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PASIRAŠYTOS PALIAUBOS SU ANGLAIS
Nacių agentai bėga iš visų Irako provincijų

BAGDADAS, Irakas, birž. 1 į santykius su Vokietija, bet Ra- 
d. — šeštą valandą vakaro lai-1 šid ali Gailani juos buvo at- 
kinoji Irako vyriausybė vakai naujinęs. Vakar vakare britu

Vokiečiai Jurininkai Nuo Paskandinto “Bismarck”
« '«• . i * t l GAMINA STALINISKUS TEISININKUS

pasirašė taikos sutartį su bri
tais ir skaito ištisą mėnesį bc- 
sitęsusj karą baigtu, skelbia 
Bagdado radijas.

Pabėgus sukilusiam Irako 
premjerui Rašid ali Gailani ir 
kariuomenės viršininkams atsi
sakius tęsti karą prieš britus, 
Bagdado meras ir atsakomin- 
gų žmonių sudarė komisiją, ku
ri paprašė taikos su britais.

Britų kariuomenė dar kovė
si su kai kurioms Irako dalims 
pačiuose Bagdado priemiesčiuo
se, kai irakiečių komisija, iškė
lusi baltą vėliavą, perėjo fron
to linijas ir paprašė taikos pas 
britų karo vadą.

Tuojau buvo paskirti įgalio
tiniai, kurie pasirašė paliaubas 
ir buvo sustabdytas šaudymas 
visuose frontuose.

Irakiečiai yra labai patenkin
ti britais, nes pastarieji pasi
žadėjo neliesti Irako nepriklau
somybės ir leisti patiems kra
što gyventojams tvarkyti savo 
reikalus. Britai pareikalavo nu
traukti visus santykius su vo
kiečiais ir italais, kolibri tai tęs 
su jais karą.

Irako vyriausybė šio karo 
pradžioje jau buvo nutraukusi

VOKIEČIAI LAIMI KRETOJE
Bombarduoja britų 

laivus
BERLYNAS, Vokietija, birž. 

1 d. — Vokiečių karo praneši
mas tvirtina, kad britų karo 
jėgos yra visiškai palaužtos 
Kretos saloje ir naciai netru
kus tikisi laimėli kova.

Britų kareiviai sugebėjo pa
sitraukti į Gavdos salą, todėl 
vokiečiai smarkiai ją bombar
davo. Vokiečiai patyrė, kad bri
tai stengiasi evakuoti savo da
lis iš rytinių Kretos uostų, to
dėl apšaudė visas britų laivų 
koncentracijas.

Britų laivynas atvy
ko Kreton

BERLYNAS, birž. 1 d. — 
Vokiečių karo vadovybė turi 
žinių, kad dideli britų karo lai
vai randasi Kretos vandenyse 
ir manoma, jog jie stengsis pa
imti kariuomenės likučius.

Vokiečių aviacija deda pa
stangas sukliudyti britams eva
kuoti savo kareiv’us.

Vokiečiai supranta kokios 
didelės strateginės reikšmės tu
ri Kretos salos paėmimas 
ir pradė’o ruoštis tolimes
niems žygiams.

Gen. Freyberg gyvas
KAIRAS, Egyptas, birž. 1 d. 

— Vokiečiai paskelbė, kad Ze
landijos generolas Freyberg, 
kurį britai įgaliojo ginti Kretos 
sala, žuvo orlaivio nelaimei.

Kitas pranešimas tvirtino, 
kad gen. Freyberg apleido savo 
kariuomenę ir su maža kari
ninkų grupe bėgo Aleksandri
jon.

tankai laisvai įvažiavo į Bag
dadą ir dalis jų apsistojo ties 
britų konsulatu.

Bagdado meras ir didelė gy
ventojų dauguma reikalauja, 
kad greičiau sostinėn sugrįžtų 
pavarytas emyras Illah ir su
darytų konstitucinę vyriausybę. 
Turima žinių, kad Illah jau ruo
šiasi sudaryti naują valdžią, 
kuri bendradarbiaus su britais.

Sulig pasirašyta sutartimi 
britai turės teisės laikyti Ira 
ke pakankamą kariuomenės 
skaičių, kuris galėtų apginti ži
balo versmes ir pravestus vamz
džius. Ši kariuomenė stovės vi
są karo metą. Karui pasibaigus, 
britai išsiųs savo kareivius.

Motorizuota britų kariuome
nė nuskubėjo į Mosulo provin
ciją, kad galėtų išvyti ten jau 
besistiprinančius nacius. Nacių 
agentai ir italų konsulato tar
nautojai skuba bėgli iš Irako, 
nes bijo patekti į britų na
gus.

Gailani labai nepatenkintas 
Hitleriu, nes šis nesuskubo pri 
statyti reikalingos--; paramos. 
Gailahi pabėgo‘‘ į Fėfsiją, su 
juo išvažiavo ir italų diploma
tai.

Visos šios nacių skleidžiamos 
žinios neatitinka tikrenybę. 
Gen. Freyberg randasi Kretoj 
kartu su savo kareiviais, sako 
britų karo pranešimas.

30,000 nacių nuleista 
Kretoje

KAIRAS, birž. 1 d. — Britų 
karo vadovybė mano, kad jų 
pozicijos žymiai sus’lpnėjo 
Kretos saloje dėl nacių pada
rytos pažangos.

Britų aviacija kelis kartus 
aplankė Kretą ir sunaikino ke
lis nacių lėktuvus. Karo vado
vybė turi žinių, kad Kretai už
kariauti naciai išmetė 30,000 
kareivių.

Didelė nacių dauguma žuvo 
kovoje su britais. Britai nepa
jėgė atsispirti be paliovos iš 
dangaus krintantiems naciams.

Nusišovė nacių ad
mirolas, Hesso 

draugas
STOCKHOLMAS, šved., bir

želio 1 d. — Oslo viešbutyj nu
sišovė vokiečių admirolas 
Bohn, kuris komandavo visas! 
vokiečių juros jėgas Norvegi
jos vandenyse.

Admirolas Bohn buvo labai 
artimu nacių lyderio Hesso 
draugu. Turima žinių, kad lėk
tuvu Norvegijon atskrido Geš- 
tapo viršininkas H:mmler, ku
ris kalbėjosi su admirolu Bohn.

Kaip tiktai Himmleris išskri
do atgal Vokietijon, nacių ad
mirolas nusišovė.

— Britų valdžia nutarė įve
sti korteles drabužiams.

. • ' ... ACME-NAUJIENŲ Telephoto
Ši fotografija, nuimta nuo vieno anglų karo laivo ir atsiųsta iš Londono ka

beliu, parodo kelis vokiečius jūreivius kurie suspėjo sušokti vandenynan nuo 
savo skęstančio laivo “Bismarck” po to, kai jis buvo anglų sunaikintas Atlante.

DEGA BRITAMS SKIRTA PARAMA :
Sunaikintas maistas 

ir automobiliai
JERSEY CITY, N. J., birž. 

1 dr'i- JeTse^ * Cfty^uoš&i,r^ut; 
baigiasi Erie geležinkelio lini
ja, kilo nepaprastai didelis gais
ras, kuris naikina britams skir
tą paramą.

Sudegė nepaprastai didelis 
elevatorius su grūdais, kurie 
turėjo būti nuvežti britams.

Ugnis sunaikino 15 baržų, 
kurios buvo prikrautos maistu 
ir įvairia transporto medžiaga. 
Niekais nuėjo ir 700 galvų gy
vulių, daug automobilių ir tūk
stančiai tonų javų.

Tyrinėja gaisro 
priežastis

JERSEY CITY, N. J., birž. 
1 d. — Federalinio Biuro agen
tai stropiai tyrinėja uoste su
kelto gaisro priežastis.

Manoma, jog tai galėjo būti 
“ašies” agentų sabotažo darbas, 
nes panašus sabotažas buvo pa 
darytas praeito karo melu 
Black Tom sandėliuose.

Sukeltas gaisras apėmė šešis 
uosto blokus ir manoma, kad 
sunaikino įvairių turtų už 25 
milijonus dolerių. Hudson 
pakraščiai užgulę dideliu durnų 
klodu.

Isolacionistai remia 
prezidentą

’ DETROIT, Mich., birž. 1 <1.
— J. S. Knight, Detroit Free 
Press leidėjas, kuris buvo di
deliu isolacionalistu, pradėjo 
remti prezidento politiką.

Rooseveltą remia ir kiti trys 
dienraščiai, kurie iki šiam me
tui smarkiai jį kritikavo. 
Knight sako, kad prezidento 
kalba, kurią jis pasakė per ra
diją, privertė padaryti tokią pa
kaitą. i

Knight skaito Rooseveltą 
Amerikos karo jėgų viršinin
ku, Amerika kovoja prieš “ašį”, 
todėl skaito savo pareiga rem
ti prezidentą.

Atsisakys nuo tei
sių linijoj

WASHINGTON, D. C., birž. 
1 d. -r— Sękrętorius . HuĮĮ par 
reiškė, kad Jungtinės Valsty
bes sutinka atsisakyti nuo savo 
specialių teisių Kinijoj, kai tik
tai bus baigtas šis karas ir at
statyti laisvės principai.

Jungtinės V^stybes nemano 
palaikyti sau* privilegijų, jeigu 
po karo Kinija palaikys lais
vos prekybos principus.
• Amerika neleis japonams vie 
niems naudotis privilegijoms, 
bet leis patiems kiniečiams sa
vo krašto reikalus spręsti.

Naujas karo laivas
CAMDEN, N. J., birž. 1 d, 

— Ateinantį šeštadienį bus pa 
leistas vandenin didžiulis karo 
laivas South Dakota.

Naujas karo laivas turi 35,- 
000 tonų įtalpos ir kainuoja 52 
milijonus dolerių. Laivas lei
džiamas į vandenį keturiais me
nesiais anksčiau, negu buvo ap
skaičiuota, nes darbas žymiai 
paskubintas.

Karo sluoksniai mano, kad 
South Dakota bus vienu stip
riausiu ir moderniškiausių pa
saulio karo laivu.

»  i

Britai nesistebi Dar- 
lano pareiškimais
LONDONAS, Anglija, birž. 

1 d. — Britų Vyriausybė nesi
stebi Darlano padarytais pa
reiškimais, nes žino, kad jis 
nutarė glaudžiau bendradar
biauti su naciais.

Manoma, kad Hitleris įsake 
tokius pareiškimus padaryti. 
Britai nežino kodėl Darlanas 
save vadina neutraliu, kada Sy- 
rijos aerodromuosna leidžia vo
kiečių aviaciją ir Tunisijos uo
stuose laiko italų laivus su ka
ro medžiaga. Britai dės pastan
gas išvengti karo su Petaino 
Prancūzija.

Ispanai skelbia, kad prie 
Gibraltaro tvirtovėj šiandien 
buvo labai smarkus susišaudy
mas.

Paskyrė Pakaičio 
valstybių dieną

NEW YORK, N. Y., birž. 1 
d. — New Yorko valstybės gu
bernatorius Herbert H. Lehman 
paskyrė birželių penkioliktą 
dieną. Pabalčio Valstybių šven
tės diena.

šio karo metu pavergtų tau
tų tarpe yra Lietuva, Latvija 
ir Estija, kurios buvo skaito
mos Pabalčio kraštų laisvės 
simboliu.

Minėtų kraštų gyventojai pa
darė didelius pasiaukojimus 
laisvei ir demokratijai apginti, 
todėl birželio 15-ta diena ir bus 
oficialia šių kraštų švente.

Darlanas britus va
dina piratais

VICHY, Prancūzija, birž. 1 
d. — Petaino premjeras Dar
lanas britus pavadino piratais 
ir tvirtina, kad jis pasistengs 
apsaugoti prancūzų prekybos 
'aivų judėjimą.

Prancūzai privers britus re 
spsktuoti Petaino Prancūzijos 
uostus ir leis laisvai prekiauti 
juromis.

Darlanas labai nepatenkintas 
3fax miestelio bombardavimu, 
kur britams pavyko susprog
dinti italų prekybos laivas si 
paraku.

Vokiečiai užmušė 
27 airius

DUBLINAS, Sirija, birž. 1 d 
— Vakar vokiečių orlaiviai iš 
metė didoką bombų ska'čli 
Dubline ir užmušė 27 Air jot c j 
gyventojus.

Manoma, kad užmuštų skai 
čius bus didesnis, nes dar ne
surasta 25 asmenų. Sužeistųjų 
skaičius siekia iki 200.

Airijos premjeras de Valer? 
atsisakė daryti pareiškimų dė’ 
bombardavimo, nors visi žino 
jog tai buvo nacių lėktuvai. 
Sunaikinti nepaprastai dideli 
turtai ir sugriauta daug namų

ORAS
Mažas debesuotumas, šilta.
Saulė teka — 5:17; leidžiasi

Reikalauja kompar
tijos rekomendacijos

KAUNAS, Lietuva, birž. 1 d.
— Sovietų Lietuvos teisingu
mo komisariatas skelbia, kad 
jis rengiąs kursus staliniškiems 
teisininkams paruošti.

Komisaro Pakarklio paruoš • 
tas pranešimas sako, kad sta- 
liniški teisininkai privalo būti 
raštingi. Į teisininkus bus pri
imami baigę pradžios mokyklą 
asmenys.

Kiekvienas norįs būti stali- 
nišku teisininku, privalo atneš
ti bolševikų partijos komiteto 
rekomendaciją.

Reikalauja kilmės 
iiudyjimų

KAUNAS, Lietuva, birž. 1 d.
— Žemės ūkio komisariatas 
rengia kursus veterinarijos f ei 
ceriams.

Tuo reikalu išleido visą eilę 
nurodymų norintiems į tuoi 
kursus patekti piliečiams: Vie
nu pagrindiniu reikalavimu yra 
kilmės liudyjimas. Kiekvienas 
kandidatas į veterinarijos felče-

MEKSIKA BENDRADAR
BIAUS SU J. VALSTYBĖMS

MEKSIKA, sostinė, birž. 1 d 
—■ Meksikos prezidentas Caitia- 
cho pareiškė, kad Meks'ka ben
dradarbiaus su Jungtinėm? 
Valstybėms apsaugos darbuose

Meksikos vyriausybė neg-i 
įsivaizduoti nepriklausomų val
stybių Amerikoje, jeigu jos ne
bendradarbiaus apsaugos reika
luose.

Tiktai bendradarbiaujant su 
Jungtinėmis Valstybėmis gali
ma išsaugoti nepriklausomybe 
nuo Europos diktatorių pastan
gų pagrobti minėtus kraštus 
sako Camacho.

— Britai paskelbė, kad ju
ros kovose Bismarkui paskan 
dinti žuvo 25 britų jurininkai, 
šian skaičiun neįskaitoma Hoo- 
de buvusieji jūreiviai.

— Mussolini pašalino ilgame
tį asmenišką savo sekretorių 
Osvaldo Sebastiani. Jo vieton 
pasirinko žmogų, kuris skaito- 
•ji provokiškos politikos šali
ninku.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Britai paskelbė, kad skaito kovą Kretoje pralaimėtą. 

Britai stengiasi išvežti galimai daugiau kareivių ir salos. Egyp- 
an jau sugrįžo 15,000 britų.

— Vokiečiai skelbia, kad Kretoje jiems pavyko paimti ne- 
aisvėn apie 10,000 britų. Karo medžiagą britai sunaikino. Ne
rūkus visa Kretos sala bus nacių okupuota.

— Iš Kretos sugrįžęs britų štabo karininkas tvirtina, kad 
iretos saloje vokiečiai prarado 1,000 moderniškų orlaivių.

— Nacių kariuomenė jau pradėjo veržtis Syrijon. Vienas 
rncių laivelis iškėlė dalį kareivių Syrijos uostuose. Vokiečiams 
Lapo pavestas visas Allepo aerodromas.

— Petaino prancūzų garnizonai traukia iš Syrijos šiaurės 
į pietus, kad galėtų pastoti kelią britams, tuo tarpu šiaurinę Sy- 
rijos dalj ima vokiečiai.

— Mossule dar stipriai laikosi vokiečiai ir manoma, kad 
britams teks su jais smarkiai kariauti. Naciai padarė didelių 
nuostolių britų žibalo vamzdžiams.

— Kretos saloje kovos su vokiečiais dar tebesėsią, nors 
dalis britų kariuomenės jau sugebėjo prasiveržti prie krantų 
ir pasiekti Egyptą.

— Airijos vyriausybė pasiuntė febai griežtą protestą vo
kiečiams dėl Dublino bombardavimo. Išmestos bombos yra ga
mintos vokiečių dirbtuvėse.

rius privalo įrodyti, kad jis pro
letarinės kilmės.

Į Kauno universiteto techni
kos fakultetą priimami ketu
rias gimnazijos klases baigę 
mokiniai.

Gydytojai atsisako 
lankyti ligonius

KAUNAS, Lietuva, birž. 1 d.
— Būdviečių kaime, Pilviškio 
valsčiuje ūkininkė Daržininkai- 
tienė gimdė.

Akušerė nustatė pavojingą 
kraujoplūdį, tad skubiai buvo 
reikalinga gydytojo pagelba. 
Tačiau Pilviškio gydytojas Dem- 
bovskis atsisakė važiuoti į Būd
viečius.

Ūkininkė Daržininkaitienė mi
rė nuo kraujoplūdžio. A. Kliau- 
za dabar aprašinėja spaudoje 
apie bolševikiškų daktarų sku
bią pagelbą nelaimėje.

Joniškiečiams atimti 
traukiniai

ŠIAULIAI, Lietuva, birž. 1 d.
— Iš Joniškio į Šiaulius kiek
vieną. rytą važiuoja daug žmo
nių ir buvo paduodami keli va
gonai.. . . • ---- - -

Dabar geležinkelių valdyba 
paliko tiktai du vagonus, todėl 
labai didelis žmonių skaičius 
pasilieka stoty. Pasunkėja pa
dėtis moksleiviams, kurie važi 
nėjo į pamokas.

Dabar jie priversti nutrauk
ti mokslą, nes nepajėgia įsi
veržti vagonan. Tokią tvarką 
įvedė Maskvos komisaras Loch- 
matovas.

Valdžia grasina 
bedarbiams

KAUNAS, Lietuva, birž. 1 d.
— Kauno miesto vykdomojo 
komiteto darbo skyrius įsako 
visiems bedarbiams skubiai per
siregistruoti.

Kiekvienas privalo vizuoti 
naujai išduotas darbo korteles. 
Kas neatliks paskelbto vizavimo, 
bus išbrauktas net ir iš bedar
bių skaičiaus.

Kai kurie bolševikų laikraš
tininkai skelbė, kad sovietijoj 

’ nėra bedarbių, bet šis komite
to pranešimas sugriovė laikraš
tininkų tvirtinimus.
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The World ai a Glance
BZ K. (L Pankay 

r.ri'n.t.'.a .........„ras
Axi» Peaee Terms.

Axis peace terms have already 
been given to the world, according 
to news commentators Rayrhond 
Gram Swing and H. V. Kaltenbom. 
The Axis, using the Japanese Fot- 
eign office as its moUthpiece, haš 
offered essentially the follovving 
terms to Soviet Russia, the United 
States, and the British Common- 
vvealth of Nations, the three strong- 
ėst powers not yet under Axis dom- 
ination.

Soviet Russia is to cease giving 
aid to China and is to withdraw 
most of her troaps from Far East 
India is to become indepandent, 
presumabiy with Japart the most 
favored nation; while French Indo- 
China, the Dutch East Indies, and 
Australia are to accept a Japanese 
co-ordinator, who will certainly not 
neglect Nippon’s interests. Britam, 
besides granting Germany a haTf- 
interest in the Suez Canal, is to 
give up Hongkong, Singapore, her 
other navai bases otitside the West- 
ern Hemisphere, and all her pos- 
session in Africa.

The United States, who has not 
yet really entered the conflict, iš 
to give up the Philippines and all 
her other interests in the Eastern 
Pacific, including all her posses- 
sions and bases west of the Haw- 
aiian Islandš. Even those islands 
our country is largely to dismantle 
as a navai base.

Then, with Britain moving her 
Capital to Canada, our country and 
England are to control the Western
Hemisphere, though we mušt mod | 
ify the Monroe Doctrine enough to 
allow the Axis powers essentially 
a free hand in South America. 
While the United States and Brit
ain together may have a navy as 
big as that of the Axis nations, the 
American-British sea-power will be 
much less effective than the Axis 
navy because the latter will possess 
all the im.portant bases outside the 
Wcstern Hemisphere.

The Axis, according to the Jap
anese Foreign office, has a right 
to impose such terms upon the ręst 
of the world because the totali-

New Civil Serviee 
Examiflations

The follovving examinations havd 
'bėen announced by the Ūhited 
States Civil Service Commission:

E^AMlNfcR, KNITED AND WO- 
VEN ARTICLES. $.40 per hour 
when actually employed.

TIME FOR FILING APPLICA
TION:—Before the cloše of busi- 
ness on Jone 23, 1941.

PLACE OF EMPLOYMENT:—- 
Chicago Quartermaster Depot, War 
Department, Chicago, Illinois.

X—X—X
JUNIOR STENOGRAPHER, $1, 

440 A Yeat.
■ JUNIOR TYPIST, $1,260 a year.

TIME FOR FILING APPLICA
TION:—Before the etose of business 
on June 16, 1941.

PLACE OP EMPLOYMENT:— 
Field Service, States of Illinois, 

■Michigan and Wisconsin.

News Bits About 
Chieago Parks

BUCKINGHAM FOtNTAIN

The world’s largest and finest 
fountain, the Clarence Buckingham 
memorial at the foot of Congress 
Street in Grant Park, will start 
playing for the season on Tuesday, 
May 20.

The magnificent spectacle may 
be seen each afternoon and even- 
ing until September 30. The after
noon display is from 4:00 p. m. to 
6:00 p. m. and the evening one 
from 9:00 p. m. to 9:30 p. m. until 
September 10 when the evening 
operation shifts to the haM-hour 
between 8:3Q and 9:00 p., •m. ,

ANTI-LITTER DRIVE
With the warm spring days luring 

hundreds ofthousands of Chicago- 
ans to its parks and other open 
areas, the Chicago Park District is 
gearing up its Anti-Litter Campaign 
to meet the situation.

The campaign, inaugurated lašt

MIDDIES’ “COLOR GIIRL”

NA IJJ1R N 0-ACME Tfleohoto
Miss Fay Albrecht of Columbus, Wis., chosen “color giri” 

of Navai Acadėmy at Annapolfs, Md. presents flag to color com- 
pany during dress parade marking openihg of June Week cere- 
monies there. At right is Rear Admiral Rušsell Wil(son, stiper- 
intendent of the Academy. i:
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All students interested in fur- 
thėring their college education are 
eligible for the LUC $150 Scholar- 
ship grant. There is no red tapė or 
a cross-examining jūry. There is 
no favoritism. Intesested students 
will write to Mf. Veto Baltrūnas, 4200 
S. Mozart St., Chicago, Illinois, and 
in trun receive questionnaire to 
fili out. The questionnaire .plūs 
three teacher’s letters of recom- 
mendations mušt be returned by 
July Ist. The Scholarship Commit- 
tee will then fead the application 
and make its decision. All1 appli- 
cations are for the committee’s 
files only. When the decision is 
made, the candidate will be noti- 
fied by September so that he or 
she can make necessary arrange- 
ments with the school they plan 
to attend.

DICTATORS - ‘WAVE 0F PAST’
New Book Disp

Chicago Park 
District Seeks 
Life Guards

WILL TAKE APPLICANTS 
TO JUNE 7.

If you know of anyone who 
i might be interested in this offer, 
tell him about it. The only restric- 
tiohs are that the student be of 

;Lifhuanian descent and a deserv- 
ing scholar. /

'DID YOU NOTICE .. .

How radiantly our blushing 
Blanche became Mrs. Al Keizes 
two sundays ago ... Anne Charm 
packing her wardrob‘e to leave 
June 14 to meet her husband in 
Hawaii... a dozen LUC’ers in for
mai attire at President Smetona’s 
banąuet... Al Rulis sporting a new 
1941 Plymouth (with white walls:, 
he claims) .. . Helen Slakis our new 
“Miss Efficiency” su.pplanting for- 
mer cec’y Blanche . .. Stan Drigot 
toUring the middle west attend- 
ing Chemical Society meetings ... 
Helen Kungis, Birute Kreimenas; 
Al Junevicz and Wėrietta Grybas 
raving about ‘ magnolia trees and 
wisteria, >and ‘ dogwood . and spring- 
time in general down south. They’re 
fresh-returned from Washington, 
D. C., where they traveled with 
Mr. Beliajus’ dance troupe.
ARM CHAIR TRAVELS

tarian powers have already gained 
control of so much of the universe. 
And the United States mušt bow 
down because Hitler and Mussolini 
contend that our country is already 
100% in the war.

Those conqueror’s conditions cert
ainly are, to say the least, very 
interesting to us Americans. Since 
Japan’s Matsuoka has just talked 
with Hitler and the latter’s chore- 
boy, Mussolini, those terms were 
no doubt made in Germany. Per- 
haps. Hitler has been misled about 
America’s attitude by such defeat- 
ists and Copperheads (in the Pres- 
ident’s sense) as Charles A Lind- 
bergh and Hugh Johnson, Senators 
Nye and Wheeler with their loud 
talk concerning a “negotiated” 
peace. And to some appeasers in 
this country those conqueror’s 
terms may be quite satisfactory.

Since, hov/ever, we other Amer
icans, who haven’t even begun to 
“fight” yet, will consider those 
Axis conditions as insulting in their 
arrogance, we should remember 
that a few Americans are willing 
to accept defeat without fighting 
at all. We should likewise remem
ber that modesty has never been 
a vveakness of the nazi and fascist 
leaders, and also that Hitler never 
fights when he can get what he 
vvants without war.

Jaunimas Picine 
June 8th at 
Sunset Park

JAUNIMAS’ 6th Annual picr^c 
will be held next Sunday, June 
8th, at the Sunset Park, 135th and 
Archer Avė. Paul Eitmonf and his 
orchestra will provide the music 
to the lovers of dancing. A patriotic 
program v»ill be presented at the 
huge bonfire which will be lit 
after the stmdown. During the af
ternoon, a softball tourney will be 
held, vvith Pirmyn and Birutes 
chorusses headlining in -the game 
for thė musical championship.

fall, is designed to keep parks, 
beaches, boulevards and other pub- 
lic places free from unsightly lit- 
ter.

In addition to the buttons and 
pledge cards, the Park District is 
distributing colored sticker stamps 
of park views and an illustrated 
pamphlet. The latter bears the fol-' 
lowing poem:

“BEAUTIFY CHICAGO” 
“Friend, when you stray, or šit and 

take your ease
On lawn, beach, or under spread- 

ing trees,
Pray, leave no traces of your pienie 

meal,
No .paper bag, no scattered orange 

peel,
Nor useless paper littcred on the 

grass;
Othdrs may view these with distaste 

and pass.
Let no one say, and say it to your 

shame,
That all was beauty here until you 

came.

“Reprinted by courtcsy of Holiday 
fellowship, Ltd., London, Eng.”

BOATING SEASON OPENS 
IN PARKS

Chicago Park District’s 1941 
boating season was officially open- 
ed on Sunday, May 18.

More than 300 new boats are 
in servrce on the beautiful lagoons
in Columbus, Garfield, Humboldfl, 
Jackson, Lincoln and Washington 
Parks.

'the hours boats may be rented 
eaeh day of the week up to and 
inclnding Labor Day will be 9:06 
A. M. to 10::00 P. M.

The rentai will be the šame as 
previotis years.

Aritty Hangs Otit Sign 
For 350 Woitian 
Dietitians

The Army hung out the “help 
wanted” sign today for 350 trained 
dietitians dufy m Army hospitals, 
Pay is $1,800* a year, and iw peace- 
time onty fėmale dietitians certi- 

rfied by the Civil Service Commis
sion are employed.

The citizens of America resolved to defend their li- 
berties at home and to eliampion the eaUse of repre- 
sentative government abroad,- feel deep sympathy for 
the peoples of those small republies whose indepen- 
dence either has been crushed of is threatened.

Among those ensl'aved riations are the Republies of 
Estonia, Latvia and Lithuania which have .provided 
this country with many loyal citizens now banded to
gether in the Baltic American ^ociety to preserve the 
democracy here and to restorė its benefits in their 
home lands.

Estonia, Latvia and Lithuania have long bęen sym- 
bols of liberty. Their people have for centuries made 
great sacrifices for freedom and democracy. It is fit- 
ting, therefore, that the citizens of New York State 
formally convey their sympathy to the people of these
enslaved nations and give public expression of the 
hope that they will soon regain their freedom.

NOW, THEREFORE, I, Herbert H. Lehman, Gover- 
nor of the State of New York, do hereby designate 
Sunday, June fift'eenth, as

BALTIC STATES DAY
u.pon which appropriate exercises may be held1 to ce- 
lebrate the bonds of affection and regard exifeting be- 
tween America and the distressed Baltic peoples. '

• -y \
GIVEN ūnder my hand 
and the Privy Seal of the 
State at the Capitdr in 

(SEAL) . (he cjty of Albany fhfs
twenty-eigth day of May 
in the yeat of our Lord 

B Y THE GOVERNOR: , one thousand nine hurid- 
VZalter T. Brown 1 re^ an^ fotty-one. ,
Sec’y to the Governor Herbert Ii. /Lehman

Tickets On Sale 
For Police Dept 
Field Meet
Bay Thėm On From Uniformed 

Poiicemen

' Ticjk'ets ė?re now on sale for the 
10th ahriual field meet of the Chi
cago police department, June 28th, 
29th, and July 6th a t Comiskey 
Park and Wrigley Field. Proceeds 
go into the fund for dependents of 
policemeni killed in’ the line of duty, 
and to pfovide a general irisurąnce 
fund for all peiidemen.

Į Only ufiiformed eity polieemen 
are authorized to sėli the tičketa

A featilre of the meet will be a 
championship baseball game be- 
tvreen a Nortft Side team managed 
by Capt. O’Connėll and a South 
Side team headed by Capt. Patrick 
J. Crotty.

ORIGIN OF “ANZAC”

During the Wo£ld war two dtvi- 
sions of Austrąlian and Ncw Zea- 
land troops were merged into the 
“Australia and New Zealand army 
ęprps” for action at Gallipoli. For 
b.i eyjjky,; initjais were used tb,. de- 
sfghaie the co^š^artd thus “Anząc’ 
ciime into beirig. The name is ndw 
used- loosęly for reference to either 
Australian or New Zealand troops.

Mrs. Salome Cherry eseorted us 
to Lithuania, permitting us to 
pcek behind the dignified govern
ment eurtains, telling us of human- 
interest episodes that delighted and 
interested. Flew us to Berlin and 
Paris. Boarded us on a train for 
Switzerland, Italy, Latvia, Poland, 
Estonia. Sailed us out to Stockholm 
and finally London. In London we 
lived for many years on into the 
declaration of war and three months 
of blackouts.

Yes, Mrs. Cherry took us LUC’ers 
through all these countries lašt 
Sunday, introduced us to their 
peoples and institutions ... and 
made us feel satisfied and dissatis- 
fied with ourselves... all by means 
of her very excellent and most vi- 
vid word pietures of her life in< 
Europe these lašt ten years. We 
sineerely thank Mrs. Cherry for 
one' of the most fascinating after- 
meeting talks it has been our for- 
tune to hear. —Wenetta

Simplify Flyinff Cadets 
Tests For Non- 
collegians

*>

Changes in educational require- 
ments for candidates as flying ca
dets were announced yesterday by 
Maj. Gen. , C. H. Bonesteel, com- 
manding the 6th Cor.ps area.

The change reduces from nine to 
seven the totai number of subjectš 
on which noncollege men will be 
examined and provides that only 
five of these are required subjeets. 
These are English composition, 
grammar, arithmetic, plane geome- 
try, and plane trigonometry. The 
two other subjeets may be chosen 
from a list of several. Gen. Bone
steel said many noncollege men 
who wish to enter the army air 
corps already are being trained in 
t'wo Chicago schools for examina- 
tiona to b'e held Aug. 12.

Men with at least two years of 
college work or 60 hours of col
lege credit are not required to take 
mental examinations. The army aitf 
corps pTocurement board now is 
seeking applications from noncol
lege men. The board’s headqtiar- 
ters are in the ne\v postoffice 
building.

Applications for Chicago Park 
District lifeguard qualifying tests 
mušt be filed by June 7, The blanks 
are obtainable at the Park District’s 
Burnham, Garfield, Lincoln or Wa- 
shington Park Administration 
Buildings, according to Sam Peco- 
raro, Park District Supervisor of 
Beaches and Golf.

Around 250 young men will be 
chosen to patrol the Park District’s 
12 bathing beaches and outdoor 
pools in 38 parks; the 6 indoor 
pools remain open all year.

Requisites for taking the quali- 
fying tests include that the appli- 
cant be a malė Citizen of the Uni
ted States, a resident of Chicago, 
at least 18 years old, 5 feet 6 in- 
ches tall, weigh 150 pounds, have 
normai eyesight and hearing, have 
an American. Red Cross Senior 
Life Saving Certificate, an Ameri
can Red Cross Standard First Aid 
card or the equivalent.

The first tests will be swimming 
ones to be held June 7 and 8 at 
the Washington Park Pool, 56th 
Street East of South Parkway, 
starting at 9:00 a. m. Medical exa- 
mination of heart, lungs, ears and 
eyes will be given on June 9 and 
10.'

The qualifiers will go to the 
Park District Lifeguard Training 
School to be held from June 11 
through June 18 at the Uorth 
Avenue Beach House. The rigorous 
coufse includes svvimming, resuci- 
tation, beach procedure and boat 
work. The guards mušt care for the 
50 boats used on the beaches them- 

I selves. These are su.pplemented by 
two patrol boats manned by Park 
District policemen when the sea
son opens officially on July 1.

Plan Trip To Polish 
Veterans Home

CHICAGO TOURS FOR 
THIS WEEK

A tour of Chicago’s Little Po
land on Friday, June 7, featuring 
visits to the Polish-American Ve
terans’ Home and to Laird Com- 
munity House is a major feature 
of the WPA Free Chicago Tours 
for the week of June 3 to 7. In- 
cluded in the tour is an informal 
program of Polish folk music. 
Tours for the . week include:

Tuesday, June 3: “Illinois Fe- 
deral Art Project” See studios and 
workshops where painting, sculp- 
ture and handeraft are created. 
Learn about puppets and puppet 
making. Meet at 2:30 p. m., 1021 
S. State St.

Tuesday, June 3: “Greek Ortho- 
dox Church”. Hear a prominent 
Greek clergyman discuss the art, 
architecture and liturgy of the 
Eastern Church. Hear recordings of. 
religious chants. View illustrations 
of vestments, sacred vessels and 
icons. Meet at 8 p. m., 800 S. Hal- 
sted St.

Wednesday, June 4: “Provident 
Hospital and WPA Convalescent 
Home”. Inspect a famous interra- 
cial hospital, and the nearby WPA 
Convalescent Home. Meet at 2:30 p. 
m., 421 E. 51st St.

YVednesday, Jone 4: “Towertown 
and Streeterville”. Explore Chica
go’s near north side art colony. 
See the site of the Old Dili Pickle 
Club. “Bughouse Square”, Nevvber- 
ry Library and the old Watertow- 
er. Meet at 8 ,p. m., Chicago aqd 
Michigan Avės. (Watertower).

Thfcrsday, June 5: “Home Build
ing Exhnbit and Hnme-makers Ma- 
tinee”. See latest trends in home 
building. Attend the Home-makers 
Matinee radio broadeast. Meet at 
1:30 p. m., 222 W. N. Bank Dr., 
7th fl.

Friday, June 6: “Chicago Busi
ness”. See trading in the Pit of the 
Board of Trade and on the floor 
of the Stock Exchange. Meet at 
9:30 a. m., 141 W. Jackson Blvd.

Friday, June 6: “Little Poland”.

s Mrs. Lindbergh
The wave of the futuref is the 

way of democracy, the \Vave of 
the past is the way of the dic- 
tators. And the time for Amė^ica 
to do something about it is now.

This is the statement of faith 
of Reuben Henry Markham, for- 
mer missionary and newspaper- 
man, who has written a book in 
reply to Mrs. Anne Morrow Lind- 
bergh’s little book, “The Wave of 
the Future: A Confession of Faith.” 

Markham titled his book “The 
Wave of the Past”, taking as his 
text: “Woe unto them that call 
evil good, and good evil; that put 
darkness for light and light fOr 
darkness.”

Mrs. Lindbergh found some new 
conception of humanity and its 
place on the earth pushing up and 
forward through the upheaval of 
war and aggression and concluded 
that “it is, in essence, good.”

“Humanity is moving . . . būt, 
that doesn’t mean it is going any 
place,” replies Markham. “Sections 
of it are marching against other 
sections. Parts of it are revolting 
against other parts.

Slavery Versus Freedom
“A number of selfish and clever 

individuals have gained control of 
certain restless bands and are lead- 
ing them in mad attaeks against 
others. To believe men are advan- 
cing simply because they are mov
ing is a delusion . . . Practi-cally 
every despot in practically every 
age has declared he was bringing 
the people blessings. Very few 
really have.”

“The past has its mark and the 
future has its. mark,” according to 
Markham. “The one is slavery; 
the other is freedom. Any wave 
that brings slavery is a resurgence 
of the past . . . Communism, Fas- 
cism and Naziism are waves of 
the past.”

Markham makes common cause 
with Mrs. Lindbergh’s mother, Mrs. 
thvight Morrow, who on the pub- 
lication day of her daughter’s book 
urged that the U. S. ginant Britain 
everything possible to “hold at 
bay Hitler’s brutal forces.”

Mrs. Lindbergh wrote she could 
not see this war “simply and .pūre
ly as a struggle between the Forces 
of Good and the forces of Evil”. 
Markham sees the struggle exactly 
in that way.

“No Natūrai Course”.
Describing totalitarianism as the 

“utter blackout of spiritual light, a 
super-jungle of darkest antiquity,” 
Markham calls upon the U. S. to 
“take the right side.”

“In this issue there are only 
two sides”, he writes “No neutral 
course remains. Each person is 
either against the wave of the past 
of he is for it; he either opposes 
the onslaught of Hitlerism or sup- 
ports it. If he makes no choice, 
that is a choice; if he takes no 
side, he is on Hitler’s side; if he 
does not act, that is an act—for 
Hitler.

“The road to isolationism is ab- 
solutely elosed. Every adult Citizen, 
whatever may be the motives that 
direct his decision or his indeci- 
sion, is on the side of Nazi tyranny 
or on the side fighting it.

“Let us take sides consciously, 
solemnly, nobly and not by de- 
fault.”

A produet of pioneer Kansas 
preacher stock, Markham studied 
at Union Theological Seminary and 
Columbia University and was sent 
by the Congregational Church 
Board to Bulgaria more than 30 
years ago to work with the pea- 
sants.

During the World War he pub- 
lished a Bulgarian language news- 
paper. He later covered Europe, 
Russia, Africa and the Near East 
for the Chrrstian Science Monitor.

His book is published by the 
University of Noęth Calorina Press, 
Chapel Hill, N. C.

Visit the Polish-American Veter
ans’ Home and Laird Community 
House. Hear a program of folk mu
sic. Meet at 8 p. m., 1243 N. Wood 
Street.

Satarrday, Jone 7: “Victorian Sur- 
vivals in Pulhnan”. Explore the 
landmarks of the “model town’/*’ 
of Pullman. Visit historic Green- 
stone Church and Flotence Hotel. 
Meet at 2:30 p. m., 110 and Cot- 
tage Grove.

For further Information call Mon
roe 9674 any week day, except Sat- 
urday, betweeri 9 and 3:30 p. m.
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Metinis SLA 3-čio Ap
skričio Išvažiavimas 
Birželio 8 d., Lietuvių 
Ūkyje

Antras birželio mėnesio sek
madienis tai Pittsburgho ir a- 
pylinkės SLA metinė šventė, 
kurią jau per daugelį metų ren
gia SLA 3-čias Apskritys, šiais 
metais ŠIA šventė įvyksta bir
želio 8 d. Lietuvių Ūkyje.

Kiek jau teko girdėti, tai ne 
tik iš Pittsburgho, bet iš visos 
apylinkės SLA nariai ir kuopų 
darbuotojai jau ruošiasi daly
vauti šioje SLA metinėje šven
tėje.

I

Lietuvos Gelbėjimo 
Diena

Jau buvo rašyta, kad Pitts- 
burghas ir apylinkės rengia vie
ną milžinišką išvažiavimą lie
pos 27 d., Lietuvių Ūkyje, ku
ris yra žinomas kaipo “Lietu
vos gelbėjimo diena.*, nes tos 
dienos išvažiavimo uždarbis y- 
ra skiriamas Lietuvos gelbėji
mo reikalams.

Išvažiavime bus ir atitinka
mas programas susidedantis iš 
sporto programo numerių, pra
kalbų, jungtinio choro dainų ir 
šiaip visokių pamarginimų.

Plačiau apie programą, apie 
•kalbėtojus kitą kartą parašysiu 
daugiau, dabar tik primenu, 
kad Pittsburgho ir apylinkės 
lietuviai jau ruoštųsi prie tos 
Lietuvos Gelbėjimo dienos lie
pos 27 d. Lietuvių Ūkyje.

S. B.
»j \ K i ■■ —■ . a, ,, ! t • H A » M •:

Povilas Dargis 
Paskirtas į 
Apsaugos Tarybą

Atstovaus Lietuvius.
PITTSBURGH, Pa. — Gegu

žės 24 d., Pittsburgho Majoras 
Cornelius D. Scully paskyrė ap
saugos Tarybą Pittsburghui, su
sidedančią iš 211 asmenų, į ku
rią įeina žymus visuomenės 
veikėjai, laikraščių redaktoriai, 
įvairių organizacijų darbuo'o- 
jai, darbininkė unijų vadai, 
pramonių atstovai ir įvairių

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pači >s Naujien* s 
vr» naudingos.

k

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

Kuponas ••••................|
Išmėginti Pasiūlymas

ĖLiųuid TILING 1 kenas 35c |
11 šepetys ........................ 25c i

Vertė, 60c |
i Viskas už 25c j

No Mail Orders7 ’

Rober+son & Co.
“The Home of Uųuid liling'

134244 W. M adites Si. 
5340*42 N. Clark St 

2614 Davės Ava.
434 E. 79th St

920 Davls SL* Evasstes
904 S. Flftk Avė, MayvoM 

tautų darbuotojai. Nuo Pitts
burgho lietuvių yra paskirtas 
plačiai žinomas visuomenės 
darbuotojas Povilas Dargis. 
Reiškia, ir Pittsburgho lietu
viams yra suteikta atstovybė 
Saugumo Taryboje.

E. C. Stone Prezidentas.
Tarybos pirmininku yra pa

skirtas Edmund C. Stone, Du- 
ąuesne Light kompanijos vice
prezidentas, o sekretorium — 
Clarence G. Klein, Pittsburgho 
Miesto Labdarybės Departa
mento direktorius.

Šioji Saugumo Taryba bus ži
noma kaipo New Yorko Majo
ro LaGuardia Taryba, nes, kaip 
žinome, prezidentas Rooseveltas 
yra paskyręs LaGuardią vyriau
siu organizatorium Saugumo 
Tarybų visoje šalyje.

Pennsylvanijos Gubernatorius 
James irgi yra paskyręs visos 
Valstijos Saugumo Tarybą. Tų 
visų tarybų užduotis bendruose 
susirinkimuose išdirbti planus 
ir prirengti publiką darbuotis 
naminio saugumo reikalais at
sitikime karo ar kitokios ko
kios nepaprastos padėties.

—S. Rakau as

Pagerbė Draugijų 
Darbuotojus Antaną 
Ir Marijoną Zdankus
Vedybinio Gyvenimo 20 Meti; 

Sukaktuvių Proga.
PITTSBURGH, Pa. — Gegu

žės 25 d., Lietuvių Mokslo 
Draugystės mažojoj svetainėje 
buvo surengta taip vadinama 
“surprise parė” Antanui ir Ma
rijonai Zdankams, jų vedybi
nio gyvenimo 20 metų sukaktu
vių proga, kurioje dalyvavo 
gražus būrelis artimųjų Zdan- 
kų draugų ir draugijų darbuo
tojų.

Tai buvo ne vien tik vedybi
nio gyvenimo sukaktuvių pa
gerbimas, bet ir Zdankų dar-
buotės draugijose. Reikia paša- mų Zdankams ir dovaną jiems 
kyti, kad Zdankų darbuotė įteikė elektrinį šaldytuvą.
draugijose turi didelės reikšmės Į . S. B.

BETTY GRABLE, 
žvaigždė 20th Century- 
Fox’s dabartinio spal

vuoto veikalo “MIAMI”.

ai i/ia
Etlšterfield

Gaisras Sulaikė Jį Nuo Lenktynių

NAUJIENŲ-ACME Telnphoto
Wilbur Shaw (kairėj) ir Deacon Litz (dešinėj) reiškia savo užuojautą 

George Barringeriui (vidury), žiūrėdami į pastarojo $50,000 kainavusį lenktynių
automobilį, kurį sunaikino Indianapolio Lenktynių Stadiono garažuose kilęs gai
sras vos keletą valandų prieš garsiąsias Memorial auto lenktynes.

musų visuomenei, tad ir jų pa
gerbimo vakaras turėjo tam 
tikros visuomeninės reikšmės.

Dirbo SLA, TMD
Marijona Zdankienė iš pat sa

vo jaunų dienų aktyviai daly
vauja viešame veikime, nuošir
džiai dirba SLA 40 kuopoje ir 
SLA 3-čiam apskrityje kaip ) 
sekretorė, jau per daugel melų. 
Antanas Zdankus darbuojasi 
Lietuvių Mokslo Draugijoj, kai
po iždininkas.

Zdankus buvo išsivežę Koli- 
čiai pasivažinėti, kad jie nep i- 
justų apie rengiamą jiems “su- 
prizą” ir tik grįžus į LMD sve
tainę, kada jau* buvo viskas pri
rengta, Zdankai gavo patirti, 
kad viskas buvo surengta jiems 
pagerbti. Gerbiama Zdankienė 
tuo nepaprastu įvykiu buvo net 
iki ašarų, susijaudinus.

Buvo pasakyta gražių linkėji-

PITTSBURGHIŠKOS
PASTABOS

Galingumas Bolševikų 
Valdžios

/

Jei tikėti pranešimams, kad 
Lietuvos bolševikų valdžia yra 
suareštavus /daktarus J. šliupą 
ir K. Grinių, tai t krai tos val
džios kinkos dre^įj kad ji nu
sigando net tokiųusenelių.

O Amerikos lietuvių penkta- 
kojai per savo spaudą vis triu- 
bija apie “galingą bolševikų 
valdžią.” '

Sandarai Įstatų Komisr 
ja Visai Nereikalinga

Nežinau kam Sandarai yra 
reikalinga Įstatų Komisija, nes 
sandariečiai vistiek savo įstatų 
ir principų nesilaiko.

Sandara turėtų būti kaip Val
stiečių Liaudininkų Partija, ku

ri bendradarbiauja su socialde 
mokratais. O musų Sandara 
daugiau socialistus šme žia ne
gu kita katra partija, ypač da
bartiniu laiku, kada reikia glau
desnių santykių tarpe tų Parti
jų, kurios stoja už atgavimą 
Lietuvos nepriklausomybės.

Per Musę ir Sloniaus 
Nemato
Sena patarlė sako, kad “per 
musę ir sloniaus nemato”, ku
ri geriausiai atitinka musų lie
tuviškiems komunaciams.

Teko pastebėti viename ko
mu nacių organe, > kad buk ira
kiečiai yra sukilę ir nori pasi- 
liuosuoti iš po Anglijos vergi
jos. Bet irakiečiai ir būdami to
je Anglijos “vergijoj”, vistiek 
turi šimtus kartų daugiau lais
vės negu Rusijos Stalino paval
diniai.

Apsaugok Staline, jei Lietu
vos gyventojai paimtų pavyzdi 
iš irakiečių, imtų ir sukiltų 

švariame baltame pakelyje 
SU VĖSESNIU, LENGVESNIU/

GERESNIU SKONIU mėgiamas 
rūkytojų visur

Taip kaip jūs žinote, jog visada yra vėsiau
pajurėse, rūkytojai žino, jog jie visada gali 
pasitikėti Chesterfield Vėsesniu užsirūkymu, 
kuris yra gaivinančiai Lengvesnis ir daug 
Geresnio-Skonio.

Visi, kurie rūko Chesterfields mėgsta 
jų tikrą kombinaciją geriausių tabakų, 
kurie auga mūsų Pietsalyje ir kuriuos 
parsitraukiame iš tolimos Turkijos ir 
Graikijos. JIE PATENKINA.

prieš bolševikų diktatūros val
džią. Jus pamatytumėt kaip 
mūsiškiai penktakojai užgiedo
tų apie kontrevoliuciją.

O jei mes sulygins.’m angį š- 
ką. “vergiją” su rusiška bolše
vikų vergija, tai tikrai.bus kaip 
muse ir slonius, bet musų ko- 
munaciai jokiu budu to nesu
pranta.

Raudonoji Armija 
“Nenugalima”

Toko skaityti laikraščiuose, 
kad Kaune vienas rusų raudon
armietis gatvėje užkabino l'etu- 
vailę ir toji mergina gindama 
savo garbę drūčiai jį apkūlė 
Raudonarmietis net turėjo 
kreiptis į bolševikišką teismą 
reikalaudamas, kad mergina 
butų nubausta.

O musų lietuviški komuna- 
ciai per savo laikraščius vis de
klamuoja ir deklamuoja, kad 
raudonoji armija yra “nenuga
lima”. Tai tau ir galybė, kad 
raudonarmietis nega’.i ats lai
kyti prieš beginklę lietuvišką 
merginą. —A. V.

Galutinai Uždarė 
Garsų Kabaretą

Atėmė Laisnius Kelioms 
Alinėms

Majoras Kelly šeštadienį ga
lutinai atėmė leidimą operuoti 
nuo The Theater Cafe, garsaus 
kabareto adresu 4812-36 North 
Clark Street. Pereitą savaitę 
vieta buvo laikinai užareštuo- 
ta, o aštuoni jos savininkai ir 
patarnautojai buvo apkaltinti 
gėrimų pardavinėjimu nepilna
mečiams.

Irgi Neteko Laisnių
Majoras taipgi atėmė laisnius 

ir uždarė sekamas alines ir ka
baretus :

4143 S. Halsted St.;
3216 E. 92nd Street;
9228 Commercial Avenue;
316 North Avenue, ir 
3219 E. 92nd Street.

GIMIMAI
CHICAGOJE

PAGE, Carol, 9026 Green 
Bay avenue, gimė gegužės 11, 
tėvai: William ir Evelyn.

CHARNEY, Mary, 4349 
George Street, gimė gegužės 16, 
tėvai: William ir Mary.

Pavogė $1,665 
Sviesto

WESTSIDE. — Nakties me
tu plėšikai įsigavo į Ernster 
Brothers maisto sandėlį, adre
su 2303 Cermak Road, ir pasi
vogė 150 dėžių sviesto, kurio 
vertė siekia $1,665.

7-ti Metai Skersai Vartų 
Nepamirškit Užeiti Pas: 

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

Schiitz 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 3»/j% Dividendų 

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

TIvirsS $1,000,000.00

MADOS

No. 4713 — Išeiginė suknelė. Su
kirptos mieros 12, 14, 16, 18 ir 20.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa« 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali- . 
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Depu 1739 
So. Halsted SU Chicago, HL

Copyright 1941, Liaorrr 4t Myku Tobacco Co. .
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Nacių “Kultnra” Klaipėdoje
Žmonės, patekę po totalitarinės diktatūros jungu, 

stengiasi iš jos ištrukti. Šimtai lietuvių yra pabėgę iš 
tarybinės Lietuvos į Vokietiją. Dauguma jų ėjo slaptai 
per sieną, rizikuodami savo gyvastimis, nes bolševikų 
pasienio sargyba galėjo juos nušauti.

Atbėgę į Vokietiją, jie džiaugiasi, kaip iš pragaro 
ištrukę.

Bet tuo pačiu laiku Klaipėdos Krašto gyventojai lie
tuviai ąnąįpto) nėra laimingi po nacių valdžia. Jie ne
žino, kas dedasi bolševikų okupuotoje Lietuvoje, o tuo 
tarpu jie jaučia Hitlerio letenos sunkumą.

Žemiaus paduodame ištrauką iš laiško, kurį vienas 
klaipėdietis neseniai parašė savo pažįstamam lietuviui. 
Laiško nepalietė nacių cenzūra, ir jisai mus pasiekė ap
linkiniais keliais. Laiške sakoma:

“Klaipėdoje nieko ypatingo. Lietuviai, ypač 
darbininkai, absoliučiai daugumoje paėmė SSSR 
pasus ir rengiasi grįžti į Lietuvą, nors dauguma jų 
turi neblogus darbus ir pragyvenimo sąlygas. To? 
kio čia esamų lietuvių nusistatymo priežastys: lie
tuvių kalbos vartojimo uždraudimas bažnyčioje, įs? 
taigose, turguose etc., nebuvimas lietuvių mokyk
los, laikraščių, knygų, skaitymas lietuvių žemesne 
rase, ‘knechtais’, ir t. t. Kaip matote, grynai mora
linio pobūdžio priežastys ir motyvai. Lietuvoje, gir
di, SSSR (bolševikai) leidžia lietuv. mokyklas, laik? 
raščius, teatrą, radio, knygas etc., neskaito lietuvių 
žemesnės kultūros žmonėmis, knechtais, ‘Schemai- 
ten’...”
Laiškas iškelia aikštėn, nepaprastai įdomų faktą: 

kad lietuviai Klaipėdoje nepakenčia moralinės priespau
dos po nacių valdžia, — nors materialiniu atžvilgiu jų 
padėtis nėra bloga.

Jie nenori, kad naciai laikytų juos “žemesne rase”, 
“knechtais” (bernais). Jie piktinasi tuo, kad naciai 
draudžia jiems vartoti savo gimtąją kalbą bažnyčioje, 
įstaigose ir net turguje. Jie pasigenda lietuviškų mo
kyklų, laikraščių, teatro, radio ir knygų.

Ir dėl to, kad jie girdi, jogei tarybinėje Lietuvoje 
visa tai yrą, ko jie pasigenda, būdami po vokiečių val
džia, tai jie rengiasi “grįžti į Lietuvą”!

Vokiškas Nacionalizmas

no j o” Stalinui pusę Lenkijos ir 
tris Pabaltijo kraštus.

GRAIKIJOS QUISĘINGAS

INDIJOS KONGRESAS 
PRIEŠ NACIUS

Prieš kiek laiko minėjome, 
kad Indijos Kongreso partijos 
vadas Mahatma Gandhi nutarė 
laikinai sustabdyti kovą dėl pil
nos Indijos nepriklausomybės 
— kol eina karas tarp Didžio
sios Britanijos ir Vokietijos.

Indijos Kongreso partija su
pranta, kad Indijos ateičiai bu
tu labai didelis pavojus, jeigu 
Hitleris sumuštų Angliją. į§įs 
nusistatymas pasireiškia ir In
dijos spaudoje. Kongreso par
tijos organas “National He? 
rald”, kuris eiųa Lucknovy 
mieste, aštriais žodžiais pa
smerkė pabėgusį ^kotijon Hit
lerio sėbrą Rudolfą Hessą. Pa
kartojęs britų ministerio Her
berto Morrjsono nuomonę, kad 
Hess yra ‘^žiaurus žmogžudys” 
ir ‘^žiurke pirmo numerio”, 
laikraštis pataria perkelti tą 
nacių pabėgėlį iš ligoninės į ka
lėjimą ir sako, kad taikos su 
Vokietija negali būti tol, “kol 
hitlerizmo prakeiksmas nebus 
nuimtas nuo žmonijos veido.”

Maskva ir jos agentai yra iš
lieję daug ašarų dėl “paverg
tos Indijos”. Bet Indijos žmo
nės žino, kad britų imperijoje 
jų kraštas turi daug daugiau 
laisvės, negu tos tautos, ku
rioms uždėjo savo jungą Hitle
ris arba jo pgrtnerys Stalinas.

PABALTIJO TAUTOS .
New Yorko gubernatorius, 

Herbert Lehman, išleido pro
klamaciją, paskelbdamas bir
želio 15-ą Baltijos valstybių ge
dulo diena, šitą gubernatoriaus 
aktą buvo galima panaudoti 
suorganizavimui didelio jude? 
jimo Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos nepriklausomybės atgavi
mo Tčikąluir'^^Reikėjd tų šalių 
konsulams kreiptis į savo tau
tų draugijas ir paraginti jas 
prie darbo, kuomet gubernato
rius pranešė jiems, kad prokla
macija bus išleista.

Bei konsulai to nepadarė. Jie 
nutarė pasitenkinti tiktai vie
nomis prakalbomis. “Nauj. Ga
dynė” rašo:

“Jie pasikvėtė pas save po 
keletą vadinamų ‘veikėm’, iš

Ar daug lietuvių iš Klaipėdos persikėlė į tarybinę 
Lįetuvą, perą žinįos. Galimas daiktas, kad ne vienas iš 
jų, paragavęs sovietiųio “rojaus” okupuotoje Lietuvoje, 
jau gailisi, kad išsiėmę SSSR pasą.

Bet moralinis pavergimas, kurį pačiai uždęjo lietu
viams Klaipėdoje, turėtų įspėti tuos žmones, kurie šian
dien tikisi, kad Hitleris išvaduos LJętuvą nuo bolševi
kiško jungo.

Vokietijos valdžia apsieina mandagiai su lietuviais 
atbėgėliais, kuomet jie atsiduria už šimtų kilometrų 
nuo sienos. Bet Lietuvoj pasienyje, o ypatingai tose viep
tose, kur lietuvybė yra įleidusi gilesnes šaknis, nacių 
valdžia lietuvius visokiais budais slopina.

Šiandien toks pasienis yra Klaipėdos kraštas ir 
Prūsų Lietuva. Jeigu Hitleris, laimėjęs karą, išvytų bol
ševikus iš Lietuvos ir pats ją okupuotų, tai Trečiojo 
Reicho “pasieniu” pataptų visa Lietuva. Tuomet zoolo
giškas vokiečių nacionalizmas imtų vijoję Lietuvoje elg
tis su lietuviais taip, kaip jisai dabar elgiasi Klaipėdos 
je,

Naciškas okupantas yra taip pat nepageidaujamas 
Juietuyai, kaip ir bolševikiškas okupantas. Lietuva turi 
nusikratyti visokio svetimo jungo.

Vieniptėlė viltis Lietuvai atgauti laisvę yra demo
kratijų pergalėje.

jų sudarė lietuvių, estų ir 
latvių komitetus ir nutapė... 
suruošti bendras prakalbas 
ęopppr Unipn svetainėje, 
New Yorke. Net sumanymus 
atspausdinti ląpelių formoj 
gubernatoriaus proklaiųąpiją 
ir jų kuo plačįąųsia pasklėis- 
tį perado pritarimo, buk tai 
dėl stokos lėšų.

Vadinas, Baltijos valsty
bių atstovai įrengs viena 
mitingų, duęs kalbėtojus ir 
paprašys mus, kad padepg- 
tyme svetainės išlaidas. Tai 
viskas, ,

“O kaip su rinkimu aukų 
ant kiekvieno gatvės kampo 
visoje Neiy Yprko valstijo
je? O kaip su atsikreipimu į 
biznio įstaigas, į turtinges
nius žmones, prašant para
mos? O kodėl nepaprašyti 
kunigų? k»d birželio 15 d. 
bažnyčiose padarytų kolek- 
tų Pabalti jos valstybių ko
vai už savo laisvę?..”

“FIURERIO’’ ĮNAGIAI

Vladas Požėla Vokietijoje
Šiomis dienomis “Naujienų” redaktorius gavo laiš

ką nuo žinomojo Lietuvon veikėjo (buv. vidaus reikalų 
ministerio Sleževičiaus kabinete, 1926 m.), adv. Vlado 
Požėlos. Jisai rašo iš vienus stovyklos Vokietijoje:

Kuomet Vokietijos ginkluo
tos jėgos užėmė Norvegiją, tai 
atsirado tarp Norvegijos parla
mento narių vienas atstovas, 
majoras Qųisling, kuris sutiko 
tarnauti okupantams- Hitleris 
paskyrė jį “Norvegijos vyriau
sybės” gajya.

Nuo to laiko visi panašus 
parsidavėliai yra vadinami 
gųislįngftis.

Įr Graikija turi savo Quislin- 
gą: geųerok Teplakeglų.

Vokiečių divizijoms įmarša- 
vus į Atėnus (Graikijos sosti
nę), nacių kariuomenės vadas 
pasiimta savo adjutantą į vie
ną kavinę Ir liepė atvesti gene
rolą Tsoląkoglu — kuris tenai 
sėdėjo ir laukė, iki jį naciai pa
šauks,, Generolas Tsplakoghi 
sutiko su nacių generolu, ir pa
starasis perdavė jam Hitlerio 
laišką, kuriame graikų genero
lui buvo pasiūlyta atsistoti 
priešakyje 
“valdžios”, 
“garbę” priėmė su džiaugsmu.

Graikijos Quislingas seniai 
turėjo prastą vardą savo kraš
te. Du kartu jisai buvo pašalin
tas iš armijos, bet gudriomis 
intrigomis jam pavykdavo 
kiekvieną kartą vėl atgauti vie
tą kariuomenės tarnyboje. Vi
są laiką jisai darė konspiraci
jas su tikslu iškilti. Kadangi 
jo ambicijos nebuvo patenkin
tos, tai jisai susiuostė su na
ciais — ir sulaukė savo progos, 
kuomet vokiečiai užkariavo 
Graikiją.

takojams” Anglijoje pasiuntė 
tokio turinio laišką:

“Jus praktikoje įrodote 
mums ir visų šalių darbo 
žmonėms (Hitleriui ir Stali
nui. — “N?* Red.), kad jus 
vedate neatląidžią kovą prieš 
savo imperialistinę buržuazi
ją ir josios įraukiu^ Morri- 
^pnųs ir Ęeviuus, Mes ppL 
mame jūsų ranką ir ^velki
name jus, Anglijos darbo 
žmones, visų šalių darbo 
žmonių solidarumo dvasiojo, 
kuri visuomet buvo įkvėpi
mu visiems tikriem^ kovoto
jams užp pąują santvarką, už 
socializmą (tokį, kaip Stali
no? — Red.), kurių 
tarpe randame ir musų liau
dies kovotojus.”
Jeigu ties Vokietijos komu

nistai vestų agitaciją prieš ka
rą Vokietijoje, tai jie patarnau
tu geram tikslui, nes naciškoji 
Vokietija yra agresorius. Tarp
tautinis darbininkų solidaru
mas reikalauja, kad visų taptų 
darbininkai kovotų prieš tą val
džią, kuri sulaužė taiką.

Bet Vokietijos komunistai 
ragina priešintis karui Angli
jos darbininkus — tos šalies 
darbininkus, kuri kovoja prieš 
agresorių! Jie stengiasi patar
nauti Hitleriui.

Suprantama, kad jie tai da
ro pagal įsakymą iš Maskvos. 
Maskva šitokiu budu stengiasi 
atsilyginti Vokietijos “fiure
riui” už tai, kad jisai “padova-

St. Miščikas-žiemys.

Pravardžiuojami Anglijos Pulkai
J u. -_____________.

Kas tarnavo kariuomenėje, 
juo labiau;1 kas dalyvavo kare, 
puikiai žiiib, ką reiškia pulko 
vėliava, k^“nofi pasakyti pulko 
ir uniformas' “garbė”.

Kai kam tai tušti žodžiai, bet 
daugeliui, dargi didžiausio pa
vojaus me(u virsta kažkuo sa
vu, brangiujr žmogus nesąmo
ningai gina medžiagos gabalą, 
kuris turi reikšti jį patį, nors 
po tuo medžiagos gabalu bus ir 
buvo tiek žmonių, kurie pana
šiai galvojo, aukojosi ir jų var
dai išnykę, jei neskaityti to pa
čio pulko ar kariuomenės vie
netų archyvus, kuriuose visgi 
užrašyta.

Tai vienas iš daugelių žmo
gaus pasąmonės reiškinių, ku
rių logiškumo ar pagrindo ne
verta ieškoti.

Pakanka, jog taip yra? šian
dien jau iš dalies nykstantis 
dalykas, bet visgi dar svarbus 
faktorius kariuoinen&s viene
tuose.

Knomet Stalinas vėl atgaivi
no taip vadinamus kazokų pol
kos, kiekvienai Rusijos paverg
tai tuntai ir visai Rusijos viSOP 
pienei prisiminė, kokią “garbę” 
Šie pulkai buvo įgiję visame 
krašte savo nepaprastu žianrn- 
mn ir aklu vadams atsidavimu-

Sunkiai kuriai nors kariuo
menei momentais, kariami dar^ 
gi dirbtini kariuomenes viene
tai? kad palaikyti drąsą? kaip 
payyzdžipi 1 įvairus mirties ba
talionai, savižudžių kuopos, peš 
nepakanku jau senų, pulkų ar
chyvuose užrašytų nuopelnų, 
kurie jau nebesuvilioja karei
vius aukoti.

Lubai gražiai aprašė, kaip ra
šomos pulkų istorijos, čekų ra? 
šytojas Chašekas savo nemK” 
tinąme kūrinyje “Drųsaųs ka
reivio sveikos žyginį”, kuomet 
pulko istorikas už alaus stiklą 
ar aigarų pažadėdavo vaišinto?

Prieš kelis mėnesius Angli
jos komunistai buvo sušaukę 
“liaudies kongresą” agitacijai 
prieš karą, Už tai jie gavopa- 
gyriipą iš Vokietijos komunis
tų, kurie savo broliams f(pepk-

laiku būvate”
Aišku, jam gręsė kalėjimas. Kada žmogus, sulaukęs 

beveik 60 metų amžiaus, bėga iš savo gimtojo krašto ir
Nuo 41. III. 3 esu čia su savo šeima iš 3 as» džiaugiasi, kad nors turi pastogę kokioje tai stovykloje 

svetimoje šalyje, tai gailina numanyti, kokia “laimę"menų. .............. ,. ...
“Tenkinuosi nepatekęs ten, kur Tamsta savo Lietuvai atnešė Stalino Raudonoji armija.

naujos Graikijos
Tsolakogln šitų

KAS DABAR DEDASI LIETUVOJEi

KAIP OKUPUOTOJE LIETUVOJE VEIKIA 
KOOPERATYVAI

ją įrašyti pulko iširi jon didžiau
siu didvyriu...

To nebeišvengė ir Anglijos 
pulkai, kurie, dėl drąsių žygii^ 
ar kitų įvykių gyventojų yra į- 
vairiai pravardžiuojami. Kartais 
tie pravardžiavimai teikia pa
garbą, kartais gėdą, kuo labai 
naudojasi karininkija rodyda
ma kaip pavyzdį ar neigiamą 
pulkui reiškinį, kad tik iššauk
ti kareivių atsidavimą, garbin
gą žygį...

Pavyzdžiui Boyal West Sur- 
rey” kareiviai, vadinami “first 
tangerines”, nes labai smarkiai 
pasižymėjo Tangero mūšiuose 
1662 m., lygiai kaip Cpnnaųght 
Ranger kareiviai ųž sayp nepą- 
prąstą drąsą Badą j ozo muluo
se J8J2 ųi., tįesą? Rovpje prieš 
Napoleono kariuomenę, vadina
mi dar šiandien “Devil’s own” 
(velnio kariais), panašiai gali 
pasigirti ir fĮighlanders de Ar- 
gyll bei Sutherląpd, kurie vadi
nami “thin red Upes”, nes nu- 
tiesdami gan skystą liniją Ba- 
laklava fronte, Krymo karo me
tu 1854 spalių 25 d.) atlaikė 
gan didelį kązoky puolimą, gi 
tuo pat metu lętlpinkai, 17-tas 
pulkas, ųž drąsų kontrapuoli
mą, pąvądipti “mirįies ir gar
bės vąjkąis”.

Bet yr$ pravardžiavimų, ku
rią jau pulkui jokios garbės ne
sudaro. Pavyzdžiui Gvardijos 
korpusas vadinamas: “Piccadll- 
ly mėsininkais”, nes XIX-tp am
žiaus pradžioje toje Lpndopp 
dalyje vaikydami vieną mąiii? 
festaciją prię§ valdžią, nužudė 
vieną žmogų.,. (Kaip tuomet 
turį vadintis GPU pulkai arba 
GESTAPO jųpdmarškiniu šim
tinės, kurios dešimtis tūkstan
čių nuvarė j aną pasaul}?).

Ne garbingesnis vardas tefrn 
ir 14-tam gusarų pulkui, kuris 
būdamas Ispanijoje ir vadovam 
jamas Weltogt*mo labai nunim 
kpjo Ispanijos sodus? Už tai 
juos vadina šiandien “vyšnių 
rijikais” (gi pirmutinius raudo
narmiečių pulkus įžengus Lie
tuvoje, reiktų pavadinti šarku
čiais, o juos sekusius 
mh),

Negarbingiausias pravardžia* 
vimas teko vienuoliktam puL.

Jau kejintą kartą Kaune šau
kiami naujieji subolševikinti 
kooperatpriąi. Mat, “kooperaci
jos fponle — ųe viskas tvarko
je.” Kąs vadovaują Lietuvos ko
operatyvams”, matome iš pre
zidiumo, į kurį buvo paskirti: 
įeik Meskup, šliom Malinių, 
^Movša MendeI, be to, “tovariš- 
čiai”: Plakchin, Popov, Stepa- 
nov, Tclegin, Uljanov ir pana
šus.

liga referatą skaitė J. Pakal- 
ką. Pasak jo, į kooperatyvus 
“pralindo klasiniai svetimi ele
mentui”, nors pats Palaiką y- 
ra kooperatininkas iš “buržua
zinių” laikų. Tuomet Pakalka 
nebuvo laikomas “klasimai 
priešingu elementu!” J. Pakal- 
Ka, savo laiku sugebėjęs pavyz
dingai pastatyti “Paramos” ko
operatyvą, dabar išvardino visą 
eilę karčių nusiskundimų, kai 
kooperatyvai ėmė tvarkytis 
maskoliškais pagrindais ir kai 
Pąkąjkos “pavaduotoju”, t. y. 
viršininku, paskirtas Ivan Iva- 
novic Popov. Pasak Pakalkos, 
“tokie pavyzdžiai, kaip perlai
kymas prekių sandėliuose, są
skaitų neišsiuntimas ir k. pana
šus faktai apibudina musų apa
rato darbą kaip nekultūringą, o 
kartais ir žalingą.” Urmo kon
toros prekės į Tauragę buvo 
pasiųstos sausio 20 d., o sąskai
ta — tik yasario 17 d. Esą ir 
transporto sunkumų. Trąšomis 
ne visi kooperatyvai buvę ap-, 
rūpinti. Kooperatyvai iš savo, 
senų atsargų siuntinėja geležį 
kalviams. Kooperatyvų laiko
muose restoranuose ir krautu
vėse “nėra paprasčiausios kul

i

erkė-

kai, kuris vadinamas “Hamil
tono bėgliais”, nes, mat, XVII- 
tame amžiuje, per daug smar
kiai pabėgo nuo škotų vadovau
jamų Hamiltonų.

Tiesa, yra ir visai nekaltų 
pravardžiavimų, kaip pavyz
džiui Horse Guards pulkui pri
mestas vardas “Oxfordo mėly
nųjų”, nes šis pulkas sukurtas 

ir jam vadovavo Aubrey 
de Virė, Oxfordo kunigaikštis.

“Pusšimte aklųjų” pravar
džiuojamas 50-tas pėstininkų 
pulkas, nes veikdami Egypte 
buvo užsikrėtę viena akių liga, 
savotišku vištakių. “Pompa- 
dours” pulku vadinamas Esses 
pulkas, nes nešioja raudoną u- 
niformą, gi raudona spalva bu
vo įvesta Liudviko XV-to mei
lužės Pompadoure.

Juokingiausiai vadinami pir
mo pėstininkų pulko kareiviai 
— “Poncijaus Piloto sargai”. 
Mat, šis pulkas, kuomet tarna
vo Praųeųzįjoje, veikė kartu su 
prancūzą pulk11 “Royal-Picar- 
die”, kųr|s skaitėsi vienas iš se
niausių Prąųcųzijos pulkų. Aiš
ku, prie šampano butelio, pra
dėjo karininkai ginčytis, kurių 
pulkas seniausias. Prancūzai 
pareiškė, jog jie Jeruzalėje ėjo 
sargybą rytojaus dieną po Kris
taus nukryžiavimo, Anglai ne- 
norėdami nusileisti pareiškė, 
jog jie senesni, nes jie toje pa
čioje Jeruzalėje veikė daug 
anksčiau, negu prancūzai, nes 
jei prancūzai ėjo sargybą po 
Kristaus nukryžiavimo, tai jų 
pulkąs saugojo Pontijų Pilotą 
prieš Kristaus nuteisimą. Nuo 
to jiems ir prikibo “Pontijaus 
piloto sargų” vardas.

Ši istorija gali tęstis, bet 
kam? Vargu šiandien dargi tų 
pačių pulkų kareiviai visi žino, 
kodėl juos taip ar kitaip pra
vardžiuoja.

turos, nesiskaitoma su publika”. 
Kooperatyvai nesaugo “sociali
nio turto.” Apyskaitos būklė 
esanti “visiškai nepatenkina
ma”. Balandžio pabaigoje dau
gelis kooperatyvų neatsiuntė 
apyskaitos, kuri turėjo būti pa
ruošta sausio 1 d.

Po to kalbėjo naujieji “koo
peratininkai“ iš vietų. “Drau
gas“ Mordel Belnik iš Ukmer
gės nusiskundė, kad tenykščiai 
Kooperatyvai neaprupinami cu
krum, miltais ir kt. produktais. 
Ukmergės kooperatyvo sunkve
žimis jau prieš 2 mėnesius pa
siųstas į remontą, bet jis “dar 
vis remontuojamas.” Švenčio
nių atstovai Taraseiski ir Kral- 
kov sako, kad kooperatyvų cen
tras “daug rašo raštų, prisiun
čia daugybę laiškų, tačiau prak
tiškai nieko nepadeda.” Dėl ne
tinkamo prekių pristatymo nu
siskundė beveik visi kalbėtojai. 
Švenčionėlių kooperatyvas už
sakė geležies, o jam atsiuntė 
visą vagoną — žąsų plunksnų, 
nors jų visai nereikalavęs. Tris 
dienas iš eilės į Švenčionėlių 
kooperatyvą buvo siuntinėjama 
machorka, nors jos niekas ne
užsakė, “o kai pasilikome be 
degtukų ir kitų prekių, skam
binome telefonais, lakstėme ir 
nieko negalėjome padaryti. Ar
ba, prisiųstos sėklų sąskaitos, o 
sėklos neatsiunčiamos.” “Drau
gas” Kensmanas iš Rokiškio 
susirūpino pavasario sėją. Pre- 

diėsiiį i^rovincįją. “eina savaitė
mis ir net mėnesiais. Pąv. kai 
buvo siunčiami degtukai, jie 
buvo nukeliavę į Šiaulius ir net 
Telšius, o tik po to atvyko j Ro
kiškį, kuris buvo 2 savaites be 
degtukų”. Dar pakalbėjus Vil
niaus “kooperatininkui Bcnda- 
rajevui, žodį paėmė Joks “spe- 
cas”, kaip Įeik Meskup, bolše
vikų partijos centro komiteto 
sekretorius, kuris pareiškė, kad 
“gražiu musų kooperacijos au
gimu mes visai pagrįstai galime 
didžiuotis.” Po tokios “koope
racijos” pagrįstu pasididžiavi
mu, į kooperatyvų centro val
dybą buvo išrinkta 15 žmonių, 
kurių tarpe matome tokius:

nov, I^aričev, Bandarajev, Te- 
legina, Pugačeva, o revizijos 
komisijoje — MendeI, Mološov 
ir kiti “kooperatininkai.”Apkaltintas

NAUJIENŲ-ACME Photo
George E. Browne, In

ternational AUiance of The- 
alrical Stage Employees 
prezidentas, Ghicagos fede- 
raliniąm teispie, kur jis ap
kaltintas išgavimu $550,000 
jš didesniu jų kino filmų ga
mintojų.

I
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Mirties šešė ly
(Tęsinys)

Kurį laiką durnų debesėlis 
nekeitė savo didumo. Nejudė
dami žiurėjo į jį žvejai, nedrįs
dami nė akim sumirksėti.

Bet greit jų žvilgsniai vėl ė- 
mė stingti, vis baugesni darėsi. 
Debesėlis pradėjo dilti. Garlai
vis nesiartino prie jų, jis jų ne
pamatė, arba nenorėjo matyti! 
Jis pravažiavo pro šalį.

Lyg nakties šešėlis nusileido 
ant visų veidų. Vėliavos laiky
tojai paleido kartį, ji nugriuvo, 
o Zalga trypė kojom raudonuo
sius marškinius ir kandžiojo 
savo kailinių rankoves. Vargšas 
Skrastinis sukniubo ant rogių, 
kliedėjo kalbėdamas nesupran
tamus žodžius ir juokėsi. Kar- 
lenas tvirtai apkabino Birken- 
baumą, o Grintalis stovėjo vis 
dar žiūrėdamas į tą vietą, kur 
pranyko debesėlis.

Staiga Janis šuktelėjo:
—Laivas! Laivas! — šaukė 

jis.
Vjsi atsigrįžo į Janį, kuris 

rankom mojo į pietus. Ten 
plaukė nedidelis laivas, ir jis 
buvo jau taip arti, kad galėjo 
matyti, kiek žmonių jame sėdį. 
Viso buvo septyni. Du irklavo, 
vienas vairavo ir keturi sėdėjo, 
nieko nedarydami.

Senasis Dalda sudėjo rankas 
ir tyliai jas pakėlė aukštyn.

—Birkeųbaume! Birkenbąu- 
me! —< šnabždėjo vaikinas.

Kai laivas prisiartino ligi 
tiek, kad galėjo ištirti veidus, 
žvejai pamatė, kad jame sėdė
jo trys svetimi, o be jų, Sturis, 
Skapanas ir abudu Cubukai, vi
si keturi veikiau numirėliai, ne
gu gyvi žmonės.

Žvejai susispietė laukdami 
laivo priplaukiant. Kiek pastan
gų pridėjęs, vienas irklautojas 
užsirioglino ant ledo lyties.

Jis pasisveikino ir |<ažką sa
kė, bet niekas jo nesuprato, nes

Du Britų kareiviai gelbsti sužeistam vokiečių juri
ninkui, vienam iš šimto kuriuos anglai išgelbėjo nuo
paskandinto nacių laivo “Bismarck”, vienam Anglijos
uoste. Fotografija atsiųsta iš Londono kabeliu.

| Turtas Virš $5,500,000.00 
h Apart Apsaugos, Turime (M £ n nnn nn 
I ATSARGOS FONDĄ Virš«HdU;UUu.UU

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų 
MOKAME DIVIDENDŲ '3^%

ll:l)ER\l.y\\IX(;S
Į LOAN ASSOCUTIONofOiicago 
i JUSTIN MACKIEWICII, Pres. 
j 4192 Archer Avenue 
i VIRginia
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KAS RYTĄ!
LIETUVIŠKI RADIO PROGRAMAI

— Iš Stoties —

• S • B • G
1240 Kilocycles

KAS PENKIOS MINUTĖS PADUODAMAS TIKRAS LAI
KAS IR TEMPERATŪRA • MUZIKA • DRAMĄ 

JUOKAI • PRANEŠIMAI • IR T. T.

7:00—7:45 VAL. RYTE

jis nemokėjo latviškai. Galų ga
le Grintalis mostų pagalba su
prato, kad laive gali sutilpti ne 
daugiau, kaip dar septyni žmo
nės.

Tiktai septyni! O jų buvo de
šimt ! Kuriam dabar gelbėtis 
kuriam likti? Mirksnį visi sto
vėjo lyg apglušę, paskui Zalga 
pradėjo žengti laivo link.

—Reikia sėsti į laivą, o kas 
liks, tas ir pasiliks!

Bet Grintalis sulaikė jį už 
rankos ir atitraukė atgal.

—Pasilik. Mes vėl turime 
burtlls traukti. Juk' visi sutin
kat?

—Bandysim pirma visi susės
ti į laivą, — sakė Skrastinis, — 
jei tada pasirodys, kad tiek 
daug sutilpti negali, tada reikia 
burtus traukli.

Bet svetimasis su tuo nesuti
ko. — Jis rodė, kad tada galė
tų iškilti peštynės, ir laivas ap
virstų.

—Tai trauksim burtus, — sa
kė Grintalis, — Sustokit pagal 
amžių. Dalda, Zalga, Gurlumas, 
Skrastinis, Žylis — taip, rodos, 
teisingai?,.. Taip . . . Kuris jūsų 
senesnis?... Kąrlenas ir aš lik
sim paskutinieji.

Jis vėl išplėšė porą lakštelių 
iš savo užrašu knygutės, suplė-

laivan. Paskui juos Gulbis ir 
Žylis. Skrastinis priėjo prie 
Grintąlio ir paspaudė jam ra ik > 
!<?•

—Perduok mano žmonai la
bų dienų, — ture Grintalis.

Ir Birkenbaumas ats .sveikino 
su juo, taip pat su .Liliu. Ta
da jis atsisuko į Karteną.

Vaikinas stovėjo lyg sušalęs 
ir žiurėjo į laįyą. Birkenbaumo 
veidas skausmingai susitraukė. 
Jis sugriebė vaikino ranką ir 
spaudė jo liesus, bulius pirštus. 
Vaikinas neatsakė į berno ran
kos paspaudųpą ir kai šis vėl 
ją paleido,- rąijka lyg negyva 
nusviro prie Kartelio šono. Pa
žengęs b°rą žingsnių, Birken
baumas staiga sustojo, keistai 

’žvilgeterėjo į vaikiną lyg kovo
damas su sdvim, ir pamažu į- 
lipo į laivą.1 ’ n"

Dalda su Janiu buvo pasiša- 
l’nę, ir senis, matyt negalėjo sų 
Janiu persiskirti.
1 —Jau laikas, tėve, — skubi
no jį Janis.

—Aš pasiliksiu, — tarė Dal
da.

—Aš neisiu! Nė už ką, — su
šuko Janis.

—Tu eisi! Eik! Tu greičiau 
atvyksi manęs gelbėti, negu aš 
tavęs. Aš lauksiu. Eik.

PIRM NEGU JUS UŽSISAKYSITE 
ANGLIŲ ARBA KOKSO, 

PAMATYKITE—

J. J. BAGDONĄ
ATSTOVAUJANTĮ

SOUTH CHICAGO
COAL & DOCK

COMPANY
Telephone SAGINAW 4000

šė juos į vienodus gabaliukus 
ir pieštuku ant trijų lapuku 
brėžė kryžiukus.

-—Kas juos ištrauks, tam tclsą 
pasį|ik|i čią.

Jis suvyniojo burtus, įdėjo 
juos į kepurę ir priėjo Prie Da|- 
dos. Senis atvyniojo savo žyme
lę: ji buvo tuščia. Drebančia 
ranka kibo į kepurę Zalga. Jio 
griebė vieną, kitą burtą ir tik 
trečią atvyirojo. Jis buvo tuš
čias. Tokia pat laimė teko Gur- 
lumui. Skrastinis iškilmingai 
persižegnojo ir ištraukė savo 
raštelį. Tuščias. Grintalis priėjo 
prie Žylio. Turėjo gi būti pi
nas burtas. Žylio rankos taip 
drebėjo, kad jis vos tegalėjo at
vynioti popierėlį. Išgelbėtas ... 
Drąsia ranka siekė kepurės *Ja- 
nis ir ištraukė pirmąjį kryželį. 
Kepurėj liko du kryželiai ir vie
nas baltas burtas. Sukandęs lu
pas Grintalis pakišo kepurę 
Birkepbaumui. Kvapą sulaiky
damas, jis vieną akimirksnį pa
sižiurėjo į burtus, pagriebė vie
ną žymelę ir skubiai ją atvy
niojo. Jo ištrauktas paskutinis 
gyvybės burtas.

Grintąlis apvertė kepurę ir iš
kratė dvi likusias žymeles aut 
ledo.

—Mumą, Kartenai; nebėra 
prasmės traukti, — tarė jis. — 
Na, tai eikit.

Zalga ir Gurlumas greit įlipo

—Tėve!
—Eįk, eik!.. Motinai nuo se

nio Jąbų dienų, Ir grįžk ve). 
Eik, lipk į laivą,

—Nė už ką! Aš negaliu. Aš 
neisiu!

Bet senasis Dąldą stūmė Jp- 
nį laivan, į kurį jis galų gale 
nedrąsiai įsėdo.

—Sudiev,
—Sudiev, sunau! Sudiev, su

pau! — šaukė jam senis įr, lai
vui pamažu nutolstant, pakar
tojo tylom:

—Sudiev, sunau! Sudiev, sū
nau !

Grintalis, trejetą kartų pamo
savęs kepure, atsisveikindamas, 
apkabino Karteną ir taip stovė
jo nejudėdamas.

Jr Dalda, kiek palinkęs pir
myn, stovėjo kaip sustingęs.

Janis ir Birkenbaumas, kurie 
nuo ją akių nenukreįpė, juos 
taip pat dar geroką laiką ma
tė. Paskui jų vaizdaį pasidarė 
neryškus, susiliejo į vieną, kol 
galų gale ir visa ledyne pavir
to į mažą pilkšvą tašką prie a- 
kiračio.

Greit ir jis išnyko.
(GALAS)

Manė, Kad Sūnūs 
Plėšikas, Jį Pašovė

Sužeidė Labai Pavojingai
Al Aman’as, federalio narkor 

tiku biuro agentas, išbarė savo 
19 metų sūnų Richardą už 
‘Trankymas! naktimis”.

Ir pereitą penktadienį sūnūs 
negrįžo namo iki 2-tros ryto. 
Jis pamiršo raktą.

Bijodamas tėvą pažadinti, 
berniukas bandė įsigauti vidun 
per langą nuo verandos stogo.

Suvarė 2 Kulkas Į Krutinę
Tėvas sūnų išgirdo, šuktelė

jo ka$ ten, bet kai nusigandęs 
sūnūs neatsakė, Aman pamanė, 
kad tai plėšikas, šovė iš revol
verio, kurį naudoja tarnybai, ir 
suvarė dvi kulkas sunui į kru
tinę.

Pašautasis dabar guli Ravens- 
wood ligoninėj, o susikrimtęs 
tėvas nuo jo lovos neatsitrau
kia. Berniukas labai sunkiai su
žeistas.

Aman’ai gyvena adresu 2171 
Eastwood Avenue.

Jei Insurance reik, pas
Dr. F. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

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

Home Office, Newark, N. J.
5922 W. Roosevejt Rd., Austin 1175

...... .. ---------- --------------------------

Remkite Lietuvišką 
žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.—VVHOLESALE 

4707 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 0014

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

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

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

apdraustas.
I -----

FOR NEW

PACKAKD - CHRYSLER - PLYMOUTH
■"""i... ....................... .nu

3451 
Archer Avė.

4030
Archer Avė.

Tel.
VIRginia

1515
VIRginia

2332

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US”

VISI TELEFpNĄI: 
ATLANTIC 4290

DYKAI Aprobavimas j
NEREIKIA NIEKO ĮMOKĖTI, 

36 Menesiai Išmokėjimui. 
Tikra lietuvių kompaniją.

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

GRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOOTH 9022 
POCARONTAS Mine Run iš gerįąusių 
mainų, daug dulkių išimta *7.80 
Perkant ,5 tonus ar daugiau.

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
>ales 1'ąK ekstra.

BLACK BĄND LUMP ........ $9/75

SOUTH GENTER PLUMBING & 
HEATING SUPPLY COMPANY

6 West Garfield Blvd. įVi/iSn...

Apsisaugokite!!! DIVIDEN

•/'įąfbtv'V JŪSŲ
INDELIAI

NEŠA

gĄV^N*^ * Toąn 
Ą£SCCIATlON į

Cjoųąis juąą sutau
pęs y?* ąpdrausįpp 
iki $5,Q0Q per Spv- 
Valstiją Vaiąž i p s 
A g enbirą Federal 
Sąvings ąn4 LOUU 
Insurance C ę r p., 
Washingtpn, p. c.

Ameriką būda ve ją karo pramonę, kad apsisaugoti nuo priešų. 
KIEKVIENO LIETUVIO yra priedermė apsisaugoti nuo sekan
čios depresijos. Geriausia jūsų apsauga bus atidarymas sąskaitos

UNIVERSALSAVINGS&LOAN ASS’N.
1739 SOUTH HALSTED STREET

' . 1 ** f ‘ < v
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Atdara kas dieną nuo 8 vai. ryto iki ,2 vai. vakaro, šeštadieniais iki 6vąl. vakaro.

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

and LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS. Sec.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

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

PEOPLES
Hardware & Paint Co.

1901 WEST 47th STREET 
Tel. LAFayette 4130

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

, MOVING
Perkraustom fomičius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbąs 
garantuotas. Taipgi pristatėm an
glis į visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
Saukti Tel. VICTOKY 0066

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

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

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS ' E f|
Išima už .................... ■ v.UU
prabų vimas ern n n
Ligoninėje ...............  ^UU.UU
RAUDONGYSLIŲ $OC flfi 
Išėmimas ir Ligon. Cv«UU 
REUMATIZMAS CO
Greita Pagelba ...........

GYDO VISOKIAS LIGAS
Ekzaminacija J 4 Art

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So. Kedzie Avė. Chicago

Sophie
Barčus
RYTINE RADIO 

VALANDA 
— iš stoties —

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

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

vai. ryte.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

Garsinkitės wN-nose’
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Michigan Gubernat. 
Vetavo Du Naujus 
Įstatymus
Panaikino Pensijų Revizijas
LANSING, Mich. — Guberna

torius Van Wagoner pereitos 
savaitės pabaigoje vetavo di 
legislaturos priimtus įstaty 
mus.

Vienas butų pakeitęs valsti
joj įvairių valdiškų reikmenų 
supirkinėjimą, antrasis butų 
praplatinęs skaičių žmonių 
gaunančių senatvės pensijas.

Van Wagoncr paaiškino, kad 
antrasis įstatymas butų pridė
jęs prie valstijos išlaidų virš 
milioną dolerių, be to, jis ne
sutinka su federalūs valdžios 
(patvarkymais senelių pensi
joms.

(Florida), vakar atsimetė nuo 
izoliacinės politikos ir pareiškė, 
kad visais galimais budais ko
operuos su Washingtono admi
nistracija ir Prezidentu Roose 
veltu valdžios užsienio politi
koje.

Šeši Žuvo
Auto. Nelaimėj

KALAMAZOO, Mich. — Trys 
jaunos merginos ir trys ber
niukai sudegė trijų automobi
lių susikulime 8 mylios į ry
tus nuo Kalamazoo.

Jie yra, VVells Wood, Dalias 
Holbrook, Charles Williams, 
Frances Milari ir Mary J. Ba- 
cillo, visi iš Kalamazoo, ir Fe- 
licia Guidice iš Jackson, Mich. 
Visi važiavo vienam automobi
lyj, kuris užsidegė po susiku- 
iimo.

Wilbus Shaw Sužeistas Lenktynėse

Trys Laikraščiai 
Perėjo Valdžios 
Pusėn

Nubaudė Už 
Nepildymą Klaus. 
Blankos Armijai

NA UJIENŲ-ACME Telephoto
Wilbur Shaw, 3 kart laimėjęs šias lenktynes; tapo

$5 Milionai Pelno 
i Vietoj $10,000 
Nuostolių

American Car Gerai Dirba

MELROSE PARK.—Pereitais 
metais American Car & Found- 

ry Co. turėjo .$10,777 nuosto
lių.

I Šįmet firma raportuoja, 
. kad per fiskalius metus, ku
riuos užbaigė balandžio 30 d., 
padarė $5,000.000 gryno pelno, 

i ir tikisi labai gero biznio atei
nančiais, taipgi kitais metais.

Kastuvas Sutrynė 
Darbininką

ELG1N, III. — H. D. Conkey 
and Co., žvyro sandėlyje, auto-l 
matiškas kastuvas pagriebė ir 
mirtinai sutrynė 17 .metų dar
bininką, Melvin Feltes. Jisai 
buvo sūnūs Leonardo C. Feltes, 
sandėlio savininko iš Aurora, 
III.

Stato Didžiulę 
Dirbtuvę

SKOKIE, 111. — Prie Searle 
Parkway ir Niles avenue, G. D. 
Searle and Company vaistų fir
ma stato didžiulę milioninę 
dirbtuvę, kuri turės apie 1,- 
500,609 vietos. Tai busianti mo
derniškiausia vaistų įstaiga 
Amerikoj.

Į naują triobesį firma per
keis savo raštines ir įmones iš 
Chicagos.

Sunkiai Sužeidė 6 
Prie Birutės Daržo

JUSTICE, III. — Automobi
lių nelaimėje netoli 79th ir 
Archer avenue, prie pat Biru-

Rems Prezidento Roosevelto 
Politiką

DETROIT, Mich. — Stambus 
Detroito . laikraštis, “Free 
Press”, taipgi tos pačios firmos 
leidžiamą “Akron Beacon Jour- 
nel” (Ohio), ir “Miami Herald”

DANVILLE, ILL. —Federa- 
lis teisėjas Lindley nubaudė 6 
mėnesiams kalėjime Ivaną H. 
Selby iš Sullivan, III., už atsi
sakymą išpildyti klausimų 
blankos armijai. Selby griežtai 
pasipriešino blanką pildyti, 
kadangi “jis netiki į karą.”

skaudžiai sužeistas kada jo automobilius susidaužė iš
važiavus 300 mylių garsiosiose Memorial auto lenkty
nėse. Shaw nelaimės metu buvo pirmoj vieloj ir išrodė, 
kad jis išeis laimėtoju ketvirtu kartu. Išviso lenktynėse 
reikia išvažiuoti 500 mylių.

.......................................................   .t.................................... ........ ........................... ....... ...............

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

J

Bendix Corp. Pakėlė Nauji Kontraktai 
Algas Darbininkams

LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas .

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3fofjn X (žcubeihis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Pridėjo 7/z centų Valandai.

Illinois Valstijos 
Dirbtuvėms

DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Tel. YARDS 1741-1742 

^605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727 
~ ; KOPLYČIOS VISOSE

JLJyUctl CHICAGOS DALYSE

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

Su POVILU ŠALTIMIERU

SOUTH BEND, Ind. — Strei
ko pavojus buvo prašalintas 
CIO Auto W6rkęrs unijai pri
ėmus Bendix korporacijos pa
siūlymą pakelti algas darbinin
kams 7/2 centų.

Unija grasino streiku, jeigu 
kompanija nesutiks pridėti po 
15 c. Savaitė atgal unijai 7l/2 
centų pasiūlė valdžios ginklų 
taryba, bet tada ji pasiūlymą 
atmetė. Vėliau apsisvarstė ir su 
juo sutiko.

Bendix Corp., S. Bende sam
do apie 3,000 aviacijos skyriu
je ir gamina daug įairių dalių 
karo lėktuams.

Rock Islandui, Rockfordai.
NVASHINGTON, D. C. -----

Karo departamentas šeštadie
nį paskelbė sekamus kontrak
tus dirbtuvėms Illinois valsti
joje:

Firestone Tire and Rubber 
Co., Rck Island, $21,000;

Greenlee B?dui’ėrs and Co., 
Rockford; $2,466;

Ingersoll Milling Machine 
Co., Rockford, $1,205;

Western Cartridge Co., Eašt 
Alton, $48,092.

Aluminum Products Co., La 
Grangc, III., $16,112; Fair- 
banks Morse and Co., Beloit,

jūsų garantavimas 
Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Laidotuvių Direktoriai Traukinys Užmušė
Tėvą, Du Sūnūs

WAUKESHA, Wis. — Soo li
nijos traukinys sudaužė auto-
mobilį, užmušdamas jame va
žiavusį ūkininką John Marso, 
ir jo du sūnūs, Gcrald, 19, ir

$9,713.

Įvedė Vasaros
Laiką

PERU, BĮ. — Vakar Peru
mieste buvo įvestas vasaros lai
kas 7— gyventojams teko pava
ryti laikrodžius valandą pir-

Francis, 23. myn.

No. 2832—Megztas medalionas.
mm* - nt (

I sAl JIENOb NEEDLECKAFT DEPT., No. 2832 |
| 1739 So Halsted St. Chicago

Cnt icle-lv *0 centu «.r p^a*. man Pnvyr.d) No ......

‘ Vardas u pavardė ...........           |

lAdresas , . ____ J iiAdresas............... . ........................ 1...............     j

1 Miegan <r valstija ....... ............... I
kaa ■■■• "o"" —M M-M— — MM —MM MM— M— MM— — M— —M MM» —M—

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

GLASSES

AKINIAI
Teisingai Prirenkame.

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

minavimas dykai.
AKINIŲ KAINOS:

FULL VIEW
STYLE .....................
z Bifocals—Biskį

$6.95
Daugiau.’

PAPRASTI AKINIAI
po ............-..............$2.95

Dykai Didelis Katalogas
JEWELRY • ELEKTRIKINIAI 

ŠALDYTUVAI • NAMAMS 
BALDAI

Jos. F. Budrik’
FURNITURE HOUSE 

3409 S. Halsted St.
Del sąžiningo radio .pataisymo 

pašaukite
YARDS 3088 

Atsiminkite — Krautuvė Su 
Mėlynu Frontu.

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

dieniais 4:30 vai. vak.

Atidaro Laivyno 
Žvalgybos Skyrius

AVASIIINGTON, D. C. — U. 
S. karo laivynas skelbia, kad 
atidaro žvalgybos skyrius Chi- 
cagoj, Detroite, CJevelande, 
Minnoapolise ir St. Louise. B li
rų tikslas bus prlžureli I ;ivų 
judėjimą ir kovoti sabotažą.

Mokslus Baigia 
Eddie Kiška

NOTRE DAME, Ind. — šį
vakar diplomą iš Notre Daine 
universiteto gauna garsus chi- 
cagietis lietuvis sportininkas, 
Eddie Riska.

Per tris sezonus jisai lošė 
basketball komandoje, paskuti-

lės daržo piknikams, buvo niais metais buvo jos kapito-
sunkiai sužeisti šeši žmones. 
Sunkiausiai nukentėjo 24 me
tų Edward Madij,nuo 5213 S.i 
Mulligan avenue, Chicago, ir 
19 metų Miss Clare Rainer, iš 
()ttawa, III., važiavusi antram 
automobilyje.

LIETUVIAI ~
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. VTRginia 0036
Rezidencijos Telefonas:

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite:

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

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

nas, ir geriausias lošikas.

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemiock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Dr. F. Pulsuoki LeVan 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. MARGERTS
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus. 
Phone YARDS 7299

T KITATAUČIAI ~ 
“ DR. HERZMAnI 

tš RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
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 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 4 

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

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

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZELTS
DENTTSTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Stroet 

Telefonas YARDS 2246
Valandom nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj .pagal sutartį.

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 13 

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS «994

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 13
Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI

PR RRTTNO L 
ZTTRTHCK’AS 

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

niai*? nagai susitarimą 
Telefonas Hemiock 7899. 
Namų tel. Republic 4688

Tel. HYDE PARK 3395
Dr. Sušauna Slakis

Moterų ir Vaikų Ligų Gydytoja 
Dabar priiminės ligonius namuose 

6733 S. Crandon Avė.
Vizitai sulig sutarties 

(išskiriant tre&adlenius Ir Šešta.)

K. P. CiUfiIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

VYTATTTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALumet 6877

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

Room 2014 Tel. STAte 7571
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto.

3149 Sp. HALSTED STREET 
TaL VICtory 2679
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LAIMg ATRADO

Chicagiečių Bartašių Vestuvėse, Kenoshoj

PRANEŠAMA, KAD JIS ŽUVĘS KRETOJE

šeštadienį, gegužes 24 dieną, 
gėlėmis ir painiomis išpuoštoj 
šv. Petro bažnyčioj, kenoshoj, 
Wis., p-lė Alice Bartašiute, dūk/ 
tė buvusią Chicagiečių J. ir J. 
Bartašių, 2222 Fifty-third Btz, 
buvo du rišta moterystes ryšiais 
su Adolph Zalatorium, sunum 
J. Zalatorieftės, 1404 Fifty-third 
S t., Kenosha, Wis.

Kun. Francis Skrodenis laikė 
mišias ir attiko kitas šliubo ce
remonijas, o p. Ann Kaminskas 
labai maloniu balseliu giedojo 
“Avė Maria”.

Jaunoji, kaip priprasta, bm 
vo pasipuošusi baltai ir jos 
pluoštas baltų gėlių buvo mai

DOMINIKAS SHEMAITIS, 
gyv. 954 W. 95th St.

Tel. Beverfy 4227
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

birželio i d., 1 vai. ryto, 1941 
m., sulaukęs pusės amž., gi
męs Tauragės apskrity, Nu- 
mininkų kaime, Kaltinėnų 
parap. Amerikoj išgyveno 45 
metus.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Amiliją, po tėvais Vil
kaitę, 7 sūnūs: John, Thomas 
ir jo moterį Genevieve, Stan
ley, Charles, Raymond Regi- 
naid ir Roger, 3 dukteris: Ma
ry, Emma i^aForce ir jos vy
rą Arthur, ir Helen, brolienę 
Marijoną ir jos šeimą, brolio 
šunų Kazimierą, brolio dukte
rį BalseviČienę ir jos Šeimą, 
sesers sūnų Petrą Petrikauską 
ir jo žmoną, sesers dukterį 
Blodikienę ir jos Šeimą, pus'- 
brolius Mikučius ir jų šeimas, 
švogerį J. Vitkų ir jo šeimą 
ir daug kitų giminių.

JPriklausė Keistučio Pašal
pos Kliubui ir Chicagos Lie
tuvių Draugijai.

Kūnas pašarvotas Antano 
Petkaus ko.nl., 6812 So. West- 
ern Avė. Laidotuvės įvyks 
treČ., birželio 4 d., 9:00 v. ry
to, iš kopi. į St. Margare.t 
bažnyčią, ant 99th ir Throop 
Street, kurioje atsibus ge- 
dylinapSr<Rąmaldosh už* ^velio
nio'sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kap.

Visi si. a. Dominiko She- 
maičio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame:
Moteris, Sūnus, Dukterys, 
Marti, Žentas, švogeris.

Laid. Direkt. Antanas Pet
kus, Tel. GROvehill 0142.
i — . a. £ - . - . . . . — . ... .

sytas. “Maid of Honor”, chica- 
gietė Helen Jocius, buvo pasi
puošusi geltona “Mousseline de- 
soie” suknele. Kitos palydovės 
buvo Emily Shimkus, Jean Moc
kus, chicagietės, Eilėn Zalato
rius ir Ann Mockus, kenoshie- 
tės.

Pajauniai
Vyriausiu pajauniu buvo jau

nojo brolis Joseph Zalatorius, 
o kiti pajauniai: Raymond kū
les ir Joseph BuksUs iš Wauke- 
gan; Chester Zalandauski ir 
William Kulikauskas iš Chica
gos.

Bažnytėlė buvo kupina gimi
nių ir pažįstamų. Mat, keno- 
shiečia-ms abu jaunuoliai myli
mi ir žinomi kaipo mandagus, 
malonus ir darbštus žmonės.

Iškilmingos Vaišės
Po bažnytinių apeigų jauna

vedžiai ir giminės buvo užkvie
sti pietums Italian-American 
svetainėje, o vakare toj pačioj 
svetainėj įvyko didžiulis balius, 
kur dalyvavo apie trys šimtai 
svečių — kenoshiečių, racinie- 
čių, waukeganiečių ir mes, ga' 
na didokas būrys chicagiečių.

Mamylė BartaŠicnč labai rū
pinosi ir priž’mem, kad visi 
svečiai butų pavaišinti. Vestu
vių pu v ta užsitęsė iki gana a ū
lai. No; s svečių buvo daug, b:’; 
visi labai gražioj nuotaikoj link
sminosi.

' Naujienu-Acme Telepiioto
Max Schmeling, kuris 1930 metais laimėjo pasaulinį bokso sunkiojo svorio 

čampijonatą kovoje su lietuviu Jack Sharkey, anot pranešimų iš Kretos, tapo 
nušautas kada jis bandė pabėgti nuo anglų, kurių nelaisvėn jis buvo paimtas. 
Sclnnelingas buvo nacių parašiutininkų korpuso karys. Vokiečiai nuneigia ir 
sako, kad Sclnnelingas gyvas. Ši fotografija nuimta trumpai prieš Kretos in
vaziją.

KUR BRITAI ATKERŠIJO UŽ HOOD NETEKIMĄ
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PERSONAL
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU CHARLES PABA- 
LIS. Girdėjau, gyvenąs Bridgepor- 
te, Chicagoje. Pirmiaus gyveno 
Philadelphijoje. Prašau jį patį, ar 
žinančius kur jis gyvena, atsišau
kti. JUOZAPAS ZUPKUS, 1721 
So. Jefferson St., Chicago, III.

SUSIRINKIMAI
DR-JOS ŠV. PETRONĖLĖS pus

metinis susirinkimas įvyks pirmad., 
birželio 2 d., 7:30 vai. vak., parapi
jos svetainėje. Narės malonėkite 
atsilankyti.

A. Laurinaviche, rast.
LIETUVIŲ MOTERŲ DR-JOS 

APŠVIETOS prie-.pusmetinis susi
rinkimas įvyks birželio 3 d., (ant
radienį), 7:30 v. vak., Jonistų svet., 
814 W. 33rd St. Draugės malonėki
te atsilankyti į susirinkimą, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti.

—Kviečia Valdyba.

SITUATION WANTED 
Ieško -.???£*_

IEŠKAU DARBO KAIPO kar- 
pėnteris ir kitokių darbų aplink 
namus. CICERO 7154. 

■» u—.i ■■
HELP WANTED—FEMALE 

Darbininkių Reikia 
MOTERYS DIRBTI SAUSAGE 

Casing įmonėje. Patyrusioms pir
menybė. Kreipkitės. 1335 West 47th 
Street.

SEWING MACHINE OPERATORS 
On single neecfle machines. Lea- 
therette experience pirmenybė, bet 
nereikalinga. Naktinis darbas. Ge
ra mokestis. 1801 South Michigan 
Avė.

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
darbui. Gyventi vietoj. Neteikia 
vitti. Nėra sunkaus skalbimo. Vai
kas JO. Geras namas. Kedzie 338'4.

11 t*i A Gėlės Mylintiems 
lt K K A Vestuvėms, ftan- 
UllDn kietams, Laidotu

vėms, Pa p u o š i- 
GĖLININKAS
4180 Archer Avenue

Phone LAFATETTE 9800

Mes chicngfOčiai i g?, i atmin- 
sim tuos smagius laikus. .Juoze 
Bartašii-us ir visų keaoshiečių 
draugiškumas mus vėl vilios 
pas juos.

Gaižiai Gyvena
Priniintina, kad Bartašių šei

myna persikėles gyventi į Ka- 
nosha, Wis., surado sau laimę. 
Tėveliai Bartašiai įsigijo biznį 
ir labai Sėkmingai daro gražų 
gyvenimą, o dukterys sutiko 
savo gyvenimo draugus. Vyres
nieji Helen vedė liepos 1, 193.'; 
ir turi vienų metų gražią duk
relę. Jaunesnioji Alice vedė da
bar ir žada gyventi su tėveliais 
pagelbėti jiems biznyje, kaip ir 
pirmiau prižiūrėjo biznį dar 
prieš vestuves. Mes Chicagie- 
čiai apgailestaujam netekę Bar
tašių šeimynos, bet sykiu ir 
džiaugiamės, kad jiems ten ve
dasi gyventi ir ten jie sutiko 
laimę. Tad mums tenka jiems 
visiems jaunavedžiams ir tėve
liams, palinkėti viso geriausio;

P. B.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Diagrama parodo vokiečių naujausio karo laivo Bismarck paskutinę kelio

nę, kada jis dėjo pastangas ištrukti iš jį pamažu beapsiaučiančio Anglijos karo 
laivyno tinklo. Bismarck, kelioms dienoms anksčiau paskandinęs Anglijos 
milžiną “Hood”, tapo dugnan pasiųstas nepertoliausia nuo Francijos krantų.

PAVEDĖ VALDŽIAI
LAIVĄ

Krantų patroliavimo tarny
bai, turtingas chicagietis, Bar- 
ney L. Rosset, pavedė U.S. lai
vynui savo dideli privatišką lai
vę, “Metrus”.

MARTHA JUCIUS
Persiskyrė su šiuo pa

sauliu geg. 29 d., 2:00 vai. 
ryto, 1941 m., sulaukus 25 
metų amžiaus, gimus Chi- 
cago, III.

Paliko dideliame nubu
dime motinėlę Pauliną, po 
tėvais Straukaitę, ir daug 
kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas randa
si namuose, 4500 So. Em
erald Avė.

Laidotuvės įvyks pirm., 
birželio 2 d., 
piet. Iš namų 
į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Martha Ju
cius giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laido
tuvėse ir suteikti jai pas
kutinį patarnavimą ir at
sisveikinimą.

1:34 vai. po- 
bus nulydėta

Nubudę liekame, 
MOTINA. GIMINĖS IR DRAUGAI

Laid. dir. J. F. Eudeikis, tel. lards 1741.

Detroito Svečiai 
Chicagoje

• -- - -
Kapų Puošimo dienos; šven

tėms Chicagoje lankėsi būrelis- 
jaunų Detroito lietuvių, pp. Ele
na Dilis, Violet Povvell, George 
Raško, ir pp. Stanley Adams’- 
ai.

Taipgi buvo atvykusi ir p. 
M. Kemešienė.

Praleidę Chicagoj smagų sa
vaitgalį, jaunuoliai vakar po 
pietų išvyko atgal į Detroitą. 
Fp. Adams’ai beje čia šventė 
savo pirmas vedybų sukaktu
ves.

Siunčia Artilerijos 
Pulką Atgal Į 
Chicago
Nedalyvaus Manevruose; Sako, 

Važiuos Į Panamą
Dėl priežasčių,, kurios laiko

mos paslaptyje, armija pasiun
tė atgal į Fort Sheridaną, iš 
Camp Forrest, Tenn., Chicagos 
61-mą priešlėktuvinės artileri
jos pulką, susidedantį iš 1,600 
kareivių ir karininkų.

Jie atvyko stovyklon gegužės 
26 d., dalyvauti manevruose, 
kurie prasideda šiandien, bet 
netikėtai gavo įsakymą grįžti į 
Chicago. Fort Sheridanas yra 
pastovi pulko stovykla.

Eina kalbos, kad jis buvo pa
siųstas tarnybai į Panamą.

K. Martinaitis 
Jau Grižo Iš 
Ligonbučio

Laimingai Pergyveno 
Operaciją

BRIGHTON PARK. — Ka
stantas Martinaitis po sunkios 
operacijos jau pagrįžo namo ir 
sako jaučiasi gana gerai. Ponai 
Martinaičiai esti pavyzdinga 
šeima ir demokratiniai nusitei
kę žmonės. Sūnus eina moks
lus, o duktė eina pareigas atsa- 
komingame darbe. Kadangi vai
kai labai užjaučia tėvus ir rū
pinasi jais, tai ir ligos praėjo 
lengviau.

Operavo Ir Martinaitienę
Keletas mėnesių atgal p-a 

Martinaitienė turėjo pasiduoti 
operacijai, kurią padarė Dr. T. 
Dundulis, o dabar ir Kastantui 
Martinaičiui Dr. Dundulis turė
jo daryti operaciją. Ligonis sa
kė, kad Dr. Dundulis pareiškęs, 
jog keletą savaičių pailsėjęs ga
lėsiąs grįžti į darbą.

„ Lankytojas.

Sofija Venckus 
Pardavė Valgyklą

Lietuvė -p^a Sofija Venckus 
šiomis dienomis pardavė valgy
klą, kurią užlaikė adresu 8017 
Skokie bulvaras. Pirkėjo pavar
de nebuvo paduota pranešime.

Gavo Darba, Pirma
C'

Diena Žuvo
L

Užbaigęs mokslą high school’- 
ėj, 18 metų berniukas iš Mar- 
scilles, III., Charles Mooneyhan 
gavo darbų už pagelbininką pre
kiniam laive, kuris kursuoja 
Illinois upėj. Jis žuvo neišdir
bęs dienos.

Šokdamas iš savo laivo į ki
tą, jisai įkrito i vandenį ir pri
gėrė. Nelaimė įvyko prie Jo- 
lieto.

Dėkoja 
“Naujienoms”

Lietuvių Keistučio Choras ta
ria širdingiausią ačiū dienraš
čiui “Naujienoms” už talpini
mą žinučių apie musų išvažia
vimą, kuris įvyko 18 d. gegu
žės Willow West darže. Jis pui
kiai pasisekė ir Chorui liko 
gražaus pelno. Jeigu ne “Nau
jienos”, tai butume neturėję to
kio pasisekimo. Dar sykį taria
me ačiū.

Už Chorą, N. Klimas.

— Petaino valdžia pasiuntė 
didoką kareivių skaičių i Daka
rą, kad galėtų ginti uostą nuo 
netikėto britų ar kitų užpuoli
mo.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1941 Metams
DR-STĖS TAUTIŠKA GARSUS 
VARDAS LIET. IR LIETUVAIČIŲ 
VALDYBA 1941 METAMS: Pirmi- 

ninkas— Peter Ukockis, 2539 W. 
46 PI.; Pirm, pagelb. — St. Vai- 
tikaitis, 3508 W. 61st St.; Nut. 
rašt.—J. Yuskenas, 2547 W. 45th 
St.; Fin. rašt.—Bruno Judeiko, 
4512 S. Wood St.; Ižd.—P. F. Pik
turna, 1425 W. 45th St.; Kasos 
glob.: Frank Wenskus, 2639 W. 
43rd St., Ar.t. Ivonaitis, 5542 S. 
Talman Avė.; Trustee — J. Yuš- 
kenas, 2547 W. 45th St.;- Ligonių 
apiekunas —A. F. Czesna, 4501 
S. Paulina St.; Anna Pikturna' 
1425 W. 45th St.; Maršalka — J. 
Yucikas, 4624 S. Mozart St.

L. ŽAGARlĖčIŲ KLIUBO val- 
DYBA 1941 METAMS: P. Arlaus

kas—Pirm., 2109 N. Cleveland 
Avė.; A. Niprikas—Pirm, pagelb., 
1303 S. Pulaski Rd.; J. Ketura
kis—Nut. rašt., 1525 S. 51st St., 
Cicero, III.; Stella Kasper—Fin. 
rast., 3155 S. Emerald Avė.; E.
Ramašauskienė—Kontrolės rašt., 

1218 So. Independence Blvd.; 
St. Niprikas— Kasijerius, 3824 

Deodor St.. Indiana Harbor, Ind.; 
Kasos globėjai: J. Balakas, 1414 
So. 49th Ct., Cicero, III, Alfons 
Masiulis, 3252 So. Halsted St.; 
B. Gurskienė, 3252 So. Halsted 
St.; Koresp.—K. Balčiūnas; Mar
šalka, 3521 W. 38th PI. Susirin
kimai laikomi vieną kartą į mė
nesį, kas ketvirtą sekmad., pir
mą valandą popiet, Hollywood 
svet., 2417 W. 43rd St.

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

—Thomas Janulis, 3430 S. Mor
gan St.; Pirm, pagelb.—J. Mazi
liauskas, 3259 So. Union Avė.; 
Nut. rašt.—P. Killis, 3347 South 
Lituanica Avė.; Finansų rašt.— 
Mart. Z. Kadziauskas, 5328 W. 
23rd Place, Cicero, III.; Iždinin
kas—Frank Bakutis, 2603 West 
69th St.; Kontrolės rašt.—Adam 
Bužinskas; Apiekunas iždo—J. 
Dimša; Maršalka—K. Visockis; 
Atstovas į Chicagos Lietuvių Au
ditoriją—Mart. Z. Kadziauskas; 
Prižiūrėti sergančius narius —P. 
Augustinas, 656 W. 35th St. Susi
rinkimus laiko kas trečią antra
dienį kiekvieno mėnesio.

KEISTUČIO PAŠALPOS KLUBO 
VALDYBA 1941 METAMS: Jos.

Sholtėman—Prezidentas, 4508 S. 
Francisco Avė.; J. Stulgaitis — 
Vice-prez., 1531 So. 50th Court, 
Cicero, III.; Helen Chapas—Prot. 
rašt., 2441 W. 45th Place; Dr. 
F. A. Zubas—Finansų rašt., 4276 
Archer Avė.; Dr. M. T. Strikol 
—Klubo gydytojas, 4645 So. Ash
land Avė., Tel. Prospect 1930; 
Paul J. Ridikas—Iždininkas, 3354 
So. Halsted St.; Lucille S. Dagis 
—Kontrolės rašt., 2902 W. Per- 
shing Rd.; Nellie Viršila—Kasos 
Globėja, 3435 So. Wallace St.; 
Frank Jakavičia—Kontrolės ko
misijos pirm., 2857 So. Emerald 
Avenue; Michael R. Kažunas — 
Klubo legalis patarėjas, 69 West 
Washington St., Tel. Central 
0592.

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

tanas Shimkus, 3123 Lyndale 
Avė.; Vice-pirm.—A. Sobol, 1927 
N. California Avė., tel. Armitage 
4290; Rašt.—M.Chepul, 3327 Le- 
Moyne st., tel. Spaulding 7903; 
Ižd. kas.—L. Striupas, 3636 North 
Avė., tel. Spaulding 0745; Fin. 
rašt.—B. Rogers, 2345 N. Kedzie 
Avė., tel. Spaulding 3180; Kas. 
glob.—A. Lungevicz, 1814 Wa- 
bansia Avė., tel. Humboldt 2285; 
Kas. pagelb. — S. Buneckis, 3327 
Le Moyne St., tel. Spaulding 
7903; Maršalka — A. Kuprevičia, 
3448 Le Moyne St. Susirinkimai 
atsibuna kas pirmą ketvirtad., 
Grigaičio svet., 3800 W. Armitage 
Avenue.

—* Britų aviacija labai smar
kiai bombardavo Syrijos aero
dromus, kuriuose buvo apsisto
ję vokiečių lėktuvai. Ypatingai 
nukentėjo Allepo ir Rajako ae
rodromai.

Garsinkitės “N-nose” Pirkite tose 
rios garsinasi

MOTERIS, TARNAITĖ ROOM- 
ING hoūsėje. Nepriešingi, jeigu turi 
vyrą. $5 savaitei. 1 kambarys gy
venti. Atsilankykite 2—4 v. popiet. 

845 Sheridan.

HELP WANTED-MALE‘FEMALE 
Darbininkų-Darbininkių Reikia

100 VAIKINŲ IR MERGINŲ
Baigusių High School. Patyrimas 

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

TRIANGLE ĄGENCY
25 E. Jackson Blvd.

13 aukštas, Kimball Bldg.

HELP WANTED—MALĖ

JAUNUOLIS RĖ1KA LI N G A S, 
švariai atrodąs, amžiaus 17-23, de- 
livery trokui. $20 savaitei. Atsilan
kykite 7 vai. ryto adresu 329 West 
18th St. Klauskite Mr. Wilkin, ar
ba 3949 Schubert St., klauskite Mr. 
Ebert.

REIKALINGAS PATYRĘS porte
ris iš ryto apklynyti ir barą pa- 
tendyti iki pietų. Tik ne girtuoklis. 
Geram žmogui geras mokesnis. At- 
sišaukit Oak Leaf Tavern, 3428 S. 
Halsted St.

DARBININKAI REIKALINGI.
Kreipkitės tuojau. ROSEN’S BA- 
KERY, 2549 W. Division St.

REAL ESTATE FOR SALE
N^ ____

PERKAM, parduodam ir mainom 
haūius, 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 ĖST ATE — LOANŠ—
* INSURANCE /

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

TIKRI BARGENAI
South Side 3 po 4 flatai. Muro 

namas, steam, stoker, 3 garažai. 
Renda $120.00 mėnesy.

3 mūriniai namai ant 2 lotų. 
Kaina $7800. Prie Union Avė. Sa
vininkas mainys and didesnio na
mo. Su pečiu šildymas. Ir šiaip 
turime didesnių namų pardavimui. 

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

ABErdeen 2231

BARGENAS, 536 S. Millard Avė. 
Savininkas samdomas valdžios. 6 
kambarių bungalow. Enclosed por- 
čius. Modernus plumbingas. Geram 
stovy. Atsilankykit šeštadienį arba 
sekmadienį.

BARGJENAS. PARDAVIMUI >9 
kambarių rezidencija, karšto van
dens šiluma. Stokeris. Moderniška. 
Geriausiam stovy. 1913 So. Ridgc- 
way Avenue.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI FARMA, 92 ak
rai, gera žemė, labai geri pastatai 
ir tvoros. Upelis per farmą. Su 
pabūklais ar ųe pabūklų. Kaina 
$5000. Rašykite savininkui. Harry 
Brandan, R. F. D. 4, Allegan, Mich.

SOIL—FOR SALĖ 
J uodžemis—Pardavimui

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

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

TeL OAK Lawn 193-J-l

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui

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

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Western Ave^ 

Chicago. UI. Tel. REPubUr MOM

krautuvėse, ku- Pirkite tose krautuvėse, kn- 
“NAUJIENOSE” rios garsinasi “NAUJIENOSE’'
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DAUG CHICAGOJE ĮVYKSTA PIKNIKŲ, 
BET JAUNIMO TIK KART| METUOSE

KAIP VOKIEČIŲ “BISMARCK’AS” PASKENDO

“Jaunimo” Piknikas Įvyks Sekantį Sekmadienį 
Birželio 8 d., Sunset Parke

Kiekvienais metais Chicagos 
lietuviai surengia mažiausiai 
šimtų įvairių piknikų. Kaip at
sidaro piknikų sezonas anksti 
gegužes menesį, tai iki vėlyvo 
rudens, kiekviename lietuviška
me darže ir parke, vyksta ne
nutraukiama grandinė išvažia
vimų, kurie sutraukia dešimtis 
tūkstančių lietuvių.

“Bet devyniasdešimt devyni 
nuošimčiai tų išvažiavimų yra 
senosios kartos rengiami”, pa
reiškė Juozas Poška, “Jauni
mo” laikraščio redaktorius, iš
keldamas. kad nors šiandien 
lietuviško jaunimo yra tiek pat, 
o gal dar ir daugiau negu to 
tariamo senimo, tas jaunimas 
dar tiek nesirod^ savo darbais.

Poška, žinoma,\ tuoj nusuko 
kalbų į besiartinantį “Jaunimo” 
piknikų, ate.nantį sekmadienį, 
birželio 8 dienų, Sunset parke,

šis Bus Didžiausias.
“Musų ‘Jaunimo’ piknikas, 

gali sakyti,, yra vienintelis visų 
pažiūrų jaunimo samburys,” tę
sė Poška. “Rengiame tik vienų 
kartų metuose, bet už tai, kai 
surengiam tai yra kuo pasi
džiaugti.”

Šis piknikas bus “Jaunimo” 
jau šeštasis iš eilės. Pirmasis 
išvažiavimas buvo surengia 
1936 metais.

“Pirmasis piknikas buvo pats 
mažiausias, o sekančio sekma
dienio bus didžiausias,” Poška 
sakė.

“Labai smagu pažymėti, kad 
kiekvienais metais musų vyres
nioji karta vis labiau ir labiau 
artinasi prie jaunimo ir arti
mesnius santykius su juo už
mezga. Tas išeis lietuviškajai 
veiklai ant naudos. Jaunieji lie
tuviai, patys geriau senesniuo
sius pažinę ir jų siekius įverti
nę, labiau į visuomeninį darbų 
įsipins,” pridūrė “Jaunimo” re
daktorius.

Kviečia Naujieniečius.
“Musų piknikai rengiami tik

slu paremti kaštingųjį “Jauni
mo” laikraščio leidinių. Neturi
me abejonės, kad naujieniečiai, 
visados uoliai ir nuoširdžiai rė
mę lietuviškuosius reikalus, pa
rems ir jaunimo pastangas. Mes 
sekmadienį, birželio 8 dienų 
Sunset parke, lauksime visų 
gerųjų lietuvių,” užbaigė Poš
ka grįždamas prie savo deskos. 
Prieš piknikų jis dar turi išleis
ti “Jaunimų”. Jaunimietis

Nauji Kariški 
Kontraktai Ch-gos 
Dirbtuvėms

Paskutinė Diena 
Taksus Mokėti 
Be Pabaudos
Laikas Prailgintas Iki šiandien

Jei dar to nepadarėte, tai biP 
tinai šiandien iki vidurnakčio 
sumokėkite apskričiui pirmą da
lį 1940 metų real-estate taksų.

Terminas taksus mokėti fak- 
tinai pasibaigė birželio 1, bet 
kadangi tai buvo sekmadienis, 
tai namų savininkai gavo laiko 
prailginimų iki birželio 3.

Tai Bent Sąskaitos!

NAUJIEN v-ACME Telephoto
Ši nepaprasta fotografija parodo ve kiečių didįjį karo laivą “Bismarck” be

skęstantį Atlante po to, kai jį sunaikino tingių laivai. Fotografija nutraukta nuo 
vieno anglų laivo ir atsiųsta iš Londono kabeliu.

Gavo Phillips, Carnegie Steel,
Armour

Pereitos savaitės pabaigoje 
karo departamentas Washing 
tone paskelbė sekamus kon
traktus Chicagos dirbtuvėms:

J. P. Phillips Co., Ine., $14,- 
925; Onsrud Machine Works. 
Ine., $2,667; Krebs Mfg. & En 
gineering Co., $7,650; Carnegie- 
Illinois Steel Corp., $3,137 
Goodyear Tire & Rubber Co., 
$1,555; Texas Co., $31,007; 
White Pine Lumber Co., $2,- 
816; Armour & Co., $32,592.

Rytoj Rinks Du 
Aldermanus

24 ir 37-tam warduose chL 
cagiečiai rytoj eina rinkti al
dermanus vakancijoms užpildy 
ti. Vienam warde kandidatę 
yra du, o kitame visas pustu
zinis.

Ikišiol apskritis sukolektavo 
taksų $42,896,409. Mažųjų na
mų savininkai moka po $50, 
$100 ar daugiau, bet štai ke
lios sąskaitos, kurioms panašių 
nėra labai daug:

Commonvvealth Edison kom
panija užsimokėjo $5,000,000;

Illinois Bell Telephone — 
$4,000,000;

Chicago Surface Lines — $2,- 
800,000 ir

Pcoples Gas Light & Coke 
Co., — $2,300,000.

Baus Triukšmingus 
Automobilistus
“Savaitė Kovai Su Triukšmu”

Vakar Chicago j prasidėjo 
majoro Kelly paskirta savaitė 
“Kovai su triukšmu”.

Policijos departamentas pa
skelbė, kad areštuos ir baus 
visus automobilistus, kurie be
reikalingai naudoja sirenas ir 
kelia klegesį. Ypač ims nagan 
tuos smarkuolius, kurie tuvi 
įtaisę automobiliuose sirenas, 
grojančias dainuškas.

Miesto įstatymas leidžia 
triukšmadarius bausti iki $200 
pinigines pabaudos.

Rytoj, Trečiadienį 
Varžytinės Pašte

Išparduoda Nepristatytus 
Siuntinius

Rytoj, 8:30 ryto, centraliniam 
Chicagos pašte, Van Buren ir 
Canal, prasidės metinės varžy
tinės įvairiausių daiktų, kurių 
paštas negalėjo pristatyti ar 
gražinti siuntėjams dėl blogų 
adresų.

Yra pardavimui keli šimtai 
įvairiausių daiktų kiekvienam 
reikalui ir kiekvienam kišeniui.

Varžytinės rytoj užtruks iki 
4 po pietų, ir bus užbaigtos tre 
čiadienį. Tą dieną jos taipgi 
prasidės 8:30 ryto.

Siūlo “Kooperatyvį 
Pasaulį”
Metodistai Nenori Sienų, Tau

tinių Skirtumų
Amerikos metodistų suvažia 

vimas Chicagoje siūlo po karo 
steigti “kooperatyvį” pasaulį 

— be griežtai nustatytų sienų 
ir tautinių barjerų, su bendra 
valiuta ir laisva prekyba.

Konferencija siūlo pavesti 
tarptautinei kontrolei įvairias 
strategines vietas ir prekybi
nius kelius vandenynuose.

Garsinkitčs “N-nose”

KLAIDOS
ATITAISYMAS

Pereito ketvirtadienio nume
ryje, žinioje apie pulk. Grinių, 
buvo paminėtas Dr. M. T. Dun
dulis. Turėjo būti Dr. T. Dun
dulis.

Už klaidą atsiprašome.

Mergyte Miela, 
Mergyte Brangioji,

Į JAUNIMO! Pikniką 
Birželio 8-tą 1
Sunset Parkan Važiuoju.

Lietuviškos Dainos, 
Šokiai, Žaidimai.. . 
Oi bus tai bus 
Linksma Gegužinė,

Važiuojam Kartu! 
Mergyte Miela.
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DIDELIS SKAIČIUS LIETUVIU BAIGIA 
HIGH SCHOOL MOKSLUS CHICAGO J, 

PRIEMIESČIUOSE
Cicero Morton Mokykloj Užbaigtuvės 

Penktadienį
Keli šimtai jaunų lietuvių šį 

mėnesį baigia high school mok
slus Chicagos ir priemiesčių 
mokyklose. Vieni gaus diplomus 
šią savaitę, kiti ateinančią.

Didžiulė Sterling Morton mo
kykla rengia užbaigtuvės šį 
penktadienį. Diplomus išdalins 
apie 900 mokinių, jų tarpe 
šiems abiturientams:

John J. Anglickis 
June O. Buzenius 
Marjorie S. Demikis 
Alice Dragoun 
Blanche L. Dūda 
Lawrence V. Graužas 
Helene A. Janulowicz 
Ethel Jean Jaras 
Kazimer Jasutis 
George B. Kaliai 
Algird Kavalauskas 
Anne A. Kotowski 
Mary Pauline Kulis 
Paul A. Lanka 
Eleanor Masilonis 
Albert G. Nisius 
Ralph J. Norko\vicz 
Fred Notwell 
Mary Pukys 
Raymond J. Remdzius 
Walter J. Shaltis 
Adolph P. Staisiunas 
Kathryn M. Stanevich 
Shirley Sutka 
Jane A. Syrtowt 
Libby F. Valentą 
Ann Vidas 
Robert J. Vidunas 
Pius J. Wilkiel 
Edward G. Wokas 
Ruth R. Yuknis 
Ann Yundul 
Adeline H. Žila

RIVERSIDE-BROOKFIELD 
HlbH SCHOOL 

f •» ;(Užbaigtuvės trečiadienį)
Elaine Biskup 
Gladys G. Dombro\v 
Eleanor L. Milasin 
Thomas R. Rimkus , 
Florence A. Turkovvski 
Victoria M. Waitkus

MARMION MILITARY ACA- 
DEMY, AURORA, ILL. 
(Užbaigtuvės sekmadien;)

Kasimer J. Kulesha 
Joseph W. Lucas

AUTOMOBILIU 
NELAIMĖS

Vakar ir Užvakar 
Chicagoje

• Už tariamą 16 metų mer
gaitės užpuolimą prie Holly- 
wood ir Kedzie, policija suėmė 
Benjamin Johansoną, 1947 Shef- 
field avenue, ir John Meshke, 
1879 Poe Street, abu 20 m. a.

• Policijos departamento mo
kyklą užbaigė 109 naujokai, sto
ją tarnauti policistais. Vakan- 
cijų departamente šiuo laiku 
yra 100. Beveik visi tuojau bus 
paskirti tarnybai.

• Įsiviliojęs 10 metų mer
gaitę į savo automobilį prie 
59th ir Racine avenue, nežino
mas vyras ją vėliau užpuolė. Ją 
prisiviliojo žadėdamas pinigų.

• Adresu 2653 North avė. 
sugriuvo siena 2 aukštų namo, 
vos neužmušdama kelis praei
vius, kurie tuo laiku prie na
mo buvo. Plytos pasipylė gat
vėn nuo pastogės.

• Boyer’s Woods ežere, prie 
169th ir Oak Forest, prigėrė 12 
metų mergaitė, Ruth Louise 
Cushman, iš Tinley Parko, III.

Užmušė 8 žmones
Štai sąrašas chicagiečių i; 

apylinkes gyventojų, kuriuo; 
automobiliai užmušė per Kapt 
Puošimo Dienos šventes:

Herman Nelson, 47, 755( 
Champlain Avė., prie 76th i. 
Langley;

William F. Johnson, 35, 603f 
N. Allzany, prie Jonųuil ii 
Marshfield;

Cecil Ward, 38, 5417 Lexing 
ton, prie Ramsey, III.;

Grace VVhitman, 60, 20 East 
114th Flace, prie Kankakee, III.

Jone Leo, 8, 11201 South 
Bark, prie Dyer, Ind.;

Gustave Eockwold, 61, prk 
Naperville, III., kur gyveno;

Richard Martin, 5, iš Moun 
Prospect, prie Gary, Ind.;

Katty Stumph, 18, iš Poster 
III., irgi prie Gary; (šitoj ne 
.aimėj septyni žmonės, visi iš 
Gary, buvo sunkiai sužeisti).

Sprogimas Apgriovė 
Namą

Jono Eimsno namuose, adre 
su 9423 Emerald avenue, įvy
ko gasolino pečiaus sprogimas 
kuris namą dalinai apgriovė ii 
jį uždegė. Nuostoliai siekia apie 
$2,000.

• Policija padarė kratą 
Bench, Ine., kabarete, adresu 
115 North Clark street. Areš 
tavo savininkus ir apie 90 kli- 
jentų. Savininkai kaltinami ne
padorių namų užlaikymu.

O Didžiulis Greyhound auto
busas sudegė, kai gatvekftrįs 
Įvažiavo į jį prie Broadvvay ir 
Bryn Mawr avenue. Visi kelei
viai išsigelbėjo, taipgi išgelbėjo 
bagažą.

• Į Chicago atvyko Mrs. 
Fheodor Broch, Norvegijos mie
sto Narviko majoro žmona ir 
jų 3 metų duktė Siri. Pats 
3roch atvyko Amerikon netru
kus po vokiečių okupacijos. 
Žmona ir duktė keliavo šešis 
mėnesius. Dalį kelio skrido, da- 
į važiavo traukiniu, dalį turė
jo pčkščios atlikti. Atvažiavo 
i U.S. per Sibirą.

• Įkritusi į puodą karšto 
andens mirtinai nusiplikino 2 
netų mergaitė, Katherine Ha’.e, 
1150 Ellis avenue.

• Laimingesnė buvo 3 metų 
iathleen Prindeville, 5021 Cot- 
age G rovė. Ji nukrito kieman 
įuo trečio aukšto verandos, bet 
šliko beveik sveikutė. Truputį 
ipsidrėskė krisdama.

• Nukritęs nuo dviračio su
sižeidė 14 metų berniukas, Bud- 
ly Bohn, 6126 Roscoe. Atsisto- 
ęs, jis nubraukė dulkes nuo 
švarko, kelnių, ir grįžo namo. 
Tėvams nieko apie įvykį nesa- 
zė. Kelioms valandoms praėjus 
jisai mirė. Pasirodė, kad jo gal
va buvo perskelta.

• Vedybų biuras per gegn
ės mėnesį išdavė 5,000 vedy
binių leidimų. Tai žymiai dali
nau negu paprastai per gegu

žį.

Bankas Likvidavo 
Taupymo Skyrių
‘Neturi Kur Pinigų Investuoti”

First National Bank of En- 
dewood šiomis dienomis likvi- 
lavo savo taupymo skyrių — 
šmokėjo taupytojams visus pi
nigus, apie $3,000,000.

Bankas dabar darys tiktai 
'{omercinių sąskaitų biznį. Skun
džiasi, kad taupymo sąskaitų 
pinigų neturėjo kur investuoti.




