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VOKIEČIAI UŽKLUPTI NETIKĖTAI
Britai vartoja Amerikoj gamintus tankus 

ir orlaivius

IŠSIGELBĖJUSIEJI IŠ PASKANDINTO ROBIN MOOR
I ■' NAUJAKURIAMS SIŪLO AKMENIS

KAIRAS, Egyptas, birž. 17 
d. — Britų kariuomenė, netikė
tai užpuolusi vokiečius ir ita
lus Lybi joj, šiandien įsiveržė 
15 mylių gilumon ir priartėjo 
prie Capuzzo tvirtovės, skelbia 
paskutinis britų karo praneši 
mas.

Lybijos operacijose britai 
vartoja Amerikoj gamintus dy
kumų tankus ir pačius moder- 
niškiausius orlaivius.

Nelaisvėn paimtų vokiškų ka
rininkų parodymai ir dokumen
tai rodo, kad naciai buvo už- 
klupti visai netikėtai ir buvo 
nepasiruošę. Vokiečiai gabeno 
karo medžiagą į Lybiją ir ruo
šėsi didelei ofensyvai, bet jie 
dar nespėjo atgabenti reikalin
go kareivių ir karo medžiagos 
skaičiaus.

Pryšakinės britų kariuome
nės dalys įsiveržė priešo užpa
kalin, o kitos motorizuotos di ■, 
vizijos kovoja Solumo ir Hell- 
faja įstiprinimuose.

Vokiečiai buvo apgulę Tob'ru- 
ką, bet šiandiąp, jįe^titrąukė 
dalį savo jėgų į rytus, kad ga
lėtų sulaikyti britus prie Bar- 
dijos ir kitose vietose. Tobruke 
esantieji britų kareiviai nejau
čia tokio didelio vokiečių ka
riuomenės spaudimo.

PRANCŪZAI MUŠA LAISVUS PRANCŪZUS
Atėmė svarbų Syri- 

jos miestą
VICHY, Prancūzija, birž. 17 

d. — Prancūzų karo jėgos kon- 
traatakavo laisvus prancūzus ir 
juos išvyjo iš Meržajun miesto, 
skelbia Petaino karo praneši
mas.

Paskutinės žinios rodo, kad 
prancūzai puolė britus visuose 
frontuose ir keliose vietose juos 
atmušė atgal.

Kuneitra apylinkėse prancu 
zai paėmė nelaisvėn apie 100 
laisvų prancūzų ir didelius kie
kius karo medžiagos.

Britai siunčia 
sustiprinimus

KAIRAS, birž. 17 d. — Britų 
karo vadovybė pasiuntė Syri- 
jon daugiau kariuomenės, kad 
galėtų sulaikyti prancūzų kont- 
raataką.

Prancūzai labai smarkiai 
priešinasi Damasko ir Kuneitra 
apylinkėse. Smarkios kovos 
vyksta prie Meržajun mieste
lio, kuris randasi tiktai kelių 
mylių atstumoj nuo Palestinos 
rubežiaus.
/ Prancūzams keliose vietose 
pavyko pralaužti laisvų pran
cūzų frontą.

Naciai pradėjo 
spausti Turkiją

LNDONAS, birž. 17 d.— Dip- 
lomatiniuose sluoksniuose pa
tirta, kad paskutiniu metu vo
kiečiai pradėjo daryti labai 
smarkų spaudimą į Turkiją.

Motorizuotas britų dalinys, 
kuris visiškai sunaikino italus 
prie Gambuto, buvo tiktai 30 
mylių atstumoj nuo Tobruko. 
Italai labai smarkiai nukentėjo.

Britų štabas kelis kartus ofi
cialiai pakartojo, kad prie Ly
bijos sienos vyksta nedidelės 
vietinės reikšmės operacijos, 
bet manoma, kad gen. Wavell 
dės pastangas paimti Tobruką.

Patirta, kad vokiečių karo 
vadai labai susirūpinę pradėto
mis operacijomis, nes britai pa 
rodė nepaprastai didelę galią 
pačioje operacijų pradžioje. Bri
tų aviacija operacijų išvakarė
se labai smarkiai apšaudė vo
kiečių karo atsargas užfrontėj 
ir sunaikino kelis kariuomenės 
sandėlius Bengazi, Dernoj ir 
Bardijoj.

Patirta, kad dabartiniu me
tu generolas Wavell jau turi su 
traukęs dideles karo jėgas į 
Egyptą ir gali ruošti dideles 
operacijas. Dideli britų kariuo
menės vienetai, kurie buvo 
Etiopijoj, dabar jau ne tiktai 

.laisvi, bet atsivežti į Egyptą. 
Senai laukta .modeririška karo 
medžiaga iš Jungtinių Valsty
bių jau pradėjo plaukti. Dideli 
transportai jau iškelti, laukia
ma dar daugiau karo medžia
gos.

Naciai deda pastangas įtrauk
ti Turkiją į vadinamą “naujų 
tvarką” ir nori kviesti ją daly
vauti rengiamoj ekonominėj 
konferencijoj.

Turkai priešinasi nacių spau
dimui, bet nežinia ar pati sovie
tų Rusija neprivers turkus pri
sidėti prie “ašies”.

SPROGDINAMI NACIŲ IN
DUSTRIJOS CENTRAI

LONDONAS, birž. 17 d. — 
Išisą savaitę britų aviacija be 
sustojimo bombardavo nacių 
karo industrijos centrus Ruhr 
srityje.

Praeitą naktį britai pasiuntė 
kelis šimtus bombanešių į Koei- 
no ir Diusseldorfo sritis. Laku- 
nars pavyko sugriauti nepapras
tai dideli nacių fabrikai ir su
kelti dideli gaisrai.

Kiti britų lėktuvai bambar- 
davo okupuotos Francuzijos ir 
Olandijos centrus.

-—_______ _

Giria Robin Moor 
kapitoną

CAPET0WN, pietų Afrika, 
birž. 17 d. — Vietos spauda ir 
jūreiviai giria Robin Moor ka
pitoną už parodytą drąsą skan
dinimo metu.

Kai vokiečiai nutarė skan
dinti jo laivą, tai jis susodino 
keleivius į mažus laivelius, o 
pats atsisėdo su moterim ir 
vaikais.

Kapitonas Mundy plaukioji
mo prietaisus atidavė kitiems 
jurininkams, o pats naudojosi 
nubrėžtais planais.

ACME-N A 11J1K N Ų Telephoio
Acme Teleplioto Naujienoms prisiuntė šį paveikslą per radio iš Buenos Aires, 

Argentinos, pdrodantį išgelbėtuosius amerikiečius nuo Pietiniam Atlantike pas
kandinto Amerikos laivo Robin Moor. Juos apklausineja Amerikos konsulas 
Walter J. Linthicum (paskutinis dešinėje).

VOKIEČIU VALDŽIA NUSTEBUS GREITAIS 
ROOSEVELTO NUTARIMAIS

M

Ruošiasi “Įšaldyti” 
Ameirkos turtus
BERLYNAS, Vokietija, birž. 

17 d.— Vokiečių valdžios sluok
sniai yra labai nustebę Ameri
kos nutarimu uždaryti visus 
vokiečių konsulatus.

Nei Hitleris, nei kiti aukšti 
valdininkai nelaukė šitokio nu
tarimo. Propagandos ministeri
jos valdininkas pasakė, jog A- 
merika veda provokingą politi
ką. , A.

Užsienio ministerija paskel
bė, kad valdžia ruošiasi' imtis 
priemonių prieš Amerikos “įšal
dymą”.

— . ................. 1 —

Naciai keis santy
kius su Amerika

BERLYNAS, birž. 17 d. — 
Ligi šiam metui vokiečiai dėjo 
pastangas nepatekti į bereika
lingą provokaciją ir nepakenkti 
santykiams su Amerika, bet 
dabar imsis kitos politikos.

Vokiečiai nesako, kad jie už
darys Jungtinių Valstybių kon 
sulatus Vokietijoj, bet keis sa
vo politiką.

Visi nacių aukštesni‘valdinin
kai tvirtina, kad Amerika ne
prisilaiko legalumo ?r sulaužė 
taisykles.

Mussolini nemokės 
skolų Amerikai

ROMA, Italija, birž. 17 d. — 
Italijos valdžia šiandien išleido 
naują dekretą, kuris draudžia 
italams mokėti skolas Jungti
nių Valstybių prekybos fir
moms.

Italijos laikraščiai tvirtina, 
kad iš “įšaldymo” laimėjo Ita
lija, nes ten randasi labai dide
li Amerikos kapitalai.

Amerika turi investavusi 145 
milijonus Italijoj, tuo tarpu ita
lai turi tiktai 65 milijonus A- 
merikoj. '

, ■ ...... R I ‘

— Londone turima žinių, kad 
vokiečiai siunčia naujas karitio- 
menėš jėgas j Norvegijos šiau
rę.

Propagandos biurus 
kels i pietus

MEKSIKA, sostinė, birž. -1-7 
d. — Diplomatiniuose sluoks 
niuose patirta, kad uždarius 
Junginėse Valstybėse vokiečių 
konsulatus', ; naciai nori savo 
propagandos 1 centrus perkelti : 
pietų Ameriką.

Nacių agentai teiraujasi, kur 
butų patogiau perkelti ii’ šnipą- 
vimo centrus. j.;

Patirta, kad Meksikos prezi
dentas yra pasiryžęs uždaryti 
nacių konsulatus Meksikoje, jei
gu ten bus perkeliami propa
gandos centrai.

Drąsčja pietų Ame
rikos valstybes

LA PAZ, Bolivija, birž. 17 d. 
— La Razon, didžiausias Bolivi 
jos dienraštis, apkaltino vokie
čių ambasadą propagandos ve 
dimu.

Laikraštis tvirtina, kad per 
ambasadą eina visa nacių pro
paganda ir vokiečiai maišosi i 
krašto reikalus. Bolivijos Vy
riausybė rengiasi naujais dek 
retais suvaržyti nacių veiklą.

Pabrėžiama, kad uždarius na
cių konsulatus Jungtinėse vals
tybėse, vyriausybė nusiteikė 
prieš nacius.

SENATORIAI PATENKINTI 
NACIŲ IŠVYJIMU

WASHINGTON, D. C., birž. 
17 d.—Didelė senatorių daugu
ma pa tenkinta valdžios nutari
mu uždaryti nacių konsulatus 
Amerikoje.

Senatoriai žino, kad santykiai 
nebus nutraukti su Vokietija, 
nes valdžia paliko neuždaryta 
vokiečių ambasadą Washingto- 
ne.

Opozicijos šalininkai mano, 
kad šis Roosevelto žingsnis ar
tina karo galimumus su Vokie
tija ir žymiai pablogins santy
kius.

ORAS
Giedras.
Saulė teka — 5:14; leidžiasi 

— 8:28.

Stimson numato ilgą 
karą

WASHINGTON, D. C., birž. 
17 d.—Karo departamento sek
retorius Stimson,, kalbėdamas 
kongrese apie planuojamą St. 
Lawrence elektros stotį, pasakė 
kad reikia ruoštis labai ilgam 
karui.

Gal būt jis pasibaigs labai 
greitai, bet butų neprotinga ne- 
siruošti labai ilgai kovai.

Jis mano, kad elektros stotis 
reikia statyti, nes ežerų pa
kraščiuose valdžia galės ramiai 
statyti labai reikalingus laivus.

Nacių žinių niekas 
nepirko

NEW YORK, N. Y., birž. 17 
d.—Dies komitetas leido pa
skelbti Zappo, transatlantines 
nacių bendrovės pirmininke, 
raštą nacių propagandos minis
terijai.

Zapp skundžiasi, kad Ameri
kos spauda visiškai atsisako 
pirkti bendrovės žinias, nes ne
tiki jų tikrumu.

Zapp dėjo pastangas įkali et. 
Amerikos laikraštininkams pirk
ti žinias, bet jam nepavyko. 
Tiktai Meksikoje pavyko šį tą 
parduoti, bet ne J. Valstybėse.

KALINYS PALEISTAS IŠRA
DIMUI TOBULINTI

LOS ANGELES, Cal., birž. 17 
d.—Harry Kerston, senas kali
nys, tapo paleistas iš kalėjimo, 
kad galėtų patobulinti savo iš
radimą bebalsiam propeleriui 
surasti.

Aviacijos bendrovės pasižada 
finansuoti visas išlaidas, nes jos 
mano, kad Kerston išrad mas 
gali atnešti naudos.

Kerston praeito karo metu 
buvo lakūnu ir yra orlaivių me
chanikas.

— Vokiečiai pravedė tardy
mą ir pranešė airių vyriausybei, 
jog nenori imtis kaltės už Dub
lino bombardavimą. Tai esą ne 
vokiečių lėktuvų darbas.

—. Maršalas Petain vakar pa 
sakė kalbą prancūzams, kurioje 
gyrėsi valdžios pasiektais dide
liais rezultatais. Prašė, kad 
prancūzai ir toliau juo pasiti
ktų.

Miško medžiagos 
statybai neduoda
KAUNAS, Lietuva, birž. 17 

d. — Sovietų valdžią davė že
mės keliems naujakuriams, bet 
atsisakė suteikti miško medžia
gos, kad jie galėtų įsikurti.

Naujakuriai vaikščioja po ko
misariatus ir skundžiasi. Da
bar vieton miško medžiagos 
valdžios atstovai pataria nau
jakuriams rankioti nuo laukų 
akmenis ir statydintis trobas.

Valdininkai tvirtina, kad Lie
tuvos laukuose yra daug akme
nų statybai.

Ruošia planą akme
nis rinkti

KAUNAS, Lietuva, birž. 17 
d. — “Tarybų Lietuva” tvirti 
na, kad naujakuriai visai dova
nai gali gauti Lietuvoje akme
nų ir pasistatyti sau gerus “pa 
Jocius”.

Bet, prideda, naujakuriai ne-

Ieško merginos mir
ties kaltininkų

WASHINGTON, D. C. birž. 
17 d.—Pol cija labai stropiai 
ieško kaltininkų, kurie užmušė 
jauną karo departamento ste- 
nografistę Jessie Strieff.

Jos lavonas rastas garaže, bet 
nesurasti jos drabužiai. Ponia 
Eleanor Roosevelt jaunoms tar
nautojoms pataria pavakare 
vienom nevaikščioti ir vengti 
nepažįstamų.

Tai yra trečia jaunos mergi
nos mirtis Washlngtone, kurios 
policija nepajėgė išaiškinti.

— Amerikos karo aviacijoj 
stebėtojas Grove, kuris buvo 
su britų kariuomene Irake, ne
sugrįžo j savo punktą ir skai 
tomas prapuolusiu. Ieškomas 
Irake.

— Japonai paskelbė, kad pre
kybos santykiai su olandų Indi
ją nepasikeis ir apgailestauja, 
jog nepavyko sudaryti naujos 
ekonominės sutarties.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS 
t r» r

—Hitleris sukvietė posėdžiui visus vyriausius Vokietijos ka
ro vadus. Dalyvavo Goeringas, Brauchitsch, Ribbentrop ir dar 
keli. Prieš posėdį Hitleris matėsi su sovietų ambasadorium De
kanozovu.

—Prancūzų ambasadorius Ispanijoj kalbėjosi su už kn’.o 
ministeriu Suner.

—Britai jau turi pakankamai Amerikos orlaivių, jog die
nos metu pradėjo vokiečių uostų bombardavimą. Vakar visą 
dieną britai bombardavo pakraščius. Vakare pasiuntė kel‘s š*m- 
tus orlaivių Ruhr sričiai bombarduoti.

—Vakar dieną britai neteko 10 savo orlaivių, bet numušė 
13 nacių.

—Prancūzams pavyko paimti nelaisvėn kelis šimtus britų 
Syrijoj.

—Amerikos vyriausybė įsakė pasienio sargyboms neišleis
ti nei vieno Vokietijos piliečio iš Amerikos, kol jis neatlks vi
sų formalumų. Liepia daboti, kad neišvežtų pinigų.

—Vokiečiai skelbia, jog įteikė Amerikos valdžiai griež ą 
protestą dėl konsulatų uždarymo. Sako, kad Amerika sulaužiu
si pasirašytą sutartį.

—Helsinky turima žinių, kad sovietai sutraukė labai dide
lę kariuomenę prie Suomijos pasienio ir visose Pabalčio vals
tybės®. I

—Šveicarijos bankai atsisakė išmokėti amerikiečių sąskai
tas, nes Rooseveltas sustabdė pinigų persiuntimą iš Amerikos į 
Šveicariją.

turi teisės vaikščioti po laukus 
su terbomis ir rankioti akme
nis.

Tam tikslui turi būti paruoš
tas tinkamas planas. Valdžia 
privalo suregistruoti akmenuo
tus plotus, patvirtinti planą ir 
leisti naujakuriams rinkti ak
menis.

Maskva tikrina Lie
tuvos matus

VILNIUS, Lietuva, birž. 17 
d. — Iki šiam metui Lietuvos 
valdžia tikrino svarstykles, ma
tus ir saikus, bet dabar šios 
teisės sovietų Lietuvos valdžiai 
yra atimtos.

Tikrinimo darbą perėmė Ma
skva ir Lietuvon atsiuntė savo 
Įgaliotinį, šis įgaliotinis skel
bia, kad visi privalo patikrinti 
svarstykles ir saikus.

Kas nepatikrins, tai jis žada 
uždėti skaudžią bausmę.

Gerasimova tvarko 
Kauno valgyklas

.i.. KAUNAS, Lietuva, birž. 17 
d. — Bolševikai pastatė rusę 
Gerasimovą bendrovės “Valgis” 
pryšakyj, kuri tvarko visas 
Kauno valgyklas.

Gerasimova norėjo Įkurti sa
vo valgyklas “Drobės” ir “Me
talo” fabrikuose, bet darbinin
kai nenori jos įsileisti.

Lietuviški darbininkai paty
rė, kad jos valgyklos paima ski
riamą davinį, bet darbininkams 
jo neduoda.

V. Račkauskas nepa
tenkintas sovietais
KAUNAS, Lietuva, birž. 17 

d. — Karolis Vairas-Račkaus- 
kas skundžiasi dėl netvarkos 
sovietų knygynuose.

Vairas “Tiesoje” tvirtina, 
kad dvarų ir privatinių asme
nų nusavintos knygos suverčia
mos į sandelius ir pūdomos.

Centralinė valstybinė biblio
teka suversta i buvusios lenkų 
gimnazijos rumus. Kiti biblio
tekos skyriai išmėtyti po visus 
Kauno priemiesčius.
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IŠ TORONTO PADANGES

istori- 
viena,

diena

Nežiūrint kaiku- 
jis buvo grynai

buvo kuriama ai’

Gražu ir 
kaip ma- 
valstiečio 
Lietuva.

ar išeivijoj, visi kaip vienas 
kaupiasi ir trokšta, kad piktoji 
rykštė greičiau sustotų plakusi 
nieko nekaltų kraštų*

Apgailėtina, kad tarp liūdin
čių lietuvių randasi ir tokių 
kurie džiaugiasi. Jie* gal kaika- 
da, kai jų artimieji, bei drau
gai, turėdami pilnų laisvę, pa
siskųs ką jie pergyveno, kaip

džiūgavimo, bet jau bus vėlu; 
jie bus praradę bile kokį pasi
tikėjimą ir taps išbraukti iš sa
vųjų tarpo.

Nieko kito birželio 15 d. pro
ga negalima palinkėti, kaip tik 
darnaus lietuvių tarpusavio su
gyvenimo, kitaip sakant, vieny
bės, be kurios jolęe darbai ben
dram skausme neįmanomi. Bet
gi vienybė negali būti įgyven
dinta vien tik tuščiais žodžiais, 
kurie ir lieka tik žodžiais. Tad 
jei norima įrodyti, kad siekia
ma glaudžios vienybės, reikia 
daugiau realaus darbo, o ma
žiau dirbtinos neapykantos.

BIRŽELIO 15 DIENA
Tarp daugelio lietuvių 

nių dienų dar prisidėjo 
15 d. birželio mėrt.

Kaip jau žinoma, ši
priškaitoma prie liūdesio dichų, 
nes metai atgal Lietuvą vėl iš
tiko skaudus smūgis. Jų klas
tingai rusas pavergė ir jau me
tai laiko, kaip negailestingai 
skriaudžia ir terioja.

Nuo to laiko, kai Lietuvai iš
aušo laisvės rytas, kaip prie
spaudos ir vargų slegiamas val
stietis išvydo grįžtančius iš ko
vų lauko narsiai ir ryžtingai iš
kovojusius nepriklausomybę 
savo sunUs, didingai iškėlusius 
savo trispalvę praėjo veik 23 
metai.

Nors istoriniai ne taip jau il
gas šis laikotarpis, tačiau labai 
reikšmingas, 
rių trukumų, 
lietuviškas.

Viskas, kas
tveriama, buvo sau, sava kal
ba, savais papročiais, 
malonu buvo stebėti, 
zylės šalies patvaraus 
jėgomis kūrėsi sava
besipUošdama puošniais ir mo
derniškais rūmais su valstybi
nėmis įstaigomis, dailiomis ir 
erdviomis mokyklomis ir t. p.

Nebuvo gėda Lietuvai priim
ti į savo pastogę ir didžiausios 
šalies svečią, Įkurs apie jos pa
žangų, meną ir kultūrą su pa
sigerėjimu į pasaulį prabildavo.

O tokie svečiai Lietuvai bu
vo nebenaujiena.

Jų atvykdavo ne vien diplo
matiniais keliais vedamų, bet 
atvykdavo pasinaudoti Lietuvos 
sveiku oru* pasianudbti Palan
gos žymiu kurortu, pasigrožėti 
Nidos kopomis bei gražiausiais 
gamtos vaizdais. Nemažai sve
timų valstybių žmonių naudo
josi net Lietuvos universitetu, 
tęsdami aukštus mokslus.

O kiek nepriklausomas lai
kotarpis išauklėjo savo tikrų 
vaikų, giliai užgrudytų lietuviš
ka dvasia, kurių dėka iš visų 
kampelių tapo išnaikinti viso
kie ištautėjimai? Jų rūpestin
gumu visur skambėjo graži ir 
darni lietuviška kalba, aidėjo 
laisva liaudies daina. Augo ir 
tobulėjo lietuviškos organizaci
jos, žeredamos kilniais krašto 
gerovei

Ir ar 
kad šis

LABAI APGAILĖS* 
TAU J AME

Šią savaitę mus pasiekė žinia 
iš Detroito, kad jų geras vei
kėjas ir nuoširdus lietuvis Fr. ' 
Dillis tapo ištiktas sunkios Ii-i 
gos ir turėjo pasidlioti slmi iai! 
Operacijai. -—O. I.

Laiškas Redakcijai
Gerbiamoji ‘ Naujienų” Re

dakcija I
Prašau siuntinėt “Naujienas4’ 

vėl ant vienų metų. Nes iš 
“Naujienų” galima viską daži- 
noti, kas pasaulyj dedasi, ypač 
daug žinių ir laiškų, gautų iš 
pavergtosios Lietuvos talpina
ma, daug gerų apysakų ir 1.1.

Aš manau, kad kiekvienas ge
ras lietuvis, mylintis LietUVų ir 
demokratiją, turėtų tapti “Nau
jienų” skaitytoju ir sekti jas.

I Nes skantant ‘ Naujienas” ne-
! galima nukrypti ii liesos kelio.

Iš šios apylinkės vienas lie
tuvis Jačk Padžuli (stojo į Ka
nados kariubmehę savanoriu, 
paSkytė į artileitįją.

Pavasaris labai šausas pas 
mus, tiktai lietaus palijo apie 
gegužės pabaigų ir atgaivino vi
są gamtą. . \

Tai tiek tiurtaVpu iš Rimbės 
padangės. J \

Kuo geriausio pasisekimo Vi
sam “Naujienų” štabui.

JOš. Powell
Junė 9, 1941
Rimbey* Altą., Gaiiadd.

LIŪDNOS METINES SUKAKTIES 
MINĖJIMAS

LINKĖJIMAI NUO G. IR 
E. KIDžIŲ

Mėnuo tam atgal totontiečiai 
Kidžiai apleido Kanadą ir išvy
ko į J. V. pastoviam apsigyve
nimui. Tuo tarpu gyvena pas 
savo gimines Elizabeth, N. J. 
Ir prisiųstam A. Kuniučiui laiš
ke džiaugiasi naująja viela, nes 
abu Kidžiai jau gavę gerus dar
bus ir, žinoma, dirbant pradė
damas kurti naujas gyvenimas.

Kadangi Kidžiai buvo pas 
mus* lietuvių tarpe visų gerbia
mi žmonės, turėjo, daug drau
gų ir pažįstamų, tad nors ir 
gaili juos išleidę, bet džiaugiasi 
jų pasisekimais naujoje vietoje.

EI. Kidžienė apie šešis metus 
priklausė ŠLA kuopoje ir kada 
urėjo kuopos narių paskirtas 

pareigas, visąda jas rūpestingai 
atlikdavo. Ji biiVo viena iš 
darbščiųjų kuopos moterų, to
dėl ją moterys pagėrbdrtinos 
tiOrs ir kukliai, bet gražiai pa7 
lydėjo*

Ji moterų pastangų ir linkė
jimų neužmiršo ir šiomis die
nomis parašė visoms bendrą 
laišką su nuoširdžia padėka ir 
geriausiais linkėjimais.

Kidžienės linkėjimai tapo 
perduoti kuopos susirinkime, 
kurs maloniai juos priėmė plo
jimu ir nutarė kuopos vardu 
Kidžiams palinkėti kuogeriau- 
sio pasisekimo naujoje tėvynė
je. Ta pačia proga mes mote- 
i ys primena m EI. Kidžienei ne
pamiršti pasirinkti patogesnę

darbais.
gali kas dabar patikėti, 
likimo skirtas Lietuvai 
yra lengvai pergyvena

mas, ar gali kas sutikti, kad 
staigus ir žiaurus prigimto lie
tuviškumo plėšimas iš jausmų 
gelmės yra be skausmo* be aša
ros pakeliamas? Anaiptol! Lai 
ir žiauriai verčiamas lietuvis iš
sižadėti savo prigimties, savo 
jausmų, savo kalbos, bet jam 
joks žiaurumas nebeįstengs iš
plėšti to, ką jarh davė nepri
klausomybės kovų pasekmės.

Lietuvis pabandęs savaran
kiai ir savis'oviai gyventų gar
bingai parodė pasauliui, kad jis 
vertas savarankiškos laisvės. 
Tad ilgai ir nevergaus “galinga
jam” grobikui silpnesniųjų. Lie
tuvis, kad ir kankinamas mo
ka būti kantriu* patvariu ir ryž
tingu. Jis moka laukti patogaus 
momento, kad narsiai nublokšti 
stinkįą naštą.

Tad, kad ir skauda lietuviu 
matyti, kaip žiauriai naikinama 
ir plėšiama viskas, ką jis sfavo 
prakaitu kūrė per 23 metus, bet 
jis vilties nepraranda.

Nors ir liūdi lietuvis miiiėda- 
mas birželio 15 d., bet ryžtasi 
ateičiai su grieščiausiu pasiža
dėjimu nusikratyti Užnerto jun-' 
go. '■

Šią dienų, kaipo gedulo ir 
liūdesio dieną, mini visi tikriejir 
lietuviai, nežiūrint, kur jie be*
butų: savo pavergtoj tėvynėj,, laimės ir pasisekimo.

APIE TORONTO JAUNIMU IR “MAJORU”nesniuosius.u Nors vėjo bangos 
nardė jo žaliose sakose, tačiau 
ąžuolas stovėjo ramus ir į lie
tuvio širdį didingai šnibždėjo: 
“Lietuvi, žalių g.nų šalies sū
nau, duktė, man liūdna, kad 
jtisų tėvynę ir ją puošiančius 
mano giminaič.us ąžuolus rau
donieji šarahčiai sparčiai grau
žia... Jūsų protėviai gerbė ąžuo
lus, kaip tvirtumo ženklą, kas 
jiems teikė dvasinės stiprybės. 
Tų laikų lietuvis buvo drąsus 
ir dvasioje nepalaužiamas, o su 
priešais grūmėsi, kaip liūtas... 
Taip pat ir šios gadynės lietu
vis nepamiršo ąžuolo reikšmės, 
ties prieš keliolika mėtų Lietu
voj buvo sodinami Laisvės Ą- 
žUolai, kaip tautos dvasinio 
tvirtumo ir atsparumo simbo
lis! Gi šiandien jūsų tauta de
juoja raudonųjų parazitų ap
nikta, tad buk sve.kas, lietuvi, 
ir darbuokis, kad tavo tauta ir 
mano giminė nuo raudonųjų 
parazitų butų kuo veikiausiai 
apvalyta!” Tautieti 
lų ąžublo'kalbą?

(Birželio 22 d.

kaipo eilinius sportininkus, bet 
<aipo Kanados žvaigždes ir ge
riausiai atsižymėję Kanadoj, 
Suv. Valst. Australijoj per pa
saulines sporto ruhglyncs. Jo
nui Pakalniui pasirodo, kad čia 
gimęs jaunimas, be lietuvišku
mo ir vieningo sugyvenimo, 
nieko nežino apie Torontą, iš
skiriant neseniai atvažiavusį i 
Toronto žinovą “majorą”.

Jeigu Jonas Pakalnis rašote 
apie “majorą” pajuokiančio] 
formoj, tai ir aš pilnai su tuo 
sutinku ir dar nuo savęs trupu
tį pridursiu ir patvirtinsiu, kad 
minėtasis asmuo yra tikrai 
“majoras” (J. Pakalnis nepasa
ko, kokios dalies ar pulko). Tu
ri visą štabą p.Inoj tvarkoj su 
“kuntapliavu” paštu. Turi tris 
telefonus: vielinį, vėjinį ir 
“slow motion”. Greit žada į- ! 
steigti “pletkų” ir “varažinimo” > 
biurą. Jau skelbimuose reika
lauja tarnautojų: greitai kal
bančių bei daug meluoti ir 

nesąmones

TORONTO, Onl. — “Vieny
bės” Nr. 23 Jonas Pakalnis, 
straipsny “Kanada atlieka savo 
pareigas” rašydamas apie To
ronte gimusį jaunimų štai ką 
sako:

“Reikia pripažinti, kad ir čia 
gimęs jaunimas gana lietuviš
kas, jaunieji kanadiečiai lietu
viai bendrauja tarpusavyje, ir 
kas įdomu — č.a visi lietuviai 
vienas kitą pažįsta.”

Toliau rašo apie Toronto ži
novą, sako:

“Nors lietuviai j čia atvykę 
tik prieš kelioliką metų, bet jų 
tarpe yra tokių, kurie puikiau 
pažįsta Torontą, geriau negu 
čia gimę, štai Elegijos Narušis 
tikras Toronto žinovas. Jis To- 
rontų žino puikiausiai, žino, ka
da kuris namas statytas, k.ek 
jis kaštavo, kur yra, kad ir ma
žiausia gatvė, kodėl ji turi tok 
vardą žino puikiaiuslai, Kana
dos įstatymus; iš atminties pa
sakys visų provincijų guberna
torių pavardes, žodžiu, jis To
ronto kelrodis, net ‘majoru’

ii

(Pakartotinas pranešimas) liūs) savųjų nepamirš niekuo- 
MONTREAL, Kanada. - Bir-1 d_a5®_

želio 15 d. sukako vieneri me
tai, kaip Maskvos imperialistai 
galutinai pasmaugė Lietuvos 
nepriklausomybę, žiauri krau
gerio Stalino letena be pasigai
lėjimo triuškina brangiąją tė
vynę. Per trumpų nepriklauso
mo gyvenimo laikotarpį kultū
riškai ir ekonomiškai išbujoju
si Lietuva, jau baigiama paver
sti elgetynu, kur bado šmėkla 
jau beldžiasi į duris... Lietuvos 
valstietis — beteisis vergas. Kai 
jam išplėšiama paskutinis duo
nos kąsnis ir išmetamas iš kru
vinu (prakaitu įsigytų 'nuosavų 
namų, tai už tas “malones”, jis 
verčiamas kraugerį Staliną gar
binti. •? /

Liūdna Metinė Sukaktis MoU- 
treale bus atžymėta birželio 22 
d* Ville-Lasalle didžiuliam pik
nike, kurį rengia Kanados Lie
tuvių Taryba. Iš New Yorko 
atvyksta žymus kalbėtojas ge- 
neral. Konsulato Atasbė p. Si
mutis, kuris Lietuvos išlaisvini
mo reikalu pasakys reikšmingą 
kalbą. Taip pat bus graži, tai 
dienai pritaikyta meninė pro
grama: dainos, deklamacijos, 
muzikos dalykai ir kitokie pa- 
marginimai.

Minėjinian atsilankys keletas 
Garbės Svečių — - aukštų val
džios pareigūnų ir anglų bei 
prancūzų laikraščių reporteriai. 
Piknikas, kaip paprastai, prasi
dės iš ryto, o programos pra
džia bus 2 vai. 30 iii. po pietų. 
Jei piknike užkluptų lietus* tuo
met prakalbos įvyktų vietinėje 
Villė-Lasalle salėje. Bet jeigu 
dangus pradėtų rasoti dar prieš 
pietus, tuomet masinės publi
kos susilauktų V; Klubo svetai
nė. Įžanga veltui.

Kaip girdėti, piknikai! su
plauks minios tikrųjų Lietuvos 
vaikų. Teko kalbėtis su kai ku
riais čia gimusiais jaunuoliais, 
vandens sporto mėgėjais, .vie
nok jie pareiškė, kad nors ir

tik greičiau raudonąjį despotą 
iš Lietuvos išvarius.

Kviečiama Montrealo lietuviš
kųjų visuomenę į liūdnos Meti
nės Sukakties Minėjimą atsi
lankyti, kad išklausyti įdomios 
prakalbos, vieningai pareikšti 
protesto balsą prieš despotiškus 
Lietuvos okupantus ir pasiryžti 
uoliau darbuotis dėl tėvynės at
idavimo. —Lietuvos dukra 
į

IŠ LIETUVIU PIKNI 
KO ĮSPŪDŽIAI

MONTREALV'P. Q. — Birže
lio 8 d. įvyko Ville-Lasalle K. 
L. Tarybos'1 sui ėngtas p kilikas. 
K. L. T: šio' 'Sežbno’gegužiilems 
pasirinko pačią gražiausią Ville 
Lasalle vietą, kut ' plačiašakių 
liepų ir garbanuotų šilkalapių 
kriimų vainikas apsupęs, žalią, 
pievos kilimą,!> kurį praturtina 
aukštai išsistiebdšių medžių ei
lė. Iš jų tačiau išsiskiria vienas 
milžinas ąžuolas, kuris vidur 
pievos plačiai išskėstomis šako
mis stovėdamas, atrodo, tar
tum tėvas, norįs priglattsti silp-

ar supratai

didžiuliame 
tuo milžinu 
estrada, i> 

garsiakalbius
kalbėtojo prakal-

ąžuolu bus įrengta 
kurios sklis per 
gerbiamojo 
ba.)

Nors oras buvo gana šaltas 
ir visą dieną pilki debesys dan
gaus skliautė vieni kitus gai
niojo, nuolatos žadėdami siųs
ti žemei lietaus bangą, vienok 
gamtos užgrūdintas lietuvis per 
daug nenusigahdo, ir piknikan 
susirinko gražus tautiečių bū
rys.

Nuo šalto vėjo glamonėjimų 
kai kurie dalyviai, ypač mote
rys, nors buvo ir pašiurpę, vie
nok veiduose spindėjo linksma, 
pakilusi nu'otUikd' ir iiiedžių 
viršūnėmis aidėjo, veji) neša
ma, lietuviška daina... Kai ku
rios dalyvės sakė, kad jeigu ki
tą kartą pasitaikys tokia “žie
mos” gegužinė, tai apsivilksian- 
čios kaituliais ir busią visai ge
rai. Reiškia tikėtis, kad šią va
sarą daugiau “žiemos” nebus, 
tai kiti piknikai bus daug ma
lonesni ir pasekmingesni.

—Dalyv.

Negalėdamas pakęsti tokio 
nesąmoningai parašyto straips
nio, ypač kuriame labai paže
mina jaunimą, o iškelia į pa
danges toki žioplį, kuris, be 
tuščio plepalų maišo, nieko ne
žino. nors trumpai noriu pri
durti nuo savęs N-nų skaityto
jams aiškumo dėlei.

Vargiai rasi Toronte lietuvį, 
kuris nežinotų, kiek čia yra gi
musio jaunimo pabaigusio ne 
tik aukštesnį, bet ir aukštąjį 
mokslą, arba uhiversitetą. Ir 
jau turi užėmę aukštas vietas 
valstybinėse įstaigose. O kiek 
yra atsižymėjusių špOrtd, apie 
kuriuos Toronto denraščiai 
pilnus puslapius prirašo; ne

Jonas Pa-

pliaukšti visokias 
mokančių.

Tad gerbiamasis 
kalni, prašau ateityje taip ne
apgalvotai nerašyti apie Toron
to jaunimą, — buk solidarus ir 
tikras lietuvis. Jeigu nepažįsti 
čia gimusio jaunimo, neužpul- . 
dinek bereikalingai, nepeik, kas 
yra girtina ir nepažeinink mu
sų ateities žiedų. Mes turime 
jais džiaugtis, juos lavinti, skie
pyti lietuvišką dvasią, žodžiu, 
padėt visur irviskuo. Butų la
bai geistina, kad Tamsta at
šauktum tą savo išsireiškimu ir 
palyginimą musų brangaus jau-’ 
niįpd*&f kokiii ’ben TorontfTžl- 
novu ir niekuo nenlisimanartffiu • 
plepalų “majoru”.

Mylįs jaunimą

ŠIS TAS IŠ ŠEN IR TEN

NENUSTOKIME VILTIES ATGAUTI LIETU
VAI NEPRIKLAUSOMYBE

Šiandien birželio 15 d. suka
ko lygiai vieni metai, kaip mu
sų Sesės ir broliai Lietuvoje ne
ša J. Stalino azijatišką jungą. 
Mums daugeliui yra labai skau
du ir pamanyti, kokį vargą ken
čia musų tautiečiai Lietuvoje, 
nes daugelis gauname laiškus iš 
savo artimųjų, ir visi skundžia
si stoka visko, ko žmogui rei
kalinga gyvenimui. Bet tą ne
malonumą mums žymiai padi
dina tie musų; tautiečiai, ka
riuos Maskvosr^pniokami agen-' 
tai apgavo per, savo spaudą, 
kaip tai “Liaudies Balsą”, “Vil
nį” ir “Laisvę’’, kurie prisipla
kė prie musų tautiečių nepri
tyrusių politikoje, save persta- 
tydami neva “darbininkų gynė
jais”, o tikrumoje tai tikri dar
bininkų engėjai ir išnaudotojai. 
Ir štai pasėkoje to nemaža da
lis tokių rtiiisį tautiečių džiū
gauja ir pasveikibimtis Stalino 
klapčiukams siunčia už tai, kad 
pastarieji engia visų mtifeų tau- 
tą4 Tai rtpgallėthias reiškinys, 
dls reiškinys yra blogas tam, 
kaip kad žmogus įkritęs vande
nin Šaiikiaši pagalbos* bet kadi 
norima jį ištraukti iš vandens, 
tai skęstantis spiamia gelbėto
jui Į veidų.

4 ( Savaime kyla klausimas, kaip 
todėl jie ir pasirinko jį naujam ir sesulės žiaurios kachpo lete- mes turime reaguoti į tokius 
gyvenimui. Nėra abejonės, kad nos prislėgti verkia Ir dejuo-Į žmones? Mano/nuomone, tai

sikėlimo, kad ir aiit toliau lik- 
tumėm narėmis Vienos ir geros 
organizacijos.

ATVYKO ASTVLAI
Gerbiami Astylai ilgų laiką 

gyVėrto mainierių gana slinkų 
ir pavojingą gyvenimą, nės As- 
tyla yra aukštas, tvirtas ir Svei
kas vyras, kokių reikalauja po
žeminis darbas. Ilgus iiietUs be- 
sirausiaht, it kurmiui su pože
mio pavojais, nusibodo Asty- 
lams nuobodus ir nykus mai- 
nletių gyvenimas. Jie Sumanė 
pabandyt laihiės erdvesniam gy 
vertime, tad likidavę savo turtą, 
kutib jau bttvo įsigiję, atvyko 
į Torontą.

Kadangi Astylai pereitą vasa
rų btivo viešėję pas totontie-
čids L. ir A. VekteriuS ir jiems žiiirėti į savo tėvynes nela iiil?, 
musų gražutis Torontas patikt), kur žilagalviai tėveliai, broliin

čių”, bet jie atsilankysią į Ge
dulo Dienos Minėjimą. Jie sa
ko: “Mes ‘byčiUS’ rasime ir ki
tą kartą. O kad mes jaučiame 
savo gyslose tekant lietuvišką 
kraują, tai hiusų šveilta parei
ga skurde paskendusius tautie
čius Užjausti ir liuJiibs meti
nės sukakties proga, išreikšti 
protesto balsą prieš rdlidoritio-

Tokie patriotizmo, atgarsiai

labiait iš užjiirib atvykusieji 
Lietuvos vaikai negali šaliai

giai kaip kad komunaciai nerė
mė rtei .musų spaudos, nei pa
rengimų, taip lygiai ir mes tu
rime atsilyginti jiems. Kas to 
nenori daryti, tas yra vienas iš 
dviejų, — arba veidmainys, ar
ba žmogus nežinąs ką pats da
ro. Tikėti tuo, ką skelbia ko
munistų spauda, yra žemiau 
kvailumo, nes komunistai ir 
patys tuo netiki, ką jie kitiems 
skelbia.

Anglijos darbo partijos nusi
statymas kovoti, kol banditų 
“ašis” bus galutinai sudaužyta, 
yra kiekvieno sąmoningo žmo
gaus pareiga paremti, ir gelbė
ti demokratijoms kas kuo gali 
iki galutinos pergalės. O laimė
jus demokratijoms kovą, visos 
diktatorių pavergtos tautos* be 
abejo, atgaus savo nepriklauso
mybes.

Demokratinės valstybės daro 
didelę klaidą duodamos per
daug laisvės visokios spalvos 
penktakojanis, kurie dirba išsi
juosę, kad pakirsti vidujinį at
sparumą. Yra atsitikimų, kad 
kai kuriose Toronto įmonėse 
naciai su komunistais varo vie
šų propagandų prieš Britaniją, 
ir jeigu kas Išdrįsta Užsistoti uz 
D. Britaniją, tai tas būna viso
kiais budais boikotuojamas, ne
sikalbant ir nėsisveikinant su 
juo, toliau tokie gaivalai sklei-

LIUDNA ILENA
TORONTO, Oht. — šiandien 

yra birželio 15 d. Lygiai metai, 
kaip raudonarmietis sutrempė 
musų brangios tėvynės 
vos Nepriklausomybę 
žmonių teises.

Tai liūdna sukaktis 
užsieny gyvenantiems

Lietu- 
ir jos

mums, 
lietu

viams, bet daug liūdnesnė ir 
skurdesnė ten gyvenantiems 
musų tėvams ir broliams.

Šia proga Amerikos l’eluvių 
spauda (ta, kuri netarnauja 
Stalinui) gražiai paminėjo, al- 
jausdama nelaimingą musų ša
lį ir įvairios draugijos, organi
zacijos ruošėsi tokiam paminė
jimui.

Kanados Lietuvių Taryba, 
Centras Toronte, irgi ruošėsi tą 
dieną atžymėti, bet dėl negavi
mo tinkamos vietos ir dėl ke
lių kitų priežasčių tas paminė
jimas turėjo būti atkeltas toli
mesniam laikui.

MAŽA PRIEŽASTIS, BET 
ĮKYRUS REZULTATAI
Taip tai Ona Indrelienė ke

lios savaitės tam atgal įsidūrė 
rodomąjį dešinės rankos pirštą. 
Įsidūrė, tai įsidūrė, ar kartą pa
sitaiko į^idUrti, o už kelių mi
nučių pamiršti, ir tiek. Bet O. 
Indrelienei šiuo kartu, mato-

gyvena šeimyniniame gyvenime 
ir kuomet ateina laikas, kad 
vienas kuris išskiriamas iš gy
vųjų tarpo — jis pasilieka gra
žiai atmenamu gyvųjų šeimos 
narių tarpe. Taip tai Jono Man- 
kaus žmona persiskyrė su šiuo 
pasauliu kovo 22 d., o už dvie
jų mėnesių ant jos kapo, jau 
stovėjo gražus, raudono grani
to paminklas, su gražiais lietu
viškais užrašais. Buių gerai, 
kad tokiu gražiu pavyzdžiu pa
sektų tie, kurie įsigavę į visuo
menes viršuhes myli mokyti 
kitus lygybės, brolybės, frater- 
nalizmo. Turi pinigų fraterha- 
lizmą griaunančius laikraščius 
leisti, bet už savųjų kapus per 
kelis metus neprisirengia užmo
kėti. Tai didelė gėda ir paže
minimas tų, kurie visą amžių 
juos mylėjo ir jiems dirbo.

—Frances

DOCTOR'S AMAZING LIQUID
GREAT SUCCESS FOR

SKIN TROUBLES
lios savaitės net dirbti negali. 
Susivienijimo nariai, kuriems 
laikas mokestis užmokėti, nu
neškite mUsų finansų raštinin
kei, kad jai nors tiek paleng
vinti, nes kolektavimas mokes
čių ir rašymas pranešimų jai 
dabar atsilieps sunkiau, negu 
sveikai esant. Nuo savęs aš lin
kiu, kad greičiausiai stisve’ktų.

(erternally caused)

PRAISED 
FROM 

COAST 
TO 

COAST!

No matter what you’ve tried without 
succeaa for unaightly aurface pimples, 
blemtehes and slmilar akin irritations, 
here’s an amazingly succassful doc- 
tor’s formula—powerfully soothing 
Liouid Žemo—which ąuiekly relieves 
Itching soreneas and atartanght in to 
help nature promote FAST healing. 
80 yeara contlnuoua succeu! Let 
Zemo’g 10 different marvelously effec- 
tive Ingredtenta help YOUR akiu. 
Also ointment form. Severe cases 
may need Extra Strength Žemo.

Astyla greit gaus neblbgesiiį jtt.u Tačiau jie tvirtai tiki, kad mės, kurie nesutinkame su ko- džia tarp kitų departamentų 
darbų kaip imtinose ir savo sh- išeivis nepamirš ir bepaliks munacitj nusistatymu, turime darbininkų melagingus paska- 
manj’niit įbesti mainas bus pb- bevilčiui likimu*. Ir jie nėklys- griežtai atsiriboti nuo jų kon- ln»# Uuk tas esąs kompanijos 
tenkinti. Linkėtina jiems geros ta. Išeivis (išskiriant tautos iš* Moliuojamų .organizacijų bei jų .šnipas, kad nukėlus darbininkų 

gamas - lietuviškus / maškb- rengiamų paFėifįinių, taip ly-' tarpe neapykantą.—Demokratas

darbą kaip mainose ir savo sii- išeivis jų nepamirš ir bepaliks munacių nusistatymu, 
t af . % . . 1 I. T—.L 1A  i f n f 1 x 4* 1 1A 11

Moliuojamų (.organizacijų bei jų , Šnipas, kad sukėlus darbininkų
lietuviškus /maskO- rengiamų paFėifginių, taip ly-i tarpe neapykantą.-Demokratas

JONAS MANKUS PASTA
TĖ PAMINKLĄ

Yra žmonių, kurie gražiai su-
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i Apie Įvairius Dalykus ;
Jo Konsulai Turi Apleisti J. V..

ŽVĖRIŲ IŠTIKIMYBĖS JDOMŲS 
PAVYZDŽIAI ‘

Ernestas Holzboeris, kuris rijos kumelė “Rožė”. Ir ji bu-
sakosi visą savo gyvenimą stu- vo nepaprastai prisirišusi prie 
dijavęs gyvulius ir žvėris, “N.1 savo šeimininko, aukšto kava-
Wiener Journal” pateikė keletą 
tikrai įdomių gyvulių ir žvėrių 
prisirišimo ir ištikimybės žmo
gui pavyzdžių. Antai

du didžiojo karo herojai 
arkliai.

Vienas — sileziec o vokiečių 
karininko šyvis “Karolis”. Ka- 
ninkas jį nusipirko dar jauną 
eržilą prieš karą. Labai, rūpin
davosi savo šyviu, niekad jo 
nebardavo, nemušdavo nei 
brizgilais nasrų neplėšydavo 
nei pentinais šonų nemaigyda- 
vo. Gyvulys tad taip prisirišo 
prie savo pono, kad karo me
tu ir per kulkų lietų nė trupu
tėlio nesibaidydavo, jausdamas 
balne savo šeimininką. Kul
koms zvimbiant pro ausį, tik 
dažnai atsigręždavęs, ramiu 
žvilgsniu pažvelgdavęs į kari
ninką ir k’usniai eidavęs kur 
nukreipiamas. Kartą, kulkos 
sužeistas, karininkas nukrito. 
Tai pajutęs, arklys tuojau pat 
grįžęs prie sužeistojo ir pats 
atsigulęs šalia jo taip, kad savo 
kimu sudarė jam barikadą nuo 
priešo ku’kų. Vėliau sanitarai 
rado negyvą, šautuvų kulkų 
badyte subadytą šyvį, o už jo 
tebegyvą, nors ir sužeistą jo sa
vininką. Ištikimas žirgas pats 
savo mirtimi išgelbėjo myl'ino 
savo šeimininko gyvybę...

Nemažesni ištikimybės pa
vyzdį davė ir prancūzų kavalc-

lerijos karininko. Didžiojo ka
ro metu už nusižengimą tas ka
rininkas buvo perkeltas iš ka
valerijos į pėstininkus ir pa
siųstas j pirmuosius apkasus. 
“Rožė” teko kitam kavalerijos 
karininkui. Kurį laiką ji atro
dė abejinga ir klusniai tarna
vo naujajam ponui. Iš tikrųjų 
gi ji tik stengėsi būti rami, o 
kasdien vis labiau ilgėjosi savo 
senojo šeimininko. Galop nebe
iškentė ir vieną dieną, nusi
traukus pavadį, kai paliko ją 
vieną pririštą, nubėgo prie pir
mųjų apkasų ieškoti į pėstinin
kus perkeltojo karininko. Ir 
pataikė atbėgti visai netoli jo. 
Deja, priešo kulka ją nudėjo. 
Kai tą tragišką momentą matę 
karininko draugai pašaukė pa
starąjį prie jau nebegyvos bu
vusios jo kumelės, senas karys 
apsiverkęs kaip mažas vaikas...

Arba štai taip pat

didžiajame kare nepaprastu iš
tikimumu pasižymėjęs aviganis 

šuo
Tai — vieno rumuno kalė 

“Nora”. Ji jam buvo ištikimai 
tarnavusi jau trejus metus 
prieš karą. Rumunas pasiėmė 
ją drauge ir į karą. Jis tarna
vo karo intendantūros sande
lyje prie pat fronto. Ka ė, ne 
paisydama visų karo baiseny 
bių, neatstodavo nuo jo nė per 
žingsnį. Tik savo šeimininko 
kartais siunčiama pagelbėti sa-

NA ITJIENTT- A HM P Telenhotc.
Hans Thonisen, Vokietijos cliargc d’affaires ir na

cių konsularinės tarnybos galva šioje šaly, skaito New 
Yorke laikraštį apie J. V. įsakymą uždaryti visus Vo
kietijos konsulatus.

“Aš darau daug parengimų 
šiomis gražiomis dienomis ...”

BRIDGEPORT ROOFING AND 
\ SHEET METAL CO.

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

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

apdraustas.
.................—■■■ .

VA’AV.VAVAVAV.V/.YAV. 
7-ti Metai Skersai Vartų 

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

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

AR MASTeTE kada, kaip sun
ku butų sušaukti būrį žmonių 
krūvon maudytis, ar golfui, ar-
ba piknikui, jei telefonas netar
nautų? Imkit, pavyzdžiui, šį bū
rį. Bob gavo idėją šeštadienį 
pietų metu. Pašaukė kelis kar
tus. Ir anavai visas būrys susi
rinko smagiai popiečio pramo
gai.

Žmonės ima telefono patar
navimą kaip garantuotą—taip 
ir turėtų būti. Bet 26,000 vyrų
ir moteriškių, dirbančių Illinois 
Bell Telephone kompanijai, ima 
dalyką kitaip. Jie stengiasi pa
laikyti kiekvieną telefoną visoj

U "GERB. Naujienų skaityto- 
t kaityto Jai prašomi 

pirkinių reikalais eiti Į 
ta* krautuve*, kurio* 
skelbiasi Naujienos*.

nitanims parnešti sužeistųjų.
• j klusniai bėgdavo atl kti savo 

j pareigas ir, ją atlikus , tuojau 
1 pat vėl sugrįždavo. 1915 m.
žiemą rumunas persišaldė. Ga- 

i vo atostogų namo gydyt’s. Pa
siėmė namo ir “Norą”. Nam e 
ji vėl neatsitraukdama budėjo 
p re jo lovos, kol pasveiko

Turks 000,000.00
iiwrwn—r gttirrjr uiti m—wiri ■ ■

Apart Apsaugos, Turime 0įl “f E OfUl flfl 
ATSARGOS FONDĄ Virš M1 JęUUUiUu

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų.
PARDUODAM U. S. DEFENSE SAVINGS BONDS

4192 Archer Avenue
VIRginia U'il

FEDERAL,SAVINGS 
-------- ---- and -1--------

LOAN ASSOClATIONof Chicajo
JUSTIN MACKIEtfICH. Prcs.

Grįždamas į frontą, savo žmo
nos ir sūnelio įprašytas, karys 
norėjo palikti kalę namie. Už
darė ją kambaryje, o žmona su 
berniuku palydėjo išvykstantį 
į geležinkelio stotį. Tik pradė
jus judėti traukiniui, staiga at
bėgo liežuvį iškišus kalė ir ėmė 
bėgti kartu su traukinių greta 
jo vagono. Beliko kariui t'k 
griebti ištikimą šunį, net iš 
antro aukšto pro langą iššoku
si ir dar laiku atsivijusį ir įsi
traukti į vagoną.

Vargšė kale — atvežta į 
frontą greit buvo priešo kulkos 
sužeista. Sužeista negijo, tik 
kankinosi ir gailiai žiurėjo į sa
vo šeimininką. Galop kariui ne
beliko nieko kįto, kaip( pribaig
ti, ištikimą gyvulį. Kai(į vargšės 
kaktą pataikė jos šeimininko 
revolverio kulka, ji dėkingu 
laižė revolverį laikančią jo ran
ką...

Ir pantera davė nedažną 
ištikimybės pavyzdį.

Tai atsitiko Romos zoologi
jos sode. Zoologijos sodas buvo 
įsigijęs ją dar tik dviejų mė
nesių. Buvęs ypatingai gražus 
žvėrelis. Auginti ją pasiėmė 
pats zoologijos sodo direkto
rius. Jis taip rupestingai žvė
relį šerdavo ir taiR' “tėviškai 
šnekindavo”, kad gražiai savo 
narve augdama pantera stačiai 
pamilo savo auklėtoją. Pante
rai esant penkių mėnesių, zoo
logijos sodo direktorius išva
žiavo metams į užsienį. Pante
ra staiga jo pasigedo. Ėmė bai-

nebuvo įmanoma • atplėšti nuo 
lavono. Vargšė įsikibo į šaltą 
velionies ranką ir unkštė. Kai 
pagaliau atplėšė ją, o lavoną 
palaidojo, ji nesiliovė unkštus, 
tartum kaip žmogus raudojus, 
nieko daugiau nebeėdė, galop 
pati susirgo ir nugaišo...

Dramblys gi žiauriai atkerš:jo 
už savo še’m’nnko įžeidimą
Tai įvyko Londono cirke. 

Ten buvo vienas nesugyvena
mas artistas. Kartą jis prie pat 
dramblių narvo, - davė taip 
smarkiai į veidą'dramblių dre
siruotojui, kad pastarasis net 
pargriuvo. Dresiruotojas gi la
bai gerai elgdavosi su savo 
drambliais, kurię1;jie lik jo 
klausydavo, bet, jočiai my'ėjo. 
Žiaurusis artistas i po .tojinei’ 
denio buvo ; atleistas iš cirko. 
Po astuonių mėnesių jis užėjo 
į cirką kaip žiųroyąs. Sėdėjo 
žiūrovų ložėje. jStąįga, atlie- 
kant v’eną cirkq ■ programos 
numerį dresiruotojui su šešiais 
Indijos drambliais, vienas mil
žiniškas dramb'ys kaip ork.1- 
nas šoko į žiūrovus, stvėrė sa
vo galingu čiuptuvu iš ložės 
žiaurųjį artistą, aukštai iškė’ė 
jį ir iš visos jėgos tėškė į že
mę. Paskui baisiai riaumoda
mas dar trempė jį savo milži
niškomis kojomis. Kai dresi
ruotojas suvaldė įniršusį žvėrį, 
ant žemės gulėjo į žmogų ne
bepanaši mėsos masė. Taip 
dramblys atkeršijo sumušu
siam jo mylimą šeimin nką.

srity priruoštą momentaliai 
veiklai dieną ir naktį. Tai ne
menkas darbas—bet telefono 
žmonės didžiuojasi atlikdami 
gerą darbą. Ir tai tur būt yra 
viena priežastis, kodėl žmonės 
čia ir visoj Amerikoj visuomet 
naudojasi geriausiu telefono pa
tarnavimu pasauly ...

N epr iklausomy be 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus • Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansiniai apsirūpinęs. Statyki
te, remontuokite ir įsigykite na
mus pagal musų ilgamečio iš
mokėjimo planus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių ištaigoje. Už andr. F. S. 
Jieri $5.000 mokame 3M>%.
KEISTUTO SAVINGS

and LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS. Sec.

3236 S. Halsted St. GAL. 4118

Atsukite “TELEFONO VALANDĄ’’ kas pirmadienis,
7 v. v., dienos šviesos taupymo laiku, WMAQ

Illinois Bell
Telephone Co.

Modern Roofing Co.
1821 SO. LAVVNDALE 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—
FOR NEW

PACKARD - CHRYSLER - PLYMOUTH
3451

Archer Avė.
Tel.

VIRginia
2332

4030
Archer Avė.

Tel.
VIRginia

1515
BALZEKAS MOTOR SALES

“U WILL LIKĘ US”

MATYKITE MOS’
Jus persitikrinkite, kad Mes Turime Didžiausį Pasirinkimą 

Puikios Rūšies

IR VISOKIAU
SIŲ KITŲ STA

TYBOS ME
DŽIAGŲ

Mes finansuosime jūsų namo pertaisymą ir pastatymą — Nieko nerei
kia numokėti. Mokėkite per Tris Metus—Apkainavimai Nemokamai 

LIETUVIŠKAS PARDAVĖJAS

CARR-MOODY LUMBER CO.
STANLEY LITIVINAS—Generalis Vedėjas

3039 So. Halsted St. VICtory 1272

' • Lentų-1
• Medžiagų 

Stogams
• Medžio 

Reikmenų 
Statybai

ŽEMIAUSIOMIS 
KAINOMIS 

GIEDANČIOS 
KANARKOS

_ ’apugos, Love Birds, 
PikShcp ^Tropikų žuvys, Šunys

Geros klėlkos, pritaikytos pauk
ščiams ir vaistai.

New City Pet Shon 
5120 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Ilemlock 7673
TONY ZMUDA, Savininkas.

M A D 0 S

COPR. 19*1, NEEDLECRAFT SERVICE, INC

GRANDMOTHER'S CHOICE PATTERN 2851

No. 2851—Iš šmotelių susiuvinėta lovatiesė.

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 2851 |
| 1739 So. Halsted SU, Chleago, HL j

Į Čia idedu 10 centų Ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No---------

I Vardas ir pavardė...................... ...................... —.............. |

' Adresas....................................     |

I Miestas ir valstija------------------------------------------- ■......  ..... I
MM OM* 'MM MM MM MM MM MM MM. MM mM MM* MM* MM MM MM

šiai daužytis narve ir iš nieko 
neėmė jokio maisto. Stačiai ne
prisileisdavo nieko kito paše
riama ir neėmė nieko nė į snu
kį. Jaunas, brangus žvėris grę- 
sė badu nudvėsti. Teko par- 
šaukti namo direktorių. Ir kai 
grįžęs zoologijos sodo direkto
rius atėjo vėl prie panteros 
narvo, šį stačiai patrako iš 
džiaugsmo, kaip paprastas jau
nas šuniukas. Direktorius ati
darė narvo duris, o pantera 
taip ir stvėrė jį į glėbį. Džiū
gaudama raičiojo po žemę. So
do tarnautojai net nusigando. 
Tačiau direktorius po tos‘žvė
ries glamonės atsikėlė sveiku
tėlis, o pantera visiškai nuri
mo ir paliko meili kaip kačiu
kė. Dabar ji jau ėmė ir ėsti di
rektoriaus savo auklėtojo jai 
patiektą maistą,..
Mažute Afrikos beždžionė net 
nugaišo, mirus jos šeinfninkui

Tai atsitiko Kolumbijos sos
tinėje, Bogotoje. Vienas vietos 
gyventojas buvo iš gatvės dai
nininko nusipirkęs mažutę Af
rikos beždžionę, makako veis
lės. Jis ja rupestingai globojo. 
Beždžionėlė taip pamilo naują 
savo šeimininką, kad nuolat tu
pėdavo ant jo peties, kur tik 
jis eidavo. Galop jos šeiminin
kas staiga susirgo ir, trumpai 
tepasirgęs, mirė. Beždžionės

Ae—
KIENO KALTE?

Bet--
Kas užmokės bilas?

Ar JUS galėtumėte] užmokėti už padarytus nuosto
lius? 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 pasirūpink tinkamą apdraudą. Specia- 
lės žemos kainos atsajtomingiems vairuotojams! 
Klauskite apie šią apdraudą šiandien!

‘ * *

Rašom visokią Apdraudą 
ugnies T. RYPKEVIČIA gyvasties 
LANGŲ “ 1739 SO7HALSTED STREET ~

RAKANDŲ (NAUJIENŲ NAME) IR KITŲ
K. ______

No. 4763—Apatiniai rūbai. Su
kirptos mieroę 34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46 ir 48’.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti. pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali** 
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted StM Chicago, IU.
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Britai patarnavo naciams
Britų laivas išgelbėjo 35 asmenis, kurie per 13 die

nų yrėsi Pietinio Atlanto vandenyse po to, kai. jų gar
laivį “Robin Moor” buvo paskandinusi vokiečių subma-
rina. Kiti 11 to garlaivio pasažierių ir įgulos narių bu
vo išgelbėti pirmiau.

Amerikos valdžia jau rengėsi pasiųsti Vokietijai la
bai aštrią protesto notą su reikalavimu atlyginti už gar
laivį ir žuvusias žmonių gyvastis. Bet dabar, kai visi 
“Robin Moor” pasažieriai ir jūrininkai yra išgelbėti, tai 
nacių nusidėjimas nebus taip griežtai smerkiamas. Jie 
turės atsakyti tiktai už laivo paskandinimą.

Washingtonas, žinoma, nepraleis ir to fakto, kad vo
kiečių sūbmarina buvo pastačius į pavojų 46 asmenų gy
vastis, palikdama juos keturiose valtyse plūduriuoti oke
ano bangose. Menkiausia audra būtų tas valtis apvertu- 
si ir visi žmonės būtų patapę maistu ryklėms; arba jie 
visi galėjo mirti badu, jeigu pagalba nebūtų atėjusi laiku.

Anglų laivas, kuris tuos žmones išgelbėjo, netiesio
giniu būdu patarnavo Vokietijai. Bet anglai, tur būt, to 
nesigaili. Žmoniškumas jiems dar reiškia daugiau, negu 
politika. j

Suomiai ir švedai susirūpinę
Nežinia, kokie ten kivirčai eina tarp Maskvos ir 

Berlyno, bet dvi šiaurės valstybės, kurioms dar ligi šiol 
pasisekė išsaugoti savo laisvę, yra susirūpinusios. Jeigu 
raudonasis diktatorius susipeštų su ruduoju, tai Suomi
ja ir, gal būt, Švedija labai lengvai gąlėtų virsti karo 
veiksmų arena. Todėl; suomiai mobiližuoją savo armiją. 
Švedai taip pat imasi atsargos priemonių.

Bet, gal būt, diktatoriai nesipeš, o susitars “gražiuo
ju” pasidalinti tam tikromis svetimomis žemėmis.. Šitų 
dalybų objektu gali būti viena iš paminėtųjų valstybių, 
arba abidvi. Tokiame atsitikime joms būtų dar blogiau, 
nes susitarę banditai yra pavojingesni, negu kuomet jie 
pykstasi arba mušasi.

Kai pasaulyje įsigali jėgos “teisė”, tai mažoms tau
toms yra bloga, nežiūrint kiek jos deda pastangų būti 
neutralios.

Karas Syrijoje
Britų ir “laisvųjų franeuzų” jėgos priėjo prie Syri- 

jos sostinės Damasko ir artinasi prie Lebanono sostinės 
Beiruto. Tuo tarpu Syrijos šiaurėje britai eina į Aleppo, 
kur, sakoma, vokiečiai yra pagrobę didelį airportą ir tu
ri nemenką karo lėktuvų eskadrą.

Britų žygis Syrijoje ir Lebanone nėra panašus į 
“blitzkriegą”, nes jie nenori perdaug žiauriai kovoti su 
franeuzais, kurie priešinasi įsiveržimui, klausydami Vi- 
chy vyriausybės. Antra vertus, britai vengia bombarduo
ti Syrijos miestus, kad vietiniai gyventojai nepasidarytų 
jų priešai.

Bet keista, kad Vichy šalininkams neduoda didesnės 
pagalbos Vokietija. Nėra abejonės, kad nacių “ekspertai” 
patylomis francūzams padeda ir kad francūzų pusėje 
kariauja tam tikra dalis nacių “luftwaffe” (oro laivyno). 
Bet Berlynas nenori, kad atrodytų, jogei Syrijoje veikia 
stambios vokiečių jėgos prieš anglus.

Nacių valdžios atstovai pakartotinai darė net pa
reiškimus spaudai, kad Syrijos karas ne jų reikalas. Ar 
Hitleris nepaiso, į kieno rankas Syrija pateks? Kur ji
sai tau nepaisys!

Syrijai patekus į britų rankas, Hitleriui bus labai 
apsunkintas priėjimas prie Mesopotamijos aliejaus lau
kų ir prie Suezo. Jisai ir jo generalinis štabas žino tai 
labai gerai. Tai kodėl gi jisai nepuola britų Syrijoje vi
su smarkumu, kaip kad puolė juos Kretos saloje?

Tai viena iš keisčiausių Hitlerio strategijos paslap
čių. -

Bet panašus dalykas jau buvo pastebėtas du kartu 
pirmiau. Vieną kaitą tuomet, kai anglai malšino Rašido 
Ali “sukilimą” Irake. Tą maištą buvo suorganizavę Ber
lyno agentai. Berlynas žadėjo sukilėliams padėti, jeigu 
juos puls anglai. Net ir Stalinas siuntė “savanorius” į 
talką Rašidui Ali. Tačiau anglai su maištininkais apsi
dirbo, ir per keturias savaites, kol ta kova Irake ėjo, na
ciai tikros pagalbos sukilėliams nesuteikė.

Prieš tai vokiečiai per kelis mėnesius nedarė nieko, 
kuomet graikai lupo kailį Mussolinio pulkams Albanijoje. 
Tiktai tuomet, kai Hitleris užėmė Romaniją, Bulgariją' 
ir Vengriją ir sugabeno į Balkanų pusiausali daugybes 
savo divizijų, tai jisai pradėjo traukti iš balos savo skęs
tantį partnerį.

Gal būt, ir į Syriją Hitleris nedrįsta šokti visu smar
kumu, kol jisai nėra pilnai pasiruošęs toje vietoje duoti 
didelį mūšį anglams. Vadinasi, ima laiko, iki naciai sa
vo jėgas tam tikrame punkte sukbncentruoja. Jie anaip
tol nėra kiekvienoje vietoje tokie galingi, kokiais jie no
ri atrodyti.

Anglai tuo tarpu šita proga naudojasi. Jeigu jie “ap
valys” Syriją, pirma negu naciai suspės pasiruošti pa
stoti jiems kelią, tai Hitleris bus pralaimėjęs labai svar
bią strategišką poziciją.

BUVUSIEJI KARO PRIE
ŠAI REMIA KOVĄ

PRIEŠ HITLERĮ

Dabartinis karas yra visai ne 
toks, koks buvo pereitais, 1914- 
18 m. karas. Todėl daugelis 
žmonių, kurie prieš 24 metus 
griežtai stojo prieš Amerikos 
dalyvavimą pasaulio kare, šian
dien ragina Ameriką visomis 
pajėgomis kovoti prieš hitleriš
ką Vokietiją.

New Yorko Komitetas Ginti 
Ameriką Padedant Sąjunginin
kams paskelbė pareiškimą, po 
kuriuo pasirašo visa eilė žino
mų socialistų, darbininkų judė
jimo veikėjų ir radikalų: Aug- 
ust Claessens, Samuel Orr, tei
sėjas Charles Solomon ir Louis 
Waldman, keturi socialistai, ku
rie anąmet buvo pašalinti iš 
Ney Yorko legislaturos; Max 
Eastman, rašytojas, kuris buvd 
patrauktas tieson dėl priešini
mosi valdžiai; Joseph Coldwell, 
kuris buvo kartu su Eugene V. 
Debs’u nuteistas kalėti; James 
Oneal, buvęs artimas Debs’o 
draugas; John Pahžher, buvęs 
socialistų kandidatas į Michiga- 
no gubernatorius; Algernon 
Lee, Rand School prezidentas; 
William M. Reivo, žymus suo
mių socialistas, kuris buvo per
eitojo karo metu nubaustas ka
lėjimu. Savo pareiškime šitie 
asmens sako:

“Mes priešinomės Ameri
kos dalyvavimui pereitame 
kare. Mes buvome pašalinti 
iš valdinių vietų, nubausti 
arba įkalinti, kadangi mes 
smerkėme tą karą, kaipo im
perialistinę kovą. Tačiau mes 
matome, kad šiandien Ame
rikai gręsia pasaulinė nacių 
kontr-revoliucija, kuri kėsi
nasi sunaikinti demokratines 
įstaigas šioje šalyje taip pat, 
kaip ir kitose pasaulio daly
se.

“Šis karas yra ne toks, 
kaip buvusieji pirmiau, ka
dangi nacizmas ir jo talki
ninkai, fašizmas ir komuniz
mas, siekia išplėsti savo val
dymo sistemą visame pasau
ly je„ Pasibaisėtinoji nacių ka
ro mašina yra piktos kontr- 
revoliucijos avangardas, ir 
jai turi būt padarytas galas, 
kad Amerikos žmonės galėtų 
darbuotis toliau savo gerovės 
ir laisvės užtikrinimui.

“Vietoje pacifizmo, mes 
šiandien turime blaivai žiū
rėti į gyvenimo tikrovę, kad 
galėtume išgelbėti tai, kas 
mums yra bčangu, ir Ameri
ka turi būt pasiryžusi viso
mis pajėgomis prisidėti prie 
to, kad hitlerizmas butų su
muštas dabar.“

MASKVOS BAIMĖ

Šių metų birželio mėn. laido
je “Soviet Russia Today“ šitaip 
komentuoja Anglijos premjero 
kalbą pasakytą per radiją:

“Churchill gramozdiškai 
pakišo mintį Hitleriui, kad 
Ukraina butų puiki vieta pa-* 
vasario žygiams. Tokiu budu 

I buvo paruoštas kalias p. Hes-

s’ui, kaip tam garsiajam tai
kos balandžiui, skristi (į Ško
tiją) pasišnekėti.“
Churchill, žinoma, nedavė 

Hitleriui patarimo eiti į Ukrai
ną, bet jis įspėjo Maskvą, kad 
Hitleris gali tokį žygį padaryti. 
Ar bolševikai yra jau taip tikri, 
kad Hitleris jo nedarys?

Pastaruoju laiku laikraščiai 
yra pilni žinių apie nacių armi
jos koncentravimą prie SSSR 
sienos, ir Ukraina tose žiniose 
yra minima nuolatos. Matyt, 
Britanijos premjeras buvo ką 
nors patyręs apie Hitlerio pla
nus.

Bet Stalinas bijo, kad Angli
ja sukurs lys prieš jį nacius — 
ir todėl jisai kiek galėdamas 
remia nacius prieš Angliją.

Maskva vargiai gali didžiuo
tis tuo, kad jos politikos pa-* Į ( t ( ' » grindas yča baime.

MAJ. Slj,VERSKIS KRITI
KUOJA AVIACIJOS 

, VIRŠININKUS 
I f f.

4 ( • .Žinomas aviacijos inžinierius, 
maj. Alexahder P. de Seversky 
vėl parašė įdomų straipsnį žur
nalui “The American Mercury“. 
Jisai kritikuoja Amerikos karo 
aviaciją, kuri esanti labai atsi
likusi, palyginus su Anglijos ar
ba Vokietijos aviacija.

1

Severskis nurodo, kad Ame
rikos karo lėktuvai dar ir šian
dien yra daromi pagal senuo
sius modelius, kurie savo grei
čiu, apsiginklavimu ir kitais at
žvilgiais yra prastesni už nau
jausius Europos lėktuvus. Dau
gelis lėktuvų, kurie buvo pasių
sti pernai į Angliją, visai nėra 
vartojami mūšiams ore. Dėl ši
to Amerikos aviacijos atsiliki
mo maj. Severskis kaltina ka
riuomenės ir laivyno viršinin
kus, kurie kontroliuoja Ameri
kos oro laivyną. Severskis ma
no, kad oro laivynas turi būt 
visai atskira ginkluotų jėgų ša
ka su savoj atskira vyriausybe.

• J

“Tikroji Oro Jėga“, rašo 
maj. Seyerskis, “turi veikti 
savo srityje — ‘oro okeane’, 
kuriuo yra apsuptas žemės 
rutulys. Tai yra vieningas Ir 
neperskiriamas elementas, 
kuriam reikia ir vieningos 
nesuskaldytos oro vadovybės. 
Pirma negu mes galėsime pa
siekti juį-ų laisvę, naujose šių 
dienų aplinkybėse, mes turi
me pasiekti padangių laisvę; 
o šiam tikslui mums reikia 
atskiros įstaigos, išimtinai 
atsidavusios savo darbui. Pa-, 
skirstę aviaciją į dvi nesu
jungtas dalis, kariuomenės 
aviaciją ir laivyno aviaciją, 
kaip kad yra padaryta dabar, 
mes galime susilaukti katas
trofos. Tokia tvarka priešta
rauja pirmiesiems karo mok
slo principams.“

i
Prieš keletą metų jau buvo 

kilę balsų Amerikoje, kad karo 
aviacija privalo būti atskirta 
nuo armijos ir laivyno. Bet ka
rininkas, kuris garsiausiai to 
reikalavo, generolas William 
Mitchell, buvo už tai nubaustas.

St. Miščikas-žiemys.

Stalinas Užsimovė Cilinderį
(Tęsinys)

Ar jis toks bus ar ne, nesvar
bu, bet reikia tai skelbti ir nu
duoti, kad taip daroma, tai 
vykdoma ir tai bus įvykdyta 
pasaulį užkariavus arba priver
tus tuos, kurie su jais šiandien 
nenori taikytis, susitaikyti.

Bet panašius obalsius skelbia 
Rusija.

Rusija jau seniai šitaip mui
lina akis ir jei ja netiki, visgi 
daug mažiau tikės Vokietija ir 
visuomet bus bereikalingai 
konkurentas agitacijoje.

Ir todėl, pirm negu pereiti 
prie naujų obalsių skelbimo, 
reikia šį konkurentą panaikinti 
ir vėliau paskelbti visam pasau
liui, jog ot, mes tai tikrai tą 
socialę lygybę vykdysime ne tik 
pas mus, bet ir visame pasau
lyje.

Reiškia, abejų tikslai sutam
pa viename — pulti ir panai
kinti Rusiją tiek kariniu atžvil
giu, tiek pat, kad vieni galėtų 
melais apie socialės santvarkos 
pakeitimus vilioti pasaulį.

Rusiją užkariavus bus gali
ma skelbti pasauliui, jog jie 
geresni bus komunizmo vyk- 
dintojai, negu Stalinas ar ką 
nors kita sugalvos, kas gali pa
vilioti darbininkus.

Bet tuo pat kartu ir kitas 
klausimas kyla: nacistai linkę 
reformas daryti pas save dabar, 
dar prieš Rusijos puolimą, gi 
kariškiai tam priešinasi. Dėl to 
nemaža vaidų tarp jų ir bent 
tuo norėčiau aiškinti Hesso pa
bėgimą.

Mat kai kas linkęs pripažinti, 
jog 
dar
luo pat išsigelbėti nuo kito to
kio 
kuris artinasi iš Rusijos, kiti, 
jog reikia mėginti dar vieną 
avantiūrą ir pulti Rusiją, o ten 
pažiūrės.

Tokia, girdi, padėtis Vokieti
joje.

atmesti, nes vokie- 
naudos bebūtų, jei 
jų sąjungininkais 
kaip lygiai pačiai 

tai žadėtų

karas pralaimėtas ir kol 
stiprus, reikia taikintis ir

payojaus, kaip hitlerizmas,

VIII.
Jei ji netokia, visgi panaši li

tai verčia šiandien Rusija rim
tai susirūpinti savo rubežių 
saugumu, nes dar prieš šį kon
fliktą buvo planas, jog jeigu 
nesisektų Europoje vokiečiams 
kariauti, geriausia su Japonija 
susijungti per Rusiją, negu per 
Artymuosfus Rytus, kas daug 
kainuos ir pašonėje bus didelė 
valstybė — Rusija, nors kari
niai ir silpna.

Bet bendrai, Vokietijoje ma
tyti smarkiai kalbama apie Ru
siją ir Rusija šiandien susirū
pinusi ir Stalinas, numatyda
mas, jog galas artimas vie
niems ai’ kitiems nori suvaidin-
ti paskutinį aktą.

Tuo gal pateisinama ir Rusi
jos nepaprastas pataikavimas 
Vokietijai dabartiniu laiku, 
kuomet visgi jos bijo ir tuo no
ri tur būt, laimėti laiko ir gal 
duoti suprasti Vokietijai, kad 
Rusija, laikui bėgant gali lais
vu noru pasiduoti Vokietijai į- 
eidama į jos orbitą, nors var
gu tuo patikės vokiečiai.

Kaip bebūtų, šiandien Rusi
jos ir Stalino padėtis daugiau 
negu bloga ir kas svarbiausia, 
negali tiek susitarti su Hitleriu, 
kad jį paliktų bent su jo ban
da, kaip Quislingą Norvegijoje.

Tuo nenoriu pasakyti, kad 
karas su Rusija vokiečiams la
bai artimas, bet jis neišvengia
mas ir tikiu, kad jis kils anks
čiau, negu Vokietija sugrius, o 
tai tik į naudą bus, nes susipe
šę tarp savęs diktatoriai abudu 
galą gaus. Jiems galą gavus, 
tautos susitars tarp savęs ir iš
silaisvins iš visų globėjų.

Daug svarbesnis klausimas ir 
gana plačiai komentuojamas 
pasaulyje, ar kartais negali ni
šai susidėti su vokiečiais maty
dami kad kito kelio nėra iš
vengti karo prieš vokiečius?

Galimybė labai galima.

Stalino politikos pradžia užsi
dėjus ministerio cilinderį lyg ir 
rodytų tai, tuo labiau, kad ru
sai pradėjo koncentruoti daug 
kariuomenės Persijos (Irano) 
pasienyje.

Bet man rodos, jog šią gali
mybę reikia 
čiams maža 
rusai virstų 
šiame kare,
Rusijos smetonėlei 
vien galą.

Vokiečiams daug patogiau tu-1 
rėti rusus kaip priešus negu * 
kaip draugus daug artimesnius, 
negu šiandien.

Rusijai galėtų pasikartoti 
tuomet daug greičiau 1917 me
tai, negu kariaujant prieš vo
kiečius.

Raudonojoje armijoje seniai 
skiepijama mintis, jog teks ka
riauti su vokiečiais, gi iš karto 
pereiti į ginklo draugus, gal pa
sikartoti Suomijos karo įvykiai.

Reikia atminti, jog šiame ka
re, nuomonė paprasto kareivio 
sveria daugiau, negu praėjusia
me kare ir norint keisti link
mę, reikia paruošti psichologi
niai kareivius ir visą visuome
nę, gi to rusai neįstengs pada
ryt taip greitai, nors Stalinas, 
ieškodamas išeities tai ir mė
gintų vykdinti.

Daugių daugiausia galima I 
laukti šiek tiek didesnio ben
dradarbiavimo, kokį matėme 
vakariniame Rusijos pasienyje, 
toks pat bendradarbiavimas ga
limas artimuose rytuose, prie 
Persijos ar Turkijos sienos, bet 
ir tai, sunku tikėti, kad rusai 
drįstų turkus pulti anksčiau, 
negu vokiečiai, jie gali paimti 
tik Persiją. Susiliejimo tarp 
Rusijos ir Vokietijos negali bū
ti, jie gali vienas kitą tik pra
ryti ir praryjimo didžiaYisiašįi 
žiotis kol kas turi Vokietija.

Karinis sluogsnis Vokietijoje 
gan tvirtas ir jis gali padiktuo
ti Hitleriui įsakymą pulti Rusi
ją ir nedaryti gilesnių reformų 
kol kas savo viduje. Gi Vokie
tija, šiaip ar taip eina prie ban
kroto ir turi ieškoti išeities ne 
šiaip sau kraštų užėmimu, bei 
maisto ir žaliavos ieškojimu. 
Kur jie daugiausia ras ir dargi 
lengviausia, jei ne Rusijoje?

Lįsti į Afriką, reiškia veltui 
naudoti jėgas ir iššaukti ameri
kiečius atvirau karau.

Jei vokiečiai dar šiandien ne
puls Rusijos, tai vien todėl, kad 
norės bent turėti visas Vidur
žemio pakrantes, kad anglai 
visgi negalėtų padėti Turkijai, 
nors ir tai reikia abejoti.

Vokiečiai visgi turi savo jė
gas labai ir labai taupyti, kad
juos neparblokštų, gi susikirtus 
su Turkija teks kariauti su ang
lais, ir prieš akis dar vis pasi
liks Rusija.

Svarbiausia, reikia patenkin
ti vidaus reikalavimus, o jie di
deli ir juos patenkinti gali ne 
sutartimis su Vichy ar kuo ki
tu, bet gavę aruodus ir kasyk
las.

Kitas, svarbus klausimas, Ru
sijos karinis pajėgumas. Apie 
jį mes turime mažiausiai žinių, 
bet kiek turime galime spręsti, 
jog Stalinui niaujantis cilinde
rį jo mestas žodis, jog kariuo
menė perginkluota ir geriau pa
ruošta, yra vien žodžiai. Prieš 
Staliną kalbėjo vos tik dviem 
savaitėm anksčiau partijos kon
grese Timošenko ir pasakė aiš
kiai, kad kariuomenė dar nėra 
pakankamai paruošta, jai rei
kalinga vokiška disciplina ir 
angliškas apginklavimas.

To nepasiekiama į dvi savai
tes, dargi du mėnesiu. Tuo gali 
patikėti tik žmonės nieko nenu
simaną apie kariuomenę.

Kariuomenė paruošti reikia 
laiko, daug laiko ir dar dau
giau darbo.

Kiek aš žinau, Rusijos pėsti
ninkų dalys dargi nesupažin-

Raportuoja Prezi
dentui.

NAUJIENU-ACME Telephoto
Phillip AVilliams, .1. V. 

vice-konsulas Bio de Janci- 
ro, Brazilijoje, lipa iš Kli- 
perio Miami aerodrome- .Jis 
atskrido iš Brazilijos ir vy
ksta į Washingloną perduo
ti Prezidentui oficialų ra
portą apie Amerikos laivo 
Robin Moor paskandinimą 
Pietiniame Atlantike.

dintos su lengvaisiais kulko
svaidžiais, kas jau šiandien pės
tininkui privaloma, kaip šautu
vas.

Technikos dalys menkos, 
menkos ne tik kadrų paruoši
mu, bet dargi jų techniniu ap
rūpinimu. Tankai, sunkioji ar
tilerija neturi pakankamai at
sarginių dalių, neturi dargi il
gesniam karui šovinių.

Kareivio dvasia ne iš puikių
jų, nes socialė nelygybė, prie
spauda, tautinis pavergimas, 
biurokratijos augimas, masių 
spaudimas tiek ckondininiai, 
licV dvasiniai nežada karinės 
dvasios kariuomenei.

Aišku, vokiečiams pradėjus 
kariauti ne lengvai eisis, bet jei 
tikėti vokiečių karininkija ir jai 
artimais sluogsniais, vokiečiai 
galį prieiti Kaukazą per 45 die
nas, gi vėliau lauksią vidujinės 
suirutės pačioje Rusijoje, kas 
ją galutinai paguldys.

Vokiečiai Rusijoje turi ne tik 
stiprią penktą koloną, bet gali 
naudotis taip pat tautiniu judė
jimu, kuris ten nuolatos stip
rėja, stiprėjant didžiarusiškai 
politikai.

Stalinas žino kas jį laukia ir 
todėl nutarė nuo scenos pasi
traukti didesniu cinu, negu 
Makiavclis iš Bordžių rūmų...

Bet jį laukia tas pats likimas, 
tas pats prakeiksmas, kurį su
laukė jo pirmtakunai.

(GALAS)

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
Kad pačios Naujienos 
,im nauding'os.

! INSURANCE |
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMU NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ Ir namų savi

ninkų, kartoje randasi ta
vernai nuo Public Liabl- 
11 ties.

NAUJIENŲ
Raštinėje per

A. RYPKEVICIŲ
1739 S. Halsted St

Raštinė atdara kas vakaras 
iki 8 vai. Sekmadieniais — 
nuo 9 ryto iki 1 vaL popiet
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Bankininkas Vudas nėra- simėto. Ponas Bengai, tamsta 
miai vaikščiojo po savo kabi-’šiąnakt saugosi bankų, nes aš 
netą. Melsvi cigaro dūmai su-j vyksiu į balių pas viceguberna-' 
kosi palubėje. Dar porų kartų torių. Tamstai bus duota de- 
apėjo aplink stalų ir spyrė ko- šimt policininkų. Tiesa, man 
ja į kėdę. Neramiai atsisėdo.

— Kiaulystė, — sušvokštė.
Jo rankos drebėjo. Pirštai 

neramiai spaudė skambutį. 
Pro atdaras duris įėjo jaunas, 
džentelmeniškos išvaizdos an
glas — Bombėjaus bankininko 
Marko Vudo asmeninis sekre
torius.

— Kiaulystė....— dar kar
tų sušvokštė Vudas ir padavė J revolverį ir šoko prie lango, 
sekretoriui laiškų. Šis ramiai 
išėmė jį iš voko ir pusbalsiu 
pradėjo skaityti:

“Mielas pone, esu reikalin
gas piniginės paramos. Prašy
čiau pasiųsti pąsiuntinį į Kinie
čių kvartalų su 10,000 dolerių. 
Ten jis turi manęs laukti. Pi-

šio laiško rašy 
kažkų. Kur

ką padėjau

jis,

ant

so-

pasirodė, kad 
sena panaši j 
Bengai?

—Aš jį tik 
stalo.

Nėra. Kur jis dingo? Iš 
do pusės buvo atdaras langas, 
o iš ten girdėjosi velniškas juo
kas. Ant lango gulėjo naujas 
raštelis. Bankininkas išsitraukė

Krūmuose šmektšelėjo. Šūviai 
... Vėl velniškas juokas ir vis
kas nutilo. Gatvėj girdėjosi in
dų dvasininkų balsai.

“Mielasai pasiskubinki!. Aš 
nerimauju. Meskit kvailus gin
čus. Bombėjaus vagis”.

NAUJIENOS, Chicago, III.

AMERIKOS DIDŽIAUSIAS KELEIVINIS GARLAIVIS DABAR KARIAMS

įiį'sŠŠįįįjžŠJ

įįjSgį: •x«:
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NAUJIENŲ-ACM E Tftlephftio
Pernai pabaigtas štatyti didžiausias Amerikos keleivinis garlaivis. S. S- America, išplaukia iš New- 

port Nc,ws, Va. nenurodyton. destinacijon. šis laivas dabar perimtas karo departamento žinion ir bus nau
dojamas -kareivių vežimui. Jis tapo perdėm pilkai nudažytas ir perkrikštintas į S. S. West Point?

■
»»

•I lifei |

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

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

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

Remkite Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.—WHOLESALE

4707 S. Halsted St.
Tel. Foulevard 0014

■i
M

to nepadarysite, tai šiandien aš 
apsilankysiu Jusij banke ir mi
nėtų sumų atsiimsiu. Laiškų 
gavęs tuojau sunaikink, nes ...

Bombėjaus vagis”
Sekretorius Bengas vėl su to

kiu pačiu ramumu sulankstė 
laiškų.

—Bombėjaus vagis... Tai 
liūdna.

—Ką!?!
Jis ne tokius apiplėšimus pa

darė, o vis tiek jo niekas 
gavo. Tai didžiausias

gyvenime sutikti. Taip,

nesu- 
vagis 
teko

pone 
nusi-

leisti.
—Kų ... nusileisti.

nių! Pas mane pinigai irgi ne-
vėl-

PASKOLA-™'--'-' I H U11U L FĮ išmokėjimais 
nuo 3 iki 20 metų.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO
Mokame 3J4% Dividendų 

2202 W. Cermak Rd. Gana! 8887 
Ben. J Kazanauskas, Sec.

Tvmss $1,000,000.00

Šilta Bombėjaus naktis. Gatvė
se fakyrai rijo ugnį, kai kur 
šūkalojo išeinu iš kavinių gir
ti europiečiai. Vudo banke bu
di Bengas ir dešimt anglų poli
cininkų. Penki budi lauke, 
penki įvairiuose kambariuose, 
o pats Bengas sėdi su revolve
riu prie banko seifo. Minutės 
slenka mėnesiais. Mažoji laik
rodžio rodyklė ženiga vienuo
liktom Po truputį mažėja gat
vėse indų gargaliavimai ir gir
tų europiečių balsai. Laikas, 
slenka ... Bet jis Bengui atro
do labai ilgas.

Staiga kažkur trakštelėjo. 
Bengas kelia revolverį. Tačiau 
ranka radosi sunki... Galvoje 
sukasi. Miegas apima visus 
smegenis. Bengas griūva ant 
kėdės.

Lauke, aplink bankų, vaikš
čioja policininkai. Keli smū
giai. Šie parvirsta, o po ke
lių minučių miega. Aplink 
siaučia miegas, tuo laiku pa
slaptingi žmonės šeimininkau
ja banke. Tyla. Tik retkarčiais 
prašvilpa koks automobilis.

Už stalo stovi Bengas. Plau
kai susitaršę, keistai atrodo.

—Ponė, aš gavau gerų dožų

kai. Dar ir dabar visas kamba
rys juo persisunkęs. Visa lai
mė, kad aš liepiau kasininkui 
užregistruoti seife esančių 
banknotų numerius. Tas kiek 
palengvins nusikaltėlio ieško
jimų. Prašau.

Bankininkas permeta akimis 
■sąrašų.

—Kvailystė ... Bengai, jeigu 
Jus nesuseksi t Bombėjaus va
gies per vienų dienų—nustosi! 
pas mane tarnybos.

—Klausau!

Vudas sėdi paniuręs. Ant 
■stalo vėl raštelis. Šį kartų tik:

“Ačiū. Bombėjaus vagis.”

Pas maharadžą Fevį šian
dien susirinko keletas Bombė
jaus įžymesnių žmonių. Čia 
yra ir vicegubernatorius, ir 
bankininkas Vudas. šie rinkda
vosi kas antrą dieną pas ma
haradžą. Lošdavo kortomis iš 
pinigij ir gerdavo visky. Šian
dien jie buvo tik tryse. Loši
mas kaskart azartėjo/ darėsi 
nemažos sumos, šiandien ma
haradžai ypač nesisekė. Beveik 
visus pinigus sugriebė banki
ninkas. Retkarčiais pertraukda
vo lošę ir gerdavo šaltus gė- 
rimus. Juos paduodavo čia pat 
stovį vergai. Vakaras bėgo. 
Bankininkas buvo išlošęs apie 
6,000 dolerių.

Vėlu. Visi atsisveikino ir su 
automobiliais išvyko

Grįžo durininkas. Dar kartą 
linktelėjo.

—Prašau.
Bankininkas su keturiais po

licininkais žengė į rumus. Per
ėję keletą karidorių, įėjo į ry
tietišką salę. Ten, gale, po pal
mių dekoracijomis stovėjo ma
haradža. Baųkininkas ir po
licininkai išsitraukė' revolve
rius.

—Pasiduok, Bombėjaus va
gie!

Pasigirdo tas pats velniškas 
juokas. Tas pats, kaip ir tada 
sode. Maharadža pranyko už 
palmių kolonų. Bankininkas 
šoko pirmyn. Deja, visur sie
nos. Durys neatsidarė. Netru
kus pasigirdo užimąs. SienOsc 
padarytos skylės. Maharadža 
pasakojo, kad tai ventiliato
riai. Dabar iš jų veržėsi van
duo. Vanduo pildė visą salę.

Įvairios pasaulinės žinios

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

PEOPLES 
Hardware & Paint ’ Co 

1901 VVEST 47th STREET 
Tel. LAFayette 4139

— Mussolini “įšaldė” Ameri
kos turtus Italijoj. Daugelis 
amerikiečių negalėjo, atsiimti iš 
bankų pragyvenimui reikalingų 
sumų.

— Abisinijoj britai paėmė 
nelaisvėn 2000 italų ir genero
lą. Pralormo, kuriam buvo pa
vesta ginti Soddu apylinkes.

— Britų aviacija vėl stipriai 
bombardavo karo pramonės sri
tį ir sukėlė didelius gaisrus Ko 
elne ir Hanovery.

— Nacių jurininkas Theodoi 
M^rųuinie, kuris pasikasęs pa
bėgo. iš koncentracijos stovyk
los, tapo pagautas prie Meksi
kos sienos.

—Baltimorėj išbandytas nau
jas bombanešys, kuris skaito
mas greičiausiu pasaulyj. J j 
planavo britų iię Amerikos ka-

ro inžinieriai.
■— Kongreso nariai priešina 

si įstatymui, kuris sumažina 
karo tarnybon šaukiamų vyrų 
amžių nuo 35 iki 27 metu.

— Prezidentas Rooseveltas. 
įsake karo prrmonėn priimti 
juodukus lygiai, kaip ir baltos 
rasės žmones. Kai kurie savi 
.linkai nenori priimti juodukų.

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Pcrkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. 
Vežam j farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatėm an
glis į visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
Šaukit Tel. VICTORY 0066 ’

DANTŲ PLOKŠTELES
APSKAIČIAVIMAS $0.00 ir 
DYKAI ......................... © aukš.
Dantų plokšteles dirbame tik pa
gal užsakymą ir pagal antspau
das gautas iš laisniuotų Dentistų. 
Patąisymas $1.00. Senos plokš
telės padaromos $5.00 Ir 
kaip naujos ....... ** aukš.

PAETOW DENTAL IAB.
5046 SO. ASHLAND AVĖ.

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis u ž 1 » i- 
domia ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

ą

Bengas vaikščiojo po kie 
mų kai 
vienas 
žmogus patrink ė didelę svir
tį gale namo. Kilo užimąs ir 
žmonių šauksmai. Bengas, šoko 
pirmyn, indietiškai apsivilkęs 
žmogus lailęė .rankoj revolve
rį. Vienas, dų, šūviai —- nepa
taikė. Bengas spyrė jam į pil
vų ir pats šovė. Kai šis sukniu
bo, Bengas svirtį atitraukė at
gal. Bankininkas ir policinin
kai buvo išgelbėti. Dabar visi 
jie stovėjo kieme prie nušau
tojo. Kas čia? Bengas atiden
gė juosvų kaukę. Tai buvo ma
haradža. Miręs žiauriai šypso
josi.

—Taip žuvo garsusis Bom
bėjaus vagis...

—Bengai, nuo, šiol jus gau-

stąiga pamatė, kad 
indiėtįškas apsivilkęs

MAS’® WIN1)OW SHADE CO.
8. J. Voncfrak Tel. Latayette 4560

bangam Uždangalus Padarom ant Užsakymo 
FyRANKOM LAZDAS .. MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS. NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLIND8 

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.) arcus*

namo

>9.75

negalais poHcistai

Lkur seife 
Jų vakar 
musų su-

Automobiliai grįžo atgal.
Garsusis vagis jau ncbesiau- 

tč.

šis šuo r eras advokatas
Taupykite 
ėjus, nereikėtų dejuoti.

policistai prabildavo, 
imdavo urzgėti ii

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

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

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
.8a les Tax ekstra.

BLACK BAND LUMP

LIETUVIŠKI RADIO PROGRAMAI
— Iš Stoties —

1240 Kilocycles
KAS PENKIOS MINUTĖS PADUODAMAS TIKRAS LAI

KAS IR TEMPERATŪRA • MUZIKA • DRAMA 
JUOKAI ♦ PRANEŠIMAI * IR T. T.

7:00—7:45 VAL. RYTE

—Ponas Vude, iš 
šie pinigai atsirado, 
čia nebuvo. Juk tai 
numeruoti banknuotai. Iš kur 
jie?

Bankininkas staiga susirau
kė. Ką? Juk šiuos pinigus jis 
vakar išlošė iš maharadžos. 
Maharadža vagis? Ne. Tas ne
įtikėtina.

—Aš netikiu, kad mahara
dža ... Bengai, aš juos išlošiau 
iš maharadžos. Bet jis... Ar 
gali jis būti vagis? Ne!

—pone, gal jus žinote kieno 
šitas safiro žiedas?

Bengas rankose laikė mili
joninės vertes safyro žiedų. Jį 
jis rado lauke. Jis gulėjo prie 
pat užmigdyto policininko.

—Hm ,.. Tokį žiedų maha
radža nešiojo. Jis dar užvakar 
skundėsi, kad pametęs brangų 
žiedų, kilusi iš Gal-Abbi. Ant 
vienos jo pusės turi būti keli 
ženklai, kuriuos aš gerai pažį
stu, nes maharadža jį visada 
gyrė ir rodė. Parodyk. Jei žen
klų nėra — mes jo apkalinti 
negalim.

Bengas pavartė. Žiede ara
biškai buvo įrašyta: “Saugok! 
Mirtis kiekviename žingsny
je...”

—Taip ... Neįtikėtina, bet...
Bankininkas Vudas, Bengas 

ir keli policininkai jau ūžia 
Bombėjaus gatvėmis. Mahara
džos rūmai apie dvyliką kilo
metrų už miesto. Dvi auto ma
šinos dūzgia keliu. Netrukus 
jos sustojo prie maharadžos 
rūmų* Durininkas, ramiai nu
silenkęs, nuėjo pranešti ponui.

—Bengai, ir dar vienas 
Pasiliki! čia, o mes eisim.

Gal Žinojo Su Kuo 
Reikalą Turi...

Prie Montrose ir Kimball po
licija atrado, beklaidžiojantį a 
metų berniukų Robeyt Olson 
Su juo buvo airdale veislės šuo 
Policistai bandė, berniuko kląu 
sinėti kodėl jis ne namie, bet 
šuo nedavė jam progos išsižio 
ti. Kaį tik 
šuo tuoj 
kaukti.

Vargais
nusivežė berniukų ir šunį į nuo^ 
vadų, bet ir ten šuo rodė dan
tis su kiekvienu poiieistų klau
simu berniukui.

Nepasekmingai berniukų ka 
mantinė jant, ir jo advokatui-t- 
šuniuiy .neduodant jam kalbėti, 
suskambėjo nuovadoje telefo
nas.. Viena tylrs. Helen Olson, 
3258 N. Clark, klausė ar nema* 
te. jos sunaus su dideliu šuniu?

Po-licįstai berniukų nuvežė 
namo* bet taip ir nepatyrė ko
dėl šuo jiems rodė tokių didelę 
neapykantą, .

PRADĖK TAUPYTI
ŠIANDIE

RYTINĖ RADIO 
VALANDA 

— iš stoties —

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

iki 9:13 vai. ryto.
Subatnmis nuo 8:30 iki 9:15 

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7 :U0 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

A teičiai Už tikrinti!
SfSSJWJWJVJWWJ

dabar, kad, bedarbei už- 
Taupykilc 

taigoje, kaip UNIVERSAL 
SAVINGS and LOAN ASSOCIATION.

MADŲ

Pasidėti* arba atsiimti pinigus galima 
Bile kada, nes ofisas kasdien atdaras 
nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeš
tadieniais iki 6 vai. vakaro.

Čia jūsų indėliai 
nuošimčio. Yra apdrausti iki $5,000 
per Federal Savings and Loand Insu
rance Corporation, Washington, D. C.

OK OF PRTTERRS

Universal Savings
AND LOAN ASSOCIATIONk

1739 , SO. HALSTED STREET
WIW»W,»IRMWI

KAINA 15 CENTŲ 
lik kų gavome naujų madų 
knygų, kurių galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:
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Illinois^Indiana•”MichLigan-Wisconsin Žinios !*v>^>

X

Ragina Gubernato
rių Vetuoti Ateivių 
Įstatymus

Labai daug opozicijos

Illinois legislatura neseniai 
priėmė eilę įstatymų, kurie su 
varžo ateivius, ypač profesiona 
lūs ir amatininkus. Tai pada
riusi, legislatura nusiplovė ran
kas, ir beveik visi nariai pareiš
kė, kad “jie buvę suvaržymams 
priešingi”.

Dabar įstatymai laukia gu
bernatoriaus Green’o parašo. 
Bet jis, tur būt, jų nepasirašys, 
arba tiesiog vetuos, nes beveik 
nėra mokslo įstaigos, pilietinės 
organizacijos ir net pačių pro 
fesionalų piliečių organizacijos 
Chicagoj, kuri įstatymams pri
tartų. Visi ragina gubernato
rių juos panaikinti.

Įstatymams priešinasi net 
Illinois valstijos karo rezervas.

Siunčia Lietuvį 
į Alaską ,

CHANUTE FIELD, III. —U. 
S. Karo aviacija išsiuntė į 
Alaską jauną Bridgeporto lie
tuvį Charles V. Rupšį, 3157 
South Emerald avenue. Jisai 
buvo priskirtas prie 23-čios 
aviacijos bazių grupės.

Ikišiol buvo lavinamas Cha- 
nute karo aviacijos stotyje, 
kuri randasi prie Rantoul, III.

West Frankfort 
Turės Užtektinai 
Vandens

WEST FRANKFORT, III.— 
Šis miestas dabar turės užtek
tinai vandens, nereikės rūpin
tis apie trukumą. Miestas už
baigė vesti atsarginius van
dens vamzdžius iš Lake Mo
šos ežero, prie Bentono, į savo 
vandens filtravimo stotį.

J. v. PALIEPĖ UŽDARYTI NACIŲ KONSULATUS Grasina Streiku ‘Vystyklų

Du Žuvo Po 
Traukiniu

WOODSTOCK, III. — Prie 
Hanaford gatvės kryžkelio, 
Northvvestern keleivinis trau-' 
kinys sudaužė automobilį ir 
užmušė jame važiavusius Art-’ 
Inir Bigelow ir jo žmoną. Abu 
buvo Woodstocko gyventojai.

Paskelbė 20% Bonu- 
są Darbininkams

VALPARAISO, Ind. — Mc- 
Gili elektros produktų dirbtu
vė paskelbė, kad 600 darbi
ninkų išmokės 20% boirusą, 
siekiantį $200,000. Tai yra 20 
nuoš. algų, kurias darbininkai 
gavo pereitais metais.

NATJJIENŲ-ACME Telenhoto
Žemėlapis parodo kur randasi vokiečių konsulatai Amerikoje. Konsulatai, 

J- V. vyriausybės įsakymu turi užsidaryti iki liepos 10 d., kadangi jų veikla yra 
“nesutinkanti su šios šalies gerove.” Valstybės vice-sekretoriuš Sumner Wclls, 
kuris paskelbė J. V. vyriausybės nuosprendį, pareiškė, kad šis žygis nepaliečia 
J. V. ir Vokietijos diplomatinių santykių, vadinasi, neliečia Nacių ambasados 
Washingtone.

Amun. Dirbtuvėje
EAST ALTON, III. — AFL 

I Chemijos darbininkų unija 
gavo darbininkų autorizaciją 1 

j skelbti streiką Wcstern Cart- 
ridge Co., amunicijos dirbtu
vėje, jeigu kompanija nepri
pažins unijos kolektyvėms de
ryboms.

Ginčas tarp firmos ir unijos 
eina jau kuris laikas.

Nužudė Antrą
Žmonos Vyrą

DIX0N, III.—John P. Suitts< 
vietos ūkininkas, buvo suimtas 
ir apkaltintas žmogaus nužu
dymu- Jisai buk nušovė 26 
metų jolielietį Fred Stanley, 
savo divorsuotos žmonos antrą 
vyrą. Suitts’ai persiskyrė me
tai atgal. Tragedija buk įvyko 
kai Suitts atvažiavo pas buvu
sią žmoną aplankyti savo 3 
metų dukterį.

Krizis”
EVANSTON, Etc., III. — Vi

suose Chicagos priemiesčiuo
se, taipgi pačioje Chicagojc 
vakar iškilo didelis “vystyklų” 
krizis. Keli tūkstančiai motinų 
ima vystyklus savo kūdikiams 
iš Wee Folks Diaper and 
Laundry Service, kuri specia
lizuojasi tame biznyje.

Bet vakar vystyklai nebuvo 
prįstatyti. Motinos susirūpino, 
ėmė šaukti firmą ir klausti 
kame dalykas. Pasirodė, kad 
sustreikavo firmos šoferiai ir 
tol žada streikuoti, kol algos 
nebus pakeltos.

Vaikai, kaip atrodo, turės 
apseiti be vystyklų...

ZZZZZZZZZ^^

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3bf)n įf, <£utieiUis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

Mergaites Pristatė 
Prie Ūkio Darbų >

GENEVA, III. — Geneva pa
taisos namų mergaitės dabar 
turi atlikti įvairius darbus įs
taigos ūkyje. Du vyrai, kurie 
ikišiol ūkį prižiūrėjo, nuėjo 
dirbti amunicijos pramonėj.

Didžiuma mergaičių patai
sos namuose yra chicagietės.

MADOS

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

Su POVILU SALTIMIERU

DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Tel. YARDS 1741-1742 

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

Telefonas LAFAYETTE 0727
V _ 1 KOPLYČIOS VISOSE 

CHICAGOS DALYSE

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI

-f

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHUIItlIlHIIIIIIIIII

Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

v
P. J. RIDIKAS

3354 So. Halsted Street 710 West 18th St.
Telefonas YARDS 1419.

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

4 S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

YARds 1138
VARds 1139

LACHAWICZ IR SŪNŪS
2314 West 23rd Place Phone CANal .2515
SKYRIUS: 42-44 Kast l#8th Street Tel Pullman 127»

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

No. 4609—Sportiška suknelė. Su
kirptos mieros 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan
ku t ę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
valdė ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba' paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted S t., Chicago, III.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

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

J. MULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St^ Chicago, HL 

čia įdedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzdi Nn 

J X

Mieros - - -.... ... - per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas Ir valstija)

Traukinys Užmušė 
Dvi Moteriškes

WEST FRANKFORT, III.— 
Važiuodamos namo automo
bilyj iš bažnyčios, netoli 
Thompsonville po Illinois 
Central traukiniu pakliuvo ir 
žuvo dvi moteriškes, Ada 
Kays, 60 m. a. ir 37 m. Ruby 
Fletcher. 

____j’-cu___ ;
žuvo Anglių 
Kasėjas «•••

PETERSBURG, Imį —Elek
tra nutrenkė 4d metų elektro
mechaniką Ralph Rutledge, 
kuris dirbo Patoka Ayershire 
Colleries anglių kasyklose. /Ji
sai įsipainiojo į “gyvus” elek
tros laidus.

'Paliko žmoną, septynis sū
nūs ir dukterį.

____________________________ f .

Kamantinėja Lietu
vi Dėl Auto.
Nelaimės

CHICAGO IIEIGHTS, III.— 
Pereitą sekmadienį automobi
lis ties 13946 Halsted Street, 
Riverdale, užmušė 49 metų 
Joseph Colinco. Jisai' dirbo 
valgykloje, ties tuo adresu.

Automobilio vairuotojas bu
vo Kazimieras Daukšas, 1320 
Cortland štreet, Chicago 
iHeights. Policija jį kamantinė
ja, bet žada paliuosuoti nuo 
atsakomybes už įvykį.

Downers Grove’ui 
Smarkuoliai 
Nusibodo

DOWNERS~GROVE, III. — 
Šis miestelis yra prie vieške
lio, kuriuo įautomobilistai, 
daugiausiai iš Chicagos ar į 
Chicago, šaudo galvatrūkčiais.

Vietos policija paskelbė, 
kad ateityje baus visus moto
ristus, kurie važiuos per mies
telio ribas 45 mylių greitumu, 
ar greičiau.

Per pereitus metus Dow- 
ners Grove įvyko 163 nelai
mės, 47 žmonės buvo sužeisti, 
o 4 buvo užmušti.

Autorizavo 
Dividendą

WHEATON~IIL~—- Valstijos 
auditorius Lueder autorizavo 
vietinį Gary-Wheaton State 

i baiTką išmokėti 5 nuoš. divi- 
| deridą, siekiantį apie $15,00. 
|Tai dalis pinigų, kurių depo- 
zitoriai atsižadėjo, kad banką' 
palaikyti biznyje. Į

Užmušė 10 Metų 
Berniuką

CARBON, Ind. — Big Four 
traukinys 'užmušė 10 metų 
Robert Martin’ą, kuris bandė 
pereiti skersai bėgės, trauki
nio nepamatęs.

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

Optometricaily Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

?sti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
itikimuose egzaminavimas daromas 
iu elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
i mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. į ./ 

VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vak.
Nedėlioj pagal sutartį.

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis
Ištaiso.'

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 S. Wcstern Avė.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

D r a u gijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽTS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

^oredomis ir Nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

DR.Ar.TENKTNr
(Lietuvis)___

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street

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

Ofiso Tel. VTRglnia 0036
Rezidencijos Telefonas:

BEVERLY 8244
Jeigu neatsilienia, 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.

Dr. F. Pulsuoki LeVan
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandom kasdien 2-4 ir 6-8 vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen. Hemlock 6699

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

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

Telefonas SEELEY 7.330
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. MARGERTS
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI
DR HERZMAN

TŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

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

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’F
DENTISTAS

4645 So. Ashland A ve.
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZTTRRTCK’AS

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

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

Tel. HYDE PARK 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterą ir Vaiką Ligą Gydytoja 
Dabar priiminės ligonius namuose 

S733 S. Crandon Avė.
Vizitai sulig sutarties 

(išskiriant trečiadienius ir Šešta.)

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0OT4

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St.
Kamb. 1431-1434-Tel.zCentrai 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

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
TeL CALmnet 6877

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

Room 2014 Tel. STAto 7572 
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ••yto.

3149 SO. HALSTED STREET 
TeL VlCteiy
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Diena Iš Dienos
Petras Radovich
Sunkiai Serga
Guli apskričio ligoninėje; ieško 

giminių •

Cook apskričio ligoninėje gu
li sunkiai susirgęs chicagietis 
Petras Radowich’ius, paeinąs iš 
Kaltinėnų parapijos.

Ligoninė ir ligohio draugai 
paieško jo giminių. Jis sakė tu
rįs 2 brolius ir pusseserę, gy
venančius Brldgeporte.

Jie patys ar žinantieji pra
šomi atsišaukti pas p. Cukur, 
732 Cermak Road. (Sp.)

A. f A.
JONAS SAKALAS

Gyv. 1500 So. 48th Ct., Cicero
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 17 d., 10:00 vai. ryto, 
1941 m., sulaukęs 49 metų
amžiaus, gimęs Lietuvoje, Su
valkų gub., Vilkaviškio ap
skrity, Bartininkų parap.

Amerikoj išgyveno 27 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Eleną, po tėvais Tui- 
nyliut£, 3 posūnius, Mykolą, 
Franciškų ir Karolį, ir poduk- 
rę Eleną Juozaičius, 2 brolius, 
Mykolą ir Juozapą (Kanado
je), brolienę Anną Sapockas, 
Detroite, Mich., ir jos šeimy
ną ir kitas gimines, draugus 
ir pažįstamus; Lietuvoje mo
tiną ir 5 seseris.

Priklausė SLA 301 kuopai.
Kūnas pašarvotas A. Pet

kaus koplyčioje, 1410 South 
49th Ct., Cicero. Laidotuvės 
įvyks penktad., birželio 20 d. 
1:30 vai. popiet. Iš koplyčios 
bus nulydėtas į Lietuvių Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Jono Sakalo gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą. Nuliūdę 
liekame: Moteris, Posūniai, 
Podukrė, Broliai ir Giminės.

Laid. Direkt. Antarfafe Petr 
kus, Tel. CICERO 2109.

STEFANIJA
MARCINAUSKAS, 

po tėvais VVrubliauckaitė, 
gyveno 6449 So. Knox Avė., 

Tel. Hemlock 0997.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sėkmad., 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 ių 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. Nubudę liekame: 
Vyras, Dukterys, Broliai, Se
serys, švogeriai, Anūkai, Pus
brolis, Pusseserė ir kiti Gi
minės.

Laid. Direkt.; Antanas Pet
kus, Tel. GROvehiįl 0142.

LOVEIKISSS
Dalis 

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms; Bankietams 

Ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

B R PI Gėlės Mylintiems I i U U su Vestuvėms, Ban- [1M kietams, Laidotu- vėms Papuoši- 
GĖLININKAS 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Robert A. Urlbrandt, 24> su

Rena M. žemaitis, 21
Chester Lipinski, 23, su Ber- 

nice Juška, 18
Alfred Betaut, Ž3, su Genė- 

vieve Gabryniak, 22
Charles J* Matonis, 24, su 

Stephanie M. Ktoptowsky> .24
Alphonse Daunoravičius, 22, 

su Anita Padzunas, 19
Bernard Yellin, 36, su Gilta

Epštein, 27
Frank Ziman, 21, su Violėt 

Chalus, 19

Reikalauja
Perskirų

Angeline E. Brietto nuo Hėri- 
ry J. Briede

GIMIMAI
CHICAGOJE

EENEVICE, Robert, 4826 So. 
Wirichester avehtie, gimė bitž. 
2, tėvai: Walte*r ir Alice.

KUPSTIS, Mary, E., 3034 N. 
Francisco avenue, gimė birže
lio 5, tėvai: Steve ir June.

LUKIS, Margaret, 82’3 West

1 Metų Mirties Sukaktuvės

A. + A.
Aleksandras
MASIONIS

Gyv. 2700 W. Cermak Road
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 18 d., 5:05 ryto, 1940 
m., sulaukęs pusės amžiaus. 
Gimęs Lietuvoj, Vilniaus rėd., 
Nemunaičio parap., Vangelo- 
nių kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Rozaliją, po tėvais Pil- 
veliutę, du sūnūs: Aleksand
rą ir marčią Lorettą ir anūkę 
Joyce, sūnų Antaną, marčią 
Jeannette ir antikę Dorine, 
dukterį Anelę Pady ir žentą 
Adolph, anūką* Charles,* brolį 

•^Ignacą'* ir jb' ŠeimynąWest 
Frankfort, III., pusbrolį Igna
cą ir jo šeimyną, Omaha, 
Neb., švogerką Oną Yokube- 
nas ir šeimyną, Benton, III., 
švogerką Josephine Žitkus ir 
šeimyną, ir daug kitų giminių 
Amerikoj ir Lietuvoj.

Priklausė prie LDS. 129 kp.
Visi giminės, draugai ir pa

žįstami prašomi atsilankyti 
nedėlioję, birželio 22 d., 2 v. 
.popiet į Lietuvių Tautiškas 
kapines, kur įvyks paminklo 
atidarymas.

O tu, mano gyvenimo drau
ge ir vaikų tėve, ilsėkis ra
miai šaltojoj žemelėje. Metai 
laiko praslinko kai negailes
tingoji mirtis išplėšė tave iš 
musų tarpo, nors tu taip no
rėjai būti su mumiš. Dar mu
sų ašaros nenudžiūvo, širdys 
liudėsio pilnos. Tu jau pas 
mus nesugrįš!, bet mes pas 
tave anksčiau ar vėliau atei
sim. Lauk, brangus, musų at
einantį

Pasiliekam nuliūdę: 
Moteris, Sunai, Duktė, 

Broliai ir Giminės.

A. + A.
KAROLIUS KIŠKUNAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birž. 16 d,, 8:35 vai. vak., 
1941 m., sulaukęs 60 m. amž., 
gimęs Lietuvoje, Panevėžio 
apsk., Upytės parap., Stultiš- 
kių kaime.

Amerikoj išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Agotą, po tėvais Se
reikaitę, du sūnūs, Julių it 
Antaną ir marčią Stanislavą, 
dukterį Stanislavą ir žentą 
Kazimierą Jonaitį, 2 brolius; 
Jurgį ir brolienę Elžbietą, 
Juozapą ir brolienę Julijoną, 
seserį Rozaliją ir švogerį Jo
ną Petraitį, 2 pusbrolius Si
moną ir Antaną Bučius, švo- 
gerį Mykolą Sereiką ir jų 
šeimas ir kitus gimines Ame
rikoje. Lietuvoje 2 seseris ir 
kitus gimines.

PtiklaUsė Chicagoš Lietuvių 
draugijai.

Kurias pašarvotas namuose 
3612 So. Emerald Avė.

Laid. įvyks .penkt., birž. 20 
d., 8:30 vai. ryto iŠ namų į 
Šv. Jurgio parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapine?.

Visi A. A. Karoliaus Kišku- 
no giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
žmona, Sųnai, Duktė, Bro

liai, Seserys, šVogeriai 
Pusbroliai

Laid. dir. Antanas Phillips, 
tel. Yards 4908.

35th Place, gimė birželio 2, tė
vai: Stanley ir Stella.

ZALUGA, Linda, 1873 South 
Trumbull avenue, gimė gegužės
30, tėvai: Chester ir Blanche.

DARESH, George, 3548 So. 
Halsted street; gimė gegužės
31, tėvai: George ir Anne.

GIBLIN, James, 3406 West 
111 th street, gimė birželio i, tė
vai: Alton ir Wand.

Tarp “Naujienų” 
Skaitytojų— 
Biznierių

ATIDARĖ BIZNI DeKALBĖ

P-ia Bernice Kelly (Patum- 
sis), De Kalb; Iii., atsinaujino 
“Naujiehas” visieMs inetams* 
Jonas ir Bernice Kelly dabar ir 
vėl atidarė taverno biznį, 1009 
Marke t St., DeKalb, III. Ndrs 
jie yra pasiturinti žmonės ir 
biznis nebereikalingas, bet tu
rint gražią dukrelę Virginią bus 
kam turtas palikti, tad ši vil
tis ir tėvus akstiha dirbti.

P-ai Kelly sakė, kad Jonines 
praleisti atvyks į Chiėagą, ir 
čia bus smagu susitikti su drau
gais ir pažįstamais, o ypatin
gai su Ona Dovgin ir pp. Pul- 
suckiais. Lauksime.

VASARNAMIO SAVININKAI

Bruno ir JoSephinė Kacucib- 
wicz, vasarnamio savininkai 
Beverly Shorės, Indiaha, atSi 
naujino “Naujienas”.

Vasaros metu į jų moderniš
ką vasarnamį atsilanko daitg 
vasarotojų ir visi randa daitg 
smagumo ir malonumo. Paga 
susitarimą pas juos galima ap
sigyventi vieną dieną ar savai
tę laiko, o aptarnavimą ir kam
barius galima gauti labai ženla 
kaina. Jie taipgi turi platų že 
mes Sklypą’'Su .pavesiu,
kur galima palikti automobi
lius ir be rūpesčio maudytis ir 
smagiai laiką praleisti.

KAS NEŽINO?

Kas nežino ponų Brazaičių 
šeimos ir jų moderniškos užei
gos, 634 W. 59th St. Jie atsi
naujino “Naujienas” visiems 
metams.

P-ai Brazaičiai yra mandagus 
lietuviai ir EngleWoodo pagar 
seję biznieriai. Jų šeimynoje 
yra dvi gabios ir išmintingos 
dukrelės: Stella ir Genevieve. 
Abidvi lanko aukštąsias mokyk
las, bet Genevieve yra dar ir 
gabi klasiškų šokių rilėgėja. 
Lirikiu jiems daitg daug labų 
dienų, gausos ir sekrhihguiito.

Oha Dovgito

Jie Netinginiauja, 
Priešingai Dirba, 
Mokinasi Be Poilsio

Iš dar jaiihb Suvalkiečių 
Choru

Per kurį laiką spaudoje tie- 
buvo žinučių apie Suvalkiečią 
chobą. Atrodytų, k&d jis nieko 
neveikia. Bet tai netiesa.

Dėl kliūčių negalėjau daly
vautu bet kai gMiaU nuėjau i 
repeticiją Budrio salėje ii* pa
tyriau, kad choras yra pakvies
tas dainuoti ai* jau daihavo nė t 
penkiose vietose.

žino haujų dainų
Vadovaujamas p-lės S. Pipi 

raitės, choras gerai mokinasi, 
ir turi paruošęs publikai pluoš
tą naujų dainų. Tik gaila, kad 
chorui teko pakliūti į Viduriį ki
virčų, kilusių spaudoje? Suval
kiečių Draugijos ir Choro na
riai bando būti bepriklauso
mais, ir buriasi vien dėl dtau- 
giškumo, bet kartais ne taip iš
eina kaip nori. ’ I

Choras neseniai daiilavo 15 
wardo demokratų piknike, vė
liau žemaičiu Kliubo išvažia
vime, birželio 1 pasirodė Suval-

Jauna Mei-gina Rasta Pasmaugta

NAV.tiENŲ-ACME Tnlephoto
Jessie Elizabeth Strieff iš Dės Moines, la., 23 metų 

amžiaus, karo departamento tarnautoja, rasta už-
smaugta vienam Washingtono, D. C., garaže. Velionė, 
didele skraidymo mėgėja, matoma belipant iš lėktuvo.

TEGUL NUSPRENDŽIA LIKIMAS 
z

(Pagal K. Brandelį) k
Po to, kai lordą Šefildą, jo 

mielų kaitpynų išsireiškimu, 
“pagriebė pats velnias”, jo jau
na našlė apsivilko gedulą, ku
rio nenusivilko pusantrų metų. 
Per tuos pusantrų metų ji pasi
darė dar gražesne. Praėjus ge
dulo rakui, ji užsakė sau švie
sius tualetus ' ir išvyko pake
liauti. Ji važiavo ne viena: ją 
uoliai saugojo Arguso akimis 
(tarpe kitaj ne tik ją vieną, bet 
svarbiausią, velionies milijo
nus) dvi senos merginos, jo 
tikros seserys. Bet nevisi jauni 
žmones, kurie svajojo apie 
jaunos ledi ranką, žinojo apie 
tų vanagų buvimą ir todėl kai 
kurie iš jų nepabijojo net nu
važiuoti paskui ją i Niocą.

Saulėtas rytas pliaže. Jauni 
žmonės dar tebemiega savo nu
meriuose viešbutyje. Viena tik 
ledi Šefild atsikėlė šiandie nepa
prastai anksti: ji jau krante. 
Eina greitai prie pat vandens. 
Paskui ją —nudegęs jaunas 
žnibgus, apkrautas pogalviais 
ir pledais. Jų laukia vaikas, 
saugojąs baltą valtį. Jaunuolis, 
lydįs ledi, atvažiavo tik vakar 
vakare. Ledi šefild palydovai 
neatkreipė į jį jokio dėmesio. 
Jis jiems — oras. Kažin koks 
nežinomas, nelabai elegaritiš- 
kdš žniogiis; — kas jis palygi
nus su jais! Visiškai nepavo
jingas. KallLjis pakvietė ledi 
valso titrui, pasirodė jiems net 
juokinga.

Bet ledi neatsakė jahi. Ji šo
ko su juo ne vieną turą. Pas
kui pasidarė kažin kokia keista 
ir užsimąsęiusia. O šiandien 
ankšti rytą atsiliko kažin kas, 
ko niekuomet negalėjo laukti 
gerbėjai: ledi išėjo su nudegu
siu jaunuoliu pasivažinėti val
telė. Vieiia be savo senų mer
ginų! Jeigu jos tą butų žinoju
sios...

Vaiką paliko pliaže. Plaukia 
vieni. Nudegęs jaunuolis vik
riai suvaldo bures vienas, pa

klėčiu Draugijos piknike, taip
gi dairiuos vienam piknike bir
želiu 29-tą. . ,

Ėejtoticijos penktadieniais
Visi suvalkiečiai, kurie mėgs

tate dainuoti, atsilankykjte į 
choro repeticijas. Jos įvyksta 
kas penktadienį lygiai 8 v. v. 
Budrio salėje, 2710 W. 59th 
street. —Ona Syifmickienė

* Ir (V* JD 
i

galbos jam nereikia. Ledi nori 
pagulėti ant saulės. Jaunuolis 
pataiso jai jaukų guolį iš pa
galvių ir pledų.

Gerbėjai negali sulaukti jos 
grįžimo. Viešbutyje jie daro 
puolimą, bet ji tik daug žadan
čiai šypsosi. * Niekas nežino, 
kam pavydėti. Pavyduliauja 
visi vienas kilo atžvilgiu. Visas 
viešbutis susidomėjęs klausi
mu:

—Tai kas laimingasis?
Ledi neteikia niekam vilties. 

Kitą rytą, kai ji su savo paly
dovais vaikštinėja pliaže, ji ro
do jauniems žmonėms per
trauktus karolius ir pareiškia:

—Štai, matote, — aš nutrau
kiau juos. Aš radau visus ak
menis, be akvamarino. Tas ak
muo man labai brangus, kaip 
atminimas. J j reikia rasti. Kas 
cas jį ir atneš man — tas ras 
ir mano širdį! Tat, tegul liki
mas nusprendžia...

Pliaže kyla triukšmas. Jie 
kasa duobes, iškasinėja smėlį, 
ieško bangose. Bet jura atiduo
da kažin kokias žibančias šu
keles, klaniukus, sausus lapus 
— akvamarino nėra.

Vakare jaunuomene grįžta į 
viešbutį įsiutusi. Kiekvieno yra 
noras pulti visus kitus. Mintys 
apie konkurento užmušimą dū
luoja visų galvoje. Turtingiau
sias ir žinomiausias gerbėjas, 
lordas Vesternbiuri, grįžta va
kare su nugalėtojo fizionomi
ja. Vietoje to, kad kasinėti 
smėlyje ir ieškoti akmenėlį 
bangose, — jis tiesiai nuvažia
vo į Veneciją. Aplankė ten ju
velyrą, užsakė brangiausią ir 
gražiausią akvamariną. Juvely
ras prižadėjo padaryti rytdie
nai. Dabar Vesternbiuri įsitiki
nęs, kad jis pasidarys gražuo
lės vyru.

Nudegęs jaunuolis nedalyva
vo kdnkureilcijojė: jrim nelei
do išdidumas. Bet vakare, kai 
patekėjo mėnulis, jis nusėlino 
į juros krantą. Ėmė kasti smė
lį. Nėrėsi į bangas. Neradęs 
nieko; jis krinta nusiminęs ant 
smėlio. Nejaugi, hėjaiigi jis ne
ras! Nejaugi ihoteris, kubiai jis 
atidavė savoAneilę, teks kitam? 
Kai jis guli taip liūdnai ant 
kranto nusiminęs, jaučia, kad 
kažin kas palietė jo petį. Prieš 
jį — rhažas čigoiiiitkas. Ištie
sia jam suspaustą kumštelę.

—Ledi siunčia tamstai tai!
žalias akmuo jaunuolio rari- 

kdšėi ■ čigoniukas nubėga sau.

CLASSIFIED ADS
HELP VVANTED—FEMALE 

Darbininkią Reikia
MACHINE OPERATORS 

paper box girls, nakties darbas, 
stayer girls, covering machine ope- 
rators, turn 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.

REIKALINGA JAUNA mergaitė 
arba suaugusi moteris prižiūrėt 2 
mergaites vakarais. 3116 W. 43 St.

PATYRUSI MERGINA, 21—30, 
lengvam namų darbui. Yra dau
giau padėjėjų. 2 mokyklos vaikai. 
Savas kambarys. $10. ALBany 5890.

HELP VVANTED-MALE-FEMALfc 
Darbininkų-Darbininkių Reikia

100 VAIKINŲ IR MERGINŲ
Baigusių High School. Patyrimas 

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

TRIANGLE AGENCY 
25 E. Jackson Blvd.

13 aukštas, KimbaU Bldg.

REIKALINGA VIRĖJA arba vi
rėjas. Trumpos valandos. Gera mo
kestis. Atsišaukite 4915 W. 14th St., 
Cicero, III.

SUSIRINKIMAI
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 Petraitiene, rast.

—Dėkui, dėkui! — žnibžda 
nudegęs jaunuolis, bučiuoda
mas akvamariną.

Kitą dieną viešbutyje sensa
cija. Dvi senos merginos sugė
dintos. Gerbėjai įsiutę. Ves
ternbiuri važiuoja vėl į Vene
ciją. Jis apleidžia viešbutį pir
mas. Skuba pas juvelyrą pasa
kyti, kad akvamarinas nere’- 
kalingas. žinoma, teks užmo
kėti už nutraukimą. Ledi šyp
sosi kažin kokia vaikiška nai- 
viška šypsena:

-Ką daryti — prieš likimą 
neisi!

Vesternbiuri buvo pas tą pa
tį juvelyrą, pas kurį po dviejų 
savaičių ateina besimylį jauna
vedžiai. Jie atėjo užsakyti, kad 
akvamarinas butų įstatytas į 
pirmykščių vietų.

—Bet tik taip stipriai, kad 
jo negalėtų ištraukti moters 
ranka! — juokiasi ledi.

Arėjas Vitkauskas.

Naudokitės “Nau
jieną” Informaciją 
Biuru
Teikia Zuuas 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, šį 
patarnavimą “Naujienos” tei
kia nemokamai.

AR JIESKAI 
DARBO?

j---------------SKAITYK KASDIEN--------------j

NAUJIENĄ^
L—------- IR TEMYK SKILTIS--------

"REIKIA DARBININKU“
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per x

NAUJIENAS

UIS Šilti iiltlil Stnit, CIICMB. ILL

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

FOREMANAS VYRIŠKŲ kautų 
šapai. Turi priduoti formą kautu! 
ir tvarkyti šapą.

SAM CORENZA 
600 Blue Island Avė.

MEDŽIO DARBININKAS, maši- 
nistas su patyrimu prie naujo vinių 
rakandų. 1910 W. Wabansia Avė.

REIKALINGAS PAVIENIS žmo- 
gus už dženitorį, kuris supranta 
darbą. Kambaris, valgis ir mokes
tis. Pašaukit Normai 6902.

REIKALINGAS GERAS ŽMO
GUS į taverną už porterį, guolis, 
ir mokestis. 127 W. lllth St., tel. 
PULlman 5991.

SPRAYERS — patyrę, su wrink- 
les—Synthetic and lacųuer finish- 
ers. 215 W. Huron St.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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 su namu. Biznis išdirbtas per 
ilgus metus. Biznis yra geraš. Na
mas bizniavoj vietoj. Priežastis par
davimo senatvė ir nesveikumas.

4104 So. Campbell Avė.

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

PARDAVIMUI RESTORANAS. 
Gerai einąs biznis. Gerai įrengtas. 
Nebrangiai. Box 2497. 1739 South 
Halsted St.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

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

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

T FLATŲ MŪRAS SU apartmen- 
tu beismente. 5-4-3 apartmentai. 
Moderniam, geram stovy. Karšto 
vandens šiluma. Re frige racija, in- 
siuliavimas. Uždaryti porčiai. Gara
žas. $1,272 metinių pajamų. Kaina 
$o,500. 711 West 5(Jth St. Went- 
worth 0368.

ŠI YRA PASKUTINĖ JŪSŲ 
PROGA nusipirkti savo namą už 
žemą kainą. 6 flatų moderniškas 
mūrinis narnąs po 5 ir 4 kamba
rius. Refrigęratoriai 'kiekviename 
flate. Mūrinis garažas, naujas sto- 
keris. Gražiausioj vietoj. Kaina 
tiktai $16500.00. Mažai reikia įnešti. 
Likusį duosime 4Vz% be išlaidų.

Atsiliepkite rytoj.
CHAS. URNICH (URNIKAS) 

2500 West 63rd Stret 
PROspect 6025.

PARDAVIMUI LOTAS 50x162 
Wheaton, III. Ali Clear. Vertė $1200. 
Taipgi įvairių reikmenų krautuvė 
ties 4114 Wentworth Avė., Chica- 
go. $6000.00 paims abi nuosavybes, 
arba parduodama paskirai.

MODERNUS 6 KAMBARIŲ ka- 
tedžius, 2 karam garažas, lotas 
45x180, sodas, gėlės, vaisių medžiai. 
Nebrangiai. 2029 W. Kimball.

PARSIDUODA NAMAS 5 pagy
venimų ir štoras, arti 2 karų lini
jų. Renduojas už $75 į mėnesį. Už 
cash arba mainus. Tel. Boulevard 
1116. '

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

200 FARMŲ PARDAVIMUI leng
vais išmokėjimais.

N. T. 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, 
Chatsvvorth, III.

RESORTS FOR SALE 
KurortaiPardavimui

RESORTAS REID’S prie ežero 
pardavimui. Kotelis, 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.

VVHOLESALE FURN1TURE 
RakandaiirĮtaisaiPardavimui

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

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Westem Avė., 

Chicago, I1L TeL REPublic 6061,
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Šiandien Darbininkų
Balsavimai Harvestery

šiandien įvyksta darbininkų balsavimai dviejose In
ternational Harvester dirbtuvėse Chicagoj: McCormicke, 
ir West Pullmane.

Darbininkai turės pasirinkti savo atstovu CIO Ūkio 
mašinų uniją, ar AFL, ar nei vieną.

Panašus balsavimai šiandien taipgi įvyksta Rock 
Falls ir Moline, III., Richmond, Ind., ir Milwaukee, Wis- 
consino dirbtuvėse.

Areštavo 16-ka 4*
Streikierių

Brighton Parko policija va
kar suėmė 16 streikierių, priel 
Thinshell Products Co., ke
pyklos, adresu 1165 West 37th 
street. Jie dirbtuvę pikietavo, 
ir baudė sustabdyti išvažiuo
jančius trakus. Ten streikas 
vyksta jau antra savaitė.

Atmetė Pasiūlymą 
Cook Apskr. Taksus 
Tyrinėti

Demokratai Laimėjo.

Staigiai Pasimirė 
Bridgeportietis 
Karolis Kiškunas
Turėjo širdies ligą; laidojamas 

penktadienį

112 IŠGELBĖTA NUO SKĘSTANČIO LAIVO.

NArJTP'NTi ĄC'ME 'T,.),.,... .

Golden Eagle, paskutinis garsiųjų Mississippi ekskursijų garlaivis, ties Ches- 
ler, III. užplaukė ant seklumos ir prakiuro. Visi keleiviai išgelbėti, bet vienas 
įgulos narys tapo 'užmuštas nelaimėje keleivius saugu’mon bekeliant.

Margaret Mat, Yra 
Graži ir Gera 
Mergaitė —

Ir Teisėjo Širdis Atsileido

Legislatura Springfielde va
kar 73 valsais prieš 71 atmetė 
gub. Gren administracijos pa
siūlymą padaryti nuodugnią 
reviziją Chicagos miesto, par
kų, apšvietos tarybos ir kitų 
Cook apskričio valdiškų įstai
gų mokesčių.

Demokratai pasiūlymui grie
žtai priešinosi, ir buvo net 
paskelbę filibusterį, tai yra, 
pasiremdami parlamentarinė^ 
mis taisyklėmis suparaližttVo 
visą legislaturos veikimą.

Jie filibusterį atšaukė, kai 
Green’o šalininkai sutiko ati
duoti tyrinėjimo pasiūlymą 
balsavimams.

Svarsto Gatvekarių 
Fėro Pakėlimą 4*

žada jį patvirtinti

BRIDGEPORT. — Pirmadie 
nio vakare staigiai mirė bridge
portietis Karolis Kiškunas, gy
venęs adresu 3612 South Eme- 
rald avenue.

Velionis buvo apie 60 metų 
amžiaus. Jis sirguliavo kurį lai
ką, bet niekas nemanė, kad jo 
gyvybė yra pavojuje. Jis turė
jo širdies ligą.

Sekm. sūnūs apsivedė
Tik sekmadienį, birž. 15 d., 

įvyko Kiškuno sūnaus Antano 
Vestuvės, o šiandien jis su bro
liu Julium ir motina Agota Kiš- 
kuniene ruošiasi laidotuvėms.

Karolis Kiškunas bus laido 
j amas penktadienio rytą iš na
mų į Šv. Kazimiero kapines. Jis 
paėjo iš Stulgiškių kaimo, Pa 
nevėžio apskr. Priklausė prie 
Chicagos Lietuvių Draugijos.

, D-
į4 * , .... —Į 1 !■

Rytoj Laidoja 
Veroniką Žiogas
Mirė birželio 16; paliko anūkų, 

pra-anukų

BRIDGEPORT.— Rytoj 8:30 
vai. ryto šv. Kazimiero kapinė
se bus laidojama bridgeportietė 
Veronika žiogienė, iš namų 
Lcnkartaitė. Ji mirė birželio 16,

Teisėjas Zuris Atė
mė Laisnius Visiems
Metams

Už 6 nusižengimus trafikui

Už šešis prasižengimus trafi- 
ko įstatymams, teisėjas J. T. 
Zuris atėmė draiverio laisnius 
visiems metams nuo 26 metu 
chicagiečio Don Steinhaus, 2210 
North Kildare avenue.

Jis taipgi turi užsimokėti 
$50 pabaudą už neatsargų va 
žiavimą.

22 metų Tony Drobut’ui, 5215 
S. Lockwood avenue, teisėjas 
Zuris paskyrė 10 dienų kalėji
me, irgi už neatsargumą.

Atsako Tik Už 
Savo “Skolas”

Cicerietis August Kurtis, 
1339 South 48th Court, skelbia, *»z * - 4 ■kad jisai “atsako tik už tas 
skolas, kurias pats Užtrauks”.

Panašų pranešimą skelbia ir 
Adolfas K. Aleknus, nuo 4603 
South Wells street. .

NIEKO NEPEŠI?,
PRARADO MAŠINĄ

MARQUETTE PARK. — Du 
banditai užpuolė gasolino stotį 
adresu 5800 S. Western avenue, 
kurią užlaiko 31 metų Frank 
Matlin, nuo 6344 S. Richmond 
st. Savininkas nepasidavė už 
puolikams. Pasipriešino, o išgir
dęs., triukšmą atbėgo Matliną 
gelbėti ir vienas Frank Vasicek, 
6328 S. Richmond st. Grobiu 
negavę piktadariai pasileido 
bėgti, ir stotyje paliko savo au
tomobilį, kuriuo 'buvo ten atva
žiavę. ■’ !i-ho

-------------„.j'n----------

Apiplėšė Du 
UgniagesiUš 

---- r—n--  w > J Du maskuoti banditai atėmė 
$631 nuo dviejų ugniagesių, 
kuriuos užklupo automobilyje 
ties 911 N. Hamlin avenue. Api
plėštieji, Theodore Kaminski, 
ir Joseph Heagn^y, važiavo at
gal j ugniagesių, stotį No. 85. 
išmainę savo ?.r šešių kitų ug
niagesių algų čekius.

Už Tai Kad “Užėjo”, 
$25 Užsimokėjo

18 metų berniukas James 
Gallagher, 7935 South May st., 
buvo vidurmeistyje. Staiga jam 
užėjo noras pašposauli, ir ijsai 
davė netikrą gaisro aliarmą iš 
Wood Teatro, 54 W. Randolph 
street.

Taip berniukas aiškinosi mie
sto teisėjui Hayes, kur buvo nu
temptas po to, kai į teatrą at
švilpė ugniagesiai ir gaisro ne
rado. Hayes paskyrė jam užsi 
mokėti $25 pabaudos.

Paliko $82,500 
Labdarybei

Pereitą trečiadienį Evanstone 
mirė turtinga senelė Jeannie S. 
Quinlan, 29—9 Colfax avenue. 
Iš testamento pasirodo, kad ji 
paliko apie $150,000 turto. $82,- 
500' paskyrė labdaringoms or
ganizacijoms, $50,000 giminai
čiui, ir po $10,000 dviems drau
gams.

BRIDGEPORT.—Keletą die
nų atgal bridgeportietė Mrs. 
Suzanna (Bogusbiutė) Grant, 
927 Wcst 34tli Place, buvo 
areštuota už laikymą šuniuko 
be laisnio.

Pereitą penktadienį ji skun
dėsi teisėjui Green’ui, Stock- 
yards teisme, kad ji gyvena 
iš pašalpos, ir neturi atlieka
mų $3.00 laisnį nupirkti. Bet 
šuniuką norėtų pasilaikyti, 
nes tai velykinė dovana jos 
12 metų dukrelei Margaret.
Ašaros, Visuomet Galingos!

Išgirdusi, kad jai “Fuzzy- 
Wuzzy”—taip šuniuką prami
nė—gali atimti, mažoji Mar
garet pradėjo verkti. Teisėjas 
Green žvilgterėjo į ją, ir įsakė 
mergaitei šuniuką atsivesti į 
teisiną pirmadienį.

Margaret tai padarė. Teisė
jas ją pagyrė, kad ji graži 
mergaitė ir gera, kad šuniu
ku taip rūpinasi, ir padarė jai 
popierėlį į rankas.

Tai buvo laisniai šuniukui.
Taigi, Margaret’ai ir “Fuz- 

zy-Wuzziukui” skirtis nerei
kės.

Dabar Ima Ir 
Mokytojus Armijon

Iki šiol armija neėmė moky
tojų privalomam kareiviavimui 
Davė jiems progą užbaigi 
mokslo metus. Bet dabar, ato
stogų laikui atėjus, ir mokyto
jai turi persirengti į naujoki, 
uniformas.

• Viso šį mėnesį jų paims api( 
30.

GAISRAS BRIGHTON
PARKE

Nuo aliejum sumirkusių sku 
durų užsidegė namas adresu 
4135 South Rockwell Street. Na 
nias priklauso ir jame gyveni 
A. Vilmakauski (?). Nuostoliai 
vidutiniai.

Chicagos miesto taryba va
kar svarstė gatvekarių bendro
vės prašymą leisti jai pakelti 
fėrus nuo 7c iki. 8c. Bendrovė 
skundžiasi, kad šiomis dieno
mis pakėlusi algas darbinin
kams 5 centus valandai, ji ne
begalinti pelningai operuoti su 
7 centų fėrais.

Atrodo, kad netrukus gatve
karių vartotojai turės mokėti 
po 8c.

Nuteisė Lindneri 
14 m. Kalėjimo

Apskričio kriminalis teisė
jas Graber pildydamas džiu- 
rės rekomendaciją, nuteisė 14 
metų kalėjime Bernard Lind- 
nerį, kuris pereitais metais 
nušovė žmonos mylimąjį, ir 
savo biznio partnerį, Albe^ 
Neiman’ą.

Byla buvo svarstoma antru 
kartu.

9IšlOTŪri ” 
Blogus Dantis

Tyrinėjimai padaryti tarp 
vaikų viešose ir parapijinėse 
mokyklose parodo, kad iš 10 
vaikų 9 turi blogus dantis, ku
riuos reikia daugiau ar mažiau 
taisyti. Mokyklų taryba ir svei
katos departamentas yra labai 
susirūpinę tuo apsireiškimu.

Atostogoms ateinant, tėvai 
turėtų nuvesti vaikus pas savo 
dentistus jų dantis patikrinti, ir 
pataisyti, kuriuos reikia.

sulaukusi gilios senatvės.
Velionės kūnas yra pašarvo

tas namuose adresu 3206 South 
Lituanica avenue, iš kur laido
tuvės prasidės. Joms patarnau
ja direkt. Anthony M. Phillips.

Velionė paliko seserį Barbo
rą Liekienę, marčią Domicėlę, 
5 anukus, ir du pra-anukus.

Abu Turi Alines, 
Bet Negali Vienas 
Kito Lankyti

Kai vyras ir žmona ima 
konkuruoti...

NORTHSIDE. — Dėl biznio 
reikalų susikivirčijo 37 metų 
Frank Siemieniec, ir jo 30 me
tų žmona Lorraine.

Ji atidarė alinę ties 5948 Di- 
versey avenue. Neužsileisdamas 
vyras Frank irgi atidavė alinę 
kitoj gatvės pusėj.

Prasidėjo konkurenciją. Atei
na vyras j žmonos alinę ir kal
bina visus kostumerius lankyti 
jojo vietą, nes ten “gaus ir ge 
resnius gėrimus ir pigiau.”

Ateina žmona į vyro alinę ir 
ji vilioja jo kostumerius į savo 
alinę.

Galiau reikalas atsidūrė teis
me.

Teisėjas Desort nusprendė, 
kad vyras ateityje neprivalo 
lankyti žmonos alinės, o ji — 
jo. Bet vyras gavo teisę tris 
kartus savaitėj aplankyti savo 
sūnų, kuris su žmona-motina 
gyvena.

Bet į alinę neprivalo eiti,

Štai laivas, kuriuomi eks
kursantai plauks į Mihvaukee, 
Wis., šį sekmadienį, birželio 
22 d., 9:30 vai. ryto. Laivas 
išplauks iš Navy Pier. Kelionė 
bus labai linksma, nes yra pri-l 
rengtas geras orkestras, bus 
Dariaus-Girėno Drum ir Bug-1 
le Corps, kuris •susideda iš 50 
jaunuolių, bus puikus ir įvai
rus “floor show”, sudarytas iš 
15 gabiausių artisčių. Bet ir 
tai dar ne viskas.

Visų linksmybių centras bus 
Mihvaukee mieste. Iš laivo iš
lipus, su jaunuolių kapeli j a ir 
visa ekskursija, šimtai taksi-1 
kebų veš ekukrsantus į įdo
mesnes miesto dalis. Nuveš ir

į Milwaukee’s erdvią svetainę,' 
kur komisija visus maloniai 
priims ir pavaišins užkand-j 
žiais ir įvairiais gėrimais vel
tui. “Free for all”

Papietavę vėl grįšime į lai
vą ir atgal į Chicagą. Taigi, 
kam aplinkybės leidžia turėti, 
bent vienos dienos linksmas'I 
atostogas, užsisakykit tikietus 
iš anksto, nes prie laivo jie 
nebus parduodami.

Kur bilietai parsiduoda.
tas komisijos pirmininką, 

Wm. J. Kareivą, 4644 South 
•Paulina St, Yards 5350;

Dariaus-Girėno svet., 4416

So. Westcrn Avė., Lafayette 
8484;

Anthony Kasper, 1150 W.
54th St., Boulcvard 8322;

B. R. Pietkiewicz, 2608 W.
47th;

John Mason, 3211 Lituani
ca Avė., Yards 6547;

Ben Mason, 4047 S. Talman 
Avė.;

Dr. V- Nares, 7054 S. West- 
ern Avė., Heinlock 8151;

P. Dambrauskas, 858 West 
33rd Street;

St. Dambar, 2857 S. Eme- 
rald Avė.;

P. Nover, 4148 Archer Avė.
J. J. Ezerski, 4600 So. Pau

lina St.; z <

. S. Mažeika, 3319 Lituanica 
Avė.;

L J. Zolp, 1646 W. 46th St.;
T- Mazcnis, 3857 S. Kedzie 

Avenue;
Peoples Furniture, 4183 Ar

cher Avė.; ,
Progress Furniture, 3222 So. 

Halsted St.;
M. Narvid, 2424 W. 69th St.
John Pakel, 6816 S. West- 

ern Avė.;
P. šaltimieras, 6912 S. West- 

ern Avė.;
Margutis, 6755 S. Western 

Avė., ir visose laikraščių sto
tyse, taipgi pas posto narius.

Dariaus-Girėno Postas 271.
(Sp.)

VAKAR CHICAGOJE
• Mrs. Leith M. Hansen, 

penkių vaikų motina, 100 W. 
Marąuette Road, vakar gavo 
advokato laipsnį iš Kent Collge 
of Law. Ją lankė vakarais.

• Nuo stogo penkių aukštų 
namo, ties 3552 Shcffield avė., 
nukrito ir mirtinai susižeidė 57 
metų darbininkas, Fiore Senese. 
5927 S. California avenue.

• Vakar Chicagoj atosto
goms lankėsi Harlan F. Stone, 
naujai paskirtas U. S. aukščiau- 
sib teismo teisėjas. Jo klausė 
kaip jis žada praleisti atosto
gas. Stone atsakė: “Užmiršiu 
pasaulį, užmiršiu viešąjį gyve
nimą. Busiu valandėlei vien su 
savo šeima ir savo mintimis'’.

• Prie 94-tos ir Cicero avė. 
Wabash ekspresinis traukinys 
sudaužė keleivinį automobilį. Jo 
du keleiviai Edward J. Flynn ir 
žmona, 3507 S. Ashland avenue, 
tik-tik suspėjo iš mašinos iš
šokti. Abu išsigelbėjo.

• Bežaizdamas kieme kon
vulsijas staigiai gavo ir mirė 
13 metų berniukas, Francis 
Kling, 4123 N. Bell avenue.

• Prie State ir Division gat
vių krito negyvas nežinomas 
žmogus. Jis buvo apie 5 pėdų 
10 colių aukščio, svėrė apie 135 
sv. Kūnas miesto lavoninėje.

• Biliardo ekspertas iš St. 
Louis, John Layton, užvedė by- 
'ą prieš Chicagos gatvekarių 
bendrovę reikalaudamas $80,090 
atlyginimo. Jisai buvo sužeis
tas gruodžio 15, 1940. Del su- 
sižeidimo, sako Layton, jis ne
begali biliardų lošti. Yra profe- 
sionalis lošėjas.

• Iš namų pabėgo dvi jau
nos mergaitės, 15 metų Helcn 
Logan, 2349 Elston avenue, ir 
17 m. Marian Westerhoff, 1414 
Fairfield avenue. • • 1

• Užkimęs, juodus akinius 
lėvjs vagilis pasivogė $80 iš 
Hitching Post valgyklos, adre
su 1031 Wilson street.

O Keturi žmonės buvo sun
kokai sužeisti dviejų automobi- 
ių nelaimėse su gatvekariais. 
Vienas automobilis pakliuvo 
tarp dviejų gatvekarių prie Ma- 
iison ir Western, ir beveik su
jotas į blyną. Jame važiavo 
VVilliam C. Blackman, audito
rius Creamery Package Co., 
1243 Washington, ir 19 metų 
Miss Ann Rose Burger, 2215 N. 
Kostner avenue. Abu ligoninė
je. Antroji nelaimė įvyko prie 
Paulina ir Monroe. Ten buvo 
sužeistos Jessie Shumate, 2347 
Madison st., ir Margery Taylor, 
adresas tas pats.

e Miss Victoria Anna Adams, 
buvusi Calumet High School 
mokytoja, įsteigė fondą, kuris 
kas metai duos $1,200 stipendi 
ją į Chicagos universitetą ga
biausiam mokyklos mokiniui. Ji 
mirė gegužės 18 d. sulaukusi 
80 metų amžiaus.

• Prie Ottawa, Ilk, Chicagos 
skautai šeštadienį atidengs pa
minklą W. D. Eoyce’ui, Chica
gos knygų leidėjui ir vienam 
pirmųjų skautizmo rėmėjų A- 
merikoje. Jis ten yra palaido
tas. *

Šįvakar Žemaičių 
Susirinkimas

Šio trečiadienio vakarą, bir
želio 18 d., žemaičių Kultūros 
Kliubas laikys savo priešpuš- 
metinį susirinkimą Hollywocd 
Inn svetainėje, 2417 W. 43rd 
St., 7:30 vai. vakare.

Bus gražus programas, šo
kiai ir vaišės visiems nariams 
ir narėms veltui. Bukite visi.

Žemaičių Kultūros Kliubo 
prezidentas Steponas Narkis

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE’




