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sti mirti

Prancūzijos piliečių dauguma taip pat 
nepatenkinta

valdžiai, 
paskelbti 
apie pa-

WASHINGTON, D. C., birž. 
5 d. — Diplomatiniuose sluok
sniuose buvo kalbama, kad šio
mis dienomis Jungtinių Valsty
bių vyriausybė pasiuntė labai 
griežtą notą Petaino 
bet niekas negalėjo 
konkrečių duomenų 
siųstos notos turinį.

šiandien patirta, kad užsie
nio departamento sekretorius 
Hull pasiuntė Petainui notą, 
kurioje aiškiai pasako, kad nau
jai užsimotas prancūzų ir vo
kiečių bendradarbiavimas yra 
labai nedraugiškas Jungtinių 
Valstybių atžvilgiu.

Prancūzų bendradarbiavimas 
smarkiai pakenkia kai kurioms 
Amerikos 
prancūzai 
Jungtinių 
neperleisti 
kai kurių
se. Bendradarbiavimas su ■ na- 

x ciais prancūzus verčia nerespek
tuoti šias laisva^-valia Nuteik
tas teises Amerikai.

Sekretorius Hull savo ' pro
teste nurodo, kad
biavimu su naciais Prancūzija 
daro nedraugišką žingsnį ne 
vien tiktai Amerikai, bet ir ki
toms valstybėms.

VICHY, Prancūzija, birž. 5 
Labai didelis Prancuzi-

teisėms. Savo laiku 
buvo pasižadėję be 
Valstybių sutikimo 
kitoms valstybėms 

teisių savo kolonijo-

Darlano valdžios užsimota ben
dradarbiavimo su naciais poli
tika.

Jungtinių Valstybių ambasa
da šiomis dienomis gavo tūk
stančius laiškų iš įvairių Pran
cūzijos provincijų, kuriuose pi
liečiai pasmerkia Petaino poli
tiką ir reiškia simpatijų Ame
rikos prezidentui ir vyriausy
bei.

Naciai paskelbė, kad Ameri
kos ambasada pati organizavo 
tokių laiškų rašymą. Bet am
basados atsakomingi asmenys 
tatai griežčiausiai paneigė, nes 
niekad Amerikos diplomatai 
kiais darbais neužsiėmė.

Vėliau Darlano valdžia 
skelbė, kad gen. de Gaulle
lininkai organizavo šį laiškų 
rašymą, bet ir ši žinia nepa
sitvirtino.

Laisvų prancūzų šalininkai 
labai plačiai išmėtė visoje Pran
cūzijoj prezidento Roosevelto 
pasakytą kalbą. Atskirais lape
liais jie atspaude Roosevelto 
žodžius, kur jis iškelia savo 
abejones apie galimą 'bendradar
biavimą su valstybe, prancūzus 
ekonomiškai, morališkai ir eko
nomiškai visiškai pavergusia.

Generolas Weygandas buvo 
besiruošiąs vėl išskristi į Af 
riką, bet nutarė palaukti iki 
šeštadienio, kol iš Berlyno su
grįš nacių ambasadorius Abetz

ANKARA, Turkija, birž. 5 
d. — Nacių karo lauko teis
mai šiandien nuteisė mirti ke
lis šimtus Graikijos piliečių.

Visi kaltinami riaušių kėlimu 
ir p. sipriešinimu vokiečių karo 
valdžiai. Graikųpj jaučiamas 
nepaprastas badas.

Graikijos gyventojai, sužino 
ję, jog vokiečiai veža Vokieti
jon Graikijoj rekvizuotą mai
stą, užpuolė vagonus ir išnešio
jo mtvistą. Vokiečiai pradėjo 
šaudyti, o graikai atsišaudė.

Stalinas sutiko pene 
ti nacius

to-

pa
ša-

Lietuviai atlieka 
juodą darbą

Alytiečiai Smarkiai 
girtuokliauja

Traktorius naudojamas iškėlimui sklandytuvų 
oran J. V. Armijos lakūnų pratybose Le\vis Institute, 
Lockport, III.

bendradar-

STREIKAS SUSTABDĖ LĖKTUVŲ GAMYBĄ
CIO neklauso tarpi
ninkavimo komisijos

Kariuomenė nori 
40,000 orlaivių

d.
jos žymesnių žmonių skaičius 
pareiškė savo nesutikimą su!ir atveš naujų instrukcijų.

SMARKIAI BOMBARDAVO ALEKSANDRU

INGLĘWOOD, Cal., birž. 5 
d. — šiandien tapo pradėtas 
streikas dtdelėse North Ame
rican Aviation bendrovės dirb
tuvėse. .. _

CIO darbininkai nepaklausė 
valdžios tarpininkavimo komi
sijos. patarimo nenutraukti dar
bo ir tęsti derybas. Streikuoja 
daugiau negu 8,000 darbininkų 
ir sustabdyta labai svarbus 
aviacijos fabrikai.

Apskaičiuojama, kad vienas 
penktadalis Amerikos aviacijos 
fabrikų stovi dėl streikų.

——
WASHINČTQN( D. C., birž. 

5 d. — Karp* departamentas 
šiandien pasimitėsjiongresui ra
štą, kuriame reikalauja 10 bi
lijonų dolerių orlaiviams sta
tyti.

Departafnento atstovai sako 
kad planuoja, pastatyti 40,000 

.'orlaivių ir pabrėžia,, kad šio 
skaičiaus gal dar nepakaks.

Vokiečiai kiekvieną mėnesį 
diabar gamina po tris tūkstan
čius orlaivių. Amerikos pramo
nė privalo juos nė tiktai pavy 
ti, bet ir pralenkti.

VICHY, Prancūzija, birž. E 
d. — Valdžios sluoksniai tvir
tina, kad turi tikrų žinių apie 
rengiamą Stalino ir Hitlerio su 
sitikimą.

Dabar vedamos derybos tari 
abiejų diktatorių agentų de 
naciams teikiamų maisto pro 
dūktų.

Rusai sutinka priimti vokie
čių inžinierių . planą Ukrainos 
javų ukiui ir gautu derlium su
tinka penėti visą nacių armiją, 
šiai nutarčiai galutinai aptarti 
Stalinas ir susitiks su Hitle
riu. 47-7• ........

Olandai atmetė ja 
ponų ultimatumą

Daugiau negu 100 
užmuštų

LONDONAS, Anglija, birž. <5 
d. — Didelė vokiečių orlaivių 
eskadra šiandien labai smar
kiai bombardavo Aleksandriją.

Britams padaryta didelių 
nuostolių, nes ten randasi stip
riausia britų laivyno bazė ry
tų Viduržemyje. Labai smar
kiai nukentėjo Aleksandrijos 
gyventojai, nes nacių bombos 
užmušė daugiau negu 100 žmo
nių.

Britų vadovybė mano, kad 
vokiečiai jau rengiasi stipres
niems smūgiams Viduržemyje.

Prancūzai bombar 
davo Transjor- 

daniją

Rooseveltiri pataria 
griežtai elgtis

Orlaivių motorų je 
ga padidinta

KAIRAS, Egyptas, birž. 5 d. 
—. Prancūzų orlaiviai šiandien 
bombardavo Amman miestą, 
kuris randasi Transjordanijoj. 
Prancūzai paskelbė, kad taip 
pasielgė, keršydami britams už 
bombardavimą Syrijos aerodro
mų ir padegimą benzino atsar
gos.

Britai, tačiau, turi žinių, kad 
prancūzų orlaivius vairavo ne 
prancūzų lakūnai, bet vokiečiai. 
Vokiečiai skraido prancūzų or
laiviais tarp Rhodes salų ir Sy 
rijos.

WASHINGTON, D. C., birž. 
5 d. — Iš įvairių Amerikos 
vietų ir nuo įvairių visuome
nės atstovų prezidentas gauna 
labai daug laiškų, kur jam lie
piama griežčiau elgtis karo pra
monės reikaluose.

Patariama labai griežtai su
drausti streikuojančius aviaci 
jos dirbtuvėse, nes šie streikai 
yra naudingi Hitleriui.

Roose’veitas nenori imtis jo
kių griežtų priemonių prieš 
darbininkus ir mano, kad pa
vyks geruoju susitarti.

INDIANAPOLIS, Ind., birž.
5 d. — Allison bendrovės di- ♦
rektorius pareiškė, kad pradėjo 
gaminti žymiai stipresnius or- 
aivių motorus.

Iki šiam metui gaminami or
laivių motorai turėjo 1,150 ark
lio jėgų, o naujieji turės 1,325 
arklio jėgas.

Kariuomenės vadovybė tikri
no naujus-motorus ir rado juos 
tinkamais. Tatai žymiai sustip
rins orlaivį. Jis galės būti at
sparesnis priešui ir paimti dau 
giau bombų.

BATAVIJA, Olandų Indija, 
birž. 5 d. — Japonų vyriausy
bė įteikė olandų Indijos vy
riausybei ultimatumą, kuriame 
reikalauja 24 valandų laikotar
py padaryti labai dideles eko 
nomines nuolaidas.

Olandijos kolonijų vyriausy 
be atmetė japonų reikalavimus 
sutinka su jais toliau tartis; 
jot nenori priimti ultimatumų.

Japonai gąsdiną ir žada pa
vartoti karo jėgą koncesijoms 
išgauti.

Hitlerio vainikas 
kaizeriui

d.

6
Anglų-prancuzų ka-

Sudraus pasivažinė 
jimus rytuose

Anglai gali užimti 
SyrijąNaciai turi gerus 

aerodromus
LONDONAS, Anglija, birž.

d. — Dabar vokiečiai turi la
bai gerus aerodromus britų 
svarbiems uostams bombarduo
ti.

Kretoje ir Lybijoje įtaisyti 
aerodromai randasi tiktai 500 
mylių atstumoj nuo Aleksandri
jos. Nacių orlaiviai dviejų va
landų laikotarpy gali pasiekti 
Aleksandriją ir kitas vietas.

Nacių bombanešiai be dide
lių sunkumų gali pasiekti ir 
Suezo kanalą. Britų vadovybė 
smarkiai susirupinusi aviacija.

ras neišvengiamas
LONDONAS, Anglija, birž. 5 
— Karas tarp britų impe- 

Petaino

— Berlyne naciai nukirto 
galvą dviem vokiečiams. Juos 
kaltino šnipinėjimu. Nukirsta 
galva vienai moterei.

d.
rijos ir Petaino Prancūzijos 
yra neišvengiamas, kartoja be
veik visi anglų laikraščiai.

Visiškas santykių nutrauki
mas ir karo veiksmų pradžia 
yra išvakarėse. Anglų laikraš
čiai pabrėžia, kad Anglija ne
nori karo su prancūzais, bet 
dabartinė Vichy valdžia prie 
karo veda.

Darianas ir Petaino bendra
darbiavimas su naciais tiek to
li nuėjo, kad karas neišvengia 
mas.

WASHINGTON, D. C., birž.
5 d. — Ickes pareiškė, kad ne
tolimoj ateity vyriausybė ga
li būti priversta suvaržyti au
tomobilių pasivažinėjimus.

Ickes pataria automobilis
tams patiems be reikalo ben
zino nevartoti. Jeigu patys ne 
mokės savęs suvaldyti, tai val
džia uždraus pasivažinėjimus 
daromus pasismaginimams.

šios priemonės gali būti pa
vartotos tiktai Amerikos rytų 
valstybėse.

ORAS
Mažas debesuotumas.
Saulė teka — 5:15; leidžias 

— 8:21.

UTENA, Lietuva, birž. 5 d. 
— Valdžia paskyrė rusą G. 
Laurenovą naujai steigiamo 
Utenos kolchozo prižiūrėtoju.

Iš viso kolchoze yra tiktai 
10 žmonių. Kolchozan suvary
ti žmonės yra lietuviai, bet jie 
privalės klausyti visų Laureno- 
vo nurodymų, nes jis skaitosi 
vyriausiąja kolchozo valdžia.

Be jo žinios lietuviai darbi
ninkai negalės nė vienai die
nai 
tur 
sus

pasitraukti nuo darbo. Ki- 
valdžia taip pat skiria ru- 
kolchozų prižiūrėtojais.

Naujakuriai nenori 
kurdintis

KAUNAS, Lietuva, birž. 5 d. 
— Pastebėta, kad didelė nauja
kurių dalis, kuriems sovietv 
valdžia davė žemės, neskuba 
kurdintis naujose sodybose.

Naujakuriai nebetiki. kad 
naujose vietose jiems teks il
gai gyventi, todėl ir atidedinė- 
ja. Šiuo reikalu net pats Sos- 
nov-Pušjnis, žemės ckio komi 
sąrąs,- ^Tiesoje” ’.p ,xašė straip
snį. /. •

Sako, kad naujakuriai 
tiktai neskuba vežti duoto 
ko, bet nesistengia paimti 
džios paskirtą paskolą.

ne 
miš 
val-

DOORN, Olandija, birž. 5
— Hitleris pasiuntė užuojau
tos telegramą kaizerio šeimai 
’.r vietos kariuomenės viršinin 
kui įsakė jo vardu uždėti vai 
niką ant kaizerio kapo.

Buvęs kaizeris pašarvotai 
Doorne, jis bus laidojamas pir
madienį. Kaizerio lavonas įvilk
tas į vokiečių kariuomenės mar
šalo uniformą, nes skaitėsi vo 
kiečių karo jėgų viršininku.

Kaizerio šeimynai telegramą 
pasiuntė policininkas Himmler.LONDONAS, Anglija, birž. f 

d. — Aukšti valdžios atstovai 
tvirtina, kad mažiausiai lauktą 
valandą britų karo jėgos gali 
užimti Syriją.

Britų karo vadovybė turi ka 
riuomenę paruošusF"ir seka vi
sus priešo veiksmus Syrijoj. 
Ministerio Eden parlamente pa
reiškimas, kad britai yra pa
siryžę pulti vokiečius ten kut 
juos sutiks, Syrijos puolimui 
buvo taikytas. ' ■

Užėmus Syriją britai paskelb
tų ją nepriklausoma valstybe ii 
leistų savo reikalus patiems gy
ventojams tvarkytis. 

* ' ’»■ "■ .... ■■ ~
-r Bulgarijos karąlius Bori

sas lankėsi Berlyne ir matėsi/ viai privalės dalyvauti 
su Goeriųgu iir < Hitleriu.

Britai pertvarko kra 
što apsaugas

LONDONAS, Anglija, birž. t 
d. — Britų vyriausybė pasky
rė vieną oro maršalą prie kra
što apsaugų perorganizavimo.

Kretos kovos britams parode 
silpnąsias savo krašto apsaugų 
vietas, ir dabar skubama jas 
pataisyti. Visame krašte daro
mi tinkami pasiruošimai, kad 
gynėjai galėtų tinkamai pasi- 
•priešinti nuo parašiutininkų.

Apsaugos tinkle labai

aviacija.

akty- 
britų

skaldymo. Naciai ty 
šio Welles protesto 
jie nevartojo jėgof 
teritorijai skaldyti

— Vokiečių radijas skelbia 
kad Mussolini žada šiandier 
kalbėti į susirinkusius fašistui 
ir padarys labai sensacingų pa 
reiškimų.

— Sumner Welles įteikė na 
ciams protestą dėl Jugoslavijos 
teritorijos 
čiojasi iš 
Sako, kad 
j ugoslavų
tai padarė patys gyventojai.

— Naciai naudoja visus lai
vų statymo dokus užkariautuo 
se kraštuose, kad ga’ėtų grei 
čiau pasistatyti didesnį preky
bos laivyną.

— Vokiečiai vakar labai smar
kiai bombardavo vidurinę An
glijos sritį. Britams pavyko nu
mušti tris nacių naikintuvus ir 
vieną bombanešį.

ALYTUS, Lietuva, birž. 5 d.
— Pati bolševikų spauda kelia 
aikštėn smarkiai praplitusį gir
tavimą Alytaus apskrity.

Pačiame Alytuje yra '‘Mai
sto” skerdyklos, kur yra su
darytas bolševikiškas komite
tas. šio komiteto nariai tiek 
pasigeria, kad sekančią dieną 
ne darban ateina, bet dabok
lėj pramiega.

Komiteto nariai 
tu tiek pasigeria, 
aotvarkė pasilieka 
Darbininkai sako,
nėj Lietuvoj tiktai girtauti ne
uždrausta.

posėdžių me- 
kad net die- 
“kaboti ore”, 
kad dabarti-

Bolševikų agitato 
riai pinigaujasi

VILNIUS, Lietuva, birž. 5 d. 
— Sovietų valdžia Į Švenčiu- 
lėlių apskritį pasiuntė tris agi
tatorius, kurie privalėjo sura
šinėti žmones į susovietintus 
kooperatyvus.

Pasiųstųjų tarpe buvo ir Al
fonsas Kurauskas. Paaiškėjo, 
tad pastarasis visur prašinėjo 
pinigų, nes neturįs iš ko pra
gyventi.

Kai surinkdavo didesnę su- 
ną, tai skubėdavo j restauran- 
ą ir prabaliavodavo. žmonės 
iasip;ktinę bolševikiškais koope
ratininkais.

Be valdžios leidimo 
negausi virvės

KAUNAS, Lietuva, birž. 5 d. 
— Įvairiems darbams reikalin
gos virvės, tačiau paskutiniu 
metu Lietuvoje jų niekur ne
galima gauti.

Be Rusijos tekstilės pramo
nės tresto leidimo negalima 
gauti žaliavų virvėms vyti, to
dėl ir nėra virvių. Kanapių ir 
linų kontrolė yra tokia 
kad be Maskvos leidimo 
kai jų negalima gauti.

šiuo reikalu spaudoje
dėsi pats J. Grigalavičius, bol
ševikų partijos komiteto sekre
torius. \

stipri, 
visiš-

skun-

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Sekretorius Hull spaudos atstovams pareiškė, kad Jung

tinių Valstybių santykiai su Prancūzija smarkiai paaštrės. Ame
rika deda pastangas, kad prancūzai galėtų atsigauti nuo priešo, 
o čia jie patys su priešu pradeda bendradarbiauti.

— Turkai skelbia, kad dabartiniu metu Syrijoj jau randa
mi 15,000 nacių agentų, kurie gali tapti kareiviais į vienų va- 
andą.

— Turkų ministeris vakar kalbėjosi su ambasadorium von 
Papenu. Jam pranešė, kad Turkija stiprina Syrijos pasienį, nes 
ten greit prasidėsiąs karas. Von Papenas paneigė turkų minis- 
teįio žinias.

— Prancūzai nekreipia dėmesio į britų pareiškimus, bet nuo- 
’at tvirtina, kad jie gins kolonijas.

— Kretos saloje tapo užmuštas nacių majoras Braun, de
šinioji Ribbentropo ranka.

— Švedijos vyriausybė padarė kratą komunistų centre ir 
jų laikraščio redakcijoj. Tvirtina, kad komunistai Švedijoj pra
dėjo veikti kartu su nacių agentais.

— Turkijon atvažiavusieji sovietų agentai skelbia, kad ne
trukus prasidės sovietų ir nacių karas, bet niekas jų žinioms 
nebetiki. Sovietai turi 100 divizijų prie vokiečių sienos, o vo
kiečiai laiko tiktai 30.

— Rimties stoviui įsigalėjus, prezidentas suteikė galios 1916 
metų įstatymui dėl prekybos laivyno. Savininkai neturi teisės 
parduoti svetimiems prekybos laivų.
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Detroito Lietuvių Žinios
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DAILĖS CHORO 
PIKNIKAS

Dailūs choro piknikas įvyks 
birželio 22 d. Capt tol parke 
(Telegraph ir Sibley Rd.). Pra
džia 12 vai. dienos.

Pikniko pelnas yra skiriamus 
nulijo programų palaikymui. |- 
žanga tik 25 centai. Bus duoda
mos gražios ir vertingos dova
nos.

Kaip žinia, Dailūs choras jau 
aštunti metai kaip turi radijo 
programas ir oro bangomis tei
kia daug malonumo vietos lie
tuviams. Per radiją yra trans
liuojamos ne tik hetuvišjkos 
dainos, lietuviška mUzika, bet 
ir daromi pranešimai apie tai, 
kas dedasi lietuvių tarpe. Tai 
didelis dalykas. Todėl visi De
troito lietuviai yra kviečiami į 
pikniką atsilankyti. Tuo budu 
jus paremsi te gražų darbą.

Pats parkas lietuviams yra 
gerai žinomas: jis d.delis ir la
bai patogus. Medžių yra daug ir 
didelių, tad ir karščiausią ūic* 
ną ‘nesunku paūksmę susirasti.

Atvažiuokite visi. Turėsite 
progos linksmai laiką praleisti 
bei su savais draugais pasima
tyti.

IEŠKO KALTININKŲ
Vietos komunaciai skundžia

si, kad su J. Gasiuno prakalbo
mis visai nekaip išėjo, — girdi, 
nepasisekė nė šimto klausytojų 
sutraukti.

“Vilnies” N r. 116 kažkoks D. 
K. rašo, kad dėl to nepasiseki
mo kaltas esąs vienas fašistas 
km ir per radiją paskelbęs, kad 
prakalbų neįvyksią Lietuviu 
svetainėje.

Reikia pasakyti, jog tas ta
riamas fašistas per klaidą pa
skelbė, jog Jadvygos Tubelie- 
nės prakalbos įvyks ne tą die
ną, kurią buvo rengiamos. Ati
taisydamas tą klaidą, jis pra
nešė, kad anksčiau paskelbtą 
dieną Lietuvių svetainėje pra
kalbų neįvyks.

Iš to aišku, kad pranešėjas 
su Gasiino rengiamomis pra
kalbomis nieko bendro neturė
jo. Jis tų prakalbų negarsino ir 
jų neatšaukė.

O kad penktakojams nepasi
sekė publikos sutraukti, tai čia 
jie patys kalti: lietuviams nepa
keliui su jais eiti.

Naujas Menedžeris

Luke Sewel, Clevelando 
treneris ir buvęs Chicago 
White Sox gaudytojas, ku
ris šiomis 'dienomis tapo 
paskirtas St. Louis Browns 
beisbolo komandos mene-

Rado Pasikorusį
Lietuvi

LIETUVIAI
ARMIJOJE.

AUTOMOBILIU
NELAIMES

Planingas 
Patarnavimas

antraAteinantį pumądienį, 
dienį ir tiečiadieifį aiEiriijdi tū
ri raportuoti Southsidės lie
tuviai: <,

John D, DEgot, 4930 South 
Ko^valc avenue

Frank J. Venckus, 5101 So. 
Utioh avenue

m nk C. K1 nu s, 5311 South 
AiabteJ &lreėt

Jo< jph P1. Yankus, 6 750 So.
via y etrečt . > ■' ' 

j c
May

Frank G. ShimkU.^, 6/59 So. 
Eližabeth Street

Ernest Giza, 853 West 50th 
street

Joseph P. Gentyla, 731 West 
COth street. i;

■ A' • Chtsnowsk;js, 6622 S 
Street

Chicagoje Renka 
$679,500.00 
Kareiviais

T0WN OF LAKE. -- Nuo tvo
ros štak eto kieme lies 4521 S. 
Honore street, buvo atrastas 
pasikoręs vietos lietuvis, Kazi
mieras Martiniais.

Užmušė Keturis žmones
Paskutinių 24 valandų bėgyj 

aūtoinobiliai užmušė šiuos Chi- 
cagos ir apylinkės gyventojus:

Čirl Jūhhson, apie 40, adre
sas nežinomas, t ęs 3209 North 
Clark street;

Christophėr C. Jonės, 70, 91
West 150th Street, Hc.ivey, prie 
\Vood ir 150th; - .

Raymond Drok, 10 m., 5433 
joūth Luna Street, prie Cen
tral ir Archer;

Charles R. Bosųuelle, 44, Lin
coln Field, III., prie namų.

Kitos Nelaimės

rasti.
Todėl Midwest Storšė kostu- 

meriai gali būti tikri, kad dar 
ir taip pasikeitus aplinkumai, 
jie visuomet gaus geriausias 
reikmenas žemiausiomis gali
momis kainomis.

Laba Vožni 
Gromata

ko- 
or- 
di-

Trys 
sužeisti 
vus į 
State Street ir Roosevelt Road.

žmonės buvo sunkokai 
sunkiam trokui įgriu- 

“subway” tunelį prie

DEMOKRATAI SUBRUZ^ 
DO VEIKTI

Detroito lietuviai demokratai 
subruzdo smarkiai veikli. Bir
žei o 22 d. Birutes darže jie 
rengia didelį pikniką. Liko pa
kviesti kalbėti Michigan valsti
jos gubernatorius, Murray D. 
Vau VVangone? bei Edward J. 
Jutfrie., Detroito miesto majo
ras.

Tai pirmas atsitikimas, kad 
lietuvių paiengime dalyvaus to
kie aukšti sveč ai.

Lietuvis advokatas Alex Con- 
rad ves tvarką. Visi lietuviai 
kviečiami dalyvauti tame nepa
prastame piknike.

DĖL DURNOS GALVOS..,
Jaunuolių Draugas “V.lnies’ 

Nr. 122 šapai.oja, kad, gird:, 
fašistai pasišovė pakenkti “Ai
do“ choro piknikui. Tas kenki
mas pasireiškęs tuo, kad tą p i- 
čią dieną ir Dailės choras pik- 
n.iką surengęs.

Pirmiausia Dailės choras nė
ra linkęs prašyti Aido choro ii 
kitų komu naciškų organizacijų 
“pazvelenijos”, kada jis gali 
pikniką rengti, o kada negali.

Antras dalykas, Dailės choras 
vietą piknikui užangažavo jau 
pusėtinai seniai. Apie tai “Ai
do“ choras galėjo patirti bile 
kada. O jeigu jis to nepadirę 
tai dėl savo, kaipo sakoma, 
“durnos galvos“ dabar turi ne
malonumų.

Jisai buvo hpie 41 metij am
žiaus, ir gyveno name, prie 
rio jo kūnas buvo rastas.

Velionis beturėjo darbo.

Saks—Service

is ti

LSS 116 KUOPOS 
PIKNIKAS

LS3 116 kuopos pikinikas į 
vyko gegužes 18 d. Pavyko jis 
vidutiniškai: nors žmonių ir ne
buvo labai daug, bet vis dėlto 
liks keli doleriai ir pelno.

Kuopos susirinkimas įvyks 
birželio 7 d. MiLono svetainėje 
(2381 — 21th St.). Pradžia 8 
vai. vakaro.

Visi nariai dalyvauk te. Bus 
išduoti raportai iš vakarienes ir 
piki.iko.

L.A.P. KLUBO SĖKMIN
GAS PIKNIKAS

Mattel 
305

Steigs Vi etas LiUosiai kini 
Praleisti

Amerikoj neseniai susidarė 
“United Service Organižations” 
sąjunga, rikuri rūpinasi kareivių 
būkle. Jos specialia rūpestis yra 
duoti progą kareiviams savo 
liuoslaikį praleisti sveikoj at
mosferoje ir naudingai. Orga
nizacija steigs liuoslaikio ceri' 
trus, kur kareiviai galės nak
vynę rasti, galės sportu užsi
imti, filmų pamatyti, ctc.

Tam tikslui per visą Ame
riką ŪSO tikisi surinkti apie 
$10,000,060, o Chicagoje

Suėmė Policistą Už 
Netikrus Gaisrų 
Aliarmus

Per ilgą laiką Chicagoj — 
Bridgeporte, Town of Lake, 
Marąuette Parke^ Brighton 
Parke, siaūte nežinomas špo
sininkas, davinėdamas ugnia
gesiams netikrus gaisrų aliar
mus.

Dabar pasirodo, kad tuo 
šposininku turbūt yra 38 metų 
policistas 
nuovados, 
nuo 5653 
Kodėl jis 
sterija.

iš Town of Lake 
Palrick McMahon, 
South Justine st.

tai darė — yra ni i-

$679,-

Įsakė Nupiginti 
l’elef. Susisiekimą 
Su Kitais Miestais

Legionas Siūlo 
Referendumą Karo 
Klausimui

Nesvarbu kokioje biznio ša
koje smulkmenų krautuvė bus. 
Tačiau, kad tokia krautuvė tu
rėtų pasisekimą, jos savinin
kas privalo stengtis nepaliau
jamai patarnauti kostumeriams 
kaip geriausia išmanydamas. 
Nuo to, kaip gerai jis patar
naus, priklausys jo pasisėki- 
mas.

Grosernių biznyje mes turi
ne labai energingų iT progre
syvių krautuvininkų grupę. Tik- 
du teikti geriausią galimą 
„arnavimą jie susijungė į 
operacinę Midwest Stores 
ganizaciją. Jie taipgi turi
delį sandėlį, kuris tarnauja 
jiems kaip reikmenų parupini- 
mo ^bazė. šito sandėlio dėka 
reikmenos jiems yra perkamos 
milžiniškais kiekiais tiesiai iš 
fabrikantų ir gamintojų. Tuo 
budu padaromos didelės sutau
pęs.

Midwest Stores Varo bizn 
pagal moderniausius ir našiau
sius planus. Viskas daroma tik
slu sumažinti kainas ir suteik
ti kostumeriams šviežią ir svei
ką maistą visuomet.

Mes dabar gyvenamo nepa
prastą laiką. Europoje eina ka
ras, Amerikoj eina kinšto ap
saugos stiprinimas. Ncnorma- 
us laikas turi tendenciją kel
ti aukštyn gyvenimo reikme
nų kainas, jų tarpe ir maisto 
kainas. Midivest Stores savinin
kai mato tai. Jie deda pastan1

■ r.s ir laikosi tam tikro plano
■ ik J u sumažinti kainu kilimą.

'eikmenas jie supirkinėja ma- 
■:laus:omis galimomis kainomis.
ų ai s ovai ieško prieinamiau-

“Visi IšvažttO į Vaiską”.
šiomis dienomis gavau vož- 

nią grotnatų, kuri skamba se
kamai:

“Pavožotinas Stapon:—
“Aš žinau, kad tu dirbi pri 

‘Navynų*. Dėl to aš Tau apznai- 
minu, kad muna vaikins Yonis 
Piekuruks išvažuv į vaiską. Ons 
važovs teise į šauk Dakotą.

Su anuv kartu išvažiov ir 
Vence Kupruks, bet Vence va- 
žuvs į Misota.

Vo dėl to aš dabar leiktų 
strošne nusvilusi. Iš karta aš 
blioviau per visą deiną. Dabar 
jau neberieku tep lunke. Aš ži
nau, kad tu gera įdedi. Vo, kap 
įdėsi, atvešk ir mun parodik*

Tik niekam nesakyk, kad tu 
įdėję ir kad aš tavęs prašiau 
įdėte, vo anej visi joukses ir čy- 
disis iš mmlęs.

Su pašenavone, pasi inktu.
Uršė L.”

• Amerikos Legionas skel
bia, kad §|met vėl rengia lie
pos 4-tos iškilmes Chicagos Sol- 
dier’š Field. Kviečia chicagk- 
čius “neleisti valkams žaisti fe
jerverkais, bet atvesti juos ten, 
kur gražiai ir saugiai galės 
šventes praleisti ir nepaprastai 
gražių f e jei veikų pamatyti, — 

;ių pirkinių kur tik gali juos'būtent Sold'ier’s Field lauke.”.

Birželio 1 d. įvyko L.A.P. 
Klubo piknikas. Oras trasi taikė 
gražus ir publikos suvažiavo la
bai daug, —- liek daug, kad pri
truko vietos automobiliams sta
tyti.

Kalbamas klubas turi apie 350 
narių ir per šešis tuksiančius 
..o.er.ų turto. Nariai moka po 
30c. per mėnesį. Pašalpos gau
na 7 dolerius, o pomirtinės — 
$200.

KĄ TAI REIŠKIA?
Detroitu Vaizbot Butas pri

skaito dvidešimt tris narius. 
Tai vis piofeocnalai ir biznie
riai. šiems einamiems metam 
butas paskyrė spaudos atstovu 
aiškų Maskvos agentą. Tas ko
mu nacis amerikonų spaudoje 
pradėjo vesti grynai komunis
tišką propagandą. Tiesiog kok
tu kartais skaityti tuos prane
šimus, kurie skelbiami Vaizbos 
buvo vardu.

Ką tai reiškia?
Nejaugi Vaizbos butas pritar 

ria tai komu naciška i propagan
dai kurią varo jos atstovas? O 
jeigu nepritaria, tai kodėl nie
ko nedaro?

L'ctuviams profes'onalanis ir 
l izneįiuns toji propaganda ti
krai garbės nedaro.

LIPSKYS MUSIC
' ' STORE

4936 W. 14th St.
Tel. CICERO 1329

DYKAI! Apskaičiavimas 
Išbandymas Namie.

Nauja vertybė garsiajam valy
tuve su Air-Cushioned vibration 
for embedded grit. Naujausi pa
rankamai — pagrindinė Hoover 
savybė. Atsilankykite arba tele- 
fonpokite, kad parodytų namie. 
Išvalymui įrankiai kaštuoja ma
žiausia.

Federalė susisiekimo koūiisi 
ja VVashingtone .įsakė telefonų 
bendrovei Illinois valstijoj (taip
gi kitur) nupiginai 14% mo
kestį imamą.už (telefoninius pa
sikalbėjimus su kitais miestais.

Nupiginimas ’chicagiečiams 
sutaupys apie $1,000,000 į me
tus. '

Nubaudė Bankrotų
Referentą

Federalis apeliacinis teigėjas 
paskyrė 30 mene-ių kalėj mo 
bausmę buvusiam iederaliam

MUTdAL FcDEtiAL SAVMS
*nd I.OAN ASSOCIATIOM 

n» (
Mukamv Dividendų

W <>rm*k Rd fanai 8Š«7
H h n l

"iT $ 1,000, W(MW

G ar sinki tęs “N-nose”

PENKTAKOJŲ SABOTA
ŽAS NIEKAIS NUĖJO
L. P.P. Klubo pramogų komi 

lju beveik išimtinai susidedi
iš komunacių, kurie užsispyrė 
rengi i pikniką tą pat d oną, 
kaip ir L.A.P. Klubas.

Ir surengė, nors visiems bu
vo žinoma, kad įvyksta kito 
klubo piknikas. Surengė, nežiū
rint to, kad nemažas sk .ličius 
tų pačių žmonių priklauso a- 
bicm klubam.

Tai tikras sabotažas, prie kū
jo įvykdymo daugiausia prlsi- 
lėjc žinomas Mikas. Jei tas 
mogus į ik' l-i I ą i g ? va, ta 

jokios rodos su juo nėra.
M. kas jau kelis karius, k .i. 

akoms, ragožium apsivertė
is j; . ok o pa tovuino nėra 

3et užtai yra labai daug nachau 
škumo. Dūlei to org n'z te- 
o s, k u: j s veikia, lenk.a na- 
■ įJomunų ture. i.

FADIKBki' jme
‘ Naujienų” didžiulis . pikt i 

kas jau visai st i, — įvytę i 
epeš 27 d. Pidi' f tu D d mum ; 

sltbrusli ir šparJuo i lik etus.
0 kurie jau turite knygeles 

išpurdavę, tai pi iduokite jas 
tiems, iš kurių paėmėte*

Ilarry Dubia. Jisai buvo kalti
namas išeikvojimu $21,232 
svetimų pinigų, kurie buvo pa
vesti jo globai.

Turtas Virš$6,000,000.00
r r

Apart Apsaugos, Turime Q Ą f E « n fin 
ATSARGOS FONDĄ Virš 041 Jjil U U i U U

■ ............... .... ....... . .............. Į.fc ■ „Į , >    ■ . ■■ ......   

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų.
PARDUODAM U. S. DfiFENSE SAVINGS fcONDS

SAYINGS
■..... — r-^zsndl---------------
LOAN ASSOClATIONoFChicago
JUSTIN MACKIFAVICH, Prcs.
4192 Archer Avenue

į VIRginia M

LIETUVIŠKI RADtO PROGRAMAI
... • -- IŠ Stoties — t?

1240 Kilocycles
KAS PENKIOS MlNUTfiŠ PADUODAMAS TIKRAS LAI

KAS rR TFMPERATURA 6 MUZIKA < DRAMA 
JUOKAI • PRANEŠIMAI • ik T. T.

7:00—7:45 VAL. RYTE

“Lai Piliečiai Pasisako’’
/

Amerikos r Legiono Cook ap 
skričiot departamentas užvakar 
priėmė rezoliuciją, kurioje ra^ 
gina valstiją pravesti referen
dumą karo klausimu.

Toks 
gionas, 
bas ir 
stijoš
Referendumas duotų paprastam 
piliečiui progą pasisakyti ką 
jis mano apie karą ir ar Ame
rika privalo eiti į pagalbą 
erio priešams jį nugalėti.

referendumas, sako Le- 
“prašalintų visas kal- 

ginčus apie Illinois val- 
žmonių nusistatymą.”

"‘Mėgo Gaisrus”, 
Padegė 13 Namų

Hit

Jie labai mėgo gaisrus, 
mėgo matyti gaisrininkus 
dunčius gatvėmis degančius na- 
muš gesinti. Todėl, vakar aiš
kino keturi berniukai, jie pa1 
degė Chicagoj 13 namų. Jie yra, 
15 m. Stanley Grabowski, 2615 
Potomac avenue, 17 m. Frank 
Slota, 1309 N. Maplewood, 15 
m. Raymond Jurkowski, 1341 
N. Oakley, ir 19 m. Walter Ja- 
narek, 2638 Potomac avenue.

Vienas Prigėrė, 
Kitą Išgelbėjo

ypač 
dun

Dideliam vandens tanke, ku- 
buvo naudojamas pienui 

prigėrė 35 metų uki- 
Iremans We‘nder, mu 
Road, prie Liberlyville

ris 
vėsinti, 
ninkas, 
Casey 
III.

Iš Jackson Park tvenkihit

ar įšokusią moteriškę. Mrs. Ič'I 
na Flvbc’r, 5121 South Clarc- 
mont a cnue. Ji vos n' pri ė e

Pakėlė Aii'omobilių

i. Chrysler korpcraci1''. vnk?
nuo O i’-i $47 k'‘*i~'",'> 

Piymoulh ir DcSoto nu tomo b L 1 
(Jių, kuriuos ji gamina. Netru
kus busiančios pakeltos kainos 
ir Chrysler gamybos Dodge ir

• Chrysler mašinų.

Didelės Vertybės!
PUIKIAUSIOS KOKYBĖS MAISTE 

PAS “MIDWEST STORES” 
,llii i*—i .111 i .i.iii i t

IŠPARDAVIMAS! JPENKT. IR ŠEŠT.; BIRŽ. 6 IR 7 
i - i-r-T - - ' ■ '------------------ ------------

“MIDWEST” PUIKIAUSIOS KOKYBĖS VISIEMS REIKALAMS

MILTAI ’ v 69c
“SALAD BOWL”
SALAI) DRESSING kvf., <lžar. 25 C

_ L . -L_____ _______ _  - - ------------------ - ------------ -- - -------- ----  - -------- J -

SO RICH IT WHIPS
MILNUT aukš. ken. 4 už 250
“SPRY” Shortening 3 sv. ken. 51c 1 sv. ken. 190
“MODERN BRAND“ Margarine sv. pak. įl1/20 __ ■ — -- - — —   -•••  - —• 
“BOSCO” Pienui Priedas 5 unc. džar. 2 už 210 
“LIBBY’S” Corned Beef 12 unč. ken. 230 
“FOULD’S”
Spaghetai ar Makaronai 8 unc. pak. 2 už 150’ 
“WASHBURN’S”
SPLIT PEAS Žali sv. pak. 140 geltoni sv. pak. 100 
“RAYCREST” FREESTONE
PYČIAI No. 1 aukš. ken. 2 už 25*
“COLLEGE INN” SRIUBOS 2 ken. 190

- - --- . - -     -t- -------------------------------- lt —- «♦

“KRAFT'S” Philadelphia Cream Cheese 3 unc. pak. 
‘‘SUNFILLED” Grandžių Sunka 12 unc. ken. 2 už 19c
“ELMDALE” SWEET CORN No. 2 kenai 2 už 19c
PUIKUS CALIFORNIA VALENCIA
GRANDŽIAI 288 mieros 2 tuz- 29*
DIDELI RINKTINI
BANANAI Prinokę ..................4„sv- 25*
“20 MULE TEAM“ BORAX__________ 1 sv. pak. Į50
“BORAXO” Rankom Valytuvas_______ ken. Į40
“RINSO“ maž. “9c did. pak. 200
“LIFEBUOY” MUILAS 3 190
' GOLD DUST” did. pak. 180
STIKLINIS-TUMBLER UŽ 1c SiT

' “OLIV-I-LO“ Prausimosi Muilu 4 šm. 190
“SUNBRITĖ”"VALYKLIS 3 ken? 140
“SHAM-DO“ Šunim Shampoo būt. 250
SU VITAMIN “D”
OTKAY šunim Maistas 0 ken. 25< 

I luti 
MES PRIIMAM ORAND2INES IR MĖLYNAS ŠTAMPAS

Šiuo DYKAI Kas Savaitę. Taupykite MusQ Kuponus

PIRK UŽ MAŽIAU IŠ

MHMEST STORES
500 Nepriklausomų Apylinkinių Krautuvių
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KORESPONDENCIJOS
(Tęsinys)

Protestas prieš bolševikų terorų 
Lietuvoje.

Springfield, III., gegužės 25 d. 
1941 m.

Kadangi Sovietų Rusija bir
želio 15 d. 1940 m. neteisėtai 
okupavo Lietuvą ir tie okupan
tai bei jiems tarnaujantis ko
munistinis gaivalas nepaisyda
mi žmonių valios įjungė musų 
tėvų šalį Sovietų Rusijon ir įve
dė sovietinę — teroristinę san
tvarką. Užgrobė žmonių na
mus, bankuose sątaupas, vals 
tiečių žemę, visokią pramonę, 
maistą, drabužius, žodžiu sa
kant, viską nusavino. Lietuvos 
žmoniškas gyvenimas sugriau
tas, sunaikintas. Visi gyvento
jai paversta beteisiais vergais. 
Nudraskyta Lietuvos vėliavos. 
Uždrausta giedoti Lietuvos 
himnas, panaikinta Lietuvos 
laikraščiai. Uždarytos visos or
ganizacijos. Draudžiama švęsti 
tautiškos ir religiškos šventės. 
Geriausi Lietuvos visuomenės 
veikėjai, kaip štai: Dr. K. Gri
nius, 78 metų senukas, buvęs 
Lietuvos prezidentas, Dr. Bis
tras, buvęs minislerių pirminin
kas, ir daugelis kitų tapo su
grusti į kalėjimus arba išgaben
ti tūkstančiais į gilumą Rusijos. 
Po visą Lietuvą areštuoja tūks
tančiais niekuo nenusidėjusius 
žmones ir bekankindami nužu
do.

Tebūnie nutarta, kad šis, Lie
tuvių Masinis susirinkimas 
Eagle svetainėje, 401 N. 6-lh 
street, Springfield, EI., greš- 
čiausiu bildu pasmerkia Sovie 
tų Rusijos žiaurius darbus prieš 
Lietuvą ir jos žmones.

Tebūnie nutarta, kad šis ma
sinis susirinkimas reiškia savo • t <
gilų pasipiktinimą ir*p; o L c: t į 
prMš Lietuvos• i&noniųrtv 
kifljimus, jų turto plėšiihą ir jų 
ekonominio bei dvasinio gyve
nimo ardymą; ir

Tebūnie nutarta, kad š.s ma
sinis susirinkimas visas draugi
jas ir visus lietuvius ragina kuo 
galima nukentėjusioms dėl bol
ševikiško užpuolimo Lietuvos 
žmonėms padėti.

Kad Lietuva ir vėl atgintų 
savo nepriklausomybę k ipo 
demokratinė respublika, parem
ta asmens laisve, visų piliečių 
lygybės ir socialinio teisingumo 
principais: pagaliau

Tebūnie nutarta, kad šis ma
sinis susirinkimas atsišaukia į 
plačiąją lietuvių visuomenę, ra
gindamas ją kovoti su Lietuvos 
nepriklausomybės priešais ko
munistais ir jų talkininkais, ku
rie-, teisina žiaurius Lietuvos o- 
kupantus ir net nesidrovi reikš
ti savo džiaugsmą, patekus mu
sų glmtamjam kraštui sovietų 
vergijon.

FOR NEW

PACKARD - CHRYSLER - PLYMOUTII
3451 

Archer Avė.
Tel.

VIRginia
2332

BAL
“U WILL LIKĘ US”

4030 
Archer Avė.

Tel.
VIRginia 

1515

LES

■

SOUTH GENTER PLliMBING & 
HEATING SUPPLY COMPANY

6 West Garfield Blvd. stat^ir^st^st.)

Tebūnie nutarta, kad šis ma
sinis susirinkimas reiškia gilią 
padėką Jungtinių Valstijų val
džiai ir prezidentui Franklin 
Delano Rooseveltui už kilnų 
Lietuvos užtarimą ir pastangas 
apginti žmoniškumo ir teisin
gumo principus pasaulyje; ir

Tebūnie nutarta, kad šis lie
tuvių masinis susirinkimas pa
sisako už tai, jogei musų visų 
pareiga yra stoti už šio krašto 
saugumą, ginant jo teritoriją ir 
demokratines jo įstaigas taip 
nuo išorinių, kaip ir nuo vidu
rinių priešų.

Lietuvių masinio mitingo Re
zoliucijų Komitetas:

V. černauskas
St. Janarauskas
Antanas Krasauskas 
Jonas žentelis 
K. Račaitis.

Springfield Lithuanians, as- 
sembled in a mass-meeting on 
May 25th, 1941, at the Eagles 
Hali, Springfield, Illinois, have 
unanimously adopted the fol- 
lowing resolutions:

WHEREAS the Lithuanian 
nation is situated on the shores 
of the Baltic Sea for many ccn- 
turies, is one of the oldcst na- 
tions in the world, with a herit- 
age of rich culture and noble 
traditions, and was one of the 
largest and strongest statės in 
Europe in the tlurteenth, fourt- 
centh, and fifteenth centuries; 
and

WHEREAS Lithuania was 
seized and partitioned by Ger
many and Russia in the eight- 
centh century, and during 120 
dark years of subjugatlon, 
Lithuanians did not despair, 
būt strove to regain their free- 
dom, and conseųuently declar- 
cd the Independence of Lithu
ania on February 4(>, 1918;

VVHEREAS by a treaty of 
peace signed in Moscow, on 
July 12th, 1920, the Russian 
Government solemnly renounc- 
ed all rights to and in Lithu
ania, and recognized the sover- 
eignty and terri toriai integrity 
of Lithuania, and

WHEREAS on J u ne 15th, 
1940, without any provocation 
on the part of Lithuania, the 
U. S. Soviet Russia invaded the 
territory of the Lithuanian Re- 
publ'c with intention to destroy 
the sovereignty of Lithuania, 
and

WHEREAS under the occup- 
ation of the invaders, the Li h- 
uanian people are being šlaved, 
imprisoned, and are enduring 
desolation and death; they are 
being deprived of their basic 
property rights, their property 
is confiscated, and all of their 
civil liberties are being annihi- 
lated, and

i
VISI TELEFONAI:

ATLANTIC 4290

DYKAI Aprokavimas-i
NEREIKIA NIEKO ĮMOKĖTI, 

36 Mėnesiai Išmokėjimui. 
Tikra lietuvių kompanija.

Atdara nuo 8 ryto iki 7 vak.
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Mrs. Russell G. Mann (dešinėj), iš Dės Moines, 

la., kuri laimėjo pagarsėjusį Trans-Mississippi mote
rų golfo turnyrą. Ji finaluoc nugalėjo Mary Agnės 
Wall iš Menominec, Mich., su kuria ji sveikinasi.

WHEREAS the oppressed 
people of Lithuania appeal to 
the world, particularly to the 
people of United States, to free 
them Irom the shackles of en- 
slavement by the aggressors, 
and

WHEREAS the Government 
of the United States has refus- 
ed to recognize the invasion of 
Lithuania, and all subseąuent 
acts of the aggressors in Lithu
ania,

N0W THEREFORE, be it 
RESOLVED that we denounce 
the U. S. Soviet Russia for i b 
occupation of Lithuania, and 
for its oppression, terrorization 
and destruction of the people 
of Lithuania,

Be it further RESOLVED 
that Liithuanians of Springfield 
exprcss their appreciation and 
thanks for the action taken by 
the Government, of; the United 
States in continuing to recogn
ize the sovereignty of the Re- 
public of Lithuania,

Be it further RESOLVED 
that all possible help, aid, and 
assistance be given to the liber- 
ty-loving people of Lithuania in 
order that they may regain 
their liberty and their so\er- 
eignty and again enjoy a free 
and independent statė,

Be it further RESOLVED 
that a copy of this Resolution 
be sent to the Honorable Fran
klin D. Roosevelt, President of 
the United States, to the Hon. 
Cordell Hull, Secretary of 
State, to the Hon. Scott M. 
Lucas and to the Hon. C. Way- 
land Brooks, United States Sen- 
ators from Illinois, and to the 
Press.

(GALAS)

Rockford, III.
Gražios vedybos. — Puota ir 

programa. — Laimingiausių 
metų. — SLA 77 kuopos pik- 
niikas.
Suskambėjo vedybiniai var

pai Antanui Žolini ir Viktorijai 
Merkelevičiutei. Tai įvyko ge
gužės 30 d.

Tiek jaunavedžio, tiek jauno
sios tėvai yra seni, pavyzdingi 
ir visų gerbiami Rockfordo gy
ventojai. Jie su visais gražiai 
sugyvena ir nemažai veikia lie
tuvių tarpe.

P-ai Merkelevięiai labai gra
žiai išauklėjo tris dukteris. Dvi 
jau vedusios ir pavyzdingai gy
vena. Dabar ir paskutinė duk
tė, Viktorija, ištekėjo už Anta- 

i no Zolio. Reikia tikėtis, kad ir 
jos gyvenimas bus toks jau lai
mingas, kaip ir jos tėvelių.

Vedybų puota įvyko Baltic 
Lodge patalpoje ir buvo nepa
prastai rūpestingai paruošta. 
Stalai tiesiog skendo gėlėse. 
Ypačiai gražiai atrodė jaunųjų 
stalas, prie kurio, be jaunave
džių, sėdėjo jų tėveliai ir gimi
nės. Jaunąją tiesiog buvo sun
ku iš gėlių tarpo išskirti, — ro- 

dčsi, kad ir ji su visomis’ kito
mis pavasario gėlėmis ką tik 
pražydėjo.

Viktorija dėvėjo baltą suk
nelę. Iš toliau ji tad atrodė lyg 
baltų gėlių bukietas, kurio vi
duryje buvo rausva rožė, — tai 
Viktorijos veidelis.

Antanas irgi dėvėjo baltą 
siutą, kuris jam labai pritiko.

Tostmeisterio pareigas ėjo 
Antanas Šimonis.. Jis pakvietė 
svečius prie stalų ir pranešė 
kokios tvarkos bus prisilaiko
ma. Kai vakariene ėjo prie ga
lo, tai prasidėjo kalbos. Kalbe-' 
tojų buvo nemažai, ir visi lin
kėjo jaunavedžiams laimingo 
ir linksmo gyvenimo.

Po kalbų tošAHėisteris pa
kvietė p. J. Baę.^yičlų padai
nuoti. Pastarasis sudainavo 
angliškai “Ė Love You Truly’’ 
ir lietuviškai “Eik, mergele, rū
tų skinti'” ir' ‘\MWčiutč’mano”. 
Paskui, pakvietęs publiką į' tal
ką, sudaindvo “Pasėjau žalią 
rūtą”. Visi sma^fAi sudainavo.

P-ia Barandiiskienė iš “May- 
time” sudainavo “Garnera 
Waltz” ir “Will You Remem- 
ber”.‘Tiek p. Bacevičius, t ek 
p-ia Baran Juškienė publikai la
bai patiko ir ji nesigailėjo ap
lodismentų.

Susirinkusieji svečiai buvo 
labai patenkinti tiek tikrai šau
nia vakariene, tiek programa. 
Tiesa, iš kai kurių girdėjau 
priekaištų, kad, gird’, tostmeis
teris visai be reikalo angliškai 
kalbėjęs. Kalba jo buvusi ne
visai sklandi, tad ir įspūdis ne
koks susidaręs.

UNIVERSALSAVINGS&LOAN ASS’N
1739 SOUTH HALSTED STREET

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

NUIVERSAL 
SAVNC*: ę, t OAN

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

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

AM' Of YOUR 
INVIIIMIM

Apsisaugokite!!!

/ 1 1...

JŪSŲ
INDELIAI

NEŠA

3
1/2

%

DIVIDEN
DŲ.

iinsured;

Nesu ekspertas, tad kalbos 
sklandumo reikalą palieku 

^nuošalyje. Bet vis. dėlto man 
atrodo, jog tostmeisteris savo 
pareigas atliko visai neblogai. 
Reikia neužmiršti, kad svečių 
tarpe buvo nemažai tokių, ku
rie lietuvių kalbos nesuprato. 
Tad jei vien tik lietuviškai bu
tų kalbama, tai butų išėję visai 
nekaip.

Kai pasibaigė programa, tai 
svečiui pradėjo šokli prie sma
gios muzikos. O paskui teko ir 
atsisveikinti: spausdami jauna
vedžiams dešinę, visi linkėjo 
jiems kuo laimingiausio gyve
nimo.

— o —
SLA 77 kuopos susirinkimas 

įvyko birželio 1 d. Susirinki
me buvo išrinkti darbininkai 
piknikui, kuris yra rengiamas 
birželio 15 d. ^Clierry Valley 
darže.

Komisija ir valdyba deda vi
sas pastangas, kad šis pirmas 
pavasarinis piknikas butų 
linksmas, įspūdingas ir sėkmin
gas.

Vieta piknikui labai patogi: '---------  „----- „----
visai šalia puiki maudykla, o ną Skruzdį, 815 — 8th St., O.

Jūsų pirmas gėrimas pa
sakys jums, kad geres
nės degtinės nepadaro
ma. Kadangi “Old 
Quaker” yra distiliuo
jama iš Amerikos ge
riausių grudų, skaitomų 
kaip “THE TOP-OF-
THE-CROP!
liudija

Garsusis Nepriklauso
mas Grudų Ekspertas. 
Narys, Chicago Board 
of Trade, 22 metus.

TTRAIGHT BOURBON WHISKEY • 86 PROOF • THIS WHISKEYIS 4 YEARS OLD • THE OLD QUAKER CO.. lAKRENCEBURG.

Yra tikros vaišės kai jus • 
paragaujat Old Quaker
Special Reservef 

darže gražus pavilijonas šo
kiams. Turėsime gerą orkestrą 
šokiams, o taip pat ir dainų 
programą.

Įžanga tik 20 centų. O jei iš 
anksto bilietus pirksite, tai tik 
15 centų. —P. G. Aleksynas.

Waukegan, III.
STOKITE Į TALKĄ

Gerbiami naujieniečiai ir vi
si Waukegano lietuviai! Jus ge
rai žinote, kad “Naujienų” di
dysis piknikas jau čia pat, — 
jis įvyks liepos 27 d. Sunset 
darže.

Žinote taip pat, kad kas nors 
tame piknike bus nepaprastai 
laimingas.

Kam teks ta laimė, niekas 
nežino, niekas negali pasakyti. 
Tuo laiminguoju gali būti vie
nas iš jūsų tarpo, —■ visiems 
yra lygi proga.

Musų kolonijoje yra platina
mi pikniko tikietai: nieko ne
laukdami, įsigykite juos. Juo 
greičiau, juo geriau.

Tikietus galite gauti pas Jo-

KAINA
NEPA
KELTA 

Buitkienę, Chas. White, G. Gri
nių, K. Karpį, M. Norkienę ir 
J. Mačiulį.

Išplatinkime kiek galima 
daugiau tikietų ir, kas žijio, 
vienas iš musų gal grįš labai 
laimingas.

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.

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

and LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS, Sec.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

5216 S. Halsted St VICtory 4965
Stogus, rynas, stoglangius ir 

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

apdraustas

Tel. VIRginia 9493 Moterim treč.
PAULINA RUSSIAN and 

TURKISH BATHS
ELEKTRIKINIAI TRYTMENTAf 
Ultra-Violet-Sunshine ir Infra
Red Light Ra-
diations Swedish

Massage ir
Movements

1657 W. 45 St.
Kam. S. Paulina •
A. F. CZESNA

Sav.

Garsinkites “N-nose’
mTdYTš 1

No. 4704 — Pavasarinė suknelė. 
Sukirptos mieros 14, 16, 18 ir 20 
taipgi 32,. 34, 36, 38, 40 ir 42.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa* 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti:' 
Naujienos Pattern Dept, 173flĮ 
So. Halsted SU Chicago, I1L
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Klausyti radio—nusidėjimas
Vokietijos valdžia uždraudė žmonėms klausytis sve

timų šalių radio pranešimų. Ką policija sugauna beklau
sant, tą jį suareštuoja ir baudžia kalėjimu. Jeigu žmo
gus tų, kų jisai išgirsta, papasakoja kitiems, tai jisai ga
li būti nubaustas net mirtimi! .

Bet žmonės vistiek, pasislėpdami, gaudo, žinias, pra
nešamas per svetimų šalių radio stotis, nes jie žino, kad 
naciai jiems tiesos nesako. Oficiali Vokietijos žinių agen
tūra šiomis dienomis paskelbė, kad nuo 1940 m. balan
džio mėn. iki 1941 m. kovo mėnesio buvo suimti 1,496 as
mens, kurie klausėsi svetimų radio programų, ir 1,231 
jų buvo nuteisti. Vienam nukirto galvų, kadangi jisai ne 
tiktai klausėsi, bet gautas per radio žinias skleidė mime- 
ografuotais lapeliais.

Jeigu beveik pusantro tūkstančio žmonių buvo dėl 
to “nusidėjimo” suimta, tai galima numanyti, kad sveti
mų radio pranešimų klausėsi bent šimtų kartų didesnis 
skaičius. Nes juk žmonės klausosi radio savo privatiniuo
se namuose, kur policijai yra labai nelengva juos užklup
ti iš netyčių. Sugauna, veikiausia, tiktai tuos, kuriuos 
įskundžia šnipai ir provokatoriai.

Diktatūra laiko žmones tamsybėje

ŠUNIŠKAS AUKLeJIMAS
Prieš kiele laiko Chicagos u- 

niversitete kalbėjo prof. I. A. 
Riehards, plačiai išgarsėjęs vi-* 
šame pasaulyje mokslininkas.

Kalbėjo jis apie tai, kaip to
talinėse valstybėse (kraštuose, 
kur yra įsigalėjusios diktatū
ros) rūpinamasi piliečių auklė
jimu ir švietimu.

Savo įaiku labai išgarsėjo 
prof. I. P. Pavlovas, kuris darė 
nepaprastai įdomius eksperi
mentus su šunimis.

Kalbami eksperimentai aiš
kiai parodė, jog nėra sunku 
šuns būdas žymiai pakeisti. Kai 
keičiamos yra aplinkybės, tai 
keičiasi ir šunų prigimtis. Kon
troliuodamas maistą ir naudo
damas tam tikrus akstinus 
(varpelio skaipbėjimą, badymą 
su špilka ir 1.1.), prof. Pavlovas 
sugebėjo normališką šunį pa
versti “neurasteniku”. Vadinasi, 
šuo pradėdavo netekti pusiau
svyros ir, akstinams veikiant, 
elgdavosi gana keistai.

Totalinėse valstybėse, pareiš
kė prof. Riehards, tokie “šuniš
ki eksperimentai” yra daromi ir 
su žmonėmis. Tejj irgi sudaro
mos tokios sąlygos, kad per 
trumpą laiką žmonės “persiauk- 
ičja”.

Kaip prof, Pavlovo rankose 
mėsos gabalas buvo svarbiau
sias įrankis pakeitimui šuns 
prigimties, taip ir diktatorių 
rankose maistas vaidina itin 
svarbų vaidmenį palaikymui 
“drausmės ir vienybės” piliečių

Ką Žmonės Mano

Hitlerio diktatūra, kaip ir kiekviena totalitarinė val
džia, stengiasi laikyti žmones tamsybėje. Pirmas žings
nis tokios valdžios visuomet būna paimti į s.av,o rankas 
visus informacijų šaltinius — spaudą, teisę šaukti mi* 
tingus, teisę kalbėti viešpse vietose, telefppą, telegrafą 
ir radio. Kita priortlonė žmonėms laikyti tamsybėje, kad 
juos būtų lengviau apgaudinėti, tai — uždraudimas žmo
nėms keliauti į užsienį arba susisiekti su užsieniu,

Šituos suvaržymus pirmiausia ėmė praktikuoti Rusi
jos bolševikai, kurie pramynė takus visoms šių dienų to
talitarinėms diktatūroms. Leninas, kuris žadėjo laisvę 
darbo žmonėms, pirmutinis parodė, kaip pavergti liaudį 
ne tiktai politiškai, bet ir protiškai, Jisai nepasitenkino 
spaudos cenzūra, kuri buvo praktikuojama carizmo lai
kais (ir kurią bolševikąi keikdavo susiriesdami!), bet pa
ėmė į valdžios rankas visus laikraščius, Paskui jisai už
draudė visas .organizacijas, išimant tiktai vieną komu* 
nistų partiją ijr tas organizacijas, kurias ji kontroliuoja. 
Toliau jisai uždraudė sovietijos gyventojam# keliauti f 
užsienį, kad jie nepatirtų, kaip gyvena žmonės kitose ša^ 
lyse, jr nepapasakotų tų šalių žmonėms, kas dedasi bol
ševikų *rojuję^,

Bet tuo p.aČiu laiku, kuomet rusams buvo uždrausta 
išvažiuoti j užsienį, tai Leninas kvietė iš užsienių °dele- 
gacijas”, kad jos pasigėrėtų komunistų “pasiekimais”, 
Tiems atvykstantiems iš užsienio keliauninkams valdžios 
paskirtieji palydovai parodydavo tam tikras specialiai 
šitam tikslui įrengtas įmones ir įstaigas (kaip kitąsyk 
Potemkinas kad rodė Katrei II “laimingų valstiečių” kai
mus) ir ne vienam žiopliui tokiu būdu apdūmdavo akis.

Diktatorių valdomuose kraš
tuose piliečiai naudojasi tokio
mis jau “laisvėmis ir teisėmis”, 
kokiomis naudojosi prof. Pa v 
lovo eksperimentuojami šunes.

gal”, t. y. aklai klauso savo va
do, tai jis žino, jog, lyg tas 
prof. Pavlovo šuo, bus “jatna- 
grūdintas”, atseit, gaus aplygi
nimą maisto ar ko kito pavida
le.

Labai galimas daiktas, kad 
jei šunes butų* galėję kalbėti, 
tai prpf. Pavlovą jie butų taip 
jau garbinę, kaip komunaciški 
neurastenikai šiandien garbina 
“saulę” Staliną.

Turistai, kaipo propagandos įrankis
1 i irriu ■

Šitų bolševikų technikų paskui pasisavino Mųssolinis 
Italijoje, Hitleris Vokietijoje ir kiti mažesnio kalibro | 
despotai. Ir reikia pasųkytį, kad kai kurie jų mokėjo jų 
pavartoti daug gabiau, Begu bolševikai. Pavyzdžiui, Mu
solinį, rodydamas "fašizmo stebuklus” Amerikos tūris- 
tams, per ilgus metus sugebėjo palaikyti tarp Amerikos 
milionierių nuomonę, kad juodmarškinių “tvarka” esan
ti” labai sėkminga, o naciai 1938 m. taip apsuko galvų 
Lindberghui, kad jisai dar ir šiandien negali atsikvošėti !

Bet naciai, bolševikai ir fašistai įsileidžia į savo ša
lis tiktai tokius žmones iš užsienių, kuriuos jie gali vie
nokiu ar kitokiu būdu “sukontroliuoti" ir pavartoti savd 
propagandai. Bešališkam tyrinėtojui, kritiškai minčiai 
arba kad jr žjniąi, neperėjusiai per totalitarinį koštuvų, 
durys į tas despotijas yra uždarytos. 0 kadgngi diktatu 
riai negali sulaikyti oro bangų, kurios neša žinias iš ra
dio stočių, tai jie padarė baudžiamu nusikaltimu sveti
mų radio pranešimų klausymu.

Kai diktatūros bus sunaikintos, tai šimtai milionų 
žmonių, kurie šiandien yra pavergti, pasijus,^kaip išėję 
iš tamsaus požeminio urvo į dienos šviesų.

STALINO BIOGRAFIJA
Iš okupuotos Lietuvos prane

šama, kad valdžios leidykla iš
leido Stalino biografiją, kurią 
privalo įrigyti visi valdžios tar
nautojai.

Pigu suprasti, kokios rųšies 
yra toji “biografija”. Stalinas, 
žinoma, ten yra keliamas į pa
daugės, garbinamas kaipo “tau
tų vadas“, Lietuvos “išlaisvin
tojas”,

O* tuo tarpu Lietuvos žmo
nėms tikrai butų pravartu susi
pažinti su tikruoju Stalinu, o 
ne tuo, kaip jį vaizduoja, su jo
kiais faktai^ besi skaitydami, vi
sokie šliužai.

Ypačiai įcĮomu butų susipa
žinti su tuo ^taliųo gyvenimo j 
periodu, kada jis Kaukaze juod- 
rankiškomis priemonėmis “ko- 
lektavo” pinigus revoliucijai 
kelti. Apie tą periodą labai įdo
mių faktų- paduoda Essad-Bey 
savo knygoje “Stalinas: fanati
ko karjera”. I ryto atvažiavo ponai Rodavi-

Essad-Bay ’ yra kilęs iš Kau* čia i. Mat, buvome susitarę, kad 
kazo, kurį jis labai gerai pažįs- hdrauge keliausime į “Naujje* 
ta. Medžiagą savo knygai jis nų” pikniką. Pakelyje sustojo 
surinko iš žmonių, kurie paži- me pas ponus Malelus Wauke- 
no Staliną ir “anais laikais” tu- ganė, o iš ten jau kartu trąukė- 
rėjo su juo vienokių ar kitokių me į Chicago.
reikalų. Kai atvykome į pikniko dar

Stalinas, sako J£ssad-ltey, bu*Ižą, tai fen radome jau pusėti- 
vo suorganizavęs nemažą būrį nai žmonių. Aš pirmiausia pa
savo rųšies gengsterių, kurie vi- sileidau ieškoti naujieniečių. 
sai gengsteriškomis priemonė- Sutikau pp. Rypkevičių, Vaiva- 
mis “kolektuOdavo” iš• stambių dą ir kitus. Vėliau turėjau pro* 
biznierių pinigus. Paprastai vi- gos susipažinti su pulkininku 
sai netikėtai biznierius susilauk- K, Grinium, kurį man pristatė 
davo “svečio” Stalino asmeny- Dr. P. Grigaitis. Netrukus pri- 
je. ėjo racimetės J. Gruzdienė, A.

Be didelių ceremonijų Stati- Jocienė ir O. Dokšienė, kurios 
nas atsirekomenduodavęs ir pra susipažino su svečiu.
nešdavęs biznieriui, kad “boe- 
vaja družina” (kovingasis 
rys) iš jo tikisi gauti tam tik
rą sumą pinigų ^evoliucijos rei
kalams.

Po tokio “draugiško” atsilan-

KARAS IR ŽMONIŲ NUSISTATYMAS

liais, o stambus plėšikai yra 
garbinami kaipo valdovai”.

Dabar padarykite savo išva
dą apie “saulę” Staliną, kuris 
pradėjo savo karjerą Kaukaze, 
palyginti, nelabai stambaus 
gengsterio žygiais, o dabar, taip 
sakant, pasiekė čiukuro ir ėmė
plėšti bei pavergti silpnesnes Demokratija arba diktatūra, 
valstybes. __ kas laimės?

Ir kadangi jis dabar pasidarė Tas klausimas šiandien rupi 
tikrai didelio masto gengstens, milijonams Amerikos žmonių, 
tai visokie šliužai kelia jį į pa- jjs yra svarbus ir milijonams' 
dangės ir vadina visų tautų h kitų kraštų gyventojams, 
visų žvėrių vadu, —Auguras Kiekvienas Anglijos nepasisę-

kimas demokratijos šaliniu-' 
---- 4^ kams sukelia daug rūpesčių, 

VnfimnNnCUOIIA daug nusiminimo. Kurie ma- InUnCvrUnUEnUUn žiau patvarus, tai pradeda net J 
,l»jt.Hit,,',,,l,.|lrssrT3 j viso abejoti, ar demokratija1 

įstengs laimėti. Yra ir tokių/ 
kurie įsivaizduoja, kad Hitleris 
yra nenugalimas. Bet tai tik įsi
vaizdavimas.

Faktas yra las, kad Hitleris 
laipsniškai eina silpnyn. Reikia 

Keli doleriai nepamiršti, kad Vokietija šiam 
per dvidešimt

si ji yra daugiau nei 50 metų.
Bet jei ekonomiškai ji yra 

atsilikusi 50 metų, tai savo san
tvarka, savo protiniu lygiu yra 
atsilikusi 500 metų.

Tokio aziatiško despotizmo, 
kokį užkorė Rusijai Stalinas, 
peikia ieškoji tik totorių vieš
patavimo laikais Maskolijoje.

—Stepukas

{VAIRIOS ŽINIOSruAirn Mvsvnnvmr

Kenosha, Wis
.rrr?* .-----

Keiiaujmę į 
pikniku. ~ 
pažįstamų. - 
tinimas. — 
namo fondui. •**- Ką žmo-1 karui rengėsi 
pės Kalbėjo apie pulki metų. O kai Hitleris 1933 me- 

. ninku K, Urinių. tais įsigalėjo, tai prisirengimui ‘
. prie karo buvo naudojami visi Gegužes 25 d. apie 11 vai, f J, , v. . r> j • krašto ištekliai,ryto atvažiavo ponai Rodavi- . .v , .... .1 Hitlerio išpusta milltarizmo 

pūslė atrodo baisi, neįveikiama. 
Bet ji gali bile kuriuo laiku su
bliūkšti. O kai susmuks hitle- 
rizmas, tai tas pats atsitiks ir 
su stalinizmu, nors jis ir turi 

I tūkstančius samdytų agitatorių, 
kurie diena iš dienos mulkina 
nesąmoningus darbininkus ir 
Žada jiems rojų. 

Lietuviai jau pradeda atsipei
kėti. Jei kai kurie komunaciš- 
kos propagandos suklaidinti ir 
palankiai žiurėjo į Maskvą, tai 
dabar jie pradeda įsitikinti, jog 
jie visą laiką buvo apgaudinė
jami. 

Iš Lietuvos gaunami laiškai 
Į kelia į aikštę visą apgaulę Mas
kvos agentų. Jau komunacių 
vadai priversti kalbėti apie čyš- 
čių. Girdi, kentėkite, draugai 
darbininkai! Kai iškentėsite 
čyščiuje, tai tikrai pateksite į 
dangaus, tiksliau sakant, į Sta
lino karalystę. 

Tačiau kurie darbininkai su
geba protauti, tai tikrai mato, 
jog iš to čiščiaus išeities nėra.

Stalino komunizmas išnaiki
no kapitalistus. Tai, rodosi, tu
rėtų būti gerai. 

Bet kas iš to?
Tiesa, kapitalistai liko išnai

kinti, bet tuo pačiu metu ir 
visa liaudis, visi žmonės (išė
mus komisarus) tapo ubagais 
paversti. Dabar liepia kentėti.

“Naujienų” 
Sutinku daug 
-Tikietų pla-

Prašo kareivius pa
silikti kariuomenėje

WASHINGTON, D. €., birž. 
4 d.----- Karo departamentas
patarė vietų komandantams 
kviesti karo tarnybą einančius 
vyrus pasilikti kariuomenėje 
dar porai metų, kai pasibaigs 
vienų metų terminas.

Ypatingai patariama kviesti 
pasilikti tuos* kurie parodo 
pakankamo gabumo ir noro 
tarnauti kariuomenėje.

Mobilizuoti kareiviai priva
lo ištarnauti kariuomenėje 
vienus metus, bet. dalis jų jau 
užsirašė trims metams.

Etiopiečiai likviduo
ja italus

Štai sutinku iš Kenosha po
nus Jakučius, kurie tuoj pa
kvietė prie baro. Ten jau buvo 
kenoshietis Bagdonas su žmo
na, Tipshai iš Chicagos, Kava- 

. liauskai iš Cicero, Rodavičiai) 
kymo biznierius pasirūpindavo Malela ir kiti. pį-ie progos p. 
reikalaujamą sumą sukelti ir a- yl JakutiSj Kenosha biznie- 
pie incidentą užmiršti J*10 rjUS) įteikė man vieną dolerį, 
labiau, kad jisai geiai žinojo, |{afĮ per(juoįjau “Naujienų” na- 

jam mo fondui.
Apie pačią programą ir pra- 

Su tais, kurie drįsdavo pasi- kalbas nerašysiu, kadangi apie 
1 Pas1- tai jau buvo gana plačiai pa- 

Amerikos Lpagyįa, Buvo man tikrai dide- 
juos iš-1 Us. siurprizas sutikti p. Viktorą

jog šiito atveju policija 
nieko negales padėti.

bu-

KAIRAS, Egyptas, oirž. 4 d. 
— Pačių etiopiečių kariuomenė 
vakar išmušė italus iš Debarech 
miestelio. Etiopiečiams 'vadova
vo britų karininkai.

Dabar skaitoma, jog ežerų 
apylinkėse visiškai palaužta ita
lų karo jėga ir daugiau jie ne
galės priešintis. Iš viso tarp 
ežerų britams ir etiopiečiams 
pavyko paimti 17,782 italų ka
reivius nelaisvėn.

Dalis etiopiečių yra pasiry
žusi stoti britų kariuomenėn ir 
padėti jiems tęsti karą.

NAUJI ĮSTATYMAI 
PĘNKTAKOJAMS 

SUTVARKYTI
Neseniai Bobert JJ. Jackson, 

Jungtinių Valstijų generalinis 
prokuroras, pasakė itin įdomią 
kalbą apie tai, kaip 
leidžia savo priešams 

į visokiomis laisvėmis 
pragaištingą darbą,

Tai, pasak p. Ja^cksono, yra 
didelis apsileidimas ir neapdai
rumas. Suteikimas visiškos lais
vės tiems piliečiams, kurie tąją 
laisvę naudoja blogiems tiks
lams, sudaro pavojų pačiai lai* 
svei.

šiandien, pareiškė p. Jaęksop, 
vyriausybė turį ant rankų apie 
0,000 ateivių, kurie yra nusikal
tu prieš įstatymus ir turėtų bū
ti deportuoti. Vienok dėl trans- 
po.rt4cij.os pakrikimo su jais 
nieko negalimu padaryti,

Kai kurie tą nusiimltėljų yra 
kriminalistai. Bet nemaža dali? į 
yra komunistai, kurie visai 
sidrovėdami skelbia, jog 
krašto santvarka turi būti 
gos pagalba pakeista.

Svetimų valstybių agentai ir 
visokie kriminalistai tebėra lai
svi, nes dar nėra Įstatymo, ku
ris numatytų tiems nusikaltę • 
lįams bausmę. Vienok įstatymas 
j$iu rupšjmuas ir netrukus jis 
bus išteistas.

I Taigi, kaip atrodo, visokie 
I komunaeiai, bundistai, fašistai

Amerika 
naudotis 
ir dirbti

no 
šio 
jč-

skųsti, kovingasis būrys 
elgdavo taip, kaip 
gengsteriai. Vadinasi, 
veždavo vieno galo 
(“one way ride”).

Nepaprastai gyvai Essad-Bey 
vaizduoja Tifliso banko apiplė
šimą. į

Stalinas, į kuris Essad-Bey 
tvirtinimu tam plėšimui vado
vavo, buvo apsirengęs “malio- 
riaus” drabužiais; Jis stovėjo 
aikštėje su {viedruku ir šepetu
ku rankoje. Kai pasirodė veži
mas sų pinigais ir raitelių sar
gybos būrys, staiga Stalinas da
vė kažkokį ženklą. Pasigirdo 
bombų sprogimas. Aikštėje kilo 
.didžiausias ^umišimas.

To sumišimo sūkuryje, kaip 
vandenyje, dingo į banką veža
mi pinigai, Dingo ir jekspropria* 
toriai, Aikštėje ir gatvėse matė
si tik lavoųai ir kraujas: už
muštų buvo apie .50.

Nusikaltėliai paspruko. Išplės 
Š,ti pinigai kažkokiu budu ąfsL 
dūrė Paryžiuje, kur L.itvinovąs 
turėjo nemalonumų su praijen- 
zų policija, kai pas jį buvo sų* 
rastas 1,000 rublių naujutis 
banknotas.

Iš serijos numerio buvo nu* 
statyta, kad las banknotas ate 
keliavo iš Tjifliso...

Tokių tdi smulkmenų ir 
menkniekių paduoda Ęssad-ltey 
savo knygoje ‘‘Stalinas, f a na ti
ko karjera”. Nėra abejonės, kad 
tų bddingų “menkniekių” val
džios tarnautojai pasiges LięUu 
voje išleistoje Stalino biografi
joje.

O tuo (arpu tos smulkmėmis 
yra labai reikšmingos.

Pasakojama, kad senovėje

raidui” Bražinską, su kuriuo nebuvau 
matęsis per paskutinius 22 me
tus. Daug per tą laiką visko at
sitiko, daug visokių prisimini
mų.

Kur pasisuksi, visur pažįsta
mi: štai p. Navickis iš Cicero, 
K. Gira, Ig. Karčauskas su šei
ma iš Kenosha. Vėliau sutikau 
ponus Augustus, p-ią Gugienę, 
p-lę Mikužiutę, Dr. Montvidą, 
ponus Millerius, p. A. Ambrose 
ir susipažinau su p. Poška, 
“Jaunimo” redaktorium.

Įteikiau p. Ambrose dvi kny
gutes išparduotų tikietų su pi
nigais. Tikėdamas daugiau par
duoti, paėmiau naują, štai su
tikau p. G. Šarkuną, kuris, taip 
sakant, visą knygutę “uzamu” 
už trįs dolerius nupirko, o li- 
kietųs rącinietėms Jocienei, 
Gruzdietei ir Dokšienei užrašė. 
Pagal įsakymą išrašiau tikic- 
tus, o pąskui nuėjau naujos 
knygutės pasiimti. Tuo tarpu 
Žiuriu, kad p. Rodavįčius 
mimęs ieško ir rag na 
grįžti, Vargais negalais 
kau nuo draugų. Liepos 
sį, jei tik -buriu sveikas,
į Naujienų pikniką atvyksiu į r 
su visąijs savo prieteliais pasi* 
linksminsiu.

Beje, vos nepamiršau suini* 
nė.ti, ki^d du' geri Kenosha biz
nieriai, VI. Schlgger ir J. Riš
kus, įteikę mgn $2, kad nuves
čiau “Naujienų” namo fondui. 
Jię laiko užeigą adresu 5Q0J — 
24tH Ąve. Tai draugiški; snia- 
gųs ir malonus žmonės.

Pagaliau sumaliau pasisver
ti, žmogelis apčiupinėjo mane

ten visko yra, tik reikia mokėti 
tais gamtos turtais naudotis. 
Bet Stalinas nesugeba kraštą 
sutvarkyti taip, kad butų gali
ma tais turtais naudotis.
Prieš kiek laiko pats vadas Sta
linas prisipažino, kad Rusija 
ekonomiškai yra apie 50 metų 
atsilikusi.

Greičiausiai tas skaičius yra 
žymiai sumažintas, — atsiliku-

— Prancūzų prekybos laivus 
vokiečiai naudoja kariuomenei 
transportuoti. Dalis prancūzų 
prekybos laivyno jau randasi 
Konstancoj, Rumunijoj, paruo
šta kariuomenei pervežti.

— Anglijos vyriausybė pa
skyrė savo ministerį Gerald 
Campbell vyriausiuoju infor
macijos atstovu Amerikoj. 
Campbell apsigyvens New Yor- 
ke ir teiks visą informaciją 
apie padėtį britų imperijoj.

— Japonų laikraščiai reika 
Jauja, kad užsienio ministeris 
Matsuoka nesi fotografuotų su 
pypke, nes tai esą blogai vei
kia japonų jaunimą, pratina jį 
prie rūkymo.

vis 
namo 
slra- 

mėner 
ir vėl

400-tai Gauna 
Diplomus

Illinois Universitetas šįvakar 
Civic Operoj įteiks diplomus 
4I)0*tams studentų, kurie bai
gė medicinos, dentisterijos ir 
vaistininkų mokslus.

Champrign, III., kur yra uni
versiteto. centras, diplomus pir
madienį gaus 2,300 kitų stu
dentų, baigusių rr.oks'u/.

l. ^U. ..............U|II»«II.| ■■■■.................................................. .

Pagaliau šiaip taip išsirengė* 
me ir apleidome daržą. Wauke- 
gane buvome 9:30 vai. vakaro 
o už pusės valandos pasiekėme 
ir Kenosha,

Baigdamas noriu pasidalinti 
tuo, ką girdėjau iš žmonių apie 
pulkininką K. Grinių, Štai kai* 
basi būrelis moterų. Žinote, sa
ko viena, o juk pulkininkas 
Grinius labai gražiai apie Lie
tuvą nukalbėjo. Jis butų gera; 
Lietuvos prezidentas.

Tai ne Smetona, sako 1 Ui 
moteriškė. Jei Lietuva kada at
gaus nepriklausomybę. tai 
žmonės turės jį prezidentu 
rinkti,

Štai kalbasi kitas būrelis vy
rų ir moterų. Tai tikrai mate
lius vyras, sako vienas žmo
gus, Nors jis ir mokytas ir pul
kininkas, bet jokio pariputhno, 
jokios puikybės. Visai papras
tas, su visais maloniai pasikal
ba.

O Smetona...
Jis bijo pasirodyti taq> mu

sų, — kažkas nutraukė pradė
tą sakinį. •—C. K. Braze.

Alinės Turės Užsi
daryti 1-ihą Naktį

Valstijos tegislatura priėmė 
Įstatymą, kuris leidžia alinėms 
valstijoje daryti biznį tiktai iki 
1-mos nakties, ne vėliau. Jos 
turės būti uždarytos nuo 1-mos 
nakties iki 7-tos ryto papras
tomis dienomis, ir nuo 1 iki 
1 po pietų sekmadieniais.

ir kitokie penktakojai nelruĮ^is^buvo teisiamas vienas plėšikas,
■■ ‘^ lįųris .teisėjųf pasakė štai kokį ir parake, fcąd 6vmą$ ĮL45 

išmintingą dalyką: “Smulkus svarus. Bet vargšas ir
plėšikai yra teikPDri mirikalte- tyrėj o bausmę ^umpkęti.

nebegales ęlgtįs taip, kaip anoji 
deglė, kurį prisirijusi .gilių ėmė 
ąžuolo šaknis rąųstį.

9 Prie 79th ir Prairie avenue 
plėšikai 
gaiš ir 
smith, 
ąvęnue, 
mai.

atėmė $750,000 pifli- 
čekteis »ųo Lee Gotd- 
5939 South Ellzabeth 
kolektoriaus vaistų fir-
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Alekfgnder Jakovlev

ankstybas žiedas
(Tęsinys)

VIII
—“Ką gi, viskas baigiasi. 

Dar keturios pamokos ir su
diev, drauge Ksenia! Programa 
veik užbaigta. Ji jau mokėjo, 
gerai mokėjo kas buvo reika
linga. Nors ir tuštoka, bet at
mintį ji turi puikią, reikia pri
pažinti.

—Žinote, aš menkutę san
trauką paruošiau.

Ji kukliai iš portfelio išėmė 
prirašytą lapą.

—Santrauką? Puiku. Labai 
pagelbės.

Ji jam padavė lapą. Taraso- 
vas sudrebėjo.

—Jus pati tai rašėte?
—Kaip tai?
—rNa taip, asmeniškai? Ir 

jūsų braižas?
>—Aišku, Ką gi, galvojate, jog 

rašyti nemoku?
Ji erzinančiai nusijuokė. Ta

raso vas žiurėjo į lapą tai pri
sikišdamas, tai atitolindamas 
nuo akių. Santrauka buvo pa
rašyta smulkiu, aiškiu, švariu 
moterišku braižu. “Kas gi tai? 
Braižas, braižas!”

Jis buvo tiek susijaudinęs, 
jog dargi neįstengė suprasti ką 
skaito.

—Aš šiandien nuvargęs, Pa
likite santrauką man ir atei
nantį kartą mes smulkiau pa
kalbėsime,

Ji sutiko. Atsisveikindama ji 
tarė:

—Tamsta šiandien vėl keis
tas, Tur būt smarkiai nuvargs
ta te? Tiesa?

Jis jai nieko neatsakė, tik 
bejėgiai nusišypsojo. Jis ją pa
lydėjo iki jšeinanmųjų durų, 
ramiai jas uždarė ir šoko at
gal į kambarį, pastvėrė knygą, 
kur gulėjo laiškas, “jos laiš
kas*’ ir nusikvatojo. “Kokia 
kvailystė”, . . . . ; j. .

— Ir patikėjau!.. Padirbta 
apgaulė, biaurus juokas. Kas 
padarė? Kazačenko! Ot, pra
keiktas gudrus “chocholas”!

Jis pyko ir kartu juokėsi. 
Laikydamas rankoje santrauką, 
ir laišką, jis ilgai sėdėjo ant 
lovos, lingavo galva ir šypso
josi... “Kokiu kvailiu buvau, 
patikėjęs”...

Jis įsivaizdavo kaip jį apga
vęs iš jo puokėsi Kazačenko ir 
pagrūmojęs kumščiu į duris

tarė garsiai:
—Pajauk, fu!
Parėjo Kazančenko ir vos tik 

veidu nusigrįžo prie sienos, kad 
nusivilktų paltą, Tąrasovas 
puolė ant jo, pagriebė jį už at
lapų, stuktelėjo vieną, antrą 
kartą ir parmušė ant lovos.

Kazačenko akyse sublizgėjo 
baimė.

—Ė. ar pabludai?
—Šunuodegi! Niekše!
—Kas tau? Jš proto pradėjai 

eiti?
—Kas šį laišką rašė? Tu? 

Tu!
Kazačenko tuojau viską su

prato, ir nuduodamas nesu
prantantį, išplėtė akis.

—Koks laiškas? Aš jokio 
laiško nerašiau.

—O šitas?
Tarasovas pakišo “jos laiš

ką” į pačią Kazačenko panosę.
—O šitą, kas rašė?
Kazačenko nusikvatojo, pa

skui jį ir Tarasovas.
-—Ką? Ot buvo juoko! — gy

rėsi Kazačenko. — 0 tu, kvai
ly, patikėjai? Cho-cho-cho!

Tarasovas norėjo prisipažin
ti kaip jis iš tiesų patikėjo laiš
ku, ėjo iš proto, buvo pasiruo
šęs viskam, bet susigriebė.

—Ot kast
Jiedu liovėsi juokęsi. Tara

sovas piktai užklausė:
—O visgi tu man pasakyk, 

bet teisingai, kodėl tu mane 
apgavai?

Kazačenko susimąstęs pešio
jo ūsą.

—Nepatinka,
—Nepatinka man vargšų 

studentų meilė. Vėliau vaikš
čiosi elgetaudamas; “Draugai, 
pagelbėk i te, kas kiek galite, 
mano žmona turi abortą dary
tis. “Arba, — dar biauriau, ji 
pati eis sakydama: “Mane vy
ras, Volodė Tafasoyas, pametė; 
sušelpkite, draugai, abortui”. 
Tfu!

Tarasovas pažiurėjo nusi
gandęs į draugą ir suriko:

—Ką tu čia loji, balvone?
—Tai, ką ir girdi. O tu apie 

tai pagalvojai? Pats beabejo 
matei, vaikščioja koridoriais ir 
elgetauja, kad sukaltų trisde
šimt rublių daktarui užmokėti. 
Ar gražu?

“Taip, taip... šitaip būna! —■ 
Jis susigėdęs nusigręžė,

T----- —>-------- -

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORT$MOUTH 9022 
POCAHONTAS Mine Rijo 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

No, 2834—Megztos servetkelės.
—— — —* »”■* •—» •***

I NAUJIENOS NE8P1JECRAFT DŽPT., No. 2834 |

| So. IloUUd SU Cbloafo, IU. |

| eta iaedu 10 centų tr prašau atsiųsti »aų Pavyzdi Up, ™------- |

I Vardas ir pavarė*...... .  ,.-.r---------------------------------- --------------- '■------------- |

t Adresas.............. ................ ................... -.—r ,------------- ----- ---------------»—v—r—r—« |

I Miestas ir valstiją,--------------------------------------------------------------- ~---------v-m*------------1
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IX
—Ir tave kvietė. Gal eisi?
Kazačenko neryžtingai patą- 

sė ūsą.
—Nežinau. Gal ir eisime.
—Einame... Aš prašau.
Dainuodami abudu linksmi 

ir patenkinti išėjo į gatvę, Žie
ma jau buvo įpusėjus, šalo 
gruodu.

Kazačenko nusismaukė ke
purę ant pakaušio, kaip pady
kėlių dairėsi į praeivius, šypso
josi, dainavę, Išėjo į Arbat, 
pasiėmė vienas kitą po ranka, 
kad butų patogiau pro žmones 
prasigrusti. štai ir skersgatvis, 
kurio jie ieškojo.

—Stok.
—O ko stovėti? — tarė bo

su Kazačenko, — už stovėjimą 
niekas nemoka.

Ir spustelėjo smarkiai skam
bučio knypke'į.

Linksmųjų balsai, dainos, 
mandolinos stygų garsai ver
žėsi pro praviras duris. Prieš
kambaryje ant gembių paltų 
ir šinelių krūvos. Kambario 
kampe dargi ant grindų su
krauta krūva.

—Jau dainuoja? tarė Kaza
čenko ir mirktelėjo akimi.

Glostydami delninis plaukus 
draugai žengė į kitą kambarį. 
Ksenia juodu prie durų sutiko. 
Tarasovui pasirodė, jog ji nu
džiugo, paspaudė jam tvirtai ir 
ilgai .ranką, Viduryje kamba
rio aukštai juodas studentas 
skėtriodamas rankomis daina
vo:

Užsirašiau aš į būrį.
Patenkintas esu.
Iš visų pusių jauni veidai 

juokdamiesi į jį žiurėjo. Stu
dentas laisvai mostelėjo ran
komis ir visi choru uždainavo:

Gerve, gervele,
Gervele j&unuoji.
Ir garsiau už visus, koja 

trepteldamas, dainavo Kazačen
ko, Į jį visi greitai atkreipė dė
mesį ir pagyrė: tai buvo gali
ma pastebėti besijuokiančiuose 
veiduose. Ksenia paėmė Tara- 
sęvą už rankos, nuvedė į kitą 
kambarį, kur viduryje buvo di
delis stalas apstatytas tuščiais, 
nedagertais stiklais, virė virdLi
lis. Ji pati jam įpylė arbatos, 
paėmė buterbrodus su dešra ir 
kažkodėl šis malonus patarna
vimas taip jį sujaudino, jog 
nors imk, pulk čia pat ant ke
lių ir prisipažink meilėje.

Dainos ir balsų griausmas 
plaukė iš antrojo kambario.. 
Ksenia sėdėjo priešais Taraso- 
vą, žiurėjo jam į veidą ir kal
bėjo:

—Aš galvojau, jog neateisi
te. Taip vėlai.

Tarasovas gėrė tylėdamas ir 
susikaupęs; menkas prakaitas 
vilgė kaktą, Ksenia jam čia ro
dėsi daug aukštesnio ūgio, r m- 
tesnė ir savistovi. Jiedu vėl Įėjo 
į salę,

Ksenia ir Tarasovas sėdėjo 
ant lango, kertėje, šalia vienas 
kilo, Ji apsigaubė pečius ska
rele, Abudu tylėjo, klausėsi dai
nų, retkarčiais, kuomet Kaza
čenko šokdavo, dirsteldavo vie
nas į kitą, juokdavosi. Muzi
kantai jš antrojo kambario 
neįėjo į šitą. Kažkeno pasi
šiaušę plaukai ir pečiai atsky
rė Tarasovą ir Ksenią nuo Ka
začenko, nuo pasaul’o, nuo sve
timų akių. Buvo ankšta. Dai
navo choru, pritariant gita- 
oms ir mandolinoms, ukral- 
i iečių dainą apie kaimą ir ap e 
kalną ir apie “žalią spragoj 
Jų yra kalne.

Ir norėjosi kažkeno glamo
nėjimų. Tarasovas paeini gc<. 
ne ranka Ksenes ranką įr pu 
glostė. JI skubiai pažvelgė Į 
jį pro pečius ir nusisuko, Bef 
rankos neatėmė. Jis imsilenk£- 
prie jos ausies ir jaudindama
sis sužnibždėjo:

—Aš jus mylių?
Jis pamatė, kaip užsidegė 

jos ausys bei skruostai, ir 
smarkiai paspaudė jos ranką

(Finalas)

Hemkite tuos. Kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

.uaUjiEN Ų-ACME Teleptioto
Fred Pcrry (dešinėj), garsusis anglų tenisistas, 

sveikinasi su Diek Skeen, po to, kai jis ' nugalėjo 
Skeen .už Amerikos profesinio teniso čampionatą.

Džiaugiasi Didž.
Britanijos Darbi
ninką Nusistatymu

■■ ‘ —?-------:—■r

Chicagos Unijistai Sveikina 
Darbo Partijos Pasiryžimą Ko

voti Hitlerį “Iki Galo”
Keletą dienų atgal žinios iš 

Anglijos pranešė, kad Didžio
sios Britanijos Darbo Partijos 
konferencijoje darbininkų at
stovai 128 prieš 1 pasisakė už 
kovojimą Hitlerio to], kol jis 
bus sumuštas. t(

Tas Anglijos darbo žmonių 
nusistatymas papūtė kaip gai

vinantis vejas per Chicagos 
unijistų eiles, kurių tarpe aiš
kios pozicijos karo klausimu 
nėra.

Ir CIO Ir AFL Lyderiai
John Doherty, CK) Plieno 

darbininkų lyderis, John Fitz- 
patriek, Chicagos Darbo Fede
racijos vadas, Morris Bialis, 
International Ladies Garmant 
vice prezidentas, ir visa eilė ki 
tų unijų lyderių pareiškė dide
lį pasitenkinimą Darbo partijos 
užimta pozicija.

Net komunistuojantis Gran; 
Oakes, CIO ūkio mašmų unijos 
viršininkas, pareiškė, kad “An
glijos darbo žmonės neduos 
progos turtuoliams ir atžaga-

DienaJšDienos]
Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(CHICAGOJE)
Roman Juris, 20, su Sophie

Kuksta, 22
Stanley Ę. Šimkus, 22, su

Lotfie Mae Hughes, 23
Edward A. Rohder, 21, su

Agatha Kasmal, 20

Reikalauja
Perskirti

Marion Žilinskas niuo VRtor 
Žilinskas

Anna Romashko nuo John 
Romashko

Antoinette Kavaliauskas nuo 
Raymond Kavaliauskas

Gauna
Perski ras

Leoną King nuo Leo King,

GIMIMAI
CHICAGOJE

LUKĘSH, Domia M,, 1520
South Michigan avenue, gimė 
gegužės 23; tėvai: Frank ir 
Hijda.
* ■ f<HW7.'rFri'

reiviams Hitleriui pataikauti ir 
jam vėl parsiduoti. “Anglijos 
darbininkai šio karo nepradėjo, 
bet jie kovos iki galo ir dar
bininkai, o ne ‘Vokietijos ar 
Anglijos imperialistai’ rašys at
einančią taiką”.

ŠEŠTADIENIS
Birželio 7-ta 

YRA

Krautuvės Valandos Šeštadieni 
9:30 ryto iki 6 vak.

* \ •

VISOS JUMS ASMENIŠKAI, 
JŪSŲ NAMUI, JŪSŲ ŠEIMAI

MILŽINIŠKOS SUTAUPĄS
Per Visą Krautuvę!

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 JV. RooseveK Rd., Aųstin UT5

Ręmkite Lietuvišką 
Žyduką,

NATHAN KANTER ‘
MUTUAL LfQUOR 
CO,—VVHOLESALE 
4707 S. Hajsted St 
Tel. Foulevard 0014

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom fornjčius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. 
Vežam j farmas ir kitus mies
tus. žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom an
glis 1 visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St
Saukit Tel. VICTORV ««««

• FOTOGRAFAS 
CONRAD 

FOTOGRAFAS 
Studija įrengta pir
mos rųšięs su - mo- 
derjiiškpmis u ž 1 * i- 
.doinis ir Hollywood 
Šviesomis, Darbas 
garantuotas.

420 W. 63rd St 
T<H. EW. m3^&40

KAINA 15 CENTŲ
Dk ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti p«s 
(jui& Siųskite savo orderiu*:
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Bomba Prie C. L 0 
Rastinės Melrose 
Parke

Gamins Sunkius
Kulkosvaidžius

DUOMENS APIE JAUNIMO PIKNIKĄ i
j mus, galiau viską sumetė gur- 
«ban, ir niitarė nieko nedaryti.KAS: šeštas metinis “Jaunimo” laikraščio šartibūrys

VAKAR CHICAGOJE

Padarė $500 Nuostolių
MELROSE PARK. — Vakar 

anksti rytą nežinomo žmogaus 
padėta dinamito bomba apgrio
vė CIO Auto Workers unijos 
raštinę, adresu 2'110 W. Lake 
Street.

Sprogimo metu viduj nieko 
nebuvo, todėl bomba nieko ne- 
sužeidė. Ret apgriovė tarpdurį 
ir išnešė kelis artimų namų 
langus. Nuostoliai siekia apie 
$500.

Raštinę turi užėmęs 
kalas, atstovaujantis 
Malleable and Steel 
Co., darbininkus.

Arsenale Daug Lietuvių
ROCK ISLAND, III. — Roek 

Island arsenalas, kur dirba daug 
lietuvių, ir kur armija gami
na visokios rųšies ginklus ir 
amuniciją, netrukus pradės ga
minti ir sunkios rųšies kulkos
vaidžius.

Dabar arsenale dirba 8,700 
darbininkų, bet visą laiką jų 
skaičių didina.

KADA: Ateinantį sekmadienį, birželio 8 dlenį. Pradžiai

CIO lo- 
National
Casings

Žuvo Labai Keistoj 
Nelaimėj

Autorizavo
Dividendą

SPRINGFIELD, III. — Au- 
ditorius Lueder autorizavo State 
Bank of Cherry,' Cherry mie
stelyje, išmokėti depozitoriams 
15% dividendą, siekiantį $10,-

11 vai. ryto.
KUR: Sunset Parke, 135th street ir Archer avenue.
PROGRAMA:, Prasidės anksti po pietų. Joje bus sporto 

(beisbolo lošimai, koncertinė dalis, masinis publi
kos dainavimas, tradicinis “Jaunimo” lietuviškasis 
laužas, žaidimai, etc. etc. Svarbiausia dalis bus Į- 
SPUDINGAS LIETUVOS NELAISVĖN PATE
KIMO liūdnųjų metinių paminėjimas.

KAS DALYVAUS: Visi geros valios lietuviai, kurie nori 
prisidėti prie demonstracijos prieš Lietuvos smau- 
gikus. “Jaunimas” kviečia visus, senus ir jaunus. 
Ypač pageidauja, kad tėvai atsivežtų savo jaunuo
sius šeimos narius.

Sužeidė Kelis 
Darbininkus 
Susikirtime

9 Miestui daromi pasiūlymai 
perimti istorišką Auditorium 
salę, prie Congress ir Wabash, 
kurios savininkai paskelbė, kad 
negali pelningai operuoti ir sa- 
ę uždarys, jeigu negaus pagal
bos.

Streikas Auburne, Ind.
AUBURN, Ind. — Keli dar

bininkai buvo sužeisti, kai apie 
50 darbininkų būrys bandė įei
ti dirbti į Auburn Rubber 
Works dirbtuvę, kur CIO Rub- 
ber Workers unija turi paskel
busi streiką.

“Tvarkai” palaikyti Indianos

O Miesto valdyba atėmė lais
nius Bench alinei, adresu 115 
North Clark street.

® Už pabėgimą iš armijos 
tarnybos Fort Shclby, La., bu
vo suimtas 23 metų kareivis, 
Edvvard Carlson. Jis sako, at
vykęs į Oak Parką savo mer-

gubernatorius Schricker atsiun- aP^an^yti bet rado, kad

DETROIT, Mich. — Vidur- 
miestyje susikūlė automobiliai. 
Susidūrimas buvo toks smar
kus, kad iš vieno automobilio 
buvo išmestas vairuotojas, Ir- 
ving Goldstein. Jis atsimušė į 
šaligatviu einančią merginą, ją 
parmušė ir sunkiai sužeidė, po 
to nukrito atgal į gatvę ir žu
vo po savo automobilio ratais.

Antrą automobilį vairavo po- 
licistas James Harmon.

000.
Tai 

kurių 
kad duoti progą bankui 
daryti.

atstovauja dalį pinigų, 
depozitoriai atsižadėjo, 

alsi-

“Valdininkai
Neturi Teisės
Streikuoti”

Įvedė Naujus 
Draiverių Laisnius 
Wisconsine

Gavo Aviacijos 
Stipendiją

GRANITE’ČITyT III. — Jau
na vietos mergina,’ Mildred Sa- 
vage, gavo aviacijos stipendiją 
vietos CAA mokykloj. Bus mo
kinama skraidyt Lakeside aero
drome.

LANSING, Mich. — Michi- 
gano civilės tarnybos kom’sija 
pravedė patvarkymą, kad vals
tijos darbininkai-valdininkai 
neturi teisės streikuoti. Darbi
ninkai, kurie įeina po civilės 
tarnybos aktu, bus prašalinti, 
jeigu “per dvi dienas nerapor
tuos darban”.

Visi turi išsiimti juos iki lap
kričio 1;

MADISON, 
turą priėmė 
Heil pasirašė 
įveda naujus
bilių vairuotojams.

Visi vairuotojai juos turi įsi
gyti pi 
kainuos 
na m.

kaįnuos 25c
Wis. — Legisla-

įstatymą, kuris 
laisnius automo-

Į streiką rengiasi eiti Michi- 
gano gėrimų kontrolės depar
tamento tarnautojai. Jie reika
lauja didesnių algų ir sąlygų 
pagerinimo.

po 25 centus kiekvie-

$1 naujiems 
vairuotojai, kurie lais-

v

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Sfafjn jf. Ciiiiritus
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO JSTAlGA

DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Tel. YARDS 1741-1742 

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

Telefonas LAFAYETTE 0727 
~ ; KOPLYČIOS VISOSE uyikal CHICAGOS DALYSE

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

Su POVILU ŠALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktj

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

YARds 1138
YARds 1139

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

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

J. LIULEVICIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

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

I. J. ZOLP
Phone YARds 07811646 West 46th Street

Kaltina Dviejų 
Moterų Nužudymu

Nauji
nių neturėjo, dabar turės užsi- 

$1, ir laikyti kaip svei- 
taip vairavimo

mokėti 
kalos, 
mus.

kvoli-

WATSEKA, III. — 55 metui 
ūkininkas Robert B. Fiester iš 
Wo6dland yra traukiamas l<ri- 
minalėn atsakomybėn. Proku
roras jį kaltina nužudymu savo 
26 metų giminaitės, Ryalene 
Hinkle, ir 25 metų Lowell Gray. 
Pastaroji buvo jo mylimoji.

Laidotuves, Ir Jas 
Karas Paliečia

PEORIA, III. — Illinois val
stijos laidotuvių direktoriai, su
važiavę čia metiniam pasitari
mui, gavo pranešimą, kad dėl 
ginklų gamybos greitai gali pri
trukti cinko ir vario grabams. 
Ateityje visi grabai bus daro
mi turbut iš medžio (pušies), 
ir naujai išrandomų “plastic” 
medžiagų.

Streikuos Rock- 
fordo Vandens 
Darbininkai

ROCKFORD, III. — AFL uni- 
ja šaukia į streiką Rockfordo 
vandens departamento ir kana
lizacijos darbininkus. Jie pro
testuos prieš pašalinimą, keturių 
unijistų. Unija sako, kad ma
joras Bloom pašalintųjų vieton 
įstatė keturis politinius sėb 
rus.

NYA Steigs Siuvyk 
lą Waukegane

NYA, valdžiois įstaiga jau
niems žmonėms šelpti, sako, 
kad netrukus Waukegane įsteigs 
siuvyklą, kur mokins jaunus 
amatininkus siųti, taipgi ga 
mins rubus pašalpos adminis
tracijai ir labdaringoms įstai
goms.

įvedė Laisnius 
Dviračiams

šiameMONMOUTH, III. — 
mieste ne vien automobiliai, 
bet ir dviračiai dabar turi tu
rėti laisnius. Jie kainuoja po 
25c., metams.

Likvidavo Plieno
į ti •

Streiką Detroite
Buvo “Neautorizuotas”

DETROIT, Mich. — Po 
valandų streiko t į darbą grįžo 
apie 8,000 dailininkų Great 
Lakęs plieno dirbtuvėse. - CIO 
unija, kuri darbininkams vado
vavo, apšaukė streiką neauto
rizuotu, ir atsisakė priimti at
sakomybę už jį.'

Darbininkai grįžo dirbti, ga
vę valdžios užtikrinimą, kad 
jie gaus tokią pat sutartį, ko
kias turi darbininkai kitose 
plieno dirbtuvėse.

Civilizacija Galiau 
Pasiekė Ir 
Tamaroa!
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• Gaisras sunaikino garsų 
Chicagos viešbutį, Hotel Calu- 
met, ad. 1237 E. 75th street. 
kuris buvo plačiai naudojamas 
189^ metų parodos metu.

• Valstijos aukščiausias tei
smas gavo rekomendaciją at
imti teisę praktikuoti advoka
tui Isaac K. Goodman’ui. Ji
sai buto išsikolektavo $LU,000 
atlyginimo foreclosure byloje už 
$18,900 morgičių.

Žuvo Po
Traukiniu

ji jau vedusi. Tas “jį tiek pa
kirto, kad jam nebebuvo svar- 

! bu kas su juo atsitiks. Dabar
• Klijentai valgykloje ties sėdi belangėj, Fort Sheridane. 

1031 Wilson avenue, net nesu- j 
stojo valgyti, kai tylus 
daris įslinko vidun ir 
$75 nuo kasierės Miss 
Jensen. Ji neturėjo progos šauk
tis pagalbos, nes piktadaris bu
vo per vikrus.

te valstijos policiją.

pikta- 
atemė 
Hazel

o Zenith radio kompanija 
skelbia, kad per 
baigiant balandžio 
$1,236,438 gryno 
$500,000 daugiau
tam 12 mėnesių periode.

Prie 71-mos ir Stony Island 
Illinois Central traukinys už
mušė apysenį chicagietį. Atro
do apie 65 metų amžiaus. Pa
vardė nežinoma, bet policija 
spėja, kad užmuštasis buvo 
Carl Carlson, nuo 4548 Drexel 
bulvaras.

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT

LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
3

cj-TAMAROA, Iii. — Taip, 
vilizacija galiam pasiekė šį Illi
nois valstijos užkąmpį! Po 24 
metų miestelis galiau susilau
kė kinoteatro. Jis rodo filmus 
— nesakysim, kad vėliausius, 
bet visgi filmus,-ir gyventojams 
ši 20-to amžiaus naujienybė 
bai patinka.

Manteno Bankas
Mokės Dividendą

la-

MANTENO, III. ■— Manteno 
State Bankas netrukus išmokės 
depozitoriams 5.25% dividendą, 
siekiantį $6,725.00. Tai yra de
šimtas ir paskutinis dividen
das.

Depozitpriai viso bus atgavę 
62.75 centų nuo dolerio.

Nebekels Mokesčių
Sistemos Valstijoj

- /

NarSPRINGFIELD, III.
jai Green’o administracijai per
ėmus valstijos vaitą, specialė 
komisija buvo paskirta pertvar
kyti Illinois mokesčių sistemą, 
ypač mokesčių reikalą Chica- 
goj.

GLASSES

AKINIAI
Teisingai Prirenkame 

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

minavimas dykai.
AKINIŲ KAINOS:

FULL VIEW QE

Bifocals—Biskį Daugiau.
PAPRASTI AKINIAI Jg

Dykai Didelis Katalogas
JEWELRY • ELEKTRIKINIAI 

ŠALDYTUVAI • NAMAMS 
BALDAI

Jos. F. Budriki
FURNITURE HOUSE 

3409 S. Halsted St.
Del sąžiningo radio pataisymo 

pašaukite
YARDS 3088

Atsiminkite — Krautuvė Su 
Mėlynu Frontu.-

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

dieniais 4:30 vai. vak.

12 mėnesių, 
30, padarė 
pelno, apie 
negu perei-

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

KITI LIETUVIAI PA
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 pagal sutarti. 
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas:

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos:

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

DR. MARKERIS
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

, KITATAUČIAI, ,

nuo

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 poniet. 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Tek: YARDS 4787

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’F
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
yalandos nuo 9 iki 8 vakaro

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J. 
ZTTRRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE

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

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

Tel. HYDE PARK 3395
Dr. Susanna Slakis

Moterų ir Vaikų Ligų Gydytoja 
Dabar priiminės ligonius namuose 

6733 S. Crandon Avė.
Vizitai sulig sutarties 

(išskiriant trečiadienius ir šešta.)

DR. IIERZMAN
TŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 74C4

Dr. Charles Segal
• OFISAS

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

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET 
TeL CALumet 6877

Vai.: nuo 1:00
134 N. LA

Room 2014
Vai.: nuo

3149 SO.
TcL

ALLE STREET 
Tel. STAte 7572 

9:00 iki 11:00 ryto. 
HALSTED STREET 

VTCtory 2479 ‘
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NEBAUDĖ ZAJAUSKO ALINĖS PLĖŠIKUS, 
KITOS ŽINIOS Iš CICERO LIETIMU 

GYVENIMO

Choro Darbuotė

Užsidaro Kelios Alinės — Kelios Atsidarė: 
Susirinkimas, Mirtys —* ■■■■■ ■

CICERO. — Laimingas, ste- Liuosybės svetainėn. Turi kele 
buklingas žmogus yra senas 
vietos biznierius, Frank Zajau
skas, 1444 S. 51 Avė. Užlaiko 
alinę su Garden City alum. 
Kostumeriai įvairių tautų atei
na net už kelių blokų. Mat, 
gauna gerą mierą alaus, o 
karštam ore tas ne pro šalį. 
Pats p. Zajauskas ir jo žmona 
linksmo budo žmonės. Su vi
sais mandagus, iš šalies žiū
rint jie priešų neturi.
Pasigrobė kelis šimtus dolerių

Choro komisija raportavo. I 
kad pereitas piknikas davė apie 
$50.00 pelno, ir kad dabar ren
giasi prie naktinio pikniko lie 
pos 12 d., J. Leppa darže. Cho
ras, beje, dainuos Kliubo pik
nike, šį sekmadienį. / ,

Baigė Bylą.

Martin Kadzewick
Atsiteisė Ch-gos » 
Liet. Auditorijai

■ .' ■* •■■■’ . U'-

tą svarbių punktų aptarti. Na
riai turėtų skaitlingai susirink
ti. Po susirinkimo bus šalto 
alaus, kurį pristato kliubo na
rys Frank Speecher.

Kliubo piknikas-išvažiavimas 
bus 13 dieną liepos, Liberty 
darže. Komisija darbuojasi — 
platina tikietus, o nariai perka 
ir kitiems parduoda. Tikietas 
10c. Už tai trys šimtai dolerių 
dovanomis. Kas norit tikietų 
įsigyti, atsikreipkite kliubo už- 
eigon, 4932 W. 14th St. Klaus
kite Leo Švėgždos.

Pirmininkas Sholtemanas ra
portavo, kad J. Žukausko byloj 
jau buvo išneštas nuosprendis. 
Iš kitų valdybos narių raportų 
pasirodė, kad finansai yra tvar
koje. per gegužes mėnesį mirė 
tik vienas narys, ir ligonių taip
gi buvo 
skaitąs, 
darytas, 
dėdami 
nike.

Gavo Nuo 1 iki 10 Metų 
Probacijos

P-s J. Rūta, Chicagos Lietu
vių Auditorijos bendrovės pre
zidentas ir salės menadžeris, 
vakar pranešė, kad jau yra lik
viduotas nemalonus piniginis 
įvykis su Martin Z. Kadzewick- 
Kadziausku, buvusiu Auditori
jos vedėju ir sekretorium.

išimtas varantas. Jį areštavo 
prokuroro policija ir patraukė 
į kriminalį teismą.

Kaltinamam ir Bonding kom
panijai prižadėjus . nuostolius 
Auditorijai išlyginti, Kadzewick 
buvo paliuosuotas nuo kalėjimo 
bausmės, bet gavo probaciją 
nuo metų iki dešimts.

CLASSIFIED ADS
PERSONAL

Asmenų Ieško

Ir žinot

plėšikai

ke- 
kas 
dar 
bu

Bet taip nėra. Gerokas laikas 
atgal nakties laiku apie trečią 
valandą p. Zajausko užeigą 
žiauriai apvogė. Pasigrobė 
lėtą šimtų dolerių, 
atsitiko? Tą patį 
saulei nepatekėjus 
vo suimti su visu
jaus griebtasi daryti “taiką”,— 
ir dar su grUtnojimu, bet Za
jauskas ne tokis baukštus. Mat, 
žemaičių kilmės. Sako: “Už vis 
geriausiai visą reikalą išspręs 
teisėjas, o tas teisėjas Julius 
Miner, matyt, siipratlyvas žmo
gus/*

Mirtys
Čia mirčių nestoka. štai pra

eitą šeštadienį pasimirė J. F. 
Kimbarko motina. Gyveno sa
vo nuosavybėj Rhinelander. 
Wisconsine. Laidotuvėms buvo 
parvežta Ciceron ir pašarvota 
A. Petkaus koplyčioj, 1410 S. 
49th Ct. Jonas, sūnūs, turėjo 
rūpintis. Iš tikro tas Jonas tu
ri daug nukentėti. Kas tik ne
atsitinka, vis ant jo pečių. Per 
keletą metų keturios laidotu
vės. Aš ir daugelis kitų reiškia
me gilią užuojautą Mr. & Mrs. 
J. F. K’mbarkams.

mažai. Išmokėjus są- 
susirinkimas buvo už- 
ir visi skirstėsi pasiža- 
pasimatyti Kliubo pik*

Karesp. N. Klimas

Pirkite tose krautuvėse, ku-
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Areštavo, Teisė
Balandžio 3 d., Auditorijos 

viršininkai surado, kad Kadze- 
wick pasisavino apie $1,300 
Auditorijos . pinigų — dali če
kiu, dalį grynais pinigais. Ka- 
dzewickiui per’kelias dienas Au
ditorijoj nepasirodžius,, buvo

Grąžino $1,305.18
Vakar advokatas Albert Fisk, 

77 West Washington Blvd., per
davė p. Rūtai,' kaipo Auditori
jos prezidentui, du čekius, vie
ną nuo American Surety Com- 
pany of New York Bonding 
kompanijos, antrą nuo Kadze- 
wick’o advokato Otto Ptacek’o. 
Pirmas čekis yra už $605.18, 
o antrasis už $700. Tie du če
kiai ir išlygina nuostolius, ku
rie Auditorijai buvo susidarę.

Kadzevvick buvo prašalintas 
iš pareigų kai tik incidentas 
iškilo aikštėn.

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

4400 SO. WASHTENAW AVĖ. 
SULLY’S HALL 

Tel. LAFayette 5954.
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HELP WANTED—•FEMALE
_______

REIKALINGA MERGINA dirbti 
už klerką groserių krautuvėje. Su 
patyrjmu ar be patyrimo. Kreipki
tės 2815 W. 63rd St.

REIKALINGA MOTERIS prie 
lengvo namų darbo ir prižiūrėjimo 
ligonip. Kreipkitės tuojaus.

Tel. REPublic 2853.

MOTERYS DARBUI sausage ca- 
sing dirbtuvėje. Patyrusioms pir
menybė. Kreipkitės 1335 West 47th 
Street.

Medaus Mėnesio Salds Kūdikiu \ Rėunija

metai iki viso 
Penitentiary. 

- vieni metai 
Jau 3 

apylinkėje

amžiaus 
O Frank 
House of 
mėnesiai 
stambiu *•

Sprendimą išnešė sekantį: 
Stanley WisC (Wishne\vsky)-- 
vieni 
Joliet 
Biba
Correction. 
kaip šioje 
vagysčių neatsitinka.

Frank Zajauską čia 
žįsta. Jisai yra geros 
žmogus, priklauso di 
ir jas remia.

Štai naujas klebonas .Albavit 
Čius varde parapijos parašo 
kvietinvąffr •paniką. Zajauskas 
supranta reikalą ir per Garden 
City Brewery gauna statinę 
alaus. Tai didelė auka nuo to
kio menko žmogaus.

visi pa-
širdies

Al ny bizniai
Su š.uo mėnesiu čia užs da

ro keletas 1 lietu v škų uže.gų. 
Bet ir naujų atsidarys. Štai, W. 
Gūdžius, senas t .verno Imy- 
tojus. Kadaise buvo gana pasi
turįs, bet ta nelemia depresija 
skaudžiai sunaikino. Gūdžius 
yra darbštus, sumanus žmogus, 
rankų nenuleido, dirbo,, storo- 
josi ir, štai, šiomis dienomis 
apsipirko gražų namą su biz
nio vieta, 1501 S. 43 Ct. Dabar 
remontuoja ir atdiarys pirmos 
rųšies taverną. Aš linkiu jam 
gerų pasekmių. —D.

Aplankė namus švenčiu proga

$

įky.i kareivų stovyklą 
p For.cst, bet gavau per
ina nevažiuoti dčl didelio

S

CICERO. — Kapų Puošimo 
dienos proga, kuri pripuolė

NAUJIEN Ų-ACME Teleplioiv
Prieš keletą metų turtuolis Washb,ui;p vieną gražią 

salą ties Florida pavedė jaunoms poroms 'medaus mė
nesiams praleisti. Pernai ton salon buvo atvykę Mrs. 
Victor Miceli (kairėj) su savo vyrUi,ir^|f>į.(<jQS^pli Conti 
(dešinėj) su savo jaunikiu. Dabar los dvi ipoters susiti
ko Ne'^v^Yprkc^'abi jau su dukterimis. dy šeinių^ padi- • 
dėjimu džiaugiasi minėtas turtuolis Washburn (vidury)

> . .■ ų no tu

R. Rožės susirinkimas
Prieš pusmetinis susirinki

mas šįvakar, birž. -6 dieną. 
Raudonos Rožės Kliubas šau
kia -savo narius atvirutėmis

Keistučio Kliubas
Ruošiasi Piknikui
Šį Sekmadienį

J*

JUOZAPAS KLOVAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 5 d., 2:20 vai. vak., 
1941 m., sulaukęs 52 m. amž., 
gimęs Šiaulių apskr., Kruo
pių valse., Pleikių kaime.

Amerikoj išgyveno 33 m.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Adelę, 2 sūnūs Paul 
ir Julių, 2 dukteris Aldoną 
ir Josephine, brolį Justiną 
Klovą ir Antaniną Stukas ir 
jų šeimyną, 3 pusbrolius Po
vilą, Vincą ir Praną Leonius, 
pusseserę Pauliną Malinaus
kienę ir švogerį Malinauską, 
Lietuvoj—3 brolius ir vieną 
sesefl. /
Priklausė prie Chicagos Lie

tuvių Draugijos.
Kūnas pašarvotas 1620 N. 

Leavitt St. Laidotuvės įvyks 
pirmadienį, birželio • 9 dieną. 
IŠ namų
į Lietuvių Tautiškas kapines.

Visi a. Juozapo Klovo 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam .paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame- 
Sūnūs, Duktė, BroliŠ, 
iiai ir Pusseserė.

Laid. D:rekt. P. 
Tel. YARDS 1419.

Gavo Daug Stambių Dovanų.
Lietuviai biznieriai gana 

stambiomis aukomis prisideda 
prie Keistučio K iubo pikn ko,

bus nulydėtas

Moteris, 
Pusbtfo-

RicTkas,

; » f*! Jį Gėles Mylintiems 
’ į w U A Vestuvėms. Ban

II DM LaMotu
P* puti u

GĖLININKAS
1180 Archer Avėtlue

Mečys Motuzas 
Grįžo Šventėms 
Iš Armijos

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
darbui, nėra skalbimo. Geras na
mas. . Užaugę. Savas kambarys. Te
lefonas WELlington 8657.

REIKALINGA MERGINA, nese- 
nesnė kai.p 35 metų, namų ruošai, 
taip pat pageidaujanti padėti ta
vernoje dirbti ir ant vietos gyventi.

4548 So. Wentworth Avė.

vių darbininkus paliuosavo, to- j 
kiu budu susidarė trys dienos' 
poilsio — šeštadienis ir sekma
dienis. Ta proga didžiuma ap- 
ieido miestą — važiavo 
kur norėjo. Aš irgi pi.u

Mečys Motuzas. J.sai apsakė tų 
musų naujokų kareivių padėlį. 
Atrodo, jog jiems ten nėra blo
gai. Suprantama, ne namai, ne 
motinos globa. M. Motuzas turi 
viltį už mėnesio kito grįžti ar
čiau prie Chicagos. Tuo labai

tonu saviškius aplai 
ten randasi nemažai.

Sako, stovykloj neblogai
O kaip buvo malonu iš

Juv

HELP WANTĘD-MALE-FEMALE 
Darbinlnkų-Darbininkių Reikia

100 VAIKINŲ IR MERGINŲ
Baigusių High School. Patyrimas 

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

TRIANGLE AGENCY 
25 E. Jackson Blvd.

13 aukštas, Kimball Bldg.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS patyręs kriau- 
Čius. Susižinokite tuojau. 3342 So. 
Halsted St. YARDS 4417.

REIKALINGI ANGLIŲ sėlsmanai 
su trupučiu patyrimo dirbti už algą 
ir komisą. Rašykite 1739 South 
Halsted St., Box No. 2492.

JAUNI VYRAI, 18 iki 25, pri
statyti sempelius. $3.50 dienai. 
Kreipkitės po 5:00 vai. popiet.

417 So. Green St.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

RESTORANAS RENDAI, labai 
gerai įrengtas. 4710 So. Halsted.

RENDON ŠTORAS, tinkamas dėl 
šiaučiaus ar Beauty shop, ar bile 
kokio biznio, štymu šildomas. Pigi 
renda. 748 W. 33rd St. i

vienas susitikti, kuris gavo lei
dimą aplankyti saviškius, jau- 

r v . i •• . dną zmoną.(
1 'Tas- idiinų)gas kareivis buvo

i galės tankiai susitikti.
Dabar, tai dar reikia atsiskir

ti. Be£ ką padarys:, karo tar
nyba viską nugali, naik na ir

i kiek tų gailių ašarų sugeria, 
nekalbant apie kitus brangius 
dalykus. Juk gražiausi, svei
kiausi ir stipriausi vyrai tam 
rengiami.

Argi taip jau bus visados?
D.

SUSIRINKIMAI

EX-ČAMPI JONAIGOLFO TURNYRE

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

PARSIDUODA RESTORANAS 
ir tavernas Stickney miestelyje prie 
Harlem Avė. 125 pėdų nuo Harlem 
Avė. Biznis yra išdirbtas per ilgus 
metus. Parsiduoda dėl ligos, nega
liu dąugiau laikyti, šaukite 12 vai. 
po pietų.

ROSSIES RESTAURANT 
'3921 So. Harlem Avė.

PARSIDUODA GROSERNĖ ir 
delicatessen. Cash biznis, arba į 
mainus ant namo. Adresas: 405 S. 
Kildare Avc., Chicago, III.

berty Grovė darže.
Kaip paa škėjo pereitame 

kliubo susirinkime, J. F. Eudei- 
kis aukojo piknikui net $50.00; 
gėlininkas Loveikis — $10, taip 
gi daugelis kitų prisidėjo ma- 
žesnėniis ar didesnėmis auko
mis.

Visi pikniko darbininkai su
sirinkime buvo prašomi susi
rinkti prie Hollywood svetai
nės, sekmadienį 9 valandą ryto, 
iš kur išvažiuos trekas.

Rezignavo N. Vifšilienė.
Pereitam susirinkime pirmi

ninkavo James Sholtemanas. N. 
Viršilienei pridavus rezignaciją 
iš iždo globėjos vietos, jos vie
ton buvo išrinkta p-lc Aldona

H. Chap'as ncatsJankė, tud jo 
pareigoms buvo pisk’rLa Lucil-

Bižnio komitetas rapbriuod* 
mas ap c pikn ki, bipg prane
šė, kud piacjęu bun .e.a., i.au 
jrem.s naiainis pagerbti 1 b i 

pavyko.
Vajaus komis ja pranešė, kad 

gauna naujų nri ų, ;r kad ne
trukus spaudoje pradės gar in- 
li kiek irir. še narių, ir uų V r- 
dus.

rejo nieko naujo, tik pr luše. 
kati Cicero Namo bendrovė rcn 
gia pikniką, ir pridavė keletą 
knygučių bilietų su prašymu, 
kad Kliubas jas išplatintų.

NAUJIEN Ų-ACME Telephoto
Šis kvartetas buvusių Amerikos golfo čampijonų, dabar Fort Worth_. Texas, 

vyksiančiam 1941 metų turnyre siekia dar kartą atgauti titulą. Iš kairės deši
nėn: Gene Sarazen, 1922 m. ir 1932 m.; Lawson Lillle, 1940 m.; Tommy Armour, 
1927 m.; ir Byron Nelson, 1939 m.

S®?*®..

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJ 
TAUTIŠKO KLIUBO mėn. susirin
kimas vyks penktadienį, birželio 
6 d.,; 7:30 vai. vakaro, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 South 
Halsted St. Sus-mas bus svarbus. 
Visi nariai malonėkite būti. Turė
sime išrinkti darbininkus draugiš
kam išvažiavimui, kuris įvyks 22 
d. birželio Liepos Darže.

—S. Kunevičius, rast.
MORNING STAR KLIUBAS 

rengia draugišką išvažiavimą birže* 
lio 8 d. į Jefferson mišką, prie 
Elston ir Central Avė. Prie upės 
reikia į dešinę pasukti. Kurie gali
te, atvažiuokite, o mes .pavaišinsi
me keptais “šuniukais.”

—Kviečia Komisija.
TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAU

GYSTĖS prieš-pusmetinis susirinki-’ 
hias įvyks sekmad., birželio 8, Chi
cagos Liet. Auditorijoj, 3133 South 
Halsted St., 12 
riai kviečiami 
daug svarbių 
bui aptarti.

REAL ESTATE FOR SALE 
Nai^i-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 & CO.

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 namų pardavimui.

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

ABErdeen 2231

1812 BERNICE. 7 kambarių rezi
dencija. $4,000. Priims 4 arba 5 
kambarius mainais.

WELlington 7495.
val. dienos. Visi 
atsilankyti, nes 
reikalų Dr-stės

na-
yra
la-

Kaulakis, rast.

PARENGIMAI
LIETUVIŲ TAUTINĖ KATALI

KŲ BAŽNYČIA, šeštadienio vaka
re, birželio 7, įvyks šokių pasilinks
minimo vakaras Milda svet., 2-me 
aukšte, 3140 So. Halsted St. Vi
siems bus smagu šokti prie geros 
orkestros. širdingai visus užprašo 
atsilankyti parapijos Komitetas 

—Klebonas Maskoliūnas.

Garsinkitės “N-nose”

BOMBONEŠIS SUDUŽO; ĮTARIAMA SABOTAŽAS

. ’ . j. / . • -r ’ NAUJIENV-ACME Telephotn
Laivyno tarnybinlnkai laive žiuri į sudužusio Consolidated bombonešio B24 likučius San Diego, Cal., 

įlankoj. Keturių įgulos narių n esu raudam a ir manoma, kad jie bus žuvę. Lėktuvas buvo padirbtas Anglijai ir 
visais atžvilgiais išbandytas. Firmos atstovas mano, kad bombonešis patapo sabotažo auka

PARDAVIMUI BUNGALOW, 5 
kambarių, ir katedžius užpakaly, 3 
kambarių. Kaina $5600.00.

3438 West 54th St.

PALIKIMUI IŠLYGINTI parduo
damas') 4 kambarių katedžius, 1426 
W. 15th St. BERkshire 5185.

5 KAMBARIŲ NAMAS, furne- 
sas, garažas. $3,600. Savininkas 3630 
Oleander.

FARMS FOR SALE 
Ūkiaii Pardayiiimi

FARMA CHICAGOJ *
RANDASI PRIE 88-TOS gatvės 

arti Cicero Avė. akrų, 3 kam
barių muro namas. Vištininkas. 
Gera karvėms, vištoms, paršiukams. 
Tikras bargenas. $1,850. Veikite 
greitai, jeigu norite įsigyti Šią far- 
mą Chicagoie. Kreipkitės pas

EDWARD B AKS, 
4472 Archer. 

Virginia 1109.

sotL—rok sale 
loodiiemls—Pardavimui

SU 
25c 

$1.00

JUODŽEMIS MAIŠYTAS 
HUMUS— 1 bušelis ..................
5 bušeliai už -........................
10 bušelių už ...*...... . .........
Perkraustymas pigiai—Anglis 
šiai iš mainų. 

STANLEY GAVCUS
110 So. Ridgeland Ave„ Worth,IU. 

Tel. OAK Lawn 193-J-l

tie-

W«rOLESALK FtlkNITURE 
R^kSndSi Ir

m<»KkDAMAS CASH— 
nt rakandus, sutaupysi nuo 40 
iki 60% Mes pristatoma bile kur. 
Pašaukite ar rašykite dėl daugiau 
informacijų.’ Vien tik nacionaliai 
žinomi daiktai randasi pas mus.

ALIŠAUSKAS. SŪNŪS, 
6343 So. Westem Avė, 

Chicago. UI

uk. ........
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PRISIRENGĘ PRIIMTI TUKSTANCIUS 
“JAUNIMO” PIKNIKE SEKMADIENĮ

Birželio 8 d. — Sunset Parke
Įvyks Masinė Demonstracija Prieš Lietuvos Grobikus

Laikui skubiai trumpėjant 
iki “Jaunimo” pikniko, vakar 
rengimo komitetas užbaigė vi
sus pasiruošimus priimti mil
žinišką minią. Pranešimai iš 
visų Chicagos miesto dal ų pa- 
rodo, kad susidomėjimas tarp 
lietuvių tuo jaunimo išvažia
vimu yra ypatingai didelis ir 
“Jaunimo” pikniko rengėjai sa
ko numatą, kad sekmadienį į 
Sunset Parką suvažiuos tuk>- 
tančiai lietuvių.

Atvyks iš visur
Susidomėjimas persi’iejo iš 

Chicagos r.bų ir į aplin.dn.s 
kolonijas. Pranešimai plaukia 
iš Rockfordo, iš Kenoshos, iš 
VVaukegano, iš Ručine, iš Sliey- 
bogan, iš Gary, iš Indiana Har- 
bor, ir iš daugelio kitų aplin
kinių miestelių, kad grupės lie
tuvių rengiasi vykti į “Jauni
mo” suvažiavimą.

Šiemetiniam piknike rengė
jai L u.Ji dide nio skaičiaus 
ne tik jaunimo, bet ir senimo.

Amžius nesvarbu
“Šiandien visi lietuviai jun

giasi kovon prieš kruvinąjį 
okupantą Lietuvoje ir toj ko
voj amžius nesudaro reikš
mės”, pareiškė vienas “Jauni
mo” štabo narių nurodydamas, 
kad svarbiausiuoju sekmadie
nio pikniko programos punktu 
bus paminėjimas liūdnųjų me
tinių nuo bolševikų įsiveržimo 
Lietuvon ir masinė demonstra
cija prieš ikomunacius, kurie 
išnaudodami šios šalies laisvę 
dirba išdavikišką darbą.

Minėjimo ceremonijoje busi 
pasakyta kelios reikšmingos I 

kalbos. Jas sakys musų jaunie
ji veikėjai, “Jaunimo” redak
torius Juozas Poška ir “Nau
jienų” vietinių žinių skyriaus 
redaktorius Antanas Vaivada.

Ir vėl bus laužas
Kurie dalyvavo pirmykščiuo

se “Jaunimo” piknikuose at
mena kokį gilų įspūdį miniai 
palieka meniškoji programa 
atliekama temstant prie li tu- 
viškojo laužo. (Sekmadienio 
piknike laužas ir vėl bus su
kurtas. /

Daug programos punktų 
prasidės anksti po pietų k. a. 
beisbolo lošimai, įvairus žaidi
mai, rateliai ir t. t. Tradicinis 
visos minios masinis liaud ės 
dainų dainavimas įvyks vaka
rop.

Judėjimas šokių pavilijone 
prasidės 2 vai. p. p. ir tęsis iki 
vėlybos nakties. Paul Eitmonto 
orkestrą šiemet, šalia ameriko
niškųjų šokią, grajys daug lie
tuviškų suktučių, vale;, “No
riu Miego” ir kitų lietuvių mė
giamų šokių. Tą i duos progą ir 
vyresniems daugiau šokių pa
vilijone pasišokti.

Lietuviški valgiai
Virtuvėje dirbs jaunos čia 

gimusios ir augusios lietuvai
tės, bet jos miniai patieks ti
piškus lietuviškus pietus: na
mie daryti k; 1basai su raugin
tais kopūstais.

Sunset Parkas yra vienas iš 
gražiausiųjų lietuviškų išvažia
vimo vietų ir jis dabar, kada 
piknikų sezonas dar vos tik at
sidarė, yra ypatingai puikiam 
stovy. Medžiai visam savo gra-

■' 't:*------------  

žume, žolė švari, neišmindžio
ta.' Bus malonu miesto žmo- 
nėmš praleisti dieną tyram ore, 
Lietuvą primenančio] aplinku
moj. Įžangos į “Jaunimo” pik
niką nebus imama.

Tenai vežkite jaunuosius
“Mes užkviečiame ir laukia

me visų Chicagos lietuvių. Mes 
norime, kad tėčiai ir mamos 
atvažiuotų su mumis dieną 
praleisti ir tuo pačiu “Jauni
mo” darbą paremti. Ypatinga 

| prašome tėvus, kad į “Jauni
mo” pikniką atsivežtų savo 
jaunuosius šeimos narius. Mes 
norime su jais susipažinti ir 
juos į lietuviškąjį darbą įtrauk
ti”, pareiškė “Jaunimo” redak
torius.

Sunset Parkas randasi prie 
135th Street ir Archer aVeiiue.'

Rep. R. 1

“Neoperuojanti” 
Gelžkeliečiai Nori
30-40c Valandai
Reikalauja 70c. Minimum Algi

“Neoperuojančių” gelžkelie- 
čių suvažiavimas Chicagoje nu
tarė kreiptis į ge žkelius su rei
kalavimu pakelti jiems algas 
30-34 centais valandai.

Suvažiavime taipgi nutarė, 
kad minimum alga turi būti 70 
centų valandai, o aukštesnės 
rųšies darbininkai privalo gau
ti iki $1.15.

Paprastieji darbininkai dabar 
gauna tiktai po 36c.

Atstovauja Apie 750,000
Suvažiavime dalyvauja atsto

vai gelžkelių telegrafistų, kler-. 
kų, dirbtuvių darbininkų ir ki
tų darbininkų, kurie tarnauja 
gelžkeliams, bet nedirba trau
kinių operavime.

ŠĮVAKAR MASINIS “VIENINGUMO” 
MITINGAS CHICAGOS STADIONE

Dalyvaus Carl Sandburg, Wendell VVillkie, 
Garsus Dainininkai, Filmų Aktoriai

Majoras Kelly ^paskelbė šian
dieną, birželicįjį $tą, “Chicagos 
Vieningumo Dieną” ir jai pa
minėti, Stadione,i^prie 1800 W. 
Madison Street, įvyksta didžiu
lis masinis mitingas.

Jo tikslas yra demonstraty
viai parodyti x chicagiečių prita 
rimą, nežiūrint; partinių skirtu
mų, Amerikos/vyriausybės pa
stangoms išsaugoti demokrati
ją šioj šalyj>JrAti jos nusi
statymą. neleisti Hitleriui ir ki
tiems diktatoriams pasaulį už
valdyti, taipgi remti jos pastan
gas išvaduoti Lietuvą, Latviją, 
Belgiją, Norvegiją., ir visas ki 
tas mažas šalis, kurias turi v ■ ' okupavę Stalinas, ££ Hitleris su 
javo sėbrais. jį".

Dainuos Mariari- Anderson
z Mitingo vyriausiais kalbėto
jais bus Wendell Willkie, Roo- 
sevelto oponentas pereituose 
rinkimuose, ir gargus Amerikos 
rašytojas, Carl Sandburg.

Programe taipgi dalyvaus vi
ja eilė kitų kalbėtojų, radio ar
tistų, filmų artistų ir daininin
kų. Bus Marian Anderson, Judy 
Garland, Don Ameche, Linda 
Darnell, Gene Morgan ir keli 
kiti garsus filmų ir scenos 
žmonės.

Įžanga Netnokama
Mitingas prasidės lygiai 8 va

landą vakare. Visos vietos ne • 
mokamos, ir visi chicagiečiai 
raginami kuoskaitlingiausia da 
lyvauti. &

Svarbu, kad "'‘kūbdidžiausias 
skaičius lieįuyių "ten susirinktų, 
nes šiose kritiškose valandose 

»svarbu parodyti pasauliui lietu-
_____________ .•* < i'

proga

vių prisirišimą laisvės, demo
kratijos principams, už kuriuos 
Rooseveltas kovoja — už ku
riuos ir “Naujienos” visuomet 
kovojo.

Kiti Parengimai
“Vieningumo Dienos

Chicagoj įvyks ir keli kili ma
žesni mitingai, taipgi bus tran
sliuojami specialiai radio pro
gramai, ir į pavakarį virš mie
sto skraidys lėktuvai. Specialčs 
apeigos įvyks ir kai kuriuose 
parkuose.

Dešimts Nubaudė, 
Kelis Paleido

Kaltino neteisingumu 
balsavimuose

Teisėjas Jarecki paskyrė pi
nigines pabaudas 10 vald nin
ku, kurie dirbo balsavimų Sto
tyse 1939 metų rinkimuose. Vi
si yra kaltinami neteisingumu. 
Jie yra: Dclla Fillicaro, Nicho- 
las Bottuno, A. L. Bork, An- 
thony Sasso, Victor Paul, Law- 
rence Venture, Andeline San- 
toro, Mary Canadeo, Auna Arc- 
luri ir Frank *Feffer.

Visi 28-to Wardo
Vienas valdininkų, Gabriel 

Grimaldi, buvo nuteistas kalė
ti.

Sekamus valdininkus Jarecki 
išteisino: Auna Young, John R 
Henrickson, Alice Banks, Jen- 
nie Tortoriello, John Matu- 
szewski, ir Josepli De Roso.

Visi jie iš 28-to wardo.

. PO CHiCAGJ 
PASIDAIRIUS

V....... ... .................................... ■■■■■■■■■

Su Vygantu

Man piknikai patinka. Sek
madienio sulaukęs, po savaitės 
darbo ir nervų įtempimo, išva
žiuoji žmogus į atvirą gamtą, 
į gražų parką ir atradęs dešim
tis, net šimtus pažįstamų žmo
nių, gali, palikęs visus rūpes
čius ir vargus namie, per dieną 
pasižmonėti, prisikalbėti ir se
nas pažintis atnaujinti. K ek- 
vienam tokiam išvažiavime dar 
ir naujų pažinčių įgyji, kurios 
toliau savo keliu atneša gyve
nimai! malonių valandų.

— o —
Piknikus draugijos ir laik

raščiai paprastai rengia su 
tikslu nors tą vieną dieną me
tuose suburti savo žmones vie
non vieton, su jais sustiprinti 
ryšiai, ir dar iš šalies padėti iž
dui keliais doleriais. Smagu 
yra remti tokius parengimus 
iš kurių žinau, kad naudą tu
rės organizacija (kitaip jaučiu 
apie tuos parengimus, kuriuos 
rengia atskiri žmonės arba vie
nam asmeniui priklausanti “or
ganizacija”), nes draugijų bei 
laikraščių iždai naudojam 
svarbiam ir naudingam lietu
viškam darbui.

— o —
Ši sekmadienį Sunset Parke 

įvyks “Jaunimo” laikraščio 
piknikas. Galite būti tikri, kad 
jame busiu nuo pradžios iki 
galo. Tie musų jaunieji žmo
nės leisdami “Jaunimą” didel' 
darbą dirba ir mes senesnieji 
turime juos visomis remti.

— o —
Atidėjus šalin paramos klau

simą, “Jaunimo” pikniko vis- 
tiek neapjeisčiau. Į juos suva
žiuoja galybė musų gražiosios

* /'■ 'fa 

jaunosios kartos atstovų ir yra 
vienas malonumas su jais nors 
vieną dieną metuose pabend
rauti. Pamiršiu tada savus ant 
kupros besikraunančius metus 
ir pasijuntu esąs vienas iš jau
nųjų.

/ <— o —
“Jaunimo” piknike jaunieji 

surengs demonstraciją prieš 
komunacius. Tai irgi yra kuo 
džiaugtis. Tie musų jaunieji, 
demokratinėje dvasioje išauk
lėti, ištikimi demokratijos 
apaštalai, supranta kokį pra
gaištingą darbą tie Maskvos 
agentai dirba ir darosi šJta 
širdy, matant, kad jaunoji kar
ta kartu su mumis vyresniais 
stoja kovon prieš tuos parsida
vėlius. Būtinai toje demonstra
cijoje dalyvausiu.

— o —
Ir jus naujieniejiai nesigailė

site apsilankę pas jaunuosius. 
Praleisite malonią ir naudingą 
dieną, patys lyg ir atsijaunin
site, ir kartu paremsi te musąjį 
jaunimą. Jaunime juk visa mų- 
•sų ateitis.

Tai iki pasimatymo “Jauni
mo” piknike!

•

Jau rengiuosi į laikraščio 
“Jaunimo” pikniką sekantį 
sekmadienį, birželio 8 d., Sun- 
sel Parke. Tie musų jaunuo
liai dirba gerą darbą ir mums 
yra tikrai verta jų pastangos 
įvertinti ir paremti. Kas iš šios 
kolumnos prietelių tik galite, 
i “Jaunimo” pikniką nuva
žiuokite. Susitiksime ten. 

t
' ■. I * ■ . -

$30,000,000 Per 
Vieną Dieną

Birželio 2 d., paskutinę die
ną mokėti dalį 1940 metų mo
kesčių, Cook apskričio iždas tu
rėjo $30,672,000 įplaukų. Pini
gus sumokėjo 26,718 atskiri ap
skričio namų ^savininkai. /

Nepraleiskite-—

“JAUNIMO
LAIKRAŠČIO

DIDYSIS LIETUVIŲ SENIMO IR JAUNIMO SAMBURYS

I

„ ATEINANTĮ SEKMADIENĮ

Birželio 8-tą d
Parko Vartai Atsidarys 11 vai. ryto

SUNSET PARKE
135th Street and Archer Avenue

Įspūdingos Ceremonijos Prie Lietuviško Laužo VELTUI




