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FITALIJOS KAREIVIAI OKUPAVO KORFU SALA
VOKIEČIAI ĮŽENGĖ PELEPONESAN PASIRAŠO GRAIKU PALIAUBAS

Britai paėmė Dessie tvirtovę
i la 

bai daug nuostolių britų karo 
laivams. Karo vadovybė dar ne
gali apskaičiuoti kiek britų lai
vų paskandinta, bet pabrėžia, 
kad daugelis britų kareivių ra
do mirtį juroje.

Jura kasdien išmeta britų 
lavonus visuose vokiečių užim
tuose uostuose. Vokiečių avia
cija smarkiai bombardavo Kre
tos salą, kur britai mano įsi
stiprinti. Sugrįžę nacių lakūnai 
tvirtina, kad jiems pavyko pa
skandinti tris britų laivus Kre 
tos uoste.

KAIRAS, Egypfąjs,J?ąl. 28 d. 
— Britų karo pranešimas sako, 
kad vakar vakare jų karo jė
gos paėmė Dessie tvirtovę Abi
sinijoj. Tai buvo paskutinė tvir
tove, kurią laikė Mussolinio ka
ro jėgos.

Britai paėmė nelaisvėn dide
lį italų kariuomenės skaičių. 
Paimta keletas aukštų italų ka
rininkų. Mussolini manė, kad 
prasidėję lietus išgelbės jo ka 
riuomenės likučius Abisinijoj, 
bet dabar viskas bus greitai lik
viduota.

Britai apsupo Dessie tvirto
vę iš dviejų pusių ir privertę 
yicekarąĮVu^ -. kareiviu 
padėti ginklus.

ROMA, Italija, bal. 28 d. — | Vokiečių aviacija padarė 
Italų spauda ir radijas plačiai 
aprašinėja; kaip italų jurinin
kai, aviacijos padedami, šian
dien okupavo Korfu salą.

Korfu randasi Jonijos juro 
je. Italai kelis kartus ją ban
dė paimti, bet buvo atmušti 
Italų aviacija labai žiauriai 
bombardavo visus svarbesnius 
Korfu salos miestus, nors 
vienas jų nebuvo fortifikuotas.

Kai vokiečiams pasidavė va
karų • Graikijos kariuomenė, 
Korfu salos garnizonui bu ve 
įsakyta padėti ginklus. Itala 
salą, užėmė be jokio pasiprie
šinimo. Šią salą italai buvo už 
ėmę prieš 15 metų, bet britams 
įsakius, buvo priversti pasi
traukti.

BERLYNAS, Vokietija, bal. 
28 d. — Vokiečiai didžiuojasi, 
kad Atėnuose, Akropolyje, iš
kelta nacių vėliava. Atėnai bu
vo skaitomi demokratijos lop
šiu, nes ten pirmiausia buvo 
pradėtos taikyti demokratijos 
idėjos. z .

!* Vokiečių kariuomenė užėnte 
visus strateginius punktus Ko
rinto kanale ir veržias^ Pfcle- 
ųpneso salos gilumoj. Brįtų da- 
lyą skuba į pietų Pdepouesą^ p 
vokiečiai juos veja iš paskos.

MAUJIBHV-lcjgM' Teiephoto
Gen. Tsolahoglo, Graikų Epitus armijas Vaddš, pasi

rašo paliaubas Larisoj, sulig kurių 300,000* ^ graikų ka
reivių, kariavusių vakarinėj fronto daly nustojo prieši- 1 ’v

pralaimėjimų. Graikijos karalius šių paliaubų nepripa
žįsta. Foto prisiųsta iš Berlyno per radiją.

R*

LAISVI PRANCŪZAI IMS DŽIBUTI

LINDBERGHAS NORI PASITRAUKTI K 
KARO AVI AG JOS;

Įteikė prašymą karo Le'vis *>“”>• norėjęs pa- 

sekretoriui

Britai atmušė italus 
Lybijoj

. KAIRAS, Egyptas, bal. 28 d. 
— Britų karo vadovybė skelbia, 
kad pavyko atmušti italų ir 
vokiečių'karo jėgas, kurios va
kar bandė įsiveržti į Egyptą.

Italai smarkiai nukentėjo, 
nes jie bandė veržtis per dy 
kūmas ir tam reikalui neturi 
tinkamų transporto priemonių.

Tobrukę padėtis nepasikeitė, 
vokiečiai šiandien nebandė at
naujinti puolimo.

Anglams pataria pa 
sitikėti savimi

LONDONAS, Anglija, bal. 
28 d. — Pu Churchill kalbos 
Visi laikraščiai pataria nepasi 
tiktėi perdaug Amerikos para
ma, apie kurią kalbėjo prem
jeras.

Laikraščiai pataria pasitikėt’ 
savimi ir daugiau jogų dėti pra
monės kėlimui, ginklų gamini
mui ir apmokymui.

Arruerika padės britams ka
riauti, bet visi karo sunkuma; 
reikės pakelti patiems britams, 
nes Amerika, sako, nėra pasi
ruošusi stoti karan.

PALECKIS SUVALSTYBINO PIRTIS
Maskva įves “šva 

rą” Lietuvoje
KAUNAS, Lietuva, bal. 28 

d. — J. Paleckis pasirašė uka- 
žą, kuriuo nusavina ir suvalsty 
bina Vilniaus, Kauno, Šiaulių 
Panevėžio, Mariampolės, Tau
ragės ir Ukmergės pirtis.

Maskvos pasiųsti agentai 
tvirtina, kad jie įves Lietuvo
je “švarą”.

Kartu su pirtimis atimti ir 
visi trobesiai, kurie priklausė 
prie pirčių. Kitu ukazu suval
stybino visas mechanizuotas 
skalbyklas ir chemines valyk*- 
as.

viškas litas išimamas iš apy
vartos.

Pranešimas buvo paskelbtas 
tą pačią dieną, kaip įsigaliojo, 
todėl daugelis Lietuvos gyven
tojų turėjo nuostolių.

Šakių apskrity 
nėra prekių

Dar vienas rusas i * C* 
pavaduotojus

VILNIUS, Lietuva, bal. 28 
d. — Maskva paskyrė dar vie
la komisarą “išlaisvintai” Lie 
tuvai valdyti. Lietuvos komu
nalinio ūkio komisaro pavaduo 
;oju Molotovas paskyrė rusi 
Astafjevą.

Gedvilos valdžia paskelbė 
kad nuo kovos 25 dienos lietu-

KAUNAS, Lietuva, bal. 28 
d. — A. Petrokas, šakių ap
skrities vykdomojo komiteto 
statistikas, skundžiasi, kad vi
sas Šakių apskritis paliktas be. 
prekybos bazės.

Tuo reikalu buvo atvažiavęs 
atstovas iš centro, bet nieko 
nepadarė. Valstybinėms įstai
goms uždrausta pirkti raštinės 
reikmenis kitur, kaip prekybos 
bazėse, o tokių bazių nėra.

Žmonės nežino kur įsigyti 
reikalingų prekių, nes niekur 
jų nėra.

Planuoja, bet pla
nų nevykdo

KAUNAS, Lietuva, bal. 28 
d. — Komunistų spauda nusi
skundžia dėl apsileidimo vietos

Petain patarė ne
klausyti de Gaulle
VICHY, Prancūzija, bal. 28 

d. — Petaino valdžios sluoks
niai susirųpinę padėtimi pran
cūzų Somalijoj.

Turima žinių, kad aplinkui 
visą prancūzų koloniją sutrauk
ta daug laisvų prancūzų, kurie 
rengiasi paimti Džibutį. Pats 
gen. de Gaulle randasi britų 
Somalijoj ir mano vadovauti 
karo operacijoms.

Petainas patarė Somalijos gu
bernatoriui nepasiduoti ir ne
leisti kareiviams bėgti pas de 
Gaulle.

šią prasižengimą.
šaudys visus tuos kareivius, 

kurie prapuola • iš uostų, kai 
jiems duodamas įsakymas iš
plaukti. Italijoj yra daug šito
kių pabėgėlių.

Graikai tęsia kovą

De Gaulle kursto Pe 
taino kareivius

VICHY, Prancūzija, bal. 28 
d. — Laisvi prancūzai bandė 
užmegzti ryšius su Petaino ka
reiviais Somalijoj, bet jie buvo 
sutikti šūviais.

Gubernatorius įsakė nesilei
sti į jokias kalbas su de Gaulle 
kareiviais. • s

Gen. de Gaulle aviacija iš
mėtė atsišaukimus Somalijoj, 
kur kvietė kareivius pereiti pas 
laisvus prancūzus su visa karo 
medžiaga ir tęsti karą prieš vo
kiečius bei italus.

KRETA, Graikija, bal. 28 d. 
— Graikų ministeris pirminin
kas Tsouderos šiandien pasakė 
kalbą, kurioje pasižadėjo tęsti 
kovą prieš diktatorius.

Likimas lėmė, sako, kad ko
va butų vedama iš dviejų sa
lų — britų ir graikų.

Premjeras pareiškė įsitikini
mo, kad graikai netrukus pa
jėgs atgauti Atėnus ir išvyti 
juodas prievartos jėgas, kurios 
plinta iš kontinento. Atkariavi- 
mas bus vedamas iš Kretos.

NEW YORK, N. Y., bal. 28 
d. — Lakūnas Lindberghas va
kar pasiuntė karo sekretoriui 
prašymą, kuriame pareiškia pa
geidavimo paleisti jį iš karo 
tarnybos. . >

Tuo pačiu metu jis įteikė 
spaudai prezidentui Roo&eyeltui 
pasiųsto laiško nuorašą.

Lindberghas nepatenkintas 
Roosevėlto padarytais pareiški
mais. Rooseveltas pasakė, kad 
lakūnas veda krašte propagan
dą, kuri yra naudinga Ameri
kos priešams. į

Nežinia ar patenkins 
jo prašymą

bal.

Australija palaiko 
Churchill

Mussolini žada sau 
dyti italus

ROMA, Italija, bal. 28 d. — 
Mussolini šiandien pasirašė’ vi
są eilę naujų baudžiamojo ko
dekso straipsnių, kuriais žada 
bausti mirtimi italus.

Valdžia uždraudė bet kokios 
rųšies streikus ir žada duoti il
gus metus katorgos už mažiau-

SYDNEY, Australija, bal. 28 
d. — A. Fadden, laikinai ei
nąs Australijos ministerio pir
mininko pareigas, Šiandien pa
siuntė Churchilliui telegramą, 
kurioje pasižada dar didesnę pa
ramą.

Australiečiai nekreipia dėme
sio į skleidžiamus melagingus 
gandus, kurie turi tikslu pa
kenkti abiejų kraštų bendradar
biavimui.

Britų priešai deda pastangas 
sukelti neapykantą, bet austrą- 
liečiai nesiduoda apgaunami.

WASHINGTON, D. C
28 d. — Prezidento sekretorius 
šiandien pareiškė, kad Baltų 
Rūmų kanceliarija dar negavo 
Lindbergho laiško, nors spau
doje jis jau paskelbtas.

Karo, departamento valdinin
kai sako, kad neramiais laikais 
sekretorius neliuosuoja nuo pa
reigų karininkų.

Daugelis butų norėję pasi 
liuosuoti, bet jų prašymai bu
vo atmesti. Nežinia ar karo 
sekretorius“' patenkins Lindber
gho prašymą.

Lewis kaltina kasy
klų savininkus

kelti anglių kainas, tuo pačiu 
metu pakelti ir angliakasių, al
gas.

Churchill džiaugiasi 
j. V. sargyboms

ORAS 
Giedras ir šiltas. r 
Saulė teka 

? 7:45.
5:50; leidžiasi

•}. .A-

WASHINGTON, D. C., bal. 
28 d. — John Lewis šiandien 
pareiškė, kad angliakasių savi
ninkai yra kalti dėl besitęsian-: 
čio streiko. .. )/..”• ' /

Jeigu jie butų patenkinę an
gliakasių reikalavimus, tai dar
bas jau butų pradėtas visose 
pietų kasyklose. ,

Pasakojama, kad Lew|s la
bai nepatenkintas valdžios nu
tarimu uždrausti...kelti anglių

“Įšaldytu graikų 
^kapitalai

. - ..— i
WASHINGTON, D. C., bal: 

28 d. — Prezidentas Roosevel- 
tas šiandien “įšaldė” graikų ka-' 
pitalus. . /

Graikija tapo vokiečių užka
riauta ir nenorimi, kad Hitle
ris galėtų pasinaudoti graikų 
sutaupytais turtais. Graikų san
taupos siekia iki 50 milijonų 
dolerių.

Manoma, kad Kretoje suda 
ryta graikų vyriausybė galės 
naudoti dalį pinigų. Užsienyj 
sudarytai Jugoslavijos vyriau
sybei nutarta leisti naudotis kai 
kuriomis sumomis.

LONDONAS, Anglija, bal. 
28 d. — Vakar per radiją sa
kytoje kalboje Churchill pareiš
kė savo džiaugsmą dėl Ameri 
kos vyriausybes nutarimo sių
sti Ątlantikan karo laivų ■ pa
trulius.

Churchill pabrėžė, kad karas 
bus laimėtas tiktai tuo atveju, 
jeigu Angliją pasieks1 Amerikoj 
gaminami ginklai.

Trys svarai butviiF 
Į savaitę •

AMSTERDAMAS, Olandija 
bal. 28 d.!r— Vokiečių pastaty
ta valdžia įvedė korteles bul 
vėms visiems Olandijos gyven
tojams.

Olandas 
giau, kaip 
į savaitę.

Olandai 
tulpių, bet 
kinta, nes

negalės gauti dau- 
tris svarus bulvių

daUk 
išnai-

augino labai 
dabar viskas 
vokiečiai įsakė iš

plauti tulpes, išdžiovinti ir var
toti jas arbatai ir tabakui.

Amerikos lakūnai 
Anglijoj

STALINAS SVEIKINA
NŲ MINISTRĄ

JAPO

Darbininkams svar 
bus teismo nuta

rimas

LONDONAS, Anglija, bal. 
28 d. — šiandien atvyko dide
lis skaičius Amerikos lakūnų, 
kurie bus stebėtojais britų ka
ro lėktuvuose.

Vieni lakūnai praktikuosis ii 
Stebės naikintuvus, o kiti bom- 
banešius. Jie tapo išskirstyt 
tąrp britų karo eskadrilių.

.Anglijoj jie išbus po tris mė
nesius ir susipažins su moder
niškiausiom kovos priemonėm.

MASKVA, Rusija, bal. 28 d 
— Oficialiai skelbiama, kad pa
sikeista sveikinimo telegramo
mis ratifikavus Maskvoje pa
sirašytą draugiškumo paktą.

Japonų ministras sveikina 
Molotovą ir Staliną, o pastarie
ji du pasiuntė ministerįui dai 
stipresnius užtikrinimus.

Paktas yra bazė, kuri dar ge
riau pagerins japonų ir sovietų 
santykius, sako Stalinas.

Sausio pradžioje buvo sušauk
tas artėjių pasitarimas,, nutarta 
paruošti reikalingi planai, bet 
praėjo trys mėnesiai, o planų 
vis dar nėra.

Žuvies trestas neaprupina tin
kamai gyventojų. Nesuorgani
zuotas daržovių, vaisių, grybų 
ir uogų planas, kuris aido vi
są vietinės maisto pramonės 
planą.

Suvalstybintos 
dirbtuvės ne

veikia
KAUNAS, Lietuva, bal. 28 

d. — St. Noreikis, valstybinės 
Kuršėnų plytinės dirbtuvės di
rektorius, skelbia, kad jis ati
davęs pataisyti Šiaulių valsty
binei dirbtuvei mašinų dalis.

Atėmus vieną ašį, dviem dar
bininkams dar. savaitę reikėjo 
ją tenkinti, nes darbas buvo 
blogai atliktas.

Kitos plytinės mašinos buvo 
išmėtytos, kad jas ir- suristi 
buvo sunku. Vieno plytinės dan
tračio, kuris svėrė 16 svarų, 
visiškai nesuradę.

WASHINGTON, D. C., bal. 
28 d. — Aukščiausias teismas 
šiandien padarė labai svarbų 
nutarimą darbininkų ir darbda
vių santykiams sunormuoti.

Darbdavys neturi teisės pa
šalinti darbininko už priklausy
mą prie darbininkų unijos, aiš
kina teisėjas Frankfurter.

Darbininkų unijos Skaitomos 
legalia organizacija, kuri yra

- • ' ' ' ' ' ’ S . ' J

reikalinga taikai palaikyti pra
monės centruose, y;

Petainas uždarine ja 
laikraščius .

VICHY, : Prancūzija, bęĮ 28 
d. — Valdžios sluoksniuose stip
rėja įsitikinimas,::, kad, britai 
pralaimės kovą Viduržemio ju
roje, todėl Petkinas ' Uždarė du 
laikraščius, kurie simpatizavo

Naciai bombardavo 
Plymouthą

Anglija, bal 
Praeitą naktį vokie

čių aviacija smaridai bombar
davo Plymouthą.

Britai iš savo pusės išmeti 
daug bombų keliuose vokiečiu 
miestuose. Ypatingai smarkiai 
nukentėjo Le Havre, Bremer- 
shaven ir Bremen.

Kiely buvo išmesta daug nau 
ja sprogstama medžiaga užtai
sytų bombų.

LONDONAS, 
28 d. -

britams.
Chtlrchill kalba neįtikino 

prancūzų ir neparodė, kad gen. 
Wavęll sugebės atsispirti na
ciams. Kreipiama dėmesio į ita
lų-spaudos reikalavimus grei-

- čiau sugrąžinti Nicą,

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Vokiečiai giriasi, kad jiems pavyko paskandinti kelis bri

tų laivus su evakuojančiais britų kareiviais iš Graikijos.
— Australijos karo ministeris pareiškė, kad evakuacija iš 

Graikijos vyksta tvarkingai ir sugrįžo Egyptan dauguma Aus
tralijos kareivių.

— Petain kariuomenė yra pasiruošusi pradėti pulti laisvus 
prancūzus ir britus Afrikoje. Skundžiasi de Gaulle pastango
mis okupuoti Somaliją.

— De Gaulle informacijos agentūra skelbia, kad Džibuti 
kareivinėse įvyko sukilimas pačių prancūzų tarpe. Jis nesiki
šęs į prancūzų garnizoną.

— Penki orlaiviai bombardavo du vokiečių destrojerius 
Olandijos pakraščiuose. Vokiečiams pavyko numušti 4 britų or
laivius, bet destrojeriai buvo paskandinti.

— Sekretorius Stimson paskelbė, kad orlaivių gamyba bus 
skaitoma karo paslaptimi ir spaudai nebus duodama žinių Šiuo 
veikalu.

— Morgenthau nesutinka uždėti mokesčių cukrui, kavai, 
kakavai ir kitoms svarbioms prekėms, kaip tai pasiūlė kai ku
rie senatoriai. ,

f — Hitleris įsteigė kolonijų ministeriją ir mano atgauti vi
sas senas vokiečių kolonijas Afrikoje.
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cFiicagos lietuviu draugija
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija. 

Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street. Telefonas Ganai 0117
VALDYBA:

K. K AIRIS, prezidentąs K. AUGUSTAS, iždininkas
P. J. RItHKAS, vięe-prezidentas p. GALSKįS, trustisas _
V. MANKUŠ, sekretorius P. MB.AšEVIČlUŠj triistisas

P. MILLER, finansų sekretorius.
DR. MONTVIDAS. Dr-jos Daktafąs, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas
"■■■ ! ■ ii I t„,į „0^11 I

IŠ CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS 
PASTOGES

NAUJIENOS, Chicago, UI.

KETVIRTINUKAI SVERIAMI LIGONINĖJE

3Aabio

Dalyvaus

PEOPLES
DAINUOS

PROGRAME 
“GraNADIERIAI”

Antrad., balandžio 29, 1941

A

i-

Gimnazistės, šposų, 
Juokų, Pranešimų

Kas antradienį radio klausy
tojams yra smagu praleisti link 
smą valandėlę beklausant gra
žaus ir įdomaus “Peoples” ra
dio programo.

Taip ir šiandie, antradienį, 
7-tą. valandą vakare, užsistatę 
savo radio ant stoties W.G.E.S., 
girdėsite dainų, dainelių, kurias 
patieks galingas Granadierių 
trio ir Gimnazisčių duetas. Bus 
dramatiški juokai ir dalyvaus 
“Dėdė” Vaitekūnas. Bus šauni 
muzika ir įdomus pranešimai.

25 Metų Jubiliejus
Ypač šį sykį bus įdomu gir

dėti geros žinios iš Peoples Fur- 
niture Compiny Sidabrinio Ju
biliejinio išpardavimo, kuris 
čia dabar eina dideliu pasiseki
mu ir visiems namų gerinto 
jams ir grąžintojams yra pro
gos pasipirkti puikiausias namų 
reikmenis už nepaprastai suma
žintas kainas.

WATCH YOUH

THROAT
after sudden exposnres
gargto Listerins
body resistance. Then colds or sore throZt 
often develop and germs in the mouthgŽ 
the upper hand. Prompt and freauentU8f of 
Listenne Antiseptic may oftenkead off an 
irntated throat and kėej a cokTfrom 
coming troublesome—because it kili? 
f ace germs associated with these conditions 
Lambert Pharmacal Co., St. Louia, M o.

Kilis germs on throat

M

u
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U.

M

Mary Viskoška

įsigijo akušeres tei-

Ka i liejies ir jos su-

Liberty Darže 
\Villow Springs. III.

GAISRAS YMCA 
RŪMUOSE

ir baliaus raportai.
Suzana L. Gabris

Casilla de Correo 303, 
Buenos Aires, Argentina

Dar kartą aš noriu padėkoti 
jums už gražią paramą, kurią 
mes tikrai įvertiname.

V. S. Zelnis

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

Net kunigai pasislėpę 
studijuoja, nors savo pąi

Šiomis dienomis jis 
tikisi 

kelis naujus narius įrašy-

pietų,
81h ir Ailaips. Bus išduoti kon
certo

“A. L Balsas”

De 
Draugija

tinkamai sutvarkyti draugijos 
reikalų. Bet kai tik jo sveikata

Draugijos susirinkimas 
gegužės 4 d., 1 vai. po 
Liuosybės svetainėje,

JI 
>1- 

jonims draudžia jį į rankas 
paimti.

'‘Keleivį” •' žmonės mfgšth 
dėl to, kad jis niekam nepa
taikauja ir nesibijo teisybę 
skelbti.

Žmonių mulkintojus ir ap
gavikus jisai lupa be jokio 
pasigailėjimo.

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

Adresas toks:

“KELEIVIS”
253 Broadvray, 

SO. BOSTON, MASS.

do savo gyvenimo geriausius 
metus ir vertėsi akušerija. Su
laukusi senatvės ji drauge su 
vyru iš’sikė'e gyventi į Penų-

Ambroso, d(yjūįiau atvyko ir 
Bruno Brookąii* Kai draugijos 
bizniŠki reikalai buvo aptarti,

NAUJIENU-ACNE telėphoto
Fargo, N. D., ligoninės slauges sVėria 11 savaičių sulaukusius Brown ket- * . • •

viitinukus po to, kai kūdikiai gavo savo kąsdieninį* išmaudymą. IŠ kairės deši
nėn: Connie, Cleo, Clare, ir ClaytoO.

Galima išsirašyti per “Nau
jienas” arba tiesioginiai 

adresuojant:

De KALB, ILL.
Padėka

Raibo Lietuvių Kultūros 
reiškia centrui šir- 
ačiu už atsiuntimą

gabios artistų grupės. Visi, kas 
lik atvykd į parėligiilią, pro
grama buvo labai patenkinti’. 
Apie tą programą dar ir dabar 
tebekalbama.

Karas Europoje
Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasaulib 
įvykius, tai skaitykite "Naujienas".
"Naujienos" yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite "Naujienas" šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi- 
cagą), $6.00. Chicago j ė ir Europoje—$8.00.
Money Orderį ar čekį siųskite:

-NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS
Susipažinimui kopiją pasiųsime veltui

“DĖDĖ’? VAITEKŪNAS |kplnų lipo. Dažpąi atrodė, jog
NEPASIDUOSIĄS

Paskutiniame kontesle tarp 
Adomo Markūno ir “dėdės” 
Vaitekūno eftf atkakliausios 
lenktynės. Per kai kurį laiką, 
kaip amerikopai sako, tos lenk
tynės buvo “neck to neck”. 
Nors “dėdė” buvo ir sunegi- 
lėjęs, bet vis visą laiką savo 
jaunesniam konkurentui ant

Naujienų Pavasarinis
PIKNIKAS

Sekmadienį,
Gegužės 25, 1941

AR ŽINOTE KĄ 
RAŠO

“KELEIVIS”

jis Adomą pasivys ir pralenks.
Nors Vaitekūnui nepasisekė 

į pirmą vietą įsigauti, tačiau 
jis baigė k On testą kaipo “run- 
ner-up”, palikdamas toli kitus 
kontestantils. Tokiu bildu Ado
mui teko pirma vieta, o “dė
dei” Vaitekunni — antra.

Atrodo, kad bus smarkios 
Varžybos ir šiame vajuje. Prieš 
kelias dienas Adomas Markū
nas pareiškė, jog, matyti, nie
ko gero nebus, jei jis nepradės 
dirbti. Kitiems vajininkams jis 
prikišo apsileidimą.

Pirmiausia ątsiliepė Vaitekū
nas, kuris pasirengęs yra “pa
spausti” ir įrošyti daugiau na
rių, negu įrašė Adomas.

“Tegul nemano Markūnas, 
kad jis tik vienas gali naujų 
narių gauti. Kadangi oras atši
lo ir man bus lengviau vaikš
čioti, tai aš esu tikras, jog ne
trukus Adomą sukirsiu, — įra
šysiu daugiau narių, negu jis 
įrašė.”

Tokį pareiškimą padarė “dė
dė” Vaitekūnas.

Reikia tikėtis, kad jis savo 
pažadus ištesės.

VIS KIŠA SAVO NOSĮ
Pęrnąi rudenį staiga susirgo, 

p. .Št. PetrąųgKiįs,' . Rockfordo 
Lietuvių Kultūros Draugijos fi
nansų sekretorius. Kadangi jo 
liga buvo ūmi ir netikėta, tai

i ...... - - .............
reikalus ir gaudyti nepagrįstus y šia proga bus pravartu pri- 

in’nlį, kad velionės vyras, p. 
Petras Kai t iš, savo laiku daug 
pašidarŲavo Čliicagp$ Lietuvių 
Draugijos gerovei. Kai draugi
ja sųšikurė ir pradėjo gyvuoti, 
tai jis buvo pirinas jos prežt- 
depta^.

Nors į>. Raįtis jau turi pusė
tinai metų4, bet jis dar pilnas 
gyvumo ir energijos. Su juo 
tikrai malonu pasikalbėti apie 
tą praeitį, kada jis aktyviai da
lyvavo lietuvių judėjime. Nėra 
jam svetimas įr dabartinis lie
tuvių judėjimas, kurį jis seka 
su atsidėjimu.

Dar vieną kitą dieną pasišve- 
čiavęs Chicagojc, p. Kaitis ir

tiek pasakyti, jog sVvba’os at
gavimo atžvilgiu jis laipsniš
kai vis progresuoja. Vadinasi, 
eina vis geryn ir geryn. Pas jį 
vėl pradeda atsirasti energijos 
ir noro draugijos gerovei pasi
darbuoti.
pasiėmė aplikacijų ir 
bent
ti.

rimą. Atrodo, kad pasitraukti 
visiškai iš veikimo jam vargu 
pasiseks. Pagaliau tai bplų ų- 
nepageidaujama, kadangi jis 
dar pilnas energijos ir gali 
daug nuveikti.

Beje, delegatais į konferen
ciją liko išrinkti p-ia Julįa Kil- 
11$, pp. St. Bartkus ir K. Pau
lauskas. '

WAUKEGAN, ILL.
Kultūros draugijas 

susirinkimas
Waukegano Lietuvių Kultū

ros

AND THAt*SFoR 
. MiLLioN for 
!UlllHG ME ABOUT

tOVES IT!

įkalus jis siilvafkė ir su centru 
atsiskaitė.

Kalbamos draugios reikalai 
dabar yra pilniausioje tvarko
je. Todėl Chicagos penktakojis, 
kuris dagi su musų organizaci
ja nieko bendro neturi, gali nu
siraminti. Jam vargu bus “pel
ninga” savo nosį kišti į kitų

JACK swin

NEPAPRASTOS 
LAIDOTUVĖS

Pereitą šeštadienį, balandžio 
26 d., įvyko tikrai nepaprastos 
laidotuvės: laidojami buvo pe
lenai Onos Railienės, kuri pasi
mirė lapkričio 8 d. 1940 m. ir 
kurios kūnas buvo sudegintas 
kremą torij oje. Drauge su jos 
palaikais buvo palaidoti ir pa
laikai jos sūnaus Jono, kuris 
pasimirė Hawajų salose šių me
lų kovo 10 d. Jo kūnas taip 
pat buvo krematorijoję sude
gintas, o pelenai prisiųsti į 
ChicagO. ” ’

Ona Kaitienė per daugelį me-

savo farmelėje ramiai leis savo 
gyvenimo saulėleidį.

INDIANA DARBOS, IND.
f f ( <

Kulturiečių susirinkimas ir 
vaišes

Pereitą kefvirtądįęuį Indiana 
Harbor Lietuvių Kultūros 
Draugija ląįkensavo susirinki
mą, kurį btyv.O pakviesti ir 
svečiui iš Chicagos.

Iš Chicagos , buvo nuvažiavę

Neatsargiai numestas degan
tis cigarelas sunaikino daug 
sporto įrengimų ir salę Lawson 
YMCA rūmuose, ad. 30 West 
Chicago avenue. Nuostoliai sie
kia apie $2,000.

Gaisre vos nežuvo 48 metų 
batsiuvis, Charles Ferrazolo, 
2402 Wentworth avenue. Jį iš
gelbėjo ugniagesiai.

—SAVAITRAŠTIS

“ARGENTINOS
LIETUVIU 
BALSAS

MADOS

nedidelę farmelę. Ten išgyveno 
10 metų iki pat savo mirties.

Velionė Railienė susilaukė 72 
melų amžiaus. Ji buvo kilusi iš 
Vilkaviškio apskrities, Gražiš
kių parapijos. Tais laikais ji

parapijoje, kuri lankė pradinę 
mokyklą. Atyyko tad į Ameri
ką labiau prasilavinusi, negu 
kitos tų laikų lietuvaitės. Bū
dama labiau apdairi, ji pasirū
pino ir Amerikoje siektis pro
fesijos. Ji 
sės ir per 
ka vo.

Velionės
palis Jono palaikai buvo palai
doti Tautiškose kapinėse šalia 
dukręlės, kuri pasimirė 1911 
m. Laidotu vėsje pa tarnavo laĮ- 
cĮųtuvių direktorius P. J. Ridi
kas, 3354 S. Ha’sted St. Paly
dovų susirinko pusėtinai daug. 
Koplyčioje ir kapinėse kalbėjo 
V. B. Ambrose.

Tai buvo tikrai nepaprastos 
ir, tur būt, pirmos tokios laido
tuvės Amerikos lietuvių istori
joje.

tas ir P. J. Ridikas.
i1,;, Draugija nutarė pąs ųsti tris 
delegatus į Demokratijos ir 
Lietuvos Nepriklausomybes Gy
nimo Sąjungos konferenciją, 
kuri įvyks gegužės 11 d. Da
riaus-Girėno svetainėje (Chi- 
cagoję). Vasaros metu nutarta 
'surengti išvažiavimas. .

Kujturiečiai .pareiškė pagei
davimą, kad kas n,ors atvyktų 
iš Chicagos vajaus reikalais. 
Esančios neblogos perspektyvos 
naujiems nariams gauti,

Paskui prasidėjo vaišės. Chi- 
cagiečiams tikrai malonu buvo 
praleisti kelias valandas drau
gišku ir vaišingų Ųarboriečių 
tarpe. ??

Dabartinis draugijos pirmi
ninkas yra p, Kazimieras Pau
lauskas, vįcc-į)irnr» p-ia Julia 
Killis, sekf. A.'^idžius, o finan
sų sekretorius p-ia Jennie Nip-

Nors p. St. Bartkus j valdy
bą ir neįeina, bet jis neatsjsą- 
ko ir dabar draugijos gerovei 
padirbėti. Per daugelį irjetų 
veikęs įvairioje organizacijose, 
p. Bartkus įsigijo didelį paty-

6PFFEO LEVEL OP THE 
UNDE^GROUND CITY, THE 
PRINOKS TSTRĄ FINOS HEA56LF

ii ■n - i-

.NARĖS PADeKA IR 
LINKĖJIMAI

Aš labai nuoširdžiai ačiuoju 
už suteiktą man paramą ligo
je. Man vien tik malonumas 
•tpkipję draugijoje priklausyti. 
If man bus malonu, jeigu ma
no mylima draugija ir toliau 
gyvuos bei dirbs naudingą dar-

S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Susivienįjjitias Lietuvių Amerikoje yra di
džiausia lietuvių organizacija. Tai lietuvių 
ąpdraudos tvirtovė Amerikoje. Tai lietuvių 
brolybės fraternalė organizacija. SLA trokšta 
dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais vienon didelėn ir gražion šeimy
nom Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau
jiems nariams priimti.

Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel
no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė. 
Bet Susivienijimas teikia lietuviams daugiaus, 
negu apdraudą. Susivienijimas veikia kultū

rinėje dirvoje, stiprina lietuvybę Amerikoje ir rūpinasi bendrais 
lietuvių reikalais.

Dabar visose lietuvių kolonijose darbuojasi šimtai SLA. orga
nizatorių. Kąi vienas tų organizatorių atsilankys į jūsų namus, pa
klausykite jo patarimo—prisirašykite prie Susivienijimo su visa 
savo šeimyna.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

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

No. 4735—Išeiginė suknelė 
Sukirptos mieros 34, 36, 38, 40 
42, 44, 46, ir 48.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytą pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą kiau
laitę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą Ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa« 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Patiem Dept, 1739 
So. Halsted SU Chicago, I1L

NAUJIENOS Pattern Dcpt 
1739 S. Halsted SL, Chicago, DL

Čia {deda 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No--------
Mferok ~__ _______  per krutinu

(Vardas Ir pavardė)

(Adresas)



v,

Antrad., balandžio 29, 1941 NAUJIENOS, Chicago, fll.

M. Šarūnas. Kvočiamas Ryšy Su Texas žmogžudyste

Rasės grynumas ir lietuviai
Kiekvienas amž’us turi savo 

beprotystes arba madas pasaky
tume, jei nenorėtume užgauti 
gražiąją lytį.

Dvidešimto amžiaus liga yra 
RASIZMAS.

Kiekviena tauta šiandien no
ri įrodyti savo kilmės metrikus 
ir visuomet labai grynus, be 
svetimos tautos ar rasės, kas 
daug baisiau, sąmyšio.

Pirmi pradėjo vokiečiai, juos 
pradeda pasekti rusai, kurių ofi- 
cialėje spaudoje vis daugiau ir 
daugiau pastebima panslaviška 
gyslelė.

Mokslinė pusė.
Istoriniai, moksliniai šis klau

simas neturi jokios reikšmės, 
nes nežinodami kaip ir kada at
vyko kuri tauta Europon, ne
galime žinoti, kuri su kuo su
mišo savo kelyje iš Azijos ar 
Afrikos keliaudama Europon, 
jau nekalbant apie įvykusius 
mišinius pačioje Europoje, kur 
sunku šiandien rasti bent \ie
na tauta, kuri neturėtų savyje 
vieno ar kito priemaišo.

Ir galiu užtikrinti, jog nie
kuomet nebūčiau ėmęsis šia te
ma rašyti, jei ši liga neapimtų 
kai kuriuos lietuviu sluoksn us, 
kurie labai patenkinti esama 
Lietuvoje padėtimi ir dargi no
rėtų šį dalykėlį paremti istori
niai.

Vokiškas pavojus Lietuviai 
Atpuolęs.

Kadangi laikinai vokiškas pa
vojus Lietuvai atpuolęs, tenka 
mums šis klausimas nagrinėti 
vien sąryšyje su rusais ir bend
rai slavais.

Ir todėl pravartu šiais laikais, 
kuomet musų tėvynė vėl savo 
likimu, bent ’aikinai (nieko 
amžino šiame pasaulyje nėra) 
sujungta su Rusija, susipažinti 
su t^ pačių rusų praeitimi, bent 
paviršutiniai, kad /psmi'atybime, 
jog ir jie iš to papristo nelai
mių ir laimių kelmo išspirti.

Kai kas, priešingai tiems is
toriniams daviniams ir vien iš 
noro įrodyti, jog tai kas įvyko 
šiandien, jau pasiliks amžinai, 
linkę vaizduoti rusus kažkokiais 
antžmogiais, kurie visuomet 
buvo galingi, kuriems, veik 
kaip šiandien hitleriška Vokie
tija tvirtina apie save, priklau
so senai visas pasaulis arba bent 
vadovavimas jam.

Rusų tautos misija.
Nepažinę istorijos arba ją iš

kraipę, stengiasi įrodyti, jogei 
rusų tautos misija — sukurti 
ne vien slavų tautų imperiją, 
bet pasaulinę — Universalę, ku
rios autoriumi buvo Aleksand
ras Makedonietis, o jei iki šiol 
tai nesisekė rusų tautai daryti, 
tai vien todėl, kad jos nelaimei, 
o kitų laimei, rusai niekuomet 
neturėjo arba labai retai, tin
kamų vadų tai istoriniai misi
jai vykdinti.

Dabartinėje rusų spaudoje, 
nežiūrint tariamo jos proletari
nio nusistatymo, kuriame nega
li būti grynai šov’nistinių daly
kėlių, vis dažniau ir dažniau 
pasirodo nepaprastos panegiri
kos slavams bendrai ir rusams 
ypatingai, kurie vieninteli tin
ką vesti pasaulį į “geresnį ry
tojų”. Toks kraštutinumas pa
stebimas visose tautose, kuomet 
valdantieji neturi daugiau kuo 
suvilioti savo pavaldinius, tuo 
daug amžių naudojosi visų kra
štų imperialistai vesdami ir 
versdami savus pavaldinius, ne 
piliečius kariauti už
vadovaujamą vietą pasaulyje.

Tai yra grynai imperial stinis 
metodas, nežiūrint, kad jis vi
suomet buvo slepiamas ir pri
dengiamas įvairiausiais ir gra
žiausiais kitais ūbaisiais.

Tai pirmas bankrotas tautos 
ar imperijos, kuri nenori ar ne
gali saviems gyventojams nieko 
geresnio kol kas duoti, bet pri
versta ruošti milijonus dvasi
niai busimai skerdynei prieš pa
našią tautą ar valstybę.

Mūšų tautos misija.
Ir mes “Daukanto”, bendrai 

“Aušros” laikų veikėjų lupom 
kalbėdami galėtume taip pat 
panašiai kalbėti, daug kuo pa
sigirti, svarbiausia, musų dvie- 
mis istoriniais nuopelnais prieš 
Europą, ko neužginčys niekas, 
būtent išgelbėjimu Europos nuo 
totorių ir dabartinių volcečių 
įsigalėjimo ankstybesniais am
žiais, kuomet musų valstybės 
ribos rėmėsi į dvi jūres: Balti
jos ir Juodosios!

Bet tai butų tuščias gyrima
sis, nors pačių faktų negali nie
kas paneigti.

Taip buvo!
Bet kodėl?
Nejaugi mušdami kryžiuočius 

arba sulaikydami totorius mes 
tai darėme iš noro gelbėti liku
sį pasaulį?

Nieko panašaus!
Mes gynėme save, savą tė

vyne, o jei šis gynimasis ir mu
šti pastangos išgelbėjo nuo šios 
nelaimės ir likusią Eurona, me ; 
tai nenorime visai užskaityti 
sau už nepaprastą nuopelną, 
vien reikalaujame, ir ne be pa
mato, pripažinti, kad dargi 
prieš pusę tukstančio metų, bū
dami nepriklausomi mes atliko
me savo pareiga, kaip nepri
klausoma valstybe ir tuo labiau 
daugiau šiam gyvenimui turime 
šiandien, nes toki rusai visgi 
iries totorius neatsilaiko ir vic- 
on kovoję, nuėjo pas tuos pa

čius totorius 'tarnauti, mokėti 
duoklę dargi ne vien prekėmis, 
bet savo moterimis, dukterimis, 
ko mes nepergyvenome! Neper
gyvenome todėl, kad tais lai
kais buvome daug toliau nu
žengę pirmyn už tuos pačius 
rusus, kurie tebesipešė tarp sa
vęs ne?;uprasdami bendro pavo
jaus, kurį mes lietuviai jau su
pratome!

Pasiremkime faktais!
Bet mes nesame ir nebūkime 

tuščiais šovinistais! Nemėgdžio
kime savo du galingus kaimy
nus, vieną iš germanų, antrą iš 
slavų giminės, neiškraipykime 
istorinius faktus, nes tai mums 
nieko neduos ir pažvelgkirrie 
praeitin blaiviomis akimis, 
daug blaivesnėmis, negu pirmas 
musų istorikas Daukantas, ku
riam lietuviams laimėjus . ar 
pralaimėjus mūšį, visuomet tik 
priešo lavonų krūvos pasilikda
vo, o lietuviai “išgaruodavo taip 
sau”!

Tiek rusai, liek mes lietuviai 
priešistoriniais laikais klajojo
me po Europos Rytus atskiro
mis giminėmis tampriai dargi 
nesusirišusiomis, dažnai tarpu
savyje kariaudami iki gyveni
mo sąlygos ir aplinkybės mus 
privertė susikristalizuoti, susi
burti į vieną tvirtesnį branduo
lį, kad bendromis jėgomis ga
lėtume kovoti už savos giminės 
egzistenciją, už kuklią vietą pa
saulyje tarp kitų tautų, kurios 
šiandien nori mums tai paneig

.oujtenu-zVciue JL'elepnoio
Orion Brown, 50 metų, Chicagos policijos kvočia

mas sąryšy su Mrs. Leota Murphy iš Marion, Ind., nužu
dymu, kurios kūnas rastas prie kelio netoli Spearman, 
Texas. Texas autoritetai dasekė Brown iki Chicagos ir 
dabar policija tiria įrodymus, kurie parodo, jog Brown 
susipažino su nužudytąja per vedybinį biurą.

geltonoji rase) yra vien pro
duktas, išdava ilgos kovos am
žių bėgyje, turint galvoje vie
ną norą ir tikslą, kaip ir kitos 
tautos, išlikti pasaulyje, nepra
žūti!

Rusai ir mes.
Ir lygiai kaip mes, lietuviai, 

tie patys rusai, amžių bėgyje 
pergyveno pakilimo ir puolimo 
laikus, vergijos ir viešpatavimo 
ir šiandien dargi toki rusai, ne
gali pasigirti tariamu savo gry
numu, rasės atžvilgiu, kaip mes 
lietuviai, kuriems teko po kla
jonių, atvykus Rytų Europon 
apsistoti labai puikioje lygu
mos dalyje, kur nebuvo nei d:- 
džiųjų upių nei stepių su pir
kia žo’e, kurios viliotų kitu; 
klajoklius, vykusius paskui mus 
iš Azijos, eiti per musų' gyvena
mas vietas.

Musų laime, kad likimas mus 
nuvedė prie Nemuno, susibūrė
me dar priešistoriniais laikais 
(gerokai prieš Kristų) . Pabaltos 
kraštan tarp ^vįęjų ( didžiulių 
upių: vakaruose — Vyslos ir 
Šiaurėje — Dauguvos!

Išlikome sveiki!
Tarp šių dviejų didžiulių li

pių tik Nemunas buvo natūra
lūs ir galimas takas kitoms kla
jojančioms tautoms, bet pirm, 
negu prieiti prie Nemuno, sutik
si du didelius vandens, kelius 
Dauguvą ir Vyslą, kurie vilio
te vilios, kito neieškoti ir leis
tis jais toliau į krašto, Europos 
Rytų, vidurį ir tai lietuvius iš
gelbėjo nuo daugelio klajoklių, 
kurie mus nepasiekė pasukdami 
kaip kartas šiomis upėmis ir 
ačiū tam, mes, bent musų ka
mienas apsigyvenęs Nemuno 
pakrantėse, išliko sveikas ir ne
sumišęs su kitomis giminėmis

pranyko taip pat sumišdainos 
su gotais, kurie veržėsi Rytų 
Europos lygumon ir kurie su
kinę kairiajame Dunojaus 
krante, kurį pamena istorija 
šioje Europos dalyje, kariauda
mi prieš romėnus ir vėliau prieš 
Rytų (Bizantijos) imperiją' pa
naikinę. Dakiją, apie kurią tu
rime labai mažai žinių, bet ku
ri buvo nemenkiau galinga, ne
gu Gotų valstybe, nes jai mo
kėjo donę tie patys romėnai 
Trajanui vadovaujant antrame 
šimtmetyje K. G.

Bet butų juokinga, jei mes 
lietuviai šiandien, kaip vokie
čiai arba kaip jau pradeda juos 
pamėgdžioti rusai, mėgintum? 
reikalauti sau daugiau teisių pa
saulyje dėl tariamo savo tautos 
ir rasės grynumo! ‘

Jei mes pasilikome grynes- 
niais, be didesnicf’ sąmyšio su 
kitomis tautomis" bei rasėmis 
vėlesniais laikais,: itai tik dėka 
musų geografinės padėties, dė
ka musų protėvių?: apsistojimo 
tokioje vietoje-, k Ori ’ vėlesniais 
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laikais veik niekas’ nekeliavo iš 
naujų tautų atsiradusių Euro
pos kontinente dar mums ne
virtus galinga valštybe, kuomet 
jau galėjome nė tik gintis, bet 
ir kitiems grasinti!'

Pranykę lietuvių giminės.
Gal niekad, mums istorija ne

pasakys kiek visgi lietuvių gi
minių, apsistojusių, dabartinės 
Lietuvos teritorijos pakraščiuo
se, pranyko amžinki įvairių ki
tų klajoklių spaudžiamos, gi pa
siliko Nemuno pakrantėse tik 
mažiausia musų giminės dalis, 
nes sunku butų patikėti, kad 
lietuvių giminės skaičiumi bu
vo menkesnės už kitas ir visos 
galėjo sutilpti Nemuno pakran

ti!
Dabartiniai rusai, nepapras- 

sąvąją”itas mišinys įvairių slavų gimi
nių bei rasių (nesvetima jai ir

bei rasėmis!

CRANE COAL COMPANY 
5332 So, Long Avenue 
Telefonas PORT8MOUTH 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
I ...... ■■■ >

Tautos branduolio grynumas.
Už tai gotai, besiveržią Rytų 

Europos lygumon iš vakarų ir 
šiaurės, vadovaujami savo va
do Germanaricho, nepasiekė ke
tvirtame amžiuje K. G. Nemu
no ir nusitempė su savimi tik 
tas lietuvių gimines, kurios bu
vo perdaug arti apsigyvenusios 
prie Vyslos, nes jis patraukė 
Vysla, Bugo upe verždamasis 
prie Juodosios juros, kaip pa
kankamai patogiais keliais eks- 
pancijai, neieškant kitų, tuo pat 
nepasiekiant Nemuno, kur bu
vo susitelkę lietuvių giminės.

Ir tik dėka to musų tautos 
branduolys užsiliko grynas, gi 
visi kiti, tarp jų ir slavai, ku
riuos savo protėviais skaito ru
sai, buvo priversti sumišti su 
kitomis klajoklėmis giminėmis, 
nes jos buvo jų pakelėje, buvo 
apsistojusios, atkeliavusios Eu
ropos Rytų lygumon, žymesnių 
upių pakrantėse, kuriomis ke
liavo vėlesniais laikais kitos gi
minės ir rasės besiveržiančios 
ar iš Azijos ar iŠ šiaurės Rytų 
Europos lygumon.

Tikiu, jog nebus klaida tvir
tinti, kad kai kurios^ lietuvių gi
minės, buvusios arčiau Vyslos- 
ar Bugo, IV-ame amžiuje'K. G.

tėje, tuo labiau, kad ta pakran
te buvo apžėlus veik neįžengia
mais miškais.

Daug, lietuvių nuėjo su go
tais, nemaža su vandalais, daug 
lietuvių giminių pranyko (jot
vingiai) kariaudami su l^itomi 
giminėmis, kurios veržėsi vėles
niais laikais musų teritor jon 
ries juk tvirtesnis lietuvių brau 
duolys, galįs pasiprieš.’nti ir su
prantąs savo pareigą, susikurt 
tik X—-XI-to šimtmečio bėgy
je, gi mes lietuviai atke’iavom 
Europon dar gerokai prieš Kris
tų ir nemaža laiko truko iki 
siisispielėme tarp Vyslos ir 
Dauguvos, kurie išlikom iki siu 
dienų, nors gerokai apkarpyti!

Taigi, nors rasės grynumo at
žvilgiu ir dargi savo senoviška 
kalba (labai artima sanskritui)

mes esame vieni iš gryniausių 
tautų visoje Europoje, sau dėl 
to nereikalaujame pasaulio, 
dargi Europos, bet tik .. būt 
savo likimo šeimininkais!

O lai labai kuklus ir labai 
teisingas reikalavimas, bet ku
rį, tiesa, galime išreikalauti iš 
pasaulio vien kova, atkaklia ko
va prieš visus tuos, kurie mum? 
šios teises nenori pripaž.n.i, 
nors patys sau reikalauja.

Bet nereikia nusiminti ir tuo 
labiau šį reikalavimą remti to
kiais tuščiais, nors ir istoriniais 
ramsčiais, kaip rasės grynumas 
ar panašiai!

Kiekviena -teise šiandien re
miasi vieiyjėga ir lik. ji kulkas 
sprendžiamas faktorius!

To kol kas nereikia ir lietu 
viams pamiršti!

Modern Roofing Co.
1821 SO. LAWNDALE AVĖ.

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

— Pilnai Apdrausti —

PASKOLĄ ČIA GAUSI 
greit lengvais 
išmokėjimais 

nuo 5 iki 20 metų.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
Mokame Dividendų

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

"S“ $1,000,000.09

5TUIGHT BOURBON WHISKEY-90 PROOF • SCHENLEriDISTULERS CORP/N. ^C,

DABAR LAIKAS INVESTUOTI PINIGUS|

UNIVERSALSAVINGS&LOAN ASS'N
1739 SOUTH HALSTED STREET

Mokame 3'Zi Nuošimčio ant Visu Investmentų

Jūsų indėliai apdrausti iki $5,000.00 per Federal Savings and Loan Insurance Corporation, 
;• Washlngton, D. C. U :

CORNER 63RD & JUSTINE.
Southetde Member of Associated 

Palnt Stores, 
BERGMANAS PAVASARIO 

IŠPARDAVIMAS
malevų, sienų popieriaus Ir langų ieldų. 
Ateikite 1 didžiųjų krautuvę prie Justine 
gatves kampo ir gaukite dykai sienų 
popieriaus pavyzdini knygų. Dekoruokite 
dabar—mokėkite vėliau parai BERG- 
MAN’S naujuoju Lengvuos Biudžeto pla
nu. 10 savaičių mokčtis. Ateikite ir pa
klauskit smulkmenų.

Sienų popierių nlitrimuoja ‘dykai. 
PRISTATYMAS DYKAI 

Ess-A-Bee vidaus žibanti balta ir visos 
naujausios spalvos virtuvėms ir maudy
nėms tnaleva.
Ess-A-Bee Fiat Maleva luboms ir miega
mosioms balta ir 12 spal. Ess-A-Bee 4 
valandų varnUas gerai dėvisi ir nesidė- 
ničja baltai vandeny. <E 4 O t?

GALIONAS * IsUv 
Popierių Valyklls arba H. R. H. po (te 
Atdara antradieniais, ketvirtad. ir ėešta-

dieniais iki 0 P. M.
Tel. PROSPECT 3440

Visose Vaistinėse ir
Smulkmenų Krautuvėse

Atrodykite Metus Jaunesni 
NATŪRALIAI ATRODANTI

Dantų Pleitai

10 MftN. M0K6TI 
Pinigų grąžinimo ga
rantija. Denturos da
romos tiktai gavus už
sakymą ir nuo formų

$050
11 iki

$35
padarytų 
dentistų.

Pleitai 
Pataisomi

laisniuotų . .Apkain.
Nemok.

>1 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. • v »

Sophie 
Barčus
RYTINE RADIO 

VALANDA
— iš stoties — ■

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vat vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
mušiką ir kitus įdomius 

pranešimus.
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Trims mėnesiams  2.00
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BĖGA Iš LIETUVOS

Taupymo Ženklas Apsaugai

Visa tąpta fronte
Puikioje premjero ChurchilFo kalboje, pasakytoje 

ęereit<| sekmadienį, įspūdingiausia dalis buvo ta, kurioje 
jis ji pjjpąsakojo sąvo įspūdžius, i^ūs’^y^r|ugse oro 
bombomis apgriautuose' Anglijos i^ęstuosę. pąugeiis 
mų Londone, Manchestery^e, Livęrjjoolyję/ £ jrįįiffę, Bri
stolyje yra paversti griuvėsiais, gatves^ar^ytęš; ’ ętįyę 
tūkstančiai gyvasčių, dar didesnis skaičius yra sužeistų. 
Bet likusiųjų gyventojų dvasią nęrą pjlaųžfą. 4ū pasi
ryžimas šiandien yra didesnis, nęgu bjivo kąda nors.'Jie 
drąsiai ir su pasitikėjimu žiufi į atęitį, ir kiekvienas aš
muo — vyrai ir moterys, seneliai ir vaidai —- stengiami 
atlikti savo pareigą.

Dabartinis karas yra “visiškas” karas. Karo fron
te stovi ne tiktai kariuomenė ir laivypas, bet ir civiliniai 
gyventojai, visa tauta. Ir, kaip Chųrcjiilląs liudiją, Ang
lijos žmonės didžiuojasi tuo, kad kiekvienas jų £uri pro
gą savo pastangomis tiesioginiai dalyvauti šitoje kovoje, 
kuri nulems ateitį jų krašto ir, žymiam laipsnyje, visoj 
žmonijos.

Prieš keletą savaičių buvo 
pranešta, kad iš tarybines Lie
tuvos išsikėlė kelios dešimtys 
tūkstančių “vokiečių tautybės” 
žmonių į Vokietiją, o iš Vokie
tijos užimtų sričių (pav. Suval
kų trikampio) atsikraustė į ta
rybinę Lietuvą tam tikras skai
čius lietuvių. Bet ta vokiečių 
“repatriacija” (grąžinimas į tė
vynę) atrodė keistą, kadangi 
dauguma perkeltų į Vokietiją 
žmonių pasirodė> nemoką nėt 
vokiečių kalbos.

‘“Naujienos” tuomet išreiškė 
nuomonę, kad tie neva vokie
čiai, kurie bėga iš tarybines 
Lietuvos, veikiausia, bus lietu
viai. Jie surado kokį nors bucją 
prisirašyti prie “vokiečių tau- 

^ukli iš bor 
Šęyikų vergovės.

'šitą mūstį ‘ Auopione dabar

Ęroąkįyno “pęn^ąjkbjį/ orgi
jas įde j p laišką, jįurį gavo nuo 
savo tėvo pianistas Vytautas 
Bacevičius. Janie skaitome:

*• ‘ ' ' ■ ‘1 , ’v> K ■' f. r-c \ - I it , .kU

“Vakar gatvėje sutikau 
Kauno konservatorijos direk
torių Matiuką. Sakė, kad Lie
tuvoje trūksta muzikų, o esa
mieji turi daug darbo. Ružic- 
kis išvyko, nežinia kur, ro
dosi, į Vokietiją. Grigaitienė 
ir žadeika išvyko į Vokietiją. 
Į Vokietiją repatrijuoja visi

bos karą. Eminencija kalbė
damas Katalikių Moterų 
penktąjam metiniam kongre
se šakė:

“ ‘Tai nėra musų karas. 
Mes jo nesukėlėme. Tad ne
turime į jį kištis. Kas karą 
pradęjo, tas tegul jį baigia.

“ ‘Patys save ginti? Taip. 
Šituo kiaušiniu esame vlėnih- j.;,;.į: r ■ .> • ., • < ų *, 
gi. Leisti save įtraukti į ką
ra? ‘įjtę. '. '^(ėiSjkiirĮ^ už taijką, 
hekariąųkinie

jis nęi trauks Amerikos i ka-
S-. a? te:dziamas paneigti savo paza- 
dą. Darbuokimės, kad tas ne
įvyktų’.”
Kardinolas O’Connell čia pa

kartojo visą eilę “izoliacionis- 
tų” ir “penktuko jų” argumen
tų, kuriais yra mulkinama pu
blika. Karas, girdi, “ne musų”, 
įcacjąngi ne mes jį pradėjome. 
Išeina taip, kad karas yra to, 
kuris jį pradėjo. O dabartinį 
karą, kaip visi žino, pradėjo 
Hitleris. Vadinasi, šis karas yra 
“Hitlerio karas”! Pagal kardi
nolo O’Conneli’o logiką, Hitle
ris tegul tą savo karą ir baigia.

Puiki logika. Dabar pažiūrė
kime, kaip ji veiks praktikoje. 
Hitleris užpuolė Lenkiją. Ka
dangi karą pradėjo ne Lenkija, 
tai karas ne jos. Lenkija turi 
^sakyti: “Šis karas yra Hitlerio, 
o ne musų, — tai tegu Hitle-

Sukūlimui finansų apsaugos programai įgyvendinti. 
Gegužes 1 d. Amerikoj bus pradėta pardavinėti taupymo 
ženklai pradedant dešimties centų verte, kurio pavyzdi 
Čia matornė. ' Kiti ženklai bus 25c, 50c, $1.00 ir $5.00 de
nominacijos.

St. Miščikas-žiemys

Istorija be istorinės tiesos
? ________________

Anglijos žmonės stojo į šitą pasibaisėtiną kovą, nie
kieno neverčiami. Jie nutarė nepasiduoti agresoriui, ku
ris kėsinasi sunaikinti jų laisvę, ir jie nepasitrauks iš 
kovos, kol nebus laimėta pergalę. Ęudąsis Vokietijos (Jik- 
tąį^rjųs klaidą savo gyvenime, kuomet
jisai įsiyąizdavo, kati nuožmiu gyvasčių ir turto naįki- 
hipiu jisai galės pąklupdyti Anglijos demokratiją.

Amerikoniškas fašizmas
Li^šįpl ^menkoje; buvo daug visokių fašistiškų gru- 

Bbet' nebuvę pląį^uš, organizuoto fašistiško judėjimo.
ąr jisai jau pradėjo reikštis.
Kaipo organizuojanti fašizmo jėga, tolyn vis labiau 

pasirgto “America First? komitetas, kuris rengia pra
kalbas Lindberghui, senatoriui Wheeleriui ir senatoriui 
Nye. Publika, kuri ateina į tas prakalbas, susideda dide
lėje savo daugumoje iš vokiečių, simpatizuojančių Hitle
riui. kun. Coughlino pasekėjų, airių; fašistuojančių ita
lų ir kai kurių Maskvos apmulkintų neišmanėlių.

Apie tos publikos nusiteikimą galima spręsti iš to, 
kąct jį baubia, kuomet kalbėtojas pamini Anglijos prem
jero Churchilįo arba Jungtinių Valstybių prezidento Roo- 
s^yelto vardą. Ji ploja, kuomet Lindberghas pra
našaują ap|*aląimėjiip|” Anglijai; bet jeigu kalbėtojas, 
dėl viso ko, Išreiškia savo “apgailestavimą”, kad Anglija 
“bus sumušta”, tai publika tyli.

Prieš dvejetą savaičių laiko komitetas “America 
First” išleido atsišaukimus, ragindamas žmones nepaisy
ti įstatymo, kuriuo Amerikos valdžia tapo įgaliota teikti 
pagalbą Anglijai. Įr komiteto lyderiai patys c|uodą žmo
nėms pavyzdį, viešai agituodami prieš valdžios nusista
tymą, kurį priėmė ir patvirtino kongresas.

Lindberghas vakar rezignavo iš aviacijoj ^orpuso, 
matyt, norėdamas visą sąvo laiką pašvęsti fąsis^iškąj 
propagandai.

Amerikos fašistų grupės ligšiol neturėjo populiaraus 
vado. Kun. Coughlinas “nusidėvėjo”. Vokiečių ' Bųp^o 
“fiureris”- pateko į kalėjimu. “Sidabrinių l^ąrĮkįnių- ir 
“Krikščioniško Fronto” organizatoriai irgi nusikalto į- 
statymams. Lakūnas Lindberghas, senatorius ^hęęler ir 
senatorius Nye yra plačiaį issigarsinę, ir vienas is jų gą-' 
Ii pasiimti “tautos vado” rolę. ;

Taigi fašistiškas judėjimas Amerikoje jau kristali
zuojasi. Yj*a organizacija, yra minios ir yra “vadovybė^, 
susidedanti iš drąsių, įtakingų ir apsukrių demagogu. 
Ęus įdpinu sekti, kas įš to judėjimo išsivystys.

Paskutinė fašistų tvirtovė Etiopijoje
Ne visi ląiipėjimąi tenka “ašies” valstybėms. Vakaf 

britų kariuomenė paėmę paskutinę fašistų tvirtovę Etio
pijoje! lĮessie/

Dar y£ą palikę italų kariuomenės būriai, išsisklai
dę kai kųrįosę vietose Etiopijoje. Jas likviduoti nebus 
sunku patiems to krašto gyventojams.

Anglai savo jėgas dabaę galės perkelti į 
friką, kur vokiečių divizijos gręsia Egyptui.
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vokiečiai, o ta proga ir lietu
viai, kurie turi bent kokius 
giminystės ryšius su vokie
čiais: vieno bobutė buvo vo
kietė, kito bobutės bobutė 
vokietė, kito žmona turi gi
minystės ryšius su vokiečiais, 
vienu žodžiu — visi, kuriems 
nepatinka socialistinė san
tvarka.”
Vadinasi, bėga nuo “socialis

tinės santvarkos”, t. y. nuo bol
ševikiškos tvarkos,^ kuęią Mas
kva ir jos gižteliai praminė “so
cializmu”, — nors su tikruoju 
socializmu ji, žinoma, neturi 
nieko bendro. Būga, kas tik ga
li. Pasitaikė proga išvažiuoti į 
Vokietiją, tai kas tik gali, sten
giasi įrodyti, kad jie esą “vo
kiečiai”; suranda kokią nors 
“bobutės bobutę”, turėjusią gi
minystės ryšius su vokiečiais, ir 
sprunka iš Lietuvos!

Važiuoja žmonės į Vokietiją, 
nors žino gerai, kad tenai gero
vės neras, kadangi Vokietija ka
riauja ir Vokietijos žmonių gy- 
vėnifhas darosi kasdien vis sun
kesnis. O tuo tarpu tarybinėje 
Lietuvoje šviečia “Stalino sau
lė” ir karo nėra! Visgi lietuviai 
bėga iš jos, kaip iš kokio pra
garo, atsiskirdami nuo gimimų 
ir draugų, b kai kūne atsisakyt 
darni ir nuo gerų vietų, kaip 
pav. garsioji opcijos solistė Gri
gaitienė arba valstybės teatro 
režisiarius žadeika.

Af iš to ne aišku, kokią “lai
mę” Lietuvos žmonėms atnešė 
bolševikiški okupantai?

šiaurės A-

KARDINOLAS — HITLĘ- 
PATAIKŪNAI

Amerikos katalikai yra suski
lę karo kiaušiniu. Pauguma lų 
remia prez. Roosęvęlto Užsienių 
politiką ir stoja už demokrati
jų pergalę. Bet yra gana aktin
ga katalikų mažuma, kuri no
rėtų gėriau matyti Hitlerį lai
mėjusiu karą, negu Angliją. Jie 
eina kartu su “ižoliacionistais” 
ir agituoja prieš pagalbos tei- 
kimą |iri|U.ms. " ’

Vienas tokių liitlęrj^mo patai
kūnė yra įoštonb 'kardinolas 
O’Connell. Apie jį “Draugas” 
ra^n* 1

“Jo Eminencija kardinolas 
O’Connell, Bobtojio arkivys-: 
kūpąs ir J. A. Valstybių ka
talikų hierarchijos dekanas, 
balandžio ’Žl d.1 dar kdrfą vie
šai * pareiškė, kad1 Amerika 
neturi reikalo kištis į Euro-

ris jį ir baigia! O kam kariau
ti mums?

Karą prieš Norvegiją, Holan- 
diją ir Belgiją irgi pradėjo Hit
leris. Todėl ir šios šalys turėjo 
suprasti, kad karas yra ne jų, 
— ir nekariauti.

Tas pats tinka Jugoslavijai ir 
Graikijai. Jos taipgi turėjo ne
kariauti, nes ne jos karą pra
dėjo ir, vadinasi, baras ne jų.

Pagaliau, ar šis karas yra 
Anglijos? Ne. Ji karo nepradė
jo. Ji įsikibo į karą tuomet, kai 
jisai jau buvo pradėtas — kuo
met Hitleris užpuolė jos sąjun
gininkę Lenkiją. Vadinasi, Ang
lija įsikišo be reikalo; jos žmd- 
nės, jeigu jie “protautų” taip, 
kaip tas katalikų bažnyčios šu
las, turėtų pareikšti: “Ne mu
sų karas. Padėkime ginklus!”

Kardinolas O’Connell betgi 
pasakoja, kad jisai stoja už gy
nimąsi. Kuomet Amerika butų 
užpulta, tai jisai eis su tais, ku
rie nori “patys save ginti”. Bet 
ir tai yra labai abejotina. Juk 
jeigu Amerika bus užpulta, tai, 
reiškia, ne ji pradės karą. Va
dinasi, karas bus “ne musų”, 
todėl kardinolas turės ir tuo
met sakyti: “Melskimės už tai
ką, nekariaukime!”

Jq argumentai, aišku, neišlai
ko jokios kritikos. Jie yra pa
siskolinti iš kitų ir jo paties ne
apgalvoti. v '

žmonija lapai žemai nupultų, 
jeigu ji priimtų kardinolo 
O’Conncll’o filosofiją: “Jeigu 
mus neužpuola,' tai lAcs nesiki- 
Sime. Sakysime, bąnditas vi
dury dienos užpuola žmogų ir, 
atstatęs jam į krutinę revolve
rį,1 krausto jo kišenius. Rjtinios 
žmonių eina pro šalį, pasižiūri 
į tąk “ne musų karą”, patrau
kia'pečiais ir nusigręžia į kitą 
pusęl. Kažin, ar šitokiame- pa
saulyje galėtų gyventi pats kar
dinolas?

PRIKAIŠIOJA “APGA
VYSTĘ”

Viynas koks ten “reporteris” 
rąso ’^orcesterib savaitraštyje 
apie “S.L.A. parių apgavystę”. 
Apgavikai esą ŠLA dildomoji 
Taryba, kuri slepia nuo nariu 
tiesą, eikvoja pinigus, nudangi
no nežinia kur Prieglaudos N$- 
mo fondų’Ir 1.1.

Pastaruoju laiku “Am. Lietu
vy” tokių šmeižtų apie SLA.jjr 
jo - vli-Širiinktiš dedama labai 
daug. Kas tik nori juos apdrdp- 
styti, tas gauna vietos jo Spėt-
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ves tautą tuo keliu, kuriuo ve
dė prieš kelis Šimtus metų ki
tas koks nors kunigaikštis ar 
pateptinis.

Šiandien istoriniai asmens ne- 
jcvertinaiiii praeitimi dargi vi
sais jų darbais, bet .. . kiek j e 
atatinka šių dienų valdovams, 
giriami, jei ėjo tuo kėl u, ku
riuo eina dabartiniai, nors ben
drai buvo niekšai, kaip ir šian
dieniniai, peikiami, nors susi
laukė tautos bei pasaulio pagar
bos, jei eita ir galvota jų kito
niškai, negu šių laikų vėjai pu
čia.

Ar tai galima pavadinti isto
rija? Ąr iš' tokios istorijos mes 
galime ką nors pasimokyti? Ar 
vienas istorinis asmuo, kuriam 
to laiko aplinkybės buvo pato
gios'ir laimėjo, gali būti kelro
džiu šių dienų valdovams, kuo
met viskas ir viskas pasikeitė?

Bet taip daroma, tuo tikima, 
to mokinama, tai nori užakcen
tuoti dabartiniai istorijos rašv- .1 »/e ; i Xl ‘ . i . • tojai, kurie nei yra istorikai, 
nei jų raštai — istorija!

Kur eina Vokietija vaduoda- 
mosi Fridrikais, Bismarkais, 
matome, kuo nuėjome mes pa
mėgdžiodami dargi ne savus 
dievus, bef svetimus valdymo 
metodus, jaučiame, ir dar kaip
jaučiame!

I.
Gaila, iš dalies dargi gėda, 

jog hies neturime dar savo tau
tos bent kiek platesnės ir žmo
niškesnės istorijos, jei neskaity 
ti parašytos gan seniai su ma
žai patikima arba visai negau
sia medžiaga ir, be to, neskai
tant paskutinės istorijos, išleis 
tos Smetonos laikais (A. Šapo- 
ko redakcijos ir šv. Ministeri
jos laidos, 1936) Bet... iš da
lies gal ir gerai, nes tokiose są
lygose, kokiomis buvo galima 
leisti ir rašyti Lietuvoje istori
ją, nebuvo galima susilaukti 
žmoniškesnės, bent kiek teisin
gesnės musų tautos istorijos, gi 
tureli istoriją vienšališką, reiš
kia — neturėti jokios, nes nie
ko iš jos nepasimokysi.

Tuo liūdniau butų, jei Lietu
vos istoriją mėgintų leisti šian
dien kas nors Lietuvoje, nes tai 
butų jau ne tik ne istorija, bet 
tikras lietuvių šmeižtas atme
nant, jog ji turėtų būti taiko
ma prie okupantų vedamos li
nijos, tektų pripažinti rusų ver
žimąsi Pąbaltėh kaip buvus bū
tiną ir Lietuvos tautos nesuge
bėjimą prieš šį spaudimą atsi
spirti, nes ... buvome “nepri
brendę”...

Kiekvienas istorikas, koks jis 
bebūtų, jums tvirtins, kad isto
riją žinoti, žinoti praeitį, reiš
kia, turėti bent kiek nuovokos 
ateities keliui. Bendrai, istorija 
tautai ir dargi žmonijai, tas 
pats, ką sveikatos taisyklės pa
vieniui žmogui. Be istorijos -1- 
aklas, be sveikatos — niekam 
netikęs. Be istorijos — kaip be 
kelrodžio.

Butų galima pilną laikraštį 
prirašyti apie istorijos svarbą, 
reikšmę, naudą ir 1.1., bet tai 
nei kiek nepadės mums surasti 
pasaulyje bent vieną gerą isto
rijos vadovėlį, tuo labiau, liau
džiai prieinamą arba dargi mo
kyklose, ne tik pradinėse, bei 
ir aukštesnėse, vartojamų.
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tose. Dažniausia šmeižikai pasi
slepia po įyairidis pscųclonimaiš. 
“Aųi. Liet.” leidėjas Kybą jiems 
visiems duoda “pfieglaudą’? Se
iliau jisdi peV daugelį metų 
“veike’; kartu su bolševikaisi 
kuomet jie stengėsi “ūžkariau-5 
ti” SJĄ. '

Kažin kodėl, ųę viena kita or
ganizacija įiėra Įąip' piktai puo
lamą spaudoj e, kfiiįp ŠliA. O 'dąr 
girdėt, Įaįti .tikra klika rengia
si leisti ir specialu ^laikraštį1” 
Susi vieni j imiii purvinti! Kokios 
lai inoįęrejČš jęu’ ieško thiea- 
goje pręnųmeratdriąMtam ięidi- 
nidi. ’ ■’

Viena, kad šitos istorijos bū
na nepilnos, jos dažniausiai vi
sos paremtos tik vienu ar kitu 
įvykiu, svarbesniu tos tautos is
torijoje, gi visa kita — taip sau 
susiūta, suviaukta, jog vaikas 
vien įsigyja klaidingą nuomonę 
apie savo tautą, o nesidomau- 
damas toliau, įsitikina, kad tau
tos praeitis ir dargi viso pasau
lio, tokia ir buvo, o kadangi jis 
turi klaidingą nuomonę, ja re
miasi, įsivaizduokite kokiu “lai
mingu” keliu jis nuves tautą, 
jei jam likimo bus skirta jos 
vadovavime dalyvauti.

Kita, labai neigiama ypatybė* 
yra* ta, jog istorijos dažniausiai 
rašoma “perrašant” tai, kas jau 
buvo parašyta ir visų nelaimei 
— labai seniai.

Dauguma taip vadinamų isto
rikų, niekuomet nesinaudoja 
dargi paskutiniais tyrinėjimo 
daviniais, bet bent pusšimčiu 
metų atsilikę.

Ir dar viena nelaimė — taip 
vadinami istorikai, ar norėdami 
per daug sutaupyti sau laiko, 
stengiasi visa išmesti apleisti, 
kas buk netikra, bet kas visgi 
šiek tiek duoda pačio gyvenimo 
apibudinimui.

II.
Bet visa lai buvo visgi pa

kenčiama, buvo galima bent ti
kėlis, kad kas nors išdrįs para
šyti ir pasakyti tiesą, bus gali
ma, apie savo tautos praeitį su
žinoti plačiau iš Atskirų istori
nių monografijų, iš vieno kito 
platesnio straipsnio tilpusio vie
name ar kitame istoriniame, li
teratūriniame žurnale, bet kuo
met pasaulis pasuko savo vals
tybinį gyvenirhą “moderniško
mis” vėžėmis, kas yra ne kas 
kita, kaip grįžimas į juodžiau
sius amžius, viskas pasibaigė ir 
visos viltys nuėjo padaukais. 
Viskas ir viskas monopolizuota, 
viskas griežčiausiai cenzūruoja
ma, viskam ir viskam nustatv- 
ta ribos ir dargi ... linkmė, for- 
iha, dvasia, viskas į’traukta į

* • * f K i •siaurą formą, kur jokiam savi
stovumui; nei minties, 'nei dva
sios, negali būti vietos. ‘

Šiandien istorijos daugumoje 
Eūi*čp'ds ir 'dAYg'i paskuno Tals- 
tjtaų "f^dmos ne fli^iai fiV 
šViesti; ’kkdTŠ jos phslmokytum, 
bęf... kad pateisinti tai, kas 
dąrąmą tįąbar. ' ‘

Tai' nęgalima d^Tgi istorija 
pavadinti, Įj»et kažkokiais baž
nyčias .tęvų raštais, kurių .tiĮcs- 
jąs įrojjyti, jog esamas “dikta
torius” yra kąip kartas jas 
“mesijus” ją? (įįęyo sūnus, ku
rio tauta lauke, kurio link ėjo 
yfijay'įyveuimas ir 'kuris 'dabar

Bet visa tai nei kiek neken
kia tas-pačias klaidas kartoti, 
tuo pačiu keliu eiti naujus žmo
nes, senas tautas apsvaigusias 
kažkokiomis dujomis, kurias 
skleidžia jų supuvę valdovų al
toriai.

Paimkime Rusijos istorijos 
vadovėlius nuo pirmiau iki da
bar. Kiek Rusijos šviesuomene 
galėjo iš jų pasimokyti?

Buvo laikai, lygiai kaip pas 
mus, kuomet istorijoje veikė 
tautai dievo palaima, kuomet 
padėjo dievai, kuomet viskas 
buk praeityje ir ateityje bus ro
žėmis nuklota.

Reakcija šiek tiek atsileido, 
bent univertitete, dargi caro 
laikais, buvo galima šiek tiek 
kritiškiau pažvelgti į Rusijos 
taftos praeitį, buvo galima bent 
pavadinti ^‘žiauriais'’, ? “šven
tais”, netikusiais”, “gabiais” 
buvusius valdovus vaduojantis 
ne to laiko valdovų naudai, bet 
istorinės tiesos ieškant, ja re
miantis.

(Bus daugiau)

IVAIRIOSZŽNIOS
BUENOS AIRES, Argentina, 

bal. 28 d. — Šiandien įvyko Ar
gentinos ir Čilės atstovų konfe
rencija dėl Antarktiko.

šios dvi valstybės reiškia 
nuosavybės teisių j minėtas že
mes ir paneigia visas kitų val
stybių pretenzijas šiuo reika
lu.

Turima žinių, kad pietų le
dyno žemyne yra labai didelės 
ir turtingos anglių kasyklos, 
kurios yra reikalingos šiems 
dviem kraštams.

NEW YORK, N. Y., bal. 27 
d. — New Yorko radijaus sto
tys girdėjo iš nežinomos radi
jo stoties labai smarkius išme
tinėjimus Jungtinėins Valsty
bėms.

Angliškai kalbėjo viena mo
teris, kuri sakė, kad Amerika 
pasižadėjo padėti graikams, bet 
jos paramos nesimatė.

Jeigu Amerika nėra pasiruo
šusi padėti, neprivalėjo pasiža
dėti, sakė n’ioteriš. Manoma, 
jog tai buvo Atėnų radijas.

WASH1NGTON, D. C., bal. 
27 d. -— W. Green, AFL pirmi
ninkas, vakar pasakė, kalbą per 
radiją, kurioje patarė teikti ga
limai greičiau didesnę pagelbą 
britams.

Tvirtina, kad Anglija yra pir
mose fronto linijose prieš fa
šizmą ir Amerįjibš darbininki
ja privalo žiuręti,’’|<ad;kovojan- 
tięji angiai" gurėtų |)akąnkamai 
ginklų.

Amerika privalo .tesėti duo
tą žodį Ir* būti tikruoju ginklų 
sandėliu visiems antifašistams.
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ŽIEDAI

Nors saule daf 
terodė, tačiau 
nuolaidus pa
lankos, beveik 
išartas; o ber-

Aukštai — mėlynas dangus, 
tvyską ‘debesų kamuoliai i'r 
vieversėlio nebaigiama daina; 
apačioj — skaistus žalumas, 
balti, įvairiausi kvapai, uolios 
rankos ir džiaugsmas širdyje.

Uolios rankos, džiaugsmas 
širdyse: nežinau ar pas visus. 
Bet pas Vanagų Andrių tai ne
abejotinai.
pusryčio metą 
didysis laukas,

ligi pusės buvo 
no išraudęs veidas ir garuo
jąs arkliukas liudijo, kad tas 
darbas buvo nelengvas. Išvaę 
ręs vagą iki vešlių ievų krū
mų, žydėjusių ežios krašte, jis 
sulaikė bėruką pakėlė žagrę,

1941 M
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Šalna

įbedė noragą žemėn, nuėjo ir 
išsitiesė krūmo pavėsy. Sald- 
rnkštiš kvapas buvo taip stip
rus, kad Andriui jis atrodė net 
nemalonus. Jis ištraukė peilį, 
nupiovė žemą, 'kuplią šakelę 
ir nusirito su ja kiek toliau 
nuo krūmo. Paskui jis nuėmęs 
kepurę ėmė linksmai ubauti 
ir pinti žiedus aplink kepurės 
lanką. ,

Traidadraida! Papuoštoji 
kepurė išlėkė į orą, nukrito 
žaliojon pievon, o bernas juo
kėsi. Kvaišoji kepure, tu guli 
ten ir nežinai, ar vieversiai 
gieda, ar rudens vėjai stau
gia! Tralia lialia! Gražumėlis 
gi laiko! Širdis iš džiaugsmo 
net peršti... Andrius išsitempė, 
uždarė akis, šypsojos ir gulėjo 
taip geroką laiką.

O saulutė šypsojos ir bučia
vo vaikino žydinčius skruos
tus ir degino jo baltąją kaktą.

Paskui jis vėl pakėlė galvą, 
parėmė ją ranka ir žiurėjo į 
kalną, už kurio buvo matyti

liai rodė, kad pusryčiam bus 
kas nors šiltaūs. Bet kas gi at
neš? O, danguži, liepk, kad 
ateitų ji, bėt ne Ona ar seno
ji Lyzė! Bernas akyliai žiurėjo 
į kalną ir, šešiom septyniohi 
minutėm praslinkus, pamatė 
ten rausvą skarelę, tamsiaruš- 
vę palaidinukę, baltą prijuos
tę ir pilką sijoną. Jo šypsena 
dar palinksmėjo ir jo akys pa
lydėjo merginą nuo kalno že
myn, per lauką, kol ji padėjo 
baltą ryšulėlį ievų krūmų pa
vėsy.

—Eikš valgyti, — kvietė ji, 
uostydama žiedus. — O, o, 
koks kvapas... kad neatvėstų, 
Andriau. Ten sriubele su 
sa. Ir bulvės.

—Nešk šen,— Andrius 
švelniu erzinančiu balsu.

—Vaje, tinginys! Ir atsikelti 
nepaslenka. Ar saulėje geriau, 
negu čia?

—Man iš arti tas kvapas per 
stiprus,—bernas atsakė, ir

L mc
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naudojamas paštui.

mergina padėjo pusryčius 
prie Andriaus. Jis sieke jos 
ranką, bet ji vikriai išsuko ir 
atšoko nuo jo šalin.

—Nedorėli!
Bernas susijuokė, atrišo ry

šulį ir pradėjo valgyti.
—Ar tu pati nevalgysi?
—Jau namie pavalgiau.
—Ak, taip... Bet galėtum 

dar kąsnelį su manim užkąsti. 
Juk tokį galą eiti teko.

—Ne ne.
—Čia toksgražus licsumėlis. 

Jis taip dailiai į tave žiuri. 
KodėĮ tau jo nepasigailėti?

—Tegu -sau! Valgyk vienas! 
—Na, lai cik, paimk mano

—O kur ji?... Aha, ten! Tar
tum į paukštį metai? Ir pa
puošta! Juk sakai, kad kva
pas tau per stiprus.

—Nuo viso krūmo, bet ne 
nuo vienos šakos... Perdaug: 
jis kartus. Nuo vienos šakelės 
malonus. Lygiai kaip su ta
vim. Mdt, kai t tu perdaug.... 
perdaug prieš mane didžiuo
jies, tu esi karti, bet taip tru
putį, tai labai man patinki.

—Žiu! Aš jam bepatinkan- 
ti... Še tavo kepure.

Ji mete ją taip vikriai, kad 
toji užkrito Andriui tiesiog 
ant galvos.

Andrius pataisė kepurę ir 
pamojo, kad mergina sės tusi.

Mergina atsisėdo ant ežios 
krašto, bet ne visai arti prie 
Andriaus, ir žiurėjo į jį vy
lingu žvilgsniu.

—Na, aš sėdžiu. Kas dabar 
bus? Kam tu savo kepurę 
puošęi? 1

—Kam?... Bernas kiek paty
lėjo, paskui drąsiu balsu tarė: 
—Ruošiau todėl, kad eisiu pa 
Aleną pirštis.

—Pirštis? Pas Aleną? Pas 
kurią Aleną?

—Pas tą ' pačią, kuri ant 
ežios sėdi.

—Vaje, brolau! Ar taip . —• 
sušuko mergina ilgai tęsdama. 
—Koks tai drąsumėlis! Bet jei 
tau ims ir atsakys, brolau,’— 
kas tada? ' b ‘

—Kodėl atsakys? 
jai nepatinku?

—Gal ir 
bet...

—O kas? Ąr kiti 
Andrius kiek drebančiu balsu 
ją nutraukė.

’ —Ką Įčn apie kitus. Juk ži
nai, kad norinčių yra. Bet jie... 
ką čia kalbėti! Ji dar nenori. 
Dar jauna esanti, kraitis dar 
nesukrautas, dar antklode nė- 
išaustą..?

—Man pakaks ir senos ark
lio gutrioš, kad tik eitų!

—Tau] ląi aš tikiu! Dar 
kažin ko tau nepakaktų. Bet 
tai ne taip paprasta. Visa turi

Manai, aš

alinki, bet... bet...

geresni?-

—Nepradėk tik vėl žliumbti. LęĮis kartus pabučiavo mergi- 
Tuoj ab pabėgsiu. Žiūrėje,1 nų. DaiVa/ j|!> ii es įp riesi no ir, 
l<oks gražumas aplink ir lokiu <ai Audrius vėl jos u milini 
laiku tu gali apie vedybas gal- dause' ,ar‘ busianti ’ jo, Alena

* ylldl a.tšake:' aKo tu dar klau- 
; kC. ^įiž kito

paleista, jis vis 
Įėjo: “Šunburnis

voti!
—Kaip tik tokiu laiku. 

kur tii,’ žmogus, akių nei 
kreipsi,' visur . .. ak, tokie 
dfeiibni tu ttian iš galvos ne - ln!” ir, 
iš(ani. Mieloji A km y I c lark gi nelį ir skardinę lanku
“taip”. Sakyk “taip”!

—Ar tu jau pavalgei?
—Aš prašau tavęs 

“taip”.
—O aš klausiu, ar tu paval

gei. Eisiu!
—Pala, pala, pala, aš juk 

dar valgau, — sušuko Andrius 
ir pradėjo valgyti, vien tam, 
kad Alena dar valandėlę arti 
jo pabūtų. — Tur būt šeimi
ninkas tau peršasi?—kiek pri
slėgtu balsu, jis pradėjo.

• ' V. ’. r

—Pirštis tai peršasi, — Ale
na atsakė. Lu Bet eiti už to ke
rėplos ... tai. jau ne, ne.

—Bet jis Aloras ir pasiturįs 
žmogus!'— bėruas tęsė, norė
damas sužinoti, ką dar ji sa-

namon.
Likusi didoka duonos ne

ištarti kinį arkliukui atduodanias, 
Andrius vėl akim palydėjo A- 
leną, kol pilkasis sijonas, tam
siai rusvoji palaidinukė, raus
voji skarele pranyko už kalno.

Tuomet jis, lyg ražydamasis, 
išplėtė rankas .. . “A! Tai gyve
nimas! Tai laiko gražumėlis.! 
Tai laimužė! Mano gėlytė!

Ir švilpaudamas jis vėl pra
dėjo arti.

—Doras ir pasiturįs? Doras 
ir pasiturįs žmogus! Jei už 
kiekvieno ((oro ir pasiturinčio

dų galėčiau retežį kalti. Doras 
i r p asilu r į s*—i liekai.

—Tai jau kito nieko nelaiks, 
kaip šu manim eiti, pas kuni
gą.’—- Andrius tarė, sulenkė 
peilį, nubraukė dailiuosius ti
sus ir pašoko.

Tą pat akimirksnį atsistojo 
ir Alena. •

Drąsiai šypsodamasis, An
drius prie jos artinosi.

Aleria traukėsi krūmo link.
-—Kur’, t u eini?—ji sušuko.— 

Neik! Taip negalima. Apvy
niosiu, galvą prijuoste. —Ir nu
bėgo už krūmo, kur Andritįs 
ją pavijo ir apkabino.

—Andriau! — Aleną pikiai 
šuktelėjo. — Įuipų vjslick ne
gausi! — Ji aiiyyniojo galvą 
prijuos.lc, bet jis nutrauko |r

Kartu su Alena — tiktai kita 
puse — Vanagų kieman įėjo 
dėčįė Malniekas, ilgas, liesas 
senis, kurio viensėdis,“ žiūrint 
į ‘rjTusTiud Vanagų, buvo ma
tyti tarp ąžuolų ir obelių.

Apsirengęs jis buvo rūpestin
gai ir kažinkokiu ypatingu 
balsu sveikino merginą, ypa
tingai į ją žiūrėdamas ir įžen
gė į trobą.

Alena padėjo dubenėlį ir 
skarą ir ėmė ruoštis po virtu
vę, pagalvojus, kad senis Mal
niekas pastaruoju laiku per 
dažnai kopia į Vanagų kalną.

Čia į virtuvę įėjo šeiminin
kas.

Jis buvo išraudęs ir lyg išsi
gandęs.

—Ką manai Ale, — jis grei
tai ištarė, — tas senasis gal .. . 
Malniekas atvykęs pas tave.'

—Ką? Ka? — mergina ne-

Jei Insurance reik, pas
Dr. F. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
AMtOVM

Prudential Ins. Co. of America 
175 W. Jacksoii HAR. 2504

Home Olfioe Nevarto. N. J.
4432 S. California Avp. LaL 4771

Remkite Lietuvišką 
Žyduką,

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR
CO.—WHOLESALE
4707 S. Halsted SL
Tek Poulevard 0014

BRIDGEPORT ROOFING AND 
‘ SHEET METAL CO.

3216 S. Halsted SL VICtory 4965
Stogus, ryhas, stoglangius ir 

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

'apdraustas. • -
K

—Malniekas nori su 
kalbėti.

—Juk matai, neturiu 
Tegu ateina į virtuvę.

nori vesti.
—Vesti?
Alena atsirėmė į 

išraudo skruostai

tavim

laiko.

krosnį. Jos 
nubalo ir 

tiktai už valandėlės ji pratarę: 
“Tai negali būti”.

—Eikš, pasikalbėk, ‘— Va
nagas tarė ir susiraukė, maty
damas Alenos permainą.

—Ak Dieve! — Alena su
šuko. — Kas man su juo kal
beli! Ar jis siunta! Ak Dieve! 
—Ir iš gėdos ji ėmė juoktis.

(Bus daugiau)

Nąujiciiy Pavasarinis
’ PIKNIKĄS

Sekmadienį, 
Gegužės 25, 1941 

LIBERTY DARŽE 
WILLOW SPRINGS, ILL.

F()IUNEW

PACKĄRD - CHRYSLER - PLYMOUTH
3451 u 

Archer Avė.
Tel.

VIRginia
2332

■' 4030 ° 
Archėr Avė.

VIRgin/a

BALZEKAS MOTŲB SALES
• ’ - 1 . “U IVILiZLIKE U$”

Turtas Virš$5a500,000.00 į 
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i Apart Apsaugos, Turime O a r n 
j ATSARGOS FONDĄ Virš 09-J U ,000.001
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Ė Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų
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I LOAN ASSOCIATIONof Chicago . 
Į JUSTiN MAČKiEWICH, Prėsi K
1 4192 Ąrcber Ąvenųe |
Į ' VIRginia H'il |
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Ką Jusą Sumiš SKAITO?

N epriklausomybė 
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*6%.
KEISTUTO SAV1NGS

and LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS, Sec.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

ir elektros prietaisai

Sieniniai popieriai, ma 1 i a v o s, 
aliejai, automobilių įrankiai, pei
liai ir namų reikmenys, taipgi 
plumbingas

PEOPLES 
Hardware & Paint Co. 

1901 WEST 47th STREET ’ 
Tel. LAFayette 4139

STATOME' NAUJUS
NAMUS 

o

w - , -   ( ;

• Murintus arba medinius
• Taipgi taisome senus i
• Parūpinant paskolas 

lengvomis sąlygomis
• Jei turi lotą> pastatysim 

namą ir mokėsi už jį 
kaip rendą

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

• Aprokavimas dykai

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

Phone LAFayette 5824

TONY LUKOŠIUS 
Geriausias Brighton Parko 

DRABUŽIŲ 
VALYTOJAS 

2555 W. 43rd St.
Reikalui Esant šaukite:

Tel. Lafayette J 310

• FOTOGRAFAS
CONRAD 

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

420 W. 63rd SL 
Tel.’ ENG. 5883-5840

Ar seka iis lietuviškąjį gyvenimą? Ar žino kas dedasi tarp lietuvių?
-  ' ' *" ' “ .'i.l.-.-Jt . V.i. ; , i 11 . '« ' ——<■ , *■» Į' ■ 1 ...............- ■■ -■——

Jei įis :ękąįtys JAUNIMU jo santykiai su viskuo lietuviška bus tąmp- 
į-ąs. J'4-Ui$įMĄS yįs|<ąrąpįę\įi‘ptųyią5 ANGLŲ ĮKALBA, kad jauna
jai kartai butų lengvai suprantama.

Šiandien, kada visi lietuviai PBISiVSKITE s ją atkarpą išpildytą su $i.oo

VICTPR BAGDONAS
LOCAL i LONG DISTANCE

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

3212 So. Halsted St.
laukit 'Jei. VlCTORY 006«

įsijungę $£rban pavergtos tė 
vų žemės labui, syar.bįu, kad 
musų jaunoji karta jame

-• I *»** M ■.,/ /»•

dalyvautų.

JAUNIMAS,
1739 So. Halsted Street 
Chicago, Iljindis.

Prisiunčia vieną dolerį ($1.00) už kurį pra
šau siūiilinėti JAUNIMĄ per vienus įlietus se
kančiai 4.

GERBIAMI NAU
adresas

fiestas ir valst. ..Adresas......................
* M AT-
Miestas ir valstija..

Užrašykite JAUNIMĄ savo sunui 
ar ' dukjerei —’ JAUNIMAS jiems 
patiks.

Vardas
Gatves

uzrasyKite savo sunui
ar • dukterei ’ JAUNIMAS jiems g* M| 
patiks. ' Jį ■
jAi^jiąiaę metams tik......... ■

savo tvarką; 1 i
—Kokią !ten tvarką! Ęik, tu, 

Alepyt, savo tvarkomis mane 
bepročiu pacią^ši! ko- 

" už 'mpęs nenpri t ek ė

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

Čia Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man pavyzdį No.-

I Vardas ir pavardė

No. 2802
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“AUDITORIŲ RAPORTAS ATREMIA VISAS 

INSINUACIJAS, UŽMETIMUS S.L.A., 
IR VIRŠININKAMS”

Patvirtina Gerą SLA Stovį; Padaro Kelias Reko
mendacijas Administracinę Tvarką Pakeisti

Trys vyriausi SLA viršinin
kai tebelaiko konferencijas Chi- 
cagoje apie rekomendacijas, ku
rias centrui padarė 10 valstijų 
auditoriai, kurie neseniai užbai
gė nuodugnią visų SLA knygų 
reviziją.

Auditoriai buvo nuo Pennsyl 
vanijos valstijos apdraudos de
partamento ir panašių departa
mentų devyniose kitose valsti
jose, kur SLA yra užregistruo
tas. Jie daro panašias revizijas 
įvairiose fraternalėse organiza
cijoje, todėl neaplenkė nei 
SLA.,
Dalyvauja Bagočius, Vinikas

Minėui trys viršininkai yrr 
SLA prezidentas F. J. Bagočius 
iš Bostono, Dr. M. J. Vinikas, 
sekretorius, iš New Yorko, ii 
vietinis adv. K. P. Gugis, SLA 
Centro iždininkas.

Užbaigę reviziją, auditoria: 
paruošė apie 70 puslapių bro
šiūrą, kurioje sutraukė SLA 
finansinio stovio skaitlines, iv 
padarė keletą rekomendacijų 
knygų vedimo sistemą kiek mo

dernizuoti ir padaryti kelias ad 
ministratyves permainas, kad 
prisitaikyti prie vėliausių val- 
stijinių apdraudos reikalavimų.

Konferencijų tikslas,yra pri
taikinti padarytas rekomendaci 
jas gyvenimam

SLA Pasitarimas
Sekmadienio vakare Morrison 

viešbutyje įvyko visų SLA Pil
domosios Tarybos narių, gyve
nančių Chicago j e, ir pp. Bago- 
Čiaus ir Viniko pasitarimas, ku
riame taipgi buvo pakviesti da
lyvauti pastoviųjų komisijų na
riai, kurie gyvena Chicagoje.

Prez. Bagočius pareiškė, kad 
į 30 dienų jisai, iždininkas ir 
sekretorius turi duoti raštišką 
atsakymą auditorių raportui, ir 
kad visi trys turi tą atsakymą 
įasirašyti.

Tos rekomendacijos SLA cen
tre žymiai pagerins visą tvar
ką, ir pagreitins darbą. Pavyz
džiui, Bagočius paminėjo, cen
tro ofise įplaukas ir išlaidas 
reikia sutraukti net į 11-ką 
įvairių knygų, bet tą tvarką

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3foįn Jf. kubelius
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

Visi Tel. YARDS 1741-1742 
k605-07 So. Hermitage Avė, 
4447 South Fairfield Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727 
KOPLYČIOS VISOSE 
CHICAGOS DALYSE *Dykai

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

Su POVILU ŠALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

J. LIULEVIČIUS
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 
Y AR d s 1139

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 127S

ALBERT V PETKUS
1704 So. Westem Avenue Phone LAFayette 8024

I ANTANAS M. PHILLIPS
I 3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908
ji

ANTHONY B. PETKUS
6812 So. Western Avė. Phone GROvehill 0142

i 1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

■■fįf

Fordas Apžiuri Naują Lėktuvą

NAUJIENŲ-ACliE Telephoto
Maj. B. F. Harman (kairėj) rodo automobilių- mag

natui Henry Fordui naujojo bombonešio B-24 smulkme
nas. Fordas planuoja netolimoj ateity pradėti masinę ga
mybą šių bombonešių. • •

modernizavus, ir darbo bus ma
žiau ir jis greičiau eis.

Raportas Labai Prielankus
Raporto turinys; pranešė Ba 

gočius susirinkusiems, bus pa
skelbtas netolimoje ateityje, to
kiu budu visi galės su juo su
sipažinti. Jis yra labai prielan
kus Susivienijimui, dar kartą 
parodo jo gerą stovį ir neuž
ginčijamais, auditorių surink
tais faktais atremia SLA prie
šų užmetimus ir insinuacijas 
apie SLA stovį ir P. T. na 
rius.

Auditoriai patikrino visas 
knygas, net iki 1930 metų, per 
žiurėjo smulkiausias sąskaitas, 
ir surado, kad viskas susiveda 
iki cento, ir kad SLA invest- 
mentai per paskutinius kelis 
metus buvo rūpestingai ir sau
giai padaryti.

Užpirko Fed. Bonų
Bagočius toliau pranešė, kad 

Pildomoji Taryba investavo ne
mažai pinigų į federalės val
džios bonus.

Be to, pramonei sujudus gin
klus gaminti, pradėjo truputį 
kilti kai kurie bonai, kurie bu
vo defoltavę, ir kuriuos dabar
tine Pildomoji Taryba perėmė 
iš buvusių SLA administracijų 
prieš 1935 metus. Kai kurie to
kie bonai buvo beveik visa nu
stoję vertės, bet prie dabarti
nių aplinkybių atrodo, kad jie 
gali iškilti.

Pasitarime dalyvavo Dr. S. 
Biežis, SLA Centro Dr.-Kvotė- 
jas, p. Biežienė, E. Mikužiutė, 
Centro iždo globėja, ir komisi
jų nariai Dr. P. Grigaitis, Dr. 
P. Zalatoris, Dr. A. Montvidas, 
K. Pocius ir p. Pocienė, ir A. 
Vaivada.

F. J. Bagočius ir Dr. Vinikas 
žada šiandien užbaigti darbą su 
auditorių raportu ir gal dar 
šiandien išvyks į Bostoną ir 
New Yorką. Rs.

Platins 159-tą 
Gatvę

SPRINGFIELD, III. — Vals- 
tijos vieškelių departamentas 
išdavė $109,136 kontrakta 
Standard Paving korporacijai, 
Chicagoj, praplatinti 159-tą 
gatvę, Harvey priemiestyją. 
tarp Dixie Highway ir Halsted 
gatvės.

Kart, Mich.
VISOKIOS ŽINIOS

Pavasaris labai gražus; die
nos saulėtos, kartais ir lietaus

Rado Mergaitę Ten 
—Iš Kur ji Nebuvo 
“Pagrobta”

Mat Ji Didelė Miegalė.
KANKAKEE, III. — Vietos 

gyventoja, Mrs. Nicklevvs au
tomobiliu nuvažiavo į miesto 
centrą. Tam tikru laiku ten ją 
turėjo sulikti jos 9 metų duk
tė, Barbara.

Paskirtam laikui atėjus, 
Mrs. Nicklevvs sugrįžo prie 
mašinos, bet mergaitė nepasi
rodė. Susirūpinusi, Mrs. Nick- 
lews parvažiavo namo, ir davė 
žinią policijai, kad kas tai pa
grobė jos dukterį.
Rado Net 6 ‘įtartinus Žmones’

Policija suėmė šešis įtarti
nus žmones, davė aliarmą kitų 
miestų policistams per radio— 
bet mergaitės niekur negalėja 
rasti.

Tik vėliau pati motina atra- 
rado mergaitę miegančią au
tomobilyje. Atėjusi prie maši
nos, ir motinos neradusi, mer
gaitė atsigulė užpakalyje ir 
užmigo. *

Namas Sugriuvo, 
1 Užmušė, 6 Sužeidė

CAIRO, III. — Mrs. G. Reed 
buvo užmušta, o šeši žmonės 
buvo sunkiai sužeisti, kai 
miesto centre sugriuvo dviejų 
aukštų namas. Viduj buvo ga
na daug žmonių, bet keli išli
ko sveiki.

177 Laiko Pil. 
Kvotimus

WAUKEGAN, 111,-177 vie
tos ir Lake apskričio ateivių 
vakar laikė ir šiandien dar 
laikys kvotimus pilietybei. 
Liudininkus ir aplikantus ka
mantinėja teisėjas Dady ir fe- 
deralis egzaminatorius A. G. 
Jonės.

Nušovė Motiną, 
Nusižudė

PRINCETON, Ind. — 29 me- 
tų ūkininkas, Halnion Sloan, 
šautuvu nušovė savo 55 me
tų motiną, Mrs. Editai Sloan, 
po to pats nusišovė. Motyvas 
nežinomas. >

Apdraustų Pinigų 
Illinois Bankuose 
$5,700,000,000

Kaltina Melrose
Parko Gyventoją 
žmogžudyste

turime užtektinai. Tik iš balan
džio 21 į 22-rą naktį buvo dik- 
loka šalna. Gal ši šalna bus 
pakenkus sodnams, nes saldžio
sios vyšnios jau pasirengę žy
dėti.

» » »
Velykas praleidome labai 

linksmai. Vosyliai, Onutė ir 
Juozas, pamuše virš 25 svarų 
kalakutą. Onutė puiki šeimi
ninkė, — iškepė gardžiai ir pa
kvietė artimesnius kaimynus, 
ponus J. Sakalus ir mane kar
tu prie skanių pietų.

O » o
Amerikos Piliečių Lietuvių 

Klubas praeitą sekmadienį lai
kytame savo susirinkime nuta
rė parengti šeimynišką pikniką 
birželio 15-tą 1941 m. Rengi
mo komisija išrinkta iš A. Wiš- 
niausko, J. Ripaliaus ir J. As
trausko. Taipgi klubas paauko
jo $4 pinigais parengimui Mo
tinų dienos apvaikščiojimo.

Motinų dienos šventę rengia 
susitarę kelios moterys. Į ko
misiją įeina Mrs. Ch. Matulie
ne, Mrs. A. Andriulienė ir J. 
Vosylienė. Rus skanus pietus 
ir gražus programas gegužės 
11-tą. Pradžia 10 vai. ryto, o 
tęsis iki vakarui. įvyks pas po
nus J. Vosylius, R. 1, Hart, 
Mich,

» » »
P-ia Ch. Matulienė lankėsi 

Chicagoj. Išvažiuodama paliko 
p. Matulį prižiūrėti, kad gar
dus sūriai butų punktuališkai 
išleisti, bet p-as Matulis nukel- 
damas sunkiąją lentą nuo sūrių 
apsivertė ir ką tik nesusižeidė 
kojas. A, a: ne visuose darbuo
se vyrai tinkaini gaspadpriauti.

Marė Dundulienė.

Į Sumą Neįeina “Spulkos”.
SPRINGFIELD, IK.—iš Wa- 

shingtono gautos skaitlinės pa
rodo, kad Federal Depos.t In
surance Corporation turi ap
draudusi apie $5,737,000 030 
(viršs penkis pusę bilionų) Illi
nois valstijos bankuose.

Tie pinigai, yra 824 atskiruo
se nacionaliuose ir valstijin’uo- 
se bankuose.

Skaitlinės neapima “spulkų”, 
kurių didžiumoje pinigai taipgi 
yra apdrausti, iki $5 000 kiek
viena sąskaita.

Nusižudė Gelžkelio 
Buchalteris

PALATINE, III. — Savo na
muose, 346 South Hale st. pa
sikorė Alfred N. Clemann. Ji
sai buvo 38 metų amžiaus ir 
tarnavo už buhalterį North- 
vvestern gelžkelio linijai.

LIETUVIAI

LAKE VILLA, III. — Savo 
tėvo vasarnamyje, prie Crook- 
ed Lake, pasikorė 52 metų 
Frank Spina Jr. Jisai gyveno 
Berwyne, III., adr. 1819 South 
Park avenue.

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

Dr. Kari Nurkat
(NU R KAITI S)

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

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

Yards 8089

MELROSE PARK — Vietos 
policija suėmė 52 metu Sera
fino Antonelli ir kaltina jį 
žmogžudyste.

Jisai buk nušovė, laike gin
čo, 40 metų CarI .1. Rodman’ą, 
irgi niclroseparkietį nuo 157 
22nd avenue.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijosi 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

Antonelli gyvena adresu 125 
22nd avenue.

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos 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. F. Pulsucki LeVan 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

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

šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

DR. STRIKOL’TS 
Gydytojas ir Chirurgą s 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki P 

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

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

Tel. HYDE PARK 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų Ir Valkų Ligų Gydytoja 

Dabar priiminės ligonius namuose 

6733 S. Crandon Avė.
Vizitai sulig sutarties 

(išskiriant treėiadienliu ir šešta.)

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

Nuo 10—12 vai. ryto, nuo 2 iki 
4 vai. poniet ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 19 

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

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

Dentistai
4740 SO. ASHLAND AVENUE 

(Virš Andes Candies krautuvės) 
ŽEMOS KAINOS 

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

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3183 SO. HALSTED STREET
Tel. CALumet 6877

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

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

8149 SQ. HALSTED STREET 
TeL VIOtory M7»
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NUM1IIĖ KUN. ALEKSANDRAS SKRIPKA 
ŠV, KRYŽIAUS PARAPIJOS KLEBONAS

FORDO ANŪKAS LAIVYNE

Laidotuvės Įvyks Penktadienj. Buvo Seniausias 
Chicagos Lietuvių Klebonas

Kun. Aleksandras Skripką, 
šv. Kryžiaus parapijos klebo
nas, išsirguliavęs kelis metus, 
pasimirė sekmadienio vakare. 
Jis buvo 73 metų apižiaus-

Netvirtoj sveikatoj jau ku
ris laikas, jo padėtis griežtai 
pasisuko iįlpgęjon pusėn pe
reitais metais po to kai jis įsi
laužė šiaunįes kaulą. Dėl se
natvės žaizda negijo taip kaip 
turėtų ir jis jau paskutinius 
penkis rųėnesių^ praleido šv.

mirė sekmadienį 8:30 vai. va
karo.

Suorganizavo Parapiją.
Kun. Skripką Įnivo vienas iš 

geriausiai žinomų lietuvių 
kleboųų Chicagoje. Jis buvo ir 
pats seniausias, netik amžium, 
bet ir iš tarnavimo toj pačioj 
parapijoj atžvilgio. Jis pats 
Šv. Kryžiaus parapiją suorga
nizavo 1904 metais ir per visą 
tą laiką išbuvo jos klebonu. 
1914 niekais jis pabaigė statyti

dabartinę 
čią, kuri skaitoma pati gra
žiausia iš 
vių bažnyių.

Savo laiku, dar prieš pirmą
jį pasaulinį kąrą, kada Chi
cagon plauke emigrantai iš 
Lietuvos tūkstančiai, Town of 
Lake kolonija buvo viena iš 
didžiųjų. Kadangi ji randasi 
arti skerdyklų, kuriose daug 
lietuvių dirbo, daug ten Jietu- 
yįų ir apsigyveno.

Buvus Svarbi Kolonija,
Sakoma, kad ir garsusis A- 

merikos rašytojas Upton Sinc
lair rašė savo knygą apie lie
tuvius skerdyklų darbininkus, 
“The Jungle”, padarydamas 
Tovvn of Lake koloniją savo 
novelės veiksmo centru.

Velionis minėjo savo kuni
gystės 50 metų jubiliejų perei
tą vasario mėnesį. Jis gavo 
kunigo šventimus Kaune 1891 
metais iš vyskupo Palilionjo

visų Amerikos lietu-

CLASSIFIED ADVT.
HELP WANTED-MALE4PEMALE 

Pa r bjn Jfe jĮfe.-
GERI DARBAI GERA 

MOKESTIS
REIKALINGI VYRAI ir moterys 

į dirbtuves, ofisus, viešbučius ir 
namų darbus.

PARK
6306 Cottage GroVe. Bank Bldg.

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

TR1ANGLE AGENCY
25 E. Jackspn Blvd. 13-to Aukšto

HELP yVĄNTED-^-FEMALE 
_______ Darbininkių Reikia

REIKALINGA PATYRUSIŲ mo
terų audėjų (vveavers) dėl drabu
žių. 4003 W. Madison St. Room 22.

REIKALINGA moteris dėl puodų 
ir petelnių plovimo. MarshalI Field 
Co., State ir Randolph, 3-čio auk
što.

REIKIA PATYRUSIŲ skudurų 
sortjuotojų. Gera alga. SMITH and 
FLOTKIN, 1101 So. Fairfield Avė. 
Van Buren 6151.

REAL ESTATE FOR SALE 
j&ęnMĮ PyąavfayuĮ

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

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

INSURANCE
4631 S. Ashland Avė.

Tel. YARDS 1001.

r>

ALEXANDRAS KIELLA 
Gyveno 3041 W. 53rd 4?I. 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 27 d., 5 vai. ryto, 
1941 nu sulaukęs .pusės amž., 
gimęs Liet., Ukmergę# ^psk., 
Traupiu parap., Zirlių kaime. 
Amerikoj išgyveno 32 metus.

Paliko dideliame nubudime 
3 dukteris, Marijoną Vasi
liauskienę, žentą Tadeušą, 
Anastaziją Lotton, žentą Iwan 
ir Mikaliną ir sūnų Mykolą 
—3 anukus, seserį Teklę Va
siliauskienę, švogerį Petrą ir 
daug kitų giminių.

Priklausė prie Liet. Piliečių 
KJiubo, ir Ukin. Draugijos. 
. Kūnas pašarvotas kopi., 
2314 W. 23rd PI. Laidotuvės 
įvyks trečiad., balandžio 30 
d., 9:00 vai. ryto iš kopi. į 
St. Gall’s bažnyčią, 55th ir 

tRedzie, kurioje atsibus gėdų- 
1 ingos ^pamaldos už: /velionio 
sielą, o7 iŠ ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Alexandro Kiellos 
giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame: Dukterys, 
Sūnūs, žentai, Anūkai, Sese
rys ir švogeris.

Laid. Direkt. Lachavviczir 
Sjunųs, Tel. CANAL 2515

Lietuvos parapijose, kun. Skrip- 
ka atvyko Amerikon.

Velionis Lietuvoje 
Žagarės parapijos, 
kaimo, kur jis gimė 
tinių ūkininkų lapk: 
1867 metais.

paejo iš

iš vidu
čio 30,

Laidotu vės Penktadieni
laidotuvės 
Šv. Kazi- 

kunas bus 
pastatytą

įvyks penktadienį 
miero kapinėse. Jo 
perkeltas į palies 
bažnyią ketvirtadienį, 7 vai. 
vak. Penktadienį, 10:30 vai. 
ryto įvyks iškilmingos gedulo 
pamaldos, kuriose dalyvaus

ANTANAS JAKŠTAS 
Gyv. 4425 So. Rockwell St.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 26 d., 6:55 v. vak-, 
1941 m., sulaukęs 46 m. amž., 
gimęs Raseinių apskr., šidla- 
vos parap., Kušeliškių kaime.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Apolionią, po tėvais 
Sakalytę, dukterį Eleanor, 
draugus ir pažįstamus, Liet: 
motiną, 2 seseris, brolį ir jų 
šeimynas.

Priklausė prie Dariaus-Gi
rėno American Legion.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
kopi., 331d Lietuanica Avė. 
Laidotuvės įvyks trečiad., ba
landžio 30 d., 8:00 vaL ryto, 
iš ko.pl. į Šv. Jurgio parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš Jen bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano Jakšto gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti lakrotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą. Nubudę lie
kame:’ MOTERIS, DUKTĖ.

Laid. Direkt. S. P. Mažeika, 
Tol.’ YA&DS 1138-1139.

JONAS RIMAVIČIUS

Gyv. 1421 Sek 56 Avė., Cicero
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 26 d., 11:55 vai. ry
to, 1941 m., sulaukęs 77 m. 
amž., gimęs Panevėžio apskr., 
Ramigalos parap., Judikonių 
kaime. Amerikoj išgyveno 55 
metus.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Kastanciją, po tėvais 
Gribayičiutę, sunų_ Liudviką, 
2 dukteris: Barborą Matusiak 
ir jos vyrą Stanislovą ir jų 
dukteris Barborą ir Adrian, 
sesers dukterį Francis Vitkus 
ir jos vyrą Izidorių ir jų 
šeimą ir kitas gimines.

Priklausė prie Simano Dau
kanto Dr-još.

Runas pašarvotas A. Pet
kaus kopi., 1410 S. 49th Ct., 
Cicero. Laidotuvės įvyks ba
landžio 30 d., 8 rytd, iš kopi. 
j, Šv. Antano .parap. bažnyčią, 
Kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Jono Rimavičiaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nubudę lieka: 
Męteris, Sūnūs, Dukterys.

Laid. Direkt. A. Petkus, 
Tel. CICERO 2109.

PETRAS r; URBANAVIČIA, 
Gyv. 5633 So. Wells Št. 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 28 d., 1941 m., su
laukęs pusės amž., gimęs Lie
tuvoje.

Amerikoj išgyveno 32 m.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Oną, po tėvais Dar
gaitę; sūnų Jdną, marčią Mar- 
thą ir anūką John Ji?., duk
terį Helen ir daug kitų gimi
nių.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu- 
deikio kopi., 4605 So. Hermį- 
tage Avė. Laidotuvės įvyks 
ketvirtad., gegužės 1 dieną, 
8:30 v. ryto iš kopi. į Šv. Kry
žiaus parap. bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš teri 
bus nulydėtas į Šv. Kazimie
ro ka.pines.

Visi a. a. Petro Urbąnavi- 
eiąus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimu.

Nubudę liekame: Moteris, 
Sūnūs, Marčia, DUktežys ir 
Giipiuės.

Laia. Direkt. J. F. Eudeikis, 
Tel. VARUS 1741.

REIKALINGA MERGAITĖ, su
tinkanti išvykti už miesto. Geri na
mai. LAWndaie 3752.

naTJJIENU-ACME Tolebhoto
Henry Ford, II, kairėj automobilių magnato anū

kas, su savo viršininku Didžiųjų Ežerų' Laivyno Tre
niruotės Stoty, kur jaunasis Fordas, juros karininkų 
atsargos cnsignas, priruošiamas mokytojauti mechani
ku dirbtuvėse. ■ .c

Sam-
uel T. Stritch.

Velionis Amerikoj turi du

Kazimierą Skripką ir kun. 
Juozapą Skripką. Abu gyvena 
rytinėse valstijose.

Iki ketvirtadienio Kun. 
Skripkos kūnas bus pašarvo
tas klebonijoje, 4557 So. Wood 
Street.

Neteisėti Asmenys 
Naudoja Šio 
Kliubo Varda

C,

Brighton Park Moterų Kliubo 
Pareiškimas.

Šiomis dienomis spaudoj til
po straipsnis, kad 7-lą dieną 
gegužės Dariu'ę-Girėnas svetai
nėje įvyks programas paminėti 
Motinų dieną. Jis buk rengia
mas bendrai su Brighton Par
ko Moterų Klubu ir t uiti Brid- 
geporto klubu,

Rengėjai šio v ir špa m i net o pa
rengimo neteisėtai vartoja Lie
tuvių Brighton Parko Moterų 
Klubo vardą, žemiau pasirašę 
valdybos nariai įgalioti klubo 
specialiam susirinkime, balan
džio 24-tą dieną, pranešę šioms 
ypatoms toliau nevartoti šio 
klubo vardo. Jis vien tik mums 
priklauso, n.cs mes turime tam 
tikslui leidimą (clįarterį) nuo 
Illinois valstijos.

Valdyba:
Pirmįpinkė A. Zabuki'enė 
Vice-Pirm. K. Mocevič 
Protokolų rąšt. M. Garter 
Finansų rašt. M. Sinekicnė 
Kasierka J. Burokienė

Demokratų Lyga 
Šįvakar Priima Du 
Naujus Kliubus
Posėdis Įvyksta Popeli Salėj; 

Dalyvaus Teis. Zuris
Šiuomi norima dar sykį pri

minti visų Warqlų valdyboms, 
bei egzekutyvių komisijų na
riams, apie Lygos mėnesinį su
sirinkimą, kuris įvyksta šįva
kar, bal. 29 dieną, 8 vai. vak., 
Wm. Popeli patalpose, adresu 
4756 So. Western Avė.

Visi nariai, kaip Lygos val
dybos, taip ir kliubų viršinin
kai esate kviečiami skaitlingai 
dalyvauti, nes be svarbių nu
tarimų bei pranešimų.

Teisėjas Zuris, Kumskis it 
jFopdl rengia Siurprizą—mums,

Smetona Atvykęs 
Chicagon Busiąs 
Labai “Užimtas”
Priėmimo Komitetas Skelbia 
Visą Kilę Oficialių Priėmimų.
Antanui Smetonai priimti ko

mitetas vakar paskelbė, kad 
Smetona Cliįcagą pasieks gegu
žes 2 dieną. Smetona, savo žmo
nos įydimas; atvyks LaSalle st. 
stotyje, kur juos sutiks Justino 
Mackevičiau^ ir' Konsulo Petro 
Daiiž va’rdžio.^va'dova u j amas ko
mitetas.

Iš stoties svečiai bus nulydėti 
į Palmer Hpusė, kur jie apsi
stos per savo.vizitą Chicagoje. 
Numatyta, kad Smetonos “ofi- 
dalusis” lankymasis šiame įpic 
šte tęsis tris dienas. Po visų ofi
cialių priėmimų, kaip kalbama, 
Smetonai kuriam laikui apsi
stos Riversidėj, pas p.p. Macke
vičius.

Prie D,-G. Paminklo.
Dar tos pačios dienos bėgy 

Smetona aplankys Chicagos 
majorą Kelly ir arkivyskupą 
Stritch. Kelly rengia jo garbei 
užkandį. Tą pačią dieną Sme
tona aplankys kai kurias lietu
viškas įstaigas, jų tarpe šv. 
Kryžiaus ligoninę ir šv. Kazi
miero akademiją. Pavakarėj jįs 
sudės vainiką prie 
rėno paminklo.

Sekančią dieną 
vyks į SpriDgficldą,
priims Illinois valstijos guber- 
natorįus Dwight II. precn. Gu- 
bernalorius-Jėl tenan tas Cross
jiems surengs užkandį. Po to 
Smetonai aplankys Lincolno 
paminklą kur sudės vainiką. 
Kiek vėliau jie dar aplankys ir 
lietuvių koloųiją Springfielde, 
prieš grįžtant Chicagon.

Kalba per Radio.

Pariaųs-Gi

Smetonai 
kame juos

Apie trečiąją Smetonų dieną 
Chicagą jau rašyta anksčiau ir 
ji visa bus praleista lietuvių ra
teliuose. Ryt,e pamaldos šv. Jur
gio bąžpyčioj/o vakarę bankie
tas PaĄnęr Mopse. Tep Smeto
na pasakys kalbą, kuri bus tran
sliuojama NBC radio tinklu. 
Kalba tęsis nuo 6:45 iki 7 vai. 
vak. Chicagos ląiku.
11.  i. »ui| į .M ąi '■imi.il* ii ii* ilii ii

ir naujiems nariams, kurie šį
vakar bus “įvesdinti”. Tai yra 
9-to Wardo Lietuvių Dem. kliu- 
bas ir Chicagos Rietuvių Dem. 
tautinis kliubas.

Pasirodo, kad Lyga auga.
Horešp. & &

SUSIRINKIMAI • • • * • * * •*
APVĄIKŠČI&IMAS pirmoj 

GEGUŽĖS, ketvirtadienį, gegužės 
1 d.,Mildos svet., 3142 §o. Halsted 
St., pradžia Š v. vak.; įžanga vel
tui. Kalbės Naujienų redaktorius 
Dr. P. Grigaitis, Naujienų štabo 
narys ’ J. Gudelis; dainuos p-lės: 
Aldona Grigonis, solo, Evelyn 
Burbai^ė skambins ant Marimba 
(cimbolų) solo ir Jos. Milleriute, 
V. Ladigiutė ir L. Stuparaitė trio. 
Rengia Lietuvių Socialistų Są-gos 
Chicagos Centralinė kuopa ir Liet. 
Darbininkų Dr-jos 4 kuopa ben-- 
drai. Kviečia visus kuoskaitlingiau- 
siai atsilankyti ir apvaikščioti Dar
bo Žmonių šventę Pirmą Gegužės.

— Rengimo Komisija.

Apolskiai Susilaukė 
Sunaus

Motina — Buvusi “Miss 
Lithuania.”

Pagarsėjusi jaunų lietuvių 
šeimyntf susilaukė įpėdinio.

P-ai Charles Apolskienei ba
landžio 27 d., gimė 8 svarų sū
nūs, kuriam davė vardą, Gary 
Charles.

Motina yra buvusi p-lė Ann 
Davis, 1940 m. “Miss Lithu
ania”. Jos vyras p. Charles 
Apolskis yra garsus DcPatd 
universiteto footballininkas ir 
bašketballininkas.

Motina ir kųdikis St. Antho- 
ųy ligoninėje. <5
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Diena Iš Dienos
■■■... I.......

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms

(CHICAGOJE)
Herb.ert Nafziger, 32, su 

Mary Budrus, 27
Albert B. Skrobutt, 22, su 

Eli žabeth H, Grittim, 19
Robert Regnier, 19, su Ber- 

nice povyiatt, 19
AIexander Gremza, 47, su So- 

phie Rolewicz, 40
Louis Bieniek, 27, su Auna 

Alekną, 28
Frank Jonąitis, 31, su Ann 

Vanagas, 28
Edw.atd Sadoxy$ki, .23, su Ann 

Lekavich? 25
Eugeųe A. Bajtes, 23, su Car- 

rię La Roussą, 21
Charles PĮekos, 22, su Anną 

Padofyailo, 22 
Reikalauja
Perskinj

Helen Price nuo De Vore
Price

GIMIMAI 
CHICAGOJE^

ANDREWS, Mary, 6725 So. 
Canipbell A.venue, gįfrlė balan
džio 21, tėvai: Harry ir Julia.

<■ . .................................................. .1 .. ...................................... ... I

TARP MUSŲ 
BIŽNIERIŲ

Ibi...

JOHN IR tyAĘTA pARAšKA 
NAUJOJ VIETOJ

Nuo gružės 1-mos biznieriai 
John ir Mojrta Daraškai, savi
ninkai “John’s Taverno”, 3464 
So. Lituanica, persikėlė į nau
ją taverno biznį adresu 2956 
Sq. Emerald Avė.

Jų draugai ir klijentai užei
kite į J. ir M. Daraškos nau
jąjį; biznį. J. A.

pPERATORIŲ NARROW maši
noms. Tiktai patyrusių. C. and C. 
URN BAG COMPANY, 1215 West 
Graųd Avenue.

REIKALINGA PATYRUSI vei- 
terka, dirbti pilną laiką — pasto
vus darbas. 3313 Broadway.

MARŲUETTE PARKE parsiduo
da 2 Hiatų mūrinis namas. Apšil
domas karštu vandeniu. Priešais Šv. 
Kazimiero vienuolyno.

MURO NAMAS, 2 Hiatai po u 
kambarius. Randasi ant 65-tus ir 
Union Avė. Pilna kaina $3,900.

Taipgi turime daugiau namų po 
visas chicagos dalis. Atsišaukite pks 
BUIKŲ, Tel. HEMlock 3400.

ERNEST GE1SSLER 
2749 W. 63rd Street

REIKALINGA PATYRUSI mer
gina prie abelno namų darbo ir 
Valgio 2 vaikai, būti. $8 iki $10. 
Daktaro namas. BŪCkingham 8070

REIKALINGA MERGINA prie 
bendro namų darbo, prie .paprasto 
valgio gaminimo, nėra plovimo, 
nuosavas kambarys ir maudynė— 
prie suaugusių — gera alga.

LAKevievz 9731.

BARGENAS 7 KAMBARIŲ mo
derniškas namas, są gaso šiluma, 
tlle maudynė, 2 karų apšildomas 
garažas, arti transportacijos, baž
nyčių, mokyklų ir krautuvių.

4432 N. Central Park Avė.
Irving 0499.

REIKALINGA PATYRUSIŲ mer
ginų dėl “Shirt Folders” — “CoL 
lar and Cuff Pressers” — 38c. per 
valandą. 3001 W. 51st St.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbinirikų Reikia

REIKALINGA automobilių wreck- 
ers su arba be patyrimo, pastovus 
darbas. Gera alga. WARSHAWSKY 
and CO., 1900 So. State St.

REIKALINGAS TRUCK draive- 
rįs. DRIGOT BOTTLING WORKS, 
5114 So. Knox Avė., Chicago.

REIKALINGAS DARBININKAS 
ne per senas prie Roadhouse. Mo
kestis gera ir gyvenimas; geri na
mai, geram žmogui. 5700 W. 79th 
St. Tel. Summit 868W1.

REIKALINGAS PAVIENIS vyras 
janitoriui už pagelbininką. Patyręs 
ne girtuoklis. Užlaikymas, kamba
rys ir alga. 3935 Roosevelt Rd.

PAIEŠKAU DUONKEPIO .prie 
juodos duonos. 10502 So. Michigan 
Avė. J. Visockis.

REIKALINGAS APYSENIS žmo
gus pNe pikniko daržo prižiūrėji
mo žolės. Kambarys, užlaikymas ir 
mokestis. 6810 So. Western Avė. 
Tel. I'ros.pect 3730. 
SŽIOBALAND.Kthų o o ooo

PARTNERS VVANTED 
partnerių Reikia

IEŠKAU PUSININKO į Road
house. Vieniems persu n ku apsidir
bti. Sąlygas patirsite ant vietos.

5700 West 79th Street
Tel. Summit 868W1.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

NUOMAI ŠVARUS fornišiuotas 
kambarys. 3556 So. Lowe Avė.

RENDUOJAMAS KAMBARYS 
prie mažos* šeimos. Vaikinui ar že- 
notai porai sar merginai pigiai. ‘ 

3356 So. Emerald Avė.

AUTOS—-TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trekai

PARDAVIMUI Dodge 1041, 4 du
rų Sodan. Atrodo kaip naujas. Ra
dio ir apšildytuvas. Klauskite CARL 
WA1N()RA, 3209 So. Halsted St., 
VlCtory 1’717.

BUSINESS CHANSĘS 
 Biznio Pyoggs

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

PARSIDUODA TAVERNAS ant 
Bridgeporto, senai išdirbtas biznis.

3337 So. Lituanica Avė.

TAVERNAS IR VALGYKLA ant 
rendos. 1142 S.o. Ganai St. Atsišau
kite L. A. SClttFF, 3535 W. Robse- 
velt Rd., CflAwford 5310.

PARSIDUODA Javernąs su 5 kam
bariais gyvcniihąi, gražioje Soiith 
Side Englewood apielinkėj. Maišy
tų tautų apgyventa. Naujienos, Box 
2480, 1739 So. Halsted St.

LABAI GERA PROGA įsigyti 
bizhį. Pasirėnduoja gąsęįiho stotis 
su Lunch Room ir gyveninio kam
bariais. Ant Cicero Avc. prie Air 
port. Gaso parsiduoda virš 10,000 
galionų į mėnesį. Taipgi parduodu 

uČernę su groserlie. Phsirinkįte 
katrą norite. 2511 Wešt 44th St.

TAVERNAS PARSIDUODĄ pi
giai. Bizni? gęras, kas’ pįnhas nesi- 
gailės. Priežastis liga. 6000 South 
Carpenter St.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PARSIDUODA 65 akrų—perdirb
tas, išsimokės už save per 7-nius 
metus. 10 akrų jaunų obuolinių me
džių (saldžiųjų) ir pyČių. Gera že-, 
me. Pasižiūrėkite prieš perkant. 
George H. Thornton, Green County, 

Patterson, Illinois.
_____________________ >__________

PARSIDUODA 2 akrai arti 87-tos 
ir Roberts Rd. Elektra, bėra žemė. 
$875. $175 įmokėti, $10 į mėnesį. 
Bo,x-A-16, 1739 S. Halsted St.

PARSIDUODA 5 akrų puikios že
mės, laukuose medžiais apaugęs, ar
ti 22-tros ir Butterfield kelio — 
arti Dpwners Grove. Grįstas kelias, 
elektra. Taksai apie $12 į metus. 
$1,250. $250 įmok.ėti, $15 į mėne
sį. Box-SJ-50, 1739 S. Halsted St.

PARSIDUODA naujas 6 kamb. 
namas su daržovių ’farma, arti North 
Avė., 10 min. nuo Harlem Avc. 
Maži taksai, gera žemė, grįstas ke
lias, elektra, gasas, busai ir arti 
mokyklos. $1,975. $275 įmokėti, $22 
į mėnesį už paliktus. Box-Z-10, 1739 
b. Halsted St.

Į PARSIDUODA pritaisyta 3 akrų 
vištų farmą, gera žemė, namai gali 
būti pertaisyti į 6-šius kamb. Jau
nos vištos, grįstas kelias arti 111 
gatvės ir South West J4ighway — 
$2,750 lengvais mėnesiniais išmo
kėjimais. Box-EH-71, 1739 S. Hai- 
sted St.

PARSIDUODA daržovių farmn, 
šiaurryčiai nuo Wolfc ir North 
Avė. Gera vieta dėl vištų auginimo. 
Grįstas kelias, elektra, arti busų ir 
mokyklos'. $375 — $5 j mėnesį. 
Box-LL-6, 1739 S. Halsted St.

DĖL SUNKAUS dirbančio darbj- 
ninko — parsiduoda vištinyČia ir 
karvių butas — 1% akrų gęros že
mės — grįstas kelias. 5 min. nuo 
ba-čios ir Harlem Avc. Su elektra. 
$1,25Q. įmokėti $250 — $15 į mė
nesį už pasilikusių?. Box.-M-22, 1739 
S. Halsted St.

PĄRS1DUODA naujai pastatytas 
6 kamb. namas, 4 kamb- jau už
baigti, su plumbingu. Yra pastaty
tas -2% sykius didesnis negu regu- 
liąriška propertė — 90 min. nuo 
Oak Parko. Kainuoja nuo $5,000 iki 
$6,000, parduotų už $3,675, lengvais 
išmokėjimais. $28 į mėnesį ant 25 
metų išmokėjimo. Box-K-4, 1/39 S. 
nalsted St.

PARSIDUODA 17 AKRŲ FAR- 
MA su geru namu, vištįnyčia, vis
kas moderniškas — 6 mylių hūo 
Chicagos ant Route 12, arti Michi
gan ežero. Pusė kainos $12,000.

B. F. WELLS 
Benton Ųarbor, Mich.

SOIL—FOR SALE 
J uodžęmis—Pardavimui

JUODŽEMIS MAIŠYTAS SU HU- 
MUS> ir Feat Moss, įtręštus, parduo
damas bušeliais ir Vežimais. 5 bu
šeliai už $1.00, 10 bušelių už $1.60. 

Pristatom visur.
CHARLES GAVCUS, 

South West Highway and 
Harlem Avė., Worth, 111. 
Tel. WENTWOfcTH 7942 
‘ arba WORTH 193. '

JUODŽEMIS MAIŠYTAS SU 
HUMUS—I bušelis .................  25c

5 bušeliai už ..... ............-___ |L00
10 bušelių už ___________ $1.50
Perkraustymas pigiai—Anglis tie
siai iš mainu. 

STANLEY GAVCUS 
110 So. Ridgeland Avė., Wopth, IU.

Tel. OAK Lawn Itt^-Į r

VVHOLESALE FURNITURE 
RakandaiirĮtaiaaiParAavimtti

MOKĖDAMAS CASH— 
už rakandus, sutaupysi nuo 40 
iki 60%. Mes pristatome bile 
Pąšaukite ar rašykite dėl daugiau 
informattjų. Vien tik nacionaliai 
žinomi daiktai randasi pas 

‘ alisaUskas, SŪNŪS, 
6343 So. Westem Avė., 

Chicago, UL TeL REPublic 6051
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Gegužės Pirmoji
Vėl apibėgo meto ratas, su-. T~ Pvn Ir <11 fina n T 

kasi virpa gyvenimo verpetas; lldKalUUoC LaUdl
pasaulis sumišęs, įnirtęs, ko- CnvAficlzO PllFlllL’fl 
vose paskendęs. Vieni užsimo- kjdVvlloild 1 UUlllYd
ję viešpačiais tapti, viską griau- 
ja naikina — gyvybę, turtus į 
purvą mina. Kiti gi pasiryžę 
civilizaciją. laisvę apginti; 
grumiasi, kovoja— ir pergalėj 
turi viltį.

Šimtmečių sukrauti kultūros 
vaisiai miestai, gražiausi rū
mai, paminklai — viskas vir
sta baisia regykla. Griuvėsiai 
tampa žiaurumo paminklu. 
Našlaičiai, paliegėliai lieka liu
dininkais tų visų baisumų.

Karas per amžius yra prie
monė visokių ginčų sprendi
mo. Kare žmoniškumas, aša
ros, kraujas, vargas neturi 
svarbos nei reikšmės.

Mes džiaugiamės, kad pa
saulis progresuoja; mokslas, 
išradimai, viskas tobulinasi, 
kad žmonijoj auga susiprati
mas. Jau jau šis karas bus 
paskutinis... Kiek kartų taip 
žodžiais tikėta tiek kartų nu
sivyta...,

Akyvaizdoje to viso, ar galiT 
ma tikėtis šviesesnio ryto
jaus? Ar verta svajoti, pla
nuoti, teisybę ir žmoniškumą 
gyvenimo pamatan dėti? O gal 
rankas nuleisti, likimui atsi
duoti, ir visų idealų išsižadėti?

Patarlė sako: Kiekvienas 
debesys turi sidabro pamuša
lą. Po kiekvienos audros vėl 
ateina giedra. Dažnai ir pras
ta sėkla išduoda gerų vaisių. 
Nėra to blogo, kad nebūtų ja
me gero ir tt.

Gyvenimas ėjo, eina ir eis 
savo keliu, vis pasimokinda
mas iš praeities nenusisekimų. 
Nenustokime pasitikėjimo 
ateičia... Ateis giedra, švies 
saulė skaidri — teisvbė ne
žus... v

Gegužes Pirmoji — žmoni
jos vieningumo simbolio die
na ir ji yra pasklidus prigi
jus plačiame pasaulyje, šian
dien prislėgta, suspausta žiau
rių įvykių, vienok neužmiršta
ma niekur. Mes čia, gyveną 
laisvame pasaulio kampe, Ge
gužės Pirmosios nepraleisime 
neatžymėję. Sueisime į skait
lingą grupę, jauslią ir sąmo
ningą. Kartosime obalsius pa
skleistus daug metų atgal, vėl 
primindami vieni kitiems, kad 
vienybėj galybė, meile ir bro
liškumas tarpe darbo žmonių, 
neskiriant nei tikybų nei tau
tų. Lai valdonai kelia kraujo 
puotą už turtus, rinkas ir že
mę. Darbo žmonės tiesini vie
ni kitiems rankas kietas ir 
Skelbdami solidarumą savo 
eilėse išeisime galutinais lai
mėtojais.

Chicagos lietuviams Pir
mos Gegužės apvaikščiojimas 
yra rengiamas Mildos svetai
nėje, 3142 So. Ualsted st., keU 
virtadieno vakare, geg. 1 d., 
8 vai. vakaro. Kalbės “Naujie
nų” redaktorius Dr. P. Grigai
tis ir M. Gudelis. Dainuos A.

Ir Jis Turi Labai Keistus 
Draugus.

Sekmadienį Chicagos Areno
je kalbėjo administracijos prie
šas šen. B. K. Wheeler, kuris 
atkakliai kovoja Amerikos nu
sistatymą siųsti pagalbą Anglį 
jai ir visoms toms šalims, ku
rios kovoja diktatorius.

Publikos buvo apie 9,000. Ko
kia tai buvo publika, parodo šis 
incidentas.

Ura! Hitleris Laimės!
Vienoje kalbos dalyje Wheel- 

er pareiškė, kad Anglija karą 
pralaimės. Ovacijos buvo bega
linės.

Kitoje vietoje AVheeler pareiš
kė, kad jis neapkenčia fašizmo 
Salėj viešpatavo tyla. Publikai 
tas nepatiko.

Kai VVlieeler paminėdavo 
Roosevelto vardą, publika bau
bė. Kai Wheeler gyrė Col. Mc- 
Cormick’ą alšagareivį dienraš
čio “Chicago Tribūne” leidėją, 
publika vėl kėlė ovacijas.

“Draugai”.
Arenoje buyp. .pąnlayifląjųmi 

du laikraščiai: komun’stų “Dai
ly Worker” ir fašisto kun. 
Coughlin žurnalas, “Sočiai Just- 
ice”.

Keisti to šen. Wheeler sėbrai. 
Jis neapkenčia fašizmo, bet 
draugauja su fašistais. Jis ne
apkenčia komunizmo, o komu
nistai jo prakalbose laisvai sa
vo propagandą platina.

Gavo Kontraktus 
Pastatyt Studebaker 
I) i r b t u ves

$3,700,000 Triobesiams
Studebaker Corporation davė 

$1,013,700 kontraktą Chicagos 
kontraktorių firmai S. M. Niel- 
sen Company, pastatyti naujos 
aviacijos dirbtuvės triobesius 
prie Archer ir. Cicero Avenue.

Kita Chicagos kontraktorių 
firma, Consolidated Construc; 
tion Co., gavo $2,661,212 kon
traktą pastatyti panašią dirb
tuvę South Bend, 111.

Rado Gatvėje
P. Urbanowiče

Labai Sunkiai Sužeistas.
Gatvėje prie Garfield Bulva

ro ir Wentworth avenue, vakar 
anksti rytą buvo.. rastas.v Ub i 
sunkiai sužeistas 50 metų chi- 
cagietis Pe!ras Ūrb.now.čę, 
nuo 5633 South VVells Street. 
Jis buvo be sąmonės.
: Atrodo, kad buvo suvažinėtas 
“hit-and-runnerio”. Dabar guli

Arklių Lenktynių Sezonas Atsidarė Rytuose.

NAUJIENŲ-ACME Telepholo
Vaizdas iš arklių lenktynių Jamaica Track, N. Y. čia parodoma momentas iš 

Wood Memorial Stakes bėgimo, kuriame Mai’ket Wise paėmė pirmą vietą palik
damas Curious Coin antroj. '

NEPAPRASTOJ AUT0M0BIU0 NELAIMĖJ 
MIRTINAI SUŽEIDĖ J. RIMAVICIŲ

Laidojamas rytoj; gyveno Ciceroj

CICERO. — Keistoje nelai
mėje adresu 1421 So. Central 
avenue, automobilis mirtinai 
suvažinėjo Cicero lietuvį, Joną 
Rimavičių. Velionis mirė Lo- 
retto ligoninėje, kur buvo at
vežtas pirmai pagalbai. Jis bu
vo 77 metų amžiaus.

Pritrenkė prie namo
Gana smarkiai važiuojanti 

mašina ties 1417 South Central 
avenue, užšoko ant šaligatvio 
ir trenkė į ten esančią alinę. 
Atšokusi šovė toliau. Ties nu
meriu 1421 South Central, kur 
Rimavičius gyveno, mašina at
simušė į gretimo namo sieną, 
ir kartu prie jos priplojo Ri
mavičių. Jis buvo ką tik išėjęs 
iš savo namo Į šaligatvį.

Automobilio vairuotojas bu
vo cicerietis, Harry Harrison, 
nuo 1639 581 h Court.

Velionis buvo apie 77 metų 
amžiaus pensijonuotas Balti- 
inore & Ohio gelžkelio darbi
ninkas. Jisai laidojamas rytoj, 
šv. Kazimiero kapinėse. (Smul
kmenas mirties pranešime).

Kitos Nelaimės.
Prie Laramie ir Potomac ave

nue vienas automob'lis parmu
šė ir kitas suvažinėjo 80 metų 
senelę, Mrs. Christina Orr, nuo 
5239 Kamerling avenue. Ji bu
vo mirtinai sužeista.

Policija suėmė abu vairuoto
jus, 23 m. George Robinson 
3261 Warren bulvaras, ir 50 m. 
Henry Waeger, 1746 New Eng 
!and avenue.

Automobi’iai taipgi užmušt 
šiuos žmones:

24 metų Charles Powers, 
4432South Roman avenue;

56 metų Theresa Beigl, 3719 
North Albany ayenųe;

Po $2 5M000 
Kas Mėnesį 
Graikijai

I

(Kažin Ar Lietuviai Galėtų Nors 
20-tą Dalį To Padaryti?)

Amerikos Graikų Fondas ka
ro nukentėjusiems šelpti pa
skelbė, kad bandys kas mėnesi 
surinkti po $25,000,000 iš grai 
kų, ' gyvenančių Amerikoje 
Graikijos gyventojams šelpti.

PO CHICAGO 
PASIDAIRIUS

Viena townoflakietė gavo lai
šką nuo brolio Lietuvoj. Jis ra
šo mažai ir tik asmeniškais 
klausimais. Apie bendras Lietu
vos žinias jis pabrėžęs, kad 
“mano plunksna negali rašyti... 
ne ... ne ... ne...” Laiško ga
vėja sako, kad tie keli žodžiai 
jai užtektinai pasako apie Lie
tuvos padėtį.

Kitas laiškas atėjo nuo mote
riškės Lietuvoj, kuri pirmiau 
nieko neturėjus, bet dabar “ga
vusi” iš bolševikų bene 9 hek
tarus žemės. Ir ii laiške sako, 
kad nenorinti apie Lietuvos gy
venamą nieko rašyti, nes prisi
bijo, laiškas nepasieksiąs adre
sato.

šitokių laiškų komunaciai ne
deda į savo “Laiškų iš Lietu
vos” brošiūrą, kurią dabar ban
do visoj šaly platinti. Ten jie 
parinkę laiškus kurie GIRIA gy
venimą po okupantais. Nagi, 
kad ir.giria, ,taį ka’s iš to? Ana 
ir iš kalėjimo kaliniai parašo 
namiškiams kartais laiškus, 
kad. girdi, gyvenimas už grotų 
nėra jau taip blogas. “Gaunam 
pavalgyti, išsimiegoti, šventėms 
dar ir kino veikalą parodo.”

Vajus pradedamas rytoj 
Trianon salėj, kur įvyksta di
delės graikų iškilmės.

Atplėšė Du Seifus 
Marąuette Parko 
Krautuvėje

Pasigrobė $500 Pinigais, 
Prekėmis

Profesionaliai seifų plėšikai 
įsigavo į maisto krautuvę, ad
resu 6744 South Western avė.,

VAKAR CHICAGOJE
•

• Policija ir prokuroro de
partamentas tyrinėja Įvyk|,. ku
riam lygaus gyvuliškumo atžvil
giu Chicago j turbut nėra buvę. 
Šv. Kryžiaus ligoninėje guli 27 
metų Įjiergitta. Šeštadienio va
kare ji laukė gatvėkarib prie 
Roosevelt ir Western. Ją ten 
pagrobė ir į nežinomą butą nu
sivedę sumušė ir užpuolė devy
ni vyrai. Vėliau nuvežę ją au
tomobiliu iki 70-tos ir Camp
bell, piktadariai ją ten išmetė.

0 Gen. Frank Aiken, Airi
jos apsaugos ministeris, kuris 
dabar vieši Chicagoje, sako, kad 
Airija laikysis griežto neitralu- 
mb ir eis kariauti tiktai tada, 
kada ji bus užpulta. Airija taip
gi “nenuomos” savo uostų An
glijos karo laivams. Anglija to 
pageidauja |kovai su vokiečių 
submarinais sustiprinti.

> Už tariamą “girtą” važia
vimą buvo suimtas Charles S. 
Traer, prezidentas Acme Steel 
kompanijos, 6901 Oglesby avė.

• Užklupusi du piktadarius, 
bekrausiančius kilnius praei
viui prie Blue Island ir Roo- 
sevelt, Maxwell nuovados poli
cija vieną jų nušovė, o antrą 
mėmė. Nušautasis buvo 21 me
tų Easel Carson, o suimtasis, 
20 m. Preston Hobson, 1102 
West 14th street.

Grigoniutė solo, Mileriutė, La- 
digaitė ir Stuparaitė—trio, ir 
E. Burbaitė ant ypatingo in
strumento Marimba—solo. Į- 
žanga veltui.

Kiekvienas darbo žmogus 
skaitykime sau už šventą pa
reigą būtinai dalyvauti Pir
mos Gegužės apvaikščiojimę.,

—Kvieslys.

Atėmė Čarterį 
Roselando Laisva
manių Kuopai

American Free-thinkers Asso- 
ciation pereitą savaitę atėmė 
čarterį Roselando Lietuvių Lais
vamanių (Etinės Kultūros 
Draugijos) kuopai, ir nutraukė 
ryšius su ta lietuvių grupe.

Smulkmenos bus praneštos 
vėliau.

Pvaugelical ligoninėje; bet ma
žai vilties, kad pasveiks.

Spiegei Uždirbo 
Mažiau

Spiegei, Ine., metiniame ra
porte praneša, kad per paskuti
nius 12 mėnesių pelno padarė 
$1,612,863, apie $175,000 ma
žiau, kai pereitą periodą.

Firma turi didelius sandėlius 
prie 35th ir Morgan.

Northwestern Išleis 
$37 Milionus

Northwestern gelžkelio virši
ninkas, R. L. Williams, vakar 
paskelbė, kad šiemet gelžkelis 
išleis apie $37,000,000 bėgėms 
taisyti, naujoms tiesti ir nau* 
jiems traukiniąms4  

ir atplėšė du seifus. Iš jų pa
siėmė $300.

Buvo ir trečias seifas, bet 
piktadariai nepajėgė jo atidary 
ti. Jame buvo $3,500.

Apart pinigų, plėšikai pasivo
gė ir prekių už $200.
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Vėl Pardavinės 
Nupigintus 
Rekordus

Chicago Committee for Mū
šio Appreciation šį šeštadienį 
vėl pradės pardavinėti publikai, 
nupigintomis kainomis, patefo
no plokšteles (rekordus) įvai
rios klas’nės muz ikos.

Komitetas atidarys krautuyę 
adresu 65 E. Lake street. Pel
nas yra skiriamas Chicagos sim
fonijai, Operai ir Moterų Sim
fonijai.---- - -------- —--------

Bando Išgelbėti 
Pašautą Berniuką

Daktarai Edgewater ligoninė
je deda dideles pastangas išgel
bėti gyvybę 12 metų berniuko, 
Warren Davis, kuris buvo pa
šautas pereitą šeštadienį. Jį pa
šovė 10 mėtų broliukas, kuris 
žaidė su revolveriu^
' Policistai jam davė dvi krau
jo transfuzijas, bet reikės dau
giau. Davis gyvena adr. 4873 
Wintrop avė.

Muzika Turbut Buvo 
Perkaršta

Alinėje ties 2820 Madison 
street, per ilgą laiką grojama 
nikelinė muzikos mašina per
kalto ir užsidegė, Sudegė iki 
“paskutinio rekordo”. - . —




