir da
lį nepriklausomybės tebeturį 
suomiai.

Kova Prieš Lietuvos Priešus
Konferencijos dalyviai- taipgi 

apkalbės kovą prieš Lietuvos 
Nepriklausomybės priešus, ir 
prieš bolševikų terorą okupuo
toje Lietuvoje. •

Labai svarbus dienotvarkes 
punktas bus Amerikos valdžios 
ir viešosios opinijos informavi
mas apie Lietuvą, ir Amerikos 
lietuvių darbuotę jai atlaisvin
ti.

Konferencijoje reikės taipgi 
nuodugniai išdiskusuoti neaiš
kiai Amerikos lietuviams per
statytus Lietuvos pabėgėlių » 
jų šelpimo reikalus.

Minės Seimo Sukaktuves
Konferencijos pradžia buą 

pašvęsta Lietuvos Steigiamojo 
Seimo sukaktuvių paminėjimui. 
(Jos išpuola gegužės 15.)

Tuo reikalu įdomų referatų 
delegatams skaitys Martinas 
Gudelis, “Naujienų” redakcijos 
narys, kuris yra neseniai atvy
kęs iŠ Europos ir Steigiamojo

darbus.

Legislatura Jau 
Priėmė Cigaretų, 
Aliejaus Taksus

I

Pakėlė gėrimų taksus, panaiki- 
K no parolių tarybą

SPRINGFIELf), III. — Legis- 
atura vakar pasiuntė guberna
toriaus Dwight Green’o parašui 
statymą, kuriuo įveda 2 centų 

cigaretų taksus nuo kiekvieno 
pakelio.

Kolektuos nuo liepos 15
Taksai bus kolektuojami 

pradedant liepos 15, o ne lie
pos 1, kaip buvo pirmiau pla
nuota.

Legislatura taipgi padvigubi
no taksus, imamus nuo alaus 
ir kitų alkoholinių gėrimų.

įvedė naujus taksus, kurie 
jus kolektuojami nuo aliejaus, 
išimamo iš Illinois valstijos šu
linių.

Saugumo departamentas
Legislatura toliau įsteigė 

naują saugumo departamentą, 
kuris valdys valstijos policiją, 
ir panaikino dažnai krit kiloja
mą parolių tarybą. Jos vietoje 
įsteigė “Pataisos skyrių”, 
saugumo dept. globa, kuris 
eityj rūpinsis kaliniais.

Kaip pertvarkė parolius
Įstatymai taipgi suteikia) tei

sėjui teisę paskirti baudžiamam 
žmogui minimum ir maximum 
bausmes, kurias jis turi kalėji
me atlikti. Minimas “Pataisos 
skyrius” galės teisėjo rekomen
daciją pakeisti keturiais balsais 
prieš vieną. Skyrių sudarys 
penki valstijos valdininkai, ku
rie rūpinasi kaliniais, kova su 
kriminalizmu, paroliuotų kali
nių globa. Į skyrių įeis ir kalė
jimų superintendentas.

po 
at-

te f

Platakis Siekia 
Naujų Laurų

BRITŲ LAIVAS SKĖSTA ATLANTO DUGNAN

. ’ ' . • • •, Naujienų-Acme . Telephoto
Dramatiškas vaizdas parodo anglų prekinį laivą į skęstant kaž kur šiauri

niam Atlante po to, kai jį apšaudė neįvardintas vokiečių karo laivas. Viršuti-
nė fotografija rodo karo laivą paleidžiant šūvius, kurie paskandino apačioj
matomą britų laivą V .

Kviečia Lietuvius 
Dalyvauti Geg. 18 
Patriot. Iškilmėse

Rengs Jas Soldieris Lauke 
ar Grant Parke

Dienraščio “Chicago Herald- 
American” iniciatyva gegužėm 
18-tą Chicagoje yra rengiamos 
patriotiškos iškilmės, į kurias 
yra kviečiami lietuviai, taipgi 
ir visos kitos Chicagos tauti
nės grupės.

Neseniai prezidentas, Roose 
veltas, vėliau III. gubernatorius 
Green, taipgi majoras Kelly iš
leido, proklamacijas paskelbda
mi gegužės 18-tą “I. Am 
American” Diena. , .

Tikslas Parodyti Am. 
Vieningumą

Jos tikslas yra parodyti
šauliui amerikiečių vieningumą 
ir prisirišimą Amerikos idea
lams, nežiūrint rasės, tautybės 
ir įsitikinimų skirtumų.

Panašios iškilmės bus rengia
mos per visą Ameriką.

Chicagoje gegužės 18 minė
jimas bus surengtas arba Sol- 
dier’s Lauke arba didžiulėje 
Grant Parko koncertų aikštėje, 
kur telpa tūkstančiai žmonių.

Kalbės Knudsen

an

pa

Platak-Bridgeportietis Joe 
Platakis neseniai laimėjo, sep
tintu kartu iš eilės, nacionalį 
handball čampionatų.

Dabar jisai kopia į viršūnes 
naujam sporte, kuris vadinamas 
“codeball”. Lošimai už pirme
nybę įvyksta šiandien ir rytoj 
Law8on YMCA rūmuose.

si to dienraščio redukcijos na
rys, p. Stanley Pįežą.

Įžanga iškilmėm^-bus 
karna.

nemo-

KARAS IR RUSIJA
Sekmadienį, gegužės 11 d., 

Douglas Park ^auditorijoje (Og- 
deu ir Kedzie) N. D. Avksent- 
jevas padarys išsamų praneši
mą apie ‘ Karą:.im^ušiją”.

Po įvykusios .Rusijoje revo
liucijos Ayksentjevas laikinoje 
vyriausybėje ėjo. vidaus reika
lų ministro pareigas, buvo vi
sos Rusijos valstiečių sovieto 
delegatų pirmininkas ir t. t.

Revoliuciniame judėjime Av- 
ksentjevas pradėjo veikti dar 
prieš pirmąją revoliuciją; buvo 
areštuotas ir sėdėjo kalėjime. 
Po bolševikų perversmo jis ap
sigyveno vakarų Europoje, pa
skutinius kelis metus praleisda
mas Paryžiuje. Dabar karo vie
sulas jį atbloškė į šią šalį.

Aksentjevas yra 7 vienas įžy
mesniųjų Rusijos socialrevoliu- 
cionierių. Jis yra gabus rašy
tojas ir kalbėtojas.

Pradžia paskaitos 2:30 
po pietų.

vai.

Daug Lietuvių 
Raportuos Armijon 
Šią Savaitę
Daugiausiai iš Brighton Parko 

šiandien, ir ateinančią savai- 
15, armijon 
jauni lietu- 

armija

South

South

Vyriausiu kalbėtoju rengimo 
komitetas pakvietė William S. 
Knudseną, Amerikos ginklavi
mo programo vedėją. Platfor
moje taipgi bus ir kalbas pa
sakys gubernatorius Green, md- 
joras 
cagos 
me.

Kelly ir eilė lyderių Chi- 
visuomeniniame gyveni-

Gros P. Whiteman Orkestras

Puikų muzikalį programą pil
dys Paul Whiteman orkestras, 
menininkai iš įvairių Chicagos 
tautinių grupių ir teatro bei 
filmų žvaigždės.

Iškilmėms surengti dienrąš 
tis “Herald-American” suorga
nizavo specialj komitetą, į ku
rį įeina atstovai nuo visų atei
vių laikraščių ir stambesnių or
ganizacijų.

Nuo iniciatorių projektui va
dovauja Mr. J. A. Malloy, 
“Herald-American” vyriausias 
redaktorius, o rekliama rupina-

Chicagoj Užrado 
Drafto Stotis 
2-joms Savaitėms

Raštutis, 4515 South 
avenue
Gramontas, 4535 So. 
Street

lę, prieš gegužės 
raportuos sekami 
viai: (po gegužės 15 d 
nešauks naujokų iki gegužės 
27.) / .• . >

Josėph P. Astrausky, 7056 
South Emerald avenue

Tony Macieyic, 4454 
Western avenue

Frahk Montville, 4230 
Talman avenue

Melvin Abramouske, 2322 W. 
35th Place

John Mažeika, 4032 South 
Maplevvood avenue

!• Klementas Globis, 3961 So. 
Campbell avenue

Tony Jankuski, 2417 West 
45th Street

Aleksas Tvarkunas, 4106 So. 
Montgomery avenue

John Lenkevitch, 4523 South 
Richmond street

Joseph 
Fairfield

Bruno 
Rockvvell

Paul Martinsky (?), 4448 S. 
Fairfield avenue

Ben Gvalda, 3813 S. Kedzie 
avenue

Thadd'ėus Fotas, 4337 South 
Albany avenue

Clement Krasauski, 4520 So. 
Sacramento avenue

Wal^er Daunoras, 4401 So. 
Troy Street

Henry Gorski, 4625 South 
Sacramento avenue

William Lalashis, 3932 South 
California avenue

IŠ ROSELANDO 
Edward A. Stankey, 11357

Prairie avenue
Anton Shilkuski, 10721 South 

Forrest avenue

kaltina neteisingu
PAŠALPOS ĖMIMU

. ” . A ... ... I S ;.» t .

, Už tariamą neteisingą kolek- 
tavimą pinigų iš pašalpos ad
ministracijos buvo suimta 33 
metų chicagietė Mrs. Catherine 

cijos spalių męnešį, 1940. Jie Kelman, 1503 S. Talman avė. 
taipgi bus ašukiami armijos jį turinti ‘ nuosavybę ir ne-

Registruos 21 metų vyrus 
ropos 1

Drafto admipistraęija skel
bia, kad per dvi savaites, nuo 
gegužės 15-toš , iki - gegužės 27 
drafto tarybos Chicagoj ne
šauks naujokų ir pęr tą laiką 
stotys, kur naujokai įvesdina
mi, bus uždarytos. 

• •
Sumažino kvotą

Cook apskrityje buvo žadėta 
gegužės kvotą padaryti didesnę 
už balandžio, bet vėliau ji bu
vo sumažinta 65%, gegulės 
15 naujokai bus imamj. (žiū
rėk sąrašą kitoje vietoje).

Iš Washingtono ateina ži
nios, kad armija galutinai pa
skyrusi liepos pirmą dieną re
gistruoti vyrus, kuriems suėjo 
21 metai po pereitos registra
cijos spalių mėnesį, 1940. Jie

tamybaL mažai pinigų banke.

DEMOKRATIJOS IR LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS SĄJUNGOS PRINCIPAI
Delegatų Gegužes 11 d. Konferencijai, 

Ir Visuomenės, Žiniai
(Konferencija įvyks sekmadienį’ .Dariaus-Girė

no Salėje. Sulkmenos kitoje vietoje)
Amerikos lietuviai, kuriems yra brangi šio krašto 

laisvė ir kurie geidžia, kad butų išvaduota nuo Sovietų 
Rusijos jungo jų (senoji tėvynė Lietuva, Įsteigė šiaurės 
Amerikoje organizacijų — DEMOKRATIJOS IR LIE
TUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS SĄJUNGĄ. Jos užda
viniai, trumpai suglaudus, yra tokie:

1. Ginti demokratines teises ir įstaigas Amerikoje, 
šituo tikslu, kur galima, kooperuojant su kitomis tokio 
pat nusistatymo organizacijomis.

2. Aiškinti ir populiarizuoti miniose didžiąsias lais
ves ir žmogaus teisių idėjas, pareikštas Amerikos Ne
priklausomybės Deklaracijoje ir Jungtinių Valstijų Kon
stitucijoje.

3. Vesti griežčiausių kovų prieš totalitarinių dikta
tūrų propagandų ir jų agentus — nacius, komunistus ir 
fašistus; kelti aikštėn visokiomis skraistėmis prisidengu
sių “penktosios kolonos” elementų veikimų ir įspėti vi
suomenę, kad ji nuo jų apsisaugotų.

4. Remti visais galimais budais Lietuvos žmonių pa
stangas atsteigti Nepriklausomų Lietuvos Valstybę su 
demokratine santvarka, kurioje butų užtikrintos lygios 
pilietinės teisės, asmens ir sąžinės laisvė visiems žmo
nėms ir socialinė apsauga dirbančiąja! liaudžiai.

5. Skleisti tų Įsitikinimų visuomenėje, kad demokra
tija, kurių šiandien daugelyje šalių yra sunaikinusios re
akcijos jėgos, turės būti atsteigta ir sudarys pagrindų 
musų civilizacijos ateičiai. Vadovaujantis šituo įsitikini
mu, remti Amerikos valdžios politikų, kuri siekia šito
tikslo, padėdama diktatūrų priešams ir užtardama pa
vergtas tautas.VAKAR CHICAGOJE

• Policija suėmė ir kaman-| 
tinėja akušerę Magdakne Mot- 
zny apie nekgaTią operac’ją, po 
kurios mirė 23 metų Mrs. Rose 
Smith, 1956 Sheffield avenue. 
Mrs. Motzny, gyvenanti adresu 
1041 Noble street, užsigina ope
raciją dariusi. Ji yra žmona 
policijos Įeit William Stege- 
man’o iš Stanton nuovados, bet 
naudoja savo namų vardą 
praktikoje.

• Apskričio ligoninėje guli 
25 melų Miss Jean Irving iš 
Detroito. Nusisamdžius taksi ji 
įlipo, ir mašinai pradėjus va
žiuoti, išgėrė buteliuką nuodų. 
Priežastis nežinoma.

• Per visą vakarą 22 metų 
Mrs. Ruth \lager pardavinėjo 
gėles prie vienos kryžke’ės. Už
dirbo $3. Jai einant namo, mo
teriškę užklupo plėšikas ir vi
sus pinigus atėmė. Ji gyvena 
adresu 503 W. 66th street.

• Jack Rubens Cook apskri
čio viešų palikimų administra
toriaus atstovas, ieško įpėdinių 
65 metų chicagiečio Simon Sis- 
sor, kuris mirė pereitą pirma
dienį, ir paliko $13,688 turto. 
Sissor buvo užmuštas automo
bilio nelaimėje. Gyveno adresu 
1314 S. Iloman avenue.

• Chicago Joint Board of 
the Internat’onal Ladies Gar- 
ment Workers vakar paskyrė 
$2,000 auką Los Angeles džio
vos sanatorijai. Už pinigus uni
jos vardu sanatorijoje bus sta
tomas triobęsys džiovininkams 
siuvėjams apgyvendinti. Ateityj 
unija aukausianti daugiau.

• Atėjo laikas Mitchell Ka
lėtai, 2212 W. 19th street, ra
portuoti armijai, bet jis nepa
sirodė. Drafto vedėjai (pradėjo 
jo ieškoti. Rado, kad jisai mirė 
širdies liga Cook apskričio ligo
ninėje. t

• Prie 21-mos ir Westerif 
du banditai apiplėšė eleveiterių 
linijos stotį. Pasiėmė $15 ir 860 
“slugų” naudojamų telefonams.

• Gal kiti, gal tie patys ban
ditai įsibrovė į trokų linijos raš
tinę, adresu 2432 South Canal 
street. Iš seifo išėmė $300, ir 
pasivogė 12 bonkų geros deg
tinės.

• Šįvakar, 8-tą, Auditorium 
teatre, Wabash ir Congress, 
įvyksta “Stop Hitler” masinis 
mitingas, kurį ♦ šaukia Chichgo 
Comritittėfe to Defend ADies; 
Svarbiausias kalbėtojas bus gen. 
William I. Westervelt, Ameri
kos armijos generolas pereita
me kare.

• 45 m. chicagietis, James 
Walker McNeill, prisipažino, 
kad pasisavino $2,523 svetimų 
pinigų ir juos praleido “ark
liukams”. Pinigai priklausė 
Chatfield viešbučio bendrovei, 
3333 Washinglon bulvaras. 
Neill buvo jo vedėjas.

e Leonard A. Houston, 
309 South Bell avenue, buvo
imtas už netikrų pinigų dirbi
mą. “Spaustuvė” buvo jo buto 
skiepe.

M c

sū

Čia Gimė Augę 
Kunigai Pradeda 
Perimti Parapijas

su Kun. Aleksandro 
mirtimi, vakar įvyko 
parapijų klebonų pa- 
Kun. Mykolas švarlis, 

Juozapo parapijos

Du Nauji Paskyrimai
Sąryšy 

Skripkos 
du nauji 
skyrimai, 
buvęs šv.
klebonas, So. Chicago, paskirtas 
klebonu į West Pullmano šš. 
Petro ir Povilo parapiją. Pir
miau toj vietoj buvęs Kun. Ani
cetas Linkus nukeltas į miru
sio Kun. Skripkos vietą šv. 
Kryžiaus parapijoj, Town of 
Lake.

Kun. švarlio vieton į šv. Juo
zapo parapiją nuskirtas Kun. 
Viktoras černauskas, iki šiol 
vikaravęs šv. Panelės Nekalto 
Prasidėjimo parapijoj, Brighton 
Parke.

Pažymėtina, kad abu naujie
ji klebonai, švarlis ir čemau- 
skas yra Chicagoj gimę ir au
gę. Pridedant Kun. Petrą Ka- 
tauską, neperseniausiai paskir
tų Chicago Heights lietuvių pa
rapijos klebonu, šiandien Chi
cagoj jau trys lietuvių parapi
jos turi šioj šaly gimusius ir 
augusius klebonus.




