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Manoma, kad 26 asmenys žuvo

Dailinin

va

įėjimo

Iš spaudos

vajus

KAUNAS

nebus Jie

Dar 1,100 angliaka
sių sugrįžo darban

Užgyre valdžios po 
litiką Palestinoje

Traukia teisman 
daktara Dafoe

Sutiko padidinti 
Lenkijos-Francu- 

zijos prekybą

išlėks iš 
Marseille,

Bijo sausros kviečių 
derliaus srityse

Naciai nori gauti 17 
lenkų apygardų

Sovietų
Nikolai

Lenkijos anglių

Britanijos misija 
Varšuvoje

HARLAN, Ky., geg. 24. — 
Trečiadienį dar 1,100 anglia
kasių sugrįžo į darbų Harlan 
kaunteje, kai juos samdanti 
kompanija pasirašė sutartį su 
United Mine Workers unija.

Jungt. Valstijų lėk 
tuvas grįžta iš 

Europos

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
24. — Dr. Hlawna, vienas na
cių vadų, kalboje pasakytoje 
antradienį, aiškino, kad Lenki
joje esama 1,500,000 vokiečių. 
Pasak Hlawna, lenkai yra už
ėmę 17-ką apygardų, kurios 
tikrumoj priklauso Vokietijai 
ir kurių grąžinimo reikalauti 
Vokietija turi pilną teisę.

Jungt. Valstijos 
parduos heliumą 

Lenkijai
PARYŽIUS, Francuzija, geg. 

2’4. —. Prekybos laivyno minis- 
teris Louis de Chappedelaine 
paskelbė trečiadienį, kad Fran
cuzija statys naują pasažierin 
laivą, vieton Paris, kuris nese 
niai sudegė. Naujo laivo 
das busiąs Bertagne. Jo 
st rūkei j a prasidės 1940 
tais.

PORTSMOUTH, N. H., geg. 24, — 3 valandą popiet (Chi
cago laiku) jau buvo išgelbėta 15 nuskendusio submarino Squa- 
lus įgulos narių. Trumpam laikui praėjus po 6 valandos iškelta 
dar devyni asmenys. Taigi viso išgelbėta 24 asmenys. Subma
rine gyvų žmonių belikę devyni. Ketvirtą kartą prietaisas gel
bėti nuleistas į jurų gelmes. Tikėtasi ir šiuos devynius iškelti 
viršun. Bet pasigendama 26 asmenų, ir manoma, kad žuvo ne
laimėje.

WASHINGTON, D. C., geg. 
>4. — Pernai Vokietija norėjo 
kirkti heliumo (lengvesnių nei 
>ras dujų) Zeppelinams. Jungt. 
Valstijos atsisakė parduoti du
jas. Tačiau šįmet Jungt. Val
stijų valdžia ketina parduoti 
heliumo Lenkijai, kuri ruošia 
baliono skridimą stratosferon.

NUTARĖ PADARYTI SUTARTI 
SU RUSAIS

KAUNAS, 11/V.—Gegužės 
18 d. Kaune įvyksta Suomijos, 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
studentų konferencija (SELL). 
Tą pačią dieną studentai įteiks 
kariuomenei ginklus. Studentų 
aukos Ginklų Fondui gausiai 
tebeplaukia. Prie ginklų vajaus 
greta korporacijų prisideda ir 
studentų draugijos, aukodamos 
pagal išgales iš savo kuklių iš
teklių.

Prancūzai statys 
naują pasažieri- 

nį laivą

KAUNAS, 11/V.—Gegužės 
10 d. prisiekė tautai ir valsty
bei apie 1,200 Švietimo Minis
terijos tarnautojų, švietimo 
ministras Bistras savo prakal
boje, be kitko, pasakė, kad’ jei 
valdininkai duos gerą pavyzdį 
Ir po savo tiesioginio darbo, tai 
tas daug prisidės prie geresnio 
auklėjimo.

Reino vanduo užlie 
jo Vokietijos tvir

toves

skirs komisiją submarino Sqtia- 
lus nelaimei ištirti.

Žmonių nelaimėje žuvo tiek 
daug, kad tyrinėjimas esąs rei
kalingas, pareiškė senato
rius.

STRASSBOURG, Francuzija, 
geg. 24. — Kįląs Reino van
duo trečiadienį privertė vokie į 
čių kariuomenę pasitraukti iš 
kai kurių sustiprinimų upės 
pakrančių ir iš požeminių tvir
tovių, kurios randasi keleto my
lių a ts t ūmo j e nuo upės.

Francuzijos pusėje Maginote 
linijos potvynis nepasiekia, nes 
Šitos tvirtovės pastatytos aukš
tesnėje apylinkėje. ;

LONDONAS, Anglija, geg 
24. — Britanijos parlamentas 
atstovų ir lordų rūmai, daugu
ma balsų užgyre valdžios po
litiką Palestinos klausimais.

SAN FRANCISęO, 6al., geg. 
24. — Artimoj ateity prasidės 
statyba naujo trobesio iAlca- 
traz’ kalėjimui. Trobėsy bu$ 

j 100 kamerų.

100 Lt
75 Lt ir K. P

KAUNAS, 11/V 
kas Petras Rimša išvyksta į 
Šveicariją spausdinti naują 
šaulių Sąjungos 20 metų su
kaktuvėms ' paminėti medalį 
Vėliau P. Rimša Italijoje iš 
bronzos liedins savo kurinius: 
Karo dievaitę, Lietuvos Moky
klą ir keletą bareljefų. Atlie- 
dintoji iš bronzos Lietuvos Mo
kykla bus persiųsta Pittsbur- 
go universitetui, kur yra įreng
tas lietuvių kambarys.

11/V.—Nuo ge 
“Lietuves Aidas* 
per dieną 3 kar 
“Lietuvos Aidas’

WASHINGTON, D. C., geg 
24. — Senatorius Scott W. Lu- 
cas (iš Illinois), Jungt. Valsti 
jų senato laivyno reikalų ko 
miteto narys, trečiadienį parei 
škė, kad tur būt senatas pa

žydų studentų 
ekonomistų susivienijimo orga
nizacija, kaip praneša’’ žydų 
spauda, paaukojo 250 Lt gin
klų fondui. Be to, ši centrinė 
žydų studentų organizacija pa
ragino savo pavyzdžiu sekti ir 
visas kitas žydų akademinio 
jaunimo organizacijas bei kor
poracijas.

PARYŽIUS, Francuzija, geg. 
24. — Greta karinės sutarties 
Lenkija ir Francuzija pasirašė 
prekybinį susitarimą. Pagal tą 
susitarimą 'Lenkija nupirks 
Francuzijoje elektrikinių i 
motorinių reikmenų, o Francn- 
rija paims 
Biznio apyvarta sieks 500,000 
000 frankų (Jungt. Valstijų p 
nigais apie $13,000,000).

ries .
Kvintukių tėvas Oliva Dionne 

taip įsižeidė šitais užrašais, 
kad iškėlė bylą Dafoe.

IKI 3 VAL. POPIET IŠGELBĖTA 15 
SQUALUS ĮGULOS NARIŲ

dens spaudimas nesulenktų jo.- 
Jis padirbtas taip, kad prisi
šlieja prie submarino tvirtai, 
o pumpa pašalina iš jo vidaus 
vandenį kiek jo atsiranda. Jc 
viduje gali sutilpti 8 asmenys. 
Varpo nuleidimas ir pritaiky
mas, žinoma, ima laiką.

Vis gi tikėtasi, kad iki va
karo pavyks išgelbėti ir pasi
likusius 18?ką žmonių. z

šilčiau; lietus 
vidutinio stip

rumo daugiausia pietų rytų vė
jai; saulė teka 5:21 v. r., lei
džiasi 8:12 v. v.

Rusai priešingi Aa 
land salos fortifi

kacijai

var- 
kon 
me

KAUNAS, 11/V.—IlI-sioms 
Europos vyrų krepšinio pirme
nybėms, kurios įvyks gegužės 
21-28 d. Kaune, jau užsiregis
travo šios valstybės: Prancū
zija, Italija, Lenkija, Latvija, 
Estija ir Vengrija. Tokiu budu 
su Lietuva jau yra 7 tikri da
lyviai. Šveicarija sutinka daly
vauti. bet prašo apmokėti ke- 
.ionės išlaidas. Portugalai dėl 
tolimos kelionės atsisakė daly
vauti.

SOUTHAMPTON, Anglija, 
geg. 24. — Jungt. Valstijų 
transatlantinis lėktuvas Yankee 
Clipper ’ trečiadienį 
Southamptono į 
Francuzijoj, grįždamas namo 
į New Yorką.

LONDONAS, Anglija, geg. 
24. — Pranešimai sako,. kad 
Britanijos ministerių kabine
tas trečiadieni nutarė padary
ti sutartį -s 
pagal- kiirią 'Žbi šalis viena ki
tai teiktų pagalbos.

Po kabineto mitingo prem
jeras Chamberlain atstovų rū
muose pareiškė, kad valdžia

AVASHINGTON, D. C., geg 
24. — Nesenai teismas Phila 
delphijoje nubaudė $700,000 
uniją, kurios darbininkai bu 
vo paskelbę sėdėjimo streiką 
Apex pančiakų kompanijos 
įmonėje. Sprendimas apeliuo- 
į aukštesnį teismą. Tačiau In
dustrinių Unijų Kongresas tuc 
nepasitenkino. Dabar jis nuta 
re išdalinti 100,000 knygučių, 
kurios aiškina šitokių teisine 
sprendimų pavojų Amerikon 
darbininkų judėjimui.
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VARŠUVA, Lenkija, geg. 
24. — Šiuo laiku Varšuvoje 
yra Britanijos karinė misija. 
Lenkų ir britų karininkai- ta
riasi abiejų šalių militarinio 
kooperavimo klausimais 

Varšuvon atvyko 
Rusijos ambasadorius 
šaronov.

GELBĖTI PRIETAISAS NULEISTAS PAS 
KUTINIEMS 9-MS IŠVADUOTI

KAUNAS, 11/V 
išėjo turizmo draugijos sure
daguotas anglų kalba informa-

Lietuvą
Leidinyje 
apžvalga 
vasaryje-

GENEVA, Šveicarija, geg 
24. — Švedija ir Suomija no
ri pastatyti fortus Aaland sa 
lose. prie
Įlanką, prie kurios Leningra
das -randasi.'Patekusios į prie
šų rankas, šitos' salos karo me 
tu galėtų žymiai trukdyti ru
sų laivyno veiklą. Taigi Sovie
tų Rusijos atstovas, Ivan Mai 
skij, protestuoja Tautų Sąjun
gos taryboje suomių ir švedų 
planą fortifikuoti Aaland sa-BERLYNAS, Vokietija, geg. 

24. — “Die Deutsche Volks- 
wirtschaft” — nacių ekonomi
jos žurnalas — paskutiniame 
savo numery įspėja skaityto 
jus, kad Vokietija jau kurį lai
ką gyvena iš praeities sutau
pą. Reikia, esą, sutaupąs pa
pildyti. Pirmiausias pavojus 
Vokietijai, pasak to žurnalo, 
tai nusidėvėjimas pramonės in
ventoriaus. Antrasis pavojus 
— nusidėvėjimas “smegenų”. 
Trūksta mokytojų, mokyklų 
kurso standartas nupuolęs, pa
ruošiamų technikų kalibras da
rosi prastesnis.
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KAUNĄS, 11/V.—Trumpų j; 
bangų radijo siųstuvas nuo ge 
gūžės 15 d. dirbs ilgiau. B. 
dabartinės programos jis dai 
perduos ir 21,50 vai. informa 
cines žinias.

_ /' ACME-NAUJIENŲ Telephou.
Gelbėjimo prietaisas, kuris, liko pasiųstas į tą vietą, kur yra nuskendęs 

Squalus” submarinas.

Naciam reikia nau 
jo pramonės inven

toriaus

KAUNAS, 
gūžės 9 d. 
pradėjo eiti 
tus, Iki šiol 
turėjo: dvi laidas: rytmetinę ir 
popietinę, nuo šiol turi ir va
karinę. Vakarinis “Lietuvos Ai
do’1 numeris išeina 19 vai.

cinis leidinys apie 
“Visit Lithuania”. 
yra Lietuvos istorinė 
ir krašto miestų bei 
čių aprašymas. Leidinys gau 
šiai iliustruotas.

Žydų akademinis jauni 
mas ir ginklų fondo

Alcatraz kalėjimui 
pastatys dar 100 

-kamerą

turi rimtą pagrindą manyti, 
jogei artimoj ateity galima bus 
susitarti su rusais dėl svar
biųjų klausimų, kurie liečia 
abi šalis... Aiškesnį pranešimą 
Rusijos Britanijos derybų plau
simais, Chamberlain ' pareiškė 
jis tikisi padaryti kai parla
mentas vėl susirinks po besi
artinančių trumpų atostogų.

KAUNAS, 11/V.—Kipras Pe
trauskas padavė pareiškimą 
įstoti j Šaulių Sąjungos eiles. 
Pareiškime K. Petrauskas ra
šo: “Dirbsiu šaulių eilėse, kiek 
mano’ jėgos leis, mano tėvynės 
labui ir garbei, o lemiamai 
landai atėjus esu pasiryžęs 
aukoti savo gyvybę.”

CALLANDER, Ont., geg. 24. 
— Dr. Dafoe padėjo garsio 
sioms Dionne kvintukėms š: 
pasaulį pamatyti. Kartu su jo
mis jis pats išgarsėjo.

Balandžio 12 d. š.m. Dafo< 
tapo priimtas “šventųjų ii 
Griešninkų” klubą New Yorke 
Maskaradinėse priėmimo apei
gose Dafoe dėvėjo rūbą su už 
rašų “Doctor of Litters” (dak
taras priimąs naujagimius krū
vomis). Kitas užrašas sakė 
WA. R. Dafoe. Mass Dclive

KAUNAS, 11/V.—Kauno pa
što moterų šaulių būrys “Jūra
tė” paaukojo Ginklų Fondui 
1,000 Lt. Pilietis Albinas Jan
kūnas Motinos Dienos ir šei
mos Savaitės proga vietoje do
vanos savo motinai paaukojo 
Ginklų Fondui 75 Lt. Vilnie
čiai taip pat gausiai aukoja Gin
klų Fondui, jotomis dienomis 
atsiuntė Juozas Jasutis 150 Lt, 
Antanas Kaziunas 
M. Masiulytė 
— 45 Lt.
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KAUNAS, 11/V.—šiais me
tais visos Lietuvos pradžios 
mokyklos turėjo turto už 
314,704 Lt: nekilnojamojo 
to (žemės ir namų) — už 
489,053 Lt ir kilnojamojo 
te (inventoriaus, knygų ir 
kslo priemonių)

C.LO. protestuoja 
$700,000 bausmę 

unijai

WASHINGTON, D. C., geg 
24. — žemės ūkių biuro atste 
vai reiškia baimės, kad šią va
sarą sausra gali užgauti kvie 
Čių derliaus sritis.

Jau dabar jaučiamas saus 
ros pavojus. Plačiame plote 
nud North Dakota ir Minne
sota (šiaurėje) iki vakarų 
Texas ir New Mexico (pietų 
se) dėl lietaus trukumo įvai
riose vietose kviečiai atrodo 
pašiurę. Kitose vietose ūkinin
kai pavasarinių javų dar ne
šėjo, nes žemė persausa.

Farm Sėcurity Administraci- 
[Jos- atstovai sako, kad jie nu- 
l mato, jogei teks Ūkininkams 
Įteikti žymiai didesnės pašalpos 
Dakotoj e, Minnešotę j e, Kansa- 
se ir Nebraskoje, jeigu arti
moje ateityje ten 
taus.

Chicagai ir apielinkei fede 
ralio oro biuras 
našauja:

Apsiniaukę; 
apie vidunaktį;

PORTSMOUTH, N. H., geg. 
24. — Įkalintiems nuskendusio 
į juros dugną submarino Šuna
itis jūreiviams gelbėti varpas 
tapo nuleistas trečiadienį 11:40 
valandą priešpiet. 2:05 vai. 
popiet varpas iškilo ir septyni 
įgulos nariai tapo išlaisvinti 
laivo Falcon palubėje.

Pirmųjų išgelbėtų tarpe bu
vo leitenantas J. C/ Nuchols. iš 
Chicagos. Nors laivyno tradi
cija yra gelbėti pirmiausia pa
prastus jūreivius, tačiau leite
nantas Nuchols tapo iškeltas 
viršun pirma, kad galėtų pa
dėti tiksliau gelbėjimo darbą 
dirbti.

Antrą kartą nuleistas varpas 
į jurą. Šį kartą iškelta viršun 
8 asmenys?Taigi 3 valandą po 
piet, Chicagos laiku, jau buvo 
išgelbėta 15 Sąualus įgulos na
rių. Paliko dar submarine 18 
žmonių ir skubėta juos gelbė
ti iki diena išsibaigs.

Viso išgelbėti tikėtasi 33 as
menis. Kai dėl kitų 26 šių bu
vusių submarine jūreivių, tai 
pirmieji išgelbėtieji pranešė, 
kad, jų manymu, tie 26 bus 
žuvę. Mat, submarinas Sęualus 
turi septynius skyrius (kom- 
partmentus) ir bent tris jų 
užplūdo vanduo.

Galutinai nenustatyta prie
žastis, dėl kurios Squalus nu
skendo. Tačiau apytikriai spė
jama, kad pasiliko neuždaryta 
bent viena dviejų orui įleisti 
į submariną užkamšą. Viena tų 
užkamšų, 11 colių diametre, 
automatiškai užsidaro kai lai
vas pradeda nertis. Kitą už
kamšą, 30 colių diametre, ma
noma, užmiršta uždaryti. \ Pei 
ją :siveržęs vanduo ir panėręs 
submariną iki pat juros dug
no.

Gelbėjimo prietaisas arba, 
kaip jį vadina, “varpas” yra 
tvirtai pabudavotas, kad van

Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir t. t, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerl, bet garsinki- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classified” skyriuje.

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-tne puslapyje “Class- 
ified” skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classified skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami arbaat- 
veždami:

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, I1L

tur 
m o 

už 7.825,-

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

7, 1914 at the Post Office at Chicago, III., 
under the Aci of March 3, 1879

Kas diena. .Tūkstantinės pirkėjų armijos ieško visokių pirkinių, biznio progų ir t. t.



■■■■Į

KORESPONDENCIJOS
irs MINS fOK '39

Užmušė busas lietuvį

DRINKSAS

John F. Eudeikis
KITATAUČIAI

Iš Lietuvos LIETUVIAI

Klausykite musų Lietuvių radlo programų šeštadienio vakarais

Laidotuvių Direktoriai

MOKAME
ADVOKATAI

4348 S. California Avenue

YARDS 1419

Yards 1139
Yards 1138

Buvęs Vokietijoje 
milijonierius elgeta- %
vo Kauno gatvėmis

Miesto 
Kamb. 
Namų

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

U, 1824. 
ark 3395.

Iš Baltimores 
Naujienos

TURIME - 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSI

• Užtikrink savo indė
liams tikrą apsaugą 
ir pelną,

• Čia VISŲ INDELIAI 
APDRAUSTI IKI—

$5,000.00

Praneša, kad nuo birželio 1 
d. jo namų telefonas bus

Plaza 3200

/JAflTYY 
or vcfui*

INVI IIMtM

visai liko be cento ir, neturė* 
damas joikių pažinčių ir ryšių, 
ryžosi išmėginti elgetavimo 
amatą. Matyti, norėdamas už
miršti savo vargus, jis taipogi 
pradėjo gerti, kol pateko į po
licijos rankas,

To žmogaus likimas jaudina 
žydų visuomenę, kuri kviečia
ma jam padėti.

J. LIULEVIČIUS
Phone Lafayette 3572

Laukaitis jau nebeteisėjas
Čia žmonės kalba, kad Sme

tonos duoti medaliai nelaimin
gi. Tai, gal bųt, ir tiesa. Ve kai 
ir S, Vitaitis kol neturėjo Sme
tonos medalio, lai per 18-kų 
metų buvo “Tėvynės” redakto
rium, o kai tik gavo medalį, tai 
neišrinko redaktorium. Mary- 
lando gubernatorium būdamas 
Nice gavo medalį sykiu su Lau
kaičiu, ir pereitų rudenį (lap
kričio) rinkimuose Nice praki
šo gubernatorystę. Laukaitis ru- 
nijo į SLA prezidento vietų — 
irgi prakišo. Dabar jau ir nebe 
“džiodžius”. Jeigu iš tikrųjų 
taip butų, kaip čia žmonės kai-

' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 
Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak. 

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

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedėk pagal sutartį, 
Rez, 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

MODERNIŠKAS LIGONINĖS 
APTARNAVIMAS

Dabar prieinamas visiems už že
mas nustatytas kainas

TONSILAI. Išėmimas tonsilų ir 
adenoidų su gulėjimu, Užlaiky
mu. gazų antiseptikais ir chirur
go patarnavimu. 24 vai. prabūti 
ligoninėje. Vaikams ..............  $15
UŽAUGUSIEMS .................. $20
Visi ligoniai yra asmeninėj Dr. 
Blaine L. Ramsay priežiūroje, 
turinčio puikiai išlavintą pagel- 
bininkų štabą. Prieš viską yra li
gonio patogumas.
BLAINE RAMSAY HOSPITAL 

35 South Hoyne Avenue
• (tarpe Madison ir Monroe) 

Telefonas dieną ir naktį 
SEELEY 4700.

Order a caie focfay ffrom your dealer
CovntaM 1W», Bteta BmrimrOo.. MHmtukM, Wi».

Gegužės 13 d., apie pirmų va
landų ryto, Vincas Muntvila ė- 
jo skersai bulvarų. Vos tik jis 
nužengė nuo šaligatvio, kaip bu* 
sas kirto visu smarkumu ir už
muši Montvilų vietoje. Nuvežė 
į šv. Juozapo ligoninę, kur gy
dytojai paskelbė mirusį. Pir
miau, kaip Muntvila buvo jau-

į S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

ba, kad Smetonos medaliai ne
laimingi, tai verčiau butų buvę, 
kad minėti vyrai tų medalių ne
būtų gavę. Mums baltimorie- 
čiams irgi pikta, — mat, mes 
čia turėjome lietuvį teisėjų, o 
dabar neturime, Ir kuo gi mes 
dabar pasigirsime, — demokra
tai laimėjo ir jie jokių Smeto
nos ordinų nepaiso: kaip tik įs
iuvo savo terminų ir atstatė.

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro 
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.

Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių > 
Direktorių 
Asociacijos

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

2400 WEST MADISON STREET 
Vėl. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. 

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 6597

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 38 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai;

Superior 9454 ar Central 7464

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avė. Phone Lafayette 8024

Ofiso tol. liekas tas pats
Yards 0994

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone PLAZA 2400

UŽTIKRINTOS
PLEITOS grąžinami 

jei nepatenkinti

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS; 42-44 Eąst 108th Street Tel. Pullman 1276

MUTUAL LIQUOR COMPANY 
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Boulevard 0014

x 5$ I. J. ZOLP Phone Yards 0781
1646 West 46th Street ‘ Yards 0782

Parupta® Pirmaeilius Viešbu
čius Lankytojams .

New Yorko pasaulinė paro
da nori sutraukti kuodaugiau- 
sia lankytojų iš įvairių Ame
rikos dalių, ir turistams daro 
įvairias lengvatas.

Alfas Company bendrovė, | 
kuri ruošia ekskursijas New 
York Central gelžkeliu, pra
neša, kad iš Chicagos bus ga

ilimą nuvažiuoti Ncw Yorkan 
kas penktadienį ir ekskursi
nėmis kainomis garsiu trauki
niu “Commodore Vanderbilt”.

Ekskursantams New Yorke 
bus parūpinti pirmaeiliai vieš
bučiai puikioj Riverside Drive 
apylinkėj, Pirmau ta organi
zacija buvo sutarusi apgyven
dinti ekskursantus tam tik
ruose bendrabučiuose, bet pa
sirodė, kad ten sųlygos nak
vynei nebuvo geros. Tad tuo
jau ekskuysijos vadai susitarė I 
su Associated Hotels organi* 

[zacija ir į jos viešbučius visus 
ekskursantus perkėlė. Minimi 
viešbučiai randasi į vakarus 
nuo garsaus New Yorko Cent
ral Parko, pačiam rezidenci
nių viešbučių centre ir netoli 
nuo Parodos. Jie yra skaitomi 
puikiausiais rezidenciniais 
viešbučiais New Yorke.

Dėl kainų gelžkelio bilietų 
ir viešbučių, kreipkitės į ‘Nau
jienų’ laivakorčių biurų, kuris 
turi tų ekskursijų agentūrų.

(Skelb.)

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 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlįoj tiktai pagal susitarimą.

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373.

WEST SIDE MEMORIAL W0RKS 
1965 OgdenAve. Phone Seeley 1739 
Atdaru sekmadieniais ir šventadie

niais iki 6 v. p. p. Susitarimo 
reikalu šaukti

SVERRE GR0NW0LD 
Phone SPAulding 3149 

Mes patys išdirbėjai
Artistic Memorials Monuments— 

I Headstones—Mausoleums—Statuary

Pasirodė, kad tai yra buv. 
prieškariniais laikais pasauli
nės žydų sionistų organizaci
jos prezidento Davido Volfšo
no sūnūs. Sulaikytasis dar 1933 
m. buvo milijonierius, nes tu- 
rėjo keletu stambių fabrikų 
Darmštate ir Manheime. Be 
to, kaipo mokslo mėgėjas ir 
pasižymėjęs visuomenininkas, 
jis buvo Manheimo aukštosios 
prekybos mokyklos pagerbtas 
garbės daktaro diplomu. Įve
dus Vokietijoje Niurnbergo 
įstatymus, jis neteko savo tur
tų ir greit subiednėjo. Kadan 
gi turėjo kažkokius giminin
gus saitus su Klaipėda, tai 
jam su šeima pasisekė atvyk
ti į Klaipėdą. Tačiau, Klaip. 
kraštui atitekus Vokietijai, jis 
ir šeima beveik be nieko atbė
go į Did. ^Lietuvą. Šeimų jis 
paliko Šiauliuose ir pats at
vyko Kaunan. Tačiau čia jau

Taupyk-
saugioje įstaigoje

PRAŠYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ PLEITŲ
Visas pleitas daro LAISNIUOTAS DENTISTAS iš impresijų musų 
pačiu laboratorijoje—Įsteigta 18 metų.

HEJNA BROS.

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearbom St 
Room 1230.

Ofiso Tel. C: 
Namų TeL—E

nesnis, tai netingėdavo veikti 
draugijose bei organizacijose. 
Unijose tai būdavo kraštutinis 
radikalas; khi čia buvo I.W.W. 
unija, tai jis nepaisė kiek jam 
kainavo, bet ji§ stovėjo už tos 
unijos principus kaip jis juos 
suprato.

Velionis amalgameitų unijos 
taktikos nemėgo, bet kaip da
bar n€ra kitokios tarpe siuvėjų 
unijos, tai turėjo pasitenkinti ir 
gyvuojančia unija. Ir šių metų 
pradžioj buvo išrinktas lietuvių 
218-to skyriaus pirmininku. Pa
gerbimui savo pirmininko 218- 
to skyriaus valdyba nupirko 
gražų gėlių vainikų 
priklausė ir Keistučio pašaipū
nei draugystei ir taipgi pirmiau 
buvo tos draugystės pirminin
ku. Čia Baltimorėj paliko žmo
nų, seserį Galinienę ir kitus gi
mines.

KAUNAS. — Žydų spauda 
praneša, kad šiomis dienomis 
naktį Kauno gatvėmis slankio
jo kažkoks vokiškai kalbus vi
dutinio amžiaus neblaivus žmo
gus, kuris užkalbinėjo praei
vius prašydamas išmaldų. Jis 
bu'vo sulaikytas ir III polic. 
nuovadoje pasirodė, kad tai 
yra Vokietijos pilietis, dr. Na- 
tanas Volf — Volfonas, iš 
Darmštato, 51 m. amžiaus. Jis 
paskui buvo perduotas valst. 
saugumo departamentui išaiš
kinti jo gyvenimo teisę Lietu
voje.

Joseph V. Mockus
* ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St 

Telefonas MONROE 0701
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

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 f 
Nedėliomis pagal sutartį.

Tel. Pullman 7235
Res. Pullman 0263

OFISO VĄL.: 9-12;l-5; 7-9 
Ketv. 9-12

Dr. A. W. Jacobs
DENTISTAS

10758 So. Michigan Avenue 
Chicago, Illinois

Lawndale Deniai Laboratories
3945 WEST 26th STREET 1724 SO. ASHLAND AVĖ

Tel. Lawndale 2908-9 Tel. Monroe 9251
Atdara iki 9 v. p. p. MKauuEaBBamaBnan

Nedėlioj, gegužės (May) 28 d. 
Birutės Vaikų Draugijėle ren
gia vaikučių operetę “Duonos 
Beieškant”. ; / L

*' K^fiįčiaMč "*“'•vįį^^dafyvautr 
lietuvių ęrogresyyio Klubo sve
tainėje, 325 E. Markei St; Pra
džia 7:30 v. v. Įžanga 25 centai.

Komitetas

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2886.

LITHUANIAN BUILDING, 
LOAN & SAVINGS ASS’N 

(NAUJIENŲ SPULKA)-
1739 So. Halsted St, Chicago, UI.

DANTIMS
PLEITOS
Pataisoma ^uenąuz

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Ambulance • «■> ■, 
j DIENĄ IK NAKTĮ' ’

Visi telefonai YARDS 1711-1712 
4605-07 So. Hermitage Avė. I 1

\ 4447 South Fairfield Avenue \ I
Z.lefonaa LAFAYETTK 0727 J

‘ 2 koplyčios visose
J—x v JLv. czL 1 Chicagos dalyse

NAUJIENOS,, Chicago, UI.
,7 ’ . . į f ’ r‘r”, ' l"’ , i ■ - r - - ■ - u ,

i Ekskursijos New 
Yorkan Garsiu 
Traukiniu

DR. C. Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Tel. Yards 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais . ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30
Telefonas YARDS 6818.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais—< 
pagal sutartį.

OfficeT and Res. Phone Caiumet 7472 
Office Hours:2-4 p. m. 7-8:39 p. m.

DR. ST. NAIKEL1S
Physlcian and Surgeon 

3261 So. Halsted Street

Dr. V. E SIEDLINSKi
DENTISTAS

Pirm., Trečiadienį, šeštadienį
4631 So. Ashland Avė.

Tel. Yards 0994.
Antrad., Ketvirtad^ Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

TeL Lafayette 3650

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue___________  Phone Yards>4908

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Węstern Avė. z Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 464S SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

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

Namų Tel.: Prospect 1931
Tel. Yards 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki’ 4 ir 7 iki 9 

šventadieniais: 11 iki 12 
Dr. V. A. Šimkus

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko

3343 S. HALSTED ST-

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

________ Draugijos Nariai________

Ofiso Tel. Yards 5921

DR. ’ BERTASH 
756 West 35th St

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107.

KitiLietuviaiDak tarai

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro.

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

TeL Office Wentworth 6330 
Rez, Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St.

Valandos—1—4 po pietų, 7—8 vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis

STANDARD CLUB
Švelni Degtinė—100 Proof P J

BOTTLED IN BOND
Nėra Geresnės Degti- 
nes už Tokią Kainą Jj

TIK $1.00 PT. $4 jflHk
4/5 Kvortos I aOU fK. AMR

Reikalaukit
SAVO APYLINKES i žSTI
TAVERNOJ

iiL

OLD HEIDELBERG

Milwaukee

Blatz Brewing Co., Milwaukee, Wis

Old H e i delbei^
B E E R fj'"f

PHSENERl 
n r c m - \

Heidelberg in compatison wifh other beers.
ii' į L- 'i 1 i

Its distinelive and superior flavor: will give 

you a new taste treat. You II find out why 

Adost Exquisife Beer.”

'y



Glevelando ir Ohio Žinios
Jonas Jarus

Tel. Ganai 8500

iš Stoties

Cop/right 1W, IdMBrr « Mybm Tobacco Co»

une 
nori

LIETUVOS NEPR1 
KLAUSOMYBĖS

Ragina stoti į armiją 
- čalis nepatenkintas. Turtas—virš 

$3,100.000.0"

Sophie
Barčus

RYTINĖ RADIO 
VALANDA

Rezervas 
—virs 

'$225,000.00

ne 
Chamberlaino siunčiamas

Television jums parodytų

■

Dabartiniu laiku

tų senų laužų, kurie dabar va
žinėja. Kompanija nebūtų prie 
to rengusis, jeigu nebūtų atsi
radusi kita kompanija, kuri no
ri ateiti į šį miestų ir sudaryti 
kompeticiją.

Buvęs miesto manadžeris D. 
Morgan jau paskirtas teisėju 
vietoje mirusio teisėjo Levine. 
Morgan yra republikonas, tad 
republikonas gubernatorius jį 
tai vietai paskyrė.

Lietuvaite laimėjo laiškų rašymo kontestą 
susisiekimą 
tojus 
rai buvo St. Louise 
teriai 
Nepalankus ateiviams biliai 
kimas. 
mašiną

Morganą paskyrė teisėju 
Streikas. -

Gerina
Areštuoja arklių lenktynių “betin- 

— Musų dakta- 
Parkinimo mi- 

Dėl Anglijos karaliaus atsilankymo. — 
Socialistų susirin- 
— Stiprina sa\ o

transportaciją nuo
i apma-

2 tikietu į Pasaulinę

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

Šiomis dienomis 12 policijan- 
tų liko pakelti į aukštesnes vie
tas. Vienas leitenantas pakeltas 
į kapitonus; keli seržantai į 
leitenantus ir keli eiliniai po- 
licmonai pakelti j seržantus. 
Viso padaryta 12 pakeitimų.

1192 S. ARCHER AVENUE
(North East Cofner Archer and 

Sacramento Avė.)
Phone LAFAYETTE 0461
United States Government 
priežiūroje ir kiekvienai ypa- 
tai pinigai apdrausti iki 

$5,000.00

PIRKIT NAUJA
• CHRYSLER • PLYMOUTH

• CHEVROLET

Penkiasdešimt darbininkų, 
kurie dirba Improvement & 
Forging Co. dirbtuvėje, išėjo į 
streiką. Visi darbininkai pri
klauso A. E. L. unijai. Unijos 
agentai sako, kad jie veda de
rybas su kompanija ir mano 
greit susitaikyti.

“Dirvos” Čalis labai nepa
tenkintas, kad drg. Mažanskas 

tą daug pasidarbuoja Lietuvių 
rsalei. Mat, sa^ėš direkcija yra 
Ičalį pavariusi, o Mažanskaf

Musų daktarai tolimoje ko
lonijoje. Dr. J. T. Vitkus ir Dr. 
Kazlauskas lankėsi St. Louis, 
Mo., kur įvyko daktarų kon
vencija. Daktarai grįžo pilnai 
patenkinti tiek konvencijos rei
kalais, tiek ir St. Louis miestu. 
Miestas buvęs gražiai papuoš
tas ir sudaręs gražų įspūdį. 
Taipgi visi, buvę prisirengę sve
čius priimti. Dr. Vitkus yra 
seniausias lietuvis daktaras mu
sų kolonijoj ir yra musų visų 
gerbiamas.

Tai yra Geriausi ir Gražiausi 
Automobiliai Amerikoj; moder
niškai ištobulinti. Nužemintos 
kainos. Lengvi išmokėjimai. Tei
singas patarnavimas pas

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US”

4030 So. Archer Avenue
Phone Virginia 1515

20 Metų* Sukakties 
Minėjimo Ženklelius 

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 
KAINA 25 CENTAI

GERIAUSIAS 
VYNAS IR DEGTINE

Nepamirškite sustoti, važiuoda
mi į pikniką puošimo dienoj 
(Decoration Day), pasiimti gero 
vyno ar degtinės. Specialiai nu
pigintam kainom. Vienatinė lie
tuvių krautuvė. Brighton Parke.

FRANK’S LIQUOR STORE 
% bloko į rytus nuo California.

4012 ARCHER AVENUE s 
Sav. YUKAS ir Sūnūs.

Laf. 2040 Pristatėm į namus

FRANK MICKAS
Siuvėjas

Naujus Rubus Siuva—Valo—Pro 
sina ir Pasiutus Parduoda

4146 ARCHER AVENUE
Phone Lafayette 9832

EGG ______________ $6.00
NUT ______________ O
BIG LUMP_________ S6.00
MINE RUN_________ $5.75
SCREENINGS_____ $5.00

PIRKIT DABAR! — SAUKITE 
DIENĄ IR NAKTJ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

, Būrelis vietos veikėjų šaukia 
susirinkimą pas drg. J. Kras- 
nicką, Superior Avė. ir E. ■ 82 
St. Šio susirinkimo tikslas pla
čiau aptarti ir sutverti lietuvių 
socialistų kuopą Clevelande. 
Paskutiniaią laikais draugai 
pradėjo domėtis socialistų ju-

operacija. Daktarai tvirti- 
kad padėtis nepavojinga

Cullitan daug prisidėję 
direktoriaus Ness apvaly-

Tikietas Tinka 15 Dienų
Galite pasilikti New Yorke ilgesniam laikuį (ir pamatyti Niagarą Falls dykai, grįž
tant), nes tikietas tinka 15 dienų, neskaitant išvykimo dienos. Galite grįžti grupėmis 
ar pavieniui. Dėl vaikų mokesčio informacijų ir rezervacijų kreiptis į

Gatvekarių kompanija žada 
praleisti arti dviejų milijonų 
dolerių įvairiems pagerini
mams. Ant daugelio linijų gat- 
vekariai bus panaikinti, ir jų 
vietoj vaikščios busai. Taipgi 
bus nupirkta daug naujų gatve-

Pavieto prokuroras Cullitan 
guli ligoninėj. Jam buvo pada
ryta 
na, 
P-a s 
prie 
mo miesto nuo visokių raketie 
rių. Jis pasiuntė į kalėjimą ii 
keletą policijos viršininkų, ku 
rie priklausė raketai ir sau pel 
ną darė, o kitus žmones arės 
tavo už menkiausius nusikalti 
mus.

politika ėmė smukti laipsniškai 
žemyn. O socialistų įtaka pra
dėjo dikčiai kilti aukštyn.

Taigi, kurie iš draugų turė
site laiko, prašome susirinki
me dalyvauti. Susirinkimas 
įvyks penktadienio vakare, ge
gužės 26 d., 8 valandą vakaro. 
Clevelande yra gana daug drau
gų, kurie yra palankus socialis
tams ir seniau buvo gana veik
lus socialistų tai*pe.

Miesto valdžia jau buvo pasi
rengusi sudėti parkinimo mite 
rius miesto gatvėse, kad iŠ to 
galėtų daryti sau pelną. Mat, 
kiekvienas automobilistas, bile 
kur pastatęs savo automobilį, 
turėtų įmesti nikelį.. Bet dabar 
atsirado ir tokiam bizniui prie
šingų, kurie prirodo, kad mies
tas neturi teisės tai daryti. To
kiu budu darbas sulaikytas.

Helen Rudaitis
31 St.) lanko Lincoln

NEW YORK CENTRAL SYSTEM
THE WATER LEVEL ROUTE • • • YOU CAN SLEEP

Kad kokios, Clevelando ma
joras gali įsivelti į politišką 
“košę” su politiškais darbais. 
Kiek matyt, visi wardų lyderiai 
gauna gerus darbus prie WPA, 
o ne majoro sekėjai būna pa
leidžiami. šitą dalyką net vie
tos spauda pradeda klibinti,

> AS PENKTADIENĮ, pradedant gegužės 26 d. 3:05 vai. popiet D. S. T., 
ekskursijoj išvyksta į New Yorko Pasaulinę Parodą iš La Šalie sto- 

k ties patogiais, vėdinamais New York Central coaches, specialiais ka
rais, arba specialiais traukiniais. Pietus ir pusryčiai keleiviams tie
kiama traukiniuose. Po 17 valandų, t. y. 9:05 vai. ryto išlipsite Graiid 
Central Stoty pačioj New Yorko širdy.

Išmokė jom yi
už padėtus Zi

pinigus “ /U

Duodam Paskolas ant 1-mų
Morgičių

Safety Deposit Dėžutės Galima
, Pasirenduoti

Ofiso Valandos: nuo 9 ryto ik!
5 vak. Seredom nuo 9 iki 12 die

ną, Subatom nuo 9 ryta iki 
8 vai. vakaro.

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOCIATION

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

Jauniems vyrukams siūloma 
stoti į S. V. kariuomenę. Dau
gelis jaunų vyrukų pasakoja, 
kad ieškant darbo po įvairias 
įstaigas atsiranda ir tokių, ku
rie samdininkai padaro sugesti
jas, kad jie stotų kariuomenėn, 
vietoj ieškoti darbą. Taigi iš to 
galima spręsti, kad federalė 
valdžia gal bus davusi tokius 
įsakymus samdininkams, kad 
jie paskatintų jaunus vyrus sta
ti į kariuomenę.

nis išvažiavimas. Šiai draugijai 
priklauso daugiausia katalikų 
jaunimas, prisidedant keliems 
ir suaugusiems, • kurie ir 
draugiją yra sutverę.

Kasdien nuo 8:30 v. ryte 
iki 9:15 v-

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

Vieną dieną policija areštavo 
tris šimtus vyrų, kurie užlaikė 
vietas “betams” imti arklių 
lenktynėms. Dabar policija da
ro kratas, ir kas dieną šimtais 
žmonių būna areštuoti, kurie 
turi bet kokius ryšius su ark
lių bėgimu. Mat, policija nori 
būti geraširde ir sutaupyti’žmo
nėms pinigų. Tik tiek gaila, 
kad ir tie geraširdžiai policis- 
tai deda savo dolerius ant tų 
pačių arklių. Skirtumas tik tas, 
jog jie moka geriau apsisaugo
ti, kad niekas nepagautų. 'Bet 
vistiek laikas nuo laiko pasiro
do, ką jie daro.

nesirūpino. Tačiau jie šioje ša-’joro geri garsintojai. Kai 1 
iyje išgyveno didesnę savo am-1 demokratų vadai jau 
žiaus XI 
nas ir čia prarado savo sveika-i reikalu. Mat, jau rinkimai ar-

~ J fiurton nori savo
mašiną sustiprinti.

Lietuviai Amerikos piliečiai 
ir čia gimę turėtų labai susido
mėti įvairiais biliais, kurie jau 
pateikti S. V. kongresui ir se
natui užgirti. Vienas tų bilių, 
— tai ateivių klausimu. Kalba
mas bilius siekiasi ateivius taip 
suvaržyti, tarsi kokius krimi
nalistus. Tiesa, ateiviai., turėjo 
pasistengti likti piliečiais, bet 
gal buvo ir tam tikros aplinky
bės, dėl kurių negalėjo kai ku
rie tapti piliečiais, arba gal tuo nors jie ir yra dabartinio ma

turi TIKRĄ KOMBINACIJĄ 
dėl Daugiau Rūkymo Malonum

mėjo dovaną laiškų 
konteste. Panelė Budaitis ima j nevažiuoja 
biznio kursą. Ji yra 17 metų 
amžiaus. s

Daugelis žmonių kalba ir da
ro savotiškas išvadas apie tai, 
kodėl Anglijos karalius Jurgis 
atvažiuoja į Ameriką. Gal jis

JVas met tūkstančiai svečių į 
Chesterfield fabrikus mato su kokiu 
begaliniu rūpesčiu pasaulio geriausi ta
bakai yra krūvon suvienyti jums su
teikti Chesterfield’s nenukopijuojamą 
sumaišymą, r*

Tai sitas stebėtinas sumaišymas kuris 
padaro Chesterfield taip gaivinančiai 
skirtingu ... lengvesniu, geresnio-sko- 
nio, su daug malonesne aroma.'

Kuomet juos pabandote jūs žinosite 
delko Chesterfields suteikia milijonams 
vyrų ir moterų daugiau rūkymo molo* 
numo ... delko JIE PATENKINA

3-JŲ DIENŲ ŠVENTE NEW YORKE
Per tą smagiu 3-jų dienų ir 2 naktų pabuvį New Yorke gausite: t___ r
stoties, puikų gyvenimą vienam iš 25 gražių, užgirtų West Side hotelių, vietų 
tymo kelionę, vizitą į Rockefeller Center Observation Tower 
Parodą. Viskas įeina į tą minimalę kainą

*38.90

Policijos raportas parod
kad nuo pirynos dienos šių me-( bebūtų, bet čalis tik gali dar 

dalį; čia išaugino šeimy- kreiptis į federalę valdžią šiuo'tų miesto gatvėse jau žuvo ke> pasidžiaugti, kad jis turi sme-
1 turiasdešimt žmonių. Tai yra toninį medalį, o šiaip jis yra iš 
daug mažiau, negu buvo žuvę draugijų spiriamas laukan už 
pereitais metais per tokį pa 
laikotarpį 
automobilistai yra labai varžo 
m i ir yra duodama daug ge 
resnė policijos protekcija Cle

“NAUJIENŲ” LAIVAKORČIŲ AGENTŪRĄ
1739 So.. Halsted St

tą. Tai kodėl jie turėtų būti j tinasi, tai p 
taip varžomi. Net norima ir 
koncentracijos stovyklas steig
ti. Nejaugi šioji demokratiška 
šalis virs tokia, kokios yra dik
tatoriškos šalys. Taigi dabar ir 
laikas
tai gerai pagalvoti ir kreiptis įjfarmoj. Tai reiškia, bus naktį 
savo valstijų kongresmonus 
senatorius tuo reikalu

(3212 W. labai trokšta su prezidentu 
High Rooseveltu ar kokiu kitu žmo- 

Scbool. šiomis dienomis ji lai- gumi pasimatyti. Visai ne. To- 
rašymo'kie karaliai paprastai niekur 

į kitas šalis. Jie 
daugiausia važiuoja tada, jei 
yra reikalas sudaryti bent > ko
kius stipresnius ryšius. Labiau
siai finansiniais reikalais.; Tai
gi, ir Jurgio atsilankymas Imi 
kokį paslaptį, kurią tik diplo
matai težino. Šiandieninė Euro
pos padėtis yra artimai susiju
si su Anglijos karaliaus keiio- 

važinėja greičiausia

Liet. Jaunimo Kultūros Drau
gija rengia išvažiavimą gegužės

visiems piliečiams apie'27 dieną vakare Tado Neuros velando ribose

NEVVYORK

EKONOMIŠKOS SAVAITINES KELIONĖS
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Vžsakyme kalnas
Chicago  j e—paštu:

Metams ______________
Pusei metų ---------------
Trims mėnesiams  
Dviem mėnesiams  
Vienam mėnesiui 

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija________
Savaitei _____________
Mėnesiui .........................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagpj, 
paštu: 

(Atpiginta)
Metams _________ ______ -- $5.00
Pusei metų_____________ 2.75
Trims mėnesiams ............... — .1.50
Dviem mėnesiams ■■ ■ ....... — 1.00
Vienam mėnesiui.75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose
Metams ..........    $8.00
Pusei metų-----------------------4.00
Trims mėnesiams__________ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartų su užsakymu.

džia nenorėjo, kad respublika 
aimėtų pergalę; bet ji nenorė- 

,o taip pat, kad greitai laimėtų 
gen. Franco. Todėl Maskva ne
davė pakankamai ginklų lojalis- 
tams ir stengėsi kaip galint il
giau užtęsti karą, kad* Hitleris 
r Mussolini butų užimti Ispa-| 
nijoje ir butų sukalbamesni 
Stalinui.

Apie komunistų įsigalėjimą 
Ispanijos respublikoje Araquis- 
tain rašo:

“Komunizmas buvo valsty
bė valstybėje, tarnaujanti, ži
noma — ir tai yra rūsčiau
sias dalykas—svetimam kraš
tui.”

vis Vokietijoje. Whitehouse pa
duoda Vokiečių karo oro laivy
no viršininkų vardus ir pasako, 
kuriame distrikte yra jų buvei
nė; jisai išaiškina to laivyno su
dėtį ir vorganizaciją, taip kad 
darosi aišku, kad jisai kalba ne 

| tuščiai. Ir jisai teigia, kad per-

Lietuvos tarptautine padėtis
.-.....r '^—'1'1 r '|» IJ 

(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

Nepaprastas sumanymas
Tik-ką gavome žinią, kad Lietuvoje yra ruošiamas 

skridimas “oro traukiniu” iš Kauno į New Yorko Pasau
linę Parodą.

Tokio sumanymo dar nemėgino niekas vykinti,
“Oro traukiniu” (flying train) vadinama toks skri

dimas, kuomet lėktuvas, kuris turi motorą, velka bemo
toriu; lėktuvą arba sklandytuvą (glider). Tokie skridi
mai jau buvo sėkmingai daromi Lietuvoje ir kai kuriose 
kitose Europos šalyse (pav. Sovietą Sąjungoje). Bet taip 
skristi per okeaną dar niekas nesikėsino. Per Atlantiką 
ir paprastu budu perskristi pasiseka tiktai retkarčiais.

Drąsuolis, kuris tą skridimą planuoja, yra Vladas 
Tumas. Jisai atsišaukė į įvairias Lietuvos jaunimo orga
nizacijas, kviesdamas jas padėti jam sumanymą įvykinti.

Jeigu tai pasisektą, tai butą tikrai nepaprastas įvy
kis. •

Žydai jaučiasi apgauti

kad Lietuva jau du kartu buvo 
pulta, būtent Lenkijos ir Vokie
tijos Ir abu kartu Lietuva ta 
sutartimi negalėjo pasinaudoti! 
Negalėjo pasinaudoti iš tos ne- 

|va formalios 
va abu kartu 
dėl “taikos”

pusės, nes Lielu- 
“gera” savo valia 
labo pasiaukojo!
ir todėl Lietuvai

◄
tinai reikalauja, kad SSSR ka
riuomenė, karui ištikus, nesi- 
skverbtų su savo kariuomene į 
Lenkijos teritoriją. Lenkija ka
ro atsitikime su Vokietija pasi
tenkintų tik gauta iš SSSR ka
ro medžiaga, žinoma tik tokia
me atsitikime, jei Anglija ir 
Prancūzija suteiktų Lenkijai 
karo pagalbą jei ji Vokietijos .< 
butų užklupta! ,

Lenkija visokiais budais spu 
riasi, kad SSSR kariuomenė ne- . 
įsibrautų į Lenkijos teritoriją, 
nes gerai žino, kad tuomet 
SSSR kariuomenė jos teritori
joje pradėtų tautų “apsisprendi
mą” panašų koks savo laiku bu
vo Gruziją užėmus!

Tiesa, Rumunija sutinka rei
kalui ištikus, praleisti per savo 
teritoriją SSSR kariuomenę, bet 
jei Anglija ir Prancūzija garam 

Į tuos, kad toji kariuomenė, rei
kalui atlikus išsinešdys iš jos 
žemių! Vadinasi, tasai tariamas 
trijulis blokas, dar tik kūdikio 
embrionas, kurio skausmingo 
gimimo visi laukia, bet niekas 
negali atspėti kas gims, ar gy
vas kūdikis žadąs augti, ar bus 
negyvas vaisius.

Juk štai Lietuva su SSSR ir 
turi nepuolimo sutartį pasira
šiusi, bet visa tai labai gražu 
popieryje, o gyvenime matome,

Kad šiuo metu Lietuvos, kaip 
----   __ „— v . Į ir daugelio kitų mažų valstybių, 
eitų metų rugsėjo mėnesį^ Vo- Į tarptautinė padėtis pablogėjo, 

dėltp visai netenka abejoti. Klai
pėdos krašto okupavimas, tary
tum ir buvo vienas iš mėgini
mų patikrinti kiek Lietuva ki
tų valstybių yra saugojama, kas 
jos likimu labiausia yra uŽin- 
teresuotaš. Deja, loję didelėje 
visai musų tautai nelaimėje Lie
tuva užtąrėjų nesurado. Sakysi
te, kad Lietuva pati kaltą, nes 
ji šigme atsitikime “geruoju” 
su 'Vokietija pasirašė atitinka
mą sutartį. Tai tik formalė pu
sė, kuri iš esmės lygiai nieko 
nesako. Jei galima čia ką kal
tinti, tai tik tiek, kad Lietuvos 

[tuolaikiniai vairuotojai tauti-

kieti ja turėjo viso tiktai 720 ka-1 
ro lėktuvų.

“Pereitą gruodžio nįėnesį”, 
tęsia rašytojas, “Vokietijos 
oro jėgos buvo padidintos ly
giai 120 lėktuvų, ir dabar ji 
turi viso 840 lėktuvų ir ko
kius 500 pavadavimui ir pra
timams.”

X

Kaip jisai surado šitas skait-Rytoj paduosime daugiau
faktų iš Araquistain’o praneši-llines? O ve kaip: visa Vokietija, 
mo. * anot Whitehouse, yru padalin-

-------  ta į 7 “oro apygardas” (Luft- 
TIKRĄ PROVOKACIJOS |kreisej. Kiekviena oro apygar

dą turi 10 eskadronų, kurių 
kiekvienas susideda iš 12 maši
nų, Kadangi 120 lėktuvų yra^^j^^ jjUVo neapsukrus ir 
kiekvienoje apygardoje, tai 7 
apygardose turi būt 840. Iki 
gruodžio mėn. Vokietija turėju
si tiktai 6 “oro apygardas”. Ar-1 
ba, kitaip sakant, Vokietijos 
oro laivynas dabar yra sudary
tas iš 70 eskadronų, po 12 lėk
tuvų kiekviename eskadrone.

Minėtas rašytojas nurodo, 
kad Vokietija neturi tiek kąro 
lakūnų, kiek jai reikėtų turėti, 
jeigu jos oro laivynas susidėtų 
iš “tūkstančių” lėktuvų, apie 
kuriuos kalba sensacijų sklei
dėjai spaudoje.

Jeigu tai tiesa, tai kodėl Ang-

Anglijos valdžia vėl pakeitė savo planą apie Pales
tiną. Ji dabar ketina padaryti Palestiną nepriklausoma 
arabą valstybe, kurioje žydai sudarys tiktai apie trečda
lį gyventojų.

Seniau Anglija žadėjo padėti žydams paversti Pa
lestiną savo “tautos namais” (national home). Tas pri
žadas buvo duotas pasaulio karo metu garsiojoje Bal- 
four’o deklaracijoje. Bet kiek vėliau Anglija prižadėjo 
laisvę arabams, jeigu šie padės jai kariauti prieš turkus. 
Po karo arabai ėipė .reikalauti, kad Palestina butų pa
vesta jiems valdyti,^kadangi jie tenai sudarą daugumą 
gyventoją.

Jeigu Anglija butą tikrai norėjusi išpildyti duotą 
žydams prižadą, ji butą galėjusi to arabų reikalavimo 
nepaisyti arba jį apeiti. Reikėjo tiktai leisti žydams iš 
kitą šalių važiuoti į Palestiną ir tenai apsigyventi, ir 
umu laiku žydą skaičius Palestinoje butą pasidaręs di
desnis, negu arabų. Bet anglai, kurią globoje yra Pales
tina, žydą imigraciją į ją “žadėtąją žemę” suvaržė.

Kovai tarp arabą ir žydą vis labiau aštrėjant, Ang
lijos valdžia stengėsi arabus patenkinti nuolaidomis žy
dą sąskaiton. O kai arabai vistiek nenurimo, tai ji, galą 
gale, nutarė visai sulaužyti savo duotąjį žydams priža
dą. Pagal naują Anglijos planą, kurį jau patvirtino par
lamentas, žydai Palestinoje turės ne tėviškę, bet tiktai 
tautinės mažumos teises.

Arabus kursto prieš žydus Palestinoje Hitlerio ir 
Mussolinio agentai. Todėl tas Anglijos nusileidimas ara
bams yra fašistą laimėjimas. O žydai turi pamatą jaus- 
tis, kad Anglijos valdžia juos apgavo.

KAMPANIJA

"Vienybė*' dar vis tęsia savo 
provokacijas prieš SLA, Prieš 
mėnesį taiko ji įdėjo kokio tai, 
neva “Pittsburgho Žemaičio” 
straipsnį, kuriame pasakojama, 
kad prezidentas F, J. Bagočius 
žadėjęs tuoj aus perkelti SLA 
centro ofisą į Pittsburghą, nes 
ąpdraudos komisijonierius da
vė “leidimą” (nors tokio leidi
mo komisijonierius nebuvo da
vęs). Paskui to straipsnio ver
timas buvo pasiųstas komisio- 
nieriui!

Dabar “Vienybe” vėl atakuo
ja prez. F. ,J. Bagpčių, rašyda
ma, kad jisai “neteisingai 
formuoja” SLA. Pildomąją 
rybą. Sako:

■ “Jisai (prez. Bagočius)
rina, kad komisionierius Taįj- 
gart mano, jog daroma visiš
kai tikslus žygis perkeliant 
SLA centro raštinę į Pennsyl- 
vaniją,
Tuo tarpu\ prez. Bagočiaus 

laiške pasakytą visai kas kita. 
Tenai pasakyta, viena, kad ■

“Kom'isionieriauš nuomone, 
mes darome . visiškai tikslų 
žygį imdamiesi perkelti Sek
retoriausi ofisą į Pennsylvani- 
jos valstybę, kurioje mes esa
me inkorporuoti.”
Bet toliau nurodoma, kad ko

misionierius patarė, jogei no-

in-

tik-

do pereitą rudenį, kad atidavė 
Hitleriui Čekoslovakiją?

NEGRIN IR DEL VAYO 
ESĄ MASKVOS PA

STUMDĖLIAI

Buvęs Ispanijos respublikos 
ambasadorius Paryžiuje, Luis 
Araųuistain, sako, kad Dr. Juan 
Negrin ir Julia Alvarez dėl 
Vayo yra sovietų Rusijos įna
giai, kurie privedė prie pražū
ties Ispanijos respubliką.

Dr. Juan Negrin, kaip žino
ma, buvo respublikos premje
ras, kuris j tą vietą įsiskverbė 
po to, kai buvo priverstas re
zignuoti Largo Caballero; Al
varez dėl Vayo, buvo užsienių 
reikalų ministeris. Prieš Negri- 
no-Del Vayo vyriausybę, galų 
gale, sukilo net gen. Miaja, ku
rį komunistai pirmiau garbino, 
kaip didvyrį, išgelbėjUsį Madri
dą. Bet respublika jau nebega
lėjo atsigriebti.

Tuos kaltinimus buv. prem
jerui Negrinųi ir buv. užsienių 
reikalų ministeriui Del Vayo

Iš Lietuvos
įgi į Pittsburghą.”

“Luzerne apskrities Common 
Pleas Teismo teisėjo 1935 m. 
birželio 1 d. įsakymas turi 
būti imamas domėn...”

\

Taigi matome, kaj Bagočiaus 
laiške pasakyta visai ne tas, ką 
jam primeta Vitaičio “Vieny-? 
be”.

O iš kur Vitąitjs gavo tą Ba
gočiaus laišką, kuris buvo iš
siuntinėtas Pjld, Tarybos na
riams? Matyt, iš savo sėbro Vi' 
niko.

APIE HITLERIO ORO 
LAIVYNĄ

(kurie dabar lankosi Ameriko
je) jau buvo iškėlęs buv. sovie
tą armijos generolas Krivi tskis 
(“šmelka Ginsberg”) savaitraš
tyje “The Saturday Ęvepipg 
Post” ir United Press korespon
dentas Ispanijoje I. Pflaum. 
žurnale “The American Mercu- 
ry”. O dabar kalba ispanas, bu
vęs lojalistų Ispanijos ambasa-

■ ll--1 ■! i ■>> |

Su Latvija tariamasi, 
kad nedarytu kliudy

mų1 įvažiuoti
KAUNĄS^-— Kovo mėnesį 

latvių valduos organai pradė
jo neleisti įvažiuoti į Latviją 
žydų tautybės piliečiams, tu
rintiems Lietuvos vizas.

Žydų spauda rašo, kad dėl 
to musų valdžios atitinkamos 
įstaigos pradėjusios aiškintis, 
kodėl latviai tuos kliudymus 
daro ir norima, kad ateity to
kių kliučią daugiau nebūtų da-^ 
romą.

Klaipėdos krašto ir Vo
kietijos siena .sustipri

nama

SSSR jau 
negalėjo padėti, nes neturi su 
SSSR bendros sienos. Lenkija 
iš seno tai nujautė ir okupavo 
savo laiku Vilniaiis kraštą, ku
ris dėl Leikijos tuii didelės stra
teginės reikšmes!; Šitos reikš
mės niekuomet Lenkija ir ne
slėpė, ji visuomet į pabrėžė, kad 
tai padariusi tik busiaino karo 
strateginiais sumetimais, taip 
lygiai, kaip dabar Vokietija už
ėmė Klaipėdos kraštą ir tais 
pačiais karo strateginiais sume
timais.

Jei SSSR Lietuvai butų ėjusi 
į paramą, tai pirmoje eilėje bu
tų turėjusi susidurti su Lenkija, 
vadinasi Lenkija, tokiame atsi
tikime, butų atsidūrusi Vokieti
jos pusėje. O šito nenorėjo ne 
tik SSSR, bet Prancūzija su An
glija-, kaip ir išviso tuodvi vals
tybės nenori užleisti Vokietijos 
reikalų vien tik SSSR spręsti.

O kas dabar gali atspėti, jei 
sakysime SSSR susiduria vien 
tik su Vokietija, ar Vokietijoje 
neprasidėtų tikras komunistinis 
sukilimas, nes visų spėliojama, 
kad psichologiniai Vokietija to
kiam sukilimui yra visiškai pa
ruošta !

(Bus daugiau)

neapdairus, kad nesugebėjo ir 
nemokėjo tą nelaimę toliau nu
stumti, arba iš anksto surasti 
kas Lietuvą paremia. Tai tasai 
aštrus Klaipėdos klausimas bu
tų buvę galima kiek ilgiau nu
vilkti, gal būt tuomet susidariu
si tokia tarptautinė situacija, 
kad Vokietija nebūtų išdrįsusi 

I taip akiplėšiškai ir įžūliai pulti 
Lietuvą, kaip dabar nedrįsta ką 
nors daryti Lenkijai.

O dabar Vokietija, kaip tik 
išnaudojo tą susidariusią neaiš
kią tarptautinę padėtį ir be jo- 
kio triukšmo atėmė iš Lietuvos 
vienintelį uostą, tą gyvybinį 
Lietuvos nervą.

Juk tasai Klaipėdos okupavi- 
rhas tuo metu prilygtų šiokiai 
padėčiai. Sakysime dienos me
tu visai netikėtai gatvėje plė
šikas užpultų praeivį, atkištų 
jam prie krutinės peilį ir su
šuktų : 
Tasai 
greitai 
galbos 
mano turtus, tik dovanok 
gyvybę!? > ■ ‘ < -

Ir štai tuo metu, kada to 
eivip kišenes butų kraustomos, 
subėgtų žmonių ir pradėtų tei
rautis, kas čia tokio įvyko? 
Plėšikas susirinkusiems visai 
ramiai galėtų atsakyt: šitas pra
eivis sutiko man “geruoju” ati
duoti visus turtus už tai aš jam 
dovanoju gyvybę! Susirinkusie
ji išgirdę tokį atsakymą, tik pa
trauktų pečiais ir ramiai sau 
skirstytųsi, nes ir jie patys jau
stųsi nepakankamai apsaugiais, 
todėl sąžinės nuraminimo sam
protautų, jei jau “geruoju” su
tiko savo turtus kitam perleis
ti, tai kam čia mums į tą bėdą 
kištis! Svetimi reikalai, ne mu
sų bėdos, o gal kas tai mus vi
sai neliečia!

Taigi, Vokietija tinkamai iš
naudojo susidariusią tokią tarp
tautinę situaciją ir Klaipėdos 
kraštą be jokio šyvio užėmė, ki
taip tarus “geruoju” 
su Lietuva. Tiesa, pas 
tokie minkštapročiai 
kurie siūlo Lietuvai 
vertes receptus, kurie jiems pa
tiems jie nieko nekainuoja. Tai 
tie geri Amerikos dėdės, kurio 
kiekviena proga savo giminėms 
peršasi su neabejotinos vertės 
dovanomis. Tos dovanos pa* 
tiems lygiai nieko nekaštuoją, 
bet gera proga savo labdaringą 
širdį parodyti.

Tie jūsų Maskvoje patentuoti 
politikai jau kuris laikas, tvir
tina, esą Lietuva turi dūlis į 
SSSR, Lenkijos ir Rumunijos 
bloką, tuomet jau Lietuva vi
sais atvejais galės jaustis visai 
saugiai.

Visų pirma, tasai blokas dar 
iki šiai dienai, tai yra iki gegu
žės antros dieųos nėra galuti
nai išaiškėjęs. Dar visai ne taip 
seniai SSSR viešai buvo pareiš* 
kusi, kad SSSR nėra niekam 
pažadėjusi duoti bet kokią kari
nę paramą ir tokios paramos 
nežada suteikti Rumunijai ar 
Lenkijai.

Antra, Lenkija nors ir veda 
su SSSR derybas, bet primyg-

Mirtis, arba visi turtai! 
praeivis nesitikėdamas 
sulaukti iš pašajies pa- 
aįškiai atsakytų: Imk 

man

pra-

MARGUMYNAI
Paminklas berniu 

kui — didvyriui

t

t?

Dutois-Kare priėmė ir pa
siuntė į 410 pulką Rennes , 
Berniukas išėjo 6 mėn. apmo
kymą ir 1915 m. spalių 22 d. 
buvo pasiųstas į frontą. Są
siuvinyje jis kasdieną užraši
nėjo savo įspūdžius ir pasta
bas. Spalių 27 d. jis gavp ko
vos krikštą. “Aš nejutau bai
mės”—buvo užrašyta jo die
nyne. 1916 m. sausio 15 ber
niukas pakeltas į kapralus, bir
želio 19 d. į seržantus. Jis da
lyvavo visoje eilėje didžiausių, 
įėjusių istorijon kautynių.

1916 m. gruodžio 29 d. jis 
pasiuntė laišką savo dalies va
dui ir tame laiške parašė, kad 
jo tikra pavardė ne Dutois, bet 
Kare. “Sausio 9 d. man sueis 
17 metų, buvo rašoma tame 
laiške. —Dėl to aš tamstai ra
šau ir prašau tamstos leidimo, 
jei galima, vadinti tikrąja pa
varde, nes aš jau pasiekiau 
reikiamą amžių. Išdrįsau ra
šyti tamstai tiesiai (aplenkda
mas komandos kelią); neno
rėjau, kad mano tikrąją pa
vardę žinotų mano tiesioginiai 
viršininkai, jei kartais jos pa
keisti nebūtų galima ir man 
tektų likti Dutois iki karo pa
baigos.

Dalies vadas pulkininkas, 
dabar generolas, to laiško bu
vo taip nustebintas, kad po

Prancuzijos pusiasalyje Bre
tanėje, Ganės kaimelyje gegu
žės 7 d. buvo iškilmingai ati
dengtas paminklas Jonui-Ko- 
ranteinui Zare, pasaulinio ka
ro didvyriui, žuvusiam fronte 
18 metų amžiaus. 'Paminklą ir 
garbę tas vaikinas nusipelnė 
tuo, už ką kitus žmones sodina 
į kalėjimą. Vaikinas nudavė 
visai ne tas, kas iš tiesų buvo, 
—svetima pavarde jis įstojo į 
pulką, svetima pavarde gavo 
laipsnius.
Vaikinas gimė 1900 m. sausio 
9 dieną. Jo tėvas buvo žemės 
ūkio darbininkas. Kai prasi
dėjo pasaulinis karas,—kare 
turėjo 14 metų amžiaus. Stip
rus ir augalotas berniukas at
rodė senesnis, nei iš tiesų bu
vo.

Pačioje karo pradžioje ber
niukas pasiryžo eiti į frontą. 
Ne nuotykiai ir pavojai, kaip 
daugelį, jo metų berniukų, jį 
viliojo į frontą, o grynas pa
triotizmas. Vėliau, savo pulko 
vadui pasakydamas tikrąją sa
vo pavardę, jis rašė: “aš visai 
nedidesnis patriotas už kitus, 
bet esu įsitikinęs, kad prancū
zą, kuris pakankamai pajėgus 
būti kareiviu, reikia vadinti 
bailiu, jei jis pasilieka užnu
garyje.”

Savanoriais į prancūzų ka
riuomenę galėjo stoti tik jie, 
kuriems buvo suėję 17 metų. 
Jonas Korantenas mėgino gau
ti vyresniojo savo brolio gimi
mo metriką, bet metrikas duo
dančioji įstaiga pajuto kažką 
įtartino ir iš to sumanymo nie
ko neišėjo.

1917 m. balandžio 27 d. Jo
nas Korantenas, tada turintis 
15 metų ir 3 mėnesius amžiaus, 
atvyko į artimiausio miesto 
atsarginių šaukimo .biurą ir 
įsirašė savanoriu Dutois- pa?- 
varde. y

—Prašau parodyti dokumen
tus.

—Aš esu kilęs iš to Pram 
elizijos krašto, kurį dabar yra 
užėmę vokiečiai,—atsakė net 
nemirktelėjęs Korantenas, — 
dėl to jokių dokumentų netu
riu. Bet aš 
Prancūzijai.

KAUNAS.1 — Rytprūsių ober- 
prezidentas :.ir Vokietijos vy
riausybės komisaras Klaipėdos 
kraštui įjungti į Reichą įsake 
dar labiau suvaržyti susisieki
mą per sieną tarp Klaipėdos 
krašto ir Reicho. Įsakyme nu
rodoma, kad paskutiniuoju me
tu Reicho gyventojai savo lan
kymąsi Klaipėdos krašte nau
doja blogam, jie čia tik supir
kinėja maisto produktus ir to
dėl susisiekimas tarp Klaipė
dos krašto ir Vokietijos dar 
kurį laiką liks suvaržytas, 

• >'" • j* • . .

susitaikė 
mus yra 
politikai, 
menkas

Miuncheno konferencijos me
tų buvo pasileista daug sensa
cingų gandų apie Vokietijos ka
ro jėgas ore. Buvo skelbiama, 
kad Hitleris turįs 10,000 karo 
lėktuvų, tuo tarpu kai Anglija 
ir Prancūzija kartu turinčios 
tik 5 ar 6 tuksiančius. Kai ku
rių “žinovai” sakė, kad nacių 
oro laivynas susidedąs jš 11,000 
ar net iš 18,000 lėktuvų.

Bet kiek tų lėktuvų Vokieti
joje tikrai yra, niekas nežino,

dencija spaudoje skaitlines apie 
Hitlerio oro ląivyną mažinti, 
Vienas rašytojas, pav. žurnale 
“Ken” nepersęniai rašę, kad Vo
kietijos karo lėktuvų esą 4,500; 
jie sudarą 300 eskadronus.

Tačiau it si skaitlinė kai kam 
atrodo per daug didele. Kitau 
rašytojas, Ą. G, J, Whitehou$e, 
tame pačiame žurnale įrodinėk 
ja, kad Vokietija dar ir šian
dien neturi vięnp tūkstančio 
lėktuvų, pilnai paruoštų karui. 
Jisai sakosi per daugelį metų 
studijavęs karo aviaciją ir ži* 
uąs kuogeriausiai, koks jos sto

dorius Luis Ar^quistain. Pastaruoju laiku pastebima ten

Labai įdomus jo pranešimas 
tilpo pereito sekmadienio New 
Yorko “Times’e”.

Araquistain aprašo, kaip Ru
sijos sovietą valdžia darė intri
gas ir vartojo šantažą (black- 
mail) prieš Ispanijos darbinin
kų organizaciją vadus; kaip ko
munistai suardė vienybę respu
blikos gynėjų eilėse, išėsdami 
iš valdžios populiariškiausią 
darbininką vadą, socialistą Lar
go Caballero, ir įsteigė savo 
diktatūrą Ispanijoje. Buv. Ispa
nijos respublikos ambasadorius 
sako, kad sovietu Rusijos vai

Susirūpinę buvę Klai
pėdos uosto tarnautojai 
' KAUNAS. — Klaipėdos uo- 
ste buvo apie 100 etatinių tar
nautojų, kurių apie trečdalį Ii- 
ko Klaipėdoje, o kiti’ atvyko 
Kaunan. Atvykusieji varsto 
susisiekimo ministerijos duris 
ir rūpinasi ateitimi.

Kai kurie tarnautojai ištar? 
navą jau po 10—15 metų, mo
kėję pensijų fondan, o dabar 
nežinia kaip busią, nes jiems 
etatų nėra.

Ligi gegužės 1 d, tie visi 
tarnautojai atlyginimą gauna, 
po to bus jų tarnybos reika
lai kaip nors sutvarkyti: vie
niems darbo duodama kitose 
susisiekimo ministerijos įstai
gose, ištarnavę pensijas — ga- 
lės pasitraukti, arba į pensinin
kų vietas paskirti. Pašto val
dyba ir geležinkelio valdyba 
savo tarnautojams klaipėdie
čiams darbo jau davė.

noriu tarnauti

jau tikrąją pavarde į viršilos 
laipsnį ir divizijos generolui 
pristatė jauniausį fronto did
vyrį, kuris neturėdamas 17 m. 
amžiaus vadovavo buriui. Di
vizijos vadas berniuką pasi
kvietė pietų.

Po 6 menesių, 1917 m. bir
želio m., vaikinas iš pėstininkų 
perėjo į aviaciją, o 1918 m. 
kovo 18 d. jo lėktuvą numušė 
trys priešo lėktuvai. “Mažasis 
Zaro”, — taip jį visi vadino,— 
žuvo. Jo karinę karjera apvai
nikavo po mirties dovanotas 
karo kryžius, paminėjimas di
vizijos, korpuso ir armijos į- 
sakymuose.

Didžiuliame granito luite, 
kuris įamžins jo atminimą 
gimtajame krašte, bus iškirs
tas parašas: “Mažajam Kare”.

Tai nepaprastos didvyrybės 
pavyzdys, kurį moka pasekti 
geriausi tautos sūnys. _ ■ ----  ---- ___________  .

Re m kitę Tuos Biznierius, ku
rie Garsinasi “NĄUJJĘNOSE”



TeL Viętury 4965.
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 
DARBAL 35 metai bizny, turi 
pilną apdraudą už darbus- Leng* 
vųs išmokėjimai jei norite.
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SBEET METĄL ŲO.
3216 So. Halsted St,

Ketvirtad., gegužės 25,1939 NAUJIENOSiChlcago,!!!.

Nereikia būti turtingam

GARSINKITES “NAUJIENOSE

Veidrodis su Kuponu

Unijistų statytas

YARDS MOTOR

Red.)

YARDS 4882-83

GARSINKITES “NAUJIENOSE

atsparus prieš saules spin

• FOTOGRAFAS

Galionas

STOTIES

Mes Pristatome

Mažų Išlaidų
NAMAS.

AR DAR AMERIKOS LIETUVIS NEMATO 
LIETUVOS PAREIGŪNU VEIDMAINYSTES?

Tikrai 
Įkai

nuota

Įteikė Ordeną 
J. Yuškai

• LIGONINES— 
HOSPITALS

Dr. A. L. Graičunas 
š—39 metais.

JULIUS KESSLER
84 metų Distilerių 
viršininkąs sako:

“Aš ĮDĖJAU SAVO 60 
METŲ PATYRIMĄ Į 

SAVO PRIVATU 
BLEND”

Pamatykit 
šį namą 
šiandien 

r-iki 4 PMgUg i po piet ant 
TWiTi7^BĮmusų vietos' I

Pastatysime namus ir vidų įren
gsime ant jūsų lotų. Visi darbi
ninkai unijistai ir užtikrinti. ✓
ĮZOLIOTĄ GARAŽĄ O i A A 
2 karams pastatysime 01 J J 
ant jūsų loto I ■lai

COOK COUNTY 
PASIŪLO

pirkėjas, pirk- 
pasitikėjimo ir 

rūšies. Kas ne

“Tarp geros valios lietuvių 
šiuo momentu neturėtų būti jo
kio skirtumo.” Tai žodžiai tarti 
Teisingumo Ministro, Doc. A. 
Tamošaičio.

Argi?

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE1' ■

Kviečiame jus atsilankyti 
pirm negu pradėsite statyti ir 
apžiūrėti garažą ant musų loto 
be jokių prievolių. Uždari porčiai 
ir vasarnamiai pastatomi žema 
kaina ir lengvais išmokėjimais.

COOK COUNTY 
AUTO FINANCE 

COMPANY 
1340 West 63rd Street 

prie Lopmis

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, . 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Vakar vakare Lietuvos kon
sulas Chicagoj p. P. Daužvar- 
dis įteikė Gedimino ordeną 
brightonparkiečiui Jonui Yuš
kai, 2417 W. 43rd street. Holly^ 
wood salėj, kurios savininku 
p. Yuška yra, Dariaus-Girėno 
poetas surengė pagerbimo va
karienę. Yuška buvo Posto ko- 
Imandantu ' ir daug darbavosi 
sportininkų labui.

Durnas žuvytes ant meškeres gaudo ponai Lietuvos 
' ministeriai

Pamatykite šį daktarą, be 
abejo — paūšitės daug geriau.

Suzanna Viliutė

Naujas Fordas!
Ar norite gauti daugiau už 
savą senąjį automobilį? 

—oįkad gauti
Geriausį Pargeną 
šiam njieste, eikit į

rizuoja naujame veikale -- 
“Sidewalks of New York”. Dic 
nos laiku Jackie parduoda laik 
raščius, prižiūri paliegėlį ber

vų ir seimą nesapnuokit. Taip 
pat nelaukit amnestijos politi
niams kaliniams, kuriuos kan
kinam. Gal būt, kad sunormą- 
vimui šeimų bus įvesta civilė 
metrikacija, kada ateis patogus 
laikas. Dartės aukokit “Ginklų 
Fondan”, nes mes, prauliavoję 
Vilnijos ir Klaipėdos kraštus, 
pinigiškus nuostolius didelius 
turim ir mums trūksta drąsos 
visą Motulę Lietuvą dovanoti 
kitataučiui. Turėdami Ginklų 
Fonde pakankamai sidabrinių, 
galėsime drąsiau padovanoti 
Motulės Lietuvos nepriklauso
mybę kitataučiui — na, kad ir 
lenkui!

kupono tie veidrodžiai kai 
nuoja po Ą g

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rankandus bei Storus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. žema kaina. Musų Darbas ga
rantu otas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3406 So. Halsted St.
Saukit Tel. YARDS 3408

Lietuvos piliečiai dar vaikai 
“Pažadėsi — patenkinsi, paža
do neišpildysi — nuodėmės ne
bus”.

Ar ne?

Kessier s Private Blend—maišyta degtinė. 25% straight degtinė 
nilmnJL ^ral Tspiriį° distįliuoto iš grudų. 90 proof. Julius Kessler Distilhng Co., Ine. Lawrenceburg, Indiana.

. Lietuvis Plumberis
— LąUnųotes —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKĮ CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

Yrą visų išdirbysčių nauju
tėlių karų tokiomis kainomis, 
kokių negalime niekur kitur 
rasti.

Dabar kaip tik laikas pirk
ti. Nelaukite. Musų įstaiga 
yra didžiausia finansinė ben
drovė Chicagoj e, kuri karus 
pardavinėja publikai

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

kuris tarnaus daug metų už 
tokią kainą, kokią išgalite 
mokėti. Mes duosime gerą 
kainą už jūsų senąjį, o liku
sią dalį
GALITE IŠSIMOKĖTI PER 

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

yra atdaras kasdien iki 
10 vąL vakaro ir visą dieną 
sekmadienį.

Nesvarbu kur gyvenate, ne
praleiskite šios progos- Mus 
aplankykite pirma ir sutau
pykite pinigų!

COMPANY
5212 S. Ashland Avė. 
Autorizuotas < Ford ir Lincoln 

auto atstovas.

^*00 Puikiausių 
Veidrožių 

bus išparduoti 
tik su KUPONAIS

Kiekvienam asmeniui bus para
duoti tik 2 veidrodžiai. Išsikirp- 
kit šį skelbimą ir atsineškit į 
krautuvę. Dealeriams tie veid

rodžiai nebus parduodami.
JUS SUTAUPYSIT 40% PAS

Graham’s Alspar V AR
NIKAS. Atitaisyk na
tūralų grindų ir me
džio darbų grožį su 
šiuo švariu, greit 
d ž i u stančiu varnišiu. 
Nebijo vandens, ilgai 
laiko ir išdžiūsta į 4 
vai... Tikras pirkinys!

$1.59 Gal.

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
AT8I8AKVKIT JĮ PAKEIČIANČIŲ t

Gaminama tik vienas tikras Ex-Lax! 
Isidfimėklt raides “E-X-L-A-X” ant 
ddžutės ir ant kiekvienos plyteles. 
Kad gautumėt geras pasekmes, rei
kalaukit tikro Ex-Lax 1

LABORATORINIS TYRIMAS 
KAINOJ

Seksualiai nustipusiems vyrams gy
dymas specialus. Virš Trisdešimts 
Metų Toj Pačioj Vietoj. Mokestis 
nebrangus ir kiekvienam prieina
mas.

DEARBORN HEALTH AND 
PJIYSIO-THERAPY SERVICE 

Formerly DR. ROSS’ 
Health Servise and Laboratories 

35 SO. DEARBORN STREET * 
Phone Central 4641

kampas Monroe St., Chicago BĮ. Imkite ele- 
votorių iki 5-to aukšto. Priėmimo kamb. 606 
dfil vyrų ir 508 dėl moterų. Valandos: 10 
a. m. iki 5 p. m. Nedaliomis 10 a. m: Iki 
12 v. Paned., Sered. ir Subatomis nuo 10 
a. m. iki 8 p. m.

Kitais žodžiais: Bukit klus
nus, Lietuvos piliečiai, — pa
mirškit, kad negarbingai buvo 
pakeltas kardas prieš teisėtą 
valdžią, ir mes esam valdovai 
Motulės Lietuvos. Duokit (au
kokit) Ginklų Fondan, kurio 
vajų mes paskelbėm, — tai 
musų tokia valia ir įsakymas, 
nes gal tekti dar pašaudyti kai
miečius prasčiokus už neklus
numą. Seimas nebus paleistas 
ir apie naujus rinkimus atslo-

Tos iš jūsų, kurios jau kelio- 
liką metų kaip sekate “muve^s” 
esate pastebėjusios, kaip įdo
miai vaikai muvėse užauga.

Rodos, neseniai Shirley Tem- 
pple vos žodžius pratarti galė
jo; užteko publikai vien tik jos 
blondinių plaukų ir užkrečia
mos šypsenos. Dabar jau ji au
ga į miklią artistę.

Taip pat ir Jackie Cooper bu
vo mažytis geltonplaukis, kuris 
maloniai įsiveldavo į širdies pa
saitus ir virkdendavo ir jaunus 
ir suaugusius. Dabar jis jau 
jaunas vyrukas, garbanos bent 
kiek patamsėjo, bet tebėra bu
ka, vaikiška nosis ir pagirtinas

EVENTONE
Fiat Paint

Minkšta, velvetinė nuolatinė, kuria 
gąlimą plauti. Nenykstanti, lengva 
malevoti. Balta ir 12 švelnių spalvų 
pasirinkime*

$1.95

Graham’s Special Gloss ir 
Semi-Gloss

štai vėliausias dalykas virtuvių ir 
maudyklių sienoms ir medžio dar
bams. Atstoja enamelį, Labai žvilgan
tis finišas, kuris atlaiko daug sykių 
plovimą ir labai gerai apdengia. Bal
ta ir visos pastel spalvos.
Gal...... ......................................... I •

NEW CITY
FtJRNITURE M ART

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI už
GYDYMAS LIGONINĖJ $gQ.OO 
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

dieną Ligoninėje .... *15.00 
REUMATIZMAS $9.00
Greitai Pąlengvinama.... fc 
VISAS LIGAS GYDOMA $-|,00

Ękzaminąciją įskaitant vaistus 
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So- Kedzie Avė., Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

POCAHONTAS Mine Run $7-00
(Screened) Tonas ............................ I .
PETROLEUM CARĘON COKE $*7.25 
Perkąnt 5 tonus ar daugiau Tonas ■

Šios kainos tiktai iki Liepos 1, 1939 
Sales Tax ekstra. ___

Viduriams Užkietėjus - 
Milijonai Vartoja 

EX-LAX!
MALONUS, MODERNIŠKAS BU

DAS PAIMTI liusuotoją
Vyrai, moterys ir vaikai visur pasi
tiki Ėx-Lax suteikti jiems malonią, 
atgaivinančią1 pagelbą nuo vidurių 
užkietėjimo. Per virs 30 metų jis 
buvo Amerikoje labiausiai parduo
damas liuosuotojas.
žmonės žino, kad Ex-Lax yra vei
klus ir patikimas—betgi švelniai 
veikiantis. Jis išvalo vidurius be 
apsunkinimo ar nemalonumo.
Kitą kartą jums ar jūsų vaikams 
prireikus liuosuotojo, pamėginkit 
Ex-Lax! Jis turi gardaus šokolado 
skonį. 10 c. ir 25 c. dėžutės yra pas 
jūsų vaistininkus.

KLAUSYKIME
VAKARA SALTIMIERO

Ir dar žiūrėk, tieji Lietuvos 
rašytojai-laikraštininkai užsi
manė Kultūros Fondą sutverti. 
Gerai, mes ir juos patenkinsim. 
Todėl šiuomi skelbiu, kad Kul
tūros Fondas įsteigtas švietimo 
Ministro pilnateisėj globoj. Tad 
meskit sidabrinius Kultūros 
Fondo aruodam Mes gi kultu- 
rinsim piliečius, kurie dar ne
sukultūrinti ir atsisako žygiuo
ti į dangaus karalystę.

Tai žodžiai 
(? — Red.) 
nistro. Niekuo nesiskiria ir ki
tų ponų ministrų pasakytos 
kalbos.

SONS, Ine.
1638 West 79th Street 

RadrUtte 3886

GRABAM
1821 West 35th Street 
Lafayette 3873

A. F. CZESNA BATHS
ATLANKYKIT SVEIKATOS P IKTI

Telefonas BOULEVĄRD 4552 g
Užlaikom elektrikjnį Kabinetą, karštus ir garo kambarius; suteikiam 
elektrikinius ir švedų maspžus; Pagelbėsim jūsų sveikatai VIOLET 
Spinduliais ir sieros vanom. Kąinos labai prieinamos; Moterų diena 
utarninkais.

1657 West 45th St„ kampas S. Paulina St.

EX-LAX
THE ORIGINAL CHOCOLATED LAXATIVE

| KINO TEATRAS
(MOVIES)

Aleję Alesąuskas and Spns 
baldų krautuvė, 6343 S. West- 
ęrn avenue, yra viena iš tps 
rųšies krautuvių, kur pirkėjas 
gali rasti pilną patarnavimą 
ir nusipirkti daiktą tįnkąmą 
savo skoniui ir kišenei. Čia 
yra įvairiausių šaldytuvų, pen
čių ir kitokių namams reikme
nų ,čia yra ir lengvų išmokėji
mų sąlygos.

Kiekvienas 
damas ieško 
geros prekių 
taip lengva rasti. Tačiau šioj 
krautuvėj jos ir ieškoti nerei
kia—ją rasi neieškodamas. 
Suprąntama, kad tai galimą 
tik rimtose įstaigose. Kitas da
lykas—tai pinigas. Ne pas vi
sus mus randasi pinigų gana, 
ne visi, mes galime ir bent 
k-iek brangesnius daiktus pirk
ti. čia ir tai nesvarbu. Čia 
viskas geri daiktai parsiduoda 
nebrangia kaina ir lengvomis 
išmokėjimo, sąlygomis. Įmo
kėk $5.00 rankpinigių ir vež
kis puikinusį šaldytuvą. Taigi, 
nereikia būti turtuoliui, kad 
puikų šaldytuvą nusipirkti.

Tačiau Conservador šaldy
tuvas tai tikrai kas nepapras
to. čia patogumas ir naujo- 
vumas vienas i su kitu surišti 
dalykai. O kad įvertinti, reikia 
būtinai pačiam pamatyti,

(Skelb-)

Pamatykit musų naują 1939 metų sienų po- 
pierįaus pasirinkimą, šimtai žavėtinai gražių 
popierių kiekvienam kambariui naujausiais ras- 
tais ir spalvomis 
dūlius ir vandenį, kas reiškia ilgesnį amžių pi 
nigų taupos kaina.

Nukerpame Popierius Dykai

SPECIALAI!
Varnišo Remuveris - gal. 85 C 
Belhvood Fiat Maleva ....... gąl. $L29
Economieal Gloss Maleva .... gal. $1.59 
Indiati 1-Coat
WJiite: Enamel ..... ............  gal. $1,69
Special Spar 4-val. varnišais gal. $1.95 
Juodas Skrynų Enamelis .... k

NAMŲ VALYMO

BARGENAI
VISŲ ŽYMIU

Sienų Popieriaus
Valyklis......... . 3 už 21c

H. R. H. Valyklis . .. 3 už 19ę 
Dic-A-Doo Valyklis s....  23c
Flaxoap....... 5 sv. kep. 83c
Fadaway....... 6 sv. ken. 79c
Wool Sponge .... 50c
Rubber Wallpaper 
Sponges valymams....... 19 c

LIETUVIŠKU RADIO
PROGRAMŲ
NUO 7:00-tos VALANDOS VAKĄRO 

KAS VAKARĄ—1Į89 K.

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengtą pir
mos rųšies sii mo
demiškomis užlai
domis ir ĮĮollywood 
šviesomis. Da r b a t 
gąrantųotąs.

420 W* 63r<Į St 
Tel. ENG. 5863-5840

PAVASARINIS Apsišvarinimo IŠPARDAVIMAS

NAMŲ STATYMO ......... . ...
KONTRAKTORIUS BHHIH

RE AL ESTATE V: •

Insurance and Loans BCTpl
Statau visokios rųšies naujus namus ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi- 
šokį taisymo darbą be jokio cash įmokė- 
jimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgaunu geriausį atlyginimą iš Fire In- ____"
surance Companijų dėl taisymo apdegu- jfl
šių namų). Darau paskolas ant naujų ir 
senų namų ant lengvų mėnesinių išmo- 
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikąle kreip- 
kįtės prie

JOHN PAKEL
6816 S. vVestern Avė, Phone Grovehill 0306

dos neturi, o vakarais mokina 
si teisių ir istorijos. Tas nakti
nis skaitymas pasirodo labai 
pelningas, nes Jackie pavartoja 
savo pažintį su teisėmis, kad iš
gelbėjus draugus nuo niekšiškų 
piktadarių. “The Streets of New 
York” dabar rodomas Garrick 
teatre. Jonuko raišo draugo ro
lę yaidįna Martin Spellniąn, ku
rį dažnai matysite ateityj.

Dr, KiĮdare vėl atvyko į Chi- 
[cągo — jį galima pamatyti nuo 
dešimt ryto kas dieną Ąpollo 
teatre. Veikąlas yra “Calling 
Pr. KiĮdare”, o žvaigždės tos 
pačios kaip pirman KikĮare vei
kale — Lew Ayres, Pionel Bar- 
rymore. Šį kartą jaunas dakla- 
įrąs Kildąre yrą išvarytas iš li
goninės, kur jis pradėjo giliau 
savo profesiją mokytis.

Jis įstoja į ipašą kliniką ir 
susipažįsta su vargo puse medi
cinos karjeroj. Jis įsimaišo į 
gengsterių tarp^, sugauna 
žmogžudį ir galop pertikriną 
“daktarą” Barrymore, kad jis 
jau prirengtas dėlei kilnesnio 
darbo gydytojų — chirurgų tar-

KESSLER’S
WHISKEY- SMOOTH AS ŠILK

SERGA ŽMONĖS 
kurie turi reumatizmą, blogą 
kraujų, odos ligas, kenčia inkstų, 
pūslės ar .šlapinimosi negales, tu
rėtų ’ kreiptis } ofisų patarimo 
DYKAI. Tai nieko nekainuos.

CITY WRKG. & LBR. CO. !
2301 S. Crawford lawndale 30!0 !
Op«z> Sunday •
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Papuošimą Dienoje
Bežiūrėdamas žmogus iš ka

pinių butų tolumoj pamatęs 
mažų debesėlį dulkių, kuris 
pranešė apie besiartinantį pir
mą Forduką. Bet niekas iš ka
pinių nežiūrėjo, nelaukė ... Te- 
nais palaidoti ramiai ilsėjosi sa
vo kapuose; žolė, medžiai ir vi
si augalai siekė šaknimis gi
liau žemėn, ir kėlė savo galvas 
aukštyn prie saulės. Niekas ne
atkreipė domės, nė kiek nepai
sė, kad pirmas Fordas ritosi 
artyn.

Neužilgo, iš palengvo jis pri
važiavo tą smėlių kelią. Mažiu
lė Amerikos vėliavutė plevėsa
vo nuo radiotoriaus viršelio. 
Jaunčiai vaikai kimštinai pri
pildė automobilių. Automobi
liui sustojus prie kapinių varte
lių, jie pasipylė laukan, neati
darydami nė durų. Kaip žole
lė ir medeliai ir kiti augą da
lykai, šie vaikučiai virpėjo gy
vybe. Ant jų rankų, kabojo vai
nikai dėl kareivių kapų.

Vaikučiai įėjo pro vartus į 
kapines. Iš lėto eidami, jie jau
tėsi labai svarbus. Juk jie bu
vo maži vaikučiai, kurie papra
stai šokinėdavo ir bėgdavo.

Netrukus pradėjo atvykti ir 
daugiau automobilių, iš kurių 
lipo daugiau švariais veideliais 
vaikučių, su vainikais rankutė
se. Kuomet jie pasiekė kapinių 
senąją dalį—ten, kur plikesni 
paminklai stovėjo, jie pasi
skirstę pradėjo ieškoti kapų, ant 
kurių matėsi praeitų metų nu
blukusios vėliavutės.

? JONAS ADOMAITIS
Žuvo Kare Būdamas, Dvį-
- dešimts dviejų metų 

Ąjmžiaus
Jaunutis,7 raudonu veideliu 

vaikutis neskaitė tą parašą, bet 
pamatė tą nublukusią vėlia vu- 
tę. Priėjęs prie kapo, pastatė 
vainiką prie paminklo. Tą be
darydamas, jo rankutė atsirė
mė į akmenį. Tuojau negirdi
mas balsas kilo iš kapo. Pirma
sis kareivių atsibudo.

Visą metą šie kareiviai ra
miai ilsis savo kapuose. Melai 
po metų, rūbai jų užmaršties 
darosi gilesni ir minkštesni. 
Kad tik maži vaikučiai butų su
laikomi nuo jų žolelėms dengtų 
lovelių. Kuomet šios rankutės 
paliečia jų amžino poilsio ker
telę, tie mirę vyrai, kurie irgi 
buvo jaunučiai ir niekam blogo 
nedarą vakučiai, atsibunda tuo
se senuose skausmuose, ku
riuos jie mėgina užmiršti.

Jonas Adomaitis mirė, rodos, 
plyštančia širdimi šaukdamas, 
kuomet, be anestezijos, piovė jo 
koją. Kuomet jo miegas buvo 
pertrauktas kartą į metą toje 
gegužės mėnesio dienoje, buvo 
laike to šauksmo, kad jis atsi
bunda. Dabar jis šaukia tam 
vaikučiui, norėdamas jį perser
gėti, pasakyti jam, kad jis ži
notų—Jam trūksta žodžių to
kiam persergėjimui, jis buvo 
taip nustebintas to vaikučio 
skaisčia ramybe, jo akučių at
virumu, jo visišku nežinojimu. 
Jis galėjo vien tykiai šaukti sa
vo kape, kol medžiai viršuje jo 
drebėjo jo šauksmų, kol debe
sėliai atgal aidėjo. Bet nė vie
nas tų vaikučių niekuomet jį 
negirdėjo.

Vaikutis nuėmė nublukusią 
vėliavą, ir jos vietoj atsargiai 
įstatė naują, aiškią. Ir taip. Jau 
vieną vainiką padėjo. Kurgi da
bar yra kitas kapas?

Prie netolimo kapo vyresnis 
vaikas statė savo antrą vaini* 
ką. Šis jau buvo jo antras me-

as kapinėse per Papuošimo 
Jieną ir jis gerai žinojo, ką rei
dą daryti.

Tame žolių apaugusiame ka
pe, kurį jisai tik ką papuošė, 
gulėjo labai biednas žmogus. 
Šis žmogus ėjo į karą tik dėl to, 
<ad gavo $500, kad užimtų 
turtingo vyro vietą. Su tais pi
nigai jis ir jo jauna žmona 
danavo pirkti žemės sklypelį, 
brangus buvo jam jo trys sū

nus, taip panašus į tą vaikutį, 
airis buvo palenkęs savo gal
vutę viršuje jo kapo. Niekados 
,is nebūtų galėjęs uždirbti tiek 
daug pinigų kitu budu. šis at 
rodė toks lengvas būdas įsigy- 
imui savo vietelės.

šis žmogus buvo paklusnus. 
Jisai sužeidė ir užmušė vyrus, 
airių niekuomet nebuvo ma
tės; vyrus, kurie niekuo jam 
nenusikalto; ir netrukus viens 
tų vyrų užmušė jį pati... Ant 
o mirtis paliko antspaudą vei

do to nežinomo žmogaus, kada 
is dūrė jo kunan, ir kuomet 
is atsibudo, jis matė du veidus, 

to žmogaus ir to, vaikučio, ma- 
onaus ir nepavojingo, lygiai 
taip jo paties sūnelio, kuriam 

, isai norėjo kurti gražesnį gyve 
nimą. Jis mirė be jokio balso, 
jet dabar, kada vaikas atsirė
mė ant jo krutinės, kad pasta
tytų vainiką vietoje, jis atsibu
do aimanuodamas.

Vaikas padėjęs visus jam pa
skirtus vainikus, linksmai nu
bėgo, žolių apaugusiu takeliu, 
prie savo motinos.

Menkutis, nesveikas ir išblyš
kęs vaikutis stovėjo prie kito 
tapo. Jis buvo vos astuonių 
metų amžiaus. Jo vyresnioji se
sutė, tik devynių metų, jau bu- 

o sanatorijoj...
Nors jo motina buvo papras

ta ir ne tiek daug mokyta, kaip 
kitos, ir tėvas sergantis ir be
darbis, bet visgi jis buvo pa
rinktas, taip kaip ir kiti vaiku
čiai, papuošti kapus. Jo be šyp
senos veide akutės žibėjo. Pir
mą kartą savo gyvenime jis tu
rėjo atsakomingą pareigą.

Jis paguldė vainiką ant kapo, 
— ant gražaus kapo, su dideliu, 
brangiu paminklu, ir su užrašu 
'‘Kapitonas Petras Medelis”. Jie 
nenorėjo imti paprastą, biedną 
kapą, kada jis galėjo pasirink
ti gražų.

Po to puikaus paminklo gu
lėjo vyras, kuris, kaip ir tas 
vaikas, neturėjo gimti. Jisai tą 
žinojo, ir norėjo mirti. Ilgą lai* 
ką jis gulėjo ligoninėje, kanki
nosi, bet viskas tas buvo jam 
laidu, nes jis mirė, jis pabėgo 
nuo savo protėvių likimo. Ba
rniai jis ilsėjosi. Kuomet šva
rių, jaunų vaikučių rankutės 
palytėjo jo kapą, jis neatsibu- 
do, taip kaip atsibudo jo drau
gai, kurie nenorėjo mirti.

Bet šiandien jis sujudo, šian
dien jo širdis ir vėl kentėjo. 
‘Ateik — ateik — ateik”, jis 
gailestingai šaukė tam šlubuo
jančiam vaikui. “Ateik — at- 
3ik”, jis šaukfc atip sangailin- 
gai, kad strazdelis, kuris pra
dėjo dainuoti medelyje viršuje 
jo kapo, sustojo pasiklausyti. 
Bet vaikas negirdėjo.

žmonės rinkosi anam kapi
nių gale, kur ėjo apeigos. Ir 
jis nubėgo ten. ši buvo jam 
svarbi diena. Jis negali nieko 
praleisti nepastebėjęs.

Sveikas,' tvirtas draugas pa
šaukė jį. “Busiu tenais tuoj —■ 
turiu dar surasti kapą vienam 
vainikui”, — atsakė jis.

žiūrinėjo aplink dėl praeitų

Rašytojai G. Petkevičaitei-Bitei 78 metai amžiaus
Nedaug teturime senosios musų kartos kultūrinin

kų ir veikėjų. Viena jų -— rašytoja G. Petkeyičaitė-Bitė 
šiuo metu sulaukė 78 metų. Ji dabar gyveną Panevėžyj 
ir vis dar teberašo savo atsiminimus.

Gerbiamoji rašytoja yra ir šio Moterų Skyriaus 
bendradarbė, ir mes sveikiname ją šia 78 metų sukak
ties proga linkėdamos, kad ji butų sveika ir dar ilgus 
metus šviestų musų lietuvaites. —N.

' .1 .
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! Gabriele Petkevičaitė Į
« =

iš Musų Vargų Ir Kovų (1898 1927)
(Tęsinys) -į

To prokuroro pavardės tikrai 
nebeatsimenu: rodos, Karnovič, 
rodos, kokia kita. Antrą kar
tą atvažiavęs manęs tardyti 
pasakė:

— Aš jokios kitos bylos ne
žinau — važiuoju dėl tamstos 
vienos. Jei tektų ir pas kitus 
būti, tai nebent pavaduojant 
draugą.

Ir tikrai, pas daugumą kitų 
važinėjo antras prokuroras. 
Nedrįsau tada paklausti, tiesa, 
ir ne tam buvo 
kius klausimus 
man vis mušėsi 
be ne jis pats
tardyti? be nepadarė jis tat

laikas, kad to- 
davinėčiau, tik 
galvoj mintis: 
pasisiūlė mane

kitus savo draugus kijevičius 
dengdamas? Juk pat “Varpo” 
atsiradimo laikais arba kiek vė
lėliau buvo Kijevo studentų 
tarpe susidariusi lietuvių gru
pė, kuri steigėsi savą knygy
nėlį. Mano pusbrolis> medikas 
Stasys Jakubauskas (paskum 
apsvaigęs), vežiodavo tam sa
vo būreliui knygas, kurias aš 
jiems pirkinėjau. Tos studen
tų lietuvių draugijėlės įkūrėjas 
yra buvęs musų šalies pilietis, 
stačiatikis, be ne Gasilkus pa
varde. Pinigų jie siuntinėjo 
man nemaža; iš to spėju, jog 
draugijėlė turėjo būti didoka. 
Gal ir tas prokuroras buvo tos 
draugijėlės narys, o gal tik jo

............. .  ;■ 11 ............. -..—....  ; 1 ■ .. ....... . 1 1 1 
metų vėliavos ir, pamatęs vie--kyje kapinių ceremonijos vis 
ną, greitai bėgo link jos. Bėg
damas paslydo ir puolė tiesiai 
ant kapo. '........................s .

Kareivis po juo irgi buvo 
sveikas, tvirtas. Jis mylėjo žais
li, mylėjo viską toje laisvės pil
noj gamtoj. Jis džiaugėsi galė
jęs paaukoti savo gyvastį dėl 
jo tėvynės vienybės, dėl žmo
nijos laisvės. Metai po metų jis 
niekuomet nelaužė savo tylos.

Bet dabar tas sutrenkimas 
vaiko kūno išbudino jį iš už
miršties, Jis neturėjo laiko pri
sirengti. Kuomet jo akys atsi
darė, jis žiurėjo į vaikučio akur 
tęs, aiškias, šviesias, bet nieko 
nežinančias. Jo akys nesuprato, 
ką tasai kareivis žinojo, jautė. 
Kaip jis šaukė tada, jis šaukė 
dabar tą, ko vaikas nesuprato, 
bet kareivis žinojo. “Kraujas, 
kraujas” - jis šauk? negirdi- 
mai. ' x

Vaikutis) pakilo greitai ir žiu
rėjo aplink, bijodamas, kad 
bus bariamas už jo negrabumą. 
Bet ’ niekas nepastebėjo. Prie-

Lietuviška rugia- 
piute

>nara varpos, skamba dainos, 
Žvanga dalgiai pamažu, 
Anksta, svyra vosilkėlės 
Tarp banguojančių rugių.

Griebėjėlė, skaistaveidė, 
Linksi pradalgiu smagiai, 
Juokas, akys — rugiagėlės, 
Kaip aguonos jos veidai.

Sunkiai varpos sudejuoja 
Ir sugriuvo po dalgiu. 
Skaistaveidė griebėjėlė 
Suriša daug pėdų.

O kirtėjai viens po kito 
Plačiai žengia pamažu.
Ligi saulei nusileidus, 
Priguldys daugel pėdų.

Aldona Liutkevičiutė.
Mariampolės Mergaičių Gimn.

geri draugai, pažįstami ir bai
mė jį ėmė, kad aš jų neįklam
pinčiau? Į tuos visus klausi 
mus, kaip tada, taip ir dabar, 
galiu viena atsakyti: Nežinau. 
Tik aiškiai jutau, ypač kvotos 
laiku, kad prokuroras buvo 
tvirtąi pasiryžęs mane gelbėti. 
Gyvam ar mirusiam tesie jam 
čia ištartas už tai didelio dė
kingumo žodis.

“Genys margas, gyvenimas 
dar margesnis”, — tos musų 
žmonių gilios pastabos niekas 
gal taip nepatvirtina, kaip ma
no gyvenimas. Iš nežinomų, ne^ 
matytų, negirdėtų žmonių ten
ka nesykį visai netikėtai be 
galo daug gera patirti... O iš 
kitų, — artimesnių ir visai ar
timų — kiek kartų susilaukiau 
skaudžiausių smūgių, pataiky
tų nei į galvą ir nei į rankas 
arba kojas, nes galvoti dar 
įstengiu ir darbuotis... bet tie
siog į širdį....

Praūžus kratos vargams, 
kaip paprastai atsitinka po 
kiekvieno išgąsčio, susirinko 
musų visa šeimynėlę pasidaly
ti pergyventais įspūdžiais. Iš 
vežiko patyriau tada, kad jis, 
sukrovęs mano raštus į javų 
pilamąjį maišą, užsibruklinęs 
tą maišą sau ant kupros, buvo 
jau į miestelį betraukiąs.

(Bus daugiau)

dar ėjo tolyn. Malonus vėjalis 
atnešė kai kuriuos sakinius į 
jo ausis “
čios žemės... paskutinis atlygi
nimas tikro pasišventimo... su 
nevengiamu heręjizmu...”

Ceremonijos pasibaigė. Nusi
sukę nuo kapų, ant kurių padė
jo vainikus, vaikučiai ėjo prie 
vartų. Paskutinis Fordas nuva
žiavo.

Mirę kareiviai vėl užsidengė 
tuo palaimintų juodumu už
miršties. Niekas kitas per vi
sus metus negali pasiekti jų ir 
nutraukti tą apsaugos rūbą. 
Kad tiktai prie jų neitų maži 
vaikai su skaisčiomis akutėmis, 
skaisčiais, teisingais veideliais 
ir meiliomis* nekaltomis, mažo
mis rankelėmis.

Naujos vėliavukės plevėsavo. 
Paskutinis debesys dulkių iš-? 
siskirste tolumoj. Kapinėse vėl 
tyla.

viršuje musų skais-

ir Mokyki
Rašo L. NARMONTAITE i ' ■ ■. , ........... ............... , , , . . , . E
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TAIKA
busKapų puošimo šventė 

švenčiama visose Suvienytose 
Valstijose sekančią savaitę, ge
gužės 30 dieną. Besiartinimas 
šios šventės turėtų paakstinti 
musų ^atsiminimus apie karo 
nelaimes, jo žiaurumą ir ne
naudingumą.

Kiekviena motina tuojau tu
rėtų koncentruoti savo jėgas 
tam, kad galėtų savo vaikams 
tinkamai išdėstyti taikos vertę. 
Jeigu kiekviena motina įkvėp
tų jos vaikų širdyse tą bran
gią ir išganingą meilę pasaulio 
taikos ir mokytų jos visa šir
dimi biaurėtis karo, tai mano
ma, kad butų galima karo iš
vengti ir jį gal išnaikinti.

Bet ne tik motinos kalba ir 
mokymas apie kariavimo pra
žūtingumą ir vertingumą lai
kos atliks šitą motinos užduo
tį. Tas mokslas bus be vertės, 
jeigu ji vaiką pripratins nuo 
mažens vartoti ginklavimo 
įrankius ir leis jam žaisti su 
šautuvais, kardais ir jiems pa
našiais žaislais. Kiekviena mo
tina turėtų uždrausti giminėms 
pirkimą tokių žaislų, ir netu
rėtų tokius žaislus įsileisti į sa
vo butą.

Maistas
Veda MORTA RUGIENE

Rašo Nina

Bukim
Gražios

Paprasta priežastis veido ne
skaistumo yra trukumas tam 
tikrų reikalingų maisto elemen
tų, kurie maitina ir švarina 
kraują. Visokios bėdos dažnai 
seka šį neapsižiūrėjimą. Pa
prasti kasdieniniai valgiai su
teikia šiuos reikalingus daly
kus.

Pavyzdžiui, imkime tą pa
prastą svogūną. Jau šis mais
tas yra visiems prieinamas. Ji
sai tūri daug sieros, kuri valo 
sistemą. Česnakas yra dar dau
giau tuo atžvilgiu vertingas.

Jeigu valgote žalius svogū
nus, tai jų gerumas dar dides
nis. Siera ir - geležis yra du 
svarbus maisto produktai dėl 
kraujo. Sekantys dalykai irgi 
patartina valgyti ir geriausia 
žalius, nevirtus. Svogūnai, ko- 

Kareiviai, kuriuos trumpą pustai, salierai, barščiai, ridi- 
ir įcai, kalifiorai ir raudoni 

pustai.
valandėlę atsiminė, dabar 
vėl liko užmiršti.

ko

Aną dieną eidama gatve gir
dėjau keturių metų vaiko šito
kią kalbą. Jis savo draugui ta
rė, kad palauktų, kol jis užeis 
į savo butą ir ats neš šautuvą. 
O paskui pridūrė: “Žaisime 
banditų žaislą ir šaudysime 
žmones ir policijantus”.

Įsitėmykite: tik keturių me
tų amžiaus vaikutis ir kaip jis 
išmano žaisti! Psichologiškai 
tas jam yra labai blogas daly
kas, o antra, papratimas taip 
žaisti įpratins vaiką vartoti 
ginklus ir skatins norą užau
gus išmėginti tikrą ginklą. Ta
da tik tereikia truputį nukryp
ti, kad vaikas liktų kriminalis
tas.

O šiandien, kai visame pa
saulyje grūmoja karas, kai mes 
Amerikoj dar kenčiame nuo to 
karo, kuris turėjo “baigti visus 
karus“, tai šiandien turime kuo 
aktingiau veikti prieš karą ir 
mokyti savo vaikus taip, kad 
jiems ir jų vaikams butų gali
ma gyventi taikoje ir ramybė
je.

Pradėkime laike šios atmini
mo dienos, puošdami kareivių 
kapus, skleisti ir skiepyti mu
sų vaikų širdyse teisingą ir tik
rą taikos meilę.

Strawberry Ice 
Box Cake

<

A "svarą Nabisco (cookies) 
3/4 puoduko^ sviesto
1 puoduką cukraus (4 X povvder- 

ed sugar).
2 kiaušinio trynius 

2 kiaušinio baltymus
1 ¥2 puoduko sumuštos Smetonos 

(¥2 pint whipped cream).
x/z puoduko riešutų, supiaustytų 

(pecans).
1 kvorta žemuogių (strawber- 

ries).
Nabisco kėksukus sumalkite. Du 

trečdalius (2/3) sumaltų kieksiu- 
kų vartokite dėl apačios kėkso. 
Sviestą ir cukrų ištrinkite, kol 
šviesus pasidarys. Atskirkite kiau
šinius, trynius sumaišykite su svie- 
sto-cukraus mišiniu.' Išplakite kiau
šinio baltymus, kol pasidarys stan
dus, labai lengvai įmaišykite į virš- 
minėtą mišinį. Dėkit į blėką, į ku
rią pirma dėjote sumaltus Nabis- 
cos. Ant viršaus pridėkite supiaus- 
tytus, rupiai, (pecans). Dabar tai 
pridėkite nutaisytas ir supiaustytas 
žemuoges. Jeigu mylite uogas, tai 
galite dėti daugiau kaip kvortą— 
nieko nekenks. Kai uogas pridedat, 
tai biskį suspauskite, kad visos 
dalys butų išvieno. SumuŠkite 
“whipping cream”. kol pasidarys 
tiršta, uždėkite ant viršaus uogų. 
Ant viršaus Smetonos dėkite pali
kusią 1/3 sumaltų kekšelių. įdėki
te į refrigeratorį arba šaldytuvą ir 
laikykite apie 12 valandų, arba per 
naktį, šis receptas dėl 12 iki 14 
žmonių.

Dabar, kai žemuogių sezonas, 
tai bandykite šį. naujos mados kek
są. Lengvas pagaminti, nereikia 
nieko virti nė kepti.

— Josephine Miller.

Braškių (Žemuogių) 
Uogiena (Konfitūrai)

i . ■ ’
Dėl vienos kvortos uogų vartoki

te 3 puędukus cukraus. Dėkit vieną 
eilę uogų ant dugno indo, kurį 
vartosite dėl virimo, ir tą eilę su
trinkite, kol pradės virtim Po to 
dėkite kitas uogas, kol atvirs, ir tik 
tuomet dėkite cukrų. Virti reikia 
,'kubia’. kol sr^irŠtės, nuolat mai
šant, kad ^išvengtų svilimo. Juo 
greitesniu tempu virs, juo spalva 
bus gražesnė ir geresnis skonis. 
Niekuomet ne virkite ilgiau kaip 
20 minučių.Nugraibykite putas ir 
išpilkite, tuojau į karštas, sterili
zuotas stiklines arba bonkas. Kai 
atvės, ant viršaus užpilkite ištir
pyto parafino ir uždarykite. Visuo
met vartokite sveikas uogas. Ge
riau, kad nevisai prinokusias, nes 
turi daugiau pektino, kuris tiršti
na. Niekuomet nevirkite daugiau 
kaip 2 ar 3 kvortas susyk. Svar
bu yra, kad butų 
bonkos ir viršeliai 
Ir iŠvlrintL

4153 — Išeiginė suknelė—sukirp
tos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 
ir 48 colių per krutinę.

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

stiklinės arba 
gerai išmazgoti

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted St, Chicago, HL

Čia įdedu 15 centų Ir prašau
atsiųsti man pavyzdį No.... .. ,
Ifieros , , ,*■■> per krutinę

I *

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)
(Miestas ir valstija)
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GALI Dabar Paukšteliai 
Jai "Solo” Ciulbia

"■■Ml * III >RI

Diena Iš Dienos*
"ii....... .............ibi

Popierų

jkratijos pilier

s, kuris iš šių 
j yra geresnis

X

tinti Pilietybes 
durą
lį metų be pa- 
>i nepiliečiams 
liečiais. Kartu 
1 kongresas a t- 
darbą, jei pra- 
atvažiavusiems 

sutrumpintų pi
rą ir prašalin- 
lūs pilietybes

zdys
eblumų su pi- 
pasitaiko:

ažiavo 1907 m.
i, pilnas entu- 
. Bet prie jva- 
migracijos sar 
o: “kaip tavo

A. a. Mariją Jurgelionienę 
Prisiminus

• Pasaulinio x karo metais, a,a, 
rašytojai Julei Žemaitei gyve
nant Chicagoj, buvo rengiamas 
vakaras jos pagerbimui.

Ant plakatų, tarpe kitų da
lyvių programe, buvo paminė
ta, kad p-lė Aldona Narmon- 
taite “šoks solo”.

Man, kaip muzikantui, tas 
buvo tikrai keista, nes buvau 
pripratęs, kad tik muzikantai 
solo grojo, dainininkai dainuo
ja solo, o čia solo “šoks”.

Pasiteirauju vieno-kito, gau
nu atsakymą, kad iš didelio 
mokslo parašo'ne šį, ne tą”. 
Paklausiau p. Jokūbo Briedžio, 
(tuomet dirbusio prie “Naujie
nų”). Jis, nusišypsojęs, sako, 
na, važiuosim ir pažiūrėsim 
kaip šoks “solo”.

Pasitinku žemaitę ir Jurge- 
lionienę (jos lauke gatvekario). 
Klausiu žemaitės “kodėl pla
kate įrašyta “Šoks solo”. Bot 
Jurgelionienė man sako, taip, 
taip tamsta solo reiškia vienas.

■ V' . ' ® ; ■
Nelauktos
Sutiktuvės.

Geg, 6 d., man parvyktu M 
New Yorko J Chicagą, stoty 
mane sutiko glu^ė jonistų ir 
Įų lydimas vykau namo. Ati
darius buto duris —- tamsu, 
bet akies mirksniu šviesa žibt, 
žibt, užsižiebė ir mane sutiko 
maloniai šypsojanti veidai. 
“Surprise, surprise”,.. Ot> tai 
čia, mano mylimi svečiai — 
nelauktai, netikėtai —. sakau 
aš, štai ir musų sulauktasis — 
sveikiname — sušuko svečiai, 

. i
šį šaunų ir- netikėtą pokilj 

suruošė ir stambiomis aukomis 
prisidėjo šie; asmenys: Juozas 
Kiauda, Walter Boskus, Juozas 
Strikaitis, Petronėlė Pratapas, 
Dr.' T, H. Wįtanowskj, Ona 
Dovgin, Jonas Poniuška, J. 
Petrauskas, Marie Endziulis, 
Vincas Stulpinas, Justina Ur- 
bik, Kun, Jonas V, Liūtas, Ma
rie Liūtas, Dr. Ona Dorin, Kun. 
Aleksandras G. Dorinąs, Jonas 
Miscikaitis, Alex Miller, Utili- 
ty Firma, Senas Petras, Lena

Aukos Lietuvos 
Reikalams

.. ............... . II .1

Lietuvos Konsulatas Chica
goj e gavo ir šiuo skelbia seka
mas aukas;

■■ ■ V ■- > ■ I *. ■ • ■ ■ 1 <

CHICAGO, ILL,:
'■ b
Klaipėdos pabėgėliams šelpti:'

SLA 63 kuopa, per pirm. P.
J, Kučinską ................   $10.00

SLA 238 kuopa, per sekr. J.
Povilaitį .................... $13.00
Iš kuopos iždo aukota $10.00, 
jos-narių-suaukota po $1.00: 
J. Povilaitis, Pr, Puteikis, 
Dauskurdiehė,

Zarąsiškių klubas, per R.
PuslĮ ............   $10.00

Apsigynimo Fondui:
Dr, P. Atkočiūnas .... $25.00

CM
SITUATION 

Ieško
PAIEŠKAU NA 

užlaikymo darbo, 
patyrimą. Vincas. 
5080.

HELP WANT 
Darbinink

REIKALINGA 
terka prie lunchi 
kitę Boulevard 8'

REIKIA 2 pa 
skudurams skirst 
Nuolatinis darbas 
GER BROS,, 224

•TIKTAI PATY 
20-30. Virimas a 
bimo. Savas kam

Forest 2314, R

P, SL Valančius surinko ir 
Konsulatui pridavė $12.00. Tą 
sumą sudėjo* po $2.00: S. Va
lančius, J. Mikšis, V.A.S., po 
$1,00; J, Selickas, R. Ivanaus
kiene, J. Ivanauskas, J, Vaišvi
la, J. Kasteckas, A. Valančienė.
DETROIT, MICH,;

Povilas Molis ..............  $5.09
FITCHBURG, MASS.:

V. Bu kioskas ........... $6.00

PATYRUSI M 
ruošos darbui. B 
Geras mokestis, i

Lakevk

HELP WA? 
Darbinin

LIQUOR 
Gera proga 

Bond’s Liąuor ( 
ja PATYRUSIŲ 
jų. Geriausios s 
Aukščiausi komi 
Bonus. Kreipkite 

P-lę PI 
.3407 Areli
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Papuošimų Dienoje
Bežiūrėdamas žmogus iš ka

pinių butų tolumoj pamatęs 
mažą debesėlį dulkių, kuris 
pranešė apie besiartinantį pir
mą Forduką. Bet niekas iš ka
pinių nežiūrėjo, nelaukė ... Te- 
nais palaidoti ramiai ilsėjosi sa
vo kapuose; žolė, medžiai ir vi
si augalai siekė šaknimis gi
liau žemėn, ir kėlė savo galvas 
aukštyn prie saulės. Niekas ne
atkreipė domės, nė kiek nepai
sė, kad pirmas Fordas ritosi 
artyn.

Neužilgo, iš palengvo jis pri
važiavo tą smėlių kelią. Mažiu
lė Amerikos vėliavų te plevėsa
vo nuo radiotoriaus viršelio. 
Jaunčiai vaikai kimštinai pri
pildė automobilių. Automobi
liui sustojus prie kapinių varte
lių, jie pasipylė laukan, neati
darydami nė durų. Kaip žole
lė ir medeliai ir kiti augą da
lykai, šie vaikučiai virpėjo gy
vybe. Ant jų rankų, kabojo vai
nikai dėl kareivių kapų.

Vaikučiai įėjo pro vartus į 
kapines. Iš lėto eidami, jie jau
tėsi labai svarbus. Juk jie bu
vo maži vaikučiai, kurie papra
stai šokinėdavo ir bėgdavo.

Netrukus pradėjo atvykti ir 
daugiau automobilių, iš kurių 
lipo daugiau švariais veideliais 
vaikučių, su vainikais rankutė
se. Kuomet jie pasiekė kapinių 
senąją dalį—ten, kur pilkesni 
paminklai stovėjo, jie pasi
skirstę pradėjo ieškoti kapų, ant 
kurių matėsi praeitų metų nu
blukusios vėliavutės.

; JONAS ADOMAITIS 
žuvo Kare Būdamas, Dvi- 
- dešimts dviejų metų 

špižiaus
Jaunutis,^ raudonu veideliu 

vaikutis neskaitė tą parašą, bet 
pamatė tą nublukusią vėliavu- 
tę. Priėjęs prie kapo, pastatė 
vainiką prie paminklo. Tą be
darydamas, jo rankutė atsirė
mė į akmenį. Tuojau negirdi
mas balsas kilo iš kapo. Pirma
sis kareivių atsibudo.

Visą metą šie kareiviai ra
miai ilsis savo kapuose. Melai 
po metų, rūbai jų užmaršties 
darosi gilesni 
Kad lik 
laikomi 
lovelių, 
paliečia 
telę, tie mirę vyrai, kurie irgi 
buvo jaunučiai ir niekam blogo 
nedarą vakučiai, atsibunda tuo
se senuose skausmuose, ku
riuos jie mėgina užmiršti.

Jonas Adomaitis mirė,'rodos, 
plyštančia širdimi šaukdamas, 
kuomet be anestezijos, piovė jo 
koją. Kuomet jo miegas buvo 
pertrauktas kartą į metą toje 
gegužės mėnesio dienoje, buvo 
laike to šauksmo, kad jis atsi
bunda. Dabar jis šaukia tam 
vaikučiui, norėdamas jį perser
gėti, pasakyti jam, kad jis ži
notų—Jam trūksta žodžių to
kiam persergėjimui, jis buvo 
taip nustebintas to vaikučio 
skaisčia ramybe, jo akučių at
virumu, jo visišku nežinojimu. 
Jis galėjo vien tykiai šaukti sa
vo kape, kol medžiai viršuje jo 
drebėjo jo šauksmų, kol debe
sėliai atgal aidėjo. Bet nė vie
nas tų vaikučių niekuomet jį 
negirdėjo.

Vaikutis nuėmė nublukusią 
vėliavą, ir jos vietoj atsargiai 
įstatė naują, aiškią. Ir taip. Jau 
vieną vainiką padėjo. Kurgi da
bar yra kitas kapas?

Prie netolimo kapo vyresnis 
vaikas statė savo antrą vaini* 
ką. Šis jau buvo jo antras

ir minkštesnį, 
maži vaikučiai butų su- 
nuo jų žolelėms dengtų 
Kuomet šios rankutės 
jų amžino poilsio ker-

tas kapinėse per Papuošimo 
Dieną ir jis gerai žinojo, ką rei
kia daryti.

Tame žolių apaugusiame ka
pe, kurį jisai tik ką papuošė, 
gulėjo labai biednas žmogus. 
Šis žmogus ėjo į karą tik dėl to, 
kad gavo $500, kad užimtų 
turtingo vyro vietą. Su tais pi
nigai jis ir jo jauna žmona 
planavo pirkti žemės sklypelį. 
Brangus buvo jam jo trys sū
nus, taip panašus į tą vaikutį, 
kuris buvo palenkęs savo gal
vutę viršuje jo kapo. Niekados 
jis nebūtų galėjęs uždirbti liek 
daug pinigų kitu budu. šis at 
rodė toks lengvas būdas įsigy- 
jimui savo vietelės.

Šis žmogus buvo paklusnus. 
Jisai sužeidė ir užmušė vyrus, 
kurių niekuomet nebuvo ma
tės; vyrus, kurie niekuo jam 
nenusikalto; ir netrukus viens 
tų vyrų užmušė jį pati... Ant 
jo mirtis paliko antspaudą vei
do to nežinomo žmogaus, kada 
jis dūrė jo kunan, ir kuomet 
jis atsibudo, jis matė du veidus, 
to žmogaus ir to, vaikučio, ma
lonaus ir nepavojingo, lygiai 
kaip jo paties sūnelio, kuriam 
jisai norėjo kurti gražesnį gyve 
nimą. Jis mirė be jokio balso, 
bet dabar, kada vaikas atsirė
mė ant jo krutinės, kad pasta
tytų vainiką vietoje, jis atsibu
do aimanuodamas.

Vaikas padėjęs visus jam pa
skirtus vainikus, linksmai nu
bėgo, žolių apaugusiu takeliu, 
prie savo motinos.

Menkutis, nesveikas ir išblyš
kęs vaikutis stovėjo prie kito 
kapo. Jis buvo vos aštuonių 
metų amžiaus. Jo vyresnioji se
sutė, tik devynių metų, jau bu
žo sanatorijoj...

Nors jo motina buvo papras
ta ir ne tiek daug mokyta, kaip 
kitos, ir tėvas sergantis ir be
darbis, bet visgi jis buvo pa
rinktas. taip kaip ir kiti vaiku
čiai, papuošti kapus. Jo be šyp
senos veide akutės žibėjo. Pir
mą kartą savo gyvenime jis tu
rėjo atsakomingą pareigą.

Jis paguldė vainiką ant kapo,
— ant gražaus kapo, su dideliu, 
brangiu paminklu, ir su užrašu 
‘Kapitonas Petras Medelis”. Jie 
nenorėjo imti paprastą, biedn/ 
kapą, kada jis galėjo pasirink
ti gražų.

Po to puikaus paminklo gu
lėjo vyras, kuris, kaip ir tas 
vaikas, neturėjo gimti. Jisai tą 
žinojo, ir norėjo mirti. Ilgą lai
ką jis gulėjo ligoninėje, kanki
nosi, bet viskas tas buvo jam 
takiu, nes jis mirė, jis pabėgo 
nuo savo protėvių likimo. Ra
miai jis ilsėjosi. Kuomet šva
rių, jaunų vaikučių rankutės 
palytėjo jo kapą, jis neatsibu- 
do, taip kaip atsibudo jo drau
gai, kurie nenorėjo mirti.

Bet šiandien jis sujudo, šian
dien jo širdis ir vėl kentėjo. 
/‘Ateik — ateik — ateik”, jis 
gailestingai šaukė tam šlubuo
jančiam vaikui. “Ateik — at- 
2ik”, jis šaul& atip sangailin- 
gai, kad strazdelis, kuris pra-

• dėjo dainuoti medelyje viršuje 
jo kapo, sustojo pasiklausyti. 
Bet vaikas negirdėjo.

Žmonės rinkosi anam kapi
nių gale, kur ėjo apeigos. Ir 
jis nubėgo ten. ši buvo jam 
svarbi diena. Jis negali nieko 
praleisti nepastebėjęs.

Sveikas/tvirtas draugas pa
šaukė jį. “Busiu tenais tuoj i—

i turiu dar surasti kapą vienam rėjo aplink, bijodamas, 
vainikui”, — atsakė jis. įl /

Žiūrinėjo aplink dėl praeitų Bet niekas nepastebėjo.

Rašytojai G. Petkevičaitei-Bitei 78 metai amžiaus
Nedaug teturime senosios musų kartos kultūrinin

kų ir veikėjų. Viena jų — rašytoja G. Petkeyičaitė-Bitė 
šiuo metu sulaukė 78 metų. Ji dabar gyvena Panevėžyj 
ir vis dar teberašo savo atsiminimus.

Gerbiamoji rašytoja yra ir šio Moterų Skyriaus 
bendradarbė, ir mes sveikiname ją šia 78 metų sukak
ties proga linkėdamos, kad ji butų sveika ir dar ilgus 
metus šviestų musų lietuvaites. —N.
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Lietuviška rugia 
piute

Šnara varpos, skamba dainos, 
Žvanga dalgiai pamažu, 
Linksta, svyra vosilkėlės 
Tarp banguojančių rugių.

Griebėjėlė, skaistaveidė, 
Linksi pradalgiu smagiai, 
Juokas, akys — rugiagėlės, 

.. Kaip aguonos jos veidai.
Sunkiai varpos sudejuoja 
Ir sugriuva po dalgiu. 
Skaistaveidė griebėjėlė 
Suriša daug pėdų.

O kirtėjai viens po kito 
Plačiai žengia pamažu.
Ligi saulei nusileidus, 
Priguldys daugel pėdų.

Aldona Liutkevičiutė.
Mariampolės Mergaičių Gimn.

Rašo L. NARMONTAITfi

TAIKA
busKapų puošimo šventė 

švenčiama visose Suvienytose 
Valstijose sekančią savaitę, ge
gužės 30 dieną. Besiartinimas 
šios šventės turėtų paakstinti 
musų atsiminimus apie karo 
nelaimes, jo žiaurumą ir ne-

I Gabrielė Petkevičaitė
i . • • ■ i

Iš Musų Vargų Ir Kovų (1898 1927)
(Tęsinys) į

To prokuroro pavardės tikrai 
nebeatsimenu: rodos, Karnovič, 
rodos, kokia kita. Antrą kar
tą atvažiavęs manęs tardyti 
pasakė:

— Aš jokios kitos bylos ne
žinau — važiuoju dėl tamstos 
Vienos. Jei tektų ir pas kitus 
būti, tai nebent pavaduojant 
draugą.

Ir tikrai, pas daugumą kitų 
važinėjo antras prokuroras. 
Nedrįsau tada paklausti, tiesa, 
ir ne tam buvo 
kius klausimus 
man vis mušėsi 
be ne jis pats
tardyti? be nepadarė jis tat

laikas, kad to- 
davinėčiau, tik 
galvoj mintis: 
pasisiūlė mane

kitus savo draugus kijevįčius 
dengdamas? Juk pat “Varpo” 
atsiradimo laikais arba kiek vė
lėliau buvo Kijevo studentų 
tarpe susidariusi lietuvių gru
pė, kuri steigėsi savą knygy
nėlį. Mano pusbrolis, medikas 
Stasys Jakubauskas (paskum 
apsvaigęs), vežiodavo tam sa
vo būreliui knygas, kurias aš 
jiems pirkinėjau. Tos studen
tų lietuvių draugijėlės įkūrėjas 
yra buvęs musų šalies pilietis, 
stačiatikis, be ne Gasilkus pa
varde. Pinigų jie siuntinėjo 
man nemaža; iš to spėju, jog 
draugijėlė turėjo būti didoka. 
Gal ir tas prokuroras buvo tos 
draugijėlės narys, o gal tik jo

geri draugai, pažįstami ir bai
mė jį ėmė, kad aš jų neįklam
pinčiau ? Į tuos visus klausi 
mus, kaip tada, taip ir dabar, 
galiu viena atsakyti: Nežinau. 
Tik aiškiai jutau, ypač kvotos 
laiku, kad prokuroras buvo 
tvirtąi pasiryžęs mane gelbėti. 
Gyvam ar mirusiam tesie jam 
čia ištartas už tai didelio dė
kingumo žodis.

“Genys margas, gyvenimas 
dar margesnįs”, — tos musų 
žmonių gilios pastabos niekas 
gal taip nepatvirtina, kaip ma
no gyvenimas. Iš nežinomų, ne
matytų, negirdėtų žmonių ten
ka nesyk; visai netikėtai be 
galo daug gera patirti... O iš 
kitų, — artimesnių ir visai ar
timų — kiek kartų susilaukiau 
skaudžiausių smūgių, pataiky
tų nei j galvą ir nei į rankas 
arba kojas, nes galvoti dar 
įstengiu ir darbuotis... bet tie
siog į širdį....

Praūžus kratos vargams,
kaip paprastai atsitinka po 
kiekvieno išgąsčio, susirinko
musų visa šeimynėlė pasidaly
ti pergyventais 
vežiko patyriau 
sukrovęs mano 
pilamąjį maišą,
tą maišą sau ant kupros, buvo 
jau į miestelį betraukiąs.

(Bus daugiau)

Kiekviena motina tuojau tu
rėtų koncentruoti savo jėgas 
tam, kad galėtų savo vaikams 
tinkamai išdėstyti taikos vertę. 
Jeigu kiekviena motina įkvėp
tų jos vaikų širdyse tą bran
gią ir išganingą meilę pasaulio 
taikos ir mokytų jos visa šir
dimi bjaurėtis karo, tai mano
ma, kad butų galima karo iš
vengti ir jį gal išnaikinti.

Bet ne tik motinos kalba
mokymas apie kariavimo pra
žūtingumą ir vertingumą lai
kos atliks šitą motinos užduo
tį. Tas mokslas bus be vertės, 
jeigu ji vaiką pripratins nuo 
mažens vartoti ginklavimo 
įrankius ir leis jam žaisli su 
šautuvais, kardais ir jiems pa
našiais žaislais. Kiekviena mo
tina turėtų uždrausti giminėms

ir

retų tokius žaislus įsileisti į sa
vo butų.

Aną dieną eidama gatve gir
dėjau keturių metų vaiko šito
kią kalbą. Jis savo draugui ta
rė, kad palauktų, kol jis užeis 
į savo butą ir ais neš šautuvą. 
O paskui pridūrė: “Žnisime 
banditų žaislą ir šaudysime 
žmones ir policijantus”.

Įsitėmykite: tik keturių me
tų amžiaus vaikutis ir kaip jis 
išmano žaisti! Psichologiškai 
tas jam yra labai blogas daly
kas, o antra, papratimas taip 
žaisti įpratins vaiką vartoti 
ginklus ir skatins norą užau
gus išmėginti tikrą ginklą. Ta
da tik tereikia truputį nukryp
ti, kad vaikas liktų kriminalis
tas.

O šiandien, kai visame pa
saulyje grūmoja karas, kai mes 
Amerikoj dar kenčiame nuo to 
karo, kuris turėjo “baigti visus 
karus”, tai šiandien turime kuo 
aktingiau veikti prieš karą ir 
mokyti savo vaikus taip, kad 
jiems ir jų vaikams butų gali
ma gyventi taikoje ir ramybė
je.

Pradėkime laike šios atmini
mo dienos, puošdami kareivių 
kapus, skleisti ir skiepyti mu
sų vaikų širdyse teisingą ir tik
rą taikos meilę.

Maistas
Veda MORTA RUGIENĖ

įspūdžiais. Iš 
tada, kad jis, 
raštus į javų 

užsibruklinęs

metų vėliavos ir, pamatęs vie--kyje kapinių ceremonijos vis 
dar ėjo tolyn. Malonus vėjalis 
atnešė kai kuriuos sakinius 
jo ausis “...viršuje musų skais
čios žemės... paskutinis atlygi
nimas tikro pasišventimo... su 
nevengiamu herojizmu...” 

Ceremonijos pasibaigė. Nusi
sukę nuo kapų, ant kurių padė
jo vainikus, vaikučiai ėjo prie 
vartų. Paskutinis Fordas nuva
žiavo.

Mirę kareiviai vėl užsidengė 
tuo palaimintų juodumu už
miršties. Niekas kitas per vi
sus metus negali pasiekti jų ir 
nutraukti tą apsaugos rūbą. 
Kad tiktai prie jų neitų maži 
vaikai su skaisčiomis akutėmis, 
skaisčiais, teisingais veideliais 
ir meiliomis, nekaltomis, mažo
mis rankelėmis.

Naujos vėliavukės plevėsavo. 
Paskutinis debesys dulkių iš-r 
siskirstė tolumoj. Kapinėse vėl 
tyla. >

Kareiviai, kuriuos trumpą pustai, salierai, 
valandėlę atsiminė, dabar ir įcai, kalifiorai ir raudoni ko-

ną, greitai bėgo link jos. Bėg* 
damas paslydo ir puolė tiesiai 
ant kapo. '

Kareivis po juo irgi buvo 
sveikas, tvirtas. Jis mylėjo žais
li, mylėjo viską toje laisvės pil
noj gamtoj. Jis džiaugėsi galė
jęs paaukoti savo gyvastį dėl 
jo tėvynės vienybės, dėl žmo
nijos laisvės. Metai po metų jis 
niekuomet nelaužė savo tylos.

Bet dabar tas sutrenkimas 
vaiko kūno išbudino jį iš už
miršties. Jis neturėjo laiko pri
sirengti. Kuomet jo akys atsi
darė, jis žiurėjo į vaikučio aku
tes, aiškias, šviesias, bet nieko 
nežinančias. Jo akys nesuprator 
ką tasai kareivis žinojo, jautė. 
Kaip jis šaukė tada, jis šaukė 
dabar tą, ko vaikas nesuprato, 
bet kareivis žinojo. “Kraujas, 
kraujas” — jis šaukė negirdi
mai. v

Vaikutis) pakilo greitai ir žiu- 
kad 

bus bariamas už jo negrabumą.
Prie-

Paprasta priežastis veido ne
skaistumo yra trukumas tam 
tikrų reikalingų maisto elemen
tų, kurie maitina ir švarina 
kraują. Visokios bėdos dažnai 
seka šį neapsižiūrėjimą. Pa
prasti kasdieniniai valgiai su
teikia šiuos reikalingus daly
kus.

Pavyzdžiui, imkime tą pa
prastą svogūną. Jau šis mais
tas yra visiems prieinamas. Ji
sai turi daug sieros, kuri valo 
sistemą, česnakas yra dar dau
giau tuo atžvilgiu vertingas.

Jeigu valgote žalius svogū
nus, tai jų gerumas dar dides
nis. Siera ir - geležis yra du 
svarbus maisto produktai dėl 
kraujo. Sekantys dalykai irgi 
patartina valgyti ir geriausia 
žalius, nevirtus. Svogūnai, ko- 

barščiai, ridi-

Strawberry Ice 
Box Cake

_1 svarą Nabisco (cookies)
3 /4 puoduko sviesto
1 puoduką cukraus (4 X powder- 

ed sugar).
2 kiaušinio trynius 

2 kiaušinio baltymus
1 Va puoduko sumuštos Smetonos 

(Va pint whipped cream).
Vž puoduko riešutų, supiaustytų 

(pecans).
1 kvorta žemuogių (strawber- 

ries).
Nabisco kėksukus sumalkite. Du 

trečdalius (2/3) sumaltų kieksiu- 
kų vartokite dėl apačios kėkso. 
Sviestą ir cukrų ištrinkite, kol 
šviesus pasidarys. Atskirkite kiau
šinius, trynius sumaišykite su svie- 
sto-cukraus mišiniu.’ Išplakite kiau
šinio baltymus, kol pasidarys stan
dus, labai lengvai įmaišykite į virš- 
minėtą mišinį. Dėkit į blėką, į ku
rią pirma dėjote sumaltus Nabis- 
cos. Ant viršaus pridėkite supiaus- 
tytus, rupiai, (pecans). Dabar tai 
pridėkite nutaisytas ir supiaustytas 
žemuoges. Jeigu mylite uogas, tai 
galite dėti daugiau kaip kvortą— 
nieko nekenks. Kai uogas pridedat, 
tai biskį suspauskite, kad visos 
dalys butų išvieno. Sumuškite 
“whipping cream”, kol pasidarys 
tiršta, uždėkite ant viršaus uogų. 
Ant viršaus Smetonos dėkite pali
kusią 1/3 sumaltų kekšelių. Įdėki
te į refrigeratorį arba šaldytuvą ir 
laikykite apie 12 valandų, arba per 
naktį. Šis receptas dėl 12 iki 14 
žmonių.

Dabar, kai žemuogių sezonas, 
tai bandykite šį naujos mados kek
są. Lengvas pagaminti, nereikia 
nieko virti nė kepti.

— Josephine Miller.

R

4153

Braškių (Žemuogių) 
Uogiena (Konfitūrai)

Dėl vienos kvortos uogų vartoki
te 3 puodukus cukraus. Dėkit vieną 
eilę uogų ant dugno indo, kurį 
vartosite dėl virimo, ir tą eilę su
trinkite, kol pradės virtų Po to 
dėkite kitas uogas, kol atvirs, ir tik 
tuomet dėkite cukrų. Virti reikia 
'’kubiai, kol sr^irštės, nuolat mai
šant, kad išvengtų svilimo. Juo 
greitesniu tempu virs, juo spalva 
bus gražesnė ir geresnis skonis. 
Niekuomet ne virkite ilgiau kaip 
20 minučių.Nugpaibykite putas ir 
išpilkite, tuojau į karštas, sterili
zuotas stiklines arba bonkas. Kai 
atvės, ant viršaus užpilkite ištir
pyto parafino ir uždarykite. Visuo
met vartokite sveikas uogas. Ge
riau, kad nevisai prinokusias, nes 
turi daugiau pektino, kuris tiršti
na. Niekuomet nevirkite daugiau 
kaip 2 ar 3 kvortas susyk. Svar
bu yra, kad butų stiklinės arba 
bonkos ir viršeliai 'gerai išmazgoti 
ir išvirinti.

4153 — Išeiginė suknelė—sukirp
tos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 
ir 48 colių per krutinę.

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, I1L

NAUJIENOS Pattern Dept. 
1739 S. Halsted Si, Chicago, HL

Čia Jdedu 15 centų ir prašau 
atsiųsti man pavyzd} No______

Mferos .. .......per kratine

(Vardas Ir pavarte) r

.(Adresas).

(Miestas ir valstija)
vėl liko užmiršti

. ■

pustai.me-
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VAKAR
CHICAGOJ

Atsi-

eikvojęs valdžios pini-
burelis rengiasi

programe 
ir du kai

Kas Negavote Tikietų, 
šaukite į Kapinių Raštinę

d. išvažiuoja 
laivu “Grips-

DAUG CHICAGIECIU RENGIASI APLAN 
RYTI LIETUVĄ

Pirma Grupė Išplauks Gegužės 31
Nors Amerikos laikraščiai 

platina visokias žinias apie 
Europos karą, ir daugelis, ku
rie buvo pasirengę šiais me
tais atlankyti Lietuvą, susilai
kė, bet visgi 
išvažiuoti.

Palaidojo 
Edwarda Maskell

NAUJIENOS, Chlcftgo, UI

Reikale Lietuvių 
Tautiškų Kapinių 
Apvaikščiojimo

Gegužes 31 
švedų Linija, 
holm”:

Kazimieras Tablockaite 
Stepanija Krakauskienė 
Vincent Orlauskas 
Ant, Skuja
Kazimiears Kisielius ir 
Salomėja Kisielius 
Laivu “Manhattan”: 
Steponas Kanapė
Birželio 3, laivu “Europa

Tragingai Žuvo Automobilio 
Nelaimėj

Vakar po pietų Lietuvių 
Tautiškose kapinėse buvo pa
laidotas 23 metų jaunuolis Ed
vardas Maskel-Maskoliunas.

A n na Rūkas ir
Mari joną Lazaro [f
Birželio 7 d. laivu “Queen

Mary” išvažiuoja
Margaret Janeloni& 
Mrs. Stella Miller ir 
Tarnas Miller
Liepos 1 d. laivu “Grips* 

holm” išvažiuoja
Adele Šagalas, o
Liepos 2 d. laivu “Berlin” 

išvažiuoja
Kazimieras Vaivada.

nepaprastai

kaimynų. Gyveno 
adresu 6952 Wolf-

ACME-NAUJIENU Teleph.ito
Jungtinių Valstijų submarinas “Seal”. Lyginai taip pat atrodė ir pasken

dęs “Sąuahis” sYibmarinas su 62 žmonėmis. Kiek iš tų žmonių pasiseks išgelbėti, 
tai didelis klausimas.

Gegužės 30 vėl turėsime iš
kilmingą apvaikščiojimą Lie
tuvių Tautiškose Kapinėse- Tai 
jau bus, rodos, 28-tas metinis 
apvaikščiojimas. Rengimo ko
misija, pagal tarimus lotų sa
vininkų ir draugijų atstovų 
susirinkimo, -jau išsiuntinėjo 
visiems lotų savininkams po 
penkis tikietus. Jei kurie sa
vininkai dar negavote, kreip
kitės prie kapinių užvaizdus, 
jo ofise gausite tikietus, nes 
komisija visus likusius tikietus 
ten perdavė.

Apvaikščiojimo 
dalyvaus du chorai 
bėtojai.

Dainuos LKM
Naujos Gadynės choras.

Kalbės Dr. P. Grigaitis ir V. 
Andrulis, tai yra “Naujienų” 
ir “Vilnies” redaktoriai.

Po apvaikščiojimo bus pik
nikas dideliam Birutės darže.

Choras ir

paliko tėvą Anta- 
moti-

Naujienų laivakorčių 
Skyrius

Planuoja Naujus
Mokesčius Bedar-
bių Šelpimui

Pa-Aptaksuos Cigaretus Arba 
kels Gėrimų Taksus

Iš Springfieldo ateina žinios, 
kad netolimoj ateityj Chicagos 
gyventojai, o gal ir visi Illinois 
gyventojai, gali susilaukti nau
jų mokesčių.

Po atkartotinų bedarbių šel
pimo fondų krizių Chicagoj, 
miesto valdyba pareiškė valsti
jai, kad turi gauti iš valstijos 
iždo apie $4,000,000 kas mėne
sį bedarbių šelpimui, kitaip jie 
turus badauti.

Velionis mirė traginga ir 
netikėta mirtim gegužės 21 d., 
automobilio nelaimėj. Į auto
mobilį, kuriame jis su draugu 
sėdėjo ir laukė žalios šviesos 
prie Belmont ir Narragansett, 
įvažiavo kitas,
greitai važiuojantis automobi
lis. ir užvertė juos ant telefo
no stulpo.

Laidotuvėse dalyvavo keli 
šimtai žmonių, jo tėvai, sese
rys, tolimesni draugai ir bū
riai draugų. Edvardas buvo 
labai populiarus tarp savo jau
nų ir senų 
su šeimvna 
ram street.

Edvardas
ną Maskell-Maskoliuną, 
ną Petrę, ir dvi seseris, Lil- 
lian Kraak, ir Helen, taipgi 
pirmosios vyrą, p. Kraak.

Laidotuvės prasidėjo iš kop
lyčios Ringą, adresu 6833 Ful- 
lerton avė., kur velionis buvo 
pašarvotas kartu su savo 
draugu, William Dooling, ku
ris taipgi buvo užmuštas toj 
pačioj nelaimėj. Dooling buvo 
palaidotas Princeton, III. Jis 
taipgi buvo 23 metų amžiaus.

Netikėtą ir labai skaudžią 
tragediją pergyvenantiems pp. 
Maskell šeimynai reiškiam gi-

Noel, Bankas Moka 
Dividendus

aiškina guber- 
kels daugiau 
mėnesį, iš da- 

jokiu budu

• Federalė “grand džiute” 
Chicagoj patraukė atsakomy
bėn WPA formaną Edivard T. 
Ruff, nuo 1335 Touhy Avenue, 
Jisai 
gus.

Valstija, kaip 
natorius Horner 
$3 milionų kas 
bortinių įplaukų, 
negali duoti.

Tad, dabar, legislaturos na
riai ir pradėjo galvoti apie nau
jus mokesčius, kad tą ekstra 
milioną dolerių Chicagos bedar
biams sukelti. Vieni siūlo uždė
ti valstijomis mokesčius ant ei* 
garėtų. Kiti siūlo pakelti degti
nės ir alaus mokesčius, o dar 
kiti siūlo pakelti kai kurias rū
šis real-estate mokesčių.

Valstijos auditorius Barrett 
skelbia, kad Noel State Bankas, 
veikęs Northsidėj prieš užsida
rymą 1932 metais, išmokės de* 
pozitoriams 5% dividendą. Tai 
bus ketvirtas dividendas po už
sidarymo. Depozitorių bankas 
turėjo 16,000.

5% dividendas sudaro $176,- 
183.

Neturi Pinigų 
Gatvių Valymui

Naujlenų-Acme Telephoto
James Erwin Campbell iš 

Owensboro, Ky., kuris Dies 
komitetui liudijo apie są
mokslą nuversti Amerikos 
valdžią.

Chicagos gatvių valytojai 
dirbs tik keturias dienas savai
tėj. Paprastai jie dirba po pen
kias dienas, bet miestui pritru
ko pinigų. Vakar miesto tary
bos finansų komisija ir meras 
Kelly turėjo konferenciją “su- 
eškojimui” pinigų, bet ji neda-

Dvi Seserys Laimė 
jo $70,200

Dvi Chicagos seserys vakar 
aimėjo $70,200 Anglijos Ep 
om Downs arklių lenktynių 

’oterijoj. Jos yra Willa 
y Morley, nuo 629 
Place.

Apie 20 kitų Illinois
sagos gyventojų laimėjo 
$1,857.

Nuo gegužės 1 d. Klai
pėdoje tik markės

^ZWX:

NAUJlENŲ-ACME Telephoto
J. V. laivukas “Wandank” ir “Sculpin” submarinas toje vietoje, kur nu

skendo “Sąualus” submarinas. O nuskendo jis netoli Portsmouth, N- H.

ir Emi- 
Deming

s

ir Čiu
po

O

maUJIENŲ-AOME Telephoto
ST. LOUIS, MO. — Dr. Temple , (po kairei) ir Dr. Lawrence W. Smith, de

monstruoja daktarų konvencijoje būdą vėžiui gydyti. Tas būdas susiveda prie 
užšaldymo žmogaus kūno temperatūros iki 90 laipsnių.

li

:$x

Ruoškitės visi prie gegužės 
30. Šis apvaikščiojimas visuo
met sutraukia daugiausia lie
tuvių nevien Chicagos, bet ir 
gan tolimos apielinkės.

Šiemet rengėjai pasiruošę 
geriausia visus priimti.

' —R. Toleikienė

Siūlo Stambias 
Bausmės Nariams 
Už Nelankymą —

Už Nelankymą Savo Klubo 
Parengimų

Garfieldo Parko Lietuvių Vy
rų ir Moterų Pašelpinis klubas 
buvo surengęs pavasarinį balių 
gegužės 6 d., Cicero Liuosybes 
svetainėje. Baliaus rengėjai ban
dė sutvarkyti viską kuogeriau- 
sia. Užkandžių ir gėrimų buvo 
labai daug. Orkestras, po vado
vybe Balako grojo labai gerai 
ir linksmai.

Komisija labai stengėsi pa 
garsinti balių ir esam dėkingi 
“Naujienoms” ir kitiems laik
raščiams, ir Budrikui už pagal
bą su pagarsinimais.

Nariams buvo pasiųstos atvi
rutės ir prašymai dalyvauti ba
liuj, bet iš klubo narių suvis 
mažai kas buvo, neatbojo, kad 
ir buvo žadama bjausti už ne
buvimą. Vienok svečių dalyva
vo nemažai ir visi linksmino
si iki antrai vai. nakties.

Susirinkimas
Gegužės 14 d. Kliubas toj 

čioj svetainėj turėjo susirinki
mą. Dvi naujos narės Paugai- 
tės įsirašė į klubą.

Atėjus ligonių lankytojų ra
portams, pasirodė, kad nei vie
nas lankytojas neatsilankė su
sirinkime išduoti raportą. Na
riai pareikalavo, kad visi 3 bu- 
[ų nubausti. Pirmininkas švel
niai nubaudė, tiktai po 25 c.

Baliaus komisija negalėjo iš
duoti raportą, nes daug narių 

bet 
iš- 
36 
tai

pa-

sąskaitą.
pikniką birže-
darže. Rengia

G. Medalins-

paėmė tikietus išparduoti, 
jų dar negrąžino. Pakol kas 
aidų yra $106, o pelno liko 

dol. Kai surinksim tikietus, 
matysim galingą 

Klubas rengia 
Jo 4 d., Spaičio 
pats pirmininkas
<as ir buvęs vice-pirmininkas J. 
Garadauskas. Matysim kaip kin
io nariai dalyvaus. Reikėtų pa
siūlyti po $1.00 bausmę. Juk vi
ii nariai turėtų dalyvauti savo 
klubo piknike. Jos. Woski

KAUNAS. — Vokietijos ko
misaras Klaipėdos kraštui įjun
gti į Reichą Klaipėdos krašto 
gyventojus paragino greičiau 
litus keisti į markes. Galuti
nis terminas litams į markes 
pakeisti — balandžio 30 d. 

f

Pradėjo rengti 
maudyklę

' K

Prekiaukite Pas Tuos, Kone Garsinasi “Naujienose”

0 0 0

• Garnys aplankė Brook- 
fieldo žvėryną ir “šimpanzy” 
veislės beždžionei Sally pali
ko penkių svarų šimpanziuką.

0 0 0

• Kriminalis teisėjas Harti- 
gan nuteisė 26 metų chicagie- 
tį Frank Mason kalėti metus 
laiko Brideivellyj už pavogi
mą sidabro iš vienos didmies
čio krautuvės.

0 0 0

• Du ginkluoti piktadariai 
.atėmė $220 nuo 16 metų 
gailės Bonita 
Blue 
savo

Zimich, 
Island Avenue. Ji 
motinos krautuvėj. 

0 0 0 

Thatcher miškuose

mer-
2250

buvo

prie 
River Foresl buvo atrastas kū
nas pasikorusio, apie 60 me
tų žmogaus. Vardas nežinomas.

0 0 0

Tarp įgulos narių prie Ports- 
mouth N. II., nuskendusio sub- 
marino yra vienas chicagietis, 
leitenantas John C. Nichols, 
kurio tėvai gyvena adresu 
6705 Stewart Avenue.

• Prie Monticello ir Chica- 
go gatvių užsimušė motorcik- 
listas Joseph Truetz, nuo 
1852 Mohaivk Avenue. Jisai 
įvažiavo į neatšviestą darbinį 
gatvekarį.

0 0 0

• Shaksepeare Avenue poli
cija vakar pasidavė chicagie
tis Clarence Rinkei, nuo 935 
Concord place. Jisai prisipaži
no, kad gegužės 17 d., su treku 
suvažinėjo prie Kimball ir 
North. Suvažinėtasai, 21 metų 
chicagietis John O’Bricn, gu
li apskričio ligoninėj.

0 0 0

• Kelioliką dienų atgal sa
vo namuose parpuolė ir sun
kiai susižeidė gf metų senelė 
E Ha King, 2653 N. Spaulding 
Avenue. Vakar ji pasimirė-

Cemento Vartai 
Užgriuvo Berniuką

Sulaužė Koją ir Strenkaulį
Didžiuliai cementiniai vartai 

prie Peoples Gas dirbtuvės, ad
resu 31 st ir Bcnson Street, už
griuvo ir sunkiai sužeidė 14 
metų berniuką, Arthur Martin, 
nuo 3134 South Racine avenue.

Jam sulaužė kairiąją koją ir 
strenkaulį. Daktarai apskričio 
ligoninėj sako, kad koją reikės 
nupjauti.

Kili du berniukai, buvę su 
Martinu prie vartų išliko svei
ki. Jie ten žaidė.

ALYTUS. — Naujoji maudy
klė bus įrengta prie sugriuvu
sio tilto. Maudyklės įrengimai 
jau pradėti ir maudymosi se
zonui bus baigti.

t ACM E-NAUJIENŲ Koloj

WASHINGTON, D. C. — 
Lady Liindsay, AngKjos 
ambasadoriaus žmona, kuri 
išsiuntinėjo pakvi e t i m u s 
aukštiems Amerikos parei
gūnams, kad dalyvautų poi 
kylyje Anglijos karaliui pa
gerbti.



Ketvirtai, gegužes 26, 1SŽ9

KARTAIS NE VISI ATEIVIAI GALI 
PALIKTI PILIEČIAIS

Dabar Paukšteliai 
Jai “Solo” Čiulbia

NAŲ JlEN.OS^ Chžcago, UI.
\ ■' • -............. • •

Įvairus Keblumai Apsunkina Popierų 
Išėmimą

A. a. Mariją Jurgelionienę 
Prisiminus

likti šios demokratijos pilie
čiais.

Kyla klausimas, kuris iš šių 
dviejų pavyzdžių yra geresnis 
šalies pilietis?
Reikia Sutrumpln

Procedūrą
Aš per daugelį

šalies pilietis.
žmogus gali sa
ką reiškia' geras

PiliętybCs

Vienas iš svarbiausių Ame
rikos demokratijos principų 
yra, kad svetimšalis gali lik
ti Amerikos piliečiu. Bet pa 
likus šalies piliečiu ir pareiš
kus ištikimybę šiai šaliai dar 
nereiškia, kad jis bus geras 
(ar negeras)

Kiekvienas 
vaip suprasti 
šalies pilietis.

Atvažiavęs j šią šalį svetim
šalis galėjo siektis mokslo ar 
profesijos, bet pasiliko papras
tas darbo žmogus. Jam palik
ti Amerikos piliečiu yra gana 
sunku dėlei stokos mokslo, kal
bos ir kitų reikalavimų. Bet 
atvažiavęs į šią šalį ir susi
taupęs pinigų, jis nusipirko 
šmotelį žemės, pasistatė ant jo 
namuką. Nuo tos dienos jis 
moka valdiškas duokles ar tak
sus palaikymui • valdiško apa
rato. Musų supratimu, toks 
žmogus turėtų būti geras Ame
rikos pilietis. Ar imigracijos 
įstatomai vadina jį geru žmo
gumi?

Didžiuliai laikraščiai tankiai 
šaukia, kad jie nesą geri Ame
rikos piliečiai, kad buk 5,000,- 
000 svetimšalių šioje šalyje 
nesą piliečiai, o dalis jų buk 
nelegaliai įvažiavę.

Iš Vokietijos ar kurios ki
tos šalies atvažiavęs fašistas 
ar Hitlerio agentas gali grei
tai prisirengti prie pilietybės 
kvotimų, nes jie paprastai yra 
baigę augštesnes mokyklas ir 
jiems nėra jokios sunkenybės

solo “šoks”
vieno-Kito, gau-

pi

na.

Pradedant pirmadieniu
BORIS ČIRKOV

‘Naujuos Horizonuos’
Muzika Dmitri Shostakovich

66 E. Van Burep St. arti Wabash 
25c iki 1 v. pp. išskiriant šeštad. 

ir šventes

UŽEIKIT PAS
PETE YOUNG

— narys — 
271 AM. LEGION POST 

CHICAGOS LIET. DRAUGIJOS 
Schlitz Alus

82nd ir KEAN AVENUE 
(prieš Tautiškų kapinių vartus) 

WILLOW SPRINGS, ILL.

etų be pa
liovos stengiausi nepiliečiams 
padėti likti piliečiais. Kartu 
aš tvirtinau, kad kongresas at
liktų tikrai gerą darbą, jei pra
leistų įstatymą, atvažiavusiems 
prieš 25 metus sutrumpintų pi
lietybės procedūrą ir prašalin
tų visus keblumus pilietybės 
gavimui.

Pavyzdys 
štai kokių keblumų su 

lietybės gavimu pasitaiko:
Svetimšalis įvažiavo 1907

Jaunas, sveikas, pilnas entu
ziazmo vyrukas. Bet prie įva
žiavimo vartų imigracijos sar
gas paklausė jo: “kaip tavo 
pavardė?” Vyrukas pasakė sa
vo pavardę.

Sargas toliau klausia: “su- 
spelink man ją”. Ateivis nesu
prasdamas kalbos' ir nemokė
damas ‘spclinti’, suspelino ne 
taip kaip turėjo būti. Kada 
bandė išsiimti pilietybės £o- 
pieras, tai dėl to jis turėjo tiek 
bėdos ir iškaščių, kad jis tu
rėjo atsižadėti likti piliečiu.

Mano praktikoj tokių žmo
nių labai daug pasitaikė, o to
dėl daug lietuvių nėra pilie
čiais. Su naujų įstatymų pa
galba, tokių keblumų butų ga
lima išvengti.

Kada musų vaikai užauga 
ir bando užsiimti politika, jie 
susiduria su įvairiais nemalo- 
numąįs.^ • Sūnus > in, vdukte yra< 
užsiregistravę ir eina balsuoti 
už jiems 
tėvas ir 
gistravę, 
litikicriai 
“kodėl jūsų tėvai neužsiregis
travo?” Vaikai nežino ką pa
aiškinti. Jie žino, kad jų tė
vai buvo ir yra sąžiningi žmo
nės, bet jie yra nusikaltę tuo, 
kad nėra Amerikos piliečiai.

Kartais dėl to tarp vaikų 
tėvų kyla nesusipratimai 
vaidai.

: Pasaulinio karo metais, a,a. 
rašytojai Julei žemaitei gyve
nant Chicagoj, buvo rengiamas 
vakaras jos pagerbimui.

Ant plakatų, tarpe kitų da
lyvių programe, buvo paminė
ta, kad p-lė Aldona Narmon- 
taitė “Šoks solo”.

Man, kaip muzikantui, tas 
buvo tikrai keista, nes buvau 
pripratęs, kad tik muzikantai 
solo grojo, dainininkai dainuo
ja solo, o čia

Pasiteirauju
nu atsakymą, kad iš didelio 
mokslo parašo nė šį, nė tą”. 
Paklausiau p. Jokūbo Briedžio, 
(tuomet dirbusio prie “Naujie-. 
nų”). Jis, nusišypsojęs, sako, 
na, važiuosim ir pažiūrėsim 
kaip šoks “solo”.

Pasitinku Žemaitę ir Jurge
lionienę (jos laukė gatvekario). 
Klausiu žemaitės “kodėl pla
kate įrašyta “šoks solo”, Bet 
Jurgelionienė man sako, taip, 
taip tamsta solo reiškia vienas. 
Ir čia pasisakė neturėjusi laiko, 
tik ant greitųjų plakatą susta
čiusi ir t.t. Mat, a.a. Žemaitė 
pas Jurgelionius gyveno ir Jur- 
gelionienč žemaitei gelbėdama 
rašė tą plakatą.

Tiesa, minėtam vakare, ku
ris įvyko Meldažio svet., p-lė 
Al. Narmontaitė gražiai pašo
ko. Ir “Naujienose” buvo pa-r 
rašyta, kad ji gražiai šoko kla
siškus šokius, bet apie “solo” 
neminėta. Bet kada 1927 me
tais 
savo 
tiką, 
lėkė 
Lalio
nui vienas.

A.a,( Jurgelionienė^ kad ir ant 
: “greitųjų,”*, bęį jinojųą,. ką .ra
šanti. Deja neprisiėjo jos at 
siprašyti. Dabar ji vienui vie
na.... ,

Lai jums a,a. Marijona pauk 
šteliai ant jūsų kapo sučiulbės 
solo, o mes jus gerai ir tik 
gerai ne kartą minėsim.

Juozas L. Grušas.

tinkamą partiją. Bet 
motina nėra užsire- 

ir negali balsuoti. Po- 
ir prikaišioja jiems:

«**

veidai.
Ot, tai

Diena Iš Dienos’
I

Nelauktos 
Sutiktuvės.

Geg, 6 d„ man parvykus iš 
New Yorko j Čhicagą, stoty 
mane sutiko grupė jonistų ir 
ų lydimas vykau namo. Ati

darius buto duris —- tamsu, 
jet akies mirksniu šviesa žibt, 
žlbt, užsižiebė ir mane sutiko 
nalonlai šypso j antį
“Surprise, surprise0,.,
čia, mano mylimi svečiai — 
nelauktai, netikėtai —- sakau 
aš, štai ir musų sulauktasis —- 
sveikiname sušuko svečiai, 

u ■ . /
šį šaunų Ir netikėtą pokilj 

suruošė ir stambiomis aukomis 
prisidėjo šie asmenys: Juozas 
Kiauda, Walter Boskus, Juozas 
Strikaitis, Petronėlė Pratapas. 
Dr. T, H. Witanowskj, Ona 
Dovgin, Jonas Poniuška, J. 
Petrauskas, Marie Endziulis, 
Vincas Stulpinas, Justina Ur- 
bik, Kun. Jonas V, Liūtas, Ma
rle Liūtas, Dr. Ona Dorin, Kun. 
Aleksandras G. Dorinąs, Jonas 
Miscikaitis, Alex Miller, UtilL 
ty Firma, Senas Petras, Lena 
Adams, Marijona Petrauskas, 
Vincas Adams, etc., etc.

. Už tą didelį trusą ir man 
suteiktą ypatingą malonumą, 
šiuo visiems ir visoms širdin
gai dėkoju. — (Sp.) ,

Steponas A. Geniotis, 
Arkivyskupas ir Primas 
Amerikos Katalikų Bažnyčios.

pulk. Charles- Lindbergh 
orlaiviu parskrido Atlan- 
laikraščiai rašė, kad jis 
“solo”. Pasižiūriu į A, 
žodyną, nagi, “solo” vie-

ir 
ir

“Red Tapė”

Kodėl kartais labai sunku 
palikti piliečiu? Todėl, kad pi- 
lietybės įstatymai reikalauja 
perdaug techniškumų. Politikie-

ar nežino, kad dėl 
“red tapė”, didelė 

žmonių negali pasi- 
šalies piliečiais, Nė 
jų nesirūpina pa t ir-

ANTANAS AUGAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gegužės 22 d., 1:50 vai. popiet 
1939 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Tauragės apskr., Tau
ragės valsč., Kuisių kaime.

Amerikoj išgyveno 42 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Julijoną, po tėvais Ma- 
liauskaitę, 2 sūnūs Antaną ir 
Bronislovą, dukterį Eleną, 
pusbrolį Antaną Nausėdą ir 
gimines. Lietuvoje—tėvą Pet
rą, 3 brolius: Vincą, Petrą ir 
Juozapą ir seserį Oną.

Kūnas pašarvotas koplyčioj 
1735 W. Wabansia Avė. Lai
dotuvės įvyks Penktadienį, 
Gegužės 26 d., 8:30 vai. ryto 
iš kopi, j dv. Mykolo parap. 
bažnyčią, kurioj atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv, Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano Augaičio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka,
Moteris, Hunai, Duktė ir kitos 

Giminės.
Laid. Dir. Lachawicz ir 

Sunai, Tel. CANAL 2515.

MOORE AND 
McELLIGOTT 

Įsteigta 1887 m. 
Monumentą, Mausoleums, Markers 
Musų kainos atsakančios. Pirm 

gu pirksi aplankyk mus. 
2752 VVest lllth Street 

Phone Beverly 7339.

ne-

M
 Gėlės Mylintiems 

Vestuvėms, Ban- 
kietams, La i d o- 
tuvėms, Papuoši- 

GĖLININKAS mams. j 

4180 Archer Avenue 
Phone LAFAYETTE 5800

i ai ■ A GėlesLOVE K SB.V V Dal1g
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So, Halsted Street
Tel. YARDS 7308

♦ •

Aukos Lietuvos 
Reikalams

I į, ii,,

Lietuvos Konsulatas Chica
goj e gavo ir šiuo skelbia seka
mas aukas:
CHICAGO, ILL.;
Klaipėdos pabėgėliams šelpti:

SLA 63 kuopa, per pirm. P. 
J, Kučinską   ............  $10.00

SLA 238 kuopa, per sekr. J. 
Povilaitį   ................   $13.00
Iš kuopos iždo aukota $10.00, 
jos-narių-suaukota po $1.00: 
J, Povilaitis, Pr, Puteikis, D. 
Dauskurdlenė,

Zarasiškių klubas, per R. 
Puslį ............    $10.00

Apsigynimo Fondui:
Dr, P. Atkočiūnas .... $25.00
P, S t Valančius surinko ir 

Konsulatui pridavė $12.00. Tą 
sumą sudėjo* po $2.00: S. Va
lančius, J. Mikšis, V.A.S., po 
'$1,00: J, Selickas, R. Ivanaus
kienė, J. Ivanauskas, J. Vaišvi
la, J. Kasteckas, A. Valančienė.
DETROIT, MICH,:

Povilas Molis ..............  $5.09
FITCHBURG, MASS.:

V. Bulauskas $6.00

CLASSIFIED ADS
SITUATION VVANTED 

Ieško Darbo
BUSINESS CHANCES

Biznio Progos
PAIĘŠKAU NAMŲ pataisymo ir 

užlaikymo darbo. Turiu 8 metų 
patyrimą. Vincas Rukštelis, Victory 
5080.

help vvanted—Žemale 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA PATYRUSI vei- 
tefka prie lunchiaus taverne. šau
kite Boulevard 8723.

REIKIA 2 patyrusių MOTERŲ 
skudurams skirstyti atmatų jarde. 
Nuolatinis darbas, gera alga. BER- 
GĘR BROS., 2248 West Lake St.

•TIKTAI PATYRUSI 
20-30. Virimas apačioj, 
bimo. Savas kambarys.

Forest 2314, Reverse

MERGINA 
nėra skai- 
Vana $10. 
charges.

PATYRUSI MERGINA NAMŲ 
ruošos darbui. Būti. Maža šeima. 
Geras mokestis. Savas kambarys.

Lakevievv 3977.

PARDAVIMUI SIUVĖJO ŠAPĄ, 
gerai einąs biznis, nebrangiai. Leis 
išmėginti. 4164% Drexel Blvd.

IKI ŠEŠTADIENIO turi būti par
duotą Cleaning and Dying krautu
vė. Priežastis—liga $100—paims— 
pilnai įrengta. 1909 So. Halsted St.

PARDAVIMUI TAVERNAS — 
puiki vieta, senai išdirbta — ne
brangiai. 6403 So. Kedzie Avė.

ROOMING HOU8E—23 kambariai 
—furnišiuoti. švarus budinkas, 1-2 
kambarių apartmentai aliejum Šil
domi—šaldytuvai. Geras namas ir 
pajamos. 100% pilnas. Priverstas 
parduoti, kad pakeisti klimatą. Pa
matykite, kad įvertinti. $5500.00 
reikalaujama. 635 W. Belden Avė.

PARDAVIMUI TAVERNAS, ge- 
rai einąs biznis geroj apylinkėj, 
nebrangiai. 2853 W, 63rd St.

VISO ............... $81.00
Visos aukos tuojau pakvituo

jamos ir į atitinkamus fondus 
pervedamos. Už visas aukas vi
siems aukotojams ir rinkėjams 
nuoširdžiai dėkoja,

Lietuvos Konsulatas
100 East Bellevue Place 
Chicago, Illinois.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia-

LIQUOR SALESMEN
Gera proga padarytį pinigų. 

Bond’s Liąuor Company reikalau
ja PATYRUSIŲ degtinės pardavė
jų. Geriausios sąlygos Chicagojė. 
Aukščiausi komišęnai—Expensai 
Bonus. Kreipkitės į

P-lę PIKELIUTĘ, 
3407 Archer Avenue 

10:00 iki 12:00 vai. ryto;
4:00 iki 5:00 vai. popiet.

ir

REIKALINGAS apysenis ŽMO
GUS prie namų darbo. Gyvenimas 
ir mokestis. 5725 So. Mason Avė. 
(55th ir Archer Avenue).

'j

LINGERIE AND DRESS SHOP 
pardavimui. G iru šildomas gyveni
mui butas, žema renda, paaukos.

Columbus 6798.

ARTI 63 ir WESTERN pilnai 
įrengtas tavernas—gerai einąs biz
nis. $2,500. Stewart 3601.

PARDAVIMUI. RUIMINGHOUZĖ 
arti North Sidės—48 kambarių. 
Kaina $1800—$1200 paims. Rendos 

$150.00. Wentworth 6222.

PARDAVIMUI GROSERNĖ. biz
nis išdirbtas. Parduosiu pigiai, 
nes turiu du biznius.

2462 West 45th Place.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui \

TIKRAM PIRKINIUI
ŽIŪRĖK. Tiktai $400 įmokėjus 

pirksi moderną 2 flatų plytinį, ga
ru šildomą, šalimi lotą, 2 karų ga
ražą, pilna kaina ................. $4,000

Moderną 12 apartmentų budinką, 
Šiaurvakarės vieta 6x4 ir 6x3 kam
barių apartmentai, garu šildymas, 
rendos $4200. Kaina dabar $13,000, 
tik 3 kartus renda, tiktai $4,000 į- 
mokėti.
FIRST STATE MORTGAGE CO. 

4752 Fullerton Avenue 
Spaulding 1500 

1527 Devon Avenue 
Briargate 3300

N. Clark St.

REIKIA PATYRUSIO prie ūkės 
žmogaus, amžiaus 30-45. Turi žinoti 
apie ūkės mašinas ir įrengimą.

6626 So. Talman Avenue
' Tel. Republic 1115SIDABRINES 

SUKAKTUVĖS
ROSELAND. — šeštadienio 

vakare, gegužes 20 d., Julės 
ir Petro Saduių namuose, įvyko 
šaunus baliukas, kuriame daly
vavo didelis turys artimų pp. 
Petro ir Uršulės Kučinskų 
draugų.

... Baliukas, arba kaip , mes pa
pratę vadinti (“surprals parly”, 
buvo surengtas labai skubotai, 
kad draugai ..Ručinskai nesuži
notų hpte tai iki atsilankys į 
Saduių namus. • Sumanyto j os 
ir rengėjos.^l^Sadulienė, Jie- 
va Ručinskienė ir kitos joms 
prigerėjusios/! rodos, pilnai sa
vo tikslo ; atsiekė.

Pp, Kučinskams atsilankius 
į P. Saduių namus ir išvydus 
tokį būrį svečių, kurie juos 
pasitiko sveikindami kaip “jau
nuosius”, jiems buvo tikrai sur-> 
prizas, . , .

Svečių atsilankė didelis bū
rys ir visi gražiai baliavojo, o 
rengėjos svečius puikiai pavai
šino.

Uršulė ir Petras Kučinskai 
yra žymus roseląndiečių tarpe 
veikėjai SLA 63 kuopoj, Lie
tuvių Laisvamanių Etinės Kul
tūros Draugijos Į kuopoj ir 
kitose draugijose. Kaip veikė
jai, yra nuoširdus žmones ir 
turi daugelį draugų. Jei baliu
kas butų buvęs rengtas kur 
svetainėj ir netaip skubiai, tai 
rengėjos butų špėjusios sukvie 
sti visus jų 'draugus. Bet da
bar tie, kurių nesuspėjo pa
kviesti, turės atleisti rengė 
joms.

Laike vakarienės toastmas- 
teris Juozas Grybas, pasakė 
gražią kalbą, prisimindamas 
apie U. ir P.į Kučinskų veiki
mą tarpe roseląndiečių per dau
gelį metų. Taipgi buvo pakvie
sta keletas iš svečių pakalbė
ti. Jie savo kalbose pp, Kučin
skams linkėjo* energingai dar
buotis ir sulaukti auksinio ju
biliejaus — 50; metų.

U. ir P. Kučinskai nuošird
žiai dėkojo draugams už taip 
gražų ir nuoširdų jiems su
rengtą baliuką.

Morning Star 
Klubas Rengia
Išvažiavimą :

PARTNERS VVANTED 
Reikia Partnerių

PĄIEŠKAU PUSININKO į tavern 
biznį. 6011 So. Halsted St.

Dearborn 1540.10Jeffersone Giriose
NORTHSlDE. — Sulaul 

vasario, po ilgų ir nuobodžių 
žieinori “atostogų”, visi stengia
si išvažiubiFluir ilors į girias, 
po lapuotu medžiu pakvėpuoti 
tyru oru, Todėl, štai, Morning 
Star Klubas ir rengia linksmą 
Išvažiavimą Jeffersono giriose, 
sekmadienį, gegužės 28 dieną.

Nėra reikalo aiškinti gražy
bes Jefferson girių, nes jas yra 
aplankę milionai žmonių ir jos 
šiaip pagarsėję tarpe lietuvių, 
todėl ten bus smagu susirinkti 
visiems Morning Star klubo 
draugams ir rėmėjams. Morn- 
ing Star klubas yra viena 
Nortbsidės seniausių organizaci
jų, kurios vardas yra užrašytas 
kiekvienam lietuvių pažangiam 
veikime. Tad reikia tikėli, kad 
ir šis klubo išvažiavimas bus 
sėkmingas ir smagus. Patartina 
visiems rengtis prie šios Morn
ing Star klubo sueigos, tik rei
kia įsidėmėt, kad tas viskas bus 
sekmadienį, gegužės 28 dieną, 
Jeffersono giriose, X. š.

pa-
FURMSHED ROOMS — TO BENT 
______ Gyvenimui Kambariai

RENDON KAMBARYS, šviesus, 
prie mažos šeimynos—vaikinui ar 
ąenotąi, porai. 5343 So. Sacramęnto 
Avenue. i'

AUTOS—TRUCKS FOR S Alfe 
Automobiliai ir Trokai Pardavimą’

DIDELIS BARGENAS
J/pll i; Lake Wis., R. 12, 60 mylių 
nuo' Chicagos, lotai arti maudynių 
po $50.00 ir augščinus, ant išmo
kėjimo. Ch. VVendell, R. 1, Berring- 
ton, III.

VARTOTI ' 
AUTOMOBILIAI

PLYMOUTH — SEDAN>> —COACH
H —SEDAN
M —SEDAN

—COACH
DODGE —SEDAN

H —SEDANM —SEDAN
H —SEDAN

FORD —COUPE
H —COACH
M , —SEDAN

—COACH>> —SEDANM • —COACH
GRAHAM — SEDAN

H —SEDAN
OLDSMOBILE — COACH
BUICK SEDAN

6 KAMBARIŲ BUNGALOW 2 
karų garažas, 6449 S. Francisco, 
kaina $6500. Terminai pagal išgalę. 
Gali renduoti. Tel. savininkui.

Hyde Park 3750.

ŠVARUS. KAMPAS arti 65th ir 
Albany — 6 kambariai—tile vana 
ir virtuvė—karštu vandeniu Šildo
mas plytinis bungalovv. Plytinis ga
ražas $10,000 arba mainys į dides
nių pajamų nuosavybę. Nenaudo
jama nuosavybe prie 65 ir Francis- 
co 30x125 pėdų. Tinka statymui — 
arti mokyklos. Bargenas $1500.

STEWART 3601.

PARSIDUODA PARKAS su stu- 
ba. Jei yra dangui rojus, tai tas 
ant žemės rojus. Kad ne pirksite 
vistiek atvažiuokite pamatyti—ant
rašas: 3250 W. 109th St. Savinin
kas 2126 So. Halsted St., Žukaus
kas.

1938 
1938 
1937 
1936 
1934 
1937 
1936 
1935 
1934 
1937 
1936 
1935 
1935 
1934 
1933 
1934 
1930 
1934 
1936

Turime apie 100 įvairių automo
bilių dėl pasirinkimo nuo $10.00 
iki $650.00. Taipgi turime ir naujų 
karų.

Central Auto Sales 
3207 SO. HALSTED STREET 

Klauskite Cąrl Wainora, 
Phone VICTORY 1717.

riai sako, kad III. valstijoj yra 
300,000 ateivių nepiliečiai, ir 
kaltina buk jie yra apsileidę 
ir nenori pasilikti Amerikos pi
liečiais, arba būt ištikimais 
Jungt, Valstijoms. Ne vienas 
jų užtyli 
vadinamo 
dalis tų 
likti šios 
vienas iš
ti, kad šie geri teisingi'žmo
nės yra apsunkinti pilietybės 
įstatymų, kad jiems sunku su
rasti įvažiavimo vietą, ’ metus, 
mėnesį ir dieną.

Sunkiai nepiliečiai yra spau< 
džiami ir sulaukę senatvės jie 
turės daug nukentėt. Gaila tų, 
kurie neturėjo progos išmokti 
rašyti ar skaityti, bet kurie 
yra mokyti, vienok nesirūpinu 
pasilikti piliečiais, daro didžiau
sią gėdą savo tautai. Nė viena 
šalis pasaulyje neužlaikytų ar
ba rūpintųsi nepiliečių reika
lais kaip Jungt. Valstijos 4ki 
vėliausių laikų ir gintų nepilie
čių gyvenimą ir jų reikalus.

Kongresas nežino musų rei
kalų ir nesirūpins, kad mes 
liktumėm piliečiais, bet kas ga
lim — ruoškimės prie piliety
bės. / •

Dėkime visas pastangas ir 
energiją likti Amerikos pilie
čiais, nežiūrint sunkenybių. 
Jeigu tie, kurie galim patekti 
piliečiais to nedarysim, tai at
sakomybė bus ant musų pa? 
čių pečių.

~~ Adv. Charles Kai.

6 KAMBARIŲ moderniškas bun- 
galow, karsto vandens šildymas — 
pigiai. 6128 So. Talman Avė. Re
public 2778.

Roselando Lietuvių 
Jaunimo Šokių 
Vakaras

ROSELAND, — “The'Fourlli 
Nighters”, Jaunimo draugiškas 
pasilinksminimo klubas iš Wa- 
shington Heights, šeštadienį, ge
gužės 27 d., K. of P. svetainėj, 
11037 Michigan Avė., turės šo
kių vakarą, Tai bus linksmas.

SUSIRINKIMAI
CHICAGOS SUVALKIEČIŲ DR- 

JOS susirinkimas įvyks ketvirta
dienį, gegužės 25 d., 1939 m., 7:30 
vai. vakaro p-no Juškos svetainėje, 
2417 West 43rd St. Nariai malonė
kite susirinkti. Taipgi ir nauji na
riai kviečiami. —O. V. sekt.

PUIKUS KAMPINIS BUDIN- 
KAS 18 apartmentų. Rendos $9360 
metams — $31,500 — $6,500 pini
gais.

6 apartmentų kampinis budin- 
kas, 12 metų senumo, geltonų ply
tų. Negali būti subytytąs. $13,000. 
$3,000 reikalaujama.
MIDDLE STĄTE MORTGAGE CO. 

3943 Irving Purk Blvd.
Keystone 8700.

MORTGAGE COMPANY TURI 
PARDUOTI 12 apartmentų — 4x5 
—8x4 geromis pajamomis už tik 
$13,500—$3,500 įmokėti.

Paimtas mainais 8 apartmentų 
kampinis budinkas, Rendos $3,700 
kasmet. Geriausia pasiūla paims. 
Reikalinga $4,000 pinigais. Kamba
rys 608, 10 N. Clark SLfc

Room 608, 10 N. Clark St.
Dearborn 1540. Spaulding 7410.

pavasarinis parengimas.
Visas Roselando ir kitų apy

linkių jaunimas yra kviečiamas 
atsilankyti į musų šį parehgimą. 
Prie geros muzikos bus visiems 
malonu ir linksma laikas pra
leisti.

“The Fourth Nighters” yra 
jaunimo klubas, kuriam vado
vauja Petras Chipas kaip pir
mininkas. . S te 11a Masteikis — 
yice pirm., Vįolet Fiske —- rašt. 
A^^Kiįsęl A l^sierius. ? Turi 
suorganizavę būrį gražausr* jau
nimo, tad retkarčiais parengia 
didesnius pasilinkiminimo va
karėlius. Mažesnių pasilinksmi
nimo parengimų turi dažnai.

phania M. Nagode, 23
Richard P, Želia, 25, su Hc- 

len Klikunas, 24
Michael J. Naughton, 25, su

Elizabeth Antusis, 26
Alex H. Dolnick, 30, su Flo-

rence Bernsteln, 25
Reikalauja
Perskiry

Mijdred Jonės nuo Raymond 
Jonės

--------- ------------------------------------
ĮJkiai Pardavimui_______

80 AKRŲ FARMA, kietmedžio 
grindys; vanduo; didelė bamė; la
bai žydintis abelų sodnas, pusė my
lios nuo trunk line, septynios my
lios nuo miesto. Miškingos ganyk
los žemė, šienas. Tiktai $885.00. 
HAJ^ON-OSBGRN, Hątt, Mich. r

. NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

M

BARSK1S FURNITURE HOUSE, Ine.
BOMB OP PINE FUBNTriJEE" SINCE 19M _

1748-50 West 47th St. Phone Yards 5069

A 'kelbimai Naujienose 
’uncla "įaudą dėlto, 
•ad načios Naujienos 

yra naudingo#.

N.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms,.

(Chicagoj)
Thomas J. Purcell, 29,

Bernicč T. Kow81, 22
,xSU

Algerd Chuvas, 23, su Ste- Millw
* <•'* -• ‘ Ii ' i ,

Gavo 
Pcrskiras 
Runice Miller :

51
nuo James B

- ' ■■■ .“t '-v'

Į ■ I, ......... ■» ' "".f 11

PUIKUS BARGENAS. 60 akrų 
—budįnkaą arti Lockport. $4,000.

600 akrų, budinkas arti Watseka. 
$25.00 akras.

55 akrai. Be pagerinimų— arti 
Mofcena. $5.000.
E. PORTER, 1122 Bryan Avė.PORTER, 1122 Bryan Avė 

Joliet, III.




