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BRITU AVIACIJA PRIVERSTA TRAUKTIS
Karo laivai atmušė nacių juros jėgas 

nuo Kretos krantų

Britai ir Naciai Susirakino Kovoje Už Kretą ĮSTAIGOSE VYRAUJA RUSĮĮ KALBA

LONDONAS, Anglija, geg. 
22 d. — Orlaiviais ir sklandy 
tuvais išmestos vokiečių karo 
jėgos paėmė Kandijos miestą ir 
aerodromą, paskelbė Anglijos 
premjeras Churchill.

Britų karo jėgos priverstos 
kovoti prieš vokiečius be avia
cijos, nes britų aviacija buvo 
priversta pasitraukti. Britai tu
ri lėktuvų, bet Kretoje nega
li jų 'vartoti kovoje prieš na
cius dėl aerodromų stokos.

Vieną aerodromą užėmė na
ciai, o antrąjį išardė ir orlai
viai negali jo naudoti. Britai 
kelis kartus išvyjo nacius iš ae
rodromo, bet naujai išmestos 
nacių jėgos vėl j j užėmė. Ko 
voms vykstant negarima aero
dromo naudoti.

Vokiečiai pasiuntė apie 30 
laivų į Kretą. Manoma, kad ve
žė sustiprinimus nusileidusiem^ 
naciams. Jie bandė atvežti gin
klų atsargą ir tankų.

Britų karo laivai sulaikė šią 
juros ekspediciją. Trys vokie
čių laivai buvo paskandinti. 
Dugnan nugarmėjo" ’ne tlEtai 
vežta karo medžiaga* bet ir lai
vuose buvę kareiviai. Kiti nacių 
laivai buvo priversti bėgti at
gal. Naciai vartojo ir mažus 
laivelius, kuriuos rekvizavo iš 
Graikijos gyventojų.

Britai paėmė nelaisvėn dide
lį nusileidusių nacių kiekį, bet

ANTHONY EDEN PERSPĖJA PETAINA
Puls nacius prancū

zų kolonijose
LONDONAS, geg. 22 d. — 

Anglijos minisleris Eden šian
dien padarė labai griežtą per
spėjimą Betainui.

Nauja prancūzų ir vokiečių 
bendradarbiavimo sutartis duo
da vokiečiams didel i) privile
gijų ir jų kontrolėn perduoda 
didelius kolonijų turtus.

Jeigu ši politika bus sekama, 
tai britų karo jėgos nedarys 
skirtumo tarp okupuotos ir ne
okupuotos Prancuz’jos. Britai 
puls priešą ten, kur jį ras, par
lamente baigė kalbą Eden.

Užsieny sudarys 
prancūzų valdžią

LONDONAS, geg. 22 d. -— 
Pradėjus Darlanui glaudžiau 
bendradarbiauti su naciais, ma
noma užsieny sudaryti prancū
zų valdžią.

Ligi šiam metui generolas de 
Gaulle skaitėsi laisvų prancūzų 
viršininku, bet jam nebuvo pri
pažįstamos prancūzų valdžios 
teisės. Taip buvo elgiamasi, nes 
nenorėta visiškai nutraukti su 
maršalu Petainu. Manoma, kad 
Amerikos vyriausybė pripažin
tų legalia tokią prancūzų vy
riausybę.

— Gen. Weygand yra bejė
gis Afrikoj, nes vokiečių agen
tai kontroliuoja Visas karo jė
gas. Prancūzų Afrikoje randa
si 1,000 nacių agentų ir žymiai 
didesnis kiekis prancūzų, kurie 
ištikimai dirba naciams. 

vokiečiai kaskart vis išmeta 
naujus kareivius. Kartu su ka 
reiviais parašiutais išmetami ir 
kulkosvaidžiai. Išmestas vokie
čių kareivis tuojau pagriebia 
kulkosvaidį ir pradeda šaudy
ti.

Nacių parašiutininkai yra ge
rai išmankštyti ir leidžiasi iš 
nedidelės aukštumos. Britai ir 
graikai kartais neturi laiko pa
taikyti besileidžiantiems na
ciams, nes jie labai greitai pa
siekia žemę.

KAIRAS, Egyptas, geg. 22 d. 
— Britų aviacija pakartotinai 
bombarduoja pietų Graikijos 
aerodromus, kur sutraukti na
cių parašiutininkai. Karo vado 
vybė mano, kad britams pa
vyks atsilaikyti, nes naciai van
deniu negali prieiti prie salos.

Kretos gynėjas Freyburg 
pranešė, kad vakar buvo labai 
karšta diena, bet jis dar tebe- 
kontroliuoja padėtį. Britų lai
vynas saugo aplinkinius vande
nis ir neleidžia naciams priar
tėti. Krašto viduje britai, var
toja tankus nusileidusiems na
ciams likviduoti, pačiai tankų 
neturi ir negali britams pasi
priešinti.

Britams padeda graikų ka
riuomenė ir vietos gyventojai. 
Pavieniui nusileidusius nacius 
nuginkluoja patys gyventojai.

Britai naikina na
cius Lybijoj

KAIRAS, geg. 22 d. — Britų 
karo aviacija Lybijos uostuose 
padarė naciams labai dldel'ų 
nuostolių.

Bombardavo kelis nacių kon
centracijos punktus, išsprogdi
no ginklų sandėlį ir sunaikino 
8 nacių lėktuvus. Penki orlai
viai buvo sunaikinti žemėje, o 
trys numušti kovose.

Britų aviacija dominuoja vi
są Lybijos padangę ir vokiečių 
lakūnų visai nemato. Britai kul
kosvaidžiais apšaudė dykuma 
slenkantį nacių karavaną.

Sunaikintas Irako 
garnizonas

LONDONAS, geg. 22 d.—Bri
tų karo jėgos užėmė visą Irako 
kariuomenės garnizoną, kuris 
stovėjo į šiaurę nuo Rutbos 
miesto. •

Minėtoje vietoje buvo žibalo 
vamzdžių subėgimo punktas ir 
dabar jis randasi, britų karo jė
gų žinioje.

Prieš porą dienų britai paė
mė Fallujah miestelį, kuris ran
dasi 40 mylių nuo Bagdado. Ja
me paėmė nelaisvėn 300 Irako 
kareivių. Jų tarpe buvo 27 ka
rininkai.

— Paryžiuje su vokiečiais 
tariasi admirolas Darlanas, gen. 
Huntziger ir finansų ministras 
Bouthillier. Jie matysis su ge
nerolu Brauchitsch ir aptars 
tolimesnio bendradarbiavimo 
klausimus.

.į ■■ A.CMB-W AUJ1KM U Tolepholo
Šis žemėlapis padeda aiškiau sekti* kovą kuri vyksta Kretoje tarp anglų-graikų
ir vokiečių. Paveikslėlis 
neclicut valstija.

Naciai graikus pa
lieka be duonos

STAMBULAS, Turkja, geg. 
22 d.—Atbėgusieji graikai tvir
tina, kad vokiečiai rekvizuoja 
visą maistą ir kraštą palieka vi
siškai be dūonos;

'Vokiečių pastatyti „..Vaidminu 
kai nekreipia jokio dėmesio' į 
vietos gyventojų reikalavimus, 
bet viską išveža ką pajėgia re
kvizuoti.

Graikai naktį ir tamsoje lai
veliais plaukia į Turkijos pa
kraščius ir prašo parduoti rei
kalingiausių maisto produktų, 
žiemą Graikiją ištiks nepapras
tas badas.

Diktatoriai pasidali
no Jugoslaviją

LONDONAS, geg. 22 d.—Di
plomatiniuose sluoksniuose pa
tirta, kad Mussolini susitarė su 
Hitleriu Jugoslavijos žemėms 
padalinti.

Didžiausią Jugoslavijos dalį 
Hitleris atidavė Italijai su sąly
ga, kad pastaroji neprašytų 
Korsikos ir Tunisijos. Tokiu 
budu Hitleris patenkino ne tik
tai italus, bet pritraukė prancū
zus artimesniam bendradarbia
vimui.

Vokiečiai paėmė savo kon
trolei! visą Jugoslavijos geležin
kelių tinklą.

Argentina nenori 
nacių

BUENOS AIRES, Argentina, 
geg. 22 d.—Tautinės šventės 
proga aikštėse buvo daromi mi
tingai ir kalbėtojai reikalavo 
nutraukti santykius su naciais

Argentiniečių dauguma na
ciais yra nepatenkinti ir kiek
viena proga reiškia šį nusista
tymą.

Viekiečiai leidžia dideles su
mas propagandai ir dabar sten
giasi sukelti gyventojų neapy
kantą prieš Jungtines Valsty
bes.

— Vokiečiai pareikalaus iš 
amerikiečių, kurie buvo Zam- 
zam laive, kad jie grįžtų namo 
ir nevažiuotų .Afrikon. Tvirti
nama, kad vienas amerikietis 
buvo sužeistas.

(dešinėj, viršuj) palygina Kretos salos didumą su Con-

AMERIKA NEPULS MARTINIKOS
Hull paneigia nacių 

gandus
WASHINGT()N, D. C., geg. 

22 d. — Martinikos salos val
džia neturi jokio pagrindo, bi
joti Jungtinių • Valstybių karo 
jėgų užpuolimo, pareiškė sekre* 
torius Hull.

Amerika nesirengia imti sa
los ir nėra pagrindo bijoti oku
pacijos. Vokiečių arba vokie 
čiams ištikimų 'valdininkų pa
keisti gandai šiuo reikalu yra 
be pagrindo. ■

Amerikos vyriausybė laukia 
prašytų prancūzų pasiaiškinimų 
dėl bendradarbiavimo su na
ciais.

Prancūzams liepė 
ginti salą

VICHY, Prancūzija, geg. 22 
d. — Okupuotos Prancūzijos 
spauda skelbia, kad prancūzų* 
vyriausybė įsakė Martinikos ka
ro jėgoms pasiruošti gynimuisi 
nuo Amerikos užpuolimo.

“Matin” aprašinėja, jog liep
ta ginti iki paskutiniųjų tvir
tovę, kur yra sukrauta prancū
zų banko aukso atsarga.

Darlanas įsakė susprogdinti 
visą tvirtovę ir sunaikinti auk
są, jeigu jau negalėtų tinkamai 
apsiginti.

Britai sulaikė pran
cūzų benziną

LONDONAS, Anglija, geg 
22 d. — Britų karo laivai su 
laikė prancūzų laivą-tanką še- 
herazade, kuris iš Amerikos ve
žė benziną į Casablanką, pran
cūzų Maroką.

Britų atstovai buvo davę lei
dimą šiam benzinui pervežti, 
bet paskutinių dienų įvykiai 
juos privertė pakeisti šį nuta
rimą.

Tvirtinama, kad benzinas su
laikytas su Amerikos valdžios 
pritarimu. Nenorima, kad Ame 
rikos benziną prancūzai galėtų 
pavartoti prieš britus.

ORAS
Giedras ir šaltesnis.
Saulė teka 5:23; leidžia

si — 8:10.

Naciai pataikė 8 bri
tų laivams

BERLYNAS, Vokietija, geg 
22' (į. — Vokiečių karą prane
šimas sako, kad jų orlaiviai pa
taikė 8 britt| laivams didelei 
bombas. Britų laivai buvo ap 
šaudyti Kretos apylinkėse.

Vokiečiai patenkinti Kretot 
operacijoms ir netrukus žada 
paskelbti pilną atskaitą. Vokie
čiai neigia, kad Kretos saloje 
jie turėjo labai didelius nuosto 
liūs.

Vienam orlaiviui pavyko su
žeisti britų submariną, kuris 
saugojo ‘ Kretos vandenis.

Hessą apšaudė britų 
lakūnas

LONDONAS, Anglija, geg 
22 d. — Anglijon skrendantį 
Budolfą Hessą apšaudė britu 
lakūnas, parlamento rūmuose 
šiandien paskelbė britų aviaci
jos ministeris Sinclair.

Visi stebėjosi kas padarė kul 
kosvaidžių skyles Hesso lėktu
ve, bet tiktai dabar paaiškėjo 
kad tai buvo britų lakūno dar
bas.

Sinclair taip pat pasakė, kac 
Hess neturėjo progos pamatyti 
Hamiltono didiko. Jis buvo pir
ma areštuotas ir pasimatė val
džios atstovams leidus.

Nori atšaukti neu
tralumo įstatymą
WASHINGTON~ D. C., geg 

22 d. — Sekretores Stimson 
šiandien labai smarkiai kritika
vo Amerikos priimtą neutralu
mo įstatymą, kuris varžo Ame
rikos juros laisvę.

Prieš porą dienų laivyno sek
retorius Knox pasakė griežtą 
kalbą, nukreiptą prieš minėtą 
įstatymą.

Jeigu norima padėti britams 
tęsti karą, tai šis įstatymas bū
tinai reikia atšaukti, nes ant
raip negalima siųsti laivų į pa
vojingas karo zonas.

— Britai smarkiai bombar
davo vokiečių karo uostus ir 
karo bažes Prancūzijos ir Olan
dijos pakraščiuose. Prarado 8 
lėktuvus.

Lietuvos rusinimas 
stiprėja

KAUNAS, Lietuva, geg. 22 
d. — Va'stybinės ir kitos įstai
gos kasdien vis dažniau varto
ja rusų kalbą.

Visas svarbesnes vietas už
ima rusų paskirti valdininkai, 
kurie lietuviškai nemoka, todėl 
ir susirašinėja rusiškai. Kai ku
riose įstaigose yra vertėjai, bet 
rusų valdininkai reikalauja su
sirašinėti rusų kalba.

Per valstybines įstaigas ir 
naujai sukurtas organizacijas 
smarkiai eina Lietuvos rusini 
mas.

Bankų blankai 
rusų kalboje

KAUNAS, Lietuva, geg. 22 
d. — Visi Lietuvos banko blan
kai ir atskaitomybės knygos 
atspaustos tiktai rusų kalba.

Atnešę mokesčius mokėti val
stiečiai privalo užpildyti rusiš 
kai spaustus lapelius. Kai k u 
riuose blankuose dar palikta ii

Bridges yra komu
nistų lyderis

SAN FRANCISCO, Cal., geg 
22 d.—Teismas sprendžia Har- 
ry Bridges bylą dėl išsiuntimo 
iš šios šalies.

Teismas jau tęsiasi gana il
gai ir kasdien iškeliama naujų 
davinių dėl Bridges priklausy 
mo komunistų partijai.

Bridges ginasi, sakosi, kad 
komunistams nepriklauso, bet 
Imigracijos majoras Schofield 
teismui tvirtina, kad jis tikrai 
partijai priklauso ir skaitosi di
džiausiu komunistų lyderių A- 
merikoje.

— Prancūzai tvirtina, kad 
jie uždraudė vokiečių lėktuvams 
eistis Syrijos aerodromuose, 
ket naciai vakar ir vėl atskri 
Jo. Tvirtinama, kad Darlanas 
įsake paruošti laivus ir pasių
sti Syrijon daugiau karo jė-

—Irakiečiai skelbia, kad jie 
padarė britams labai didelių 
nuostolių. Irako aviacija sunai
kino kelis britų tankus.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Vokiečių kareiviai kontroliuoja Kretos aerodromus ir or

laiviais gabena sunkią karo medžiagą. Orlaiviais atnešė leng- 
zų, tankų ir patrankų.

— Churchill pareiškė vakar vakare parlamentui, jog kova 
eina smarki, bet britai dar kontroliuoja padėtį. Vokiečiai kon- 
jroiiuoja orą, bet britai jurą.

— Vokiečių karo vadovybė išleido specialų pranešimą apie 
ęeturių britų kreiserių paskandinimą Kretos vandenyse. Krei
cerius paskandino nacių aviacija. Britai nepadarė jokio prane
šimo šiuo reikalu.
x — Anglai ruošiasi bombarduoti visus prancūzų industrijos 
centrus, nes patyrė, kad fabrikai gamina vokiečiams orlaivius 
r ginklus.

— Etiopijoj britai paėmė nelaisvėn daugiau negu 5,000 ita- 
!ų ir 19 tankų.

— Darlanas pasakys per radiją kalbą ir papasakos prancū
zams apie naujai padarytą sutartį su vokiečiais. Kalbės šian
dien vakare.

Turkai skelbia, kad Kretoje kova kasdien stiprėja, nes 
atnešama didesnis vokiečių skaičius. Britai taip pat gauna su
stiprinimų.

— Fordo dirbtuvių rinkimus dėl darbininkų atstovavimo 
laimėjo CIO.

lietuvių kalba, bet daugumoj 
jie jau be lietuviško vertimo.

Banko tarnautojai turi dide
lių sunkumų atskaitomybėje, 
nes ne visi moka rusiškai ir ne
supranta sovietiškų terminų.

Ūkininkai pasilieka 
be arklių

KAUNAS, Lietuva, geg. 22 
d. — Didelė Lietuvos ūkininkų 
dalis pardavinėja arklius.

Jie pasilieka tiktai po vieną 
arklį, kad galėtų apdirbti pa
liktą žemę. Valdžia atėmė že
mę, tai arkliai ūkininkams ne
reikalingi.

Gedvilas išleido taisykles, ku
rios draudžia pardavinėti ark
lius >be valdžios kontrolės. Val
džia pati supirkinėja arklius ir 
siunčia juos Rusijon. Ūkinin
kams moka tiktai trečdali ark
lio kainos.

Ūkininkai slepia ja
vus ir maistą

KAUNAS, Lietuva, geg. 22 
d. — Okupantų valdžia reika
lauja iš ūkininkų mokesčių ja
vais ir natūra.

Okupantai stengiasi iš ūki
ninkų išgauti javus “raudonoms 
gurguolėms”, bet labai sunkiai 
jiems šis darbas sekasi. Ūki
ninkai valdžiai javų neduoda ir 
viską slepia.

Visi Lietuvos gyventojai yra 
;sitikinę, kad okupantai ilgai 
krašte nepasiliks, todėl ir sten
giasi nuo jų viską slėpti.

Atsiuntė rugius 
su dirsėmis

KAUNAS, Lietuva, geg. 22 
d. — Rudenį bolševikai išvežė 
iš Lietuvos visus javus. Badui 
padidėjus dabar pradėjo gaben
ti javus j Lietuvą.

Sovietų spauda aprašinėjo, 
kaip sovietų Rusija padeda ba
daujančiai Lietuvai. Atsiųsti 
rugiai sušilto, dvokia ir labai 
dirsėti. Iškeptos duonos beveik 
negalima valgyti.

Geležinkeliečiai patyrė, kad 
Lietuvon atvežti javai yra iš 
Ukrainos. Kai patirta, jog iš
kepta duona dvokia, tai nusto
ta vesti propaganda.
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Šis puikus Packard automobilius bus dovanotas laimingam asmeniui “Nau
jienų” rudeniniame piknike, sekmadienį, Liepos-July 27, 1941, Sunset Darže, 
Lemont, III. JĮ PAMATYSITE IR ŠIAME PIKNIKE. Jis yra pirktas pas 
Balzekas Motor Sales, 3451 Archer Avenue.

. . Naujienų Pavasarinių ILinksmybių . . .

... dainų, šokių, pažinčių iškilmingas suvažiavimas.,.
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KORESPONDENCIJOS
Springfield, III Spring Valley, III

SVARBIOS PRAKALBOS

Kalbės konsulas Dauž varčia

Iš senos lietuvių kolonijos, 
kur “nieko naujo neatsi- 
tinka”.

Šį sekmadienį, gegužės 25 d., 
7:30 valandą vakare bus labai 
svarbios prakalbos Eagles salė
je, 401 North 6th St. Jas ren
gia sudėtinis komitetas, suda
rytas iš SLA 275 ir 158 kuopų, 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
skyriaus, LRKSA 121 ir 295 
kuopų, ir kitų organizacijų at
stovų. Principiniu kalbėtoju 
bus Lietuvos konsulas Chica- 
goje Petras Daužvard.’s.

Ponas konsulas ir ponia 
Daužvardienė atvažiuoja į 
Springfieldų Alton traukiniu 
3:04 po pietų. Juos stotyje su
tiks komitetas ir organizacijų 
atstovai.

Visi esate prašomi susirinkti 
į salę laiku, kad butų galima 
programų pradėti be jokių vil
kinimų.

Kviečiame visus ir laukiame 
visų. Sudarykime pilnų ir gerų 
reprezentacijų. Pasirodykime, 
kad esame susipratę lietuviai ir 
geri patrijotai. —Kvieslys.

MASAŽAI 
SULIESĖJIMUI IR 

GARO PIRTIS
Lengvas būdas suliesėti, 

vartojant elektrikinį

EXRCYCLE
15 MINUClV ’ Cnč 
MANKŠTA ..................
SERIJA Mankštos, 
7 sykiai už ..............

MILLER’S 
INSTITUTE 

30 N. Dearborn St. 
Phone DEARBORN 2742

Valandos: nuo 10 ryto iki 7 v.
LIETUVAITES 
PATARNAŪJA

Šiame miestelyje nieko ypa
tingo nėra, — viskas ramu ir 
lab^i gražu. Beveik jokio vei
kimo nepasireiškia,, nes darbų 
vietoje kaip ir nėra. Kurie dir
ba, tai tik aplinkiniuose mies
teliuose. Tiesa, yra ir vietinė 
dirbtuvė, kuri samdo beveik iš
imtinai moteris.

Lietuvių parapija gyvuoja 
neblogiausiai, tik lietuviškumo 
tai mažai jau beliko. Mat, da
bartinis klebonas, rodosi, Ame
rikoje gimęs, todėl ir senesnius 
lietuvius stengiasi airiais pa
versti. Šiaip žmogus, kaip ir vi
si žmonės: jaunas, energingas, 
o be to, ir čigoniška drųsa ap
dovanotas.

Reikia pasakyti, kad musų 
kolonijoje yra nemažai gerų 
žmonių. Tačiau yra ir tokių, 
kurie menkai teprotauja, —• 
jie ne protu vaduojasi, bet vien 
tik jausmais. Pavyzdys gali bū
ti parapijos skolų mažinimas. 
Kai kurios ilgaliežuvės bobelės 
ir liežuvininkai vyrai kelia da
bartinį klebonų aukščiau bokš
to, o buvusįjį vis niekina. Gir
di, dabartinis klebonas baigęs 
mokėti $2,000 senosios skolos. 
Tačiau jie nepasako, kaip ta 
skola buvo atmokėta. Nepasa
ko, jog 1939 m., kai dabarti
nis klebonas čia atsikraustė 
banke jau buvo sutaupų $1 509. 
Nepasako ir to, kad pusdykiai 
už $1,100 buvo parduotas pa
rapijai priklausąs namas. Tais 
tai pinigais ir buvo kalbamoji 
skola atmokėta.

Apie visa tai nebūtų čia jo
kio reikalo kalbėti, jei nebūtų 
operuojama melagingais pasi
gyrimais ir neatiduodama kre
ditas tam, kam jis priklauso. 
Tuo tarpu ^kreditas priklauso 
tam žmogeliui, kuris, lyg tas 
Kristus, buvo vedamas skaus
mingu gyvenimo keliu į Kalva
rijos kalną, žinoma, ne visi 
prie to vedimo prisidėjo. Buvo 
ir tokių, kurie su ašaromis 
akyse atsisveikino su savo va
du. kuris per šešiolika metų iš
tikimai vietos parapijai tarna
vo. —Dzūkas.

Grand Rapids draugijai sukako penkiasdešimt metų

■Šiame paveiksle (jį nutraukė Grand Rapids Ilerald) yra šv. Petro ir Povilo 
Pašaipiuos Draugijos kūrėjai ir dabartiniai valdybos nariai. Priešakinėje eilėje iš 
kairės į dešnę sėdi: John Peterlon’s, 74 metų amžiaus; Joseph Kurant, 69 m.; 
Michael Dulskis, 74 m.; Frank Slapakauskas, 86 m.; Charles Zigmunt. 78 m.; (Jo
seph Saudauskas ir Vincent Bagdonavičius neatvyko paveikslų nusiimti). Antroje 
eilėje: John Baura, Anthony Martinaitis, Vincent Puzar (pirmininkas), Victor 
Szciva, Joseph Naudžius. Trečioje eilėje: Bernard Opolskis, Peter Medelinskas, 
Ipolitas Didzbolis, John Teiberis. Ketvirtoje eilėje: Frank Kamsickas, Charles 
Rimkus, Charles Martinaitis ir Frank Vinskitis. Kai kurie valdybos ir rengimo 
komiteto nariai nepasirodė, kai paveikslas buvo imamas.
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Diena Iš Dienos
šeimyniška

I Sueiga
Gegužės 25 d. įvyks šeimy

niškas parengimas pas Mr. ir 
Mrs. Paul Gailius, surengtas jų 
dukrelei Lorai.

Fp. Gailiai suprašė daug gi
minaičių ir draugų.

i- J. A. s.

7-ti Metai Skersai Vartų 
Nepamirškit Užeiti Pas: 

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

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

PASKOLĄ

LIETUVIU BIZNIERIŲ PIKNIKAS
KAS PAGAUS GYVĄ KIAULE, TO IR BUS

$100.00 vertės kitų dovanų. Traukimas įvyks kas valandą. Nepa
mirškit atvykti į Lietuvių Biznierių Pikniką, kuris įvyks WILLO- 
WEST DARŽE—Bučo Farmoj, prie German Church Road. (Arti 

Liberty Grove) Willow Springs

NEDĖLIOJĘ, GEGUŽES 25 d., 1941
Bus gera orkestrą šokiam ir labai įvairus programas. Kviečiam vi
sus dalyvauti—Lithuanian-American Business Men’s Organization 

of Cook County
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TurtasVirš$5,500,000.00
Apart Apsaugos, Turime (Į» r n nnn nf| 
ATSARGOS FONDĄ ViršO^OUfUUUiUU

jFED

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(CHICAGOJE)
Richard J. Weber, 22, su

Patr.'c’a H. Alcxa, 20
Walter Misevich, 23, su Eli

za beth (Stiempnt, 24
Mike Levans, 31, su Emi’y

Rocinskas, 20
William Klimas Jr., 25, su

Ann K. Rovas, 20
Fred Jacob Isenegger, 27, su

Frances T. Paleckis, 29
William P. Neutont, 23, su 

Elizabeth Ann Wnek, 21

ČIA GAUSI 
greit lengvais 
išmokėjimais 

nuo 5 iki 20 metų.

MUTUAL FEUERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATTON 

OF CHICAGO 
Mokame 3^% Dividendų 

8202 W. Cermak Rd. Ganai 8887 
Ben. J. Kazanauskas, See.

Tv«ts $1,000,000.00

Vienas kotas suteikia jūsų mau
dynei ir virtuvei žvilgančią bal
tą spalvą, švelnią kaip stiklas. 
Dažnas plovimas nesugadins žvil
gesio. Taipgi 32 modernios spal
vos jūsų rakandams.
MidiiiiKiuiiiiiiiiii Kuponas
= Išmėginti Pasiūlymas i 
|Liquid TILING 1 kenas 35c- 
|1 šepetys .......................... 25c Į

Vertė, 60c i
Į Viskas už 25c Į

No Mail Orders

Reikalauja
Perskirų

Stephanie Norkus Orlowski 
nuo Stanley Orlowski

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE’

Kiek rekordai rodo, lietuviai 
į Grand Rapids pradėjo važiuo
ti apie 1880 m. Kas buvo pir
mas lietuvis, kuris tą miestų 
“atrado”, nėra t.krai žinoma. 
Tačiau tas miestas, matyti, lie
tuviams pasidabojo, kadangi 
apie 1891 m. ten jau gyveno 
apie 15 šeimų ir 75 pavieniai. 
Tada tai ir kilo sumanymas 
sukurti pašalpinę draugijų. Ne
didelis būrelis lietuvių gegužės 
17 d. 1891 m. susirinko P. Biel
skio namuose aptarti draugijos 
steigimo reikalą. Tai buvo, taip 
sakant, steigiamasis susirinku 
mas. Naujai sukurtai organ za- 
cijai buvo duotas vardas: Šv. 
Petro ir Povilo Pašalpinė Drau
gija.

Per penkiasdešimt savo gy
vavimo metų kalbamoji drau
gija išmokėjo pašalpomis $25,- 
689.74. Ji įsigijo svetainę ir 
prisidėjo prie vietos lietuvių 
parapijos įsteigimo. Beje, bus 
įdomu pažymėti, jog prieš pen
kiasdešimt metų Grand Ra- 
pids’e jau buvo apsigyvenęs 
kun. S. Panganis.

Per penkiasdešimt metų lie
tuvių gyvenimas žymiai pasi
keitė. Iš pirmųjų veikėjų tik 
vienas kitas beužsiliko. Seniau
sias'iš jų. kaip matote, jau su
silaukė 86 melų amžiaus. Nėra 
abejonės, kad tie seneliai daug 
ūlomių dalykų galėtų papasa
koti iš praeities.

Ryšium su kalbama sukak
tim šv. Petro ir Povilo Pašai
pi nė Draugija turės dideles iš
kilmes, kurios prasideda gegu
žės 23, o baigsis geg. 25 d. Tos 
auksinio jubiliejaus iškilme-; 
įvyks draugijos svetainėj, 1408 
Hamilton Avė. Programa susi
dės iš kalbų, muzikos, šokių ir 
vaidinimo. Iškilmėse dalyvaus 
visos vietos lietuvių organ’za- 
cijos, kurių atstovai pasakys 
sveikinifno kalbas. Tarp kalbė
tojų bus ir miesto majaias, 
George W. Welsh. —N.

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru
Teikia Žinias Api' Paren

gimus.

JUOKAI
BUK PASIRENGUSI

Katrė: — Per visą savo gy
venimą taupiau savo meilę to
kiam vyrui, kaip tu.

Petras: — Renkis netekti vi
sų santaupų.

TIK APETITUI PAGERINTI 
___ • .

Onutė: — Tu sakei, kad tie
siog alksti mano meilės, o va
kar mačiau bučiavais! su Pet- 
rute.

Jonas: — Norėjau apetitą pa
didint.

© Michigan ežere, prie 78- 
tos buvo atrastas kūnas 54 me
tų plieno darbininko, Cari 
Berg’o, nuo 792‘0 Burnham avė. 
Jisai nusiskandino, palikęs švar
ką ir kepurę ant kranto.

u

FOR NEW

PACKARD - CHRYSLER - PLYMOUTH
3451 

Archer Avė.
Tel.

VIRginia
2332

BAL
“U WILL LIKĘ US”

4030
Archer Avė.

Tel.
VIRgnr.a 

1515
LES

Robertson & Co.
L;. .-‘‘Tbe Houtc of Liquid Tiling"

1342-44 W. Madlson St. 
5340*42 N. Clark St.

2514 Devon Ava.
434 E. 79th St.

929 Oavis St., Evanstai 
904 S. Fifth Ava., Mayuoad

Atrodykite Metus Jaunesni
NATŪRALIAI ATRODANTI

Mes parduodanpe nuo $30.00 
iki $40.00 pigiau visų geriausių 
išdirbysčių elektrikinius šaldy
tu vus-ref r igeratorius, negu kur 
kitur. Visi refrigeratoriai 1941 
m. mados ir su 5 metų garan- 

refrigeratorių norime parduoti 
po $25.00. Dėl aludžių parduodam šaldytuvus po 25c. į dienų. Atvažiuokite pamatyt ar
ba pašaukite mus dėl dykai apkainavimo.

General Radio Fvirniture
3856 ARCHER AVENUE LAFayette 6195

Lietuvių Krautuvė Per 13 Metų ___________________

SutaupyK.it
nuo $30.00 iKi $40.00

tija. Cash arba mėnesiniais išmokėjimais. 10 vartotų

Westinghouse Refrigerators
MORE EYE-APPEAL
MORE BUY-APPEAL 

Than Ever!

Dantų Fleitai.

10 MfiN. MOKĖTI AArn 
Pinigų grąžinimo ga- V || H Į 
rantija. Denturos da- t *1 7 ** 
romos tiktai gavus už- U 
sakymą ir nuo formų
padarytų 
dentistų.

Pleitai 
Pataisomi

laisniuotų , Apkain.
------------ Nemok.

$ 1 Hejna Bros

Lavrndale Deniai Lab.
30 N. DEARBORN—Kami). 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.

AMERICA’S "FIRST"... WITH 
COLOR-SmED INTERIORS... 
SENSAT/ONAL NEW F E ATURE S 
and Super Marke* FOOD PROTECTION mada 

possible, by EXCLUSIVE Troe-Temp Control

Now there’s a new thrill in choosing your new elec- 
tric refrigerator! Leading 1941 Westinghouse 
models offer you a choicc of color-styled interiors, 
plūs a wide variety of new improvements you’ll 
never tire of shovving to your friends! The “Martha 
Washington 7,” for ezample, has new AERO- 
SPRING Self-closing Door with TRIPLOK trig- 
ger-action Latch—new “Window-front” MEAT- 
KEEPER with UTILITRAY top—new full-width 
HUMIDRAWER — new ZEROSEAL Frozen 
Food Compartment — new SELECT-O-CUBE 
and EJECT-O-CUBE Automatic Ice Trays — and 
many other advantages.

5 REFRIGERATORS IN ONEI 
With exdusive TRUE-TEMP CONTROL provid- 
ing steady balanced cold, your Westinghouse 
gives you Super Market Refrigeration—5 kinds of 
proteetion for your 5 kinds of food. See a demon- 
stration of thia amazing Westinghouse improve- 
ment. Leam how it keeps meats, milk, greens, left- 
overs and frozen foods for days in perfect condition. 
See the hew 1941 Westinghouse Refrigerators.
COME INI Ask for “X-RAY” PROOF of West- 
inghouse Improvements and Quality Features. 
IT’S NEW! IT’S DIFFERENT! SEE IT TODAY!

MNGS

Nėra Saugesnes Vietos Dėl Taupymo Pinigų 
MOKAME DIVIDENDŲ 3Vfc%

— and
LOAN ASSOCLATIONof Chicago 

JUSTIN MACKIEWICH, Pres.
4192 Archer Avenue

VIRginia tiki
‘Naujienos” įsteigė Lietuvišku 
Parengimų Informacijų Biurą

Draugijos, iKiiubai ir viso
kios įstaigos prašomos praneš
ti “Naujienoms” dienas savo 
parengimų. Taipgi ir rengėjai, 
pirm samdymo svetainių, pra
šome kreiptis į “Naujienas”, 
kad nesusidurti su kitais pa
rengimais ir išvengti nepagei
daujamos konkurencijos, ši 
patarnavimų “Naujienos” tei
kia nemokamai.

GENERAL RADIO S FURN.TURE
LAFayette 6195

Naujienų Pavasarinis
PIKNIKAS

Gegužės 25* 1941
LIBERTY DARŽE 

WILLQW SPRINGS, ILL.

3856 ARCHER AVENUE
' Lietuvių Krautuvė Per 13 Metų

SutaupyK.it


NAUJIENOS, Chicago, UI. Penktad., gegužes 23, 1941

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

Subscription Ra tęs:
$6.00 per year in Canada
$6.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 

3c per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St.,

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 
.75

, 3c 
18c 
75c

BALTIJOS VALSTYBIŲ BENDRADARBIA
VIMAS IR LIETUVOS VIEŠOJI NUOMONĖ

K. V • TT ® ® TT f "jr • •aip Piesejas įsivaizduoja Kretos InvazijąUžsakymo kalnai
Chicago j e—paštu: 

Metams ....._____________
Pusei metų--------------------
Trims mėnesiams .- . » 
Dviem mėnesiams_______
Vienam mėnesiui

Chicagoj per išsiuntinėtojus: 
Viena kopija ....... . ....
Savaitei.................... ..... ......
Mėnesiui_______________

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj 
Metams......... ............. . $6.00

Pusei metų .— ------------------ 3.25
Trims mėnesiams __ ~____ 1.75
Dviem mėnesiams _______ 1.25
Vienam mėnesiui _ _______ * .75

Užsieniuose:
Metams _________ ____ *__ $8.00
Pusei metų----------------------  4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Chicago, Ilk Telefonas Canal 8500. Orderiu kartu su užsakymu.

Oro jėga prieš juros jėga
Majoras Aleksandras de Seversky sako, kad karo lai

vynų gadynė baigiasi. Dabartiniame kare lėktuvai įgyja 
vis daugiau reikšmės. Visi mūšiai, kurie įvyko nuo 1939 
m. rugsėjo mėn. 1 d. iki dabar, rodo, kad be stiprios oro 
jėgos mūšio laimėti negalima.

Majoras Severskis yra Amerikos pilietis rusų kilmės. 
Jisai ėjo karo mokslą armijoje ir laivyne ir dalyvavo 
pereitame pasaulio kare, kaipo lakūnas. Dabar jisai dir
ba karo lėktuvų statyboje ir yra laikomas vienu iš ga- 
blausiųjų aviacijos inžinierių. Neseniai jisai parašė labai 
įdomų straipsnį žurnalui “The American Mercury”, kri
tikuodamas pulk. Lindbergho išvadžiojimus apie karą.

Severskio nuomone, Jungtinės Valstybės visai be rei
kalo leidžia bilionus dolerių milžiniško karo laivyno sta
tymui. Už penkių ar šešių metų, kuomet bus pabaigtas 
dabartinis statybos programas, kuris numato dviejų oke
anų laivyną, patys didžiausieji ir brangiausiejų tų laivii 
nebeturės jokios vertės. Valdžia galės juos sulaužyti ir 
suvartoti metalą kokiems nors kitiems tikslams — arba 
galės juos padėti į muziejų, kaipo atgyvenusius savo lai- 
ką ginklus, kartu su vilyčiomis ir saidokais.

Kaip tik šioje valandoje, kuomet yra rašomi šitie 
žodžiai, tolimoje Viduržemio juroje eina mūšiai, kurie 
suteikia gerą progą Severskio teorijai išbandyti. Vokie
čiai puola Kretos salą pro jėgomis, o anglai gina ją lai
vynu. Britų aviacija buvo priversta visiškai pasitraukti 
iš salos. Įdomu, ar britai ir graikai stengs su karo lai
vyno pagalba išlaikyti tą salą savo rankose?

Vienas iš Maskvos kaltini
mų Lietuvos Vyriausybei 
pereitų metų gegužės mėne
syje buvo Ministro Pirminin
ko A. Merkio straipsnis apie 
Pabaltės Valstybes, tilpęs Ta
line išėjusiam prancūzų 'kal
boje žurnale: “Revue BalL 
ique” 1940 m. vasario mėn. 
Tas straipsnis čia paduoda
mas ištisai lietuviškam ver
time. Skaitytojai gali patys 
spręsti, ar esama jame ko 
nors, dėlko reikėjo šį straips
nį Lietuvai prikišti. Straips
nis, be to, aktualus kai pra
dedama vis daugiau akcen
tuoti Pabaltės Valstybių išei
vijos Amerikoje 
biavimas toms 
išsilaisvinti.

bendradat-
valstybems

bcndradar-Raitijos valstybių 
biavimo idėja Lietuvoje yra se
nesnė už prisikėlusią hepriklau-, 
somą Lietuvos valstybę 1914— 
1918 mėtų karo pasėkoje, šita 
idėja buvo grindžiama latvių ir 
lietuvių giminyste ir tradici
niais simpatijos ryšiais, kurie 
rišo lietuvių tautą su estų tau
ta. Ji buvo taip pat bazuojama 
vienoda tų trijų tautų apgyven-

ir bendru tų tautų laisvės troš
kimu. Tai liudija apie Baltijos

pulti britų tvirtovę Gibraltare.
Ar Hitleris šitokiems svar

biems diplomatiniams žygiams

Bet įsivaizduokime, kad dėl 
Amerikos nesikišimo šis karas 
pasibaigtų Hitlerio pergale. Kas 
tuomet butų? Ar Amerika jau 
tuomet butų nuo karo apsau
gota? Nieku budu.

Nukariavęs Angliją, Hitleris 
paimtų j savo kontrolę Europą, 
Aziją ir Afriką — žodžiu, visą 
Senąjį Pasaulį. Jo vasalai — 
Rusija, Italija ir Japonija pasi
dalintų tarp savęs (žinoma, su 
Hitlerio pritarimu) įvairias bri
tų kolodijus ir dominijas; Ki
nija galutinai patektų japonų 
vergoven.

tautų politinį pribrendimą ir jų 
aukštą kultūrinį laipsnį, kas, di
dele jėga, pasitvirtino Didžiojo 
karo metu.

Lietuvių, latvių ir estų ben
dradarbiavimas, kokį kupralo 
lietuvių tauta, privalėjo pasi
reikšti politinėje ir dar daugiau 

i kultūrinėje srityje. Pabaltės 
valstybėms atgavus suverenite
tą ir tuo pačiu laiku savo eko
nominę nepriklausomybę, šitas 
bendradarbiavimas turėjo ly
giai apimti ir ekonominę sritį.

Lietuvių tauta su atsidėjimui 
sekė kiekvieną draugingą Bal
tijos tautų politinės kovos eta
pą ir kiekvieną pažangos kul
tūrinėje srityje pasireiškimą. Ji, 
kartais, butų norėjusi matyli 
kiek aukštesniais ryšiais susiri
šusius šių tautų atstovus rusų 
Dūmoje, štai kodėl, ji nudžiu
go kai Didžiojo karo kanuolėms 
tebegaudžiant, pradėjo reikštis 
Baltijos tautų politinės laisvės 
aušra. Tačiau, aišku, tegalima 
buvo svajoti apie realizavimą 
pilno Baltijos tautų bendradar
biavimo tiktai laimėjus Baltijos 
tautoms politinę laisvę ir sukū
rus nepriklausomas valstybes.

Kaip visos didžios idėjos, taip j 
pat Baltijos tautų bendradar
biavimo idėja perėjo visą eilę 

| etapų ir krizių. Ji sutiko visose 
trejose šalyse didelį skaičių ir 
entuziastų ir skeptikų. Vieni ir 
kiti suvėlino galutinį bendra
darbiavimo idėjos triumfą. An
tai, nevienas prisimena, pralie
ta lansuoti ir propaguoti lietu
vių-latvių respublikų idėja, ku
ri bazuota bendrais abiejų tau
tų kraujo ryšiais. Galvota taip 
pat apie visišką lietuvių ir lat
vių kalbos suliejimą, politines 
federacijos sukūrimą, kuri pra
džioje turėjo apimti tiktai Lie
tuvą, Latviją ir Estiją, o vėliau 
vystantis apimti Suomiją ir 
tukkstan'tį kitų dalykų... Iš ki
tos pusės Atsirado žmonių, dar-

K A U JIE N U-A CM E Telepboto
Šį paveikslą nupaišė vienas dailininkas, parodydamas kaip jo įsivaizdavimu at
rodo nacių parašiutninkų invazija Kretos saloje. Naciai tuksiančiais iš lėktuvų 
ir sklandytuvų šoko užimti pozicijas užfrontėje.

KĄ GALI ŽINOTI?
Kuomet Vokietijos nacių par

tijos vadas Rudolf Hess atskri
do į Škotiją ir pasidavė, tai bri
tų spaudoje ir publikoje pasi
girdo įvairiausių komentarų a- 
pie tą nepaprastą skridimą. O 
parlamento narys A. P. Her- 
bert tarė:

tai ir pas jį patį “ne visi na
mie”.

NAUJAS VĖJAS?

“Vieną gražią dieną šios 
salos gali sudrebėti nuo di
delio bumptelėjimo, kai Rei
cho Maršalas Goering — su 

z parašiutu prie kiekvieno šono 
■—nukris iš dangaus, taip kad 
bangos, gal būt, užlies Wight 
arba Skye salą.”
Po maršalo Goeringo 

tiktai pačiam kancleriui 
riui iškristi j Angliją — 
ras pasibaigs.

beliks
Hitle- 
ir ka-

“PAMIŠĘS” HESSAS

Kai prieš dvejetą savaičių ar
timiausias Hitlerio draugas, 
Rudolf Hess, lėktuvu išdūmė į 
britų salas, Vokietijos naciai 
paskelbė spaudoje, kad Hessas 
esąs “pamišęs”. Bet įdomu,- kad 
tas pamišėlis dar visai neseniai 
buvo patikimas valdžios žmo
gus, kuriam būdavo pavedamos 
atsakomingiausios pareigos.

Štai ką rašo šių metų balan
džio 24 d. Anglijos laikraštis 
“The Manchester Guardian”:

“Hitlerio
Rudolf Hess,
United Press, pasiremdama 
neoficialiais Vichy praneši
mais, nuskrido į Madridą su 
asmeniniu Hitlerio laišku, ta
rėsi su generolu Franco ir 
sugrįžo į Berlyną.”
Vadinasi, pats Hitleris siun

tė Hessą su labai svarbia misi
ja į Ispaniją, norėdamas perkal
bėti Ispanijos diktatorių, kad 
Vokietijos armijai butų leista 
eiti per Ispanijos teritoriją ir

pavaduotojas, 
sako British

Buvo laikai, kuomet musų 
komunistai laikė aršiausiais sa
vo priešais Juozą Baltrušaitį ir 
jo žmoną Dr. Johanną Baltru
šaitienę. Bimbinė spauda nuo
latos mirgėdavo visokiais plū
dimais ir pasityčiojimais jų ad
resu. Reikia pasakyti, kad ir 
Baltrušaičiai stengdavosi nepa
likti jiems skolingi.

Paskui atėjo “taika”. Baltru
šaičiai atsivertė prie stalinizmo 
ir Juozas Baltrušaitis ėmė uo
liai bendradarbiauti tuose pa
čiuose komunistų laikraščiuose, 
kurie pirmiau jį ir jo žmoną 
visaip plūsdavo. Visas savo ata
kas jisai dabar atsuko prieš 
tuos, kurie netiki į Maskvos 
“rojų”, ir ypatingai prieš “Nau
jienas”,

Bet atrodo, kad Pittsburghe 
vėl papūtė kitas vėjas. Dr. J. 
Baltrušaitienė Jau bendradar
biauja p. J. Tysliavos leidžia
mam žurnale, “Lietuva”. Įdė
tas tenai ir jos atvaizdas.

Juozas Tysliava komunistų a- 
kyse yra beveik toks pat “bai
sus neprietelius”, kaip J. V. 
Stilsonas. Tai kaip dabar Šis p. 
Baltrušaitienės paklydimas ga
lės būti suderintas su tiesiąja 
stalincų linija? 

■ ---- * - k ---—
KAS BUTŲ PRAŽŪ

TINGI AU?
Anglijos rėmimo priešai nuo

latos kartoja, kad Amerikai įsi
velti į dabartinį karą butų 
“pražūtinga”.

Kiekvienas karas yra pražū
tingas. \

gauja paliktų ramybėje Pietų 
Ameriką ir Centralinę Ameri
ką? Jeigu naciams, fašistams ir 
bolševikams nerūpėtų paimti 
šiuos kraštus į savo kontrolę, 
tai jie šiandien nelaikytų tenai 
tūkstančių savo agentų, neleis
tų milionų dolerių savo propa
gandai.

Nėra jokios abejonės, kad, 
diktatoriams įsitvirtinus Seno
jo pasaulio kontinentuose, pir
mas jų žingsnis butų “sutvar
kyti” Lotynų Amerikos respu
blikas. Ką gi tuomet darytų Dė
dė Šamas?

Ar jisai sėdėtų, sunėręs ran
kas, ir lauktų, iki kiekvienoje 
iš 20 ispaniškai ir portugališkai 
kalbančių Amerikos respublikų, 
į pietus nuo Rio Grande, bus 
pasodintas į diktatoriaus sostą 
Hitlerio “gauleiteris”? Tur būt, 
nė vienas žmogus pasaulyje ne
tiki, kad Dėdė • Šamas turėtų 
tiek kantrybės.

Jisai, be abejonės, griebtų 
lazdą, kai tik naciai pabandytų 
bent vienoje Pietų Amerikos 
valstybėje padaryti “pučą”. Bet 
ar Hitleris tuomet tos lazdos 
pabūgtų?

Turėdamas už savo pečių tris 
kontinentus ir kontroliuodamas 
ne tiktai savo, bet ir Francuzi- 
jos, Italijos, Japonijos, Rusijos 
ir Anglijos, karo laivynus, — 
kodėl jisai turėtu bijoti Ameri
kos, palikusios be draugų ir są
jungininkų visame pasaulyje?

Karas butų neišvengiamas. 
Bet karas šitokiose aplinkybėse 
butų Amerikai ne tiktai pra
gaištingas, o ir beviltingas!

Kąs nenori,* .kad Jungtinės 
Valstybės atsidurtų Šitokioje 
desperatiškoje padėtyje (o to 
norėti gali tiktai krašto išdavi
kai!), tas turėtų mažiau kalbė
ti apie “nesikišimą į karą”, o 
daugiau galvoti apie tai, kaip 
sustabdyti agresorius — daba!’, 
kol Anglija dar nepadėjo gink
lo! Paskui jau bus vėlu.

bejojo galimybe ir nauda iš 
aukštesnio ' Pabaltos valstybių 
bendradarbiavimo. Jie buvo ša
lininkai visiškos tų šalių politi
nės izoliacijos arba buvo šali
ninkai suartėjimo su viena, ki
ta Didžiąją Europos galybe. 
Bendradarbiavimo idėjos įgy
vendinimas buvo sulėtintas 
klaidingai suprastomis tautinė
mis ambicijomis, kurios pradė
jo tai vienur tai kitur pasireikš
ti, būtent, įtarinėjimais, tikybų 
skirtingumu ir skirtingomis 
kiekvienoje šalyje pasėkomis 
socialinėje santvarkoje ir poli
tikoje po ilgo svetimųjų viešpa
tavimo.

Bendradarbiavimo idėja susi
dūrė su kitais, nemažesniais, 
sunkumais. Beveik nuo pat pra
džios nepriklausomybės atgavi
mo, Lietuva save skaitė karo 
stovyje su Lenkija, pasisavinu
sia jos istorinę sostinę Vilnių. 
Tokiomis aplinkybėmis lietuvių 
viešoji nuomonė buvo griežtai 
priešinga visokiam Pabaltės 
bendradarbiavimo idėjos išplė
timui, įtraukiant į tą bendra
darbiavimą Lenkiją. Tuo tarpu 
Suomija vis daugiau linko į 
Skandinavų valstybes ir susiri
šo su šiaurės bloku. Pagaliau, 
Latvija ir Estija svyravo per
daug ankštai susirišti su Lietu
va, kuri be Vilniaus konflikto 
turėjo .sunkumų, .taip vadina
mu, Klaipėdos klausimu. Žene
voje, 1934 m. rugsėjo mėn. 12 
d. pasirašytas paktas, kuriuo 
formaliai sukurta Pabaltos val
stybių santarvė, pripažino šiuos 
klausimus privataus pobūdžio 
problemomis, kurios išskirtinos 
iš bendrų problemų interesuo
jančių visas tris valstybes.

Lietuvos viešoji nuomonė 
skaitė, kad be privačių jų pro- 
blenių, Pabaltės valstybių soli
darumas nesąs pilnas. Nežiūrint 
to, ji sutiko sudideliu entuziaz
mu Pabaltės Santarvės sudary
mą, jos viešą Ženevoje paskel
bimą, periodines Pabalusiais-

tybių užsienių reikalų ministrų 
konferencijas, Pabaltės spaudos 
sąjungą ir visą eilę kitų Pabal
tės solidarumo pasireiškimų, 
kuriuose ji mate realizavimą 
vieno svarbaus etapo, tikro Pa
baltės tautų solidarumo krypti
mi.

Ekonominis krizis pereitų 
metų rugsėjo mėnesyje ir pra
džia karo Europoje įrodė Pa
baltos valstybių bendrą likimą 
ir reikalą anksčiau santykiauti, 
kad realizavus pozityvią akciją 
Baltijos rajone ir užtikrinus tų 
tautų nepriklausomybę. Politi
nės klintys pilnam Pabaltės val
stybių santykiavimui dabar iš
nyko ir pasidarė platesnė dirva 
nuoširdžiam bendradarbiavi
mui. šiandien šis bendradarbia
vimas apima lygiai ir ekono
minę sritį. Pasėkoje Pąbaltes 
užsienių reikalų ministrų, kon
ferencijos įvykusios Taline, ti
kimasi, ekonominiai pasitari
mai, kurie vyko Rygoje ir Kau
ne duos praktiškų rezultatų. Jie 
bus naudingi trijų šalių ekono
miniam gyvenimui ir tų šalių 
gyventojų gerbūviui.

Dideli darbai dar laukia vy
riausybes ir gyventojus trijų 
Pabaltės valstybių kultūrinio 
bendradarbiavimo srityje. Ben
dras naudojimasis kultūriniais 
turtais sukurs gilią lietuvių, lat
vių ir estų širdžių bei protų gi
minystę, kuri bus atspari viso
kiam bandymui.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
bendradarbiavimas šiandien re
alybė. Jis sucementuotas pasta
rųjų įvykių bei nelaimių, ku
rios griūva iš visų pusių. Vy
riausybių užduotis tą bendra
darbiavimą vystyti ir pagilinti. 
Pabaltės bendradarbiavimas tu
ri vesti konstruktyvinę taikos 
politiką ir, dabartiniu momen
tu, laikytis neutralumo. Jis tu
ri būti laisvės ir progreso fak
toriumi Pabaltės valstybių že
mėse, kuri taip gausiai aplais
tyta musų bočių krauju. Už
duotis, kuri tenka trijų valsty
bių gyventojams yra lygiai 
svarbi. Jiems priklauso rodyti 
aktyvumo, iniciatyvos ir dina
mizmo visose srityse. Kas lie
čia lietuvius, jie pasiruošę su 
džiaugsmu ir viltimi atlikti sa
vo uždavinį ir prisidėti iš savo 
pusės prie Pabaltės solidarumo.

Aš esu laimingas, kad sukur
tas bendras spaudos organas, 
kuris esu tikras, bus ne tik 
priemonė vystyti Pabaltės ben
dradarbiavimą, bet taip pat bus 
gyvas simbolis tvirto trijų Pa
baltės valstybių bendradarbia
vimo.

PASTABOS
Negramatni rašytojai

tuvos didvyris, išgelbėjęs 
Lietuvos garbę ir paskutinė
se Lietuvos pavojaus valan
dose, užpuolikams nedavęs 
formališko pasidavimo.”

“Naujienų” Pavasarinis

PIKNIKAS
Sekmadieni,.

GEGUŽĖS 25, 1941 
Liberty Darže 

WILLOW SPRINGS, ILL.

“Amerikos Lietuvio” 19-tam 
numery mes randame V. S. Jo- 
kubyno gegužės 3 d. per radiją 
pasakytą kalbą. Skaitydamas 
šį raštą, žmogus kreipi savo 
dėmesį ne tiek į tenai išreikš
tas mintis, kiek į rašto netai
syklingumą. Vienoje vietoje 
mes randame tokį sakinį: “Pa
mokslininkas kunigas Linkus 
apibudinęs velionio darbus tau
tai ir bažnyčiai, teisingai pa
stebėjo, kad nors velionis gra
žiai dirbo toli nuo savo tėvy
nės Lietuvos, tačiau Lietuvos 
valdžia tuos jo darbus matė ir 
tinkamai įvertino, apdovanoda
ma jį valstybės garbės ženklu.” 
Kalbos atžvilgiu butų daug 
tiksliau šį sakinį pasakyti taip: 
Pamokslininkas kunigas Lin
kus, apibudinęs velionio darbus 
tautai ir bažnyčiai, teisingai pa
stebėjo, kad nors velionis gra
žiai dirbo toli nuo savo tėvy
nės Lietuvos, tačiau Lietuvos 
valdžia tuos jo darbus mažai 
tevertino ir tik valstybės gar
bės ženklu jį teapdovanojo. Bet 
mes nemanome, kad tas* negra- 
matnas radijo pasakorius savo 
mintį taip norėjo išreikšti. Jis 
veikiausiai norėjo pasakyti 
taip: Pamokslininkas kunigas 
Linkus apibudino velionio dar
bus tautai ir bažnyčiai ir tei
singai pastebėjo, kad velionis 
gražiai dirbo toli nuo savo tė
vynės Lietuvos. Lietuvos val
džia tuos jo darbus matė, tin
kamai vertino ir apdovanojo jį 
valstybės garbės ženklu.

Toje pačioje radijo kalboje 
mes toliau randame tokį šalti
nį: “Tuom svečiu buvo nepa
prastas žmogus, nepaprastas 
Lietuvos emigrantas, kokių 
mes jau daug matėme ir pasi
tikome.” Jeigu mes jau daug 
tokių svečių matėme ir pasiti
kome, tai šis svečias negalėjo 
būti nepaprastas.

Šis rašytojas mėgsta frazes, 
bet jis nemoka jų vartoti. Da
bar kyla klausimas, kodėl mu
sų visuomenės priekin plakasi 
žmonės,-kurie nori visuomenei 
vadovauti ir ją mokyti, o pa
tys nepasistengia net lietu v iii 
kalbos pasimokyti ?

Smetoniški poteriai
Mes neturime noro kalbėti 

apie žmogų, kurio praeitis yra 
juoda. Bet kai kurie musų ra
dijo programų leidėjai mėgsta 
kišti nevykusiais darbeliais pa
sižymėjusį žmogų į savo radijo 
valandas* Toje pačioje radijo 
kalboje mes randame* tokius 
smetoniškus poterius:

“Jis pas mus atvyko ne- 
vien kaipo reikšmingas sve
čias, nevien kaipo Lietuvos 
prezidentas, bet ir kaipo Lie

Ar galima apie Smetoną kal
bėti kaipo didvyrį? Didvyris 
yra tas, kuris puola gelbėti ne
laimėn patekusius savo arti
mus, savo draugus ir savo tau
tą, statydamas pavojun savo 
gyvybę. Smetonos vyriausybė 
nepajėgė apginti Lietuvos nei 
nuo lenkų, nei nuo vokiečių, 
nei nuo rusų. Tačiau ji visą lai
ką palaikė karo stovį saviems 
piliečiams persekioti. Kas ne
atsimena ūkininkų streikų Lie
tuvoje? Taip brangia kaina 
pirkta lietuvių spauda Smeto
nos režimo metu buvo slopina
ma ir cenzūruojama. Ameri
kiečių* lietuvių laikraščiai buvo 
sortuojami ir grąžinami atgal. 
Kai praeitą vasarą į Lietuvą 
atėjo bolševikai, tai Smetona 
nepaisė kas ištiks tautą, kas iš
tiks tautos žmones ir kas iš
tiks jo artimus draugus. Argi 
tokį žmogų galima vadinti did
vyriu? Ne! Tai yra ne didvyris, 
bet didvyrio karikatūra.

Nemoka braukti
Pabaigoje Jokubyno radijo 

kalbos nemažai vietos pašven
čiama raignimams dalyvauti 
Smetonai rengiamam bankiete 
Čikagoje. Tas bankietas įvyko 
gegužės 4 d., o radijo kalba 
“Amerikos Lietuvyje” tilpo ge
gužės 10 d., t. y. už savaitės 
laiko. Todėl tie raginimai buvo 
netekę jokios prasmes. Bet 
“Amerikos Lietuvio” redakto
rius tos reklamos neišbraukė. 
Nežinau kokio amžiaus yra 
“Amerikos Lietuvio” redakto
rius, bet pasimokyti braukti 
jis, gal būt, dar nebus per se
nas. —J. L-tis

JUOKAI
KAS YRA VYRAS?

Kai įsimylėjęs — kalakutas.
Kai susižiedavęs — liūtas.
Kai apsivedęs — asilas.

TEISME

Apvogtasis: Aš mačiau, kad 
jis vogė.

Vagis: Bet aš galiu atvesti 
500 liudininkų, kurie nematė 
manęs vagiant.

TUR BŪT NIEKO NEŽINO

— Na. Mikuti, kaip tau pa
tinka naujas mokytojas?

— Visai nepatinka, tėte. Tur 
būt jis nieko nežino.

— Kodėl tu taip manai?
— Dėlto, kad jis manęs klau

sė, ar aš žinau, kiek bus prie 
6 pridėjus 5.
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KAS DABAR DEDASI LIETUVOJE
LIETUVOS ŪKININKAI PAVERČIAMI 

BAUDŽIAUNINKAIS
Lietuvos ūkininkai apiplėšiami tam, kad Maskva galčlų 

maitinti okupantų armijų. — “Laisvinto *ai”, lyg ko
kie šarančiai, naikina tai, kų Lietuvos žmonės pa
gamina. — Kai ūkininkai nepajėgs “padotkų natū
ra” mokėti, tai jie priversti bus “laisva valia” stoti 
i kolchozus.

Oku pa c nė maskol.ų valdžia 
ėmėsi dar vieno žygio L:etuvos 
ūkininkėms suvaryti į kolcho
zų baudžiavų. Būtent, bolševi
kų partjos sekretoriaus A. 
Sniečkaus ir komisarų tarybos 
pirmininko M. Gedvilo parašais 
išleisti įsakymai, pagal kuriuos 
ūkininkai privalomai turi ati
duoti okupacinei valdžiai nu| 
statytus javų, bulvių, pieno, 
sviesto, mėsos ir vilnų kiekius. 
Kiekiai yra nustatyti nepri
klausomai nuo to, ar ūkinin
kas minėtus produktus gamina 
ar ne. Pagrindu paimtas gry
nai mechaninis mastas, būtent, 
kiek ūkininkas turi žemės. Jei
gu, pav., ūkininkas kurių ja
vų negamina ar gyvulių neau
gina, lai vis vien jis turi nusta
tytų kiekį okupacinei valdžiai 
atiduoti. Tad daugelis ūkinin
kų bus priversti patys produk
tus pirkti ir atiduoti okupan
tams!

Nuo kiekvieno turimos že
mės hektaro ūkininkai turėi 
atiduoti tokius javų kiekius:

Visa Lietuva suskirstyta j 
keturis rajonus. Prie pirmo ra
jono priskaitytos šios apskritys: 
Švenčionių, Vilniaus, Švenčio
nėlių, .Uteųos Zarasų,. »Spįnų ir 
Trakų. Prie antro rajono: Uk
mergės, Telšių, Mažeikių ir 
Alytaus. Prie trečio rajono: 
Tauragės, Rokiškio, Kretingos 
ir Raseinių. Pagaliau, ketvirta 
rajonų sudaro: Vilkaviškio, Ša
kių, Marijampolės, Panevėžio, 
Biržų, Šiaulių, Kėdainių ir 
Kauno apskritys. Pirmam rajo
ne gyvenantieji ūkininkai, turį 
nuo 25 iki 30 hektarų žemės, 
turės okupantams atiduoti 220 
kilogramų javų nuo vieno hek
taro, antro rajono tokio pat 

MILDA
BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

* NAUJA VIETA:

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

dydžio ūkininkai — 250 klg., 
trečio rajono — 270 klg. ir 
ketvirto rajono — 290 klg. 
Ūkininkai, turį mažiau žemės, 
gaus atiduoti mažesnius grudų 
kiekius. Taip, pav., iki 5 hekta
rų žemės turį ūkininkai gaus 
atiduoti nuo 40 iki 60 klg. nuo 
hektaro. Bet reikia prisiminti, 
kad kiekiai nustatyti visai ne- 
atsižiurint, kiek kiekvienas ūki
ninkas turi dirbamos žemės. 
Ar smėlynai, ar balos, ar krū
mai, — visvien reikia grudų 
duoti nuo kiekvieno turimo 
hektaro! Bet įdomiausia, kad 
tie ūkininkai, kurie sutinka eiti 
į kolchozų baudžiavų, turi oku
pantams atiduoti net mažiau, 
negu ūkininkai iki 5 hektarų. 
Tad šio įsakymo tikslas yra 
aiškus: ūkininkai, nepajėgdami 
atlikti visų okupantų nustaty
tų prievolių “laisvu noru” ga
lės dėtis į kolchozus, norėdami 
atsipirkti nuo apiplėšimo. Tie
sa, už atiduodamus grūdas nu
statytos kainos, bet jos yra žy
miai mažesnės, negu koopera
tyvų mokamos. Tokiu budu 
ypač stambesnieji ūkininkai, 
priversti atiduoti didžiausius 
kiekius, nebegalės savo ūkiuo
se išsilaikyti. To okupantai te
siekia: jiems svarbu kuo sku
biausiai likviduoti Ūkininkus 
ir priversti juos eiti į kolcho
zus.

Javų atidavimo prievolė niu 
statyta nuo 1941 m. derliaus. 
Bet ūkininkai, kurie bolševikų 
okupacijos metu turėjo dau
giau kaip 25 hektarus, turi ja
vus atiduoti ir už pereitų metų 
derlių. Tad šie ūkininkai jau 
artimiausiu laiku bus išvaryti 
su terbomis iš savo ūkių!

Bulvių atidavimo prievolei 

Lietuvos teritorija suskirstyta 
į tris rajonus. Stambesnieji 
ūkininkai turės nuo Hektaro 
at duoti iki 230 klg. nuo kiek 
vieno žemės hektaro, smulkieji 
— iki60 klg. nuo hektaro. Ši 
prievolė irgi nustatyta, neatsi- 
Sve'g ant ar ūkininkas bul i 
tiek sodina ar n?. Imamas ben 
dras žemės sklypo pT tas ii 
nuo hektaro paskirta, kiek bul
vių okupantams reikia atiduo
ti. Atiduodamos bulvės turi bū
ti geriausios rūšies ir p’rmo ka
simo, kad maskolių okupantu' 
neturėtų stipti iš bado. Mal 
visos priverstinai atimamo' 
bifv'“s lybiai kain ‘r javai be’* 
mėsa, bus ,'tiduor|ami rardono 
sios armnos mongolams ir 
maskoliams, kmių prigrūsta 
Lietuvoje!

Pic’uf ir svie t <i ir^-tatyt? 
normom, DOskLsčius L’etuvo 
tcritcr'ia i tris rajonus. Pienas 
ir sviestas turi būti okupaiv 
tams atiduoti, tain pat n cit i 
klausomai nuo to, kiek ūkinin
kas karvių laiko, čia irgi pa
imtas mechaninis mastas, bū
tent, turimos žemės sklypas 
hektarais. Stambieji ūkininkai 
turės nuo vieno hektaro atiduo
ti maskoliams iki 80 literių 
pieno, o smulkieji — iki 45 li
terių. įdomu pastebėti, kad 
kolchozai pieno ir sviesto oku
pantams iš viso neturi pristati
nėti, nes maskoliai žino, kad 
jų ’ pagrindais griaunami ūkiai 
vis vien nebeturi nei pieno, nei 
sviesto. Už privalomai atima
mo pieno literį mokama tiktai 
po 20 kapeikų, tuo tarpu kai 
kooperatyvuose pienas kainuo
ja beveik penkis kartus bran
giau. Už sviesto kilogramų mo
kama liktai po 3 rubl. 40 ka
peikų, o šiaip sviestas kainoja 
iki 18 rublių kilogramas.

Mėsai valstybei pristatyti nu
statyta vienodi kiekiai visai 
Lietuvos teritorijai. Ūkininkai 
tarp 25 ir 30, hektarų turi pri
statyti nuo kiekvieno žemes 
hektaro po 300 klg. gyvo mė
sos svorio. Turintieji mažiau 
žemės pristato atitinkamai ma
žiau, bet ir ūkininkas iki 5 
hektarų pristato po 30 klg. nuo 
kiekvieno hektaro. Tačiau kol
chozai mėsos privalomai ne
pristato.

Vilnos ūkininkai turi atiduo
ti valstybei nuo 240 iki 903 
gramų nuo kiekvieno hektaro.

Dar reikšmingas nuostatas. Į 
kiekvienų okupuotosios Lietu
vos apskritį Maskvos valdžia 
paskiria po savo įgaliotini, ku
ris prižiūri, kad ūkininkai stro
piai vykdytų okupantų paskir
tas prievoles. Už nepristatymų 
grųsinama ne tik išieškojimu 
prievarta, bet ir teismo atsako? 
mybe.

Taip atrodo trumpai sutrauk
ti okupantų išleisti nuostatai. 
Jų tikslas yra aiškus. Kaip Lie
tuvos darbininkai yra paversti 
okupantų vergais, kurie už že
miausių atlyginimų turi kuo 
dąugiausia gaminti, taip Lietu
vos ūkininkai paverčiami bau
džiauninkais, kurie pirmon ei
lėn turi gaminti okupantams 
išlaikyti. Juk pusės miliono 
okupacinę kariuomenę turi iš
laikyti ne kas kitas, kaip Lie
tuvos ūkininkai. Tokiu budu iš 
ūkininko prievarta atimami di
deli produktų kiekiai, kuriais 
maitinsis mongoliška i-masko- 
liški okupantai. Už atimamus 
produktus nustatyti atlygini
mai, kurie nesudaro nei treč
dalio normalinės jų kainos. Ne
gana to, kad ūkininkai bus api
plėšiami. šalia to sudaromos 
tokios sųlygos, kad ūkininkai 
nepajėgtų prievolių atlikti ir 
bus verčiami “laisva valia” dė
tis į tiesioginę kolchozų bau
džiavų.

Tačiau yra daug davinių ma
nyti, kad azijatų šarančiai ne- 
besuskubs galutinai Lietuvos 
gyventojų apėsti ir bus iš oku
puotosios Lietuvos išvyti!

Remkite tuos, kurio 
garsinas’ 

"NAIT.TTFNOSE”

NAUJIENOS, Chicago, III.

Kaip galima sutau
pyti pinigų t

Mes abejojame, ar atsiras 
bent vienas žmogus, kuris ne
įdomi klausimu, kaip sutaupin- 

• pinigų. Yia daug būdų taip 
'.aryti. Mes, suprantama, esą- 
ne susidomėję tomis priemonė 
nis, kurios nereikalauja, kad 
tslsakytumėm nuo mums rei- 
nlintų ir pageidaujamų daly- 

:v, sudarančių musų gyvenimo 
imagumų.

Pamąstykime apie bot kuria 
>eimų. šonuos gaiva ir g ’.i bul 
iti jos nariai dilba, ii jų ai

vos eina į bendra :'onT kur' 
paprastai tvanko mot imi ar i 
n oiih. Tara tikra suma atide 
lama rendai, drabužiams, ap- 
viel.ai, p.'.nlii?ksminimaiTs ir 
naistui. Dažn ausla suma slii- 
iama maistui b ma >et?n blau- 
;ia šeimos biudže'.o da is, i. šix 
šičia galima ypa.č sulaup’nti, 
;<ai te'mininkė peika maiste 
/eikmcnas siStomatingai ir ap
dairiai.

Šeimininkės, prisilaikančios 
tam tikros pirkimo programos, 
patyrė, kad šapinimas Midwest 
Storuose yra parankesnis ir pel
ningesnis joms. Pirmiausia, ka
dangi Midwest Stores randasi 
kiekvienoje apylinkėje, tai šei
mininkės sutaupina laiko, eida
mos maisto reikmenų pirkti į 
artimų joms Midwesl Store. Bet 
svarbesnis už parankumų fak
tas yra tas, kad Midwest Sto
ruose pirkti maisto reikmenas 
būna ekonomiškiau.

Imkite, pavyzdžiui, išpardavi
mus, kuriuos Midwest Stores 
daro kiekvienos savaites gale. 
Šie išpardavimai skelbiami tam 
tikroms reikmenoms tuo ar ki
lu laiku todėl, kad jos reiškia 
ypatingas vertybes. Kai šeimi
ninkė perskaito Midwest Stores 
skelbimų laikraštyje, kaip pav. 
šio dienraščio šios dienos lai
doje, ji gali pasinaudoti ypa
tingai nupiginta kaina ir nusi
pirkti. bargehų ne lik artimiau • 
šiai dienai-kiįąi, bet ir kelioms 
ateities savaitėms. Dėka to, 
kuomet tik jai reikia tam tik
ro daikto maistui gaminti, ji 
gali pasinaudoti juo, pirkusi tą 
daiktų žemesne kaina. Yra dar 
kita taupinimo puse. Midwesl 
Stores laiko, geros kokybes 
reikmenas, kurios yra maistin
gos ir sveikos. Tačiau šitų pro
duktų kainos nėra aukštesnės 
už kainas paprastų produktų, 
perkamų kitur. Todėl, kai šei
mininkės šapina pas Midvvect 
Stores, jos gauna daugiau mai
sto vertybės už savo pinigus. 
O tai vėl reiškia taupinima.

šis pinigų taupinimo patarna
vimas yra galimas dėka dvie /

NUIVERSAL 
SAV’vr^ j OAN

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

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

UNIVERSALSAVINGS&LOAN ASS’N.
1739 SOUTH HALSTED STREET

Atdara kas dieną nuo 8 vai. ryto iki 2 vai. vakaro, šeštadieniais iki 6val. vakaro.

Garsinkites “N-nose’

jų aiškių priežasčių. Pirmiau
sia, groserninkai, kuriems pri
klauso Midwest Stores, yra pil
nai patyrę biznieriai. Jie ope
ruoja savo krautuves sumaniai 
su mažomis išlaidomis. Antra, 
būdami didelio kooperatyvo na
riai, jie patys perka prekes že
mesnėmis kainomis. Midwest 
Stores organizacija valdo ir 
operuoja labai didelį sandėlį ir 
tu i tokių didelę perkamąją pa

VERTYBES
ŠTAI GERIAUSIOS VERTYBĖS MIESTE!

KAI PERKATE PAS “MIDWEST STORES” JUS GAU
NATE GERESNĮ MAISTĄ ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS!

PJAUSTYTI LAŠINIAI ^2 sv. pak. 130
“OAK1TE” Valo Viską 2 pak- 2 B
“AER0WAX” Liųuid Wax paint. ken. 200
IVORY ŠNOW AR
IVORY TRUPINIAI maž. 9c did. pak. 210
“CAMAY” Muilas 3 už 170
“SWAN” Muilas ilid. šin. 9c rcg. šm. 50
“BRILLO” Valo Aluminumą 2 maži 17c did. pak. 17c
“BOB-ETTE” Facial Tissues 200 pakelyj 2 pak. 19c
BATHROOM TISSUE 
“SEMINOLE” 1000 šm. rolės 4 už 23*

MES PRIIMAM ORANDŽINES IR MfiLYNAS ŠTAMPAS
$100 DYKAI Kas Savaitę. Taupykite Musų Kuponus

PIRK UŽ MAŽIAU IŠ

MIDVVEST STORES
500 Nepriklausomų Apylinkinių Krautuvių

NAUJOS U. S. 1 RŲŠIES SOUTHERN RED — PLAUTOS 

BULVES lOsv. 19c 
NAUJOS ČALIF. WHITE ROSE U. S. 1_ RŲŠIES

BULVES a10 sv. 21c
NAUJO-DERLIAUS ČALIF. VALENCIA 

A NTIIY'ŽI A T 288 mieros tuz. 17cjjiaeli 176 mieros tuz. 29c
šTi^naAŪšiNiAi tuz.25č
RIKI AUSI GRYNAI ŠVIEŽI 
“MIDWEST” Kartonuose Kiaušiniai tuz. 290
‘■WYLER’S” KONSEN'IRUOTA
VIŠTIENOS SRIUBA su Noodlcs 2 džar. 230
“SALAD BOWL”
SALAD DRESSING Kvt. džar. 250
“SNIDER’S” Tomato Catsup did. būt. 140
“SALADA” Juoda Arbata maž. 9c ¥4 sv. pak. 190 
“RED CROŠS” MAKARONAI AR ‘ ~~

A A T 7 unc- Pak- 3 už 13cAG B i. L .11.1. Al  ___ j sv paK. 2 už 17c
“KOSTO” Pudingai ar Dezertai 4 pak. 190
“ELMDALE”
SWEET CORN No. 2 ken. 2 už 190
dideli“tenberized
“SUNSWEET” SLYVAI sv. pak. 100
“MIDWEŠT~PUfkŪŠ ~
OBUOLIŲ SVIESTAS did. 2 sv. džar. 150
^-=7=^.-^ ------------------------------------------ f*----------- -------------------------------------------------------------------------------------- -

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

PEOPLES 
Hardware & Paint Co. 

1901 WEST 47th STREET 
Tel. I.AFayette 4139

jėgų, kad pati perka reikme
nas tiesiai iš fabrikantų ir ga
mintojų vagonais.

Todėl, kai šeimininkės nori 
sutaupinti pinigų iš maisto biu
džeto, neaukodamos nei maisto 
kokybės, nei jo kiekybės, jos 
suranda, kad gali tai padaryt 
pirkdamos Midw€st Storuose.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE*

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

Prudential Ins. Co. of America 
175 VV. Jackson H AR. 2500

Home Office, Newark, N. J.
4432 S. California Avė. Laf. 0771

Remkite Lietuvišką 
žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.—WHOLESALE

4707 S. Halsted St 
Tel. Boulevard 0014

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO. 

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

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

apdraustas.t - ---- J

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 3Me%.
KEISTUTO SAVINGS

and LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS, Sec.

3236 S. Halsted St. C AL. 4118

STATOME NAUJUS
-■ ’ ■ NAMUS

• Mūrinius arba medinius
• Taipgi taisome senus
• Parupinam paskolas 

lengvomis sąlygomis
• Jei turi lotą, pastatysim 

namą ir mokėsi už jį 
kaip rendą

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

• Aprokavimas dykai

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

Phone LAFayette 5824

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St
Šaukit Tel. VICTORY 0066

• FOTOGRAFAS
CONRAD 

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
demiškomis u ž 1 * 1- 
domis ir Hollywood 
Šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILCS $13.50
Išima uz ................
PRABUVIMAS nn
raudongyslių E n 0 
Išėmimas ir Ligon. 
REUMATIZMAS
Greita Pagelba .......... “ „ V

GYDO VISOKIAS LIGAS
EkzAminacija $1 Afl
ii* 
DOUGLAŠ PARK HOSPITAL
1900 So. Kedzie Avė. Chicaąo
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:idiana-Michi^aii-Wisconsin. Žinios
Pirmieji Balsai 
Prieš A. F. L.
Spaustuvininkų un'jos balsavi

mų rezultatai
INDIANAPOLIS, Ind. — Ga

lutini rezultatai nebus žinomi 
per kelias dienas, bet pirmieji 
balsai iš Spaustuvininkų Unijos 
(International Typograph cal 
Union) balsavimų parodo nu
sistatymą prieš AFL.

Balsavimų tikslas buvo nu
statyti ar nariai nori grįžti į 
AFL, iš kurios unija pasitrau
kė protestuodama prieš le ases- 
mentus finansuoti kovą su 
CIO.

Pirmųjų balsų proporcija 
yra 2 prieš 1 prieš sugrįžimą į 
AFL.

Palaidojo Miesto 
Menadžeriaus Planą

Nenori autorizuoti 
referendumo

SPRINGFIELD, III. — De
mokratų ir republikonų koali
cija legislaturoje palaidojo tre
čią bandymą duoti progą Chi- 
cagai ir kitiems valstijos mies
tams balsuoti miesto menadže
riaus plano klausimu.

Įstatymo projektą siūle mie
sto menadžeriaus savivaldybes 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Jofjn Jf. Cuidto
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

~I AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Tel. YARDS 1741-1742 
bG05-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727
KOPLYČIOS VISOSE 
CHICAGOS DALYSEDyKai

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

Su POVILU ŠALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 2824
| 1739 So. Halsted St, Chicago, D L

1 Čia idedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No--------------

Vardas ir pavardė...................................... —.........-......  —....... ............
I

' Adresas.................................... ............................. .. ......... ........ ...............................................

1 Miestas ir valstija.........._....................  -....... ,...............

sistemos šalininkai, bet legisla- 
turos nariai jau kel ntoje sesi
joje nenori ne tik tokios val
džios sistemos autorizuoti, bet 
neduoda progos piliečiams juo 
atlaikyti referendumą.

Miesto menadžeriaus plano 
sistema valdosi dideli miestai 
kaip Cincinnati, Ohio, Hansas 
City, Mo., ir daugelis kitų.

Virš Puse Miliono 
Naujų Automobilių
I Mėnesį

DETROIT, Mieli. — Per ba
landžio mėnesį Jungtinių Val
stijų gyventojai išpirko 557,192 
naujus keleivinius automobilius 
ir trokus, apie 150,000 daugiau 
negu pernai.

Fabrikantai tiki, kad gegu
žes apyvarta bus dar didesnė.

Ne Meilė Jį Skatino 
Prie Altoriaus

ROCKFORD, III. — 18 me
tų Mrs. Irene Fulling kreipėsi 
į teismą, prašydama panaikinti 
jos vedybas su Earl Fulling’iu. 
Ji slaptai apsivedė su juo spa
lių 12 d. Dubugne, Iowoj.

Ji skundėsi, kad jisai ją vedė 
ne meilės skatinamas, bet vien 
tam, kad ištrukti iš karo tar
nybos.

Lavins Lakūnus 
Anglijai

EAST ST. LOUIS, III. — Vie- 
tos Paiks Air College viršinin 
kas, O. L. Parks, pasirašė kon
traktą su Anglijos valdžia la
vinti lakūnus britų karo avia
cijai. Anglija siųs į E. St. 
Louisą kadetus iš Naujos Zelan
dijos ir Australijos.

Tai Nelegalis
Biznis, Bet
Labai Pelningas

Todėl Waukeganas jo 
neuždarys

WAUKEGAN, III. — Miesto 
iždui labai praktišką (bet ne 
piliečių kišeniams) nusistaty
mą pareiškė naujas Waukega- 
no policijos viršininkas, Bart 
Tyreli.

Jisai galvoja:
Gembleriavinio įstaigos Wau- 

kegane veikia jau ilgas laikas. 
Jų neuždarysi, jei ir bandys*. 
Vienas uždarysi, atsidarys ki
tos.

Tai bus “laisniai”
Todėl Waukegano policijos 

departamentas laiks nuo latiko 
tokių įstaigų savininkus areš
tuos ir nubaus, bet juoą tuoj 
vėl paliuosuos ir leis toliau biz
nį daryti.

Pabaudos bus kaip ir “lais
niai”, o areštai sudarys savo
tišką “reguliavimą” — mat, ži
nodami, kad bus areštuoti, sa
vininkai nedrįs perdaug smar
kauti, nes kartais policija gali 
sumanyti jų nepaleisti. ! '

$150 jau iškblektavo
Savo naują filozofiją gemb- 

lerių reikalu viršininkas Tyreli 

COPR. 1941, NEEDLECRAFT SERVICE, INC. J

įLANTERN . ~ , PATTERN 28241

KAS RYTĄ!

1240 Kilocycles 
KAS PENKIOS MINUTES PADUODAMAS TIKRAS LAI

KAS IR TEMPERATŪRA • MUZIKA • DRAMA 
JUOKAI • PRANEŠIMAI • IR T. T.

7:00—7:45 VAL. RYTE

LIETUVIŠKI RADIO PROGRAMAI
— Iš Stoties —

No. 2824 •— Iš šmoteliu susiuvinčta lovatiesė G 1

jau pradėjo vykinti. Suėmė 
Christ James, Waukegano Re- 
creatlon Parlor savininką, 125 
Water street, taipgi Jack 
VVhite, vedėją Bob O’FątrelPs 
’staigos, 117 NVashington.

Vienas užsimokėjo $50, ki
tas $109, ii’ už 15 minučių ve 
buvo laisvėj.

Steigs Aviacijos 
Mokyklą Indianoj

KOKOMO. Ind. — Eina kal
bos, kad U.S. Karo aviacija čia 
steigs didžiulę mokyklą karo la 
kūnams lavinti. Vietai parink
ti Washinglonas buvo atsiuntęs 
kelis inspektorius ir pradiniams 
darbams skiria $600,000.

Ah, Bet Naują 
Skrybėlę Išgelbėjo!

INDIANAPOLIS. Ind. — Kai 
gaisras ištiko Mrs. Elizabetb 
Steele namus, jai nebuvo laiko 
daug kas gelbėti. Nespėjusi nei 
suknios užsimesti, ji išbėgo 
laukan pažamose, su nauja pa
vasarine skrybėlaite, kurią tik 
ką buvo nusipirkusi.

Autorizavo 
Dividendą

SPRINGFIELD, III. — Ar- 
thur Lueder, valstijos audito
rius, autorizavo Citizens banką, 
Creal Springs miestelyje, išmo
kėti depczitoriams 4.5% divi
dendą, siekiantį $4,500.

Naujienų Pavasarinis
PIKNIKAS

Sekmadienį,
Gegužės 25, 1941 , r- 5 •■■H. i •

Liberty ' Darže
Willow Springs, 111.

Atsakė Nedarbo 
Pensijas 
Streikieriams

LANSING, Mich. — 5 bal
sais prieš 3 Michigano aukščiau
sio teismo teisėjai nusprendė, 
tad nedarbo pensijų fondas1 ne
privalo mokėti pensijas darbi
ninkams už laiką, prarastą dėl 
streikų.

Teismas , padarė nuosprendi 
Chrysler darbininkų byloje, ku
ri iškilo rezultate streiko 1939 
metais.

Nuosprendis paliečia 41,000 
darbininkų.

Korporacijų
Pelnai

PEORIA, EI. — Caterpillar 
Tractor Company raportuoja, 
kad per pirmus keturis šių me
tų mėnesius ji turėjo $3,052,- 
_L_______________________

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometricaliy Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

GLASSES

AKINIAI
Teisingai Prirenkame 

Akinius
Patarnauja prityręs lietuvis dak- 
taras-optometristas. Akių egza

minavimas dykai.
AKINIŲ KAINOS:

FULL VIEW QC
STYLE ..........................

Bifocals—Biskį Daugiau.
PAPRASTI AKINIAI

Dykai Didelis Katalogas
JEWELRY • ELEKTRIKINIAI 

ŠALDYTUVAI • NAMAMS 
BALDAI

Jos. F. Budrik
FURN1TURE HOUSE 

3409 S. Halsted St.
Del sąžiningo radio pataisymo 

pašaukite
YARDS 3088

Atsiminkite — Krautuvė Su 
Mėlynu Frontu.

, - z 7 - - ' - . --------- -■----------- .....

Budriko Radio Programos: 
WCFL—1000 k. — Sekmadie 
niąis 6 vai. vak. — WHFC— 
1450 k. — Ketvirtadieniais 7 vai. 
vak.—WAAF—950 k. — Sekma

dieniais 4:30 vai. vak.

292 gryno pelno, apie $1,000,- 
000 daugiau, negu per tą patį 
periodą pernai.

$9,561,000 pilno

Hudson Dirbtuvės 
Vėl Dirba

DETROIT, Mich. — Už pir
mus tris mėnesius Chrysler 
korporacija raportuoja $9.651,- 
982 gryno pelno. Ji turi $196,- 
000,000 kariškais užsakymais 
ir ginklams gaminti netrukus 
žada pastatyti viso 35,00.) dar
bininkų.

Priėmė Naują
Cigaretų Taksų 
Įstatymą

SPRINGFIELD, III.—92 bal
sais prieš 38 legislaturos atsto
vai priėmė naują cigaretų įsta
tymo projektą. Pirmesnis buvo 
panaikintas kaipo nekonstituci- 
nis.

Senatas taipgi netrukus pro
jektą priims. Jis pradės veikti 
liepos 15.

LiETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. 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 Bldg.

2400 WEST MAMSON STREET
Vai. 1 iki 3 pomet, 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 Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

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. 
ZTTRRTCK’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 Vaikų Ligų Gydytoja 
Dabar priiminės ligonius namuose 

6733 S. Crandon Avė.
Vizitai sulig sutarties 

(išskiriant trečiadieniui ir šešta.)

DETROIT, Mich. — Vakar 
darbininkai grįžo dirbti į tris 
Hudson kompanijos automobi
lių ir ginklų dirbtuves Detroi 
te. Neseniai pasibaigusiam strei
ke jie laimėjo algų pakėlimą, 
8 centų valandai.

Didins Fort
Custer Karo
Stovyklą

KALAMAZOO, Mich. — Ar
mija paskyrė $1,000,000 38-ioms 
naujoms kareivinėms pastatyti 
Fort Custerio karo stovykloje. 
Statys eilę kitų triobesių, tarp 
jų kelias ir koplyčias.

KITI LIETUVIAI DĮ AKT ARAI
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_ 9 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
Db. herzmanT 

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
OFISĄ S

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

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai dieną.
Phone 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

^DVMAT^
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230

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

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALumet <877

VaL: nuo 1:00 popiet Iki 8 v. vak.
134 N. LA SALLE STREET

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

3149 SO. HALSTED STREET 
TaL VICtary 2879



Penictad, gegužes 23, 1941

“Oras Lai Būna
Kokis Nori —
Bet Visas Cicero “Naujienų” 

Piknikan Važiuos!”
CICERO. — Subruzdo — su

judo, kas tik gyvas rengiasi į 
“Naujie-nų” pikniką šį sekma
dienį, Liberty darže. O ten vis
kas žaliuoja, malonu, gyva — 
apie oro palankumą nereikia 
abejoti. Taip sako F. Lukoše
vičius, “oras lai būna kokis no
ri, piknikan važiuosim.” Labai 
puiku, tokio griežto nusistaty 
mo turėtų visi laikytis.

Tiesa, piknikų-išvažiavimų bu
vo ir bus, bet tokis tai reteny
bė. Išgirsim, susipažinsim su 
nepaprastu svečiu kap. Kaziu 
Grinium! — Cicero.

Norime išreikšti padėką vi
siems, kurie tuo ar kitu bu- 
du mums pagelbėjo musų 
nelaimėje, kai neseniai mi
rė musų mylimas tėvas, 
Dr A. P. Gurskis.

—DR. EUGENIA ir 
RUTH GURSKIS

MYKOLAS NAUGHTON, JR.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

geg. 22 d., 4:50 vai. ryto, 1941 
m., sulaukęs 27 metų amž., 
gimęs Chicago, III.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Elžbietą, .po tėvais An- 
tušaitę, tėvą Mykolą ir mo
tiną Lillian, uošvius Oną ir 
Kazimierą Antušius, 3 brolius, 
Arthur ir moterį Dorothy ir 
kitą brolį Thomą ir Jack, 2 
seseris: Mary ir jos vyrą Ru
dy ir jų šeimą-jų pavardė Kit- 
ching-ir kitą seserį Emily, 
švogerius: Phillips, jo moterį 
Sofiją, ir Alex ir jo moterį 
Ann, Walter ir jo moterį 

■^rancesr Charles, jo moterį 
3tejUa-^j Lyk^Jq-|not0<Anrų 
ir tiaug kitų giminių?’7

Kūnas pašarvotas J. Liule- 
vičiaus koplyčioje, 4348 So. 
Caiifornia Avė.

Laid. įvyks pirmad., geg. 
26 d., 9:30 vai. ryto -iš koply
čios bus nulydėtas į šv. Ag- 
nieškos parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Mykolo Naugh- 
ton, Jr. giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Moteris, Tėvai, Seserys,

Broliai, Uošviai, švoge- 
riai ir jų šeimos

Laid. dir. J. Liulevičius, 
tel. Laf. 3572.

ILOVEIKIS Visas Pasaulio
Dalis

KVIETKININKASI Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

■ i ■ ii..........

H
W Gėlės Mylintiems 

Vestuvėms, Ban
kietams, Laidotu
vėms, Papu oš 1- 

GELININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

ATIDARYMAS PAMINKLO
Ievos Gasparaitienės 

(Ančiutės)
Įvyks šį šeštadienį, gegužės 24 d., 

1941 m., Lietuvių Tautiškose kapinė
se 2-rą valan. po pietų. Nuoširdžiai 
užprašo atvykti velionės gimines An
taniną Burnickienę, Akvilę Ančiutę, 
Fabijoną Ančą su šeima, Stanislovą 
ir Florantiną Burnickus su šeimomis, 
Benediktą Vaitekūną su šeima, Kazi
mierą ir Klemensą Strakšus, Leoną 
Sruogį, draugus ir pažįstamus. Taip- 
pat Joniškiečių L. K. Kliubo ir Chi
cagos Lietuvių Draugijos narius.

Atidengimo Paminklo metu bus gra
žus programas. Dalyvauja Chicagos

Pirmyn Choro kvartetas po vadovyste p. A. Steponavičienės. 
Taipgi bus ir kalbėtojai.

VYRAS JONAS GASPARAITIS

Ruošiasi Dainuoti 
Kapų Puošimo 
Dienos Iškilmėse

Pranešimas Vyrų Choro 
Nariams

Chicagos Lietuvių Vyrų cho
ro dainų pamokos įvyks nede- 
lioj, Neffo svetainėj. Visi cho
ro nariai būtinai susirinkite 
laiku, nes turime tinkamai pri
sirengti Kapų puošimo dienai, 
taipgi čia gausite ir tikietus 
piknikui. Busv apkalbėta ir cho
ro busimieji parengimai kaip 
tai išvažiavimas į Jefferson gi
rias ir piknikas, kuris įvyks 
birželio 2'3 dieną, Liberty Dar
že.

Choro Valdyba.

Barbora Stungis _ 
Grįžo Iš Ligonines

MABŲUETTE PARK. — An
tai “Naujienose” buvo rašyta, 
kad žinomo veikėjo Geo. J. 
Stungio žmona Barbora randa
si šv. Kryžiaus ligoninėj. O da
bar belieka pasakyti tai, kad 
po operacijos, kurią padarė Dr. 
M. Strikol, 4645 So. Ashland 
Avė., ji jau namie, 6917 So. 
Washtenaw Avė.

Geo. Stungis Dro'vers Nation
al Banke, 47th St. ir Ashland 
Avė., yra įpareiguotas eiti at
sakingas pareigas.

Vietinis.

Ona Gailienė 
Randasi Ligoninėj

BRIGHTON PARK. — Vie
tos gyventoja, Ona Gailienė. 
4422 So. Artcsian Avė., dabar 
randasi Grant Hospital of Chi
cago, 551 W. Grant Flace, dak
taro Kari Moyer priežiūroj. Ji 
pasidavė operacijai.

Čia eina kalba apie Oną Gai 
lienc^ kurios :d«Rrą Onytė Aną
met “Naujienų” su įuostam gra
žuolių konteste laimėjo antra 
vietą.

A. -j- A.
JUOZAPAS DROZDOWSKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 22 dieną, 1941 m. su
laukęs pusės amžiaus, gimęs 
Kėdainių apskr. Amerikoj iš
gyveno 34 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
3 sūnūs: Juozapą, Kostantą, ir 
Bronislovą, marčią Florence, 
brolį Kostantą, brolienę Kazi
mierą ir jų šeimyną ir daug 
kitų giminių, draugų ir pa
žįstamų.

Kūnas pašarvotas randasi 
namuose, 11162 So. Christiana 
Avė.

Laidotuvės įvyks Pirmadie
nį, gegužės 26 d., 8:30 vai. ry
to iš namų į St. Christiana’s 
parapijos bažnyčią, UOth ir 
South Homan avė., kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už.velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A.A. Juozapo Drozdow- 
skio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam .paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sunai, marti, brolis, 
brolienė ir giminės 

Laidotuvėse patarnauja Lai
dotuvių Direktorius J. F. Eu- 
deikis, Tel. YARds 1741.

Kadangi pacientės kambaris 
yra privatus, tai' ir atlankyti 
ją ten galima bile kada.

Kaimynas.
■ I - * I ■ 11 ■ — ■ ■ M

Dabar Biznis
Nuosavam Name

Shaulečiai Persikėlė Į - 
Naują Vietą

BRIDGEPORT. — šiomis die 
nomis biznieriai Paul ir Bar
bora Shauletis savo mėsos par
duotuvę perkėlė į nuosavą na
mą, adresu 3437 So. Wallace 
Street.

Biznieriai Shaulečiai yra są
moningi lietuviai ir linksmo bu
do žmonės. Už tai pasekmingi 
ir bizny, kurį praktikuoja per 
eilę metų.

Pokariniais laikais, jiedu tiv 
rėjo progos at’ankyti ir Lietu
vą, kurios buvo nematę per ilgą 
laiką. Kaimynas.

Ir Sunui,
Ir Tėvams

Pp. Rachunų šeimyniškas 
Vakarėlis

BRIDGEPORT.—Laikas grei
tai bėga ir Juozukas Rachunas 
Jr. greitai augo. Dabar jau tu
ri 9 metus amžiaus. Juozuko 
tėvai, Juozas ir Prudencija Ra- 
chunai šį sekmadienį, gegužės 
25 d. rengia Juozukui iškilmin
gą parę.

Kartu supuola ir pp. Rachu
nų 13-ti metai vedybinio gyve
nimo. Tąja proga visi draugai 
ir pažįstami yra užkviesti sve- 
čiuosna pas pp. Rachunus. Puo
ta įvyks Lietuvių Auditorijoje, 
apatinėje salėje.

VBA.

SUSIKŪLĖ GAISRININKŲ 
TROKAS-GATVEKARI.S

Vienas ugniagesys buvo kri
tiškai sužeistas, kai' į gaisrą sku
bantis- ugniagesių, trekas trenkė 
į gatvekarį 3900 -N. Ashland 
bloke, po to susikūlė su skal
byklos (roku ir jį apvertė. Ke
li kiti ugniagesiai buvo sukrė
sti arba lengva sužeisti.

SALDUMYNAI KAREIVIAMS

Armija Chicagoj užsakė 
4,500,000 pavienių šmotų šoko
lado. Sako, šokoladas yra ge
ras energijos šaltinis karei
viams.

GIMIMAI
CHICAGO JE

JUOZAITIS, Lawrence, 3131 
West 42nd Street, gimė gegu
žės 9, tėvai: George ir Mary.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
n-M naudingos.

MARCELINAS 
AMBROSAJTIS

Persiskyrė su šiuo .pasauliu 
gegužės 22 d., 12:15 vai. ryto, 
1941 m., sulaukęs gilios se
natvės, gimęs Lietuvoje, Ra
seinių apskr.

Amerikoj išgyveno 55 nu x
Paliko dideliame nuliudime 

dukterį Lottie ir jos šeimyną 
4 sūnūs, William, Victor, Pe- 
ter, Silvester, daug kitų gi
minių, pažįstamų ir draugų.

Kūnas pašarvotas namuose 
6351 So. Troy St. Namų tėl. 
Hemlock 9692.

Laid. įvyks šešetadienį, ge
gužės 24 d., 8:30 vai. ryto iš, 
namų į šv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už ve
lionio sįelą, o iš ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Marcelino Am- 
brosajčio giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se it suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Duktė, Sūnus, žentas ir 

Giminės
Laid. dir. I. J. Zolp, tel. 

Yards 0781.

NAUJIENOS, Chicago, III

Šį Sekmadienį t 
Lietuvių Biznierių 
Sąjungos Piknikas
Sako, Kas Pagaus Gyvą Kiau

lę To ir Bus
Lithuanian-American Busi

ness Men’s Organization of 
Cook County rengia savo me
tinį pikniką Willo West darže, 
šį sekmadienį, gegužės 25 d. 
ši organizacija susideda grynai 
iš Lietuviu bižhierių be skirtu
mo kokiame biznyje katras ran
dasi. Jos tikslas yra savitarpi
nis draugingumas ir rėmimas 
naudingų lietuviams reikalų.

Bus Įvairus Programas
Apart $100 visokių dovanų 

pinigais ir vertingais daiktais, 
bus išlaimejimas gyvos kiaulės. 
Katras tą gyvą kiaulę pasigaus 
— tai tam ji ir teks, žinomas 
dalykas, kad toji kiaulė bus rie
bi, tai yra, išanksto ištepta tau
kais. Kas pagaus — nežinia, 
bet juokų bus daug.

Patys Biznieriai Suaukavo 
Dovanas

Visokių visokiausių dovanų 
suaukavo patys biznieriai — 
nariai šios organizacijos. Čio- 

į nai paminėsim tik vardus au
kautojų. Wm. Dudor, Anton 
Brazas, Louis Mingela, Anthony 
Zellon, Stanley Valaskas, Jos. 
S. Walaski, John Loudan, Ted. 
Gudaitis, Jos. Bartkus, Chas. 
Ūkelis, A. K. Valukas, Jos. M. 
Ažukas, Theo. Binkis, Leo Nor
kus Jr., Bruno Gaidemavičia, 
New ProcessbBakery, Mr. New- 
port ir Dominikas su gėrimais, 
ir daug kitų.

Nauji Nariai
Pereitą susirinkimą prisirašo 

sekami naftji nariai: Stanley 
Danbrauskas, tabako ir degti
nės agentai, Victor Preikšą 
Bakęry ; Kązį Venckus, .Tavern; 
Frank Žičkus, Decorator; John 
Valatka, Restaurant; Jonas An- 
drišiunas, Tąvern; Jos. Chris, 
Newport soft drinks. Nepamirš
kit būti Biznierių Piknike.

f (Skl.) VBA.
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"TARP MUSŲ
BIZNIERIŲ
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Sėkmingai V ėdamas
Biznis Per 13 Metų

Parduoda Įvairius Elektros 
Prietaisus

BRIGHTON PARK. — šioj 
kolonijoj jau per 13 metų sėk
mingai lietuvių yra vedamas 
biznis, General Radio and Fur- 
niture, 3856 Archer Aye.

M. Shills yra Sales Manager 
ir Electric and Radio Engineer, 
o A. Miller yra Business Man
ager.

Šioj krautuvėj galite pirkti: 
radios, r efrigera torius, skalbi
mui mašinas, ironers, gasinius 
pečius, oi! burners, auto radios, 
stokerius ir rakandus.

Jie tvirtina, kad užganėdinti 
kostumeriai garsina jų biznį ir 
sako, kad pirkdami šioj krau
tuvėj “sutaupysit laiką ir pini- 
sy”.

Pas Lietuvį!
Lietuviai, kuriems reikia ką 

nors pirkti, daug geriau pada
ryty, jei pirmiausiai nuvyktų į 
lietuvių krautuves, nes, kaip ži
nia, lietuviai biznieriai turi to* 
kius pat gerus tavorus, kaip ir 
kitų tautų biznieriai, Viėhok 
pas lietuvį perkant galima su 
juo geriau susikalbėti ir, jei 
reikalinga, ir pasiderėti,

General Radio and Furniture 
žymus skelbimas telpa "Naujie
nose”, Remkite tas įstaigas, ku
rios garsinasi “Naujienose”,

— Susiedas,

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGOS MOTERYS dir
bti Sausage Casing įmonėje. Paty
rusioms pirmenybė. Kreipkitės—

1335 West 47st Street.

REIKALINGA VEITERKA. Mar- 
ąuette Papk Restaurant, 2517 W. 
69th Street.

OPERATORS
Patyrusios siūti chenille bed 

spreads, comforters and fancy pil- 
lows.

512 S. PEORIA ST.
2nd Floor

SUSIRINKIMAI
Žagariečių Kliubo mėnesinis su

sirinkimas įvyks nedėlioj, gegužės 
25 d., Hollywood svet., 2417 W. 
43rd St’.» 1 vai. popiet. Malonėkite 
laiku pribūti, nes bus renkami dar
bininkai ateinančiam žagariečių 
piknikui, kuris įvyks birželio 15 d. 
Taipgi atsįveskit naujų narių.

—J. Keturakis
Marųuette Park Liet. Am. Pilie

čių Kliubo mėnesinis susirinkimas 
įvyksta sekmadieny, gegužės 25 d., 
2 vai. po pietų vietinės parap. sve-* 
tainėj, So. Washtenaw ir 68 gat. 
Visi nariai malonėkite ateiti į su
sirinkimą, bus keletas svarbių da
lykų aptarta. Taksų klausimas bus 
pakeltas. —Valdyba

Darbininkai ir Dar
bininkes Naujienų 
Piknikui Gegužės 25
Įvyksta Liberty Darže, Willow 

Spring, III.

J. Ascila
A. Arlauskaitė
J. Balčiūnas
J. Bačiunas
Mrs. Balčiūniene
K. P. Deveikis
Mr. Jašmontas
Ch. Ratelio
E. Karaliūtė

j V. Mankos <
Al. Mickevičius
A. Narbutas
J. PuČkorius
T. Rypkevičius
K. Rypkevičiene
Mrs. Radišauskiene
J. šuinakaris
P. švelnis
X. Saikus
Mr. Shurkis
V. šmoteliene
J. Tumosa
J. Tarnas
A. Vaivada
A. Vilis
O. Vilienė
Mrs. M. Vaivada

Bukit 10 V. B.
Visi minėti asmenys malonė

kite atvykti į pikniko daržą 
kaip 10 vąlandą ryto.

Jei kuris dėl kokių nors 
priežasčių negalėtų dalyvau
ti, malonėkite pranešti į Nau
jienų raštinę. Komitetas

JUOKAI
MARKO TVENO VAISTAI
Amerikos rašytojas Markas 

Tvenas ir jo draugas nutarė pa
sidaryti pavyzdingais blaivinin
kais.

— Daugiau nebegersim nei 
vyno, nei konjako, — tarė.

— Gerai. Nutarta.
— Laikykim namie tik vieną 

konjako bonką kaip vaistus. Juk 
kiekvienas žmogus gali susirg
ti.

— Gerai, Nutarta.
Tris dienas Markas Tvenas 

didvyriškai kovojo su trošku
liu. Ketvirtą pritruko jėgų. — 
Jis silpnu balsu tarė draugui!

— šiandien kažkodėl blogai 
jaučiuos: Tur būt gripas sučiu
po, Atsinešk tą bonkutę, Išger
siu pusę stiklinaitės. Gal po to 
temperatūra nebėkite.

— Deja, broliau, — liūdnai 
atsakė draugas, — musų bon- 
kutė jau tuščia. Aš jau trečią 
dieną sergu cholera,;. Pasiųsk 
tarnaitę, tegu atneša tokių pat 
vaistų, tik dvi bonkas. -

— čerai. Nutarta.

PERSONAL 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU savo brolio TadauŠo 
Venckaus, gyvenančio po antrašu 
4622 So. Marshfield Avė., Chicago, 
III. Gegužės 3, 1941, prasišalino nie
ko nesakydamas, kur važiuojąs ar 
einąs. Gegužio 5 telefonuoja Pivaru- 
nai, klausdami ar nėra Tadeušas 
.prie musų. Atsakom, kad ne. Mes 
.pradėjom ieškoti vienur ir kitur, 
nesurandam. Nežinom, ar nelaimė 
ištiko; ar kur pavažiavęs dirba. Jis 
yra aukšto ūgio, lėtos kalbos. Jis 
pats ar kas kitas, žinantys kur jis 
randasi, meldžiam pranešti mums, 
už ką busiu dėkingas. Stanley Venc
kus, 15625 Lexington Avė., Harvey, 
III.

ALEKSANDRAS MATKAITIS: 
paieškau Zuzanos Zalogaitės, po vy
ru pavardės nežinau. Aš noriu gauti 
paveikslą ir adresą. Mano adresas 
yra 7401 So. Chicago Avė.

PAIEŠKAU draugo, Petro Šalte
nio, Leliūnų parapijos, Mačionių 
sodžiaus. Prašau atsišaukti. Mata- 
ušas Ratkevičius, 1142 No. Wells 
St., Chicago, III.

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-Darbininkių Reikia

100 VAIKINŲ IR MERGINŲ
Baigusių High School. Patyrimas 

nereikalingas. Mokytis ofisų darbo, 
amato, dirbti įmonėse, etc. Algos 
$15 iki $20. Pastovus, užtikrintas 
darbas.

TRIANGLE AGENCY 
25 E. Jackson Blvd.

13 aukštas, Kimball Bldg.

GERIAUSI DARBAI. Darbininkai 
ir darbininkės reikalingi hoteliams, 
restoranams, country klubams, re- 
sortams.

MODERN HOTEL
879 N. State

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGI darbininkai (bench 
hands), patyrę prie mašinų dirban
čių fikčerius lempoms.

REMBRANDT LAMP CORP. 
257 E. Erie

REIKALINGAS BUČERYS. Pa
stovus darbas. 1543 So. 50 Avė., Ci
cero, III.

REIKALINGAS antrarankis be- 
kerys, patyręs. Pivaronas Bakery, 
4622 S. Marshfield.

REIKALINGAS bučeris, kad butų 
patyręs. Atsišaukit tuojaus. Pasto
vus darbas. 1980 Canalport Avė.

REIKALINGAS DARBININKAS 
dirbti ant ūkės. Turi pamelžti ke
lias karves. Užmokestis pagal su
tartį.

PETER BERNOTAS
Box 77, Silver JLake, Wis.

REIKALINGAS pagelbininkas, 
kurs supranta apie geležį, už šir- 
moną. 1000 W. Cermak Rd.

REIKALINGAS visam metui far- 
mos darbininkas. Alga. Geras na
mas. U. S. 31—10 mylių į šiaurę 
nuo Scottville.

H. L. DARR 
FreeSoil, Mich.

REIKALINGAS BARZDASKU- 
TIS, unijistas, suprantantis gerai 
tą amatą. Vakarais ir visą dieną su- 
batoj. Darbas nuolatos.

PAŪL’S BARBER SHOP 
4309 West 63rd St.

REIKALINGAS PORTERIS. Ma
žai darbo, kambarys, valgis, alga.

3427 S. Wallace

PAPER AND FOIL condensers 
and winders. Patyrę. Electrical Uti
lities, 2900 S. Michigan.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

PASIRENDUOJA šviesus kamba
rys, karštu vandeniu apšildomas. 
Tinkamas vyrui ar ženotai porai. 
Galima ir virtuvę vartoti. 5026 S. 
Western Avė, Ist floor front.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

RENDON STORAS, su taverno 
fiksčeriais — 4 kambariai užpaka
ly ir svetainė. Savininkas ant 2-rų 
lubų. 3259 So. Union Avė. Antros 
lubos.

BUSINESS CHANCES 
. .Biznio Progos 1

GROCERY, Meat Market parda
vimui. Įsteigta 15 metų. Modernus 
įregimai, elektrikinė refrigeracija. 
Turi parduoti paaukodami. 2242 
W. 23 PI.

PARSIDUODA groseris su visu 
bizniu. Žmogus yra numiręs. J. Že- 
rolis, 8140 S. Vincennes Avė., turi 
raktus, reikia pas jį kreiptis.

WHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui

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

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Westem Avė.,

1 Chicago, I1L TeL REPublic 6051

1

REAL ESTATE FOR SALE
Namai-žemč Pardavimui____

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.

NAMŲ BARGENAI
Turime 97 namus visokio didumo 

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

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

ŠIOS DIENOS BARGENAI
2 aukštų muro namas, štoras ir 

3 flatai po 4 kambarius, štymu šil
domas, prie 69-tos ir Halsted; neša 
gerą rendą; tinkamas tavernui. 
Kaina tik $9500. Pusė cash.

Taipgi turime pardavimui viso
kios rųšies namų.

NARTEN RE ALT Y CO.
Klauskite MickeviČe, 
6829 So. Halsted St., 

ABErdeen 2231.

WEST SIDE
Dviejų flatų po 4 kambarius na

mas. Užpakaly 8 kambarių kate- 
džius. 2 karam garažas. Lotas 50x 
125. Parsiduoda dėl svarbios prie
žasties. 2216-14 S. ’Leavitt St. Pros
pect 1057.

PILNAI MODERNUS 7 kamba
rių namas. Taipgi didelis katedžius, 
1 mylia į rytus nuo New Buffalo, 
ant M-60. Tinka vasarotojams lai
kyti. Charles F. Janda, Box 6, New 
Buffalo, Mich.

PARSIDUODA kampinis namas 
su groserių, saldumynų ir delica- 
tessen krautuve. Penkių kambarių 
flatas užpakalyje. 3559 S. Union.

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

Dėl informacijų kreipkitės. 
Metropolitan State Bank 
2201 West Cermak Road 

Miss Lucas.
r-. »,*<•  ■■

PARDAVIMUI gražus katedžius 
ant Archer Avė. 7 kambariai, ce
mentinis beismentas, karštu vande
niu apšildomas, naujas boileris, stik
liniai uždaryti porčiai, naujas 2 
karų garažas. Tik už $3600.00. 
Kreipkitės pas savininką, 3257 Ar
cher Avė., tel. Lafayette 1705.

z FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

40 AKERIŲ ŽEMĖS su mišku, 
prie Cape Henry Ežero, Wisconsi- 
ne. Mainais už gerą automobilį. 
Brunswick 9131.

120 akrų, 3 mylios į Šiaurę nuo 
Bangor. Lygus juodžemio laukas, 
muro namas, barnė, etc. Elektra, ge
ras kelias. Palikimui išlyginti $6, 
000. Della M. Godfrey, administra
torė, Bangor, Mich.

40 AKRŲ FARMA Michigane, 
lietuvių kolonijoj. Gera žemė, ge
ri budinkai. Parsiduoda pigiai. J. 
Gudelis, 3341 W. Evergreen Avė. 
Chicago, III.

Pardavimui daili vištų, daržovių 
ir vaisių farma. 20 akrų, arti Kan- 
kakee. Kietas kelias, modernus 8 
kambarių namas, šviesos, furnesas, 
miesto vanduo, barnė, crib, vištinin- 
kas, 2 brooders, visi naujai nupen- 
tuoti. Savininkas armijoj. Galima 
tuojau paimti. C. J. RABOIN, Volk- 
mann Bldg., Kankakee, III.

150 AKRŲ FARMA, su 1000 pė
dų frontu siekančiu ežerą, Wheat- 
land Tovvnship, Kenosha County, 
Wis.

FRED KOHL
Route 4, Burlington, Wis.

SOIL—FOR SALE 
J uodžemis—Pardavimui

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

Pristatom visur.
CHARLES GAVCUS, 

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

arba WORTH 193.

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

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

TeL OAK Lawn 193-J-l

FURNITURE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimul
PARSIDUODA combination pe

čius už prieinamą kainą. Matyti ga
lima penktadienį nuo 4 iki 8 po 
pietų, šeštadienį visą dieną. 3520 
S. Emerald Avė.
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Visi apie jį kalba 
visi jo laukia -

Chicagiečiai Nekantriai Laukia Pulk. 
Kazio Griniaus, Jo Kalbos

Atvyksta Chicagon Rytoj; Kalbės “Naujienų” 
Piknike Sekmadieni

zys palikęs viską sugrįžo Lie
tuvon ir įstojo kariuomenėn sa
vanoriu.

Vėliau, pasibaigus nepriklau
somybės kovoms, jis tęsė ka
rinio mokslo studijas. Apart 
aukštojo karinio mokslo Lietu
voje, jis mokinosi aukštose Bel
gijos ir Francuzijos karo aka 
dsmijose.

Pulk. Grinius yra vedęs ii 
turi šeimą, kurią atsivežė Ame
rikon, bet Chicagon atvyksta 
vienas.

Žada Likviduoti 
“America First” 
Komitetą c

Organizacijoj Eina Dideli 
Kivirčiai

Žurnalas “Newsweek” skel
bia, kad garsioj izoliacininkų 
organizacijoje, “America First 
Committee”, kurios centras Chi- 
cagoj, dabar eina dideli kivir
čiai, ir kad komitetas netrukus 
gali būti likviduotas.

Ta kryptim linkęs yra Gen. 
R. E. Wood, komiteto preziden
tas, kuris yra nuomonės, kad 
karas neišvengiamas. Komite
tas turi likviduotis ir vienin
gai stoti valdžiai į pagalbą ka
rą laimėti.

Siūlo Suvaržyti 
Komunistus

III. legislaturos egzekutyvč 
komisija rekomendavo atstovų 
butui priimti kelis įstatymus, 
kurie yra siūlomi suvaržyti ko
munistų veikimą.

Vienas jų uždraustų komu
nistų kandidatų įtraukimą į 
rinkimų balintus valstijoje.

$25,835Ūž 
Susižeidimą

Apskričio teismas vakar pri
teisė savininkus South Shore 
rūmų, 71st ir South Shore, su
mokėti $25,835 Dr-ui John E. 
Lotspiech, 2308 E. 70th Place.

Dr. Lotspiech liudijo, kad ko
vo 13, 1938 rūmuose jisai įkri
to i atdarą e-leveiterio šulinį ir 
sunkiai susižeidė. 

/
Willkie Chicagoj 
Birželio 6
‘ Birželio 6 Chicagos Stadiu- 
me įvyks masinis mitingas, ku
rį šaukia “Alz-Chicago Citizens 
Committee on America’s Cn- 
sis”.

Vyriausiu kalbėtoju bus 
VVendell Willkie, repubLkonų 
kandidatas į prezidentus 1940 
metais.

Neteko
Pasidžiaugti *

55 metų patarnautojas val
gykloje, Louis Bauer, 19 W. 
Huron, buvo labai laimingas. 
“Uždėjo arkliui ant nosies” ke
lis dolerius, ir netrukus įvarė 
savo pinigus iki $800. Arkliai 
jam labai gerai bėgo.

Einant namo iš bukių įstai
gos, kelyj jį užklupo du gink
luoti vyrai, ir užkamandavojo 
“Duok pinigus 1”

Neteko Bauer’iui savo laime 
pasidžiaugti.

Rytoj lietuviškoji C.hicaga 
priims lietuvį patriotą, kuris, 
kaip ir šimtai kitų, šiandien ne
turi tėvynes ir turi tenkintis 
svetimos šalies prieglobstimi.

Jis pirmu kartu savo gyve
nime atsiras šiame lietuviais 
skaitlingame metropoly, bet jei 
jis mano, kad jis čia yra nepa
žįstamas, tai jis smarkiai k’.y 
sta.

Chicagos lietuviuose kilo di
delis sujudimas vos Naujienoms 
paskelbus, kad jis atvyksta čia 
ir, kad jis pasakys kalbą “Nau
jienų” piknike, ateinantį sek
madienį Liberty darže. Apie jį 
kalba visi ir jo laukia visi. Jis 
yra vienas iš geriausiai žinomų 
lietuvių pasiekusių Amerikos 
krantus daugelio metų bėgyj.

žinomas Nuopelnais
Tas laukiamas svečias yra 

pulk. Kazys Orinius Jr. Jis už
tektinai žinomas savo nuopel
nais — Lietuvos generalinio šta
bo pulkininkas, skaitomas vie
nu iš gabiausių kariškių Lietu
voje, ir iki pereitos vasaros ru
sų okupacijos buvęs Lietuvos 
karo atstovas Berlyne. Atsi
žvelgiant į paskutinių kelių me
tų įvykius ir žinant, kad Ber
lynas yra vienas iš opiausiųjų 
Europos centrų politiniu bei mi- 
litariniu atžvilgiu, suprantama, 
paskyrimas Griniaus tas atsa- 
komingas pareigas eiti yra ki
tas pripažinimas jo profesinių 
gabumų.

Vienintelis Sūnūs
Bet svečias garsus ir tuo, 

kad jis yra vienintelis buvusio 
laisvos Lietuvos prezidento Dr. 
Kazio Griniaus sūnūs. Dr. Gri
nius paskutinysis Lietuvos pre
zidentas išrinktas demokratine 
santvarka — gavęs Lietuvos 
gyventojų užgyrimą.

Šiandien tas senasis Lietuvos 
veteranas aršesnį likimą už sū
nų turi kęsti. Jis rusų įsiver
žimo metu buvo Lietuvoje ir 
šiandien nežiūrint to, kad jau 
75 metų amžiaus turi, yra oku
panto suimtas ir turbut laiko 
mas kalėjime. Pabrėžtina dar 
tas, kad komunistai apie Dr. 
Griniaus likimą, kaip ir apie 
kitų Lietuvos kankinių, net ar
timiesiems nesuteikia jokių ži
nių.

Dabartiniu metu pulk. Gri
nius su savo dėdės, Jono Gri
niaus iš Philadelphia, parama, 
deda visas pastangas išgauti 
nors kokių žinių apie savo gar
saus tėvo likimą.

Sutiko šimtus Pabėgėlių
Pulk. Grinius, Berlyne išbu

vo keletą menesių dar po ru
sų okupacijos ir turėjo progos 
susitikti su šimtais lietuvių pa
bėgėlių, kuriems pasisekė išsi
gelbėti pasprunkant per’ sieną. 
Jis iš jų patyrė daug svarbių 
žinių apie bendrą Lietuvos sto
vį ir okupantų siautimą.

Apie tai jis naujieniečiams 
sekmadienį ir papasakos.

Svečias Chicagoje ilgai ne
bus, grįš atgal į rytus už poros 
dienų, kur darys naujų žygių 
gauti žinių apie tėvo likimą.

42 Metų Amžiaus
Pulk. Grinius yra apie 42 me

tų amžiaus. Gimęs Marijampo
lėje, kur tuo laiku tėvas prak
tikavo mediciną, karo metu kar
tu su šeima turėjo išvykti į 
Kaukazą. Ten baigė gimnaziją, 
o kada Lietuva pradėjo kurtis 
ir tverti savo kariuomenę lais
vės iškovojimui, jaunasis Ka

Pagerbs 32 Mokslo 
Žmones

Chicagos universitetas pa
skelbė, kad rudenį įteiks 32 gar
bės diplomus pagarsėjusiems 
Amerikos mokslininkams, tarp 
jų prof. Mįllikan’ui, prof. M. 
Rozto’vcevui (Ya!e Universiteto 
senovės istorijos prof.), ir Os- 
wald Veblen’ui, matematikos 
prof. Prince tone.

Dariaus-Girėno 
Drum-Bugle Corps 
Laimėjo 2-trą Prizą
Gerai Pasirodė Amerikos Le

giono Konkurse; šįvakar 
Rengia šokius

Praeitą sekmadienį, gegužės 
18-tą, American Legion ketvir
tas distriktas turėjo didelį pa
radą, kuriame dalyvavo apie 20 
“Drum and Bugle Corps”. Tri
mitininkai ir būgnininkai para
de lenktyniavo už pirmenybę.

Dariaus Girėno jaunuoliai 
jaunuolės pasirodė labai gerai 
ir laimėjo antrą prizą. Tiktai 
per vieną dešimtą dalį punk
to juos už pirmenybę pralenkė 
Glendale Posto jaunuoliai.

Metiniai šokiąi
Dariaus-Girėno trimitininkai 

ir būgnininkai kartu su savo 
prižiūrėtoju Joseph Kibortu lai
mėjimu labai džiaugiasi. Jam 
pažymėti šįvakar jie rengia sa
vo metinius šokius, Dariaus- 
Girėno Posto svetainėje, 4416- 
20 South Western avenue. šo
kiai prasidės apie 8 vai. vaka 
re. Bus labai geras orkestras, 
ir daug gerų dovanų, tad Po
sto jaunuoliai kviečia visus sa
vo draugus ir rėmėjus atsilan
kyti. Jie žada publiką gražiai 
palinksminti, f . r<$Minėtas paradas prasidėjo 
nuo 63-čios ir South Mozart 
gatvių. Jaunuoliai maršavo iki 
63-čios ir Oakley, kur yra mo
kyklos aikštė. Ten tai ir įvyko 
konkursas, kuriame nuo Posto 
publikoj dalyvavo komandantas 
Anthony Kasper ir būrys Po
sto narių.

Frank Krasauskas.

Atšaukė Šoferių 
Streiką

AFL Teamsterių’ unija vakar 
atšaukė šoferių streiką Elgin 
Transfer and Storage Company 
sandėliuose. Unija reikalavo al
gas pakelti 10c'., bet kompani
ja pasiūlė 5c., ir darbininkai su 
tuo sutiko.

• Prie 47-tos ir Likę Park 
avenue, gatvekaris suvažnėjo 
ir sunkiai sužeidė 60 metų mo
teriškę, Miss Martha Young, 
4855 Woodlawn avenue.

NLRB Rinkimai Fordo Dirbtuvėje

/ . NAUJIENŲ-ACME Tolcphotn
Valstijos kariams sargyboje bestovint, 80,372 Fordo dirbtuvės, River Rouge, 

Detroite, darbininkai balsuoja nusprendimui ar jie nori unijos ir jei taip tai ar 
jie pasirenka A. F. of L. ar C. L O.

Kalbės “Naujienų”
Piknike j

Dr. Pius Grigaitis
Nebūtų tai “Naujienų” paren

gimas, jeigu publika jame ne
išgirstų “Naujienų” redaktorių 
Dr. Pijų Grigaitį, kurio žodžių 
ji visuomet nekantriai laukia ir 
iš kurio lupų visuomet tikisi iš
girsti gerai apgalvotų, gilių 
minčių. /

Dr. Grigaitis pasakys trumpą 
sveikinimo kalbą ir. “Naujienų” 
Pavasariniam Piknike, kuris 
įvyksta šį sekmadienį, Liberty 
Grove Darže.

Publika piknike taipgi išgirs 
ir nepaprastą svępįą, pulk. Ka
zį Grinių, buvusio Lietuvos pre
zidento, Dr. Kazio Griniaus, sū
nų, Lietuvos Generalio štabo 
narį ir karo atstovą Berlyne 
nuo 1938 metų iki tusų įsiver
žimo Lietuvon pereitą vasarą.

—------ ---------į":; u *

Olga ŠidišKlene 
Ir 10,000 Kitų'
Priima Ar Jau Priėmė Piliety

bės Priesaikas
Amerikos pilietybės priesai

ką federaliame teisme šiandien 
priima Bridgeporto lietuve p. 
Olga šidiškienė,z$ąr keli lietu
viai, ir būrelis kitų ateivių dau
giausiai vokiečių.

Chicagos imigracijos biuras 
skelbia, kad per balandžio ir 
gegužės mėnesį pilietybės po
pierius išsiėmė viso apie 10,000 
ateivių, beveik dvigubai tiek, 
kiek per tuos du mėnesius per
nai.

Motina Garsios Dainininkės
P-a šidiškienė yra veikli ke

liose Bridgeporto moterų orga 
nizacijose ir yra motina garsios 
dainininkės, p. Genovaitės Gied
raitis.
“I Am An American” Diena
šią savaitę nauji piliečiai pri-

Tik dvi dienos
“NAUJIENŲ” Pavasarinis Piknikas Jau Kaip Ir 

Čia. Beliko Iki Jo Tik Dvi Dienos, 
Tik 48 Valandos...

Nepraleiskite progos tame piknike būti!
Atvykite į gražųjį, „gaivinantį pavasarinės gamtos 

kampelį — Liberty Grove Daržą!
Praleiskite šį sekmadienį žaliuojančių medžių, žydin

čių gėlių prieglobstyje. Kvėpuokite tyriu, gaivinančiu ir 
gėlėmis kvepiančiu pavasario oru!

Jei netingėsit, galėsit pasišokti prie smagios Kazio 
Steponavičiaus orkestro muzikos.

Iš girsite įspūdingą kalbą, kurią pasakys nepapras
tas Lietuvos svečias pulk Kazys Grynius Jr.

Kalbės Dr. P. Grigaitis.
Reikšmingą kalbą taipgi pasakys Dr. P. Grigaitis, 

“Naujienų” redaktorius.
Išgirsite ir smagų programą, kurį išpildys parinkti 

“Pirmyn” choro dainininkai.
Turėsite progą pamatyti ir tą puikųjį PACKARD 

automobili, kuris bus paskirtas laimingam žmogui se
kančiam “Naujienų” Piknike, liepos mėnesį.

Atvyksta Iš Tolimų Miestų.
Iš Gary, iš Kenosha, iš Waukegano, Melrose Parko, 

Indiana Harbor, net Milwaukee, Raclne, Springfieldo ir 
kitų aplinkinių miestelių lietuviai organizuojasi būriais 
Piknikan suvažiuoti.

Bus tai didžiulis, įspūdingas lietuviškas parengimas, 
kuriame kiekvienas chicagietis ir priemiesčių gyvento
jas tikrai turėtų būti!

Pasimatykime “NAUJIENŲ” PAVASARINIAME 
PIKNIKE!

Ši Kartą — Tikrai Nebus!
Oro pranašas kaip jau minėjom, tikrina, kad šį kar

tą “Naujienų” Piknikas tikrai apseis be lietaus — tad 
važiuokit drąsiai!

saikinami su ypatingomis apei
gomis, nes visur dar tebėra mi
nima sekmadienį išpuolusi “I 
Am an American Day”.

Tos dienos minėjimą Mar- 
ąuette Parke sekmadienį ren
gia P. Šaltimiero radio progra
mas. Įvyks po pietų, prie Da 
riaus-Giiėno paminklo, 
i ___________

Armija Paims Apie 
500 Iš Southsides

Iš Southsides wardų—13, 14. 
15, 18 ir 19 armija birželio mė
nesį paims apie 500 vyrų.

Juos turės parūpinti sekamos 
drafto tarybos: 21, 22, 24, 25, 
26, 27, 29, 30, 31 ir 32.

Chicagos Miestas 
Nori Išleisti 
$17 Mil. Bonų

Majoras Kelly kreipėsi į vai 
stijos legislaturą prašydamas 
autorizacijos Chicagos miestui 
išleisti be piliečių referendume 
$17,000,000 bonais, užsiliku- 
sioms sąskaitoms apmokėti.

VAKAR CHICAGOJE
O Legislaturos atstovų buto 

komisija vienbalsiai atmetė pa
siūlymą priskirti teisėjo Jarec- 
kio valdomos balsavimų komi- 
sionierių tarybos tarnautojus 
prie miesto civilės tarybos ad
ministracijos. Tokis patvarky
mas butų atėmęs teisę teis. Ja- 
reckiui parinkti savo tarnauto
jus ir ją pavestų miesto virši
ninkų globai. O tarp teis. Ja- 
reckio ir majoro Kelly, ir kitų 
miesto viršininkų jau seniai eL 
na aštrus trynimasis.

• Iš Fort Sheridano į Camp 
Forrest vakar išvyko 465 tre
kų konvojus su 2,000 kareivių 
ir karininkų. Jie dalyvaus ma
nevruose, kurie ten prasidės 
birželio 2 ir užtruks 26 dienas

O Illinois Valstijos Daktarų 
Suvažiavime, Palmer House 
viešbutyj, vienas daktaras ra
portavo, kad paskut’nio de
šimtmečio bėgyje sirg’mai ir 
mirtys širdies liga tarp dakta
ru padidėjo 5%. Daktarai ne- 
užtektinai pas’lsii, permažai 
vaikšto, negauna progos išsi- 
mankštinti ir nesila’ko sveika
tos dietos. Jiems, kaip įr kiek
vienam profesijos žmogui, ku
ris nuolat įtemptai dirba ir ku
rio nervai nepasilsi, reikia die
tos su kalcijum ir vitaminu B, 
o mažai riebalų ir krakmolų.

e I patalinę įsivin’ojo ir ne
troško 7 mėnesių kūdikis, Ri- 
chard Sermonti, 2601 N. Hoyne 
avenue.

• Per balandžio mėnesį val
stijos samdos departamentas 
parūpino darbus 23,962 vyrama 
ir mo'erims. D. parlamentas 
skclb’a, kad gali tuojau paru- 
p'nti darbus kaip pagytu iems, 
taip ir nepatyrusiems darbinin
kams. Tereikia raportuoti į 
samdos biuro arlimiausią raš
tinę ir paduoti informacijas 
apię save. ■

O Trafiko teismo teisėjas 
Zuris paskyrė $10 pabaudą 21 
metų studentui Robert Pctroft 
už pasukimą į kairę prie už
drausto kampo ir važinėjimą 
automobiliu, nepersėjusio mies
to inspekcijos.

PO CfflCAGĄ
• PASIDAIRIUS

Su VYGANTU

• Smetona jau trys savaitės 
Chicagoje, ir nors “oficialiniai” 
priėmimai užsibaigė, žmonėse 
apie jį dar gerokai apkalbama. 
Eiliniai lietuviai, neturį jokių 
pretenzijų į didžių vardų vei
kėjus, ypač pabrėžia jo aną die
ną per “Draugą” padarytą pa
reiškimą, kad, girdi:

“Rusai butų anksčiau puolę 
Pabaltijo kraštus, jei ne jų ka
ras su suomiais. Rusų klasta, 
ruošta Lietuvai, buvo musų 
jaučiama aiškiai dar prieš bir
želio 15 d...”

Žmonės bando išsiaiškinti dėl 
ko Lietuvos vyriausybė, nujaus
dama rusų okupaciją, nieko ne
darė prisiruošimui. Bent iš tų 
žinių, kurias turi žmonės. Lie
tuvos valstybės piniginis turtas 
(žmonės vadina “Lietuvos va
liuta”) neišvežta užsienin kur 
ruskių nagai nebūtų galėję pa
liesti.

“Lietuvos konsulatai skursta, 
pasiuntinybė skursta, propagan
dos darbas numiręs — vis dėl 
lėšų stokos, o į Lietuvą atsi
kraustę raudonieji rado milijo
nus dolerių valstybės ižde ... Ir 
klastą nujautė iš anksto ... Ot 
ko negaliu suprasti ...” išsireiš
kė vienas lietuvis Bridgeporte.

-—o—
Tai sako, kad Kapų Dienos 

ceremonijose Tautinėse kapinė
se kalbės atstovas iš komuna- 
cių organo pastogės. Kibą koks 
nasityčiojimas. Tie parsidavė
liai ambrija iš džiaugsmo, kad 
ruskiai pasigrobė Lietuvą ir ją 
marina, o dabar eis į LIETU
VIŲ IŠKILMES kalbėti. Apie 
ką, norėčiau žinoti. Gyvul'o a- 
kis jie turės, lipti ant scenos, 
kuri bm» pąpuošta AMERIKOS 
BEI LIETUVOS vėliavomis.

-r-O—

Vėliausias JAUNIMO nume
ris turi labai įdomų laišką iš 
bombarduojamo Londono. Ra
šo jaunas lietuvis, dabar Angli
jos Armijos karys. Sako, kad 
ir lietuviai nuo nacių bombų 
nukentėjo gerokai. Ana visai 
neseniai bomba sugadino Lietu
vių Kliubą. Bet ar manote, kad 
tas paveikė lietuvių dvasią? 
Anaiptol. Jie kaip ir narsieji 
anglai, su kiekviena sprogstan
čia. bomba dvasiškai stiprėja. 
Jau dabar daromi planai įsteig
ti didesnį ir geresnį kliubą 
“kaip greitai karas pasibaigs”.

. Tam pačiam JAUNIME telpa 
kitas išsamus ir informatyvis 
rašinys — Latvijos ministerio 
Washingtone straipsnis apie 
Baltijos kraštų ateitį po š:o ka
ro. Jei nenorite šiuo kartu JAU
NIMO užsirašyti (jis tik doleris 
metams), tai nusiuntę dešimtu
ką (adresas: 1739 So. Halsted 
Street, Chicago) gausite tą nu
merį ir galėsite patys pasiskai
tyti tuos įdomiuosius straips
nius.

—o—
Kada rytoj Chicagon atvyks 

pulk. Kazys Grinius, lai jis at
naujins 35 metų pažintį su 
“Naujienų” vyr. redaktorių Dr. 
P. Grigaičiu. Tai buvo 1905 me
tais — Marijampolėje. Grgai- 
tis, tuomet Peterburgo univer
siteto studentas, vasaros metu 
apsigyveno pas Grinius (Dr. 
Kazys Grinius parsikvietė Gri
gaitį iŠ Peterburgo surengti ii> 
mąjį viešą lietuv'šką vaid nimą 
Suvalkijoje — pastatyta “Ame
rika Pirty” ir Grigaitis veikalą 
ne tik režisavo, bet pats ir vy
riausią rolę turėjo sulošti). Da
bartinis pulkin’nkas tuosyk bu
vo tik septynių metų amžiaus 
Kaziukas. Bet dabar tas berniu
kas jau Lietuvos generalinio 
štabo pulkininkas, buvęs Lietu
vos karo atstovu Vokietijoj, ir 
sekmadienį naujieniačiam svar
bių žinių apie tėvynės buk’ę 
patieks.
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