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ADMIROLAS RAEDER SMARKIAI PUOLĖ 
AMERIKOS POLITIKĄ

Naciai stengiasi gąsdinti amerikiečius, 
sakoHuli

GELEŽIES FABRIKAS BE ĮRANKIU

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
26 d. — Jungtinių Valstybių nu 
tarimas lydėti ginklų kontra
bandą į Angliją bus skaitomas 
karo veiksmu ir Amerikos ka
ro laivai bus sutikti vokiečių 
laivyno patrankų, pareiškė vy
riausias nacių admirolas Rae- 
der.

Prezidentas Rooseveltas savo 
laiku pareiškė, jog karo me
džiagos lydėjimas reiškia šau
dymą ir nacių admirolas prisi
laiko šio pareiškimo.

Amerikiečių įvestos Atlanji- 
ko sargybos yra agresingas 
žingsnis, nes jis yra naudin
gas tiktai britams. Amerikos 
laivai, sutikę vokiškuosius, tuo
jau praneša apie laivų padėtį 
anglams, kad pastarieji galėtų 
sutraukti didesnes jėgas ir už
pulti vokiečius.

Jeigu Amerikos vyriausybe 
nutars dar praplėsti savo karo 
laivų veikimą Atlantike ir ly
dėti karo medžiagą į Angliją, 
tai susilauks blogų pasekmių, 
baigė japonų laikraštininkams 
suteiktą pasikalbėjimą "nacių 
admirolas.

Visa nacių spauda rėmia Rke- 
derio pareiškimus ir tvirtina, kalbės 
kad tai yra oficialus vokiečių krašto 
valdžios nusistatymas. Vokie-1 būvį.

atsižvelgdamas į savo
ir visos žmonijos ger-

GRAIKŲ KARALIUS APLEIDO KRETA
Vokiečiai norėjo ji 

pagrobti
KAIRAS, Egyptas, geg. 26 d.

— Graikų karalius ir vyriau
sybė apleido Kretą ir apsisto
jo Egypte.

Graikų ministeris pirminin
kas pareiškė, kad mano tęsti 
kovą, kol bus įveikti vokiečiai 
ir išlaisvinta Graikija. Vokie
čių parašiutininkai dėjo pastan
gas nusileisti šalia graikų prem
jero ir karaliaus namų, kad ga
lėtų juos pagrobti.

Kovos’ su nusileidusiais vo
kiečiais vyko kelių šimtų jardų 
atstumoj nuo karaliaus rūmų.

Kreta atsigins nuo 
vokiečių

KAIRAS, Egyptas, geg. 26 d.
— Kartu su graikų karalium 
Egyptan atvyko ir britų karo 
attache, kuris visą laiką buvo 
šalia graikų vyriausybės ir or
ganizavo karaliaus išvykimą.

Kretoje visą laiką vyksta la
bai smarkios kovos ir karalius 
buvo priverstas praleisti visą 
naktį kalnų olose, kartu su kai
menių piemenims.

Britų karo attache tvirtina, 
jog britai pajėgs atsispirti, nes 
vokiečiai negali' gauti didesnių 
ginklų.

Kretoj naciai turi 
tankų

KAIRAS, Egyptas, geg. 26 d.
— Malemi apylinkėse įsistipri
nę vokiečiai gavo sustiprinimų 

čiai sako, kad Amerikos laivai 
pranešė britams apie “Colum- 
bus” laivo padėtį juroje ir vo 
kiečių laivo įgula buvo priver
sta skandinti laivą. Amerikos 
kreiseris Tuscaloosa išgelbėjo 
vokiečių jurininkus.

WASHINGTON, D. C., geg. 
26 d. — Vokiečiai stengiasi gąs
dinti Jungtines Valstybes, no
rėdami sutrukdyti jų pastan
gas ginkluotis, pareiškė užsie
nio departamento sekretorius 
Hull. Vokiečiai gąsdina visas 
valstybes, kad jos nesiginkluo- 
tų, kol jie patys tinkamai pri
sirengia ir vėliau užpuola ne 
pasiruošusius kaimynus. Admi
rolo Raeder pareiškimai buvo 
taikomi Jungtinėms Valstybėms 
ir kitoms Amerikos žemyno ša
lims.

Prezidento sekretorius pareiš
kė, kad Raeder padarė šiuos 
pareiškimus Roosevelto kalbos 
išvakarėse, kad paveiktų svar
bią prezidento kalbą.

Rooseveltas atsidėjęs dirba 
savo kalbos tekstui paruošti ir 
jo nepaveiks joki vokiečių gra
sinimai. Rooseveltas kreipia dė
mesį į Amerikos ^apsaugą ir 

ir pradėjo smarkiai pulti bri
tus.

Vokiečių orlaiviai atnešė Kre- 
ton lengvų tankų, kuriais pa
vyko pralaužti vieną fronto li
niją Kanea apylinkėse. Naujos 
Zelandijos kareiviai labai smar
kiai kontratakavo vokiečius ir 
nustūmė juos atgal į senas po
zicijas.

Vokiečiams labai daug padė
jo nacių aviacija, kuri bom
barduoja britų pozicijas.

Sunaikinta 24 nacių 
orlaiviai

KAIRAS, Egyptas, geg. 26 d. 
— Šios dienos kovose britų 
priešlėktuvinės patrankos ir iš 
Afrikos atskridę orlaiviai sunai
kino 24 nacių orlaivius Kretos 
saloje.

Britų karo jė^os buvo su
stiprintos atvežtais jurininkų 
batalijonais, kurie labai vyku-* 
šiai kovoja prieš nusileidusius 
parašiutininkus.

Britai pastebėjo, kad naciai 
jau išmeta žymiai mažesnį pa
rašiutininkų skaičių, nes netu 
ri daugiau tokiai kovai paruoš
tų kareivių. '

Paskandino 11 britų 
kreiserių

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
26 d. — Vokiečiai skelbia, kad 
Kretos vandenyse jiems pavy
ko paskandinti 11 britų krei
serių.

šiame darbe vokiečiams žy
miai padėjo italų karo laivynas 
įr aviacija. Paskandintas dide-

ties Grenlandija.Laivas susprogo po to, kai “nelaimingas suvis” pataikė į ahnmi-
■ ■» J > . ■

čijos sandėlius. Manoma, kad beveik visi laivo 1,300 įgulos narių žuvo.

lis skaičius ir mažesnių britų 
laivų.

Vokiečių juros, laivyno sluok
sniai tvirtina, kad britai jau 
negalės naudoti kreiserių Vidur
žemių kovose, nes jų nebeliko. 
Britai šiuo klausimu nepadarė 
jokio pareiškimo. ’ 1 f x'>

Juroje rado bran
gaus gintaro

JERSEY CITY, N. J., geg. 26 
d.—Amerikos prekybinis laivas 
Siboney, darydamas paskutinę, 
savo kelionę iš Europos, 300 
mylių nuo Bermuda salų rado 
didelį pilko gintaro gabalą.

Laivas buvo sustabdytas ir 
gintaras ištrauktas. Gintaras 
sveria 3 tonas ir manoma, kad 
jis yra didelės vertės.

Žinovai apskaičiuoja, kad š'o 
gintaro vertė siekia 2,400,000 
dolerių. Jis naudojamas perfli
meni jos išdirbiniams gaminti.

Weygandas palaiko 
Darlano politiką

VICHY, Prancūzija, geg. 26 
d.—Gen. Weygand, vyriausias 
prancūzų karo jėgų viršininkas. 
Afrikoje, sutinka su Darlano 
politika dėl bendradarbiavimo 
su vokiečiais.

Weygand patarė visiems 
prancūzams ištikimai sekt mar
šalo Petaino nurodymus ir pa
dėti jam pravesti užsimotą po
litiką.

Lavalis patarė Jungtinėms 
Valstybėms nesikišti į Europos 
karą, nes Prancūzija yra pasi
ryžusi bendrai dirbti su Hitle
riu.

— Turkijoj patirta, kad na
cių agentai valdo visą Syriją. 
Prancūzų gubernatorius negali 
pasipriešinti naciams. Geštapo 
areštavo visus laisvus prancū
zus ir privertė britus išsikrau
styti iš krašto.

ORAS
Šiltas ir truputį debesuotas.
Saulė teka — 5:20; leidžiasi) 

8:14.

IRAKO VALDŽIA BĖGA TURKIJON
Sukilęs premjeras 

prašo vizos
• —X - 

‘ ANKARA, Turkija, geg. 26 d. 
—Baigia įrti visas Irako valsty
binis aparatas ir Irako valdžios 
atstovai stengiasi pabėgt’ į už
sienį, skelbia Turkijon t atbėgę 
valdininkai. a

Sukilęs Irako premjeras pra
šo turkų vyriausybės suteikti 
jam įvažiavimo vizą. Rašid ali 
Ga’lani žmona, duktė ir kiti gi
miniečiai jau pasiekė Turkiją.

Kartu su premjero šeimyna 
Turkijon jau atvyko ir kitų Ira
ko ministerių žmonos.

Britai artėja prie 
Bagdado

ANKARA, geg. 26 d.—Atvy- 
klišieji irakiečiai tvirtina, kad 
kai kurie Irako generolai suki' 
lo prieš ali Gailani ir pastara
sis buvo priverstas bėgti iš Bag
dado. -

Irakiečiai labai nepatenkinti 
už Eufrato užtvankų pagadini- 
mą, kurios kainuoja milijonus 
ir buvo statytos prieš kelis tūk
stančius metų.

Britų kariuomenė kasdien 
stiprėja ir netrukus paims Bag
dadą. Kartu su britais atvyksta 
ir užsienin išvytos valdžios 
emyras.

Britai nori keršyti 
už Ht odą

LONDONAS, geg. 26 d.—Bri
tų karo laivynas ir aviacija 
smarkiai ieško vokiečių karo 
laivų, kurie paskandino Hoodą.

šeštadienį britų aviacijai pa
vyko išmesti keletą bombų ant 
vokiečių karo laivų. Britai yra 
įsitikinę, kad vokiečių karo lai
vai slapstosį šiaurės Atlantiko 
miglose it deda pastangas iš
vengti britų laivyno.

Britai sutraukė didoką karo 
laivų skaičių, kad galėtų tinka
mai atkeršyt naciams, už Hcodo 
paskandinimą^.

Kaltina Hood kapi
toną neatsargumu
LONDONAS, geg. 26 d.—Pa

tyrę laivyno specialistai kaltina 
Hood kapitoną dideliu neatsar
gumu dėl laivo pražudymo.

Britų admirolas, gavęs žin ą 
apie vokiečių karo laivų artėji
mą, paliko savo laivus užpaka
ly ir pats vienas pasiskubino 
sutikti Bismarką.

Jis privalėjo neskubėti ko
von, bet leisti kitiems britų lai
vams priartėti. Hood buvo grei
tesnis, bet vokiečių laivas buvo 
stipresnis, turėjo storesnio plie
no plokštes.

Bismark smarkiai 
sužeistas

LONDONAS, geg. 26 d.—Pas- 
kutinės žinios tvirtina, kad bri
tams pavyko smarkiai sužeis;i 
vokiečių laivą Bismark.

Manoma, kad Bismark už
truks gana ilgai, kol pasieks 
vokiečių uostą žaizdoms patai
syti. Britai mano, kad Bismark 
bus stengiamasi nuvilkti į Pran
cūzijos uostus.

Visus Anglijos gyventojus la
bai smarkiai sujaudino žinia 
apie Hoodo paskendimą. Žmo
nės laukia valdžios pažadėtų 
žuvimo smulkmenų.

STENGIAMASI PAPILDYTI 
MAISTO NEPRITEKLIŲ

WASHINGTON, D. C., geg. 
26 d.—Prezidentas Roosevelįas 
sukvietė konferenciją, kurios 
atstovai dės pastangas išaiškin
ti badgalavimo priežastims 
Jungtinėse Valstybėse.

Patirta, kad d’delis Amerikos 
gyventojų skaičius negauna or
ganizmui reikalingo maisto kie
kio.

Amerikoje yra pakankamai 
įvairaus maisto ir jo gaminimas 
labai lengvai bus padidintas. 
Susirinkusieji turės surasti bu
dus, kad kiekvienas Amerikos 
pilietis gautų reikalingo maisto 
kiekį.

Neturi žalios me
džiagos

KAUNAS, Lietuva, geg. 26 
d. — Kauno didžiajam metalų 
fabrike, buv. Tilmanso, darbas 
beveik visiškai sustojo, nes nė
ra įrankių ir žalios medžiagos.

Bolševikai pirmomis okupaci
jos dienomis išvežė svarbesnius 
įrankius į Rusiją, o dabar ne
gali pradėti darbo, nors ir ga
vo įsakymą iš Maskvos.

“Tiesa” rašo, kad prieš 8 mė-

Valtiną tardo kon
greso komisija

WASHINGT0n7 D. C., geg. 
26 d.-—Richardą Krebs (pseu
donimas Jau Va Itin) šiandien 
klausinėjo kongreso komisija, 
kuri nori ištirti užsieniečių vei
klą Amerikoje.

Vokiečių Geštapo turi karto
tekas apie kiek\i ną svarbesnį 
Amerikos pilietį ir s?ka jo veik
smus, tvirtina tardomasis.

Valtin mano, kad dabar svar
biausias vokiečių špionažo cen
tras tapo perkeltas j San Fran- 
cisco, nes ten yra vyriausias 
vokiečių šnipų šefas. Komunis
tai bendradarbiauja su naciais, 
tvirtina Valtin.

— Vokiečiai žada paleisti vi 
sas moteris ir misionierius, ku
rie buvo Zamzam laive. Dėl am- 
bulancijų šoferių ir sanitarų 
padėties dar nepadarytas vokie
čių valdžios nutarimas.

— Soddu mieste, Etiopijoj 
britai paėmė nelaisvėn du ita- 
’ų generolus ir kelis tukstan- 
jius kareivių. Pasidavus vice- 
karaliui, italų generolai nenorė
jo toliau tęsti karo prieš bri 
tus.

— Japonų karininkai pagro
bė Amerikos bendrovėms pri
klausančių prekių už 10 mili
jonų dolerių. Prekės buvo su
krautos prancūzų Indokinijos 
randeliuose ir, manoma, kad bu 
vo skiriamos kiniečių kariuo
menei.

— Italų karo vadovyliė gi
riasi, kad ir jų aviacija daly
vauja Kretos kovose. Keli italų 
orlaiviai apšaudė britų pozici
jas Kretos pakraščiuose.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Britų admiralitetas skelbia, kad Bismarkui pataikyta 

viena torpeda. Britų laivai artėja prie nacių jurų pirato ir ma
no jį sučiupti. Jeigu Bismarkas nepajėgs pasislėpti nakties tam
soje, karo laivai pajėgs jį likviduoti.

— Bismarkas randasi Atlantiko vandenyne, išplaukė iš 
Greenlandijos ir Icelando ruožo. Britų lakūnai jį seka ir karo 
.aivams nurodo jo padėtį.

— Kretoj vokiečiai išmetė naujus parašiutininkų kiekius ir 
vyksta smarkios kovos.

— Italai tvirtina, kad jų karo laivai jau išlaipdino naujų 
karo jėgų vakarinėje Kretos dalyje.

— Paskutinis britų karo pranešimas sako, kad nacių or
laiviai apšaudė pačių vokiečių pozicijas Kretoje ir britų pusėn 
išmetė labai daug karo medžiagos.

— Italai škelbia, kad rusai sutiko perleisti persirėdžiusius 
nacių batalijomis per savo teritoriją, kad galėtų nuvykti į Iraką 
ir padėti sukilėliams.

— Prezidentas Rooseveltas paskyrė liepos pirmą dieną nau
jokų registracijai. Manoma, jog užsiregistruos 1,100,000 jau
nuolių, kuriems suėjo 21 metai. *

.-r- Britai skelbia, kad vokiečių kovos laivas Tirpitz lydi Bis
marką ir galima laukti sprendžiamos juros kovos Atlantike.

— Petaino prancūzai'nepatenkinti britais, nes pastarieji ir 
toliau tebebombarduoja Syrijos aerodromus. Prancūzų aviato
riai bėga pas britus ir laisvus prancūzus.

nesiūs užsakė naujus įrankius 
iš Rusijos, bet iki šiam metui 
negavo ne tiktai įrankių, bet 
ir atsakymo.

Išardytos Tilmanso 
mašinos

KAUNAS, Lietuva, geg. 26 
d. — Patys bolševikai viešai 
šiandien prisipažįsta, kad su
gadintos beveik visos Tilmanso 
fabriko mašinos.

Prieš bolševikų okupaciją vi
sos mašinos gerai veikė ir dar
bas ėjo visu smarkumu.

Fabrikuose buvo įtaisyti laik
rodžiai, bet pastarieji dabar su
stojo ir nėra kas juos pataiso. 
Stoka laikrodžių taip pat truk
do darbą, nes darbininkai ne
žino kada pradėti ir baigti dar
bo dieną.

Ūkininkai nebetiki 
bolševikais

KAUNAS, Lietuva, geg. 26 
d. — Okupantų pastatyta val
džia prižadėjo Lietuvos ūkinin
kams nepaprastai didelių leng
vatų, jeigu jie sės daugiau cuk
rinių runkelių.

Rusijoj trūksta cukraus ir 
norėjb iš Lietuvoj augintų run
kelių papildytį trukumus. ^Bol
ševikų pasiųsti agentai" išaiški
no, kad ūkininkai nevykdo nu
matyto plano.

Rokišky užsėjo tiktai 19/i 
numatyto plano, nes visai ne
pasitiki bolševikų pažadais. Ki
tur panašus užsėtų runkelių 
nuošimtis.

Studentų atstovybės 
išvaikytos

VILNIUS, Lietuva, geg. 26 
J. — Valdžia uždarė ir išvaiko 
Vilniaus universiteto studentų 
rinktą atstovybę.

Vietoj išvaikytos atstovybės 
ir pačių studentų rinkto komi 
teto, įkūrė bolševikines studen
tų profesines sąjungas.

Šį pranešimą padare ne Ven
clova su Žiugžda, kurie savo 
laiku kovojo už studentų at
stovybę, bet profsąjungų sekre
torius J. Valdšteinas, studen
tams visiškai nepažįstamas as
muo.



Kviečiąme tad visus į talką: 
padėkite mums naujų narių 
gauti.

NAUJIENOS, Chicago, III

grasina Prezidentui
Antrai, gegužės 27, 1941

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA
. Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija.

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

K. AUGUSTAS, iždininkas
P. GALfiklS. trustlšas
p. Milaševičius, trustisas

P. MILLER, finansų sekretorius.
DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. G.U01S, Dr-jos Advokatas

K. KAIRIS, prezidentas
P. J. RIDIKAS, vice-prezidentas
V. MANKUS, sekretorius

IŠ CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS 
PASTOGES

DRAUGIJOS PIKNIKAS
Chicagos Lietuvių Draugija 

jau per kurį laiką kiekvienais 
metais rengia pikniką. Pernąi 
buvo surengti net du piknikai 
— vienas pavasarinis specia
liai naujiems nariams priimti 
ir pavaišinti, o kitas bendras 
visiems nariams ir jų drau
gams bei pažįstamiems. Abu 
piknikai buvo gana sėkmingi 
Suvažiavo nemažai narių, pasi
žmonėjo, pasikalbėjo, praledo 
kelias valandąs tyrame ore.

Tokie musų organizacijos 
narių susibūrimai itin pagei
daujami. Reikia pasakyti, jog 
mes tiek išaugome, tiek išsike
rojome, tiek išsimėtėme visur, 
kad mažai beturime progos su
siburti į daiktą. Iš dalies tai ga
lime tik retkarčiais, tik tarti 
tikrais atsitikimais padaryti. 
Metiniai vakarai bei musų va
saros metu rengiami piknikai 
suteikia tą progą.

Todėl ir šį kartą pasistenki
me kaip galima gausingiau bir
želio 15 d. suvažiuoti į Liberty

vargu 
ofisas

iki 8:30

gali ir būti. Draugjo; 
yra atidaras kiekvieną 
išėmus šventadienius. 

Atidaras jis yra nuo 8 vai. ry
to iki 6 vai. po pietų. Kiekvie
ną ketvirtadienį ofisas yra ati
daras ir vakarais 
vai.

Nesunku tad bet nariui pasi
rinkti tinkamiausias laikas mo
kesčiams užsimokėti. Kiekvie
nas gali surasti atliekamą va
landėlę ir užsukti į ofisą, kur 
jam nereikia eilėje stovėti: vi
sas reikalas atliekamas į porą 
minučių.

Kurie vis dėlto į ofisą nega
li atsilankyti, taį pas tuos yra 
siunčiamas kolektorius. Įsidė
mėkite, kad draugijos įgaliotas 
kolektorius dabartiniu laiku 
yra p. Alex Ambrose. Jokių ki
tų kolektorių Chicagos ribose 
draugija neturi.

Geriausiai užsimokėti ofise, 
kurio adresas yra 1739 South 
Halsted St. (antras aukštas). 
Ofisąs atidąras kiekvieną šio-

kurie draugij į lUPA'i- 1 Uso 
Pakalbinkite juos. O jei jum 
tai nerarrnku, tai praneškite 
mums (1739 S. Halsted St.; tel. 
Ganai 0117). Už tą pąsįaugą 
busime dėkingi.

IŠ KOLONIJŲ
Kultūros draųg jų veik ina 

(labai; irgi “vasąp kąs“. Narva 
galvoja ap.i.c stircnf imą srV: 
Išvažiaviinų ąrba važiuoja į ki. 
tų rengiamus piku kus.

Kiek iinomi, kep) Jiieči i i 
waukeganiečiai turės bendrą i 
važiavimą. Mat, kaimynai i 
tai gęri ka'myųąi*

Roękfvrdieęiai netrukus ž - 
da surengti didelį jjikniką, 
kurį |š. ąiiksto kvięčii ęhięigię- 
čius.

Seu ov ę iy rašydavo: d.uo dų 
kad S tju dnotuni.

Ką jus, r9(ckfordieęiąi, ąpię 
tai lĄąnole?

Ncų.žnv-vr:o 
Lietuvių
įvyks, V'ržęlio 15 d. ^ad kvies
dami Inus i savo pilinlką’ 
laikysjį^s taisyljilęąt įų? pa
inus, o, pas jus,.

T'ad viskas bus tfvąrkojo.

PEO.PLES. KRAUTUVĖ RUO
ŠIA LAŽAI GRAŽŲ PROGRA

MĄ GEGULĖS MĖNESIUI 
UŽBAIGTI

1941 Packardąs

Liepos 27-tą

i

NAUJT^NU-AOM'Ė 'Telophoto
Charles W. Speįss, $7 Alė

tų advokatas -iŠ, St Louis, 
kuri$ tapo suimtas ir apkal
tintas rašymu masinančių 
(aiškų Prezidentui Roose-

SkiGa Kapų Fuošipio pianai
vakar, anlradięųį, 7tą va- 

ahdą vąkare, bus transliuoja
mas specialiai gražus ir įdęmųs 
radio programas, kur; feoplęs 
Bendrovė dedikuoja Gegužes 
męneęiuį, Kapų lankymo dienai, 

•ir padėkoti visiems rėmėjams, 
jkarįc ąk^įbįngąii lankė Peoples 
;Furnituį’ė Čompany Krautuvę 
i p : i Sidabrinio J ub i 1 i c. j aus i š 
• pardavimą.

Painųos čypiąs talentai, Gim- 
lųazįs.čių duętja.s, Pydė Vaiteku- 
,ųas» bus “Kę^sta” žmona, juo
kai, ‘/Uršulytė”, įdomus pata
rimai ir svarbus pranešimai.

Neparnįrškįtę pasiklausyti.

YaW anksti tylą nežinomi 
ipjktadiąriaj apiplėšę Northern 
jtęaį Tobacco Čompany san- 
dęlįį, ;i(h-(‘su 128 Wcsl Lake 
strecl, po. (o jį padege. Nuo
stoliai gaųa ęiįcleli.

C. K. Braze, iš Kenosha, 
Wis., geras Naujienų patriotas 
ir veikėjas, atvežė pinigų už 
varduotas knygutes tikietų ir 
dar pardavė porą knygučių ti- 
Betų atvažiavęs į Naujienų 
pikniką.

Vienas asmuo pasiėmė kny- 
N. 941 ir užmokė- 
nepaėmiau pavar-jo, bet aš 

dės.

jos piknikas. Ten galėsite su 
savo senais prieteliais susitikti, 
pasilinksminti, pasišokti. Visko 
bus, kas reikalinga, kad pikni
kas butų smagus ir lintiŠhlfts.

Pa kartoja m e į- CJncagos Lie
tuvių Draugijoj piknikas įvyks 
birželio 15 d. Liberty darže, 
Willow Springs, III.

PRANEŠIMAS NARIAMS
Prieš kiek laiko nariams, ku

rių mokesčiai yra užsivilkę, bu
vo išsiuntinėti paraginimai 
kaip galima greičiau atsiteisti,

vai. po pietų. Ketvirtadieniais 
atidąras iki 8:30 vai. vakaro, 
šeštadieniais atidarąs iki 2 vai. 
po pietų. Per vasarą ir penkta
dieniais ofisas bus uždarytas

VAJUS •

gerame stovyje. Daugelis atsi
liepė ir užsilikusius mokesčius 
sumokėjo. Tačiau pasitaikė ir 
tokių, kurie buvo jau mokes
čius sumokėję, o vis dėlto pa
raginimus gavo.

Dalykas tokis. kad paragini
mai jiems jau buvo išrašyti, 
kai jie sumokėjo savo duokles. 
Kaip žinia, ofisas yra atidąras 
kiekvieną dieną. Ir kiekviena 
dieną mažesnis ar didesnis na
rių skaičius atvyksta mokesčių

gali išsijudinti. Prieš kiek lai
ko “blykstelėjo“ Adomas Mar
kūnas, bet dabar ir vėl nieko 
apie jį nebesigirdi, žadėjo jis 
svietą nustebinti, vienok vis 
neprisirengia. O Adomas gale- 
tų tai padaryti, jei tik prisi
verstų ir pradėtų rimtai dirbti. 
Jis nėra žalias ir narių įrašyme

/ ižsiinoktjo 
iRano-

kuponus ir patikrinti narių sto
vį neįmanoma, todėl kartais ir 
pasitaiko, kad nariai gauna pa
raginimus tuoj po to, kai jie 
savo' mokesčius užsimokėjo. 
Mat, sąrašas narių, kurių mo- 
kesčai užsivilkę, jau buvo pa
darytas ir jį patikrinti nebebu
vo galima.

Nariai, kurie
bet gavo paraginimus, 
me. supras, kati tai padaryta 
ne tiksliai. Aiškus daiktas, kad 
jiems nėra ko ir rūpintis, jei 
jie savo .užvilktais ųpokesčius 
yra užsimokėję.

DeI MOKESČIŲ 
MOKĖJIMO

Jau keliais atvejais esame 
prašę narius, kati jie savo mo
kesčius mokėtų draugijos ofise 
arba kolektoriui, kuris yrą 
draugijos (įgaliotas. Tuo budu 

. bus galima išvengti visokių ne
malonumų ir nesusipratimų.

Rodosi, didesnio parankamo

žada... 
nepra
dirbti, 

jam

būti

Darbštus naujienieČiai jau 
išpardavė po vieną ar dau
giau knygučių tikietų sekanti:

Mrs. Kungienė jau išparda
vė keletą knygučių tikietų ir 
dar pasiryžusi iki pikniko iš
parduoti keletą.

F. Povilauskis iš Kenosha, 
Wis. išpardavė vieną knygutę 
tikietų.

Mrs. M. Ascilla jau parda
vė dvi ir mano iki pikniko 
dar parduos mažiausia pen
kias knygutes.

Mrs. Mankienė, darbšti nau- 
jieniete, jau išpardavė šešias 
knygutes tikietų ir mano 
dar išparduoti apie dešimtį 
knygučių tikietų.

AL Bačiunas J r.
Miss Olga Rypkevičius
Mr. A, Lungevičius
M r. S bitumas
Mrs. E. Krasavičius, jau vie

ną pardavė ir dar pasiėmė 
daugiau.

—Alex Ambrose.

NAUJIENIETI!
Ar tamsta pasiėmei knygutę 

(ikietų platinimui? Jei dar ne
turi, tai pasiimk 
nes parduodamas 
sidėsi savo darbu 
aų Namo Fondo.
10. centų ir bus geri į pikniką, 
kuris įvyks S u ruse t darže lie
pos 27 dieną. Ten bus naujas 
1941 metų Packardas.

Kiekvieno naujieniečio yra 
pareiga pasiimti tikietų ir iš
platinti tarp savo draugų ir pa
žįstamų.

Ar tamsta kaipo naujienietis 
ir geras, patriotas “Naujienų“ 
atlikai savo pareigą? Nelauk 
.•ytojaus, bet pasiimk tikietų 
platinimui šiandien!

Pasiėmė knygutes tikietų pla
tinimui sekanti “Naujienų“ rė
mėjai i

A. Balsevičius
John Kulius
J. Kuprcvičia
Mrs. M. Miller

nors vieną, 
tikietus pri- 
prie Nąujie- 
T^kietai tik

&
,1>‘
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M. Kirdulis
P. Roppe 
Joe Ulis
K. Kazlauskas

K. Dvareckas iš Maywood, 
III.

Mrs. F. Karčaus'kienė 
Kenosha, Wis.

M. Titiškis 
Jonas Lietuvaitis 
John Boltz 
W. Norgilas
E. Stasiūnienė 
Ž. Zongaila 
Mrs. P. Krasevičienė 
Jonas Petrauskas 
J. Visokas ‘
F. '> Vosylius * '
Ch. Tautkus 
E. Kavaliauskienė, C

iš

e

MADOS

f!E

No. 4747 — Namie dėvėti suknelė. 
Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18 ir 
2Q taipgi 3Q, 32, 34, 36, 38 ir 40.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių

W. Urban
Mrs. B. Thomas
J. Pocius
Miss. L. Jacobs
V. Sbcrman
M. (Plonis
Mrs. B. Pečeliūnas
Mr. Grakauskas
A. Povilonis
Mrs. Miller, Evanston, BĮ.
Mrs. S. Mikėnas dvi knyg.
V. Masilionis
Gh. Užtapąs
Justin Areška

Štai Naujienų Patriotai, kurie 
pasiėmė knygutes tikietų ir 
užmokėjo iš anksto pinigus

G. Pinikus nuo pinuos dię- 
nos Naujienų skaitytojas iš 
Joliet, Ilk, pasiėmė tris kny
gutes tikietų sau ir už visas 
tuojau užmokėjo. Kažin ar at
siras dar daugiau tokių Nau
jienų patriotų,

Gh. Jucius.
B. J. Jakaitis, pasiėmė vie

ną knygutę tikietų, tuojau už
mokėjo ir dar pridūrė, kad jis 
tuo laiku bus išvažiavęs ato
stogoms bet jeigu turėtų lai
mę gauti tokį puikų Packar- 
dą, tai “aš pametęs atosto
gas atvažiuosiu pasiunti ir dar 
paaukausiu į Naujienų Namo

Reikia tikėtis, kad netrukus 
Adomas išsijudins ir ištesės pa
daryti tai, ką pažadėjo.

Adomas nors kartą, taip sa
kant, sujudėjo ir apie desėtką 
naujų narių įrašė. Su “dėde“ 
Vaitekūnu reikalas daug blo
gesnis, tiesiog “šlėkti“ popu
riai. Jis vis žada, žada ir 
Žada pradėti dirbti, bet 
deda, žiemą negalėjęs 
nes oras nepalankus ir 
vaikščioti sunku buvę.

Rot kokis dabar begali 
pasiteisinimas?

Oras juk gražus, žolė ir 
džiai žaliuoja, paukščiai giedąs 
— tikras malonumas vaikščio
ti. Tad pagaliau ir “dėdė“ Vai
tekūnas nuo pažadų turi eiti 
prie tikro dąrbo.

I NARIUS
Malonu pranešti, kad pasta

ruoju laimiu patys nariąi prądė- 
jo labiau rūpintis vajaus Vei
kalais. Jau keli pasisiūlė Vieną 
kitą naują narį įrašyti. Ir įra
šė. . ■' .....................

Tai labai puiku. TaUcę visa
da yra pageįdąująmą. ‘ Kur du 
stos, visadęs čląugiąu padarys“.

Nė vienąm, niaųopię, ijėęa 
sunku bęųt vienas narys (ra
šyti. Ir štai jei ątsįras šimtas 
kitas tokių nąrįų, kųrię laikys 
sau už pareigą mažiausiai bept 
po vieną naują narį (rašyti, tai 
mes tuoj žymiai paaugsime,

O tuo tarfcų nąrįai didelio 
sunkumo i^jauą. Viepaių žmo
gui Šimtas narių (rašyti yra la
bai sunku, bęt šįintui žmonių 
įrašyti Šimtas narių, — įai tik*- 
ras mažmožis.

nic-
I

Mergyte Miela,
Mergyte Brangioji), 

f » .

*.\A’ k ;• ' ..

Į JAUNIMO Pikniką 
Birželio 8-tą
Sųąset fąddųi Važiuoju.

U ■ ■ .

Lietuviškas Dainos,
o ’ u • .j, . ■ .t 'i ■ '

Oi bus tai bus : 
Linksmą Qegąžįą|,

kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numeij pažymėti mietą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa* 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept. 1739 
So. Halsted StM Chicago, I1L

John Danibrose geras naų- 
jienietis, veikėjas ir teatrų lo
šėjas pasiėmė vieną knygutę 
ir dar vėliau žadėjo pasiimti 
kitą knygutę tikietų.

A. Daunis pasiėmė vieną 
knygutę tikietų ir jis taipgi 
užmokėjo.

V. Salas pasiėmė vieną kny
gutę salt ir čia pat pinigus pa
klojo už visus tikietus.

France s Daugint iš Aurora, 
111., jau išpardavė tris kny
gutes tikietų ir dar pasiėmė 
dvi knygutes.

NAUJIENOS Pattern Dept 
1739 S. Halsted SL, Chicago, BL

I..’

pxi r±Jr=sJ rgjĮTO^rsJ i^rsJnsjfaĮi

Mergyte MielSkelbimai Naujienose 
Hnoda naudą dėlto, 
• <>d načio*; Naujienos

atsiųsti man pavyzdi No.

Mferoa

(Vardai Ir pavardi)

(Adresu)

(Miestas ir valrttyrf
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GYVENIMAS ŠIAURĖJE
—O, kaip šiandien šalta, —(šala taip, kad jį galima kalti 

pasakome dažnai, kai šaltis pa
siekia 10—15 laipsnių. O tuo 
tarpu pasauly yra tokių vietų, 
kuriose toks šaltis — tai 
vieni juokai, šiaurės kraštų 
ventojams 15—20 laipsnių 
tis atrodo dar beveik joks 
tis. Kas kita, jei šaltis siekia 
50—60—70 laipsnių!

Pačios šalčiausios vietos pa
sauly yra rytiniame Sibire. Čia 
kai kuriose 
apie Verchojanskų, Jakutskų ir 
kt., šaltis kai kuomet pasiekia 
net iki 60—70 laipsnių. Jei to
kiame šaltyje pilsi vandenį 
oran, tai jo lašeliai žemėn nu
kris jau sušalę — ledų gaba
liukais. šiltai neužsidengęs vei
do taip pat nesirodyk — veido 
oda tuojau nušals.

Kalbėdamas apie rytų Sibiru, 
vienas tyrinėtojas nurodo, kad 
“šalčiai čia pasiekia nepapras
tos jėgos. Gyvasai sidabras su-

tik 
gy- 
šal- 
šal-

vietose, sakysime v.isai

MASAŽAI 
SULIESĖJIMUI 

GARO PIRTIS
Lengvas būdas suliesėti, 

vartojant elektrikinj 

EXRCYCLE 
15 MINUČIŲ CfiČ
MANKŠTA ..................
SERIJA Mankštos, (|fi 
7 sykiai už ..... .........*O.UU

MILLER’S 
INSTITUTE 

30i,N. Dearbom St. 
Pilone DEARBORN 2742 

Valandos: nuo 10 ryto iki 7 v. 
LIETUVAITES 
PATARNAUJA

IR

kaip geležį, o geležis tiek su
minkštėja, kad kalama trupa ir 
laksto trupiniais, kaip stiklas, 
žalias, šlapias medis jokiu Hu
du neskyla, o trupa. Einančio 
žingsniai ir šiaip mažiausias 
garsas iš kažin kur girdėti, am
žino taigos miško medžiai ply- 
šinėja su didžiausiu triukšmu, 
žemė skylinėja su didžiausiu 
trenksmu. Žiemos šalčiai butų 
isai nepakeliami žmogui, jei 

ne saulėtos žiemos dienos. Bet 
dažnai tundrų ištinka tikrai 
baisios dienos, kada pakyla 
baisi pusnis — pūga. Visas ho
rizontas užsitraukia tamsiomis 
debesimis, smulkios sniego dul
kės pasiutusiais sukūriais mai
šosi tarp žemės ir dangaus, ba
do atviras veido vietas, degina 
nepakenčiamas šaltis ir stačiai 
troškinte troškina žmogų. Ir 
nieko aplinkui daugiau negir
dėti, kaip tik pašei'škas sniego 
sukuriu kaukimas. Protas atsi
sako dirbti, atsisako net susi- 

| vokti kelių žingsnių aplinkų- 
mojo.

Tokiame šalty augalai, su
prantama, beveik negali augti. 
Ir juo mes tolyn eisime šiau- 
rcn, tuo vis skurdesnius auga
lus rasime. Pagaliau prieisime 
juostų, kur beauga tik suskur
dusios žolės ir samanos. Tai 
šiaurės tundra. Tuo tarpu įpie
čiau auga nepaprastos, neper
žengiamos girios — tai Sibiro 
taiga.

Saulė čia vasarų ištisais mė
nesiais nenusileidžia (nors ji 
maža tešildo), o žiemos metu 
ištisus mėnesius esti naktis 
(tik retkarčiais šviečia šiaurės 
prošvaistė).

vasaros žemdirbyste labiau į
1 šiaurę nėra įmanoma.,,

Tačiau nežiūrint tų visų blo
gų gamtos sųlygų, nežiūrint di
delio šalčio ir čia gyvena, 

jdž'augiasi pasauliu žmonės. Jų 
gyvenimas, žinoma, yra visiš-

. FOR NEW

PACKARD - CHRYSLER - PLYMOUTH
3451 

Archer Avė.
> Tel.
VIRginia

2332

4030 
Archer Avė.

Tel.
VIRginia 

1515

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US”
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Turtas Virš$5,500,000.00 X

Apart Apsaugos, Turime O 4 r n no n no 
ATSARGOS FONDĄ Virš&vJUjUUU.UU
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NAUJIENOS, Chicago, III.
-........................ ------------------------------------- *-------------------r-' ................................ .... ■ ■■■. F
jai iš Aliaskos. Jei kuris čuk
čas yra išgėręs degtinės, tai ki
ti stengiasi su juo pasibučiuo
ti, nes tuomet ir patys jaučiasi 
lyg išgėrę.

Kaimynystėj čukčų gyvena 
tunguzai. Jie dažniausiai taip 
pat yra klajokliai. Visos jų 
reikmenis yra tokios, kad grei
tai jas butų galima kelti iš vie
nos vietos į kitų. Jei tik, saky
sim, tunguzai per kokių me
džioklę maža telaimėjo, tai tuo
jau keliasi už šimtų kilometrų, 
tikėdamiesi čia geresnio grobio 
rasti.

Ostiakai yra pusiau sėsliai, 
pusiau klajokliai — gyvena iš 
žūklės, medžioklės ir šiaurės 
elnių auginimo. Namus gyventi 
sau statosi dviejų rųš’.ų — iš 
rastų ir žemėj įkastus. Iš rųs- 
tų sukaltoj trobelėj vietoj lan
gų įstato ledų gabalus; lubų 
paprastai jokių nėra. Bet daž
niausiai ostiakai jurtas įrengia 
žemėj. Tam tikslui iškasa ati
tinkamų duobę, apdėda me
džiais ir užpila žeme. Stoge pa
lieka skylę, kuri yra ir langas, 
ir kaminas.

Ostiakų drabužiai yra paga
minti iš elnių ir kitų žvėrių 
kailių. Degtinę taip pat labai 
mėgsta, kurios jie gauna iš ru
sų (degtinės duodama kartais 
net visai mažiems kūdikiams).

Ostiakai, kaip ir daugelis ki
tų tautelių, turi savotiškų tiky
bų, žinoma,, stabmeldiškų. Miš
kuose, kur gyvena ostiakai; nė* 
retai užtiksi įvairių stabų, ku
riems atnašaujamos aukos. Au
kas dažniausiai atnašauja dva
sininkas, vad. šamanas (burti
ninkas) .

Daugelis šiaurės tautelių gar
bina lokį. Kai lokį užmuša, at
liekamos tam tikros tikybinės 
apeigos. Pagal jų manymų, lo
kys buvęs dangaus gyventojas. 
Daugelis tautelių ir save išve
da įš lokio giminės.

Žmogaus sieja po mirties

31 ..... . .......
.•. ■ I • ■ • •

penkias dienas klajojanti; per 
tų laikų jurtoje kūrenama ug
nis. Paskui, šeštų dienų, atlie
kamos tam tikros apeigos.

'šiauriausiai gyvena samoje
dai. Bebeik visas pragyvėnimo 
šaltinis yra elnias. Samojedai, 
kaip ir kai kurios kitos Sibiro 
tautelės, žmonas perkasi. Mo
kama elniais.

Kolos pusiasaly ir Skandi
navijos šiaurėj gyvena lapiai. 
Jų gyvenimo Hudas maža kuo 
tesiskiria nuo kitų šiaurėj gy
venančių tautelių. Tik pažymė
tina, kad lapių esama jau ir 
kultūringų. Lapiai turi net sa
vo vienų rašytojų.

Tose srityse, kur gyvena la
piai, kartais mišriai su suo
miais, norvegais ir rusais, da
bar vyksta suomių-rusų karai.

kai skirtingas negii mūsiškis. 
Tačiau tie žmonės, kurie čia 
gyvena, prie tų sųlygų yra pri
pratę, ir jei bent v.enų Čiabuvį 
gyventojų paklaustum, ar jis 
norėtų kur nors kitur apsigy
venti, daugiausia išgirstum at
sakant, kad... čia jam geriau
sia ir maloniausia gyventi ir 
kitur kur keltis j s visai neno
rėtų.

Šiaurinis Sibiras tėra apgy
ventas labai retai, nes sunku 
čia susirasti pakankamai mais
to. Beveik visų tautelių, gyve
nančių šiaurėje, didžiausieji 
pragyvenimo šaltiniai yra me
džioklė, žūklė, šiaurės elnių 
auginimas. Reikia pažymėti, 
kad beveik visų šiaurės taute
lių gyvenimas yra panašus — 
skiriasi tik papročiai, tikyba. 
Todėl pakalbėjus apie vienos 
tautelės gyvenimų, gali būti su
prantamas ir kitų šiaurės kraš
tų tautelių gyvenimas.

O Sibiro šiaurėje, šaltose pa
saulio vietose, gyvena gana 
daug įvairių tautelių, kalban
čių atskiromis kalbomis, o daž
nai priklausančių atskiroms ra
sėms (daugiausia tautelių yra 
geltonosios rasės, giminingos 
mongolams ir ugro-finams).

Svarbiausios šiaurėje gyve
nančios tautelės yra šios: pa
čiame šiaurrytiniame Sibiro iš
kyšulyje, čukčų pusiasaly, gy
vena nedidelė čukčų taute’ė; 
Kamčatkos pusiasalyje gyveųa 
kamčadalai; dideliuose Sib’ro, 
plotuose gyvena jakutai, ostia- 
kai, koriakai, giliakai, tungu- 
zai, samojedai ir kt. Europos 
šiaurėje gyvena taip pat samo
jedai, o Koloj ir Skandinavijos 
pusiasaklyje — lapini.

čukčai, gyvena pačiuose Ry
tuose, yra gana aukšti, gražaus, 
stipraus kūno sudėjimo. Di
džiausias čukčų turtas — el
niai. Juo daugiau kas turi el
nių, tuo turtingesniu žmogumi 
laikomas, čukčai elnių augin
tojai dažniausiai yra klajok
liai, besibastų iš vietos į vietų, 
žiūrint, kur patogiau elniams 
ganytis. Paprastai, žiemos me
tu elnių augintojai ųtkeliauja 
prie miškų, o vasarų keliasi ar
čiau prie juros, nes čia ne tiek 
daug yra muselių, kurios yra 
tikra elnių pabaisa. Del tų mu
selių, dėl uodų čukčai vasaros 
metu turi nemaža vargo: elniai, 
kandžiojami muselių, pradeda 
“gyliuoti“, lakstyti, ir čukčamš 
reikia daug rūpesčio, kad kaip 
nors išlaikyti elnius, nes šiaip 
jie gali nurūkti j tundrų — ir 
visas turtas nueitų vėjais.

Bet yra čukčų, kuriuos gali
ma laikyti sėsliais. Tai žvejai, 
gyvenų paliai vandenynų ir už
siima žūkle.

čukčai gyventi statosi nedi
delius namelius, vadinamus 
jurtomis, čukčai jurtas moka 
gerai įsirengti: jie iš lauko ir 
vidaus apdangsto elnių kailiais, 
viduj nuolat degina žvakę, nuo 
kurios jurta įšilsią (dūmų, ži
noma, taip pat netrūksta). Kai 
lauke esti 60 laipsnių šalčio, 
tai čukču jurtoj dažnai yra ke
liolika laipsnių šilumos.

Nešvara, žinoma, yra di
džiausia. Valgo visi iš vieno lo
vio rankomis, apgriaužtus kau
lus atgal susp’audo į ta patį lo
vį. Miega visi kartu, didelės gė
dos. kaip mes jų suprantam, 
čukčai nejaučia. Jurtose pa
prastai kabo elnio pūslė su el
nio šlapumu, kuriuo /čukčai 
nusiplauna rankas.

Senis čukčas, kai jau jis pats 
sau maisto nebegali užsidirbti, 
dažnai pats savo valia pasitrau
kia iš \gyvuiu tarpo — jiems 
patiems pageidaujant juos nu
žudo artimieji giminės. Tai sa
votiškas heroiškumas. Tai įver
tina ir čukčai, nes tokiais atsi
tikimais, paprastai, yra suruo
štam os puotos. Pati ceremoni
ja atliekama taip: paimama 
virvė ir apvyniojama apie se
nio kakta. Paskui du vvrai už 
abiejų galu tempia tol, kol se
nis yra užsmaugiamas.

čukčai vra dideli alkoholio 
mėgėjai. Alkoholio dažniausiai 
jiems pristato amerikiečiai žve-

Kaip žinome, mūšiai vyksta 
esant poliarinei nakčiai, t. y., 
laikui, kai saulė beveik nepasi
rodo.

Kaip matome, šiaurės srity
se gyvenimas vis dėlto vargin
gas. Tačiau šiaurės sričių gy
ventojai savo gyvenimu yra 
patenkinti ir į 'šiltesnius kraš
tus persikelti jie visai nenorė
tų. Kas kur gimė, kas kam? 
užaugo, kas prie ko priprato 
tam yra ir miela, čia — jų tė
vynė — ir jiems čia miela ir 
gera gyventi, nežiūrint to, kad 
šaltis spigina 60 laipsnių, kad 
gyvenamoji trobelė yra tik iŠ 
ledo gabalų sudėta, kad drabu
žiai yra tik žvėrių kailiai, o 
maistas amžinai elniena, žvė
riena ir žuvis, o ir to paties 
dažnai pristruksta.

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 ČIA GAUSI 
greit lengvais 
išmokėjimais 

nuo 5 iki 20 metų.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
Mokame 3K% Dividendų 

8202 W. Cermak Rd. Canal 8887 
Ben. J. Kazanauskas, Sec.

TvmsS $1,000,000.00

jMFAIGHT bourbon whi$key-?o prqof • SCH£NIEF.DISTIIIERS čorp,.hx.c*

Su taupyki t
nuo $30.00 iKi $40.00

Mes parduodame nuo $30.00 
iki $40.00 pigiau visų geriausių 
išdirbysčių elektrikinius šaldy- 
tuvus-refrigeratorius, negu kur 
kitur. Visi refrigeratoriai 1941 
m. mados ir su 5 metų garan

tija. Cash arba mėnesiniais išmokėjimais. 10 vartotų refrigeratorių norime parduoti 
po $25.00. DėLaludžių parduodam šaldytuvus po 25c. į dienų. Atvažiuokite pamatyt ar
ba pašaukite miA dėl dykai apkainavimo.

General Radio Furniture
3856 ARCHER AVENUE • ■ LAFayette 6195

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.
'■iiKiiiiiiiuiiiutiii Kuponas
I Išmėginti Pasiūlymas
: Liųuid TILING 1 kenas 35c \
Ė1 ' šepetys .......................... 25c s

Vertė, 60c Į
Viskas už 25c

No Mali Orders |

lobertson & Co.
, "The H. >40 of Ti»:nq’

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

2514 Oevon Ava.
434 E. 79th St.

. 929 Davls SL Evanstea 
M4 S. Fifth Ava^ Mayvraad

Atrodykite Metus Jaunesni 
NATŪRALIAI ATRODANTI

Dantų Fleitai

10 MĖN. MOKfiTI 
Pinigų grąžinimo ga
rantija. Denturos da
romos tiktai gavus už
sakymą ir nuo formų $35

laisuiuotų . . . Apkam.padarytų 
dentistų.

Pleitai 
Pataisomi

Lietuvių Krautuvė Per 13 Metų

ing tteady balanced ©o!d, your Westingboum

stration of thfai amadng Westinghoiiae improvo- 
mest. Learn how it keepe meats, milk, greens, lefb- 
overs andfrogenfoodsfor cfayainperfėctcondition. 
See the new 19^1 Westinghou9e Refrigerators.
COME INI Ade for PROOF of West»
inghouse Improvements and Quality Featurea.
TFS NEWI IT»S DIFFEREHTISEB IT TODAY!

GENERAL RADIO & FURNITURE

Westinghouse Refrigerators

MORE EYE-APPEAL
MORE BUY-APPEAL 

Tban Ever!

Nemok.

Hejna Bros

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

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

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

Atdara iki 8;30 v. v.

Sophie 
Barčus
RYTINE RADIO 

VALANDA 
— iš stoties —

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vaL vakare. * .
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus (domius 

pranešimus.

AMERICA’S 'tFlRST*... WITH 
COLOR-STYLED ihteriors. .. 
SEHSAT/ONAL NEW FEATURES 
md Svper Markei FOOD PROTECTION Mada 
passlbh’ by EXCLUSIVE Trao-Temp Caatrol 
Now the^’s a ncw thrfll in choosfag your new dec- 
tric refrigerator! Leading 1941 Westinghouse 
modds offer you a choice of coZor-sty/ecTinteriora, 
plūs a wide variety of new imprOvemęnta youTl 
never tire of showing to your frlendst The “Martha 
Washington 7,” for exampleą ha» new AERO- 
SPRING Self-doaing Door with TRIPLOK trig- 
ger-action1 Latch—new “Window-front” MEAT- 
KEEPER with UTILITRAY top—new full-width 
HUMIDRAWER — new ZJSROSEAL Frozen 
Food Compartment — new SELECT-O-CUBE 
and EJECT-O-CUBE Automatic Icc Tfays—and 
many other advantagea.

5 REFRIGERATORS IN ONEI 
. . / ' • < • ‘ t . . i, • .

LOAN ASSOClATIONof Chicago 
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.
4192 Archer Avenue

VIRginia HM

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų 
MOKAME DIVIDENDŲ 3kfc%

- ■ —............... - - ■ -■ —

, AVINGS
and

W .!■ ■■■!■■ l-.l.ll..................................................................■

DYKAI įprokavimaSį
NEREIKIA NIEKO ĮMOKĖTI,

36 Mėnesiai Išmokėjimui.
Tikra lietuvių kompanija.

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

- VISI TELEFONAI:
ATLANTIC 4290

!
 SOUTH CENTER PLUMBING &

HEATING SUPPLY GOMPANY
6 West Garfield Blvd. SUVSE,"?..,

°*r *2.00

ELECTRIC HOME APPLIANCES

3856 ARCHER AVENUE LAFayette 6195
Lietuvių Krautuvė Per 13 Metų

T H t

——..,     .....

Garsinkitės “N-nose”
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NAUJIEM,OS
'The Lithuanian DaiŪy’ News

Publisheę! Daily Except Sunday by 
TJie Lithuanian News Pu?. Co., Ine.

Į739 South Halsted Street 
Telephon© CANaI 8500.

Subscription Rates:
$6.00 per year in Canada
$6.00 per yęar 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.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 
.75

3q 
18c 
75c

“PATENKINTI”, BET 
NORI IŠBĖGTI

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

Ufoakym* kaina:
Chicagoje—paštu:

Metams ----- -------------- :-----
Pusei metų ___ __________
Trims mėnesiams ------------
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

Chicagoj per išsiuntinėtojųs:
Viena kopiją___________
Savaitei'__________
Mėnesiui_______________

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj
Metams....................   $6.00
Pusei metų------------------------ 3.25
Trims mėnesiams _______  1.75
Dviem mėnesiams '_______  1.25
Vienam mėnesiui.75

Užsieniuos^:
Metams __ _______ė.______  $8.00
Pusei metų _____ ;_________ 4.00
Trims mėnesiam?_________ 2.50

jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St.,1 Pinigus reiĮda siųsti pašto M°ney 
Chicago, III. Telefonas Cąnąl 8500. Qrderių kartą su užsakymu.

Streikai apsigynimo pramonėje
Senatorius Byrd reikalauja, kad prezidentas Roosę- 

yeltas pąs^kylų savo kalbpje per rątjįo, šiandie vakare, 
jogei streikai, kurie trukdo apsigįnk.l.ąyiino programą, 
daugiau nebebus toleruojami. Papąšių rpikajavimų gir
dėt ir daugiau.

Bet tie politikieriai, kurie smerki streikus, feajįP? 
kenksmingą dalyką krašto saugumui, paprastai mątę 
tiktai yjteną pusę: darbininku?. O tuo tarpu prąmojiės 
ginčuose, kąip ir kiekviename konflikte, yrą 4yį ^ys. 
Darbininkai neina į streiką, kuomet jie geruoju susitai
ko su darbdaviais. O jeigu suąifcaikyinąs nejyyksU, tai, 
pirma negu smerkti vieną arba antrą pusę, reikia ištir
ti, kuri pusė yra kalta.

Yra faktas, kad darbdavių užsispyripiąs dažniau iš
šaukia streikus, negu darbininkų “perdideįį reikalavi
mai”. Beveik kiekviename atsitikime, kur kopipanįja bu
vo sukalbama, streiko buvo išvengta. Darbininkai strei
kuoti nenori, nes per streiką jie nieko ųeuždirba. O ka
pitalistinė kompanija, kuomet sustoja .(Jąrbąs jos įmo
nėje, netenka tikrai tam tikros dalies pelųo. Bet jeigu 
streikas prasitęsia ilgesnį laiką, tai nukenčia vartotoją!: 
jie negauna tos prekės, kurią gamina dirbtuvė.

Apsigynimo pramonė gamjna prekes valdžiai. Tąįgį 
valdžia šitame atsitikime yra vartotoją?. Jeigu dėl kon
fliktų apsiginklavimo pramonėje valdžiai nebus pristąto- 
ma kiek reikiant lėktuvų, laivų, kanuolių ir kitokių ka
ro pabūklų, tai gręs pavojus visam kraštui. Tod.ėJ kraš
to interesuose yra tų pramonės konfliktų išvengti, bet 
ne uždraudžiant streikus, o skatinant darbdavius ir dar
bininkus spręsti savo ginčus derybų keliu.

Dabartinė Amerikos valdžią yrą palanki darbo žmo
nėms. Darbininkams nėra pagrindo bijoti, kad derybo
se, kurioms tarpininkaus valdžios paskirtas taikytoja?, 
jų reikalai nukentės. y .<■ *.

Gen. M. Weygand už “bendradarbiavimą”

Viena bolševikiška moteris 
pasiuntė “Laisvei” laišką, kurį 
gąvp nuo savo sunaus iš Lietu
vos tūlas K. Jokūbas Dziedulio- 
nis, gyvenąs Amerikoje. Komu
nistų Jaįkraštįs tą ląi^ką pąskel- 
bė ,su tikslų įrodyti, bąlp Lietu
voje dabąr gerai, nes jo auto
rius giriasi esąs lakai patenkin- 
(tas “įdomiu” sovietinių gyveni
niu.

Tačiau ąntroje laiško dalyje 
Dziedulionio sūnus, Ęeliksas, 
teiraujasi, ar jisai negalėtų 
atvažiuoti į Ameriką! Palygi
nus laiško pradžią su jo pabai
ga, kiekvienam darosi aišku, ką 
Feliksas norėjo pasakyti.

nų kai “interveųcionistąi” pa
duoda faktus, kurie liudija, kad 
Hitleris visai ne juokais galvo
ja apie Vąkarinio Pusrutulio 
paėmimą. Sakysime, visose A- 
merįkos respublikose knibždėte 
kpibžda nacių agentai. Jų išlai
kymu) ir propagandai, kųrįą jįe 
čįa y ėda, Ęęrįynas išleidžia šim
tus milionų dolerių kasmet. Ku
riuo gį iįksju Vokietį jos vąfdžia 
tai daj’o?

Už APSIAUSTO PASIU
VIMĄ — 185 RUBLIAI

Antrad., gegužės 27, 1941

Buvo daug visokių spėliojimų apie Vichy valdžios 
įgaliotinį franeuzų kolonijose Afrikoje, gen. Maksimą 
Weygandą, bet šiomis dieųomis jisai pasakė viešai, koks 
jo nusistatymas.

Atvykęs į franeuziškąjį Mopocco, gen. Weygand su
šaukė įtakingesniuosius žmones mieste Fez ir jiems pa
reiškė:

“Visi franeuzai, kuriems rupi kontinento Fran-> 
euzijos ateitis, lygiai kaip ir impepjj^, priyalo vien
balsiai pritarti tiems bendradarbiavimo principams, 
kuriuos nustatė mašaląs.”
Maršalas P.etain, kaip žinęma, nutarė “bendradar

biauti” su naciška Vokietiją, kuri nori užkarti visai Eu-: 
ropzai savo “naująją tvarką'”. Tikrumoje šig “bendr^dar-' 
biavimas” reiškia pasidavimą Hitlerio diktatūrai.

Už pasidavimą naciams, vadinasi, stoja ir gen. įyeyr 
gand. Tas jo pareiškimas lįeikš skaudų nusivylimu Ąng-į 
lijos ir Amerikos diplomatąms, kurie tikėjosi, k.ąd ibųvu-; 
sis Francuzijos karo vadas “sukij^” prieš pitl^rį.

Bet žmonės, kurie pažįsta gep. Weygąųdą įš ^enįąu,: 
nesistebi. Jisai buvo žinomas, kaipo fašizmo šąįinnik&s-; 
Dar prieš karą jisai buvo įveltas į slaptos “Coįų^oid^jį-] 
organizacijos sąmokslą prieš respubliką. jPpflicįją užtiko 
didelius tų sąmokslininkų ginklų sandėlius ir Jjuv.o pra
dėjusį areštuoti sąmokslo lyderius. Kuęmet paąįškeįįo, 

• kad tos slaptos organizacijos siūlai į ąųkštasias ar
mijos sferas, tai byla prieš sąmoksjjninkus buvo “numar 
rinta”. ' _.... V’

Tačiau Francuzijos valdžia pasiuntė generolą W]ey-; 
gandą į Afriką organizuoti kolonijų armijas, bijocįjąm^ 
laikyti jį Paryžiuje.

Jį paršaukė iš Afrikos premjeras ReynaucĮ, kuomet 
vokiečiai prasilaužė per Francuzijos tvirtovių liniją ir 
apsupo sąjungininkų jėgas Flandrijoje, ^en. Weygand 
buvo paskirtas vyriausiuoju karo vądu, vietpje gen. Ga-S 
melin’o. Tuo pačiu laiku premjeras Reynaųd pakvietė 
senį maršalą P.etainą grįsti iš Ispanijos, kur ji$ąi buvp 
Francuzijos ambasadorius prie diktątorįąųs Franco val
džios, ir pasiūlė jam vice-premjero vietą. Maršalas Pe- 
tainas buvo to diktatoriaus jgeras draugas 
šistas. i

. Re^rąį p.ąėm«, 
^rąi iy esaų> paten-' 

kinti. Be to, esam apsaugoti 
ųuo priedų galingosios Rau- 
(įępjųsįųs Aripijųs.

“Pąs .eįų.ą gąpdai, buk 
Amerikoje gyvenantieji, ki
taip sąkųnt, artimieji gimi
nės, gaįe.§ pasiimti savo arti
mus gimines — šeimas (kal
bama apie liefuyius). Ar šios 
žinios yra pamatuotos ar ne, 
aš nežinau. Todėl, noriu pa
klausti pas tėvelį, ar pas jus 
ten kalbama ar ne, prašau 
parašyti apie tai...”

PACIFIZMAS, IZOLIA- 
CIONIZMAS IR NA

CIZMAS

Įvairios grupės žmonių, kurie 
yra priešingi Anglijos rėmimui, 
susitarė šaukti šios savaitės pa
baigoje bendrą “Keep America 
out 6f WarV kongresą Wash- 
ingtone. Tarpe kongreso rėmė
jų matome įvairios rųšies ele
mentus, pradedant Normano 
Thomąso krypties socialistais ir 
baigiant naciškos1 Vokietijos 
simpatizatoriais ir Stalino ro
jaus garbintojais. Vidurį tarpe 
šitų dviejų kraštutinių sparnų 
sudaro įvairių spalvų liberalai, 
konservatoriai ir aiškus atžagar 
reiviai.

Tarpe “prieš-karinio” kon
greso kalbėtojų yra garsinami 
John T. Flynh, senatorius Bur- 
-ton K. AVheeler, senatorius Ge- 
rald P. Nye — iš “America 
Fų:ąt”, $§jyąĮd parrison yiJI- 
ard, senatorius Charles W. JP“ 
bey ir k. /

_ . . .k _ . . .

Kauniškės “Tarybų Lietuvos” 
š. m. kovo 29’d. numeryje yra 
įdėtas Skaitytojų Balsuose 
straipsnelis, kuriame sakoma:

“Royo 15* d. -profsąjungos 
nąrys P. S, nuėjo į artelę 
‘Mąda’ (Šiauliuose) atsįimti 
apsiausto. Ten iš jo už pasiu
vimą buvo .pareikalauta 185 
rub.l., tačiau P, S. nesutiko 
šio.s sumos mokėti, aišldnda- 
mąsis, kad privaįo^nam nuta
rime nurodyta, kad pirmos 
rųįąes siuvėjai gali už apsiau
sto pąsiuvimą imti nedau- turi šalti, kuomet jo apsiaustas 
giąų, kaip 120 rbl. Jam buvo] guji spintoje.

atsakyta, kad artelėms šis nu
tarimas netaikomas. Per 
pręfsąjungą buvo atsiklaus
ta vykdomojo komiteto, ar 
artelėms nutarime nurodytos 
normos netaikomos. Gautas 
oficialus pranešimas, kad ar
telėms nutarime nurodytos 
normos taikomos ir už nusi
žengimą artelė gali būti trau
kiama atsakomybėn, tačiau 
artelė tvirtina savo ir P. S. 
apsiaustas liko gulėti artelėsi 
spintoje, kol. . . vykdomasis 
komitetas baigs ginčus su ar-

' lėle ‘Mada’ dėl išleistojo nu
tarimo vykdymo. Pąnašių 
nusiskundimų buvo ir dau
giau.”
Maxtotę: vien tik už apsiausto] 

(palto) pasįųyįmą reikalauja’ 
J85 rublius, p kur medžiaga L proga kalbėję finansų į<o- 
gelumbė, pajųuša.ląjs ir t.t.? Tuo] ’ 
tarpu yi$ųtįniškas darbininko' 
uždarbiu tarybinėje Lietuvoje 
dabar yya apie 250 rublių per 
mėnesį. Taigi darbininkas turi 
dirbti kokius tris mėnesius, jei 
nę ilgiau, ikį jisai užsidirbs pi
nigų tik ąpsįąųstui nusipirkti!

Įš to .strąįp?nęlįo, l>e to, ma
tome, kokią biurokratiška ne" 
tvayką įsigalėjo boląeyikų oku
puotoje Lietuvoje. Viena įstai
ga nutaria, kita įstaigą to pu- 
taripio nepaiso — q žmogus

KAS DABAR DEDASI LIETUVOJE
OKUPUOTOSIOS LIETUVOS BIUDŽETAS
Kaune buvo susirinkęs su-1 

klastotasis “liaudies seimas”, 
vėlįau pasivadinęs okupuotosios 
Ljątuyos aukščiausią taryba.! 
$įąme soviete buvo priimtas pa
vergtosios Lietuvos biudžetas] 
836 niilięnų rublių sumai paja-1 
ųių jr išlaidų. Biudžeto prieini-]

mokestį”. 120 lųilionų rub'.ių 
Lietuvos gyventojai turės sudė
ti įvairiais mokesčiais ir rink
liavomis. Be šių sumų, visos res
publikos apimtyje, gyventojai 
,dar turės sudėti net 256.7 mi-

SĮ. Miščįk.as-žiemys

Jo kišenėje visa Bolivija.,.
(Bus daugiau)

Ryklių yra ne tik juroje, pa
našių ryklių yra ir žemėje, tik 
jie vądinasi akcionieriais, mo- 
nopolizmo šalininkais, papras
tais žodžiais tariant — ekono
mikos erkės...

Erkės pajuto grobį ir tuojau, 
lyg vorai . pradėjo, mėgsti apie 
Simoną tiilklą, kad galėtų auką 
su jo visais turtais pasigriebti...

Vieną gi-ažią dieną pas Sinąo-i 
ną atvyko* svetimtautis, pasiyą- 
dinęs agentu . kažkokios New 
Yorko firmos — Guggenheįm, 
kuri pasišovė nupirkti jo kasy
klą, kuri, girdi, nors tiek ne-'

mįsąras “draugas” J. Vaišnora. 
Šis vaikinąs, okupąptų pagalbą 
pąsįdąręs ne tik fiųansų komi
saru, bet ir komisarų tarybos 
pirminiplio pavaduotojų, per
skaitė ilgą kalbą, surašytą įvai
rių “tovariščių”, kurie sudaro 
jo štabą. Butų per gąjĮą ir Įni
ko, ir vietos plačiau ątpasąkoli 
tą demagogiją, kurią peysunkta 

I šio naujai iškepto “ekonomis
to” kalbą. Sustosime ties kai 
kuriais hudiųgesniais jo posa
kiais.

J. Vaišnora ilgai išvadžiojo, 
įrodinėdamas, kad anksčiau pi
nigai buvę išspaudžiami iš “dar
bo liaudies”. Bolševikams, pa
gal jų frazeolęgiją, išnaikinus 
visiems ląikams “kapitalistus ir 
išnaudotojus”, dabar nieko kito 
nebelieka, kajp spausti tą pačią 

I “darbo liaudį”, nes iš ko nors

vusių sayivaĮdybių) mokesčiais 
Belyginus su nepriklausomo 
Lįejuvo.s pejriod.ų, dajjaf juokės-

meriką naujoms deryboms.
Simonas jau žinojo ką šios 

derybos jam teikia ir todėl ya-lre^ gi “pinigU8‘7urink£i. Pa-1 
žiavo kaip busimas milijonje- teiktiejj skaičiai geriausiai įro- 
rius nors ir be žmonos. Tai jąu do> kad dabar ta darbo iiaudis ’ 
nebuvo pasirašymas naujo kon- tikrai bus okupantų negailes- 
traklo, o jei taip butų buvę ga- tingai spaudžiama. Iš bendros 
Įima pavadinti, tai sunku butų biudžeto sumos net 35.3% su- 
buvę pasakyti kas kontraktą I daro valstybinių įmonių pelnas, 
pasira.šo: Simonas Patine ar vi- t.' y. ]ygiai 294.5 milionus rub- 
si kiti kapitalistai, nes sulig bų Įmonių “pelną” sudės Lie- 
naujoms deryboms, kurios lai- tuvos gyventojai, nes visa pra- 
iningai užsibaigė šiaurės Ame- monč ir prekyba suvalstybinta, 
rikoje, buvo sukurta nauja ak- tad žmonės turės tuos milionus 
cine bendrovė pavadinta: "Pa- sukrauti. Ęet “pelno” dar neuž'- 
tino Mine and Enterprises Coli- tėnka. 32,1% arba 101.7 mil. 
solidates”, kuri įteikė Simonui rublių valdžia iš tų pačių įmo
ne pinigus, bet dargi 51% visų nių paims “apyvartos mokes- 
akcijų, kas reiškė visiškų savų &o” pavidalu. Tad išeina, jog

ląiįcr.aščiąm,s 10 
pacifistų kongreso sun^apyb?" 
jai, yrą yedama agitacija 
prieš konvojus ir bendrai prieš.; 
Roosevelto administracijos to-: 
•kius žingsnius, kurie didina pa-i 
y,9jų, kad Jungtines Valstybės 
bus “^Itos” į karą- Viename 
st^ąįpsnyje sakomą:

/‘Tįp, kurįe yrą užsispyrę' 
UpĮpjtį Jungines yąlsjtybes .į, 
dabartinę Europos skerdynę^ 
įro^ipėja, kad, jeigu Hitleris 
Įąimės, tai jisai rųo^šįs pąįm-- 
=ti pietų Ameriką,
Valstybes ir Kanadą. Tai yra! 
^enas, senas ųpgųmėpįas, 
patą ųrgumep/tas buvo varto- 
jąmas per Pąsąųlię Karų,..” ]
Mums neteko pereitojo pų-’ 

šaulio kuro metu girdėti, kad: 
bent kiejk plačiau butų buvusi 
skelbiama miy^, jpgeį Vękį^ 
bijos Įtiįįzeris pįanuųįą pąiiųfį. 
Pietų Ameriką .įi^ą ^įąufe 
mėriką. ’

Tačiau pašantį, pygųr 
mentus “senas’-*, tai iš viso ną; 

,r# Mtika- Reiki?''jg&a&rO B., 
gumenįto klai^įtįįjtynjg, 
cioiiistai to nępąrp.db, tųn tftr-

>
i

dargi pusę.jpilijono dolerių... :
Išgirdęs žadamą sumą, Simo-, 

nas atsiduso: per du metu jp] 
kapitalas iš 195 pesų, kukiuos 
sumokėjo krautuvei ir 300 pe- 
au ką b.uy.Q .pa,sk9liųę§ pas žipo-. 
nos dč(Ję, virto puse piilijępo 
ųr ue bet xįoleriy, dėklės 
Samų $oįerių!...
. Ro .dyįeįų metų gyveųimo .at-, 
Sisjtyrėlio gyveniniu, pų dviejų 
metų .ąunlįiaų^ darbo ir dar vdi- 
dcsni.ų rūpesčių, visgi tai buvo 
suma, kurios negali imi bet kur

Simonas jau /norėjo parduoti 
įstota yJsUS ^e^ąĮĮonuiųųs, 
kuriuos turi su gelžkelio stoty-' 
ję vąg.ppų gą,vhne ir t.t., bet jo 
ŽĮiųoųa ųžprųtestavo ir pasišau
kus jį nuošaliai pareiškė, jog jei 
šis ponaitis, dargi iš šiaurės Ą- 
merikos atkeliavęs, siūlo pusę, 
milijono, kasykla turi būti vej?- 
tp bent .pcpk^lika milijonų...

Simonas 'pagalvojo, jog jo 
žmųnpĮei jąu per daug optimis-. 
tį.škai pąypijęe kąlnų oras, bet 
visgi turėdamas komersanto 
gyslelę, lųi^rė, jųg šitokis biz-, 
nis nepabėgs ir .gali priveisti 
p.irkįką pąl^ųktį, (nes niekuomet 
.plakikas nesiūlo paskutinę kai
ną.

ąĮ^isąkė parduoti ir 
pųtp^ė jpąts išnaudoti kasyklą/ 
kuiP msčįąv, '

Minėtai firmai buvo sunku su 
STO9PU ^įkurnųti, nes reta' 
kasykla -teteikė fiQ% gryno aįla-. 
V9 F metl* Dergž-J

Ji. sukirsti, pa-, 
kyieįū į šiaurės Ą-

kasyklų ir busimų nuosavybę, 
be to, kompanija čia pat įteikė 
Simonui 50 milijonų dolerių pi
nigais.

105 pesai virto jau dešimti
mis milijonų ir ne pesų, bet do

iš Lietuvos gyventojų bus lupa
mos dvi odos: suvalstybintos i- 
monės ims ne tik “pelną”, bet 
ir už kiekvieną pagamintą ar 
parduotą prekę dar “apyvartos

------------------------ ; '--------------- •_..... • ’ ’ ----------------- SP”

^ętr.ųkys, ip Weygj.ndas ^.vo rą^i-
kas visą galią, pasidavė vpkiečigims ir pąąędi^o premje
rą Reynaiid j'kalėjimą! Visai natuj^Jy, k#d tuqdu fašję-

nu 4 v i*

Lyg to jam nepakaktų, jis 
apleidęs jau kaip milijonierių? 
Šiaurės Ameriką, iškeliavo į Eu
ropą ieškodamas to pat, ko ieš
kojo kiti, kuomet jam siūlė už 
kasyklą tik pusę milijono ir dąr 
sakė, kad ji to neyerta.

Kuęmpt jis grįžo ątgal Boli- 
vijon jąu ne į savų bakūžę kal
nuose ąrti kasyklų, galėjo pasi
girti, kad tarp jo pažįstąmų įr 
ąkcįo^nięrių buyo ne kąžkoki ry- 
kpąi, kokių jis pąts virty, Į)ėt 
dargi “mėlyųoįo” krąujo as
mens, kaip Holąndijos karalie
nė NVilhehnina, kuri turėję di 

rdeles ka.sykįas aląyų Bųrnep sa
loje ir prisidėjo prie Sjmono ak- 
.cįpės bendrpvės, kad galįrha bu 
tų pakelti kaiųą ąukurųs savo
tišką pasaujio alavo monopolį, 
kurio vardas fouvp Siiųonę pa
vardė.,..

Ir kuojnet jis parvyko ajgal 
Bolivijon, jis peiškentė neparą- 
šęs La Pąz kraųt.uyei, kąri jį 
ątstąt.e dęj priėmimo kasyklų? 
nųęsavybęs dokumentų, vįejoų 
skęlos sumoje 1.95 pesai. Jis pa
siuntė. gan trųippą laišką, .pą- 
kląų?ė yięn ar yęrtą buvę ką- 
sykla .tos surųy? ij pąsirašę: 
“Jūsų .ątstatytas jįarąąuįojas — 
Simonas Ratilio”.

Ąnęt jo pačio žędžių, tai bu- 
yę Įaįijningiaųsia jo gyveninio 
yaĮąnda,.,

sĄr yiją kas pors saldžiau ųž 
kersįą?..

IR.
Rot saldyk, skaitytojau, kaįą 

žpiogųs patenkintas?- Kai kas 
Slelpsi, jęg |įgįs feikąis, jąu

skaitąnt senovę, atsiranda be
dievių žmonių, kurie nori būti 
garbinami žemėje kaip dievai 
(Stalinas, Hitleris, Mussolinis), 
bet juk žmogus nepasotina
mas...

Kuris daug valgo, Lietuvoje 
vadinamas vienžarniu arkliu 
(tokių žmonių anatominiai taip 
pat yra, kada nors apie juos 
pakalbėsime), gi žmonės pasie
kusius šiokios tokios laimės 
reiktų pavadinti vienraukšliais 
žmonėmis, jei žmogaus prota
vimo pamatau reikia padėti 
raukšlių gausumui jo smegeny
se...

Tokiu buvo ir Simonas Pati
no (arba Ratinio, jei redakci
joje nėra “n” raidės su brukš- 
ueliu, kuris ispanų kalboje reiš
kią ^ųminkštinim?, kuriam mes 
įįetuyiai vąrtojąnie “i” rąidę, gi 
^ąkąrĮįiiii musų okupaųtaj taip 
vadinama “miachki znak”, kurį 
tuojau turės išmokti ir okupuo
tos Lietuvos pavaldiniai vartoti 
iš Stalino ipalonės ir jo garbei).

Jam nepakako milijonų, jis 
ųorėjo būtį dar diplomatu, njes 
tik tuo keliu galima padidinti 
pelną.

pirmas jo $pgsiįds buvo labai 
“patrįotiška.s”, dąrgi per daug 
“pąjriotiškąs”, jei žiuręsįnje iš 
pavii^iaįi.s.'.. ' ' '

Kuomet Bolivijos valstybės 
bąjan^s J 920 ųietais užsibaigė 
po ilgų .sYflirstjųiių visgi defici
tu ir nepaprastu deficitu, buvo 

> uždėtą tąn> tjkrąs mokestis ųž; 
pelną, arba progresyvus mokės-, 
tis. •

daugiau!
Bet tai dar 11c viskas. Tenka 

ątsimbiti, kąd muitai, pajamos 
už geležinkelius, vaųcfcns ke
lius, paštą, telefoną, telegrafą ir 
kt., kųrios anksčiau sudaryda
vo stambiausią pajamų dalį, da
bar tiesiogiai išjrenkami Masko- 
lijos ir eina į jus iždą. Tokiu 
budu Lietuvos gyventojai dar 
šimtus milionų turės
mokėti tįesiąį 9įmpą^ųiei Mas- 
kolijos valdžiai!

Toliau “draugas” Vaišnora 
pavarė pigią deiųagogiją, kalbė
damas, kaj valstybiniam apa
ratui išlaikyti dabar esą skiria
ma tiktai 11%, o nepriklauso
mos Lietuvos laikais adminis
tracijos aparatui išlaikyti eida
vę net trečdalis visų pajamų. 
Kokią vertę galima teikti šiai 
demagogijai, priminsime, kad 
dabar yra lygiai septyniais ko
misariatais daugiau, negu buvo 
ministerijų anksčiau. O kur dar 

ivisi komitetai, trestai, valdybos 
ir t.t. ir t.t.! Arba visi tie nau
jieji tarnautojai dirba veltui, 
arba “draugas” Vaišnora užsi
ima juodąja magija, taip ope
ruodamas skaičiais, kaip tai 
rųįkalauįa bpįšcvikinė demago
gija.. Skaitytojas pats atsakymą 
žino. Griausmingais plojimais 
buvęs palydėtas paskutinis Vai- 

Išnoros žodis: “Vadovaujant vi
so pasaulio darbo žmonių va
dui draugui Stalinui, ženkime 
pirmyn į naujus ūkinius ir kul- 
turinius laimėjimus.” Mes visi 

'žinome, joi visur ten, kur mini
mas Stalino vardas, tėra skur
das, purvas ir hadas! Tais ke
liais vedami ir nelaimingosios 
Lietuvos gyventojai. Tačiau 
tenka paabejoti, ar “draugas” 
Vaišnora komisaro kėdėje su
silauks 1941 metų pabaigos...

Važiavo Namo Iš 
Vaišių, Užmušė 
Vieną Jų Dalyvį
Keista Automobilio Nelaime

metų Jlarold Ziebell, 
72nd Ct., Suinmit, daly- 
išleistuvių vaišėse, ku- 

vienam

5410 
vavo 
rios buvo surengtos 
draugui, išeinančiam į armi
ją-

Važiuojant namo, prie 63rd 
ir Rutherford, jo automobilis 
susikūlė su kita mašina. Ant
roji apvirto. Jos vairuotojas 
buvo užmuštas.

Pasirodė, kad tai buvo irgi 
28 metų Robert Enderlin, 8517 
Norniandy ayenue, kuris pus- 
yaląudį prieš tai, kartu su Zie- 
bell’iu linksminosi tose pačio
se veiščse.

Kitos Atidos.
Automobilių nelaimėse va

kar ir užvakar naktį buvo už
mušti dar Šie žmonės:

71 metų Sarali Reed, 8Q00 
Langley avenye;

60 melų Charles įerzino, 
4622 Lęxingtoi) ąvenue;

60 m. Edtoard Thondon, 
3|13 So. Justine Street.
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R. Blaumania.

Mirties šešėly
(Tęsinys)

—Kodėl ? Laikykis verčiau 
savo šeimininkų, Daldos ir Ja
nio.

—Ne, man Čia geriau ...
—Kaip nori.
Vaikinas stipriau suspaudė 

Birkenbaumo ranką ir taip jie 
stovėjo greta, kartu su kitais 
besidairydami aplink, sekdami, 
kur atskils koks ledo luitas.

Kai čia opusis braškėjimas 
pasikartojo, Birkenbaumas ne
jučiom apkabino Karleno kak
lą. Jis jautė palankumą tam 
vaikinui, kurs kaip tik jį buvo 
pasirinkęs savo artimiausiu 
vargo draugu.

—Širdis dreba? — paklausė 
Birkenhaumas, pusiau juokau
damas.

—Ne. Man tik taip ... aš ne
žinau ... Širdį spaudžia ... aš

:• AR ŽINOTE KĄ ;i
■: RAŠO . :■
i “KELEIVIS”

Ar žinai, kodėl vieni jį gi- ■!
■■ ria, kiti keikia, bet visi mėgs- J' 
Jį ta jį skaityti?
S; Net kunigai pasislėpę jį
Jį studijuoja, nors savo parapi- «J 

jonims draudžia jį į rankas 5 
į paimti. C
S > “Keleivį’/ žmonės mėgsta Jį 
■J dėl to, kad jis niekam nepa- «J 
į taikauja ir nesibijo teisybę 
į skelbti. ij
į įmonių mulkintojus ir ap- Ji 
Į gavikus jisai lupa be jokio «J 
Jį pasigailėjimo. Jį

Jį Be to, jame rasi visokių pa- «J 
!■ tarimų, pamokinimų, gražių 5 
■į eilių, įdomių paveikslų ir ži- < 
į nių iš viso pasaulio. 5
■" Kainuoja tik $2.00 metams. «į 
■" Adresas t;oj<s: !'

I “KELEIVIS” §
< 253 Broadway, , Į:
j: SO. BOSTON, mass..

nenoriu bukštajųlj.., š&R&ų,, 
vistiek, kas bus tas ... bet ple
ko!

Abi smulkios raukšlės, kurios 
vaikino rausvame, liesame vei
de nuo nosies pro burnos kam
pus ėjo žemyn ir jį sendino, pa
sidarė labai gilios.

Geroką mirksnį patylėjęs, jis 
paklausė:

—O tu?
• —Ką?

—Kaip tu jautiesi?
—Aš? Nekaip. Nieko gero 

nėra ... Jėga čją ųįęjkę n^pą^ą- 
rysi, — bernas, lyg atsiprašyda
mas, pridūrė.

—Ir ką tu manai, kaip visa 
tai baigsis?

—Ką čia žinosi... girdėjai, 
ką sake Grintąlis. Tris, keturias 
dienas.

—Taip, bet ar tu tiki tuo?
—Vis dėlto yra vilties išsigel

bėti. Gal kokį laivą sutiksim.
—O jei nesutiksim?
—Tada ... na, tada pats su

pranti kas bus.
Vaikinas nutilo, čia galėjo 

būti kalba tiktai apie išsigelbė
jimą ar galą, bet jo širdis troš
ko dar kažkokios trečios išei
ties, kažko nežinomo, nenuma- 
tęmo, gal stebuklo, nes pra
žystančiai gyvybei mirtis yra 
kažkas nesuprantama.

Ledo plaustas slinko toliau, 
jura šniokštė ir pradėjo laužy
ti jo kraštus. Luitas po luito at
skilo, plaukė sykiu ir trynėsi į 
didžiąją lytį. Staiga tarp žvejų, 
kurie stovėjo dviem būriais, pa
sirodė siauras pilkai žalsvas 
plyšys, plito, augo ir atskyrė 
abu Gubukus, $t,urrį ir Skapą- 
ną nuo kitų draugų. Iš abiejų 
pusių pasigirdo šukavimai, im
ta ,mosuoti rankom, lyg paju
dintam skruzdėlyne žmonės bė
giojo vienos ir antros ledo ly
ties kraštais., Senasis Cubukas, 
tur būt, norėjo šokti į vandenį,,

nes sūnūs su juo/kovojo ir jį 
laikė. Atstuipas tarp abiejų ly
čių augo ir jau nebegalėjo ma
nyti apie perplaukimą iš vienos 
i MM

—Tie jau žuvę, — tarė Grin- 
talis. — Be kąsnelio valgio. Gai
lą tę ^kąpąno... J vidurį ! jLą? 
biau į vidurį! Ir laikykųnės vj- 
si drauge.

Tylėdąmąs Relaiųiipgųjų pū
relis ątsąrgiai ęjo pjrmyn. Su
stoję jie ilgą Įąiką įiepamiom a- 
kim žiurėjo į debesis, sekė ne
rimstantį J)aųgų jųdėjiiną ir 
klausėsi ją jau priprasto ūže
sio. Papiąžų vienodųnję 
jų išgąstis vėl atlyžo ir jie pra
dėjo vienas kitą kalbinti.

—£as Skapanąs, — tarė 
,lis i Guldą, savo levą, 
likrai gaila jo. Vos tik penki, 
mėnesiai kaip vedęs.

Senis atsiduso.
—To senojo Cųbuko ... ne-: 

verta gailėtis. Jam jau vistiek 
laikas. Ir Lucjžio taip pat. Nie
ko gero iš jo negalėjo išeiti.. . 
Bet Sturis, toks taupus, doras 
žmogus . .. visą amžių ... o da
bar . . .

Senasis Dalda nieko nesakė. 
Ką čia apie kito nelaimę kalbė
ti, kai patiems tas pats jau ant 
nosįes. Jis žiurėjo į sūnų ir jo 
lupos trukčiojo.

—Močia sakė šįvakar lauk
sianti mus su šutintais kopūs
tais, — kalbėjo jis. — Bet da
bar ji, tur būt, jau žino .. .

Jęnas pamojo galva. Tėvas 
sumirksėjo akim ir vieną už
spaudė smilium, bet jis vis dėl
to negalėjo sulaikyti poros aša
rų, kurios nuriedėjusios dingo 
jo baltojoj barzdoj.

—Jąip, dabęr jau žiu o,—pa
kartojo jis. — Ką dabar ji be
sako, kai mudu abu ... Nejau 
galėjai likti namie. Apie save 
aš nieko nekalbu ... ir ji taip 
pat... Bet apie tave ... tu jai 
buvai...

Jo patinusius akys vėl ėmė 
mirksėti ir jo šnervės drebėjo.

Janis sukando lupas. Niekus 
lųus tąip ųęįškęlia ir kartu ne
sujaudina, kaip kitų rūpestis 
musų Jikįm.u. ' '' “

—Ak, — jis vos ištarė, — ne-

CRĄNE COAL COMPANY 
5332 So. p>ng Avenue 

TeJefęųas FORTSMQU'rjĮ 9pŽ2 
PGGAHONTAS Mįne Bud iš geriausių 

| mainų, dąug jdĮvlkię išimta >7.80 
Perkant 5 tonus ar daugiau.

Smulkesni Yra Daug Pigesni
• Sales /£ax ekstra.
BLACK BAND LUMP 59.75

JsLr,1, 'i

BUICK SALES
• 4F* * 4

vienintele lietuviu ęujcjuo ąc^entjurą

NAUJA VIETA:

907 West 35th Street, Chicago
Telefonas: LAFAYETTE 2022 • Rez. Jei. VJCTORY 2499

T

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di
džiausia lietuvių organizacija. Tai lietuvių 
apdraudos tvirtovė Amerikoje. Tai lietuvių 
brolybės fpaternalė organizacija. SLA trokšta 
dar daugiau gerų lietuvių Suvienyti broliš
kais ryšiais vienon didjėlėn ir gražion šeimy- 
non. Dabar eina SLA. Pažangos ygjpš nau
jiems nariams priimttl ' r

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU 
AMERIKOJE

307 W ėst 30th Street, New York, N. Y.

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

Dąbar visose lietuvių kolopijęse darbuojasi šimtai SLA. orga
nizatorių. Kai vienas tų organizatorių ająilaųfcys į jąsu paąiųs, pa
klausykite jo patarimo—prisirpšykįte, prįę Susivienijimą su yjsa 
savo šeimyna. , . ...

sisielok taip, gal dar laimingai 
krantą pasieksim.

—Taip, taip, kaip ir tie devy
ni, ar dešimts . . . aną sykį. Ir 
musų vos dešimts beliko.

Vakarop Grintąlis sušaukė 
draugus ir klausė, ar jie neno
ri valgyti? Jis kalbėjo vėl tuo 
pačiu drąsiu balsu, kaip ir vi
sada, ir žvejų' nuvargusios šir
dys atsigayo, pąjaųtusios kalbė
tojui dėkingumą- Skrąstinis vi
sų vardu atsakė, kad norėti tai 
norėtų, bei ką gi valgysi, jęi 
žyvyą (Įąr galios, o ąrkliai gyvi.

—Bandysim kaip nors žuvis 
vąJgyjL —* ~
k^tUo perą, yi^sim jąs mapo

EPLirėj.
—prijuostėj Jiųtų gejriąu, — 

patapė Zyįis.
—Ar tavo nędęgutuota? — 

pasitęirąvo •Grintąlįs.
—Žiųomą!

Tai tęųką virti kPPVrej. Sy- 
skaldykit .viepęs roges ir par(ų- 
pinkįt sjnųikąųs ledo. z

Kol tįe nurodymai buvo vyk
domi, Grintąlis priėjo prie ZąJ- 
gos, kurs, rankąs atrėmęs į ke- 
liągajius, sėdėjo ant rogių kra
što.

—Ątidepk vežimą! — tarė
žvejas.

Bet Zalga neklausė. Jis ištie
sė rąnkas į, abi puses, lyg norė
damas apgiųti savo vežimą. 7

—Atidenk tas žuvis! — dar 
kartą sušuko Grintąlis ir rūs
čiai suraukė antakius.

Zalga alpėm rankom pradė
jo grabaliotis po vežimo viršų, 
jo žando apatinė raukšlėta oda 
traukėsi ir smakras pasidarė be- 

1 veik si^iajjus. Jį$ kažką p-i’O 
dantis lųųr/pėjų ir Grintąlis už
girdo ,tiį< paskutinius žpdži^ųs 
“reikėtų dėl atlyginimo susitąr- 
K................................

Rusvai rudąs stipruolio žvej’o 
veidas lyg liepsna nukaito.

—Ar tū beprotis! —- sų$,uk° 
jis. — Nori juros vandens atsi-

gerti, ar ką?! Šalin nuo veži
mo ! ,

Zalga atsikėlė ir pamažu pa- 
sj traukė už savo arelio.

Grintąlis atidengė vežimą, 
parinko kiekvienam po dvi vie
nodo didumo žuvis ir pradėjo

Su dideliu vargų užkurus ug
nį, Grintąlio kepurę už dviejų 
įvertų virvučių ąįsąrgiąi pąĮąi- 
ki,u§ ąnt liepsnos, įe4ąs< Įš'tjrpp. 
Paskui į vandenį įdėjo žuvis ir 
“katilą” ųuleido žemiau.

Kai pirmasis katilas pusiau 
UŽviĮrė, užkąįtė kjlą ir įrečįą,; 
įcol ąpš,yį;ino vi^aą žpvįs. Vj^ai, 
išvirti jų negalėjo, nes reikėjo

Paskui žuvis jaskirstė.
Padėkoti vistiek reikia • • 

tų po tokio valgio niekas nelai
žys.

Žvejai bandė valgyti, nors 
žuvių skonis buvo šlykštus. Tai 
buvo prakaito ir kartaus juros 
vandens skonis, o be to, jos bu
vo p.usiąu žalios. Tjktai Ęirken- 
baumąs sąyąsįas suvalgė.

—Aš visada galėjau pasigir
ti <— mano pilvas lyg krepšys,
— tikino jis. — Galiu nors ak
menis ryti.

—Kai vanduo į gerklę lenda, 
reikia mokytis plaukti, kai ba
dąs mus prispirs, išmoksim val
gyti. — tarė Gi ntai s, kišda
mas savo žuvis į kišenę. — Nie
kę žemėn neiųesim.

—Aš turiu dar truputį duo- 
pos nuo pusryčių, — šnabždėjo 
Dalda, prisilenkęs prie savo sū
naus, — pasįtrąuksįm kiek į ša
lį, aš tau duosiu.

—O tu pąts?
—Aš ... galiu pąjkeptėti.
—Valgyk pats, tėve.
—-Ne, ne, aš žjnau, tu nori... 

jaunam daugiau ... — ir jis 
nutempė Janį nuo kilų, spaus
damas jam į ranką pusriekę 
juodos duonos.

Bet Janis''jos neėmė.
—Valgyk sau pats, — jis ta

rė ir grįžo atgal pas draugus.
Temstant .Grintąlis liepė pa

sukti tuščias roges taip, kad vė
jas butų iš'šono ir žvejai, nu
gara į nugarą, susėdo' į jas. 
Taip jie rengėsi praleisti naktį.

Sutemo. Dangui nebuvo nė 
vienos žvaigždės, putė žvarbus 
vėjas, ir j d ra" kauke ir kriokė 
aplink. ,

Nė viena akis neužsimerkė. 
Jie visi žvelgė į tirštąją tamsą 
kuri lyg švinas slėgė jų pečius.

-^Ak, kaip ąš noriu .valgyti!
— Karlanąs šnabždėjo Birken- 
baumui. — Kad nors tos žuvys 
nebūtų tokios šlykščios.

—Ką padarysi, — atsakė ber
nas.

Ilgai patylėjus, jis. išgirdo 
vaikiną skausmingai atsidus- 
tant.

—-Kas tau? — abuojai pa
klausė jis. .*

—Valgyti noriu, — šnabždėjo' 
vaikinas.

Birkenbaumas pasėdėjo aki- 
njįirį<ę. •Jąul^šĮlęlėj'jęs rgn-ką^ pęi 
l^eįį, jis .siąiga atsistojo, pąkel-> 
 .. _____ t 
BMlfH ___ .—į ry.'J J_____ '

1W<M’ $ąles
Tęųy įPjet Motęr Sales, 6617 

Sfę. A^estepu Avę., tol. Pro- 
spect 3166, užtikriną, kad čia’ 
yįr.a parduodami antęnio^ilįai, 
sų įūrjais pirkėjams 
vę^go. Parduodamais š.įpj 
tęi^ęj /ąLutomob ii i ais gadiinę 
p^Ąai yąsU^ė’ti.

Pęsįrįųįqpias automobilių’ 
djįdejls. Kęsuos prįebiąmos. 
Duodamos garantijos.
"P^inkti gąJĮma iš daugiau 

nei 150 vartotų mašinų. Maši
nos perėjusios meistro inspek
ciją, sutvarkytos ir atrodo 
kaip naujos. O jų kainos —, 
nuo $25 iki $725.

Lengvi išmokėjimai. Jūsų 
mašina priimama mainais.

Taigi, norėdami pirkti nau
ją Pontiac arba vartotą maši
ną, turėkite omenej Tony Piet 
Motor Sales, 6617 So. Western 
Avė., tel. įProspect 3166.

damas ir yąikiną. Jis nuvedė jį 
kęĮetą žingsnių nuo rogių, įš- 
ti?aubiė kažką iš ųžan^jo .ir įki
šę Karlenui į rank^.

—Gerk! — liepė jis, ir vaiki
nas, atidaręs bdnką, išgėrė.'

—Bet niekam nesakyk, — 
pej;spęjn Bir^bU.auws, atim
damas bonką. — Q dabar ban
dyk užkąsti.

Jie grįžę ątgęl rogių, ir 
nors ir pąsįšlykštėda- 

mas, vis dėlto suvalgė žuvis.
Jjlgą Įail^ą niekas nepajudėjo;

hnge žygį, jurą 
šnįękštė, lejjąs ir vėjas
pęšė ant ledo lytįę§ sųraus van
dens .kvapą.

ĘirkęnUąW.ę, .ąr tų miegi ?
—Ne.
—A$ trppęįį ;ąpt kelių 

atsigulsiu.
—Gulkis.
Karlenas padėjo rankas Bir- 

kenba.umui ant kelių ir užsigu
lė ant jų. Greit bernas pajuto 
kaip šaltos vaikino rankos. Jis 
numovę pirštinę ir suėmė į sa
vo šiltą, gyvybės pilną ranką 
vaikino sustingusius, lįesus pir
štus. Pamažu jie susi Jo, ir šilu
ma plūdo iš vaikino į berną ir 
iš berno į vaikino pirštus.

Karlenas buvo užmigęs. ,
Bet vaikino ramus alsavimas, 

kurio bernas negirdėjo, bet tik
tai jautė iš krutinės kilojimosi,. 
ir jo pirštų š Itumas jam pr‘- 
minė naktis, kada jis nieko ben
dra neturėjo su to nuvargusio 
vaikino ramumu.

(Bus daugiau)

Arklys Apkandžiojo 
Mer&aifc

Daktarai egzaminuoja arklį, 
kuris pereitą sekmadienį apkan 
džiojo 8 metų mergaitę, Vjr-» 
ginia Larson, 1405 W. Van 
Buren Street.

Mergaitė priėjo prie arklio, 
įkinkyto į “pedlioriaus” veži
mą, ir pradėjo jį glostyti. Gį 
ąrjdys griebė jai už veido ir 
prakirto apatinę lupą.

RemKite tuo.«, Huru
garsinasi

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

Prudential Ins. Co. of America
175 W. Jackson HAR. 2500

Home Office, Nevvark, N. J.
4432 S. CaUfornia Avė. Laf. 0771

Remkite Lietuvišką 
Žyduką,

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.—VVHOLESALE 

4707 S. Halsted St 
Tel. Boulevard 0014

—SAVAITRAŠTIS—

“ARGENTINOS
LIETUVIU
BALSAS”

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Gąlimą išsirašyti per “Nau
jienas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

“A. L. Balsas”
Gasilla de Correo 303,

Buenos Airps, Argentina

BBIDGEPORT ROOFING AND 
• SHEET MtTAL CO.

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

sienų apmušimus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 
ką. Darbas užtikrintas, pilnai 

apdraustas. *

N epriklauaomybė 
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.1 F. S. 
ligi $5,000 mokame 3%%.
KEISTUTO SAV1NGS 

and LOAN ASSOCIATION 
' JOS. M. MOZERIS. Sec.

3236 S. Halsted St. C AL. 4118
- • -■> s

................... ■■ ■ r

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

* f fivi »yp*rrvTVFja rr-r ą

MOVING SALE!
Viskas JKas Tik Randasi Krautuy^j

FĮJRNITURK CO.
2602 West 69th Street

Turį, bųt išparduota labai numarintom kainom, kad pal,ęngvjnųs 
pers^kjaustyjtųą į naują vietą

B24 S. WĘ WN AVĖ.
50% — PREKĖS SUMAŽINTOS — 50%

PagjLątiniąjy 5-l^įy Di^eny Barbenai;
?nątrącąi, vprtęs $X2^5, BJk po .... $7.25 

Racijos vertės $11.95, lik po .............................. 6.95;
Floor Lempos, vertės $8.60, tik po ...................... 4.65

decorĄtion day spėcials
MUSįJ GARANTIJA KIEKVIENO AUTO

MOBILIO PIKKTO PAS MUS YRA
Ųžtikrinimįas’ Kad Parduodam Automębiljus 
kuriais galite pilnai pasitikėti. Sų jais neturėsite jękio vargo, žijio- 
sit, kad kiekvieną karią jums jr šeimynai jis duos maloputpo- 

štai tik keletas automobilių, iš tiesiog šimtų, kuriuos turime 
ir jums išrinkome,r specialiai' numažintam’ kainom — TIK ŠIAN
DIEN IR RYTOJ. *
1939 PLYMOUTH tr.ią)j< sedan. 
sjos n^ašięos tikrai neatskirsite 
nuo tiaUjfl’S. Kuo^er^aųšiam sto- 

ir ‘ vartoji- 
jrjTLO ženklo, gaųg' ekstrų. Padafi-

1939 CHEVROLET sedan, 4 du
rys. Turi visokiausius ekstra 
įrengimus. Motoras kuogeriau- 
siam stovyje. Padangos, maliava 
naujutėliai. Laimingas, kuris nu-

gę 'įnašai vhi'tatęš $49$ pirks šiąndien ir rytoj $495
1939 DODGJE trųjnk 'sedan. Radįo 1936 
ir ^il<jytuyąs.' M^žąi ^ylių- P Maš 
,ęro įr'.yįdaųs įkfęp naujas. Pui- 
^;iai -
,Tikta) ............... . ..................
IMO ^QOTj^^-’Lbxe, 2 du- 

sę^an. ' Automobilis, ku- 
^ęąi&teite puo naujo. Įren- 

gjŲnąi jję dęmės. Daug ekstras :ir

936 DODGE — 4 durys, sedan. 
..lašina nuodugniai peržiūrėta ir 
busit ja labai patenkinti. Geras 
motoras, geros padangos, šildy- 
x------ įr kįtį priedai. $195
1935 PACKARD, 4 durų sedan. 
Labai geram stovyj viduj ir iš 
lauko. Turi Šildytuvą ir kitus 
priedus. Labai žema $,1 O Į? 
kaina. Tiktai ........... ' ■

iki

tuvas i
1 r Tiktai .

:.. ■........ 1595 i
Šiąs mašinos .perėjo .meistro inspekciją, yra padarę tik nuo 6 

’ " 7i^Q00 mybų ’y/sais ^atžvilgiais yra kaip naujos.
150 visokių gorų vartomų mašinų, kurias nupirksite 

hūb 25 iki 725 dolerius.
Ateikijte, pamatykite, pavažinėkite!

KIEKVIENA MAŠINA GARANTUOTA IR LEN
GVAI PEREIS SAUGUMO INSPEKCIJĄ. 

LENGVI IŠMOKĖJIMAI 
JŪSŲ MAŠINA MAINAIS

Turime šimtus patfcftkiptų pirkėjų, lafeaj daug ir 
lietuvių. Jie pas mus visuomet gr|žta kai maino 

automobilius. **

Tony Piet Motor Sales
NAUJŲ PONTIA£ Aų>mobjlių AGENTŪRĄ

VARTOTI AUTOMOBILIAI 
£557 SOUTH WESTERN AVENUE

J_______ - ' _ » ;

LOTE TIES 
Tel. PROspect 3166

REOPLES 
Hardware & Paint Cp 

1901 WEST 47th STREET 
' ’ ’TeJ. LAFąyette 4139 

""——---- tr

STATOME NAUJUįS 
f NAMUS

• Mūrinius arba madinius
• Taipgi taisome senus
• Farupinam ’paskoUš’ 

lengvomis sąlygomis
• Jęi' turi lotąĮ ’ pastatysim 

namą ir mokėsi už jį 
kaip rendą

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

• Aprokavimas dykai

B. SNUKIS & CO.
4131 S. Francisco Ay

Phone LAFayette 5824

yiCTOR BAGDONAS 
JLOjCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forpičius, pianus ir 
visokius rakandus bei Štarus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatota an
glis į visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0066

• fotografas
CONRAD

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

420 W. 63rd St 
Tel. JENG. 5633-58^0

SVEIKATOS KLINIKAS
tonsilvs >13.50
pramjmmas $50.00
RAUDpNGYSLIŲ fYn
Išėmimas ir Lfgon. 
reumatizmas n n
Greita Pagelba ...........  -

jGYDO VISOKIAS LIGAS
"kv^“i,a.......... >1.00
POUGLĄS PARK HOSPITAL 
l^ąo JCedzie ’ Avė. ChicAgo

Garsinkitės “N-nose”
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Illinois-“ Indiana-Michigan-Wiscoi>sio.■i\

W

žinios j
Naujas Pluoštas 
Karo Kontraktų
III. Valstijai
Gauna Chicagos, Kitų Miestų 

Dirbtuvės
WASHINGTON, D. C. — Ka

ro departamentas vakar pada
lino žemiau paduotus kariškus 
kontraktus Illinois valstijos 
dirbtuvėms:

D. L. Marx Company, Cairo, 
$15,000.

Star Hat & Can Company, 
Chicago, $14,625.

Williams, White & Company, 
Moline, $25,400.

Lindberg Engineering Com
pany, Chicago, $24,990.

Walter Peter (Bien and 
Peter), Belleville, $10,212.

Standard Oil Company, Chi
cago, $58,500.

Mercury Manufacturing Com
pany, Chicago, $1,265.

Eagle Grinding Wheel Com
pany, Chicago, $1,107.

G. S. Blakeslee & Co., Cicero, 
$2,385.

Onsrud Machine Works, Ind., 
Chicago, $2,752.

Olympic Glove Company, 
Champaign, $4,175.

Teletype Corporation; Chica
go, $2,369.

Tėvo Automobilis 
Užmušė Dukterį

KALAMAZOO, Mich. — Kei
stoje automobilio nelaimėje, tė
vo Harvey vairuojama mašina 
užmušė jo penkių metų duk
terį, Helen Kuyper. Mašina įva
žiavo į medį, tokiu smarkumu, 
kad iš užpakalinės sėdynės mer
gytė iškrito, ir pakliuvo po už
pakaliniais ratais, kurie ją mir 
tinai sutrynė.

Rytoj Gauna 
Diplomą

D0WNERS GROVE, III. — 
Rytoj Downers Grove High mo
kykla užbaigia mokslo metus. 
Išdalins diplomus keliems šim
tams moksleivių, tarp jų Ro- 
bert’ui G. Marazui, ir keliems 
kitiems lietuviams.

Užmušė 2 Žmones, 
2 Sužeidė

GARY, Ind. — Ant vieškelio 
U. S. 20, prie Gary, automo
bilių susikulime žuvo du žmo
nės, abu iš Michigan City, 
Ind., 22 metų Glenn B. Killen- 
beck, ir 25 m. Louis W. Al- 
bright.

Du sunkiai sužeisti keleiviai 
yra R. Jonės ir Jean Mayne, 
abu iš Gary.

NUGALĖJO DIDŽIAUSIA PASAULIO KARO LAIVA
>1

i

ACME-NAUJIENV Telephoto

Čia matosi naujasis vokiečių karo laivas Bismarck, kuris paskandino anglų laivyno pažibą, didįjį krei
serį Hood, kovoje lies Grenlandija. Fotografija atsiųsta per radiją iš Berlyno.

i

Permaina Chicagos
Žvėryne —

Publika Gali Penėti Vandens 
Liutus

Ikišiol žvėrynas Brookfielde 
drausdavo publikai duoti riešu
tų, saldainių ar kitokių skanu
mynų žvėrims. Bei vakar įve
dė permainą.

Publika dabar gali penėti 
taip vadinamus vandeninius 
liutus. Tam tikslui pats žvėry
nas parūpins ir žuvis-“smelts”.

• Iš automobilių reikmenų 
krautuvės, ad. 5650 Broadway. 
plėšikai išsinešė 400 “spark plū
gų”.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Jofjn jf. (žBuiieifcižf
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

Visi Tel. YARDS 1741-1742
4605-07 S o. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

DyKai KOPLYČIOS VISOSE 
CHICAGOS DALYSE

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

Su POVILU ŠALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI

Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos 

. 11—^ .
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Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktj

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE 

laiiiuiiiaiiatiiiitiiiuiiiiiitiiiiiiiiii

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Plaee Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 Rast l»8th Street Tel. Pnllman 1270

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

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

J. LIULEVICIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street 710 West 18th St.
____________________ Telefonas YARDS 1419.___________________

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

YARds 1138
YARds 1139

814 Moksleiviai
Baigia Proviso
High Mokslus

Diplomus Padalins Ketvirta-

MELROSE, PARK, III. — šį 
ketvirtadienį Proviso valsčiaus 
High School mokykla išdalins 
diplomus 814-kai abiturientų, 
kurie užbaigė keturių kliasų 
mokslus.

Mokyklą lanko moksleiviai 
iš Melrose* Parko, Maywood, 
Belhvoode ir kitų Proviso vie
tų.

Tarp abiturientų, gaunančių 
diplomus, yra šie jauni 
'viai:

Helen Aperavich 
Robert Bartusch 
Alex Justus 
Elaine Kunes (?) 
Lorraine Petraitis 
Robert Pribish 
Lillian Songaila 
Anthony Slabis 
Joseph Žakas

Grasina Streiku 
Packardui

lietu-

Au-DETROIT, Mich.— CIO 
to Workers unija pagrąsino 
paskelbti streiką iPackard 
kompanijos dirbtuvėse, jeigu 
ji nesutiks pakelti darbinin
kams algas 10 centų 
dai.

Sužeidė šešis 
Gaisre

valan-

DETROIT, Mich. — šeši 
niagesiai buvo sunkiai apde
ginti didžiuliam gaisre, kuris 
sunaikino vieną kailių sande
lį ir apdegino tris kitus. Ug
niagesiai gaisrą kovojo per 3 
valandas laiko.

ug-

Diena Iš Dienos
Šaunios Kimontai- 
tės-Rubo Vedybos

■z

Dalyvavo apie 200 žmonių
OGDEN PARK. — Neseniai 

įvykusios biznierių Leonardo 
ir Veronikos Kimontų dukters 
Onutės su marquetteparkieči;i 
Jeronimu Rubu vedybos tikrai 
buvo šaunios.

šliubo metu Gimimo P-Iės 
Šv. bažnyčia buvo veik kupina 
žmonių. O vestuvinėj puotoj 
susirinko apie 200 dalyvių, ku
rie gražioj nuotaikoj Inkšmino- 
si, linkėdami jaunavedžiams 
gausios laimės.

Biznieriai Kimontai užlaiko 
mėsos parduotuvę, vadinamą 
Leonard’s Markei, 6843 South 
Arshland avenue.’ • —-Kaimynas

Netrukus Apsiveda 
Kazimiera Garizas

Bus “June Bride”
BRIDGEPORT. — Birželio 

mėnesį gerai žinoma bridgepor- 
tietė p-a Kazimiera ' Garizas, 
3512 South Parnell avenue, ap- 
si’veda su Helmer’u F. . Peter- 
son’u. Diena dar nėra galuti
nai nustatyta.

Vakar dienos “Naujienų” ve
dybų skyriuje buvo paduoti 
klaidingi busimų jaunavedžių 
amžiai. Turėjo būti pasakyta, 
kad p. Peterson — 41-nų me
tų, o p-a Garizas — 50.

Jiems linkim laimės ir pasi
sekimo gyvenime.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(CHICAGOJE)

Alphonse G. Butvvill, su Lo- 
retta A. Bigg’ns

WiHiam G. Kllkis, 41, su
Mary J. Kairis, 29

Felix Rimkus, 25, su Helen 
Chapas, 27

Chester L. Bertolli, 20, su
Marie Petraitis, 20

Walter F. Puchkors, su Lor
raine R. Kiupelis

Reikalauja
Perskirų

Bruno Misevvicz nuo Leoną
Misewicz

AKIU SPECIALISTAI LIETUVIAI
DR. VAITUSH, OPT

LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽTS
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:

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

nuo

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE-

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. A. .TENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street

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

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus. 
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso. ..

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
3

GLASSES
Drg.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE’

COPR. im NGEDLGCRAFT SERVICE, INC

HOUSEHOLD LINENS PATTERN £820
No. 2820 — Išsiuvinėjimai baltiniams

I Vardas ir pavardė

Adresas.

No. 2820I NAUJIENOS NEEDLĖCRAFT DEPT 

| 1739 So. Halsted St, Chicago, UL 

f čia Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

Miestas ir valstija

AKINIAI
Teisingai JPrirenkame 

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

minavimas dykai.
AKINIŲ KAINOS:

FULL VIEW QE
STYLE ..........................

Bifocals—Biskį Daugiau.
PAPRASTI AKINIAI Jg gg

Dykai Didelis Katalogas
JEWELRY • ELEKTRIKIN1AI 

ŠALDYTUVAI • NAMAMS 
BALDAI

Jos. F. Budrif
FURNITURE HOUSE 

3409 S. Halsted St.
Del sąžiningo radio pataisymo 

pašaukite
YARDS 3088

Atsiminkite — Krautuvė Su 
Mėlynu Frontu.

Budriko Radio Programos: 
—1000 k. — Sekmadie 

niais 6 vai. vak. — WHFC— 
1450 k. — Ketvirtadieniais 7 vai. 
vak.—WAAF—950 k. — Sekma

dieniais 4:30 vai, vak.

Dr. F. Pulsucki LeVan 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

•DR. HERZMAN
. Iš RUSIJOS. J

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

Tel. YARDS 3140
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. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

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

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

piet, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 3201

ADVOKATAI
DR. C. Z. VEZEL’TS

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47 Street
Telefonas YARDS 2246 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj .pagal sutartį.

DR. BRUNO .L 
ZUBRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

ninis nagai susitarimo 
Telefonas Hemlock 7899. 
Namų tel. Republic 4688

Tel. HYDE PARK 339S

Dr. Susanna Slakis
Moterų Ir Vaikų Ligų Gydytoja 
Dabar priiminės ligonius namuose 

6733 S. Crandon Avė. 
Vizitai sulig sutarties 

lūs ir šešta.)(ifaklriant

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutarti.

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

VYTAUTAS TARUTIS
‘ ADVOKATAS

3133 SQ. HALSTED STREET 
Tel. CALumet 9877

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

Room 2014 Tel, STAte 757J
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto.

3149 SO. HALSTED STREET 
f TeL VIOtory fm
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Svečias Pulkininkas 
Kazys Grinius 
Chicagą Apleis Ryt

Apsistojęs Pas Gugius, 
Bridgeporte.

Pulk. Kazys Grinius, mielasis 
Chicagos lietuvių svečias, šį 
miestų apleis rytoj ir išvyks at
gal į Long Island, kur randasi 
jo šeima, čionykščio vizito me
tu jis apsistojęs pas p.p. Gugius. 
Bridgeporte.

Chicago — Labai Patinka.
Vakar visą dieną svečias pra

leido aplankydamas kai kuria; 
įdomesnes Chicagos vielas ir a- 
belnai artimiau sus'pažindimas 
su visu miestu. Jis sake, kad

bendrai paėmus, Chicaga yra 
gražus miestas ir gali drąsiai 
lygintis su kitais didžiaisiais pa
saulio metropoliais.

Svarbios žinios Iš Lietuvos.
Kaip šiandien, pulk. Grinius 

dar turės visą eilę pasikalbėji
mų su vietiniais lietuviais vei
kėjais, kuriems rupi sužinoti 
apie paskutinius įvykius L'elu- 
voje. Pulk. Grinius, buvęs Lie
tuvos karo atstovu Berlyne, 
Vokietijos sostinėje išbuvo iki 
praeito vasario mėn. pradžių; 
ir jam teko kalbėlis su šimtais 
iš rusų pavergtos tėvynes pa
bėgusių lietuvių ir patirti tokių 
žinių, kurių nei bolševikų spau
dą, nei atskiri asmens privati
niuose laiškuose nedrįsta minė
ti.

Automobilis Puikus 
Pabūklas ir Daug 
Patogumo Teikia —
Bet Ūkelis abejoja po keista 

prietykio Naujienų pikn ke
Automobilis yra puikus i 

gyvenimą palengvinantis daly
kas. Smagi sils siekiino prie
menė. Tai ne arklių pakinkyta 
bričką. Raktuką pasukai, “ant 
geso” u<mynei, — ir u-u-užt.

Bet Charles Ūkelis š Bridg - 
perto jums pasakys, kad su 
au omo’ iltį karta s ir ! c ’o; 
ga i ture’i. Ji; ; n ma t re 
onrny <avo p i 'y’urs se’m - 
di." i> “X tris ų” p k ūke.

A>vū?i v) jis i L b r.y d iv- 
žą, atpuškėjo jo m šina be j >- 
kio vargo, be bėdos. Dar atsi
vežė penkis pažį-tamus. Pašil
to mašiną didžiajam lauke ša
lia tūkstančio kitų ir įsipynė į 
linksmą naujieniecių minią. 
Apie namus daug nesirūpino, 
ką gi čia, įs’sėsi į mašiną ir 
kaip žiūrai — namie.

M
■:.v

vėliaus pas Tave ateisime. Lauk mus ateinant!
Nuliūdę lieka

, VYRAS, DUKTĖ, SESERYS IR GIMINĖS

SoMETINeS mirties sukaktuvės
t 4 V* * ■ « » *, rr į *• (« * I ‘ 9

ONA GENDVILIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 24 d., 1938 m., gimus 
Karalių kaime, Vilkaviškio 
apskr. ir parap.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Jokūbą, dukterį Florence, 
2 seseris Antoniną Yuknienę, 
švogerį Juozapą ir Petronėlę 
Žaibą, švogerį Aleksondrą ir 
jų šeimas. Lietuvoje paliko 
tris brolius, dvi seseris ir 
kitas gimines.

Liūdnai atminčiai musų 
brangios moters, motinos ir gi
minės bus laikomos Šv. Mi
šios St. Anthony bažnyčioje 
gegužės 28 d., 1941 m. 7:30 
vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus atsilan
kyti į pamaldas. Mes Tave 
Musų brangioji Motere ir Mo
tinėle, niekuomet neužmirši
me. Tu pas mus jau nebesu- 
grįši, bet mes anksčiaus ar

ORO TRAGEDIJOS AUKOS.
Šie du jaunuoliai su

liko mirtį lėktuvo ne-
Wichita,

Woodward

jo drau-
Bląnpied

21

Wiiliam D.
(kairėj), 20

ir
o
K.

stengėsi atimti lėktuvo
kontrolę. • (Ųavei k s 1 a s
apačioj parodo lėktuvo

OPERATORS
Patyrusios siūti chenille 

spreads, comforters and fancy 
lows.

512 S. PEORIA ST. 
2nd Floor

Kas., aerodromu, kada

metų ban-
tyčia su-

Bet iš pikniko — kit s dalykas
Kada jau sutemo ir pradėjo 

automobilių virtime pro Libcr-

ir Ūkelis nutarė pasekti pavyz
dį. Bet atsiranda nemalonioj 
padėty — negali surasti rakto.

rjnėjo ir duris užtrenkė palik- 
danąhs taki ūką v i dury?' Ir ųie- 
ko žmogus negali padaryti (ne
bent langą išmuši).

u

ADOMAS ŽILINSKAS
X

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 25 dieną, 7:30 vai. 
vakaro, 1941 m., sulaukęs 44 
metų amž., gimęs Lietuvoje, 
Panevėžio apskr., šidiavos pa
rap., Miškių l<aime. Ameri
koj išgyveno 25 metus.

Paliko dideliame nuliudi
me 2 brolius Stanislovą ir 
Antaną, brolienę Heleną ir 
jų vaikus Ritą ir Johanną* 3 
pusbrolius Izidorių, Povilą, 
jo žmoną ir šeimyną Paškaus- 
kus ir Juozą Sireįką, pussese
rę Elžbietą Ruį)liauskienę, jos 
vyrą. Stanislovą ir jų šeimy
ną ir daug kitų giminių Ame
rikoje ir Lietuvoje.

Kūnas pašarvotas J. Liule- 
vičiaus koplyčioje, 4348 So. 
California . Avė. Laidotuvės 
įvyks seredoj, gegužės 28 d. 
8:30 vai. ryto iš namų į Ne
kalto Pras. Pan. šv. .paj*ap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero ka- | 
pines.

Visi a. 
giminės, 
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir sutei
kti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Broliai, 
Brolienė, Pusbroliai, Pussese
rė ir Giminės.

Laid. Direkt. J. Liulcvičius, 
Tel. LAFayettc 3572.

Šv. Kazimiero ka-

a. Adomo Žilinsko 
draugai ir pažįsta-

I A18 T* 1B rt Siunčiam Gėles I B i V r m i X Telegramas į 
LU h LilBilV Visas Pasaulio

Dalis
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308
, ............. ..

I m A A Gėlės Mylintiems 
i Ic M ®1 Vestuvėms, Ban- 

[jJLS kietams, Laidotu- 
• vems, Papuoši- 

GĖLININKAS m8ms 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

nusižudyti,
gas, John 
(dešinėj),

Turėjo jis su kitais parva
žiuoti į namus, pasiimti antrą

Liberty daržą ir tik tada par
važiuoti su savo- nuosavu, pa
togios transj^U'lacijos pabūklu. 
Kada jis pagaliau pasiekė na
mus, tai visi .kiti piknikuolojąi 
jau ant antre^ šono lovose ver
tėsi. J.

• >X", k r—.iv ■■■ r* » »»•* < * - - i

Programas Kapu
Dienai Tautiškose

Dalyvaus “Pirmyn”, Vyrų 
ęhouai, Keli Kalbėtojai

Šiai programas, kuris bus iš 
pildytas Lietuvių . Tautiškų Ka
pinių Apvaikščiojime, Gegužės 
>() dieną, Kapų Puošimo dienai 
caminč Ii.

1. Eisena, Benas Lietuva, 
po vado/. Kenstavičiaus

2. Atidarymas programo
3. Kalba, Kapinių pirmin. 

Tamkevičiuš
4. Dariaus-Girėno Postas
5. Chicagos Lietuvių Vyru 

Choras: “Man gaila” ir ‘‘Atsi
sveikinimas”, po vadov. K. Ste
ponavičiaus e

6. Kalba
7. Benas, Lietuva
8. “Pirmyn” Choras: “Ap

leistas” ir -“.Daug žuvo musų 
brolių”; —- fe4 Steponavičius

9. Kalba, ‘V. B. Ambrose
10. Benas, Lietuva
11. Kalba I. Baneckas
12’. Kanklių Choras: “Ne

verkit pas kapą”, ir, pasiren
kant — Kcnstavičiųs.

Po Iškilmių — Piknikas
11Programas prasidės lygiai 

vai. iš ryto. Po programo mil
žiniškas piknikas Birutės darže.

Už Komisiją, X. Shaikus.

Konduktorius Į
R.A.F. Lakūnus

34 metų Chicagos gatvekarių 
konduktoriui George Heintz va
žinėjimas Chicagos gatvėmis 
pasirodė perlėtas.

A "

Vakar, jisai išvyko į Kanadą, 
įstoti į Anglijos karo aviaciją 
(RAF). Jis gyveno ad. 3849 N. 
Marshfield avenue.

CLASSIFIEE ADS
HELP VVANTED—FEMALE 
_______ Darbininkių_________

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

1335 West 47st Street.

Iškilmingai Atidengė 
Paminklą Ievai 
Gasparaitienei

bed 
pil-

REIKALINGOS PATYRUSIOS 
moterys skudurus sortuoti.

Advance Iron and Metai Co.
1144 So. Fairfield Avė.

REIKALINGOS MOTERYS laun- 
drės darbo dirbti. Patyrimas nerei- 
Ir 511 i n

SUBURBAN LAUNDRY 
3522 West 63rd St.

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
darbui ir prižiūrėti 3 metų senu
mo kūdikį. Išeiti. VIRginia 2915.

REIKALINGA MERGINA dirbti 
už baro tavernoje. Nuo 25 iki 35 
metų. 3749 So. Halsted St. VIR- 
ginia 9019.

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
darbui. Nėra skalbimo. Geras na
mas. Savas kambarys. $10 pradžiai.

4950 N. Drake. IRVING 6091.

IIELP VVANTED—MALĖ 
Darbininku Reikia

SCRAPER HANDS 
tulšėms perbudavoti.

LAKE MACHINERY CO.
654 W. Lake St.

mašinų

REIKALINGI VYRAI 
švariai atrodą, agresyvus ir darbš
tus vyrai, amžiaus 25 iki 50 metų, 
turi progą uždirbti nuo $35 iki $50 
per savaitę savame nedideliame biz
ny ir neįvestuodąmi nieko, ši na- 
cionaliai žinoma firma teikia ne
paprastą progą vyrams turintiems 
aukščiau minėtas kvalifikacijas. At
silankykite bet kurią dieną 9 iki 4 
vai. popiet ir “gaukite pilnas infor
macijas. Klauskite:

MR. RAYMOND
203 N. Wabash Avė., Room 618 

Corner Lake

REIKALINGAS DARBININKAS 
ant farmos. Gera mokestis ir už
laikymas. Darbas ant visados. At
sišaukite. Adam Balukevicz, Cus- 
ter, Mich., R. 1.

PROSYTOJAS. PASTOVIAI.
VELVETONE CLEANERS 

5001 So. Loomis.

DARBININKAS MAŽAI FAR- 
MAI (Brookshaven). Northbrook, 
Illt Phone 116J.

LAUNDRĖS, MARŠKINIŲ proso 
o.peruotojos. patyrusios. Pastovus' 
darbas.

MICHIGAN CLEANERS 
1339 West 63rd St.

Mr. Platz.

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
darbui. Nėra skalbimo. 2 mokyklos 
vaikai. Savas kambarys. $10.00. 
Kreipkitės rytmečiais. Paliudymai.

3308 Palmer. BELmont 7384.

MOTINAI PAGELBĖTI. Geras 
namas Detroite. Padėti kūdikį pri
žiūrėti ir namą.

EDGewater 4019.

Ceremonijos Lietuvių Tautiško
se Kapinėse

Pereitą šeštadienį, gegužės 
24 d., tapo 'iškilmingai atideng
tas gražus Monlėlio akmens 
paminklas Ievai Gasparaitienei, 
kuri buvo palaidota Tautiškose 
Kapinėse vasario 1 d. 1941.

Velionė buvo ki'usi iš Šiau-

menkoje buvo išgyvenusi apie 
31 metus.

Joniškiečių Kliubo slė gėja

Velionės mylimas vyras Jo
nas Gasparaitis parūpino labai 
įspūdingas ceremonijas pa- 
minklo atidengimui. Kadangi 
velionė buvo viena iš įkūrėją 
Joniškiečių Kliubo, tai didžiu
moje tą skaitlingą publiką su
darė kliubiečiai ir velionės 
draugai ir artimi giminės.

Ceremonijų vedėjas buvo 
laid. direktorius p. A. Phillips. 
Paminklą atidengė p. A. Tam- 
kevįčia, pasakęs trumpą kalbą. 
Artimi velionės draugai buvo 
užsakę 8 muzikos plokšteles, 
kurios skambėjo per kariloną 
po visas kapines per pusvalan-

Dainavo ‘‘Pirmyn” kvartetas

“Pirmyn” choro kvartetas, 
l)o vadovybe Anelės Steponavi
čienės, sudainavo keletą liūde
sio kurinių, pritariant Ant. 
Narbutui su akordeonu. Trum
pas pritaikytas kalbas pasakė 
velionės draugas p. R. šiliukas 
ir velionės, pusbrolis dėdė Vai-

jo V. B. Ambrose.
Ccremonijoms pasibaigus ve

lionės vyras Jonas Gasparaitis 
pakvietė visus dalyvius apeigo
se atgyti pas p. Liepą, kur bu
vo rūpestingai priruošta už
kandžiai.

Visi dalyviai ilgai atsimins 
tokias įspūdingas ceremonijas 
ir dar labiau pasiges veiklios 
moteriškės asmenyje veliones 
Ievos Gasparaitienės. Lai būna 
jai amžina ramybė naujos tė
vynės šaltoje žemelėje.

Kaimynas.

REAL ESTATE FOR SALE
Namapž^ė^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.

HELP WANTED-MALE-FEMALE
Paribini^ 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.

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.

GERIAUSI DARBAI. Darbininkai 
ir darbininkės reikalingi hoteliams, 
restoranams, country klubams, 
šortams.

MODERN HOTEL 
879 N. State

re-

ŠIOS DIENOS BARGENAI
2 aukštų muro namas, storas ir 

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

Taipgi turime pardavimui viso
kios rųšies namų.

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

ABErdeen 2231.

PATYRUSI VIRĖJA, veiterkos,, 
indų plovėjos-jai. Pastovus darbas. 
Gera mokestis.

HESPERIA RESTAURANT 
545 Rush St.

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.

BUSINESS CHANCE8 
Biznio Progos

BARBERNĘ PARDUOSIU pigiai 
arba mainysiu ant automobilio. 
Biznis geroj vietoj. 3934 South 
California Avė., Chicago, III.

CICERO BARGENAS
Pigiai parduoda 5 ir 6 kambarių 

muro namą. Pirmas aukštas apšil
domas. Lotas 50x125. Randasi 1426 
So. 49th Ct., Cicero, III. Namas ge
ram stovy. Kas norite įsigyti už 
mažą kainą, atsišaukite.

J. VILIMAS CO., 
6753 So. Rockvvell, 

Hemlock 2323.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

l’AKMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

Antanas Benaitis 
Biznyj

Ilgai dirbo Blackstone 
viešbutyje

MARŲUETTE PARK.— šios 
kolonijos veikėjas Antanus Be
naitis jau biznierius. Su pra
džia gegužės jis nusipirko ta
vernos biznį adresu 2555 West 
63rd St.

Prieš tai jis per 28 metus 
dirbo Blackstone viešbučio bu
fete, kur turėjo progos įsigyti 
daug bizniško patyrimo.

Netrukus Antanas 
vardadienį, gimtadienį, 
tų vedybų sukaktį ir 
įkurtuves. —Kaimynas.

minės
5 mc- 
biznio

Opera Pradės Sezo 
ną Lapkričio 4

Vėl nuodugniai perorganizuo
jama Chicagos operos bendro
vė skelbia, kad šįmet sezoną 
atidarys lapkričio 4 d. Naujas 
operos vedėjas yra Fortune 
Galio, garsios San Carlo opera 
biznio direktorius.

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.

SOIL—FOR SALE 
J uodžemis—Pardavimui

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

Pristatom visur. 
CHARLES GAVCUS, 

South West Highway and 
Harlem Avė., Worth, I1L 
Tel. WENTWORTH 7942 

arba WORTH 193.

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

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

Tel OAK Lawn 193-J-l

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įfaisai Pardavimui

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

ALIŠAŪSKAS, SUKUS, 
6343 So. Westerh Avė., 

Chicago. III. TeL RĘPublic «051

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
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LIETUVA BUS ATSTATYTA NAUJAIS PAGRINDAIS: PULK. GRINIUS
S nei kin o ' 'Naujieną'', 
Grigaičio Nusistatymą

Anglų Kariai Įžengia į Etiopijos Sostinę

Lietuva Greitai Nusikratys “Nudriskusių, 
Alkanų Maskolių’’ Jungo

Ragino Amerikiečius Globoti, Šelpti Pabėgėlius; 
Padarė Didelį Įspudf l Tūkstančius 

“Naujienų” Piknike.
vėl bus lais

kita Lietuva, 
buvo iki šiol.

Lietuva greitai 
va.

Tai bus nauja, 
ne tokia, kokia ji

Taip užvakar po pietų kalbė
jo pulkininkas Kazys Grinius 
milžiniškai miniai Chicagos lie
tuvių, kurie buvo susirinkę 
“Naujienų“ pavasariniame pik
nike, Liberty Grove darže.

“Lai nieįkas neabejoja, kad 
Lietuva vėl atsisteigs kaipo ne
priklausoma valstybė, nors ne
doras maskolis vėl ją naikina, 
terorizuoja ir plėšia.“

naujoj Europoj, kuri bus suor
ganizuota po karo, lai atspindį 
randa nusistatymas, kurio nuo 
pat pradžios laikėsi “Naujie
nos-*, jos redaktorius Dr. P. 
Grigaitis ir jo štabas. Įvykiai 
po Didžiojo karo iki pat 1941 
metų parodo, kad tas nusista
tymas yra teisingas. Jis išreiš
kia Lietuvos visuomenės ir vi
sų žmonių troškimą laisvam, 
saugiam ir užtikrintam gyveni
mui.
Giria “Naujienų“ Nusistatymą.

“Naujienų“ nusistatymą, ku
rį dienraštis ir redaktorius Dr. 
Grigaitis atstovauja nuo pirmų
jų “Naujienų“ dienų, pabrėžė 
svečias, dabar priėmė ir Ame
rikos Lietuvių Taryba. Jį iš
reiškė savo pareiškime, kurį 
paskelbė gegužės 15 d.

Dr. Grigaitis, tęsė pulk. Gri
nius, kovoja už laisvę ir ger
būvį ne vien Lietuvos žmo
nėms. Jo akiratis yra platesnis. 
Geresnio gyvenimo jis trokšta 
ir visai Europai, visai žmoni
jai.

“Reikia Sveikų šaknų...“
Dabar Europoje suirutė, jis 

aiškino, ir ji primena jam me
dį, kurio šakos ir atžalos yra 
sveikos, bet šaknys yra supu
vę. Tad kas iš to, kad to me
džio šakos, sakysim, kaip Lie
tuva, yra sveikos, kuomet šak
nys yra išpuvę? Kai visas me
dis griūva, tai kartu žlunga ir 
tos sveikos šakos ir sveikos at
žalos.

Po karo Europą reikės per
organizuoti naujais pamatais, 
ir duoti tam medžiui sveikas, 
stiprias šaknis, kad jo šakos ir 
atžalos, Lietuva ir kitos valsty
bės, galėtų bujoti ir klestėti iš
tisas gentkartes, o gal amžius.

Nuo 1937 m. man teko būti 
Berlyne, pulk. Grinius pastebė
jo, eidamas kalboje prie Lietu- 
bos okupacijos įvykių. Būda
mas užsienyje, iš šalies jis ga
lėjo stebėti Lietuvos įvykius ir 
matyti kai kuriuos įvykius aiš
kiau negu Lietuvos visuomenės 
ir Lietuvos vyriausybės virši
ninkai.

Amerikos lietuvių tarpe yra 
susidaręs įspūdis, kad Lietuvos 
visuomenė, kartu ir vyriausy
bė, rusų okupacijos buvo neti
kėtai užklupta, jos nenujautė.'

Rusų Klastingi Tvirtinimai.
Jo asmenė nuomonė tokia, 

kad rusai Lietuvą buvo užmig- 
dę. Per 22 metus Lietuvos ne
priklausomo gyvenimo rusai 
nuolat tvirtino, kad jie Lietu
vai jaučia tiktai draugingumą 
ir nori su ja gyventi kuoge- 
riausiuose santykiuose. Tokia 
nuomonė Lietuvai buvo kala
ma metai iš metų. Kuomet 
1939 metais rusai atsiuntė į 
Lietuvą savo garnizonus, ‘ jie

vis dar kartojo savo draugiš
kas intencijas Lietuvai. Tik 
birželio mėnesį, 1940 metais, 
paskelbę Lietuvai nepamatuo
tus kaltinimus, jie Lietuvą oku
pavo. Šalis buvo užmigdyta ir 
pavojaus nesuprato.

Lietuvio toks jau būdas. Jei 
jis kam tiki, tai tiki tol, kol nė
ra apgautas. Tik lenkams klas
tingai sulaužius Suvalkų sutar
tį ir užėmus Vilnių, lietuviai 
nustojo jiems pasitikėjimo.
Lietuvis Nepatikės Daugiau-
Lietuviai dabar nepasitikės 

rusais, bet jau vėlu. Lietuviai 
buvo primiršę istoriją. Jie už
miršo 1863 m. “Lenkmečio” 
laikus, jie užmiršo 1905 revo
liucijos metus. Jie užmiršo, 
kad beveik kas 25-ki metai tas 
Lietuvos kaimynas maskolis 
Lietuvą apniksta, sugriauna jos 
gerbūvį, jos kultūrą ir ją api
plėšia.

Taip ir dabar, Lietuva yra 
kankinama, plėšiama ir naiki
nama nudriskusio, išalkusio 
maskolio. Jis dabar dangstos1 
principais, kurių pats nesupran-

Bet taip kaip Lenkmečio lai
kais, kaip 1905 metais, taip ir 
vėl atsiras lietuviai, kurie iš
drįs ne vien galvą, bet ir ran
ką prieš okupantą iškelti. Jei
gu musų diedukai ir tėvai ne
pytų Išdrįsę išeiti prieš okupan
tą anais laikais, tai Nepriklau
soma Lietuva nebūtų užgimusi. 
Tokių drąsuolių atsiras ir da
bar, kurie paskelbs maskoliui 

retežiu v
• v • 
1S JO

kvietė 
kartą

Ameri- 
konkre-

išlaisvins.
Pulk. Grinius 

kos lietuvius šį 
čiau dirbti už naują Lietuvą ir
per delegatus, kiek amerikie
čiams leidžia jų pilietybė Jung
tinėse Valstijose, dalyvauti tos 
Lietuvos atkūrime.

NATLTlENŲ-ACME TelephoU)
škotiškų dūdų garsų lydimi, britų 4 kariai Įžengia Į Addis Ababa, Etiopijos

sistatymą, kurį “Naujienos 
atstovauja.

Prašė Atminti Pabėgusius.
Jisaį taipgi prašė neužmiršti 

Lietuvos pabėgėlių, kurie dabar 
vargsta Vokietijoje, Švedijoje, 
Jungtinėse Valstijose, ir kitose 
šalyse. Lietuvos sienos yra sau
gomos ne vien kareivių, bet ir 
policijos šunų. Vienok tie pa
bėgėliai rizikavo gyvybėmis, 
kad iŠ Lietuvos į užsienį ištruk
ti. Vieni bėgo nuo teroro, kiti 
bėgo todėl, kad drįso pasiprie- 
Sinti okupantui, vėl kiti, ka
dangi negalėjo pakęsti okupan
to sistemos.

Ne aukų rinkti atvažiavau, 
pridūrė pulk. Grinius. Kviečiu 
amerikiečius sekti tų pabėgėlių 
gyvenimą. Vieni jų turi darbus, 
kiti ieško. Viengungiui lengviau 
išsiversti, bet vargas žmogui su 
Šeimyna. Sekite jų gyvenimą ir 
darbuotę, globokite juos, ir kai 
bus reikalas, sušelpkite juos.

Pulk. Grinius baigė kalbą dė
kojimu Chicagos lietuviams 
už nepaprastai įspūdingą pri
ėmimą ir progą kalbėti tokiai 
didelei miniai.

Publika Kėlė Ovacijas.
Ta gal daugiau kaip 10,000 

žmonių publika “Naujienų“ 
piknike priėmė jį ovacijomis. 
Ovacijomis palydėjo ji kalbą, 
ir keliais atvejais ją pertrau
kė karštai sveikindami sve
čio išsireiškimus apie šviesią 
ateitį, didžiulį vargą ir skriau
das kenčiančiai Lietuvai, ir jo 
gražų atsiliepimą apie “Naujie
nas”, jų red. Dr. Grigaitį ir nu-

mesnių ir tolimų gįmįnių, bu
vę jo tėvo Dr. Griniaus pacien-

Dr. Grigaitis sveikino susi- tai Lietuvoje, ir pr. Griniaus 
rinkusių vardu pulk. Grinių, ir j bendradarbiai 1905 metų rėvo- 
pasakė kalbą, kurioj nurodė, liucijos laikai?. PųĮk. Girinius 
kad kova už Lietuvos laisvę, 1 jau tęsi ne į svetimų, bet pažį- 
yra kova už laisvę ir Europos 
ir pačios Amerikos žmonėms.

Jis priminė, kad pats prezi
dentas Rooseveltas pareiškė lie
tuviams, “Jus kovokite už sa
vo gimtinio krašto laisvę ir de
mokratiją. Mes jūsų pastangas 
remsime. Laisvė ir demokrati
ja nėra vienos tautos, bet vi
sos žmonijos reikalas. Kai jos 
siekiate savo žmonėms, tai 
kartu padedate realizuoti laisvės 
ir demokratijos idealus visai 
žmonijai!“

Pionierių Įpėdiniai.
Pulk. Griniaus asmenyje 

sveikiname, pareiškė Dr. Gri
gaitis, Lietuvdb žmonių demo
kratinių troškimų simbolį. Jis 
savo atsilankymu paskatins mus 
stipriau ir energingiau Lietu
vai darbuotis negu praeityje.

Pulk. Griniaus asmenyje svei
kiname naująją Lietuvos kar
tą, įpėdinius pionierių, kurie pe
reitą šimtmetį ir šio šimtmečio 
pradžioje ne slaptuose bure- 
iuose, bet viešai, miesteliuose 
ir bažnytkiemiuose, kėlė Lietu
vos laisvės obalsį ir padėjo pa
grindą Lietuvos atsisteigimui 
po Didžiojo Karo. .•?.,

Trumpai publikai kalbėjo 
Juozas Poška, “Jaunimo“ re
daktorius. Jisai kvietė tėvus 
skatinti savo sūnūs ir dukte
ris dalyvauti naujoj kovoj už 
Lietuvos laisvę*, kurią ameri
kiečiai dabar pradeda. “Jus tė
vai turite ‘Naujienas’ už kel
rodį, bet jūsų vaikai neskaito 
lietuviškai. Jiems yra leidžia
mas dvisavaitinis laikraštis 
‘Jaunimas’ “.

štamų, saviškių tarpą pakliu
vęs. i.. ',';

Dainavo “Pirmyn” Choras.
Pikniko programą dainomis 

papuošė būrelis “Pirmyn“ cho
ro dainininkų, vedamas K. Ste
ponavičiaus, solistė Kristina 
Milleriutė ir Andrius Narbutas, 
kupis akordeoną tikrai meis
triukai groja.

Tvarką vedė A. Zymontas.
r *- * • VI *

Publikos piknįkę buvo nepa-

Jaunosios Kartos Rolė.
Jį skaitydami, minėjo Poš

ka, jauni lietuviai susipažins su 
lietuvišku gyvenimu, į jį įsi
pins, užsiinteresuos ir ateis tė
vams į talką svarbioj Lietuvos 
darbuotėj.

Ūpas publikoj buvo ne vien 
linksmas ir gyvas, bet ir im!; 
ponuojantis, iškilmingas. Pulk, 
Grinius stipriai palietė jautrią 
patriotiškumo gyslą kiekvieno 
širdyje. Jo graži, rimta kalba 
paliko klausytojams gilų įspū
dį. čia ne oratorius apeliuojan
tis į jausmus tuščiomis frazė
mis, bet valstybės vyras, kuris 
žino žodžių svarbą, kalba pasi
remdamas faktais ir istorija, 
kuris pažįsta gilesnes visuome-r 
nes troškimų sroves.

“Tikras tėvas,“ kalbėjo apie 
sūnų pulk. Grinių chicagieČiai, 
kurie Dr. Kazį Grinių pažinojo 
dar Lietuvoje. Jie traukė sve
čią prie baro, savo prisirišimą 
jam trokšdami išreikšti “už- 
fundijimu”,

Svečią vaišino ir būriai arti-

skaityti, bęt ^egaųsįai skaičių 
išreiškia žodis ? .^tūkstančiai“. 
Važiavo žmonės per visą die
ną, net ir įprdįframui pasibąL 
gUs, ir darž^ spųstis buvo tik
rai didele, ne vigų auto mobilių, 
bėt ‘

Svečių GausiDaugybė.
Buvo labai daug lietuvių iš 

visų aplinkinių.^jestelių. žadė
jome jų vardus. $įęlbtį, bet gai 
tie1 svęęiaį dbvapds, kad pami
nėsimi tikrai į jų mieštus. Visus 
vardus sužymėti reikėtų labai 
daiĮg vietos. Visi buvo malonus 
svečiai, tad nebūtų gera vienų 
iminėti, o kitų ne. Buvo žino 
ma, kenošhiečiai, buvo ,racinie- 
čių, Nvaukeganiečių, porth chiča- 
giečių, buvo svečių iš Chicago 
Heights, iš Mejrose Parko, 
Lyons, Lemonto, Jolieto, India
na Harbor, Gary ir Joliet. Bu
vo automobilių 1 iŠ Mįchigano, 
ir net iš Iowos valstijos.

žodžiu, kaip svečias pulk. 
Girnius, minėjo, tai buvo mil
žiniškas ir įspūdingas “lietuvių 
sąskrydis“, tas pirmas Naujie
nų piknikas Šiais metais, Li
berty darže. Ilgai jis bus mi 
iiimas. Rs.

.....—•———....

Suėmė Towjmj{- 
lakietį Dėl Gaisro

TQWN. OF LAKE. -
City policijps ~
27 metų Jokūbą. Štygar, nuo 
4335 South Wbod street, ka
mantinėjimui fifoįe gaisrą Sac- 
red Heart prąMnėj, mokykloj..

Policiją: < jkacį S namas 
buvo padegtas^ /

New
lįoyąda suėmė

• Santa- Monięoj,Čiaį., vaT 
kąr buvo paląid^W Miss Mary 
Virginia M^ęrmięk, garsios 
Chicagos MčČorįiięk Šeimynos 
narė. Ji būvį>\$Q Jnętų atnžiaus. 
1890 metais* ® Į buvo pripažih-r 
tą nęnormaH, ; ir^įįyyeno patį 
viena, atskirta puę ’pąšaulio, 2t 
kambarių rezidencijoj, Santa 
Monicdj, kur lt laidojama. Ji 
buvo duktė Cyrus Hali McCor- 
mick’o, kuris įsteigė McCor- 
mick dirbtuves Ir išrado me- 
chaniškup uįrio įnagius.

it gyveno pati

CHICAGIECIŲ PROTESTAS PRIEŠ VEIKĖ
JU PERSEKIOJIMĄ LIETUVOJE

Wm, S. KnudsenJ • ‘ . 4
Prašo Pagreitinti
Ginklų Gamybą

— Kitaip Valdžiai Reikės 
Kontroliuoti Pramones —
William S. Knudsen, ginklų 

administracijos viršininkas, pa
sakė kalbą pramonininkams 
Chicagos Stevens viešbutyje, 
kuriame prašė pramonės sukru
sti geičiau ginklus dirbti.

Tol kol Amerikos pramonė 
nepralenks nacių pramonės tan
kų ir lėktuvų gamyboj, tol ne
bus galimybės jų suvaldyti. Tol 
jie terorizuos pasaulį.
Prašo Daugiau Sub-kontraktų

■ Knudsen pareiškė, kad di
džiulės firmos turi 14,000 kon
traktų. Jos išdavė tik apie 50,- 
000 sub-kontraktų,' kuomet to
kių sub-kontraktų turėtų būti 
•bent triguba daugiau.

Jis priminė, kad valdžia ne
nori pramonės kontroliuoti, bet 
jeigu ginklai nebus greičiau ga
minami, tai ji gali būti priver
sta tokią kontrolę įvesti.

“Teismai—Ir
Advokatai Ją 
Apiplėšė”

“Sėdėjimo streiką“ federa- 
liam teisme vakar paskelbė ci- 
cerietė Mary Dvorak, nuo 2228 
S. 60th Court.

Įsikabinusi Amerikos vėliava, 
ji atsisėdo teisėjo Barnes teis- 
mabutyje, ir šaukė visu balsu, 
kad “teisybė ir advokatai pa
vogė mano namus ir visus ma
no pinigus“.

Maršalai ir pašto sargai ją 
suvaldė ir galiau prikalbino pri
versti advokatą su ja atsiteis
ti teismo keliu.

Norėjo Nusižudyti 
Dėl Arklių

(Žemiau seka tekstas rezoliucijos, kuri buvo priim
ta pereitą sekmadienį, “Naujienų” Piknike, po pulkinin
ko Kazio Griniaus kalbos. Kaip jau buvo spaudoje pra
nešta, jo tėvas, Dr. Kazys Grinius, buvęs bolševikų įka
lintas, ir jie dabar net jo sunui neišduoda jokių žinių 
apie suimtojo likimą.)

Daugiau kaip 10,000 lietuvių iš Chicagos ir aplin
kinių miestų, susirinkę Liberty darže, Willow Springs, 
Illinois, Naujienų piknike, reiškia didžiausią pasipikti
nimą nuožmia žmonių priespauda, kurią įvedė okupuo
toje Lietuvoje sovietų Rusijos valdžia, areštuodama ir 
ištremdama į Rusijos gilumą žymesniuosius visuomenės 
darbuotojus ir liaudies švietėjus.

Pranešama, kad tarp suimtųjų Lietuvos visuomenės 
vadų yra ir Dr. Kazys Grinius, buvęs Lietuvos Respub
likos Prezidentas ir lietuvių tautinio atgimimo vetera
nas.

Mes atsišaukiame į Valstybės Departamentą Wa- 
shingtone, ragindami jį daryti spaudimą į sovietų val
džią Maskvoje ir per jos pasiuntinį šioje šalyje, kad tie 
Lietuvos žmonių persekiojimai butų sustabdyti, o jei 
nebus sustabdyti, tai kad Valstybės Sekretorius sugrą
žintų ambasadoriui Umanskiui jo įgaliojimus.

(Pasirašo) A. žymontas, Pirmininkas.

Bet Ir Vyras, Sako — 
Negeresnes

31 metų brightonparkietė, 
Betty Chojnacki, 2935 W. 39th 
Place, bandė įšokti į Chicagos 
upę ir nusiskandinti.

Vakar ji aiškino miesto tei
sėjui O’Connell, kad ji pasiėmė 
vyro $197 ir pradėjo juos dėti 
arklių lažyboms. Ir visus pra
laimėjo.

Bet teisme vyras jai dova
nojo. Jis paaiškino teisėjui, kad 
jeigu ne ji, tai jis pats butų 
pinigus pralaimėjęs, todėl jai 
dovanoja ir dalyką skaito “už
baigtu”. . ■ ''

Garsinkitės “N-nose**

POCHICAGĄ 
’ PASIDAIRIUS 

. . . . .
Su Vygantu

“NAUJIENŲ“ PIKNIKE
Buvo šaunus tai naujieniečių 

suvažiavimas sekmadienį Liber
ty darže. Publikos daugiau ne
būtų tilpę. Kiek vėliau atvyku
sieji skaitė laime surasti šiokį 
tokį kamputį automobilio pa
statymui.

I ’ TT*" ■■ O *""*

. Dar prieš dvyliktą pradėjo 
mitrios plaukti. Ypač anksti 
darže pasirodė naujieniečiai iš 
tolimesniųjų kolonijų. Baltausis 
Braze vadovavo skaitlingai de
legacijai iš Kenoshos. Labai 
daug buvo ir iš Racine, bei 
Waukegano. Mažiausiai matėsi 
rockfordiečių. Bet tie kurie bu
vo sakė, kad tos kolonijos lie
tuviai jau dabar rengia stain- 

>bią ekskursiją į antrąjį “Nau
jienų” p’kniką liepos 27 d.

Visi atvažiavusieji pirmiau
siai klausinėjo ar dar neatvy
kęs pulk. Grinius. Susidomėji
mas tuo ką jis pasakys buvo 
labai didelis. Svečias, redakto
riaus Grigaičio, pp. Augustų ir 
pp. Gugių lydimas, daržą pa
siekė apie antrą valandą. Minia 
įjį tuoj iš “Naujienose“ tilpusių 
paveikslų pažino. Kiti sakė, kad 
pulkininko raudoni skruostai 
išduoda jį “neseniai iš krajaus“ 
atvykus.

—o—
Kai kurie piknikieriai apgai

lestavo, kad pulk. Grinius netu
rėjo savo uniformos. “Butų šir
džiai buvę miela pamatyti kaip 
musų Lietuvos karys LIETU
VIŠKOJ uniformoj išrodo,“ kal
bėjo keli lygiai. Svečias dėvėjo 
pilką eilutę, atsivežtą iš. Euro
pos.

Pulk. Griniaus kalba neapvy
lė susirinkusių. Išvadžioti gar
siakalbiai išnešiojo jo žodžius 
po visą platųjį parką. Bet ma
žai 1 ko žmonių kitose daržo 
dalyse. Jau iš anksto žinodami, 
kad svarbiausiuoju programos 
kalbėtoju bus svečias, naujie
niečiai visi pasirūpino susirink
ti aplink kalbėtojų platformą. 
Ir kas per minia susirinko. To
kios neteko jau daug metų ma
tyti.

Po programos, pulk. Grinius 
pareiškė noro pirmu kartu pa
ragauti amerikoniško “hot 
dog”. Ir kaip virtuvės Šeiminin
kės nusiminė — viskas buvo iš

parduota ir jos negalėjo svečio 
nieku pavaišinti.

—o—
Atsilankė daug Chicagos lie

tuvių biznierių ir profesionalų. 
Publikoj matėsi daug jaunimo. 
Ypač daug jaunosios kartos po
relių su savo mažais kūdikiais. 
Tai savotiškas istorijos pasikar
tojimas. Prieš 25 metus “Nau
jienų“ piknikuose atsilankyda
vo dabartiniai “seniai“ — tada 
dar jaunos porelės, savo kūdi
kiais nešini. O šiandien tie kū
dikiai jau išaugę, apsivedę, savo 
vaikus į piknikus atsiveža. Tre
čioji karta, vadinas, jau auga. 
“Seniai“ nąujiehiečiai šiandien 
jau tėvukai ir močiutės.

—o—
Tai dabar jau pradėsime 

rengtis į “Jaunimo“ pikniką — 
birželio 8 d. Sunset parke.

VAKAR CHICAGOJE
•

• Pradedant birželio 14 d., 
Chicagos drafto tarybos ve^ks 
šešias dienas į savaitę, vietoj 
penkių, kaip ikišiol. Jos dabar 
klasifikuoja ir grupuoja naujo
kus, kurie bus įtraukti į bir
želio kvotą. •

O Namie pavirtęs pavojingai 
susižeidė ir mirė 65 metų chi- 
cagietis, Louis Ernis, 6817 S. 
Halsted street.

• Krantų sargyba spėja, kad 
laiveliui apvirtus Michigan eže
re, prigėrė 32 metų Roy Nord, 
nuo 201 Burnham Place, Evan- 
stone.

• Per 7 valandas degė ir ke
lis Chicagos kvartalus biauria 
smarve apnešė miesto išmatų 
urvai prie Narragansett ir 
Grand gatvių. Ugniagesiams po 
didelio vargo pasisekė ugnį už
gesinti.

0 Nuo trijų aukXų \ namo 
stogo, adresu 322 S. Sacramen- 
to avenue, nukrito ir užsimušė 
42 metų janitorius, Frank Weis- 
man.

• Turbut šposininkas tele- 
foriavo policijai, kad prie 95- 
tos ir Western jisai nušovė du 
žmones. Policijos skvadkariai 
nušvilpė tenai, bet nieko nera
do.

• Pelenų dėžėje, ties 2215 
Trumbull avenue, buvo atras
ta naujagimė mergaitė. Nežinia 
kas jos motina.

• Berniukams belošiant base- 
ballą tuščiame lote, prie 2701 
Greenview avenue, vienam loši
kui išsprūdo iš rankų baseball 
lazda, ir pramušė galvą 38 me
tų chicagiečiul George Pupescu, 
nuo 3232 N. Leavitt street.




