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SUOMIAI PASKELBĖ KARĄ SOVIETAMS Vokiečiai Siekia Apsup i Rusų Kariuomenę.

Smarkiai bombarduotas Helsinkis ir 
Leningradas

BERLYNAS, birž. 25 d. — 
Suomija oficialiai šiandien pa
skelbė karą sovietams už Hel
sinkiu bombardavimą, skelbia 
vokiečių agentūros. Visose 
Suomijos pasienio zonose pra
sidėjo karo veiksmai su sovie 
tų armija.

Kulojarvi ir Kandalačka apy
linkėse suomių kareiviai įsi
veržė pagrobton teritorijom 
Suomiai tikisi gauti vokiečių 
paramą kovoje prieš sovietus.

HELSINKIS, Suomija, birž. 
25 d. — Sovietų aviacija du 
kartus šiandien bombardavo 
suomių sostinę ir užmušė dido
ką gyventojų skaičių. Kiti so
vietų orlaiviai bombardavo La- 
ppenranta miestelį.

(lentas, siunčia sovietams 
protestus ir pravedė vyrų ir 
turtų mobilizaciją.
Suomiams pavyko numušti 8 

sovietų lėktuvus. Du sovietų 
lėktuvus numušė priešlėktuvi
nės patrankos, o šešis — suo

mių naikintuvai. Sovietų laku 
nai padegė didelius miškus, ku
rie randasi šalia Helsinkio.

Suomių valdžios atstovas la
bai smarkiai užsipuolė soivetus 
už Helsinkio ir kitų vietų bom
bardavimą. Suomių vyriausybė 
pildo su Maskva pasirašytos su
tarties tekstą ir rusai neturėjo 
pagrindo panašiam bombarda
vimui.

Suomių parlamentas susirin
ko slaptam posėdžiui, kur bus 
aptartas rusų pasielgimas. Da
lis sovietų lėktuvų pabijojo 
priešlėktuivnių patrankų ir pa
bėgo.

LONDONAS, Anglija, birž. 
25 d. — Vokiečių aviacija la
bai stipriai bombardavo Lenin
gradą ir sukėlė nepaprastai di
delius gaisrus visame mieste.

Sovietų vyriausybė mano 
kad šie vokiečių lėktuvai pakilo 
nuo suomių teritorijos, todėl ii 
pradėjo bombarduoti Suomijos 
miestus.

Suomių vyriausybė tvirtina 
kad krašte- nėra vokiečių, jeigu 
neskaityti vykstančių i Norve
giją.

MASKVA, Rusija, birž. 25 d. 
— Dideli aviacijos vienetai 
šiandien bandė bombarduoti 
Kronštadą. Orlaiviai buvo at
mušti. Vienas lėktuvas numuš
tas ir paimti nelaisvėn 4 naciv 
karininkai. Orlaiviai atskrido iš 
suomių teritorijos.

Kiti vokiečių lėktuvai iš Suo
mijos bandė bombarduoti Kula- 
jarvi ir Kondalačka apylinkes. 
Vokiečių kariuomenės vienetai 
bandė įsiveržti iš suomių teri
torijos. Rusai paėmė nelaisvėn 
kelis vokiečių kareivius Suomi
jos pasienyje.

nevru suleisti savo karo mašinos kylius Rusijos žemėn ir paskui apsupus rusų 
kariuomenę ją sunaikinti. Išvengimui patekimo į šiuos spąstus, rusai, manoma, 
trauksis atgal į geresnes gynimosi pozicijas už Pripete pelkių ir Dniepro upės.

TAUTOS HIMNAS GIRDISI PER RADIJĄ
HELSINKIS, Suomija, birž. 25 d. — Kauno radijo stotis 

šiandien paskelbė, kad vokiečių ir lietuvių karo jėgos šiandien 
paėmė seną lietuvių sostinę Vilnių.

Visoje Lietuvoje vyksta didelis sukilimas, kuris žymiai 
lengvina vokiečiams žengti pirmyn ir imti miestą po meisto.

Vokiečių karo jėgos visu smarkumu veržiasi prie latvių šie 
nos, prie Dvinsko, kur sueina kelios geležinkelio linijos.

Vakar po pietų Kauno radijo stotis kelis kartus pakartojo 
lietuvių tautos himną. Sudainavus himną buvo paskelbta Lietu
vos nepriklausomybė.

Kalbėtojas sake, k.ad Lietuva yra pasiruošusi prisidėti prie 
naujos Europos tvarkos ir kad visiškai baigtos raudonojo tero
ro dienos Lietuvoje. Klasių kovos obalsiai Lietuvoje panaikinti 
ir bus atstatyta socialinis teisėtumas.

ANGLAI ĮTEIKĖ PROTESTĄ ISPANAMS
________________ , r

Naciai išdaužė am
basados langus

LONDONAS, birž. 25 d. — 
Anglų vyriausybė šiandien į- 
teikė labai griežtą protestą 
gen. Franco valdžiai dėl de
monstracijų Madride.

Britai tvirtina, kad 400 vo
kiečių sukurstytų falangistų 
susirinko ties britų ambasada 
Madride ir kėlė triukšmą.

Išdaužyta daug britų amba
sados langų ir sugadinti auto
mobiliai. Vokiečių paruošti 
fotografai laukė triukšmo ir 
visą laiką fotografavo.

Naciai^ apgavo sovie
tų politikus

naikinti parako sandeliai ir 
sukelti dideli gaisrai buvusio
je lenkų sostinėje.

Besarabijoj sovietai 
nesipriešina

«■" ■ ANKABA/'fmiM Wž. 25 
d.—Turkų sostinėje patirta, 
kad vokiečių karo jėgos ver
žiasi Besarabijon ir nesutinka 
jokio sovietų pasipriešinimo.

Vokiečiai pralaužė pirmas 
fronto linijas ir dabar veržia
si visai laisvai.

Jeigu ir toliau sovietų ka
riuomenė nesipriešins, tai ma
no, kad savaitės bėgyje pajėgs 
okupuoti visą Besarabiją ir 
įsiverš Rusijos gihunon. Vo
kiečiai turi paruošę parašiuti
ninkų Odesai pulti.

“Atšaldytas” sovietų 
auksas

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Suomiu parlamentas nutarė imtis visų apsaugos prie

monių ir'neleisti sovietams pakartotinai bombarduoti Suomijos 
miestų. Neskelbiama ar parlamentas nutarė oficialiai paskelbti 
karą sovietams. ,

— Švedų parlamentas nutarę perleisti vieną vokiečių divi- 
ziją ištNorvė^ofiFį Suomi ją. Sako, kad šis žingsnis buvo-reika
lingas neutralumui- išlaikyti.

— Vokiečių karo vadovybė paskelbė, kad jų kariuomenė va 
kar įžengė į Vilnių. J

— Sovietai,,skelbia, kad prie Vilniaus eina smarkios kovos
Gardinas dariildikcsi, nors vokiečių jis apsuptas, sako sovietai

— Pirmą kovos dieną vokiečiai įsiveržė 30 mylių Lietuvos 
gilumon.

— Sovietų radijas tvirtina, kad naciai dar nepaėmė Kiši- 
nęvo ir vokiečių divizijos buvo atmuštos ties Černovicais, šalia 
Odesos iškrito didokas parašiutininkų skaičius, bet bolševiką 
juos greitai likvidavo.

— Naciai tvirtina, kad jie visiškai dominuoja padanges vi
suose sovietų frontuose ir rytoj paskelbs smulkų pranešimą apie 
karo eigą.

— Helsinky patirta, kad pryšakinės nacių kariuomenės da-

Latvijoj vyksta 
sukilimas

HELSINKIS, Suomija, birž. 
25 d. — Latvijoj prasidėjo su
kilimas prieš okupantų režimą 
ir paimtos dvi radijo stotys.

Maskvos agentai laiko tiktai 
Rygos siunčiamąją latvių stotį. 
Sukilėliai savo kontrolėj turi 
Liepojaus ir Kuldigos siunčia 
mas stotis.

Latviu komunistai skelbia 
kad jiems pavyko įveikti suki 
.ėlius ir rengiasi visus sukili- 
no dalyvius labai smarkiai nu 
□austi.

Sovietai bombarda
vo Klaipėdą

MASKVA, birž. 25 d. — So
vietų aviacija smarkiai bom
bardavo Karaliaučių ir Klaipė
dą, kur buvo sutrauktos dide
lės vokiečių kariuomenės dalys, 
skelbia sovietų karo praneši
mas.

Vokiečiai deda pastangas pa
imli Vilnių, l.et šioje fronto li
nijoj sovietų kariuomenė sulai
kė nacius.

Lietuvos teritorijoj sovietų 
kariuomenei pavyko numušti 
kelis vokiečių lėktuvus.

priėmė britų ambasadoriaus. 
Cripps tada paliko Molotovui 
notą ir išvažiavo.

Britai 12 mylių nuo 
Beiruto

JERUZALĖ, Palestina, birž. 
25 d. — Britų karo jėgos vi
siškai apsupo Palmyrą miestą, 
paėmė Meržajuną ir priartėjo 
visiškai priė Beiruto.

Britai bombardavo Rajako, 
Balbeko ir Talijos aerodro
mus. Britų karo vadovybė tu
ri žinių, kad gen. Dentz ban
dys gintis Lebano kalnuose.

Ten traukia likusias savo jė
gas. Australiečiai paėmė Da- 
mour tvirtovę, kuri randasi 12 
mylių nuo Beiruto.

LONDONAS, birž. 25 d. — 
Londono diplomatin i u o s e 
sluoksniuose visi stebisi koki 
gluši yra sovietų politikieriai, 
kad naciams pavyko taip len
gvai juos apgauti.

Balandžio vidury britų vy
riausybė turėjo žinių apie na
cių rengiamą puolimą ant so
vietų Rusijos.

Ambasadorius Cripps gavo 
Jsakymą informuoti Molotovą 
Japie artėjantį pavojų, bet šis 
“dėl politinių sumetimų” ne-

Rusų aviacija pade
gė'Varšuvą

MASKVA, birž. 25 d.—So
vietų aviacija smarkiai bom
bardavo Varšuvą ir Karaliau
čių, skelbia sovietų karo pra
nešimas.

Varšuvoje buvo sutraukta 
nepaprastai didele vokiečių 
karo medžiagos atsarga. So- 
Mielų Jakunams/ pavyko su-

WASHINGTON, D. C., birž. 
25 d. — Finansų departamen
tas šiandien “atšaldė” sovietų 
auksą, kuris randasi Jungtinių 
Valstybių bankuose.

“Įšaldyto” sovietų aukso 
kiekis siekė maždaug iki 100 
milijonų dolerių sumos. So
vietų vyriausybė neturės jokių 
sunkumų pirkti Amerikoje 
tuos ginklus, kurie bus nerei
kalingi Amerikos apsaugai.

Sovietai turės laukti ilgus 
mėnesius, jeigu mano gauti A- 
merikoje orlaivių.

1 s

Valdžia nustatys 
prekių kainas

AVASHINGTON, D. C., birž. 
25 d. — Leon Henderson šian
dien pareiškė, kad valdžia tu
rės kištis į prekių kainų nu
statymą ir netrukus pasiūlys 
kongresui priimti tinkamą įs
tatymą.

Kongreso komisijai Hender
son pasakė, kad ligi vasario 
mėnesio valdžios atstovai ga
lėjo gražiuoju susitarti dėl 
kainų kilimo, bet dabar rei
kalauja įstatymo.

Valdžia bus priversta su
drausti kai kuriuos pramoni
ninkus.

lys per Latviją ir Lietuvą įsiveržė į rusų teritoriją ir paėmė 
Minską.

— Anglų karo vadovybe kasdien siunčia 400 bombanešių 
Vokietijai bombarduoti. Ateinančią savaitę siunčiamų orlaivių 
skaičius bus žymiai didesnis, sako britai.

Pranašauja streikų Streikuojantieji ne- 
sumažėjimų gaus darbo

WASHINGTON, D. C., birž. WASHINGTON, D. C., birž. 
25 d. — Karo pramonės virsi- 25 d. — Karo pramonės vado* 
ninku tarpe manoma, kad at- vybė nemano duoti naujų už- 
eity streikų skaičius žymiai sakymų tiems miestams, kur 
suinažėsiąs. | vyksta streikai ir turima ne-

Ligi šiam metui daugumoje susipratimų.
streikus kurstė komunistai,! Karo medžiagos užsakymai 
bet ateity jie rengiasi vadinti bus daromi tose vietose, kur 
fašistais tuos darbininkus, ku- valdžios atstovai neturi jokių 
rie nesutiks dirbti 10 valandų sunkumų dėl streikų.
savaitėje. i ---- ----—-----

Kompartijos pirmininkas' — Vokiečių ir rumunų ka 
Foster vadina reakcionieriais riuomenė paėmė Černovice ii 
tuos komunistus, kurie nori Kišenevą nuo sovietų armijos 
Hitlerio pergalės, šia prasme1 Černovicuose rusai bandė priė
jau pakeista partijos linija. Sintis, bet nesugebėjo.

Amerika veš sovietams ginklus
WASHINGTON, D. C., birž. 25 d. — Amerikos vyriau

sybe nenaudos neutralumo įstatymo ir neskelbs plaukioji
mui draudžiamų zonų sąiyšyj su sovietų-vokiečių karu, 
spaudai paskelbė Sumner Welles.

Amerikos laivams bus leista vežti ginklus į sovietų 
rusijos Uostą Vladivostoką, kuris randasi Didžiajam van
denyne. •»

Karo departamento vaidininkai tiria kokią karo me
džiagą Jungtinės Valstybės galėtų suteikti sovietų Rusijai.

Estai neleidžia ~ 
rusams bėgti

HELSINKIS, Suomija, birž. 
15 d. — Estijoj prasidėjo suki 
imas. Narvos, Tartu ir Pecho 
•i apylinkėse vyksta sniarkio; 
kovos.

Estijos sukilėliai atkirto su 
nsiekimą su Maskva Leliosi 
vietose ir neleidžia rusams 
trauktis.

Mažos estų savanorių grupe; 
molą nešiojamas sovietų radijo 
stotis ir naikina sovietų kariš 
kius. Raudonoji armija laba 
žiauriai elgiasi su vietos gyven 
tojais.

Sunaikinti 374 sovie
tų lėktuvai

MASKVA, Rusija, birž. 25 d
— Sovietų aviacija šiandier 
bombardavo Varšuvą, Dancige 
r Konstancą, Juodosios juro.1 
oakrašty, skelbia sovietai.

Nuo vokiečių karo p radžio 
sovietų karo jėgoms pavyk 
lumušti 381 vokiečių lėktuvą 
;uo tarpu tapo sunaikinti 37- 
sovietų lėktuvai.

Sovietų aviacija veikia su ka 
zalerija ir Rumunijos pasieny, 
padarė 'vokiečiams ir rumu 
įams labai didelių nuostolių.

Prie Šiaulių vyksta 
kovos

MASKVA, Rusija, birž. 25 d.
— Šiaulių, Kauno ir Gardine 
apylinkėse vyksta smarkios ko
vos, skelbia paskutinis sovietv 
karo pranešimas.

Prie Šiaulių buvo pasiųsta 
speciali sovietų mechanizuota 
divizija, kuri padarė vokiečiams 
didelių nuostolių ir sunaikino 
kelis šimtus tankų.

Vokiečiai atsiuntė naujas di 
vizijas ir kovos vyksta visu 
smarkumu visuose frontuose.

— 500 Amerikos jaunuolių 
tarnauja britų aviacijoj.

Lietuva virto karo 
lauku

> į'------
MASKVA, Rusija, birž. 25 

d.— Gardino, Kauno ir Vil
niaus apylinkėse vyksta labai 
smarkios kovos. Visa Lietuva 
virto smarkiu kovu lauku, sako 
Maskvos laikraščiai.

200 mylių fronto pločiu vo
kiečių kariuomenė veržiasi į 
Pinsko balas. Sovietų tankai 
visur sutinka nacių armiją ir 
miarkiai jiems priešinasi.

Prie Šiaulių naciams padary
ta dideli nuostoliai ir daug ka
reivių paimta nelaisvėn.

Sovietų agentai pa
dėti kalėjiman

BERLYNAS, Vokietija, birž. 
25 d. — Lietuvos aktivistu 
’ronto nariai, kurie bendradai’- 
jiauja su vokiečių kariuomene, 
ireštavo daugelį sovietų Listu- 
zos valdininkų.

Visi sovietų valdžios valdi- 
linkai savanorių batalijom] 
<aune buvo areštuoti ir padėti 

i kalėjimą.
Suimtųjų tarpe randasi so

vietų Rusijos piliečiai ir sovie
tams tarnavusieji Lietuvos gy
ventojai.

— Vichy valdžia skelbia, kad 
iems pavyko sulaikyti britus 

prie Palmyros.
— Bulgarijos valdžia nutrau

kė susisiekimą telefonu su Ru
sija. Nustojo veikti sovietų ir 
nacių aviacijos linijos, kurios 
baigdavosi Sofijoj.

— Mussolinio valdžia uždrau
dė moterims dėvėti vasarines 
kelnaites. Tai esanti Hollyvvoodo 
mada, kurią fašistinėj Italijoj 
reikia išnaikinti. Nuo kelmuotų 
moterų bus atimti dviračiai.

ORAS
Giedras.
Saulė teka — 5:16; leidžiasi
. 8:29. \
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ĮSTEIGTAS • MARIJOS • J U R G E L I O N I E N E S

Užuojauta Valerijai Bružienei, savo!
motinėlės netekus

I SšlllQ1£ilYI31111 pianistės Silvijos. Jisai turinį
/II LĮSIU pažymėtinos jėgos savo gabiuo- J; 

.» n ijj*se rankutėse ir gražiai pasižy- <Kvotimų Rezultatai mėj0 šioj programoj. s
----------- SVEČIAS ARTISTAS • -i

[Prie to dar gavo iš tėviškės sa- 
[ vo dalį, priklausomus keturius 
i hektarus žemės, išsitaisė nors’ 
kuklius triobesius ir vargas 
nuo jų slinko vis tolyn. Į

Niekada neužmirš Valė, kai Lalu Raben-Micevičienes Mo- ADOMAS MICEV1ČIUS,
‘■Motina, kuri turėjo šypseną dėl metus visuomet jaučiat, jos j'®1"8 v0,s 8rįžt.18’’ ,pa.V^aTk ,<inių RecitalSs Atgarsiai 
kiekvieno malonumo, ašarą kiek- tyrą širdį, jos malonią ir mei-' 1JZS1 ,,s> a5° P® 88 al. 1 au. . . , . . .į
vieno širdgėlai; suraminimo kiek- lingu.no kupiną ' būdą. Jos'Retąją šiltinę, kur, kaip' Pasirodo, kad ne. blogas 

... . i j • • y- j • • i •. giltinė, skynė laimus ir tvirtus oras, nei nežinoma vieta nesu-vienam liūdesyje paskendusiam, nuoširdus įvertinimas kitų pa- . v , . .J v .... ,. . . , i .. . > . , . . . ►. .. i it ąžuolus kaimo žmones. Ne- laiko žmonių nuo dalyvavimopateisinimą kiekvieno klaidai; sisekimų ir simpatingas atiau-1 ? : .. xr , .. * ... . . . i t 'aplenkė 11 ne Valės namų. i ten, kur jie nusitaria ir norimaldą kiekvienam nelaimėje ir tunas jų nelaimių buvo toks J . .. .
padrąsinimą kiekvienam rūpės 
čiui...”

timas jų nelaimių buvo toks1 aplenkė ji nė Valės namų.

VAIKAS ir MOKYKLA

V1OLISTAS
šio vakaro taip vadinamas 

“high light” buvo musų senų
jų birutieČių ir didelių dailūs 
mylėtojų, Ądomo ir Helenos 
Micevičių sūnūs, Adomas, vio- 

ilistas. 'Perstatydama šį svečią 
ii artistą, Lulu Raben-Micevičie-mokinių recitale šio menesio ...... ...fne prisiminė, kaip ji buvo pir

moji mokytoja ir kaip greitas 
buvo jo studijų progresas, ir 
kaip Adomas pasiekė tobulaus 
artisto stovio.

Ponia Micevičienė toliau nu
pasakojo apie Adomo, kaipo 
profesionalo, karjerą, kaip jis 
grojo Chicago Civic Orkestroj, 
vėliau Illinois Symphony Or
kestroj ir per du pastaruosius 
metus yra reguliaris narys 
Kansas City Symphony Orkcs-

- tikrai, buvo toks, kokį galėjail Tuo met" Va‘®. vieš®j° ma-; dalyvauti. Taip buvo ir su po;
7 C o J „ 44 T ilki P nhnii. VI! mytės tėviškėj. Vieną dieną ji nios Lulu Raben-Micevičienės 

gavo žinią, kad namiškiai ser
ga.

Bobutė bijojo, kad ir Valė 
neapsikrėstų, nenorėjo jos lei
sti, bet ji maldavo ir pažadėjo

1 neiti į sergančius namus, o tik 
įsitikinti pas kaimo žmones,

» . . , . v. j . vi I ar jos namiškiai- tikrai sergasiektų to, ko jų širdys troško,1. .V1. ®ir vėl grįsti.
Geroji bobutė patikėjo ir lei-

rasti tiktai savo geriausioj 
draugėje, savo motinoje.

Kaipo vaikų motina ji turė
jo viltį, ji planavo, ji dėjo pa
stangas, ir prie to nusistatymo

Antradienio rytui beauštant, 
visai gamtai iš miego atsibun- 
dant, šaltosios mirties ranka ___ __ __ _____________
savo glėbin pasiėmė vieną iš dar ir darbą. Geriausia savy- 
Chicagos labai gerbiamų ir my-! je ji davė, kad tik jos šeima 
limų gyventojų — Barborą An- išaugtų sveika ir gyvenime at- 
tanavičienę.

A. A. Antanavičių šeima bu- —kad butų naudingais sau ir 
vo viena iš tų senųjų ir gerai žmonijai.

Ji žinojo, kad ji eis šiuo gy- do.
»__!•_. i x_' i yajg prisiartinus prie namų,

žinomų Chicagos North Side 
gyventojų. Jų šeimoj buvo ijĮvenimo keliu tiktai kartą'. To-' 
viso penki, — be pačių a. a.'dėl toje kelionėje ji nuolatos nieko nelaukdama, puolė vi- 
Antanavičių, dar duktė Vale-, 
rija ir du sūnus, Juozas ir 
Justinas. Ponai Antanavičiui 
buvo stambus biznieriai ir se
niau dalyvaudavo North Sidės 
lietuvių veikloje. A. A. Anta
navičius mirė, rodos, prieš dvi
dešimt metų.

Su jų dukteria, Valerija, ku-

rodė savo meilę vaikams ir vi- dun. Penkių narių šeima gri
siems aplink ją, darydama Įėjo didžiulio ligos karščio de- 
vien tik gero visiems. Ji nie- 'ginama. Vieni jau taisėsi, o ki- 
kuomet neatidėjo arba neatbo- ti kovojo krizės persvarą ir 
jo tą gerą, nes ji puikiai su- kliedčdami kalbėjo, kas jiems 
prato, kad jai neteks vėl grįsti papuolė. Klaikus vaizdas pa- 
tuo keliu.

Taip, Valerija, jos dukterys, ko prie mamytės lovos. Ji bu- 
broliai ir jų šeimos ir aš dau- čiavo mamytės rankas, glostė 

ri ištekėjo irgi už vieno pir- giau neturėsime “Graudina” jos balsganus plaukus, kalbėjo 
cicv,. .... ---------------- :— ...------------- jaj malonius raminimus, bet

mamytė nieko neatsakė ...
Valė pas bobutę nebegrįžo.

(Bus daugiau)

veikė Valę ir ji gailiai pravir-

i neturėsime “Graudina” 
su mumis. Bet jos pavyzdingo 
gyvenimo kelionė paliko tiek 
daug brangių ir malonių atsi
minimų, per kuriuos ji nuola
tos musų tarpe gyvens.

mųjų Chicagos lietuvių stam
bių biznierių, Povilo Bručo, 
man teko susipažinti prieš dvi
dešimt penkis metus, ir tiktai 
po kelių valandų po mano at
vykimo Chicagon apsigyventi.

Nuolatos būdama artimuose 
sentikiuose su Valerija, turė
jau progos 
brangiausią 
lę, kuri per pastarus penkioli
ka metų gyveno kartu su Va-'suprantu tavo nuostolį ir kar- 
lerija ir jos dviem dukterim,'tu su tavim ir visa šeima liu- 
Adelina ir Geraldine. Šioj ap-Įdime dabar netekę musų 
linkumoj ir aš pripratau ir “Graudina”.
skaičiau sau už privilegiją va- Priimk giliausią užuojautą 
dinti a. a. Antanavičienę tuo taipgi ir šio Moterų Skyriaus 
garbingu vardu “Grandma”, bendradarbių, kurių tarpe 
kuriuo ji pati gėrėdavos. | buvai viena pirmųjų.

Per ištisus dvidešimts penkis —Nora

ažinti ir jos 
jos motiriė-

reikšti tau, Valerija, mano už
uojautą šioje skayd^ioj valan
doj. Galiu tik pasakyti, kad 
netekus savo motinėlės net 
prieš keturiolika metų giliai

k MotenfKIubo

tu

KADA NEPASITIKĖJIMAS ARDO 
TIKRĄJĄ MEILĘ

Apysaka) irpuošė jaunutis sodas, gražus 
didelis darželis, o tyras ir nuo
lat bėgantis pakalnėje upelis 

Atsikėlusi nusiprausė, paval- dar daugiau pridavė grožio^ 
gė ir apsirengė tikrai šventa- šiam vienkiemiui.
dieniškai. Į šis naujas vienkiemis nese-

Pažvelgė į veidrodį, susišu- niai iš kaimo atsikėlęs priklau- 
kavo savo ilgas kasas ir kažko 
slegiama, nerasdama sau vie
tos, išėjo į sodną.

sė amerikonui Petrui Virbylaiy 
Domo broliui, kuris, nesigai
lėdamas, sunkiai uždirbtų dolc- 

Visą aplinkumą valdė rami rių, ištaisė pavyzdingą ūkį.
tyla. Tik retkarčiais paukšte-' Vale savo žvilgsniu sulygino 
liai savo čiulbesiu suardydavo savo kuklią ir menkutę, vos 
tylą* keturių hektarų sodybą, su

Valė apėjo sodnelį, apžiurę-^ Virbylų keturiasdešimties hek- 
jo gražiausiai žydinčias aly- tarų sodyba, kurios tarp savęs 
vas, ties kuriomis šiandiena buvo giminingos, nes Domo ir 
Domas paskyrė pasimatymą.1 Valės tėveliai buvo tikri sese- 
Nusilaužusi šakelę vėslaus žie- rų vaikai.
do nutolo gilyn į sodną. | Staiga jai atslinko poros me- 

Pastebėjusi sodno kampe tų praeitis, kuomet ji su šeima 
naujai tėvelio sukaltą iš len- grįžo į Lietuvą karui pasibai- 
tų suolelį, Valė skubiai prisi- gus, kuomet jie radp suvargin- 
artino ir atsisėdo. Įsmeigusi nis žmones, bet ryžtingai besi- 
akis į tolimą ir plačią erdvę, ruošiančius atbusti, atsipeikė- 
Valė nieko nemanydama pra- ti ir bepradedančius naują 
dėjo žvalgytis aplinkui. Tai laisvą gyvenimą. Jie grįžo be 
vienur, tai kitur, jau buvo per- pinigų, be turto ir suvargę, 
keltos sodybos iš kaimo į vien- Tėvelio tėviškė buvo karo nu- 
kiemius ir nauji trobesiai spok- alinta, todėl jie nelabai buvo 
sojo gryname lauke, tarytum pageidaujanti svečiai.
ilgėdamies kaimo, paskendusio; Prisiminė Valei kaip Virby- 
gražiai nuaugusiais sodnais. į lų šeima pirmoji ištiesė jiems 

Netyčia Valės akys apsistojo pagalbos ranką.
ties kalnuota vieta, kur naujo1 Valės tėvelis kaipo sveikas 
namo blėkinis stogas spindėjo ir rūpestingas žmogus nenusi- 
saulės spinduliuose. Tai buvo minė, bet urnai stvėrėsi darbo, 
vienkiemis, labai rūpestingai Kadangi ūkininkai kėlėsi į 
ir skoningai sutvarkytas. Jį vienkiemius, tai darbę nestigo.

Lietuvių Brighton Phrk Mo
terų Klubas kaip tik tinkamai 
pradės atostogas su išvažiavi
mu birželio 29 d. pas draugus 
J. Zabukus. Sand Du nes, Bever- 
ly Shores, Indiana.

Vieta labai graži ir šiemet Ža
liukų namas gražiai naujai iš
puoštas. čia yra čyščiausių 
smilčių “beach” ant Mich’gan 
ežero kranto ir gražiausios gi
rios. O lietuviai labai myli gra
žias gireles.

Patogus ir privažiavimas, nes 
visu keliu reikia tik “route” 12 
važiuoti. Pusryčiai bus 9:00 ry
to. Narės ir draugai su šeimy
nom suvažiuos savais automo
biliais tiesiog pas Zabukus. Na
rėm ir jų vyrams 
pietus bus dykai, 
labai pigiai.

Kviečiam visus 
drauges atvažiuoti
gražia i pasilinksminti.

Jei norite daugiau informaci
jų, pašaukite LAFayette 9623 
arba VIRginia 1579.

—Mary Carter

13 d. Programa įvyko Crystal 
Hali, kuri randasi toj garsioj 
Auditorium, ir3 svetainė buvo 
permaža, kad sutalpintų pub
liką. Kitą metą p-nia Micevi- 
čienė turės paimti didesnę sve
tainę.

Mokinių — smuikos ir piano 
—programoj dalyvavo viso 
trisdešimt vienas, skirtingų ta
lentų ir gabumų muzikoj, ly
giai kaip ir skirtingų tautų. 
Nemažas nuošimtis šių moki
nių yra lietuviai vaikučiai, a- 
pie kuriuos, suprantama, ir į- 
spudžiais dalinsimės.

Mažytis Teddy Rakštis, po
nų Julius ir Aliėe Rakščių 
vienintelis sunits, pasirodė esąs 
laibai muzikaldš ir skambino 
puikiai. Dr. Bertašiaus sūnūs, 
Miltonas, grojo aiškiu, švariu 
tonu, ir jo pozitūra buvo “per- 
fect”. Onytės Davidonienės 
dukrelė, Gloriją Šiemet parodė 
žymų progrešąn&avo skambini
me. Rodos, kad jai pasisekė 
pergalėti tą nerviškumą, kuris 
pirmiau apimdavo ją išeinant 
scenon skambi®.

Ponų Aleksandrų Byanskų 
duktė, Šilaine, irgi žymiai pa
žengus piano studijose. Jos 
skambinimas yra aiškus ir te
chnika nedarę-nai kliūčių.

Muzikalės Kąsib ir Leokadi
jos Sabonių šeimos jaunasis 
narys, Robertas, parodė klau
sytojams, kad : jis žada neat
silikti nuo savo gabios sesutės,

tro.
Po šios introdukcijos Ado

mas pildė Handel “Sonata”.
Jisai griežė tikrai artistiškai
ir pastebėtinai puikiai. Publi
ka buvo taip sužavėta, kad at- 
kartotinai iššaukė jį estradom 
Adomas išsivedė savo buvusių 
mokytoją, p-nią Raben-Micevi- 
čienę, kuri akompanavo jam 
pildant minėtą “Sonatos”, kad 
kartu pasidalinti tais karštais

Manau, kad šioj programoj 
dalyvavimas tokio artisto, kaip 
Adomo Mioevičiąus, buvo dide
lė inspiracija jauniems mo
kiniams, kad rimtas atsidavi
mas studijavimui turi savo at
lyginimą. —Cicilija

valyti ir pašviesinti alumino 
puodus. Įdekite tokių lapų 
puodan, pilkite šalto vandens

—Kaimynka

PRALENKIA SVETIMTAUTES

pusryčiai ir 
o svečiams

draugus ir 
ir su mumis

Serai Seimininkėms 
Žinoti, Kad:

geraiDėl permainos skonio, 
įdėti vieną šaukštuką cibulio 
julčių į bulvių košę.

—o—
Jeigu norite atnaujinti savo 

“rliinestone" sagutes ir kitus 
tokius blizgučius, palaikykite 
juos dešimt minutų gasoline į- 
nieiklus. Išėmus patrinkite su 
minkštu skuduru. Jie atrodys 
lyg nauji.

—o—
Taisant arbatą, būtinai varto

kite šviežiai išvirintą vandenį. 
Išvirtas vanduo ir pastovėjęs

I balos. -Kahttynka

pačios padaro, raštą, išsiuvinėja 
ir juodviejų rankdarbiai jau pa
sklido po Chicagą ir svetur, ka
dangi juodvi yra aukavusios 
daug tokių su dainomis išsiu
vinėtų abrūselių labdaringiems 
ir šiaip draugijų parengimams 

i dėl prizų.
Tas reiškia, kad musų lietu

vaitės jau seniai dirba tuos dar
bus, kuriuos svetimtautei dabar 
ragina moteris dirbti.

Manau, gal nusistebėsite su- 
i žinoję, kad tokios lietuvaitės y- 
ra šio Naujienų Moterų Sky
riaus vedėja, Nora Gugiene, ir 
jos draugė ir nenuilstanti ben 
dradarbė, Vaiko 
skyriaus vedėja, 
montaitė.

Girdėjau, kad 
pagaminti savo 
džius, paskelbti Moterų SI 
j e, kad parodyti juos 
musų lietuvaitėms.

Nežinau, kada šios dvi mo
terys suranda laiko nuo jų 
skaitlingų užsiėmimų dar ir 
rankdarbiams.

Lauksime jų abrūselių, su ta1 
“■... juoda duona daug gardes
nė”, “Plaukia žąselė per Nemu
nėlį”, -- “Sėjau rutąr sėjau mė- 

, tą, sėjau lelijėlę”, “Ant kalno 
karklai siūbavo” ir skaitlii|- 

jgoms kitoms, kurioms aš gerė- 
tuvaites, kur:oš jau prieš dju , jausi pamačius pas jas sudėtas, 
metus ^pradėjo tokį darbą. Su- toms visoms, Jciekvienam lietu- 
prantama, juodvi - iŠsittvlnėjąį.yiui brangioms dainelėms.
vien lietuvių liaudies dahias. J os —ir Mokytoja

Esu Amerikoj gimus ir au
gus lietuvių tėvų duktė. Būda
ma motina ir šeimininkė, seku 
ne vien tik angliškos spaudos 
moterims leidžiamus žurnalus 
Ir laikraščiuose skyrius, bet ir 
tuos, kurie telpa lietuvių spau
doje, ypatingai Naujienų Mote
rų Skyrių. r

Turiu prisipažinti, kad nekar
tą esu pasimokinus šio skyriaus 
įdomiai išreikštomis mintimis 
ir naudingais patarimais, visuo
se jame vedamuose skyriuose.

Skaitydama birželio mėnesio 
laidą to didžiojo moterų reika
lams skirto angį ško žurnalo 
‘G no d Housekeeping”, pastebė
jau puslapį užvardintą “Išsiu
vi nėk amerikonišką meliodiją”. 
Autorė šio straipsnio arba to* 
skyriaus vedėja, Dorothy Wag- 
ner, pataria moterims išsiuvinė
ti įvairias amerikoniškas dai
nas ant visokių namams nau
dingų, reikmenų, kaip tai stal
dengčių, paduškaičių, indams; 
šluostyti abrtrselių, servetkėlių, 
etc. Ji ir paduoda kelis pavyz
džius tokių išsiuvįnėjimų ir pa- 
vcjkš.’ėlių. kuriuos inspiravo kei
kia populiarė daina.

Nors dainų išsiuvinėjimas ga
li būti naujas l^ai kurioms mo
terims, bet aš pažinau dvi lie
tuvaites, kvrr!

ir Mokykloj
Louise Nar-

jos rengiasi 
darbų pavyz- 

kyriu- 
kitoms

i Rašo L. NARMONTAITĖ

Parkui ir. "s Dienos.
Jau baigiasi mokyklos die

nos. Chicagos viešos mokyklos 
šiam sezonui uždaro duris 
penktadienį, birželio 27-tą die
ną. Kaip visados, mokiniai ir

] lykus, neabejos apie vaiko prie
žiūrą, saugumą ir sveikatą per 
tą laiką, kol jis apsistos stovyk-

mu šio bertainio. Randasi tarp 
visų įvairus planai, kaip pra
leisi! atostogas dabar, kada ne
reikės mokyklos lankyti.

Visiems skaitytojams, moti
noms. tėvams ir mokiniams lin
kiu linksmai praleisti vasaros 
atostogų mėnesius ir pasekmin
gai išpildyti tuos planus, kurie 
guli arčiausia prie širdies. Tu
riu viltį, kad visi sustiprins sa
vo sveikatą ir jėgas taip, kad

darbo sparčiai ir energingai.
Tad, mieli skaitytojai, jau 

penktą sykį kaip tariu jums 
panašius linkėjimus. 'Pikiu, kad 
dar per penkis metus mes su
sikalbėsime ir sueisime per šį 
‘Vaikas ir Mokykla” skyrių. 
Linksmų atostogų visiems savo 
draugams, seniems ir naujiems, 
su kuriais susipažinau per šios 
mano straipsnius.

Vasarinės Mokyklos.
Tarp įvairių planų dėl pra

leidimo vasaros yra vienas iš 
svarbiausių, —’ tai lankymas va
sarinės mokyklos. Mokiniai lan
ko dviem sumetimam: viena, 
norėdami paskubinti pabaigimą 
mokyklos kursų, antra, norėda
mi pakartoti tuos ^kursus, iš 
kuriu neišlaikė kvotimus.

Vasarinės mokyklos yra lai
komos pradinėse klasėse nuo 
penktos ir aukščiau, ir aukštes
nėse mokyklų kursuose, kuriuo
se yra gana užsiregistravusių 
aplikantų. Bile mokykla duos 
malonias informacijas, 
klases, vietą ir kainas.

Vasarinėse mokyklose reikia 
mažą sumą mokėti už instruk
ciją, nes miesto taryba neužnio-

Namie Būnant.
savaitės, trumpiau ar il- 
vaikams nusibos būti na-

Po 
giau, 
mie. Jie apgailestaus tos tvar
kos, kurios jie laikėsi mokyk
loje. Tad tėvai turės įvesti 
jiems naują tvarką. Taip da
rant, bus lengviau motinai, nes 
ji vis žinos, kur jos vaikai yra, 
ir bus geriau vaikams, nes tvar
kingai gyvendami jie galės ko 
nors išmokti ir atostogos nebus 
jiems nuobodžios. Bus vaikams 
ir saugiau, nes nepraleis per
daug laiko TNit pavojingų gat
vių.

Tėvai gali vaikams rasti įvai
rius darbus namie, sutvarkyti 
jų skaitymą, kad daugiau at
liktų per šį liuosą laiką, siųsti 
I parkučius kelias dienas per 
savaitę išmokti įvairių rankdar
bių ir taip panašiai.

Motina galėtų paskirti vieną 
dieną į savaitę išvažiavimui į 
parkus, prie ežero, į muziejus 
ir 1.1. Toks planas butų geras 
motinai, nes pahucsuotų nuo 
naminių darbų, ir geras vai
kams. nes jnotina ir vaikai ga
lėtų )( .pa^įjinksnpnti ir gerjąjU; 
susipažintų. Pii.d aikydanis pla
no, visados žmogus gali dau
giau ir geriau ką nors atlikti.

apie

mokytojauti per tas astuonias 
savaites už mažą atlyginimą,

vasarines mokyklas.

vartoti mokyklų kambarius ir 
knygas. Visas lėšas kaip už van-

našiai, turi padengti vasarinės 
mokyklos pajamos. Vis tiek 
kainos yra prieinamos. Ir paty
rusios mokytojos — tik tos, ku
rios per reguliarį metą moky
tojauja, yra samdomos dėl va
sarinės mokyklos.

Toms pat sąlygoms yra laiko
ma vasarinė mokykla mokyto
joms Chicagos mokytojų Kole
gijoje.

Stovyklos.
Daugelis vaikų bus siunčiami 

į stovyklas (‘*ca?nips’*) šią va
sarą. Prieš siuntimą vaikų į to
kias stovyklas, reikia gerai ir 
nuodugniai sužinoti
daug svarbių dalykų, žinoma, 
reikia patirti apie 
švarumą, jos sanitarines sąly
gas, kaip yra vaikų sveikata ir 
elgimasis kon-lrolitiojama, koki 
valkai yra priimami , kokia 
tvarka yra įvesta dėl vaiko žai
dimo. poilsio ir t.t. Koks tenai 

.yra valgis ir daug panašių da
lykų.

Tėvai, sužinoję apie šiuos da-

Jaunutė Rita Marie 
Schultz Vėl Pasižymėjo 
Dailės Moksle

Su kiekvienu mokslo meto 
užbaigimu kai kurie mokiniai 
susilaukia ypatingų kreditų už 
savo gabumus ir darbus. Viena 
iš tokių laimingų mergaičių šio
mis dienomis yra dar visai jau
nutė, ponų Jono ir Marie 
Schultz dukrelė, Rita Mario, vos 
dešimts metų amžiaus. Lietuvių 
parengimų lankytojai jau ne
kartą ge ėjosi šios jaunutės 
mergaitės talentu, kaipo šokė
jos. Be savo šokių pamokų, Ri
ta Marie studijuoja dar ir pia
no ir “drambtic art” toj senoj 
ir žymioj Chicago Musical Coll- 
cgc. Ir tai buvo šios kolegijos 
dramatiškos dalies konteste, 
jaunųjų skyriaus, kuriame Rita 
Mario Schultz buvo pripažinta 
pirmoje vietoje. Už tai, ji lai
mėjo sidabro medalį. “Congra- 
(ulations (o you, Bita”.

Vra malonu pastebėti, kad 
ponai Schultz supranta svarbą 
ir deda visas pastangas, duoti 
savo dukrelei progos lavintis į- 
vairiose dailės sr.tyse. Turėda
ma gabumą ir talentą ir rimtą 
mokyklą šioji jaunutė Rita Ma
rie gali toli nužengti dailės pa
saulyje. —N. G.
Kinui

MAISTAS
apie jas

stovykloj

Braškių Pyragas
Apdekite formos kraštus 

plakta grietine, ir įdėkite j fry- 
zerį. Kai sušals, pridėkite eilė
mis trintas braškes, duonos rie
kių ji’ plaktos grietinės. Kai už- 
pildysite formą, įdėkite ją į le
dą ir druską 3 valandoms. Pa
duokite stalan užpylę dar tru
putį trintų braškių.

(Tęsinys 7-nie pusi.)

lingu.no
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CIevelando ir Ohio Žinios
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SAMANAUSKIENe gri
žo BE TAIKOS

CIevelando lietuviški bolševi- 
kėliai sumanė vaidinti taikos 
angelų vaidmenį. Jie sukurstė 
senų moterėlę, kad toji važiuo
tų į Washingtona ir ten taikų 
iškovotų.

Toji moteriškė yra Sema- 
nauskienė. Tai akla .raudona 
davatka, kuri nei savo senatvės, 
nei sveikatos paiso. Su baisiai 
svarbia “misija” ji pasileido se
nus kaulus barškindama į 
VVashingtonų.

Tačiau nauda buvo visai 
menka. Porų dienų ji po Wash- 
ingtonų pažioplinėjo ir, kaip 
pati prisipažįsta “Vilnyje”, kar
tų su kažkokiu girtu vyru tu
rėjo progos apie taikų pasigin
čyti. Keikia manyti, kad tarp 
durno ir girto debatai buvo tik
rai įdomus...

Grįžo namo Semanauskienė, 
kaip musę kandusi. Dabar iš 
jos visi juokus krečia: girdi, ne 
į tų vietų pataikė. Jei jai tikrai 
taika rupi, tai turėjo “skristi” 
į Angliju, kaip tai padarė Hes- 
s’as, nacis Nr. 3. Amerika juk 
su nieku nekar’auja, tad ir jos 
“taikos misija” čia nereikalin
ga.

įdomu bus pamatyti, su ko
kia nauja misija CIevelando 
penktakojai dabar deleguos Sc- 
manauskienę, kai kamarotas 
Hitleris be didelių ceremonijų 
griebė Stalinui už gerklės?

Greičiausiai tiek jai, tiek jo 
tavorščiams taika dabar iš gal
vos išgaravo.

“KAD BUTŲ PERKŪNAS 
KOMUNIZMĄ NU

TRENKĘS”
Birželio 8 d. įvyko “Dirvos” 

piknikas. Būreliai žmon ų diš- 
kusltoja apie iš Lietuvos gau
tus'laiškus: vienam tų parašė 
kitam tų. Vienas sako, jog jo 
laiške parašyta tik tiek, kad 
“nieko daug negalima rašyti”.

Maženskas bando tatai nugin
čyti. Sako, jog tai melas. Girdi, 
jo žmona gavusi laiškų nuo gi
minių, ir tame laiške parašyta: 
“Kad butų perkūnas komuniz
mų nutrenkęs”. Esu, jei nieko 
nebūtų galima rašyti, tai tokių 
dalykų nebūtų parašyta.

Maženskai yra artimi “Vil
niai” žmonės. Vis žiurėjau, ka
da tas laiškas bus išspausdin
tas. Bet veltui. Matyti, Mažens
kai. nepasiuntė, o gal “Vilnis” 
nespausdino. Žinoma, nemalo
nu butų dėti tokį laiškų, ku
riame norima su perkūno pa
galba komunizmas sudaužyti.

Šiaip piknikas buvo vidutiniš
kas. Dalyvavo apie du šimtai 
žmonių. Nors tai ir nedidelis 
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skaičius, bet prie baro buvo 
sunku prisigrūsti. Mat, žmonės 
daugiau pinigų turi, tai ir ne
sivaržo.

Pikniko “bosas” buvo p-ia 
Karpius. Pats Karpius buvo iš
vykęs į Tabor Farmų seimavo- 
ti su Smetona.

NEILGAI TEKO 
DŽIAUGTIS

Lietuviški penktakojai išleido 
net specialius lapelius apie tai, 
kokių laimę Lietuvai suteikė 
“saulė” Stalinas.

Tiems lapeliams platinti jie 
panaudojo paštų.

Tik paskučiausi išgamos gali 
taip elgtis, kaip musų šliužai. 
Jokio padorumo, jokios sųžinės 
pas juos nėra. Su dusia ir ku
rni jie yra atsidavę Maskvai ir 
jai ištikimai tarnauja. Tiesiog 
sunku ir suprasti, kaip tie šliu
žai gali tiesiog per akis meluo
ti ir tvirtinti, kad Lietuvos 
žmonės dabar susilaukė di
džiausios laimės, kuomet pačių 
jų laikraščiai skelbia, jog vis
kas neįmanomai pabrango, o 
kai kurių dalykų visiškai nebe
galima pirkti.

Bet tuščia to. Aišku, kad da
bar Stalino saulė užtemo ir 
musų šliužai turės naujus lape
lius siuntinėti ir aiškinti “nau
jų linijų”.

YRA KUO GIRTIS
Teko “ViL.ics” Nr. 1 11 skai 

yti porų laiškų iš Lietuvos. Kai 
perskaitai žmogus tuos laiškus, 
.ai visas bolševikiškas rojus 
pradeda vaizduotis visai kito
kioje šviesoje.

Savo broliui Domininkas 
štankevičius rašo: “Kur pir- 
niau buvo materija 12 litų, tai 
labar 100 rublių. Apie pinigus 

žmonės visaip kalba., Mano, 
kad už kiek laiko jie inainysis”.

Tik pagalvokite, kų reiškiu 
tokios kainos darbininkui, ku
ls seniau per dienų uždirbdavo 
j litus, o dabar gauna 10 rub- 
ių. Seniau reikėjo dviejų dienų 
iždarbio, kad galėtų metrų me
džiagos nusipirkti, o dabar turi 
Urbti net 10 dienų.

Kaip jums toks rojus patin
ka?

Tarnaitei seniau per mėnesį 
buvo mokama maždaug 30 li
tų. Už tuos pinigus ji galėdavo 
nusipirkti sau suknelę. Pasta
ruoju laiku tarnaitei buvo mo
kama 90 rublių per mėnesį. Bet 
už tuos pinigus ji negali nė vie
no metro medžiagos nusipirkti.

Kaip sau norite, bet tai įdo
mu, kad žmonės Lietuvoje pra
dėjo kalbėti apie pinigų keiti
mų. Matyti, jie nujautė, kad

bolševikai bus iš Lietuvos iš-

Kitame laiške tas pats Stan
kevičius savo broliui rašo, kad 
kainos ir vėl pakilo. Jis sako. 
“Kas pirmiau buvo 15 litų, tai 
dabar reikia mokėti 200 rublių. 
Darbininkas uždirba per 8 va
landas 10 rublių. Apie kolekty
vus tiek reikia pasakyti, šneka, 
kad visas kaimas eisime į ko
lektyvus”.

.Matote, kiti šneka, kad visas 
kaimas turės į kolektyvų eiti. 
Patys kaimiečiai čia nieko ne
reiškia, niekas jų sutikimo ne
klausia.

Tai bent laisvė!
Tiesos apie Lietuvos žmonių 

vargingų padėtį nebegali nė 
penktakojai nuslėpti.

PROTESTAS PRIEŠ MAS
KVOS OKUPANTUS

Birželio 15 d. įvyko Dr. Vin
co Kudirkos Draugijos piknikas 
Mačiutos sode. Diena pasitaikė 
labai lietinga ir biauri, tad ir 

Zuris visvien pasakė 
perskaitė protesto re- 
prieŠ Maskvos oku-

žmonių nedaug tesusirinko. Bet 
p. P. J. 
kalbų ir 
zoliucijų 
pantus.

Rezoliucija buvo priimta ir 
pasiųsta Rusijos ambasadai ir 
Amerikos valstybės departa
mentui.

Rengėjai nutarė toj pat vie
toj kitą piknikų surengti rug
pjūčio 3 d. Kas turite jau tikie- 
tų nusipirkę, tai palaikykite 
juos, nes jie bus geri tam pik
nikui.

REIKIA VIS DĖLTO IR 
SAIKO TURĖTI

suvažiavo keli Antanai vardinių 
švęsti. “Lietuvių žinios” iš to 
padarė tikrų burbulų. Girdų su
važiavo 150 žmonių!

Vadinasi, kai dribtelėjo, tai 
dribtelėjo be saiko- iš 25 nada 
rė 150!

PARAPIJOS PIKNIKAS
Birželio 22 d? įvyko naujosios 

parapijos piknikas, žmonių su
sirinko daug, apie 500. Nuotai
ka buvo nepaprastai gera. Bau- 

leris paskelbė Stalinui kara. 
Girdi, gal dabar.abu banditai 
sau sprandus nusisuks, žinoma 
atsirado vienas kitas, kuriam 
buvo labai inarkatna, kad la 
vorščius Paleckis turės iš Lie- 
tuvos kraustytis.

lV. M®’

ši šaunų, paskuumo-o ...
guresnio1* nes yrą u 
pale raegs 3 ’yvnutelis pTurftq'9jgi Pa“ Ir skanus •.-gtao gerumo.
'ir ?r&?P£avetn Vale « atas

tys. kalvos, kiekvieną
i garsina-’

ravi a^‘ h \aiką nuo ne-
io^ parodė 617. uiti bandyti

nNtiC BRE'NiNG COtA’PM'Pl 
r.hkaao. U\.

NAUJIENOS, Chicago, UI-
Klebonui buvo padaryta pa

staba dėl Lietuvos vėliavos, ku
ri atbulai buvo pakabinta. Gir
di, klebonui nedovanotina, kad 
jis tokių dalykų nežino.

IMA JAUNUS LIETU
VIUS Į ARMIJĄ

Beveik kiekvienų dienų tenka 
tai su vienu, tai su kitu jaunu 
lietuviu atsisveikinti. Jie vis į 
kariuomenę išeina.

Kuris jaunuolis labiau yra 
veiklus, daugiau populiarus, tai 
tam ir išleistuvių nesigailima.

I

Štai (Vaclovui Jurgeliui buvo 
net dvejos išleistuvės surengtos: 
vienas išleistuves surengė cho
ras, o kitas — skautai.

Vaclovas Jugėlis visai nese
niai iš Lietuvos buvo atvykęs. 
Tai labai veiklus ir pavyzdingas 
jaunuolis. Labai nemalonu bu
vo su juo atsiskirti. —Rep.

O
18
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A! Tokia tai iškaba! Jie ką tai naujo pridėjo, 
kur sako, kad Mtss dabar jau M.rš.1 Ir kas tai 
naujo taip pat pridėta prie garsaus ei garėto!

Kas tai NAUJO* tapo pridėta!

_ Paskutinėm trim dienom 
britų aviacija numušė 77 nacių 
lėktuvus. Britų lakūnai paste
bėjo, kad vakarų fronte naciai 
paliko labai blogus lakūnus, ku
rie nemoka gerai vairuoti kare 
lėktuvų.
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(Ištariama La-ta-ky’-a) puiku
sis Rytinio Viduržemio taba
kas tapo pridėtas prie Old 
Gold. Jo delikatni lapai sutei
kia naują, skonį ir kvapumą 
šiai tai mėgiamai jų sudėčiai.
Tas pat pažįstamas pakelis —bet NAUJI 

Old Goldsl
bakolutnR 5?mpany' Is»eig»a 1760-puikaus fa- 

ako sutaisytojo nuo George V/ashington’o laikų.

M A D 0 S

No. 4777—Praktiška suknelė. Su
kirptos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46 ir 48.

— Japonų vyriausybė įsakė 
visoms japonų moterims gali
mai greičiau apleisti Maskvą ir 
sugrįžti į savo kraštą.

— Vokiečiai tvirtina, kad jie 
nemano Ukrainon sugrąžinti 
hetmano Skoropadskio valdžios. 
Ukrainą jie patys mano valdyti.

I i

I C

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

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

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

apdraustas.
1 Į............................................................ ■■■>

VAflAAAAhnAAAftflAflAAAAAAAAfli 
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., Wil!ow Springs 
Priešais Tautiškų Kapinių Vartus. 
WtfWWWVWWWWVWW\Ai

N epriklausomybė 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansiniai apsirūpinės. Statyki
te, remontuokite ir įsigykite na
mus pagal musų ilgamečio iš
mokėjimo planus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių ištaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $5.000 mokame 3^%.
KEISTUTO SAVINGS

and LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS. 8f,.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

Modern Roofing Co.
1821 SO. LAWNDALE 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—

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

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkinių Rei
kalais Eiti į tas Krautuve*, 
kurio* Skelbiasi Naujieno**.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted St, Chicago, ML -
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NAUJIENOS
•ThĖ LithuaniaU Daily’ Nėw4

?ubli3hėd baily Except Sunday by
he Lithuanian News Pub. Co.» Ihc.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

Subscription Rates:
$6.00 pėr yėar in Canada
$6.00 pet yefet oUtside Of CHifcdgo
$8.00 per year in Chicago

3c per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III., under ihe act of 
March Srd .1879^

Naūjiėno’š ėiiia kašdiėri, išski
riant sekmadienius., Leidžia Nau
jienų Bendrovė; 1739 S. Hdlsted Si., 
Chicago, I1L Telefonas Canal 8500.

Karo Žinios
Karo žinias visuomet aštriai kontroliuoja cenzoriai. 

Žinių agentūros ir laikraščių korespondentai, negaudami 
tikrų faktų, dažnai verčiasi nepagrįstais gandais arba 
kieno nors tyčia fabrikuojainais prasimanymais. "

Bet su žiniomis apie karų tarp Vokietijos ir Rusijos 
yra užvis blogiausia, čia kovoja dvi diktatūros, kurios 
iš viso nepripažįsta spaudos laisvės ir sąmoningą visuo
menės klaidihitną pdveftė savo politikos Sistema.

Bešališki korespondehtai šitame kate nėra leidžia
mi hė iš tolo parhatyti tas vietas, kur įvyksta mūšiai. To
dėl publika galės apie juos patirti tiktai tą, ką teiksis 
paskelbti generaliniai nacių ir bolševikų štabai arba jų 
propagandos agentai. Tik nuolatos lyginant abiejų pu
sių “žinias”, bus galima daug-maž atskirti tiesą nuo melo.

fodėl yra patartina neimti už gryną pinigą nei to, 
ką sako Berlynas, nei to, ką sako Maskva. Tikėti jais 
galima t’iktai tuose dalykuose, kuriuose juodu abu sako 
tą patį.

Rusijos užkariavimo problema
Sumušti armijas yra vienas dalykas, o užkariauti 

kraštą yra kitas dalykas. Japonija jau ketveri metai mu
ša kiniečius, bet Kinija nėra užkariauta. Napoleonas 1812 
metais vijo rusus daugiau, kaip tūkstantį viorstų, sumu
šė juos Borodino lauke ir paėmė Maskvą, bet Rusija ne
buvo užkariauta.

Taigi ir dabar Rusija vargiai bus užkariauta. Juo 
toliau rusų armijos trauksis į rytus, juo sunkiau bus 
ildciatris jas pulti. Keliai Sovietų Sąjungoje netikę, o 
plotdi milžiniški. Nacių divizijoms nuėjUs toli nuo Vo
kietijos sienos, pasidarys keblu pristatyti joms amunici
ją'if maist^J Nėt <ir‘lėktuvai negali skraidyti perdaug 
toli nūo savo bazių.

Todėl yra neaišku, kuriais sumetimais Hitleris nu
tarė pradėti šitą karą prieš sovietų imperiją. Sakdina; 
kad jisai riori pagrobti sovietų Ukrainą ir Kaukazą. Bėt, 
pagrobęs šitas sritis, jisai turėtų laikyti tenai didelę ka- 
fiuomenę ir ginti be galo nusidriekusį frontą, jeigu Ru
sija atsisakytų pasiduoti.

Galimas daiktas, kad rlaciai tikisi, jogėi itUsijfljeyjie 
sufas kokį nors tipą, panašų į maršalą Pėtairią^l^ris 
sutiks pasirašyti ttaikį SU Hitleriu. Bet ar tokiamfkdpi- 
ttiliahtUi pritartų tiušijoš žmonės ir kariuomenė?

Naciai gali labai skaudžiai nusivilti. Kol jie gaudys 
flisU drriiijas neišmatuojamuose Rusijos plotuose, ang
lų bdmboiiėšiai naikins vakarinės Vokietijos miestus ir 
pfaiiiones, Amerika gamins vis daugiau ir daugiai! gink
lą — ir, galų gale,- Hitleris nebeturės nė progos pasinau
doti tais gamtos turtais, kurių jisai eina ieškoti į Ukrai
ną ir Katikazą.

Atfddo, kad šitą žygį į rytus Vokietijos .naciai daro 
iš dėspėracijos.

Apsivertė ragožium
Kuomet Hitleris pradėjo karą prieš sovietų Rusiją, 

“Naujienos” pasakė, kad Amerikos komunistams teks 
dar kartą apsiversti ragbžium ir pakeisti savo “įsitiki- 
nimUs” karo klaUšimu.

Taip ir atsitiko. Komunistų partijos “fiureriai” jaU 
šaukia, kad nacių puolimas Rusijos tai — “ataka prieš 
Amerikos ir. viso pasaulio žmones”; Komunistų spUUčla 
feikalaUja JUHgtinių Valstybių pagalbos sovietams ir ža
da prakeikti visUs žmones; kurie ragihs Ameriką dary
ti taiką Su Hitlėriti.

Visi komunistų “taikos’* planai staiga hUėiO niekais. 
Visos pasakos apie plėšrius “imperialistus”; kUrife hori 
pasipelnyti iš karo prieš Hitlerį, pasiliovė. JaUhUolią ra
ginimo nelieti saVo kraujo svetimose šalyse daugiau ne
begirdėt.

Bet kaip dabar bus su “draugU” BroWdefiU; kUris 
kėhčia “dėl taikos” (dėl pasų klastavimo) sUhklųjų dar
bą kalėjime? Jeigu jisai dar ir dabar hoH taikos, tai va
dovauti UaUjai “partijos linijai” jisai jaU iietiiikU. ■

Bet ar tinka Fosteriš, kuris ligi pereito sekmadienio 
irgi kovojo “už taiką”?

TačiaU komunistą vadams smegenų nereikia. Jų sme
genys yra Maskvoje. 6 Maškvoje, kaip dabar paaiškėjo, 
smegenų irgi labai nedaug;

Užsakymo kaina:
Chicago  j e—paštu:

Metams _____  $8.00
Pusei metų ___   4.00
Trims menesiams_________ 2.00
Dviem mėnesiams .......  1.50
Vienam mėnesiui ............... _ .75

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija ....................  3c
Savaitei ..............................„ 18c
Mėnesiui ...........................'__ 75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagdj,
Metams ......-....................  $6.00
Pusei metų ______________ 3.25
Trimis^ mėnesiams .___.___ 1.75
Dviem mėnesiams _.....;.....- 1:25
Vienam mėhešidi ............  .75

Užsieniuose:

Pusei metų    ...................... 4-00
Trims fhėhešiams ................... 2.50
Pinigus reikid siųsti pašto Money 

Orderiu kariu sū užšakymit.

DAR VIENA “TARYBŲ 
LIETUVA”

Vakar atėjo iš Kauno ddr 
vienas oficiozo “Tarybų Lietu
va” numeris. Jisai išėjo iš skau
dos Šių metų balandžio 25 die
ną — vadinasi, jUih teko ke
liauti du mėnesiu, iki jisai pa
niekė Ghicagą.

Galimas daiktas; kad tai bus 
paskutinis Stalino “saiilėš” 
šį>indtilyšj kuria in teko pasiekti 
“imperialistišką” Ameriką; O 
gal jų dar yfa daliglau kelio'nė- 
jė tarp Vladivostoko it San 
Frahcisco.

Šitame “Tarybų Lietuvos” 
numeryje yra įdėta Mokslų A- 
kademijos visuotinio narių su
sirinkimo svcikitiimo telegrama 
“draugui Stalinui”. Pasirašo po 
ja pirmininkas prof. M. Biržiš
ka (!!!) ir sekretorius prof. Pr. 
Skardžius.

NkMRIPAžJSTA ŠKIRPOS 
“VALDŽIOS”

Neseniai siidfifyta į). J, J. Ba- 
čiuno faniloje Lietuvai Vaduo
ti Sąjunga išleido pareiškimą, 
kuriame ji sako, kad ji nepri
pažins Lietuvos “faktiškai ne
priklausoma” ir jos valdžios Ne
skaitys teisėta, jeigu ji sukuria 
svetimos propagandos arba net 
prievartoj sumetimais. Sakinys 
no labai aiškus, bet jo prasmė, 
matyt, yra ta, kad Škirpos-Pra- 
puolenio-Raštikio-Pundzėvičiaus 
“Vyriausybė”, apie kurią pra
neša telegramos iš Berlyno ir 
Helsinkio, yra ne teisėta LiU- 
iuvos valdžia, o tik Vokietijos 
hacių padaras.

Pareiškimas, po ktiHtid yrii 
padėti pp. A. 01io, P. J. Žitlrib, 
M. VaidyloSj l)r. S. Biežio ii* 
J. J. Bačiuno vardai, skamba 
taip:

“Miibų j 'įŠyyiiė LiuUivd 
prieš me t lis jpa vergta plėšraus 
kaimyno iš rytų pusės, dabar 
tapo paliesta naujų įvykių; iš 
vakarų siaučiant kilaiti gd- 
lilihlii. Naujos invazijos pro- 
gd, Ratiiie pdškolbtd Ličiltvbs 
valstybė daugiau Rusijai nč- 
priklaiisomd; paskelbta taip
gi ir LiėtiivoS valdžia;

“Akiveizdoj šio įvykiu, 
Lietuvai Vadltbti Sąjunga 
pėi* savo Gėritrb valdybą pa- 
reiškia savo nusistatymą:

“1) Mes nesutiksime skai
tyti Lietuvą faktiškai nepri
klausoma, ir jos valdžią ne
skaitysime teisėta, jeigu ji 
sukurta, ir valstybė paskelb
ta nepriklausoma tik sveti
mos pfppagandos arba net 
it* prievartos Sumetimais, kas 
galėtų Lietuvai suteikti tik 
dadgiau nelaimių.

“2) Lietuvos tiėprikldllše • 
mybės atstatymą iiies visata 
galimais budais remsimo, ir 
Lietuvos valdžiai (kuri bus 
pildai hepriklatisOma hltb 
bent koklds diktatūros) 
ktioili gėtlėdailii gelbešime at
kurti Lietuvos valstybės gy
venimą, kttomet tiktai žino
sime, kad nepriklausomybę 
paskelbė ii* valdžią štidarė tik 
LiUldvbs Piliečiai savo pa- 
štailgdmis ir liddsd valid, be 
svetimos prievartos.

“3) Mes visuomet stovėsi
me Už demokratijos prihbi- 
puš; it* skaitysimėsi lik SU 
liUosa Lietdvbs piliečių valia, 
bet niekad HOtėlksime jokios 
pagalbos diktatorių vililigin- 
gbhis užmačioms.

“4) Mes stovime ir stovė
sime už Amerikos Suvienytų 
Valstijų ii* kitą dėmokfdtiŠ- 
kų valstybių principus, ginsi- 
iiie demokratiją ii* griežtai 
kovosime pfieš UŽgfbbikuS ir 
tautų paVėrgėjtts.’’

Panašiai Vertina dabartinius 
Lietuvos įvykius ir kitos demo
kratinės musų srovės. Demo
kratijos ir Lietuvos Nepriklau

somybės Sąjungos pareiškimas 
yra įdėtas šiame “Naujienų” 
numeryje.

Aiherikos Lietuvių Taryba 
rhošid pareiškimą Valstybės 
bėpartameritui VVashingtone.

“TAIKOS MOBILIZACI
JA” SUGRIUVO

Komunistai turi suorganiza
vę tokį “penktdkojišboš” pro- 
pagaridoš įrankį — “Amerikos 
TdikOš Mobiližacija”. ši drga- 
liizacija rengė prakalbas, šau
kė konferencijas, platino lape
lius ir pikietavo Baltąjį Nantą 
V/asiiitigtodė, kovodhirid prieš 
“imperialistišką karą”.

Bet staiga llitlėriš atsisuko 
prieš savo draugą Štaliiią —i ko
munistų “taikos mobilizacija” 
sugriuvo!

Juokingai atsitiko su lietu
viškais “taikos mobilizacijos” 
bitinais i’ytiiošė. Jie buvo pa
siųsti į Washingtoną dalyvauti 
Baltojo Naino pikietavinie. Be
važiuojant jiems į Washingto- 
ną, kbmuhištų “fiureriai” gavo 
žinią, kad draugas Hitleris su- 
dttrnavdjo ir ttitiša Stalino sau
lę. Jie liepė tiems “mobilizaci
jos” butidmš grįžti namo, bet 
he vištlš šita instrukcija pasie
kė — ir jie nukeliavo “pikie- 
tudti”.

Apie tai rašd “Ldišvė”:
“Kadangi lietuvių būrys 

buvo stimdbilizuotas daly
vauti pildėte 22-rą, o Am. 
Taikos Mobilizacija nutarė 
pikiėtą hutradkti 21-iną per 
piettis, tdd lietuviams persi- 
ftidbilizudti dhkstyb'esniam 
pikietui nebuvo idikb, o į ori- 
giiidlidi' planuotąjį dabar ne- 
bttvd prasmės vykti, ta>d nu
tarta pikieto delegacijos siun
timą atidėti, o višaš jėgas 
koniaildd'ėti SU Aid. Taikos 

dkobiližsdcijos kitb pobūdžio 
. veiksniais už taiką.

“Žinia, apie nutrauksimą 
w pikiėtą lietuvių komisiją pa

siekė pėnktadiėhio popietį, 
* kadd tttlim^šhibji, Bihgham- 

tbhb dmėghbija jau radosi 
kėiyje. Ant gfbitųjų apsikei- 
tiiš žbdžitt kitti tarp galimų 
ddt grbitųją bdšiėktij sutik
tai; kdd tbji delbgdcijh turė
tą pdbdigtl kėllbhę j Wash- 
ihglbhų... Tad bihgiidhitonie- 
čių delegacija dalyvavo pildė
te.”
Reiškia, instrukcija buvo pa

vėluota, ir komunistų avelės 
“pikietavo už taiką”, kuomet 
Stalinas jau kariavo su Hitle
riu.

1VAIRI0SŽINI0S
Senatas sutinka 
padėti rusams

WASHINGTON, D. C., birž. 
24 d. — Pradžioje didėle send- 
tb daugumą buvo priešinga bet 
kokiai pagelbai šbviethms, neš 
Staliho rankos, šakė, yra kfu- 
vlhds kaip ir Hitlerio.

Babar senatoriai kėičid savo 
flUomonę.

Mano, kad užsienio ddparta- 
mUhto užimta pbžibijh. yra tin
kama ir labai hėšipriėŠins; jėl- 
gti RooseVėltas hdirhs kai kū- 
Htlbs sUvafžyhlus sdVietų at
žvilgiu.

— Nacių lėktuvas Išgėlbejti 
pėhkis britų lakūnus, kuHė iš
tisą savaitę praleido vanetėdy* 
Suitfitas britų bfigadiefitis pa
reiškė, kad jo orlaivis pašltėiidu 
pdkėliuj į Kairą.
• - *

— Slbvakijbs premjeras šiMfi- 
diėn pdškeibėj kad HėtlijMi šllbr- 
gdnizdbta ŠlbVdkijds ferlUbmcG 
nė išėjo į ffbfitą; kdd galėtą 
padėti vokiečiams naikinti rli- 
sus.

Demokratijos ir Lietuvos Nepriklau
somybės Sąjungos Pareiškimas

*• • 1 * • T

nai ir frankų karaliūnai jo 
Rausėsi^ o Gedimino ainių bal
so niekas visiškai nesikladso. 
Godiminag išklausė vaidilbš Kri
vio įrisUkdjhim it* hėpapfastai 
suslrilštidęS; ŠdHkb dievdms:

Diktdtoriai, ktlritį “draugišku” susitarimu Lietuva 
^efeitą vasarą neteku SaVo nepriklausomybės, susimušė 
tarp savęs. Bet atmainos, kurios dabar vyksta Lietuvoje 
šito konflikto rezultate, nieku budu nereiškia, kad Lie
tuva jau stovi ant slenksčio į laisvę. Kol kaš, tiktai vie
ną Okupaciją pakeičia kita.

Tėlegramošė pranešama aįliė riaušes ir žfričnių Su
kilimus įrrieš bblšėVikUš ir apie naujų hnti-Soviėtihių 
“vyriausybią” SUšidaryihą Pabaltijo kraštuose. Kad ir 
yra pilnai suprantama, kddėl tas judėjimas kilo, bet ji
sai vargiai prisidės prie Lietuvos žmonių vargo sumaži
nimo; Tie sukilimai gali iššaukti dar daugiau suirutės, 
turto sunaikinimo ii* kraujo praliejimo tuose kraštuose.

Naciai, užimdami Lietuvą, be abejonės, stengiasi sd- 
kufstyti viėną dalį gyventojų prieš kitą, stengiasi pagi
linti neapykantą tarp tautinių, religinių ir kitbkių grd- 
pių — kad kraštas butų suskaldytas ir rudieji užkariad- 
tojai galėtų jį lengviau pravergti. Kol Lietuva bus po Hit
lerio letena, tol ji negalės turėti tikros žmonių valdžios. 
Kiekviena Hitlerio kontrolėje sudaryta “vyriausybė” bus 
priversta tarnauti jo politikai, kurios tikslas yra paverg
ti silpnąsias tautas ir Užvaldyti pasaulį.

Po motų sunkios priespaudos po bolševikų jungu; 
Lietuvai dabar teks kentėti ik vargti naujose, gal būt, 
dar baisesnėse sąlygose, kadangi dabar ji tapo įmesta į 
karo frdhto tignį.

Mes stojame už laisvą, iš visokios svetimos priespau
dos išsivadavusią ir demokratiniais pagrindais tvarko
mą, nepriklausomą Lietuvą. Kaip kitos pavergtos tautos, 
taip ir musų gimtasai kraštas atgaus laisvę tiktai tuo
met; kuomet bus sutriuškintas hitlerizmas, kuris šian
dien yra pavojingiausias priešas Amerikos Jungtinėms 
Valstybėms ir viso pasaulio demokratijoms.

DEMOKRATIJOS IR LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS SĄJUNGA

P. Grigaitis, pirm.
A. žymontas, sekr.

Literatūros Reikalais
P O E TAS LIUDAS GIRA

XL.
kai bolševikas Gira tikybiškaS 

misterijas rašė.
Kai Liudas Gira paspruko iš 

Kapsuko ir Angariečio “ro
jaus”, Lietuvoj buržuazinė val
džia jam davė žvalgybininko 
vielą. Bet netrukus jis ir iš ten 
buvo pavarytas, bes nemokėjo 
tiilkdliiai atlikti uždėtų pafėi- 
dą....................( . ,. ,

Tūlą laiką Gira visiškai bė 
ddrbo tįsėsi, kol jis buvo pa
kviestas talkon didžiausiam Lie
tuvos darbo žmonių pasityčio
jimui suorganizuoti. '

Tai buvo 1923 metais, kai 
reakciniai Lietuvos elementai 
pradėjo stiprėti ir naikino vi
sus tuos nuostatus, kuriuos 
Lietuvos darbo žmonės buvo 
nusibrėžę savo ateičiai grįsti.

Lietuviškiems klerikalams ge
gužio pirlhdš diehbš švente bu
vo didžiausia ašakd gerklėje. 
Gegdžio pirmąją jie visą laiką 
stengdavosi maišyti šit bolševiz
mu ir įvairiaušialš budais nie- 
kiilti ir dergti Š1UŠ šventės ren- 
gėjtiš.

Liėtuvuš ddfbihinkija nekrei
pė į klerikalą šmeižtus jokio 
dėmėšio ir Gegužio pirmai kas
met vis priduodaVo daugiau 
reikšmės. Gegužio proga jie pa
rūdydavo Savą norą organizuo
tis it* nepdsiduoti svetimoms į- 
takohiš. Jie pasisakydavo, kadI 
riėhdri sėkti bolševizmo mina
mu keliu, bet tuo pačiu metu 
dtšisakyddvo klausyti darbo fe- 
dėbdeijos drabužiais persirė- 
džiusių klerikalizmo klapčiuku. 
Bbliėijh persekiojo gegužio pir-l 
mos dfganizatorius, komandai!-*’ 
fbi areštuodavo kalbėtojus, bet 
švėiiteS išnaikinti nepajėgė.

Klėrikalai tada sugalvojd 
švęsti gegužio pirmąją kartu sd 
Lietuvos darbininkija, bet nu
tarė iškreipti gegužio pirmoš 
dienos.«rasmę. Vietoj darbinin
ką šoliųdrumo, kovos ir organi- 
žlidtumo šventės, jie nutarė iš 
jb’Š padaryti medžių sodinimo 
ŠVėiitę. Kad užsimojimas iŠdeg

tų, klerikalai pasikvietė Liudą 
Girą pagalbon.

Liudas Gira paruošė planį, 
kurį priėmė policijos agentai ir 
tani tikslui ant greitųjų suda
rytas “poniučių komitetas”. 
Liudas Gitą patarė reakcijos 
atstovams gegužio pirmąją pa
versti medžio sodinimo šventė, 
o pats pasisiūlė parašyti didelę 
misteriją apie senovės kuni
gaikščius ir dvasias.

Misteriją Gira siūlė pastaty
ti Žaliajam Kalne, sutraukti or
kestrus, “prikelti kelias kuni
gaikščių dvasias”, iš ano svieto 
“iškviesti” mirusiųjų balsą ir 
sukviesti visus darbininkus pa
siklausyti. Rokavo, Lietuvos 
darbininkai bus toki žioplučiai, 
kad neatskirs pelų nuo grudų, 
susirinks misterijos pasiklausy
ti, užmirš gčgližiu pirmosios 
tikslus ir vicliu šuviu bus nu
šaltai du kiškiai.

Savo misteriją Liudas Gira 
pavadino “Stebuklo valanda” ir 
išleido 11)29 metais eilėraščių 
rinkihyj “Aiilžių žingsniai”. Ei
lėraščių rllikihčlį paveda leiiką 
dvarininkui poniai ilonoreilai 
IvailaUskiėilei, kuri pritarė ki- 
sani darbinilikų nltdkiiiimo pla
nui.
Gitą sii Čėdimlnu “kalbasi”.1
Priėintis GiiUš ĮiirlnOs gegu

žio iŠhiėkiiiitnb p laitą, tUOjdtt 
imtasi dariJU. valdžia asighavo 
kelitlšdėšinil įtiksiančių litų, 
kad aiaiirlkaiiiai paruošiu sce
narijų visUi iriihistėrijai. šim
tus išlėido tillstferijoš artistams, 
desėtkus frlištėriškienis cho
rams ir tūkstančius visai niis- 
terijbš Uplmklimai. Pats Liudas 
Gira gavo gražų atlyginimą už 
planą ir patarnavimus plano 
vykdymo metu.

Pats misteriškiausias visos 
misterijos momentas buvo ku
nigaikščio Gedimino “dvasios” 
pasikalbėjimas su tuometiniais 
Lietuvos valdovais. Gedimino 
“dvasia” pasakoja, kad kitais 
laikais mongolų gentys, teuto-

“Dievai! Dėl ko gi iii 
pirmiau manęs nekėlei, 
tuojau, vos mano žemę 
ištiko toji geda?”

Misterijoj, aišku, vėl atsilie
pė Krivio balsas, kuris pradė
jo aiškinti kodėl jis leido taip 
ilgai Lietuvos didvyriams mie
goti ir kodėl tie didvyriai, bajo
rai; kunigai ir kunigaikščiai 
Lietuvos anksčiau neprikėlė.

Gira norėjo ne tiktai gegužio 
pirmąją išniekinti, bet dar kar
tą bandyti įskiepyti kunigaikš
čių ir karalių reikalingumą.

Visas Giros paruoštas planas 
buvo didžiausiu nepasisekimu. 
Niekas jo misterijom nepatikė
jo, jokio įspūdžio gyventojams 
ji nepadarė ir rengėjai aiškiau
siai matė, jog sulaukė fiasko.

Negi galėjo Lietuvos gyven
tojai patikėti Liudo Giros ste
buklais ir misterijomis, kada 
jie iš viso misterijoms jau ne
betikėjo?

Liudas Gira buvo vieninteliu 
žmogum, kuris išėjo laimėtoju, 
nes ponia Honorata jam davė 
gražų honorarą.

Bolševikai gegužio pirmai 
naudoja Girą.

krikdemams nepavyko sunai
kinti gegužio pirmosios net ir 
su Liudos Giros pagalba. Ją pa
naikino diktatorius Voldema
ras su lietuviškos kariuomenės 
durtuvais.

Įdomu šiuo atveju yra ta ap
linkybė, kad 1923 metais Liu
das Gira rašė misterijas gegu
žio pirmajai išniekinti. Maskvai 
ištikimi komunistai nenusisekė- 
lius žydelius tada manifestaci- 
jon siuntė.

Tuo tarpu 1941 metais tas 
pats Liudas Gira jau kvietė 
žmones gegužio pirmąją švęsti. 
Maskvos komunistai ir šį karią 
amato nemokantiems žydeliams 
liep»o dalyvauti .manifestacijose.

Didelė Lietuvos darbininkų 
dauguma nedalyvavo Liudo Gi
ros misterijose, kurias jis ruo
šė 1923 metais, nėjo vaikščioti 
gatvėmis nei šiais metais. Dar
bininkams nepatiko kunigaikš
čių vardu daromos misterijos, 
nepatinka ir Stalino saulės var
du daromi eudai.

Darbininkai šiais metais ne
minėjo gegužio pirmosios, nes 
jie buvo įsitikinę, jog tai buvo 
daromas didžiausias pasityčioji
mas iš tiį idėalų, kurie norėta 
paminėti gegužio pirmosios 
proga. Liudus Gira tyčiojosi iš 
jų 1923 metais, tyčiojasi ir 
šiandien. —Kazys Varkala

SMULKIOS ŽINIOS
— Stalinas labai patenkintas 

RcoSevelto pažadėta parama 
sovietų Rusijai. Įsakė visai bol
ševikų spaudai pakartoti Roosc- 
velto parfeiškirhhs.

—Britų aviacija dibhą ir 
Kaktį bbrtibardiibja invazijos 
tibštlis prdnčdžą ir bblgą pa
kraščiuose. Vokiečių oHaiviai 
jai! nedrįstu pastoti kfelio skren- 
dahčiom britų eskadrilėm. 
Smarkiai nlikchtėjo Kcelnas ir 
DiUssOldbtfaš.

— Vokiečiai vartojo nepavo
jingas ddjds lipėrtls pUfUlti ir 
neprieinamoms pOžicijoms pa- 
ihitl. Dtljotilš Upioišti sovietų 
kareiviai LCįfa, tada naciai už
ima požičijdš.

— Britų khro ItJVyhtii pavy
ko paskahdihti načių piratų lai
vą Elbė, šis laivas išplaukė iš 
Japonijos ir veikė Pacifiko.

— Amčrikoš ambasadorius 
Prancūzijoj matėsi su sovietų 
ambasadorium Bogomolovu h 
tarėsi dėl susidariusios padė
ties.

— Amerikos vyriausybė įsa
kė visiems konsulams pasiruoš
ti apleisti Vokietiją. Liepė gau
ti išvažiuojamas vizas ir grįžti 
namo per Lisaboną.
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Staiga daržinėj lyg visas pul
kas pragaro dvasių paleista. 
Nės čia viendine kampe ėmė 
ktikuoti gegiifė, kitame gale 
čiulbėti lakštingala, trečiaūid 
loti ir kaukti šuo, paskui bttvd 
tokių garsų, lyg už daržinės kas 
piukki brūžuotų, ir galų gale 
daržinėj pasigirdo duzginids; 
lyg ten būtų bičių spiečius pa
leistas.

Tokio triukšmo besiklausant, 
žmonėm plaukai atsistojo stati. 
Tada pats bailiausias persižeg
nojęs pasileido bėgti šal’n. Da
bar atsikvošėjo ir kiti, jau nie
kas jų nebegalėjo sulaikyti. Pa
siutusiais šuoliais jie ėmė bėgti 
į kalną aukštyn, jų tarpe Kliok
ia pas, vėl pamėlynavęs ir pa-
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Vaišės laukia jus, kai jus ragaujat 
OLD QUAKER Special Reserve!

JIMIfiHt B0UR80N iVHISKIY • 86 PROOF • THIS WHISKEY IS 4 YEARS OLD «THE OLD QUAKER CO.. LAWRENCEBUR£- INO.

FOR NEW
PACKARD- CHRYSLER - PLYMOUTH

3451 
Archer Avė.

Tel.
VIRginia

2332

BALZEKAS MOTOR SALES
“U VVILL LIKĘ US”

4030 
Archer Avė.

Tel.
VIRginia

1515

tckūšiOš į sausumą, grobstyda
mi b tą.

Kai pirmdš bcpi'otiškas susi- 
jaudiilitnas praėjo ir žmonės, 
kaimiečių papročiu, vienas ki
tam ėmė be galo pasakoti apie 
tai, ką visi ką tik pergyveno, ir 
dėstyti ką jautė kiekvienas at
skirai tą ar kitą akimirką, čia 
pat iškilo klausimas, kas gi da
bar daryti? Visiems aišku bu
vo viena: jei nebus pasielgta 
pagal kiaulės žodžius, Kuokla- 
pas dingęs žmogus ir namai 
greit išmirs, kaip karo metu. 
Ir kiaušinio jau nebeišdrįso dė
ti į stebulę, bet teko jis užkas
ti į žemę, kad galingojo akių 
monylojo dar daugiau nesuer
zintų — jam juk nieko nepa
darysi.

Bet kas gi ta mėsa suvalgv

visi namiškiai išlaikys paslaptį 
ir ŪblšplėpČs?

Jdtii pdliėtHiš, visi tylėš, įtūša- 
kė kdtikkįlaš it tdijj įtaŽV0į$ 
į vištiš, kad kifekviėHėiš ddvė 
švėiiių pažddą tylėti. iJdbdi’ te
gul kh'lbd šėlttllhiiikč.

—Viši pažįšth, kalbėjo ftūbk- 
laĮiiėnė, — Adclhiiį fttib'gįį, kti- 
ris dvdro būtvytie kdšh gtid- 
vidty žino kokš jis g&lltihdš. Jiš 
nušikhldiiio Ib^olų kūb iiėįHi- 
sės plirviėčib dirftitHb, ih dilbi- 
noš jlš sūvalgo įjb Visą bdkdhdi 
o Vistibk, kdiįi Jidiš jai įidšdkb- 
jęs, ddt nlėkfįdd HėbtiVęš šbltiŠ. 
Tai ii* būtų vybdš,' Itittiš gdlėtŲ 
kidŪlę ttitiiipidūšiū laikti stiiidi- 
k i liti, jei tiktai paslapties rifešti- 
žiiidš. ReikČilj jis ūžkdliiifHl.

—TdiĮj, būt ją iditi UUšdkytt 
kai klaus Už kokį rhdlUiiUftių 
čia tiiėš jį vdišihdūi? — pakldtt- 
sė viėiiaš.

—Lažybos, — trttinįihl tarė 
šciiiiUllhkaš. — žiiioiičs ftidUė 
vadiiid dtkdkiiti. Gerdi, šdky- 
siiii, jog aš Čjdtt lažybų, kad 
Rdogū pėf IMS šdyditėš šUvdl- 
gyš kidūlę.

i^i’ahešūš Sprint i, kdd vėŠtd- 
vėš dtidėdaiiioS vėlestllUiri lai
kui, kiaulę SU didėlė bdliiiė 
vežtis iiamo, sitkdb'ojtiš gabalė
liais ir įsudžius, Kuoklapas at
gabeno iš purvų Ruogą ir pri
statė jį prie savo mėsos puodų.

Rūogbs būta tiktai iiiilžiho su 
dailiu Slnaghuš vdikihb veidu.

moderniai gasiniai pečiai
visdkerloptis fiHnitii kitų — rU§ių pečių 

parankumus
1. GREITUMAS — Greičiausias ant 
pečiads viritnas kada nors žinotas!
2. LANKSTUMAS — Bet kuris iš 
tukstantiės įvairių karštumų tuojati!
3. EKONOMIJA — Modernus Gasinis 
Pečius! kaštuoja mažiau nupirkti — 
inažiati vartoti!

Visai Nėtfeikia Mokintis Vartoti 
MbdėTninį Gasinį Pečių

iii Gasiniu Pečium. Galite virti su ma- 
j jums patinka! Modernus 

ir tušinimą lengvesniu. Pasėkos 
ir 
ir

Grinių PeJ
gėAšhls*5i. kfepimT^’r tušinimą lengvesniu. Paseko 
|arWlnd kontrolė .pašalina reikalą spėlioti ir

ttiellšth Modernaus Gasinio Pečiaus darbo ir
ffoš Štai kodėl kuone kiekviena Chicago e mm, liferkžtall ftdują pečių, perka Modern Gas Rrange.

-*USV SENALengvi mėnesiniai išMOKėjImai

. OAS HtATINO

THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKEjCOMPANY i
f H O N E W A B A $ H 6000

Jei Insurance reik, pas 
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

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

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

Remkite Lietuvišką 
Žyduką,

NATHAN KANTER
Mutual liquor 
CO—WHOLESALE 
4707 S. Halsted St. 
Tel. Rotilėvard 0014

PASKOLA^“"5'■ O U11V L išmokėjimais 
nito 5 iki 20 metų.

MUTUAL FEDERAL SAVINOS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
Mokame 314% Dividendų 

2202 VV. Cermak Rd. Canal 8887 
Bėn. J Kazanauskas, Sec.

TUvmr $1,000,000.00

VTCTOfc BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustbm forničius, pianus it 
visokius rakandus bei štoruš. 
Vėžaiti. į fermas ir kitus nuės
tus. Žfetria kaina. Musų darbas 
gardrltUbtčIš. Taipgi pristatom an
glis į \Ūšas miesto dalis.

So. Halsted St.
Šaukii fel. VICTOfct O06Š

* Fotografas 
CONRAD 

FOTbGRAFAS 
Studiją įrengta pir
mos ttįšieš su mo- 
dėthiškomlš. u ž 1 r i- 
dotnis it Hollywbod 
šviesomis, Darbas 
garantuotas.

r 426 Wz 63rd Št. 
fet. Ėn6. 58Š3-5S40nai, donge Visą jo galvą ir to

kie pat švelnus ūseliai puošė jo 
viršutinę lūpą. Be mažidusios 
abejonės j iš patikėjo pasaka a- 
pie lažybas ir linksmas ėmėsi 
savo uždavinio.

(Bus daugiau)

5 vertės žinoti priežastys, kurios

LABAI PADAUGINO FORDU 
PARDAVIMĄ 1941 METAIS Sophie 

Barčus 
rytine radto

VALANDA
— iš stoties —

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

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

I vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimas.

Jau 
šaltas 
lūs.

Nejaugi palikti Edą netekė
jusią?

Ir tai jau nebegalėjo įvykti.
Čia namų šeimininke pakelė 

savo balsą ir pasisakė žinanti 
kas daryti, bet tai nieko nepa- 
gelbetų, jei apie stebuklingąjį 
įvkĮ kas plačiau sužinotų. Ar

vien apie lai pagalvojus, 
drebulys perėjo per kau-

Garsinkite “Nertose”

9

15,

Karšto Vandens Įrengimai:
• ŠTYMO—FURNAgAI—-
• ALIEJAUS PEČIAI IR
• “STOKEltdLA” StOKERlS.

NO/ GEARS—NO OIL
3 metų garantija.

mieros 11, 12, 13, 14,

ATSILANKYK1T arba pasiuskit 
Kuponą Reikalaudami Apskai
čiavimo DYKAI.
• Nereikia įmokėti.
• 36 mėnesiai išmokėti.

Mrftiaš mokėjimas spalių 1.

9

— Helsinky šiandibn girdė
josi labai smarkus Sproginėji
mai Estijos pakraščiuose. Vė
liau matėsi didėli' durnu debė 
sys. Manoma, jog tai buvo vo
kiečių užpdollnias.

šiemet Fordų pardavimas pasiekė 
-T^-didžiausį padidėjiiiią, palyginus su pirmes- 
niais metais, visoje Fordo istorijoje? Kodėl jo 
pardavimai šiais metais pradėjb kilti taip žy
miai anksčiau paprasto pavasarinio automobi
lių pirkimo sezono? Atsakymai sekanti: tik 
dėlto, kad geros žinios skleidžiasi greitai, kad 
pirkėjai atranda naujus 1941 nlctų palogūūius 
tiktai Forde už tokią kainą, kad pirkėjai pasi
renka puikiausi Fordą kokis bciit kuomet buvo 
padarytas tikslu gauti visa tai, ką jis suteikia. 
PATIKRINKITE RUlMlNGtlMĄ! Datlgiau aktūalės pa- 
sažieriarhs vietos; negu Ūerit kuriamė kitaine tos pa
čios rųšies automobiliuje šiais metais! Sėdynės neabe
jotinai b’latbšnės, negu tulubsb aūkščiausios kainos 1941 
m. automobiliuose!
IŠBANDYKITE VAŽIAViMĄ! Tai yra naujas Fordo 
važiavimas šiais metais, kuris yra tiktu lidšisekimu— 
važiavimas perdėm .pagerintas ... pradedant minkštes- 
iiidiš, lėčlaū bošildhkštdncidis springsais ir baigiant 
ridhjdiš it ddūg stipresniais rėmais.

Štai 90 arklių jėga su 8 cilinderių 
sVėlhdidti ir dldžiaušid geso ekonomija jo klasėje, 
įrodyta oficialiame Gilmore-Grand Canyon Važiavime.

PAMATYKITE IŠVAIZDĄ! Štai vienas iš kelių bile 
kainos automobilių, kuris yra visiškai naujas 1941 m. 
išvaizdos ... naujas viduje ir naujas iš lauko nuo prie
šakio iki užpakalio ... naujausios mados ilgam laikui!

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

PLtJMBINGO ARBA APŠILDYMO kEIKALU 
Pamatykite

SOUTH CENTER

SOUTH CENTER PLUMBING AND 
heating SUPPLY uol ine.

6 W. Garf ield Blvd. prie State St. (N. W. kamp.
Telefonas ATLANTIC 4206. State ir 55 St.)

Vardas

Adresas

Telefonas

X (nėra

□ Stokeriu
□ Sienų Tail

AŠ esu užinteresuotas sekamais 
dalykais, pažymėtais 
prievolės):

□ Apšildymu
P Plumbingu

JStb. 4065—Pdvasdtliilš kbstiuinas. Sukirptos 
10j 17 it 10.

Sldbint gdUti vifehą at daii- 
^IdU virš parodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blaH- 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mietą ir aiš
kiai parašyti šavo vardą pa
vardę ir dorėšą. kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 čebtiį. Gali
te pasiųsti pitligtlš arba pd£- 
b žfenklėliaiš khrtu Su ūžšūky-* 
m u. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pdti&tn bėpL, 17^9 
>o. Maište d St; Chicadd. tll.

NAUJ IENOS Pattern t)ėpt.
1739 S. ftalsteJ Št., Chicago, III 

čia jdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdj No..:.....;....

Mietbš .......... . per krutinę

(Vardas ir pavardėj ’

(Attrtas)

(Miestą* ir valstija)
H ■Hli il ||

PASINAUDOKITE PROGA! Persitikrinkite patys, ko
kiomis geromis sąlygomis Fordo Pardavėjai šiais me
tais iškeičia visų išdirbyšeių automobilius. Sužinokite 
kaip mažai, pridedant jušų karą, naujas Fordas jums 
kaiHUos!

Pirkite Naują Automdiiiiį Pasiremiant 1941 m.
Faktais ir Jus Purkšite 1911 m. Ford?!

CRANE coal company 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

POCAHONTAS Mine Rrin iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta $3>00 

Perkant 5 tonus ar daugiau.
SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI 

Sales tatai, ekstra.
BLACK BAND LUMP ........ $9.75

Raina 15 centų
Pik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
ritus. Siųskite savo orderius: 
-------------------------------------- s 

NAUJIENOS
1739 So .Halsted St., 
Chlc&tO) I1L

Vdrddš ------________________ -

Adresas ....----------- ---- --------

Miestas —___ ■ : —■

Valstija__________________-
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LEGISLATURA PALAIDOJO ALGŲ-V ALAN
DŲ ĮSTATYMU 64 KITUS PASIŪLYMUS
Bando užbaigti sesiją iki šeštadienio

SPRINGFIELD, III. — Sku- 
bedamas išvalyti kalendorių iki 
šeštadienio, Illinois legislatu- 
rcs atstovų butas palaidojo 65 
įstatymų projektus, tarp jų ir 
pasiūlymų priimti valstijini mi- 
nimum algų ir maximum dar
bo valandų įstatymą.

Neišpildė prižado
Už to įstatymo numarinimą 

legislaturos lyderiai ir gubom. 
Green šalininkai susilauks ašt
rios kritikos nuo darbo oragni- 
zacijų. Rinkimų metu jie pri
žadėjo tokį įstatymą pravesti.

DAINŲ 
ir 

SPORTO 
PIKNIKAS

Rengia 
CHICAGOS LIETUVIŲ VYRŲ 

CHORAS ir PIRMYN CHORAS 
SEKMADIENI,

BIRŽELIO 29, 1941 
LIBERTY GR0VE 

DARŽE, Wi!low Springs, III. 
Bus gražus programas, “beisbo
lo” lošimas ir daug kitų margu
mynų.
Kviečia visus atsilankyti — 

RENGIMO KOMISIJA

bet šioje sesijoje jo svarstymą 
delsė ir visaip trukdė.

šeštadienį legislatura bando 
užbaigti dabartinę 62-rą sesiją 
ir išsiskirstyti atostogoms.

Senatas irgi skuba valyti sa
vo kalendorių. Turi dar peržiū
rėti apie 100 pasiūlymų, ku
riuos atstovų butas jau priėmė.

Nori uždrausti “double 
features”

Tarp tokių pasiūlymų yra įs
tatymas uždrausti kinoteatrams 
rodyti du ilgus paveikslus. Jei
gu programas ilgesnis kaip 2 
valandos 15 minučių, tai teat
ruose turės būti padaryta 15 
minučių pertrauka. Įstatymo 
autoriai sako, kad perilgi pro
gramai kinuose gadina žiūrėto
jams akis.

Apsiveda G. Kish- 
F. Krištopaitytė

AURORA, III. — Birželio 29 
įvyksta p-lės Filnienos Krišto- 
paitytės ir George Kish Jr., 
vestuvės. Šliubą. priima St. 
Michael bažnyčioje. Pereitą 
ketvirtadienį jaunąjai buvo 
surengtos vestuvių lauktuvės.

RIUS 

įeitu#
VIO IŠTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTO

Joljn jf. Cui
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJE

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

Visi Tel. YARDS 1741-1742 
^605-07 So. Hermitage Avė, 
4447 South Fairfield Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727 
Tlscrlr ; KOPLYČIOS visose 

CHICAGOS DALYSE

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

Su POVILU ŠALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

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

Telefonas YARDS 1419.

Atnašauja Mišias Eukaristiniam Kongrese

NAUJ1ENŲ-ACME Photo
Dennis Kardinolas Dougherty iš Philadelphijos, Po

piežiaus pasiuntinys Amerikos Eukaristiniam Kongrese, 
St. Paul, Minu., žengia nuo altoriaus po atlai’kymo iškil
mingųjų pamaldų, kurių išklausė 50,000 maldininkų.

Zigmas J. Tarvidas 
—Gabiausias III. 
Valstijos Kareivis
Gavo Aukščiausius Laipsnius 

Naujokų Kvotimuose

'■k

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

YARds 1138
YARds 1139

L

n
M LACHAWICZ IR SŪNUS

2314 West 23rd Place Phone CANaJ 2515
SKYRIUS: 42-44 East 188th Street Tel. Pullman 1279

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

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

Keletą dienų atgal U. S. ar
mija “draftavo” metams tar
nybos jauną čia-gimusį lietu
vį Zigmą (Sigmund) Juozą 
Tarvidą, sūnų pp. Peter Sepa- 
vich’ių, gyvenančių Auroroje, 
III., adresu 242 Fifth Street. 
Reikėjo laikyti raštiškus kvo
timus jo mokslui ir gabumui 
nustatyti. (Pasiremdama kvoti
mais, armija skirsto naujokus 
į tarnybos rūšis, kuriems jie 
geriausiai tinka).

Gavo 139
I

Tarvidas tuos kvotimus lai
kė Camp Grant stovykloje. 
Jeigu pranešimas nemeluoja, 
tai jo laipsnis kvotimuose bu
vo 139, aukštesnis už laipsnius 
visų kitų naujokų, ikišiol kvo
stų Illinois valstijoje.

Armijos viršininkai pastebė
ję šio lietuvio gabumą, nieko 
nelaukdami pasiūlė jam vietą 
U. S. karo aviacijoje, į kurią 
įleidžiami paprastai tik parink
ti jauni vyrai.

Tarnavo Pašte
Tarvidas yra baigęs Illinois 

Universitetą ir prieš pašaukimą 
kariuomenėn tarnavo Auroros 
pašte.

Green Atlygina 
Savo Rėmėjams

SPRINGFIeLd7~I11. — Illi
nois gubernatorius Green pa
skyrė 33 metų Charles J. Fleck, 
artimą bendradarbį, valstijos 
gėrimų kontrolės komisijos pir
mininku.

Kampanijos 'vedėją Al Borah 
žada skirti viršininku industri
nės komisijos.

I

Sudegė 12 
Automobiliu

MACOMB, III. — Gaisras su
naikino didžiulį Macomb Motor 
Company garažą, taipgi ir 12 
automobilių. Nuostoliai siekia 
$50,000.

Žuvo Kareivis 
Du Sužeidė

Du-Prie 
nelaimė- 
kareivis

Camp

ROCKFORD, III. — 
rand, III., automobilių 
je buvo užmuštas 
Clyde W. Colwell, iš
Grant stovyklos. Du kiti karei
viai buvo sunkiai sužeisti: Ro- 
bert E. Nicholson ir James M. 
Moote, abu irgi iš Camp Grant.

ir Ligoni
nėj Atsidūrė
Atvėso

EAST ST. LOUIS, III. — 
Karštoms naktims atėjus, 31 
m. Edward McSvilly ' pristūmė 
savo lovą prie lango, kad butų 
vėsiau miegoti.

Užvakar naktį jisai išsirito iš 
lovos ir per langą nukrito kie
man. Nusilaužė ranką ir susi
žeidė nugarą. Guli ligoninėje.

Moteriškė Žuvo
Garažiuje

Diena Iš Dienos
Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 

(Chicagoj)
Edivard M. Boruta, 

Theresa Hejna, 19
22. su

Raymond Kallen, >i5, su Bar
bara Kesunas, h9

John Burdick, 26, su Marjo- 
rie McClatchie, 25

Joseph B. Žukauskas, 23, su 
Helen E. Hanachek, 21

Stanley Monkus, 23, su Ann 
Matuszeivski, 22

Joseph Borisas, 23, su Bose 
Monbeim, 21

Joseph R. Ambrose, J r 
su Charlotte Pallon, 22

23,

Reikalauja
Perskiru

Petronella ..L Gaidoįvskas 
nuo Charles K. Gaidoįvskas

Olya Zadrauskas nuo Alex- 
ander Zadrauskas

Gauna 
Perskiras

Helen Yelk nuo Alex Y eik

GIMIMAI
CHICAGOJE

BAKUTIS, Elaine, 3447 So. 
Mcrgan Street, gimė birželio 13, 
tėvai: Bruno ir Ann.

PETROŠIUS, Marilyn J., 347 
West Garifeld Boulevard, gimė 
birželio 11, tėvai: John ir Flo
rence.

plyšį Quaker bažnyčios 
susimetė spiečius bičių, 
dalis sienos griaunama,

sienoje
Dabar
kad bites iš ten išimti. Maldyk
la randasi prie Maplc ir Green- 
leaf, Evanstone,

KITI LIETUVIAI DAKTARAI

Čiepija Prieš 
Difteriją, Šiltinę

ELGIN, III. — Visi tarnau
tojai ir 5,650 ligonių FJgino 
valstijos ligoninėje dabar yra 
čiepijami prieš difteriją ir šil
tinę. Neseniai ligoninėje įvyko 
keli susirgimai tomis ligomis. 
Mirė trys žmohės.'

■ - ■ .-.i- 3

Nubaudė 11-ką 
Butlegeriij "

šešis chicagiečius

DETROIT, Mich. — Federa- 
lis teismas pasiuntė 11 butle- 
gerių kalėjiman įvairiems ter
minams nuo 4 iki 15 metų. Nu
teistųjų tarpe yra 6 chicagie- 
čiai, Ernest Sweitzer, Sam Mau
dei, Hyman Projansky, H. 
Frank David Rothman ir Louis 
Schneiderman.

Sunkiausią bausmę gavo Abe 
Moss, detroitietis ir šaikos ly
deris. Jam paskyrė 15 metų ir 
$10,000 piniginės pabaudos.

Traukinys Užmušė 
Kūdikį

WASHINGTON HEIGHTS— 
Tėvuko Carl Valentine akyvaiz- 
doje, Pennsylvąnia traukinys 
užmušė 18 menesių mergaitę, 
Barbara Valentine1, 10415 Šo. 
Throop Street. Nelaimė. įvyko 
prie Valentine namų, kurie ran
dasi netoli bėgių.

Ištrukusi iš daržo, kuriame 
tėvukas dirbo, mergaitė išėjo 
ant bėgių, nesuprasdama jai 
gręsiančio pavojaus nuo atei
nančio traukinio.

826 Baigė Karo 
Av. Mechanikų 
Mokslą

RANTOUL, III. — 826 sava
noriai vakar užbaigė karo avia
cijos mechanikų mokslus,, gavo 
diplomus ir bus išsiuntinėti ak- 
tyvei tarnybai į įvairias U. S. 
karo bazes šioje šalyje ir terito
rijose.

Baigusių tarpe* yra keliolikas 
lietuvių.

BLUE ISLAND, III. — Gara
že ties 2'245 Florence avenue, 
vakar buvo atrasta negyva 42 
metų Mrs. Ethel Dachsteiner. 
Ji nutroško gasolino dujomis. 
Vyras William, kuris dirba 
Rock Island gelžkeliui, sako, 
kad velionė sirgo per paskuti
nius keturis metus.

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland 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.

Jos. F. Budrik 
INCORPORATED 

FURNITURE HOUSE 
3409-11 S. Halsted St.

DIDELIS PASIRINKIMAS

Laikrodėliu

Akiniai teisingai prirenkami per 
patyrusį lietuvį daktarą

Del sąžiningo radijo pataisymo 
pašaukite

YARDS 3088

BUDRIKO RADIJO 
PROGRAMAI

WCFL—1000 K. nedėliomis 6:30
vfil vakare

WHFC—1450 K. ketvirtadieniais 
7 vai. vakare.

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

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868

Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. A. .TENKINS
(Lietuvis)___

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

nuo

Ofiso Tel. VTRglnia 0036
Rezidencijos Telefonas:

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos:

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

DR. MARGERTS
2225 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus. 
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI

nuo

Dr. F. Pulsucki LeVan 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. HERZMAN i
TŠ RUSIJOS |

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

Gvdo staigias ir chroniškas ligas 
vyru, moterų ir vaiku 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 
diena, išskiriant šeštadienio vakaro 
ir nedėliomis.

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

Dr. Charles Segal
OFISĄ S

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

CHTCAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai diena.
Phone MIDWAY 2880

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Tek: YARDS 4787

Namų Tel. PROSPECT 1930

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

ADVOKATAI
DR. C. Z. VEZEL’TS

DENTTSTAS
4645 So. Ashland A ve.

arti 47 Strent
Telefonas YARDS 2246 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZURRTCK’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
Moterų ir Vaikų Ligų Gydytoja 
Dabar priiminės ligonius namuose 

6733 S. Crandon Avė.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALmnet 8877

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

Room 2014 Tel. STAte 7577
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 .*yto.

8149 SO. HALSTED STREET 
Tai. VICtory 2679
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Iš Politikos Lauko
Pagerbė Cicero 
Republikoną 
Jerry Dolezal
Tikisi Laimėti I9M Rinkimus.

CICERO, 43-čia gimtadienio 
“party” įvyko praeitą sekma
dienį Ciceros Stadiume, 18 ir 
52 avė., kurioje iškilmingai 
pagerbė Jcrr}' Dolezal, repub- 
likonų partijos vadą “Town- 
ship committeeman”.

Nežiūrint kad įžanga buvo 
imama $1 asmeniui, vienok 
susirinko keliolika šimtų vy
rų ir moterų. Visų ūpas buvo 
pakilęs.

Programą vedė Mr. Mochek, 
plačiai žinomas republikonas. 
Dabar yra išrinktas legislatu- 
ron Springfielde.
Dovanos Kelionei į Washing- 

toną.
Mr. Dolezal aplaikė daugy

bes sveikinimo telegramų, 
taipgi įteikė jam porą bran
gių valizų, parankių kelionei

ne tik Springfieldan, bet ir 
Washingtonan. Mat, 1942 me
tais republikonai turi vilties 
laimėti rinkimus visoj šalyje. 
Jeigu jau ne visur, tai Ciceros 
mieste būtinai republikonai 
laimės, nes turi gerą vadą, 
F, Christensoną.

“Pavydas.”
Bet yra mandruolių, geriau 

sakant, “pavyduolių”, kurie 
tvirtina, jog 1942 m. Christen- 
sonas bus “nukarunavotas.” 
Tai ankstyvas spėjimas. Praei
tis parodo ir tą visi žinom, 
kad pavydas nieko gero ne
duoda. Jeigu norim laimėti, 
tai turim būti visi kaip vienas. 
Tas pavydas ir 'kerštas tegul 
eina po plynių. D.

Dainuoja Joninių 
Programe

ANTON HERZIG
(gyv. 3153 S. Emerald Avė.)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 23 d., 11:25 v. ryto, 
1941 m., sulaukęs 35 m. amž., 
gimęs Amerikoje.

Paliko dideliame nuliūdime 
mylimą moterį Dorothy, po 
tėvais Daugherty, tėvą ir mo
tiną Caroline ir Joseph No- 
vak, seseris Marie Gramont, 
Margaret Bond ir Bernice 
Thornton, brolius Phillip ir 
Joseph Novak ir daug drau
gų ir pažįstamų.

. Kūnas pašarvotas randasi 
Blake-Lamb koplyčioje, 712 
West 31 St. Laidotuvės įvyks 
penktadienį, birželio 27 d., 9 
vai. ryto iš kopi. į šv. Dovi- 
do parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į St. Mary’s kapi
nes.

Visi a. a. Anton Herzig gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir -suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka: 
Moteris, Tėvai, Seserys, Bro
liai ir Draugai.

Laid. Direkt. Blake-Lamb.
Dėl infoimacijų šaukite te

lefonu VICtory 1158.

Graži ir talentinga jauna 
dainininkė Aldona Grigonis 
rytoj vėl pasirodys Chicagos 
lietuvių publikai nepaprastose 
Joninių iškilmėse, kurios yra 
rengiamos Mark White Sųuare 
Parke, prie 30-tos ir S. Halsted 
Street, Bridgeporte. Ji išpildys 
kelias lietuviškas liaudies dai
nas.

Programų taipgi dalyvaus 
dainininkės Kristina Kriščiūn
aitė, Edna Kazlauskaite, ir Vy
tauto Beliajaus šokėjų grupė. 
Pradžia 7:30 v. v. Įžanga ne
mokama. 2

SUSIRINKIMAI

ŠĮ SEKMADIENĮ PIKNIKUOJA

ČfflCAGOS LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS bendrai su “PIRMYN” CHORU šį sekmadie
nį rengia metinį pikniką — DAINŲ ir SPORTO ŠVENTĘ Liberty Grove Darže, prie Wil- 
low Springs Road ir Gcrman Church Road. Tai bus nepaprastas jaunų ir senosios gent- 
kartės dainininkų išvažiavimas, kuriame' įvyks sporto rungtynės ir smagus bei įvairus 
dainų programas. Pikniko pelnas eina lygiai aniems chorams. Juos veda Kazys Stepona
vičius. !

The Atlantic
Brewing Company

“Yra lik vienas būdas

(Moterų Skyrius
gc- '1 .......

ram alui padaryti,” sako An- 
drew Jesacher, Atlantic Brew- 
ing Company brewmaster, ku-1 
rio patyrusi ranka kontroliuo
ja aukštą Tavern Pale alaus1 
kokybę.

“Vartokit geriausias med
žiagas, kurias pinigai gali tiki 
pirkti,” sako jis. “Darykit alų1 
vartodami visą patyrimą, kurį 
tik turite, o po to sendinkite 
jį tinkamai, pirm negu pilsite' 
į bačkas arba į butelius.

P-no Jesacherio patyrimas'

(Tęsinys iš 2-ro pusi.)

208-tos SLA Moterų 
Kuopos Pietus Su 
Įdomia Paskaita

--------------------h , e

Viena iš darbščiausių ir Nu
maniausiu kuopos narių yra p. 
Daktarė S. Slakienė, kurios įdo
mi idėja surengti kortų ir kau
liukų lošimą' “Pieno Fondo A-

Ii, paskhndinti dalį tų “tuščių 
plepėjimų/’ apie kuriuos taip 
dažnai girdime nusiskundimų.

—Moters Diena

CLASSIFIED ADS.
>1 ■■ 1..I —  . ■ >

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

50 MERGINŲ FABRIKUI 
Su patyrimu arba be patyrimo. 
Lengvas darbas. Dieną arba naktį. 
$14 iki $20 savaitei.

WABASH EMPLOYMENT 
202 S. State. 
9-tas aukštas.

OPERATORS, SINGLE Needle, 
on wash dresses. Patyrusios. Pa
stoviai. Smagi aplinkuma.

404 So. Racine, 2-ros lubos

MERGINOS, FOLDERS and in- 
spectors, pramoninei skalbyklai. 
Patyrimas nereikalingas. Kreipki
tės į Mechanic’s Overall Laundry. 
2221 West Oakdale Avė.

MES MOKAM JUMS 
MOKINANTIS 

Reikalingos kelios jaunos merginos 
mokytis rankomis pinti pataisom 
sugadintų drabužių. Turi turėti 
kiek patyrimo su adata.

ADAMS WEAVING CO.
209 So. State Street.

PATYRUSIOS SINGLE needle 
operators prie kelnių. Dienos arba 
vakaro darbas. Vakarais nuo 5 iki 
10. Gera mokestis, pastovus dar
bas. 2331 S. TROY.

MERGINA. PATYRUSI. Nereikia 
virti. Gyventi vietoj. $8—$10.

BRIARGATE 0228.

MES MOKAM JUMS 
BESIMOKINANT

Jaun.os panelės, 18 metų, patapti 
Chinele operators. Greta aigos mo
kamas bonus.

Ben Grcenberg and Brothers 
2911 So. La Šalie St.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARSIDUODA RESTORANAS, 
gerai išdirbtas, kampas prie dirb
tuvių. Priežastis — turime 2 bizniu. 
Box 2504, 1739 So. Halsted St.
PARSIDUODA KEPYKLA SU 

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

TAVERNA, krautuvė ir 7 kamba
rių namas. Geras biznis ir vieta. 
Bargenas šią savaitę.

1207 W. 87th St.

PARDAVIMUI TAVERNA ir 
sandvičių šape. Reikia apleisti. 
Duokit pasiūlymą. Kreipkitės vaka
rais. 5949 So. Kedzie.

REAL ESTA1E FUK 
N amai-žeme 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. SMITE & CO.

REAE ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

DAILUS LOTAS 100x125 pėdų. 
8 kambarių namas, karšto vandens 
šiluma, 2 karam garažas, 72-ros 
ir Maplewood Avenue apylinkėje. 
Kaina .................................. $6,500

JOHNSON, 
REPublic 2031.

BARBORA ANTANAVIČIE
NĖ, po tėvais Voškartaitė, 

1719 Eilėn Street
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birž. 24 d., 4:15 vai. ryto, 
1941 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Lietuvoje, Raseinių ap
skrity, šviekšnių parap., Mie
želių kaime.

Paliko dideliame nubudime 
2 sūnūs: Juozapą, mrčią Ber
nice ir Justiną, marčią Mar
garet, dukterį Valeriją Brucas 
ir 2 anūkes, Adeline ir Geral- 
dine, seserį Marcelę Narbutie
nę, švog. Joną ir šeimą ir ki
tas giminęs. Priklausė prie 
Šv. Cecilijos ir Chicagos Liet. 
Draugijų.

Kūnas pašarvotas koplyčio
je, 1735 Wabansia Avė Laido
tuvės įvyks šeštad., birž. 28 
dieną 9:00 vai. ryto, iš ko.pl. 
į Šv. Mykolo parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o 
iš ten bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Barboros Antana
vičienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti, laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikini
mą. Nuliūdę liekame:
Sūnus, Marčios, Duktė, Anū
kės ir Giminės.

Laid. Direkt. Lachawicz ir 
Sunai, Tel. CANAL 2515.

ROSELANDO ŽEMAIČIŲ KULT. 
KLUBO pusmet. svarbus susirin
kimas įvyks birž. 26 d., 7:30 vai. 
vak., Darbininkų salėj, 10413 South 
Michigan avė., Roselande. Visi na
riai prašomi dalyvauti, nes yra 
svarbių reikalų apsvarstymui. Taip
gi atsiveskite naujų narių.

—J. Viliunas, pirm. 
Anna Katkus, sekr.

| A. A.
MYKOLAS JANKAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

h birž. 25 d., 9:00 vai. ryto, 1941 
m., sulaukęs 70 m. amž., gi
męs Lietuvoje, Kauno rėd.

Amerikoj išgyveno 51 m.
Paliko dideliame nubudime 

dukterį Ceciliją Guintą, žentą 
Anthony, anūkę Uršulę ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Priklausė prie Keistučio 
Paš. Kliubo.

Kūnas pašarvotas 8343 So. 
Aberdeen St., tel. Vincennes 
1428. Laidotuvės įvyks suba- 
toj, birželio 28 d., 8:00 vai. r. 
iš namų į Gimimo Pan. Šv. 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Mykolo Jankaus
ko giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame:
Duktė, Žentas, Anūkė ir 
Giminės.
Laid. Direkt. J. F. Budei- 

kis, Tel. YARDS 1741.

siekia praeitį 19-me šimtmety
je. Jis gimė Austrijos Tyroly 
1883 m. ir augo aludarių šei
moje. Šito amalo jis mokėsi 
šimtamečių Austrijos alaus 
darymo tradicijų thrpe, ir jau V* » -abuvo įgudęs jame, kai atvyko 
į Jungtines Valstybes, 21 me
tus eidamas. _  /

P-nas Jesacher, atvykęs į 
šią šalį, apsigyveno St. Louis 
mieste. Čia išbuvo dvejus me
tus. 1906 m. jis persikėlė į Chi
cagą ir čia įėjo į George Cook 
Brewing Kompaniją. Lankė 
AVahl-Ilenius Institutą, kurio 
kursą baigė aukščiausiais pa
sižymėjimais, ir Mcmphis 
Brewing and Mailing Compa
ny tuojau pasamdė jį kaip 
brewmasterį — meistrą alaus 
darytoją.

1916 m. p. Jesacher sugrįžo 
į Chicagą brewmaster darbui 
pas Samuel ir Rudolph Led- 
ercr’ius, kurie tuo laiku orga
nizavo bendrovę, šiandien
esančią Atlantic Brewing
Company of Chieago. Pasta
raisiais metais abu kompani
jos steigėjai mirė, o kompani
jos operavimas perėjo į ran
kas Haroldo ir Lco Ledererių, 
Rudolfo Ledcrcrio sūnų.

P. Jesacher pasiliko su 
kompanija kaipo brcwmasler, 
ir dabar baigia 25 metus — 
ketvirtį šimtmečio — prižiūrė
damas virimą ir sendinimą 
Tavern Pale alaus.

sociacijos” rūmuose buvo įvyk
dytas birželio 13-tą d.

, • ■» d

Pieno FoTldo Asociacija ne 
tik paruošė specialius pietus 
veltui, bet, be to, demonstravo 
kaip tie įvairps valgiai buvo pa
gaminti su ^pąstąbomis 4 apie 
svarbą balansuotos dietos, ku
rioje pienas lošia svarbiausią 
rolę ne lik vijamininiu, bet eko
nominiu atveju.

Asociacijos pieno ekspertė to
liau susirinkusioms išaiškino 
pieno chemikalincs ypatybes ir 
įrodė, kad piene koncentruojasi 
didžiuma žmogui reikalingų vi
taminų.

Po valgio demonstracijos bu
vo rodomos krutanios kalban
čios filmos, kuriose įdomioj 
formoj parodė dabartinę aukš
tos rųšies karvių, pieno steri
lizacijos, bakteriologinę supili- 
mo ir pristatymo priežiūrą.

Asistuojančios komiteto na
rės pp. Sholis, Varašius, Mik
šiui, Kundrot, Micevičienė ir 
pirm. Narvidicnė rūpinosi, kad 
antroji dalis popiečio, būtent, 
kortų ir kauliukų lošimas eitų 
sklandžiai.

“Staliukų” ir “durų” prizai 
buvo labai gražus ir komitetas 
labai dėkingas visom “durų” 
prizų aukavusiom poniom ir 
ypatingai Daktarei S. Slakienei 
už sumanią idėją, kurios rezul
tatai buvo gardus pietus ir 
smagus' ir pamokinantis popie
tis. V. Byanskienė

Į Kmo-Tea traSi 
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Malio mintys šiom dienom 
visos susispietę ateityj — ir dė
lei jaunųjų pasilinksminimo ir 
dėlei suaugusiųjų!

Vaikučiam rekomenduoju 
“The Reluctant Dragon” — ku
rį Palace teatras pradės rody
ti liepos 3-čią dieną (ateinan
tį ketvirtadienį). Tai naujas 
Disnio kųrlhys, ir jame pama- • t. ■ i t i t
lysit tikrus lošėjus be pieštų 
charakterių. Baby Wccms ir 
tėvus ir vaikus nustebins sa
vo neapsakomu gudrumu; pa
sirodo ir tokie tarptautiniai 
charakteriai kaip Bernard 
Shaw ir kiti. Tad ir suaugu
siems bus ne pro šalį praleisti 
lengvą valandą kitą Palace tea
tre per ateinančias šventes.

O dėl tikrai suaugusio sko
nio ... siūlyčiau kad užsirašy- 
tumėt ant kalendoriaus būti
nai pamatyti “Love Crazy” su 
William |Powcll ir Myrna Loy, 
kai ta komedija pasieks Chi
eago. Juokais prikimšta nuo 
pirmos 'minutės; nėra rimto 
momento.

Susanna Viliutė

REIKALINGAS KAUNTERIUI ir 
short-order vyras, taipgi patyrusios 
veiterkos. Kreipkitės.

PHIL’S RESTAURANT
4 So. Wells Street 

Tol. Dearborn 4548.
DEArborn 3287

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-Darbininkių Reikia

100 VAIKINŲ IR MERGINŲ
Baigusių High School. Patyrimas 

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

TRIANGLE AGENCY 
25 E. Jackson Blvd.

13 aukštas, Kimball Bldg.

APARTMENTAS PARDAVIMUI 
SOUTH WEST SIDE

Atdaras apžiūrėjimui—6228 So. 
Rockvvell. 5 ir 6 kambariai. 2 pas
kiri apšildymui įrengimai. 30 pėdų 
lotas. 2 karam garažas. Stogas in- 
suliuotas. Langai weather stripped. 
Venetian blinds ir daug ekstra įtai
symų. Duokit pasiūlymą.

Telefonas VICTORY 3669. 
Mr. Gerlich.

2808 W. 63rd STREET. Dėliai 
mirties parsiduoda daili su Vitrolite 
frontu krautuvė, su trijų kambarių 
apartmentu viršuj ir su 3 ofisais. 
Pastatas 4 metų senumo. Visai ne
brangiai. REPublic 1842.

VYRAI IR MOTERYS. Matykit 
mus šiandien— geriausia apmokami 
darbai hoteliuose, restoranuose, 
resortuose. MODERN HOTEL, 879 
N. State?

REIKALINGAS KAUNTERIUI ir 
short-order vyras, taipgi patyrusios 
veiterkos. Kreipkitės.

PHIL’S RESTAURANT
4 So. Wells Street

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

SAUSAGE STUFFERS, GRIND-
ERS, CHOPPERS and LINKERS.

ARMOUR & CO.
43rd and Packers Avė.

REIKALINGAS patyręs BUČE- 
RYS, nuolatinis darbas.

2033 So. Halsted.

Gabus Mokinys

NUOSTABUS BARGENAS
Lotas ties 6845 S. Western Avė., 

2 aukštų mūras, štymo šiluma, di
delė krautuvė, tailo grindys. Dai
lus 6 kambarių flatas. Ąžuolo tri
nias ir grindys. Tavernos fiksčeriai 
kartu. Lotas 100x125 pėdos.

JOHNSON, REPublic 2030.

VASARINIS KATEDŽIUS. Fur- 
nišiuotas. 2 mylios vakaruose nuo 
Yorkville, upės frontas. Phone 4135. 
Dittman, 623 Lafayette, Aurora.

■ I n n * Gėlės Mylintiems |J U A Vestuvėms, Ban- 
I □ 14 kietams, Laidotu-

1 vėms. Papuoši- 
GĖLININKAS maml’ 
4180 Archer Avenue 

Pbone LAFAYETTE 58M

“Tik geras alus gali turėti 
gerą galvą,” pareiškė p. Jesa
cher, kalbėdamas apie savą il
gų metų patyrimą alaus dary
mo pramonėje. “Štai kodėl aš 
taip griežtai reikalauju, kad 
tik geriausios medžiagos butų 
vartojamos Tavern Pale alaus 
darymtii, kad jis visuomet tu- 
tėtų tą turtingą, lyg Smetona, 
galvą, kai jis yra pilamas.”

Įmonė, kurią p. Jesacher 
operuoja, yra viefta moder
niausių šalyje. 1937 m. Atlan
tic Brewing Coiiipany išleido 
$450,000 bravarui permode- 
liuoti. Naujas plovimui na
mas, rdckihg kambarys, san
dėlių skiepai ir rauginimui 
kambarys tapo pastatyti. Da
rykla buvo visdi permodeliuo-r 
ta ir pajėgumas alui daryti

Pasakyk Jiems
Dažnai girdime, kad yra per 

daug plepėjimo šiame pasau
lyje. Bet iš kitos pusės atrodo, 
kad yra per daug dalykų nepa
sakytų. Yra daug padrąsini
mų, paakstinirmj neišreikštų, 
per daug įvertinimų neištar
tų, per daug malonių faktų 
neraportuotų draugams ir šei
moms.

Daugiau kalbėjimo apie gra
žius dalykus, kuriuos pastebi
me žnlonėse, pagelbėtųąiust^lb-

bei į butelius pilti tapo žymiai 
padidintas. P-as Jesacher dar
bavosi šito planavimo ir šitų 
pakaitų vykdymui. (

Nedaug moterų moka akcen
tuoti savo grožio ypatybes. 
Daugumas iškelia aikštėn vien 
lik negražiausias.

Tikrai pastebėtinos atmainos 
gali pasirodyti vien tik pakeitus 
savo plaukų stilių arba sū aty- 
da išrinkus spalvą ir tipą kos
tiumo.

Dar toliau, reikia patirti, ku
ri kosmetika akcentuoja tavo 
geriausią. Moterys turi išmokti 
iškelti aikštėn ji] geriausias y- 
palybes, o blogąsias slėpti šešė
liuose.

■ ' . J
f v ’ V- I

Jeigu norite, kad žemas lan
gas atrodytų aukštesnis, deng- 
kite tokį langą su išilgai dry
žuota medžiaga, arba nuleis
kite “draperies” iki grindų.

Alfonsas Indrelunas 
yra tik 13 metų, bet šią savai
tę jisai jau užbaigia visas as
tuonias kliasas Davis pradinė
je mokykloje. Jisai yra vienin
telis sūnūs pp. Joseph ir 
Frances Indrelunų, gyvenan
čių adresu 3348 West 38th PI.

Be abejo, tėveliai džiaugia
si, kad jų Alfonsui taip sekami 
ir jie pasiryžę jį išleisti aukš
tuosius mokslus. Po atostogų 
jisai pradės lankyti Kelly 
High, Brighton Parke.

Sunaus užbaigtuvėms pažy
mėti pp. Indrelunai rengia 
graduation vakarėlį savo na
muose birželio 28 d. (Sp.)

PARSIDUODA KETURFLATIS, 
mūrinis, kampas, apšildomas, refri- 
geratoriai ir gesiniai pečiai visuose 
flatuose. Platus lotas, kaina $11,500.

6 flatų kampas, naujas, mūrinis, 
mūriniais garažais, $16,500.

DViflatis mūrinis, 5 ir 6 kamba
riai, stokeris, garažas, $8,000. ,

4 storai, 4 flatai ir 2 ofisui kam
bariai, rendos neša suvirš $400 į 
mėnesį, kaina $22,500.

šie visi namai turi būt išpar
duoti labai greitai.

Turime ir daugiau gerų bargenų, 
mažų ir didelių namų. Teisingas 
patarnavimas.

CHARLES URNICH 
(URNIKAS)

2500 West 63rd Street. 
2-ros lubos,

Telefonas PROSPECT 6025.

LOTAS 100x125. Asesmentai ir 
taksai užmokėti. Padalinsime. Ne
brangiai. Pietų vakarų kampas 
41st Court ir Amelia Avė.

LYONS, ILL. 
OAKland 4500.

BIZNIAVA SAVASTIS pardavi
mui. Gerai einąs tavernos biznis. 
Parsiduoda pigiai, arba mainys į 
duflatį ar rezidenciją.

815 West 51st St.

NAMAI IR FARMOS
Kas ką turite mainyti, arba nori

te pigiai pirkti, telefonuokite Re- 
public 3713. Turiu namų po visą 
Chicagą ir apylinkę. Visokio didu
mo. Kainos trylika šimtų ligi Šimto 
aštuoniosdešimt penkių tūkstančių 
dolerių.

Taipgi turime labai gražių farmų 
pardavimui arba mainymui.

CHARLES P. SUROMSKIS
6921 S. WESTERN AVĖ. 
Vakarais PROspect 1111.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI GERA pieno far- 
ma. Smulkmenų norėdami rašykite: 
Box 55, Augusta, Michigan, Route2

VVHOLESALE FURNITU&E 
Rakandai ir Įtaisai PardaViimfl

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

ALIŠAUSKAS. SŪNŪS, 
6343 So. V/estem Avė., 

Chieago, IU. Tat REPublic 6061
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GĖRIMU IR CIGARETŲ PARDAVĖJU 
ŽINIAI

Valstija perspėja pasirūpinti naujų taksų 
ženklais

ŠIAM RUSUI KARAS JAU PASIBAIGĖ NAUJI MŪŠIAI DUODA NEPAPRASTAI
DAUG REKLIAMOS LIETUVAI

Labai Daug Rašo Mažesnių Miestų 
Laikraščiai

Illinois valstijos finansinis 
departamentas prašo paskelb
ti, kad mio birželio 30 d., vi
durnakčio visi cigaretai par
duodami krautuvėse turi turė
ti naujuosius taksų ženklelius.

Ženklai Cigaretams.
Cigaretai, kurie bus pirkti 

iš urmininkų po liepos 1-mos, 
tokius ženklus jau turės ant 
pakelių. Bet ženklus tiems ci
garetams, kuriuos krautuvi
ninkas jau turi savo krautu
vėje, jisai pats privalo parū
pinti.

Valstija prašo visų krautu
vininkų patikrinti kiek ir ko
kio didžio pakelių jie turi ant 
rankų ir tada reikalingų žen
klelių nusipirkti. Reikia kreip
tis į Departamento raštinę Chi- 
Cbicagoje, a d r. 105 West Ma
dison street

Ženklams pardavinėti vals
tija žada atidaryti kelias lo- 
kales raštines Chicagoje, pir
madienį, birželio 30 d.

Ženklai Gėrimams.
Panašiai ir aludininkai pri

valo aprūpinti naujais mokes
čių ženkleliais ir visus gėri
mus, kuriuos turi atsargoje. 
Po birželio 30 d., nebus gali
ma pardavinėti gėrimų be to
kių ženklelių.

Jiems nupirkti taipgi reikia 
kreiptis į Departmento raštinę 
Chicagoje, 105 W. Madison st.

Raštinės telefonas yra FRNK- 
LIN 3422.

Ženklų Skyriai.
Lokalės raštinės, kur gėrimų 

ženklai bus pardavinėjami, 
(po pirmadienio) randasi se
kamose vietose:

John Krolin Comjiany, 5343 
Lawrence Avė, Chieago. Va
landos 9 ryto iki 3 popiet.*

Chieago City Bank and 
Trust Co., 815 W. 63rd St., 
Chieago. Vai. 9 iki 3 popiet.

First National Bank of Ci
cero, 6000 W. Cermak Road, 
Cicero. Vai. 9 ryto iki 3 p. p.

Madison-Crawford National 
Bank, 4010 W. Madison St., 
Chieago. Vai. 9 r. iki 3 popiet. 
Trečiadienį 9 ryto iki 12:30 d.

Uptown National Bank of 
Chieago, Broadway and Law- 
rence ve., Chieago. Vai. 9 ryto 
iki 3 popiet.

Atmetė Algų 
Pakėlimą c

Eleveiterių Operatoriai Nori 
$25 ne $5,

Chicagos eleveiterių opera
torių ir starterių unijos nariai 
atmetė darbdavių pasiūlymą 
pakelti jiems algas $5 mėne
siui.

Unija reikalauja $25 į mė
nesį. '

Operatoriai ir starteriai da
bar gauna apie $145 į mėnesį.

Pagerbs Gubernato
rių Henry Hornerį

Statys paminklą

Republikonų kontroliuojama 
legislatura beveik vienbalsiai 
nutarė pagerbti neseniai miru
sį Illinois valstijos gubernato
rių Henry Horner’į, kurį gal 
net daugiau už demokratus 
gerbė republikonai ir kiti jo 
politiniai priešai.

Legislatura paskyrė $25,000 
pastatyti Horneriui paminklą 
Chicagos Grant Parke.

j Wilson Kompanija 
Laimėjo Teisme
Atmetė darbo taupos įstatymą

U. S. apeliacinis teismas 
Chicagoje išnešė nuosprendį 
prieš darbo tarybą Wilson and 
Company mėsos firmos byloje.

Darbo taryca bandė priversti 
Wilson firmą priimti keliolika 
prašalintų darbininkų Camdeno, 
N. J., dirbtuvėje, kurie buvo at
leisti po streiko.

Teismas nusprendė, kad mi
nėti darbininkai prarado teises 
darbams, kadangi streiko metu 
jie vartojo jėgą ir “žiaurumą” 
prieš k'ftus nestreikuojančius 
darbininkus. Kompanija neturi 
jų priimti atgal, jei nenori. 
Kompanija betgi turi priimti 
streikierius, kurie nenaudojo 
jėgos prieš nestreikuojančius.

Armija Vis Dar Ima 
Vyrus Virš 28 
Metų Amžiaus

Leidžia stoti savanoriais į 
Kanados armiją

Kongrese yra pasiūlymas ne
beimti vyrų armijai, kurie yra 
virš 28 metų amžiaus.

Kadangi tas Įstatymas dar 
nėfa pilnai priimtas ir neturi 
prezidento parašo, tai lokalės 
drafto raštinės Chicagoje di
džiumoje tebeima vyrus nuo 28 
iki 36 metų.
Paprastai paliuosuoja vedusius

Drafto vedėjai betgi papras
tai paleidžia vedusius ir tuos, 
kurie dirba svarbesniose pra
monėse.

U. S. armija 'vakar paskelbė, 
kad karo amžiaus vyrai, kurie 
nori stoti savanoriais į Kana
dos armiją, gali tai daryti, ne
nusižengdami Amerikos drafto 
įstatymams.

Suėmė Šoferi Už 
Pabėgimą Iš 
Nelaimės Vietos

Mirtinai suvažinėjo žmogų 
18-toj

Po areštu yra troko šoferis, 
54 metų Steve F. Szutenbach, 
5415 S. Aberdeen avė., kaltina
mas žmogaus suvažinėjimu ir 
pabėgimu iš nelaimės vietos.

Policija jį suėmė pasiremda
ma liudininkų tvirtinimais kad 
prie Canal ir 15-tfos jisai užmu
šė 54 metų Louise Lesuke, su
stojo, pakėlė jo kūną iš vidu
rio gatvės, padėjo ant šaligat
vio ir nuvažiavo.

Kitos nelaimės
Ties 4435 Foster avenue sek

madienį automobilis užmušė 
apie 60 metų vyrą. Vakar pasi
rodė, kad tai buvo laikraščių 
pardavėjas Joseph Kostan, 1724 
S. Desplaines Street.

Kitose nelaimėse žuvo šie 
žmonės:

Mrs. Lyle Harvey, 28, 1346 
Vincennes avenue, .Chieago 
Hėights, prie Basset, Nebraska;

Mrs. William Vanderwater, 
iš Pekin, jos motina;

31 m. Henry Stephen, 6883 
Tonty avenue, prie Effingham, 
III.;

Mrs. Nellie Dawson, 79, 809 
Forest avenue, prie Greenleaf 
ir Dodge.

N A rjrpvr

Suimtas fronte, šis rusų kareivis (ka rėj) vokiečių lydimas į belaisvių stovyk-
• .__ '■* *lą. Jam karas jau pasibaigęs. Fotografija atsiųsta per radiją iš Berlyno.

Perorganizuoja 
Illinois Pašalpos 
Administraciją
Vadinsis “Illinois Public Aid 

Commission”

Su liepos 1-nia savo gyve
nimą užbaigia Illinois Emer- 
gency Relief Commission-val- 
stijos pašalpos administracija. 
Jos vietą užims nauja, pastovi 
įstaiga, vardu, “Illinois Public 
Aid Commission”

Išleido $700 Milionų

“I. E. R. C.” buvo laikina 
organizacija. Jos gyvavimas 
turėjo būti prailginamas me
tai iš metų. Nuo 1931 m., de
presijos pradžios, iki šių metų
I. E. R. C. išleido pašalpai apie 
$700,000,000.

Į tą sumą neįeina pinigai 
paskirti pašalpai fgfįęyąjės val
džios ir lokalių valdžios įstai
gų-

Naujoji įstaiga šelps bedar
bius per lokalės įstaigas pana
šiai kaip ir likviduojama IE 
RG. ’

“Pirmyn” ir Vyrų 
Choro Pikniko 
Darbininkai
Piknikas Įvyks Sekmadienį, 

Liberty Grove Darže

Darbininkai, kurie dirbs Vy
rų ir Pirmyn Chorų piknike, 
sekmadienį, birželio 29 d., Li
berty darže:

D. Miller, X. Shaikus, F. 
Juodis, N. Jakubka, F. Mažio- 
la, J. Baradas, A. Ripkevičius,
J. Degutis, V. Jašmontas, S. 
Rimkunas, J. Tikutis, J. Ascil
la, J. Matulis, Maukus, J. Kru
čas, M. Krikščiūnas, J. Dam- 
bros, V. Ascilla, P. Bergeris, 
A. Vilis, P. švelnis, J. Shu- 
meikeris, J. Tumėnas, S. 
Shumskis, >P. Skurkis, F. Sut
kus, A. Zaluba, K. Davidonis,
K. Matukonis, S. Pūkis, A. 
Cickevičius, E. Ascilla, F. Maz 
tikonis, S. Jakubauskas.

Visi pažymėti darbininkai 
prašomi būti kai 10 vai. ryto.

Tikras Nenaudėlis 
Tas Vyras

Smarkiai supykusi 31 metų 
chicagietė Mrs. Helen F. Carl- 
son, 231 E. Chestnut street, 
užvedė divorso bylą. Ji kaltina, 
kad jos pavydus vyras George 
susirinko visus jos rubus, nuo 
viršutinių iki pačių intymiš- 
kiausių apaiinių, ir juos kur tai 
paslėpė.

Mat, nenori, kad ji galėtų iš
eiti. '

VAKAR CHICAGOJE
O Vakar ir šiandien NYA 

(National Youth Administra- 
tion) švenčia šeštas savo egzis
tavimo sukaktuves. Įstaiga yra 
federalės valdžios palaikoma 
jaunuoliams-bedarbiams sušelp
ti ir išlavinti pelningus amatus 
dirbti.

e Garsus Chicagos jaunuolis 
Fred Snite Jr., kurįs serga in
fantiliniu paraližium ir per ke
lis metus gyveno “katile”, jau 
tiek pagerėjęs, kad bandys 
vaikščioti.

® Michigan ežere prie Mont- 
•ose i . venue, prigėrė 17 metų 
berniukas, Ncrhert Reet, 2816 
N. Muilijau avenue.

© E u Page apskričio ūkyje, 
prie Batavia, Iii., buvo atrasta 
negyva 51 metų ūkininkė, Ka- 
therine Meegar. Atrodo, kad nu
sižudė.

© J. E. Daviesj buvęs U. S. 
ambasadorius Maskvoje, kalbė
damas Chicagoje pareiškė, kad 
naciai gali greitai sumušti rau 
donąją armiją, bet tai dar ne 
reikš vokiečių iKiirlejimą. Rusi 
jos plotas toks didelis, kad ma
žos rusų .kareivių grupės gale;- 
be paliovos vesti kovą prieš na
cius, ir juos nuolat kamuoti; j

® Užvakar policija Suėmė 
sargą Lavvrence Miletto kaman
tinėjimui apie bridgeportiečjo 
Lawrence Hurbut, 3305 South 
Halsted street, nušovimą. Poli
cija surado, kad Miletto tai tas 
pats žmogus, kuris 1934 metais 
nušovęs 67 metų chicagietį. 
Benjamin Yoder, vienoj South- 
sidės alinėje.

® Vagys įsilaužė į auksinių 
daiktų sandėlio savininko M. T 
Schneider namus, 3753 East- 
wood avenue, ir pasigrobė bran 
gerybių už kelioliką šimtų do
lerių.

@ Nežinomi piktadariai įsi
laužė į automobilį, priklausan 
ti policistui Patrick J. Grea;h 
ir pasivogė jo uniformą, polici 
jos lazdą ir akinius. Automobi
lis buvo pastatytas prie jo na 
mų ad. 1443 Gregory avė.

© Teisėjas Zuris nuteisė 43 
metų chicagietį Į Luther Wat- 
son, 455 E. 40th. st., kalėti 30 
dienų už pabėgimą iš nelaimė; 
vietos. Už girtą važiavimą tei
sėjas nubaudė >$100 39< metu 
Lloyd Isaacson’fy 3457 Jacksor 
bulvaras,

0 Iškritusi iš trečio aukšto 
lango abi kojas nusilaužė 18 
metų mergaitė Elinor Salhofer, 
2256 Orchard street,

e Jauna chicagietė Mįss Ma
ry A. Johnson, 330 N. Austin 
blvd., gavo teisę praktikuoti 
federaliuose teismuose, ji viena 
iš nedaugelio moterų teisių pro
fesijoje.

• Chicagos miesto taryba 
rengiasi užpirkti 66 naujus au
tomobilius policijai, ir 16 am- 
bulansų.

Suomiai Chicagoje 
Teberenka Aukas 
Savo Kraštui

M

Pinigus laikys čia iki situacija 
paaiškės

Šįvakar Lincoln auditorijoje, 
4219 Lincoln avenue, įvyksta 
suomių masinis mitingas, ku
riame kalbės Urho Toivola, Suo
mijos atstovybės Washingtone 
’egalis patarėjas.

Varkalienė — pirmininkė
Mitingą šaukia Help Finland 

Fondas, kurio pirmininke yr: 
iinomo lietuvių veikėjo p. J. P. 
Varkalos žmona, p-ia Varkalie- 
nė. Ji pareiškė, kad dėl neaiš
kios situacijos Suomijoje, pi
nigai kurį ląiką bus laikomi 
Amerikoje. Karui pasibaigus 
jie bus sunaudoti Suomiją at
statyti iš karo griuvėsių.

• * 1. . t*

Rytinių Apeigų 
Bažnyčios 
Suvažiavimas

Vakar vakare St. Nicholas 
bažnyčioje, Oaklcy ir Rice, pra
sidėjo rytinių apeigų katalikų 
bažnyčios kongresas, kuriame 
lalyvaus apie 60,000 maldinin
kų ir dvasiškių. Iškilmėms yra 
pakviesti dalyvauti ark. Stritch 
ir kiti Rymo katalikų bažny
čios dvasiškiai.

Lėktuvų Susisieki
mas su Kanada

American Airlines vakar pra
dėjo keleivinių lėktuvų susisie
kimą tarp Chicagos ir Windsor 
Kanados. Kelionės užtruko 1 
vai. 40 minučių.

Išvežiojo Pieną 
Ir Apiplėšinėjo

Kriminalio teismo laukia 38 
metų pieno išvežioto jas, Benja
min Berman, 5562 Monroe st.

Jisai prisipažino, kad kartais 
Apiplėšinėjo namus, į kuriuos 
pieną pristatydavo.

3,000 “Sokolų” 
Dalyvaus Sekm., 
“Sąskridyje”

Įvyks Soldier’s Lauke
Šį sekmadienį, Chicagos Sol- 

diėr’s lauke įvyksta Čekoslova- 
kų sporto organizacijos “So
kolų” narių sąskrydis, kuria
me dalyvaus apie 3,000 jau
nų sportininkų. Jie atliks ma
sinį gimnastikos ir lengvos at
letikos programą.

Sąskridyje taipgi dalyvaus 
įvairios organizacijos ir čekų 
choras, “Lyra”.

Žada atvykti Čekoslovakijos 
ir Lenkijos ambasadoriai Wa- 
shingtone.

Ryšy su Rusijos-Vokietijos 
karu, žiniose beveik kasdien, 
figūruoja ir Lietuva.

Didieji laikraščiai Chicago
je, kurie bando aprėpti visas 
žinias-, neturi galimybės vie
nam dalykui pašvęsti perdaug 
vietos. Vienok ir jų puslapiuo
se Lietuvos vardą dažnai už
tiksi.

Mažesniuose Miestuose
Bet labai daug Lietuvai vie

tos- duoda mažesnių miestų 
laikraščiai.

Kodėl Lietuva taip ryškiai 
figūruoja jų puslapiuose, sun
ku pasakyti, bet faktas, kad 
kai kur laikraščiai pašventė 
smulkmenoms apie Lietuvą po 
kelias špaltas.

Auroroj, Elgine
Geras pavyzdys yra Aurora, 

III., laikraštis “Daily Beacon- 
News”, kuris Lietuvą įdėjo į 
“strymerį”-antraštę, einančią 
per visą pirmąjį puslapį, taipgi 
padavė-kelias žinias apie Lie
tuvą didelėmis juodomis rai
dėmis, pirmame, ir porą Spal
ių viduriniuose puslapiuose. 
Panašiai žinias apie Lietuvą 
traktavo ir Elgino, III., “Cour- 
ier News”.

Tai labai gera rekliama Lie
tuvai, tuo labiau, kad Lietuva 
visur minima labai prielankiai.

Įvertina Situaciją

Visi laikraščiai pabrėžia, kad 
Lietuva, išsivadavusi iš Sovie
tų jungo, dabar bus po Hitlerio 
letena, ir kad naujoji “nepri
klausomybė” yra abejotinos 
vertės. Bet jie reiškia užuojau
tą Lietuvai, kad ji pakliuvo į 
ugnies vidurį ir neturi galimy
bės elgtis savistoviai — turės 
tupėti ausis suglaudusi kol ga
liai! Amerika ir Anglija Hitle
rį sunaikins ir Lietuvai, 'kaip 
ir kitoms mažoms tautoms, 
gražins tikrą laisvą ir savisto- 
vį gyvenimą.

Toks tų laikraščių tonas apie 
Lietuvą.

“Užmirštasis Žmogus“
Beje, turime Amerikoje ir 

naują “Užmirštą Žmogų”. Tai 
Antanas Smetona. Ryšy su vė
liausiais įvykiais Lietuvoje, jį 
neprisiminė nei vienas angliš
kas laikraštis, išskyrus chica- 
giškį “Herald-American.”

—Z?s

Atideda SLA 260-os 
Kuopos Susirinkimą

Narių Aly d ai.
SLA 260-los kuopos susirin

kimas įvyks liepos mėn. 13-tą 
dieną.

Paprastai, susirinkimai į- 
vyksta pirmą mėnesio sekma
dienį, bet dėl Liepos 4-tos 
švenčių jis atidedamas iki ant
ro sekmadienio.

Nariai malonėkite aplan
kyti skaitlingai į susirinkimą, 
nes turėsim daug svąrbių rei
kalų aptarti.

—M. Aleksynienė.

STUDENTAI!
Ar jus žadate tęsti savo 

kolegijos mokslą?
Ar jums reikalinga pini- 

gų?
Gauk “NAUJIENAS” ry- 

toj ir sužinok kaip galite 
gauti $150 stipendiją.

Liet Universiteto Klubas

PO CHICAGA
* PASIDAIRIUS

Su Vygantu
—x—

Butų gerai jei “Vilnis” pa
skelbtų vėliausią Paleckio adre
są. Nėra abejonės, kad nevie
nas bolševikėlis norės pasiųsti 
jam užuojautos telegramą.

—x—
Vienas bridgeportietis mano, 

kad Paleckis pereitą sekmadie
nį pastatė naują pasaulinį bėgi
mo rekordą. Kaip tik užuodė, 
kad kailis pavojuj, tai ir dūmė.

—x—
Kitas lietuvis nori žinoti ar 

teisybė, kad Stalinas turi plan
taciją Brazilijoje. “Vilnis” ku
ri iki šiol taip puikiai žino kas 
ir kur turi įsigiję įvairias plan
tacijas ir “orinč ų” fannas, tik
riausiai žino kokius planus at
eičiai turi pasidaręs ir “saulė”. 
Kad jo “fiuzas” baigia degti, 
apie tai niekas neturi mažiau
sios abejonės.

Bolševikai, kurie visados vis
ką apverčia aukštyn kojomis, 
jau pradedant pirmadieniu ėmė 
šaukti, kad visi tie, kurie džiau
giasi matydami kaip Kremliaus 
gengsteriai mušami iš Baltijos 
kraštų, yra hitlerininkai. Tas ži
noma yra biaurus melas. Lietu
viams Hitleris yra lygiai neap
kenčiamas kai]) ir Stalinas. Ji? 
-nori matyli abudu pavarytus 
šunims šėko pinuti. Po to ne
žmoniško teroro kurį Štai nas 
vedė Lietuvoj per metus laiko, 
argi jis gali tikėtis bent kokios 
simpatijos iš lietuvių? Nei už 
sudilusią kapeiką. »

—x—
Kada Rusijos žmones patys 

pagaliau atsikratys tų Krem
liaus gengsterių ir iššluos bolše
vikų šiukšles laukan, tada ne 
tik Lietuva, bet ir visas kultū
ringasis pasaulis kitokį atsine- 
šimą į Rusiją turės. Tada ir 
žmonišką kalbą suras.
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Šiandien Ristynės

Jaunasis Bancevičius jau ga
na p’ačiai yra žinomas ir už 
Chicagos ribų, nes jis nuolat 
ritasi įvairiuose miestuose. Pub
lika jį mėgsta, kadangi jis ne
paprastai vikriai ir gražiai ri
tasi.

Šiandien, birželio 26 d., bus 
progos pamatyti Vytautą Ban- 
cevičių besiritant su George 
Mack.

Dalyvaus taip pat “senis” 
Zbyszko, kuris yra laimėjęs 
šimtus medalių už visokius pa
sižymėjimus. Risis milžinas 
Talonas, kurio ūgis yra 7 pė
dos. Talunas yra kilęs iŠ Vil
niaus krašto. Iš Europos jį at
sivežė Stanley Zbyszko.

Ristynės prasidės 8 vai. va
karo. Vieta — Chicagos Lietu
vių Auditorija (3131-33 South 
Halsted St.)

Kad palengvinti dėl Ameri
kos ginklavimosi susidariusį 
gydytojų trukumą, Illinois uni
versiteto medicinos mokykla 
nutarė įvairius medicinos kur
sus tęsti per 12 mėnesių — be 
jokios pertraukos atostogoms.




