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Pradėjo Ofen yvą Prieš Paryžių
VOKIEČIAI SKELBIA SULAUŽĘ 

FRANCUZU LINUI
Prancūzai sakosi pagavę Į spąstus 

vokiečių tankus

KALBA APIE PAŠALINIMĄ CHAM- 
BERLAINO Iš KABINETO

PARYŽIUS, Francuzija, birž. 5. — Francuzijos karo va
dovybė trečiadienio vakare paskelbė, kad francuzai pagavo j 
spąstus Vokietijos tankus Somme - Aisne upių fronte. Tankai 
pagauti dėka tam tikrų pinklių, sudarytų naujoj Francuzijos 
apsigynimo linijoj.

Francuzijos pranešimai tvirtina, kad vokiečių veržimąsi 
pirmyn sulaikytas.

----- x----- x----- x——
BERLYNAS, Vokietija, birž. 5. — Vokietijos karo vado

vybės pranešimas trečiadienio vakare sako: Nauja Francuzijos 
apsigynimų linija sulaužyta dviejuose punktuose — kur vo
kiečiai veržiasi Paryžiaus linkui ir kitoj vietoj, kur naciai stu
miasi Le Havre linkui.

----- x—i
PARYŽIUS, Francuzija, birž. 

5. — Autorizuotas Francuzijos 
atstovas trečiadienio vakare 
pareiškė, kad francuzai atlaiko 
vokiečių atakas visame 125 my
lių ilgio fronte. Gal būt teks 
pasitraukti keliuose punktuose 
į tvirtesnes pozicijas, pasakė 
tas atstovas, bet pasitraukimas 
Francuzijos linijos nepakeis. 
Francuzijos infanterija laikosi 
stipriai didžiajame Somme upės 
mūšy, į šiaurę nuo Paryžiaus.

(Kitaip kalba Jiokiečių^pra- 
nešimai, Berlynas ^ sako, kad 
nacių armijos dešinysis spar
nas žygiuoja pirmyn į pietus 
ir į vakarus, Anglijos Kanalo 
srity, plačiu frontu. Vokiečiai 
jau prisiartinę Amiens iš dvie
jų pusių. Vokietijos veržimąsi 
pirmyn pagal Anglijos Kanalą 
turi tikslą atskirti Britaniją 
nuo Francuzijos. Pasak nacių, 
jų bombonešiai sunaikinę daug 
Francuzijos tankų.)

Kuone du milionai vyrų ka
riauja Francuzijoj. Mušis eina 
Somme - Aisne upių ruožu. 
Vokiečiai pasiuntė į mūšius 
apie 700,000 vyrų, 2,250 tankų, 
15,000 motorizuotų vežimų ir 
1,000 bombonešių.

Francuzai kariauja praktiš
kai vieni. Teisybė, Francuzijoje 
yra keletas britų divizijų, bet 
stiprios pagalbos anglai ne
stengs duoti francuzams dar 
kurį laiką. Nestengs duoti pa
galbos kol nepapildys amunici
jos ir pabūklų, kuriuos pražu
dė Flandrijoje.

Premjeras Reynaud trečia
dienį turėjo konferenciją su 
parlamento karinių reikalų ko
mitetu. Konferencijoj jis pa
reiškė, kad Francuzija kariaus 
iki galo kartu su Anglija.

Vokiečiai pradėjo ofensyvą 
4:05 vai. trečiadienio rytą. Po 
artilerijos ugnies ir lėktuvų 
veiklos atakoms pasiųsti Vo
kietijos pėstininkai.

Kalbama, Vokietijos ofensy
vas kreipiamas prieš Paryž.ų, 
Faktinai ofensyvas reiškia dau
giau: nacių užsimojimą sutriuš
kinti Francuziją, paklupdyti ją 
ant kelių, padiktuoti jai ir gal 
būt Anglijai Hitlerio taiką. *

Chicagai ir apielinkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

t Debesuota; vėsiau; saulė te
ka 5:15 v. r., leidžiasi 8:21 
vai. vak.

----- x-----
BERLYNAS, Vokietija, birž. 

5—Vokietijos karo vadovybės 
pranešimas sako, kad trečia
dienį prasidėjo antra karo su 
sąjungininkais stadija. Mūšiai 
eina Somme-Aisne upių ruože. 
Vokietijos tikslas yra “duoti są
jungininkams istorinę pamoką, 
o po to pagreitinti naujo ir ge
resnio pasaulio žydėjimą.”

Nutrauktas Pary
žiaus su Jungt. Val
stijomis susisieki

mas telegrafu
PARYŽIUS, Francuzija, birž. 

5. — Trečiadienį tapo nutrauk
tas Paryžiaus ir Jungt. Valsti
jų susisiekimas telegrafu. Su
sisiekimas palaikytas bevieliu 
telegrafu. (Į pusę valandos su
sisiekimas atsteigtas.)

Francuzams vie
niems teks atlaikyti 

nacių ofensyvą
LONDONAS, Anglija, birž. 

5. _ Britanijos karo eksper
tai pripažįsta, kad nedaug an
glų kariuomenės šiuo metu yra 
Francuzijoje. Francuzijos ar
mijai teks praktiškai vienai at
laikyti Vokietijos ofensyvą, 
kurį naciai pradėjo trečiadie
nio rytą 100 mylių ilgio fron
tu.

Tie ekspertai reiškia pasiti
kėjimą franeuzų ištverme.

---- X-----X-----X-----

NEW YORK, N. Y., birž. 5. 
— čia pagautas Vokietijos ra
dijo praneš mas sako, kad na
cių lėktuvai pereito pirmadie
nio atakoje skaudžiai sužalojo 
didįjį Le Bourget aerodromą 
arti Paryžiaus. Nacių bombos 
sunaikino daugumą hangarų.

Anglijoj prisibijoma 
vokiečių laimėjimo

LONDONAS, Anglija, birž, 5 
—Britanijos karininkų rateliuo
se kalbama: Hitlerio ofensyvas, 
pradėtas trečiadienį, yra at
kreiptas ne tik prieš Paryžių 
bet ir prieš visą Francuziją. 
Jeigu vokiečiams pavyks sulau
žyti franeuzų liniją, tai Musso- 
linis užpuls franeuzus iš užnu
gario.

Ateinančios 24—48 valandos 
parodys, ar Francuzija stengs 
atlaikyti milžiniškas4 nacių jė
gas, kurias metė Hitleris j šitą 
mūšį.

Britai smerkia Jung. 
Valstijų karo sek

retorių
LONDONAS, Anglija, birž. 5 

—Britanijos dienraščio “Lon- 
don Daily Telegrapb” korespon
dento pranešimas iš Wasliing- 
tono sako, jogei Amerika nepa
siskubino parūpinti sąjunginin
kam kanuolių ir kitokių karo 
reikmenų. Ir dėl to labiausia 
kaltas esąs J. Valstijų karo de
partamento sekretorius Wood- 
ring.

Woodring, pasak to-kores
pondento, priklauso amerilce- 
čių izoliacininkų grupei. Jis 
daugiau nei kas kitas trukdęs 
Amerikos pagalbos teikimą są
jungininkams.

Rusija rodo norą ko
operuoti su sąjun

gininkais
LONDONAS, Anglija, birž. 

5. — Sovietų sluogsniuose Lon
done kalbama, kad Busi jos in
teresai Juodojoj Juroje ir Vi
duržemio Juros rytų daly eina 
paraleliai (gretimai) sąjungi
ninkų interesų. Sovietų atsto
vai duoda suprasti, kad sąjun
gininkai ir sovietai turi progą 
kooperuoti diplomatijoje arti
mųjų rytų atžvilgiu.

Tačiau Rusijos atstovai įspė
jo, kad nėra galimumo, bent 
dabartiniu momentu, sudaryti 
Rusijos, ir sąjungininkų kari
nį kooperavimą.

Britai pražudė 302 
lėktuvus

LONDONAS, Anglija, birž. 
5. — Britanijos oro ministe
rija išleido pareiškimą, kad an
glai pražudė 302 lėktuvus nuo 
gegužės 2 d. Iki šiam laikui.

NAV.nENV-ACME Telpphoto
DUNKIRK, FLANDRIJA. — Kada vokiečiai užėmė šį uostą, jis jau buvo beveik 

visiškai sugriautas. Durnuose matyt laivai, gabeną paskutiniuosius išgelbėtus talkinin
kų kareivius. k

KARO ŽINIŲ 
SATRAUKA

PARYŽIUS, -Francuzija, birž. 
5. — Hitleris pradėjo ofensy- 
vą prieš Paryžių. Tikslas yra 
sutriuškinti Francuziją. Vokie
čiai siunčia į mušius 600,000 
vyrų, 2,250 tankų, 15,000 mo
torizuotų vežimų ir 1,000 bom
bonešių. Mūšiai eina 100 my
lių ilgio frontu.

LONDONAS, Anglija, birž. 
. — Francuzai kariauja prak

tiškai vieni prieš naują Hitle
rio ofensyvą. Anglų Francuzi- 
joj visai mažai.

PARYŽIUS, Francuzija, birž. 
5. — Pii‘mą ofensyve prieš Pa
ryžių dieną vokiečiai turėjo 
daug nuostolių. Bet jų nežiū
rėdami, naciai veržiasi pirmyn.

LONDONAS, Anglija, birž. 
. — Valanda išmušė, kalbama 

Londone. Naciai veržiasi Pa
ryžiaus link. Keliamas klausi
mas, ar francuzai atsilaikys. 
Atsakymo laukiama į 24 - 48 
valandas.

LONDONAS, Anglija,* birž. 
. — Numatoma, kad po par

lamento debatų ateinantį !an- 
tradienį buvęs premjeras 
Chamberlain pasitrauks iš Bri
tanijos ministerių kabineto.

LONDONAS, Anglija, birž. 
5. — Sąjungininkų lėktuvai 
atakavo- Vokietijos strateginiu^ 
punktus, o Vokietijos lėktuvai 
atakavo Francuzijos punktus 
trečiadienį visą dieną veik ne
paliaudami. /

Suomija prisiruošusi 
mokėti skolą

WASHINGTON, D. C., birž. 
5. — Suomija prisiruošusi už
mokėti Jungt. Valstijoms savo 
skolos dalį. Tačiau Jungt. Val
stijų kongrese yra rezoliucija, 
kuri taiko paliuosuoti suomius 

I nuo skolos mokėjimo.

LONDONAS, Anglija, birž. 
5. — Britanija perorganizuoja 
pargabentas iš Flandrijos jė
gas. Ji ruošiasi nacių invazi
jai atremti.

Trečiadienį pasirodė pavojus 
Ne'ville Chambcrlainui, buvu
siam pirm Churchillo Britani
jos premjerui. Kaltinimai daro
mi, kad jis ir jo bendrai vald
žioje yra atsakingi dėl nelai
mes, kuri ištiko sąjungininku 
armijas Flandrijoje.

Ateinantį antradienį slapta
me posėdy parlamentas disku- 
suos karo vedimų klausimus 
ir Anglijos apgynimo prisiruo
šimus. Apžvalga karo veiksmų

AMERIKAI GRESIA DIKTATORIŲ 
PAVOJUS

WASHINGTON, D. C., birž. 
5. — Antradienio vakare pa
sakė kalbą Jungt. Valstijų ag
rikultūros departamento sekre
torius Henry A. Wallace.

“Jei Anglija ir Francuzija 
taps užkariautos”, pareiškė 
Wallace, “Amerika bus sekan
tis diktatorių tikslas”.

Britai Auri daugiau 
skraidoliu nei karo 

pradžioje
LONDONAS, Anglija, birž. 

5. — Britanijos laivyno sluog- 
sniu-o.se kalbama, kad šiandien 
Anglija turi daugiau skraido- 
lių (destroyers), ne kad turė
jo jų karo pradžioje. Nors ju
rų atakose pražudytas tam tik
ras skaičius skraidoliu, tačiau 
jų pastatyta daugiau nei pra
žudyta.

Vokiečiai paėmė 3 
generolus ne

laisvėn
BERLYNAS, Vokietija, birž. 

5. — Oficiali Vokietijos žinių 
agentūra praneša, kad Dunkir- 
ke naciai paėmė nelaisvėn 40,- 
000 sąjungininkų kareivių, jų 
tarpe tris generolus.

Britai paliko daug 
karo reikmenų

Flandrijoje
BERLYNAS, Vokietija, birž. 

5—Vokietijos pranešimai sako, 
kad britai paliko Flandrijoje 
tiek amunicijos ir kitokių karo 
reikmenų, jogei galima jomis 
aprūpinti 40 armijos divizijų.

Išvaikė fašistų de
monstraciją Romoje

ROMA, Italija, birž. 5. — 
Fašistų jaunuomenė, daugiau
sia moksleiviai, trečiadienį mė
gino suruošti demonstraciją 
Romoje prieš sąjungininkus. 
Mussolinio polic’ja išvaikė de
monstruotojus. Prie Francuzi
jos ir Britanijos konsulatų pa
statyta daugiau sargybos.

KRIAUČIŲ UNIJA SUGRĮŽO 
Į FEDERACIJA

NEW YORK, N. Y., birž. 5. nutarė sugrįžti į Amerikos Dar- 
— International Ladies’ Gar-tbo Federaciją. Už sugrįžimą 
ment Workers Union — mote- balsavo 640 delegatų, prieš 12.
riškų rūbų siuvėjų unija — Moteriškų rūbų siuvėjų uni- 
savo konvencijoje New Yorke ja priskaito 250,000 narių.

64 AREŠTUOTI VILNIUJE RYŠIUM SU 
RUSŲ KAREIVIŲ VOGIMU

Graikija atsisakė iš
pildyti Turkijos 

prašymą
ROMA, Italija, birž. 5. — 

Gautas Romoje pranešimas iš 
Graikijos sako: Turkijos vy
riausybė prašė, kad Graikija 
leistų turkams užimti arti Tur
kijos esančias graikų salas, 
pirm negu jas užims italai, jei
gu prasidės karo veiksmai Vi
duržemio Juroje; Graikijos vy
riausybė nesutiko turkų pra
šymą patenkinti. (Prieš keletą 
dienų spaudoj tilpo praneši
mas, jogei Graikija ir Italija 
padariusios slaptą susitarimą. 
Pagal jį Italija galėsianti už
imti strateginius punktus Grai
kijoje.)

Sąjungininkai ata
kavo Zeppelinų

Įmones
ZURICH, Šveicarija, birž. 5. 

— Sąjungininkų lėktuvai ank
sti treč’adienio rytą atakavo 
Friedrichshafeną, Constance 
ežero pakrašty Vokietijos mie
stą.

Friedrichshafene yra įreng
tos Zeppelinų įmonės.

Keletas bombų nukrito ir 
Šveicarijos teritorijoj, padarė 
šiek tiek žalos turtui, bet iš 
žmonių Šveicarijoje niekas ne
nukentėjo.

apims plačią dirvą — nuo ko
vos su penktąją kolona iki pri
siruošimų vokiečių invaziją į 
Angliją atremti.

Ir numatoma, kad debatų 
pasėkoje Neville Chamberlain, 
kuris buvo premjeras, o dabar 
Churchillo kabinete užima 
svarbią ministerio vietą, gali 
būti priverstas iš ministerio 
vietos rezignuoti. Su juo gi 
gal teks rezignuoti kai kuriems 
buvusiems jo arčiausioms pa
dėjėjams.

Liberalų ir darbiečių spauda 
jau dabar kalba, kad reikia 
visai šluoti iš valdžios “skėčių 

‘ politikus”.

Jungt. Valstijų armijos va
dai nori, kad kongresas įgalio
tų prezidentą Rooseveltą paim
ti armijos tarnybon valstijų 
miliciją kai bus reikalas. O 
reikalas atsirastų, jeigu Jungt. 
Valstijų armijai tektų ginti 
šalies interesus kitose Ameri
kos kontinento srityse, pav. 
Panamos kanalo zonoje.

LONDONAS, Anglija, birž. 
5. — 64 asmens tapo areštuoti 
Vilniuje ryšium su Rusijos kal
tinimais, kad raudonosios ar
mijos kareiviai vagiami Lietu
voje.

Šitą pranešimą paduoda Reu
ters (Britanijos žinių) agen
tūra iš Kauno.

Šveicariją uždarė Al
pų perėjimus Itali

jos pasieniu
LAUSANNE, Šveicarija, bir

želio 5. — Šveicarijos armija 
trečiadienį uždarė St. Bernard 
ir Simplon perėjimus Alpuose, 
Valais kantone. Ši sritis yra 
arti Italijos sienos, čia, numa
toma, gali įvykti italų ir fran
euzų susirėmimų, jeigu Musso- 
linis šoktų į karą.

Civiliams gyventojams be 
specialių leidimų uždrausta ke
liauti apylinkėje.

Atmetė pagalbos są
jungininkams teiki

mo rezoliuciją
WASHINGTON, D. C., birž. 

5—Senato užsienių reikalų ko
mitetas 19 balsų prieš 2 atme
tė senatoriaus Pepper rezoliuci
ją. ši rezoliucija reikalavo įpa
reigoti prez. Rooseveltą, kad J. 
Valstijų valdžia teiktų sąjungi
ninkams visokeriopos galimos 
pagalbos, neįtraukdama J. Val
stijų į karą.
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St. Miščikaa-Žiemys.

Rumunija ant bedugnės krašto
(PERSPAUSDINAI DRAUDŽIAMA)

{Tęsinys) .
Atsakymas turėtų taip pat į 

pastatytus klausimus būti aiš
kus. • -

Nėra kol kas pasaulyje vals
tybės, kuri okupuotų kitą kraš
tą vien norėdama ' padėti to 
krašto liaudžiai. Kiekviena Vals
tybe puldama kitą, turi vien 
sAvo grynai imperialistinius tik
slus arba ginasi nuo panašių 
siekių jausdama pavojų. Antra, 
kiekviena okupacija — reiškia 
pasidavimą be sąlygij svetimos 
valstybes Valdžiai ir norams ir

ti, nes pasaulyje yra pakanka
mai priemonių apeiti liaudies 
valią nesusikompromitavus pa
saulio akyse.

Todėl, kiekvienas pageidavi
mas svetimos okupacijos yra vi
sų pitoną, nesirūpinimas visų 
gerove ir nepasitikėjimas savo

Dargi reVoliucihė kAriuome- 
nė, kurios pusės ji bebūtų įžen- 

neatsi- 
nori, 
nors

gus svetiniai! kraštai! 
klaus, kokios valdžios ji 
bet primes savą rėžimą, 
jis neatatiktų ir valdžią 
duos tai žmonių grupei, kuri

Taip padarė japonai Man- 
džiurijoje, taip elgėsi vokiečiai 
savo užimtuose kraštuose, taip

merikos revo.iucinę kariuome
nę San Martin vadovaujamą. 
Maža to, daugelis atsitikimų 
yra, jog paliekamas dargi tas 
jjats režimas, kuris buvo, nes 
jis daugiau okupantams nau
dingas. (Pabaltės valstybėse).

Atskirai dėl Rusijos negali 
būti dviejų atsakymų: ji aiškiai

šiandien parodė, jog jai rupi 
grynai savi interesai ir visur el
giasi taip kaip jai patogiau, o 
ne vieno ar kito krašto liau
džiai: Pabaltės valstybėse pali
ko seną rėžimą, Suomijoje no
ri įvykdinti savotišką pusiau 
bUržAazinį, pusiau stalinistinį 
rėžimą, kažkokį valstybinio ka
pitalizmo ir nacizmo mišinį, 
Lenkijos užimtoje dalyje įvedė 
valstybinį kapitalizmą, kuris 
viešpatauja pačioje Rusijoje, o 
kitą Lenkijos dalį be jokio są
žinės graužinio atidavė Hitlerio 
yergijon.

Teįspėja 
darbininkas 
planai rusų 
naudos žiūrėdama, ji gali ati
duoti Bulgarijos vergi j on Do- 
bručo gyventojus, Vengrijos 
dvarininkam Transilvaniją, dalį 
Pietų Silvijos fašistams arba 
didesnę dalį, kartu su Vengrija 
Vokietijai. Visa tai ji darys ne- 
atsiklausdama vielos gyventojų 
ir ne jų valios žiūrėdama.

Ir todėl pageidajiti tokios o- 
kupacijos ar pagalbos iš rusų 
pusės, butų daūgiau negu pra
gaištinga ir pavojingu. Tai ne- 
beišeitis, tai tik ponų pakeiti
mus.

Dabar dėl teisūs apsispręsti ir 
atsiskirti, šičia labai aišku, jog 
laisvus noras ir laisvas nu tari
ngas turi Luti padėtas pagrinde.

dabai* Rumunijos 
ar valstietis koki

NatiJinnn^Afime Tniuptioto
DULUTII, MINN. — Rhodė Island valstijas guberna

torius. VVilliam H. Vandetbilt, lesinėję, išrinktas pir
mininku gubernatorių konferencijos. Sū jii'6 kalbasi 
Vėrmont valstijos Gub. George Aiken.<
------ —-------- --------........................................................................ .......... ' ./„-y .... -

Ir todėl kaip ten bebūtų, oku
pacijos pageidavimas — viAi 

.smerktinas reiškinys ir tik ko
voj ihiės už savo kramto laisvę, 
kaip užsienio taip vidaus poli
tikos klausimuos turi būti svar
biausias tikslas, nes svetiihų

Akiniai visokių madų, pritaikyti 
akims su pilna garantija už 
$2.45 ir aukščiau. Atitaiso žmo
gui regėjimą ir prašalina daug 
visokių nesmagumų.

Sulaužyti akiniai sutaisomi už 
nužeminta kainą, kaip, nauji 
lempeliai 50c, sulaužyti stiklai 
$1.00 ir aukščiau. Egzaminavi
mas akių veltui.

Dr. Karolis Nurkat-Nurkaitis, 
randasi didžiulėje Jos. F. Budri- 
ko krautuvėje kožna diena ir 
nedėliojo iki 4 vai. po pietų.

JOS. F. BUDRIK
Furniture Housc

3109-11 S. HALSTED ST.
Tel. Yards 2151

skirti, reikia jiems tą teisę duo
ti, bet tai turi būti daroma be 
spaudimo tiek iš vidaus, tiek 
iš užsienio, nes puikiai matėme 
kokiais metodais vokiečiai nau
dojosi priversdami Klaipėdos 
gyventojus balsuoti už hitleriš
kus sąrašus, kokiais metodais 
naudojosi kitiems plebiscitam:

iiĮii, 'kerštavimais;- ekonominiu 
‘spaudimu, boikotu ir 1.1. Tokiai 
atmosferai viešpAtaiijanl negali 
būti lasivo pareiškimo gyvento-

21. žodis Apie Rumunijos 
Literatūrą.

Tikrai reiktų šį straipsnelį’ 
nei nepradėti, nes prie geriAu-j 
šių norų negalima dargi men
kos apžvalgos apie Rumunijos 
literatūrą padaryti šimte ar ke
liuose šimtuose eilučių, bet bu-' 
tų nepilnas Rumunijos, nors la
bai trumpas aprašyihas, jei' 
bent keliais žodžiais rieišsitar- 
čiau apie jų literatūrą. Bet te-- 
neieško skaitytojas šiam men
kame straipsnelyje ką nors y- 
patingo, pasitenkinsiu tik kelių: 
žymesniųjų rašytojų paminėji
mu ir bėglia litelituros^pžval-y

nio At^fihihid perijodū, didžiau
siu jegtj įtempimu dėl nepri- 
klAŪšomybės atg'AvIhrn, pašėlti-' 
isiį kb'Vjį perijbdėt Nejaugi lite
ratūra gaiėjb nito to VfeO atsi
likti ir išvengti šnį Wp Artimų 
tėnių tO laiko Įjaudins judėji
mui? Priėšiiigai, ji tiirėjo būti 
viena iš akstinų tai kovai kel-!

sisiinkę šia pdtrijotine dvasia, 
bet blivo jų kutybos vieninte
lis tikslas: kelti tą patriotizmą 
tautoje, parodyti garbingą pra
eitį, kad ‘‘iš praeities sau stip- 

’rybę s(emtų” Anot musų himno.
Juk visi pirmi rumunų rašy

tojai — poetai, kartu yra ir to 
laiko politiniai veikėjai, kovo
tojai, artimai susirišę su gyve
nimu, kuris aplinkui juos kun
kuliavo ir už tai poezija jieihs 
buvo viena iš daugelių priemo
nių, ginklų tikslui pasiekti.

Romantizmo laikotarpyje, 
ypač jo žydėjimo perijode viso
je Europoje, tokia Rumunija 
negalėjo būti išimtis, priešingai, 
ji turėjo tik tokioje formoje 
pasireikšti dargi Europos lite
ratūrai šio perijodo nepergyve- 
nUs, nes nuolatinis partizanų 
karas kalnuose bei miškuose, 
nuolatinė kova prieš turkus, 
apšlakstė Rumunijos žemelę 
kenčiančiųjų, pavergtųjų ir jų 
skriaudėjų krauju ir pasėjo 
tukštančiūs padavimų, legendų 
Apie biivusihs didvyrius ir jų 
žyįgiUš. Tik gaila, kad Europos 
literatai nieko romanticiznio 
perijode nežinojo apie Rumuni
ją, priešingame Atvejyje, tikrai, 
bėht biuilia, būtų parašęs, kurį 
nors savo romaną Ruihunijos 
inotyVAis.

(Bus daugiau)

Mrs» A» K. JARUSZ DR. STRlKOtTS
therapt Gydytojas ir Chirurgas 

and MIDWIFE (Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
6630 S. Western av.lOfiso vai.: Nuo 2 iki 4 h* hito.6 iki 8

Telefonas: vak. Nedėlioj pagal susitarimą
HEMLOCK 9252 Ofiso Tel.: YARDS 4787 

v Namų Tel.: PROSPECT 1930Valandos nuo 10:001_____ ____________________
v. r. iki 5 v. popiet?roel6,Te’kldl)R. G Z. VBZEL’IS 
12 iki 5 ir 6 iki 9 
v. vak. šeštad. ir 
Sekm. pagal sutartį

AKIU SPECIALISTAI

dentistAs
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47 Street 
Telefonas YARDS £246 

Valandos ,nuo 9 iki 8 vakėro. 
Seredoj pagal sutartį.

bR. BRUNO J.
ZU BRIČKA S 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 6Šro Si.

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. VA1TUSH, DPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Aklų Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris

esti priežastimi galvos skaudėjimo] TIR Ą 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotii-1 A7AV. Zl. J 1.J11 LVU. 10 
rno, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
itikimuose egzaminavimas daromas I ofiso Valandos: nuo 

sų elektra, parodančia mažiausias 7_ 9 vakaro ir
klaidas. Spečialė atyda atkreipiama o# o Tėl 
į mokyklos vaikus, 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10

Nedėlioj pagal 
Daugelyj atsitikimų 
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

Kreivos aky*(Kainų Tel.
ryto iki 8 v.
sutartį.

akys atitaiso-

(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2500 West 63fd Street 
ir nuo 

ir pągąl šutai tį 
PROSPECT 6731 

VIRGINIA 2421

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

ti noru liaudies.
O laisvai pasisakyti galės 

žmdncs tuomet, kuomet bus vi- 
saiiie krašte laisvė ir kiekvienas 
fures teisę pa reikšti laisvai savo 
norą. O te pasiekti galima tik 
visiems susijungus ir iškovojus 
laisvę viduje ir tik vėliau gali 
ma spręsti visus klausimus, 
dargi atsiskyrimo ar ko kitd, 
Let tuomet greičiausia niekas 
nenorės nei atsiskirti, kuomet 
matys, kad krašte viešpatauja 
teisė, laisvė, nes juk tautybes 
skirtumas nekenkia naudotis

Ir to laiko poetai, Vasilio A- 
leksahdri (1819—90 m.), Kos 
fače Negruzzi (1808—68), A 
Ruso (1817—59), Rfeliado Ra 
diSešku ‘(1802—72) hė tik! per

______ _....y..: ...1
GERB. Naujienų įkaityta- 
fa ir skaitytojai praiomi 
pirkinių reikalais eiti į 
fa krautuvei, kuriai 
skelbiasi Naujienoee.

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395 _ .

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir Vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

išskyrus seredomis ir subatomis.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisis Ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

,. . kampas Halsted St.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 

Nėdėliomis pagal sutartį.
KITATAUČIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
LIETUVIAI

CHANE COAL COMPANY 
->332 So. Loiig- Aveniie 
Telefonas PORI’SMOUTH 902Ž 

POUAHONl’AS Mine ftun iš geriausių rftAbni. 
daug dulkių išimta Perkant $7.35 
5 tonus ar daugiau .................................I *
Smulkesnės dėl didelių namų. Per- .00 
kant 50 tčnų ar daugiau tiktai ..........* ■
PETROLEUM CARBON COKE $0.00 

Sales 1 «*A ekstra. Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas r . • ■- <■ - !

SENIAUSIAS AMERIKOS LIETUVIŲ 
LAIKRAŠTIS _

VIENYBE
Svarbus pasaulio įvykiai ddbar kasdien įvyksta. 

Dienraštyje suteikiama žinios iš viso pasaulio
IR LIETUVOS.

VIENYBĖ plačiai aprašo Apie Amerikos lietuvių Vei
klą, kelia aikštėn ir gina lietuvių reikalus, platina 

mokslą ir kultūrą, kovoja šu lietuvių nutautiihu.
• 1 T *

Sykį savaitėje leidžia jaunimui anglų kalba puslapį 
ir Amerikos lietuvių moterų reikalams “Motetų 

Pasaulį”
Kaina metams $5.00. Lietuvoje ir Brookiynė $7.

Laivakorčių agentūra ir patarnavitnų biuras. Pinigų 
persiuntimas į Lietuvą ir kitur.

LITHUANIAN PRESS CORP.
193 Grand Street Brooklyn, Ni Y.

Musų liaudies dainose labai 
dažnai sutinkame minint Du- 
nojėlį, Mėlyną Dunojų, kuris 
artimai susirišęs su musų toli
ma praeitimi, bet dar dažniau ! 
šis vardas minimas pačios Ru
munijos liaudies poezijoje ir. 
reikia pripažinti, daug vaiz
džiau ir gyviau.

Jei mes lietuviai vadiname 
save dainų kraštu ir turėjome 
dargi Dainavą, tai rumunai nlus 
šiuo atžvilgiu viršija. Jų liau
dies dainos taip pat vadinasi 
pAnašiai į hi'uslj, nes jie jas Va
dina — “doina”, bet jų daino
se rimai daug įvairesni, spal
vos, jei taip galima išsireikšti, 
Įvairesnės ir aiškesnės, gi rašy
tojai poetai tiesiog virtuozai, 
privedę poezijos m’eną iki aukš
čiausio laipsnio tiek forma, tiek1 
skambumu.

Stiuku surasti kitą kraštą 
Europoje, kuris taip gausiai šAu 
Vo literatūroje bei poezijoje 
vartotų liaudies motyvus, kaiŲ 
ruiminal. Pradedant XIX-to a’rh- 
žiaus pradžia — visa Rumuni
jos literatūra yra begalinė dai
na bei pasaka liaudies moty
vais.

Visi pirmi Rumunijos rašy
tojai buvo dainiai. XIX-mc am
žiuje labai mažai tesutinkami 
prozos kurinių, o kurie yra, jei 
nubrauktume autorių, galėtų 
būti priimti kaip tos pačios 
liaudies sukurtos pasakos, bes 
jos forma ir turiniu Veik nesi
skiria. >

Ir todėl nenuostabu, jog po 
■Didžiojo karo Rumunijoje pra
sidėjo rOmaiio gadynė, kuri iki 
šiol buvo menkai vartota rumu
nų rašytojų.

Rumunijos literatūra neturi 
savo istorijoje klasinės gadynės, 
jos literatūra, vadinama jau 
moderniška,- XIX-to amžiaus, į-

rubais ir iš jų dar ir šiandien 
neįstengia išsivilkti.

Ir tai suprantama. Juk Ru
munijos literatūros žydėjimo 
laikotarpis sutampa su jų tauti-

ii A '■ .''Ll « j . X» ''i..: Ji' 'Xc

■ŠteNlAU$>lA IR DIDŽIAUŠIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

; AMBULANCE, ’ ■
DIENA IR NAKTl

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hėrmitage Avė.
444.7 South Fairfield Avientlė

•i; Telefonas LAFAYETTE 0721

T-A i s koplyčios visose1 J N/" * ‘C 1 Chicagos dalyse
' k 1 ’ . . i •>» m*L , . . > r _ < i : x •. .. »

Klausykite Jfriusų radio programų AntrkdieAid ir šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto iš W. H. I. P. stoties (1480 K.) 

su POVILU SALTIMIERU;

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI
Chicagos, j
Cicero 1
Lietuvių I 
Direktorių ’ 
AbOciačijos
liliiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiliiiiiiiiii . t

.«v . •. f » 1 ; j • • ■ . j 
iltimi Jiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii

Aiiibulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį
TURIME . 

. KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO

DAtYŠE
■ IIIIMlftlIlIlMIlUIIIIIIIIIIIIIIHII

, p. j. Ridikas
3354 So. rialsted Stteet YaRDS 1419

■ I-. J. ZOLP Phone Yards 0781
1646 West 16th Stteėt

* s. p. Mažeika
3319 Lituknica AVehiiė

Yards 1139
Yards 113A

LAUI1AWICZ IR SŪNUS
žžii VVeši žirį Place • PhoiVė CAnai 2516
j&vfttbši Kast ISSth Street Tel. Fullman 1270

ALBERT V. PETKŪS
4704 Šo. Western Aviėhuė Phone Lafayetie 8021

ANtANAS M. PHILLIPS
3307 idtuanica Ąvenue Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
6834 So, Avė. Phorie GrovehilI 0142
1410 South 4^lli Cbūrt, Cicero Phone Cicero 2109 

...-z ♦ v- : - / f 1 . {j T " “ " - - * * " _ \ Z '

J. LIULEVIČIUS
4348 S. Caiifornia Avtenyė • Phone Lafayetie 3572

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugi^jos! Nariai.
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 Wcst 35th St.

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

Nedėliomiš pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD 

Tel. Kehwood 5107.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

' i Ofisas ’ ir Laboratorija
1934 W. 18th St, netoli Morgan St ‘

Valandbš nuo 10—12 pietų irGK » 
nuo 6 iki 7:30 vai. vak. kiekvieną 
dieną, išskiriant šeštadieiiio vakare 
ir nedėliomiš.

Tek CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

SuperiOr 9454 ar Central 7464
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedėk pagal sutart) 
Rez. 6631 So. Caiifornia Avenue

Telefonas Rcpublic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residencijos Telefonas

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040
DR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4157 ARCHER AVENUE

Ofiso -valandos:
nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro

Nedėlioj pagal sutartį.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashiaiid 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 vai. 
vakaro. Nedėliomiš nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone MIDVVAY 2880

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 3200

Dr. F. IMsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

l’el. YAKDS 314*
VALANDOS: Nuo 11 <kl 12, 2 Ik!

Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 
šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJĄ^ IR CHIRURGAS 

ir Akiniu^ Pritaiko
.1343 S HALSTED ST

1

Dr. V. E. SIEDLINSKI
DENTISTAS

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

Tel. YAkDS 0994 
AMrad., Ketvirtad. Penktadieni 
4143 So. Archer Avė.

Tel. LAFAYETTE 3650

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

— pagal sutartį.

adVoKatas
7 So. DeatbpYn St.

Rootn 1236
Ofiso tel. CENTRAL 1J824
Namų Tel.—Hyde Park 3395

CHARLES E. ZEKAS
Ąttorney-at-Law 
Chicago, Illinois 

SUITE 1701 
11 SO. LASALLE STREET 

Randolph 0881 
Naujoj vietoj 

OFFICE
7019 S. ARTESIAN AVĖ. 

Hemlock 1940

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai išryja naiidin-



V-.

Ketvirtad., birželio 6, 1940 NAUJIENOS, Chicago, III.

Clevelando ir Ohio Žinios
................. ;.... . ■ ■ - — ’

Sidabrinės Sukaktuvės. — Geras Veikėjas. — Pažangos 
Vajui Pasibaigus. — Ruošiasi Seimui. — Atsisveiki
nimas su Delegatais. — Likvidavo Clevelando, Ohio 

Am. Lietuvių Kongreso Skyrių. j

Alyzas ir Ona Gedgaudai šio
mis dienomis apvaikščiojo savo 
sidabrines vestuves. Tai yra, 
jau suėjo dvidešimts penki me
tai nuo ponų Gedgaudų suėji
mo į šeimynišką gyvenimą. Pp. 
Gedgaudai apsidžiaugė savo ve
dybinėmis sukaktuvėmis. Jų 
proga juos aplankė daugelis jų 
draugų, ir suteikė jiems daug 
smagių linkėjimų ateičiai. Pp. 
Gedgaudai išaugino gražią šei
myną iš trijų sūnų, iš kurių 
vienas jau yra vedęs, ir veda 
pasekmingą gyvenimą. Kiti du 
sūnus dar tebegyvena su savo 
tėveliais.

P-as Gedgaudas yra darbštus 
vietos veikėjas. Jis veikia lietu
vių tarpe, ir remia visus lietu
vių reikalus.

A. Gedgaudas yra senas SLA 
136 kuopos darbuotojas. Jis

PILIETYBĖS 
PAMOKOS

Kas ketvirtadienį, prade
dant birželio 6, 7:30 vai. va
karo. Kreipkitės

JOS. J. GRISK
1631 So. Ashland Avė.

Tel. YARDS 1001.

Sveikata ligoniams 
Knygutė aprašo visokias vaistiš- 
kas žoles šaknis, žiedus, lapus ir 
tt. su apskaitymu nuo kokių ele
mentų jos yra tinkamos su spal
votų nąųjauęių ,Europoj kariškų 
Šalių zemlapiu, parodančiu svar
biausias laivų ir orlaivių vietas 
ir linijas kelio tolumas nuo vie
nų ligi kitų vietų 35c arba 3 se
tai už $1, taipgi pas mane gali
ma gauti visokias žoles bei šak
nis ant svarų, už pigesnį whole- 
sale prekę negu kitur.

M. ZUKAITIS
333 DEAN STREET, 

Spencerport, N. Y.

Garsinkitės “N-nose”

| prisidėjo prie sutvėrimo šios 
kuopos, ir eina finansų sekre
toriaus pareigas jau per virš 
tryliką metų. Kuopa gana daug 
įvertino brolio Gedgaudo pasi
darbavimą, ir linki daug daug 
metų dar su mumis darbuotis. 
Pp. Gedgaudų šeimyna yra šim
tą nuošimčių SLA nariai.

Per dvidešimts penkių metų 
laikotarpį pp. Gedgaudų šeimy
ną aplankė įvairus nesmagu
mai, ligos, bedarbė ir kitokios 
nelaimės. Tačiau jie viską per
gyveno su dideliu kantrumu, ir 
šiandieną jau gali pasidžiaugti 
savo šeimyna ir visu gyvenimu. 
Ne vieną sykį brolis Gedgau
das yra išsitaręs, kad nežiūrint 
įvairių gyvenimo aplinkybių, 
bet aš vis stengiuos, kad atlik
ti ir visuomeniškas pareigas. Jo 
tikslas yra auginti SLA kiek 
tik galima ir jo nuomone yra, 
kad tai esą vienintelė lietuvių 
organizacija, kuri galės pasilai
kyti ateičiai. P-as Gedgaudas 
rag’na visus stoti į šią didžiulę 
lietuvių organizaciją. Taipgi jis 
pataria, kad visi turėtų kiek nu
sileisti, ir neleisti tiek daug po
litiškos propagandos narių tar
pe, kuri labai daug pakenkia 
organizacijos gyvavimui.

Taigi, aš pats nuo savęs svei
kinu pp. A. Gedgaudus jų si
dabrinio jubiliejaus proga ir 
linkiu jiems daug, daug links
mų metų ateityje. Taipgi lin
kiu, kad brolis Gedgaudas ir 
toliau su mumis darbuotųsi, nes 
tai reikalinga tokių darbuotojų 
musų tarpe.

— • —
štai, jau ir užsibaigė antras 

SLA Pažangos Vajus, birželio 
1-mą d. Tokis laikas buvo nu
statytas Pild. Tarybos ir vajaus 
vedėjo, K. Jurgelionio. Ir kiek 
tenka iš įvairių kolonijų patir
ti, tai gal šis bus pasekminges- 
nis už pirmąjį. Daugelis narių 
padėjo daug sunkaus darbo, 
kad kaip nors pritraukti kitus

PAVASARINIS IŠPARDAVIMAS
1939 Mažas BUICK 4 durų sėdau, radio, heater $695
1938 Mažas BUICK 4 durų sedan, radio, heater ....... 565
1937 Mažas BUICK 4 durų sedan su viskuo ......... 445
1936 PACKARD SENDAN su viskuo ..................... 345
1937 PONTIAC SEDAN su radio su heater ..........  385
1936 OLDSMOBILE sedan su viskuo ....................  345
1938 Mažas BUICK opera coupe su viskuo ..............  555
1937 Mažas CHRYSLER SEDAN .............................. 365
1936 PONTIAC COACH, geram stovyje ..................  285
1937 FORDAS SENDAN su radio heater, geram st. 365
1936 Mažas BUICK SEDAN, radio, heater ..............  345
1934 CHEVROLET sedan, labai geram stovyje .... 165
Visi automobiliai pertaisyti, yra geram stovyje ir pilnai garantuoti 

MILDA AUTO SALES 
806 West 31st Street 7 

VARTOTŲ AUTOMOBILIŲ LOTAS
815 W. 31st St. skersai 31 gatvės north

SHOW ROOM
DOMINIKAS KURAITIS, Savininkas 

Atstovai:
KASTAS SABONIS, JOHN RODIN, TONY KAPIŠKEI “Shorty”

KAM LAUKTI?

iki ’34-5o
jau 18

įsigykite sau dirb
tinus dantis (Jabar 

PINIGUS 
TAUPYMO 

KAINA

metų. Ateikite pamatyti 
labiausia paneša į tikruosius ir na- 

DYKAI APSKAIČIAVIMAS.
Dirbame puikias 
naujuosius Hue dantis, 
turaliau atrodo.
Pamatykite musų permatomas dantines pleitas. Mes darome dantis 

tiktai laisniuoto gydytojo impresiją ar jo užsakymą gavę.

Lawndale Deniai Laboratories
HEJNA BROS.

3945 W. 26th St. 1724 So. Ashland Avė
TeL Lawndale 2908-9 Tel. Monroe 9251

Atdara kasdien 9 iki 8:30. šeštadienį 9 iki 5.

savo brolius į savo eiles. Buvo 
ir įvykis, kurio reikia apgailėsi 
tauti, todėl, kad jis kilo laike 
Pažangos Vajaus, ir daug pa
kenkė geram darbui. Tai buvo 
priešrinkimine Piki. Tarybos 
agitacija; Vieni ir kiti varė 
daug agitacijos už savo parti
jos draugus, ir paleido daug ne
švarios propagandos prieš visą 
organizaciją, dar pranašaudami 
jai mirtį. Nereikia manyti, kad 
tas geriems darbams nepastojo 
kelią. Daugel.s organizatorių 
nusiskundė, sakydami, kad pa
šaliniai žmonės prisiskaitę įvai
rios propagandos pradėjo labai 
nuo SLA tolintis. Kai kurie su
grąžino aplikacijas jų neišpildę.

Tačiau mes turime viską pa
miršti ir darbuotis savųjų eilė
se, ir turėti viltį, kad ateityje 
tokie nešvarumai nepasikartos.

Aš nuo savęs širdingai tariu 
ačiū visoms SIJA kuopoms, e- 
sančioms Ohio /valstijoj už jų 
jrisidejimą priet šio vajaus. A- 
Ju visiems organizatoriams už 
jų gražią ir nuoširdžią koope
raciją laike vajaus. Lai musų 
oroliška organizacija auga na
riais ir turtu, o tuo mes patys 
galėsime pasidžiaugti.

I— • —
Jau beliko tiktai trumputis 

ai kas iki Seimas įvyks ir suva
žiuos delegatai iš plačios Ame
rikos apsvarstyti bėgančius or
ganizacijos reikalus. Butų ge
rai, kad delegatai suvažiuotų 
šaltai nusistatę, ir viską svars
tytų rinitai, vietoj, kad sukelti 
daug bereikalingo triukšmo. 
Laikai keičiasi, keičiasi ir or- 
ganizacjos rekalai, ir teku bū
du reikia prie jų prisitaikinti, 
kad darbas butų galima tinka
mai atlikti. ,

Taipgi prie progos lai būna 
leistina pasveikinti naujai iš
rinktą Pild. Tarybą, ir noriu 
palinkėti geriausių pasekmių 
ateities darbams.

— • —. .
SLA 136 kuopa reiigia “va

karuškas” ir korta vimą Lietu
vių Darbininkų salėj, 920 E. 79 
St., birželio 21 dieną, ši pramo
ga yra rengiama atsisveikinti 
su delegatais išvažiuojančiais į 
seimą. Kurie atsilankys, tai tik
rai turės linksmą laiką.. Pasi
šoks, pakertuos, ir visai už ma
žą įžangą. 136 kp. tai padaro 
kas seimas. Vis surengia šiokį 
ar tokį pasilinksminimo vaka
rą delegatų išleistuvėms.

— • — .
Birželio 2 dieną Amerikos 

Lietuvių Kongreso skyrius Ohio 
valstijoj atlaikė konferenciją, 
kurioje skyrius buvo formaliai 
likviduotas. Dalyvavo dvide
šimts delegatų iš apie septynio
likos draugijų ir kuopų.
Delegatai atsilankė didžiumoje 

nusistatę, kad skyrius jau nebė
ra reikalingas ir darbas jau se
niai nebedirbamas. Reiškia, bu
vo numiręs kūnas, bet dar ne
buvo palaidotas. Taigi, šiame 
susirinkime ir liko palaidotas.

Clevelando skyrius didelės 
sumos pinigų nėra surinkęs, to
dėl nedaug jų ir tebuvo kada 
likvidacija pasireiškė. Viso ant 
rankų buvo apie dvidešimts do
lerių, ir jie bus pasiųsti į tam 
tikrą vietą, iš kur gaus pašalpą 
Lietuvos politiniai kaliniai. 
Tam tikslui aukos* renkamos, 
kada kongresas susitvėrė. Taigi, 
tie, kurie apie tai daug rūpinos, 
kas su tais pinigais atsitiko, te
gul tėmija spaudą ir tada pa
matys atskaitoj kur jie buvo 
pasiųsti.

Čia galima dar pridurti, kad 
skyrių likviduojant kai kurie 
komunistų vadai buvo ką tokio 
sugalvoję savo partijos naudai, 
tačiau tas jiems nenusisekė, ir 
jie liko nieko nepešę. Jeigu ne 
komunistų užsispyrimai, tai gal 
tas organizuotas kūnas po visas 
kolonijas dar ir nebūtų iširęs. 
Bet visgi faktai parodo, kad 
anksčiau ar vėliau komunistai 
ką tokio nori iškepti ir kitiems 
gatava paduoti.

Taigi, nuo minimos dienos 
kongreso skyrius oficialiai yra 
likviduotas. Jonas Jarus

Buk Šiurkščiu Individualistu Prie Alaus—
Leisk SAU® Skoniui Nuspręsti

Ar MONARCH Alus Tinka Geriausia
7 f

Visame kame, ką tik dir
bi, esi priverstas kitiems 
žmonėms malonumus tei
kti - - bet yra ir ribos.

Kada perki alų, nesi pri
verstas nieko kito kaip 
save patenkinti. Pats esi 
šeimininkas - - didysis 
ponas.

Jei MONARCH ALUS 
gardesnis, tai ir viskas, 
nes pats težinai kas tinka 
pačiam. /

Mes mėgstame turėti 
prekybinius reikalus su 
šiurkščiaisiais individua
listais, su žmonėmis, ku
rie žino ką jie mėgsta ir 
stengiasi jį gauti. Štai 
musų pasiūlymas:
Mėgink tiek alaus gerti 
kiek tinka, ir tada paban
dyk MONARCH. Paly
gink visus, ir buk su jais 
kietas. Kada užsitikrinsi, 
kad jau radai tą alų. tavo 
skoniui padarytą, tokio ir 
i onkis laikytis.

PABANDYK MONARCH ALAUS KEIS 4 ŠIANDIEN-------
— — TADA LEISK SAVO SKAN1U1 NUSPRĘSTI.

Jllonarcl)
M ona

LIETUVOS 
ŽINIOS

• • . I f

KAUNAS. — Gegužės 11 d. 
Berlyne pasirašytas susitarimas 
dėl Lietuvos Vokietijos susisie
kimo vidaus vaftidens keliais.
Pagal tą susitarimą visų trans
portų, einančiij iš Vokietijos 
Nemuno upių iki Klaipėdos, v6- 
kiečjams%tenbal 40%, o LięluS 
vai 60%. Taip pat toks nuošim
tis tenka abierųs kraštams to 
transporto, kuriJ eina iš Lietu
vos į Vokietiją. * Be to, vilkikų 
jėgai naudoti . Lietuvai tenka 
80%, Vokietijai’A- 20%. Nu
matytas taip pat pirmumas 
prieš kilus Lietuvos šaldytu
vams—laivams. Gautos už 
transportą pajamos bus išly
gintos pagal sutartus %, atsi
žvelgiant pajamų didumo. Ber
lyne susitarta, kad abi šalys ap
rūpins nemokamomis vizomis 
abiejų šalių laivininkus ne tik 
į Klaipėdą, bet ir į kitas Vo
kietijos vietas. Iš SSSR į Vo
kietiją musų vandens keliais 
eis tranzitiniai prekių perveži
mai. Už šį tranzitą buvo ima
mos atitinkamos rinkliavos. 
Nuo kai kurių šių tranzito 
rinkliavų numatyta daryti 20% 
nuolaidos.

KAUNAS. — Nuo š.m. pra
džios iki balandžio 1 d. taupy
tojų- skaičius Lietuvos Taupo
mose Valstybinėse Kasose pa
didėjo 1,500, pasiekdamas 35,- 
000 žmonių. Pirmoj vietoj ei
na valst. ir privačių įstaigų 
tarnautojai (8,916 asmenys), 
po jų eina ūkininkai — 5,786, 
toliau vaikai — 4,718, darbi
ninkai — 4,010, pirkliai, pra
monininkai, amatininkai -— 2,- 
995, laisvų profesijų asmenys 
— 2,323 ir tt. Didėjant indė
lininkų skaičiui, didėja ir jų 
sudedamų indėlių suma. Tik 
per vasario ir kovo mėnesius 
indėlininkų sutaupos Kasose 
pašoko 2 milijonais litų ir pa
siekė 55 milijonų litų. 1

KAUNAS.—: Zuperis yra pa
ti reikalingiausia Lietuvos že
mės trąša. Pastaraisiais metais 
zuperio suvartota kasmet dau
giau kaip po 100,000 tonų zu
perio. Tad Finansų ministeri
joje daromi žygiai Lietuvoje 
statyti didelį zuperio fabriką, 
kurs galėtų padirbti zuperio 
nuo 100 iki 200 tukst. tonų per 
melus. - - L • •• - -

Pirkite Anglis Dabar—Kainos Nukrito 
ALESAUSKAS & SONS 
7100 So. Talman Avė.

Tel. PROSPECT 8742 
Mes iškraustome modernu budu 

Pardavinėjame tiktai geriausios ko
kybės anglis.

Padėti Pinigai kas Mėnesį Prieš 11 d., neš Nuošimtį Nuo .1 Dienos

Turtas virš - - - - $4,900,000.00 
Atsargos fondas virš - - $350,000.00 
Dabar Mokame 3^% Už Pa- 
dėtus Pinigus. Duodam Pasko-
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

~and
.AVINGS

LOAN ASSOClATIONofChicago

JUSTIN MACKIEWICH, Pres.
Vai. 9 iki 5. Ser. 9 iki 12 

Silb. 9 iki 8 vak.

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

• SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE
Tel. VIRginia 1141

...   ............ . ..... ... —»----- ———

KLAUSYRI ME
šaltimiero Rytmetinių
1U ■■ • I n LIETUVIŠKŲW. n. 1.1 ■ RADI° 
■■■ ■■■ ■■ ■ ■ PROGRAMŲ

į 1480 KYLOC1CLES lt:»« VALANDĄ RYTO
RAŠTINE* ~

6912 SO. WESTERN A VE. PROSPECT 4050
i . . ■ • ■ • ‘

NAUJI
NAUJIENOS

NAUJIENOS

pirmas ir didžiausias Lietuvių Dien
raštis Amerikoj.
turi savo korespondentus visuose 
Amerikos miestuose ir kituose pasau
lio kraštuose.
paduoda riHansias paaauHnee indas.NAUJIENOS

NAUJIENOSE rw®te necencuruotų žinių iš Lietuvos.
NAUJIENŲ prenumerata Amerikoj (be Chicagos) 

kainuoją $5.00, Chicagoj ir Europoje 
——$8.00.

NAUJIENOMS—pinigus siųskite šiuo antrašu:

NAUJIENOS”
CHICAGO, HUNOIS

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

Musų naujas antrašas yra toks: 
ZELVIS 

BUILDING COMPANY 
2716 West 42nd Street 

Tel. Lafayette 0331
Muro, Conerete ir Carpenter 
Darbas—Taisom Senus—Statom 
Naujus Namus. Apskaitliuojam 
ugnies nuostolius veltui. Mes 
taipgi sufinansuojam lengvais 

išmokėjimais.

DARBAS IR 
MEDŽIAGA

Ant Lengvaus Kredito — Vien 
Parašo. Nereikia įmokėjimų, Po 

$5.00 i Mėnesį
Plaster Board už pėdą ...... 2c
Stogams popierius, tolis .... $1.00 
Tvoroms stulpai. 7 pd. po .... 10c 
2x4 pd...................................... 1c
1x6 lentos pd.......................  l}^c
Maleva speciali, gal......... ,x $1.25

Dykai Apskaičiavimas 
Dykai Pristatymas

ALBERT LUMBER 
and SUPPLY CO.

3800 SO. WEStERN AVENUE 
Tel. LAFayette 2101

Atdara 7 v. r. iki 6 v. v. 
sekmadieniais 8 v. r. iki pietų

Skubus patarnavimas 
Patenkinimas užtikrintas

Stanley Mitchell Co.
E x per ta i Beer Co:l Valytojai.
6059 SO. WAŠHTENAW AVĖ.

Tel. Ilemlock 7407
CHICAGO.

Plumbers Union Local No. 130.
A. F. of L. nariai.

Česnakai Padeda ŽarnŲ 
Nuodus Pašalinti

Apsvaiirefl? Dažnai galva «kauda? Priežasti
mi gali būti žarnų apHinodinitna* nuo kenks
mingų bakterijų storojoj Žarnoj. Ateikite 
Uandlen ir gaukite duosnig bandomąja pa
keli bekvapių DEARDORN česnakų tablečių 
nVR" A T DYKAI- Pamatykite kaip pa- A atjausite | poras dienų!
Saukite DYKAI sampelj iš Walgreen Vais
tinių. ParsitAioda visu »se didžiuosuoee vais
tinėse.

INSURANCE 1
(APDRAUDA)

** ■

TMLm apdraudą au
tomobiliams.

• apdraudą namų nuo
UGNIES.

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

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

NAUJIENŲ
Raštinėje per

A. RYPKEVIČIŲ
1739 S. Halsted St

Raštinė atdara kas vakaras 
iki 8 vai. Sekmadieniais —• 
nuo 9 ryto iki 1 vai popiet

z

NAUJA
MADŲ 

KNYGA

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

NAUJIENOS 
1739 So .Halsted St 
Chicago, III.

Vardas

Adresas

Miestas

Valstija ..

_________________—
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NAUJIENOS
The Llthuanian Daily Newn

Published Daily Except Sunday by
The Llthuanian News Pub. Co. Ine.

1739 Sbuth Halsted Street
Telephone CANal 8500

Subscription R a tęs:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago
3c per copy.
Entered as Second Class Mattel 

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

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Naujie
nų Bendrovė, 1739 So. Halsted St., 
Chicago, III. Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kaina:
Chicago j e—paštu
Metams$8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiams_______1.5
Vienam mėnesiui ________ .75

Chicago j per išsiuntinėto jus:
Viena kopija ........... ,........— 3
Savaitei --------- ----------------- 18
Mėnesiui ------ --------------- — 75

Jungtinėse Valstijose, ne Chicago j, 
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 kartu su užsakymu.

D. N. PRITT ,

ENCLAND
LO^DC Ni BREMEN

HAMBURG

fitRLIN

Naujas ofensyvas

Birželio 4 d. pasibaigė Kanalo uostų mūšiai, pasku- 
tiniems sąjungininkų kareiviams pasitraukus iš Dunkir- 
ko; o birželio 5 d., vakar, naciai jau pradėjo naują dide
lį ofensyvą prieš franeuzus. Aišku, kad Hitleris nenori 
duoti sąjungininkams atsikvėpti ir sustiprinti savo jėgas. 
Jisai skubinasi suduoti franeuzų kariuomenei tokį baisų 
smug|, kad ji nebegalėtų toliaus kovoti.

Šio naujo vokiečių ofensyvo kryptis yra link Pary
žiaus. Labai trumpu laiku — gal būt, per dvi ateinančias 
dienas — jau turės paaiškėti, ar franeuzai pajėgia savo’ 
pozicijas prie Somme upės atlaikyti, ar ne. Nuo to pri
klausys Francuzijos likimas dabartiniame kare.

Anglai tuo tarpu jai suteikti didelės talkos negali. 
Jie turi savo armijas, evakuotas iš Belgijos, perorgani
zuoti ir aprūpinti naujais ginklais ir amunicija. Francu- 
zijai tenka gintis beveik vienai.

Neseniai komunistų spaudoje 
buvo pranešta, kad iš Anglijos 
Darbo partijos esąs išmestas 
žymus tos partijos veikėjas, D. 
N. Pritt, už tai, kad jisai pasi
priešinęs jos karo politikai. Bet, 
kaip paprastai, Stalino broliu
kai pamelavo.

Atėję iš Anglijos laikraščiai 
rodo, kad D. N. Pritt buvo pa
šalintas iš Darbo partijos vyk
domosios tarybos, o ne iš parti
jos. Pašalinimo priežastis buvo 
ta, kad Pritt teisino brutališką 
sovietų įsiveržimą Suomi j on, 
tuo tarpu kai darbininkų masės 
Anglijoje bolševikiškus agreso
rius griežčiausiai smerkė.

Darbo partijos suvažiavimas 
Bounemouth mieste pripažino, 
kad vykdomoji taryba pasielgė 
gerai, pašalindama jį iš savo 
tarpo.

Pritt yra advokatas. Prieš ke
letą metų jisai “pasižymėjo” 
tuo, kad nuvažiavo į Maskvą 
pasiklausyti “raganų bylų” ir 
parašė spaudoje, kad tos bylos 
buvo vedamos “bešališkai” 
(nors jisai nemoka nė vieno žo
džio rusiškai ir apie bylą galė
jo spręsti tiktai pagal tai, ką 
jam papasakodavo valdžios ver-

įspudį. Keleto “kairiassparnių” 
pasiūlytoji rezoliucija, kad bu
tų išreikštas apgailestavimas 
dėl “pilietinių laisvių slopini
mo” Francuzijoje, buvo atmes
ta milžiniška balsų dauguma.

tas
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Šneka, bet pagalbos neduoda LEON BLUM ANGLIJOJE

Mažiausia 90 nuošimčių žmonių Amerikoje nori, kad 
karą laimėtų demokratijos. Beveik du trečdaliai žmonių 
šioje šalyje, mano, kad Hitleris anksčiau ar vėliau už
puls Jungtines Valstijas, jeigu jam pasiseks sumušti An
gliją ir Francuziją.

Tai, rodos, butų visai logiška, kad dabar, kuomet na
ciai stengiasi demokratijas sutriuškinti, Amerika suteik
tų joms kaip galint ‘daugiais pagalbos. Bet šitos logiškos 
išvadas Amerika nėpądaro! ,<

Vakar senatorius Pepper antru kartu pasiūlė sena
to užsienių reikalų komitetui rezoliuciją, raginančią prez. 
Rooseveltą remti sąjungininkus visomis galimomis prie
monėmis, išimant stojimą į karą. Bet komitetas tą rezo
liuciją atmetė 19 b. prieš 2.

Tūkstantis Amerikos lėktuvų šioje valandoje, gal 
būt, pakreiptų dabartinių mūšių eigą sąjungininkų nau
dai. O jeigu dėl nacių stiprumo ore Francuzija bus su
mušta, tai paskui nė šimtas tūkstančių lėktuvų tos žalos 
nebegalės atitaisyti. Tuomet Amerikos senatoriai ir kon- 
gresmanai, kurie dabar priešinasi lėktuvų siuntimui į 
Europą, reikš savo “gilias užuojautas” nacių agresijos 
aukoms. Bet kodėl jie nesupranta, kad demokratijoms 
reikia ginklų, o ne simpatijų?

Į Anglijos Darbo partijos su
važiavimą Bournemouth’e buvo 
nuvykęs ir Francuzijos socia
listų vadas, Leon Blum. Suva
žiavimui jisai pareiškė, kad vy
riausias jo atvykimo tikslas tai

kaip komunistai, prisi- 
“demokratybės” skraiste, 
įsiskverbę į viršininkų 
darbininkų unijose, į į- 

ir

Šluosią iš valdžios Chamberlainą

Anglijos darbininkų ir liberalų laikraščiai reikalau
ja, kad iš valdžios butų visai pašalinti Chamberlainas ir 
jo bendradarbiai, dėl kurių apsileidimo Anglijai dabar 
tenka skaudžiai kentėti.

Mūšiai Holandijoje, Belgijoje ir šiaurinėje Francu
zijoje parodė, kad vokiečiai yra daug geriau aprūpinti 
ginklais ir visokiais karo pabūklais, negu anglai. Nors 
Anglijos kareiviai kovėsi labai narsiai, bet jie negalėjo 
atsilaikyti prieš žymią nacių mechanizuotos jėgos per
svarą. Grįžę iš Flandrijos laūkų į britų salas, tie karei
viai daro karčius priekaištus valdžiai, kad ji pasiuntusi 
juos į nelygią kovą su priešu.

Premjero Churchillo ir daugumos dabartinio kabine
to narių kariuomenė negali kaltinti, nes jie pirmiaus val
džioje nebuvo. Jie valdžią kritikuodavo, nurodinėdami, 
koks pavojus grąsia kraštui iš hitleriškos Vokietijos pu
sės, jeigu Anglija leis jai ginkluotis ir darys visokias 
koncesijas. Už dabartinį Anglijos nepasiruošimą atsako 
tie atžagareiviai, kurie per paskutiriius devynis metus 
laikė savo rankose valstybės vairą: Baldwinas, paskui 
Chamberlainas ir jų sėbrai.

Keletas jų dar tebėra valdžioje, nes Churchillas ne
drįso susyk išmesti lauk visus atstovus tos klikos, kuri 
iki šiol kontroliavo konservatorių partiją, turinčią dvie
jų trečdalių daugumą parlamente. Tebesėdi ministerių 
kabinete Chamberlainas, lordas Halifaxas, Sir John Si- 
mon ir k.

Parlamento posėdis, kuris svarstys pakeitimus val
džioje, įvyks antradienį, ir bus slaptas.

valdžia imasi griežtų priemonių 
prieš fašistus, komunistus ir ki
tus išdavikiškus elementus.

Buvęs Frapyji^ijųs premje
ras nurodė, kad “penktoji ko
lona” karo pradžioje sudarė pa
vojingą krašto saugumui jėgą 
Francuzijoje. Jisai smulkiai nu
piešė, 
dengę 
buvo 
vietas
vairius darbus amunicijos 
lėktuvų dirbtuvėse ir į valdiš
kus urėdus miestuose bei vals
tybėje. Kuomet pereitų melų 
rugpiučio menesį Stalinas “pa
sibučiavo” su Hitleriu ir Mas
kva įsake komunistams urnai 
pakeisti “partijos liniją”, tai 
komunistai pradėjo daryti sa
botažą dirbtuvėse, kurstyti dar
bininkus prie streikų ir viso
kiais budais trukdyti Francuzi- 
j'oS pastangas- pasiruošti karui. 

! Tas išdavikiškas komunistų 
Verkimas tarėjo' būti sustabdy
tas, jeigu Francuzija norėjo at
siginti huto Hitlerio. 'Tukstan-

KAIP BOLŠEVIKAI “VA- 
X DAVO” VILNIŲ 
t \ \

Paryžiaus rusų soc.-dem. lai
kraštis “Socialističeskij. Vest- 
nik” paduoda kai kuriuos pu
blicisto B. šefnetio įspūdžių ap
rašymus iš Vilniaus tame laiko
tarpyje, kai Lietuvos istorinę 
sostinę buvo okupavę 'bolševi
kai.

Įdomią pastabą padarė
rašytojas apie bolševikų palši-, 
traukimą iš Vilniaus.

“Paprastai”, sako šefner, 
“kai žmogus rengiasi į kelio
nę, tai jisai pakuoja savo 
daiktus. Bet bolševikai elgėsi 
kitaip: jie stropiai pakavo ir 
vežėsi svetimus daiktus.”
Bolševikai atėjo į Vilnių rug

sėjo 18 d. ir išbuvo tenai apie 
šešias savaites. Pusę to5 laiko jie 
“rengėsi į kelionę”:

“Visa įgula ir tūkstančiai 
darbininkų per tris savaites 
laiko nieko kito nedarė, tik
tai gabeno iš Vilniaus viso
kius daiktus: prekes, krautu
vių, dirbtuvių, sandėlių ir 
kontorų įtaisas; mašinas, na
mų daiktus, rakandus, mal
kas, maistą — net agurkus 
ir kopusius... Daugelis darbi
ninkų priešinosi mašinų ga
benimui. ,Juoš kalbino va
žiuoti paskui — ten, kur ve
žami fabrikai, ir keli tūks
tančiai Vilniaus darbininku 
paklausė. Bet buvo ir rimtų 
konfliktų. Sakysime, vieno 
tabako fabriko darbininkams 
pasisekė fabriką apginti. Per 
dvi savaites darbininkai die
ną ir naktį saugojo fabriką, 
pasakę, kad jis galės būt eva
kuotas tiktai per jų lavonus. 
Komisarai nenorėjo kraujo 
liejimo ir atsitraukė. Bet tai 
buvo išimtis. Daug dirbtuvių 
ir fabrikų buvo išgabenta — 
odoš, pirštinių ir k. Išėjus 
sovietų okupantams, prasidė
jo aštrus nedarbas, ir vargas, 
kuris Vilniui ir taip yra bu
dingas, padidėjo dar labiau.”

pasitraukė iš komunistų parti
jos, negalėdami pritarti sovie
tų susidraugavimui su naciais. 
Francuzijos socialistų partija* ir 
darbininkų unijų Konfederaci
ja išleido atsišaukimus, ragin- 

' damos visus darbininkus nu
traukti ryšius su komu-naciais. 
Kuomet praėjo tafti tikras lai
kai ir visi žmones, kurie buvo 
Maskvos apmulkinti, turėjo 
pYogos savo klaidingą nusista
tymą pakeisti, valdžia komunis
tų partiją uždarė ir visokį ko
munistų veikimą uždraudė, bes 
dabar buvo aišku, kad tame ju
dėjime paliko tiktai apmoka
mieji Stalino žvalgybos agentai 
ir jų paštumdefiai.

’ Beje,* iš kito- šaltinio meš pa- 
tiriame, kad komunistų sabota
žas ir riaušių kėlimas Francu- 
zijos amunicijos ir lėktuvų pra- 
jinonėje buvo tą pramonę dali- 
InatiL suparalyžiavę beveik per 
keturis mėnesius. Francuzijos 
lėktuvų fabrikai, pav. tiktai 
penktame karo mėnesyje paga
mino 400 lėktuvų per mėnesį

Blumo kalba Darbo partijos 
suvažiavime padarė labai gilų

MILĖS . 
0 100

IRS IU.ES ĮĮTALY^
NAUJIENŲ-ACME Telephoto

Kur įvyko bombardavimai iš oro paskutinėmis ke
liomis dienomis. Naciai bombardavo Paryžių ir pieti
nius' Franci jos miestus, o talkininkai atmokėjo bombar
duodami vokiečių miestus. Vokiečiai sako, kad tik Miun
chenas buvo bombarduotas.

Lietuvos Gyvenimo Posūkiai

Svečių iš Užsienio Lietuva Nelaukia. — Vilnius Atkūuta. 
Nori Ir Pasmaguriauti. — žydai Praktiški. — Len
kai šiaušiasi. — Negraži Kunigų Rolė. — Bajorai.— 
Lietuviai “Stabmeldžiai”. — Konkordatas. — žemės

vai turės lygiai tokio pat vaid
mens, kaip SLA — *New Yor- 
kas.

O Vilnius, tai bus jūsų Wash- 
ingtohėš, tik deja iki šiol jisai 
neturi savo baltųjų rūmų. Iš 
Kauno į Vilnių jau šiais metais 
bus tiesiamas naujoviškas plen
tas — autostrada, skirtas auto
busų judėjimui.

Taip pat skubiai tiesiama an
troji geležinkelių linija. .Jau lie
pos mėnesio viduryje Vilnius 
tarės tiesioginį geležinkeliu su
sisiekimą su pajūriu — švento
sios Uostu. Mat į šventosios uo
stą geležinkelis iš Kretingos jau 

I liepos mėnesį bus galutinai 
baigtas statyti ir čia prasidės 
iš visos Lietuvos traukinių ju
dėjimas, tai gi ir tasai uostas 
tarės Sparčiai atgyti.

Kaip žinote, geležinkelis į 
Šventosios uostą vos pernai bu- 

:vo pradėtas statyti, šitie darbai 
tuoj prasidėjo, kaip tik Lietuva 
Klaipėdos uosto neteko. Tą ge
ležinkelio liniją pradėjo tiesti 
Lietuvos darbo savanoriai, ku
rie pereitų melų vasarą čia pa
ruošė visus žemės darbus ir štai 
dabar jau tiesiami geležinkeliui 
bėgiai. Tiesa, net žiemos metu 

| tie darbai nebuvo nutraukti.
Išvada — Lietuva taip pat 

moka sparčiai darbus dirbti.
Tokiu pat skubiu tempu da

bar tiesiami iš Kauno į Vilnių

dar sparčiau bus varomi pla-

įvairios žinios 
iš Lietuvos

KAUNAS. — Kaune fabrikų 
darbininkėms, tarnaitėms ar 
šiaip iš kitur atvykusioms mer
gaitėms, pasilikusioms be dar
bo ir patenkančioms į vargingą 
padėtį ♦pa'gelbėti Kaune yra įs
teigtas mergaičių globos darbo 
biuras ir darbo namai. Perei
tais metais į šią įstaigą paikUr- 
totinai kreipėsi 707 mergaitės,- 
be to, įstaigos patalpose buvo 
trumpiau ar ilgiau po vieną 
kartą apgyvendintos 453* mer
gaitės. Bendras mergaičių šioje 
įstaigoje gyventų dienų skai
čius siekia 11,558. Į įstaigą per 
metus kreipėsi net 3,029 darb
daviai. Be to, neskaitant tų,- 
kurios šioje įstaigoje gyveno, 
atsirado dar 509 mergaitės, ku
rios, ieškodamos darbo, kreipė
si į tą merg. darbo biurą ir per 
jį darbą gaVo. Apskritai, ši įs
taiga labai daug mergaitėms 
padeda.

KAUNAS. — Nemuno ir Ne
ries krantuose dar gegužės 1 
dieną teberiogso j o didelės pur
vinų ledų krūvos. Vietomis at
rodo, lyg upių krantais butų 
sukrautos ilgos didžiulių akme
nų eilės. Nuo pasėlių dirvose 
nutirpę ledai paliko dirvas su
maišytas ir ūkininkai dabar tu
ri žiemos pasėlius persėti-.-

Reformą. — Vilniaus Valstietis. — Kaunas—Chica
go, Vilnius—Washingtonas, Klaipėda—New Yorkas.
— Kooperatyvų Rolė Vilniuj.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

(Tęsinys)
Lenkai bajorai klebonijose, 

davalkynuose turi pritarimo ir 
čia randa įkvėpimo ir savo sva
jonėms peno.

Vilniaus krašte katalikų baž
nyčia šiuo melu juodu šešėliu 
stovi skersai Lietuvos valstybės 
kelio!

Vilniaus krašto kaime lenkas 
darbo valstietis turi simpatijų 
Lietuvos ūkiškam ir sociali
niam gyvenimui, bet katalikų 
kunigija tas simpatijas naikina!

O turėkite galvoje, kad tasai 
valstietis daugumoje veik be
mokslis ir stipriai religingas! 
Ne tik religingas, bet kartu ir 
prietaringas! Lietuvis kunigas, 
nors ir butų geras nuoširdus 
savo krašto patriotas, čia tik 
gali svečiuotis, nes katalikų ku
nigų vyriausybe išimtinai čia 
lenkų rankose!

O be to, Romos nustatyta 
drausmė ir klusnumas jį ver
čia net besisvečiuojant būti vi
same santūriu. I ’

O Lietuvos valstybė juk turi 
dar Voldemaro laikais su Roma 
sudaryti konkordatą. Romūs 
katalikų bažnyčia dar tiek po
litiškai įtakinga, kad jos svoris 
bendrame Europos politiniame 
gyvenime nėra pašlijęs. Gal tik 
karo išdavose jisai susmuks, 
bet tai klausimas. Juk visa tai 

■ dera kas diktuos busiamos tai
kos sąlygas. Ar čia socialistinė 
mintis turės tinkamo svorio?

O kol kas, kol kas Lietuva' 
negali būti labai įžūli. Reikia 
laukti. Ateities keliai dar nėra 
žinomi, ne tik jie nežinomi, bet 
jie dar labiau vis darosi neaiŠ- 
kų*s. 0 bendrai Lietuvos gyve
nimas vairuojamas tokių žmo
nių rankomis, kurios išviso šių 
dienų viešpačiąms, visvi'ena kaš 
jie nebūtų, ar dangaus ar že
mės, yra klusnios!

Butų visai kitas reikalas jei 
,į fą darbo valstietį visai nuc- 
1 širdžiai, atvirai, laisvai prabil
tų ne bažnyčios tarnas, ar ka
pitalo vergas, bet su juo kal
bėtų tie, kurie kovoja dėl žmo
nijos išlaisvinimo iš kapitalo ir 
visokio plauko diktatūrų.

Bet taip nėra.
Ir šunkeliais,- kreivais keliais 

tasai valstietis slenka į jam ne
žinomą ateitį.

—Žemės taip maža, v

tokie dideli, o tasai dangus taip 
aukštai, jo nepasieksi, o kaip 
mirsi tave po žeme pakiš!

Tai valstiečių kasdieninės ai
manoj

Nors ir busiama žemės refor
ma daug vilčių sukelia, bet štai 
iš klebonijos sklinda visai kitos 
žinios!

’ ' O juk bažnyčia ir dvaras iki 
šiol buvo to valstiečio artimiau
si globėjai.

Dvaro įtaka gal susmulkės, 
bet klebonija kaip buvo, taip ir 
pasilieka.

Ir dar keisčiau, los kleboni
jos kamendorius gauna iš Lie
tuvos iždo algą!

Buk gudrus ir susivok tose 
gudrybėse!

Betgi, bendrai tarus, lietuviš
ka mintis, lietuviška dvasia vis 
labiau ir labiau įsigali aplenkė
jusiame kaime ir savo daro.

Jaunimas jau per tą trumpą 
laiką pusėtinai pramoko lietu
viškai ir lietuviška daina skam
ba kaime.

Net Vilnius ir tas jau žymiai 
lietuviškesnis tapo! Į Vilnių jau 
persikėlė geležinkelių valdyba 
ir gegužės menesio viduryje fe
nais kelsis dar keletas ministe
rijų. Manoma, kad Kaune pasi
liks tik užsienių reikalams mi
nisterija, finansų, žemės ūkio ir 
prezidentūra.

Nors ir visa vyriausybė per
sikeltų į Vilnių ir Vilnius taps 
ir iš esmės Lietuvos sostinė, 
visviena ūkiškai Lietuvą repre
zentuos Kaunas. Kaunas tur 
būt pasiliks Lietuvos ukršku 
centru, Vilnius — politišku ir 
kulfuriniu.

Kaune yra įsikūrusios tokios 
stambios organizacijos, kaip 
Maistas, Lietūkis, Pienocentras, 
Linas, Lietuvos Baltijos Lloy- 
das — laivininkystės bendrovė 
ir kiti stambus ūkiški viene
tai, kurie čia turi didžiulius sa
vus nanras, stambius sandėlius, 
savo fatbriktis. Tai net Suhka į- 
sivaizdtfoti, kaip tie stambus 
ūkiški vienetai galėtų iš Kauno 
išsikelti,- juo labiau, kad Vilniu
je jienis neatsirastų didesnių 
patalpų.

Rodos taip jau ir užsimota, 
Kaunas palikti Lietuvai preky
bos, pramonės centru. Tito ba
du Kaunas Lietuvai pasiliks ne
lyginant, kaip USA Ghicaga, o 
ateityje, kaip Lietuva atsiims

argai Klaipėdą, tai tas uostas Lieto

laus plento darbai iš Vilniaus 
į Kauną.

Šitiems visiems darbams bus 
išleista keletas dešimčių milijo
nų litų!

Keletas šimtų darbininkų Vil
niaus krašte jau pradėjo nusau
sinimo darbus. Keletas dešim
čių matininkų tenais jau ruo
šia dirvą busiamai žemes refor
mai ir kartu sodžius skirsto į 
viensėdžius. Keletas dešimčių 
agronomų tenai varo ūkio kul
tūrinimo darbą!

Daugiau kaip šimtas mokyto
jų tame krašte jau darbuojasi 
pradžios mokyklose.

Išvada — Lietuvos geresnės 
kultūrinės pajėgos sumestos į 
Vilniaus kraštą, tenai jie dirba, 
kad to krašto kulturinį ir ūkiš
ką lygį pakėlus iki bendro Lie
tuvos lygio! Tiems, kurie ne
moka lietuvių kalbos, leidžia
mas lenkų kalba savaitraštis, 
kuris išimtinai skirtas žemės 
ūkio reikalams.

lasai savaitraštis turi didžiu
lį pasisekimą.

Bendrai suglaudus, atrodo, 
kad lenkų bajorams ir katali
kų lenkiškai kunigijai bus sun
ku atsispirti piHeš Lietuvos kul
tūriškas ir ūkiškas pajėgas.

Lenkiškoji bajorija ir lenkiš
koji kunigija eina į aplenkintą 
kaimą tik su savo politika, o 
Lietuvos inteligentiškos pajėgos 
į tą kaimą eina su duona, kny
ga ir lyra. Tai helygi kova!

Žiignna, gyvenimo tikrovėje 
nėra jau taip viskas gražu ir 
kilnu. Ir Lietuvos tame darbe 
pasitaiko tamsių šešėlių, bet 
kur be jų?

Bet viena svarbu, kad pagrin
diniai užsimojimai yra sveiki ir 
geri.

Pagrindai dedami stiprus ir 
gerai apskaičiuoti.

Ir visame tame darbe žymų 
vaidmenį vaidina, tai. Lietuvos 
kooperatyvai. Štai jau veik 
kiekviename Vilniaus krašto 
miestelyje yra įsteigti ir steigia
mi įvairių rūšių kooperatyvai, 
jų tarpe pieno perdirbimo ben
drovės, prekybos kooperatyvai 
ir žemės ūkio draugijos. Atro
do, kad Vilniaus krašte darbas 
verda.

Tai tokiais posūkiais dabar 
eina Lietuvos gyvenimas, jo vi
si keliai suka į Vilnių!

IV—29—40.
(GALAS)

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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MADOS MENO ŽINIOS - -- 1- -
Soeiely of the Fine AfIs. Ten 
dalyvauja ir vienas lietuvis. Lietuvos Padangėje

Tvarko MIKAS ŠILEIKIS
------------------------X. -- --------------- r.

Chiciiro Society 
trf ArtiSts

j Adresū 852 N. Rush 
ČAbierica Fore Gallety)
savo načių meno pagodą —

I Chicago* Society of Artisls.- Gė- 
ra paroda,

St. 
turi

*

Atsišaukimas Į Menininkus

VILNIUS. Motinos Dienai ir 
Šeimos- Savaitei Ruošti Komite
tas iš Vilniaus kr. gavo per 30 
piaŠyūiį miltinų, turinčių dau
giau kaip po 10 sveikų gyvų 
vaikų. Viena tokia motina Vil
niuje atsirado gimdžiusi net 3$

vaikus, kurių 10 dar esą gyvi. 
Du iš jų šiuo metu esą vokiečių 
nelaisvėje. Pati motina yra gi- 
nidši 1883 m.- Gardine, lietu
viškos kilmės. Tuos 32 vaikus 
pagimdžiusi per 24 metus, nuo 
1903 iki 1927 m. Iš tų 32 vai-

neri trynukai. Prie motinos dar 
ėsą keli nepduarnečiai Vaikai.

PIRKIT N4UJ4 
Chrysler arba Plymtfaut

Tai yra Geriausi ir Grąžtam 
Automobiliai Amerikoj; moder- 
Leškai Ištobulinti. Nužemintos 
kainos. Lengvi išmokėjimai. Tei
singas patarnavimas pas

BALZEKAS MOTOR SALES 
“U will Likę us” 

4030 So. Archer Avenne
Phone Vitginia 1515

Ruošiama Lietuvių Dailės 
Paroda Chicagoje.

Lietuvių Dailės-Meno paro
dos rengimo komisija, efirb-

Speciali Paskaita

No. 4457—Sportiška suknele. Su
kirptos mieros 12, 14, 16, 18 ir 20 
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
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 SU Chicago, I1L

tos, komisija nutarė priimti po 
tris originalias eksponatus iš 
kiekviena menininko. Chica- 
įgiškiai menininkai savo kuri- 
nhi-s tuiėš patys atvežti į Mor-

dama bendrai su SLA Seimcy rison viešbutį ir iš ten vėl pa- 
Rengimo Komitetu, kviečia siimti kai paroda pasibaigs, 
visus lietuvius menininkus d a- Komisija taipgi nesiima atša- 
lyvauti parodoje laike SLA komirbės už bet kuriuos kuri- 
Seimo, Morrison viešbutyje, 
Chicagoje. '

Komisija kviečia visus tapy- 
tojus, piešėjus ir skulptorius,’goti ir prižiūrėti, kai jie bus 
be skirtumo politinių bei reli
ginių įsitikinimų. Menas me
nui, jm> labiau kultūrinis dar
bas mums turi būti pirmoj 
vietoj, ir svarbu gražus pasi
rodymas lietuvių visuomenes 
ir bendrai žmonių akyse. Pa
roda yra i 
niais sumetimais. Šalia dailės 
parodos tuo pačiu laiku bus 
surengta ir rankdarbių paroda 
nemaišant su daile. Tuo 
kalu rūpinasi rankdarbių 
rodos komisija.

Kadangi dailės parodos 
gimo komisijai nėra 
visų Amerikos menininkų ant
rašai, tai nebuvo galimybės 
visus juos pakviesti laiškais- 
Tokiu budu jie yra dabar 
kviečiami.

nio sužalojimus transporte ar
ba riėt ir pražudymą. Tačiau 
bus dedamos pastangos sau-

parodos rengimo komisijos 
■rankose. Paveikslai tūri būti

įžanga bemokama.
šiandien 8 vai. vakaro, 

Instifūte (FuUerton Ėlall) įvyks 
speciali paskaita tema: “Sur- 
realizmas filmuose”. “t>adar/ 
(dadaizūiaš-aukštoji matematiką 
plastikiniame tnene.),- baletas, 
koncertas,. ete. viskas apie kra
štui nį modernizmą.

Publika kviečiama 
kyti.

|(ES5LER’^\ Į\Bhndyk]
(šiandieni

Nebus dži tiri-ko misi jos.
Ši paroda bus bendra, ki

tais žodžiais tariant, nebus
rengiama kulturi- džiuri-komisijos, kuri papras-

rei-
pa-

rcn- 
žinomi

tai išrenka pačius geriausius 
kurinius, o menkesnius nebe
priima. Kas ką prisius, bus 
gerai. Bet kartais pasitaikius 
‘‘‘dorovinėms komplikacijoms” 
eksponatuose, parodos rengi
mo komisija turi teisę nepri- 
;imti tokio kurinio.

Dėl informacijų—
;reikia kreiptis pas bile 
šios komisijos narį arba 
.Seimo Rengimo Kom-to

kulfuri- 
srityje.

Meno Žinių skyrius per vasa
ros mėnesius nebus leidžia
mas reguliariai. Tiktai svar
besniuose atsitikiinuOšC karts 
nuo kario Meno Žinios pasi-

Art

atsilan-

irs* °iSS5*V.

Mefto žinios 
įrita Atostogas

Sumažėjus meno 
skaičiui ir bendrai 
niam veikimui šioj

mooF

< WHISK£Y

JULIUS KC9SLCR 
84 metų atnf. 

Varykloj Viršininkai

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

Nathan Kanter 
MUTUAL LIQUOR 

CO. — Wholesgle 
4707 S. Halsted St

Te] Boulevard 0014

KCSSLKfTS PRIVATE BLEND-A BLENDEO WHISKKYl 75% Neutrdl Spirit* diltilled froih 
Grain. 90 Proof.. Julius Kessler Distilling Čo., (ne., tawrenceburg, (nd.

Q GTD^C’ AMERIKOS DIDŽIAUSIA 

degtinČOMP
__ ___________ ■ ■ ■■ ■ :

■1
. .v

NlMliY

tyriu ateįįfyM

Tel. CICERO 5306

C. & M. P AUGA
D1STRIBUTORS

Parduodam geriausį ir 
stipfiausį

FOX HEAD ALŲ 
Vynai-Likieriaj-Gėrfrnai 

į visas miesto dalis.

5031 W. Roosevelt Rd.
ClCĖRO, ILL.

—-1--  ............................ ‘ - ■ ■ - -

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

Čia {deda 15 cėntų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No-----------
literai  per krutinę

(Vardas Ir pavardę

(Adresas)

tr valstija)

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

Transportas savo lėšom
Norintieji parodoj dalyvauti 

menininkai, siųsdami ekspo
natus į Chicagą ir atgal, turės 
patys apmokėti transporto iš- 
kaščius. Visi eksponatai turi 
pasiekti Morrison viešbutį ne 
vėliau kaip birželio 21 d. Bet 
pirm siuntimo eksponatus ma
lonėkite laišku pranešti komi
sijai, kad iš anksto butų gali
ma žinoti eksponatų skaičių 
-ir, kad butų galima paruošti 
sąrašą katalogai.

Prie kiekvieno eksponato— 
paveikslo arba skulptūros ku
rinio, reikia prilipdyti kortelę 
su menininko vardu, antrašu 

’ir pažymėti to eksponato’ var
dą ir kainą. Parodai pasibai
gus, eksponatai bus sugrąžinti 
i“collcct” kur reikia.

pas- 
pir- 

imininką Dr. A. Montvidą se
kamu antrašu: 2400 W. Madi- 
son st., Chicago, III;

Meno Parodos Rengimo
Komisija:

Nora Gugis\ 
, 3323 S. Halsted

Chicago, III.
Bernice Balickaitė, 
1802 W, 64 , St., Ch’go. 

į Mikas Šileikis, 
1739 So. Halsted St., 
Chicago, III.

st

Naujos 
Meno Parodos

Šįmet Tūkstančiai 
Jaunuolių Baigia 
Mokyklas

i ui 11 ii 11 Iii II111

Galima siųsti po tris 
eksponatus.

Dėl apribotos patalpose vie-

COPR. 19*0. NELDLtCRAFT SERVICE, INC.

KNITTED BOLERO PATTERN 243’/
No. 2437—Mėgstąs “Bolero”. Mietos 12-14 ir 16-18

g:*:?

No. 2437I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT
1 1739 So. Halsted 8t, Chicago, HL

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No 

I Vardas ir pavardė

Pranešimas 
Menininkams

Birželio 29 d. CbičUgos Navy 
Piėr atsidarys milžiniška meti
nė, miesto vyriausybės ren
giama, dailės paroda. Rengė
jai ragina visus menininkus 
joj dalyvauti, siunčiant po du 
originalius',- sulig savo nuo
žiūra geriausius,- 
ai. tapybą, vandens 
pybą ir skulptūrą.

Paroda truks tris 
Reikės už kiekvieną 
tą primokėti po 25c 
spaūsdinĮmo išlaidoms paderi-

savo 
eksponatus

dažų ta

savaiteš. 
ekspona- 
kalalogo

I
.gti.

Prieš siunčiant kurinius, 
reikia gauti iš rengėjų tani 
tikras brankas ir jas išpil
džius vėl sugrąžinti ne vėliau 
birželio 19 d. Kreiptis reikia 
šiuo antrašu: Ghica'go’s Navy 
Piėr‘Art Exhibit, 77 Eašt Ehį 
st. Parodos f engimo komiteto 
pirm, yra Charlės S. Peterson.

The Ridge Art As’sn. 
MarideI Brothers

Graži parodėlė Mandel Broš. 
krautuvėj 9 aukšte. Parodą su
rengė grupelė menininkų 
du The Ridge Art Ass’n.

var-

Helen Janaszek
1 Dlafce Viešbutyje y^a štiren- 
gfa t/elefr Janaszek 

’lo paroda. Surengė 
i/liiYois Sočiety oi 
Arfs.

Iškilmės Cicero Morton High 
Mokykloj

CICERO. — Didelė armija 
jaunuolių išeina iš mokyklų. 
Praeitą sekmadienį, 3 vai. po i 

:pietų, Morton aukštoji mokyk
la tūrėjo trumpą programą, ap- 

1 eigas savo mdkiniem.s, baigū- 
Isiems kursus. Jų yra pervirš 
tuksta'ntis 'vaikiūų ir mergai- r 
čųi. Jų tarpe yra nemažas skai
čius lietusių.

Tos dienos apeigos išėjo tvar
kiai ir įspūdingai. Programas 
.šitaip įvyko: 1.) Mokyklos be- 
nas grojo maršą, ir mokiniai 
poromis suėjo ir užėmė savo 
vietas. 2.) Katalikų kunigas, 
Rev. Francis A. Ryan, iš St. 
Leonard’s Church, Berwyn, at
kalbėjo’ maldą. 3.) Choras, su1- 
sidedąs iš mokinių, pagiedojo 
porą giesmių.

4.) Kalba Doctor Carl S. 
Winlers, tęsėsi pusę valandos. 
Jisai palietė gyvenimo proble
mas ir davė įvairių palygini
mų. Neaplenkė nei' Europos ka
ro. Sako ‘'Karo niekas nenori, 
motinos aū'kfėja suūus ne ka- 
■rui, sūnus sako, “aš neisiu ka-. 
;ran”, 6 vienok eina. Aš jums 
nesakau eiti arba neiti”.

i 5. j Benas • grojo “Symphonie ■ 
:No; 2.—Johnson.
; 6 ir paskutinis numeris išėjo 
■gana šauniai, žydų rabinas kal
bėjo maldą, “Dievas yra vi
sur”.

“Darūs Ne jauk if’
Programų! užsibaigus publi

ka ir1 mokiniai skirstosi kas 
sau.įžiūrint į tą armiją jau
nuomenės darosi nejauku. Per 
kelioliką metų vargsta, moki
nasi, tėvams didelės išlaidos, o 
kokios to viso pasekmės? Be
darbė, badas, skurdas, o paga- 
l.aus pragaras—karas, geriau
sius tautos žiedus surija, tūk
stančiai invalidų liefca;

Argi ne laikas tą baisenybę 
sustabdyti? D.

dailės so-
The A1I- 

the

• Per 53 metus laiko prie 
Adams ir Wabash laikraščius 
pardavinėjo ateivis iš Italijos, 
Dominick Pintbzzi, nuo 6307 N. 
Wayne avenue. Iš to, rodos, 
mažo bizūio, įsigijo damą, iš
augino septynis vaikus ir vi
siems davė universiteto mok
slą. Pirmadienį jis Staigiai mi
rė, ir šiandien laidojamai Mt. 
Carmel kapinėse.

Bernice Dress and Lingerie Shop
3437 SO. HALSTED STREET

PAKETBtKAl IR MAIŠELIAI.
Reg. $1.59 — $1.00 

NAUJI BALTI. Rcg. $2.98 — $1.98

SLACK SIUTAI IR 
PLAY SIUTAI

Puikus nauji štiliai C 4 QO
ir spalvbš .......... 1

ir aukščiau

Victor Bagdonas 
LOCAI. & LONG DISTaNCF 

Moving
Perkraustom fornĮčius, pianub u 
Visokius rakandus bei štorus 
Vėžėm’ į farmafs ir kitūs miestus 
Žema kaina. Musų Darbas ga 
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis j visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 00S6

. r.r, , ra. r t r

• FOTOGRAFAS

4Xim

SKUBĖKITE . . .
PASKUTINĖ PROGA...

IŠPARDAVIMAS!!!
Visų pavašarinių viršutinių kautų 

Visų gylių, spalvų ir mietų.

*2.98 - *3.98

arcus
t 
i

10c
3az25c

kefcdieh1 rtuo 8:3to v. ryto 
iki 9:15 vai. ryto

YRA VAISTU IR NOTTIONS 
KRAUTUVĖSE

CONRAI) 
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai- 
ioinis ir Hollywobd 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

^20 W. 63rd St.
Fel. ĖNG. 5883-5840

MOTERIMS 
Pattčiakos

SVEIKATOS KLINIKAS
TONŠILUS
Išima Už ................ *|Q.UU
PRABŲVIMAS $Efl Art
Ligoninėje ................ rUU.UU
RAUDONGYSLIŲ $.OK n n
Išėmimas ir Ligoni. 
REUMATIZMAS CO 
Greita Pagelba ....... U»UU

‘G1DO VISAS LIGAS
Ekzamidacija $ 4 A H
ir vaistai .......    ■ ■
OOUGLAS ČARK HOSPITAL 

1900 S. Kedzie Avė. Chicago

KArftufrjA
MAŽIAU

PORA
NUDAŽYTI
KURTELĖS tfU

Madnios CQč 
šifoninės

Paprastai 69c ‘
3 poros $1.00

(jypsy
EČRU CURTAIN D*E

llYTtNE RAUIO 
VALANDA

iš sinties —

W.G.E.S

Išgirsit vėliausias žinias, 
ir Ititfš fdoMiite 

praAeiiblhs.
Fine

Adresas.

Miestas ir valstija.

Stevėris Viešbutyje 
Įtfofffli Paroda

šią puikią dailės-meno pal 
rodą sūrengė The All-IlUndis

■vkpi.hiftiai Naujienose 
tunda naudą dčtfn.
ori nnrins Na’nj’pnns 

h na’’4inref
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V alkas ir Mokykla Į
T MARMOAjTAITfl =

ri daugiau pasimokyti, gal jam 
reikia pasamdyti mokytoją 
(“tutor”) į pagalbą.

Pastabos Mokslo Bertainiui Ei
nant Prie Pabaigos.

Užpereitą savaitę laipsnių 
korteles ir knygutes su laips-
niais už pereito termino pen
kiolikę savaičių gavo mokiniai 
pradinėse ir aukštesnėse mo
kyklose. Tėvams reikia neali- 
dėliuoti ir pasirašyti ant jų, 
kad vaikai galėtų jas kuogrei- 
čiausiai sugrąžinti mokyto
joms.

Ypatingai labai svarbu, kad 
laipsnių knygutės aukštesnių 
mokyklų butų sugrąžintos, nes 
remiantis jomis mokykla pra
deda šią savaitę tvarkyti moki
nių programas sekančiam ber- 
lainiui.

Už savaitės įvyks egzaminai 
ir pagal rezultatus sutvarkyti 
programai bus pertaisyti kur 
bus reikalinga.

Jeigu vaikas nepergerai pasi
rodė lekcijose šito laipsnio da
vimo periode arba jeigu jam 
yra pavojus neatlikti sėkmin
gai kvotimus, tai reikia vaikui 
kaip nors pagelbėti. Gal jis tu-

O gal jis veltui leidžia savo 
laiką, taip kad tėvai turėtų pa
mokyti vaiką geriau tvarkyti 
savo valandas. Gal būti vaikas 
turi per daug užsiėmimų, kurie 
kenkia studijoms. Reikėtų vis
ką mesti į šalį ir koncentruotis 
ant vaiko lekcijų, kad jis galė
tų laimingai jas atlikti. Apsi
mokėtų pasitarti su mokytoja, 
kad geriau išvengti keblumų. 

• • •
Viešos mokyklos rengiasi su

tvarkyti klases vasarinei mo
kyklai. Pakvietimai buvo išda
linti mokiniams, kad tėvai pa
sirašytų, jeigu jie nori, kad jų 
vaikai lankytų vasarinę mokyk
lą. Taipgi reikia įrašyti kokiose 
klasėse jų vaikai nori užsire
gistruoti. Kiekvienos mokyklos 
administracija duos žinias apie 
kursus ir kur bus laikomos pa
mokos atostogų metu. Vėles
niuose straipsniuose duosiu to
lesnių žinių šiuo reikalu.

Naujlenų-Actne Telenhot^
ANGLIJA. — Flandrijoj sužeistųjų tarpe buvo ir ši 

nelaiminga slaugė. Ji pargabenta Anglijon.

LAIMES GRIUVĖSIUOSE
Rašo Ap. Brazdžionytė.

MINTYS ATLANKIUS KAPINES ŠEŠTA
DIENIO POPIETYJE

Visuomet pasirenku atlanky- ‘ Mudu labai tankiai atvažiuo
ti kapines vėlybam popietyje.! jame čionais ir aptvarkome ke- 
Tuomet kapinės tuščios ir am- lėtą pavienių kapų. Sankuno 
žinoji kapų tyla daug aiškiaus kapą prižiurai jau nuo pat pra
kalba. Tuomet saulė, rengda- džios, nuo 1927 metų”, toliau 

tęsė ponia Gulbinienė, bevaikš
čiodama ir rodydama mums 
įvairius kapus.

mos kelionei į tolimus vakarus, 
rodos, švelninus glamonėja 
tuos kaous ir karščiaus bučiuo- 
ja atsisveikindama su juose 
miegančiais... Tada paukštelių 
balsai daug skambesni. Jie, ro
dos, viens už kitą gražinus g'e- 
da, ir jų balselių harmonija 
susipina ir lengvučiai palyti 
kiekvieną kapą, lyg bučiuoda
ma las gėleles ir žolelę, kuri 
puošia ir saugoja jį... Didieji 
medžiai, apsupę visą kapinyną, 
iš aukšto žiuri į žemę, lyg lin
guodami, kad čia kelionės ga
las, čia visi lygus, visi draugai. 
Čia jus gyvensite ramybėje am-* • *žinai...

Pasirinkau ir praeito šešta
dienio vėlybą popietį atlankyti 
Tautiškas Kapines. Ypatingai 
pasiilgus mano niekuomet ne
mirštamos draugės Mariutės 
Jurgelionienės, norėjau jausti 
jos visuomet giliai nuoširdų ir 
raminantį atsinešimą visuose 
mano gyvenimo, kaip malo
niuose, taip ir smausmo kupi
nuose momentuose...

Atlankius Mariutę, paėjau į 
antrąją pusę kapinių, kur tarp 
kitų ilsis musų dailės darbuo
tojai Sankunas, Buragas, kurių 
kapai gražiai apižurėti, gėlė
mis apsodinti. Reiškia, yra 
draugai, kurie rūpinasi jais, 
nors juodu ir nesiranda gyvų
jų (arpe. Bet jų atminimas gy
vena draugų ir kolegų tarpe.

Antroj pusėj kapinyno ma
tau du žmones, vyrą ir moterį, 
bedirbančius prie vieno kapo. 
Jie tvarko gėles. Prieinu artyn, 
žiuriu, kad tai mano gerai pa
žįstami visuomenės darbuoto
jai ponai Gulbinai.

“Ar lai Jus čia taisote kapą 
kieno nors iš šeimos ar gimi
nių?” paklausiau musų gerbia
mos dailės mylėtojos ir veikė
jos ponios Gulbinienės.

“O ne, tai svetimo kapas, bet 
pažįstamas ir nėra kas juom 
rūpinasi, tad mudu su vyru tai 
darome”, atsakė ji nuoširdžiai.

Kuomet išsireiškiau, kad tai 
labai gražu iš jų pusės atminti 
užmirštuosius ir papuošti jų 
kapus, ponia Gulbinienė man 
tuojau atsakė: “Tai ne kokis 
darbas, bet vien tik užsiėmi
mas, kuriame randame daug 
malonumo. Džiaugiamės galė
dami padaryti tą mažą dalykė
lį mirusių atminimui ir pagra
žinimui.”

Kokie ideališki žmonės tie 
ponai Gulbinai, kalbėjom mudu 
su draugu beeidami toliau per 
kapines. Kiek randasi tokių, ku
rie pamiršta net ir savuosius 
lenai palaidotus, o čia visai sve
timi darbuojasi, gėles sodina, 
laisto, žolę kerpa, ra vėją, kad 
tik kapai butų apžiūrėti, kad ir 
mirusių atminimas visuomet 
butų gyvas. . ,

Mintyse perbėgo man žodžiai 
vieno rašytojo, kuris pasakė, 
i<ad “gyvenimas susideda ne iš 
didelių pasišventimų arba pa
reigų, bet iš mažų dalykėlių, 
kuriuos šypsena ir, prakilnus 
•darbeliai tankiai duodami ir at
sekami, laimi ir prezervuoja 
širdį ir suteikia žmogui ramy
bę ir smagumą...”

Pamaniau sau, kad negalė
čiau pasakyti nieko tinkames
nio, kas taip pilnai atatiktų po
nų Gulbinų pavyzdingiems dar
bams.

Iš koplyčios bokšto pasigirdo 
garsai Schuberto Serenados — 
tai buvo musų atsisveikinimo 
žodžiai siunčiami musų Mariu
tei ir kitiems lenais ilsintiems, 
draugams. N—a

P-ia Rudyard Kipling, žy
maus autoriaus našlė, pądova- 
noji Francuzų Akademijai jo 
rankraštį užvardintą “Franci j a 
Parėję”, kuris buvo išleistas 
1915 metais.

M. Lastauskienė išleido savo 
raštų antrą tomą. Yra tai nove
lių rinkinys, pavadintas “Lai
mės griuvėsiuose”. Leidėjas — 
Šv. Kazimiero Dr-ja. Knygoje 
291 pusi., kaina 3 litai.

Rašytoja plačios skaitytojų 
masės yra nuo seno mėgiama. 
Šiuo veikalu turimas simpatijas 
ji dar padidins. Ypač ji patiks 
jaunimui, nes rašo apie našlai
čių vargus, apie laimingą arba 
nelaimingą meilę',’ apie kerštą, 
apie nedorą sūnų ir kilnų žmo
gelį^ taigi apie tokius dalykus, 
kurie žavi kiekvieno jaunuolio 
sielą ir patraukia jo mintis. 
Skaityti Lastauskienę lengva, 
pasakytume per daug lengva. Ji 
dėsto mintis be galo aiškiai ir 
nuosekliai, kiekvienam teigi
mui rūpinasi surasti pateisini
mų, kad, gink Dieve, skaityto
jas nesuabejotų, jog tikrai taip 
buvo. Kartais toks autorės rū
pestingumas yra net perdėtas: 
rašydama apie tai, kad vieną 
rytą'turtuolis ponas paskambi
no tarnaitei ir parašius “Skam
butis buvo retai vartojamas” 
luč tuojau stengiasi tą teigimą 
paaiškinti: “Tuo tarpu kamba
rius tvarkė sena tarnaitė, kuri 
labai nemėgo skambučio”. Ir 
skaitytojui aišku ir jis tiki au
torei. žinoma, tiktai autorei, ne 
apsakymų . veikėjams, nes visi 
veikėjai, išskyrus ^scenos vaiz
delį “Lėtą”, ir ne perdaug stip
raus charakterio, nelabai sava
rankus. Skaitai ir jauti, kad jie 
daro tai, ką liepia autorė ir ži
nai, kad, jei autorė panorėtų, 
jie galėtų kitaip elgtis ir kal
bėti. Taigi, rašyta ne vaizduoja
mąja, bet pasakojamąja forma: 
štai tas taip tarė, tą jautė, taip 
padarė,. o, va, anas vėl taip. 
Kad butų aiškiau, jog tas tik
tai taip turėjo padaryti, o anas 
kitaip, autorė prideda reikalin
gus epitetus ir dar paryškina 
va:zdą mažybiniais vardais. 
Pav., “Vargšas šeimininkų sū
nelis buvo užmigęs savo kam
pelyje” (165). Arfya — “Graži 
ponia nei nemanė dairytis” — 
ten pat.

Turinys visur didžiai griaudi- 
nan'is, vis tiek, ar apsakymėlis 
baigiasi gerai, ar blogai. (Todėl 
ir sakau, kad knyga patiks jau
nimui, ypač mergaitėms, kurios 
tokius griaudžius dalykus, pa
prastai, mėgsta). Štai, gelbėda
mas savo ponų — negerų auk
lėtojų — turtą ir gyvybę žūs
ta našlaitis vaikas — “Dingo be 
žinios”, čia vėl prieš mergaitės 
akis tvarte sudega mylimasis—

CLEVELAND THANKS CHICAGO FOR 
JANE ARDAMS

( ... Because that very well position for hcr. Bcforc she 
known sočiai worker from Chi- may be graduated, she mušt 
cago’s Hull House was the in- boki this position successfully 
Spiration for a girls’ vocational 
high school in Cleveland. This 
school has been in operation I 
for over fifteen years and has 
created a very definite need in 
tris community. — J.W.B.)

‘Be motinos”. Kitur — gavusi 
piktą laišką motina išeina iš 
proto — “Kerštas”. Vėl kitur 
— molina žūsta nuo nedorėlio 
rankos, bet išgelbėja sūnų iš 
blogo gyvenimo. Iš dešimties 
septyniuose apsakymėliuose kas1 
nors iš veikėjui žūsta. Dviejuose! 
lik netikėtas laimingas įvykis 
išgelbsti nuo žuvimo ir tik vie
name vaizdelyje — “Linksmos 
Velykos” nėęa jokio tragiško į- 
vykio, tačiau yra labai daug 
gražios nuotaikos. Tačiau vi
duose apsakyinė liuese autorė 
stengiasi sukelti simpatiją ge
riems, doriems žmonėms, suža
dinti užuojautą nuskriaust'e- 
siems ir ncapykhntą piktiems. 
Kiekvienas teigiamas tipas au
torės yra aprūpinamas visokio
mis dorybėmis ir kiekvienas 
neigiamas — visais blogais pa
žymiais. Taigi, skaitytojas turi 
vienus užjausti, mylėti, o kitų 
nekęsti. Vadinasi, knyga, nors 
netiesioginiai, yra moralizuo
janti ir dėl to skaitytina.

Maloniai nuteikia knygoje 
sutinkami retesni žodžiai, dėl 
kurių dievai žino, ką pasakys 
kalbininkai, bet paprasti skai
tytojai juos supranta ir jais ža
visi. Tokių žodžių nemaža: Gu
dai — džiovunai, mašina javus 
sutratina (262) ir kiti.

Yra džiugu, kad rašytoja, ku
ri kėlė žmonių dvasią ir žadi
no gražiuosius jausmus anais 
prieškariniais ir priešlaisvhrais 
metais, nepavargsta iki šių die
nų. Ji savo raštais vis tokiu pat 
žaviu nuoširdumu rodo kelią į 
šviesesnį, doresnį gyvenimą.

(Iš “Moteris ir Pasaulis”)

V. Valsiunięnė

BUK
Marmuro šventove, — 
Berželiu palinksiu 
Buk sode žaliajam, 
Ten, kur tujen stovi.
Buk vaga srauniąja
Tolimo upelio, — 
Lelija linguosiu 3 
Tau ant melsvo kelio.
Buk klaikusis raistas, 
Miško buk pavėsiu, — 
Melsvąja žibokle 
Tau tenai žydėsiu.
Buk didžiuliu kalnu, 
Gelme okeano, — 
Ir tenai girdėsi 
Plakant širdį mano.

(Iš “Moteris ir Pasaulis”)

MERGAITĖS — LIETUVAITĖS 
-- KLAUSYKITE!!!

These o f you who are about 
to make a change of schools, 
or who definitely know that 
you will not go on to college, 
būt have yet several years of 
schooling before you, will no 
doubt be interested in Jane Ad- 
dams Vocational High School' 
for girls.

This school is indeed unique 
in many ways. For one thing, 
a graduate from this school 
mušt hold down a job success
fully before she gets hcr diplo- 

' ma. You may think this odd, 
because graduation from most 
schools means just the begin- 
ning of the search for a posi
tion. This is not true a t Jane 
Addams 1

This type of school has done 
such a splendid job of training 
girls and enrollment has in- 
creased so much, that it was 
necessary to have a branch at 
VVcst J8th, strcet and Detroit 
Avenue The East Side, or ori- 
ginal, school is on Carnegie 
Avenue, just be!ow East 55 th 
slreet.

Jane Addams School trains 
girls to positions in clothing 
manufacture or as drcssmakers. 
Sonic are traincd to be wait- 
resses, hostesses or cooks in 
restaurants, tea rooms, or cafe- 
terias. A third group learns 
how to become beauty shop 
opera tors.

The trades mentioned above 
are not a 11 these girls learn. 
They are traincd in the art of 
home-making, too. Every giri 
mušt take a course in home 
nursing and hygiene. She learns 
how to care for the siek, and 
what care a baby needs. How 
to handle children is also 
taught in the chool nursery 
with real children.

In the laundry she is taught 
the correct way to wash and 
iron her clothes and these of 
the family. In art she has in- 
struction in weaving, wood- 
carving, poltery and many of 
other crafls. These articles are 
sold in the gift shop, where she 
learns retail selling. Besides all 
of these subjects, the students 
mušt take English, Mathema- 
ties, and Civics.

Of course, the biggest por- 
tion of the day is spent learn- 
ing the trade which the giri has 
choseri. Most of the girls are in 
the sewing department, because 
Cleveland is a clothing center 
and has many places waiting in 
that induslry. At school these 
students make all their own 
clothes, ycs, even coats and tai- 
lored suits! and put on a style 
show every year. The girls who 
are in the cooking department 
prepare and serve all of the 
food Used in the students* cafe- 
teria and the teachers* tea 
rooni. The bake shop provides 
all of the cakes, pieš and rolls 
for them.
’ When a pupil has completed 
her course, the school finds a

for at least four months.
Do you wish to know how 

you might enter this school! 
Well, you mušt first have fin- 
ished your eighlh grade work, 
and have a recomendation 
from the principai of your 
school. Thcu you mušt take an 
inte.ligance tęst and have a 
quoticnt above 90. If you can 
meet all of these reųuircments, 
the principai, Miss S. Eva Win- 
gert, will approvc you for en
rollment.

So, if you are Ihe kind of a 
giri who has ta’lent in cooking, 
sewing, or beauty work and 
prefer them to typing, short- 
hand, or college, perhaps .Jane 
Addams is the school for vou!

In one graduating class from 
Jane Addams Vocational High 
School this year, there are 232 
pupils and it will be of interest 
for Cleveland Lithuanian’s to 
know that there are four Lith- 
uanian girls amogst the gradu- 
ates. Steiki Nemunaitis, Lil y 
Kulbickas, Helcn Selickas and 
Helen Žukas. Congratulations 
— Mergaitės, L'etuvaitės!!!

J. W. B.

MADOS
Veda Nelda Gražiutč

šios vasaros mados yra taip 
įvairios, kaip gėlės laukuose 
žydinčios. Medžiagos įdomios, 
lygiai kaip ir fasonai ir man- 
drųs aprodymai. Šio sezono 
kostiumuose rasite “paskiausi 
žodį” tobulumo. Yra trumpi 
žaketai ir ilgi žaketai, pritai
kyti figūrai arba liuosi (“box 
lines”). žodžiu, šį sezoną yra 
stilius pritaikintas kiekvienai 
figūrai. «

Populiarus yra “printed” šil
kiniai kostiumai su ilgomis ar 
trumpomis rankovėmis, kurie 
atrodo labai gražiai ir yra pa
togus dėvėti visur. Bet kartu 
matysime daug “cotton” ir kilų 
medžiagų lengvai plaunamų ir 
labai gerai nešiojamų. Gėlės ir 
dryžiai, arba lygi medžiaga su 
kontrastu aprėdyme, yra labai 
populiarus. 

■ — ..... >
GERAI ŠEIMININKĖMS 
ŽINOTI, KAD

Reikia nuplauti žemuoges 
prieš išimant kotelius, tokiu 
budu nežudote sultis. Bet ne
reikia jas plauti iki naudojimo 
laiko, nes kartais bestovint ga
li supelėti. Netrukus po nupir
kimo išpilkite uogas į lakuotą 
indą ir dekite į šaldytuvą iki 
reikės prirengti stalui.

Kenuoti dalykai, ar tai pirk
ti ar namie kenuoti, turi būti 
padėti vėsioj ir sausoj vietoj. 
Niekuomet nedėk juos šiltoj 
vietoj. —Kaimynka.

Rašytoja Jane Austen taip 
mažai tepaisė apie tai, ar jos 
raštai tilps spaudoje ar ne, kad 
parašius savo pirmąją knygą, 
padėjo ją į šalį ir visiškai pa
miršo apie ją per vienuolika 
metų.

Veda Nina
VAIKŠČIOJIMAS

Vaikščiojimas yra praktiš
kiausias iš visų mankštymų, ly
giai kaip ir naudingiausias, 
kaip mergaitėms taip ir mote
rims.

Tik šiaip sau lėtai vaikštinė
ti ne tiek daug reiškia, bet ge
rai smarkiai pavaikščioti apsi
avus batukais su žemais kulni
mis yra labai sveika visoms.

Svarbiausia, žinoma, tai po
za vaikščiojant. Laikykite gal
vą aukštai ir stovėkite tiesiai. 
Mėginkite liuosai ir natūraliai 
žingsniuoti. Kvėpuokite giliai, 
ta i j) kad visa jūsų sistema at
rodys pilna tyro oro.

Jeigu vaikštinėjimas atrodo 
sunkenybe, padarykite kaip ir 
žaislą iš jo. Nustatykite akis 
ant kokio tolimo dalyko, tokiu 
budu nevarginsite akis bežiū
rint i dalykus arti savęs. Skai- c i
lykite kiek žmonių galite pra
lenkti lengvai, be didelio sku
bėjimo einant. Nusistatykite 
sau atlikti kokį reikalą, pasi
kalbėti su draugu ar pažįsta
mu.

Paskiausia, bet ne menkiau
sia nauda iš vaikštinėjimo, yra 
jo įtaka jūsų upui. Tiktai išėji
mas iš namų ir ofiso, ir maty
mas naujų dalykų ir žmonių 
veikia kaip protinis “tonikas”. 
Ir vėliaus dar pastebėkite savo 
veido odą.

Šios ir yra kaip tik gražios 
dienos tokiems pasivaikščioji
mams. Naudokitės progomis 
pagelbėti savo sveikatai ir gro- 
y • •
Z1U1.

Vienintele moteris profesio
nalė naktinis sargas Suv. Vals
tijose yra p-lė Guin Fitzpalrick, 
kuri saugoja aštuonių aukštų 
namą ant Fifth Avenue, New 
York City.

Maistas
Veda MORTA ROOIENB

f

Skelbimai Naujienose 
juoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
ra naudingos,

Keptas Sūrio Omletas
6 kiaušiniai, suplakti atskirai 

puoduko pieno
1 puodukas tarkuoto sūrio 
11/2 šaukštuko .druskos 
Truputis paprikos.
Lengvai suplakite kiaušinius. Su

pilkite pieną, sudėkite sūrį ir prie
skonius. Kepkite per pusę valan
dos ar kol susitrauks, skauradoj, 
įdėkite karštam vandenyj.

Omletą galima paįvairinti seka
mai:

1. Prieš kepant. į mišinį galite 
sudėti smulkiai kapoto kumpio, ki
tokios mėsos, grybų, riešutų ar t. p.

2. Saldžių omletų mėgėjams vie
toj suminėtų dėiktų galima sudėti 
mišinin tirštų prezervų ar džėlės.

Vaisiu ar Cinamono 
Bandukės

2 puodukai miltų
% šaukštuko druskos .

2/3 puoduko pieno
4 šaukštukai baking powderio
3 iki 4 šaukštų riebalų.
2 šaukštai cukraus maišyto su 1/3 

šaukštuko cinamono
1/3 puoduko razinkų, supjaus

tytų.
Tešlą prirenkite priprantu budu, 

kai ją gaminat su baking povvderiu.
Sukočiokit iki 1/4 colio storumo. 

Ištepkit sutarpintais riebalais ir 
apibarstykit cukrum, cinamonu ir 
vaisiais. Suvyniokite į rutulį. Su
pjaustykite į šmotukus 3/4 colio 
storumo, sudėkite. į riebalais iš
teptą skardinę ir kepkit per 15 mi
nučių karštam pečiuj.
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Diena Iš Dienos
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Dovana Nuo 
Garnio

BRIbGEPORT. — Birželio 
4 d., garnys aplankė p-ią Emi- 
ly šniaukštienę, ir paliko jai 
sveiką ir stiprų 6 svarų ir 13 
unijų sveriantį sūnų.

Kūdikis ir jo motina, p. 
šniaukštienė buvusi p-lė Bart- 
kiutė) jaučiasi gerai ir yra 
Wesley Memorial ligoninėj, 
Dr. M. DiCola priežiūroj.

P-ia šniaukštienė yra žmo
na p. Joseph šniaukštė. S. T.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms

(Chicagoj)
Roy Carlson, 27, su Joanna 

Bouzes
Walter Galdikas, 23, su Isa- 

belle Domagala, 20
Edwin Bankowski, 30, su Hė- 

lene Moskal, 29
William Tumer, 20, su Mar- 

tha Butkus, 18
Cleo Potter, 34, su Adelin’e 

Pirice, 23
Gerald Whalen, 23, su Vir- 

ginia Skender, 20
Peter Medick, 25, su Helen 

Mitchell, 20
Salvatorė Ragdna, 25, su Ge- 

rievieve Žubricky, 23
John Latoza, 25, su Maikle 

Boėk, 24
t 4

Reikalauja 
Perskiry

Ethel Strumil nuū Leo Stru- 
mil

Bemat d Strack nuo Anna 
Strack

Svarstys Namo, Lotų 
Pardavimą, Kitus - 
Reikalus

žinutės Iš Cicero Lietuvių 
Gyvenimo

CICERO. — šį penktadieriį, 
7 dieną birželio, svarbu§ susi
rinkimas Lietuvių Raudonos 
Rožės Kliubo, aštuntų valandą 
vakare, Liuosybės svetainėj. 
Kliubo nariai pasistenkite atsi- 
lankyti-, išgirsti svarbių prane
šimų apie kliubo darbuotę, bū
tent: apie namo pardaviau ir 
lotus, bolės lošimų, piknikų, ir 
dar kai ką. Tad bukite visi, 
ir žiūrėkite, kad nereikėtų nie
kam išmėtirieti.

kliuban gali įstoti tik neve
dę vyrai, nild 16-35 metų. Vy
rai stokite į gerų kliūbą.

Deveikis Jr. Baigė Mokslūs
Šį sekmadienį ir penktadieni 

užbaigimas aukšteshės mokyk
los, Morton High School ir Ju- 
nior College. Ta proga čia bus 
nemažai parengimų. Tėvai džiau
giasi, kad jų sūnūs ar duktė 
neveltui darė išlaidas per ketu
ris metus.

Seniaus keturių metų kursas 
aukštesnėj mokykloj buvo ge
rai atžymėtas, bet dabar turi 
menkesnę reikšmę, jau reikia 
kolegijos ir universiteto.

C. Deveikis Jr. garbingai su 
pagyrimu užbaigė Jr. College. 
Turi planų stoti universitetan.

Nori Būti Kunigais
Didžiuma vietos jaunuolių, 

kurie eina aukštesnius moks
lus, tikisi tapti kunigais, ku
rių ir taip jau perdaug yra. 
Tegul mokinasi kas kam pa
tinka, jei mokinasi. D.

Gavo i
Perskihas

Anthony Balsavich nuo Alicb
Balsavich , ,r
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TARP MUSŲ
BIZNIERIŲ

Ai + A.
KASTANTAS TVERIJONAS 

gyv. 2510 Wėst 45th Pi.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 3 d., 10 vai. vakaro, 
1940 m., sulaukęs pusės am?., 
gfrnęs Kondrėnų km., Nauja
miesčio valsč.j Panevėžio aps.

Amerikoj išgyveno 27 met.
Paliko dideliame nuliudime 

sūnų Pranciškų, 2 dukteris: 
Marijoną ir Stanislavą, žentą 
Joną Stulgą, švogerį Joną 
Zapolį, 2 švogerkas: Barbo
rą Zapolienę ir Elzbietą Sve- 
rikienę ir jų šeimą ir daug 
kitų giminių.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu- 
leikio kopi., 4447 S. Fairfield 
Avė. Laidotuvės įvyks penk
tadienį, birželio 7, 8:30 vai. 
ryto, iš kopi. į Nekalto Pras. 
Pan. Šv. parap. bėžhyčą, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Kastanto Tverijo- 
uo giminės draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę lieka: Sūnūs, Duk
terys, žentai, švogeriai ir gi
minės.

Laid. Direkt. J. F. Eudeikis, 
rėl. YARDS 1741.

Budrike Metinis 
Piknikas Jau Čia

Ateinantį sekmadienį, birže
lio 9 diena, The Oaks Darže, 
prie Archer Avenue ir 119th 
St., Lemont, įvyksta J. F. Bud- 
riko Korp. piknikas.

Bus daug naujienybių, daug 
artistų, daug dovanų. Jošeph 
F. Budrik, Ine. užprašo širdin
gai visus atsilankyti.

Daugiaus apie piknikų išgir
site šįvakar per Budrikė Radio 
Valandą iš WHFC Stoties, 14Ž0 
kil., 7 vai. vak. Taipgi bus daug 
geros muzikos.

— Klausytojas.

PAbfeKAVbNfi

A. ifi A.
ELENA GESTAUTIENĖ
Kuri mirė 29 d. gegužės įr 

palaidota tapo birželio 1 d., 
o dabar ilsis šv. Kazimiero 
kapinėse, amžinai Nutilus ir 
negalėdama atsidėkavot tiems, 
kurie suteikė jai paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo ją . į 
tą neišvengiamą Amžinybės 
viętą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jos prasišalinimą iš mu
sų tarpo, reiškiame giliausią 
padėką buvusiems laidotuvėse 

. žmonėms ir suteikusiems Vai
nikus drėugamš. Dėkavojame 
musų dvasiškam tėvui kUn. 
S. Petrauskui, šv. Jurgio par. 
baž., kuris atlaikė įspūdingas 
pamaldas už jos sielą; dėko
jame vargonininkui A. Pociui, 
graboriui Antanui M. Phillips, 
kuris savu geru ir mandagiu 
patamavjmu garbingai nuly
dėjo ją įamžinastį, o mums 
palengvino perkęsti nubudimą 
ir rūpesčius, dėkayojame 
grabnešiams, gėlių ir mišių 
aukautojams ir pagaliau dė
kojame visiems dalyvavusiem 
laidotuvėse žmonėms, b tau 
musų įmylima moteris ir mo
tina sakome: ilsėkis šaltoj že
mėje. Nubudę lieka:

Vyras BaltrAmiejUš, 
Duktė Angelinę.

Br. P. Moterų Kliu- 
bas Ruošia Ekskur
siją Į Šand Dunes

išvažiu’Oja Birž. 23
Ėrighton Parko Moterų kliu- 

bo narės rengia draugiškų iš
važiavimą sekmadienį, birželio 
23-čią dieną, į Šand Dunes prie 
Michigan ežero, pas draugę A. 
Zabukienę, Beverly Shores, Ind. 
* NAkeS, kurtos riori važiuoti 
sū bufeu iū vežtis šeimynas ar
ba draugus, ateinančiam Sūsi- 
rinkim’e atneškit antrašus ir 
vardus visą, kurie važiuos su 
busu.

Narės nutarė savo valgius at
sivežti arba pas draugę Zabu- 
kienę nusipirkti, nes visos va
žiuojam “geriems laikams”, o 
ne dirbti;

Bušai išvažiuos nuo J. Ži
bukų namų, 2605 W. 43rd St., 
7 tą valandą ryto, ir išvažiuos 
iš Sand Dūnes 7tų valandų vi
kare.

Kviečiam visas drauges ir 
draugus, kurte norite sykiu sū 
mumis išvažiuoti ir šioj sma
gioj vietoj pasilinksminti, at
sikreipti prie musų narių, ar
ba laišku — į Brighton Parkb 
Moterų Kliubą, 2605 W. 43rd 
St., Chicago, III.

Šįvakar Suširinkimas
Narės, nepamirškite ateiti į 

paskutinį šios vasaros susirin
kimą šį vakarą.

M. Carter.

Jei Netikite, Tai 
Klauskite Vieno 
iŠ Buvusių

Jie Teisybę Pasakys
Sekmadienį, brželio (Jane) 

9-tą, įvyksta Naujos Gadynės 
Choro 4-ta 1 metinė SPORTO 
DIENA Evanstone.'z,Visi seniai 
laukia šios dienos, kad galėtų 
praleisti laiką tyram ore, Su 
draugais susitikti ir linksmai 
laikį praleisti.

Šįmet, kaip ir kitais, pirme
nybę SpOrto Dienoj užima gol
fas. Golfo lošimas prasidės 9- 
tą valandą ryto ir tęsis per vi
sų dienų. Apart golfo, bus pi- 
naklio turnyras, su prizais, ir 
tiems sportininkams, kurie ne- 
golfūos, bus įvairių kitų spor
tų kaip tennis, baseball, pasa
gų mėtymas, ir jei oras pave
lys, maudynės.
, Po visų žaidimų, apie 7-tą 
valandą vakare, bus vakarienė 
— tokia, kuri daugiau negu pa
tenkins Visus išalkusius spor
tininkus ir svečius.

Apie šią SPORTO DIENA 
nėra kds daug rašyti, neš tie, 
kurie yra dalyvavę praeityj, tai 
laukia hekantriai Šios dienos, 
ir tiems, kuriepis šis sykis yra 
pirmutinis, bus, mes t;kim, la
bai patenkinti. Jei abejojat, tai 
tik paklduskit buvusių ir tikė
kit kĄ sakys, neš jie teisybę 
sdkys.

.Tik $1.50
Bilietai visos dienos sportui 

ir vdkariehei — $1.50, o vien 
vakarienei, tai $.75. Galima bi
lietui pirkti nuo choristų arba 
“Naujienų” raštinėj.

ViSiis sportto mėgėjus ir ty- 
i*o oro mylėtojus kviečiam da
lyvauti Naujos Gadynės Choro 
Sporto Dienoj Evanston Com- 
muūity Golf Club, 1030 Centrą! 
St., Evanston, Illinois, sekma
dienį, birželio 9-tų. jM ,,

■ | v* A Gėlės Mylintiems 11 U M A Vestuvėms, Ban- 1|Į ĮLĮkietams, Laidotū-
■ vfeiAš, Pap'ubši- 

GĖLININKAS mams 
4180 Artehfer AVefnie 

Phbhe LAFAYETtfc 15800

Garšinkites “N-nose”
Remkite tuos, kurie 

garsinasi. 
"NAUJIENOSE”

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAuJriĖkdsĖ”

Sonja.

Divyčio ^Poema^
I.

Tenai, kur gražus krantai Divyčio,
Sutiko Laiirig Petras netyčia:

—‘O ką’čia veiki, miela Laimute?” 
—“Nieko, Petreli, graži saulutė.”

—“Gražuš čia ežčfs, gražūs čia gojus, 
O kai tu stovi, atrodo rojus.

Tave sutikti čia netikėjau, 
Vos tik pamatęs jau pamylėjau.

Tu lyg dievaitė tarp šitų pievų,
Tavte išvydus nudžiugo siela.”

—“Man komplimentų Tamsta negaili, 
Bėt abejoju, ar tai jau meilė.”

Keletą kartų (vis iš netyčių)
Jie susitiko prie to Divyčio.

Divyčio bangos gražiai žėrėjo, 
^.Laimute Pčtras susižavėjo.

Kurtais jau švietė ir mėnesiana,
O jiedviem rodės, kad vis dab dieiia. 

Pikti liežuviai šitaip melavo, 
Kad jis ten Laimą ir ... ir pabučiavo.

n.
Kartą Laimutė Petrą paliko, 
Mokytis virti, kepti išvyko.

Petras palikęs vienas nuliūdo,
' Dotnuvoj Laima vaikšto su bliudu.

Nešė Laimutė gipos uzboną
Ir susitiko tarpdury Joną:

* “Miela mergele, aš taip sukaitęs, 
Nieko negėriau jau dvi savaitės.”

Musų Laimutė gera mergaitė: 
“Prašau išgerti, mielas ponaiti.” 

—“širdingai ačiū, panyt mieloji, 
Tokios nebuvo dar Dotnuvoje?

Ir nuo to laiko jbarke po paima 
Matėme Joną kartu su Laima.

' plonas Laimutei meilę žadėjo, 
j( Tačiau ,Laimutė juo netikėjo:

“Neirtu svajoki, nei tu mylėki, 
Manė širdelė prie Petro lekia.

Kažin ką Petras ,dabar beveikia, 
Ar jis dar gyvas, ar <iis dar sveikas...”

Einįl Laimutę :pęir9ųą;?u'‘,. ’
Matp iš tolo , bėgantį Joną.

Didžiausią glėbį gėlių atvilko, 
(Baisiai sukaito, rankos nusmilko.

“Mielū Laimute, nors parašyki.”
Ši jūtfi Atsakė: “Nė neprašyki.” 

Laimutė greitai “sudiev” jam tarė 
Ir po pat nosia duris uždarė.

Taip nugalėjo Laima pagundą,
Ir greit pas Petrą linksma ji dunda.

Jonas dar vijos du kilometru, 
O jau Laimutės širdis pas Petrą.

Petras nekantriai laukė stotyje,
O meilė degė jojo širdyje.

Greitai prie Laimos jis nužingsniavo 
Ir į rankutę jai pabučiavo.

Tuoj susisėdo jie i vežimą.
O žirgas'neša, kur — pats nežino.

^Prailgo dienos, naktys apkarto, 
Tavęs belaukiant prie kiemo vartų.

O jau ir žirgas tavęs pasilgo,
Iš akių matos, kad ir jam ilgu.

Be tavęs Naras ir nenurimsta, 
Kaukia, net balsas kartais užkimšta.

Mano Laimutė, tavęs pasiilgau, 
Be taVgs dienos man čia prailgo.

Mano brangusis tu angelėli, 
Tavęs nematant man širdį gėlė.

Jau nusibodo rudens man laukti, 
Reikia kaip šuniui vienam čia kaukti.

Mano Laimute, aš tave myliu, 
Dėl tav£s eičiau už širbto mylių.”

Tarė Laimutė: “O mielas Petrai, 
Tu hevaidihki man čia teatro.

Jei tikrai myli, važiuok pas tėtį, 
Gal jau ir leistų man ištekėti.

Senai mamytei bučiuok į ranką, 
Sakyk — Laimutė tegu man tenka.

Juk ir taip žmdūės kelia skandalą, 
Reik padaryti tiem pliotkam galą.”

Mielas Retrelis, tai sužinojęs, 
Pas tėvus nešė greit savo kojas. « 

. Tėtį ir mamą jis ten maldavo, 
Rankas ir kojas jiems nubučiavo.

Mamos širdelė tuoj suminkštėjo.
Ir Petrui Laimą ji pažadėjo.

Tiktai dar tėčio širdis yr’ kieta, 
Klausia: “Ar gerą tu tūri vietą?”

—‘‘Gražioje vietoj tūriu aš dvarą, 
Tenai Laimutei bus labai gera.

CLASSIFIED ADS.
SITUATION WANTED 

Ieško Darbo
BUSINESS CHANCES 

Biznio Progos
PAIEŠKAU DARBO. Penteris ir 

iopeitiinkas. Kalsimainu lubas už 
$1.50. Miegamas kambarys su savo 
jopieriais—$3.00. Apkainavimas dy- 
cai. 10 metų patyręs. Darbas už- 
ikrintas. Jos. Augaitis, 1608 South 
50th Avė., Cicero, III. tel. Cicero 
2633.

IEŠKAU DARBO už karpenterį, 
esu patyręs prie taisymo namų, 
moku visokį karpenterišką darbą, 
esu 48 metų amž., sveriu 185 Sva
rus. Paskutiniu laiku dirbau prie 
batų, kurie dabar uždarė, pinigų 
neturiu. Nė pažįstamų, noriu atva
žiuoti į Chicagą. Atsišaukite 2752 
Arsenai St., St. Louis, Mo.

įEšKAU DARBO KAIPO kar- 
penteris, suprantu visokį medžio 
darbą, esu patyręs iš jaunystės. 
Atsišaukite C. J. Wirmanskis, 14307 
Cleveland avenue, Posen, III.

CARPENTERIS SU dideliu paty
rimu ieško darbo, šaukite Grovehill 
4318.

TA VERNO KAMPINIO BARGE- 
NAS. Pamatykite ką. $8,000 nu
pirks: gerai pastatyta 2 aukštų ply
tinį su didele krautuve ir 4 kam
bariais užpakaly, einančių taveroo 
bizniu ir fikČeriais; 4—5 kambarių 
flatus antram aukšte, furnaso šil
dymas ir 5 kambarių katedžę už
pakaly, fumasą; rendos $137 į mė
nesį, be skolų, $4,000 įmokėti. Mr. 
Mickevice, Rosain, 5933 So. Hals
ted St. Normai 3678 (didelis pasi
rinkimas kitokių bargenų).

PARSIDUODA NAMAS SU sto
ru, 4 kambarių pagyvenimui. Vie
nas akeris žemės. 3431 107 St.

PARDAVIMUI DELIKATESŲ 
krautuvė, gyvenimui kambariai, ge
ras biznis, nebrangiai. 10801 Ed- 
brooke Avė.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKIA MERGINOS PADĖTI 
prie suknelių siuvimo, reikia kiek 
patyrimo, šaukti Victory 1291.

NEBRANGI 9 KAMBARIŲ rezi
dencija, stucco ir gontai, garažas, 
50 pėdų lotas, geras susisiekimas ir 
krautuvė. 3741 N. Pulaski. Irving 
3967.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė PardavimuiMERGINA BENDRAM NAMŲ 

darbui, patyrusi 18—35, virimas -
paprastas, skalbti nereikia, sunkaus 6 KAMBARIŲ NAMAS, galima 
darbo nėra. Savas kambarys, vana, tuoj užimti, ims $150 rankpinigių 
$10—$12, liudymas. Kenwood 0160. į£ atsakančio asmens, mokėtis po 
--------------------------- ----------------- - $25 į mėnesį, randasi 10 minučių 

nuo Oak Park, arti mokyklos, baž-
REIKIA FOLDERIŲ, feederių ir nyčių, geras susisiekimas. Dėl 

shakerių, patyrusių jaunų. Darbas | smulkesnių žinių rašyti Box A. 4, 
•nuolatinis. Progress Laundry, 4677 
Elston Avė.

REIKIA MEP,GINOS, gabios, pa
tikimos, kaime per vasarą, mėgti 
vėikus, skalbimo nėra, $10. 2712 
Logan, pirmame. Tel. Armitage 
2229.

REIKAUNGA VIDURAMŽIAUS 
moteris dirbti kuknioj, lunchruimį. 
3828 So. Halsted.

SUSIRINKIMAI
ROSELANDO LIET. KULTŪROS- 

DR-JOS mėn. susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, birželio 6 d. 7:30 vai. 
vak. Liet. Darb. svet., 10413 South 
Michigan Avė. Susirinkit skaitlin- 
gai,' nes bus ' darbininkų rinkinrtf? 
piknikui ant 23 birželio. —S. Dilis, 
raštininkas.

1739 So. Halsted.

MARQUETTE PARKE ant South 
Campbell Avė. prie 64 St., 4 flatų 
mūrinis namas po 4 kamb., vėliau
sios mados. Kaina $9800.00. 5 kam
barių mūrinis bungalovv. Kaina 
$4700.00. 2 flatų po 6 kamb. mūri
nis. Kaina $6700.00. Turime viso
kių kitokių bargenų ir mainų.

C. P. SUROMSKIS, 
6921 So. Western Avė. Rep. 3713.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLUBO narių mėn. 
susirinkimas įvyks penktad., birže
lio 7 d., 7:30 vai. vak. Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
St. Susirinkimas labai svarbus. Vi
si prašomi atsilankyti.

S. Kunevičius, rast.
TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DR-TĖS 

narių priešpusmetinis susirinkimas 
įvyks sekmad., birželio 9, Chicagos 
Liet. Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
St. 12 vai. dieną. Visi kviečiami at
silankyti, nes yra daug svarbių 
reikalų ir bus rinkimas metiniam 
išvažiavimui .darbininkų birželio, 
30 d. J. Mikniaus darže, Willow 
Springs, III. —A. Kaulakis, rast.

MORNING STAR KLUBO narių 
mėnesinis susirinkimas įvyks šįva
kar, 8 vai. vakaro, Grigaičio svet., 
3800 W. Armitage Avė. Prašome 
visus atsilankyti ir nevėluoti, nes 
yra Svarbių reikalų.

—M. Chepul, rast.

KAUNAS — Anksčiau musų 
pašto įstaigos į Sovietų Sąjun
gų ir Tolimuosius Bylus paštą 
iš Lietuvos siuntė per Rygą. 
Paskutiniu metu, su Sov. Sąjun
ga įvedamas tiesioginis ir tran
zitinis pašto susisiekimas. Šis 
pašto susisiekimas eis geležin
kelio linija Kaunas-Vilniūs- 
Gudagoj us-Minskas.

BUtLDING MATER1AL 
Statybai Materiolas

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas. 

Carr-Moody Lumber Co. 
Naujos ir vartotos lentos, statybos 
medžiaga, rėmai, durys, stogai na
mams. Pagerinimus finansuojame, 
nereikia įmokėjinių—3 metams iš
mokėjimai, lietuvis pardavėjas.

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH už rakan

dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatome bile kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl daugiau informacijų. 
Vien tik nacionaliai žinomi daiktai 
randasi pas mus. ALIŠAUSKAS, 
Sūnūs, 6343 S. W«stern Avė., Chi
cago, III. Phone Republic 6051.

SOlL—FOR SALE 
J aodžeiniš—Pardavimui

Tel. OAK LAWN 193—J-l.
- STANLEY GAVCUS 

Parduoda išpudintą žemę trąšai, 6 
bušeliai $1.00—H bušelių $1.50. 
Kreipkitės dėl kainų, dėl didesnių 
kiekių. Iškraustome nebrangia kai
na. Anglys tiesiai iŠ kasyklų. 110 
SOUTH RIDGELAND AVENUE, 
Worth, III.

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Pykolos , 

PASKOLOS
Ant 1-rrių ir 2-rų 

MORGIČIŲ
Greita Veikla—JGen Terminai

PETERS BROS. & CO.
1647 W. 47th Street

2-ras aukštas.
(Tatpe Marshfield ir Paulina gat)

O jei norėtum, ir pats, uošveli, 
Mano dvariuky rastum vietelę.

O jei priseitų kur nors važiuoti, 
Aš savo žirgą galėčiau duoti.”

Tėvelis, Petro žodžius išgirdęs, 
Tuojau pamanė: jis geraširdis.

“Tai ką jau, mama, ką sugalvosim, 
Gal jam Laimutę ir atiduosim?

Su juo Laimutė butų laiminga,
Pas jį gyvenant nieko nestinga.” 

—“Tai žinai, tėti, dar palūkėkim, 
Ką sakys Laima, dar pažiūrėkim.”

Mūsų Petrelis vilties įgavo,
Ir vėl pas Laimą jis parvažiavo.

O šitas punktas tebūna dykas:
Kas toliau dėsis, ne mus dalykas.

Nes kas nekvailas pats gal suprasti, 
Kad čia Vasyti turiu jau mesti.

^Jes kada širdis širdžiai prabyla, 
Kožnas “poetas” kukliai nutyla.



8 NAUJIENOS, Chicago, m. Ketvirtad., birželio 6, 1940

ŽADA TAKSUOTI IR MAŽUS UŽDARBIUS 
JUNGTINIŲ VALSTIJŲ GINKLAVIMUI

Karo Naštą Palies Visą Kišenius
Ikišiol income taksus federa- 

lei valdžiai turėjo mokėti pavie
niai, kurie per metus uždirbą 
$1,000 ar daugiau, ir vedę, ku
rie uždirba $2,500 ar daugiau.

Dėl dabartinio karo Europoj 
ir didelių Hitlerio pergalių šios 
šalies valdžia pradėjo sparčiai 
ginkluotis ir dar šiemet ruošia
si išleisti ginklams kelis kilio
mis dolerių.

Toms ginklų išlaidoms pa
dengti kongresas Washingtone 
dabar svarsto įvairius naujų 
mokesčių pasiūlymus. Nežiū
rint kuris pasiūlymas praeis, šį 
kartų bus skaudžiai paliesti 
darbininkai, daugiausia ateiviai

Kovoja 3 Metų 
“Rezidencijos 
Įstatymų”
“Žiaurus ir Nekoristitucinis”

Illinois valstijos aukščiau
siam teisme penki chicagiečiai 
bedarbiai užvedė-, bylą, reika
laudami panaikinti valstijos 
“3 metų rezidencijos įstaty
mą”.

Bylos autoriai sako, kad tas 
įstatymas, pirmoj vietoj, yra 
žiaurus, o antra, yra ir ne- 
konstitucinis. 1

NAUJIENU-ACME Telppjioto
CHICAGO. — Dizzy Dean, kuris prieš keletą metų 

buvo pripažintas geriausiu sviedinio metėjų “didesnėse” 
lygose, atsisveikina su chicagiečiais, kurių komandoje 
praleido du metu. Jis dabar los su Tulsa miesto koman

(lietuviai ir kiti), kuriems iki 
šiol income taksų mokėti nerei
kėjo.

Naikins Išimtis.

Tuo įstatymu einant, bedar
bis negali gauti pašalpos šioje 
valstijoje, jeigu jis nėra išgy
venęs taių. tikro apskričio ar 
miesto ribose per tris metus 

'j laiko. Per tą laiką jis turi mo
kėti įvairius taksus, kuriuos 
apskritis ar miestas ir valsti
ja kolektuoja, bet pagalbos ne
gali gauti.

( Pavyzdžiui, žmogus atvažia- 
įuo pačiu laiKu. kol- iš gretimo Lake apskričio 

gresas žada padidinti nuoš niti ar|)n neĮ priemiesčio į Chi- 
taksų, kuriuos turės mokėti tie to] npoaI(-Q „nSaJ_ 
asmens, kurie ir praeityj in
come taksus mokėjo.

Kongresas taipgi žada panai
kinti visų eilę išimčių, kurios’ metais, kad suvaržyti bedar- 
daugelį žmonių nuo i 
taksų paliuosuodavo arba duo- j miestelių 
davo jiems progų nuo mokėji- ‘ ‘ ‘
mo ištrukti.

Kongresas ir valdžia žada lai
kytis nusistatymo, kad kraštas 
turi ginkluotis neskolintais pi
nigais, bet padidintų taksų į- 
plaukomis. *>

Einant įvairiais kongreso pa
siūlymais, “income taksus” gali 
tekti mokėti visiems pavieniams 
darbininkams, kurie uždirba 
$700—$800 per metus, ir vedu- 
siems. kurie uždirba $1,560— 
$1,800. Tuo pačiu laiku, kon
gresas žada padidinti nuoš mtį * arj)a neĮ priemiesčio į Chi

cago, tol negalės gauti pašal
nos, kol neišgyveno trijų metų 
laikotarpį.

Įstatymas įėjo galion 1938
| IHL Hilo, o ll V U1 /ay L1 JJCVlčlI*

income j bių plaukimą iš ūkių ir mažų 
i į didelius miestus 

kaip Chicago.

Suėmė Tris Jaunus 
Bridgeportiečius

da, Texas valstijos lygoje.
F’.yz'.'.u.

fS
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DUNKIRK, FLANDRIJA. — Apsupti talkininkų ka
reiviai su džiaugsmu pasitinka laivus, kurie atplaukė 
juos išgelbėti .iš vokiečių “kilpos”. Talkininkai praneša, 
kad išgelbėję bent 80 nuoš. kareivių.

Tyrinėja Didelį 
Gaisra 18-toj 
Apylinkėj

Norėjo Keršyti Policistui.
Jrtunų piktadarių namuose 

yra įkalinti trys jotini brigepor- 
tiečiai, 16 metų Robertas Gie
seler, nuo 2939 S. Union ave
nue, 16 metų Charles Dempsey, 
nuo 3031 Emcrald avenue, ir 
14 metų Henry August, nuo 
3023 Emerald avenue.

departamentas 
bendrą tyrinėji- 
priežasties di- 
kuris kilo prie

vę revolveriais, o trečiasis turė
jo “blekdžekį”. Visi trys buvo 
suimti prie LaGrange ir Irving 
Park Road, kur jie bandę api
plėšti gasolino stotį.

Dempsey paaiškino valstijos 
policistams, kurie berniukus su
ėmė, jog jie norėjo palikti 
“banditais”, kad atkeršyti vie
nam policistui, kuris jiems 
“blogą padaręs”.

Vakar pasirodė, kad Rober
tas Gieseler yra sūnūs policisto 
John Gieseler iš Wabash nuo
vados, ir kad revolveris, kurį 
jis turėjo, buvo vogtas nuo 
vo.

Baigė Massachus- 
setts Technologijos 
Institutą
Norman V. Ambrose, Vinco B. 

Ambrose Sūnūs.

Žuvo Ugniagesių Leitenantas.
Miesto policija, prokuratūra 

ir ugniagesių 
vakar pradėjo 
mą susekimui 
džiulio gaisro,
14-tos ir Halsted street, užva-| 
kar naktį. ' Pirmoji žinia apie 
gaisrą jau tilpo vakar dienos 
“Naujienose”.

Vakar pasirodė, kad nuo de
gančio celiuliozo durnų pritroš- 
ko ir vėliau mirė ugniagesių 
leitenantas Michael Moline, nuo 
3044 South Tripp street. Kitas 
ugniagesys, John Loftus, iš 5 
komandos, buvo sunkiai sužeis
tas. 

9

Gaisras prasidėjo Silverman 
Jobbing Company sandėly, ad
resu 1420 S. Halsted street, ir 
vėliau išsiplėtė į kelis kitus gre
timus prekybinius namus. Nuo
stoliai siekia apie $50,000. Gai
srų užgesinti ugniagesiams teko 
kovoti per tris valandas. Gesini-1 DeKalbe. III., įvyksta ketvirta 
me dalyvavo trečdalis miesto | metinė Suomių šventė, 
ugniagesių komandų.

Užvakar Chicagon iš Bostono 
atvyko jaunas lietuvis, inž. 
Norman V. Ambrose šią savai
tę baigęs garsų Massachussetts 
valstijos Technologijos Institu
tą-

Jis ten studijavo mcch. inži
neriją, pasekmingai užbaigė

tė-

Suomių Šventė 
DeKalbe

Šį šeštadienį ir sekmadienį

pažangioms
ir įvai- 

organ:zaci-

kurioj 
paprastai dalyvauja keli tūks
tančiai Chicagoj ir apylinkėj 
gyvenančių suomių, šventės me
tu rengiami įvairus 
šokiai, išvažiavimai 
bos.

Šių metų šventės
Kiek laiko atgal “No-se” bu-lyra skiriamos Suomijos atsta- 

vo pranešta, kad Illinois Com- tymui.
merce Commission susirūpino -------------- —
Archer, Western ir Kedzie a- Kartll Mite, KaitU 
venue gatvekarių susisiekimo • •
sutvarkymu. Prieš ir po darbo JLRluOJ<11111 
valandų tose linijose *susikim-[ 
Šimas didžiausias.

Padėčiai pataisyti 
riai siūlo
Kedzie gatvekarius, važiuojan
čius tiesiai vidurmiestin Blue 
Island gatve.

Vakar komisija pastatymus 
panagrinėjo. Bet, kadangi bu
vo labai karšta, tai ilgų disku
sijų nelaikė ir reikalų atidėjo 
iki birželio 17 d.

Reikės Vargti Bent 
Iki Birželio 17

koncertai, 
ir prakal-

Ambrose čia 
Ambrosienę 

o po

pas tėvą ir

to vyks į
Su juo

pilno inžinieriaus diplomą.
Šis jaunuolis yra sūnus nau- 

jieniečio drg. Vinco B. Ambro
se, kuris per daug metų gyve
nęs Bostone dabar jau kuris 
laikas gyvena Chicagoj ir dar
buojasi “Naujienose 
rioms 
joms.

Inž. 
p. H.
lias dienas, 
VVashingtono valstiją, 
kartu vyksta du kiti jaunuoliai 
baigę Institutą, William Ander- 
son, Franklyn Brown, taipgi 
jaunas Bostono spaustuvinin
kas, Jerry Kasey-Kazakevičius.

Naujieniečio drg. Ambrose 
sūnų Normaną sveikiname lai
mingu mokslo užbaigimu ir lin
kini jam kuopasekmingiausiai 
darbuotis inžinerijos profesijoj.

Rs.

Nubaudė Westsidės 
“Buki”

Žuvo Trys^Vaikai, 
Vienas -

' *V.** -■■■.**- v—r-"* •

^-Nelaimes Chicagoj 
Apylinkėj—

a,. • - ■ „ ■ y ■ • ■»••••

Trys vaikai ir vienas suau
gęs žmogus prarado gyvybes 
automobilių neląimėse, kurios 
įvyko vakar ir užvakar Chi
cagoj ir apylinkėj.

Žuvo: "
2 mėtų Wiliicun Sutherlin, 

nuo 5604 Normai Boulevard 
(žuvo išbėgęs gatvėn paskui 
sviedinį);

10 metų Dantei Wiszoivatyt 
1414 North Ashland avenut 
(žuvo bežaizdamas gatvėj);

13 metų Vieton Jensehe, iš 
Downers Grove, (žuvo pakliu- 
vs automobiliui po ratais su 
dviračiu);

Po automobiliu taipgi žuvo 
51 metų kurpius, William Car- 
roll, nuo 440 South Clark st.

u

Chicagos Cenzoriai 
Uždraudė Valdžios
Filmą

Į Šįryt, 10 v., Woodstocko Cal- 
inžinie- vary kapinėse laidojami du vie- 

įvesti Western ir | tos seneliai. Abu mirė pirma
dienį beveik tuo pačiu laiku, 
abu turėjo tų pačių ligų, ir bu
vo brolis ir sesuo. Pirmas šir- 
dies ligo mirė 75 metų John J. 
Sullivan, o už 15 minučių taip
gi širdies liga mirė sesuo, 77 2300 South Leavitt street.

Panašias bausmes užsimo
kėjo šeši 'kiti ‘‘bukiai”.

Už priiminėjimą pinigų ark
lių lenktynių lažyboms $5.00 
pabaudų ir $8.50 kaštų miesto 
teismui vakar užsimokėjo Frk. 
Mann, VVestsidės “bukiš” huo

Federalė valdžia neseniai pa
gamino Chicagoj įdomų filmą. 
Jį nutraukė Maxwell Gatvės 
Motinų Klinikoj, kad parodyti 
kaip neturtingose apylinkėse 
yra globojamį kųdikįų laukian
čios motinos ir naujagimiai kū
dikiai. Filmas pavadintas,, 
“Fight for Life 
Gyvybę”.

Chicagos policijos kontro
liuojama cenzorių taryba už
draudė filmų rodyti Chicagos 
publikai,. Galimą jį rodyti tiktai 
parįniktiems žmonėms.

i

Aštuoni Žuvo — 
$25 Pabaudos

Balandžio 6 d., 1938 metais 
užsidegė Center Viešbutis, ad
resu 1422-30 West Madison st. 
Gaisre žuvo aštuoni žmonės— 
sudegė negalėdami pabėgti.

Vakar teisėjas Hasten mies
to teisme priteisė viešbučio sa
vininką Ruben Fischer sumo
kėti $25 pabaudos ir $10 kaštų 
už nusižengimą miesto ugnies 
apsaugos įstatymams. Tas 
daugiausiai prisidėjo prie gai
sro tragingų rezultatų.

Keistutiečiai 
Stropiai Rengiasi 
Savo Piknikui
Iš Lietuvių Keistučio Pašalpos 

Kliubo Susirinkimo
Birželio 2 d., Hollywood sve

tainėj įvyko L.K.P. Kliubo su
sirinkimas. Kadangi oras pasi
taikė šiltas, tai ir susirinkime 
dalyvavo narių nedidelis skait
lius.

Pirm. F. Jakavičla pranešė, 
kad mirė du nariu ir jiems bu
vo suteiktas patarnavimas, kaip 
karsto nešėjai, gėlių vainikai ir 
tam panašiai.

Prot. raštininkė perskaitė 
laiškus ir svarbesnius paliko 
pusmet'niam susirinkimui.

Vajaus komisijos pirm. J. 
Shaltmonas nusiskundė, kad 
darbas neina sėkmingai ir yra 
numatoma, kad nuo pusmeti
nio susirinkimo kai kuriuos da
lykus reikės pakeisti. Ligonių 
š’uom kartu randasi tik kele
tas ir patartina prie progos ser
gančius draugus aplankyti.

Keistučio Kliubo Piknikas 
Birželio 9 d.

Visu spartumu keistutiečiai 
rengiasi prie savo piet’nio pik
niko sekantį sekmadienį, Li
berty Darže, Willow Springs, 
III.

Serijas nariai smarkiai pla
tina. Dambrauskas iš Roselan- 
do pardavė 15 serijų, Dr. Zubo 
žmona — 11 serijų, kiti po 
8-7 ir tam panaš ai. Bet kai ku
rie keistutiečiai yra tinginiai 
ir vienos serijas nesistengia iš
platinti. Todėl nors ir pasku
tinėm d enom visi prie darbo, 
keistutiečiai.

Pikniko programe pirmu 
kartu dainuos Keistučio kliubo 
ėhoraš, po vad. J. žurono. Gas- 
padinės pagamins skanaus val
gio.

Komisija viską tinkamai pri
rengė. Trokas su darbininkais 
išeis nuo Hollywood svet., 9 
valandą, ryto.' Todėl, darbinin
kai pribukite laiku, kurie ma
note vykti kartu su troku.

Keistučio Choro Darbai.
/

Turiu priminti, kad Choro 
paskutinė prisirengimo pamoka 
piknikui įvyks 6 d. birželio, 
Hollywood svet. Todėl, visi dai
nininkai ir dainininkės pamo
kose dalyvaukite, nes nuo mu
sų priklauso kaip mes pikniko 
dalyvius palinksminsim. Be to, 
turiu priminti, kad Choro nak
tinis piknikas įvyks 29 d. bir
želio, Liepos Darže, priešais 
Liet. Taut. Kapines. Kurie my
lite smagiai laiką praleisti, iš 
anksto esate užkviečiami daly
vauti.

J. D. Bendokaitis.

pavadintas,,
- “Kova už

metų, Catherine Williams. Abu 
gyveno Woodstocke.

Skelbimai Naujienose 
duoda- naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Gubernatorius Horner vakar 
paskyrė ateinančią savaitę, 
pradedant birželio 8 d., ir bai
giant 14—“Vėliavų Savaite”, 
pagerbimui Jungtinių Valstijų 
žvaigždėtos trispalvės.

Chicagoj Vėliavų Savaitės 
iškilmės įvyks penktadienį, 
birželio 14., Grant Parko Muzi
kos aikštėj, dalyvaujant sim
fonijos orkestrams ir senato
riui Claude Pepper iš Flori
da valstijos. Jis pasakys veda
mųjų šventės kalbų.

VIENI ATSTOVAUJA UETUVOS, KITI - 
ČIAGIMIUS AMERIKOS LIETUVIUS

Ir Abu Dirba Gražius Kultūros Darbus

VAKAR CHICAGOJE
• Du ginkluoti banditai api

plėšė Northwest Fellowship 
kliubą, ad. 2220 N. Kedzie avė. 
Pasiėmė $70 vertės cigarų ir 
cigaretų, ir $100 pinigais.

• Ties 5252 South Halsted 
banditas užpuolė, sumušė ir ap
kandžiojo ranką 45 metų tre
ko šoferiui, Alfred Peters, nuo 
830 S. Austin bulvaras, Oak 
Park. Banditas bandė šoferi 
apiplėšti, bet jam nepasisekė.

• Herbert Emerkenswick, 
23 mėtų amžiaus chicagietis 
nuo 319 N. Lotus avenue, buvo 
suimtas ir įkalintas už taria
mą pavogimą $250 žiedo iš sa
vo’ giminaičio William Gross 
namų, ad. 1824 Natchez avė.

• Už ap’plėšimą Kickapoo 
alinės, ad. 7901 So. Chicago 
avenue, už pavogimą $369 ir 
sumušimą sargo Thomas’o Ko- 
stantino, policija suėmė ketu
ris jaunuolius: 16 metų Joseph 
Balog, 8533 Mackinaw avenue, 
25 metų Frank Krowczewicz, 
8744 Manistee avenue, 18 me
tų Edward Dydowski, 8639 
Phillips avenue, ir 14 metų 
Harry Poniatowski, 8804 Col- 
fax avenue.

• Garaže ties 6 South Mon- 
terey avenue, Vilią Parke, nu
sižudė 31 metų maliorius, Ad- 
rian Bullman. Priežastis neži
noma.

• Prie North ir Elston avė. 
policistai pašovė 23 metų jau
nuoli Joseph Hoppe, nuo 1077 
N. Hermitage avenue. Jis buk 
vogęs automobilius.

• Adresu , 844 West Mar- 
ąuette Road, į gyvenamą namą 
perdirbtame garažiuj buvo at
rasti negyvi du seneliai, John 
F. Sjogren, 70 metų amžiaus, 
ir jo 63 metų žmona Ida. Abie
jų kūnai buvo lovoj. Daktarai 
spėja, kad jie išgulėjo lovoj' 
negyvi nuo pereito šeštedienio 
ir kad mirė turbut nuodingo 
maisto suvalgę.

• Iš Sherman viešbučio de
šimto aukšto iššoko ir užsimu
šė 70 metų moteriškė, A. B. 
Childs, iš Conoord, Ne\v Hamp- 
shire. Senelė neturėjo kuo nuo
mą viešbučiui užsimokėti ir 
kuo valgyti nusipirkti. Netu
rėjo nei cento.

• DesPlaines upėj, prie De- 
von avenue, laike pikniko pri
gėrė 13 metų berniukas William 
Dwyer, nuo 6323 N. MozarV 
street. Kaip šią savaitę jis tu
rėjo užbaigti pradinę mokyk
lą

Mirė “Hairpin” 
Karalius

Vakar širdies liga mirė fab
rikantas sagučių plaukams ir 
stambus republikonų politi
kas, Sol H. Goldberg. Buvo 53 
metų amžiaus ir gyveno adr. 
5555 Everett avenue. Jis buvo 
vadinamas Chicagos “Hairpin 
(plaukų sagučių) karaliumi.”

Prigėrė Melrose 
Parko Jaunuolis

Besimaudydamas prūde prie 
Glenwood-Dyer vieškelio ir Cot- 
tage Grove avenue, prigėrė 18 
metų jaunuolis iš Melrose? Par
ko, Philip Augustine Jr. Jis bu
vo narys C.C.C. stovyklose 
Thorntono miškuose ir prieš į- 
stojant stovyklon gyveno adre
su 910 N. 23rd avenue, Melrose 
Parke.

Jo kūnų iš prūdo išgriebė 
penki kiti stovyklos nai’iai.

Chicagos Lietuvių Vyrų cho
ras, nors ir su pertraukomis, 
bet jau gyvuoja virš 30 metų. 
Po keliolikos metų pertraukos, 
šis choras jau ir vėl bus apie 
šeši metai kaip gerai veikia.

Per visus šiuos pastaruosius 
šešis metus chorą mokina ir 
diriguoja p. K. Steponavičius. 
Nors metais p. K. Steponavi
čius dar yra gana jaunas, bet 
savo gabumais muzikos srityje, 
o ypač chorų mokinime ir jų 
dirigavime gal neturi sau ly
gaus Amerikos lietuvių tarpe. 
Ir tuomi yra persitikrinę desėl- 
kai tūkstančių lietuvių čia A- 
merikoje ir Lietuvoje. Jo moki
namas ir diriguojamas choras 
“Pirmyn” jau gerai yra žino
mas ir svetimtaučiams, nes jau 
nekartą buvo užkviestas duoti 
koncertus jų parengimuose ir 
susilaukė labai gerų rezultatų.

Blogiausias mėnesis

Beveik kas metai gegužės 
mėnesis vyrų chorui yra blo
giausias. Daugelis narių tuo 
laiku turi įvairių užsiėmimų ir 
dažnai nesusirenka vieno ar ki
to balso pilnas sąstatas, šiais 
metais ypač smarkiai sukiužę 
buvo pirmi tenorai ir baritonai, 
bet jau nuo pradžios birželio ir 
vėl pradeda atsigauti.

Dar šį visą mėnesį eis choro 
pamokos. Seni nariai yra pra
šomi grįžti prie darbo. Juk vi
siems yra gaila pamesti choras 
po tiek padėto darbo ir kuomet 
jau choras pradeda susidainuo
ti.

Nauji nariai visuomet yra 
pageidaujami, nes kiekviena 
organizacija, taip ir choras vi
suomet reikalingas naujų papiĮ: 
dymų.

Perrinko valdybą

Praeitą sekmadienį vyrų cho
ras perrinko savo valdybą. Vie
ni pasiliko seni, o kitiems atsi
sakius, jų vietas užėmė nauji. 
Kaip valdyba, taip ir visi cho
ro nariai pareiškė norą dėti vi
sas pastangas, kad choras ne 
tik gyvuotų, bet ir progresuo
tų. Dabar choras mokinasi la
bai gražiai dvi klasiškas anglų 
kalba dainas, tad būtinai yra 
reikalinga, kad choristai visi 
lankytų pamokas.

Birželio 30 vyrų ir Pirmyn 
chorų piknikas

Jau beliko tik apie 3 savaitės 
iki vyrų ir Pirmyn chorų pik
niko, kuris įvyks Willow 
Springs Liberty Grove darže 
(buvusioj p. Dambrausko far- 
moj).

Nuo pat savo pirmų dienų 
gyvavimo šiedu chorai yra su
sijungę artimais draugiškumo 
ryšiais, o per pastaruosius kelis 
metus jie turi bendrą mokyto- 
ją-dirigentą, tai ir piknikai šių 
dviejų chorų įvyksta drauge.

Vyrų choras didelėj daugu
moj atstovauja iš Lietuvos at
vykusius, o Pirmyn čia Ameri
koj gimusius lietuvius, dėl to 
kas metai šių chorų piknikai 
taip noriai visų lietuvių yra 
lankomi. Tai graži sąjunga Lie
tuvos ir Amerikos lietuvių kul
tūrinių spėkų. Ir iš tikro, jei 
lietuviai gali suvažiuoti tūks
tančiais į atskirų biznierių ir 
šiaip nelavintų grupių daininin
kų išvažiavimus, tai kodėl gi 
negali suvažiuoti į piknikus 
tikrų meno mėgėjų ir lietuvių 
kultūros kėlėjų?

ŠĮ kartą dar bus ir nepapras
tai įdomi programa, kuri tęsis 
su pertraukomis per visą dieną. 
Tai bus dainos, Šokiai ir įvai
rus sporto numeriai, kurie už
ganėdins visus, senus ir jaunus.

Meno Mėgėjas.




