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CIO. PAŠALINO KOMUNACIAMS DIRBAN 
ČIUS UNIJOS LYDERIUS

----------------------------------------------------- -------- £----------------------- L-----------------------------------------------

AVIACIJOS STREIKAS TEBESITĘSIA

Kariuomenė žada apsaugoti dirbti norin 
čius darbininkus .

LOS ANGELES, Cal., birž., 
9 d. — šį rytą Amerikos ka
riuomenė perėmė savo kontro- 
lėn Inglewoodo aviacijos dirb
tuves, kai komunacių suagituo
ti darbininkai atsisakė paklau
syti prezidento Roosevelto ir 
atsakomingų unijų lyderių pa
tarimo sugrįžti pirmadienį į 
darbą.

Kariuomenė ramiai užėmė 
visas dirbtuvių duris, vartus ir 
pašalino pikietininkus be ma
žiausio incidento. Prieš vietos 
valdžios atstovus triukšmą kė
lusioj i agitatoriai pasitraukė.

Prezidentas Rooseveltas pa
rašė specialų raštą, kuriame įga
liojo karo ministerį pasiųsti 
reikalingas karo jėgas, kad bu
tų apsaugotos aviacijos dirbtu
vės, nes ten yra dideli Ameri
kos valdžios turtai. Aviacijos 
dirbtuvių mašinos brangiai kai
nuoja, be to, valdžios užsakymai 
tose dirbtuvėse siekia 200 mi-. 
lijonų dolerių.

CIO lyderis Frankensteen '"pa
tarė darbininkams grįžti į dar
bą. Savo kalboje jis*pažymėjo, 
kad niekad Hitleris taip sma
giai nesijaus, kaip sužinojęs, 
jog Amerikos darbininkai su
stabdė orlaivių statymą. CIO 
vadovybė veda derybas su tar
pininkavimo komisija ir algos 
gali būti pakeltos be streiko, 
sako Frankensteen.

Kai vietos lyderiai nepalaikė 
CIO vadovybės, tada Franken- 
steen pašalino 5 aukštus CIO 
valdininkus, kurie dirbo vietos 
unijose. Pašalintųjų tarpe yra 
Windham Mortimer, kuris skai
tėsi Frankensteeno patarėju.

Dirbtuves užėmusių karo j ė 
gų viršininkas, pulkininkas 
Branshavv paskelbė, kad kariuo
menė apsaugos dirbtuvę nuo 
galimo sabotažo. Jis taip pat 
yra pasiryžęs apsaugoti visus 
darbininkus, kurie nori pradė
ti darbą. Darbininkai bus ap- 
saugojami ne tiktai pakeliuj į 
darbą, bet ir namuose, jeigu 
bus reikalo.
i Patirta, kad Rooseveltas pats 
kalbėjosi telefonu su 
Bransliavv ir asmeniškai 
reikalingas instrukcijas,
prezidentas kalbėjosi telefonu, 
jo kabinete buvo Sidney Hill
man ir kiti aukšti valdinin
kai.
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SVARBESNĖS LIETUVOS ĮSTAIGŲ VIETOS 
ATIDUODAMOS SVETIMTAUČIAMS

Lietuviams atsako 
mingo darbo ne

duoda
KAUNAS, Lietuva, birž. 9 d. 

— Prie kiekvienos įstaigos so
vietų valdžia įsteigė vadinamą 
kadrų skyrių, kuris prižiūri tar
nautojų priėmimą ir atleidimą.

Kadrų viršininku yra Mask
vai ištikimas bolševikas.

Lietuvos kompartijos centro 
komitetas išleido slaptą aplink
raštį kadrų viršininkams, kur 
liepiama vengti duioti atsako 
mingus darbus leituviams ir 
duoti pirmenybę svetimtau
čiams.

Įstaigoms vadovauja 
rusai, žydai

KAUNAS, Lietuva, birž. 9 d. 
— Patirta, kad bolševikų kon
troliuojami kadrų viršininkai 
svarbesnes įstaigų vietas ati
duoda rusams.

Antrąją vietą visose aukštes
nėse vietose sudaro žydai, tre
čiąją lenkai, o lietuviai randa
si tiktai ketvirtoje vietoje.

Lietuvoje randasi daftg lenkų 
atbėgėlių, kurie vietos proble
mų nežino ir ištikimai bolševi
kams tarnauja, todėl komunis
tai juos ir pasirenka.

pulk, 
davė

Kai

NAUJIENŲ-ACML.'.« • icp...
Richard T. Frankensteen (kairėj), nacionalinis C. L O. aviacijos direktorius 

kalba į North American aviacijos dirbtuves streikuojančius darbininkus Ingle- 
wood, Cal. Jis pakritikavo vietinius lyderius uiž paskelbimą streiko tarimosi 
melui.

Užmušta 5,000 
bulgarų

Lietuvos banke dir 
ba 70% žydų

Hillman sako, kad kariuome
nės protekcija yra reikalinga, 
nes didelė darbininkų dauguma 
nori sugrįžti į darbą, bet bijo, 
kad komunistų pasamdyti agen
tai jiems nepakenktų. Hillman 
mano, kad komunistų agentai 
iš viso gali smarkiai pakenkti 
darbininkijai, jeigu CIO laiku 
.nuo jų neapsivalys.

BRITAI VERŽIASI SYRIJOS GILUMON
Laisvi prancūzai 

jiems padeda
KAIRAS, Egyptas, birž. 9 d. 

— Britų ir laisvų prancūzų ka 
riuomenė pasekmingai veržiasi 
Syrijos gilumon, skelbia britų 
karo pranešimas.

Gen. Dentz kareiviai keliose 
vietose bandė pastoti britams 
kelią, bet jie buvo priversti pa
siduoti.

Britų kariuomenė artėja prie 
Beiruto, laisvi prancūzai žengia 
prie Damasko. Motorizuota bri
tų kolona įsiveržė iš Irako ir 
nori atkirsti Syriją nuo Turki
jos.

Gyventojai pritaria 
britams

KAIRAS, Egyptas,, birž. 9 d. 
— Libano ir Syrijos gyvento
jai pritaria britų ir laisvų pran- 
euzų kariuomenei.

Visi yra susidomėję britų iš
mėtytais atsišaukimais, kur 
Churchillio vyriausybė prižada 
šiems kraštams nepriklausomy-

Syrijos gyventojai buvo la
bai nepatenkinti prancūzais, 
nes pastarieji buvo prižadėję 
laisvę, bet jos nedavė. Syrijos 
gyventojai bijo vokiečių, nes 
pastarieji paverstų kraštą tik
ra kolonija.

Paėmė nelaisvėn
140 nacių

d.KAIRAS, Egyptas, birž. 9
— Pirmą kovos dieną Syrijoj 
laisviems prancūzams pavyko 
paimti nelaisvėn 140 nacių pa
rašiutininkų.

Prancūzams nelaisvėn pakliu
vo ir vienas vokiečių aviacijos 
pulkininkas, kuris buvo atvykęs 
prirengti aerodromą operaci
joms.

Suimtieji vokiečiai yra avia
cijos specialistai ir dirbo prie 
aerodromo darbų. Petaino pran 
euzai melavo, kai tvirtino, kad 
Syrijoj nėra vokiečių, baigia 
pranešimą laisvi prancūzai.

Damaske paskelbtas 
apgulos stovis

DAMASKAS, Syrija, birž. 9 
d. — Petainb paskįrtas guber
natorius paskelbė ąpgulos sto
vį Damasko mieste,

Gen. Dentz sako, kad bau- 
siąs mirtimi visus vagilius, ku
rie naudojasi suirute ir neger
bia svetimos nuosavybės. Ka
reiviai be leidimo neleidžia vie
tos gyventojams išvažiuoti iš 
miesto.

Uždrausta dalyti • bet kokius 
atsišaukimus ir neleidžiama gy 
ventojams rinktis viešose aik
štėse.

— Irako vyriausybe nutraukė 
diplomatinius santykius su Ita
lija ir įsakė Italijos piliečiams 
per 24 valandas apleisti Irako 
teritoriją.

— Britų valdžia paskyrė ge
nerolą Cornwail Egypte esan
čių britų jėgų viršininku. Corn- 
wall priklausys nuo gen. Wa- 
veli.

Naciai stebi Syrijos 
____ karą

- --- -• /-/ * <■ «♦»
BERLYNAS, Vokietija, birž.

9 d. — Vokiečiai atydžiai ste
bi Syrijos kovas, bet patys tuo 
tarpu jose nedalyvauja, skel
bia oficialus nacių pranešimas._

Vokieęių kariuomenės Syrijoj 
nėra ir nesutikimai vyksta tik
tai tarp prancūzų ir britų.

Vokiečiai mato, kad prancū
zai pradžioje pastojo kelią bri
tams, bet nežinia kokios bus 
šios kovos išdavos* Dar nenu
tarta ką vokiečių kariuomenė 
darys.

Italai neteko 245,075 
kareivių

ROMA, Italija, birž. 9 d. — 
Italų karo ministerija paskel
bė, kad nuo karo pradžios ita
lų kariuomenė neteko 245,075 
kareivių.

Pranešimas tvirtina, kad dau
guma jų randasi priešo nelais
vėj, tuo tarpu užmuštų skai
čius siekia tiktai 22,199. ,

Mussolini paskyrė aukso me
dalį Abisinijos vicekaraliui Ao- 
stai, kuris dabar randasi britų 
nelaisvėj. Britų kariuomenė 
ėmė iš jo Abisiniją.

Naciai areštavo 
šimtus belgų

at-

9BRUSELIS, Belgija, birž. 
d. — Vokiečių karo valdžia 
areštavo kelis šimtus jaunuj 
vyrų Bruselio priemiesty Lae- 
ken ir uždarė juos kalėjiman.

Gegužio pabaigoj Laeken par
ke buvo rastas užmuštas 
kareivis Rudolf Vescly.

Naciai dėjo pastangas 
kinti .užmušikus, bet kai
ninku nesurado, tai pradėjo 
areštuoti visus vyrus ir žada 
kolektyviai juos nubausti.

nacių

išaiš- 
kalti-

ORAS
Lietingai.
Saulė teka — 5:14; leidžiasi

— 8:24.

“AŠIS” GĄSDINĄ SOVIETU RUSIJA
Petaino- ambasado

rius protestuoja

BUDAPEŠTAS, Vengrija, bir
želio 9 d. — Vengrų spaudi 
plačiai aprašinėja bulgarus išti 
kusią nelaimę, kurioj žuvo 5,- 
000 asmenų.

Netoli Smederovo tvirtovės

KAUNAS, Lietuva, birž. 9 d. 
— Pravedus valdžios įstaigų 
bolševikišką valymą, beveik vi
sose įstaigose lietuvių tarnau
tojų skaičius nesiekia

Lietuvos banke lietuvių 
veik'* Visai nesimato. Vien

nei

tik- 
dir-

smarkiai gąsdinti

kad sovietai pra 
kariuomenę jper

Jeigu

Siunčia kariuomenę 
Rumunijon

ANKARA^Turki ja, birž. 9 d. 
— Diplomatiniuose sluoksniuo
se patirta,' kad 'vokiečiai su ita
lais pradėjo 
Rusiją.

Reikalauja, 
leistų nacių
Kaukazą Irakui užpulti, 
rusai atsisakytų pildyti šį Hit
lerio reikalavimą, tai liepia so
vietams patiems pulti Iraką ir 
Iraną.

Stalinui pagąsdinti vokiečiai 
siunčia ‘savo kariuomenę Ru
munijon, prie Ukrainos sienų.

WASHINGTON, D. C., birž.
d. — Petaino prancūzų am

basadorius Haye šiandien ma
tėsi su sekretorium Hull ir jam 
išreiškė savo nepasitenkinime 
dėl britų užpuolimo ant Syri
jos.

Haye panaudojo progą įvai
riems reikalams aptarti, kuriu 
yra surišti su Prancūzija.

Haye nemano, kad bus nu 
traukti Amerikos santykiai su 
Petaino Prancūzija, nes pasta
roji dės pastangas santykiams, 
pagerinti.

9

paraku ir šaudoma medžiaga.
Naciais nepatenkinti elemen 

tai paruošė sabotažo aktą, su
sprogdino vagonus, kurie išmu
šė visus Smederovo gyventojus. 
Miestely gyvo neliko nei vienu 
žmogaus.

bančių banke nuošimtis siekia 
70.

Na, o prie šių nuošimčių pri
dėjus dar ten paskirtus rusus 
ir lenkus, matome, kad lietu
viams visai vietos banke‘nebe
liko.

Dingo Chicagon 
skrendąs lėktuvas

Armėnas aptemdė 
Salomėją Neri

Petaino prancūzai 
pasiduoda

KAIRAS, Egyptas, birž. 9 d. 
— Petaino radijas skelbia, kad 
prancūzai Syrijoj gerai ginasi, 
bet tikrenybė yra visai kito
kia.

Rimčiau pasipriešino britams 
ir laisviems prancūzams tiktai 
senegaliečiai. 
viai sulindo i 
artėjo britai, 
vėn pasidavė.

Dalis suimtųjų pasisiūlė tuo 
jau pereiti pas laisvus prancū
zus ir tęsti kovą prieš Petaino 
kliką su vokiečiais.

Britai vengs karo su 
prancūzais

Prancūzų karei- 
apkasus, kai pri- 
tai noriai nelais-

LONDONAS, Anglija, birž. 9 
d. — Nežiūrint į karo opera 
cijas, kurios vyksta Syrijoj. 
britai dės pastangas išvengt: 
karo su Petaino prancūzais ki 
tose vietose.

Britai butų nepradėję opera 
cijų ir Syrijoj, jeigu vokiečiu 
infiltracija nebūtų tokia stip
ri.

Londonas negalėjo laukti ko 
vokiečiai butų tapę Syrijos 'val
dovais ir butų pradėję pult: 
Suezą iš dviejų pusių.

SALT LAKE CITY, birž.
d. — Karo aviacija paskelbė 
kad dingo vienas karo oriai 
vis, kuris iš Salt Lake skrid< 
į Chicago.

Orlaivis išskrido vakar p< 
pietų ir vakare privalėjo būti 
Chicagos aerodrome, tačiau čir 
jis neatvyko.

Vakar buvo 
manoma, kad 
buvo priversti 
vyj buvo šeši

c

didelė audra i’ 
lakūnai pakeliu/ 
nusileisti. Oriai 
karo lakūnai.

KAUNAS, Lietuva, birž. 9 d. 
— Kauno valstybinis teatras 
pastatė veikalą, kuris vadinasi 
‘Poema apie Staliną”.

Visi manė, kad teatras 
lizuos Salomėjos Neries 
jat pavadinimo veikalą, 
jai praskynė kelią pas 
vikus.

insce- 
tokio 
kuris 
bolše-

Italai nebombardavo 
Gibraltaro

GIBRALTARAS? birž. 9 d. — 
Italų karo pranešimas tvirtina, 
kad praeitą ketvirtadienį smar
kiai bombardavo Gibraltarą. 
Britų karo vadovybė tvirtina, 
kad tai yra melas, nes Gibral
tare neišmesta nei viena bom
ba. /

Britams teko patirti, kad Es- 
tepona miestely, kuris priklau
so ispanams ir randasi 2’5 my
lių atstumo j, buvo išmest0s ke
lios bombos.

Tai gali būti italų darbas, 
nes Gibraltaro pasiekti jie bi
jo, sako britai.

Žymiai sumažino pa 
šalpos sumas

WASHINGTON, D. C. birž 
d. — Kongreso komitetas 

nekreipdamas daug dėmesio ; 
prezidento patarimą nesumažin
ti pašalpos darbams skiriamu 
sumų, smarkiai jas sumažino.

Patvirtino šiems reikalams 
tiktai 885 milijonus, sumažin 
damas šias sumas 85%.

Amerikos pramonėje darbin
gumas žymiai padidėjo, todėl 
valdžios pašalpos šiuose reika
luose privalo būti sumažintos, 
sako kongreso komisijos na
riai.

9

teatrepasirodė, kad
Veikalo autorium yra 
Chačiaturian. Veikale 

iš-

Tačiau 
statomo 
armėnas 
vaizduojama, kaip Stalinas
gelbėjo” Maskoliją.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Per radiją paskelbta, kad Jungtinės valstybės nutraukė 

diplomatinius santykius su Sovietų Rusija. Spėjama, kad so
vietų agentai rengė sabotažo aktus.

— Pietų Atlantike paskendo Amerikos bendrovei priklau
sąs laivas Robin Moor. Pietų Amerikos valstybių radijas pa
skelbė, kad jis buvo paskandintas vokiečių torpedos, bet Ame- 
.ikos vyriausybė nepatvirtino šių žinių.

— Kaire patirta, kad patys Petaino prancūzai areštavo 200 
/okiečių, kurie buvo priskirti prie aerodromo greta Damasko 
r įteikė juos britams, kai šie prisiartino.

— Amerikos korespondentai tvirtina, kad laisvi prancūzai 
abai pamažu slenka pirmyn, nes visur sutinka pasipriešinimą. 
?rancuzų laivai apšaudė britų laivus.

— Vichy valdžios sluoksniuose didelis susirūpinimas Syri
jos būkle, nes britų karo laivai užblokavo jurą ir rengiasi bom
barduoti Beirutą. Prancūzai negali pasiųsti paramos Syrijon.

— Kariuomenė areštavo 16 pikietininkų Los Angeles mie
ste, kurie bandė pakenkti darbą pradėti norintiems darbinin
kams.

linkų. 
dėsnis.

Vakar sugrįžo darban 2,000 Inglewoodo aviacijos darbi- 
Tikimasi, jog Šiandien grįžusių skaičius bus dar di-

— Pulk. Hershey liepė šaukti kariuomenėn visus tuos jau
nus vyrus, kuriems tarnyba tapo atidėta, bet jie dalyvauja 
streikuose.

— Britų orlaiviai bombardavo Bengazi ir naciams padarė 
nuostolių.
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Tebelaiko Aviacijos Dirbtuvę Uždarytą. LIETUVOS GYVENTOJI DABARTINIS 
LIKIMAS

CHIGAGOS LIETUVIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija. 

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

K. K AIRIS, prezidentas ;K. AUGUSTAS, 'iždininkas
P. J. RIDIKAS, vice-preziaentas P. GALŠKlS, tDUStisas
V. MARKUS, sekretorius P. MlLAšfcVldiūS, ttustisas

P. MILL^R, finansų sekretoiiuš.
DR. MONTVIDAS. Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jds Advokatas 
---»- ------ - - - . .. -- .

Binokly no “Laisvės” Nr. 126 
š š. m. gegužės mūn. 28 d. pa- 
a minias la.škas1 iš L’et a vos. 

La škas rašytas V.neo Baeevi- 
iau.s Kaune š. m. .balandžio 

aičn. 6 d. Vincas Bacevičius y- 
tėvus Vytauto Bacevičiaus,1 

lablttiniu laiku važinėjančio 
.menkoje pianisto, kuris savo 
a!ku siuntė sveikinimus S ta Ii- 
..o pastatytai Lietuvos vyriau-

Iš CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS 
PASTOGES

NEPAPRASTAS 
PIKNIKAS

Kiekvienais metais Chicagos 
Lietuvių Draugija rengia pik
niką.

Šiemet pikniko diena pasitai
kė labai reikšminga: sukaks ly
giai vieni metai nuo to laiko, 
kaip raudonoji armija be nie
kur nieko įsiveržė į Lietuvą ir 
ją okupavo.

Ir viri žino, kas tik nori ži
noti, kad nepriklausomos Lie
tuvos šiandien nebėra. Ten šei
mininkauja atėjimai.

Iš Lietuvos žmonių atimami 
namai, žemė ir kitoks turtas. 
Litai liko panaikinti, o į jų vie
tą įbrukti rubliai, kurių vertė 
labai menka. Patys gilt-

jei už paprastą siutą reikia 
1,000 rublių mokėti!

Kadangi birželio 15 d. pasi
taiko musų piknikas, tai to 
pikniko programa bus pritai
kyta nušvietimui įvykių, kurie 
privedė prie to, kad Lietuva ir 
kitos Pabaltijo valstybės nete
ko savo nepriklausomybės. 
Kalbės P. Grigaitis, “Naujienų’’ 
redaktorius, adv. K. Gugis ir 
P. Daužvardis, Lietuvos konsu-

cagos.
Minėjimas paliko visiems 

tikrai malonų įspūdį. Visiems 
smagu buvo, kad pastangos ne-į 
nuėjo niekais. Jei kas pirma! 
skeptiškai žiurėjo į klubo stei
gimo reikalą, tai dabar jau įsi
tikino, jog liko atliktas didelis 
darbas, kuris rockfordiečių gy
venime gali suvaidinti labai 
svarbų vaidmenį.

Kada darbas jau padarytas ir 
klubas tinkamai įrengtas, tai 
kai kuriems gali atrodyti, jog 
čia nieko nepaprasto. Vienok 
reikia pasakyti, jog daug teko 
pavargti, daug laiko sugaišti, 
daug energijos išeikvoti, kol 
pagaliau viskas liko sutvarkyta 
su klubo atidarymu.

Šia proga, manau, bus ne 
pro šalį pakalbėti apie kai ku
riuos asmenis, kurie 
šia pasidarbavo prie 
teigimo.

klubo įs-

paminėti 
su nepa- 
pasišven- 

tlniti rūpinosi kliibo reikalais.
Sakoma, kad gera pradžia

lyginasi pusei darbo.
Klubo atveju tas posakis yra 

labai reikšmingas. Rockfordo1
mieste klubų skaičius yra ap- * majorą įtikinti, jog kitos tauti-

tenk’a

. f NEUjienu-Acnie Tilepnoto
Pikietininkai žygiuoja prie North American Aircraft dirbtuvės, Inglevvood, 

CdL, kur UAW-GIO streikas sustabdė $196,000,000 kariškų lėktuvų užsakymų 
pildymą. Lėktuvą! buvo dirbami J. V. ir Anglijai. Dirbtuvė turėjo 11,500 darbi- 
ninkų.

i...j... ... ------------ . ..... ......................... i ----------

ribotas. Tai reiškia, jog visai 
naujo klubo atsidaryti negali
ma. Jei kuris iš senųjų klubų 
užsidaro, tai tik tada, į Užsida
riusio vietą, galima atidaryti 
kitą.

Paprastai kandidatų iki ubų 
steigimui yra daug. Visi jie no
ri paveldėti užsidariusio klubo 
teises ir gauti leidimą. Bet lei
dimą gali gauti tik viena orga
nizacija. O tai jau priklauso 
nuo miesto Ina j oro ir 
lios komisijos.

Kultūros ‘draugija 
bent kelis konkurentus,
irgi siekėsi užsidariusio klubo 
teises paveldėti. Bet jie pralai
mėjo, — leidimas buvo suteik
tas lietuviams.

Reikėjo komisijos narius ir

nūs grupės turi net po kelis 
klubus, o lietuviai
Todėl, pagal teisybę, dabar jų 
eilė gauti leidimas klubui steig
ti.

nė vieno.
darbas daug lengviau atlieka
mas.

kulturos 
lai talkos

galima sakyti, jog 
klubo įsteigimas — 
darbo vaisius.

Tas laiškas yia įrodymas tos 
plėš kiško pobūdžio tvarkos ir 
jc teisiškos žmogaus padėties 
dabartinėje Lietuvoje.

Vincas Bacevičius yra vienos 
pradžios -mokyklos mokytoju 
Kauno priemiesty — Žaliakal
ny. Matomai, kad galėtų pra
stumti savo laišką per cenzūrą 
autorius to laiško palankiai, o- 
kupantų pastatytai valdžiai, 
apibudina mokyklų bei kursų 
veikimą ir suaugusiųjų mokini
mą. Jis.pataria savo sunui va
žinėtis po pasaulį, kad kol ka
rai pasibaigs į Europą nėra ko 
skubėti. Atrodo, kad laiško ra
šytojas į tą Sovietų Sąjungos 
“saugumą” netiki. Laiške pažy
mi, kad tos mokyklos, kurioje

•Lietuvos konstituc joje 1-mUs 
Skyrius, 1 O-tas straipsnis nusu
ko, kad piliečių asmenines nuo
savybės teisė į jų darbo paja
mas bei sutaupls stiligo įstaty
mas. Išeina taip, kas patikėjo 
komunistų 'konstitucijai ir nu
nešė pinigus į linuką, liko ap
gautas, — pinigus [prarado; o 
kas pinigus namuose paslėpė, 
tas dar turi. Toks reiškinys pri
mena praėjusiojo karo vokiečių 
okupacijos laikus: kas sugebė
jo paslėpti javus,'mėsą ir k to
kį maistą, buvo sotus, o kas 
prisilaikė okupantų parėdymus 
— badavo.

specia-

kurie

\ Tuo reikalu daugiausia rūpi
nosi St. Petrauskas: jis kelis 
sykius ir su majoru ir su kitais 
komisijos nariais matėsi ir kal
bėjosi.

Ir leidimas lietuvių draugi
jai atidaryti klubą buvo išduo
tas.

Paskui reikėjo sukelti pusė
tiną sumą pinigų, kad butų ga
lima klubas įrengti ir tinkamai 
sutvarkyti. Ir vėl Petrauskas 
įsikinkė į darbą.,

žinoma, vienais< žmogus gali 
lik tam tikrą kiekį darbo pa
daryti, — 4r nedaugiau. Kada 
į talką ateina -Į^eli, tai ir pats

kas, tai daug dirbo ir J. Bace
vičius, Barzdukas bei Petras 
Alinauskas. Klubo steigimo 
pradžioje jie tikrai ištvermin
gai ir nuoširdžiai dirbo.

Bet tai lik dalis kliibo įsikū
rimo 
ponis

stori jos. Klubo patal- 
buvo surastas vlsiškdi

Simaitis klaipėdietis išvyko į 
Vokietiją; tas duoda suprasti, 
kad geriau į kariaujančią Vo
kietiją šalintis, negu “ramiam” 
Stalino tvarkos “rojuje” moky
tojauti. Autorius laiško pakar
totinai primena, kad Žadeika ir vadas

Pirmyn choro grupė išpildys 
kelias dainas. Garsintuvais bus 
skleidžiama šauni operų muzi
ka. Be to, žinoma, bus šokiui ir 
kitokie, su pikniku susiję, da
lykai.

Piknikas įvyks Liberty dar
že, Willow Springs, III.

Visi draugijos nariai ir viši 
lietuviai yra kviečiami daly
vauti.

VAJININKAI
Pagaliau ir “dėdė” Vaitekū

nas pradėjo krutėti: įrašė kitų 
narį.

Toliau žada daugiau padre
bėti. Sako, kad vis dar galuti
nai savo reikalų nesutvarkęs.

Po savaitės kitos pradėsiąs 
smarkiau dirbti.

“Trobelių” turi ir Adomas 
Markūnas. Tai su negalėj imas, 
tai kraustymasi į naują vietą. 
Visa tai trukdo darbą.

Kiti vajininkai pusėtinai šlu-

Tokie jau laikai: vyrauja 
kažkoks įtempimas, netikru
mas, nebojimas. Visi laukia 
kažko.

O kada žmonėse įsigali ne
tikrumas, tai sunku juos 
įtraukti į organizacijas.

Jaunuolius išmetė iš vagos 
“draftas”. Kaip sakoma, jie nei 
pakarti, nei paleisti. Vis savo 
eilės laukia.

Pakeitimai draftuojamų am
žiaus automotiškai paliuosuos 
nemažą būrį jaunuolių nuo mi- 

pareigų. Tada, reikia 
pagerės ir vajui sąly-

kas dalykai pusėtinai 
Vadinasi, labai pama-

tikėtis, 
gos.

O kol 
“slow”.
žu vajus stumiasi pirmyn. 

ROCKFORDO LIETUVIŲ 
KULTŪROS DRAUGUOS

KLUBAS
Nelabai seniai 

Lietuvių Kultūros 
klubas iškilmingai
savo metines sukaktuves. Kaip 
jau buvo šioje vietoje rašyta, 
minėjime dalyvavo apie 200 
žmonių. Buvo ir svečių iš Chi-į

Rockfordo
Draugijos
paminėju

Chicagos Lietuvių Draugijos
______ ._______________________ t___________ _ - -■ • - < ,

PIKNIKAS
Birželio-Jone 15 d
LIBERTY DARŽE

WILL0W SPRINGS, ILLINOIS
Lygiai prieš metus laiko (birželio 15 d. 1940 m.) 

raudonoj*! armija okupavo Lietuva. Nuo tos dienos Lie
tuva faktiškai prarado savo nepriklausomybę. Piknike 
bus išaiškintos tos aplinkybės, kurios privedė prie oku
pacijos bei nušviesta bus dabartinė Lietuvos būklė.

Kalbės P. Grigaitis, adv. K. Gugis ir ;P. Daužvar
dis, Lietuvos konsulas.

Pirmyn choro grupė išpildys kelias dainas. Paskui 
šokiai.

Visi nariai ir jų draugai bei pažįstami kviečiami 
dalyvauti.

- ■ I

Įrengti, kas tik klubui reikalin
ga. Jei butų reikėję samdyti 
darbininkus, tai darbas ma
žiausiai butų atsiėjęs apie $700. 
Mat, daug buvo jląrbo e’ektri- 
kininkųU pįįjmberiių ir kitiems. 
Elektros įdaubą atliko J. Sh r- 
vinskas ir Mike Daugirdas. Pa

nemokamai at- 
Wm. Pawder 
atliko visa

liekamu laiku.
(Padaliauckas)
“plumbing” darbą, kurio buvo 
pusėtinai daug.

Pravartu čia
jog p. Pawder yra šešis 
tarnavęs laivyne.

“Lašt būt not least”, 
amerikonai sako, yra A.
kas, kuris klubo gerovei 
labai daug pasidarbavęs.

Taigi, kaip matote, buvo ge-

bus pastebėti, 
metus

kaip
Slvlc-

yra

rūpinasi klubo įsteigimu ir jo 
gerove. Čia suminėjau tik 
stambiausius, o jų buvo ir dau
giau. Jiems visiems priklauso 
kreditas už tai, kad išandien 
klubas atsistojo aiit labai tvir
tų kojų ir su pasitikėjimu žiu
ri į ateitį. Kakangi klubas 
įrengtas visai gražiai ir patdi- 
pos tinkamos, tai ten ilgainiui 
susidarys savo rųšies centras, 
kur lietuviai galės susitikti, pa
sitarti ir pasilinksminti.

Kliūbietis

WAUKEGAN, ILL.
Kultūros draugijos 

išvažiavimas
Waukegano Lietuvių Kultū

ros Draugijos piknikas įvyks 
birželio 22 d. p. Anibrdse par
ke. Tai visai nauja vieta, — tik 
keturios mylios nuo miesto ant 
Sheridan Rd. Skersai kelio nuo 
parko yra vieta, kur jodinėja
mą arkliais. Todėl surasti išva
žiavimo vieta bus gana lengva.

Visi draugijos nariai, jų 
draugai, pažįstami bei visi 
vvaukeganiečiai kviečiami į pik
niką atvykti. Galėsime smagiai 
laiką praleišti. Busite “wel- 
cortie” ir iš kitų kolonijų.

Vienas rengėjų

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos.Garsinkitčs “N-nose

tiją. Iš to aišku, kad nežiūrint 
kiek per ilgus laikus buvo jų 
talentams a tat nkama ta įstai
ga (valstybinis teatras), tačiau 
tie artistai ją apleido, kad tik 
ištrukus iš žiaurios maskolių 
okupacijos.

Laiškas baigiamas šiais žo-

• “Vaikai ir Tapilė siunčia Tau 
pasveikinimų ir linkėjimų, kuo- 
gcriausio pasisekimo ir sveika
tos. Tapilė turėjo banke 2,077

rublių, o 1.077 rub. 64 kap. su
valstybino. Toks likimas visų, 
turėjusiųjų pinigų banke. Kiek-

Šia proga tenka paminėti, 
kad pirmas 'finansinis apiplėši
mas Lietuvos gyventojų įvyko 
kuomet litus keitė į okupantų 
rublius. Daleiskime, kad komer
cijoje 1,000 rublių lyginosi 20- 
ties U. S. doleriams, tai 1,000 
rublių buvo verti 117 litų, nes 
prieš maskolių okupaciją 1 do
leris buvo lygtis 5.65 litams. 
Tuo budu vieno lito vertė bu
vo 8 rubliai Ir 55 kapeikų, bet 
okupantai, atimdami litus iš 
gyventojų, įbruko tik 90 kapei
kų už vieną litą. Pasekmėje Jo
kios operacijos gyventojų visos 
sutaupęs buvo bolševikų apvog
tos ant 89^%, — už 100 litų 
primetė savo rublių už 10^2 li
tų vertės.

Taip tai supuola dalykai! Da
bartinis komunizmo
“draugas” Stalinas savo jaunat
vėje bankų plėšikavimu užsii
minėjo, o dabar jojo santvar
kos pavergtieji yra lygiu budu 
apiplėšiami.

.Jau tik iš to, kas aukščiau 
trumpai paminėta, aišku, kad 
bolševizme neegzistuoja nei tei
sė, nei teisingumas, nei žmoniš
kumas. Nėra mažiausios progos 
darbininkui tokioje santvarko
je bent kiek savistoviau gyven
ti. Tai žiauri vergija ir kom są
ru neribota sauvalė. Lietuvos 
gyvenimas sistematiškai stu
miamas į beviltišką padėtį. Ten 
darbo žmogaus gyvenimas grei
tai lyginsis kalinio gyvenimui.

Jei dar vienlis metus okupan
tai pavaldys Lietuvą, tai jos gy
venimas tikrai lygusis su Uz
bekų, kirgizų, kalmukų ir kitų 
Stalino azijatiškos santvarkos 
pavergtų tautų gyveniniu.

-—žiežirba

klek buvo vii šaus 1,000 rublių, 
suvalstybinta.

Buk sveikas! Linkiu jdaug 
laimes.

Bučiuoju Tave nuoširdžiai, 
Tave Mylįs Vincas.’

Čia jau pasakyta atvirai, ne
bijant cenzūros, nes tai oficia
lus LTSR santvarkos darbas. 
Palikta tai nelaimingajai Tapi- 
lei ir vaikams tik 1,000 rublių, 
o ką viršaus ji turėjo, liko api
plėšta, ir toks ten likimas visų. 
Nors Sovietų Sąjungos oficia
liu kursu 1,000 rublių yra skai
tomas dviem šimtams U. S. do
lerių, bet apyvartoje tie 1,000 
rublių Lietuvoje neturi nei 20- 
ties dolerių vertės, nes už 1,000 
rublių -negalima geresnį vyriš
ką kostiumą (siutą) nusipirkti. 
Eontaninė “Parker” plunksna 
kainuoja apie 250 rublių.

Tai budingas reiškinys, — jei 
tu turi užsidirbęs pinigų virš 20 
dolerių vertės, tai jau komunis
tai elgiasi su tavim, kaip su 
buržujum, kapitalistu ir tavo 
tokias sutaupąs atima.
v Stalino “saulės apšviestoje”

- SAVAITRAŠTIS—

“ARGENTINOS
LIETUVIU
BALSAS”

U. S. A. metalus kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Nau
jienas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

“A. L Balsas”
Casilla de Correo 303,

Buenos Aires, Argentina

^■1 Ml r . Hlli H I I ■■ " ilii.ii

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje y ta di
džiausia lietuvių organizacija. Tai lietuvių 
apdraudos tvirtovė Amerikoje. Tai lietuvių 
brolybės fratėmalė organizacija. SLA trokšta 
dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais Vienon didelėn ir gražion šeimy
nom Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau
jiems nariams priimti.

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

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

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU 
AMERIKOJE

307 West 30th Street, New York, N. Y.
V_ - - ............. -4
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KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Pilietystė ir ilgą laiką 

išbuvę ateiviai
Klausimas: Atvykau čion 

1911 m. Apsigyvenau, apsive
džiau ir su šeima labai gražiai 
šiandien gyvename. Aš niekad 
neprašiau Amerikos pilietystės. 
Bet dabar dėl visokių neaiškių 
aplinkybių aš noriu tapti Ame
rikos piliečiu. Mano draugai 
man sako, jog kaikurie fedc- 
raliai teismai atsako pilietybę 
tokiems ateiviams, kurie čionais 
ilgą laikų pagyvenę. Ar teisy
bė?

Atsakymas: Teisybė, jog kai- 
kuriose šalies dalyse natūrali
zacijos teismai atsako piliety
bę ateiviams, kurie čionais gy
venę ilgų laikų, ir per tą laiką 
niekad neprašė pilietybės. Indi- 
viduališki teisdariai laiko, jog 
toki ateiviai neturi pritrauki
mo prie Amerikos konstitucijos 
ir todėl iš jų nebus geri pilie-

į AR ŽINOTE KĄ į
į RAŠO 5

i “KELEIVIS” i
į Ar žinai, kodėl vieni jį gi- ■■
£ ria, kiti keikia, bet visi mėgs- Z" 
į ta jį skaityti?, £
■JJ Net kunigai pasislėpę jį Z' 
£ studijuoja, nors savo parapi- £ 
į jonims draudžia jį į rankas 5 
£ paimti. £
į “Keleivį” žmonės mėgsta 5 
£ dėl to, kad jis niekam nepa- J 
■■ taikauja ir nesibijo teisybę į 
■Z skelbti. į
į Žmonių mulkintojus ir ap- į 
£ gavikus jisai lupa be jokio £ 
į pasigailėjimo. į
į Be to, jame rasi visokių .pa- £ 
į tarimų, pamokinimų, gražių ■■ 

eilių, įdomių paveikslų ir ži- £ 
«■ nių iš viso pasaulio. Z*
■Z Kainuoja tik $2.00 metams. £ 
£ Adresas toks: į

.‘KELEIVIS” f
C ’ 253 Broadway,*: £ 
£ SO. BOSTON, MASS. £

čiai. Bet taip įvyko tik keliose 
vietose. Tas vistiek parodo, jog 
nereik per ilgai laukti su pi
lietybe. Patariame tamstai tuoj 
paduoti “Declaration of Inten- 
tion”. Į du metus galėsi paduo
ti natūralizacijos peticiją.

0 0 0

Nelegaliai atvykusi ateive
Klausimas: Moteris nelegaliai 

čia 1929 m. atvyko. Ji ištekėjo 
už vyro 1933 m. ir dabar turi 
4 metų vaikutį. Ar galima ją 
išdeportuoti ?

Atsakymas: Kadangi šita mo
teris turį vyrą ir vaiką čia, tai 
galimas daiktas, jog ją neišde- 
portuos. Bet ji liuosnoriai turi 
apleisti šalį išgavimui Ameri
kos imigracijos vizos Amerikos 
konsulate kokioj svetimoj šalyj, 
ir tada sugrįžti legaliai. Jeigu 
jos vyras yra Amerikos pilietis, 
tai ji gali vykti į Kanadą gau
ti tokią imigracijos vizą. Jeigu 
šita moteris susinės su Com- 
mon Council for American Uni- 
ty, 222 Fourth Avenue, New 
York City, ji galės gauti pilnes
nių informacijų apie jos reika
lą.

0 0 0

Kanados imigracijos 
taisyklės

Klausimas: Kokius ateivius 
Kanada įleidžia?

Atsakymas: Sekantis Cana- 
dian Commissioner of Immigra- 
tion pranešimas išleistas kovo 
1 d. 1939 m. yra atsakymas į 
tamstos klausimą.

Išskiriant Anglijos pavaldi
nius ir Jungt. Valstijų pilie
čius, Kanada įleidžia — žmoną 
(sužicdolinę) arba nevedusį ne 
pilnametį vaiką visų Kanados 
legaliai įleistų gyventojų.

Kanada šiandien dėl ekono
miškos padėties nenori neprity
rusių ateivių darbininkų. Bet 

' Anglijos pavaldiniai ir Suv. 
, Va’stijų piliečiai, ieškodami dar
bo, geroj sveikatoj ir turėdami 

i reikalaujamą sumą pinigų ne
bus sulaikyti.

Turtas Virš$6,000,000.00
Apart Apsaugos, Turime (M7E 

ATSARGOS FONDĄ Virš Ml J $ U U U i U U
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų.

PARDUODAM U. S. DEFENSE SAVINGS BONDS

LOAN ASSOCIATION of Chicago
JUSTIN MACKIEWICH. Eres.
4192 Archer Avenue

VIRginia It'fl

0 s #

Ištekėjo 1921 m., tet vyras 
tapo naturalizuotas 1926 m.

Klausimas: Ar man negalite 
pranešti apie mano pilietybę. 
Atvykau į Jungt. Valstijas 1919 
m., ištekėjau 1921 m. Mano vy
ras tapo naturalizuotas 1926 m. 
Ar aš skaitoma pilietė?

Atsakymas: Teisybė, jog prieš 
rugsėjo 22 d., 1922 m. ateive 
moteris automatiškai įgijo Ame 
rikos pilietybę, jeigu ji ištekė
jo už Amerikos piliečio. Bet 
kuomet tamsta ištekėjai 1921 
m., tavo yyras tuo laiku buvo 
ateivis, ir kadangi jis buvo na
turalizuotas 1929 m., tas ne
duoda tamstai Amerikos pilie - 
tystę. Tamsta vis esi ateivė. 
Tamstai nereik išsiimti “pirmų 
popierų”, bet tik antras.

0 0 0

Keturi metai Jungt. Valsti
jose ir reikalauja pašalpos

Klausimas: čia atvykau 1936 
m. kaipo pabėgėlis. Mane par
sitraukė turtinga giminė. Per 
kelis mėnesius jau nedirbu, ir 
mano giminė atsisako ant to- 
liaus man pagelbėti. Ar galima 
jį priversti mane užlaikyti? Ar 
galiu prašyti viešos pašalpos?

Atsakymas: Jokiu budu ne
galima priversti giminę užlai
kyti tave. Nėra galima priver
sti asmenis, kurie pasirašo po 
afideivitu, išpildyti jų prižadus. 
Tik tiek matome tamstos atsi
tikime, jeigu į penkis metus po 
atvykimo prašysi viešos pašal
pos, tapsi visuomeniška sunke
nybe ir dėlto galima tamstą iš
deportuoti.

Kad nors dabartiniu laiku ne 
galima išdeportuoti asmenis į 
kaikurias Europos šalis, bet ne
išmintinga prašyti viešos pagel- 
bos.

0 0 0

Išdepcrtavimas kriminalia- 
kų a ten ii

Klausimas: Apie metai atgal 
map pažįstamas žmogus buvo 
nubaustas už 'mažą apvogimą ir 
pasodintas katejiman' '18. mėne
sių. Jis gyvena Jungt. Valsti
jose daugiau kaip 20 metų, bet 
nėra piliečiu. Kai jo laikas ka
lėjime išsibaigs ar jį bus gali
ma išdeportuoti? Jis turi žmo
ną ir du vaikus, gimusius Jungt. 
Valstijose.

Atsakymas: šitą žmogų bus 
galima išdeportuoti iš Jungt. 
Valstijų tik jeigu jis antrą kar 
tą prasižengs ir bus pasodin
tas į kalėjimą ant meto ar il
giau. Kaip įstatymas dabar ro
do, tai yra skirtumas tarpe at
eivių, kurie čion ilgą laiką gy
vena, ir tų, kurie gyvena tik 
penkis metus. Tik paskutini'.;'- 
išdeportuoja, jeigu nubausti 
kalėjimu sykį ant meto ar il
giau. Senesniems gyventojams 
teikiama “second chance”. Bet 
pastangos dedamos Kongrese

duoti nors sykį į metus arba 
kada tik darbininkas apleidžia 
darbą.

0 0 0

Kada seni žmones gali rei
kalauti federa’ės pensijos
Klausimas: Sulaukiau 67 me

tus. Nedirbau per paskutinius 
penkis metus. Kkip aš galiu 
gauti Federalės pensijos?

Atsakymas: Jeigu' esi bied- 
nas, neturi vaikų, kurie galėtų 
tave užlaikyti, tai gali prašyti 
senatvės pensijos pagal tavo 
valstijos įstatymus. Dabartiniu 
laiku negali reikalauti federa
lės senatvės pensijos, xnes ne 
padengtas federalia apdrauda.

Kad galėtų gauti federalę pa
šalpą, asmuo privalo būti per 
65 metų amžiau^ ir dirbti pa
dengtuose užsiėmimuose per 
metą ir pusę ir per kiekvieną 
kvartalą uždirbti $50 arba dau
giau algos. Tik tada jo socia
lės apdraudos sąskaita parodo
tokį algų rekordą, jis gali pa
duoti aplikaciją mėnesiniai pa 
šalpai ir jam nereik įrodyti, ar 
gali save užsilaikyti ar ne.

Valstijos pensijos yra kas 
kitas. Jas pildo valstijos, ku
rios pačios nusprendžia, ar ap- 
likantui pensija priklauso. Ne
reik socialės apdraudos korte 
lės, paduodant dėl senatvės pen
sijos pagal valstijų įstatymą. 

0 0 0

Titulai draudžiami Jungt. 
Valstijose

Klausimas: Ar ateivis gali 
vartoti barono titulą po tapi
mo Jungt. Valstijų piliečiu?

Atsakymas: Ne. Jungt. Vai 
stijos nepripažįsta jokių titu 
lų.

Tituluotas ateivis atsižada 
savo titulo prieš tapstant Jungt. 
Valst. piliečiu. Amerikos pilie
tybė buvo atimta nuo kelių ti
tuluotų europiečių, kurie tapo 
Amerikos piliečiais, bet vis var
tojo savo senus titulus. Teis
mai laikė, jog jų-atsitikimuose 
pilietybė buvo ap^avingai gau
ta. J A •••*!•.•

0 0 0

PATTERN 2811; GRANDMOTHER’S PRIZE
No. 2811—Iš šmotelių susiuvinėta lovatiesė.

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

No. 2811

stiprinti įstatymą, prieš krimi- 
nališkus ateivius, juos visus iš
deportuoti, kai tiktai prasižen
gia ir kalėjime išbūna metus 
ar ilgiau, nepaisant kaip ilgai 
čia išgyvena.

0 0 0

Pranešimas apie algas po 
socialės apdraudos 

įstatymu
Klausimas: Aš tikiu, jog yra 

klaida tarpe sumos, kurią aš 
uždirbau ir sumos užrašytos 
ant mano socialės apdraudos są
skaitos. Kaip galiu patikrinti 
dalyką ?

Atsakymas: Gauk iš arčiau
sios Socialės Apdraudos Tary
bos raštinės kortelę. Išpildyk 
ją ir pasiųsk. Neužilgo gausi 
pranešimą' apie savo algas. Ir 
jeigu rasi, kad informacijos ne
sutinka su tamstos išrokavimu, 
arba jeigu rasi klaidą, tai as- 
meniškai kreipkis prie vietinės 

. Socialės Apdraudos raštinės.
Pagal Socialės Apdraudos 

|' Įstatymo pataisas kiekvienas
Čia Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.------ —— ■ darbdavys privalo paduoti kiek*

• vienam darbininkui raštą, ku-
V ardas ir pavardė ------- ----------------- -- —------------------------—— | riame visos algos tam darbinin-

Adresas.....................

Miestas ir valstija.

i kui po gruodžio 31 d. yra už
rašytos.

__ 1 Tokį pakvitavimą riekia iš

Svetimų šalių dekoracijos
Klausimas: Ar Amerikos pi

lietis gali priimti dekoraciją 
nuo svetimos šalies?

Atsakymas: Jungt. Valstijų 
Konstitucija parūpina, jog vai 
džios darbininkas be Kongreso 
pavelijimo negali imti dovaną, 
atlyginimą, kokią vietą ar ti 
tūlą, ętc., nuo kokio karaliaus, 
kunigaikščio arba svetimos val
stybės. Tas neliečia privačiu 
asmenų. Yra faktas, jog yra 
geras skaitlius amerikiečių su 
dekoracijomis nuo svetimų val
džių už kokį žymų patarnavi
mą.
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Bedarbio stovis
Klausimas: Koks yra šiandien 

nedarbo stovis?
Atsakymas: Kovo mėn. 887,- 

000 asmenų išsitraukė iš be
darbių sąrašo. Dabartinis skait
lius nedirbančių, pagal Division

of Industrial Economics of t’\e 
Conference Board apskaičiavi
mą, yra mažesnis, negu bile ka
da nuo kovo mėn. 1930 m.

Dirbančiu skaitlius pasiekė 
49,373,000, tai aukščiausias 
skaičius nuo rugsėju mėn. 1929 
m. Prie nedarbui skaičiaus ta
ryba priskaitė beveik du ir pu
sę milijonų darbininku prie 
WPA, CCC ir kitų valdžios pa- 
šalp'nių įstaigų. —FLIS.

360 Baigia Tech. 
Institutą

Ir Keli Lietuviai.
Illinois Institute of Technol

ogy (“Arniour”) skelbia, kad 
360 studentai baigia mokslus 
ir birželio 12-lą jiems išdalini 
diplomus.

Baigiančių taqie yra keletą.1 
lietuvių. Jų pavardes paskelb 
sim vėliau.

vwwwwwwwwwwww^ 
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 epr iklausomybė 
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. C AL. 4118

Iš Kentucky’s puikiausiu Bourbon

Paragauk jos dabar . . . 7 metų po blaivybės atšaukimo :

fO PROOF...THIS VVHISKEYIS 4 YEARS OID. SCHENLEY DISTILLERS CORP., NEW YORK CITY

Gaisras yra jūsų namo didžiausiasPRIEŠAS!
• ATYDŽIAI tėmykit, kad 

švarumas butų palaiko
mas apie: namus.

• NEREIKALINGI popie
riai turėtų būti išmesti 
laukan, nes namuose jie 
išstato gaisro pavojų.

• TĖMYKITE, kad reika
lingi remontai prie namų 
butų tuojau atliekami. Se
nas, išdžiuvęs medis kvie-? 
čia gaisrą.

• STATANT namą, neskai
tykite medžiagos kainos 
svarbesne už kokybę!

Sunku butų suskaitliuoti nuostolius, 
baisenybes ir sielvartas, kurias kas 
metas gaisras atneša musų miesto 
gyventojams. Kas metas ugnis su
naikina milionų dolerių vertės nuo
savybių. Nežiūrint musų atsargumo, 
jis atsilanko ir atneša nuostolius. 
Tokiais įvykiais tik APDRAUDA 
gali mus apsaugoti... Apdrauskite 
visas nuosavybes!

T. RYPKEVIČIA
‘■RAŠOM VISOKIA APDRAUDĄ”

1739 SOUTH HALSTED STREET

šaukite CANAL 8500

/ ................ ....- " 1 .. ........BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

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

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

apdraustas.

PASKOLA--““™'I n v lt V Mokėjimais
nuo 5 iki 20 metų.

MUTUAL FEBERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
Mokame 3Vž% Dividendų 

2202 W. Cermak Rd. Canal 8887 
’ Ben. J. Kazanauskas, Sec.
iTvmsS $1,000,000.00

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

MADOS

No. 4750 — Išeiginė suknelė. Su
kirptos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46 ir 48

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš- 
tp ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted SU Chicago, I1L
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Published Daily Except Sunday by
The Lithuanian News Pub. Co., Ihe.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

Subscription Itates:
$6.00 per year in Canada
$0.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 

3c per copy.
Enterled as Second Class Matter 

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

Naujienos eina kasdien; išski- 
riarit sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St., 
Chičago, III. Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kaina:
Chicago j e—paštu:

Metams .................................. $8.00
Pusei metų .............................. 4.00
Trims mėnesiams ..................  2.00
Dviem mėnesiams .............  1.50
Vienam mėnesiui ........................75

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija .................t......... 3c
Savaitei .................................. 18c
Mėnesiui ...........   75c

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

Užsieniuose:
Metams ...................   $8.00
Pusei metų .............................. 4.00
Trims mėnesiams ...t..............  2.50
Pinigus reikia siiįsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Valdžios intervencija Californijoje
Pasiremdama' prezidento Roosevelto įsakymu, ka

riuomenė išblaškė streikininkų pikietus prie North Am
erican’ Aviation dirbtuvės Los Angeles (Cal.) priemies
tyje ir paėmė tą dirbtuvę savo kontrolėn su tikslu duoti 
galimumo grįžti į darbą tiems darbininkams, kurie nori 
dirbtii

Tai pirmas toks drastiškas valdžios žingsnis prieš’ 
streikininkus Roosevelto administracijos laikais. Iki šiol 
federalinė valdžia vengė bet kokių prievartos priemonių1 
pramonės ginčuose. Ji pasitikėjo, kad’ tuos ginčus bus 
galima išspręsti derybų ir arbitracijos keliu. Bet šiame1 
atsitikime streikininkai pasirodė nesukalbami.

Unijos skyriaus reikalavimas, kad darbininkams bū
tų pakeltos algos, nėra atmestas. Ji svarsto federalinė 
Taikymo Taryba, kurioje turi* savo atstovybę ne tik 
darbdaviai, bet ir didieji darbininkų unijų sąryšiai — A- 
merikos Darbo Federacija ir C. L O. Taigi eiti darbinin
kams į streiką čia visai nebuvo pagrindo.

Kuomet unijos skyrius juos vistiek išvedė i streiką; 
prezidentas Rooseveltas atsišaukė į streikininkus, ragin
damas darbininkus grįžti į darbą ir užtikrindamas juos, 
kad algos pakėlimas, kurį pripažins teisingu Taikymo 
Taryba, bus užmokėtas ir už praeitą laiką, nuo gegužės 
1 d. Ragino streikininkus grįžti- į darbą' C.L.O; preziden
tas Murray ir C.I.O. aviacijos skyriaus viršininkas Fran* 
kensteen.

Bet jie atsisakė tų raginimų klausyti1 ir net nedavė- 
Krankensteenui kalbėti susirinkime, kurį- jisai sušaukė 
pereitą sekmadieni. CIO viršininkas tūomet pašalino pen
kis unijos skyriaufc^pareigūnus, kurie sukurstė darbinin*- 
Uus eiti prieš" valdžią ir prieš savo unijos vyriausybę.

Šitokiose aplinkybėse prezidentui Rooseveltui nebe
liko nfeko daryti; kaip iintis jėgos, nes valdžia jug ne
gali lėisti, kad keli tūkstančiai suagituotų žmonių atvi
rai priešihtūsi jos autoritetui.

Šito* streiko'tikslas, aišku, buvo ne pagerinti1 dhrbi- 
ninkų būklę, bet sutrukdyti darbą įmonėje;, kuri* gamina 
karo lėktuvus J. V. valdžiai ir Anglijai; Streiko kursty
tojai yra-komunistai ir jų “bendrakeleiviai”. Jau ne vie
noje dirbtuvėje' Stalino agentai, apsimetę “darbininkų’ 
užtarėjais’*, sustabdė karo medžiagų gaminimą;, stengda
miesi šituo'būdu< patarnauti Hitleriui! Bet iki1 Kiol’ būda
vo nelengva' atskirti teisėtus darbininkų' reikalavimui 
nuo> komunistų agitacijos “skymų”. Todėl valdžia nesi
kišdavo; nenorėdama1 pasirodyti, kaip darbininkų, slopin
tojai

Tačiau šiame streike komunistų* provokacija nuėjo 
tlaip toliį kad^ net C.I.O. viršininkai' buvo* priversti* imti 
į! nagą, “penktalįojus”. Valdžia ir unijų viršininkai'dabar 
pasirūpihS, kad’ darbininkų judėjimas būtų* apvalytas' 
nuo1 svetimos^ valstybės- agentų.

Kovai dėl Syrijos
■ . -*i

Britų ir “laisvųjų francūzų” armijos įsiveržė į Sy- 
rfj.Upkurią; pot pereitojo pasaulio karo Tautų Sąjunga pa
vedi? Ftancūzij.os glbbaii Paeidavusi naciams, Prancūzi
ja nutarė iš Tautų Sąjungos pasitraukti. Todėl francū- 
zų- “mandatas” Syrijoje šiandien yra abejotinos teisinės 
vertės.

Bet Vichy Vyriausybė tebelaiko savo kariuomenę Sy
rijoje ir valdo, ją* kaip; savo koloniją. Pastaruoju laikū 
ėmė skverbtis į. Syriją, su francūzų komisionieriaus pri
tarimu^ vokiečiais Kuomet Irako sukilėliai kariavo prieš 
anglus, vokiečiai’ siuntė į' pagalbą sukilėliamjs karo lėk
tuvus. Pakelinių Iraką tie nacių lėktuvai nutūpdavo Sy
rijos aerodromuose* pasiimti' gasolino. Anglija prieš tai 
protestavo, bet komisionierius gen. Dentz teisino nacius 
ir’grasino1 anglams?

Po tu; kai.’ sukilėliui’ lUake pasidavė anglams, vokie
čių lėktuvai sugrįžo į Syriją^ Sakoma) kad* daugelis na*’ 
ciU‘lakūnų‘tenai pasiliko. Žjo gandai, kad ir daugiau na
cių. pradėjo,vykti’ į>tąi francūzų “mandatų’*. Anglijoje ki
lo-nerimas, kad laipsniškai Vokiečiai paims Syriją į sa
vo rankas, kas sudarytų didelį pavojų britų jėgoms ne 
tiktai rytiniame* Viduržemyje, bet ir visoje Artimųjų Ry
tų srityje. •

Kad tai* neįvyktų, anglai ir generolo De GaUlle va* 
d o vau j am i' frkncūzki ryžošii paimti. Syriją; Tai. vienaš

Išbando Nau ją Bombonešį

x NAOJUENU-aCME Teiėpnoio
Mdj! Sthhloy' Ūmštbad iš J. V. Armijos Oro Korpuso, 

lipa į* didžiulį- BL19 bombonešį Santa Moiiica; Cal., pa
kėlimui' to plidiib paukščio pirmam bandymo skridimui.
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“VISKAS BAISIAI 
PABRANGO”

Vienas “Keleivio” skaitytojas 
gavo iš savo namiškių Lietuvo
je laišką, kurį parašė moteris, 
Buvusi* 10' hektarų žemės savi
ninke. Dabar ji- jau nebėra tb 
ūkio savininkė, nes bolševikai 
visas žemes ir trobas Lietuvoje 
“suvalštybino”.

Stalino1 pakalikai* pasakoja, 
kad bolševikiški okupantai su
teikė Lietuvos liaudžiai'laimę ir 
gerovę. Tik kapitalistai1 ir buv. 
SmetbnoS1 valdžios, tarnai-' esą 
n epą tenkinta sovietine » tvarka. 
Bef pa'ihiiiėttijf ihbtdris yra ne
turtinga valštlbtėj-O paklausyki
te, ką ji pasakoja apie dabarti
nę padėtį okupuotoje Lietuvo
je:

“Gyvenimas nnt&ų* nekoks; 
tik vargštartie, ir idaugirtit 

i nieko. Vargstbilie vienos mo-
* tėrys, nes' nėra’ dkrBinihko. 
1 Išlaidį’ Ulbai’ dhūg, nioUėščiai

brangus, lie tb; daug kašttio-1
• ja dhkthrtai ir vaistai;. Bč Uttz- 

rių/ negfiliina1 apšiėitii (šitiė 
žodžiai ’ parodė, kad* lwmnx 
nistai rtieltibja; būk liiėtuvo- 
je esąs įvestas “ndindUartiaš 
gydymas”. — Rbd-J*

“Sunkiausia yra tai, kad 
dabar Lietuvoje viskam bai
siai pabrango, nieko’ negali* 
rtia nusipirkti. Didžiai’ pa1 

i brango dhmužiai; hathi* ir ki- 
' to$ prekes.

“Mylimas dūdele, kaip 
tamsta rašai, kad Amerikos 
laikraščiai rašo, kad pas mus 
viskas nesvietiškai pabrango, 
tai ištikro jie nei kiek neme
luoja, bet rašo tikrą teisybę. 
PAs įtins viskas tiek brangu, 
kad nieko negailime nusipirk
ti; Tokių' laikų* mes dar ne
buvome Lietuvoje matę, kad 
drapanos butų taikios bran
gios. Moteriški bateliai 130 
rublių! Taip pat' ir vyriški.

i žbdžiii, negirdėta1 brangenyr

“Žiemiškas moteriškas pal
tas arba kailiniai kainuoja 
600 rublių. O vasariškas 
prasčiausibs medžiagos, ku
ris prie Smetonos buvo 30 li
tų, dabar yra 120 rublių.

“Prasčiausio šilko metras 
kainuoja 55 irublius. Vyriški 

, batai su-aulais^— 190 rublių.
“Moteriškų ilgų kailinių 

pasiuvimas—120 rublių. Vy
riškas paltas — 100- rublių. 
Tiek ihia* siuvėjai vien tik už 
pasiuvimą.

į%į&.

A

Amerikos LietuviųTarybos 
Pareiškimas

CIVILIZACIJA IR
BARBARIJA

Vienhs inisijhiilėriiis troško 
išgelbėti vargšą nežinėlį/ lauk - 
nįj iš tamsios jo padėties ir

Š. Ui. birželio 15-tą sueina lygiai metai,, kai- Sovietų- 
.Rusija didele militarine jėga okupavo* kaimyninę L;etuM 
•voš Valstybę'ir įsteigė ten saVd'ollupatinę vyriaušybę.
i . , . ...

' Kad šį smurto aktą prieš* savo kaimyną- paslėpti nuo ] 
pasaulio viešosios5 opinijos; SoVifetų Rusijos pastatyta 
Lietuvoje Okupacine vyriausybė SŪVaidino rittkirriihę' kbL 
;mediją. Utilitarinės jėgos gTąsomi ir okupacinės valdžios 
’agentų terėrizuojarhi Lietuvos gyventojai- buvo verčia1 
mi rinkimuose į bolševikišku “Seinią” atiduoti’ sUVO’ bak 
sus už vienintelį bolševikų partijos sustatytą kandidhtų 
į “Seimą” sąrašą ir tik tokiu* klastingu būdu okupacinė 
'vyriausybė pasiekė, kad! tariamame “Lietuvos liaudies 
Seimė^ susirinko išimtinai bolševikų partijos agentai — 
klhsnūs Maskvos įsakymų vykdytojai.

; “Geležis taip pat Baisiai 
brangi. Vieno arklio pasegi-

, mas (pakaustymas. — Red.) 
kaštuoja 15 rublių, neskai
tant užmokesčio už kalvib 
darbą.

“Pipirų vienas lotas kaš
tuoja 80 kapeikų. (Rusiškas 
lotas yra 32-ra dalis svaro.— 
Red.)

“Savų pinigų jau nebeturi
me. Yra įvesti rusiški rubliai; 
litų jau mažai besimato; vis
kas skaitoma rubliais.”

“Visą nuosavybę pasiėmė 
valdžia.”

Laiško rašytoja sako, kad a- 
pie politiką rašyti negalima, bet' 
ji vistiek šį-tą parašo ir pažymi 
savo laišką tam tikru numeriu.

i 0' ką' LiętUvos valstiečiai tu
pi’ iš tbs' “zOniėS reformos”, ku
rią’ Bolševikai1 pravedė? Paklau- 
sykitt:

“Tiesa;.kad* naujoji valdžia 
(zskaitbrtlė laiške)! bežemiams 
daVė žemės) (P mažažemiams

• pridėjo.’ liet! daugelis tas duo- 
. thsiks' žfeiilėš; jūtt’ meta ir jų

rioHertbri; lies' reikia mokėti 
visokiilš’mokesčius; o nuosa-

• VyBSš’ nėra; nes žemė yra 
I valcIžidSic

“Tai* ih mes jiiu nebeturi- 
> ,ine jokids nuosavybės, lies
• valilžiU4 paėmė viską į savo 

rankas'? ;
“Šimteriopai; geriau buvo 

gyventi nepriklausomoj Lie
tuvoj, negu po ruso valdžią. 
Visas žmonių turtas dabar 
yra surašytas ir ūkininkai 
negali net menkiausio gyviu 
lėlio niekur padėti be vaiz
džios žinios.I 1

“Nors valdžia yra išrinkta 
neva iš vietinių žmonių, liet 

1 Visi įstatymai ir įsakymai eh 
na iš Maskvos.

“Visi Lietuvos miestai ir 
’ miesteliai yra1 pilni rusų kaz- 

riuomenės.
“Mali*žemės nepridėjo, įleS 

( turėjau 10 hektarų. Kurie vu 
i san nieko neturėjo, tai tienls
• davė po 8 -liektartis — daVė 

tik dirbti, bet ne nuosavy
bėn. žmonės neturi jokios 
iluoSUvybės — viską pasiima 
valdžia;”

• Vadinasi, visi Lietuvos žnlb* 
nes yra paversti bolševikiškos 
valdžios bernais. Nė carizrrio 
laikais Lietuvos liaudis nebuVo 
taip pavergta, kaip dabar.

drąsiausių-žygių, kokių anglai šiame kare yra darę. Jei
gu jisai- pasiseks; tai’ Hitlerio priešų viltys bus žymiai 
sustiprintos.

vilizacijos palaimoje. Įvyko pa
sikalbėjimas, kuriame vargšas 
spalvuotasai išdrįso suformu
luoti nekantriam m sijonieriui 
keletą klausimų.

“Kas yra šėtonas?”
, —Sakai — privalau dirbti?
; —Taip, tikrai, mano vargše 
gerasis broli. Nes šėtonas su
randa krūvas blogų dalykų su
brukti į rankas tų, kurie ned r- 
Ba.
. —Kas yra šėtonus?

—Tai yra velnias.
—Ir jis gyvena tavo žemėje?
—Oi mano nuodėmingas

drauge, jis gyvena visose v.e- 
tose, — sake geras misijonic- 
rius.

—Bet aš nepamenu, kad ka-
Tas tariamasis “liaudies Seimas” buvo geras instru* da nors bučiau sau blogą du

dentas okupantų rtankose,* pravesti Lietuvoje visas so* ręs, — sakė laukinis. — Taip, 
vietines “reformas”. Per trumpą laiką — į antrą mene* aš manau, kad bus geriau man 
si po okupacijos, Maskvai diktuojant, tas bolševikų “SeiL pallk^r kokiU e®u* ... 
■mas’ nutaria: LJlierius Be darbo tavo gyveili.

a) Panaikinti Lietuvos Valstybės nepriklausomybę] ,mas rtyksta:
ir Lietuvą prijungti prie Sovietu Rusijos. r — V1S1 zmon^ tavo že

mėje? — paklausė laukinis.
—Taip. Beveik visi.
—Ir daug dirbančią?

; —T-a-i-i-p, didesnioji dalis;
J —O*!* Tada visi tie sunkiai 
'dirbantieji bds labai lalhtingl?
i —Oi, kaip tiktai, ne. — At
sakė abejodamas mišijonieritlš.

—Taip.' Tu pamatysi, yra di
delė dalis neturtingų, — aiški
no gerasis misijbnieritis.
; —Neturtingi! Iš tų,, kurie 
daug dirba? — sušuko netikė
tai užkluptas laukinis.
Į —Taip; bet visgi' taip yra — 
pripažino baltasis.
J —Tai' tiiomet nedirbantieji 
turi nešti Baisiai didelį blogu
mą?

b —Ne visi. Kai kurie yi^i taip 
turtingi, kad jiems nereikia 
daugiau dirbti.
! Laukinis ilgokai patylėjo.

-—Kaip suprasti: — esi ne
turtingas? — paklausė lauki
nis.

Tai reiškia, neturėti užtekti
nai valgio, arba gero namo, 
kur gyventi, — paaiškino mi- 
sijonierius.

—Neturėti užtektinai valgio! 
Yra trukumas maisto tavo že
mėje?

—Ne. Tai ne, žinoma, — at
sakė misijOilieriUs vilkindamas 
atsakymą. — Yra užtektinai 
valgio; bet' tu suprasi: tai ne
turtingi turi mažai pinigų ir 
dėl to negali nusipirkti maisto 
arba išnuomuoti gerus namus.

—Bet supratau tavo pasaky
mą, kad jie sunkiai dirba? — 
Tarė ramus laukinis susijaudi
nusiam' misijonieriui:

—"JPaifJ.' Tai1 yra taip.
—Ir kddfel1 jlČ, tada, dirba 

Isuhkiai ?
—Dėl pinigų' valgio* pirki- 

EllUi; — atshkū mišijortierfus su 
Hdėlhi nerainumu pridš šio ge- 

niališkunlą.
—Ir kodėl, tada, nenUMįferk-i 

Valgio? — klitasė iaukiiiiš. — 
Jiėinš

—NatUitiltib kati’ rfe. Bet ne
uždirba’ užtektinai.

—Ir vi^Viėfl' dirba tiek, kiek 
ai* taip?

—Taip;
[laukinis valandėlę mąstė, 

į)a$kiau vėl''paėmė žodį;
| —MusU saloje, — silkė, -- 
Įrtltin bėveijį. visai nereikti’dirb
ti! O kadi’jddėliiz alkį;. paMimu 
krtaist^* ntib meditųž arba* iš ju- 

sakyk ittah’: kaip tu 
Vadini' shVo žfefhę?*' 

—Civilizacija,- 
sijonieri|4s parausdamas.

—Nemanau? jog- mums apsi
mokėtų sutikti, kad jūsų sąly
gos butų čia įvežamos. — At
sakė spalvdotodiš. — Privalai 
atleisti man, mano pone, už 
pasakymą, bet manau ^avo že
mę esant žiauria vieta gyveni
mui. Labanaktis!

(Iš “Staem Magasinėt”)

b) Panaikinti visų Lietuvos žmonių turto visokią} j 
nuosavybę ir tą turtą naudoti pasiima pati okupacinė ; 
Lietuvos valdžia, o gyventojai lieka Sovietinės Valstybėse 
įnamiai — beteisiai- vergai.

c) Nepriklausomos Lietuvos Vyriausybės narius, vaL 
dininkus, laikraščių redaktorius, ūkininkų, darbininkų ir 
jaunuomenės vadus okupacinė valdžia tuojau paėmė į* 
areštą, kurie iki šiol tebesėdi bolševikų kalėjimuose arba* 
ištremti į Rusijos gilumą. Šiandien Lietuvoje areštuotų- 
žmonių priskaitoma tūkstančiai.

Dabar okupuotoje Lietuvoje pakrikdytas visoks" 
draugijinis žmonių gyvenimas, varžomos ir persekioja
mos visos religijos ir jų atstovai areštuojanti, uždrausta' 
laisva spauda. Okupacinė valdžia apkrovė ūkininkus ne
įmanomomis išpildyti rekvizicijomis, o darbininkams mo
ka tokįus žemus, atlyginimus, kad nei vieni nei kiti 
vietinėje santvarkoje nebeteko žmoniškų gyvenimo 
lygy-

Tai šiurpus okupantų šeimininkavimo Lietuvoje 
tinis balansas. Amerikos Lietuvių Taryba, šių liūdnų su
kaktuvių proga kreipiasi į Amerikos lietuvių visuomenę 
ir kviečia visus geros valios tautiečius:

1) tuojau šaukti masinius susirinkimus ir kelti pro
testo balsą prieš Lietuvos užgrobimą ir rusus okupan
tus bei jų pastatytus agentus, kurie žudo okupuotos Lie
tuvos žmones ir žiauriai, moraliniai bei fiziniai kankina 
kalėjimuose politinius kalinius;

2) protestuoti prieš varžymą Lietuvoje religinės lais
vės ir užgrobimą bei nusavinimą Lietuvos žmonių turto- 
ir jo eikvojimą svetimos valstybės naudai. Protestuoti 
'prieš Lietuvos darbo žmonių begalinį išnaudojimą val
diškose dirbtuvėse ir dvaruose.

, Kur negalimi1 vieši masiniai susirinkimai, ten susi
renka draugijų atstovai ir organizuotos visuomenės var
du priima atatinkamas protesto • rezoliUčijtis;

Visas protesto rezoliucijas siųsti šioi'feišto Vyriau
sybei Washingtone ir. savo* valfetyBėš gūberilatoriams,i 
kongresmonams bei senatoriams?, prašant' jtįJ užtarti'1 okUž- 
puotos Lietuvos persekiojamus žmhneš ir paprašyti* phk 
galbos Lietuvai išsilaisvinti iš Sovietų Rusijoš okupauL 
jos. Tų rezoliucijų-kopijas skelbto anghį ir lietuvių spau
doje.

3) Remti'moraliai ir materialiai Visūs^ A. Ikr Tarybos 
darbus ir pagal' išgalės aukoti A. L. Tarybą" sudarančių 
organizacijų1 fondams, kurių lėšomis yra’ palfaiUomaš A. 
•L. Tarybos veikimas.

Amerikos Lietuviu Taryba ši& tfrdga siv didėliu1 d& 
kingumu primena^ visuomenei K. D./RboseMeltta' ib 
Jb Vyriausybės kiėtąr nusistatyrtim nepripažinti Lietuvos 
okupacijos ir kviečia visą AmebiUbs? lietuvių! Visuomenę 
visomis savo jėgomis? moraliai ifr ifiateHttliUiį’ iWiti kili 
naus šio krašto Vadovo Prezidento* ik Jb> Vyriausybes 
pastangas išsaugoti demokratinę SahtV&Htą* Anterikoje ir 
sugrąžinti visoms' mažoms1 Tautoms* Eurbpojė žiaurių] 
diktatorių išplėštas jų laisves-.
( Laisvės ragavę — vergais nebūfeihie.

Tegyvuoja Amėrikos Jungtinės Valstybės 
‘tautų užtarėjos ir žmogaus teisių gynėjos.
i Tegyvuoja Nepriklausoma Demokratinė Lietuvos 
Respublika su sostine Vilnium!
Į Amerikos Lietuvių Taryba

So- 
są-

me-

is- lietuvių/ Visuomenę

atsakė mi-

mažųjų

 . ■■ ...... -................. ...............—________ ____ ________ ___ _______________________ ----- ----- -- ------------- -- —--- — ■
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Antradien., birželio 10; 1941 NAUJIENOS, Chicago, III.
St. Miščikas-žiemys.

Aukas sostas ir trisdešiirf griaučtę
(Tęsinys).

Klausimas buvo labai aiškus 
ir jį išspręsti1 buvo ntisiiriku: 
buvo surastas šioks toks pre* 
tekias ir pradėtu karas su A- 
šanti valstybe; bet gfln sunkusi 
nes nors po truputį karpydavo 
ir stumdavo juos toliau, visgi 
ją visą užimti nebuvo taip len
gva.

Anglai suruošė dargi keturias 
karo ekspedicijas, būtent 1824’ 
1826, 1B63 ir 1873 m. Paskuti
nį kartą Ašanti valdovas buvo 
užpultas 1896 m:, kuomet jau 
pripažindamas anklų protekto1 
riatą, visgi buvo sutarčiai pra
sižengęs ir anglai,, vadovaujant 
kapt. Sir. Francis Scott užėmė 
miestą — sostinę — Kumassi, 
suėmė jų valdovą Prempeli ir 
išvežė jį ištrėmimam

Miestas pasidavė veik be šu-

rą “nekruvinuoju”, bet kartu 
ir paslaptinguoju; ries prieš 
miesto užėmimą apie dviem 
dienom, vienas pirklys tebenla- 
tė soste valdbvą; gi anglams į- 
žengus sostinėn, nei aukso sos
to, nei kitų brangenybių nera- 
db, gi pats valdbvas nieko ne
pasakė, kur tai dihgo.

mai, tyrinėjimai, klausinėjimai; 
ieškojimai į bet rezUHnthi — nu-

INSURANCE
(APDRAUDA)

. • PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRaĖDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NU O VAGIŲ.
• APDRAUDĄ- LANGŲ.
•' TAVERNŲ ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabi- 
lities.

Atsirado neihaža5 dvantilirs- 
tų, kurie savotiškais samprota
vimais vadovaudamiesi, stengė
si surasti tą. nepaprastą, kud 
nors rietoll sostinės paslėptą 
turtą. Kiti1, galVOjU*. jog jis* iš 
gabentas krašto’ viduje irt sdii- 
gomaš dargi buvusio kabalialis 
tarnų ir kitų patrijotų, kurte 
dar tikisi kada nors atsigauti 
,ir pasodyti naują savo valdovą- 
šin aukso sostan.

Kol kas tebeslankioja legen
dos ir tikrai žinoma, jog tas 
turtas nerastas ir nemaža to 
•turtų- iekotojų' žuvo’ paslaptin
gu’ kėliU'.

1 DitlkihUSias spejidiaS ir bėiid 
teisingiausias, yra t'as, jog sos
tas prieš anglų užėmimą būvu 
nuneštas s čptUVėn ir tid, kurtė 
jį nešė, buvo visi nužudyti tojd 
vietoje dviemis sumetimais: 1)/ 
negrai tiki, lygiai kaip daugelis 
tikėjo, jog mirusių tarnų vėlės 
apgins turtą nuo nešvankių ran
kų; 2) nužudyti todėl, kad ne
išduotų kartais paslapties, kuė 
tas turtas paslėptas.

Kadangi buVo sakoma; jbg 
sostas svėręs tiek, kad jį galė
ję panešti tik trisdešimt vyrų, 
špcjatiia, jog prie to šdšto tu
ri būti iJėiit trtsddšimt žmonių 
griaučių ir kur bus rasta tiek 
ar daugiau griaučių, reikia kas 
ti ir surasti sostą, tuo pat virs
ti nepaprastu turtuoliu.

Keisčiausia tai, jog šis paša
lintas anglų, nuo sosto karaliu
kas — Prempeli; bene 1929 ar1 
1930 m. grįžo savo kraštan pa
leistas anglų iš ištremimd, bet 
nors daugelis sekė jo visus žing
snius — nieko tikresnio nesu
žinojo ir ndžihia ar šis karalius 
kada nors kam išdhos tą pa
slaptį, o gal ją pasakys tik savo 
ištikimiausiems, kuo taip pat' 
niekas iš svetiihų nepasinaudos;

Bėt... pats faktas- sukėlė 
daug* llalbų’ iH dlib’ daugiau le-

Armijai Gal Teks* Užimti- Aviacijos* Dirbtuvę.

; • .. . , NAUdlMhV-ACMi-ŲltiębYfulo' .
Aštuomosdešimt penki siniiKVdžimiai1 pinti kartų' aplbiido' FOUv Eė\Vi$ 

Washington, ir vyksta į M’aėčlV Fiėlid,Čal! PaVeiUslb itibtOsi1 tik šUHllvėžiihiaė 
Saugus, Gal. gatvėje. Armijbs UUtbrttbtai sako; kati’ št kelionė' yra* tik aUuš- 
dienines tvarkos” judėjimai, bėf štMbėtbjhi' yra' linkę kad* jie gUli' bflt
Ii pasiųsti atidarymui streiko Uždbt’ytbš T^oėtil A'UlUi'iban’ avihbijoš dirbtuvės. 
ManOiba, kad tokį įsakymu dUbšiąš phtš iPVėžiUbiithk jbigU’ stbeiUw nebus’ gbČL 
tai’ iŠ^liręsths.

tuos turtus, taip vadiiiamas
“aukso dievas” ir juos užkasęs

ga‘,. utis’ užrtlstiiiš 13iH’'tiiiihlby iti 
Giiafe uŽt’daŪUB allt jų' visas ne
laimės;

Raštinėje per 
A; RYPKEVICIŲ' 

! 1739 S. Halsted St

k RaStlng atdara; kas* vakaras'
• Iki 8 vai. Sekmadieniais —
• nuo 9 ryto iki 1 vaL popiet

likčti ar nctikfltij bet reikia pri- 
pažinti turi nemaža sąmojaus.

Bendrai kalbama, jog tuos 
turtus matęs vieną kartą vie
nas europietis, kuris iš tos vie
tos grįžo; Tiesą' pasakius įle- 
inatęš, bdt btivęs toje vietoje. 
.* Mat, kuomet Ašanti neteku 
nepriklausomybės ir jų karalius 
buVd išvežtas- istrėmitfian bei 
pražuvo sostas sU visomis bran
genybėmis, .Ašanti valstybėje 
pasklido legenda, jog atsiradęs, 
teisihgiau’ pasakius’, pasiėmęs

riių buvę dargi trisdešimt. Vie
nas europietis medžiodamas 
:kdašto Viduryje, netoli kažko
kios thnlsiOs upės, išgirdo nuo 
savd palydovo ir vado, vietos 
gyventojų giminės vado, kad 
čia* netoli esanti' ta vieta, bdt 
kuomet europietis vienas mėgi
nęs tą viėtą; surasti- kur buvo 
įjf ths įlegras nuvedęs vien jam 
žinomais keliais, negalėjo atras
ti;

Antras pasakojimas sako, kad 
viena krūva turtų- ieškotojų, 
sulig negrų pasakojimo; Btivo 
pafciekę vietą, kur auksas buvo 
paslėptas žemėje, dargi matę, 
bet kuomet nusileido olon, tai 
girdi aukso dievaitis juos nu
baudęs ir apipylęs žemėmis, 
greičiausia žemė nuslinko ir 
juos užkasė, nors ten nei vieno 
aukso gabalėlio nebuvo, bet tik 
tikėjosi ten rasti, gi negrai pa- 
niatę tai paskaitė dievų liaus
ime.

šiek tikresnis pasakojimas y- 
ra vieno anglo, kuris savo aki
mis matė bent taip vadinamą 
“atlksb didvaitį’’.

Sulig ano pasakojimų, jis 
taip pat klaidžiojo po krašto vi
durį vietinių negrų vedamas, 
kuomet vieną kartą sustojo 
vieno kaimo burtininko palapi-

■jų gyvenimą, pirmynžangą ar 
^vargus. Tiesa, šiek tiek daugiau 
’tdlkia- žinių- hitleriška ir itališ
ka' spAUda, bet tlen visos žinios 
gan tendencingos ir sunku ži
noti, ar tai ne tokios pat legen
dos; kaip apie matytą aukso 
sostą kurioje nors vietoj ė.

(GALAS)

Insurance reik, pas 
P. Vileišį EIK 
DR. F. VILEIŠIS

Atstovas
Prudential’ Ihs. Co. of America

175 W. Jackson HAR. 2500
Home Office, Newark, N. J.

5922 W. ftodseveli Rd., Austtn 1175

Jei 
Dr.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Laikrodžiui pirkti 

reikia? leidimo
VILNIUS, Lietuva, birž. 8- dl 

— Kaip tiktai sovietų armija 
okupavo LietiiVą, iš rihkos pra; 
puolė laikrodžiai.

Jeigu kurioj krautuvėlėj dai* 
galima kokį laikrodį sužvejoti; 
tai jhm nusipirkti reikia turėti 
specialus prekybos komisarei

Remkite Liettivišką 
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
čo;—WrtOLESALE 

4707 S. Halsted St. 
Tel. Poulevard 0014

GRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long AVenue 

Telfefon^š HoRtSMOUTH 90^ 
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta $7.80 
Perkant 5 tolius ar daugiais

Srtiulkesrti Yr«P Daug Pigesni’ 
. Sales ,Tax ekstra. ____ _ _ _ _

BLACK BAND LUMP $9.75 
■ ,^,n, i -, i, tu fi T * i rt ■ lig I-

— ■ - - ■ . ■» - - - - . - -----
- ; ' --------- --- UAlh.fi., irt

; . ........ 1 ".... ■ ......."A
dieniniai popieriai, ma I i a v o s, 
aliėjai, automobilių įrankiai, pei
liai ir nanių reikniėnys, taipgi 
plumbingas ir elektros prietaisai

PEOPLES 
Hardvvare & Paint Co. 

1901 WEST 47 th STREET 
Tel. LAFayette 4139

Paprasčiausias juodo metalo 
rankinis laikrodėlis kainuoja 
nuo 800 iki 1000 rublių. Oficia
liu'pinigų kursu tai sudaro nuo 
160 iki 200 dolerių.

;liib pašatilib' įVykiuš* ii' pftš nau- 
ditję esartia' be visai’ Ang
lijos pUdėtiitii; liOšUkiliij/ vėl ir 
įiibĮįdUuUdtjt^ Mb' iHOiUedto nc- 
įliiJil<lbUšohiyričš’ atgUViiUtU.Kibk tibsoš- višubse šiuose paL 

sakojitilUbsė Bėi; ibgėiidbšė, šUUL 
kii- Betf BėiUiii- iMjjU'*
žiiiti; kdtl-1 thtttiHik judfejiiithš 
tat'b' AWhti' tautelės gdU’ diHfelik 
ir gdl' bud; ltdd; jib žitlb' liub tiė 
turtai' paslėpti, tuo labiau;■ jog 
didžiausias šių turtų slėptuvės 
žinovas, karalius Prempeh taip 
pat parvyko tėvynėn, bet aišku, 
to turto jie savo pavergėjams 
neperduos.

Tiesa, šiandien Ašanti valsty
bės gyventojai gyvena savotiš4 
ku gyvenimu, jų1 vaikai, bėnl. 
turtingesniųjų ir aukštos kil
mės, lankti' mokyklas, pav. 1922 
m. sulig statistikos valstybines 
mokyklas lanke apie 800 vaikų, 
gi misijonierių įkurtas dargi 
6,000 vaikų. Nyksta burtų pa
saulis, bet ne nepriklausomybės 
troškimas, tuo labiau, jog po 
paskutinio smarkiausio sukili
mo įvykusio)- -prieš anglus 1900 
m. valstybės $utonomija buvo 
panaikinta ir visa valstybe pri
skirta prie Aukso kranto kolo
nijos. . , .

Bet nei misijoilicriai, nei kiti’ 
neįstengia iš pamatų pakeisti jų1 
gyvenimą, ten dar šiandien,1 
kaip pirmiau tebeviešpatauja1 
poligamija, nors turtuiliai jau* 
neturi tibk žmonų, kiek turėjo* 
dargi paskutinis karalius- 
(3,333), bet gyventojų1 nepasi
tenkinimas didelis ir tik vien to
dėl, kad europiečių labai maža,1 
vos 400, ir tai visi valdininkai1 
arba kariai, neplinta tai*p vietos ! 
gyventojų naujos idėjos, gi vie-; 
itbs baltieji labai’ saugoja, kadj 
vietos gyventojai1 nesužinotų1 a-

Pasakojama, kad šiomis
< BbiidVždį- rbtitih’ pasakyti, jog dienomis Hitleris pasakys 1h-

i a-.bai svarbią kalbą apie vokie
. Tuo 

įtarty^ tdtHVp gyvėhamas ! pačiu metu jis pasiūlys sUdary- 
kolonijaš, niėlio nerašyti ir to- tl Jungtines Europos valšty-

įdatgi’ dHgliį’ šphUdk’ sttidgidsi t _ _
įplb:'tfollW liti’ višai’ dideles, bet1 ’ dių' [ir rusų santykius. 
‘/liiLli 1 U? L-i i > 4-V.aIALII L. L. .. i i\inln i i o rinoml.rn c
kolonijas, nieko nerašyti ir to- tl Jungtines 
(1(31 taip maža ttirime žinių apie bes.

FOR NEW

P ACK ARD- CHRYSLER - ĖLYMOUTH
- -- •• -* •-.............. - 1 -................. ' ....... .....................................................-

3451
Archer Avė.

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & I.ONG DISTANCE 

MOVIMO
Perkraustom forničiiis, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatbm an
glis į visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 00C6

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta* pir
mos rųšies su mo- 
dęrhiškomiš u ž 1 » i- 
dortiis ir Rollywood 
gviesbmlg. Darbas 
garantuotas.

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

1

BALZEKAS MOTOR SALĖS
t WilL likę us

PEUMBINGO Allrik aLšIIIDYMO REIKALU

Vardas

Tel.
VlRgihia'

2332

DIVIDEN

INSUREDH!

NUIVERŠAL
AfcSOCIATiON j

Čionais jūsų siitku- 
ipos yra apdraustos 
; iki $5,000' per Suv. 
Valstijų Valdž i o s 
.Agentūrą Federal 
Savings and' Loaii 
Insurance C o i* p., 
VVashington, D. C.

$

4030
J Archer Avė.

Tel.
VIRginia 

i 1515

.........................  -L............. ............

I ATSILANKYKIT arba pasiuskit
■ Kuponą Reikalaudami Apskai- 

čiavimo DYKAI,
n • Nereikia Įmokėti.
■ • 36 mėnesiai išmokėti.
1 • Pirmas mokėjimas spalių 1.

Karsto Vandens Įrengimai:
• šTtfMO—FURNASĄF-

■ • ALlfcJAtJS PtfčDVl Ifc
• “STdKEROtA” STOkERlS.

NO GEARS—NO OIL
3' mėtų garantija.

Pamatykite 
“SOUTH CENTER

i RYTINE RAD1O
I VALANDA

— iš stoties* —

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

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

vai. ryto.
Pinhadieniais taipgi 7:00 

vaL vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

I ■! ..... .Ii- ■(!■! Illifll 1 IĮ I ifn.'.iifĮil

SOUTH CENTER PLl’JM’BING AND
HEATING SUPVLY GO.^Inc.

6 W. Garf-ield Blvd. pl-iie State St.
Telefonas ATLANTIC 4290.’

Anglas toj d palapinėj ti paste
bėjo žemyn slaptas ditriš. Su
sidomėjęs kas ten, užklausė: 
“Kas čia apačioje?” Jam atsa
kęs burtininkas: “Ten gyvena1 
aukso dieVaitis”.

Anglas nieko nelaukdamas 
leidosi žemyn. Kuomet jis nusi
leido ir akys priprato prie tam
sos, jiš pasieniais pamatė žmo
nių. griaučių* Nusigandęs jis iš- 
sitirfatikS' dtiVDlVdtįį' dtis" tlib pat1 
mditlbiltU1 ūŽMltetilI© vifš' gal
vok’ dtiryšp ptid’ kurias įžengė, 
bet1 radius žitiogaiiš balsai vid- 
toš thrtliti jį) rtariiirib nieko nti- 
daryti, nes jam joliis, pavojus' 
negręsė. įtudmdt jis pažvelgė 
ton vieton, pamatė negrą visį 
pridengtą auksu... Tai'ir"tu re j b 
būti tas aukso dievaitis su^savė 
keistais auksd rūbais.

Negras jį* užkladšęs*: “Kodėl 
tu ieškai atlksb? Ašanti auksas 
priliialisd negramš. Baltabdžiat, 
kurie ieško jįf žūva. Ir noik 
daugelis-žuvo, dar vis atsirandi 
rtatijip ieškovų. Tu jaunas; tave 
paleisiititi, liet’ sugrįžęs prie sa
vųjų pasakyk jiems, kad jie nd- 
beitiškdtų; neš visi būš nužudy
ti.”

Pb šių< žodžių jo galvą įsuko 
į skarą ir jį išnešė iš tos k do
norės. Jis netekęs sąmonės, gi 
kuomet jis atsigavo — jis turė
jo biiti’ labai tbli ntid'tds vie
tos, nes vieta jam buvo nepa^ 
žįštalria it jis nežinojo dargi 
kaip jon pakliuvo; greičiausiai 
apsvaiginę jji jie patys nunešė.

Anglai litihhsimlnė ir prašė 
negrųr kad jį vestų pas burti
ninkui esančius, maždaug, kaip 
jiš liuinanė apie vieną Vietą, Bet 
niekas- nedrįso jį vesti aiškinda^ 
miesi; jbg tai be galo pavojin-

Aš esu užinteresuotas sekamais- 
dalykais, .pažymėtais' X (nėra 
prievpįes)i,

□ Apšildymu
□ Plumbingu

□ Stokeriu
□ Sienų Tailu

Adresas

Telefonas

JŪSŲ 
INDĖLIAI 

■NEŠA

Spausdinam
DŲ

)

t

]

Atdara kas dieną nuo 8 vaL ryto iki 2 vai; vakarti. Seštfediehiais iki fftal. vakarė.

II

r
4

NAUJIENOS
1739 SouthH«l«te4 StmV 

CHIGAGO, ILLINOIS" ra: Com* moo

'X

{►LAKATUS.. BILIETUS 
BIZNI6 KO&TĖLES 
DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

Apsisaugokite!!!
, ■ • ........................................ ■ .

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

UNIVEHSALSAVINGS&LŪAN ASS’N
17391 SOUTH HALSTED STREET

OK OF PRITEMS
KAINA 15 CENTŲ

Tik ką gavome naują madą 
knygą; kurią* galite gauti pato 
mus. Siuskite sav6' orderius:

UAlh.fi


dUama-Micbiieia
KVIEČIAME VISUS “NAUJIENŲ” SKAITY 

TOJUS Į TALKA!
Pagelbėkit Išplatinti Liepos 27 d. Pikniko 

Packardo Bilietus
Ar tamsta jau darbuojiesi 

platindamas rengiamo Naujie
nų Namo Fondui pikniko tikie- 
tus? Piknikas įvyks liepos 27, 
1941, Sunset darže. Tikietai 
parsiduoda tik po dešimts cen
tų ir už juos kas ners dovanų 
gaus naujutėlį Packardą. Je; 
dar neturi knygutės tikietų 
pasiėmęs pardavimui, pasi- 
stengk įsigyti iš šių asmenų:

Detroit, Mich.
J. Besasparis, 1710 Beechei 

Street.
East St. Louis, III.

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

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

G. A. Skirmontas, 15723 
Lalhrop Avė.

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

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

Rockford, III.
J. Savickas, Rockfordo Kul 

turos Klube, 1108 Main St.
Kenosha, Wis.

Mrs. J. Radavičia, 3626 — 
18 Avė.

Aurora, III.
J. Laurutčnas-Laurens, 

Superior St.
De Kalb, III.

Mrs. Kelly, 1009 Market
St. Charles, III.

J. Griciunas
Clinton, Ind.

D. Rūke, 1042’ N. 7 Avė.
Rhinelander, Wis.

John Warekojis, R. R. 2.
Brooklyn, N. Y.

F. Lavinskas, 6713—19 Avė.
Johnston City, III.

A. Alikonis, 1001 Chestnut 
Street.

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

lish Avė.
West Frankfort, III.

Mr. A. Jasulis, 404 N. Madi- 
son St.

Mrs. O. Wideikienė, 107 E.
4 St.

Cleveland, Ohio
J. Jarus, 8813 Empire Avc.

Zeiglcr, III.
J. Vainauskas, 801 Maple St.

Kevvanee, III.
Mrs. M. Rackaukas, 112 N. 

Adams St.
Hart, Mich.

NAUJIENOS, Chicago, III. Antradien., birželio 10, 1941

t#

3Nenustos teisių pensijoms
Šviesas

prie 
trum- 
pensi- 
jas ir

Saugumo sumetimais, taipgi 
kad pagreitinti automobilių ju
dėjimų, miestas žada panaikin
ai geltonas (rafiko šviesas.

Federalė pensijų administra
cija Chicagojc patvarkė, kad

O iš Peoples Krautuvės bus 
daug gorų žinių apie birželio 
mėnesio didį išpardavimų, kuris 
dabar eina visu smarkumu ir 
kame yra progos kiekvienam

seneliai, kurie gauna pensijas, 
gali dirbti ginklų pramonės?, 
jei turi noro ir jei gali carbų

pasipirkti įvairių reikmenų na 
nams už sumažintas kainas.

XX.

Dainuos K. 
“Gimnazisčių” 
muzika, “Dėdė” 
kai, Uršulytė,
tiškas veikalėlis ir t.t.

Jos buvo Įvestos “pėkšč’ųjų 
saugumui”, bet praktikoj pasi
rodė, kad automobilistai jų ne
labai paiso.

Seneliai dėl to pensijų ne
nustos. Per darbo laikų j e 
pensijų negaus, bet valdžia

' S "B

KonRTčsmonas Pikietuoia Pikietininkus

Dainuos K. Sabonis, 
Dalyvaus 
“Gimnazistės”

Žada Panaikinti 
Geltonas Trafiko

Pensijas Gauną 
Seneliai Gali Dirbti 
Ginklu Pramonėse

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3foįn Jf. Cubettnž
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

DIENĄ IR NAKTJ
Visi Tel. YARDS 1741-1742 

bG05-07 So. Hermitage Avė, 
4447 South Fairfield Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727 
KOPLYČIOS VISOSE 
CHICAGOS DALYSE

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

Su POVILU ŠALTIMIERU
IMMIMIBMIU

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI

, '*5

YARds 1138
YARds 1139

7

F

P. J. RIDIKAS 
3354 So. Halsted Street 710 West 18th St

Telefonas YARDS 1419.

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

J. MULEVIČIUS
4348 S. Califomia Avenue Phone LAFayette 3572

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 49<lx

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

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

Chicagos,
H Cicero
H Lietuvių
H Direktorių
n Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

I. J. ZOLP
1646 VVest 46th Street Phone .YARds 0781

MH
Graži Muzika, ‘‘Keista žmona”, 
Juokai, “Uršulytė”, Įdomybės 

Peoples Programe
Norėdami praleisti smagią ir 

‘domią valandėlę, užstatykite 
savo radio šiandie, antradieni, 
7tų valandą vakare, ant Stoties 
VV.G.E.S. ir pasiklausykite Peo
ples Furniture Company regu- 
liario programo.

Sabonis, bus 
duetas, smagi 

Vaitekūnas, juo- 
šposai, dramai-

Pasivogė Lėktuvą, 
Sudaužė

Du nežinomi jaunuoliai pasi
vogė lėktuvą iš Harlem airpor- 
to, 87th ir Harlem, nuskrido į 
Chicagos vidurmieslį, ir vėliau 
besileisdami prie 43rd ir Ouler 
Iį)rivc/ jį sukulė. Abu, matyt, 
išliko sveiki, nes abu pabėgo.

neliai nustos dirbę.
Seneliai, kurie dirba 

ūkių, už tarnus ar gauna 
pus prabėgamus darinis, 
jų visai nenustoja. Gaus 
per darbo laikų.

Atstovas Luther Patrick (Deni., Alabania) skuta 
bulves, pikietuodamas Amerikos Taikos Mobilizacijos 
pikietininkus, prie Baltojo Namo. AKIU SPECIALISTAI LIETUVIAI

Mrs. M. Dundulis, 615 Court- 
land

p.

Mrs.
33 St.

St.
So. Boston, Mass.

Krukonis, 185 Sirver St.
Pittsburgh, Pa.

Dargis, 25 Strauss St.
Omaha, Nebr.

A. Palinskas, 5317

Traukiniai Užmušė 
Du Žmones

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

bo.

Mrs.
9 St.

Herrin, III.
M. Rovaitis, 700 South

Benton, III. (
T. Paula'vich, 916 W. Church 

Street. ’
Cicero, III.

K. Deveikis
M. Ascilla
Alex Stasiulaitis, barbernėje.

III.Roseland, 
A. Norbutas 
J. Pučkorius 

Yurchis
Burnside, 

Barniškis 
Alex

St.
III. .

Ambrose.

Nustatė Minimumą
Audinių Dirbtuvėms

37,/2c* Valandai
WASHINGTON, D. C. — Fe

deralė algų-valandų administra
cija, su darbininkų, dirbtuvių 
ir visuomenes< atstovų sutiki
mu, nustatė 371/2c-> minimum 
algas audinių dirbtuvių darbi
ninkams. Dabar tai bus mažiau
sias atlyginimas toj pramonėj. 
Didžiuma darbininkų jau ir pir
miau gavo žymiai daugiau, iš
ėmus tiktai 
nių valstijų

Pirmiau 
321/2c.

darbininkus 
dirbtuvėse, 
minimum buvo

Streikas Michigan 
City Dirbtuvėj

MICHIGAN CITY, Ind. — Į 
streikų išėjo apie 50 darbinin
kų Paper Box Company dirbtu
vėje, protestuodami prieš kom 
panijos atsisakymą pakelti 
jiems algas.

Streikieriams vadovauja 
unija.

AFL

Auka “Naujienų” 
Namo Fondui

KENOSHA, Wis. — Vieno do 
lerio aukų “Naujienoms” pri
davė skaitytojas Vladas Jaku
tis.

Ačiū. B.

Blue Islande
Prie Vermont gatvės kryžke

lės, Rock Island ekspresas už
mušė 89 metų senelį, Michael 
McDermott, 2436' Grunewald 
street. Bandė 'pereiti skersai 
bėgės nepastebėjęs ateinančio 
traukinio. ' ! ■

North Shore ' ‘ekspresas prie 
County Line Road sudaužė ke
leivinį automobilį prie County 
Line Road, Northsidėj, ;ir už
mušė jo vairuotojų, Jasper. Houl- 
sberg, 6807 CaĮdwell avenue.

Po susikulimo traukinys nu
krito nuo bėgių, sunkiai sužeis
damas kelis žmones.

Streikuoja Michigan 
Gėrimų Darbininkai

DETROIT, Mich. — Į streiką 
išėjo keli šimtai tarnautojų val
stijos gėrimų krautuvėse ir san
dėliuose. Jie reikalauja pakelti 
algas paprastiems klerkams iki 
$150 mėnesiui ir įvesti 40 va
landų savaitę. Dabar jie gauna 
apie $25.

Valstija grąsino visus strei- 
kierius prašalinti iš darbo, jei 
jie streikuos, bet tarnautojai 
perspėjimo nepaisė.

2 Vaikų Motina 
Baigia Mokyklų

MASON, Mich. — Iš vietos 
high school mokyklos abiturien
tės diplomų ketvirtadienį gau
na 32 metų Mrs. Aurelia Bow- 
er iš Corunna, Mięh. Ji yra 
dviejų vaikų motina. Vienas jų 
14 metų amžiaus.

Ji turėjo nutraukti mokslą 
1926 metais sergančių seserį 
prižiūrėti.

Gal Jis Ir 
Kapitonas

Bet Ugnis To N epą įsų
PEORIA, III. — Trečiu kar

tu dviejų metų bėgy j ę gaisras 
ištiko Sam Ball’o gyvenamų na
mų. šį kartų padarė gana daug 
nuostolių.

Sam Bali yra Bartonville mie 
stelio ugniagesių kąpitonas.
—-------------------------——------------------ --—. ■ ■1

Garsinkitės “N-nose

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kurk 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
rno, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Spėbialė 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.
1712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

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

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

Telefonas Republic 7868

KITI LIETUVIAI DAKTARĄ r
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 papai sutarti.
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

s

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 1 

Nedėliomis pagal sutarti.

GLASSES

AKINIAI
Teisingai Prirenkame 

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

minavimas dykai.
AKINIŲ KAINOS:

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

Bįfocals—Biskį Daugiau.
PAPRASTI AKINIAI J g Qg

Dykai Didelis Katalogas
JEWELRY • ELEKTRIKINIAI 

ŠALDYTUVAI • NAMAMS 
BALDAI

Jos. F. Budrik
FURNITURE HOUSE 

3409 S. Halsted St. 
Del sąžiningo radio .pataisymo 

pašaukite 
YARDS 3088 

Atsiminkite — Krautuvė Su 
Mėlynu Frontu.

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

dieniais 4:30 vai. vak.

Ofiso Tel. VTRginia 0038 
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. MARGERTS
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI

M

nuo

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

DR HERZMAN
TŠ RUSIJOS

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

Gvdo staigias ir chroniškas ligas 
vyru, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektrom 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 74€<

Tel. YARDS 3148
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 4 

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHTCAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

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

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

ADVOKATAI
DR. C. Z. VEZEL’IS

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47 Street 
Telefonas YARDS 2248 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutarti.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

ofisas—3323 So. Halsted St

DR. BRTTNO .1. 
ZTTRRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

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

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

Tel. HYDE PARK 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų fr Vaikų Lirų Gydytoja 
Dabar priiminės ligonius namuose 

6733 S. Crandon Avė.
Vizitai sulig sutarties 

(išskiriant tre&adieniuii ir šešta.)

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALumet 8877

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

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

3149 SO. HAL8TED STREET 
TeL VICtory 2479
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Blogas *Qras,Šaltis 
‘Sugadino ‘“Jaunimo’ 
Pikniką c

Nfcžiurirtt To Atėilankė 
’Ddttg žmonių

Antri metai iš eiles, ‘‘Jauni
mas” nesusikalba su oru. Per
nykštį 'pikniką lietus išlijo, o 
pereito sekmadienio išvažiavimą 
nesc^oniškai 'nupuolusi tempe
ratūra sudarkė.

Termometras, po labai gra 
žaus ir daug-žadančio ryto, pra 
dėjo smukti tuoj po pietų, ir 
apie penktą valandą, kada pik
nikai paprastai 'ima “virti’. 
Sunsėt Parke temperatūra sie
kė 49 laipsnius. Ta šalčio ban
ga ir patį oro biurą 'apgavo, 
nes jis, nors i pranašavo vėses
nį orą, sakė, kad žemiausia tem
peratūra sekmadienį bus 6*5 
laipsniai.

Atšaukė Programą.
Jau apie 1 vai. p.p. kylantis 

vėjas ėmė suktis šiaurėn ir apie 
šeštą valandą vėjas buvo toks 
šaltas, kad publika, atvažiavu
si vasariškai apsirengusi, tu
rėjo bėgti, j automobilius ir va
žiuoti namo. Dėl blogo oro 
“Jaunimo” pikniko rengėjai tu
rėjo atšaukti ir programą, o 
prieš septynias ir patį pikniką 
nutraukti.

Nežiūrint to kas minutė blo
gėjančio oro, “Jaunimo” išvažia
vimas sutraukė labai gražios 
publikos. Apie 4 valandą parke 
buvo suvirs trys šimtai auto
mobilių ir daugiau kaip tūk
stantis žmonių, kurių didžiuma 
buvo jaunuoliai. Ir nors pikni
kas turėjo būti nutrauktas, ren
gėjai, dideliam džiaugsmui, at
rado, kad išvažiavimas davė 
“Jaunimui” visai gražaus pel
no.

Rinktinė Publika.
' “ -• —,

IŠ nuftfaty’l&s pl&čioš ’ progra
mos, išpildyta tik vienas punk
tas: beisbolo lošimas tarp Ci
cero Raudonos Rožės komandos 
ir “Birutes” choro. Raudonoji 
Rožė išėjo laimėtojais. Lošimas

įvyko apie 3 vak, kada oras 
dar buvo pakenčiamas.

Kaip rengėjai, 4aip ir 
iš atsilankiusių, pastebėjo, kad 
sekmadienio išvažiaviman “Jau
nimas” sutraukė tikrai rinkti
nę publiką. Butą labai gražaus 
jaunimo, o vyresniųjų -tarpe 
daug biznierių, įprofesijonalų ir 
visuomenės veikėjų.

Buvo nemažai svečių ir iš to- 
Hmesriių kolonijų k. a. Rock 
fordo, Watikegano, Bdtavia, Jo- 
liet, Auroros ir 'Indiana Har- 
bor.

Rengėjai labai apgailestavo, 
kad negalėjo .programos įvykin
ti. Jie buvo ptisiruošę atžyme- 
jimui 'Lietuvos laisvės neteki
mo metinių, šios iški’mės tu
rėjo įvykti po saulėleįdžio prie 
milžiniško laužo.

JAUNIMIETIS.

Įvyksta Kariuomenes, 
daug I Tarnybon

JONAS ‘RUUšTALA

PELNINGAS ATSILANKYMAS
CLASSIFIED ADS.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia 

u-Ky-yr-yj—u—1_—u —i_i~ ■—-i—- - - ~ ~ **

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

MERGINA bendram namų darbui. 
Gezas namas, gera mokės is. Good
man, 124/ liidepeAdenee Bivd.

Rockvvell 1923.

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
darbui, nėra skalbimo. Geras na
mas. Užaugę. Savas kambarys. Te
lefonas WELlington 8687.

KrAU.HEN 0-ACME Telephoto 
MissrGertrude Engei, 1142 Oakdalc avenue, gegu- y

žes 29 d.; aplanke Commoii\vealth Edison kompanijos

MERGINA LENGVAM NAMŲ 
darbui. .Savas kambarys, smagus 
naujas namas. Daktaro namas.

HEYmarket 4451.

R. Frederick
Paint Company

Parduoda Naują Du Pont 
Maliavą-

hELP WANTED—MALĖ 
_____ Darb i ninku > Reikia

REIKALINGAS DARBININKAS 
į LiąUor Store kaipo bartenderis, 
turi turėti getus references, be 
skirtumo moteris ar vyras.

GUS LIQUOR STORE 
2710 West 59th St.

REIKALINGAS KRIAUČIUS prie 
taisymo ir prosinimo. Atsišaukite 
tuojaus. 8058 Lincoln Avė., Skokie, 
Illinois.

REIKALINGAS VYRAS DIRBTI 
fartnoje. Nereikia karvių milžti. 
Rašykite 1739 So. Halsted St., Box 

INo. 2493.

CURTAIN OPERATORS, patyru-

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

A. + A.
ANTANAS GALDIKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 8 d., 7:00 vai. vak., 

4941 m., sulaukęs pusės am
žiaus, gimęs Liet., Laukuvos 
parap., Didgalių kaime, Tau
ragės apskr. Amerikoj išgy- - 
veno 40 metų.

Paliko dideliame nubudime 
sūnų Joną, marčią Anastazi
ją, 3 anūkes: Lorraine, Dolo- „ 
res ir Mary Anrt; podukrę’ 
Anną ir jos šeimyną; sesers 
sūnų Kazimierą ‘Kasiliauską. 
ir jo žmoną Veroniką ir jų 
sūnų Joną; pusbrolius: Baltrą- - 
miejų Galdiką ir Kazimierą 
Galdiką, Dayton, Ohio, ir 
daug kitų giminių ir draugų. <

Priklausė Sus. Brolių Lie- ‘ 
tuvių, Šv. Antano iš Padvos f 

• Drujai ir Amerikos Liet. Pi- < 
liečiu KliUbui. „

Kūnas pašarvotas P. • J. Ri- • 
diko kopi., 3354 So. Halsted 
St. Laidotuvės įvyks trečia- * 
dienį, birželio 11 d., 8:30 vai. ' 
ryto iš kopi. į šv. Jurgio par. • 
bažnyčią, kurioje atsibus ge- t 
dulingos trėjos Mišios Už ve- j 
lionio sielą, o iš ten bus nuly-

■ dėtas į šv. Kazimiero kapines. 2 
I Visi a. a. Antano Galdiko * 
I gimines, draugai ir .pažįstami 
1 esat nuoširdžiai kviečiami 
į dalyvauti laidotuvėse • ir su- 1 
t teikti jam paskutinį patarna- ' 
,j vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame: Sūnūs, 
9 Marti, Anūkės, -Podukrė, Se

sers Sūnūs, Pusbroliai ir Gi
li minės.
| Laid. Direkt. P. J. Ridikas, • 
I Tel. YARDS 1419.

Du Pont naują maliavą par
duoda R. I?rederiek Company 
bizniavietės, 4141-43 W. 26th 
St. ir 6113 W. Cermak Rd., te
lefonai Lavvndale 7871 ir Ci
cero 348.

MaliOriai ir namų savinin
kai giria naują Du Pont ma
liavą. Giria ją dėl jos patvaru
mo ir dėl to, kad ji palaiko 
taip namus, taip kitus ja ma- 
liavotus daiktus švaresniais.

Kaip ir kiekviena gera ma- 
iava, Du Pont maliava sudžiu- 
va į kietą filmą. Ant filmus, 
oro įtakai veikiant, susirenka 
dulkės ir purvas. Laikui slen
kant, maliavos paviršiu susi
daro smulkučiai milteliai. Lie
tui užėjus arba žmogui nuplo
vus nialiavotą daiktą, sakyti 
milteliai nuplaujami, o su jais 
nUplaujamas ir purvas. Ir vėl 
maliavos filmą yra švari ir 
skaisti. . '

Oras arba atmosfera veikia 
Du Pont maliavą labai povai, 
Todėl laikotarpis, kai vėl rei-+ 
kia daiktą maliavoti, būna žy
miai ilgesnis. Kitaip tariant, 
ši maliava yra patvari. Patva
rumo gi maliavoj ieško kiek
vienas namo savininkas ir 
kiekvienas maliorius, norįę 
geresnį darbą atlikti.

9 R Fl D fil Gėlės Mylintiems 
n n n Vestuvėms, Ban-

L) M kietams, Laidotu- 
« vgms> Papuoši- 

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

A. + A.
SILVESTRAS PETROKAS 

Gyveno 7115 'S. Rockwell St.
Mirė birželio 8 d., 1941 m., 

10:05 vai. vak., sulaukęs pu
sės amž. Gimęs Lietuvoje. 
Kilo iš Raseinių apskr., Vi-" 
duklės parapijos šarkaimės Z 
kaimo. Amerikoj išgyveno 52 • 
rfietus. Paliko dideliame nu-; 
budime: moterį Katariną (po 
tėvais Brazauskaitę), kilusią \ 
iš Šilalės parap., Kiaunų kai
mo; du sunu, Joną, marčią 
Annette ir anūkę Annette, ir 
Juozapą, S. V. kariuomenėje , 
Fort Bliss, Texas; dukterį' 
Annette Valantinienę,. žentą ? 
Stanislovą ir anūką Stanley, 
Jr.; sesers dukteris, Rozaliją'' 
Petkunienę, .jos vyrą Pran- < 
čiškų ir jų sūnų George; ir ; 
Oną Petrošienę, jos vyrą Wal- t 
ter, jų sūnų Klemensą; pusbro- ' 
liūs Jim ir Joseph VajZekaus- . 
kus; artimus giminaičius He- 
lėn, Dorothy, Joseph, Antaną, ‘ 
Catherine ir Andrew Bar- 
dauskus ir jų šeimas; Joną 3 
Shebėlskį ir jo moterį Liudo- \ 
viką ir šeimą; Bronių Bra- . 
zauską ir jo šeimą; Leonorą? 
žymontienę Ir jos šeimą; Juo- " 
zapą ir Katariną Adomaičius; 
uošvius Joną ir Elzbietą Va- 
larttinus ir jų šeimą, Pent-. 
water, Mich.; ir Juozapą ir 
Antaniną Juozaičius ir jų šei-r 
mą; ir labai daug kitų gimi-. 
nių ir daug draugų ir pažįs- 
tarnų; o Lietuvoje brolį Ta-' 
deušą ir seserį Moniką Bubu- , 
JJenę ir kitas gimines.

Velionis priklausė prie Šv. 
Antano, Palaimintos Lietuvos ' 
ir D. L. K. Vytauto Dr-jų.

Kūnas pašarvotas Antano r 
Petkaus koplyčioje, 6812 So. 
Western Avenue. Apie laido
tuves bus .pranešta vėliau.

Nubudę: Moteris, Sunai, 
Duktė ir Visos Giminės. 1

Laid. Direkt. Antanas B. 
Petkus, Tel. * GROvėhill 0142,) 
arba GlCero -2109. i

Atsisveikinimo Popietis Poną 
Žukauskų Vasarnamyje,

Ponui Uršulė ir Juozas IŽU4 
kauskai, žymus biznieriai ir 
savinihkai tikrai -puikios va
sarvietės, dažnai tūri įvairiau
sių parengimų, kaip Savo -mie
sto, taip ir vasarinėj reziden
cijoj. Ijų namai pasižymi ne- 
vien nuoširdžiu svečių priėmi
mu ir'dideliu vaišinimu, bet ir 
ypatingai įdomiu įrengimu, it 
kolekcijomis brangių senoviš
kų įvdirenybių, kaip balduose, 
taip ir kituose pagražinimuo
se. Kiekvieną kartą nuvažia
vus jų vasarnamiu, rasi ką 
nors naujo, ypatingo.

Šimtai Rožių, Kitą Gėlių
Sekmadienio svečiai, kurių 

buvo apie penkiasdešimts, gė
rėjosi ir skaitlingais, skUis- 
čiaspalvių rožių krūmais, kurie 
kaip tik dabar yra pačiam pil
name grožyje. Uė rožių —‘bal
tų jasminų kvapas 'lengvu
čiai bučiavo visas kitas gėlės 
ir medukiis, kurių negalima 
nė suskaityti. Skaisčiai žalia 
pievą, sudaro puikų foną šiam 
visam vaizdui, 'kuris dabar, 
rodos, jau visiškai užbaigtas 
įvairių baltų stovylų, vienoj, 
kitoj, ir dar trečioj daržo vie
telėje.

Ir Du Povai.
Ten tolį&us, už prūdo, du 

povai pasipūtę vaikščioja, lyg 
sakydami fezanams, kad “mes 
didesni ir musų plunksnos 
daug puošnesnės už jūsų, tik 
pažiūrėkite kaip išdidžiai mes 
atrodom . . .” Bet, ką-gi aš 
čia begalėsiu nupiešti tą visą 
vaizdą, 'kuris sutinka akis nu
vykus ponų Žukauskų vasara 
namin.

hPrie šios visos gražios aplin
kumos, mes susirinkom pasi-Į 
svečiuoti su Jonu Rukštala; 
kuris yra labai simpatingas 
jaunikaitis ir per eilę metų at
sidavusiai dirbo meno srityje. 
Už dienos-kitos, jis vyksta ka
riuomenėn. Ta proga, jo teta, 
ponia Žukauskienė,. ir sukvie
tė tuos svečius, pagamino ska
nius pietus ir kartu su savo 
vyru Juozu šauniai vaišino vi
sus susirinkusius.

Išvažiuojančiam Jonui kai 
kurie svečiai dar įteikė ir do
vanų, bet visi linkėjo geros 
sveikatos, ir kad jisai sugry- 
žęs vėl dalyvautų musų visuo
meninėj veikloj.

Viso geriausio Tau, Jonai, 
dabar ir visados.

—Philomela.

Kas Pamėtė 
Akinius?

Juozas Rachunas, 3137 South 
Halsted St. man praneša, kad 
p-lė N. jam tėlefdna’vo, jog ’De- 
cofatiOh Diėną Tado akinius 
Forest-Preserve ties Kean Avė. 
Telef anuokite radėjai, Sakra
mento ’ 0735.

* NAt Steponas.

r

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto. . 
kad .pačios Naujienos i 
yra naudingos.

moHelliiį htmią, kuriame demonstruota elektros tei
kiami ’patogūmai, ip jai vėliau pranešta, kad ji būvo 
700,000 lankytoja, ir kaipo tokiai bus duota dovana: 
'elektrjki^is "virtuves pečius* Namas užsidarė birželio 3 
dieną. Per metus jį išviso aplankė 702,733 asmens.

------ - ----------------------------- —-rirfaiuji..
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ČIE1LAS TONAS ItISTIKŲ. —
VERKIANTIS BEIBĖ.

SUSIRINKIMAI

sios, single needle, pastovus dar
bas. Metropolitan Drapery Co., 

4737 Lincoln Avenue.

MERGINOS DIRBTI PRIE kaun- 
terio restorane. 356 N. Clark St.

OPERATORS EXPERIENCED 011 
power machines. Korsetų darbas. 
Pastovus.

POWELL CORSET CO., 
913 West Van Buren.

Kitą penktadienį (JUne 16) 
-'Dariaus-Girėno svetainėje, 4416 
S. Wėstern Avė., legijonieriai, 
laip Sakant, -siunčia ant matra- 
so į kovą 'visą, toną žmogienos. 
Seniai čikagiečiai bematė tiek 
“bėhėmotų” ant matraso.

Tai !bus nepaprastos imtynes,
— 'tdkios, kokių, seniau nebuvo 
galima matyti, žinote, viskas 
keičiasi, viskas progresuoja, 
tas pat ir, > su ^irištynėmis. Jos

'dabai*' moderniškos, naujoviš
kos. Bus ir ijiUoko ir dantų grie
žimo bei kraujo “spoilinimo”. 
Įžanga visai prieinama, nes Da- 
riaus-Girėno! poetas nori suteig
ti gerą .'pramogą visai nepai
sydamas pelrib, i— bile :tik ly
giomis s išeitų:

Atsilankę, ųi.ristynes, štai ko
kių nepaprastlį' “eudų” matysi
te.

žydas Ross Susikibs su Zaro- 
’vich, rusu. Pastarasis yra žino
mas kaipo “cry baby”. Kaip ir 
visi “zemliakai”, taip ir jis‘{mėg
sta kitus “mučyti”, bet kai jį 
pradeda kas lamdyti, tai jis į 
beibę pavirsta ir maldauja 
“Gospodi spasi raba tvojego” 
(Viešpatie, gelbėk tavo vergą).

'Kitoje popoje dėl “faderlando” 
garbės sdsikibs du vokiečiai,
— Hans Steinke su Frcd Lef 
duebuhr. Tai tikri sloniai —< 
beveik po pustrečio šimto sva
rų sveria.

O trečioje ir svarbiausioje 
poroje risis Vytautas Bancevi- 
čius su Frank Wilzes.

Bet tai jau kita ir ilga isto
rija, apie kurią pakalbėsiu ry
toj. . > Džiovas.

f——............................. 11 ri.i » I ■ R

Diena Iš Dienos
V-........................ ■' ■ III II *

šeštadieni Apsivedė 
Walter Misevičius Ir 
Elizabeth Stiemettt

..... 1,-, 11h I

Pereitą šeštadienį įvyko Wal- 
ter G. Misevičiaus ir 'Elizabeth 
Stiement jungtuvės. Misevičius 
yra vienintelis West Sidės biz
nierių sūnūs, o jaunosios tėvai 
turi biznį Willow Springs. Ve
dybų ceremonijos atlaikyta St. 
James bažnyčioje prie Archer 
Avė. ir 105th street, o jung
tuvių puota West Sidės lietuvių 
parapijinėj salėj.

' >,r.r• ■ f.■ ■*—— .h • .<*

Reikalauja
Perskirą

i Rosemarie -Z. 'Gramont nuo 
'Charles GramOnt.
, ■ . .................................... ................. f •*- ■■■ te į - ... ' ■ t—

Pirkite tose krautuvėse, Ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE’

EKSTRA SUSIRINKIMAS: Kra
kiškių Kliųbo susirinkimas įvyks 
trečiadienį, birželio 11 d., 8 vai. 
vak., Sandaros salėje, 840 W. 33rd 
St. Visi nariai kviečiami atsilan
kyti, nes yra svarbus reikalas.

—M. Titiškis, rast.
LIETUVA BAND MUZIKANTŲ 

AT YDAI. Lietuva Beno Muzikantų 
pusmetinis susirinkimas įvyks ant- 
radiėnį (šiandien), birželio 10 d., 
8 vai. vak., Kazio Ūkelio svetainėj, 
3438 Lituanica Avė. Visi beno na
riai ir norintys įstoti į beną malo
nėkite atvykti. Ta proga poriu jus 
pasveikinti ,nes per 3 mėnesius ne
simatėme. Vyrų kvarteto pamokos 
įvyks trečiadienį, birž. 11 \ d., Ūke
lio svetainėje.
L. B. nutar. rast.'Edw. J. Grushas, 
3549 S. Halsted S t., Tel. Yds. 2032.

CICERO LIETUVIŲ IMPROVE- 
MENT Kliubo susirinkimas atsibus 
šiandien, birželio 10 d., Liuosybės 
svet., 8 vai. vak. Susirinkimas yra 
svarbus kaipo .prieš-pusmetinis, ku
riame bus svarstomi praeities ir 
ateities reikalai. Jau visiems yra 
žinoma, kad namų savininkų Poli
tikos Klubas yra Susivienijęs su 
Improvement Klubu ir Improve- 
ment Klubas yra (paėmęs visus na
mų savininkių Politikos Klubo rei
kalus tvarkyti. Todėl bukite visi 
abiejų klubų nariai. Kurie turite 
Improvem-ent Klubo mokesčių kny
geles, galite jas atsinešti ir jūsų 
mokesčiai bus pažymėti, o kurie 
neturite, .tai gausite. Po susirinki
mo bus alaus ir užkandžių.

—Kviečia Valdyba.
DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS 

LIETUVOS mehesinis susirinkimas 
įvyks trečiadienį, birželio 11 d., 
8 vai. vakaro Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted St. 
Visi nariai privalo atsilankyti.

—Lucille S. Dagis.

Lietuvių Biznierių 
Organizacija Ren- 
giasi Pirkti Ūkį

Gavo Daug Naujų Narių
BRIDGĖPORT. — Lietuvių 

Biznierių Organizacija, kuri va
dinasi Lithuanian-American Bu
siness Men’s Organization of 
Cook County, pereitam susirin
kime, birią. 5 d., Chas. Ūkelio 
salėje, pranešė, kad metinis pik
nikas bu'vo labai sėkmingas ne
tik pelnu, bet ir naujais nariais. 
Pelnas nebuvo sunku padaryti, 
nes patys nariai veik viską su- 
aukavo veltui kas tik buvo rei
kalinga.

Nauji Nariai
Sekanti ■ lietuviai biznieriai 

prisirašė prie organizacijos: St. 
P. Balzekas, Frank Medalinskis, 
St. Dambrauskas, Walter J. Ma
linauskas, Adam Daukša, Theo. 
Janush, Baltram Stepona\vicz, 
Michael KrasAWškis, John Dau- 
čiunas, John ’M. Palėk, Paul 
Wilkas ir Joseph Gudaitis. Di
delis pagyrimas priklauso da
bartinėj valdybai už pasidarba
vimą gauti naujus narius.

Sekantis organizacijos 'susi
rinkimas įvyks Juozo M. Ažuko 
patalpose, 3301 So. ;Lituanica 
Avenue.

Planuoja Pirkti Ūkį
Susirinkimas labai ilgai svar

stė reikalą pirkti nuosavą ukį- 
farmą, kur nariai ir jų šeimos 
galėtų nemokamai praleisti po-

PAVIENĖ VIDUTINIO AMŽIAUS 
moteris arba neturinti vaikų pora 
farmai. Moteris virimui, bendram 
namų darbui, šeimyna — 3 užau
gę. Vyras sodno, bendram ūkio 
darbui. Geros algos. W. G. MOOR- 
HEAD, Route 2, Woodstock, III.

REIKALINGOS VEITERKOS, 
švarios, su trupučiu .patyrimo. Ge
ra mokestis, geri tipsai.

CANARY BARBECUE 
2801 N. Western prie Diversey 

ARMitage 4520.

PATYRUSI VIRĖJA; kiek namų 
darbo; išeiti; personai laundry. $18 
savaitei. 8935 So. Hamilton. BEV- 
erly 4737.

BENDRAM NAMŲ DARBUI, 
patyrusi, jaunesnė nei 30, kalbanti 
angliškai. Gyventi vietoj, 2 užaugę. 
$8—$10. Rašykite Mrs. E. White, 
100 Gillick Parkridge, arba telefo- 
nuokite PARkridge 1888.

RE AL ESI ATE FOR SALE 
N anaai - Žemė Parda v imui

PERKAM, parduodam ir mainom 
namus, lotus, farmas Ir biznius. 
Turime didėlį 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.

VIRGINIA LEE 5 kambarių re
zidencija, Mt. Greenvvoode. Karš
tas vanduo. 55x297. Garažas, vai
sių medžiai. Vynuogių krūmokš
liai. Kaina $6,300. Mažas įmokėji- 
mas. Balansas $37.37 kas mėnesis 
(įskaitant nuošimtį ir principai). 
No finance charges.

BEVERLY 6600.

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

WELlington 7495.

BENDRAM NAMŲ DARBUI, 
virti, siūti. Turi būti švari, kom- 
petentiška. Amžius 30—40. Maža 
užaugusių šeima. Gražus kambarys 
ir voninė. Karteris už atvažiavimą 
pasikalbėti. 8 Milburn Park. Evans- 
ton..

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

NAUJAS P/2 aukšto namas, 6 
kambarių vieta, didelis kiemas, prie
šais golio klubą, grįstas kelias, vi
dų sutvarkys pirkėjas, elektra. Tuoj 
Pietų Rytuose nuo La Grange ir 
Higgins Rd. Kaina $1,975. $295 cash 
$24 kas ničnesis. Box C 7, 1739 S. 
Halsted St.

REIKALINGA PATYRUSI vei- 
terka. SOPHIE’S RESTAURANT, 
2407 W. 47th St.

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Dar^bininhĮUjDarbiniiikių 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.

REIKALINGAS patyręs indų plo
vėjas restaurante. 3480 Archer Avė.

REIKALINGAS VYRAS AR mo
teris :— gali būt ir seni, dirbti į 
tavern ir restorantą. Patyrimas 
nereikalingas. Gyvenimas vietoje. 
Mokestis pagal sutartį.
6921 So. Western. Republic 3713.

iVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

ALIŠAUSKAS, SUNŪS, 
6343 So. Western Avė., 

Chicago. III Tel. REPublic 608)
■ i■ 1. 1 ......

ilsio dienas.
Tūlas Juokdarys pasiūlė už

vardinti ūkį “Sober-up Farm”. 
Valdyba bandys surasti tinka
mą vielą prie upės ar prie eže
ro netoliaus 60 mylių nuo Chi
cagos.

Trumpoje ateityje teks pra
nešti smulkmenas apie planą 
tuo reikalu.

V. B. Ambrose.

— Patirta, kad vokiečiai pra
dėjo statyti stiprią juros lai
vyno bazę Trondheime, Norve
gijoj. Britų orlaiviai jau pra
dėjo bombarduoti šį uostą.

— Darlanas nepatenkintas 
admirolu Leahy ir nesvariai jį 
įąkunde užsienio ministerijai. 
Sako, kad Leahy .palaikąs san
tykius su opozicija. Leahy tvir
tina, kad tai Dariano išmis- 
las. . •

ŽEMŲ kaštų garden namas. 
Didelės trekės. Grįsti keliai. Elek
tra -žemiausia kaina, lengvi išmo
kėjimai, maži taksai. Atlankyti ga
lima kasdien 11 iki 7, taipgi sek
madienį. \Vest 87th St. 4 blokai 
vakaruose nuo Cicero Avė. Box J 4, 
1739 S. Halsted St.

TUOJ į pietus nuo I^emont 2 ak
rų larnia. Grįstas sekcijos linijos 
kelias. Už $450, $90 cash, $3 kas 
mėnesis. Box W B 21, 1739 South 
Halsted St.

1^ AUKŠTO 6 kambarių vietos 
namas, su ketvirčiu akro. Sodnas, 
vištų l’arma. šiaurės rytuose, tru
putis kelio nuo North & \Volfe 
Road. Gasas, elektra, gatvė išgrįsta. 
Medžiai. Nėra asesmentų. Bušų sto
tis vieno bloko atstumoj. Lengvi iš
mokėjimai. $1,875. Box A 9, 1739 
S. Halsted St.

DIDELIS kampinis farmų stiliaus 
namas, arti Grand Avė. & La Grange 
Road. Nemažos šeimos latma. Gali 
būti modernizuotas. 6 kambariai, 
gasas, elektra, keliai grįsti. Busas 
1 bloko atstumoj. Yra medžių. Kai
na $2,000, $300 cash, $22 kas mė- 
nesis. Box E F 12, 1739 South 
Halsted St.

McLEAN RD. Vištų ūkis, arti 
Mannheim Road. Gasas, elektra, 
pavings, medžiai, transportacija 
paranki. Mokyklą. Kaina $475, $100 
cash. Box H E 7, 1739 S. Halsted 
Street.

MASON KAUNTĖJE, Michigane 
—80 akrų general fartna, šiaurėje 
nuo Bass Lake, pusė mylios nuo 
Federalio vieškelio. Heavy clay and 
gravėl loom žemė; vaismedžiai; na
mas, beismentas, bamė, vištininkas, 
garažas, svirnas ir com-crib. 
$3300.00. HANSON-OSBORN, 'Kart, 
Michigan.

RESORTS—TO RENT 
________Kurortai__ . .., 

ATOSTOG1N1NKŲ ATYDAI!
Visi parankumai prie pat ežero, 

o Wisconsino oras gaivinantis. At
sišaukite prie savininko

M. A. SHARKA 
119-125 S. Brown St. 

Rhinelander, Wisconsin.

RESORTS FOR SALE 
Kurortai Pardavimui

RESORTO KOTELIS pardavimui. 
75 mylios nuo Chicagos. > Priruoštas 
sezonui. Paimkite jį. 118 Elmhurst, 
Williams Bay, Wis.

SOIL—FOR SALE 
Juodžemis—Pardavimui

JUODŽEMIS MAIŠYTAS -SU 
HUMUS—1 bušelis 25c
5 bušeliai už___ _ ________$1.00
10 bušelių už ____—_____  $1.50
Perkraustymas pigiai—Anglis tie
siai iš mainų. 

STANLEY GAVCU8 
110 So. Ridgeland Ava. Vertiem.

TeL OAK’Lawn 1S3-J-1
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Šimtai Lietuviu Šįmet 
E^ai^ia ^MoFlsIvu*#

Petain Įsakė Prancūzams Atremti Anglus.

šią, Ateinančią Savaitę Gauna Universite
tų, High School Diplomus

Chicagoj Turėsim Daug Naujų Profesionalų
Hinsdale Township High

Helen Mary Zulas
Oak Park High 

Garbės Mokiniai Chicagos
High School’ėse

Chicagos katalikiškos vidu
rinės mokyklos, kurios pereitą 
savaitę užbaigė mokslus ir iš
dalino diplomus abiturientams, 
iš baigiančių tarpo garbės mo
kiniais išrinko šiuos jaunus 
lietuvius:

Marcella Miškeli — šv. Ka
zimiero Akademija

Jayne Jurkevičius šv. Ka
zimiero Akademija

Stanley Pūkelis — St. Rita’s
Mildred Možis — Lourdes

High
Eleanor Ciuras—Holy Name 

Akademija.
(Bus daugiau)

Busite Sveiki ir 
Gyvensite Ilgai

Užmirškit Vitaminus ir 
Kalorijas!

Paskutiniu laiku įėjo labai i 
madą kalbėti apie vitaminus, 
panašiai kaip pirmiau madoj 
buvo rūpintis vien apie kalori
jas.

Illinois sveikatos departamen
tas surado, kad prisiklausę kar
tais protingų dalykų, kartais 
nonsensų apie vitaminus, žmo
nės visai nežino ką valgyti.

Todėl departamentas sudarė 
visų šeimininkių žiniai pavyz
dinį sąrašą paprastų patrovų, 
kurių pavalgęs žmogus galės 
užmiršti vitaminus', bus sotus 
ir sveikas.

Paduoti kiekiai yra vienam 
žmogui, vienai dienai:

1 kvorta pieno vaikui, 1 pan
te suaugusiems;

1 kiaušinis;
Bent 2 uncijos mėsos, žuvies 

ar vištienos;
3 porcijos daržovių ir bul

vių (viena porcija turi būti la 
puotų daržovių);

2 porcijos vaisių — viena 
porcija turėtų būti žalių;

2 porcijos sviesto.

Su biržel'o menesiu universi
tetai ir vidurines mokyklos | 
Chicagoj ir artimuose miestuo
se išleidžia pasaulin tūkstan
čius jaunų žmonių, aprūpintų 
diplomais ir dideliu entuziaz
mu kibti gyvenimui į skvernus, 
gerai jį pamiklinti, apdaužyti 
jam antausius, ir padaryti savo 
paklusniu tarnu.

Daugeliui gal pasiseks tai pa
daryti. Norim tikėti, kad gyve
nimui už ragų paėmę nepasi
duos ir gražią ateitį sukurs ir 
šimtai jaunų lietuvių, kurie šį 
mėnesį baigia kaip aukštuosius, 
taip ir vidurinius mokslus.

Tiems kurie ruošiasi profe
sijoms, linkini kuogeriausio pa
sisekimo; tiems, kurie ruošiasi 
universitetams — laiminga: 
aukštuosius mokslus išeiti, 
tiems, kurie atsisveikina su 
mokyklos suolu — skubiai dar
bus gauti.

Žemiau seka dalis lietuvių, 
baigusių mokslus. Sąrašas eis 
protarpiais per kcliol ką atei
nančių numerių.
(Tęsinys iš vakar. ‘Naujienų”)

Illinois Universitetas
Charles B. Navikas — B. A.
Starrett School for Girls 

(Chicago)
Virg.’nia Balis
Waukegan Townch:p High
Anne A. Blazevich 
Evelyn Dickshot 
Clara A. Dangvvollo 
Irene A. Grikšas

• Dolores A. Grygo (?)
Anna E. Link
Alvin M. Naureckas
Albert J. Navickas
Charles Mikalain
Bernice J. Rayunas 
Doris P. Sacevich 
Martin C. Shultis 
Leonard M. Stanulis 
Dorothy A. Žigas 
\Villiam E. Zupkus

Warren Town?hip High 
(Gurnee, III.)

Bernice Pocius
Peter Pocius i

Highland Park High
Edith Norvick e

Niles Township High
Florence Margalskis

Libertyviile High
James Dubas
Marjorie Skimmin

AUTOMOBF 
NELAIMĖS

Lockport Township High 
Helen J. Alis 
Joseph Puppel

Blue įsi and High 
Lorraine D. Burba 
Bernice Runge 
Philip F. Rack

Bloom Township High 
Mary Ann Druktenis 
Vito J. Gruzdis 
Edward Jagmin 
Rita V. Kalvelage 
Mildred M. Kruk 
Joseph S. Kūdra 
Dorothy Lileikis 
Williamena A. Yaras 
Mary Yushkevich 
Arthur M. Semones

Argo Community High 
Clifford Klimas 
Joan Makar 
June Markus 
Arthur Metskas 
Edward Pūkis 
Julia Tomashunas 
Valeria Vaitkus 
Sophie Walen

Thomton Township High 
(Harvey, III.)

Lucille M. Bernot 
Jeanette Goliwas 
Edward Mazies 
Anthony Paulauski 
Lawrence Petkus 
Marilyn V. Saplis

Penki žmonės buvo užmušti, 
kai sprogo vieno keleivinio au
tomobilio padanga ir išėjęs iš 
kontrolės jis susikūlė į antrą 
mašiną. Nelaimė įvyko prie 
Michigan City, Ind.

Užmuštieji yra:
Charles F. Rapp, ir jo žmo

na, Chloe, 4123 Lincoln, Chi
cago; Robert Clements iš Mi
chigan City, ir Claude Seise su 
Robert L. Stevens iš Minnea- 
polis, Minn.

Du žuvo prie Harvard
Prie Harvard, III., dviejų 

mašinų susikulime žuvo 40 me
tų Frank A. Kalabza, ir jo 
žmona Ann, 135 S. LaSalle st.

Kitose nelaimėse žuvo šie 
žmonės:

John Kmet, 23, 3841 FeUdi- 
nand Street, ir

John Lee Voy, 22, 3058 Fer- 
dinand street, abu prie Rock- 
well ir Grand Avenue;

James Mulligan, 47, 6730 
Morgan street, prie 70th ir Ru
čine;

George Austin, 59, 6557 So. 
Pulaski Rd. (mirė šv. Kryžiaus 
ligoninėj, buvo sunkiai sužeis
tas prie 79th ir Pulaski).

Charles Fred Bloom, Wau- 
cenda, III., prie Grayslake, III.

Užmušė 5 prie Michigan City

NAIJIENU-ACME T^lenhoto
Britų ir “Laisvųjų Prancūzų” kari lės pajėgos įžengė į prancūzų laikomą 

Syriją« Vieiia kdlirmna (baltoji rodyklė) peržengė sieną iš Palestinos ir eina 
link Beirtitb; kita koluinna (juoda rodyklė) slenka link Damasko, ir anot 
vokiečių radio pranešimų, pasiekė SouMda. Anglai karo laivais apdengė krauju 'tus. -

ACM E-N A U JIEM V Telephoto
Čia matomi prancūzų kariai Syrijoj per neseniai įvykusi paradą. Pranešama, 

kad šie kariai dabar, Vichy valdžios įsakymu, bando atremti anglų įžengimą. ,

BRITŲ ARMIJA IŽE VGE Į SYRIJA

į Pagaliau! šiai 
Teisingas Žmogus, 
E^Sadauskas! ■ J

Ųž $180 Nenorėjo Nei $10.
Sako, kad teisingo žmogaus 

pasaulyje nesurasi ieškodamas, 
kad ir su žvake, dienos metu.

Bet tas žmogus, kuris taip 
nukalbėjo nežinojo apie Edwar- 
dą Sadauską, jauną chicagietį, 
kuris gyvena adr. 1018 North 
Western avenue.

Gegužės 31 d,, “Good Hu- 
mor” agentas Albertas Lachan- 
ce, 2120 Cleveland avenue, 
Highland Parke pametė pinigi
nę su $180.

Pinigus atrado Sadauskas ir 
juos pridavė H ghland Parko 
policijai. T . . .

Kai Lachance 1 jam pasiūlė 
$40 atlyginimą, Sadauskas atsi
sakė pinigus priimti. Lachance 
galiau įbruko Sadauskui $10 ii* 
pabėgo, pirm negu tasai galėjo 
dešimkę jam atiduoti atgal.

gimimai“-^" 
CHICAGOJĖ

K

----------- ------------------------

PETERS, Robert, 2026 Wave- 
land Avenue, gimė gegužės 5, 
tėvai: Robert ir Caroline.

VITKOVIC, Robert, 9618 Es- 
canaba Avenue, gimė gegužes 
27, tėvai: Joseph ir Luci le.

Važiuodamas automobiliu iš 
Lake Zurich, III., j Chicago, šir
dies ataką gavęs staigiai mirė 
61, metų Joseph Schweda. Ji
sai buvo automobilyj su sunum 
Joieph Jr. Schvveda mirė prie 
Rand Road ir Euclid Avenue, 
prie Arlington Heights.

Lake Zuriche jis užlaikė val
gyklą.

Tėvai Rengiasi 
Į Camp Forrest

Tėvų dienai, kuri išpuola ki
tą sekmadienį, gelžkelių linijos 
ir įvairios privatines organiza
cijos organizuoja tėvų ekskur
sijas į Camp Forrest stovyklą, 
kur yra daug naujokų iš Illi 
nois valstijos.

Panašios ekskursijos buvo 
suorgaizuotos motinų dienai. 
Jos buvo labai pasekmingos.

McKinley Parke 
Rastas Negyvas 
Lietuvis

Prie 39-tos ir Damen avenue, 
McKinley Parke rastas negyvas 
apysenis vyras.

Jo pavardė nežinoma. Iš po
pierių rastų kišeniuj, policija 
spėja, kad tai buvo “Anthony 
Galdickas” nuo 1800 So. 48th 
Court, Cicero.

Velionis buvo apie 50 metų 
amžiaus.

Peonijų 
Paroda 

, J

———————————— ,

Garfield Parko konservatorių 
joje dabar vyksta labai įdomi 
peonijų paroda. Įžanga nemo
kama. Yra apie 2,000 skirtingų 
gėlių.

' . ’V * ? ■

Didina
Dirbtuvę

CICERO. — Certified Chemi
cal Company firma, 5538 West 
66th’ street, užpirko didelį že
mės plotą Summite, ir statys 
naują dirbtuvę. Ji gamins ka
ro reikmenis.

Mount Greenwcode 
Nebuvo “Pripotkų”

“Nesumalč į Drebezgus”; 
Kitos Žinios.

MOUNT GREENWOOD—Pa
prastai per Kapų puošimo šven
tes ir kas sekmadienį, vasarą, 
111-toji gatvė iMount Green- 
vvoode nėra labai saugi vieta 
pėkščiąm. Automobilių po ke
lios eilės šaudo — iki popiečio
— iš miesto, o — į pavakarį — 
į miestą.

Bet šiemet, rašo koresponden
tas B. Walantinas, “Mount 
Grecnwoode pripotkų nebuvo”, 
nes judėjimas buvo mažesnis 
negu paprastai, ir pėksčias ga- 
’ėjo pereiti skersai gatvę, be 
baimės, kad mašinos jį sumals 
į “drebezgus”.

Nori. Steigti Parapiją, Salę.
Jis toliau rašo, kad Mount 

Greenwoode yra apie 400 lietu
viškų šeimynų, ir kai kurie 
žmonės galvoja apie steigimą 
lietuviškos parapijos. Kai kam 
ne tiek bažnyčia rupi, kiek tu
rėti savo salę.

Visgi, sako, gerai, kad yra 
žmonių, kurie tais reikalais rū
pinasi. Kiek girdėti, tai ir vie
tos biznieriai — kitataučiai prie 
tokių sumanymų prisidėtų.

1 Piknikas.
Bet tai dar “na wierzbah 

gruszki”. Daug konkretiškesnis 
dalykas, primena p. Walanti- 
nas, yra SLA 179 kuopos pik
nikas, kuris išpuola birželio 15 
d. Įvyks Ryan’s miške, prie 
87 th ir Western avenue.
- Lietuviai kviečiami kuoskait- 
lingiausiai susirinkti.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

*
Naujos Amerikiečių 
Aukos Lietuvos 
Reikalams

Pabėgėliams šelpti, Lietuvai 
Vaduoti —

Lietuvos Konsulatas Čikago
je gavo ir šiuo skelbia šokan
čias aukas Lietuvos tremtinių 
šelpimo ir kitiems Lietuvos va
davimo reikalams:
CHICAGO, ILL. Lietuvai

Gelbėti Fondo Bridge- 
porto I skyriaus surink
tos ir per p. O. Aleliu- 
nienę pristatytos aukos $77.00

Bendras Lietuvai Gelbėti
Komitetas, per iždininką
A. J. Valonį .............. 50.00

Jonas Dimšą .................. 1.50
Juozas šikšnis .............. 1.00
MILWAUKEE, WIS. Lie

tuvos- Nepriklausomybės 
paskelbimo sukakties 
minėjimo aukos ir pel
nas, per V. Aveženį .... 40.00

RACINE, WIS. lietuvių 
suruošto Lietuvos Ne
priklausomybės paskel
bimo sukakties minėji
mo pelno likutis, per J.
Simanavičių .................. 9.00
Šios kolonijos anksčiau pri

statyta $141.40 auka jau buvo 
skelbta laikraščiuose.
DETROIT, MICH. Vytau

tas Markuzas .............. 10.00
GLENCOE, ILL. Petras

Sagatas ......................... 3.00
Lietuviai Gelbėti Taryba, 

per savo konferenciją
Chicagoje gegužės 15 d. 18.26

Viso ...................... $209.76
Už visas aukas nuoširdžiai 

dėkojame aukotojams ir vi 
siems pasidarbavusiems jų pa
rinkime. Aukos paskirstomos 
pagal Jūsų nurodymą ir per
siunčiamos į atitinkamus fon
dus.

LIETUVOS KONSULATAS, 
30 North La Šalie St.

Chicago, Illinois.

Dalina U.S.-Kana- 
dos Žemlapius

Jei rengiatės atostogoms ii 
žadate aplankyti Kanadą, tai 
sustokite Bank of Montreal ban
ko skyriuje, Chicagoj, prie La 
Šalie, į šiaurę nuo Monroc. Ten 
gausite vėliausi Kanados ir U.S. 
žemlapį, su pilnomis informaci
jomis apie Kanados kelius, įdo
mias vietas, kurortus, etc.

Nušovė Jauną 
Plėšiką, Sužeidė 
Antrą

Bridewell ligoninėje mirė 16 
metų berniukas, James Hollman, 
4114 Vicennes avenue, kuris su 
vienmečiu sėbru bandė apiplė
šti praeivį ties 7700 S. Green 
street. Hollmaną nušovė, o sė
brą Glenn Field sužeidė poli- 
cistas Edward Delco, netikėtai 
abu užklupęs laike plėšimo.

Tautininkai Tarėsi 
Michigan Farmoje

Sekmadienį Tabor Farmoj, 
Michigane, įvyko tautininkų 
veikėjų suvažiavimas. Kas ten 
nutarta, neteko patirti. Tame 
ūkyje* dabar gyvena Antanas 
Smetona.

Californietė Lankėsi 
Chicagoje

Praeitą savaitę Chicagoje lan
kėsi Mrs. Vizbarienė, žmona 
Povilo Vizbaro, kuris turi biz
nį 3022 So. Division St., Los 
Angeles, California. Jie yra 
“N-nų” skaitytojai.

Ji lankėsi pas Victor ir An- 
toinette Galinskus (buvusią Jo- 
kantienę), 3934 So. Rockvvell 
St. — Steponas.

VAKAR CHICAGOJE
e Po kelių metų pirmininka

vimo Chicagos mokytojų uni
jai, iš pareigų pasitraukė John 
M. Fewkes. Jo vietą užims Ira 
S. Turley. Savo dėkingumui pa
rodyti, unija įteikė Fewkes’ui 
$3,000 čekį dovanų.

• Prie Oakdale ir Outer 
Drive policistas Anton Grisz 
suėmė 37 metų piktadarį, Ray 
Kertson, 3854 Maypole avenue, 
kuris pasivogė automobilį ir 
juo važinėdamas po Northside 
bandė apiplėšinėti praeivius.

• Besimokindamas šaudyti 
prie 83-čios ir Hamilton, kulką 
į koją sau suvarė 17 melų ber
niukas, Floyd Holtry, 7323 S. 
Paulina street.

• Įsilaužę į butą adresu 540 
Stratford place, plėšikai išnešė 
brangenybių ir kitų daiktų Už 
$8,000. Vienoj spintoj buvo 
apie $600 pinigais, bet piktada
riai jų nepastebėjo. Bute gyve
na Alvin Sandroff, prezidentas 
Thomas Paper Stock Compa
ny-

• Prie Garfield ir Went- 
worth du banditai įšoko į au
tomobilį sustojusį trafiko švie
sai. Atėmė $3 00 nuo J. John- 
son’o, 6225 Rhodes Avenue, ir 
jį pašovė. Netrukus po įvykio 
po.icija suėmė kamantinėjimui 
32 metų Charles Marks, 5552 
Shields Avenue. Jis buvęs vie
nas plėšikų.

• Prekinis traukinys prie 
Maywoodo užmušė 42 metų 
Bernard McGinn, nuo 7824 Ma- 
dison street, Forest Park. Jis 
buvo virėjas.

• Vakar miesto taryboj įvy
ko viešas apklausinėjimzs apie 
pertvarkymą 7-to wardo Chica
goj. Pertvarkys rezidencinių 
namų kvartalus.

/ • Atkritęs po vidurių ope
racijoj:‘'mirė Capt. E. D. C. 
Hernc, radio komentatorius iš 
WGN stoties. Jis buvo apie 51 
metų amžiaus.

• Iš dviejų transpoita gara
žų vagiliai pas grobė $1,208 pi
nigais ir prekėmis. Jie apiplėšė 
Mack Motor Service, 2298 
Union Avenue, ir Martin Car- 
tage Company, 712 S. Racine 
Avenue.

• Atvykusi į Chicago, new- 
yorkietė Sylvia Shenbaum pa
statė automobilį prie Washing- 
ton ir Dearborn. Kai grįžo, ma
šinoj nebebuvo jos vąlizių. Už 
pusvalandžio policija jas atrado 
tarpduryje ties Clark ir Wash- 
Jngton. Piktadariai nebandė jų 
atidaryti.

e Bowling alley įstaigoj, ties 
828 Grace street, kamuolio par- 
muštas pagalys pramušė galvą 
33 metų tarnautojui, Curtis 
Pannier, 832 Grace. Jisai mirė.
• Buda motorų kompanija 
(Harvey, III.) gavo užsakymą 
pastatyti 40 dieselinių motorų 
Brazilijos karo laivynui.
• Vakar valdžios darbininkai 
galutinai baigė statyti Ida B. 
Wells butų projektą prie 39th 
ir South Park, kuris skiriamas 
išimtinai negrams. Butai nuo- 
muojami nuo pernai metų, bet 
ne visi buvo baigti. Yra vietos 
keliems šimtams šeimynų.
• Desplaines nuovados teisme 
širdies afaką gavo ir mirė 42 
metų Walter Pawlak, krimina
li o teismo bailinas. Jisai gyveno 
ad. 3100 West 25th Street.

Nemokamos Džiovos 
Egzaminacijos

T0WN OF LAKE. — Rytoj 
ir ketvirtadienį Chicagos univer
siteto centre, ties 4630 McDo- 
well bus daromos nemokamos 
egzaminacijos vietos gyvento
jams, kurie nori persitikrinti ar 
jie serga džiova ar ne. Visi vie
tos gyventojai • kviečiami šia 
proga pasinaudoti.




