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KONSULATUS
NACIU AGENTAMS UEPTA IŠVAŽIUOTI

Uždarytos informacines vokiečių agentū
ros ir bibliotekos

PASIRYŽĘ VISIŠKAI SUMUŠTI HITLERIZMĄ KRAUTUVININKAI SLAPSTO PREKES
4

VVASHINGTON, D. C., birž. 
16 d. — Jungtinių Valstybių 
vyriausybe šiandien Įsakė už 
daryti visus vokiečių konsula
tus, Informacinę Vokiečių bib
lioteką New Yorke, Geležinke
lių agentūras ir Transatlantiko 
žinių perdavimo agentūrą.

Visi vokiečių piliečiai, kurie 
turėjo kokius ryšius su konsu
latais arba uždarytomis bend 
rovėmis, privalo apleisti Jung
tinių Valstybių teritoriją iki lie
pos 10 dienos. Minėtą dieną 
privalo būti likviduoti visi kon
sulatai.

Vokiečių konsulatų uždary
mas nereiškia diplomatinių ry
šių nutraukimo su Vokietija. 
Washingtone pasilieka vokiečių 
ambasada, kurios neliečia šis 
valdžios nutarimas. Ambasados 
tarnautojai galės ir toliau lais
vai pasilikti Amerikoj.

Sumner Welles, departamen
to sekretoriaus padėjėjas, šian
dien pasikvietė vokiečių amba
sados sekretorių ir įteikė vy
riausybės nutąrimą konsulatų 
uždarymo reikhlu. Kiek valiau 
spaudos atstovams jis pareiškė, 
kad dauguma vokiečių konsu
latų tarnautojų rūpinosi ne vien 
tiktai konsuliariniais dalykais.

Amerikos vyriausybė patyrė, 
kad vokiečių agentūros Jungti

IŠGELBĖTI VISI ROBIN MOOR KELEIVIAI
Juos surado britų 

laivas
CAPET0WN, Pietų Afrika, 

birž. 16 d. — 35 keleiviai, ku
rie vokiečių buyo išmesti vidu
riu Atlantiko iš prekybos laivo 
Robin Moor, šiandien tapo iš- 
laipdinti šiame uoste.

Robin Moor jurininkus ir ke
leivius surado britų laivas. Iš
gelbėta 28 jurininkai ir septy- 

. ni keleiviai. Keturi keleiviai yra 
Amerikos piliečiai.

Amerikos konsulas Cape- 
towne jau matėsi su išgelbėtais 
ir informavo užsienio departa
mentą.

Inžinierius skrenda 
Washingtonan

PERNAMBUKO, Braziliia, 
birž. 16 d. — Virgil Sanderlin, 
trečiasis Robin Moor inžinie
rius, orlaiviu išskrido į Jungti
nes Valstybes.

Amerikos vyriausybė isake 
jam galimai greičiau atvykti i 
Washingtoną, kad galėtu asme
niškai informuoti valdžios at* 
stovus.

Sanderlin girdėio, kaip Ro
bin Moor karininkas kalbėjosi 
su nacių submarinozkapitonu, 
nes jis su kapitonu laiveliu pri
plaukė prie submarino.

Denartamentas lau
kia informacijos

VVASHINGTON, D. C., birž. 
16 d. — Amerikos vicekonsulas 
Brazilijoj šią savaitę atvyks į 
Washingtoną ir atveš išsigelbė
jusių jurininkų parodymus.

nėse Valstybėse rūpinosi daly
kais, kurie peršoka konsulo pa 
r eigų ribas.

Tolimesnis vokiečių konsulatų 
ir agentūrų veikimas Ameriko 
je yra kenksmingas šio krašte- 
gerovei, todėl ir nutarta užda
ryti.

Vokiečiai turėjo 24 konsula
tus pačiose Jungtinėse Valsty
bėse ir jos posesijose. Vokiečiai 
turėjo savo konsulatus Pana
mos kanalo zonoje, Honolulu 
salose, Filipinų salose ir kitose 
svarbiose strateginėse vietose.

Vien tiktai New Yorke vo
kiečiai turėjo penkis konsulus 
ir penkis vicekonsulus, kuriuos 
prižiūrėjo generalinis nacių 
konsulas. Kiti konsulatai buvo 
Bostone, San Francisco, Los 
Angeles, Chicagoj, Baltimorėj 
ir kitose vietose. Dauguma vo
kiečių konsulų stengėsi veikti 
vokiškos kilmės ateivi ją, daly
vavo jų susirinkimuose if sten
gėsi patraukti Hitlerio pusėn.

Vokiečių transatlantiška ži
nių agentūra veikė neprisilai
kydama įstatymų^ir agentūros 
vedėjai pasodinti kalėjimam

Prieš trejetą mėnesių Ame
rikos vyriausybė uždarė du ita
lų konsulatus, kurie buvo gink
lų pramonės zonose.

Išlikus gyviems ir kitiems 
Robin Moor keleiviams pavyks 
nustatyti dar aiškiau nacių el
gėsi su Amerikos prekybos lai
vais.

Departamentas norėtų gali
mai greičiau turėti jurininkų 
parodymus, bet nepaprastai di
delis tolis trukdo susisiekimą.

Roosevelto sunui 
liepta grįžti

LONDONAS, birž. 16 d. — 
Londone lauktas kap. James 
Roosevelt, prezidento sūnūs, 
bet paskutiniu metu patirta, 
kad jo kelionė tapo nutraukta.

Gauta Amerikos vyriausybės 
įsakymas galimai greičiau pa
siekti Washingtoną. James 
Roosevelt buvo kurį laiką Kai
re ir paskutiniu metu inspek
tavo Gibraltarą.

Kelionė Londonan jaunam 
Rooseveltui butų neleidusi lai
ku pasiekti Washingtoną.

Olandai atmetė ja
ponų reikalavimus
BATAVIJA, Olandų Indija, 

birž. 16 d. — Olandų Indijos 
gubernatorius šiandien pasakė 
kalbą, kurioje visiškai atmetė 
japonų reikalavimus.

Gubernatorius sako, kad ko
lonija negali prisidėti prie nau
jos tvarkos rytuose, nes Japo
nija prisidėjusi prie “ašies”, 
kuri užgrobė Olandiją.

Kolonija niekuomet negali 
leisti, kad joje gaminamos pre
kės eitų vokiečiams, pavergu
siems Olandiją.

N Al; J1EN Ų-ACME Teluphutu
Si. James rūmuose, Anglijoj, susirinkę 10 tautų, 4 dominijų ir Indijos atsto

vai nutarė tol kovoti, kol hillcrizmas bus visiškai sumuštas. Paveiksle matome 
Anglijos karalių (dešinėj) besikalbantį su Lenkijos premjeru Vladislavu Sikors- 
kiu. Kairėje matome britų premjerą Winston Churchill ir užsienio reikalų minis- 
terį Anthony Eden.

LYBUOJ BRITAI PRADĖJO PUOLIMĄ 
__ _ į

Syrijoj vykstą smar- 
kioš^kovos

LONDONAS, birž. 16 d. —

Sunaikino italų mo
torizuotą koloną

LONDONAS, birž. 16 d. — 
Vakar britų karo jėgos pradėjo 
smarkų puolimą Lybijoj ir šian
dien jiems pavyko visiškai su
naikinti vieną italų motorizuo
tą koloną. A.

Kovos vyko prie Gambuto. 
40 mylių į vakarus, nuo Sollu- 
mo. šioje operacijoj ęlaJyvavo 
tiktai pryšakinė britų jėgų da
lis.

Manoma, kad generolas Wa- 
vell paruošė didesnį puolimą 
Lybijoj ir pradės mušti nacius 
kaip žiemą mušė italus.

Neleidžia naciams 
organizuotis

KAIRAS, Egyptas, birž. 16 
d. — Britų karininkai tvirtina, 
kad Lybijos operacijomis ge
nerolas Wavell norėjo išsklai
dyti nacių jėgas ir neleisti jiems 
•organizuotis.

Naciai velka Lybijon karo 
medžiagą, nors tas labili bran
giai jiems kainuoja. Wavell no
ri ištuštinti nacių atsargas ir 
neleisti jiems didesnei operaci 
jai pasiruošti.

Dviejų dienų kova parodė, 
kad indai geriau kaujasi Afri
koj, negu vokiečiai.

Britams nepavyko, 
sako naciai

BERLYNAS, Vokietija, birž. 
16 d. — Vakar pradėtas britų 
puolimas Lybijoj visiškai nepa
vyko, sako vokiečių karo pra
nešimas.

Vokiečiams pavyko sunaikin
ti 60 britų tankų. Vokiečiai su
laikė britus orlaiviais.

Nacių generolas tvirtina, kad 
ši operacija yra pati didžiausio
ji kokia iki šiam metui buvo 
Lybijoj. Britai sutraukė nepa
prastai dideles karo jėgas ir 
daug moderniškos medžiagos/ 
Kovos tęsiasi

Šiandien atnaujintos kovos Sy- 
rijoj su nepaprastu smarkumu, 
sako britų pranešimas.

Britai /manė, kad prancūzai 
pasiduos, bet jie nutarė prie
šintis, todėl britai ir pradėjo 
žengti pirmyn. ( ■

Britai visiškai apsupo Da
maską ir užėmė prieš miestą 
buvusius strateginius punktus. 
Sidon miestas paimtas ir dvi 
kolonos artėja prie Beiruto.
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Leahy kalbasi su
' Darlanu

VICIIY, Prancūzija, birž. 16 
d. — Amerikos ambasadorius 
Leahy šiandien matėsi su vice 
premjeru Darlanu.

Leahy pareikalavo prancūzų 
valdžios pasiaiškinimo dėl Syti 
jos kovų ir dėl visos padėtie: 
Syrijoj ir Libane.

Prancūzai skelbia, kad bri
tams pavyko paimti Džesin 
miestelį ir žymiai pasistumti 
artyn prie Beiruto. Petaino 
valdžia ragina savo kariuome
nę priešintis britams.

Grew Įteikė japo
nams protestą

TOKIO, Japonija, birž. 15 d. 
—Amerikos ambasadorius šian
dien japonams įteikė labai 
griežtą protestą dėl bombarda
vimo Kinijoj.

Japonų aviacija bombardavo 
Chunkingą ir numetė bombas 
visai prie kinetikos saugumo 
zonos. Viena bomba nukrito 
greta Amerikos laivo Tutulia, o 
kitos išdaužė Amerikos konsu
lato langus.

Grew nelaukė instrukcijų iš 
Wasliingtono, bet tuojau įteikė 
protestą. ! A
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— Italijos valdžia šiandien 
nutraukė telefono susisiekimą 
su Šveicarija. Užsienio agentū
ros negalėjo perduoti žinim

Aštrėja nacių ir so
vietų santykiai 

t

v ŠTOCKHGLM, Švedija, birž. 
16 'dLLpatirta,' kad so^iėtų Bal
tijos laivynas gavo įsakymą pa
siruošti kovai ir vokiečių lai
vams liepta greičiau sugrįžti į 
uostus.

Suomijos vyriausybė pakvie
tė kariuomenėn atsarginius.

Tvirtinama, kad šie santykiai 
įsitempė dėl nepaprastai didelių 
Hitlerio reikalavimų. Jis nor 
atgauti Besarabiją, Pabalčio 
valstybes ir didelę dalį Ukrai
nos.

Sutartis nepagerino 
santykių

STOCKHOLMAS, birž. 16 d. 
—Diplomatiniuose sluoksniuose 
patirta, kad šiomis dienomis ta
po pasirašyta nauja ekonominė 
sutartis tarp vokiečių ir rusų 
bet santykių ji nepagerino.

Vokiečių reikalavimai yra 
nepaprastai dideli ir sovietai 
traukia kariuomenė pasieni.].

Sovietų laivynas Juodojoj ju
roj baigė manievrus ir pasiruo
šęs ginti kraštą, jeigu vokiečiai 
užpultų ir valdžia 1 eptų ginti.

6 danų laivai val
džios tarnyboj

AVASHINGTON, D. C., birž 
16 d.—Jungtinės Valstybės pa
ėmė 6 danų laivus aktyvion tar
nybon. Tai yra pirmi užsienio 
valstybių laivai, kurie pradeda 
mi vartoti krašto apsaugos tiks
lams.

Laivyno komis ja šiandien iš
kabino laivuose skelbimus^ ku
riuose pranešama, kad laivai 
pereina valstybės tarnybon.

Laivų savininkai yra infor
muoti ir Amerikos valdžia su
mokės jiems už laivus.

■ ORAS
Chicagai ir apylinkei fede 

ralio oro biuras šiai dienai pra 
našauja:

Giedras ir Šiltesnis.
Saulė teka 8:14; leidžiasi 

— 8:27.

Gyventojai blogai 
aptarnaujami

KAUNAS, Lietuva, birž. 16 
d. — Kauno valstybinės reky 
bos krautuvės Nr. 176 vedėja 
Feiga Rubinienė slėpė prekes ir 
ne visus vienodai aptarnauda
vo.

E. Budreckas norėjęs nupirk
ti vaikui treningo bliuskutę, bet 
Rubinienė atsakė neturinti.

Tuo tarpu revizija nustatė, 
kad krautuvėje buvo kelios 
bliuskutės. Rubinienė sakėsi, 
kad pardavinėjanti tiktai tiems, 
“kuriems būtinai reikalinga”.

Sovietijoj ne visi 
lygus

BAISIOGALA, Lietuva, birž. 
16 d. — Pati sovietų spauda iš
kėlė aikštėn, jog Baisogalos ko
operatyvo tarnautojos apgaudi 
nėjancios pirkėjus.

Krokunienei parduota iš kar 
to net 5 kilogramai cukraus, 
tuo tarpu leidžiama parduot 
tiktai po vieną klg.

Šį “nelygumą” išaiškinusi 
komjaunuolė, kurią valdžia pa
sodino į kooperatyvą, kad galė-

AFL mašinistams 
pataria dirbti

SAN FRANCISCO, Cal., birž. 
16 d.—AFL vadovybė p įtarė 
laivų statymo mašinistams su
grįžti į darbą, nes tai yra labai 
svarbus krašto apsaugos reika
las.

Prezidentas Reoseveltas pra
šė darbininkus sugrįžti, bet jie 
atmetė prezidento prašymą.

CIO ir AFL mašinistai pra
vedė balsavimus ir didelę bal
sų dauguma paduota už streiko 
tęsimą.

— Meksikos policija arešta 
vo nacių agentą Edward Van- 
derfield, kuris turėjo slaptą 
siunčiamą radi jaus stotį. Areš
tuota nacio pagelbininkė Maria 
Yarse, kuri prisipažino, kad 
stotis siuntinėjo nacių propa
gandą.

VĖLIAUSIOS 
— Sekretorius Ickes įsakė sulaikyti japonų laivą, kuris bu

vo prikrautas benzinu ir turėjo vakar išplaukti iš San Francisco. 
Jis neišleis užsienin benzino.

— Syrijoj vyksta labai smarkios kovos, nes Petaino pran
cūzai, vokiečių aviacijos padedami, labai smarkiai visur prieši
nasi. Jiems pavyko sužeisti du britų karo laivus, kurie apšaudė 
Beirutą.

— Turkijoj skelbiama, kad britai laimėjo keliose Syrijos 
įTontų vietose, bet britų karo pranešimas nepatvirtino žinių.

— Lybijoj britų ataka labai gerai vystosi ir tapo sunaikin
ta labai didelė nacių karo medžiagos atsarga. Britai įsiveržė 40 
mylių gilumom

— Capetownan atvykę jurininkai tvb'tina, kad Robin Moor 
paskandino vokiečių submarinas, nes karininkai ir kareiviai bu
vę vokiečiai.

— Kongresas ir senatas patenkintas valdžios nutarimu už
daryti nacių konsulatus. Opozicija stebisi, kuriam tikslui naciai 
turėjo tiek daug konsulatų, jeigu neprekiavo su Jungtinėm Val
stybėm.

— Rumunijos .vyriausybė nuteisė kalėti iki gyvos galvos 
Koriją Simą ir kitus aštuonis “geležinės gvardijos” narius, ku- 
cie pabėgo į Vokietiją.

— Japonai leido sovietams atidaryti konsulatą Mančuko 
valstybėje. ■*

—* Prancūzų bombanešys iš Maroko atskrido į Gibraltarą. 
Lakūnai nori eiti pas laisvus prancūzus. Antras bombanėšys 
įkrito j vandeni, bet lakūnai išgelbėti.

tų sekti bolševikų paskirtų val
dininkų suktybes.

Nenori parduoti 
vaistų

KAUNAS, Lietuva, birž. 16 
d. — Kauno butų skyriaus tar
nautojas Čižius nusiskundžia, 
kad vaistinė nenorėjusi jam 
parduoti vaistų.

Kai pirkėjas nurodė, jog tų 
vaistų vaistinėje esama, tai iš 
jo pareikalauta aukštesnė kai
na.

Čižius norėjęs šį reikalą įra
šyti į skundų knygą, bet tokios 
vaistinėj nebuvo, čižius norėjo 
pasiskųsti vaistinės vedėjui, 
bet jo nebuvo.

Ukmergės kumečiai 
eina kolchozan

UKMERGĖ, Lietuva, birž. 16 
d. — Deltuvos valsčiaus, Miko
liškių ir Semetiškiu dvaru ku
mečiai nutarė sudaryti kolcho
zą.

Valdžia jiems davė minėtuose 
dvaruose žemės, bet jie nepajė
gė įsikurti. Kumečiai prašė pa
ramos iš valdžios, bet sovietų 
valdžia atsisakė patenkinti jų 
prašymus.

Kumečiai nutarė pasilikti 
dvare ir bendrai dirbti žemę. 
Kolchozą prižiūri atsiųstas ru
sas, anksčiau dvarą prižiūrėjo 
dvarininkas.

Palemono plytinė 
negali dirbti

KAUNAS, Lietuva, birž. 16 
d. — Palemono plytinė, kuri 
skaitėsi didžiausia visoje Lie
tuvoje, priversta sustabdyti 
plytų gaminimą.

Plytinės įrankiai sugedo ir 
negalima gauti dantračių, guo
lių ir kitų reikalingų prietaisų 
plytoms gaminti.

Pradžioje manyta, kad reika
lingus įrankius galės įsigyti Ru
sijoj, bet dabar bolševikų pa
skirti valdininkai jau patys ne
turi vilties ką nors iš Rusijos 
gauti.

“naujienos '
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Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija.
Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street. Telefonas Canal 0117

VALDYBA:

CICERO

K.
P.
V.

KAIRIS, prezidentas
J. RIDIKAS, vice-prezidcntas 
MAN K U b, sekretorius

K. AUGUSTAS, iždininkas
P. GALSKIS, trustisas
P. MILAŠEVIČIUS, trustisas

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

IŠ CH1CAG0S LIETUVIU DRAUGIJOS 
PASTOGES

Pusmetinis susirinkimas su 
programa.

Cicero LLtuvių Ku.tarov 
Draugijos pasmeLni; su įlinki
mas įvyks bažeLo 2G u., vadi
nasi, kičą penktadienį. Vieta — 
Liuosybės svetaine, 14 S t. ir 49 
Ct. Pias.dės 8 \ai. vukaio.

Cicei iečiai, bc.myracči i ir 
kiti malonėk te sus rinkime da
lyvauti. Tikėsimo k.ls svar
bius taiimus p.GUjt. Bi pro
grama, o paskui vaišes.

—Fin. K. Yokubka

HARVEY, ILL.
K uIt.uriečių išvaž avimas.

==IVAIRENYB£S=
, --------- ... . ..... r. ... .................. - ■

NUOSTABIOS PUPOS
Dažnam teko girdėti sojos 

arba sojos išspaudų vardą, ta
čiau kas yra tos sojos, retas 
težino.

Soja auga panašiai kaip pu
peles (šabalbonai) ir veda va
dinamas sojos pupas. Tas au
galas rytuose. (Kinijoj, Japo
nijoj) jau seniai žinomas ir 
sunku pasakyti, kada jį žmo
nės pradėjo aūginti. (pav., 
vienas mokslininkas skaičiuo
ja net 25,000 mietų). Tačiau,

rutuliojimas užtikrintas: jos 
bus ir maistinis ir plačiai pri
taikomas pramoninis ateities 
augalas.

Bandymų auginti soją teko 
matyti ir Lietuvoje. Atrodo, 
kad ir musų krašte tos pupos 
galėtų augti.

Remkite tuoc, kuru 
garsinasi 

“NAUJIENOSE’

ĮVAIRIOS ŽINIOS
—Ašies valstybės nutarė pri

imti savo sąjungen Kroatiją. 
Priėmimo ceremonijos įvyks 
Venecijoj, kur dalyvaus vokie
čių, italų ir japonų ministeriai.

—Anglų laikraščiai paskelbė, 
kad britų kariuomenė surado 
naują, bet labai vykusį ginklą 
lankams naikinti.

—Vokiečiai bandė bombar
duoti Aleksandriją praeitą nak
tį, bet britų naktiniai naikintu
vai išvaikė atskridusius nacių 
lėktuvus.

i Garsinkitės “N-nose’

PASKOLĄ ČIA GAUSI 
greit lengvais 
išmokėjimais 

nuo 5 iki 20 metų.

MUTUAL FEDERAL S A VINGS, 
and LOAN ASSOCIATION 

UF CHICAGO
Mokame 3^% Dividendų 

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

TwrsS $1,000,000.00

PIKNIKAS
Oras birželio 15 d. pasitaikė 

tikrai nepalankus, — šaltas ir 
lietingas. Jei darže lietus kiek 
anksčiau sustojo, tai mieste vis 
‘ krapijo” iki vėlybo popiečio.

Draugijos pikniko rengėjams 
buvo aišku, jog nėra jokios pra
smės vargintis ir kitus vargin
ti, todėl buvo nutarta nei šokių 
turėti, nei programą pildyti.

Ir vis dėlto žmonių nemažai 
pervažiavo. Sakau, pervežiavo, 
nes ilgai žmonėtis niekam ne
buvo “ukvatos”. Atvažiuoja, 
pasidairo, kiek po daržą pa-

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., Wiilow Springs 
Priešais Tautiškų Kapinių Vartus

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAI. CO.

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

sienų apmušimus. 1
Taisome bet ka. Atnaujiname bet I 
ką. Darbas užtikrintas. Pilnai • 

apdraustas.
v -

N epriklausomybę 
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 3’4%.
KEISTUTO SAV1NGS

and LOAN ASSOCIATION
JOS M MOZERIS. Sec.

3236 S Halsted St. CAL. 4118

vaikščioja ir važiuoja namo, ar 
kur kitur.

Ir taip iki pal vakaro: vieni 
atvažiuoja, kiti išvažiuoja.

Nieko nepadarysi, kad taip 
atsitiko. Kitą kartą, reikia tikė
tis, oras bus palankesnis.

NETURI LAIKO
Užėjo tikra šienapiutė. Musų 

vajininkai, kurie praeityje tu
rėdavo nemažai atliekamo lai
ko, šiandien dirba daugiau, ne
gu nori.

Pavyzdžiui, vienas darbščiau
sių Roselando kolonijos draugi
jos veikėjų p. Mike Senko skun
džiasi, jog jis visai laiko netu
rįs. Sako, dirbu šešias dienas 
per savaitę. Dažnai tenka vie
nuolika ir dvylika valandų dirb
ti. Aišku, kad nebėra kada ki
tokiais reikalais rūpintis. Rei
kia pailsėti. Paša iniam darbui 
nebėra laiko.

Vienok p. Senko pasiryžę; ir 
toliau darbuotis draugijos gero
vei. Sako, kai tik susitvarkysiu 
ir apsiprasiu su naujomis aplin
kybėmis, tai ir vėl stosiu į dar
bą. Nemanau, kad šiandien bu
tų sunkiau nauji nariai įrašyti. 
Sunkumas yra lik tas, kad nė
ra progos su prospektais pasi
matyti.

Reikia tikėtis, kad netolimo
je ateityje ;p. Senko sutvarkys 
savo reikalus taip, jog galės ir 
('raugijai pasidarbuoti.

į AR ŽINOTE KĄ Š
į RAŠO į

5 “KELEIVIS” |
■■ Ar žinai, kodėl vieni jį gi- ■!
į ria, kiti keikia, bet visi mėgs- Z 
% ta jį skaityti?
Z J Net kunigai pasislėpę jį S 
į studijuoja, nors savo parapi- ? 
Z" jonims draudžia jį į rankas 5 
“Z paimti. "Į

■■ “Keleivį” žmonės mėgsta "■ 
■Z dėl to, kad jis niekam nepa.- J 
Z" taikauja ir nesibijo teisybę S 
■Z skelbti.
Z" žmonių mulkintojus ir ap- 
■Z gavikus jisai lupa be jokio į 
Z- pasigailėjimo. ' J*
“Z Be to, jame rasi visokių .pa- į 
į tarimų, pamokinimų, gražių Z" 
■Z eilių, įdomių paveikslų ir ži- ? 
Z* nių iš viso pasaulio. f

įZ Kainuoja tik $2.00 metams. į
c Adresas toks: į

| “KELEIVIS” I
į 253 Broadway, "■
į SO. BOSTON, MASS. į

KITI VAJININKAI
Tenka pasakyti, jog su d au

gumu yajininkų ta pati bėda, 
kaip ir su p. Senko: nuo kas
dieninio darbo jiems mažai lai
ko beallieka k;tok:ems reika
lams. O l?c lo, d bar vasara, 
kada kiekvienam malonu kiek 
galima daugiau laiko šviežiame 
ore praleisti.

Bet vis dėlto kai kurie vaji
ninkai kruta, nors darbo sąly
gos ir pasunkėjo.

Ilarvey Lietuvių Kultūros 
Draugijos piknikas į\yks birže
lio 22 d. Tom Stoods farmoje, 
kuri randasi prie Kedz e Avė 
tarp 147 ir 159.

Visi nariai ir nares md nie
kite gausingai susirinkti ir sma
giai laiką tyrame ore praleisti. 
Turėsimo ir gerą muzikantą. 
Tad bus progos visiems, kas tik 
norės, smagiai pasišokti. Far
moje yra įrengta visai tinkama 
šokiams platformė.

Visus kviečia rengimo komi
sija. Tad iki pasimatymo.

WAUKEGAN, ILL.
Waukegan iečiai ruošiasi.

VVaukegano Lietuvių Kultū
ros Draugija su a įsidėjimu ren
giasi vasar.niam išvažiavimui, 
kuris įvyks birželio 22 d.

Pasisekė užtikti labai paran
kią vietą išvažiavimui, būtent, 
Ambrose parką. Nuo miesto iki 
parko tik puspenktos mylios. 
Taigi, iš būdos net pėsčiom ga
lima nueiti.

Važiuoti reikia Shcridan Rd. 
Kai privažiuosite tą vietą, kur 
jodinėjamą arkliais, tai skersai 
kelią ir yra Ambrose ‘parkas.

Klaidžioti niekam nereikės: 
bus didele iškaba, kuri nurodys 
išvažiavimo vietą.

Viela graži, medžių pakanka
mai, o jei bus reikalas, tai ir 
pastogės^ užteks. Jausimės \ isi, 
kaip namie.

Rengimo komisija d aug: su 
pirmininku p. Malela kv.ečia vi
sus Į draugijos išvažiavimą ar
ba pikniką. Bus malonu susi
laukti ir svetelių, — kenoshie- 
čių, raciniečių, chicagiečių ir 
kitu. Visus nrašome.

—Komitetininkas

.•> K ei on na i Na u j ienose 
duoda naudą dėlto, 
Kad pačios Naujienos 
vra nandinyos

tikra, kad Japonijoje ir Kini
joje ji buvo auginta daug an- 
k«Čnu rega iš v s * epe tuos 
kraštus kas nors sužinota. Vė< 
lesnių žinių apie sojos pupą 
randame karaliaus šeunuijg 
vaistų knygoj’e iš 2838 m. pr. 
Kr. Čia ji minima kaip svei
kas ir plačiai vartojamas mai
stui ir pašarui augalas. Įvež
ta Europon ir Amerikon, iš 
pradžių didesnės reikšmės ne
turėjo. Anksčiau Prancūzija 
Belgija, Vokietija ją vartojo 
pašarui, dabai“ iš jos miltų ke
pa /duoną .Amerikoje tik per 
pastaruosius 30 metų ypatin
gai susirūpinta jos veisimu.

Sojos pupa anga kukuruzos 
ir medvilnės augimo zonoje, 
daugiausia rytinėje Jungtinių 
Am. Valstybių dalyje. Jos kul
tūra apsimoka 3 atžvilgiais: 
1. Ji turi ypatybę sugauti iš oro 
azotą, perduoti jį žemei, ir 
Juo budu'ją pagerinti; 2. žmo
nės ir gyvuliai ją gali vartoti 
kaip gerą mailstinę medžiagą; 
3. joje yra nemažas procentas 
aliejaus ir kitų produktų, kurie 
gali turėti didelės prekybinės 
ir pramoninėš$reikšmės.

Kiniečiams $ojos pupų alie
jus jau seniai buvo žinomas. 
Jį gamino paplistai? pupas an
trindavo ir išspausdavo. Tokiu 
budu aliejaus ! buvo galima 
gauti lik 70%. Bet Amerikos 
Ford Motor Copipąny turi išra
dus tobulęsnį būdą: pupos su
trinamos ir veikiamos karštu 
benzinu, kuris visą aliejų iš
traukia. Destilmojant aliejus 
atskiriamas nuo benzino. Visi 
įtaisymai toki paprasti,, kad 
kiekvienam ūkininkui įmano
mi.

Minėtoji kompanija 1931 m. 
sojos pupomis apsėjusi 3000 
ha žemės, šiemet jau turi 5000 
ha plotą ir tikisi gauti apie 
300,000 bušelių derliaus, iš ku
rio galės pagaminti 20,000 hek- 
tolitrų aliejaus ir 6000 tonų 
miltų. Visa tai eis jų pačių 
pramonei. Charakteringa, kad

Modern Roofing Co.
1821 SO. I.AWNDALE AVĖ.

J. and C. Sarockas, sav.
Visas darbas garantuotas. Tu
rime visokių rūšių stogų. Pa
šaukit mus šiandien dėl ne
mokamo apkainavimo.

Tel. CRAwford 0619
—Pilnai Apdrausti—

Iš Kentucky’s puikiausiu Bourbon

90 PROOF...THIS VVUISKEYIS 4 YEARS OLD. SCHENLEY DISTILLERS CORP., NEW YORK CITY

NAUJIENOS
NAUJIENOS pirmas ir didžiausias Lietuvių Dien

raštis Amerikoj.
NAUJIENOS turi savo korespondentus vis u o s e 

Amerikos miestuose ir kituose pasau
lio kraštuose.

NAUJIENOS paduoda vėliausias pasaulines žinias. 
NAUJIENOSE ras^te necenzuruotų žinių iš Lietuvos. 
NAUJIENŲ prenumerata Amerikoj (be Chicagos) 

kainuoja $600, Chicagoj ir Europoje 
—$8.00.

NAUJIENOMS—pinigus siųskite šiuo antrašui 

“NAUJIENOS” 
1739 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO, ILLINOIS

—SAVAITRAŠTIS—

“ARGENtlNOS
LIETUVIU
BALSAS”

U. S. A. melams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Nau
jienas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

“A. L. Balsas”
Casilla de Correo 303,
Buenos Aires, Argentina

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

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

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

Dabar visose lietuvių kolonijose darbuojasi šimtai SLA. orga
nizatorių. Kai vienas tų organizatorių atsilankys į jūsų namus, pa- 

visaklausykite jo patarimo—prisirašykite prie Susivienijimo su 
savo šeimyna.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

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

sojos pupų našumas nuo 1 ha. 
kasmet padidėja 1 bušeliu. Tai 
išaiškinama jau minėta sojos 
pupų ypatybe, kad jos dirvą 
daro derlingą, perduodamos jai 
iš oro azoto.

Kiniečiai iš sojos pupų gami
no muilą, klijus. Dabar šios 
rūšies klijai Amerikoj varto
jami tapetų ir baldų fabrikuo
se. Iš sojos pupų aliejaus gau
nami dažai, emalis, glicerinas 
sintetiški sakai, rišamoji me
džiaga. 45% tų dažų, kuriais 
buvo nudažyti didieji pavili- 
jonai 1934 m. pasaulinėje Čika
gos parodoje, buvo sojos pupų 
aliejaus dažai.

Sojos pupų kultūros iš'si-

Everybody ravės about your 
salads, Peg.What’s the secret? 
f' ’ > ' fe'.: ; ■ Y ” i J :

MIRACLE WHIP! 
Its"different” flavor 
a I ways ma kės a h it.

MILLIONS AGREE—Miracle Whip docs work tvonders 
v/ith salads! A unique combination of old-fashioned 
boiled dressing and fine mayonnaise, Miracle Whip is 
by far America’s favorite salad dressing.
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Pirkite tose krautuvėse, ku- 

-•ios garsinasi “NAUJIENOSE'’

No 4710—Praktiška suknelė. Su
kirptos mieros 14, 16, 18, 20 taipgi 
32, 34, 36, 38, 40 ir 42.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan
tutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern DepU 1739 
So. Halsted SU Chicago, I1L

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted SL, Chleago, HL 

čia jdada 15 centu Ir prašau

atriesti maa pavysd} Ne ,

Mieroe , ................... per krūtine

(Verdat ir pavardė)
(Adresai)

(Miestas ir valstija)
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KAS DABAR DEDASI LIETUVOJE
LIETUVOJE UŽSAKO VIENĄ PREKĘ, 0 

GAUNA KITA 4*
Gauta tiesioginių 

okupuotosios Lietuvos koopera
tyvų ir prekybos organizacijų.

Jau buvo rašyta, kad raudo
noji Lietuvos valdžia įsake pa
imti į bolševikų agentų rankas 
Lietuvos gyventojų sukurtus 
kooperatyvus. Tuo tikslu visuo
se provincijos kooperatyvuose 
buvo įvykdyti “rinkimai” pagal 
žinomuosius bolševikinius me
todus, tad žmonių sudėtas tur
tas pateko į okupantų agentų 
rankas.

Atskiri kooperatyvai buvo 
priversti įstoti j naujai sudary
tąsias apskričių kooperatyvų 
sąjungas (organizacinius biu
rus), o šie sudaro respublikinę 
vartotojų kooperatyvų sąjungą 
(įsteigtą vieton likviduotojo 
Lietūkio), šios sąjungos prieša
kiu pastatytas kooperatininkas 
J. Pakalka, tačiau faktiškai ja 
vadovauja iš ^Maskvos atsiųstas 
“to va rišę” Popov, kuris oficia- 
liškai skaitosi J. Pakalkos “pa
vaduotojas”. Lietuvos koopera
tyvai tokiu budu perėjo Masko- 
lijos organizacijos “Centroso- 
juz” tiesioginei! žinon. ši orga
nizacija prisiuntė kelias dešim
tis savo “instruktorių” į su
griautuosius Lietuvos koopera
tyvus. Dabar maskolių pilna ne 
tik kooperatyvų centruose, bet 
ir apskrityse.

Iš likviduotojo “Lietūkio” di
rektorių suimti A. Gilvydis ir J. 
Toliušis. Naujos bolševikinės 
kooperatyvų sąjungos ..(Urekto- 
rium paskirtas Jonavos geležies 
pirklys Epšteinas. Tarnautojų 
tarpe jau 50% sudaro žydų 
tautybės. Prie kooperatyvų są
jungos centro įsteigtas kažkoks 
“specialinis skyrius”, kurio ve
dėja yra Sora Rubinčikaitė. Per 
jos rankas eina visi tarnauto
jų paskyrimai.

J. Pakalkos oficialiai ir Po
povo faktiškai
respublikinei vartotoj

žinių apicĮgai pavestas tiktai kaimų ap
rūpinimas prekėmis. Tuo tarpu 
miestai yra “Valstybinės preky
bos” žinioje. Valstybinės preky
bos priešakyje stovi Cezaris 
Petrauskas, o jo “pavaduoto-
jas” yra Izraelis Tilvinskis. Pre
kybos komisariato pareiga tė
ra davinėti bendro pobūdžio 
nurodymus, tuo tarpu koopera
tyvų sąjunga bei valstybinė pre
kyba veikia nuo komisariato 
nepriklausomai.

Šią painiavą dar padidina 
nuostatas, kad visus užsakymus 
turi patvirtinti Maskva, o patys 
užsakymai turi būti daromi iš
tisiems metams iš anksto, nes 
Bolševikijoje viskas eina “pa
gal planą”. Užsakymai siunčia
mi per sovietų Lietuvos “plana
vimo valdybą,” kuri juos per
siunčia Maskolijos “planavimo 
valdybai”, kuri savo ruožtu už
sakymus siunčia atitinkamoms 
įstaigoms.

Tokiomis aplinkybėmis ne
nuostabu, kad okupuotosos 
Lietuvos prekyboje yra susida
riusi didžiausia bolševikines 
biurokratijos painiava. Nei vie
na įstaiga laiku prekių nebegau
na; užsako vieną prekę, o gau
na kitą. Neveltui patys bolševi
kų laikraščiai neseniai rašė, kad 
Švenčionėlių kooperatyvas už
sakė vinių, o gavo — žąsies 
plunksnų! O dažniausia yra 
taip, kad krautuvės iš viso ne
gauna prekių, ypač gatavų dir
binių, kaip tai manufaktūros, 
avalynės ir kt.

Okupuotosios Lietuvos koo
peratyvai ir kitokios valstybi
nės prekybos įmonės darosi vis 
labiau panašios į Maskol’jos 
“krautuves”: sienos nukarsty
tos Lenino ir Stalino ikonų, o 
lentynose padėtos dėl reklamos 
tuščios dėžutės ir bonkos. Tik 
ant žemės pabertos bulvės, ku-

vadovaujamai rios sudaro pagrindinį gyvento- 
ų sąjun* jų maistą.

BERAŠČIŲ SKAIČIUS LIETUVOJE
ĮSIGALĖJUS MASKOLIAMS, LIETUVOJE REIŠKIASI 

KULTŪRINĖ ATŽANGA, O NE PAŽANGA

Bolševikų agentai nuo pir- prie maskolių carų Lietuvos gy
nios okupacijos dienos ėmė au- ventojai buvo laikomi didžiau-
šinti burnas, skelbdami “kapi
talistinės” Lietuvos kultūrinį 
“atsilikimą” ir “nepaprastai 
aukštą kultūros pakilimą” Mas- 
kolijoje. Tokiais pigios agitaci
jos tikslais bolševikai ėmė pla
čiai kalbėti apie neraštingumo 
ir mažaraštingumo likvidavimą 
“išlaisvintoje” Lietuvoje, šauk
ta mitingai, spaudoje buvo tal
pinami sieksniniai straipsniai, 
net patys stambieji okupantų 
bernai, Gedvilą, Paleckis ir ki
ti skelbė apie Lietuvos kultūri
nį “atsilikimą”.

Dabar oficiozas “Tarybų Lie
tuva” paskelbė oficialinius da
vinius apie surašytą beraščių ir 
mažaraščių skaičių. Į tą skaičių 
įeina visi gyventojai iki 50 me
tų amžiaus. Daviniai rodo, kad 
bolševikai nustatė labai nedide
lį beraščių skaičių, būtent 18L- 
263 žmones arba 5.9% visų Lie
tuvos gyventojų. Galima paabe
joti ir šių skaičių tikrumu, nes 
bolševikams rūpėjo parodyti 
“kulturinį Lietuvos atsilikimą”, 
tad jie bus, be abejojimo, ke* 
liais nuošimčiais skaičius padi
dinę.

Bet jeigu ir sutiksime su bol
ševikų agentų paskelbtais skai
čiais, tai nepriklausomoji Lie
tuvos valstybė gali d.’džiuotis 
savo atliktais darbais švietimo 
srityje. Tenka atsiminti, kad

šiame tamsume. Nuvertus Ni*

OKUPANTAI UŽDĖJO KONTRIBUCIJA
LIETUVOS ŪKININKAMS

Kaip jau buvo rašyta, bolše
vikinė okupuotosios Lietuvos 
valdžia išleido visą eilę “uka- 
zų”, pagal kuriuos lietuvių ūki
ninkai turi atiduoti okupan
tams dalį savo derliaus. “Uka- 
zais” įsakoma atiduoti ne t k 
javus, bet ir galvijus, pieną, 
sviestą, vilnas ir kitus gami
nius.

Tenka atsiminti, kad pinigi
niai žemės mokesčiai yra palik
ti ir net žymiai padidinti. Da
bar šalia šių piniginių mokes
čių yra įvesta dar vad. natūra
linė duoklė. Tai yra primityviš-

lijoje. Į universitetus dabar pri
imama tik 4 gimnazijos klases 
baigusieji, o į karo mokyklą už
tenka baigti pradžios mokyk’ą.

Tad jau iš šių faktų galima 
spręsti, kokią kultūrinę atžangą 
atnešė maskoliai okupuotojo!! 
Lietuvon.

kiausia mokesčių išrinkimo 
priemonė. Visose kultūringose 
valstybėse egzistuoja tiktai pi
niginiai mokesčiai. Mokesčiui 
natūra (daiktais) yra imami 
tiktai labiausia atsilikusiose ne
grų gyvenamose kolonijose. 
Taip pat yra žinoma, kad dar 
viduramžiais užkariautų kraštų 
gyventojai turėdavo laimėtojui 
mokėti duoklę (kontribuciją).

Dabar tokią • kontribuciją 
maskolių okupantams turės 
mokėti ir Lietuvos ūkininkai: 
suvežti javų,bulvių, mėsos, vil
nų, sviesto ir t.t. Normos taip 
pat nustatytos pačiu primityviš- 
kiausiu budu, būtent, nuo že
mės ploto. Visai neatsižvelgia
ma į tai, ar ūkininkas augina 
gyvulių, ar ne; ar jo žemė susi
deda iš smėlynų, kuriuose te
galima užauginti bulvių ar gri
kių maišelį, — visa tai okupan 
tams nesvarbu. Vis vien turi at

vežti ir gyvulių, ir pieno, ir vil
nų, ir javų, ir bulvių. Elgiama
si lygiai taip pat, kaip negrų 
kolonijose Afrikos gilumoje. 
Ten nuo kiekvienos negro gal
vos reikalaujama suvežti pa
skirtą dramblio kaulo'kiekį ar 
kitokį vietinį produktą. Tokią 
pat mokesčių sistemą įvedė pa
vergtoje Lietuvoje ir maskolių 
okupantai, tik kaipo norma 
imama ne gyventojų galvų 
skaičius, bet žemės plotas!

Tik, Lietuvos gyventojų ne
laimei, jų padėtis yra dar blo
gesnė, negu Afrikos negrų. Kaip 
tert bebūtų, bet Įkaltieji užka
riautojai neša Afrikos negrams, 
civilizaciją ir kultūrą. Tuo tar
pu mongoliškai-maskol škieji o- 
kupantai Lietuvą nori sulyginti 
su baškirų, mordvinų ir kitų 
laukinių klajoklių “kultūra”. 
Pagaliau, iš Afrikos negrų taip 
piktai nesityčiojama, kaip iš 
Lietuvos gyventojų. Už apiplė
šimą ir negriškų mokesčių įve
dimą Lietuvos gyventojai turi 
dar siųsti padėkas “genialiajam 
mokytojui ir tėvui draugui Sta
linui...”

LIETUVIAI IR LIETUVOS PILIEČIAI!
Priešas, su kuriuo j lietuvių pirmą balsą ne tam, kad 

tauta kovojo per šimtą su griautų, gadintų ir savivaliau- 
viršum metų, šiandien vėl sa- j damas skleistų anarchiją, bet 
vo sunkia letena prispaudė kad savo pasiruošimu ir su-
musų žemę. Kaip seniau, jis gebėjimu bendradarbiautų su 
atnešė į musų kraštą savo ne- kitais ir keltų visų gerovę, 
tvarką, savo tikėjimo fanatiz- Mes turime būti laisvi ša
mą, savo pasileidimą, savo Vo tvarką keisti ir darbo me- 
skurdą, savo purvą ir savo todus bandyti kaip tat mums
atžūlią neapykantą visa kam, 
kas buvo mums miela, bran
gu ir šventa.

patiems atrodo geriau ir nau
dingiau. Mums netikslingi sve
timi pseudo-mokovai ir anal

BALSUOKITE 4F
J..

DĖMĖSIU!
McCormicko DarbininkuA

NESIDUOKITE SUKLAIDINTI!
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McCormick Įmonėje CIO Atakuoja Hitlerį, bet nie
ko nesako apie Staliną.

Atminkite: Lietuvos žmonės sutriuškino Hitleris ir 
Stalinas! Juozas, skerdikas, ir Adolfas, manijakas, yra 
prieteliai. '* ‘

CIO sabotažuoja nacionalią ginklavimosi progra
mą—pažvelkite į Kalifornijos aviacijos, streiką! Jie 
sabotažuoja visą Amerikos ir Anglijos kovą prieš Hit
lerį. KAIP GALITE tlKĖTIS LIETUVOS PRISIKĖ
LIMO, JEIGU PARAMA BUS DUODAMA TOKIEMS 
ŽMONOMS.

ATMINKITE VASARIO 28-tą, KAI MUŠEIKOS IŠVARĖ JUS IŠ DARBO! ATMINKITE 
KOVO 24-tą, KAI AFL SUDAUŽĖ CIO STREIKUS! ATMINKITE BIRŽELIO 18-tą, KAI 
BALSUOSITE Už AFL.
III.. ...  ......................................................................................................................................................................................................  1111

kalojaus jungą ir paskelbus ne
priklausomo gyveninio metus 
Lietuva yra pasiekusi, ka|d be
raščių nuošimtis nuo 30 su vir
šum yra nukritęs, net pačių 
bolševikų daviniais, iki nepilnų 
6%. Netenka abejoti, kad be* 
raščių yra vyresniosios kartos 
žmonių, kurie nebegalėjo lan
kyti Lietuvos mokyklų.

Tad bolševikai, surašydami 
beraščius ir paskelbdami sura1- 
šymo davinius, išdavė, to patys 
nenorėdami, geriausią liudijimą 
nepriklausomosios Lietuvos mo
kykloms. Jos per 20 metų bu
vo bebaigiančios likviduoti ca
riškosios Maskolijos paliktą paL 
likimą — anafalbetizmą. Ten
ka dar pastebėti, kad ir pilsuds- 
kinės Lenkijos gautasis Vil
niaus kraštas bolševikų statis
tikos duomenimis, turi aukš
čiausią beraščių nuošimtį, bū
tent, 14%, tuo tarpu, kai, pa v. 
Vilkaviškio apskrityje tesusek- 
ta 3.1% beraščių, įskaitant ir 
vyresniojo amžiaus žmones.

Kaip žinoma, visoje Lietuvo
je veikė 4 metų privalomas pra
džios mokslas. Jau keleri metai, 
kaip buvo pereinama prie 6 
metų privalomo mokslo. Atėjus 
maskolių okupacijai, pradžios 
mokslas buvo sutrumpintas iki 
4 metų, kaip tai yra ir Masko-

Ae—KIENO KALTE?
Bet--
Kas užmokės bilas?

Ar JUS galėtumėte užmokėti už padarytus nuosto- 
I . J

liūs? Ar JUS galite rizikuoti ilgų metų bylas teis
muose kurios užtrauktų dar didesnes išlaidas? Įsta
tymai jums uždraustų vairuoti karą iki skriaudos 
neatlygintos. Kam statyti save, pavojun? Vairuok 
atidžiai, ir pasirupjnk tinkamą apdraudą. Specia- 
lės žemos kainos atsakomingiems vairuotojams! 
Klauskite apie šią apdraudą šiandien!

Rašom visokią Apdraudą
UGNIES T. RYPKEV’ICIA GYVASTIES
LANGU 1739 SO? HAIMTED*STREĖf~ APVOGIMŲ

RAKANDŲ (NAUJIENŲ NAME) IR KITŲ

Tas priešas, tiesa, pakeitė 
daug senų vardų. Vietoj caro 
autokrato jis dabar turi dik
tatorių tironą. Vietoj pravo- 
slavijos jis bruka marksizmą- 
leninizmą, vietoj žandaro 
raudonsiulio jis stato krauju 
aptekusį Čekistą ir vietoj gir
tuoklio činovninko jis mums 
siunčia galvijo pavidalo bedie
vį, dažniausiai žydą arba kal
muką. Taip pat įkyriai jis 
skverbia rusų kalbą į mokyk
las^ administraciją ir visą vie
šą gyvenimą.

Kaip pirma biurokratai ky-j 
šininkai, taip šiandien Mask
vos komisarai grobia musų 
turtus, musų prakaitu sukur
tas taupmenas, ardo ilgame
čius įrengimus, , griauja su
tvarkytą ūkį, atiminėja nuo 
amžių musų šeimynoms pri
klausančias žemes ir kurdina 
jose savo plauko kolonistus 
nenaudėlius.

Skurdą padarę savo valsty
biniu uždaviniu ?r vergišką 
žmonių pajungimą darbui pa
vertę visuotine baudžiava, 
Maskvos tironai lai savo siste
mai išlaikyti sudarė Raudo
nąją armiją, š’mteriopai pra
šokusią caro baudžiamuosius 
kazokų būrius ir juodąsias 
šimtines. Ta specialiai išplėsta 
vidaus policija, kuri , yra tik 
vadinama kariuomene, pasi
naudojusi šio karo aplinkybė
mis, kaip kokia baisi dervos 
banga užtvindė musų šalį ir ją 
užtroškino, kad galėtų savo 
piktadarybes vykdyti.

Kaip senajai, taip ir nauja
jai Rusijai nėra garbės žodžio: 
ji pasižadėjo gerbti Lietuvos 
nepriklausomybę, į jos vidaus 
tvarką nesikišti, jos gyvenimo 
principų neliesti — ir ji pada
rė visai priešingai. Tos pa
mokos mes neturime užmiršti. 
Rusais ir Rusijos įtakoje esan
čiais žmonėmis mes niekados 
neturime pasitikėti!

Ne tie ar kiti Lietuvos po
litikai turi būti kaltinami, kad 
Rusija užgrobė musų tėvynę, 
nes negali būti kalti žmonės, 
kuriuos iš pasalų užpuolė 
banditai. Mums taip pat nėra 
reikalo užsiiminėti tais išga
momis, kurie prisilaižė Lietu
vos žudytojams. Smurtininkai 
visada randa sekėjų, kai pa
šaukia visokius pašlemėkus 
savo grobiu dalintis.

Apsimąstykime tad šią va
landą ir spręskime ką turime 
daryti.

Mes visi jaučiame ir žinome, 
kad Lietuva yra pakankamai 
subrendusi, kad -savo klausi
mus pati spręstų, kad laisva 
ir nepriklausoma tarp kitijj 
laisvų tautų savo gyvenimą 
savarankiškai tvarkytų, kaip 
jai pačiai patinka. Visose sri
tyse ir darbo šakose mes bu
vome tik darbo žmonės, kurie 
žinojo savo reikalus ginti ir 
galėjo tarpusavyje juos be kits 
kito skriaudos derinti. Nei 
svetimi planai nei svetimi Šu
kiai čia nebuvo reikalingi. 
Musų darbo žmonių vargai vi
sada daugiau rūpėjo lietu
viui, negu kokiam Maskvos 
žvdberniui arba nusususiam 
Volgos kalmukui.

Lietuvos nevaldė nei buržu
jai nei koki plutokratai, kaip 
kad šiandien valdo Rusiją 
saujelė autokratų, darbininkų 
vargintojo ir skurdintojų, ku
rie Stachanovo metodus varto
ja baudžiauninko bizūno vie
toje. Lietuva buvo darbininkų 
ir ūkininkų kraštas, kur darbo 
žmogus visada turėjo ir turės

fabetai, kurie mums prievar-
ta ant <savo kurpalio mautų ir 
net pačių bandymų laisvę at
iminėtų.

Lietuva ėjo ir turi eiti visų 
kultūringų tautų nuosakiais 
evoliucijos keliais, o ne lenk
tis prieš atsilikusią, primity
vią, nuskurusią, palaidą ir 
purve įmirkusią Rusiją su jos 
amžinų baudžiavų ir ekzcku- 
cijų pragaru.

Mes kovojome ir vėl šaukia
me kovoti su musų laisvės 
mindžiotojais ir musų kultūri
nio gyvenimo žalotojais. Mes 

'šaukiame kovoti su Rusija, ku
ri savo dydžiu ar masių jėga 
užgniaužia musų savarankišką 
ir nepriklausomą tautinį gyve
nimą, kurs nieko bendro netu
ri su ta slavų bala. Tai šven
tai kovai prieš plėšruosius 
puolikus mums visos priemo
nės turi būti geros- Visi talki
ninkai toje kovoje — musų 
draugai.

Štai kodėl mes visi kaip vie
nas turime šiandien patapti 
laisvosios Lietuvos revoliucio
nieriais, kurie daro įžadus li
gi tol nesiilsėti ligi ta maskoliš
koji smarvė nebus iš musų na
mų išmesta. Lietuvos nepri
klausomybės atstatymas yra 
aukščiausias musų uždavinys.

Tą tikslą yra pasiskyrusios 
visos lietuvių organizacijos už- 

Isicniuose ir 95% gyventojų pa- 
*Čioje Lietuvoje. Kai ateis va- 
landąjpes visi turime būti pa
siruošę.

Šalin iš Lietuvos Maskvos ti
ronų režimas!

Šalin rusiškai-aziatiškoji in
vazija !

Šalin darbo žmonių skurdin- 
tojai ir pavergėjai!

Šalin rusintojai ir bedieviški 
dvasios nuskurdėliai iš musu 
krašto!

LAI GYVUOJA LAISVA DE
MOKRATIŠKAI TVARKOMA 
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA!

Europos Lietuvių Balsas 
Birž. 15, 19^1, proga—

Murinę soothes, cleanses and refresbes 
irritated, reddened membranes caused 
bv hcad colds, driving, winds, movies, 
elose work, late hours. Free dropper 
with each bottle. At all Drug Stores.
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Prezidentą# RdosėVeltas padarė 2 labai griežtu pa- 
tVrirkyinfū Rtiėš totalitarinius agresorius.- Aną dieną ji- 
sfli “užšaldė" Vdkietijoš ir Italijos ir jį piliečių turtds 
Jungtinėse Valstybėse. Vakar prežidėntas liepė uždaryt, 
ne vėliau kaip liepos 10 d., vistte Vbkiėtijos kuiišūlatūs 
ir jų taranutojams išvažiuoti iš Amerikos.

Nacių konsulatai, kaip seniai yra visiems žiriOiria, 
yra tikrumoje propagandos agentūros. Ne tiktai propa- 
gandėš, bet it šftipiiiėjimo. Vokietijos .konsulai skleidžia 
fyttfįį literatūrą Arnėrifetfje,- duėda iftstrūkcijas slaptiems 
Berlyno, agentams ir skirst# pinigus naciį prppagandds 
reikalams.

Jungtinės Valstybės turėjo seniai uždaryti tuos hit- 
lerizrtio lizdus, 'fas pat tūrėtų būti padaryta su Italijos 
it SSSR konsulatais, nes jie nėra gereshi,- kaip nacių.

O dar būtų geriau, kad valdžia išvytų ir tų totali-* 
tarinių diktatūrų ambasadorius, jie čia nieko kito iiedd-' 
ro, kaip tik konspiruoja prieš Jungtines Valstybes.

Stalinas ir Timošenko
t •

Ryšyje su pranešimais apie konfliktą tarp Vokieti
jos ir sovietų Rusijos eina gandai apiė tai, kad Raudo
noji Arinija kovoja prieš Stalino užsienių politiką. Sako
ma, kad Stalinas; kuris dabar jau riešioja premjero ti
tulą, sutinka išpildyti naujus Hitlerio reikalavimus. Ko
ki tiė reikalavimai, tikrai nežinia. Vieni spėja, kad jie 
politinio ir karinio pobūdžio; kiti — kad jie liečia tik 
ekonominius dalykus.

Bėt, esą, sovietų armijos vadai sū maršalu Timošen
ko pryšakyje tiems liitlėrio feikaiaVimams 'priešinasi. 
Opoziciją remia ypatingai uoliai tie karininkai, kuriuos 
Stalinas buvo nubaudęs; kaipo velionio maršalo Tueka-* 
čeVskio šalininkus.

Šiame dalyke, kaip ir daugelyje kitų, liečiančių 
Kremliaus politiką, nieko tikro pasakyti negalima. Dik
tatoriai savo planus daro t&mšojė. Bet galim# numanyt', 
kad tarp Stalino ir armijos vadovybės nesutikimų yra. 
Pats faktas, kad Stalinas buvo priverstas neperseniai 
Stoti į Molotovo Vietą, liudija; kad liaudies komisarų ta
rybos pirminiriko autoritetų reikėjo sustiprinti. Kas tam 
autoritetui galėjo priešintis? Tik Raudonoji Armija.

Jau prieš keletą metų buvo kilgs kOrifliktas t#rp dik
tatoriaus ir kariuomenės. Stalinas tuomet jį likvidavo, 
sušaudydamas visų ėilg armijos generolų ir aukštesniųjų 
karihihkų.

Maskva tUOmet sakė, kad Tuchačėvskiš, (jahiarni- 
kds, UbareVičius, Putn# ir k.- slaptai tarėsi su Vokietijos4 
geheraliniu štabu.- Bet tikrumoje tie generolai nusidėjo 
ttiO, kad ji# pasipriešino žemės ūkio kolektyvizacijai, ku
ri; jų nuomone; galėjo Sukelti prieš valdžią kareivius; 
milžiniškoje savo daugumoje kilusius iš valstiečių.-

Dabar; tur būt, pasikartoja panašus dalykas; Hitle
ris reikalauju iš Sovietų Rušij#S vis daugiau maišto pro
duktų ir pramonės' žaliUVų. Rusijos valstiečių masės lie
tiori, kad Stalinas atiduotų visus krašto turtus naciams. 
Šitas masių sentimentas persimetė į kariuomenę. Tuo ga^ 
Įima išaiškinti Raudonosios Armijos pasipriešinimą Sta
lino nuelaidumUi Hitlerio atžvilgiu.

Bet Stalinas šį kartą Vargiai drįs pasielgti su mar
šalu Timošenko taip, kaip jisai pasielgė su maršalu TU- 
chačevskiu.- HėS ddbar ne tie laikai. Rusijai gręsia pa
vojūs įsivelti į karą, ji begali šioje valandoje savo armi
jos gėnerOlUš šaudyti, kaip “pasiutusius šunis.-”

Liūdna sukaktis
Šiandien sukanka lygiai mėtai laiku, kai mUršalaš 

Rėtain atsistojo HrUncuzijos ValdžiOš pryšakyjė. Pirmas 
jo žingšhiš būV’o/prašyti Hitlerį padaryti mūšių paliau
bas. •

AtSiSUkgs tęsti kovą prieš Vokietiją, Betainas buvo 
priverstas toliau vis labiau ir labiau nusilenkti naciams. 
Šiandien jisai yra jų vasalas.

Francuzijos žmūnėš lauki# toš valandos, kada jie ga
lės numesti nacių ir saviškių kapitulianių jungą. Retai- 
nas ir jo bėndraaarbiai tą žihd. Todėl jie bijo demokra
tijų pergalės ir padėda kūo galėdami Hitleriui*

Kokiu žiūrėti, kaip respublika,- iš kurios seniaū sklis
davo į pftsaulj laisvės ir žmoniškumo idėjos, pairto ar- 
šiatisiį dėšpfitižmo įiiagįu.

Užsakyriid kaina:
Chicagoje—paštu:

Metams ...........   $8.00
Pusei metų ______________ 4.00
Trinas menesiams __ 2.00
Dviem mėnesiams _______ 1.00
Vieham mėhėsiui ________  .75

Chicago) per iššiuntmėtojus:
Viena kopija ...._____  3c
Savaitei .... ..........................„ 18c
Mėhėžilii :___ ;__ .............;....; 75c

Jungtinėse Valstijose, nė Chicagoj,
Metanas ...... ........ ~~ $6.00
Pusei metų __________ ' 3.25
Trintoj rfiČn&riftfris _ : 1.75
Dviem mėnesiams _ ......t- 1.25
Vienam mėnesiui............ .75

Užsieniuose:
mietams .......................  $0.00
Pusei metų .............................. 4.00
Trims mėnesiams ...............  2.50
Pinigus fėitia Šiųsfi pAšto Monėy 

Orderiu Ortu su užsakymu.

CIO VADAI — “STREIK
LAUŽIAI”

Industrinių organizacijų kon
greso (CIO) viršininkai, kaip 
žinoma, pašalino darbininkų li
nijos pareigūnus, kurie buvo 
išvedę j streiką North Amer
ican dirbtuvės darbininkus, Los 
Angeles mieste, kuomet ėjo da
rybos dėl tų darbininkų reika
lavimų patenkinimo. Pašalintie
ji unijos pareigūnai yra komū- 
nistai arba jų “bendrakelei
viai”.

Tai dabar Sfrilino'-Hitlefio' pa
kalikai kelid triiikšnią. Btook- 
lyrio birfibininkų laiktašlis, pav. 
rhšo:

“Vadinasi, Frankensteėn 
pasirodė rolėj streiklaužio. O 
jis yra automobilistų unijos 
aviacijos skyriaus direkto
rius ir įpareigotas suorgani
zuoti tos pramonės visus 
darbininkus. Kai darbininkai 
Nortk American kompartijos 
sūsiorgrinizavo ir streiko ke
liu pareikalavd algų pakėli
mo, šis unijos lyderis, ponas 
Frankensfeen, juos pasmer
kė ir atsistojo atviro streik- 
latūžio rolėje.

“Tai gana rimta padėtis. 
Iki šiol C.I.O. judėjimą sū- 
šilęs ir atvirai diskreditdvty 
iš gatvinių lyderių, tiktai Šia- 
ney Hillman. Dabar jis susi
laukė daugiau talkininkų.

“Šis C.I.O. • galviniį virši
ninkų nusiteikimas dėl Los 
Angeles streiko ir ėiliiiių ba
rių yra didelis smūgis tam 
be galo rimtam ir garbingam 
judėjimui.* Mes esame pripra
tę inafyti Amerikos Darbo 
Federacijos Grėen ir Woll 
streiklaužių rolėje, bet pirmu 
jSykiti teųįą^itiėti tą liūd
ną faktą, Jog ir C.I.O; kai 
kurie šulai pradėjd žygiuoti 
tuo pavojingu ir pražūtingu 
keliu.”
žodžiu,—-viši “streiklaužiai”. 

Tik komunistai, kurie stengiasi 
panaudoti darbihihkų unijas 
tam, kad Hiileris laimėtų katą 
prieš demokratijas, yra “tikta 
darbininkų draugai”.

Bet bimbirfis brganriš, kaip 
paprastai, falsifikuoja faktus. 
Aviacijos darbininkų unijos 
skyrius Los Artgėlėš’ė savo rei
kalavimus prieš Nortli Ameri
can kompaniją pavedė svarsty
ti VrildžiOš TatpinitikriVimO Ta
rybai (Mediation Board) ir CIO 
viršininkai davė žodį, kad dar
bas dirbtuvėje nebus stabdo
mas, kol eis derybos tarp uni
jos atstoviu ir kompanijos at
stovų. Tačiau unijos skyrius tą 
savo viršininkų prižadą sulau
žė, išvesdamas darbiftinktis į 
streikų.

Kokioje pozicijoje butų atsi
dūrę CIO viršininkai, jeigu jie 
nebūtų sudraudę sutarties laių- 
žytojų? Frankensteen buvo pri
verstas ap’girtti višdš CIO unijos 
#arbę. Jį prirėmė jiik ir CIO 
prezidentas Philip Murray. O 
bimbiniai drįsta juos už tai va
dinti “streiklaužiais”!

NE VIENYBĖ, BET 
ARDYMAS:

Neseniai būrys tautininkų su
sirinko vienoje farfhoje netoli 
Ghicagos ir suorganizavo “Lie
tuvai Vaduoti Šąjungą”, kiirioš 
grirbės pirmininkais jie skelbia 
išrinkę p. Antaną Smetoną ir 
Wendell Willkie (?). Tos Są
jungos pirmininkas, adv. A. A. 
Olis, išsiuntinėjo laikraščiams 
straipsnį; ragindamas visus A- 
nierikbš liėiutiūs, kūfiėms rū
pi Lietuvos nepriklausomybė, 
vfeikti išVieU; šitito tiksiu jišąi 
kviečia nenagrinėti “savaip” 
Lietuvos prezidento klausimo, 
nfes, girdi, Amerikos valdžia 
pfiČin“ *p* A.- Smėtdną ir jį

“traktuoja, kaipo esamą Lietu
vos prezidentą”.

“Darbas yrd didelis ir piri
tus”, Skaitome p. OliO Straip 
snyje. ‘^Tahiė darbe raišis Vie
tok fciekvieham lietuviui Vei- 

{kėjui ir Vaišingė’sriis triš dar
bas buš, jei mūšį veikėjai 
panaudos LiėtuvOs Resphbli- 
kbš PfėžidėrifO pagalbą ir p6- > 
tencialią įtaką.- Jam yra at-1 
viros durys pas vieną galih- 
giausių žmdnių — pas prė- 
židėntą RoOševėitą‘. fcdipo 
Lietuvos. Prežidėiitą, jį pfi- 
iiha ir kalbasi Aihėfikos Val
stijų gubernatoriai, iriiėstų 
majorąi, ųnivėfŠitetO pfofė- 
šOriai, Amerikos arkivyškū- 
pai ir kiti žyniųš žmonės, ku
rie turi įtakos airtebikiečių 
tarpe.”
Tik vieną menką dalykėlį už

miršo paminėti tos naujos. Lie
tuvai Vaduoti Sąjungos pirmi
ninkas, tai — Lietuvos žmones. 
Ar jie pripažįsta p. Smetonų ša- 
Vo prėzideiitu?

Deja, tokio ptipažinimo Lie
tuvos liaudis jarn niekuomet 
nerū suteikusi. SavO “preziden
tavimą” jisai per visus 13 su 
pusė' mėtų btivo priverstas rem
ti kariuomenės jėga ir žvalgy
ba. Kūoihet p. ŠmėtOhd m. 
birželio 15 d. pašišaliho į ližšiė- 
riį, pėfvėdęs šrivė grilių p. Met- 
kiiii, tai niė'kriš jo nėpašigė'do, 
išimant jo artimuosius bendra
darbius, kuriuos jišai paliko 
bolševikų “malonei”.

Šimtai pabėgėlių iš LietUvdš; 
atsidūrę užsieniuose, visi kaip 
vienas liudijo, kad jo vardą 
žmonės Lietuvoje mini su nea
pykanta. Štai dėlkė ič bolševi
kams buvo lengvd pradžioje, 
atvykus į Lietuvą, apdumti akis 
tūkstančiams žmonių; jie šakė, 
kad jie atėjo išvaduoti liaudį 
nuo “Smetonos rėžinio”!

Lietuvosį žmonės nenori nei 
bolševikiški) prėzidėhtd Palec
kio,- nei -fašistiško prėzidenito 
Smetondš. j Jie nori laisvės ir 
demokratijos!

Nėt Lietuvos diplofnatai Eu
ropos šalyse savo konferencijo
je nutarė yienbalsiai, kad Lie
tuvės’ atstatymo drirbaš tūri bū
ti vedamas, “neturint nieko 
bendro su senuoju režimu”, ir 
tokį pat nusistatymą priėmė A- 
merikoš lietuvių visų srovių at
stovų šiivažiaVirhaS Wašliirtgt6- 
ne.

llabar siūloma, “tautos vie
nybės” vardu, šitą nusistaty
mą griauti — dėl to, kad p. A; 
Smetona galįs prieiti prie “žy
mių žmonių” Amerikoje.

Aną metą P- A. Smetona, su 
pagalba “žymių žmonių” Vo
kietijoje bando uždėti Lietuvai 
ant sprando vokišką kafaliij ir 
sufišti Lietuvą “amžinais ry
šiais” sti kaizerio Valstybė. De
mokratijos kelias yra ne tol<js.

Jeigu mes norime demokra
tinės Lietuvos, tai privalome vi- 
šU-pirma atsižvelgti į papras
tus,- O ne į “žymius” žmOriės.- 
Ir jeigu Amerikos lietuvių vi
suomenė nori padėti Lietuvai 
atgauti laisvę, tai ji privalo pir
miausia turėti galvoju Lietuvos 
liaudį ir jos troškiihus.- Siūlyti 
Lietuvai Antaną Smetoną, ku
ris sutrempė Lietuvos Respu
blikos konstituciją,- sulaužė Sa
vo priesaiką ir išplėšė žmonėms 
jų demokratines teises, — butų 
pašityčiojimas iš Lietuvos ne
laimės !

Tas kvietimas į “vienybę” 
tiki’Umb'jė yfa vieiiybėš, ardy
mas — ir pagalba bolševikų 
propagandai. Jeigu tautininkai 
griaus šitokiu bildu srovių ben- 
dradąrbiavimąj tai jie pasiims 
ririt saVę's ritsrikbmybę.

—Japonų valdžia pašiūhtė 
naujų instrukcijų savo atstovui 
BatavijojJr liepia tęsti derybas 
šu ėlandaRT ’

PABĖGUSIU Iš LIE
TUVOS JURBAR
KIEČIU LAIŠKAS

šį laišką gavė vienas juf- 
barkiėtis, gyvenąs Chiea- 
goje.

Labdi pūšiilgaiu ir n'oriu ži
noti triVo gyvėftitttų. įdėthū, 
kriip eina fdU darbas — rif ddr 
toje pačioje viėtėjė difbi, ar 
dar tame pačiame kamtbafyje 
tebesi1, af į kitą pėrsikėlei? Mės ' 
jau kelids savaitės kaip liesuši- 
rašinėjame.

Pas iriūs naujienos tokiėš: 
mės šiuo’ kartu esariie sveiki, 
tik dar neturimi tėvelio ir Ah-, 
driaus, nes nė vienas jų neat
važiuoja. Ar jie yra Vokietijė- 
jė, — nežinome.

Mudri gy vertame neblogai: 
gaunrimė maisto, šiltą kamba
rį ir beveik jokio darbo nedir
bame. Susitvarkome tik kam
barius — tai ir visas musų dar
bas. Geras yra stovyklos vedė
jas, tik visa nelaimė, kad kal
bos nėmokaniė. Jeigu kalbos 
mokėtumėnfė; tai Viskriš butų 
pilrtoj (varkė'j. Dar gėrrii, kdd 
yra kas persako, tai taip’ sari ir 
gyvefiame.

Tame lioger'yje yta daug ph- 
; žįstamų, bet mes esarhe iŠ mie- 
štė* ripiė Šė’Ši kilėiiiėlfad. Miė'šte 
yra daug liogerių, ten yra ir 
visi jurbarkiečiai, — Smetonių 
Mykolaičių šeimos ir visos mė- 
tėrys iš Jurbarko. O mes vėliriu 
atvažiavome, tai jau mieste nė- 
tilpome. Dabar gyvename dva
re. Butų labai gražu ir smagrt, 
jei butų kartu tėvelis ir brolis 
Aridriiiš.- Re to, trūptitį toli nito 
miesto.

Gauname mes pinigų per sa
vaitę pusketvirtos markes. Ga
iline tad šio to ir nŪSipirkti,- 
kas rėikdlirigd. Taip pat rūpina
si ii* Su tūbais. Ėrivė tuklūs šė- 
sutės atvažiavusios, tai užsira
šė, ko kam rėikia. Vienu žo
džiu,- viskrio rūpinasi, kuo tik 
reika'lihga.

Mes ešahie tokiame kamba
ryje apie 40 žmonių, nes kam
barys didelis. Ir visi pažįstami, 
tad linksniai prdleidžiame lai
ką. Vakarais Kantas ant štakė- 
tij pagriežia, mergaitės pašoka,- 
-— tdi it pfriėifla vakarai.

Sėkihridienį,- 30—III, buvo 
daug svečių iš Zdunsko-Wola 
miesto pas mus atvažiavę sū 
griežikais. Šokome ir mes kelis 
sykius,- nes buvo toks balius.-

Taip pat ir kelionėje vištir 
rūpinosi, — davė siltos sriub'ė's 
ir kdrŠlos kdvoš.- Viehu žodžiu, 
buvome visoje kelionėje aprū
pinti viskuo: išmaudė, išprarisėj 
privalgydinu it vėžė folidU; kol 
atvežė į vietą. Tai tokios mūsų 
kelionės naujienos.

Tik laukia mūsų moterėlės 
šdvo vyrų, — nėžiiiia, ar kada 
pamatys juos? Pas hius dabar 
nėra jaunų vytų, tik seni ir 
moterys sū rtiė'tgaitėmis.

Dabar jdU fdiflidti gyv’ertdme. 
Pastaruoju Iriiku irtums balsiai 
būvo įsipyko kėiiiUrtištai; b y- 
pačiai Sdbaiiatlškriš.- Riė'k jis 
mus privarginė ir kiėk jie mūs 
ergeliavo bei ką mums nedarė, 
tai jau jDievaš težino. Dabar 
nors ramu, o ten kiėkvieną die
ną būdavo pė kfelis kartus ke
lios eilės tų žvalgybininkų bei 
milicininkų. Vis naūja baimė, 
nauji klausinėjiniai.

Tai tuo ir Daigiu rašyti, dau
giau nieko nežinhu. Laukiu ta
vo atsakymo, nes dabar jau 
mes gal čia ir ilgiali pabusime. 
Tai gali man atrrišyti. Musų tė
velis gal atvrižirios; nes kartu 
su Andrium tikd. Aš manau; 
kad jie irgi ištrūks. Nuo Jonė 
Jurgaičio gavriu laišką, o nuo 
mūsiškių vis flaf nieko negaū- 
HU. Tai bus Sudiev. Eilė.

P. S. šiandien gfavau žinią 
nuo tėvelio. Sako, laimingdi 
perėję rubežių ir esą Vokietijo
je kartu su Andtiuin. Tai mds 
labai nudžiugdmė, kad jie svei
ki ir gyvi ištrūkt). Tai bus vi
so gero* fellė*

St. Miščikas-žiėmys.

Stalinas Užsimovė CHinderį
(Tęsinys)

Kds pdšdullrii pėr ndūdri bii- 
ttįį jėi Afriką padalytų šiandien 
tarp kitų valstybių? Ar nepasi
kartotų tris pat kas įvyko sri 
pasauliu šiandien?

Teduoda laisvę Attikai; Azi
jai ir jos atskiros taritos ar val
stybės bendradarbiaus kaip tarp 
savęs,, taip ir su kitais konti
nentais.
' Bet kiekvienas toks žmonijės 
vienetas, kaip valstybė turi iš
sižadėti gyventi kitų nelaimės 
sąskaiįon, būti didesniu pelnri- 
gaudžiu, negu kitas.

Emigracija, išsprendžia žmo
nių perteklių vienoje vietoje ir 
t.t.

Bet aš per toli nužengiau.
Taigi, silpnybė abiiejų siste

mų, tiek naciškos, tiek staliniš- 
kos yra ta, kad jos nori ir gal
voja tik pasaulio pavergimu iš
spręsti pasaulio ir savo proble
mas,* gi toks išsprendimas, kaip 
visi iki šiol daryti, žmonijai ne
priimtini ir klaidingi. Pasaulio 
problemos išsprendžiamos vien 
pasaulio, o jis jas gal išspręsti 
ne prievarta, bet laisvu susita
rimu ir kiekvienas savo namuo
se padaręs tiek reformų, kdd 
niekas nekenktų bendram susi
tarimui ir be noro išnaudoti ki
tus tiek individualiai, tiek kb- 
lėktyviai, vienetais.

VII.
Bet tai kol kas nesvarbu ir 

dargi ne vieta buvo čia tai pri
liesti, nes trumpai kalbant ga
lima tik suklaidinti ir prie pro
gos kada pakalbėsime atskirdi.

Tai paliečiau tik todėl, kdd 
parodyti, jog nors abeji yra vie
ningi visame kame, visgi kartu 
yra priešginingi, nes dirbdami 
ir eidami vienu keliu — siekia 
ir vieiio tikslo, bet kiekvienas 
iš jų nori, kad pasiektu tikslu 
nriudotųši tik vienas, kitais žo
džiais tariririt, Rusija su Vokie
tija gdli eiti kartu, gali dargi 
kariauti krirtu prieš visą pasau
lį, bėt kuomet pasaulis bus nu
skriaustas — turės tarp’ savęs 
peštis.

To nebūtą, jei jų strukturd, 
jų sistėrrios butą kitoniškos,- jėi 
jos veiktą srilig gyventojų noru 
ir laikytųsi ne brutale jėga, bei 
laisvu apsisprendimu.

Tuė'iiiėt jūš galėtą sūšiliėti; 
sutapti, 6 Šidiidien šis kėlids 
Rusijai ir Vokietijai uždarytas.

Vokietija ir Rhšijri ghli (ik 
viend bitą praryti ir tik tokiais 
pamatais jos draugauja, lauk- 
daiiios ihOmėrtto viena kitą piil- 
(i jr pribaigti.

Jei jūs iki šiol (ai nėpadaėc, 
tai viėrt todėl, kad abidvi nuo 
bėiidro tikslo (pdsaulio užka
riavimo) dar tč>Ii, dar toli nuo 
dalybų gfobio.

Bet pašaulį ūžkariaūti fui ne 
Fiešutą perkasti.

Hitleris riešutą kąšdainas pa- 
iriatė, kad iiiėkaš neišeis, pasdu- 
lirt jaū nėužkariaūš ir jdm Ru
sija ne tik baiši trio, kad atei
tyje reikės su ja kariauti dėl 
pasaūliė dalybų, bet dėl jos rtie- 
lattių obrilšią, dėl još pagFiiidų, 
hūrš ir melagingų.

Sritapę višdrrte kartie, negali 
pasaulyje’ vienas iš jų įsigyti 
širtipatijų.

llillėtis galvojo, jūg mažu- 
iiiomiš, rtefrdtėrikintais remdd- 
rhdsis ir išVystęs saVo kdtirtį pa- 
jėgurtią galės užkririaUti pasau
lį. Pasirodė, kad girtklu, be vi
są mrisią pritadmo tai rtėgali- 
riia padalyti ir jis Uhk Rusijos 
slbvi paSa'Uiio akyse SilpneSfliš. 
Jo liiėldS dpiė Frisės vifšinihią 
pasaulio žiriOnių nepatraukia; 
dafgi baugina, gi kalbėti apie 
“sdcialižfrtą“, jam irtriišo Rusi
ja, rtės riila nlOnOpdlizaVo' tai 
ankščiau ir daugiau Šiuo atžvil
giu kredito tūri, negu jis sri sd- 
vO “soėiriližihū”.

Dabar Skaitytojai tedovrinojri 
mah, rtėtfiši pasakyti Viena ere
zija ar tiėsa. Tėriėpatikl skaity-

tojai, kad tai tiesa, tai grėičiau 
h'iportėžė; spėjihidš, IM tikiu, 
jOg rtėfobihd huO tiėsOS. Ir tuo 
labiaū aš ja tikiu, jog rašant šį 
stfriipšrtį įvyko vienas faktas, 
kriris lyg ir patvirtintų mano 
spėjiirtą, būtent: Rudolf Hess 
atįėkirtias Anglijon.

Rašant šias eilutes, jis Ang
lijoje gyvena pirmą savaitę ir 
spauda dar nieko tikro nepasa
kė apie jį ir pabėgimo priežas
tis. Taigi,- ką sakysiu dabar re- 
hiiasi tik paskalais ir žiniomis 
gautomis iš Vokietijosf per tam 
tikrus asmenis, kurie bent pati
kimi.- .

Žinios gautos ne tiesioginiai, 
perduotos žmonių, kurie arčiau 
stovi ir labiau užinteresuoti Vo
kietija negu aš, nes yra jos pi
liečiai, nors šiek tiek kitoniško 
nusistatymo.

Ir štai kokia problema atsi
stojo Vokietijai prieš akis po 
visų laimėjimų, dargi veik Eu
ropos užkariavimo.

Vokietijos karo vadovybe aiš
kiai pasisakė, jog karas pralai
mėtas. Karas pralaimėtas tuo
met, kuomet Anglija nepaprašė 
taikos Prancūziją paklubdžius.

šiandien padėtis ant tiek ne
tikra, jog reikia įtempti visas 
apgaulės pajėgas, kad priversti 
priešą taikytis pakeričiamesnė- 
rtiis sąlygomis arba tiek jį 
įstengti nualinti, kad jo viduje 
kiltų suirutės, atsirastų naujos 
valdžios, kurios norės vien tai
kos.

Tai pasiekti, negalima remtis 
nei karirie jėga, nei turi labiau 
mažumomis esaričiomis valsty
bėse su kuriom kariaujama ar
ba su kuriomis dar teks kariau
ti.

Reikia pamesti mintį, girdi, 
kad kariaujame r su Anglija, o 
ne su Anglijos imperija, šian
dien kiekvienas tos irtipėrijos 
rtarys, išskiriant mažus gaba
lėlius, kariauja prieš rnūs ne 
todėl, kad juos verčia Anglija, 
bet tėdėl, kad musų bijo ir nie
ko geresnio besitiki iš musų 
kaip tūri iŠ Anglijos.

Maža to, jeigu nuims ir pa
sisektų (anot vokiečių) sumušti 
anglus ir jų esančius ir busi
mus santarvininkus mes neį
stengsime juos sutvarkyti vien 
brūtaie jėgd, o tuo labiau ap
ginti nuo kitų, kad ir nuo Ru
sijos ir Japonijos. Reikia šian
dien keisti idealoginį frontų ir 
stengtis kaip priešo užfrontę, 
taip lygiai ir užkariautų kraštų 
žmones patraukti bendradar
biauti su mumis kitais meto
dais, kurie tikrai viliotų.

Tam netinka arijinizmas, nei 
rasizmas.

Ar jus ką nors sugalvosite 
(taip sako kariškiai nacistams) 
jūsų reikalas, bet mes darome 
vieną išvadą — karas pralaimė
tas; bet turime laukti kas grei
čiau pails, kam pirma įkyrės 
kariauti, o tam reikalinga apsi
drausti, reikia įsigyti dar dau
giau žaliavos šaltinių ir maisto, 
viso to galima gauti Rusijoje 
ir Rusiją reikia paguldyti.

Tokia nuomonė buk esanti 
karo vadovybės, bent taip kal
bama kariškių tarpe Vokietijo
je, kaip tviriina paskalai.

Nacistai taip pat suprantą^ir 
vertina kariškių nuomonę ir ži
no, kad karas pralaimėtus ir 
nebus pralaimėtas vien, jei 
priešo užfrontėje kils neramu
mai, bus palaužta morale.

Jie taip pat pripažįsta, kad 
su rasės grynumu pasaulio ne
patrauksi, bet vien ekonominės 
struktūros pakeitimu; tariamu 
teisingesniu socialiu sutvarky
mu.

(Bus daugiau)

u

i

—Syrijos Icbvosė britams pa
vyko numušti tris nacių borti- 
banešius. Paimta nelaišvėh gyvi 
išlikę Vokiečių jakuliai.
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taiŠiomis dienomis vedė Lau
ras Kemblys. Vedė jis bobą 
sveiką, kaip ropę, raudoną, 
kaip buroką, penkių pūdų svo
rio, žodžiu sakant iš stuo
mens ir iŠ iiemeriš. Vadinas, 
pasisekė žmogui.

Prieš tai LaUfas trejus me
tus., hašliavo — litį viena nebe
tekėjo už jo, o piršosi beveik 
kiekvienai, net ir miestelio 
šleivėi. Apie pastarąsias pirš
lybas Lauras mėgdavo pasipa
sakoti; kiekvieną Sykį pasako
damas pfimėtūodnvo Vis nau
jesnių ir įdomesnių smulkme
nų..

Visi vyrai atmintinai žinojo 
tą istoriją, bėt kiekvieūa pa
togia proga prašydavo Laurą 
papasakoti vėl kartą, išartks- 
to plyšdami juokais.

—Tai kaip gi tam Laurai,- se
kėsi piršlybos?—klausdavo vy- 
raK mirkčiodami.

—Et,- taip -sau, — sakydavo, 
—apšighvaū.

Skubėjau, — sako Lauras.— 
Laikas dėga — pati darbytne- 
tė — ir kulti, ir malti, ir lau
kus valyti. O čia, broliuk tu 
mano, miršta mano žmona. 
Šiandien, pavyzdžiui, nugriu
vo boba o rytą dar blogiau: ji 
mėtosi, kliedi ir nuo pečiaui

—Bet, — sakau aš jai, — 
dėkui, Katriuie, be peilio jus 
ftibriė’ friatiniate, ne laiku mirti 
sumėnėtė

kati, ligi fudens, o rudenį 
mirkit sūu.

O ji numojo ranka.
Pakviečiau jfai gydytoją 

avižų puspurę. Jis, perpylęs 
avižas į šdvo ftiaišą,- Sako:

—MediciriU, — sako, — be
jėgė ką nors pagelbėti. Ne ki
taip, kaip mirs jūsų žmona.

—O kokia liga? — sakau,— 
atleiskit už drąsumą.

—Čia, — sako, — medicinai 
taip pat neaišku.

! Gydytojas davė proškelių ir 
išvažiavo.

iPadėjom proškelius už “ab- 
rozo”. bet taip nieko ir nema- 
čijo.

Kliedi boba, mėtosi ir nuo 
pečiaus puola, o naktį miršta.

Apšivefkiau, ners dėl mados. 
Laikas, manau Sau, dega: čia 
ir kult, čia ir malt, o be mo
ters beįmanoma. Kas daryti—- 
neišgalvojū.

Reikia vėsti, bet ką hnt grei
tųjų? Kuri gal ir butų ėjusi, 
bet nerangi, kai£ meška, man 
reikia judrios bobos.

Pasikinkiau arklį, apsivilkau 
naujas kelnes, nusimazgojau 
kojas ir išvažiavau.

Atvažiavęs į miestelį užeinu 
pas pažįstamus. Laikas, sakau, 
degū, kalbėti daug neprisieina. 
Ar nėra, sa'kaii, kokios nors pa
laikės bobclkos. Noriu sakau, 
vesti.

—Yra, — sako, — bet lai-
pakentėttirhėf, -sa- kas dėgū, su Vestuvėmis bėra

UŽ

kada prasidėti. Užeikit, sako, 
pas Agniešką, gal su ja ir susi
tarsit.

Nuėjau, žiuriu, sėdi boba ir 
kojas kasosi. ,

—Pagarbintas .'.. —sakau, 
—liūU’kiš bėŠikėSiUši — tūriu 
reikalą pas tamstą.

—Tai, — sako, — vienas ki
tam nekliudo.

—Na, — sakau, — laikas de
ga, ginčytis Su jumis daug ne
priskiria; — jūs ir aš — mti- 
dū apsivesim be trečio, o ry
toj eikit dirbti — rugių rišti.

—Galima, — sako, — jei aš 
tamstai patinku.

Pažiurėjau į ją, rodos, boba 
nieko sau ir iš stuomens ir iš 
liemens, dirbti, manau, galės.

te. Bet, sakau, dabar, kaip į 
ankietą, atsakykit. Kiek tams
tai mėtų?

—Metėlių, — sako, — iiė taip 
ir daug,* kaip atrodo. Mėtai 
mano nesuskaityti. Gimimo 
melai, tiesą sakant, tūkstantis 
aštuoni šimtai aštuonesdešimt 
šešti.

—E, sakau, laikas dega, il
gai skaičVioti riėrd kada. Jei 
rieiheluojat tai ir viskas tvar
koj.

—Ne, — -sako, — nenTėluo- 
ju: už melavimą Dievas bau
džia. Tai ką, rengtis?

Renkitės, ar daug daiktų tu
rite?

t ii ; ■•■v 1 • <1 t“ ■ 1 - r----------- > -■>

FOR NEW

PACK ARD - CHRYSLER - PLYM0UTH
■>»'«> ....................... .. »

3451
Archer Avė.

Tel.
VIBginia

2332 "

4030
Archer Avė.

Tel.
Vffiginia 

1515

BALZEKAS MOTOR SALES
'‘U WILL LIKĘ US” . -----------r--------o

s.ržaUftnrH ■ . ........................ ■■■■■■r.......... . i .

CHANE 00AL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
felėfttfldš HjRTSMorUiH Š022 

POCA11ONTAS Mih'ė Rhn M gėffaūSių 
mainų, daug dulkią išimta »7.eo 
Perkant 5 tODūs &r daūgiaū.

ŠniuTkesni Vfa Daug Pige'šrii 
•'•Firp? Tax esstra.

BLACK B AND LUMP ........ $9.75
i i-.-, t■■ ; r •- v " ,: ..■■■» u..,. 

}l!/>......

daug: skrynutė ir patalai.
Idėjom skrynią ir pūtUltis į 

vežimą, pasistvėriau dar puodą 
ir p6rd Šakalių ir išVažiūvO- 
me.

Aš raginu arklį, o bobelka 
ant skrynios sėdėdama krato
si ir plaūUs daro, kaip gyvens, 
prie ko ruošis, ne pro šalį, gir
di, ir į pirtį nueiti trejus iriėte- 
liū nebuvus.

Pagaliau atvažiavom.
—Išlipk, — sakau.
Lipa bobelka iš vežimo, bet, 

žiuriu, kažkaip keistokai, šo
nais ir lyg šlubuoja ant abie
jų kojų. E manau, -sau, kokia 
kiaulystė.

—Ką, — sakau, — tamsta, 
lyg šluba?

—Ne, — sako, — aš taip sau 
, koketuoju.

—Bet susimildama, sakaū, 
dalykas rimtas, 'jeigu šluba. 
Ajan, -sakau, šeimininkės šlu- 
bote nekeikia.

— Menkniekis, — sako, —- 
truputį kairioji. Poros centi 
metrų trukumas.

—Pora, sakau, ar vienas, tai 
ne kalba. Laikas^ sukati, dega, 
matūDti nėra kada bet tat ne-
įmailoma. Vaūdeilį nešdama ir 
tai išlaistysi,' sakau. Atsipra
šau, sakau, čia apgavystė.

—N6,—Šak6,— dalykus pra
dėtas.

—Negaliu,— sakau. — Vis
kas, sakau, tinka, ir šMlfcUtis 
nieko sau, ir metai tūkstantis 
aštubūiasdešimts šešti, bet ne
galiu.- Atsiprašau, pražiopsojau

J 
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TurtasViršSG,000,000.00
—......................i ri. į u

Apart Apsaugos, Turime 047c nnn nn 
atsargos fondą virš W JjUUU.UU

EED
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iAVINGS

Nėra Saugesnės Vietos Dėl 'fdrityirio Pinigą.
, . PAUPUODAM V, S. DĘFEįS^.šAy^GŠ.. BQNP&.

Į tOAN ASSOClATIONėFCK^go 
f JUStlJį MACKfEtVICH. Pres.
į 4192 Afdler Atfertuc 

Vlliįitiia i Iii
'•>.............^..sy.^i^iig^i^u^i^^i^'i'i

Pradėjo čia bobelka koliotis 
ir net kumščiūotiš, O aš tuo 
laiku išnešiau jos kraitį lau
kan.

Užvažiavo man kartą ar dū 
per valgomą—nesuskaičiau, 6

—Na, tu; senas keline, tavo 
ISifrie, kad pastebėjai, vežk 
dūbdr atgal.

Sėdom vežiman ir išvažia
vom.

Nė’riūvažiavds h ė Septynių 
kiltffiiėfrty paėmė manė baisūs 
pyktis.

Laikau maliau saip dega, 
phšikalbėH ftėfU tada, b čia 
dabar sttž&dčtifibš vežiok p6 
nhftiūš.

Išmėčiau iš vežimo jos daik
tus if žititiU kas bus (oliaū. 
Bėt bobėlkai neišsėdėjo ir iš
šoko lauk, o aš apsisukau ku
melaitę ir f mišką.

Ir taip dalykai baigėsi.
Kaip ji namo parėjo su 

skrynia ir patalais, aš neži
nau, tik žiiiUu, kad parėjo. If 
po metų, teko girdėti, ištekėjo.

NAUJIĘĮ^ppĮ

aute

.. .. u, .

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. 1>. VILEIŠIS
Atstovas

Prudential Ins. Co. of America 
175 W. Jackson HAR. 2500
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• STATANT namą, neskai
tykite medžiagos kainčš 
svarbesne už kokybę!

• TĖMYKITE, kad reika
lingi remontai prie namų 
butų tuojau atliėkariii; Se
nas, išdžiuvęs fnėdiš kviė- 
eia gaisrą;

• nereiOlInGi 
riai tufėtą būti ____

laukan, nes namuose jie 
išstato gaisro pavojų.

pdpiė- 
išrriėsti

• ATYDŽIAI t.čmykit, kad 
švarumas butų 
mas apie namus.

Miegok vešiai ir patogiai
■ n ii ihiin kImm i r r t n n h

karštomis vasaros naktimis!

Elektrikiniai kambarių vėsintojai užlaiko 
pavasario temperatūrų per visų vasarų 
ir nedaro skersvėjo.

Home pffice, Nęwark, N. J.
5922 W. Roosevėft Rd., Austin 1175

R^mkitė Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.—WHOLESALE 
4707 S. Halsted St. 
Tel. BouJevard 0014

* Jk A

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DtStfANCE 

MOVlNG
Perk raustom forničius, piėnuš if 
visokius rakandus bei Storus. 
Vežam i farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbaš 
garantuotas. Taipgi pristatėm an
glis j visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St
Šaukit Tėl. VICTORl 6066

pamatysit visus
Palyginkit visus

kambariu
vėsioto.ws

Carrier
General Electric

Philco-Vork
VVestingkouse

Kaina taip iema’

Dabar yra laikas prisiruošti prieš ateinančias 
karščio bangas!

Modernus elektrikinis kambarių vėsintojas, 
įrengtas jūsų name, leis jums gyventi ir mie
goti pastiprininčiam patogume per visą vasa
rą. šie gerai veikią self-contained vienetai šal
do, vėdina, pašalina drėgną ir cirkuliuoja orą. 
Juos lengva įrengti ir nebrangu operuoti.

Mažas įmokčjimas. Balarišas ir maža 
sąskaitos vedinio mokestis išmokafni 
kas rriėnesis mažomis sumomis su jūsų 
elektrd's patarnavimo bila.

commonwealTh Edison co.
72 Wėst Adams SHeet • Tele'piione RANdolph 1200

*
ulini* i<MMiiitbri*Mii<iai

Gaisras yra įtistį namo didžiausias
PRIEŠAS!

Sunku butų šUskaitliuoti nuostolius, 
baisenybės ir Sielvartas, kurias kas 
metas gaisras atneša musų miesto 
gyverttojams. Kas metas ugnis su
naikina milioiių dolerių vertės nuo
savybių. Nežiūrint musų atsargumo, 
jis atsilanko ir atneša nuostolius. 
Tokiais įvykiais tik APDRAUDA 
gali mus apsaugoti... Apdrauskite 
visas nuosavybes!

T. RYPKEVIC1A
“RASOM VISOKIĄ APDRAUDĄ”

1739 SOUTH HALSTED STREET

šaukite CA N AL 8500
II. Ilil Ii)....H mFT S

Prekiaukite Pas Tuos, Kurie Garsinasi “Naujienose

< FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTGGftAFAS
Studija Įžėhgta frir* 
mos rųšies su mo- 
(tetnišk&itiis u ž 1 e i- 
dbiriis it Hol)ywood 
SViėŠtfrhte. Darbas 
garantuotas.

420 W. 63rfl St 
fel. ĖNG. £882-9840

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA 
— iš stoties --

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vaL vakare.
Išgirskit vėliausias žinia* 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

DŪK OF PRTTFRnS

KAINA 15 CENTŲ 
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:

NAUJIENOS
1789 S« JHahrted St., 
Chicagd, HL

Vardas _________ __ __________

Adresas

Miestas__

Valstija , 
u_______



NAUJIENOS, Chicago, III. Antradien., birželio 17, 1941

Stato 400 Naujų 
Namų Prie Buick 
Dirbtuvės
Užims 86 Akrų žemės Plotų.

MELROSE PARK, III. — Dvi 
privatinės firmos su valdžios 
finansine pagalba padarė pla
nus pastatyti apie 400 mažų gy
venamų namų prie naujai sta
tomos Buick dirbtuvės, kuri ne
trukus pradės gaminti dalis 
lėktuvams.

Dirbtuvė randasi prie North 
ir Mannbeim Road, ir, rodos, 
įeina į Melrose Parko ribas.

“Westbrook”.
Namai bus statomi pri? 

Grand ir Ruby avenue, tarp 
Mannheim ir 25th avenue, kur 
tam tikslui yra skiriamas 86 
akrų žemės plotas. Projektuo
jamam miesteliui bus duotas 
Westbrook’o vardas.

Statybą tvarkys Mills and 
Sons kon trak torių firma, ir Do- 
venmuehle, morgičių bankie- 
riai, iš Chicagos. Finansavimą 
tvarko ir išduotus morgičius 
garantuos FU A.

Keli pavyzdiniai namai 
“VVestbrooke”, rodos, jau yra 
pastatyti. (Sp.)

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE*

Nužudė Žmona Ir
b

Nusišovė
GARY, Ind.—Į valgyklą adr. 

100 W. 7th street, atėjo 34 me
lų Mike Petrovic. Nieko neta
ręs jisai nušovė ten dirbančią 
savo žmoną, Doris, su kuria 
buvo persiskyręs, ir ten pat 
pats nusišovė. Viena kulka su
žeidė ir valgyklos savininką, 
vieną Tom George.

Petrovic gyveno adr. 400) 
Adams street.

I
•---------------------------------- Į

Fordas - Automobi
lio Nelaimėje

ST. PAUL, Minu. — Ligoni
nėje guli 27 metų Henry For
das. Jis buvo sužeistas automo
bilio nelaimėje. Fordas vaira
vo Fordo gamybos automobili, 
ir jisai dirba vietinėj Fordo au
tomobilių dirbtuvėje.

Atliekamas Metalas 
Valdžiai

CHICAGO, III. — Nortlnvest- 
ern gelžkelis nuo visų savo bė
gių ruožtų, kurių ilgis siekia 
10,000 mylių, ir iš visų stočių 
pradėjo rinkti atliekamą meta
lą. Tikisi jo surinkti kelis šim
tus tonų. Jį atiduos valdžiai 
ginklavimo reikalams.

Padalino $1,248,600 
Illinois Miestams

SPRINGFiELD, III. — Vals 
tijos gąsdino taksų fondas per 
gegužės mėnesį išdalino mies
tams ir miestel.ams $1,218,584 
mokesčių surinktų už gasoliną 
Daugiausiai gavo Peor.a—$21, 
170. Rockfordas gavo $14 003 
East St. Louis — $11,434.

Miestai privalo tuos pin gir 
sunaudoti gatvėms ir keliam 
tais v Ii.

“Parking Myteriai” 
Pelningi

MOUNT VERNON, III. — Už- 
pereitą savaitę Mount Vernon 
įvedė “parking myterius”. Ka- 
pastato automobilį gatvėje — 
tas turi įmesti nikelį ar dau
giau į “myterį”, kitaip gaus ti- 
kietą.

Per pirmą savaitę myteriai 
davė miestui $251 įplaukų.

Paskendo Garsus 
Ekskursinis ' . 
Laivas

Naujas Lietuvis
Gydytojas Melrose
Parke

Dr. Adam Schultz

mo ir dideliais žingsniais pro
gresuoja.

Dr. Schultz šioj valandoj ne
sirengia pradėti savo privatišką 
praktiką, bet rodos už 60 die
nų, jis stos, kaipo gydytojas, į 
Jungt. Valst. kariuomenės tar
nybą. N. G.

Įvyko Sprogimas
Plieno Liejykloj
Sužeistas lietuvis Jonas Dobi s 

iš Gary, Ind.

GARY, Ind. — Pirmadienį, 
birželio 16-tą Carnegie plieno 
liejykloje įvyko sprogimas. Iš 
to kilo gaisras.

Po dviejų valandų kovos su 
ugnimi ugnegesiai gaisrą įvei
kė.

Tėvai Grižta Iš
Camp Forrest

Buvo Ten Nuvažiavę 
Tėvu Dienai c

Peoples Krautuvė Ruošia Gražų 
Ir Įdomų Programą

Vakar iš Camp Forrest sto
vyklos, Tenn., Chicagon pra
dėjo grįžti ebieagiečiai nuva
žiavę ten aplankyti savo -sū
nūs Tėvų Dienos Proga- Sek
madieniui , specialiai tėvams 
buvo rengiamos traukinių ir 
autobusų ekskursijos į tą ka
ro ■stovyklą, kur yra didžiuma 
naujokų iš Illinois valstijos.

Panaši ekskursija buvo su
rengta ir Motinų Dienai. Mo
tinų važiavo žymiai daugiau, 
negu tėvų, bet ir jų stovykloj 
sekmadienį netruko.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

DIENĄ IR NAKTJ
Visi Tel. YARDS 1741-1742 

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

Telefonas LAFAYETTE 0727 
vlr r* i KOPLYČIOS VISOSE JLryrkal chicagos dalyse

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

Su POVILU ŠALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai

CHESTEPv, III. — Netoliese 
Mississippi upėje paskendo se
nas ir garsus ekskursinis lai
vas “Golden Eagle”. Užėjęs ant 
seklumos laivas pramušė dugną. 
Visi keleiviai, tarp jų 15 chica- 
giečių, buvo išgelbėti.

Vakar Sakėm, Kad 
Tokia Jau Gadynė
(žiūrėk vakar.. “N.” 6-tą pusi.)

PARK FĄLJuS, Pri
jaukinta stirna, “Betsy”,,. kuri 
priklauso ūkininkui Petrui 
Yunk’ui, užvakar atvedė tris 
gana, didelius slirnukus. Visi 
normališki, visai sveiki. Jiems 
duoti vardai, “Billy”, “Buddy” 
ir “Buster”.

Lavina 4,000 
Darbininkų

GARY, Ind. — U. S. Steel 
kontroliuo j amą Carnagie-Illi- 
nois liejykla lavina apie 4,000 
jaunų darbininkų plieno pra
monėje dirbti. Šiai firmai, kaip 
ir kitoms ginklų pramonėms, 
trūksta patyrusių darbininkų.

MELROSE PARK, III. — Chi
cagos apylinkių lietuvių gyven
tojų skaičius šiomis dienomis 
padidėjo vienu tikrai puikiu 
jaunuoliu -— Dr. Adam Schultz.

Dr. Schultz įgijo savo medi
cinos daktaro mokslą Loyola 
Universitete ir interno metus 
užbaigė Šventos Onos ligon nė
ję. Praeitą trečiadienį šis jau
nas lietuvis išėjo iš jaunųjų in- 
lernų klases ir įžengė į savisto
vių gydytojų skaičių. Kaip mo
kykloj, taip ir ligoninėj, Dr. 
Schpltz paliko pasigėrėjimo 
vertus rekordus.

Buvo sužeisti kai kurie 
darbininkai, jų tarpe lietuvis 
Jonas Dobis iš Gary, Ind. Jis 
buvo nugabentas į ligoninę.

Gimimai
Chicagoje

PETKUS, Theodore, W., 
6812 South Western avenue, 
gimė gegužės 27, tėvai: Gus ir 
Dorothy.

Apiplėšė Gėrimų 
Sandėli Br. Parke

Nežinomi piktadariai išnešė 
gėrimų už $800 ir cigaretų už 
apie $100 iš gėrimų sandėlio, 
adresu 2429 West 47th street.

Šįvakar 7lą valandą, radiq 
klausytojai turės smagumo, sy
kiu įdomaus pasiklausymo gir
dėdami Peoples Furniture 
Company reguliarį antradie
nio radio programą, šios die
nos programas bus ypatingai 
smagus ir įdomus—bus dainos, 
drama, juokai, šposai, smagi 
muzika, pranešimai ir patari
mai. Dalyvaus žymus talentai. 
Iš Peoples Krautuvės bus gerų 
žinių apie “June Brido”, didį 
išpardavimą, kuris pasiūlo ne
paprastai dideles vertybes vi
sokių namams reikmenų. Pa
tartina nepamiršti pasiklausy
ti. Rep. xxx

fe-

Vienintelis Sūnūs.

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

iliiiiMiiiitiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiilllilIl

p. j. Ridikas
3354 So. Halsted Street 1 710 West 18th -St.

Telefonas YARDS 1419.

1646 West 46th Street
I. J. ZOLP

Phone YARds 0781

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

YARds 1138
YARds 1139

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 168th Street TeL Pullraan 127*

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

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

4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

LIETUVIAI

WORTII, III. — Atėjo pernai 
Motinų diena — ir Mrs. Jeanet- 
te Yunker, 22, 3121 West 132nd 
avenue, pagimdė dukterį.

Garnys, matyt, nutarė neuž
miršti ir tėvo. Atėjo šiemet Tė
vų diena, tai pereitas sekmadie
nis, ir Mrs. Yunker pagimdė 
antrą dukterį.

Jaunasis Dr. Schultz yra mel- 
roseparkiečių Juozo ir Ste los 
Schultz, kurie gyvena po nu
meriu 2 Broadway, vienintelis 
sūnūs. Ponai Schultz yra seniai 
žinomi kaipo ;pavyzdingi lietu
viai ir stambus (|)izn‘.eriai, Jie 
savo sūnų auklėjo tikrai gra
žiai, duodami jam progos įgy
ti kuodaugiausia mokslo. Lan
kydamas pradinį ir vėliau auk
štesnę mokyklą, jaunasis Ado
mas dar studijavo ir muziką. 
Jis gan gerai grojo akordeoną 
taipgi griežė ir Smuiką. Nekar
tą jis paįvairino ir pagrąžino 
lietuvių parengimų programus, 
pildydamas vieno, kito arba a- 
biejų minėtų instrumentų ku
rinius. 1

Šia proga, skaitlingi draugai 
ir pažįstami jponų Schultz 
džiaugiasi, kad jiedu sveiki su
laukė savo vienintelio sunaus 
atsiekiant tos garbingos profe
sijos titulo. Linkime, kad jiedu 
daugel metų ateityje gerėtus 
savo sunaus darbais.

I I

žada Stoti Armijon.
Dr. Schultz sveikinam ir lin

kime geriausio pasisekimo jo 
profesijoj. Linkime, taipgi, kad 
jis nuolatos žengtų pirmyn su 
luom mokslu, kuris be sustoji-

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

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 

Snredomis ir Nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenne

Telefonas Republic 7868

Spausdinam
PLAKATUS. BILIETUS 

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

NAUJIENOS
1739 South Halsted Str.*' 

CHICAGO, ILLINOIS 
T*/. Canal 8500 

K

LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rezidencijos Telefonas:

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite:

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

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

KITI LICTUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. A. JENKTNS
(Lietuvis)__

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

DR. MARGERTS
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

Dr. F. Pulsuoki LeVan
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

KITATAUČIAI j
“TSlherzman"7

Tš RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Ųfllš-oratorija
1034 W. 18th St., netoli Morgan St 

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 74C4

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė' 
756 WEST 35th STREET 

kampas Halsted St.

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

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

šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO. ILLINOIS 
' Ofiso Valandos:

Nuo 10—12 vai. ryto, nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 13 

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 3 
Nedėliomis pagal sutartį.

Jos. F. Budrik
INCORPORATED

FURNITURE HOUSE
3409-11 S. Halsted St.

DIDELIS PASIRINKIMAS

Laikrodėliu

Akiniai teisingai prirenkami per 
patyrusį lietuvį daktarą 

Dėl sąžiningo radijo pataisymo 
pašaukite 

YARDS 3088

BUDRIKO RADIJO 
PROGRAMAI

WCFL—1000 K. nedėliomis 6:30
vsl vakare

WHFC—1450 K. ketvirtadieniais 
7 vai. vakare.

WAAF — 950 K. Hawaiian — 
nedėlioj 4:30 po piet.

; 1 *• ■ fiiTMiTMirtiif

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

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

piet, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10"TRt'\12
Rez. Telephone PLAZA 3206

ADVOKATAI
DR. C. Z. VEZEL’IS

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47 Strapt 
Telefonas YARDS 2246 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J. 
ZTTBRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

. niais pagal eusitarima 
Telefonas Hemlock 7899. ( 
Namų tel. Republic 4688

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

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 ir Valkų Ligų Gydytoja 
Dabar priiminės ligonius namuose 

6733 S. Crandon Avė.
Vizitai sulig sutarties 

(išskiriant trečiadienius ir šešta.)

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALnmet 6877

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

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

8149 Sp. HALSTED STREET 
TeL VIOUry £679
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GAliHIiLDPARKlEČIU KLUBAS PERKA 
APSAUGOS BONŲ UŽ $500.00

Iš Vyrų-Moterį} Kliubo Darbuotes
GARFIELD PARK. — Vie

tinis Garfield Parko Lietuvių 
Vyrų ir Moterų ‘Pašalpos Kliu- 
bas pereitame susirinkime, 
birželio 8 d., nutarė nupirkti 
valdžios apsaugos bonų už 
$<500. Tų bonų pinigai yra val
džios skiriami ginklavimo rei
kalams.

Tai gražus pavyzdys ki
tiems.

Mykolas Kapris
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 14 d., 1:15 v. popiet, 
1941 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Seinų apskr., Metelių 
parap., Buckunų kaime. Ame
rikoj išgyveno 37 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Bronislavą, po tėvais 
Kaminskaitę, 3 dukteris: Oną 
Appanaitis, žentą Bruce ir 4 
anukus, Bemice Gorak, žentą 
Vladislovą ir du anukus Elea- 
nor Miller ir žentą Vincentą, 
2 sūnūs: Antaną ir marčią 
Violą ir 2 anukus iš Waterloo, 
Iowa, ir Frank, seserį Marijo
ną Samonienę, švogerį Juozą-’ 
pą ir jų šeimą, švogerį Petrą 
Staskuną ir daug kitų giminių

Priklausė prie Chic. Lietu
vių Draugijos.

Kūnas pašarvotas namuose, 
4006 So. Campbell Avė., Tel. 
VIRginia 1248. Laidotuvės 
įvyks treč., birželio 18 dieną, 
8:00 vai. ryto iš namų į Ne
kalto Pras. Pan. šv. parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Mykolo Kuprio gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Moteris, Dukterys, Sunai, žen
tai, Marti, Sesuo, švogeriai, 
Anūkai ir (giminės.
Laid. Direkt J. Liulevičius, I 

Tel, Lafayette 3572. ■

Susirinkimas buvo pusmeti
nis, todėl susirinko visi valdy
bos nariai, ir buvo nemažai ei
linių narių. Mat, buvo kviesti 
atvirutėmis-

Nemažai Serga.
Pasirodo,' kad Kliubas turė

jo nemažai ligonių. Maršalka 
F. Zubaučius neseniai buvo 
automčbilio suvažinėtas. Nors 
daktaras pripažįsta, kad jis 
dar ligonis, bet p. Zubaučius 
atėjo į susirinkimą ir atsimal- 
davo. Ligos pašalpą gavo p. 
Paulikienė, atsimaldavo p. 
Daraška, o p-ia Stankienė te
bėra ligonių sąraše. Ji buvo 
išvežta ligoninėn.

Kliubo pikniko rengimo ko
misija raportavo, kad gegužės 
25 d., išvažiavimas davė apie 
$35.00 pelno. Mat, p. Kubaitis 
davė daržą ir dvi dovanas 
publikai paskirti bilietų trauki
mo keliu.

Antras Piknikas,
Kadangi po susirinkimo, 

turėjo įvykti antrasis Kliubo 
išvažiavimas, vėl Kubaičio 
darže, tai susirinkimas buvo 
skubiai uždarytas, ir visi kas 
galėjo išskubėjo į daržą.

Beje, susirinkimui buvo, 
skaitytas pranešimas nuo Uni
versiteto Studentų Kliubo, kad 
lietuviai moksleiviai pasiekę 
tam tikro mokslo, gali gauti 
apie $150 stipendiją.

AMELIA ŽIGULIS 
(PO tėvais Žiliūtė) 

gyv. 11840 S. Lowe Avė.

Rytoj Jos Mokinių Koncertas

Rytoj vakare Curtiss Hali sa
lėje įvyksta p. Anelės Stepona
vičienės dainavimo mokinių me
tinis koncertas. Dalyvaus dide
lis būrys jaunų dainininkų, ku 
rie jau gana gerai žinomi lietu
vių publikai, pav., viešnia daini
ninkė Aldona Grigonis, Kristina 
Kriščiūnaitė, Edna Kazlauskas, 
Marion Pattis ir daugelis kitų.

Taipgi dainuos p. Steponavi
čienės Mergaičių Choras, kuris

pernai Chicagoland Music Fes- 
tival konkurse laimėjo antrą 
vietą. Pianu skambins jaunutė 
pianiste Elaine Strikoliutė, Dr. 
ir p-ios M. T. Strikolių duktė.

Koncerte dalyvaus ir p. Ka
zio Steponavičiaus smuiko mo
kiniai.

Curtiss salė randasi 10-tam 
aukšte Fine Arts rūmų, 410 S. 
Michigan Avenue. Įžanga 40c, 
pradžia 7:45 v. v.

a
STEFANIJA 

MARCINAUSKAS, 
po tėvais VVrubliauckaitė, 

gyveno 6449 So. Knox Avė., 
Tel. Hemlock 0997.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sekmad., birželio 15 d., 2:50 
vai. popiet, 1941 m., sulaukus 
pusės amž., gimus Liet., Kau
no apskr., Kėdainių valse., 
Grinkiškio parap. Amerikoje 
išgyveno 34 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Feliksą, 4 dukteris: Ele
ną Hill ir jos vyrą Povilą ir 
anūkę Patricią, Vandą Elsner 
ir jos vyrą Henry, Carmelą 
Wtorowski ir anūką Ronald, 
Valentine Francis ir jos vyrą 
Robert ir anūką Robert, du 
brolius, Juozą Wrubliaucką ir 
jo žmoną Saliamonę. ir jų šei
mą, Charles Wrubliaucką ir 
jo Šeimą, Stasę Margevičienę 
ir jos vyrą Joną ir jų šeimą, 
Eleną Tamalevičius ir jos šei
mą, Antaniną Naidenavičienę 
ir jos vyrą William ir jų 
šeimą, pusbrolį, .pusseserę ir 
daug kitų giminių, o Lietuvo
je—seserį Mariją Naravičienę 
ir jos šeimą.

Kūnas pašarvotas Antano 
Petkaus kopi., 6812 S. West- 
ern Avė. Laidotuvės įvyks 
ketvirtad., birželio 19 d., 1:30 
valandą popiet. Iš koplyčios 
bus nulydėta į Lietuvių Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Stepanijos Mar- 
cinauskienės giminės, drau
gai ir pažįstami esat nuošir
džiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jai .pas
kutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą. Nuliūdę liekame: 
Vyras, Dukterys, Broliai, Se
serys, švogeriai, Anūkai, Pus
brolis, Pusseserė ir kiti Gi
minės.

Laid. Direkt. Antanas Pet
kus, Tel. GROvehill 0142.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 16 d.; A5r:00 vai., ryto, 
1941 m., sulaukus 66 m. amž., 
gimus Liet., Taraldžių sode, 

■ šaulių parap., Kauno rėd.
Amerikoj išgyveno 40 m.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Juozapą, 2 dukteris: 
Amelia Bethke ir Julią Ga- 
ver, 3 sūnūs, John, Joseph ir 
Charles, brolį Antaną Žilą, 
seserį Domicėlę Jacevicz, 
Detroit, Mich., Lietuvoje 2 
brolius ir vieną seserį.

Kūnas pašarvotas Carlson 
kopi., 304 West 149th St. Lai
dotuvės įvyks trečiadienį, bir
želio 18 d., 2:00 vai. popiet. Iš 
koplyčios bus nulydėta į Ce- 
dar Park kapines.

Visi a. a. Amelios Žigulis 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Vyras, Dukterys, Sunai, Bro
lis, Sesuo ir Giminės.

Laid. Direkt. Carlson Fune- 
ral Home, Tel. Pullman 0184.

Namų tel. PULLMAN 9309.

Dingęs Laiškas.
Susirinkime buvo užklausi

mų apie laišką nuo Demokra
tijos ir Lietuvos Nepriklauso
mybės Sąjungos, kuris buvo 
minėtas, bet neskaitytas perei
tame .susirinkime.

Nariams buvo pranešta, kad 
jis kažkur dingo. Tokiu budu 
tas laiškas ir liko neskaitytas.

—Korespondentas,

Kviečia 15 Mardo 
Lietuvius i Liet.V- 
Demokratų Kliubą
Laikys Susirinkimą Birželio 19

stovius atstovus, taipgi nutarė 
užsimokėti Sąjungos metines 
duokles. Atstovais išrinkti F. 
Skrobutėnas, P. Kučinskas ir
A. Laurutanas.

Rengia pikniką
Kuopos parengimų komisijos 

nariai, A. Snarskienė, P. Ku
činskas ir P. Karzikauskas ra
portavo, kad jie deda dideles 
pastangas padaryti ateinanti 
kuopos pikniką labai pasekmin
gu. Jis įvyks liepos 6 d. Rossi 
Grove darže, prie 130-tos ir 
Cottage Grove avenue.

Jie išrinko darbininkus, ir nu
tarė visus narius kviesti į pik
niką atvirutėmis. Komisija taip 
pat kviečia ir pašaliečius atsi
lankyti kuoskaitlingiausiai.

Kp. Narys.

f

Diena Iš Dienos
Apsivedė Antanina 
Gedraitis ir Antanas 
Tamanauskas

CEASS1F1ED ADS
HELP VVANTED—FEMALE 

Darbininkių Reikia
PATYRUSIOS MERGINOS reika

lingos prie moteriškų slack siutų. 
Garantuotos geros algos. The Monroe 
Garment Company, 329 West Mon
roe. Dearborn 9764.

KAUNTER1U1 MERGINOS RES- 
torano darbe.

x 356 North Clark Street

^MACHINE OPERATORS. Patyru
sios prie korsetų. Blair Corset Co., 
231 So. Green Street.

MACHIjTE OPERATORS 
paper box girls, nakties darbas, 
stayer girls, covering machine ope
ratore, tum in and elosing girls. 
Patyrusios tiktai. Kreipkitės

BEST PAPER BOX CO. 
2021 Willow Street.

EXPERIENCED OPERATORS on 
Chenille and Draperies. Pastovus 
darbas, gera mokestis.

UNIVERSAL DRAPERS CO.
913 W. Roosevelt Road.

SUSIRINKIMAI

HELP WANTED-MALE-FEMALE

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 VIRĖJAS ĄR 
virėja patyrusi į restaurantą. Ge
ras darbas, gera mokestis.

3480 Archer Avė.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

FOREMANAS VYRIŠKŲ kautų 
šapai. Turi priduoti formą kautui 
ir tvarkyti šapą.

SAM CORENZA
600 Blue Island Avė.

MEDŽIO DARBININKAS, maši
nistas su patyrimu prie naujovinių 
rakandų. 1910 W. Wabansia Avė.

BUSINESS CHANCE8 
Biznio Progos

II Gėlės Mylintiems
E f O |J Vestuvėms, Ban-

La kietams, Laidotu-
1 vėms, Papuoši- 

GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE J800

MATAUŠAS VILIMAS 
(Michael VVilliams) 

Gyv. 5015 Yz Kenmore Aye.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 16 d., 7:40 vai. ryto, 
1941 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Liet., Panevėžio apskr., 
Šimonių .parap., Tumasonių 
kaime. Amerikoj išgyveno 38 
metus.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Oną, po tėvais Balčiū
naitę, sūnų Povilą, dukterį 
Viktoriją Tubelienę ir jos 
vyrą Bronislovą, Lietuvoje — 
3 seseris, Tofiliją, Anelę ir 
Juozapatą ir jų vyrus ir šei
mas, pusbrolį Povilą Vilimą, 
Amerikoje 3 pusbrolius, Juo
zapą ir Napplijoną Vilimus ir 
Joną Williamson, giminaitę 
Oną Linkienę, jos vyrą Joną 
ir jų dukterį Genevieve ir ki
tas gimines.

Kūnas pašarvotas Sacharski 
kopi., 1735 Wabansia Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirta
dienį, bi/želio 19 d., 8:30 vai. 
ryto iš kopi., į šv. Michaels 
.narap. bažnyčią, Wabansia ir 
Marshfield Avė., kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Mataušo Vilimo 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka: 
Moteris, Sūnūs, Duktė, Žen
tas, Pusbroliai, Seserys ir Gi
minės.

Laid. Direkt. S. J. Sachars
ki, Tel. Brunswick 2535.

Marąuette Parko apylinkės 
dalyje, kuri priklauso prie 
15-to Wardo, veikia politinis 
kliubas, vardu "Lietuvių De
mokratų Kliubas 15-tame ivar- 
de”. Tas kliubas laiko susirin
kimus kas trečia ketvirtadienį 
kiekvieno mėnesio, adr. 2710 
West 59th Street, 7 vai. vak.

Sekantis susirinkimas įvyks 
šį ketvirtadienį, birželio 19 d. 
15-to wardo lietuviai, kurie 
prie jo dar nepriklauso, yra 
kviečiami susirinkime atsilan
kyti ir Klitiban įsirašyti.

Rūpinasi Politikos, Taksų 
Reikalais

Jis veikia politiniais reika
lais, duoda pagalbą namų sa
vininkams, taipgi ateiviams, 
•kurie nori būti piliečiais, ir rū
pinasi įvairiais kitais valdžios 
klausimais.

A. Jonaitis, korės pond.

Tėvų Pagerbimo 
Vakarėlis Buvo 
įspūdingas

• ' » , *

, Sutraukė daug svečių
Birželio 14 d. Jonistų salėje, 

814 W, 33rd St., buvo suruoš
tas tėvams pagerbti vakarėlis. 
Prie skaitlingos publikos ark. 
Geniotis pasakė rimtą ir įspū
dingą dienai pritaikytą kalbą, o 
jaunuolių klasiškų šokių mo
kyklėlės mokiniai programelį 
paįvairino klasiškais ir tautiš
kais šokiais. Po to publika jau
kioje ir gražioje nuotaikoje šo
ko ir linksminosi.

Platino “N.” bilietus,
Pertraukoje šokių ark. Genio

tis paaiškino apie Packardo do
vaną “N.” piknike liepos 27, 
kurio pelnas skiriamas “Nau

jienų” namo fondui, šį paaiški
nimą visi dalyviai širdingai su
tiko delnų katutėmis ir vėliau 
prasidėjo tikietų platinimo dar
bas, kuris buvo labai sėkmin
gas.

Jaunavedžiai
,Į tėvų pnrengimėlį buvo atsi

lankę jaunavedžiai: Antanina ir 
Antanas Tarpanauskai, ir ves 
tuvių svečiai. P-ai Tamanauskai 
yra sąmoningi lietuviai ir lais
vę mylinti žmones. Tėvų pager
bimo prografnėlį jie irgi pasi
stengė pamatyti ir kartu pasi
linksminti. ”

Sekantį šeštadienio vakarą, 
birž. 21, bus Joninių vakarėlis 
su kalbų ir klasiškų šokių pa
įvairinimu. Iškilmes prasidės 8 
vai. vakare. Bus geras orkest
ras ir vaišės. Į parengimą visus 
užprašo Šv. Jono parapijos ko
mitetas ir ark. Geniotis. —Dn.

Vienam Susirinkime 
SLA 63 Kp. Gavo 
5 Naujus Narius
įstojo į Dem. ir L. N. Sąjungą

BURNSIDE. — Paskutinia
me savo susirinkime Burnsidės 
SLA 63-čioji kuopa susilaukė 
penkių naujų narių.

Kuopos organizatorius A. 
Laurutanas įteikė aplikacijas 
nuo p. K. Skrobutėnienės, kuo
pos pirmininko žmonos; jaunuo
lių John ir Robertą Griškėnų, 
kurių tėvai užlaiko taverno biz
nį lies 739 East 92nd Place, ir 
nuo Mortos Žolelis ir sunaus 
Joseph. P-ia žolelis irgi bizny
je, prie 107-tos ir State gatvių 
kampo. Ten turi gražų taver
ną.

Visi penki nariai buvo pri
imti vienbalsiai.

Keli ligonys
/ t ■ .

Kuopos susirinkimas įvyko 
birželio 5 d., priprastoje vieto
je. Pirmininkavo F. Skrobutė-

Paskutinių metu kuopa turė
jo du ligonis,7 E. Kavaliauskie
nę; kuri atsimaldavo, ir Uršulę 
Delienę, kuri tebeserga.

P. Kučinskas išdavė kuopai 
platų raportą iš Demokratijos 
ir Lietuvos .Nepriklausomybės 
Sąjungos konferencijos, kuri 
įvyko gegužės 11 d. Dariaus 
Girėno Posto salėje.

Išrinko 3 atstovus
Kuopa vienbalsiai priėmė ra

portą ir tuoj'žft*&inko tris pa- (...•<• . .-t - • . ,f. ■ * '

Vestuvės birželio 14-tą
BRIDGEPORT. — Jaunave

džiai pp. Tamanauskai apsive
dė birž. 14 d. Vestuvėse dalyva
vo jų giminės, draugai ir pa
žystami. Visi džiaugėsi ir linkė
jo jaunavedžiams gausos, mei
lės ir pasisekimo.

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLIU
BAS laikys susirinkimą trečiadienį, 
birželio 18 d., Hollywood svet.,
2417 W. 43rd St. Nariai privalo 
skaitlingai susirinkti, nes bus dar
bininkai renkami Žemaičių pikni
kui ibrželio 22 d.

—Julia Petraitienė, rašt.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1941 • Metams

PARSIDUODA GERAI IŠDIRB
TA per daugelį metų Shoe Repair 
Shop su gerais įrengimais ir ma
šinomis, prieinama kaina. Pardavi
mo priežastis mirtis. 2309 So. Hoy- 
ne Avė. Savininkė E. Ruplis, gyve
na po antrašu 2008 W. 23rd St.

PARSIDUODA BUČERNĖ ir gro- 
sernė sū namu. Biznis išdirbtas per 
ilgus metus. Biznis yra geras. Na
mas bizniavoj vietoj. Priežastis par
davimo senatvė ir nesveikumas.

4104 So. Campbell Avė.

P-ai Tamanauskai gyvena ad
resu 3746 S. Union Avė. Jie 
yra gero budo žmonės. Mėgsta 
susirinkimus ir draugiją, ir su 
visais širdingai santykiauja. Jie 
skaito “Naujienas” ir labai pa
tenkinti patarnavimu ir žinio
mis. Šiai inteligentiškai šeimy
nai linkiu daug daug labų 
nų ir sėkmingumo. —Jūsų

fšsiėme Leidimus
V ėdyboiris

(Chicagoj)
su

su

si!

die-
Oną

Rose

Pau-

Bar

33, su

Jo

gu

su

su

su

Ambrose G. Fall, 27,
Tarabilda, 25

Ernest J. Sutkus, 21,
liną Kass, 19

Stanley Mažeika, 24, 
bara Valanskas, 23

Anthony A. Royce,
Anna Mažeikas, 30

Harry Baikauskas, 22, su
ecphine Capridtti, 18

Charles Lamsarger, 59,
Mary Balchus, 48

Peter Skermont, 23, su Pau
line Pauloff, 19

Peter Mickus, 23, su Vielta
Bedurski, 21

Adam Szymanski, 48, 
Margaret Brendza, 46 

’ Edward P. Lupinski, 23,
Mary Shapas, 22

George Yankawskas, 61, 
Katherine Romanos, 52

Charles Narnės, 52, su AnnaiBansas, 45
Joseph F. Pasak, 27, su Vir- 

ginia H. Hanson, 22
William A. Stank Jr., 25, su

Grace Childs, 24 v
Edvvard Waitkus, 27, su Hc-

len žadeikis, 19
Harry Baikauskas, 22, su Jo-

sephine Capriotti, 19
Russell E. Sager, 27, su Me- 

lanie Zuszstis (?), 28
Edward P. Lupinski, 23, su

Mary Shapas, 22
Louis Wengei, 26, su Ruth

Yuskouskas, 21
Anton Tamanauskas, su An- 

toinette Gedraitis.
Warren Girnius, 21,

P ag oria, 31
Thomas IV. Erurin,

Stella Kasmausky, 33
Edtoard Mažeika, 25,

trerine Mullaney, 21
Alex Andrulis J r., 28,

Milda Oboikovitz, 25
Thomas E. Mulvihill, 2k

Stella Girdauskas, 31
Peter F. Lebda, 22, su

bara Shamiš, 20
Stanley Kazimenas, 

su Estelle Danbor, 27
Henry Chapon, 28, su Ruth 

Roesner, 23

su Ida

46, su

su Ca-

su

su

Barz

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

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

NAMAS SU KEPYKLA. Išdirb
tas per 18 metų. Karštu vandeniu 
apšildomas. Pardavimui ar mainy
mui. Priežastis pardavimo yra 

liga. 2200 N. LOREL AVĘ. ’

PARDAVIMUI NAMAS su taver
na, arba tiktai biznis. 8200 South 
Kean, Willow Springs, III.

PARSIDUODA KEPYKLA SU 
nauju mūriniu namu. Pilni įtaisy
mai ir mašinerijos. Wholesale ir 
retail biznis. Gera proga geram 
lietuviui. Pardavimo priežastis 
—silpna sveikata. Rašykite, Box 
2494. 1739 So. Halsted St.

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

ninkas— Peter Ukockis, 2539 W. 
46 PI.; Pirm, pagelb. — St. Vai- 
tikaitis, 3508 W. 61st St.; Nut. 
rašt.—J. Yuskenas, 2547 W. 45th 
St.; Fin. rašt.—Bruno Judeiko, 
4512 S. Wood St.; Ižd.—P. F. Pik
turna, 1425 W. 45th St.; Kasos 
glob.: Frank Wenskus, 2639 W. 
43rd St., Ar.t. Ivonaitis, 5542 S. 
Talman Avė.; Trustee — J. Yuš- 
kenas, 2547 W. 45th St.; Ligonių 
apiekunas —A. F. Czesna, 4501 
S. Paulina St.; Anna Pikturna 
1425 W. 45th St.; Maršalka — J. 
Yucikas, 4624 S. Mozart St.

REAL ESTATE FOR SALK
Namai-žemč Pardavimui____

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

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru
Teikia Zimas Apr Paren

gimus.
“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą.

Draugijos, Kiiubai ir viso
kios įstaigos prašomos praneš
ti “Naujienoms” dienas savo 
parengimų. Taipgi ir rengėjai, 
pirm samdymo svetainių, pra
šome kreiptis į “Naujienas”, 
kad nesusidurti su kitais pa
rengimais ' ir išvengti nepagei
daujamos konkurencijos, 
patarnavimą “Naujienos 
kia nemokamai.

Paieško brolio

tei-

Kazimieras Kondrotas, 3116 
So. Union Avė., Chicago, III., 
nori surasti savo brolį Joną 
Kondrotą, kurs praeityje gyve
no Union City, Connesticut 
valstijoj. —J. A. S.

Reikalauja
Perskirų

Helen Yelk nuo Alex Yelk
Sam Simon nuo Pauline Si

mon . '

Gauna
Perskiras

Kazimiera Banis nuo William
Banis . ’ '

Genevieve Zmuid žinąs nuo 
Stanley Zmuid žinąs

2 FLATŲ MŪRAS SU apartmen- 
tu beismente. 5-4-3 apartmentai. 
Moderniam, geram stovy. Karšto 
vandens šiluma. Rcfrigeracija, in- 
siuliavįmas. Uždaryti porčiai. Gara
žas. $1,272 metinių pajamų. Kaina 
$6,500. 711 West 59th St. Went- 
vvorth 0368.

FARMS FOR SALE
_______ Ūkiai Pardavimai_______

85% AKRŲ ŽEMĖ, Decatur, 
Mich. Visa apsėta. 9 kambarių na
mas; furnasas. Didelė barnė, elek
tra.

MRS. MARY BRSKA, 
1716 Center, VVhiting, Ind.

MASON KAUNTĖJE, Michigane 
—80 akrų general farma, šiaurėje 
nuo Bass Lake, pusė mylios nuo 
Federalio vieškelio. Heavy clay and 
gravel loom Žemė; vaismedžiai; na
mas, beismentas, barnė, vištininkas, 
garažas, svirnas ir corn-crib. 
$3300.00. HANSON-OSBORN, Hart, 
Michigan.

200 FARMŲ PARDAVIMUI leng
vais išmokėjimais.

N. P. THURSTON,
Forest City, Iowa.

320 AKRŲ. Geriausių. Drummer 
and Brenton Loan No. 1 & 2. Ge
ra žemė. Įrengimai. Lygi. Nėra 
dykos žemės. Ant grįsto kelio. 100 
mylių nuo Chicagos. Kaina $186 
akrui, šaukit arba rašykit—

MARTIN F. BROWN, 
Chatfworth, III.

RESORTS FOR SALE 
Kurortai Pardavimui

RESORTAS REID’S prie ežero 
.pardavimui. Hotelis, katedžius ir 
pavilionas. Jeigu norite padvigu
binti savo pinigus, tai dabar tu
rite progą. $38000 CASH.

Rašykit:
MANAGER—REID’S RESORT 

Barron Lake, Niles, Mich.

WHOLESALE 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 nacionalial 
žinomi daiktai randasi pas mus.

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Westem Avė., 

Chicago, I1L Tek REPublic 0001
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ŽUVO TRYS UGNIAGESIAI, ŠEŠIS SUŽEIDĖ 
CHICAGOS DĖŽIŲ DIRBTUVĖJE

Gaisras padare $75,000 nuostolių
Konsulatas randasi adr. 333 

N. Michigan.
Vakar dėl kieno nors neat

sargumo įvyko tragingas gais
ras, kuriame žuvo trys ugnia
gesiai, o šeši buvo sužeisti ar
ba smarkiai pritroškinti.

Gaisras kilo Chicago Mill 
and Lumber Company dėžių 
dirbtuvėje, adresu 910 North 
Ogden avemie.

Ž u u o :
Henry Bodenlos, 42, iš ko

mandos 4.
Norris Coulombe, 34, 2215 

Shakespeare avenue, iš ko
mandos 42, ir

George Michalski. 32, 1526 
Elston Avė., iš komandos 3.

Sužeistieji yra: Al?xian 
Brothers ar St. Mary ligoni
nėje) Frank Navvrucki, Ed- 
ward Luby, Pcter Kurzawa, 
Ray Rump, Charles Brelie, ir 
komandos viršininkas Groves.

Įvyko Varnišo Sprogimas
Liudininkai pasakoja, kad 

ugnis pasirodė pirmiausiai 
dirbtuvės skiepe, kur yra su
krautas popieris dėžėms dary
ti.

U u tarnautojai bandė ugnį 
nuslopinti chemikalais, bet ji 
greitai plėtėsi ir pasiekė antrą 
aukštą, kur buvo sukrautas 
varhišius.

Įvyko labai smarkus sprogi
mas, kuris užklupo jau atvy
kusius ugniagesius, ir tris jų 
užmušė.

Už Durų Svarsto 
Mažų Ieškinių 
Bylas
Nauja Sistema Miesto Teisme 

Gerai Veikia

Kaltina 69-is Maisto 
Monopoliu

Federalis teismas Chicagoje 
vakar apkaltino monopolio 
palaikymu ir kainų kontro
liavimu 69-is asmenis, ir fir
mas, kurios užsiima žirnių ke
lia vhnu.

Teismas panašiai žada 
traukti atsakomybėn daugelį 
kitų maisto firmų ir jų virši
ninkų.

Po Atostogų, Visi 
Vėl Griš Prie Knygų - 
Naujoj Mokykloj
Būrelis Lietuvių Baigė Pradi

nius Mokslus Cicero j
CICERO — Jeigu gatvėse 

matosi daugiau vaikų, tai to
dėl, kad kai kurios mokyklos 
jau užsidarė ir paleido moks
leivius atostogoms.

Ne visi vaikai grįš į tas pa
čias mokyklas. High School 
abiturientai didžiumoj eis į 
universitetus, o tie, kurie ne
simokius toliau, ieško darbų, 
kurių dabar netaip sunku gau
ti. *

O Jie į High School!
Pradinių mokyklų mokiniai 

po atostogų eis į High School’- 
es, apie kurias jie ikišiol daug 
svajojo. Jų vaizduotėj, kai pra
dedi eiti į “High School”, tai 
jau esi suaugęs, subrendęs 
žmogus.

Nepavydėdami jiems tų gra
žių svajonių, linkim pasiseki
mo šiems berniukams ir mer
gaitėms, kurie baigė pradinius 
mokslus vietinės lietuvių pa
rapijos mokykloj:

Jerome Abar 
Walter Babitz 
Bernard Budreckis 
Lorraine Danta 
Robert Gurskis 
Alidore Jancauskas 
Thomas Jankaitis 
Bernice Jankauskas 
Helen Kasmauskas 
Mary Kotlarskis 
G. Krutkevicius 
Robert Lūkstą 
B. Maziliauskas 
Lawrence Mikolaitis 
Marion Milasauskas 
Alfred Montvilas 
Dolores Nartonis 
Veronica Navurskis 
Magdalen Rimkus 
Andrevv Rocevicius 
Albert Stasiulaitis 
Marion Stenselis 
Albin Skirias 
R. Taparauskas 
Theresa Vaicunas 
Grace Wastak 
Bernice Vitkus 
Louis Zamulevicius 
Bruno Žilius

—Cicerietis

YMCA-YWCA 
Konferencijoje

V. Beliajus Vadovavo Šo
kiams, Diskusijoms.

College Camp stovykloje, 
prie Lake Geneva, Wisconsi- 
ne, vakar pasibaigė trijų die
nų konferencija, kurią sušau
kė YMCA ir YWCA'organiza
cijos. Dalyvavo delegatai iš 10 
vidurvakarinių valstijų. Jų 
tarpe buvo ir šokių mokytojas, 
Vytautas Beliajus, 1028 E. 63 
Street.

Jam buvo pavesta sutvarky
ti konferencijos liaudies šokių 
programą. P-as Beliajus taip
gi vadovavo diskusijoms apie 
mažumų problemas ir toleran
ciją tikyboje.

Chicagos municipialis teis
mas per metus laiko bandė 
naują metodą mažų i'eškinių 
bylas svarstyti, surado, kad 
jis praktiškas, ir dabar žada 
jį praplatinti.

Iki šiol tas metodas buvo 
naudojamas rišti bylas ieški
nių siekančių $200 iki $1,000. 
Dabar taip bus rišami ir mą: 
žesni ieškiniai.

Sprendžia Be Formalumų
Pagal naują metodą, bylos 

yra svarstomos “už durų”. 
Skubesniam sprendimui, tei
sėjas pašaukia abi puses į savo 
privačius kambarius, ten dis
kusijų keliu dalyką panagri
nėja ir tada teisėjas daro 
sprendimą. Abi pusės gali jį 
arba priimti arba atmesti. Jei 
priima, tai tuo dalykas užsi
baigia. Jei bent viena pusė ne
sutinka, tai tada byla eina 
formaliam nagrinėjimui teis
me.

Šitokiu budu miesto teisėjas 
Adamowski skubiai be lega
lių keblumų išrišo tūkstančius 
bylų.

Tris Metus Laukti 
Gana Ilgas Laikas
Ypač Tik Po Vienos Dienos ...

1938 metais 23 metų chica- 
gietė Mrs. Esther Burns apsi
vedė su vaistininku Burns. An
trą dieną po šliubb jisai din
go.

Mrs. Burns, gyvenanti 111 
W. Division, skudėsi apskričio 
teisėjui Sabath’ui, kad ji per 
šiuos tris metus vis laukė vy
ro sugrįžtant, bet jis nepasi
rodė. Kas daryti, ji klausė?

Teisėjas Sabath pripažino, 
kad trys metai yra gana ilgas 
laikas, kad nebeapsimoka il- 
giaus laukti, moteriškei davė 
divorsą, ir palinkėjo truputį 
geresnio pasisekimo su vedy
bomis ateityje.

Gatvekarių Darb.
Patvirtino Sutartį

Žada Kelti Fėrus Chicagoj

8,200 balsais prieš 800 Chi
cagos gatvekarių darbininkai 
patvirtino sutartį, kurią AFL 
unija sudarė su Chicagos gat
vekarių bendrove. Sutartis 
jiems pakelia algas 5c., kai 
kuriems daugiau, taipgi duo
da 10 dienų apmokamų atos
togų.

Dėl šio algų pakėlimo Chi
cagos gatvekarių bendrovė ža
da prašyti 8 centų fėro.

CIO Bandys Paveržti 
Trokų Šoferius 
Nuo AFL

CIO United Construction 
Workers unija Chicagoje ir 
kituose susisiekimo centruose 
yra Ipaiįruolusi organizuoti 
trokų šoferius į CIO. Kadangi 
beveik visi šoferiai yra suor
ganizuoti į AFL, tai CIO or
ganizatoriams teks mėginti 
juos nuo AFL pavilioti.

Pradeda Naują 
Butų Projektą
Gyventojai -Turi Išsikraustyti 

į 30 Dienų
Liepos mėnesio pradžioj bus 

pradėti pirmieji darbai naujo 
pavyzdinių butų projekto, ku
rį valdžia statys tarp Roosevelt, 
14-tos, Racine ir Loomis' gat
vių. Projektas kainuos apie 
$5,000,000 ir susidės iš 834 at
skirų butų. •

Dabartiniai tos apylinkės gy
ventojai turi apleisti savo se
nuosius butus į 30 dienų.

- - - - ■ — ^-4 - - - - -

Cicero Benąg Hįnes 
Ligoninėje

Grojo Karo Veteranams

Cicero mokyklų! benas, kuris 
neseniai laimėjo visos Illinois 
valstijos čampionatą, pereitą 
savaitę grojo invalidams-karo 
veteranams, kurie guli Hines 
Memorial ligoninėje.

Jaunieji beno muzikantai, 
kurių yra apie šimtas, išpildė 
įvairų programą. Jį diriguoja 
kapelmeisteris, Hobart Boler- 
jack. Prieš koncertą veteran
ams trumpai apie jaunus mu
zikus kalbėjo Cicero apšvietos 
tarybos viršininkas, Frank J. 
Petru.

Beną sudaro muzikaliai linkę 
moksleiviai iš visų Cicero mo
kyklų.

Šimet Vėl Švęs 
“Saugias Lienos 4” 
Soldier’s Stadione
Amerikos Legionas Rengia Pui

kų Fejerverkų Programą.
Amerikos Legionas keli me

tai atgal sumanė rengti taip va
dinamas “Saugias Liepos 4-tos 
Šventes”. Jų tikslas yra atpra
tinti vaikus nuo pavojingų ug- 
niatraškių ir bengalinių ugn’ų

Legionas užpernai, rodos, su
kvietė tėvus ir vaikus į Soldier’s 
Stadioną, ir ten jiemą surengė 
gražų muzikalį programą, o kai 
sutemo, tai parodė daug labai 
gražių fejerverkų. Programas 
publikai taip patiko, kad Legio
nas nutarė panašias iškilmes 
rengti kas metai.

Įžanga 50c—25c.
- Taigi, jos įvyks ir šiemet, ve' 
Soldier’s Stadione, ų>rie 12-tos 
ir ežero. Bus įvairių muzikalių 
ir komiškų aktų, kariškas pro
gramas, ir sutemus, ir vėl pui
kus fejerverkai.

Įžanga suaugusiems 50c., vai
kams 23c., o rezervuotos vietps
— 75c. (Sp.)

Čia Tai Prieš, 0 
Tenai — “Visomis 
Keturioriiis” — Už

, , ......................-■

Tas Chicagos Tribūne, jo 
nesūpaisysi

Turbut nėra kito laikraščio 
Amerikoje, neišskyrus net ko
munistų, kuris pikčiau atakuo 
tų Rooseveltą ir jo pastangas 
Hitlerį nugalėti, kaip chicagiš 
kis laikraštis “Chicago Tri
būne”.

Bet tai Chicagoj.
“Tribūne” dešinioji ranka čia 

turbut nežino, ką to laikraščio 
kairioji ranka daro Kanadoje.

“Kairioji ranka”
Kanadoje veikia Ontario Pa

per Company bendrovė, Toron
to, Ont, kuri priklauso “Tri 
bunuib. Ta bendrovė šiomis 
dienomis nupirko Kanados ka
ro bonų už $3,000,000, o jos 
viršininkai ragina kitus kana
diečius panašiai daryti, ir visi 
aktyviai dalyvauja Kanados or
ganizacijose, kurios bonų pro
paganda užsiima.

Bonų įplaukos yra naudoja 
mos finansuoti Kanados kariš
ką pagalbą. Anglijai.

50,000 Dalyvavo 
“Amerikos Dienoj”

Ir Blogas Oras Janitorių 
Nenubaidė

Nežiūrint labai blogo oro, 
apie 50,000 žmonių susirinko 
užvakar po pietų Soldier’s 
Field lauke, kur. įvyko janito
rių unijos rengtą “Amerikos 
Diena”. <

Publikoj buvo didelis nuo
šimtis lietuvių, I(ncs ir pačioj 
unijoj lietuviui }yra bene di
džiausia tautinė grupė.

Visos kalbps buvo patrioti
nio, karingo turinio. Šaukė 
Amerikos darbo žmones dar 
kartą parodyti prisirišimą A- 
merikos ideaįąųis, ir pasiryži
mą ginti juos nuo Hitlerio ir 
kitų diktatorių pavojaus. Mu- 
zikalis programas buvo labai 
įvairus.

Ir Al Bložio 
Nenori—

Ir Jis Perdidelis
'Panašiai kaip ir vienas chi

cagietis, taip ir Al Bložis, gar
susis sportininkas iš George- 
town universiteto, Washingto- 
ne, negaus tarnauti Dėdės Ša
mo armijoje.

Armija atsisakė jį imti. Mat, 
Bložis yra 6 pėdų 6y2 colių 
aukščio. Peraukštas.

Tris Sužeidė
Armour Gaisre

Armour dirbtuvėje, prie 44- 
tos ir Ashland avenue, gaisras 
padarė apie $25,000 nuostolių, 
ir sunkiai sužeidė tris ugnia
gesius. Jie yra: Ellis Spatz, 
James Conroy ir Patrick Tan- 
sey. Visi guli St. Anthony li
goninėje.

Gaisras kilo vakar rytą van
dens filtravimo skyriuje.

AR JIESKAI 
DARBO?

į—--------- SKAITYK KASDIEN.............

NAUJIENAS]
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“REIKIA DARBININKU'1
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS
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Mirė Chicagietis 
Matas Vilimas

Tėvas Viktorijos Tubelienės

Po ilgos ir sunkios ligos va 
kar rytą mirė senas ir plačiai 
žinomas chicagietis, Matas Vi
limas, kuris taipgi buvo žino
mas vardu Michael Williams. 
Jisai paėjo iš Tumasonių kai
mo, Panevėžio apsrities.

Velionis gyveno adresu 
50151/2 Kenmore avenue.

Jo kūnas yra pašarvotas 
Sacharski’o koplyčioje, 1735 
VVabansia avenue, iš kur laido
jamas ketvirtadienio rytą Šv. 
Kazimiero kapinėse.

Paliko daug giminių
Matas Vilimas buvo tėvas 

j ios Viktorijos Tubelienės, ku
zi vienu laiku dalyvaudavo 
‘Naujienų” konkursuose. Jis 
jaliko žmoną Oną, sūnų Povilą, 
minėtą dukterį Viktoriją, jos 
vyrą Bronių ir nemažai kitų 
giminių Amerikoj ir Lietuvoj.

Chicagoj Vokietija 
Turi Konsulatą 
Gelž. Agentūrą

U. S- valdžios vakarykštis 
įsakymas uždaryti Vokietijos 
konsulatus ir kitas įstaigas 
šioje šalyje (žiūrėk pirmą 
puslapį), paliečia dvi įstaigas 
Chicagoje.

Vokietija čia užlaikė gene- 
ralį konsulatą, kuriame tar
nauja 18 žmonių (konsulas 
yra Dr. Emil L. Baer) ir gelž- 
kelio biurą, adresu 331 North 
Michigan avenue.

Atšaukė
Kvarantiną 
Ft. Shėridane

1

Berlynietis A r m i jo j e

Karo departmentas atšaukė 
kvarantiną Fort Sheridano 
naujų kareivių skyriuje. Ten 
buvo pasirodžiusi škarletina. 
Skyrius buvo po kvarantina 11 
dienų.

Beje, armija paėmė metams 
tarnybos 33 metų Carl Walter 
Adlon’ą. Jisai yra sūnūs savi
ninko geriausio viešbučio Ber
lyne, Vokietijoje—“Adlon”.

Perrinko AFL 
Viršininkus

John Fitzpatrick sekmadie
ni buvo išrinktas Chicagos 
Darbo Federacijos pirmininku 
36-tiems metams. Kiti viršinin
kai irgi buvo perrinkti nau
jiems terminams. Opozicijos 
neturėjo.

Vice-prez. palieka Anton 
Johanhsen, sekr.—Joseph D. 
Keenan, fin, sekr. Maurice 
Lynch ir ižd.—Christian Mad- 
sen. v

100 Metu — Pirmą 
Kartą Ligoninėj

Mrs. Loretta Fry neseniai 
šventė 100-tinį gimtadienį. Ne
žiūrint amžiaus ji labai stip
ri, sveika, ir savo gyvenime 
nebuvo buvusi ligoninėje—iki 
vakar dienos. Pavirtusi namie, 
ji nusilaužė koją. Guli Evan- 
stono ligoninėje, ir tikisi pil
nai pasveikti, nes dar “nori 
daug metų gyventi.”

Kiaulės Iškilo 
Iki $10

Chicagos skerdyklose perei
tos savaitės pabaigoje kiaulės 
iškilo lirmo rinkoje iki $10, už 
vidutinio dydžio. Tuo pačiu 
laiku aviena truputį nukrito.

Kaip šeimininkės beabejo 
pastebėjo, kiauliena paskuti
niu laiku gerokai pabrango.

AUTOMOBILIU 
NELAIMĖS

Žuvo Šeši Žmonės

Vakar ir užvakar automibi- 
lių nelaimėse žuvo šie chica- 
giečiai ir apylinkės gyventojai:

15 m. Otto VJilliam Jonas, 
1900 S. 60th Court, Cicero, 
prie Oconomoyvac, Wis.;

16 m. John Farrell, 7820 
Stevvart avė., prie 83rd ir Wes- 
tern;

18 m. M e rily n Harret, Liber- 
tyville, prie vieškelio 21, Grays- 
lake;

21 m. Victor Bonnefoi, 2743 
Windsor, prie Petcrson ir Ar- 
tesian;

78 m., Anthony Cilrona> 
2242 Lexington avė., prie Ca- 
lifornia ir Lexington, ir

Mrs. Auna Weiss, 3254 Ra- 
venswood Avė., prie Butter- 
field ir Roosevelt Rd.

Ant vieškelio 66, prie Jolieto, 
keleiviniam automobiliui susi
dūrus su troku, žuvo 30 metų 
chicagietis, AVilliam Montana, 
200 S. Laflin avenue, ir su juo 
važiavusi 25 metų Aloce Peck, 
117 South Halsted Street.

Kitose nelaimėse žuvo:
John Neson, 33, 654 N. La

re! Avė., ir
Martin Wollschlager, 47, 5626 

Ardmore Avė.

Panaikina Geltonas
Šviesas

Prie LaSalle, ir Oak, Divi
sion, Schiller ir North kryžke
lių miesto trafiko departmen
tas panaikina geltonas šviesas. 
Nori patirti kaip ta permaina 
palies trafiką. Jeigu pasirodys 
praktiška, tai geltonas šviesas 
panaikins visame mieste.

$18 Savaitei 
Negimusiam 
Kūdikiui

21 'metų Mrs. Eleanor Krisch- 
ke, 4819 N. ^Central Park, šeš
tadienį gavo divorsą’. Apskri
čio teismas priteisė jos vyrą 
Raymondą mokėti moteriškei 
po $18 savaitėj jos kūdikiui 
užlaikyti. Jis dar negimęs-

Staigiai Mirė 
Piknike

BRIGHTON PARK — Besi
linksmindamas pikniko darže 
ties 117th ir Homan avenue, 
Blue Island, staigiai mirė 42 
metų brightonparkietis, John 
Ceslewicz, 4421 S. Campbell 
avenue. Jis ten buvo nuvykęs 
su šeimyna.

Anglijos Kadetai 
Chicagoj

Pro Chicago į Tulsa, Okla- 
homa, vakar pravažiavo 46 
jauni vyrai iš Anglijos. Jie y,ra 
aviacijos kadetai ir bus moki
nami skraidyti Amerikoje. Jų 
vidutinis amžius—22.

Po 51 Metų, — 
Seserys Pasimatė

Vakar pirmu kartu po 51 me
tų susitiko seserys, Bertha 
Greenwald ir Rehina Twersky, 
1438 N. Paulina. Paskutinį kar
tą matėsi Mannheime, Vokieti
joje, 1890, kai viena jų išvyko 
Amerikon.

VERKS SIS VAGILIS, 
JIS VERKS

Vagilis, kuris pasivogė pen
kis maišus grobio iš troko pa
statyto ties 928 West 14th PL, 
turbut nežinojo 'kas juose yra. 
Gal nebūtų vogęs, jej butų ži
nojęs.

Maišuose buvo 3,000 svarų— 
svogūnų.

VAKAR CHICAGOJE
• '

• Traukinys prie Grand ir 
Homan avenue užmušė 61 me
tų chicagietį Arthur Tripp, 903 
North Harding avenue.

9 'Prie 14-tos ir Michigan, 
staigiai sustojo autobusas. Jo 
vairuotojas Charles Hoppinger, 
atsisuko į keleivius ir pasi
skundė, kad nesijaučia gerai. 
Jį tuojau nugabeno į artimą 
St. Luke ligoninę, ir ten Hop
pinger mirė. Jis gavo širdies 
ataką. Buvo 45 m- a., gyveno 
7128 Champlain avenue.

• Aliejaus sprogimas adresu 
M Vi S. Oakley avenue, apgrio
vė namą ir sužeidė 26 melų 
John Cusack, kuris ten gyvena.

• Lo\pšelio patalinėj nu- 
troško 2*/z mėnesių kūdikis, 
\Villiam Rohde, 859 Lili avė.

9 Už nepaprastą drąsą Illi
nois Central gelžkelis įteikė 
medalių chicagietei Mrs. Bar
bara Kennedy, 7204 S. Shore 
Drive. Rizikuodama savo gy
vybe ji išgelbėjo iš po trauki
nio ratų mažą berniuką, kuris 
pavirto eidamas skersai bėgės.

• Illinois Masonic Ligoninė
je mirė {,Aunt Em”, garsi ra- 
dio aktorė, kuri dažnai trans
liavo iš stoties WLS. Ji buvo 
85 metų amžiaus, privatiniame 
gyvenime, Mrs. Emma Van 
Alstyne Lanning. Gyveno Chi
cagoj. ad. 536 Oakdale avenue. 
Sekmadienį ji nusirito laiptais, 
namie, ir sunkiai susižeidė.

O Negalėdamas pakęsti ast
mos, kuri jį kamavo, nusižu
dė 85 melų chicagietis, Consi- 
dine Masters, 3326 Warren 
bulvaras.

• Sulaukęs 71 metų amžiaus
mirė William D. McJunkin, 
buvęs Chicagos apšvietos tary
bos narys. ,

q Šiandien iš St. Margaret 
bažnyčios, 99th ir Throop, yra 
laidojami poL seržantas Ar
thur McGuire, jo žmona ir du 
maži vaikai. Visi keturi žuvo 
auto nelaimėje, New Mexicoj, 
kur buvo nuvykę atostogoms.

Didelis Gaisras 
Bridgeporte

Vakar apie 5-tą valandą ryto 
užsidegė namas adresu 916 W. 
31st Place, kuriame gyvena ke
lios šeimynos. Iš to namo ugnis 
persimetė.į du kitus gretimus 
namus, adresu 918 W. 31st PI., 
kuriuose gyvena F. Bartoski, A. 
Tanke ir šeimynos. Nuostoliai 
nemaži. Gaisro priežastis nebu
vo išaiškinta.

Rengia Jonines 
Mark White Parke 
Birželio 27-ta 

ir

Dalyvauja Beliajaus Šokėjai, 
Dainininkės Grigoniutė, Kriš

čiūnaitė, Kazlauskaitė.

Ir šįmet, trečiais metais iš 
eilės, Chicagos Parkų Distrik- 
tas kartu su Vytautu Beliajum 
rengia Joninių iškilmes.

Šįmet jos įvyks birželio 27 
d., Mark White Square Parke, 
Bridgeporte, prie 30-tos ir So. 
Halsted street.

Šoks, Dainuos Prie Laužo
'Programą prie tradicinio 

Joninių laužo pildys V- Belia
jaus šokėjų grupė ir trys dai
nininkės, būtent, p-lės Aldona 
Grigoniutė, Kristina Kriščiū
naite ir Edna Kazlauskaitė. 
Prograinui jas ruošia mokyto
ja p. Anelė Steponavičienė.

Garbės svečiais bus konsu
las P. Daužvardis ir eile Par
ku Distrikto viršininkų.

' —Z.

Garsinkitės “N-nose’
A




