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POSĖDY J DALYVAVO “AŠIES” MEISTE
RIAI IR KARO VADAI

Tarėsi dėl “ašies” valstybių politikos 
Amerikos atžvilgiu

LIETUVOJE NĖRA BALTOS DUONOS

BERLYNAS, Vokietija, birž. 
2 d. — Adolfas Hitleris šian
dien susitiko su Benito Musso- 
liniu ir tarėsi dėl tolimesnių 
“ašies*’ valstybių karo politikos 
reikalų. Susitikimas įvyko Bre- 
nery, prie Vokietijos ir Itali
jos sienos.

Abu diktatoriai vienodai įver
tino politinę situacijų ir išsi
skyrė sutarę visais reikalais, 
skelbia nacių agentūra.

Posėdy j dalyvavo nacių už
sienio reikalų ministeris Rib- 
bentrop ir italų ministeris Cia
no. Taip pat dalyvavo vokiečių 
kariuomenes štabo viršininkas, 
gen. Keitei, ir italų generolas 
Cavallero.

Valstybių vyrai pasikeitė 
nuomonėmis dėl laimingos Bal
kanų, Graikijos ir Kretos ko
vų pabaigos. Karo vadai aptarė 
ir naujus kovos planus, kuriuos 
“ašies” valstybės realizuos ar 
timoje ateityje.

Diplomatiniuosė sluoksniuose 
pasakojama, kad buvo aptarta 
“ašies” valstybių politika Jung
tinių Valstybių atžvilgiu. Dik
tatoriai žino, kad Amerikos pa
rama yra didelė demokratiš
kiems kraštams ir Rooseveltas

NACIAI PAĖMĖ 13,000 BRITU
Vokiečiai užkariavo 

Kretą
BERLYNAS, birž. 2 <1.—Vo- 

kiečiai paėmė nelaisvėn 13,000 
britų kareivių Kretos saloje ir 
skaito: kovą dėl Kretos baigta, 
skelbia nacių karo pranešimas.

Britai buvo įsistiprinę Spha- 
kion uosto apylinkėse, bet vo
kiečių alpinistai juos įveikė ir 
ten paėmė 3,000 britų, kdrie 
laukė atvykstančių laivų.

Vokiečių kariuomenės kova 
dėl Kretos užtruko 12 dienų ir 
paėmė palyginamai mažai au
kų. Naciai neskelbia žuvusių 
kareivių skaičiaus.

Britų aviacija peni 
kareivius

KAIRAS, Egyptas, birž. 2 d. 
—Britų bombanešiai išmetė var
stų ir maisto toms britų da
lims, kurias apsupo vokiečiai 
Kretos saloje.

Tokių vietų yra keletas Kre- 
t.oje ir britai palaiko ryšius per 
orą. Britų karo laivynas atvežė 
į Kairą dalį savo kariuomenės^ 
likusių kareivių evakuacija yra 
organizuojama.

Vokiečių paskelbtos žinios a- 
pie Kretos kovų likvidavimą y- 
ra perdėtos, sako britai.

Kretos kovą laimėjo 
aviacija

BERLYNAS, birž. 2 d.—Di- 
džiausius smūgius Kretos kovo
se britams sudavė vokiečių a- 
viacija, kuri be sustojimo bom
bardavo visas britų apsaugos 
vietas.

savo kalboje prižadėjo tą pa
ramų dar labiau sustiprinti.

Niekam ne paslaptis, kad 
Amerikos karo laivai patruliuo
ja Atlantike ir daro labai di
delės žalos vokiečių submari- 
nams. Dar didesnis pavojus gre
sia “ašies” valstybėms, jeigu 
Amerika Tradės ruošti karo 
ekspedicijų j Azorų salas, ža
liąjį Iškyšulį arba net į Daka
rą.

Nepavyko patirti koks nuta
rimas padaryta Amerikos at 
žvilgiu.

VICHY, Prancūzija, birž. 2 
d. — Generolas Weygand spe
cialiu orlaiviu iš Afrikos atvy
ko Ptancuzijon ir nuėjo tartis 
su maršalu Petainb., Prancūzų 
valdomoj Syrijoj paskelbtas ap
siausties stovis ir manoma, kad 
konfliktas su britais neišven
giamas.

Tvirtinama, kad Weygandc 
kelionė yra surišta su Hitleric 
ir Mussolinio pasitarimais Bre- 
nery, lygiai, kaip ir su gali
mais prancūzų.- karo veikimais 
ekvatorinėj Afrikoje. Vokiečiai 
sutiko duoti ginklus Petainc 
prancūzams, kad jie kovotų 
prieš laisvus prancūzus.

Parašiutininkai daug padėjo 
salai užimti, bet daug žymesniu 
veiksniu buvo bombanešiai ir 
naikintuvai.

Vokiečių oro laivynas pasiro
dė stipresnis už britų juros lai
vyną. Britų laivai buvo privers
ti apleisti kovos frontą, nes ne
pajėgė tinkamai gintis.

Trūksta aviacijos, 
skundžiasi britai

KAIRAS, birž. 2 d.—Iš Kre
tos sugrįžę britų karininkai 
tvirtina, kad aviac’jos stoka 
privertė apleisti tokią svarbią 
salą.

Nusileidusius parašiutininkus 
britai lengvai likvidavo, bet ne
pajėgė atsispirti aviacijai. Vo
kiečiai nuolat kulkosvaidžiais 
apšaudė britų priešlėktuvines 
patrankas ir išmušė beveik vi
sus gynėjus.

Britų laivynas buvo privers
tas trauktis, nes neturėjo reika
lingos aviacijos protekcijos.

Reikalauja ištirti 
Kretos praradimą
LONDONAS, birž. 2 d.—Vi- 

sa britų spauda reikalauja su
daryti komisiją, kuri ištirtų 
Kretos praradimo priežastis.

Britai buvo pasižadėję ginti 
Kretą iki paskutiniųjų, o dabar 
traukia atgal savo kariuomenę 
ir atiduoda salą naciams.

Manoma, kad vyriausybė pa
darys pakaitų britų aviacijos 
vadovybėje, nes aviacijos stoka 
buvo didžiausia pralaimėjimo 
priežastimi. Zelandiečiai laikėsi 
labai gerai visą kovos metą.,

Čia iš vokiečių lėktuvo nufotografuota Suda įlanka, Kretoje,, kur nacių bom
bos krito ant anglų laivų uoste. Paveiksle galima įžiūrėti kelis degančius laivus. 
Vokiečiai, išsiuntę fotografiją, sako, kad tie baltieji kamuoliai yra vandeny 
sprogstančios bombos.

iš Kretos sugrįžo , p. D. R. RENGIASI REKVIZUOTI TURTUS
15,000 britų

KAIRAS, Egyptas, birž. 2 d. 
—- Britų karo laivai jau sugrą
žino iš Kretos 15,000 britų ka
reivių. Tvirtinamu,, kad Krętc- 
je buvo 25,06& britų. ' '

Kartu su britais Egyptan at
vyko didokas graikų kariuome
nės skaičius, kuris kovėsi prieš 
vokiečius. Atvyko ir civilinių 
salos gyventojų, kurie padėjo 
britams gintis.

Britų karo laivai tuojau vėl 
išvažiavo Kreton, kad galėtų 
paimti dar pasilikusias dalis.

Irake sudaryta nau
ja valdžia

KAIRAS, Egyptas, birž. 2 d. 
— Irako sostinėn sugrįžo iš
bėgęs emyras Abdul Illah su
darė naują vyriausybę. Irako 
karas skaitosi baigtu ir visi 
padėjo ginklus. Niekur jau ne
sigirdi šaudymų.

Turima žinių, kad Mossule 
įsistiprino vokiečiai ir rengiasi 
priešintis naujai Irako vyriau
sybei, bet juos įveiks patys ira
kiečiai be britų pagelbos.

Britai sutiko paleisti visus 
Irako belaisvius su sąlyga, kad 
jie pradės ūkio darbus.

NACIAI SMARKIAI BOMBAR
DAVO MANCHESTERĮ

MANCHESTER, Anglija, bir
želio 2 d. — Vokiečių orlaiviai 
išmetė tūkstančius gaisrus ke
liančių ir kitos rųšies bombų 
šiame britų industrijos centre.

Smarkiai nukentėjo ne tik
tai gyventojai, bet ir ugniage
siai bei kiti nelaimėn pateku
sių žmonių gelbėtojai.

Vokiečiai kelis kartus bom
bardavo tas pačias vietas ir su
trukdė gelbėjimo darbą. Kelios 
bombos palietė miesto slėpynes 
ir nukentėjo pasislėpti atbėgę 
gyventojai.

— Syrijoj padėtis labai įtemp
ta. Prancūzai sutraukė prie sie
nos dideles savo kariuomenės 
dalis. Vokiečiai ir toliau tebe
skrenda į Syrijos aerodromus. 
Atrodo, kad britai rengiasi pa
imti Syriją, kol vokiečiai ne
įsistiprino.

Prašo kongresą di- 
? dėlių teisių

WAShiNG’ItON, D. C., birž. 
2 d.—Karo departamentas šian
dien įteikė kongreso komis'j ai 
raštą, prašydamas suteikti pre
zidentui teisių rekvizuoti kraš
to apsaugos reikalams reikalin
gus turtus.

Pasakojama, kadi toks įstaty
mas leistų prezidentui mobili
zuoti kai kuriuos Amerikos t ir
tus, kurie yra reikalingi krašto 
apsaugai. Praeito karo metu 
prezidentas Wilson turėjo to
kias teises.

Kongrese didelis 
susidomėjimas

WASHINGTON, D. C., birž 
2 d.-—Kongreso narių tarpfe su
kėlė didelio susTlomėjimo karo 
komisijai įteiktas valdžios rei
kalavimas.

Susidomėjimas lodei, kad 
reikalaujama duoti prezidentui 
teisių rekvizuoti bet koki pri
vatinį turtą karo reikalams.

Karo departamentas nori su
teikti prezidentui teisę net par
duoti arba kitaip sunaudoti rek
vizuotą turtą, jeigu krašto ap
saugos reikalams tai butų rei- 
kakalinga.

Sudužo didžiulis 
bombanešys

SAN DIEGO, CaL, birž. 2 d.
— Šiandien sudužo didž’ulis 
bombanešys, kuris buvo pasta
tytas britų karo aviacijai.

Orlaivis bandė kilti pirmą 
kartą ir nukrito uosto įlanko
je. Nauja mašina staigiai pra
dėjo kilti, bet tuoj krito vande
nin ir pasinėrė.

Orlaivio pastatymas kainuo
ja 250,000 dolerių. Neskelbia
ma ar pavyko išgelbėti lakūnus, 
kurie išskrido su bandomuoju 
orlaiviu.

ORAS ’
Debesuotas, galimas lietus.
Saulė teka — 5:16; leidžiasi

— 8:19.

Nubausti benzino 
kainų kėlėjai

,MAt>ISON, w;s„ birž. 2 <1.— 
Teisėjas Walter \L’ndey šian
dien nubaudė kelias', benzino 
bendroves sumokėti 20,000 <’o 
lerių pabaudos už pastangas 
pakelti benzino kainas.

Šios bendrovės nusikalto 
prieš Irusius nukreiptam įsta
tymui ir 'privalo sumokėti už
dėtas baudas. Bylos šioms ben
drovėms užvestos 1935 metais.

Daugiausia nukentėjo Stand
ard Oil Company ir City Serv
ice Oil Company, kurios priva
lo sumokėti po 5,000 dolerių.

Nori pailginti darbo 
valandas

WASHINGTON. D. C., birž. 
2 d.—Senatorių tarpe keliamas 
balsas apie reikalą pailginti dar
bo valandas pavojaus metu.

Senatorius Morris, kuris skai
tosi darbininku draugu, tvirti
na, kad santykiai tarp darbo ir 
kapitalo vielomis yra labai pa
blogėję ir vyriausybė gali būti 
priversta imtis griežtų priemo
nių.

Kalifornijos laivų statyba su
stabdyta vien tiktai dėl mažos 
darbininkų grupes užsispyrimo, 
sako senatorius.

Apsaugos reikalai 
pirmoj vietoj

HYDE PARkTN- V., birž. 2 
d. — Prezidentas Rooseveltas 
šiandien pasirašė parėdymą, ku
ris duoda ypatingų pirmenybės 
teisių karo medžiagos gamini 
me.

Karo departamento valdinin
kai galės pareikalauti iš fabri
kantų, kad butų atidėti civili
nių bendrovių užsakymai ant- 
ron vieton ir pirmon eilėn at
liekami valdžios užsakymai.

šiandien prezidentas tarsis su 
Winant, kuris šiomis dienomis 
sugrįžo iš Anglijos.

— Staigiai mirė pagarsėjęs 
anglų rašytojas Hugh Walpole. 
Jo romanai Anglijoj buvo gana 
populiarus ir gyventojų plačiai 
skaitomi.

Visi kviečiai išvežti
Į Rusiją

KAUNAS, Lietuva, birž. 2 d.
— Sovietų okupantams išve
žus į Rusiją visus kviečius, jau 
kuris metas už didžiausius pi
nigus negalima gauti baltos 
duonos.

Kartais vaikams arba ligo
niams gydytojai pataria varto
ti baltą duoną, bet nėra gali
mybės jos įsigyti.

Ligotų vaikų tėvai mokėtų 
didžiausius pinigus, bet negali 
niekur surasti. Kaune, Vilniuje 
ir kituose miestuose kepama 
tiktai juoda duona.

Lietuvos leidyklos 
spaudžia Staliną

KAUNAS/Lietuva, birž. 2 d.
— Bolševikų paskirtas Tapėnas 
paskelbė, kad valdžios leidykla 
yra numačiusi šiais metais iš- 
eisti 525 knygas lietuvių kal
boje.

Popiežius už darbi
ninkų teises ..

VATIKANAS, Italija, birž. 2 
d. — Popiežius šiandien pasa
kė kalbą, kurioje pritaria vi
siems Roosevelto skelbtiems tai
kos- reikalavimams.

Popiežius mano, kad pasau
lyj yra reikalingas teisingesnis 
jurtų padalinimas, reikia re 
spektuoti darbininkų teisės ir 
šeimynos gerbūvis.

Popiežius vengdavo oficialiai 
tarti žodį darbininkų reikalais, 
bet šį kartą, patarė respektuo
ti darbininkų užkariavimus.

— Patirta, kad seni nacių 
partijos nariai padėjo Hessui 
pabėgti iš Vokietijos. Be jų pa 
gelbos Hessas butų negalėjęs 
pabėgti. Dabar Himmleris areš
tuoja nacių seną gvardiją ir 
rengia jiems greitą teismą.

— Karo vadovybė uždraudė 
prancūzams naudotis juros pa
kraščiais atostogų metu. Bijo, 
kad besimaudantieji prancūzai 
neperduotų britams žinių apie 
kariuomenės judėjimą.

— Menzies perspėjo Austra
lijos gyventojus, kad butų pa
siruošę ilgai kovai. Reikės lauk
ti, kol Amerika pajėgs tinka
mai apsiginkluoti ir ateiti pa- 
gelbon.

VEL1AUSIOS NAUJIENOS
— Turkijoj skelbiama, kad netrukus karas prasidės Syri

joj. Vokiečiai traukia didelius kariuomenės vienetus į Syriją. 
Manoma, kad vokiečiai pirma įsistiprins Syrijoj, o tiktai vėliau 
puls Cypro salą.

— Prancūzų generolas Dentz tvirtina, kad Syrijoj nėra vo
kiečių kareivių, tačiau niekas nebetiki jo tvirtinimais. Petainas 
bijo, kad visa Syrijos kariuomenė nepereitų pas britus, nes 
prancūzai jiems labai simpatizuoja.

— Italai skelbia, kad diktatoriai aptarė kokios politikos 
laikytis Turkijos ir Rusijos atžvilgiu rytų Viduržemio karo 
metu.

— Kanalo zonoj vyko keli stiprus vokiečių ir britų avia
cijos susirėmimai. Tapo numušti keli orlaiviai, bet vokiečiai ne
pasiekė salos.

— Vokiečiai atsisakė patenkinti Airijos protesto reikala
vimus ir sako, kad Dubline išmestos bombos negali būti vokiš
kos, nes jie nesiuntė lakūnų ton zonon.

— Prancūzų valdžia įgaliojo Ispanijos ministerį tvarkyti 'vi
sus Prancūzijos piliečiu reikalus Palestinoje.

— Syrijos valdžia nutraukė telefono ir telegrafo susisie
kimą su užsieniais. Vokiečių paliaubų komisija tapo tikruoju 
Syrijos valdytoju.

Jau yra išleista 120 pavadi
nimų, bet daugumą sudaro Sta
lino referatų lietuviški verti
mai. *

Lietuviškų autorių yra tiktai 
20 pavadinimų. Pirmon eilėn 
eina S. Neries ir Liudo Giros 
eilėraščiai. Visi kiti spausdiniai 
yra versti iš rusų kalbos.

Aleksoto darbinin
kai protestuoja

KAUNAS, Lietuva, birž. 2 d. 
— Valdžia atleido iš Aleksoto 
stiklo fabriko darbininkus Ra
simą, čėsą, Žemaitį ir Ciglerį, 
nes jie “arde darbo drausmę”. 
Tikrumoj gi jie protestavo 
prieš sovietų įvestą nepaprastą 
eksploataciją.

Darbininkus Keršį ir Padval- 
skį pašalino todėl, kad jie ato
stogų metu dirbo prie malkų 
iškrovimo.

Jie turėjo gydytojo leidimus 
apie silpną sveikatą, bet vis 
dėlto iškrovinėjo malkas.

Gyventojams išduos 
sovietų pasus

VILNIUS, Lietuva, birž. 2 d. 
— Sovietų Lietuvos valdžia pa
skelbė įsakymą, kuriuo visi oku
puotos Lietuvos gyventojai iki 
š.m. rugsėjo pirmos dienos pri
valo išsiimti sovietiškus pasus.

Lietuvos valdžios išduoti pa
sai nustos galios, o žmogus be 
paso bus baudžiamas.

Naujai išduoti pasai tinkami 
tiktai vidaus policijos reika
lams. Užsienio pasų Lietuvos 
gyventojams sovietų valdžia 
neišdavi nėj a.

Jėzuitų bažnyčioj 
bolševikų teatras
KAUNAS, Lietuva, birž. 2 d. 

— Tvirtinama, kad Kauno jė
zuitų bažnyčioje valdžia ren
giasi Įtaisyti bolševikų teatrą. 
Dabartiniu metu jėzuitų rūmuo
se suvaryti raudonos armijos 
kareiviai.

Sovietų Lietuvos maisto ir 
tabako darbuotojų profesinės 
sąjungos centro valdybos sekre
torium paskirtas Chaimas Chai- 
tas.

Valdžios leidykla išleido Sta
lino biografiją, kurią privalo įsi
gyti visi valdžios tarnautojai.
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NAUJIENOS, Chicago, III. Antradieil., birželio 3, 1941
z Ne tik New Yorko, bet ir vi

sos Amerikos lietuviams biržę- , 
lio 15 yra gedulo diena.

Tai dienai atžymėti Chicagos 
Lietuvių, Draugija rengia spe
cialią programą, kuri bus išsi

NAUJA NAR®

ČHIGAGOS LIETUVIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija, 

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

&, AŲG.USTAS, iždininkas
P. GALSKIS, trųstisas
P. MILAŠEVIČIUS, trustisas

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

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

IŠ CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS 
PASTOGES

Programa bus pritaikyta Lie
tuvos nepriklausomybės prara
dimo metinėms sukaktuvėms- 
Bus išaiškinta, kaip Lietuva sa
vo ncprililauromybę prarado. ir 
ko j^i gali tikėt s ateityje.

Nariai kviečiami piku ke da
lyvauti.

Bus graži muzika, (groj imp k 
operos), dainos, kalbos ir šo
kiai.

DRAUGIJOS PIKNIKAS 
IR METINĖS SUKAK

TUVĖS
Draugijos piknikas įvyks bir-

Toji diena yra labai reikš
minga visiems lietuviams.

Lygiai prieš metus laiko (bir
želio 15 d. 1940 m.) be niekur

Taisykite Savo 
Namus Pakol

'piknikuose visko pasitaiko: ten
ka kartais ir suvargli, ir sušal
ti, ir- sulyti. Tokiais- atvejais ge
riausia vieta — tai ponų Lau
rinaičių užeiga. Pas jucs, kaip 

į sakoma, ir jauku ir vėjas ne- 
I užpučia. Laiko visokių gėrimų, 
visokių užkandžių. O jei kam 
reikalingi kambariai ir “kote- 
džįai”, tai labai prieinama kai
na galite gauti.

Mandagus patarnavimas ir 
muzika. Adresas —- 8200 South 
Kean Avė.

NUOSTABI KNYGA APUK DUSULI—DYKAI 
Tik Hą iiCJusl knyga iškelia, žinių dusulio 
bet briancialio kosulio aukoms. Prašykite 
kopijos jei dusulys trugdo miega, silpninai— 
jei sunku dūsuoti—jei kosi ir šniokšti. Net 
fei per metus kankinęsis ir bevilties išryti, 
įsigykite knyga- Ji atidarė palaimos duris 
tūkstantiams—rali ir juras! Nesiųsk!t piųi- 
rų. N Arą prievolių. Nuostabi knyga visiškai 
DYKAI. Nežiūrint kur gyveni, rašyk šiandien. 
NACOR 836-T, State Life Bldg., 
Indianapolis, Indiana.Skiria Programą 

A. A. D< Shemaičiui 
Atminti

T-
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“ARGENTINOSDalyvauja žymus talentai
Šiandien, antradienį, pripuo

la reguliaris radio programas, 
kurių leidimu rūpinasi Peoples 
Furniture Company, Bus trans- 
luojamas 7-tą valandą vakare 
iš stoties WGES, 1390 kilocyc- 
les.

Kadangi mirtis atskyrė vieną 
iš šios įstaigos narių, direkto-

LIETUVIU 
BALSAS”WAUKEGAN, IIL.

Kultūros draugijos piknikas.
Waukegano Lietuvių Draugi- 

į jos piknikas įvyks Ambrose 
parke birželio 22 d. Kalbamas 
parkas yra tik dvi mylios nuo 
miesto ant Sheridan kelio. Tik 
pusė mylios nuo Dune’s Park 
Rd.

Surasti parką labai lengva- 
kadangi skersai kelio yra toji 
vietą, kur arkliais jodinėja.

Piknikas bus labai linksmas. 
Turėsime visko, kas tik reika
lingą.

Vieta labai jauki, tad visi ga
lėsime jaustis, kaip namie.

u. S. A. metams kainuoja 
Pusantro DolerioSUKRUTO

Pereitą savaitę mes pažymė
jome, kad Adomas Markūnas 
daug žadėjo, bet mažai, teište*-- 
sėjo.

Matyti, tas priminimas jį pa
veikė, nes jis tuoj keLs naujus 
narius įrašė. Bet kadangi j s il
gokai nieko neveikė, tai to dar 
nepakanka. Dm- vis su nariais 
pusėtinai atsTkęs.

Reikia manyti, kad pagaliau 
visų trųb.elių nusikratęs 
mas pradės visai rimtai 
buotis, ir kas savaitę po 
ar kelipliką narių įrašyti.

Galima išsirašyti per “Nau
jienas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

nieko įsibrovė į Lietuvą Stalino 
raudonoji armija ir okupavo 
ją. Faktiškai nuo tos dienos 
Lietuva prarado savo nepri
klausomybę.

Per daugelį metų Lietuva bu
vo rusų pavergta, per daugelį 
metų ji svetimą jungę vilko.

Po pirmojo pasaulinio karo 
visa Europa liko sukrėsta.

Tautos, kurios per šimtme
čius buvo pavergtos, atgavo sa
vo nepriklausomybę. Jų tarpe 
atgavo nepriklausomybę ir Lie
tuva.

Be jokio patyrimo, karo nu
alinta Lietuva sugebėjo per 22 
trumpus savo nepriklausomy
bės metus padaryti didelį pro
gresą. Ji atrodė visai kitokia, 
negu rusų laikais. Pradėjo iš 
purvo išbristi, pasigražino, o 
jos miestai jau ėmė panašėti į 
Vakarų Europos miestus.

Bet štai Lietuva ir vėl savo 
nepriklausomybę prarado. Rau
donasis Stalino imperializmas, 
kuris pradėjo garbinti net tor 
kius carus, kaip Jonas Baisu
sis, susimetė prijungti prie Ru
sijos visas tas teritorijas, ku
rias vienų ar kitu laiku buvo 
užkariavę rusų carai.

Padarinyje neteko uepriklaur 
somybes visos Pabaltijo valsty-

Ado- 
dar
belis

Tai prią Ieva I^urmąitįeiiė, 
kuri šiomis diępomiš į draugiją 
įsirašė. u

Apie ponus Laurinaičius, 
manau, daug ka^ ‘yrą girdėjęs. 
Tačiau nevisi su jais tėra susi- 
pažhię. Taigi šią progą norin 
kiek, plačiau apie juos pakalbė-

Kaip visiems yrą žinoma, prie 
Tautiškų Kapimų. piirgą puikus 
goj ai-miškai ip - Išžios pievos. 
Visada ten rengiami
pikn kai .bei išvažiavimai. Dirios uarsir.ąsi

ves Įvyks rytoj, trečiadienį), 
dalis ppogramo bus dedikuota 
šiam liūdnam įvykiui.

Programe dalyvaus žymus 
talentai ir kaip liūdna dalis 
programo, taip ir linksma bus 
įdomi ir 
klausyti.

“A. L Balsas”
Casilla de Correo 303,

graži visiems 
-XX.

pasi-

pievos, 
įvairus Pirkite tose krautuvėse, ku- 

“NAUJIENOSE’'

Teatras “Today”
Atpigino Kainas

v • • žirny

Buenos Aires, Argentina

MADOS

mėgsta

v

JACK SWIFT

parapi- 
rankas

natorius išleido proklamaciją!, 
kuria 15 1 i eželio paskelbė Pa
baltijo valstybių gedulo diena.

žmonės
jis niekam nepa- 
nesibijo teisybę

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

Net kunigai pasislėpę' jį 
studijuoja, nors savo 
jonims draudžia jį į 
paimti.

“Keleivį” 
dėl to, kad 
taikauja ir 
skelbti.

Žmonių mulkintojus ir ap
gavikus jisai lupa be jokio 
pasigailėjimo.

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

Adresas toks:

į 253 Broadway, <
5 SO. BOSTON, MASS. <

(Adresas)

NAUJIENOS Pstteoi Dept .
1739 S. Halsted Stų Chicago, HL

Čia Įdedu 15 ceųtų Ir prašą? 

atsiųsti mąp, pavyzdį No ...

Mieros - per krutinę

, mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern DepU 1739 
So. Halsted SU Chicago, Iii.

u11 —M’-’Mrii
(Vardas ir pavardė)

Jeigu neturite pinigų, kreip
kis į Naujienų spulką,-— 
gausi paskolą ant ILGŲ 
METŲ.

173& So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

S AR ŽINOTE KĄ :>
Ž RAŠO į

“KELEIVIS”

Lietuviams ir vėl tenka sun
kus pavergimo kryžius vilkti.

Caro, laikais vis dėlto dar bu
vo šiokio tokio teisėtumo prisi
laikoma. Lietuvos žmonės ne
buvo taip begėdiškai, taip ci
niškai p’ėšiami, kaip dabar.

šiandien Lietuvos žmonės jo- 
jkių teisių neturi net į savo nuo
savybes. Jie yra varomi lauk iš 
savo namų, iš savo ūkių.

Ir kas gi apgyvendinami tuo
se namuose?

i Nugi okupantai, kurie užplū
do Lietuvą lyg kokie sąrančiai.

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

Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel
no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė. 

> Bet Susivienijimas teikia lietuviams daugiaus, 
negu apdraudę. Susivienijimas veikia kultū

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

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

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

Lt HE THREE 
SVANOERERS 

MOVĖ ON 
INTO THE 
IMMENSg 

UNDER6ROUND 
WORLD, 

DESERTE© NOW 
EXCEPT FOR 
HUG>E AND 

WEIPD

THESE MON5TERS 
ARE FEROCIQU^. 
LĘT’SĮ HQPS THE 
OREEN RAY3 NEVER 

FAIL. US,

JACK.
HURRY TO THE 
RUINED CITY. „

Chicagos Lietuvių Draugijos

Birželio-June 15 d

LIBERTY DARŽEn

Lygiai prieš metus laiko (birželio 15 4. 1940 m.) 
raudonoji armija okupavo Lietuvą. Nuo tos dienos LiC’ 
tuva faktiškai prarado savo nepriklausomybę. Piknike 
bus išaiškintos tos aplinkybės, kurios privedė prie oku
pacijos bei dabartinė Lietuvoj būklė.

Bus gera programa: d^nos, muzika, kalbos ir šo 
kiat

Visi nariai ir jų draugai bei pažįstami kviečiami 
dalyvauti.

T-

THE POLARIANS BUtUT 
IT— THEN DE5ERTED 
I T IN ORDER TO U VE

>A(M. IN T

I » g
MTIh“' BnSa 51 

a ”
9 ”
n "

AND §QQN THEY MARCH THRQŲG>H 
DECAYING STREETS WHĘRE ONCE.A 
TĖEMINC3 RORULATION LIVED,

Rodo išimtinai filmuotas 
kronikas, trumpas įvairenybes

Neseniai Chicagoje buvo ati
darytas “The Today Thciter”, 
bene moderni'ki.uis'as ir gra
žiausias kino’ealras Amerikoje, 
rodantis išimtinai filmuotas ži
nių kronikas.

Pradedant šią savaitę teatra.:

damas įžangą iki 6:30 vai. po 
pietų. Dabar nuo 8.30 ryto iki 
6:30 vakare bilietai bus 15c, i 
28c po to.

j Rodo virš valandos programą 
I

Teatras rodo virš valandą ži
nių. Programą dapildo įvai
riais vaizdeliais apie keliones, 
.domias pasaulio vietas, įdomy
bes namie ir••isterin us veikalė
lius.

Šios savaitės programe 
filmas iš Amerikos kovų

yra 
už 

lairvo, “Liberty or Desth”, ir 
paskutinė prezidento Roosevcl-

Programai keičiami penkta
dieniais apie 1 po pietų.

DOCTOR’S AMAZING LIQUID
GREAT SUCCESS FOR _

SKIN TROUBLES
(externally caused)

COAST 
TO 

COAST!
No matter what yoų’ve tried without 
success for unsiphtly surface pimples, 
blemishes and similar skin irritations, 
here’s an amazingly successfųl doc- 
tor’s formula—powerfully soothing 
Liouid Žemo.—which ųuiekly relieves 
itehing soreness and starta right in to 
help nature promote FAST healing. 
30 years continuous success! Let 
Zemo’s 10 different marvelously effec- 
tive ingredients help YOUR skin. 
Also ointment form. Severe cases 
may need Extra Strength Žemo.

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.

. .. .........................................■wnIM,r .......................... w, ■■ 
TAKE A LOOK, StRUS l A HUSE 
T^CHNICAL PkANJ-ANO CRAMMĘD. 
WITH PĘCAYIN$ APPARATUS. SOME OF 
IT CAN BE MADE USA0LE ASAI N.. 
KĘERTHĮIS SPQT IN MlNP.

Į//H/VE, 
.c: E Ves

Murinę soothes, cleanses and refrcshes 
irritated, reddened membranos caused 
by head colds, driving, vvinds, movies, 
etose work, late hours. Free dropper 
with eacb bottle. At all Drug Stores.

No. 4751—Sportiška suknelė. Su
kirptos mieros 12, 14, 16, 18 ir 20 
taipgi 30, 32, 34, 36, 38, 40.

Norint gauti vienę ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti sąvo vardų pa
vardę ir aoresų. Kjekvięno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali- - 
te pasiųsti pinigui arba p aš-

(Miestu ir valstija)
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VELYKŲ SALOS PASLAPTIS
Didžiajame vandenyne yra 

vieniša, atskira salelė, apie ku
rią jurininkai jau nuo senų lai
kų galėdavo papasakoti daug 
visokių keistų dalykų. Nuo ar
timiausių Didžiojo vandenyno 
Polinezijos salų ji yra nutolusi 
apie 1,000 klm., o nuo arti
miausio Pietų Amerikos žemy
no, nuo Čilės krantų — apie 
4,000 klm. Salelė turi apie 120 
kv. klm. ploto, yra uolota, ak
menuota, vietomis apaugusi di
dele žole. Joje yra ir keletą^ 
jau užgesusių ugniakalnių. Oras 
čia šiltas, švelnus. Didelių, vė
jų retai tėra, todėl laivams 
plaukioti palei salelę netaip pa
vojinga. Nors salelės pakrantės 
ir uolotos, bet priplaukimas 
prie jos, ypač iš pietų pusės, ge
ras. Todėl, kartkartėmis būda
vo atlankoma įvairių jurininkų 
ir nuotykių ieškotojų. Tačiau 
salelės pakrantėse ne vienas 
laivas yra ir sudužęs.

Pirmą kartą salelė buvusi už
tikta 1687 mt.: esą, tuomet vie
nas nuotykių ieškotojas, Davis, 
vadinamas Flibustryru, p’auk- 
damas Didžiuoju vandenynu, 
matęs maždaug <500 mylių at
stume nuo Čilės krantų iki tol 
nežinotą, vienišą salelę. Tačiau 
šiandien abejojama, ar iš tiesų 
anuomet Davis tą salelę mate.

Pirmasis europie’.is, kuris sa
lelę atrado ir ją išvaikščiojo, 
buvo olandų admirolas Roggc- 
veon’as. J’s tą sale’ę rado 1722 
metais Velykų metu, todėl ją it 
pavadino Velykų sala. Tuo var
du salelė tebevadinama ir šian
dien, nors vietiniai gyventojai 
ją vadina Te r ito t? henura ar
ba Rapa-Nui. Roggeveen’o lai
vas prie salelės išbuvo ištisą sa
vaitę, bot šaldėn Rbggevecn’as 
su keliais jurininkais tebuvo iš
sikėlęs tik vieną d erą. Salelėj 
nebuvo, kaip ve’bu rasakojo 
jurininkai, didelių medžiu, bet 
žemė buvo derlinga, klimatas

geras ir gyventojai draugiški. 
Atrodę, kad gyventojai yra į- 
vairių spalvų mišinys: geltonos, 
baltos ir pilkos. Jie buvę taip 
pat “išsidažę”, t. y. tatuiruotį. 
Ausyse jie turėję įsivėrę dideles 
skardas, kurios kartais sieku
sios net pečius. Bet nuostabiau
sias dalykas, kuris buvęs paste
bėtas salelėj, buvusios keistos, 
didelės statulos, dažniausiai iš
kaltos iš akmens. Kai kurios 
statulos buvusios iki 40 metrų 
aukščio. Olandai dar papasako
jo, kad tos statulos ant galvų 
turėjusios dideles karūnas. O- 
landai visai neabejojo, kad ši
tie didžiuliai akmens vra vieti- •z
nių gyventojų dievukai, nes jie 
prieš juos puolą ant žemės, ke
lią rankas ir 1.1.

Gyventojai kalbėjo keista, ne
žinoma kalba. Iš kur, kuomet 
ir kokiu būdu gyventojai galė
jo patekti ton vienišon, tolimon 
salelėn, olandai, žinoma nega
lėjo išsiaiškinti. O ypač dar, 
kad nei savo kalba, nei odos 
spalva gyventojai nebuvo pana
šus į artimiausiai gyvenančius 
polineziečius.

Roggevcen’as iškėlė salelėj o- 
landų vėliavą, draugiškai atsi
sveikino su Įgyventojais ir nu
plaukė.

Vėl ėjo metai, deš’m’ys me 
tų. Salelė buvo užmiršta, tik 
vienas antras jurininkas kai 
kuomet savo pažįstamiems be 
papasakodavo apie keistus ak
meninius paminklus, pasta lytus 
kažkur tai vienišoj Didžiojo 
vandenyno salelėj.

Praėjus maždaug <50 metų, 
apie 1770 mt, salelę vėl atlankė 
ispanai. Jie taip pat ją apvaikš
čiojo, ayž’mėjo keis as, akme
nines statulas ir pagaliau iškil
mingai paskelbė, kad nuo š ol 
salelė priklausanti Ispanijos ka
raliui. Jie davė jai Don Carlos 
vardą.

Po ketvertos metų salelėn at-

plaukė anglai, vadovaujami 
Cook’o (sk. Kuko). Pats Kukaš 
tuomet ^irgo, todėl salelę ap
žiurėjo jo karininkai, tarp jų ir 
garsusis botanikas Forster’is.

1780 metais salelę aplankė 
prancūzai, vadovaujami garsio
jo keliautojo Lą Pėrouse’o (sk. 
La Peruzo).

Įdomiausia tai, kad visi š.tie 
įvairus keliauninkai apie salelę 
vis kitaip papasakodavo.- Ispa
nai ir anglai pasakojo, kad sa
lelė esanti labai nederlinga, ne
turtinga. Prancūzai sakė, kad 
maždaug dešimta dalis salos e- 
santi derlinga'ir apdirbama. Is- 
ponai suskaitė salelėj apie 1000 
gyventojų, Kukas — 700, Pe- 
rouse’as — apie 2,000. Ispanai 
pasakojo, kad prieš tas akme
nines statulas prie vandenyno 
krantų buvusios kapinės. Ang
lai dar pridėdavo, kad salos gy
ventojai būdavę nepatenkinti, 
kai baltieji prie tų kapinių ei
davę. Vieni, kaip jau minėjome,

visos vaizduoja nuogus žmo
nes, o krutinės išdrožinėtos 
kaip skeletai. *

Metai po metų salelę vis lan
kė baltieji, tyrė statuląs, skaitė 
parašus, žiūrinėjo medines fi
gūrėles, tyrė vietinių gyventojų 
kalbą, kilmę, praeitį. Bet ką 
nors aiškesnio, tikresnio vis ne
galėjo sužinoti. 1934 metais ty
rinėti salelės vėl išplaukė pran- 
cuzų-belgų mokslininkų ekspe
dicija. šitoj ekspedicijoj daly
vavo net pats Paryžiaus Etno
grafijos muziejaus Trocadero 
direktorius dr. Paul. Rivey (sk. 
Pol Rive). Ir štai šitai ekspedi
cijai pasisekė šiek tiek daugiau 
praskleisti uždangą, kuri iki 
šiol slėpė Velykų salos paslaptį. 
Ekspedicija išaiškino, kad tos 
milžiniškos statulos, primenan
čios senovės Egipto- ir Kongo 
tautų paminklus, nėra kokie 
nors ten dievų paveikslai, bet 
žuvusios žmonių rasės sentėvių

atvaizdai. Esą, kur dabar yra 
vieniša Velykų sala, senovės lai
kais, ten butą viso kontinento, 
kuris prieš tuksiančius metų 
paskendo (vietiniai salos\ gyven
tojai ir dabar dar turi legendą 
ąpiė buvusį žemyną, vardu 
\Vaihu). Tą tvirtinimą paremia 
ir rastieji jeroglifai, kurie esą 
šiek tiek panašus į senovės indų 
(priešsanskritinį) raštą, rastą 
Indo slėny (vadinasi, gyvento
jai, iškalę šitas milžiniškas sta
tulas ir tuos jeroglifus turėjo 
būti giminingi arba bent susi
siekti su indais). Greičiausiai, 
kad Waihu gyventojai yra bu
vę geri jurininkai ir per van
denyną pasiekdavo Indiją, net 
Egyptą.

Taigi Velykų salos paslaptis 
pradedama atskleisti. Gal būt 
po keletos metų mes jau suži
nosime ką nors tikresnio apie 
tą keistą, vienišą Velykų salelę, 
buvusio kontinento liekaną.

Prisipažino Papilde 
15 Apiplėšimų
Policija Vieną Piktadarį Nušo

vė, Kitus Tris Suėmė
Laike apiplėšimo prie 91T 

Washington bulvaras, policija 
nušovė 24 metų plėšiką, Clif- 
ford Eib, nuo 3434 Broadway. 
Kitus du plėšikus policija pa 
šovė, ir suėmė, kartu su ketvir
tuoju, nušautojo giminaičiu, 
Dareel Eib iš Jolieto.

Pašautieji yra 19 m. Glenn 
Fields, 753 Bowen, ir 16 m. 
James Kallman, 4114 Vincen- 
nes.

Jie prisipažino papildę apie 
15 ar daugiau apiplėšimų Chi
cago j e.

W///AWAVAVAVAVAW. 
7-ti Metai Skersai Vartų 

Nepamirškit .Užeiti Pas: PETE YOUNG
Narys 271 Post ir Ch. Liet. Dr-jos 

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

PASKOLĄČIA GAUSI 
greit lengvais 
išmokėjimais 

nuo 5 iki 20 metų.

MUTUAL FEDERAL SAVINOS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
Mokame 314% Dividendų 

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

Tv1rsS $1,000,000.00

! 
Ė

Turtas Virš$5,500,000.00
Apart Apsaugos, Turime (M r n nnn n n 
ATSARGOS FONDĄ ViršO^JUjUUU.UU

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

9 

9

LOAN ASSOClATIONof Chicago 
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.
4192 Archer Avenue

VIRginia TM

MNGS

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų 
MOKAME DIVIDENDŲ 3!4%

COPR. NE6DLSCRAFT SERVICE, INC.

[BASKET.MOTIF: PATTERNJ2833
No. 2833—Išsiuvinėta lovatiesė.

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT 
| 1739 So. Halsted St, Chicago, m.

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

No. 2833

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

nurodė, kad šitos akmeninės 
statulos esančios vietinių gy
ventojų dievukai, kiti vėl sakė, 
kad šitos milžiniškos statulos 
dabartiniams salelės gyvenloj- 
jains turinčios priminti geres
nę praeitį, kokia saloj kažkuo- 
met yra buvusi.

XIX amžius salelės gyvento
jams buvo liūdnas. Mat, į Di
džiojo vandenyno salas ir sale- 
'es ėmė atplaukineti iš Pietų A- 
merikos vergų pirkliai, kurie 
užpuldavo salų gyventojus, sa
vo pranašesniais ginklais juos 
nugalėdavo ir surišę išsivežda
vo. Baisu ir prisiminti tuos lai
kus, kai tie baltieji nusika'lė
liai žiauriausiu budu pasigrob
davo salų gyventojus, atskirdl- 

o juos nuo šeimų ir išveždavo 
vergijon. Daugis salų gyvento
jų, gindami save ar savo šei
mas, žuvo nuo tų nusikaltėlių 
kulkų, o daugis savo gyvenimą 
turėjo baigti ir Amerikos plan
tacijose ar miškuose, sunkiau
siai d’rbdami, -plakami, rete
žiais surakinti.

Nebuvo ap’ėffatta tų Baltųjų 
nusikaltėlių ir ta tolimoji, vie
niša Velykų salelė: ir iš jos bu
vo išvežta daugis gyventojų ir 
padaryti verga’s.

Po vergų pirklių salelėn at
plaukė misijonieriai. Kai kurie 
jų buvo ir kilnus žmonės ir sa
lelės gyventojams padarė ne
maža gera. Bet šitos misijos 
kultūrai atnešė, ir didelės žalos. 
Mat, pasirodė, kad salelėj butą 
kažkokių senų rūmų griuvėsių, 
kuriuose dar butą užsilikusių 
iškaltų parašų. Tas raštas bu
vo labai savotiškas, primityviš
kas. Ir štai, prasidėjus misi
joms, vietiniai gyventojai tas 
akmenines statulas, tuos visus 
senovės parašus ėmė laikyti bu
vusios stabmeldystės liekano
mis ir pradėjo jas naikinti. 
Taip daugis statulų, stulpų, len
telių su parašais buvo sunai
kinta.

Kai kurias tų parašų vietas 
ne tik vietiniai gyventojai, bet 
net ir baltieji galėdavo paskai
tyti, nes raštas susidėjo iš įvai
rių paveiksliukų, kuriuos juk 
nesunku suprasti. Vietiniai gy
ventojai europiečiams nelabai 
noriai skaitydavo, daugiausia 
skaitydavo tas vietas, kurios ir 
patiems europiečiams nesunku 
būdavo suprasti ir perskaityti.

Milžiniškųjų akmeninių sta
tulų salelėj buvo gana daug. 
Jos, kaip jau minėjau, buvo tie
siog milžiniškos, siekdavusios 
iki 40 metrų aukščio (vienos jų 
galvos turėdavo apie 11 m. il
gio). Visos statulos pastatytos 
eilėmis. Iki pat musų dienų ši
tos statulos buvo didele paslap
timi: kas, kuomet, kodėl jas 
statė ir 1.1. Iškalti tokias milži
niškas statulas primityviais į- 
rankiais yra buvęs’ nemenkas 
darbas. O gal jas stabe aukštos 
kultūros pasiekę žmonės? Nie
kas nieko tikresnio nežinojo, 
viską gaubė paslaptis.

Be šitų. didžiųjų akmeninių 
statulų salelėj buvo užtikta dar 
daugybė mažyčių statulėlių, iš
drožinėtų iš medžio. Statulėlės 
išdrožinėtos gana dailiai; jos

LONDONĄ kasdien bombarduoja našių oro arma-
. dos . . . Griūva istoriniai rūmai, kaip lygiai griūva

• iš prakaito prakusta darbininko gritelė ... Nekalti kū
dikiai motinų glėbiuose palaidojami mirties griuvė
siuose ..;' . ; .. JU-'i..-'

: Kaip tas karo baisenybes pergyvena didžioji lietu
vių kolonija? Kiek lietuviai nukentėjo nuo nacių bom
bų? Ką šiandien Londono lietuviai galvoja, koki jų 
jausmai?

Londonas šiandien yra fronto širdis...
Apie tai skaitykite Gegužės 15 d. JAUNIME, kuris

jau išėjo. Nepraleiskite nepaprastai Įdomaus laiško, 
kurj rašo jaunas Londono lietuvis, dabar Anglijos gy
nėjas, telpančio tam JAUNIMO numery.

JAUNIMAS metams tik vienas doleris. Tas du
kart į mėnesį išeinantis laikraštis patiks ir jums, ly
giai kaip jis patiks jūsų vaikams. Užsirašykite JAU
NIMĄ šiandien.
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Lėktuvai nugalėjo laivus
Mūšiuose dėl Kretos salos, kaip “Naujienose” buvo' 

nurodyta, kova ėjo tarp vokiečių “luftwaffe” vienoje pu
sėje ir britų laivyno antroje. Vokiečiai laimėjo pergalę.

Mūšiai tęsėsi 12 dienų ir abi šalys, matyt, turi labai 
didelių nuostolių. Žuvo ne tiktai tūkstančiai žmonių, bet 
ir didelis skaičius mašinų — vokiečių pusėje daugiausia 
lėktuvai, anglų pusėje — keletas karo laivų. Bet lėktu
vai pasirodė esą galingesnis ginklas.

Kova dėl Kretos parodė, kad karo laivai be oro ap
saugos negali atsiginti nuo bombonešių. Laivai yra ge
ras ginklas tiktai tose vietose, kur jų nepasiekia priešo 
oro bombos.

Anglai nesugebėjo apginti Kretos dėl to, kad jų lėk
tuvų bazės buvo pertoli nuo tos salos. O vokiečių oro 
bazės buvo arti. Vokiečiai užkariavo orą ties Kreta, ir 
anglų laivynas tuomet jau nebegalėjo jų sulaikyti.

Oru, kaip dabar paaiškėjo, galima atlikti sėkmingą 
puolimą. Lėktuvais, parašiutais ir sklandytuvais naciai 
nuleido Kretoje tūkstančius apginkluotų kareivių. Jie 
gabeno oru į tą salą ne tiktai mašinines kanuoles, bCi 
kanuoles ir, sako, net lengvąsias tankas.

Savo patyrimą, įgytą Kretos mūšiuose, vokiečiai, ži
noma, suvartos, darydami planus tolimesniems žygiams. 
Jie dabar, gal būt, puls britų salą Kyprą (Cyprus) ir 
franeuzų globojamą Syriją arba bandys permesti savo 
armiją į Afriką, kad būtų sustiprintos nacių jėgos Egyp- 
to pasienyje.

Galimas daiktas, kad naciai dabar darys naujus pla
nus ir britų salų ūžkanavimui. Bet anglai turės taip pat 
pagalvoti, kaip tuos pavojus atremti. Ten, kur jie turi 
stiprią jėgą ore, vokiečiai jiems ligi šiol negalėdavo nie
ko padaryti.

Šį karą, matyt, nulems aviacija. Jeigu Amerika su
spės aprūpinti anglus pakankamu skaičium bombonešių 
ir kovos lėktuvų, tai Hitleris bus sustabdytas.

Stalinas gavo “juodą akį”
Po to, kai Stalinas pakėlė save į liaudies komisarų 

tarybos pirmininkus (premjerus), jisai padarė du ne
garbingu žygiu: atėmė pripažinimą trijų Hitlerio užka
riautų šalių valdžioms — Norvegijos, Belgijos ir Jugo
slavijos, ir pripažino Irako sukilėlių pro-hitlerišką val
džią. Šitą valdžią Stalinas ne tiktai pripažino, bet ir pa
sirašė su ja prekybos sutartį, kuomet ji vedė karą prieš 
Angliją.

Tačiau ta Anglijos priešų valdžia jau kapituliavo, ir 
jos vadas — Rašid Ali ei Gailani — pabėgo iš Irako. Sa
ko, kad jisai išdūmė j Iraną (Persiją).

Moralinė Stalino parama, vadinasi, tam Hitlerio tar
nui nepadėjo. O pats sovietų “voždius” gavo juodą akį. ’

Jeigu ne jisai, o kas kitas, stovėtų sovietų valdžios 
pryšakyje, tai dabar reikėtų statyti kaltininką “prie sie
nos”.

“Bismarcko” misterija
Kai kurie britų laivyno jūrininkai, mačiusieji savo 

akimis, kaip paskendo didysis vokiečių karo laivas “Bis- 
marek”, sako, kad tas laivas buvo ne 35,000 tonų, bet 
45,000 ar net 50,000, Jo įgūlą sudarė ne 1,300 vyrų, bet 
2,400 (tik apie 100 jų išsigelbėjo).

Kad “Bismarckas” buvo nepaprasto stiprumo laivas, 
tai galima numanyti iš to, kad į jį buvo pataikę šimtai 
šovinių iš anglų laivyno kanuolių, o jisai dar vis laikėsi 
ant vandens. Tik pakartotini torpedų smūgiai jį nu
gramzdino į jūros dugną.

Matyt, jo sienos buvo apsaugotos labai storu plieno 
šarvu. Išgelbėtieji vokiečių jūrininkai sakosi buvę įsiti
kinę, kad “Bismarck” esąs nepaskandinamas.

Vokiečiai turį dar ir kitą visai tokio pat dydžio lai
vą, kaip “Bismarckas”. Jeigu jisai yra 50,000 tonų, tai 
nei anglų, nei Amerikos laivyne lygaus jam priešo nėra. 
Reikia tikėtis, kad anglai patirs tiesą iš suimtų vokiečių.
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SLAPTAS LENKŲ RADI
JO PADEDA ANGLAMS

Vokiečių laikraštis okupuoto
je Lenkijoje, “Krakauer Zeit
ung”, rašo, kad general-guber- 
natorius Hans Frank, kuris val
do Lenkijos dalį, vadinamą Ge
neraline Administracija, esąs 
“perdaug žmoniškas”. Laikraš
tis klausia, kodėl gestapo (slap
toji vokiečių policija) snaudė, 
kuomet slapta lenkų radio sto
tis davinėjo nurodymus atskri- 
dusiems iš Anglijos bombone
šiams, kurie bombardavo Poz
nanę.

Toje oro atakoje dalyvavo ii’ 
lenkų lakūnai. Bombos padarė 
nemažai žalos:

“Poznanėje įsteigtas Vo
kietijos universitetas, kuris 
buvo atidarytas balandžio 
20-tą, Hitlerio gimimo dieną, 
yra apgriautas. Vienas uni
versiteto šonas sugriuvo vi
siškai, kita trobos dalis taip 
pat smarkiai sužalota. Apie 
700 vokiečių šeimų Poznanė
je paliko be pastoges.” /•

KINIEČIO KLAUSIMAS
Viena Anglijos laikraštinin

ke, Agnės Smedley, nuvyko į 
šiaurės Hupeh provinciją Kini
joje ir sustojo slėnyje, per kurį 
kiniečių kareivių pulkas marša- 
vo į frontą, kareiviams susto
jus pasilsėti, laikraštininke nu
ėjo su jais pasikalbėti.

Ji išreiškė jiems savo užuo
jautą ir' pasakė, kad Anglijoje 
ir Amerikoje yra daug Kinijos 
draugų, kurie stengiasi kuo ga
lėdami jai padėti. Kuomet jos 
kalba buvo tišversta į kiniečių 
kalbą, viehas kareivis atsistojo, 
išsitiesė, ukaip kad išsitiesia ka
reivis, kalbėdamas su kariniu- 
ku, ir uždąvčJaLklausimą:

“Mes norėtume žinoti, ko
dėl Tamstos kraštas pardavi
nėja lėktuvus ir amuniciją 
japonams, kurie mus jais žu
do.”
Moteris paaiškino, kad kiek

vienoje šalyje yra žmonių, ku
rie pritaria kiniečiams, kovo
jantiems prieš Japoniją, ir yra: 
tokių, kurie nepritaria. Kinie
čių priešai pardavinėja Japoni
jai amuniciją, nes jie daro biz
nį iš mirties. Tokių yra nedide
lis skaičius, bet jie labai galin
gi. Jų yra ir pačioje Kinijoje.

Laikraštininke pasakė, kad 
Kinijos draugai Anglijoje ir A- 
merikoje prieš tuos “mirties 
pirklius” kovoja. Jai suminėjus 
prezidento Roosevelto vardą, 
pašoko kitas kareivis ir sušuko:

“Long live Llosevelt!” (Te
gyvuoja Llosevelt.)

VICHY AMBASADORIUS 
MASKVAI

Francuzijos ikapituliantų vy
riausybė, kurios būstine yra Vi- 
chy mieste, paskyrė ambasado
rium Maskvai Gastoną Berge- 
ry. Jisai buvo anarchistas, libe
ralas, anti-fašistas, ' bolševikų 
simpatiza torius (vedė Krasino 
dukterį), sovietų pasiuntinybės 
Paryžiuje patarėjas — pagaliau, 
nudardėjo į “bendradarbiavi
mo” su Hitleriu šalininkų eiles.

Gaston Bergery vienu laiku 
buvo radikalų (liberalų) vado 
Herriot sekretorius, bet vėliau 
susipyko ,su Herriot. Miuncheno 
konferencijos metu jisai pasi
darė karštas pritarėjas susitai
kymo su naciais. Kuomet Fran- 
euzija pralaimėjo karą, Berge
ry paliko Paryžiuje ir bandė 
susitarti su okupantais. Paskui 
jisai išvažiavo į Vichyvir mar
šalas Petam paskyrė jį savo 
“tautos tarybos” narių.

Dabar jisai atstovauja Vichy 
vyriausybę sovietų sostinėje. - 

šitokių vėjo papučiamų poli
tikierių, kurie turi dideles am
bicijas, bet neturi jokių princi- 

k
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Jpų, Francuzijoje, deja, yra 
daug. Hitlerio agentams nesun
ku buvo tarp jų žvejoti.

NUŠVILPĖ “PREZIDEN
TĄ” PALECKĮ

Ney Yorke leidžiamo rusų 
socialdemokratų laikraščio “So- 
cialističeskij Vęstnik” kores
pondentas; praneša, kad Lietu
voje skaudžiai nusivylė bolševi
kiškais okupantais net ir tie 
žmones, kurie buvo pasitikę 
“raudonuosius” atėjūnus išskės
tomis rankomis. Aštrus nepasi
tenkinimas reiškiasi ne tiktai 
tarp ūkininkų ir smulkiosios 
miesčioni j os, bet ir tarp darbi
ninkų, kuriems bolševikai buvo 
žadėję aukso kalnus.

Kai kūriosė dirbtuvėse, sako 
korespondentas, jau įvyko 
smarkių susikirtimų su oku
pantų čebatlaižiais:

“Pavyzdžiui, stambiausios 
kaučuko (gumos) dirbtuvės 
Kaune ‘Inkaras’ darbininkai 
išvijo iš dirbtuves mitingo 
‘patį’ tarybinės Lietuvos res-

KAS, KUR IR KAIP
BEREIKALINGAS 

JAUTRUMAS
L. Pruseika labai supyko, kai 

prieš kiek laiko “Naujienų” re
porteris pašiepė maskolišką ke
purę.

Dalykas tokis, kad Pruseika 
pereitą žiemą pradėjo dėvėti 
tokią kepure, kokią paprastai 
dėvi maskoliai. Reporteris juo
kais tad paklausė, ar tą kepu
rę nebus tik Stalinas prisiuntęs 
už ištikimą ^tarnavimą.

Pruseika, įsižeidę ir. pasakė 
piktą pamokslą. Girdi, tai jau 
šlykštu, kada tokie dalykai 
spaudoje skelbiami.

Manau, kad šiuo atveju Pru
seika visai be reikalo jaudinosi 
ir gadino sąu..nervus. Jei jis bu- 
tų šaltai pagalvojęs ir savo pra
eitį prįsiminęs, tai dėl tokio 
menkniekio nebūtų skandalo 
kėlęs. Juk jis, pavyzdžiui, • daug 
nemalonesnių dalykų yra girdė
jęs iš savfy dabartinio “boso”, 
tavorščiaus Bimbos.

• i *

Tavorščiųs Bimba ne tiek 
daug metų atgal viešai spaudo
je pareiškė, kad Pruseika yra 
alkoholikas,, visiškai savo pro
tą pragėręs; ir todėl nėra rei
kalo su jo sapaliojimais skaity
tis.

Bet šliužas Pruseika 
nelaiko tuos Bimbos 
mentus įžeidimu.

Tačiau gal tai tik 
privilegija “iš peties” 
apie Prusęikos nuopelnus?

tur būt,

Bimbos 
kalbėti

GIRDĖJO; TAI, KĄ NORĖ- 
J6“GIRDĖTI

Pruseika ‘sako, kad jis su di
deliu atsidėjimu išklausęs pre
zidento Roosevelto kalbos.

Labai patenkintas, kad pre
zidentas savo kalboje nė karto 
nesuminėjo1 Stalino vardo.

Girdi, tai reiškia, jog prezi
dentas nelaiko Maskvos Ame*- 
rikos priešu. Juo labiau, kad jis 
nieko neprisiminęs ir apie Pa
baltijo valstybių nepriklauso
mybę.

Dėl tos kalbos, esą, kai ku
riems teksią labai nusivilti.

Prezidentas savo kalboje ne 
tik Stalino neminėjo, neminėjo 
jis ir Mhssolinio. O tai padarė 
greičiausiai dėl tos paprastos 
priežasties, kad tiek Stalinas, 
tiek Mussolini yra iiiėkas dau
giau, kaip tik marijonetės Hit
lerio rankose. Jie priklauso nuo 
fiurerio .malonės.

Taip dalykams esant aišku, 
kad prezidentui Rooseveltvi ne- 
bUYo jokio reikalo kreipti daug 
dėmesio į Staliną bei Mussolinį. 
Kai susmuks Hitleris, tai jis 

r ...... ‘‘V •

publikos prezidentą Paleckį. 
Jisai atvyko pasakyti kalbą 
apie rinkimus į Aukščiausią 

, Tarybą (j.941 m. sausio 
mėn.), bet darbininkai neda
vė jam kalbėti, užrėkdami jį 
šauksmais: ‘tu mums kalbėk 
ne apie rinkimus, bet kalbėk 
geriau apie dluoną’.”
Triukšmas įvyko taift pat dar

bininkų mitinge Rumšiškyje, 
netoli Kauno, čia išdrįso paim
ti balsą ir pasmerkti bolševikds 
pats mitingo pirminihkas. Ko
respondentas apie tai rašo:

“Darbininkų mitinge Rum
šiškių miestelyje, netoli Kau
no, mitingo pirmininkas, se
nas darbininkas, paėmė bal
są po oficialaus kompartijos 
kalbėtojo ir pareiškė: ‘Kiek 
čia tas kalbėtojas mums vi
sokių dalykų pripasakojo! O 
juk mums net to prie Smeto
nos buvo gyventi geriau, be
gu dabar’.”
Korespondentas abejoja, kad 

Lietuvos ūkininkai ir darbinin
kai galėtų greitu laiku užmirš
ti, kad jų gyvenimas “buržua
zinėje santvarkoje” buvo daug 
geresnis, negu tas “skurdas, 
vargas ir neteisėtumas”, kurį 
jie dabar kenčia, patekę po so
vietų valdžia.

kartu su savimi nutrauks į pra
rają ir savo partnerius, — Mas
kvoj it Romos diktatorius.

KRATOSI
Pruseika purtosi komunacio 

vardo. Girdi, vadinti komunis
tus komunaciais yra “idiotiz
mas”.

Prezidentas Rooseveltas savo 
kalboje, kurią Pruseika sakosi 
su dideliu atsidėjimu išklausęs, 
padarė svarbų paręiškimą. Bū
tent, , jis pasakę, jog kai kurie 
neąpjairųs patriotai yra mulkiu 
narni demokratijos priešų, — 
bundistų, fašistų ir komunistų.

Vadinasi, prezidentas Roose
veltas aiškiai pasisakė, jog jis į 
bundistus, fašistus ir komunis
tus žiuri kaipo į demokratijos 
priešus. Tokiu budu, kaip sa
koma, jie visi yra vieno lauko 
uogos.

Gal teiksis Pruseika pasaky
ti, ką jis mano apie prezidento 
sugretinimą komunistų su buh- 
distais (atseit, naciais) ir fašis
tais ?

“Spoi, svietik, nestidis!” (Pa
dainuok, mano paguoda, nesi
drovėk !).

HITLERIS SU AR PRIEŠ 
STALINĄ

Profesorius Calvin B. Hoo- 
ver, kuris yra labai gerai susi
pažinęs su Europos reikalais 
(Europą jis aplankė daug kar
tų, nemažai laiko taip, pat pra
leido ir Sovietų Sąjungoje), ne
seniai parašė gana išsamų 
straipsnį antrašte “Hitler and 
— or Versus? — Stalių”.

Prof. Hoover sako tame 
straipsnyje, jog yra nesąmonė 
manyti, kad kada nors Stalinas 
pakeis gaires ir atsigręš prieš 
Hitlerį. Faktas yra tas, kad to
kį posūkį padaryti Stalinas jo
kiu budu negali. Dabartiniu lai
ku jis yra niekas daugiau, kaip 
tik Hitlerio pastumdėlis. Jei ka
da tarp Vokietijos ir Sovietų 
Rusijos draugingi santykiai ir 
truks, tai juos nutrauks Hitle
ris. Ir jis tai padarys tada, ka
da jam tas bus patogu.

Į klausimą, koks skirtumas 
tarp Hitlerio valdomos Vokieti
jos ir Stalino valdomos Sovietų 
Rusijos, paprastai atsakoma;

—Stalino valdomoje Sovietų 
Rusijoje yra šalčiau.

Tačiau kur* kas butų tiksliau 
atsakyti, sako prof. Hoover, 
vieno amerikiečio žodžiais: 
“Skirtumas tarp totalizmo Vo
kietijoje ir Sovietų Rusijoje yra 
tas, kad Vokietijoje totalizmas 
prigijo ir veikia praktikoje, o

VOKIETIJOS IR SOVIETU RUSIJOS 
SANTYKIAI

Kaip šveicarams atrodo nacių susidrau
gavimas SU BOLŠEVIKAIS

Paskutiniuoju laiku Šveicari
jos spaudoje vis dažniau svars
tomas Vokietijos ir Sovietų Ru
sijos tarpusavio santykių klau
simas. Laikraščiai vienbalsiai 
pripažįsta, kad tuose (santykiuo
se vis labiau ryškėja krizės ir 
net įtempimo žymės. O viehas 
žymiausių šveicariečių dienraš
čių “Neue Zuericher Zeitung” 
pareiškė nuomonę, kad “tiktai 
Stebuklas gali pašalinti Vokie
tijos ir Sovietų Rusijos gink
luoto susirėmimo pavojų”.

Žinomas šveicariečių katalikų 
dienraštis “Libertė” straipsnyje 
rašo, kad vokiėčių-rusų “drau
gingumas” priklausąs jau pra
eičiai. Maskva, pažindama sa
vo kariuomenės silpnumą, sau
gosiantis išprovokuoti karą su 
Vokietija. Tačiau Vokietija, 
kaip rašo minėtas laikraštis, 
niekuo nerizikuotų, jei turėtų 
susikirsti su raudonąja armija. 
Vokietijoje veikia ukrainiečių 
pavergtuose kraštuose daug są
jungininkų. Pasak laikraščio, 
Vokietijoje veikia užrainiečių 
organizacijos, kurioms davus 
signalą, Ukrainoje tuojau pat 
suliepsnotų sukilimas prieš bol
ševikų jungą. Tą pat tesą gali
ma pasakyti apie Kaukazą ir 
Pabaltijo kraštus. Net Rytų 
Lenkijos sričių gyventojai, pa
tyrę bolševikų “rojaus” gyveni
mo, sveikintų vokiečių (kariuo
menes atėjimą.
Ziuricho dienraštis 

deda straipsnį apie 
Autorius, pats kelis 
vęs Kaukaze, rašo, kad ten vieš
patauja didžiausia neapykanta 
bolševikų režimui. Kaukaze 
esąs dažnas reiškinys, kad GPU 
žvalgybininkai randasi iš nak
tie^ hugaluląnti. Tad kiekviena' 
kariuomenė, kuri kaukaziečius 
išvaduotų iš nekenčiamos bol
ševikų okupacijos, butų džiaug
smingai sutikta. Kilus karui, 
kaukaziečiai iš vidaus sprogdin
tų bolševikų režimą, o kiekvie
nas nusileidęs parašiutininkas 
susilauktų gyventojų paramos.

“Die Tag” 
Kaukazą, 

kartus bu-

Sovietų Rusijoje vis dar tebe- 
siaučia betvarkė”.

“MUSŲ ŠALIS, MUSŲ 
KRAŠTAS”

Yra tiesiog koktu skaityti, 
kaip visokie Bimbos, Mizaros ir 
jų gizeliai deklamuoja apie 
‘‘musų šalį, musų kraštą”, at
seit, Ameriką.

Amerika jiems nėra ‘‘musų 
kraštas, musų šalis”.

Jų kraštas ir jų šalis yra 
“matuška Rasoja”. Savo dar
bais, savo visu nusistatymu jie 
tatai kuo aiškiausiai parodo. Jie 
šventai pildo kiekvieną Mask
vos įsakymą, visais budais gi
na kad ir šlykščiausius Stalino 
darbus.

Stalinas jiems yra neklaidin
gas. Jie su dūšia ir kimu jam 
tarnauja.

Kalbėdami tad apie Ameriką 
kaipo “musų kraštą”, jie šlykš
čiai veidmainiauja. Jie elgiasi 
taip, kaip tie patvirkę vyrai, 
kurie dėl patogumo tūri žmo
nas, bet visą laiką su meilužė
mis gyvena.

“Dėl patogumo” koinii naciai 
Bimbos, Mizaros ir kiti penk- 
takojai laiko Ameriką savo 
“žmona”, bet tuo pačiu metu 
jie palaiko labai artimus “mei
liškus ryšius” su savo meiluže, 
Maskva.

Kai tokie dalykai dedasi šei
myniniame gyvenime, tai legali 
žmona, kurios vyras su meilu
že gyvena, paprastai kreipiasi į 
teismą ir reikalauja skyrybų.

Butų ne pro šalį pritaikyti 
savo rųšies skyrybas ir tiems 
penktakojams, kurie tik “dėl 
patogumo” liko šios šalies pi
liečiais. —tAgaras

Kaip pastebi laikraštis, Baku 
naftos versmės turėsiančios ka
ro planuose nepaprastai didelės 
reikšmės.

Kitas Ziuricho dienraštis “Ta- 
gesanzeiger” plačiai nagrinėja 
Maskvos pavergtų tautų gyve- 
ninimą. Pikčiausiai bolševikų 
išnaudojamos ir terorizuoja
mos pavergtosios tautos tol ne
galėsiančios iš jungo išsilaisvin
ti, kol neatsirasianti jėga, kuri 
sutriuškins sovietų Rusiją. Lai
kraštis .konkrečiai sumini suo
miams giminingus karelus, uk
rainiečius, kaukaziečius, lie
tuvius ir kitas Pabaltijo tau
tas, kurios telaukia išsilaisvini
mo iš Maskolijos jungo. Kaipo 
kurjozą laikraštis pamini, kad 
net Lenkijos žydų dalis, pate
kusi sovietų Ukrainon, laukian
ti vokiečių atėjimo...

Europos spaudoje didelio at
garsio 
raščio 
riuose 
Pasak 
visomis 
kad karas išsiplėstų, bet tuo pat 
metu kartojamos frazės apie 
“taikingumą”. Laikraštis vadi
na sovietų Rusijos “draugingu-

susilaukč Romos savait- 
“Oggi” straipsniai, ku

šio laikraščio, Maskva 
priemonėmis siekia,

vokacija. šveicariečių laikraštis 

montuodamas minėtus “Oggi” 
straipsnius, pareiškia, jog tai 
esąs pirmas karias, kai Romos 
spauda taip nedviprasmiškai 
pasisako dėl dviveidės Maskvos 
politikos.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
— Ne\v Yorkc patvirtintos

~j žinios apie .nacių. profęgoriaus 
Haushofer areštavimą. Hausho
fer suimtas išskridus Hessui į 
Angliją, 
politikos 
ir mano, 
meti šio

— Turkų vyriausybė pasira
šė naują prekybos sutartį su 
vokiečiais. Turkijos karo mini-

Haushofer buvo geo- 
instituto direktorium 

kad naciai negalės lai - 
karo.

steris Arikan vyksta į Jungti
nes Valstybes, kur mano tar
tis dčl krašto apsaugos*reika
lų.

— Dublino bombardavimo 
metu vokiečiai įmetė vieną bom
bą į zoologinį sodą ir paleido 
didoką skaičių pavojingų gyvu
lių. Dalis vertingų eksponatų 
tapo užmušta.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE’’

Anglų Didvyris

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Admirolas J. C. Tovey, 

Anglijos naminės laivyno 
dalies vyriausias komandic- 
rius, kuris vadovavo už
puolimui ir sunaikinimui 
vokiečių laivo galiūno, Bis
marck.
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iinkstybas žiedas
Pabeldė į duris. Kazačenko 

suriko:
—Prašau!
Abudu — Kazačenko ir Ta- 

rasov — pažiurėjo į prasive
riančias duris ir abudu pama
tė iš karto dideles tamsias, pui
kias, veriančias akis, žiūrinčias 
tiesiog į juos, vėliau, truputį 
nejaukių šypsenų rausvose lu
pose ir skruostuose ir papras
tų mėgstu, pilkų kepurėlę, gi 
vėliau visų merginų, tiesių, 
tvirtų. Mergina nepridarydama 
durų užklausė:

—Draugas Tarasovas čia gy
vena?

Tarasovas pakilo ir nutęsė 
skubiai bliuzę.

—Tai aš. Ko norite?
—Aš skaičiau tamstos skel

bimų universitete. Aš norėčiau 
pas tamsta mokytis.

Tik dabar ji pridarė duris ir 
žengė kelis žingsnius prie Ta- 
rasovo.

—Aš turiu pasiruošti iš poli
tinės ekonomijos. Už dviejų 
mėnesių mano atskaitomas 
darbas. Bet aš netikėtai atsi
likau ir susipainiojau.

Tarasovas pagaliau susigrie
bė ir susivaldė.

Galima. Bet sėskite, — štai 
čia ... mano kėdėn ...

Jis skubiai jai pastūmėjo 
savo kėdę, o pats sėdosi ant 
lovos ir kairia ranka pešiojo 
viršutinę lupų iš dešinės kaip 
karts toje vietoje, kur turėtų 
būti ūsai.

—Galima, — pakartojo jis 
bosu (bosu, kad parodytų save 
mokytesniu).

—Taigi, aš norėčiau tris 
kartus savaitėje imti pamo
kas po valandų laiko. Aš tikiu

jog į pusantro mėnesio pakan
kamai pramoksiu.

Ji kalbėjo truputį skubėda
ma ir žiūrėdama į TarasoVų, 
gi iš nejaukumo pirštais čiu
pinėjo savo palto kraštų pri<| 
sųgos. Tarasovas braukė rim
tai plaukus, nudavė mokytų 
vyrų ir murmėjo:

—Galima. Kodėl ne, galima.
Kazačenko įsmigo į knygų 

ir tik retkarčiais dirsteldavo į 
merginų.

Pakalbėjo apie pamoki) pro
gramų, apie mokesnį, pagaliau 
mergina pakilo.

Tokiu budu ryt pradėsime. 
Aš ateisiu pas tamstų lygiai 
penktų valandų.

—Taip, taip. Aš lauksiu, —• 
bosu pasakė Tarasovas.

Ji išėjo. Tarasovas jų paly
dėjo iki prieškambario, pats 
paskui jų uždarė duris ir su
grįžęs pažvelgė į Kazačenko la
bai išdidžia šypsena.

—O kų, brolau, kaip tau pa
tinka? O, šitaip, aš suprantu.

—Puikios akys ... Bendrai,
nieko sau mergiotė ...

—Kas ji galėtų būti? Matei, 
koki juos skruostai. Tokį rau
donumų turi tik popų dukters.

—O rankos? Puikus piršte
liai !

—Taip, pirštai gražus. Bet 
tu ir geras gaidys: pragydai 
prieš jų kaip buržuazinis ka
valierius ... Prašau kėdę. Sės
kitės, prašau ... —Ech, tu ...

—Na, na, liaukis. Kų gi, no
ri, kad į sprandų jai duočiau?.

—Kam į sprandų, bet visgi... 
lakštingala čiulbėti taip pat nė
ra ko...

—Tu tik pauostyk kuo 
mus pakvipo...

Abudu iškėlę nosis uodė.
—Nejaugi kvepalais?

pas

—Ne, ne kvepalai, — tarė 
Kazačenko.

—Na? O gal kvepalais?
—Aš tau sakau, jog ne kve

palais...
—Bet visgi mums abiems iš

eitis: visų pirma, pažintis su 
malonia mergina, o antra, pen
ki rubliai į mėnesį — tai ne 
katės ašaros... Arbata ir cuk
rumi užtikrinti. Bulvių mums 
pakaks iki kalėdų. Pilnai apsi
šarvavome! i

Jis tekštelėjo delnu į kertė
je'prie krosnies, lovos pako j y- 
je stovintį maišų.

—Bent laikraščiu jį prideng
tum, — tarė Kazačenko. Nei 
šis nei tas, bulvių maišas lyg 
pirklio atsikišęs pilvas.

—Nieko... Bus gerai... Atsar
ga kišenės nesveria.

—Pažiūrėsiu kaip tau pamo
kos seksis. 1

—Neturėsi ko ižopsoti; tų 
valandų aš tave pro duris pa
siųsiu.

Kazačenko įdomiai pažiurėjo 
į Tarasovų ir pašiepiančiai nu
sijuokė.

—O pas jus šaltoka. Nors, j beldėsi .kojomis, apipylė klau- 
tiesa, lauke šiandien taip pat simais.
šalta.

Ji nusiėmę, pavo mėgsta ke
puraitę ir abiem rankom pasi
taisė plaukus. Jos plaukai bu
vo ilgi, šliaukti užpakalyje į 
didokų ritinį. Be palto ir ke
puraitės ji buvo lyškesne ir 
gražesne. Ji padėjo ant stalo 
savo sąsiuvinį ir Tarasovas,

.—Na, kų? Buvo? E —, iš 
akių matau, — kad buvo. Bei 
tu, rodos, susišukavai? Oho, 
oho! žuvai, brolau..,

Išmokėjo $40 Mik 
Nedarbo Pensijomis
Daug Gauna Jas Neteisingai

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

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

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

BRIDGEPORT ROOFING AND 
8HEET METAL CO.

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

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

apdraustas.

, Remkite Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.—WHOLESALE 
4707 S. Halsted SL
Tel. Boulevard 0014

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

and LOAN ASSOCIATION
JOS, M. MOZERIS. Bftc.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

Illinois Darbo Departamentas 
skelbia, kad nuo balandžio 1, 
1940 iki kovo 31, 1941, išmo 
kėjo apie $40,000,000 nedarbo 
pensijomis valstijoj gyvenan
tiems darbininkams.

na, tu nemosuok rankom. 
Mergišiau! Pradėsi dabar si 
ja košę virti.., Kaip jos pavar
dė?

Tarasovas nustebęs išplėtė 
akis ir pakilo.

—-O aš dargi nepaklausiau.
—Aišku, tu jos vardelio pa

klausei.,. Kam tau pavardė?
—Ir vardo nepaklausiau.
—Na ir.,, Kvaily!

(Bus daugiau)

sąsiuvinio' apdarų, nustebo. Ko
kie jie plonučiai! Bet, žinoma, 
nudavė, jog" nenustebo. Tarė 
rimtu bosu: ,

—Tokiu budu pradedame.
Pakalbėjo apie programų, 

tuo pat kaftu papeikė griežtų 
profesorių, kurį kartais dargi 
sunku suprasti. Tarasovas pa
pasakojo kaip jis atsakinėjo:

—Klausia manęs: kas yra 
arklys? Aš sakau, naminis gy
vulys. “Ne”, -— sako, — “Ne 
naminis gyvulys, bet valstiečių 
ūkio įrankis”’

Ji linksmai ’ nusijuokė, o Ta
rasovas, kad .nesumažinti savo 
vertės, tik truputį iškreipė sa
vo lupas. 4 ‘

Iš karto jis ' kalbėjo tęsian
čiai, sunkini 1 parinkdamas žo
džius, bet v&li’au, žiūrėdamas 
į jos įdomias, pasitikinčias 
akis, pradrįso ir prašneko labai 
laisvai.

Jis butų ilįai kalbėjęs, bet 
jau galas, jją&kė visa, kų šian
dien jiedu bu’v'd pasiskyrę; ir 
mergina žiurėjo į jį meiliai, su 
tokia pagarba, lyg dar ko lauk
tų. Jis pasakė kų ir iki kurios 
vietos reikia perskaityti, ir 
mergina pradėjo ruoštis. Jis 
nepadėjo jai apsivi kti, stovėjo 
prie stalo ir žiurėjo kaip ji vik
riai ir tiksliai judėjo...

—Iki pasimatymo. Užporyt 
vėl tų pačių valandų? Gerai?

—Taip, aišku. Puiku,
Atėjo Kazačenko, smarkiai

Departamentas taipgi skelbia 
suradęs, kad daugelis darbinin
kų reikalauja pensijų neteisė
tai, ir kad jie išima iš fondo 
kelis milionlis dolerių per pie
tus.

$

FOR NEW

PACKARD - CHRYSLER - PLYMOUTH 
nuli i ibw.. . tunui iilnbii      iium—b——hįik n ■■■ ■■ ■     

3451
Archer Avė.

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

PEOPLES 
Hardware & Paint Co, 

1901 WEST 47th STREET 
Tel, LAFayette 4139

4030 
Archer Avė.

Tel.
VIRginia 

1515

Tel.
VIRginia

2332
BALZEKAS MOTOR SALES

“U WILL ŪKE US”

H
baigėsi universite- 
valaiidų. Reikėjo 

prieš

Paskaitos 
te ketvirtų 
iki penkfds“ Valandos, 
mokinės atėjimų, paf 
parbėgti namon ir pasiruošti 
pamokai. Tarasovas riščia nu
bėgo iš auditorijos iki valgyk
los, skubiai pavalgė, veik ne
pastebėjo kų valgė ir skubiai 
leidosi į namus. Retkarčiais, 
gatvėje skubėdamas dargi riš
čia lėkė. Metęs knygas ant lan
go jis griebėsi kambarį tvarky
ti. Pataisė antklodes ir pagal
vius ant abiejų lovų (savo ir 
Kazačenko), atidarė langutį, iš
šlavė kambarį, knygas sudėjo 
ant stalo vienon krūvelėn, ant 
palangės užtiko du papirosų 
nuodėgulius, numėtė po lova 
kampan, už pintinės, bulvių 
maišų pridengė laikraščiu ir 
laikraščiu užtiesė stalų. Dargi 
užsisegiojo mastis, kų buvo 
pratęs namie nedaryti, 
oras blogokas, gydytojas Laza- 
rev Užėjęs kiekvienų kartų suk
davo Uosį;

—Jus, 
’angutį atidarykite... 
veršiais ai s'duoda., 
čiamas oras.

Tarasovas priėjo prie durų 
į koridorių ir keletu kartų 
smarkiai jas atidarė ir vėl už
darė vėdindamas, nuo ko kam
baryje pakilo sūkuriai ir nuo 
stalo nulėkė popiergaliai. Pro 
langutį veržėsi debesimis šal
tas lauko oras. Tarasovas su
rinko nuo grindų popiergalit s 
padėjo vieton ir dar kartų įdo
miai pažiutejO į kambarį. Viris 
Kažačenko lovos kabojo namų 
darbo p1 aka tas: “Prašau ant lo
vos nesėsti!” Gal nuplėšti? Ta
rasovas siekė nuplėšti, bet tuo 
pat kartu pasibeldė į duris.

—Prašau.
Įėjo ji raūdoda nuo šųlčio, 

linksmutė ir truputį nejaukiai 
šypsodamosi, su sąsiuviniu ran
koje, o rankos, rankos... su 
pirštinėmis I

—Gerų dienų! Ar nepavėla
vau?

—Ne. Laiku* Sėskite.
’ Tarasovas kalbėjo bosu, j u- 
dėjo tingiai, kaip tinka mokyč
iam vyrui

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DI8TANCE 

MOVING 
Perkraustom fomičius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. 
Vežam į fermas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi prasta tom an
glis į visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
saukit Tel. VICTORY 0066'

•»>

Tiesa

I

Vyriokščiai, dažniau 
Pas jus 

Nepaken-

DYKAI Aprokavimas t
NEREIKIA NIEKO ĮMOKĖTI, 

36 Mėnesiai Išmokėjimui. 
Tikra lietuvių kompanija.

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

/

NSURED

--rrirr

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

Crane coal company 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

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

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
Sales Tax ekstra.

BLACK BAND LUMP .... »9.75

"<s&

VISI TELEFONAI:
ATLANTIC 4290

MIRACLE WHIP! 
Its "different” flavor 
always makes a hit.,

MilliONS agree—Mirade Whip does v/ork iv 
with salads! A unique combination oi old-fafc' 
boileri dressing and fine mayonnaise,

Spausdinam
Plakatus, bilietus 

BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

NAUJIENOS
1739 South Haltted Str«Y 

CHICAGO, ILLINOIS 
TtLCanalUOO

SOUTH GENTER PLiiMBING & 
HEATING SUPPLY COMPANY

6 West Garfield Blvd. '

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis u ž 1 9 i- 
domis ir Hollywood 
Šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

JŪSŲ
INDELIAI

NEŠA

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS $13.50
Išima uz ..................
PRABUVIMAS
Ligoninėje ..............  *UU.UU
RAUDONGYSLIŲ flH
Išėmimas ir Ligon.
REUMATIZMAS C O
Greitą Pagelba ..........

GYDO VISOKIAS LIGAS
Ekzaminacija $ 1 Aft
ir vaistai ............ ......... I «vV
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So. Kedzie Avė. Chicago

NUIVERSAL 
SAV*N^^ T 'OAN

ASSOCIATION i
Cionaisjusų sutau
pęs yra apdraustos 
iki $5,000 per Suv. 
Valstijų Valdž i o s 
Agentūrą Federal 
Savings and Loan 
Insurance ■ C o r p., 
Washington, d. 6.

Apsisaugokite!!! DIVIDEN
DŲ.

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

UNIVERSALSAVINGS&LŪAN ASS'N
1739 SOUTH HALSTED STREET

RYTINĖ RADIO 
VALANDA 
iš stoties —

W.G.E.S.
Kasdien nuo 8:46 v. ryto 

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

vai. ryte.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką Ir kitus įdomius 

pranešimus.

Garsinkite “N-nose’



NAUJIENOS, Chieago, III, Antradien., birželio 3, 1941

Illinois -1 ndiana - Michigan-Wisconsin Žinios j
NAUJIENIEČIAI, IŠTIESKIT DRAUGIŠKĄ 

RANKĄ NAUJIENOMS
Pittsburgh, Pa.

P. Dargis, 25 Strauss St.
Omaha, Ntbr.

A. Palinskas, 5317 SoMrs.
33 St.

Pagelbėkit liepos 27 d. pikniką surengti

Ar tamsta jau darbuojiesi 
platindamas rengiamo Naujie
nų Namo Fondui pikn’ko t kie
tus? Piknikas įvyks Eepos 27, 
1941, Sunset darže. Tikintai 

( parsiduoda tik po dešimts cen
tų ir už juos kas nors dovanų 
gaus naujutėlį Packardą. Jei 
dar neturi knygutės tikietų 
pasiėmęs pardavimui, pasi- 
steng įsigyti iš šių asmenų:

Detroit, Mich.
J. Besasparis, 1740 Beecher

De Kalb, 111.
Mis. Kelly, 1009 Markei 

St. Charles, III.
J. Griciuuas

St.

Clinton, Ind.
D. Rūke, 1042 N. 7 Avė.

Rhinelander, Wis.
John Warekojis, R. R. 2.

Brooklyn, N. Y.
F. Lavinskas, 6713— 19 Avė

Johnston City, EI.
A. Alikonis, 1001 Chestnut

St.
East St. Louis, III.

J. Buloth, 527 S. Fourth 
Melrose Park, III.

M. šeštokas, 1323 N. 35 St.
Harvey, I I.

G. A. Skirmontas,
Lathrop Avė. .

Waukegan, III.
J. Mačiulis, 906 Prescott St.

Racine, Wis.
St. Mockus, 1224 Herrick St.

Rockford, III.
J. Savickas, Rockfordo Kul

tūros Klube, 1108 Main SI.
Kenosha, Wis.

Mrs. J. Radavič’a, 3626 —
18 Avė.

Aurora, Ilk
J. Laurutėnas-Laurens, 332

St.

15723

Springfield, III.
V. černauskas, 236 N. Eng- 

iish Avė. /
West Frankforl, III.

<Mr. A. Jasulis, 401 N. Madi-
son St. '

Mrs. O. Wideikienė, 107 E.

Mrs.
Adams

CIeveland, Ohio
Jarus, 8813 Eimpi

Zeigler, 111.
Vainauskas, 801 Maple Si.

Kevvanee, II1.
M. Račkauskas, 112 N.

Avė.

Mrs.
9 St.

Herrln, III.
M. Rovaitis, 703 South

Iknton, III.
Paulavich, 916 W.>Churcl

Cicero, I I.
K. Deveikis<
M. Ascilla
Alex Stasiulallis, barbernėje

Ros bnd, 11.
A. Norbutas

Burnside, Iii. i..
B. Barn.’škis

Alex Ambros

Paskyrė Stipendiją 
Universitetan 
Jaunam Lietuviui

i

Hart, Mich.
M. Dundulis, 615 Court-*Mrs. 

land St.
So. Boston, Mass.

J. Krukonis, 185 Sirver St.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

. DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Tel. YARDS 1741-1742 

4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727 
; KOPLYČIOS VISOSE JLFyikal CHICAGOS DALYSE

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

Su POVILU ŠALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai

Prašo Amerikiečiu 
“Aprubežiuoti” 
Žodžio Laisve

Ame-Hitleris Gal Toli — Bet 
rika Pavojuje

SOUTH BEND, Ind. — Kal
bėdamas Notre Damė Universi- 
;ete, buvęs Apierikos ambasa- 

' loritis Anglijoje, J. P. Kenne- 
ly, kvietė amerikiečius duoti 
/aidžiai savo pilną lojalumą. Ji- 
:ai prašė visų atsiminti, kad 
jai Hitleris toli, bet jo laimė
jimai stato Ameriką dideliame 
pavojuje, todėl kiekvienas žmo- 
jus, ar jisai sutinka su Roo- 
seveltu ar 
koti šalies

ne, privalo pasiau- 
labui.

Vartokit “Sąžinę, Patriotiš
kumą’*
taipgi kvietė

‘aprubežiuoti”
ame- 
kiek- 
kuria 
tvar- 
kiek-

, Grįžo prie darbo
Jie dabar vėl grįžo prie savo 

įprasto darbo: William Janas 
iš užsiėmimo yra įiankių dir
bėjas (toolmaker). Jis dirba 
Chieago Latrobe Twi t Drill 
Works, 411 West Ontario. Jo 
žmonelė He ena yra sekretorė 
United Adve’tising Co., 205 N 
Michigan Avė.

Helenos tėveliai: Pranas ii 
Koirė Švelniai užlaiko valgome 
daiktų krautuvę prie 502 W 
81st St. Jaunavedžiams ir pp 
Švelnioms linkiu gausos, laimės 
ir sekmingumo. —Jūsų Ona.

Kažin Ar Ir Jie 
“Nekikintų”?
— Laiškelis Nuo Skaitytojo —

Gegužės 21 dieną Penktako- 
jų šlamštpalaikio apžvalgos sky
riuje “Ką Rodo Laiškai Iš Lie
tuvos”, randu paaiškinimą, ko
kie žmonės “kikina” prieš “Sta
lino Saulę”. —

Sulig jų, tai tokie: kuriems 
atėmė krautuvėles ir 15,000 li
tų, kuriuos vargo žmoneliai 
įsigijo savo darbštumu ir tau-

pumu čia Amerikoj ar Lietu
voj.

Nemačiau kito reikalo rašyti 
čia savo pastabą, nes visi tą 
gerai žino.*

Dalykas yra tas, kad aš pats 
esu darbininkas ir turiu namą 
Lietuvoj (Kaune), įgytą savo 
prakaitu, o dabar. Džiugasvilio- 
Stalino-Maskolijos kirgizai vai
kus ten peria. Tai tariant to 
paties šlamšto žodžiais, aš ne
turiu tiesos “kikinti”.

Edward Missavage Jr., Pirmas 
iš 37-ių

ROYALTON, III. — Edvar
das Missavage Jr., (Misevičius) 
gavo keturių metų stipendiją į 
Southern Illinois Normai uni
versitetą, Carbondale mieste.

Privilegiją nemokamai išeiti 
aukštuosius mokslus šis jaunas 
lietuvis laimėjo su pažymėji
mais užbaigdamas mokslą Ro- 
yaltono vidurinėj mokykloj. 
37-ių mokinių kliasėje jisai bu 
vo pirmas.

Edvardas yra sūnūs royalto?’ 
niečių pp. Edward Missavage ir 
anūkas pp. Charles ■ Kazakevi
čių, gyvenančių Cartervillėj, 
III. Jisai taipgi giminaitis p-os* 
Dcminic Mikužis,* *Mrs. Joseph 
Polenik ir Mrs. Peter Vaišvilas, 
kurios gyvena Chicagoje.

Kennedy 
rikicčius ' 
vienas sau žodžio laisvę, 
visiems garantuoja šalies 
ką. Tam, kalbėtojas sakė,
viėnas turi panaudoti savo są
žinę ir patriotiškumą. Nereikia 
kalbėti viešai kas yra neteisin
ga ir kelia nepasitikėjimą žmo
nėse, taipgi nereikia sakyti to, 
ką gali išgirsti Hitlerio ir ki
tų priešų agentai, ir ką jie vė
liau gali panaudoti prieš 
rika. v

Du Bankai Moka 
Dividendus

Amė-

Audi- 
seka-

CIO Reikalauja 
Pripažinimo 
Inland Dirbtuvėj

Sako, Atstovauja Didžiumą 
Darbininkų

GARY, Ind. — CIO Plieno 
darbininkų unija įteikė reikala
vimą Darbo Tarybai, kuriame 
norį gauti teisę atstovauti dar
bininkus Inland Plieno dirbtu
vėse.

SPRINGFIELD, III. — 
torius Lueder autorizavo 
mus bankus, išnjokėti dividen
dus dejiozitoriams:

Ingrahani Statę Bank, Ingra- 
ham, III. — 25J^, ir u

Ashley State Bank, Ashley,

Nušovė Chicagietį 
New Yorke

BUFFALO, N. Y. — Buf- 
-Talo biznio distrikte laike ban
ko apiplėšimo buvo nušautas 
27 metų chicagietis, John Carl 
Archer. Kiek laiko atgal jisai 
ir keturi sėbrai pasigrobė $5,- 
000 iš banko Eldrede, Pa.

Diena Iš Dienos

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(CHICAGOJE)
Stanley A. Papyv’s, 24,

Helen P. Malaskcv.čius, 23
Hans Zerunsk’s, 28, su Elea-

nor Cronican, 20
Raymond Kanclerz, 22, su

Bernice Melinauskas, 19
Bruno Jacnskas, 50, su Stel

ių Overling, 46
Anton Varanovieh, 50, su

Domicėlė Makstala, 45

su

Bruno Zager, 24, su Lottie 
Jurewic, 23

Peter Gavanus,
Beulah Tenney, 31

Musų komunistai Bridgepor- 
te turi po kelis namus. . Jei 
jiems “svieto lygintojas 'tuos 
namus atimtų, kažin ar jie ty
lėtų ?” Kipšas.

32, su

AKIU SPECIALISTAI
dr: vaitush, opt

LIETUVIS

Gimimai 
Chicagoje

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujiem s 
vra naudingos.

JANULIS, Joannc, 4880 N. 
Ashland Avenue, gimė gegužės 
7, tėvai: Joseph ir Helen.

LIETUVIAI

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektrą^ parodančia mažiausias 
klaidas; Speciąlė; atydą. atkreipiarpa 
į mokyklos\vaikUs. Kreivos akys ati
taisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vak 

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

pirma.
1712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽTS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Sorndornis ir Nedėl. pagal sutarti. 
Rez. 6G31 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

KITI LIETUVIAI DAKTARĄ
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Ofiso Tel. VTRelnia 003S
Rezidencijos Telefonas:

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite:

B0ULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHTRURGaŠ

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos:

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

DR. MARGERTS
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus. 
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI ■
j.; i j_______

nuo

3

Dr. F. Pulsucki LeVan 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. HERZMAN
TS RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas Ilgas 
vyrų, moterų ir vaikų paga] nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus. .

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal

£

ir turi savo
S. Kilpatrick

KAZMAUSKAI
SUSILAUKĖ’ SUNAUS

sutarties 
m ir teita.)

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St 
Room 1230

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

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

ir 7 iki 9i 
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. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Streat

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

AKINIAI
Teisingai <Prirenkame 

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

mihavimas dykai.
AKINIŲ KAINOS:

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

Bifocals—Biskį Daugiau.
PAPRASTI AKINIAI C|g

Dykai Didelis Katalogas
JEWELRY • ELEKTRIKINIAI 

ŠALDYTUVAI • NAMAMS 
BALDAI

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

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

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

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso Valandos:

10—12 vai. ryto, nuo 2 iki

1646 West 46th Street

YARds 1138
YARds 1139

DR. STRIKOL’TS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nūn 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Tek! YARDS 4787

Namų Tel. PROSPĖCT 1930

Jos. F. Budrik
FURNITURE HOUSE 

3409 S. Halsted St. 
Del sąžiningo radio .pataisymo 

pašaukite 
YARDS 3088 

Atsiminkite — Krautuvė Su 
Mėlynu Frontu.

IIIIIHIItlIi-'HIIIIIIIIIIIIIIIHIIItlIll;

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

DR. BRUNO ,T. 
ZTTBRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

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

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

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

I. J. ZOLP
Phone YARds 0781

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Unija aiškina, kad jau turi 
suorganizavusi didelę didžiumą 
visų kompanijos darbininkų, 
kurių yra apie 15,000.

CIO nori pripažinimo Indiana 
Harbor ir Chieago Heights 
dirbtuvėse. 1

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 168th Street TeL Pullman 1279

Paskyrė Kelioliką 
Pašto Viršininkų 
III. Valstijai

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

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

J. LIULEVICIUS
4348 S. Califomia Avenue Phone LAFayette 3572

WASHINGTON, D. C.-—Pre 
zidentas Rooseveltas vakar no 
minavo j lokalius pašto virši
ninkus šiuos Illinois gyvento 
jus: (miestų vardai parodo kur 
jie tarnaus)

Albion, James R. Wick; Mar
tin Ferentcha-k; Bartlett, Ha 
rold F. Mayer; Belvidere, Wil- 
liam W. Mclntire; Bethalto 
Kenneth Henkhaus; Glen EPyn, 
Norbert C. Knapp; Greenview, 
Harry F. Du Quoin; Kirkland, 
Guy R. Knappenberger; Lena, 
George A. Boeker;- Lincoln, Ro- 
bert L. Da’vis; Minonk, Harold 
Vogei; Neoga, Arthur T. Ellis; 
Nokomis, Charlotte H. Eekhoff; 
Pearl City, Bessie B. Kamp 
meier; Piper City, Peter L. 
Kelly; Silvis, Monroe R. Han- 
neman; Sparland, Louis L. Eu- 
banks.

Margis ir John Kazmauskai 
geg. 15 susilaukė sūnaus, ku
riam jau ir vardą davė John 
Andie. Tėvai labai džia*ugiasi 
susilaukę gražaiįį ir sveiko sū
naus, bet bobute Ona Razmas 
nė kiek ne mažiaus yra pasi
tenkinusi naujagimiu.

P-įa Razmus turi 4 dukteris 
ir du Simus, visi yra vedę ir vi
si širdingai ir gražiai sugyvena.

Jūsų Ona

GLASSES

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

Aplankė “Juoduosius 
Kalnus”, “Geltonąjį 
Sodną” Dakotoj
Janai grįžo iš medaus kelionės

Helen švelnis ir William Ja
nas nelabai seniai op iVedė. Po 
vedybų buvo išvykę į “Juoduos 
sius Kalnus” ir į “Geltonąjį 
sodną” Dakotoj. Dabar jie jau 
grįžo laimingai iš medaus ke
lionės. Jie kelionėje aplankė 7 
valstijas ir besivažinėdami ma
tė daug įspūdingų vaizdų, ku
rių įvairumas teikė jiems daug 
malonumo. P-ai Janai yra pą- 
siturinti žmones 
namą prie 5026 
Avė.

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

dieniais 4:30 vai. vak.

Tel. HYDE PARK 3395
Dr. Susanna Slakis

Moterų ir Vaikų Ligų Gydytoja 
Dabar priiminės ligonius namuose 

6733 S. Crandon Avė.
, Vizitai sul: 

(išskiriant trečiai

Telefonas YAltDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

piet, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 3209

VYTAUTAS 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 7572 
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto. 

3149 SQ. HALSTED STREET 
TeL VIOtory B679
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LIETUVIŲ TAUTIŠKU KAPINIŲ GEG. 30 
IŠKILMIŲ ATGARSIAI

Graži laisvų žmonių ramybes vieta

Gražiomis apeigomis 
Atidengė Paminklą 
B. Sibulskiiii

VASARIO 16-TOS MINĖJIMAS DAVĖ 
$1,125.66 PELNO LIETUVOS DARBUI

Į CLASSIFIED ADS
J

(Skaitytojų balsai)
Siunčiu šitdį&gii padėką Tau

tiškų Kapinių viršinjnJkams, o 
labiausiai geračitdžlams, kurie 
po tiek dkug aukavo ir sukurė 
šią ramybės vietą laisvai žmo
nijai.

Malonu buvo kapines aplan
kyti, pasikalbėti su. tais pažan
giais žmonėmis,, kurie ten tuyi 
palaidoję artimuosius. Jie vieni, 
kitų kapus gėlėmis puošia,, juos 
lanko, lyg ne vięn vienos min
ties, bet vienos šeimos nariai..

Kiek kapinėse naujų pamink
lų, kiek grožio!. Galėčiau kal
bėti per dienų dienas, ir tai ne
galėčiau visų įspūdžių ir jaus
mų išpasakotu

Kapinės tai musų tautiečių 
pionierių nuopelnas, Tiems pri
klauso didžiausia pagarba, ku
rie pirmi ištarė tuos žodžius: 
“Tverkim komitetą, pirkim že
mę, sukurkiu vietą, kur musų 
Žnįojiės galės laisvai miegoti 
amžinuoju, miegu!” Kaip butų 
gražu, kad musų jaunoji gent- 
kartė žengtų tais pačiais ke- 
liais^ kuriuos pirmtakunai pra
skynė! -—Geras Lietuvis.
Kokią teisę turi Lietuvos ir 

Amerikos vefovas naudoti?
Apsiniaukęs oras ir kartkar

tėmis lietus sutriigdė Kapų 
Puošimo iškilmes, Lietuvių 
Tautiškose Kapinėse žadėtos 
apeigos įvyko, bet. eiseną pasi
tiko mažai publikos.

Apart visų kitų iškihnių bu
vo kelių paminklų, tarp jų ir 
Boleslovo Cibulskio pašventini
mas. Apeigos prasidėjo 10 vai. 
ryto. Prie kapo dalyvavo labai 
daug žmonių. Nors kapinės nu-t 
statė apeigų valandą, bet iš 
kopėčios karįlonp ne tik kad 

^JU.mRąj^.bę.Lj.P n,llZzl"

IĮ>| |W«W

ka buvo, grojama, žinoma,, tai 
buvo* daroma1 nesąmoningai,, 
bet visgi turėjo, būti duodama 
proga giminėms paminklu ati
dengimų apeigas atlikti ramiai.

Po apeigų prasidėjo ir eise
na, Ją vedę komunistų grupė- 
su Lietuvos ir Amerikos vėlia
vomis, Kaip, kas iš šalies ko
munistams darė pastabas,, sa
kydami:. “Kam Lietuvos ir Ą- 
merikos vėliavų padanga? Jums 
reikalinga,, kodėl nęmąršuoti 
su bolševikų raudona vėliava?’* 
Juk Lietuvos vėliavos Maskva 
.nepripažįsta.

“Jehovos Dievas”
Eisenai pasibaigus, ant pą-. 

grindų, atsirado ir kalbėtojai: 
V. B. Ambrose, V. Andrulis ir 
Jehovos liudininkas Beneckas.

Biblijoje daug vietų nusako, 
kad Jehovos dievas yra labai 
rustus ir karo dievas. Jis yra 
iki tiek neatlaidus ir piktas, 
kad jis savo priešus naikina 
nuo pirmos iki. trečios gent- 
kartės. Andruliui ir atatinka 
garbinti piktąjį Jehovą. Jo., pik
toji dvasia įsikūnijusi Rusijos 
komunizme, nors čia jie veikia 
prisidengę Amerikos ir Lietu
vos vėliavomis. Po užbaigos 
daugelis reiškė didelį nepasL 
tenkinimą. Jie norėjo 
kodėl Dr. 
kapinių 
Tautinės 
turtinga 
įgijo, per 
teikusių žmonių, ir su pagelba 
“Naujienų”.

Ten. Buvęs Kapinių Draugas

Jie norėjo žinoti 
Grigaitis nedalyvavo 
apeigose? Lietuvių 

Kapinės yra žymi in 
įstaiga. Juk tą stovį 
triūsą tautiškai misi-.

Nori Žinoti Apie u

Palaidotas. Lietuvių Cąuti^cosje

Boleslovo Sibulskio paminė
to šventinimo ^apeigos Įvyko 
geg. 30. d. Už velionį & vai. ry
to Šv. J’ono koplyčioje buvo 
atlaikytos gedulo pamaldos, o 
10 vak Lietuvių Tautiškose Ka
pinėse, prie skaitlingos^ publi
kos, arkivyskupas S. A. Genio- 
tis pašventino, ir pasakė rimtą 
ię įspūdingą pamokslą.

Dalyvavo bernas, kvartetas
Muzikos, ir himnų programą 

išpildė p. Grušo vadovaujamas 
benas ir kvartetas. Šventinimo 
apeigos ir muzika buvo išpil
dyta lietuvių kalboje ir visa ei
ga į publiką padarė labai gerą 
ir malonų įspūdį.

Po apeigų prie Archer ir 
Keane gatvių lietuvių ųžęigoje 
buvo suruošti pietus ir ten su
sirinko giminiu ir draugų apie 
60 asmenų. Visiems susėdus 
prie puošnių stalų, šeimininkės 
svečius aptarnavo skanhi ws- 
tu ir gardžiais gėrimais. Paval
gius pietus ark. Geniotis kalbė
jo apie kapinėse gautus įspū
džius. Visi klausytoj ai jo kalba 
buvo labai užinteresuoti ir bai- 
guxs. jam kalbėti sutiko gausio
mis katutėmis.

Dėkoja visiems
P-iai Barborai Sibjulskienei 

iškilmės ir paminklas daug lė- 
šavo, bet matydama didelį pri
jautimą giminių ir draugų ji 
buvo labai patenkinta. Ji vi
siems širdingai dėkoja už atsi
lankymą ir dalyvavimą pa
minklo šventinimo apeigose.

Ten buvęs

Komisijos Vice-pirmininko A. Valančiaus 
Pranešimas

P*-as Ą. Vąląnči.us, VLeę-pir- 
mininka?s koniisijos,, kuri šių 
metų pradžioj rengė Lietuvos 
nepriklausomybės Ųiinėjjmą, 
pranešė, kad tas parengimas 
davė $1,377.46 įplaukų, išlaidų 
turėjo $251.80, tokiu budu pel- 
:no. paliko Lietuvos reikalams 
$1,125.66. .

P-as Valančius priduria, kad 
įplaukų suma nėra galutiną, 
nes kai kurios organizacijos, 
taipgi asmenys, kurie paėmė 
bilietų platinti, už juos dar ne
atsiskaitė. ė

Salėj surinko $76.9.55
Į įplaukų sumą įeina $769.55- 

aukų, kurios huvo surinktos 
salėje, $34 mio 208 SLA kuo
pos, $15 nuo J. Pikelio, $10 
nuo J. P. Rak'ščio, taipgi dar ir 
sekamos aukos:

Petrus AtišaUskas — $3, A. 
Alisatiski — $5, Jonas Petrai
tis. — $1,. A. :Krįtas — $1, ir 
■Anastazo Valančiaus surinktos 
aukos — $27.91.

Rirnuun Komiteto rinkimo 
aukos---- $'12-50, Justino Mac-
kevičiaiA — $100, Antano Kąp- 

*ri'es — $5.11, Wm. Kareivos $5, 
Lithuaniaii. Ghamber of Corn.- 
Uiercę — $10, J. P. Varkąlos:— 
$10, Onos Aleliunienės — $5, 
Jono Brazausko — 
jo Zuris —- $5.

lišlaidos
Komiteto išlaidos
Legionieriams už

■w*.

Iv

HELP VVANTED—-FEMALE 
Darbininkių Įteikia

PERSONAL

DOMINIKAS SHĘMAITIS, 
gyv. 954 W. 95th St 

Tet Beveyly 4227
Persiskyrė su šiuo pasauliu, 

birželio. 1 (į, 1 vąl. ryto, 1941 
m., sulaukęs pusės amž., gL 
męs Tauragės apskrity, Nu- 
mintokų kakne,, Kąltinėpų 
parap. Amerikoj išgyvęnp 45 
metus.

Pąlikp. didęlianąe 
moterį ĄrųĮliją, po tėvais Vil
kaitę, ? sūnūs: John, Thomas 
ir ja moterį Genevievą, 
ley, Charles, Raymond Regi-y 
nąld ir Ro^er, 3 dukteris: Ma
ry, Emma LaForce ir jos vy-, 
rą Arthur, ir Helen, brolienę 
Marijoną ir jos šeirųą, brolįo 
sūnų Kazimierą, brolio dukte
rį Balsevičienę ir Joą šeimą, 
sesers sūnų Petrą, Pętrikau§ką 
ir jo žmoną, sesers dukterį 
Blodifcienę ir joą šeimą, pus? 
brolius Mjk.učiųs jįų šeimas, 
švogerį J. Vitkų ię jo Šeinąą 
ir daug kitų giminių.

Priklausė Keistučio Pašal
pos Kliubui ir Chicagos. Lįe-. 
tuvių Draugijai.

Kūnas pašarvotas Antano 
» Petkaus ko.pl, 6$12 So, West- 
1 ern Avė. Laidotuvės įvyks 

K bfęČ.,. birželio 4; d v 9'00 v. ry-. 
, to, iš kppl i St Mątgar^t 
» bažnyčią, ant 99th ir Throop 
; Street-, kurioje atsibus ge-» 

didingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į &v. Kazimiera kap.

Visi ą. ą, Dominika She- 
maiČio giminės,, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kviė- 

i oiąmi dalyvauti- laidotuvėse-ir 
suteikti jam pąskųtlflį patar
navimą ir atsisveikinimą.

; Nuliūdę Liekame:
, Moteris, Sunųsi Dukterys, 

Marti, žentas, Švogeris.
Laid. Direkt. Antanas Pet- 

; kus, Tel. GRDvehdl 0142;

t

Gė.los MylijUierus 
Yeulu.včw, lWk 
kietąms, ŲąlcĮota- 
vėms, Pa, pa o-^i-

: GĖLININKAS
* 1180 Archer Avenue

Phpne tAFAYĘTTR 5*0&

Pinigus”l i i
ŠIA 138 Kuopos 
Piknikas Birž. 15

Komiteto vardu šiuo tariu 
širdingiausį ačiū visiems prisir 
dėįusiems prie šio patriotiško., 
lietuviško darbo.
(Pasirašo) Komisijos vice-pirm.

A. Valančius
(P. S. Verta paminėti, kad 

šie asmenys daugiausiai pardar 
vė bilietų iš anksto: S. Šimulis 
-410.00, A. Stankus — $26.75, 
B. Jakaitis — $53.50, ir Valan
čius iš Cicero — 61.75.)

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

SEWING MACHINE OPERATORĘ 
On single needie maohines. Lea- 
therette experience pirmenybė, bet 
nereikalinga. Naktinis darbas. Ge
ra mokestis. 1801 South Michigan 
Avė.

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
darbui. Gyventi vietoj. Nereikta 
virti. Nėra sunkaus skalbimo. Vai
kas JO. Geras namas. Kedzie 3384.

Graži Vakarienė 
Pulkininkui K, 
Griniui Pagerbti

Vaišės Pas pp. Gugius
Pirmadienio vakare, gegužes 

26 tą dieną, ponų K. Gugių par 
talpose dalyvavo būrys lietuvių 
veikėjų priėmimui svečio iš Eu
ropos, pulkininko K. Griniaus, 
sunaus buvusio Lietuvos prezi
dento Dr. K. Griniaus.

Vakarėlio ūpas buvo labai 
linksmas, Įdomus ir pilnai gy
vas. Kitaip negalėjo būti po 
skanios vakarienės, kurią pagar 
mino., p. Nora Gugienė. Abudu 
Gugiai visuomet moka gražiai 
priimti savo svečius.

Vakarienės Svečiai

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

845 Sheridan.

OPERATORS. DOUBLE NEED- 
LE Union Special. Patyrusios au
tomobilių sėdynių kampus siūti.

2457 So. Michigan.
2-ras aukštas.

VIRĖJA. NAMŲ RUOŠA. Gyven
ti vietoj ar išeiti. 5555 Sheridan 
Road, Apt. 1209, Long Beach. 5136.

SUSIRINKIMAI

RANDUOJAME SVĘTĄINĘ 
vestuvėms, susirinkimams ir viso
kiems parengimams. Galima paga
minti ir valgius už prieinamą kai
ną.

4400 SO. WASHTĘNAW AVĖ. 
SULLY’S HALL

Tek LAFayette 5954.

DELP WANTED-MA^E-FEMALE 
Darbininkų-Dąrbiiiinkių Reikia

100 VAIKINŲ IR MERGINŲ
Baigusių High School. Pątyrimas 

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

TRIANGLĘ AGENCY 7
25 E. Jackson. Blvd.

13 aukštas, Kimball Bldg.

MARŠKINIŲ PROSO operupto- 
Jai, vyrai ir merginos. Gera mo
kestis. 7537 So. Halsted.

TRIangle 1978.

LAUNDRĘI DARBININKAI 
Finishers, Press Operators, Feed- 
ers and Folders.

ALL AMERICAN LAUNDRY 
4242 Belmont.

HELP \VANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

(Skaitytojų balsai)
Gerbiamos Naujienos:

Norėčiau, kreiptis į komunis-. 
tų laikraščius, kurie yra dideli 
žinovai Stalino tjvarkos, su. 
klausimu apie magišką kursą 
•Rusijos pinigų.

Man teko girdėti seniau, kad] 
katros šalies valdžia turi dai
giau aukso savo rezerve. tai. ūžt 
tos šalies pinigus, galima dau
giau vįsko nupirkti..

Komunistai pasakoja,
Rusijos valdžia turi labai daug 
aukso, tai kodėl) ten viskas yra. 
skaičiuojama magiškai? Pana
šiai už batukus, už kuriuos, ro
dos, turėtų būti rokuojama ke
li rubliai, yra rokuojama keli] 
šimtai rublių.

Už paaiškinimą busiu labai 
dėkingas.

Su pagarba,
V. Grebljunas, 

Chicago, II1.

MO.UNT GDEENWOQĮ).. - 
Kaip ir kiękviąnais metais,, taip 
ir šįmet MPunt Greenwoodo 
SLA 1’38 kuopa rengia smagų 
pikniką priprastame Ryap’s 
Woods miške, 87th ir South 
yVestern avenue.

Visi’ geros valioą ir geroa 
širdies lietuviai,, jauni įę- seru, 
prašomi atvykti ir linksmai pra
leisti’ laiką. D. Walantiną§.

buvo šios: 
autobusą— 

$25.00 
...... 26.00 
..... 175.00 
...... . 2.20

.. 'lOO 
5.00 

$251.80

kad žagarie&ą Kfinho 
Metinė Gegužine 
Jau čia Pat

JULIA KIMBARK 
po tėvais Pociūtė 

mirė Rhinelander, Wis.
Persiskyrė su. šiuo pasauliu 

gęgūžės 31 d., 4:30 vai. popi.et, 
1941 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Lietuvoje, JTąunagės 
apąkr., Žigaičių parap., Prieš- 
mantų kaime. Amerikoj išgy
veno 45' metus.

Paliko dideliame nuliudime 
2 sūnūs: Joną ir jo žmoną 
Tyrą ir Jurgį, 3 dukteris: 
Lillian Sykes ir jos vyrą Fe- 
lix, Mary Hanahan, jos vyrą 
Andrew, Emily Spencer ir jos 
vyrą Tom ir jų šeimas, bro
lienę Anną Pocius ir jos šei
mą ir daug, kitų giminių.

Kųnąs pašarvotas. Aątąno 
Petkaus kopi., 1410 So. 49th 
Ck, Cicero, III. Laidotuvės 
įvyks ketv., June 5, 19<& pi.,. 
8:00 vai. ryto iš kopi. į 
Antano parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
tep bų? nulydėtą į iv. Raąl- 
miero kapines.

Visi a. a. Julijos Kimbark 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nusąirdžiai kvieęįąrni. da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą, ir 
atsisveikinimą. Nuli.ųdę lieką: 
Sūnus, Dukterys ir Giminės.
*Laid. Direkt. Antanas Pet

kus, tel. CICERO ą,W.

tj.rTWxw.Mr ■

ĮvyksU Stu&art Dnržė, 
Dirželio? 15

žydinčios gėlės, žaliuojančios 
lankos ir lapuojanti miškai 
kiekvieną vilioja palikti dulkė
tą miestą ir lyg prašyte pra
šo vykti į laukus pakvėpuoti 
tyru oru ir laisvai po pasipuo
šusios gamtos pastoge praleisti 
smagiai keletą valandų su pa
žįstamais žmonėmis.

Iš daugelio kitų rengiamų iš
važiavimų, Žagari ečių kliubas 
taipgi yra prisirengęs įvykdy
ti savo šių metų pirmą gegu
žinę su daugybe dovanų ir ki
tų įvairenybių.

Ta linksma dienužė bus bir
želio 15 dieną, naujame erdvia
me Stugart darže, prie 79-tos 
ir
iš visos Chicagos žagariečiai ir 
jų kaimynai.

Laimingieji Parvažiuos 
Ne Tuščiomis

Taigi, nepraleiskite šios pui
kios progos nedalyvavę su ža- 
gariečiais. Juk žinote, kad pas 
juos visko yra
gerti ir šokti, ir pasiklausyti 
gražių dainelių.
galės parsivežti namo naują ra- 
dio, rankinį laikrodėlį ir kitų 
gerų' daiktų. Prie to, gaus ir 
cash pinigų. Tai ar neverta tuo 
visu pasinaudoti?

Nauj. už sphudą 
Už svetainė......
Telegramoj ....... 
Sandarai iii spaudą —. 
Draugui u^spaufdą 
JakaičltĄ ’ tieiiozitas 
Gėlės - .JŲ— ...J:.... .. 
Viso išlaidų ..........
Ęasiunte $500. pabėgėliams
$1,125.66 likusių pinigų 

$837.55 Lu-vo.'pfrdtioti konsului 
Petrui Daužvardžiui, o pas iž
dininką A. Valonį liko $288.11. 
P-as Daužvardis kiek laiko at- 
gal iš gautų pinigų pasiuntė 
$50J Lietuvos1 pabėgėliams šelp
ti.

Pasikalbėjime su iždininku p. 
Valoniu buvo padarytas pagei
davimas, kad artimoj ateityje 
butų sušauktas komiteto susi
rinkimas, kad visos įplaukų bu
tų surinktos, atsiskaityta už bi
lietus, kurie dar nėra gražinti, 
ir kad visi pinigai butų perduo
ti ten, kur piikla-uso, būtent, 
konsulatui. .

Sulaikė Naci

šv.

Archer Avė. Ten suvažiuos

ir valgyti, ir

0 laimingieji

joj, sakoma- pastaruoju me
tu supirkinčjęs iš amerikie
čių tiems . priklausančius 
aliejaus laukus 'rytinėj Eu
ropoj, imigracijos autoritęr, 
tų . sulaikytas New Yorke. 
Manoma, kacĮ jis bus išde- 
poirtuotaą

Apart pulkininko K. Griniaus, 
ir Kazio ir Notos Gugių, daly
vavo, Augustai, Byanskai, S. 
Čepienė, Dr. P. Grigaitis, M. 
Gudelis, K. Liutkus, E. Miku
ži lite, Dr. Montvidas, L. Nor- 
mantaitė, J. Rašinskaitė, Vaiva
dai ir J. .Varkala.

Vėliau vakarėlis bus aprašy
tai giliau. P.

Liet. Tautiškose 
Kapinėse Palaidojo 
Joną Janski v *

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

REIKALINGAS patyręs Kriau- 
uius. Susižinokite tuojau. 3233 So. 
Halsted St. YARDS 4417.

)i

Mirė nuo saulės kaitros

Jonas Jansky mirę nuo sau
lės kaitroj gcg. 29 d. Buvo 
žuionos Marijonos, draugų ir 
pažį«tawų nulydėtai į Lietuvių 
Tautiškas Kapines ir su. bažny
tinėmis apeigomis iškilmingai 
palaido,tas.

Bažnyčios patarnavimą 
teikė šv.
vyskupas 
koplyčios 
eigos, ir

su-
Jono parapijos arki-.
Gcniotis. Lydint iš 

buvo iškilmingos ap- 
pasakytas gražus pa-

mokslas, o nuly dėjus’ į kapines 
dvariškis pašventino duobę ir

ketv., 
vak., 

South

Rast.
238

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 svaroių reikalų aptarti.

—Kviečia Valdyba.
LIET. KULTŪROS DRAUGIJOS 

D-JOS mėn. sus-mas įvyks 
birželio .3 dieną, 7:30 vai. 
Liet. Darb. svetainėje, 10413 
Michigan Avenue.

S. Dilis,
SLA BRIGHTON PARKO

KUOPOS mėn. susirinkimas įvyks 
birželio 3 d., (antrad.), 7:30 vai. 
vakaro, K. Gramonto svet., 4535 S. 
Rockwell St. Visi nariai ir narės 
susirinkite, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarimui.

—F. T.
ASSOCIATION 

NIAN PROPERTY 
susirinkimas įvyks 
lio 4 d.. 7:30 vai. vak., Chic. Lietu
vių Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
St. Sus-mąs svarbus, visi nariai na
mų savininkai būtinai atsilankyki
te. —J. S. Kunevičius, rast.

Puteikis, rast.
OF LITHUA- 
OWNERS mėn. 
trečiad., birže-

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1941 Metams
AMERICAN LITHUANIAN 
ZEN’S CLUB—Political and

ficial of the 12th Ward, Chicago, 
Illinois . __ .
TAMS: K. Šova—pirm., 4060 S, 
Maplewood Avė.; F. Jakaviče— 
vice-pirm., 2857 So. Emerald Av.; 
Paul J. Petraitis—nut. rast., 812 
W. 33rd St.; Lucille S. Dagis— 
turto rast., 2902 W. Pershing Rd.; 
Larry Lubik—kontr. rast., 2804 
W. 45th St.; E. Rimeikis—kasos 
glob., 2444 W. Pershing Rd.; J. 
Balnis—kasierius, 2910 W. 40th 
St., tel. Lafayette 6927; Parengi
mų Komisija: G. Green, M. Kai
rienė, D. Dauskurdienė; A. Miller 
—teisėjas, 4258 So. Western Avė.; 

kvotėjas, 
Virginia 
atsibūvą 
sekmad., 
W. 43rd 
vyrai ir

CITI-
Bene-

VALDYBA 1941 JdE-

Dr. T. Dundulis—Dr. 
4157 Archer Avė., tel. 
0036. Susirinkimai 
kiekvieno mėnesio 3 
Hollywood svet., 2417 
St. Į K,liubą priimami 
moterys nuo 16 iki 45 metų amž. 
lygiomis teisėmis ir mokestimis.

nusi- 
ir jo, 
buvo.

mokslą.
Velionis buvo tautiniai 

teikęs žmogus, o taipjau 
žmonelė Marijona. Jis
nuoširdus, nemėgo išnaudoji
mo, tad ir nuo romizmo visiš
kai buvo atsipalaidojęs. Jis sa
kydavo: °Aš garbinu Dievą ir 
be Romos, agentų, ir mano ti
kybai morgičių niekas neuž
kraus.”

Nemažai palydovų i
Apie velionio mirtį ir jo lai

dotuves musų spaudai pilnai 
niekas nepranešė, bet laidoji
mo dieną palydovų prisirinko 
pilnutėlę koplyčia. Į kapines 
palydėjo apie 20 automobilių, 
.lei daugiau butų buvę laiko ir 
apie taį butų sužinojusi publi
ka, hutų pribuvęs didelis skai
čius palydovų. Daug žmonių 
vėliau sužinoję gailėjosi, kad 
neturėjo 1 progos palydėti į ka
pines.

Liūdesio valandoje Marijo
nai Jansky reiškiu užuojautos.

Jūsų Ona

Skelbimai Naujienose 
dunda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 

ra naudingoj

VYRAS BENDRAM DARBUI 
likerių krautuvėj. Dalį laiko. Vai
ruoti karą. Gyventi artimoj apylin
kėje. 2152 Cermak Road. Kreipki
tės rytmečiais.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARSIDUODA ŠTORAS saldai
nių ir visokių mokyklos reikmenų. 
Skersai gatvę nuo mokyklos.

2258 West 21st Place.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

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

REAL ESTATE — LOANS— 
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 ųamų pardavimui.

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

ĄBErdeen 2231

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

BARGĘNAS. PARDAVIMUI 9 
kambarių rezidencija, karšto van
dens šiluma. Stokeris. Moderniška. 
Geriausiam stovy. 1913 So. Ridge- 
way Avenue.

Prekybos Butas
Rengia Golfo 
Diena Birželio 11
Teisėjas Zuris Skiria Trofėjų
Gražiame Lincolnshire Coun- 

try Kliube, prie 157th ir Hal- 
sted street, birželio 11 d., įvyk
sta Golfo Diena, kurią rengia 
Ghicagos Lietuvių Prekybos Bu-

Turnyro laimėtojui teisėjas 
J. T. Zuris skiria gražią trofė
jų, kuri bus įteikta laimingam 
golfistui lošimų pabaigoje. Po 
turnyro Kliubo patalpose įvyks 
vakarienė, kur prizus gaus ir 
kiti miklesni sviedinio mušė
jai.

Kviečiami ir Nęgolfistai
Kas negolfuoja, galės kortuo

ti, yra ir tvenkinys maudytis. 
Vakarienėj galės dalyvauti ir 
golfistai ir negolfistai.

Rezervacijoms reikia šaukti Al 
G. Kumskį, 682’5 So. Westęrn 
avenue. REP; 2742.

(Sp)

FARMS FOR SALK 
Ūkiai Pardavimui

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

FARMA CHICAGOJ .
RANDASI PRIE 88-TOS gatvęs 

artį Cicero Avė. IVfe akrų, 3 kam
barių muro namas. Vištininkas. 
Gera karvėms, vištoms, paršiukams. 
Tikras bąrgenas. $1,850. Veikite 
greitai, jeigu norite įsigyti Šią far
mą Chicagoje. Kreipkitės pas

ĘPWARD BAKS, 
4472 Archer. 

Virginia 1109.
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SQIL—FOR SALE

JUODŽEMIS MAIŠYTAS §Ų 
HUMUS— 1 bušelis ___ 35c
5 bušeliai už  $1.00 
10 bušelių už ~-------------- $1.50
Perkraustymas pigiai—Anglis tie
siai iš mainų. 

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

Tel. OAK Ląwų t93.U-J

WHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir įtaisai Pardųviųiui

už rąkaudua, nv*9 40
iki 60%. Mes priątatomę bile kur. 
Pašaukite ar rašykite dėl daugiau 
įnformaęijų. Vięu tik ųftciųpaMąj 
žiąomi daiktai randasi pas

ALIŠAUSKAS, SWUS, 
634$ So. Western Av< 

Chicago, HL TeL REPubl
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“JAUNIMO”-PIKNIKUI PARUOSTA PLATI
IR ĮDOMI PROGRAMA

Sekmadieni, Birželio 8 d., Sunset Parke Laukia
ma Daug Vyresnės Kartos Žmonių

Bus Galybe ir Jaunimo
Vakar “Jaunimo” pikniko ren

gėjai užbaigė programos pla 
nūs sekančiam sekmadieniui. 
Birželio 8 d., ir dabar galime 
visiems pranešti, kad susirin
kusių lietuvių laukia viena iš 
įdomiausių ir įspūdingiausių 
programų.

Pati programos “karūna” ži
noma bus patriotinė dalis va
kare, saulei leidžiantis, prie su
kurto tradicinio “Jaunimo” lie
tuviško laužo. Čia bus įspūdin
gas vėliavų pagerbimas, himnų 
sugiedojimas ir kalbos, atžymė- 
jimui liūdnųjų metinių sukak
tuvių nuo Ruso įsiveržimo ir 
Lietuvos pagrobimo. Lietuviš
kieji chorai patieks koncertinę 
dalį. Kalbas pasakys jaunosios 
kartos veikėjai, “Jaunimo” re
daktorius Juozas Poška ir 
“Naujienų” vietinių žinių sky
riaus redaktorius Antanas Vai
vada.

Programa Prasidės Anksti
Daug programos punktų bus 

išpildyta anksčiau, vradeaaiil 
apie trečią valandą. Tarp kitkc 
įvyks ir kas mct laikomos beis
bolo rungtynės. “Pirmyn” cho
ras ir vėl susitiks su “Birutės” 
choru, savo konkurentu koncer
tinėje scenoje, už 1941 metų 
muzikalinį beisbolo titulą. Ki
tas įdomus žaidimas bus thrp 
Mažeikos (Bridgeporto laidotu
vių direktoriaus) Boosterių, 
vieno iš stipriausių Chicagos 
lietuvių tymų, ir garsiosios Ci
cero Raudonos Rožės koman
dos.

Šokių salėje judėjimas prasi
dės antrą valandą, šokįmo mė
gėjai galės linksmiptis ppę pui
kios jaunojo Paul Eitmonto or
kestrus (Eitmontas yra gar 
fieldiečių lietuvių jaunimo pa
žiba ir, kaip pranešama, gar- 
fieldiečiai, jauni ir seni, sekma
dienį į Sunset Parką susirinks 
skaitlingai).

• Specialus šokiai Tėvams
“Jaunimo” piknike bus vie

nas naujas dalykas šiemet. “Iki 
šiol piknikuose špkių salę mono
polizuoja vis jaunieji su moder
niškąją muzika, o senesnie- 
siems, kurie nori polką patrep 
telėti ar valsą susukti, nėra nei 
kur nei kaip. Sekmadienį “Jau
nimo” piknike šokių salėje bus 
keli ilgoki periodai pašvęsti 
senesniesiems”, pareiškė rengė
jai. Tais periodais orkestrą gros 
vien tik šokius. Tas nutarta 
padaryti po to kai pirmieji pra
nešimai iš visų Chicagos kolo
nijų parodė, jog į “Jaunimo” 
pikniką šiemet rengiasi ypatin
gai daug vyresnėsės kartos 
žmonių atsilankyti.

Vyresnieji Remia Jaunimą
“Tai labai malonus reiški

nys,” pareiškė “Jaunimo” redak
cijos nariai. “Tai parodo, kad 
vyresnieji ima labiau įvertinti 
jaunųjų pastangas ir nori jau
nųjų darbus paremti.”

Programa jau prirengta, Sun
set Parkas (135th Street ir Ar
cher avė.) jau prirengtas, auto
mobilių “parkinimui” paruošta 
užtektinai vietos — dabar lie
ka tik tikėtis, kad oras pasitai
kys gražus ir tinkamas. Pernai 
“Jaunimo” pikniką lietus sudar
kė. JAUNIMIETfi.

Herzl Mokinių 
Koncertas

• Rytoj 8 vai. vakare Herzl Ju- 
nior kolegijos salėje įvyksta 
metinis mokinių koncertas, ku
riame dalyvauja mokyklos so
listai, orkestras, taipgi viena 
viešnia dainininkė, Henrietta 
Chase, iš Chicagos operos. Bi
lietai 25c.

Carl Sandburg, 
Wendell Willkie 
Kalbės Chicagoje
Penktadienį šaukia “Chicagos 

Vieningumo Mitingą” 
Stadione

Penktadienio vakare Chicagos 
Stadijone, 1800 West Madison 
Street, įvyks įspūdingas masi
nis mitingas, kuriame kalbės 
Carl Sandburg, ir Wendell L. 
Willkie.

Sandburg yra vienas garsiau
sių Amerikos rašytojų, auto 
rius didžiulio šešių tomų vei
kalo apie Abraomą Lincoln’ą.

Willkie yra buvęs republiko- 
nų kandidatas į prezidentus, 
kuris pralaimėjęs pereitus rin
kimus išėjo už prezidento Roo- 
sc-velto užsienio politiką. Jisa’ 
remi?, valdžios nusistatymą ne 
leisti Hitleriui laimėli šio ka 
ro.

Dainuos Marian Anderson
Mitingo programe dalyvaus 

ir garsi dainininkė Marian An- 
dbrson. Jį šaukia Ali Chicago 
Citizens’ Committee on Ame- 
rica’s Crisis, kuriam pirminin
kauja Clifford W. Barnes.

Pradžia 8 v. v., įžanga ne
mokama.

Oppeiiheimer-CIO 
Pasirašė Sutartį

Pakėlė algąs Še
Oppenheimer Cas'ng Co. ir 

CIO skerdyklų . unija pasirašė 
naują sutartį, kurioj kompani
ja sutiko pakelti algas 8c į va
landą visiems darbininkams.

Unija skelbia iškovojusi ge
resnę tvarką atostogoms ir ki
tų darbo sąlygų pagerinimą.

Derybos užtruko septynias 
savaites laiko.

Dar 3 Lietuviai 
Baigė Proviso 
HighSchool

Gegužės 27 d. “Naujienose 
buvo paskelbtas sąrašas jaunų 
lietuvių, baigusių high school 
mokslus Proviso Tovvnship mo
kykloje.

P. A. Andrevvs, iš Melrose 
Parko praneša, kad prie sąrašo 
reikia pridėti dar tris vardus.

Mokyklą taipgi pasekmingai 
baigė moksleivės Olga Starus, 
Ruth Walovich ir Virginia 
Andrews.

Užmušė Penkis 
Žmones Nelaimėj

Penki žmonės buvo užmušti 
ir keli kiti sužeisti, troko-kelei- 
vinio automobilio ^susikulime 
prie Blue Island, III., ant vieš
kelio No. 83. Nelaimė įvyko 
vakar po pietų.

Užmuštųjų pavardės šią ži
nią rašant nebuvo žinomos.

Vienas Nusinuodijo, 
Kitas Sunkiai Serga

Turbut manydami, kad tai 
alkoholis, du vyrai išgėrė sky
stimo, naudojamo rūbams va
lyti: Vienas jų, 55 metų Leon 
Gudzinski, 3142 East 81st str., 
yra negyvas, antras, 47 metų 
Albert Lach, 7546^ Saginaw 
avenue, sunkiai serga. Guli 
South Shore ligoninėje.

Steigs Lithuanįan 
Welfare Society

Extra “Relyvinių” susirinki
mas — trečiadienį, birželio 4 
d., 7:30 vai. vakare, šv. Mari
jos baž. svetainėje, 2235 So. 
Damen Avė. (pirmiau Robey 
street).

Visi “relyviniai” prašomi at
vykti. Bus apkalbama projektas 
įsteigti Liet. Gerbūvio draugi
ją — Lithuanian Welfare So
ciety.

Prašome nepamiršti datos ir 
laiko.

Už Komisiją,
Juozas Kuzmickas.

Išvyksta Į
Armiją

18-TA APYLINKĖ. — šįryt, 
6-tą valandą, metams karo tar-
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AUTOMOBILIU 
NELAIMES

Vakar ir užvakar automobi
liai užmušė šiuos Chicagos ir 
apylinkės gyventojus:

Fred Jonės, 29, 6224 South 
Parkway, ir nežinoma moteriš
kė, prie Pershing ir Racine;

Joseph Kish, 8 metų, 5030 
Tankle Ct., Hammond, Ind.;

Herbert Cogswell, 38, iš Har- 
vey, III., prie 150th ir Morgan;

Policistą Frank Miller, 39, 
ties 1035, E. 76tft Street.

nybos išvyksta jaunas chicagie- 
tiš Antanas Tomais,■ nuo 1445 
So. Peoria A vende.

Linkėjimus ląimingai tą tar
nybą atlikti jam siunčia teta 
Petronėlė Pocius, 1830 S. Peoria 
Avė., ir visi kiti giminės.

Drg.

Mergyte Miela, 
Mergyte Brangioji;

Į JAUNIMO Pikniką 
Birželio 8-tą
Sunset Parkan Važiuoju 
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Lietuviškos Dainos, 
Šokiai, žaidimai . L 
Oi bus tai bus 
Linksma Gegužinė.

Važiuojam Kartu! 
Mergyte Miela.

■Al

D '

Luiu Raben Muzikos 
Mokinių Koncertas
Birželio 13, Auditorium salėj

Birželio 13 įvyksta garsios 
smuiko mokytojos, p-ios Lulų 
Raben-Micevičienės, mokinių 
koncertas Auditorium salės 
Crystal Rose kambaryje.

Kaip paprastai, šis koncer
tas bus “kvotimai”, kuriuose 
mokiniai parodys pažangą pa
darytą per praėjusius mokslo 
metus.

Dalyvaus svečias
Tarp dalyvaujančių mokinių 

bus Teddy Rakštis, Gloria Da- 
vidonis, Miltonas Bertash, Ge- 
raldine Bertash, Elaine Byans 
ir Robert Sabonis.

Viola solo koncerte gros sve
čias muzikas, p. Adomas Mice- 
vicius, Kansas simfonijos na
rys.

VAKAR CHICAGOJE
• 11 metų berniukas Ever- 

ett Waller, 5636 Princeton avė., 
buvo pavojingai apdegintas kai 
kas tai įmetė degtuką į tanką 
automobilio, prie kurio jisai sto
vėjo. Gasolinas tanke sprogo.

• Suradęs gatvėj ugniatraš- 
kj, 40.metų plieno darbininkas 
Frank Trombley, 5101 S. Kim 
bark jį išardė, išpylė iš kevalo 
paraką ir “norėdamas persitik
rinti ar degs”, pridėjo prie pa
rako degtuką. Įvyko sprogimas 
kuriame jo rankos buvo skau
džiai apdegintos. Trombley bu
vo suimtas už triukšmo kėli
mą.*%•

O Fort Dearborn viešbuty
je, 117 West Van Buren street. 
buvo atrasta negyva 39 metų 
slaugė, Blanche Stanke, tarna
vusi Woodlawn ligoninėje.

• Gaisras sunaikino Idlewild 
Country Club bendrabutį prie 
Flossmoor, 111. Jame buvę žmo 
nūs išsigelbėjo.

G Kai vakar rytą vedybų 
biuras atsidarė 9-tą valandą ry
to, eilėje jau laukė 36-ios po
ros jaunųjų žmonių. Visos no
rėjo būti “pirmos” išsiimti pir
mą birželio mėnesio leidimą. Ta 
privilegija teko 22 metų Ema- 
nuel Čaplinui. 6974 Greenview 
avenue, ir 21 metų Gertrude 
Kaplan, 1427 Birchwood.

o Cicero j, adresu 54CT W. 
25th street, virtuvinėmis dtijo 
mis nusinuodijo 48 metų mo
teriškė, Mrs. Antoinette Kral.

O Iš apskričio ligoninės an
tro aukšto Lango iššoko ir už
simušė ligonis, Frank Majcvv- 
ski. Jis buvo 60 metų amžiaus, 
gyveno ad. 733 S. State street.

Unija Nupirko 
Apsaugos Bonų 
Už $150,000 •

• ....y
Ragina Ir Narius Pirkti 

Bonus, ženklus
Amalgamaied Clothing Wor- 

kers unijos Chicagos skyrius 
ir lokalai praneša, kad šiomis 
dienomis jie užpirko valdžios 
apsaugos bonų už $150,000, ir 
ragina visus savo narius pirkti 
kaip bonus, taip ir apsaugos 
taupymo ženklus.

“Jaunikis” Perspėja 
Saugotis Šitokių 
“Našlikių”

Jos Labai Pavojingos —
Kartais “našlikės” yra labai 

pavojingos, ką parodo šitas pa
vyzdys.

Vienas janitorius, Henry S., 
gyvenantis prie N. Kostner 
avenue, sumanė apsivesti. Ėmė 
dairytis kandidatės žmonai, ir 
netrukus susirado smarkią di- 
vorsuotą moteriškę. Apsivedė. «•

Kas Jai Rūpėjo
Kadangi . janitoriaus meilė 

naujai žmonai buvo labai dide
lė, tai jisai mielai sutiko per
vesti abiejų vardu $2,500, ku
riuos buvo sutaupęs banke. 
Taipgi turėjo $40 auksiniais do
leriais, kuriuos laikė taupymo 
dėžutėj.

Netrukus pinigai dingo iš 
banko, ir iš dėžutės. Sužinojęs 
apie tai vyras ėmė skandalin- 
ti, bet žmona nusijuokė, išsi
kraustė kitur gyventi, ir užve
dė divorsą.
Viską Prarado. Ir Turėjo Už 

Tai Užmokėti
Ji divorsą gavo ir net drįso 

alimonijos prašyti.
Vyras gi paliko be žmonos, 

be sutaupų, be auksinių pini
gu, ir dar turėjo sumokėti $150 
advokatams.

Tai, vot, kodėl šitos žinutės 
autorius vis dar tebėra,

Nevedęs Jaunikis.

PO CHICAGĄ
* PASIDAIRIUS
* ii n lim

Su Vygantu

Vainikų Diena.
Pasibialirėjo atsilankę lie

tuviai į Vainikų Dieną iškil
mes Tautiškose kapinėse pen
ktadienį, kada platformon už
leista su kalba komunaciį 
agentas. Buvo daug tokių, ku
rie garsiai išreiškė savo nepa
sitenkinimą ir reikalavo, kad 
tas rusų atstovas apleistų est
radą. Gal dėl to žmogelis 
trumpai ir kalbėjo.

•
Kaip beveik ir kiekvienais 

metais, Memorial diena išau
šo apsiniaukusi. Išrodė, kad 
visą dieną bus lietaus. Kai ku
riose miesto dalyse ištikrųjų 
gerai palijo. Bet į kapines su
važiavo daug svieto. Ir Kazi- 
mierinėse ir Tautinėse.

•
Melai algai pasimirė viena 

jauna lietuvaite. Gyva būda
ma linksmai gyveno, siekė vi
sų patogumų, turėjo gerą tar
nybą.. gerą atlyginimą. Turėjo 
daug draugų, bet neturėjo ar
timų giminių. Ji mėgdavo, 
kaip ir daugelis nuims pažįs
tamų, sakyti, kad nėra reika
lo rūpintis apie mirtį. Nesvar
bu, esą, apdraudos ir panašus 
apsirūpinimai. Kada žmogus 
negyvas tai nieko nejauti, sa
kydavo. Vieną dieną ji numi
rė. Labai staigiai. Turėjo blo
gą širdį, tai vieną rytą atsikė
lusi rengėsi darban, ir kada 
šeimininkė priėjo prie jos 
kambario paraginti paskubin
ti pusryčių, rado ji sukritus— 
negyva.

Kadangi ji neturėjo jokios 
apdraudos, tai nei tolimesnieji 
giminės nenorėjo rūpintis pa- 
laidojiųiu. Beveik dvi dienas 
ji išgulėjo graboriaus skiepe 
iki pagaliau draugai nutarė 
sudėti kiek reikia. Vienas ge
raširdis kunigas paaukojo šv. 
Kazimiero kapinėse žemės pa
laidojimui...

Kapų puošimo dieną nuta
riau aplankyti jos kapą. Ir 
varge tu mano, koks markat- 
nunias. Užmiršta ta lievtuaitė 
ir užmirštas jos kapas. Nei 
lentukės, kuri nors pavardę 
paduotų, nei vienos gėlelės. 
Kaip žemė buvo supilta ją be
laidojant, taip tebestovi, tik 
žolės ir pienių priaugę. Prisi
pažinsiu, jaučiausi labai ne
jaukiai.

Gyva būdama turėjo tuzi
nus draugų, bet šiandien, ka
da prie visų kitų kapų būriai 
lankytojų, prie šios apleistos 
kalvelės nieko. Ausyse skam
bėjo jos žodžiai, kad “kada 
žmogus negyvas, tai nejauti 
nieko.”

•
Tautinėse kapinėse visą die

ną nesustojamai daugybė 
žmonių atlankė Marijos Jurge- 
lionienės kapą. Draugai atne
šė didelį bukietą bijūnų pa
puošti savo gerosios prietelės 
paskutinio poilsio vietą.

Jurgeli onienės kapas gražiai 
sutvarkytas ir gėlėmis apso
dintas. Už mėnesio bus atiden
gtas didelis, gražus paminklas.

įPrie šito kapo bestovėda- 
danias žmogus jautei, kad jos 
draugai neužmiršta jos atmin
ties.

•
Nekokį įspūdį padarė Ju

keliu! komunistų pastatytas 
paminklas. Jame iškalta rus- 
kių emblema: ’kujus ir piau- 
tuvas. žmonės eidami pro ša
lį žiurėjo ir turėjo šypsotis. 
Keli jauni lietuviai pamatę tą 
ruskių emblemą vieną žodį iš
tarė: “L-sy...”

Keli eiliniai lietuviai darbi
ninkai diskusavo ką reiškia 
tas pjautuvas su kujum. Vie
nas sako, kad girdi, tai ruskio 
lėbavimo instrumentai: “Su 
kūju žmogų priglušina, o pas
kui su piautuvu pribaigia.”




