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LAIVYNAS PASIRUOŠĘS KOVAI
Lloyd George prašo iš Amerikos dau

giau pagelbos
WASHINGTON, D. C., geg. 

7 d. — Amerika privalo tuojau 
siųsti savo laivyną britams gin
klus vežti, pareiškė karo depar
tamento sekretorius Stimson.

Valdžios sluoksniuose krei
piama labai dideles reikšmės į 
šį Stimsono pareiškimą, kurį 
praeitą naktį padarė per radi
ju

Manoma, kad britai yra rei 
kalingi greitos ir didelės para
mos, nes šiomis dienomis gin
klų pristatymo reikalu kalbėjo 
penki kabineto nariai.

Stimson visai nieko neužsi
minė apie patrulių darbą Atlan- 
tike, bet labai smarkiai kriti
kavo vokiečių pastangas praplė
sti karą. Stimson nepatenkintas 
vokiečių karo zonų įvedimu At- 
lantike.

Vokiečiai paskelbė karo zono
mis tuos vandenis, kurie ran
dasi visai netoli Grenlandijos 
ir kur netrukus stovės Jungti
nių Valstybių kariuomenė. Ame
rika pasižadėjo apsaugoti Gren
landiją ir negali sutikti su Hit
leriu padarytais 7 paskelbimais 
Karo zonų reikalu.

Laivyno sekretorius I<nox pa
reiškė, kad Amerikos laivynas 
šiandien pat gali pradėti eiti 
šias pareigas, nes jis yra tin
kamai šiam reikalui pasinio

PASEKMINGAI NAIKINA IRAKIEČIUS
Paliuosuota Habani

ja įgula
RAIBAS, Egyptas, geg. 7 d.

— Britų karo jėgoms pavyko 
pralaužti irakiečių apgulos ka
riuomenę ir paliuosuoti visą 
Habanija įgulą.

Britams pagelbon atvyko 
naujos karo jėgos, kurios pa
barė didelės įtakos į sukilusius 
irakiečius.

Britams pavyko atmušti ira
kiečius keliose vietose ir paim
ti savo žinion visas žibalo vamz
džių sargybas. Tikimasi, kad 
netrukus vėl bus pradėtas ga
minti žibalas.

Britų kareiviai at
vežti lėktuvais

RAIBAS, Egyptas, geg. 7 d.
— Į visas strategines vietas 
britai orlaiviais atvežė pakan
kamą kareivių skaičių ir pra
dėjo operacijas.

Svarbesnius irakiečių kon
centracijos punktus britai labai 
smarkiai bombardavo.

Prie Habanija aerodromo bri
tai paėmė nelaisvėn 300 Rašid 
ali Galiani kareivių. Paimta ne
laisvėn 2’3 Irako karininkai. Iš 
viso kovose žuvo daugiau ne
gu 1,000 irakiečių.

Norėjo nužudyti 
regentą

BUDAPEŠTAS, Vengrija, ge- 
gūžes 7 d. — Turima žinių, kad 
buvo padarytas pasikėsinimas 
prieš Irako regento Abdul Illah 
gyvybę.

Illah nepatenkintas sukilusiu 
Rašid ali Galiani, nes pastara

šęs. Kai tiktai bus nutarta ly
dėti Amerikoj gamintus ginkim 
į Angliją, laivynas tuos ginkim 
galės lydėti ir ginklai bus pri
statyti.

Vandenberg pareiškė, kad 
britams teikiama parama netu
rės jokios prasmės, jeigu siun
čiami ginklai eis į juros dug
ną ir nepasieks kovos lauko.

LONDONAS, Anglija, geg. 7 
d. — Amerika privalo suteikti 
britams* žymiai didesnę para
mą, jeigu ji nori, kad angla: 
sumuštų vokiečius, pareiškė 
Lloyd George, kalbėdamas An 
glijos parlamente.

Lloyd George pasakė, kad pa 
gelbos reikalu Amerikoje visą 
laiką buvo nesusipratimų, neti
kėtinumų, bet jis labai paten
kintas vakar pasakyta Stimso
no kalba. Stimsonas ir Roose 
veltas supranta kritišką briti 
padėtį ir ruošiasi jiems pagel- 
bon.

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
7 d. — Nacių valdžios atsto
vas pareiškė, kad Stimsono kal
ba yra reikšminga, ir gali ture 
ti labai nelauktų pasekmių. Jei
gu Amerika siųs karo laivus 
ginklams lydėti į Angliją, tai 
pasekmės tokio veiksmo visiems 
yra aiškios.

sis jį išvyjo iš savo krašto.
Buvęs Irako premjeras Nuri 

jau turi sudaręs naują Irako 
vyriausybę ir šiandien tvarko 
Basrą ir kitas britų laikomas 
zonas. Jis kviečia irakiečius pa 
dėti ginklus ir neklausyti Ga
liani.

Hitleris negali padė
ti irakiečiams

LONDONAS, Anglija, geg. 7 
d. — Sukilęs Rašid ali Galiam 
kelis kartus kreipėsi į Hitlerį, 
prašydamas pagelbos, bet iki 
Šiam metui vokiečiai jos' nega
lėjo suteikti.

Turima žinių, kad Hitleris 
dar neturi paruošęs tinkamo 
orlaivių skaičiaus, kuriuo ga
lėtų permesti Irakan didesnius 
kariuomenės vienetus.

Hitleris reikalavo Irako su 
kilimą atidėti, bet britai jau 
buvo susekę nacių konspiraci
jos siųlus ir butų viską iškėlę 
aikštėn.

Amerika eis karan, 
sako italai

ROMA, Italija, geg. 7 d. — 
Karo sekretoriaus kalba dėl 
ginklų pristatymo britams aiš
kiai rodo, jog Jungtinės Valsty
bės stos karan, sako Virginio 
Gaida.

Politinė ir kariška britų ir 
amerikiečių sąjunga bus įvyk 
dyta labai netolimoje ateityje.

Vokietijoj Stimsono kalba 
sukėlė didelio susirūpinimo, nes 
aiškiai matoma, jog teks ka
riauti su Amerika. Italai nema
nė, kad Šį kartą Amerika ka
riaus su britais.

Išgelbėti Iš “Graikų Dimkirko”

NAUJIENŲ-ACME Photo
Ši iš Londono kabeliu prisiųsta fotografija paro

do anglų kareivius išsodinamus neįvardintam uoste 
po sėkmingos evakuacijos iš Graikijos. Mažai šiems 
kareiviams bus poilsio, nes laukia jų kili frontai.

Baigią mušti italus 
Abisinijoj

NAIROBI, Renya, geg. 7 d. 
— Britų aviacija labai smar
kiai bombardavo Amba Alasi 
miestelį, kur dar laikosi ita
lai. Vicekaralius Aosta ten pa
darė naują savo centrą.

Britai paėmė Quoram mieštu 
kur rado didoką italų skaičių. 
Visi kareiviai paimti nelaisvėn, 
jų tarpe vienas italų genero
las.

Churchill gavo pasi
tikėjimą

LONDONAS, Anglija, geg. 7 
d. — 447 balsai šiandien buvo 
paduoti už Churchill vyriausy
bės pasitikėjimą, kai buvo ap
tarta paskutinių mėnesių karo

AMERIKOS POLICIJA SUĖMĖ ICO NACIU 
JURININKU

Bus siunčiami 
stovyklon

AVASHINGTON, D. C., geg. 
7 d. — Prokuroras Jackson 
šiandien pareiškė, kad įsakė su
imti visus nacių jurininkus, ku
rie gyveno Amerikos uostuo
se.

Policija suėmė 160 vyrų, ku
rie neturėjo leidimų gyventi 
Jungtinėse Valstybėse. Areštai 
pravesti New Yorke, Miami, 
San Francisco, Philadelphijoj, 
Baltimorėje* ir Ransas City.

Visi suimtieji jurininkai bus 
siunčiami į koncentracijos sto 
vykias, nes negali grįžti į savo 
kraštą.

STREIKUS ORGANIZUOJA 
CIO SAKO GREEN

7 WASHINGTOnT d. c., geg.
7 d. — W. Green, AFL prezi
dentas, šiandien pareiškė, kad 
apie 90% streikų buvo organi
zuojami CIO šalininkų ir dėl

politika ir ■ pravestas ba.lsavi 
mas?' " ■

’ Prieš pasitikėjimą balsavc 
tiktai trys < britų parlamento at 
stovai.

Churchill pasakė, kad dabai 
britai jau1 tūri* 500,000 kareiviu 
rytų Viduržemio pozicijoms lai
kyti. Jeigu gaus pakankama: 
medžiagos • ir laivų iš Ameri
kos, netrukus pradės duoti smū
gius.

WASHINGTON, D. C., geg 
7 d. — Jugoslavijos ministeru 
pasiūlę Jungtinių Valstybių 'vy
riausybei visus jugoslavų laivus 
Amerikos uostuose.

Jungtinės Valstybės gali nau
doti šiuos laivus savo reika
lams arba perleisti juos kitoms 
valstybėms. Užsienio departa 
mentas šiuo reikalu ruošia per 
leidimo dokumentus. Iš viso tu
ri 17 laivų.

streikų negalima kaltinti visi 
Amerikos darbininkų.

AFL darbininkai nėra pasi
ruošę pildyti ruošiamų įstaty
mų streikams trukdyti, pareiš
kė Green kongreso komisijai.

Naujai paruoštas įstatymai 
verčia darbininkus dirbti prie, 
jų valią, o toks dalykas atneš 
blogų pasekmių.

Kariuomene išleis 
20 bilijonų

WASHINGTON, D. C., geg. 
7 d. — Leon Henderson, kai
nų tvarkytojas, šiandien pareiš
kė, kad kariuomenės išlaidos 
ateinančiais metais gali pakilti 
nuo 18 iki 20 bilijonų dolerių.

Tokia suma skaitoma labai 
didele zir taikos metais niekad 
kariuomenei nebuvo išleidžiama 
tiek daug pinigų.

Henderson pasiūlė visą eilę 
apkarpymų, kurie galėtų pada
ryti didokas santaupas.

Britai gins Kretą 
ir Tobruką

LONDONAS, Anglija, geg. ri 
J. — Churchill pareiškė parla
mentui, kad britai yra pasiry
žę iki paskutiniųjų ginti Kre 
-os salą ir Tobruką.

Jis tiki, ^kad jau turimų jė
gų pakaks ne tiktai šioms po 
zicijoms apginti, bet' visarr. 
Egyptui ir Suezo kanalui.

Churchill buvo nepatenkintas 
Lloyd' George kalba. Horc Be- 
lishai atkirto, kad dabartinė 
valdžia į vieną mėnesį paga
mina tiek tankų, kiek Belishot 
laikais turėjo visa britų kariuo
mene.

Britai numušė 19 na
cių orlaivių

LONDONAS, Anglija, geg. S 
d. — Karo ministerija skelbia 
kad šiandien britams pavyke 
Anglijoj numušti 19 vokieči’ 
ektuvų, kurie bombardavo įvai 
rir«s Anglijos vietas.

Vakarų Europos frontuose 
britai neteko 7 savo lėktuvų. 
Nuo pat ryto vokiečiai bom
bardavo Temzės žiotis, bet bri
tų buvo smarkiai puolami.

Britų aviacija išmetė gani 
didelį, bombų -skaičių < Hambur 
ge ir kituose Vokiečių miestuo 
se.

Stalinas ruošiasi ka
rui, sako Kerenskis

WASHINGTON, D. C., geg 
7 d. — Stalinas ruošiasi ka
rui Hitlerio pusėje, pareiškė 
Kerenskis, kuris buvo laikino
sios Rusijos Vyriausybės prem 
j erų.

Molotovas nenorėjęs imti at
sakomybės už šitokį nepopulia
rų dalyką, todėl ir reikėjo pa
statyti valdžios pryšakyje pat. 
Staliną.

Turima žinių, kad sovietą 
traukia savo kariuomenę, iš To
limųjų rytų ir siunčia į Irano 
pasienį. Galima manyti, kad so
netai ten pradės puolimą prieš 
britus.

Ekonominis bendra
darbiavimas su

Kanada
AVASHINGTON, D. C., geg 

7 d. — Patirta, kad tarp Jung
tinių Valstybių ir Kanados bui 
sudarytos komisijos ekonomi 
niam bendradarbiavimui.

Šios komisijos veiks karti 
su jau sudaryta Amerikos ii 
Kanados apsaugos komisija.

Minėtos komisijos dės pastan 
gas galimai geriau išnaudok 
abiejų kraštų turtus karo pra
monei stiprinti. Bus pasikeičia 
ma žalia medžiaga ir išnaudo
jamos transporto priemonės.

Japonų neleis Pana
mos kanalan

TOKIO, Japonija, geg. 7 d 
—■ Japonų jūros sluoksniuose 
sukėlė didelio susirūpinimo ži-

O R A S
Debesuotas. ■
Saulė teka — 5:38; leidžiasi 

— 7:55.

RUSIJON SIUS 14,000 VAIKU
Lietuvoje jau pradė

ta mobilizacija
KAUNAS, Lietuva, geg. 7 d.

— Maskva įsakė padaryti Lic- ‘ 
žuvoje 16-17 metų amžiaus vai
kų mobilizaciją.

Oficialiai skelbiama, kad šie 
vaikai bus siunčiami į sovietų 
Rusiją ir valdžios lėšomis mo
kinami. Norima juos paruošti 
valstybės administracijos dar
bams ir įdiegti ištikimybę Sta
linui.

Paruošiamieji mobilizacijos 
darbai jau pradėti. Mobilizaci- 
:a pravesta Alytaus, Zarasų, 
ivenčionių ir Švenčionėlių ap
skrityse.

Vaikus išveš birželio 
pabaigoje

KAUNAS, Lietuva, geg. 7 d.
— Visą vaikų mobilizacijom 
larbą Lietuvoje organizuoji 
š Rusijos atsiųstas Moskatovc 
javaduotojas.

Iki birželio 20 dienos Lietu 
/oje bus suorganizuota 6,900 
vaikų grupė ir išsiųsta į Ru
siją. Rugpiučio 20 dieną priva- 
,o būti suorganizuota kita vai-, 
kų grupe iš 7,100 vaikų ir iš
siųsta.

nia apie uždraudimą naudotis 
Panamos kanalu.

Pasakojama, kad Amerikos 
/yriausyfcė yra nusistačiusi už 
drausti japonų laivams plauk
si per Panamos kanalą. «

Japonai bus pri’versti vesti 
prekybą tiktai su vakarine va 
karų žemyno dalimi, nes jiems 
neapsimokės vežti prekes aplin
kui visą pietų žemyną.

VICHAr, Prancūzija, geg. 1 
J. — Valdžios organai paskel
bė, kad admirolas Darlanas su 
»*rįžo iš Paryžiaus ir netrukus 
pasimatys su Petainu.

Vokiečiai pasižadėjo atidary 
vi okupuotą zoną ir palengvini- 
ti susisiekimą per naują sie
ną. Taip pat pasižadėjo suma
žinti vienu ketvirtadaliu oku
pacinės kariuomenės išlaiky
mą.

Neskelbiama kuo prancūzai 
Tems atsimoka. Pasakojama, 
kad Petainas nepatenkintas 
Darlano derybomis.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Britai paleido italų admirolą Lais, kuris buvo sulaikytas 

Bermuda saloje. Italai pasižadėjo praleisti britų ministerį 
Campbell, kuris bėgo iš Jugoslavijos.

— Kongresas priėmė įstatymą, kuris leidžia prezidentui pa
imti visus svetimų valstybių laivus, kurie stovi Amerikos uo
stuose.

— Italai skelbia, kad Petaino valdžia ruošiasi pulti “ašį”, 
kai bus patogus momentas.' Tuo tarpu vokiečiai deda pastan
gas įtraukti Prancūziją “ašin”.

—r- Amerikos kongrese labai plačiai buvo komentuojama 
Stimsono kalba. Dauguma kongreso narių patenkinti kalba, bet 
buvo atstovų, kritikuojančių sekretorių.

— Britai orlaiviais nunešė Irakan artileriją ir vykusiai mu
ša sukilusio Galiani karo jėgas.

— Vakar britai labai vykusiai užpuolė “ašies” jėgas Lybi- 
’oj. Padarė daug nuostolių naciams prie Sollumo ir kitose vie
tose.

— Vokiečiai smarkiai apšaudė Dovero apylinkes iš okupuo
tos Prancūzijos. Britai orlaiviais bombardavo nacių artileriją.

— Vokiečiai kviečia moteris stoti į ginklų dirbtuves, nes 
jų darbas valstybei yra būtinai reikalingas. Karas greitai ne
sibaigs, sako naciai.

Antros grupės vaikai gali bū
ti jaunesnio amžiaus, nuo 14 
iki 15 metų. Sakoma, kad Lie
tuvos vaikus veš į Uzbekista
ną. *

—4———-----—

Gedvilas turi 4 pava
duotojus

VILNIUS, Lietuva, geg. 7 d. 
— Jonas Mikėnas paskirtas so
vietų Lietuvos komisarų tary
bos pirmininko pavaduotoju. 
Tokiu budu M. Gedvilas, ko
misarų tarybos pirmininkas, 
gavo net ketvirtą pavaduoto
jų.

Valdžia ieško 400 mokytojų, 
kurie Lietuvos mokyklose galė
tų dėstyti rusų kalbą ir tvirti
na, kad Lietuva nerusinama.

Valerija čepulytė paskirta 
pradžios mokyklų valdybos vir
šininku. Ji mokytojavo Vilniu
je.

Laikini apygardos 
teismu nariai

VILNIUS, Lietuva, geg. 7 d.
— Paleckio ukazu Vilniaus apy
gardas' teismų laikinais nariais 
paskirti J. Pocius, A. Jakubč- 
nas ir D. Markauskas.

Kauro apygardos teismo lai
kinais nariais paskirti P. Mu
levičius ir P. Čėraitis.

Panevėžin paskirtas J. Ven
teris, o Mariampolės apygardon 
paskiilas V. Banys ir Leizeris 
Špunderis. Pastarasis ilgus me
tus buvo komunistų partijos 
narys, bet vėliau krypo į troc- 
kizma.

Prokuratūra tvarko 
pašto reikalą

KAUNAS, Lietuva, geg. 7 d.
— Visi Lietuvos gyventojai 
skundžiasi bloga tvarka paštuo
se.

Netvarka yra tokia didelė, 
kad net patys bolševikai pa
siuntė prokuratūrą ieškoti kal
tininkų. A'patingai blogai eina 
laikraščių pristatymas.

A. Glaveckas iš Vadžgirio 
laikrašty skelbia, kad prieš mė
nesį užsisakęs laikraštį, pasiun
tęs prenumeratą, bet laikraščio 
nesulaukia. Prašo paštą bent 
pinigus grąžinti.
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Pagerbimas savo motinos
Petrė baigė vieną iš žymiau

sių universitetų tūlam didmies
tyje. Po trumpo laiko jai tek 6 
surasti labai gerą >darbą vieno
je didelėje įstaigoje, nes uni
versitete 'buriama ji ‘dauginusij 
pasimokino sveikatoj, higienoj 
ir ps’ekologijoje.

Namie Petrė neturėjo jokio? 
atsakomybės, nes jos tėvai bū
dami pasiturintys biznieriai, 
nieko iš jos nereikalavo. Tad 
Petrė naudojo savo algą dėl 
naujų rūbų, nusipirko automo
bilį ir gyvenime ieškojo sau 
pasitenkinimo įvairiose srityse.

Kaip motinai atsilygino
Jos tėvas buvo prastų papro

čių žmogus: nors kasdien ir 
dirbo, vis tiek , gan daug girta
vo. Nežiūrint to, kad motina 
buvo ir bemokslė, vistiek ji 
turėjo tą viltį ir norą gražiai 
išauklėti savo dukteris. Ji sun
kiai dirbo krautuvėje ir dėjo 
visas pastangas leisti mergaites 
į geriausį universitetą. Dažnai 
tėvas trukdė motini i.

NAUJIENOS; Chicjago, III. Ketvirtai, gegužes S, 1941

MOTERŲ -SKyRiŪS
____  \V(IMEN^J^ECTlON_____>

MOKYKLA

viskas atrodo sunkiausia ir ne
užtikrinta.

Psichologiškai ir medikališ- 
kai kalbant, šis laikas yra sun
kus ne tik moterims, bet ir vy
rams,
per šį mainymosi periodą kai 
kurie 
Bet Petrės motiną negalima

' u:*:*:

•1

išvengė visų keblumų. Jos pa-, 
žangesnė pažiūra laimėjo ir 
mergaitės baigė mokslus.

Bet motinos sunkus darbas, 
keblumai gyvenime ir besiarti
nanti
katai. Kada motina susirgo, tai 
dabar 
teikti savo motinai pagalbą.

O ką Petrė darė? Ji motiną

kenkė jos svei

Petrei atėjo proga su*

j Ik
Nedėkinga duktė

Petrė turėjo geriau suprasti, 
priežastį jos motinos elgesio. 
Petrę Teikia aštriai kaltinti, nes 
ji yra mokyta ir supranta tas 
permainas, kurios ištinka tam 
tikro amžiaus moteris.

Jos saumyla ir jos beširdim 
gumas ndjeido jai suprasti, kad 
per šį laiką reikia motiną sau
goti, reikia jai pagelbėti ir pa
taikauti. Petrei reikalinga bu
vo kantrybė, supratimas ir mei
lė savo motinos atžvilgiu.

Bet turėti kantrybes ir mei
lės savo motinai buvo per sun
ku Petrei ir perdaug bėdos. Jai 
lengviau nusiųsti motiną 
goninę. Petrė tada turės 
giau laisvo laiko.

Sielgrauža
.< Gaila ipan šios motinos ir 
šios dukters. Gaila irgi tų vy>- 
rų ir vaikų, kurie panašiai di>- 
ro, kada jų pačios ir jų moti
nos išgyvena šį periodą ir ne>- 
gauna supratimo arba ramy
bės nuo jų šeimos.

Nemokytą žmogų sunku kal
tinti, jeigu jis taip elgiasi, 
Petrė skaito save mokyta, 
jai nėra pasiteisinimo.

Jei Petrės nio'ina butų
dusi namie ramumo, meilės ir 
kantrybes savo sunkiausiuose 
momentuose, gal būt, kad jos 
beslelgimas butų buvęs kitok?s,

MOTINOS DIENA
I

Motinos Diena šiandien, 
Motinos Diena vakar, 
Motinos Diena ir rytoj.

dau-

be!
taiTai šios dukters atsilyginimas 

motinai už jos gerus darbus!
Motinos nelaimė

Kodėl ši gera motina tokioįj 
nelaimėj? Mat, Petrė, baigus 
universitetą, jaučiasi daug ge
resnė už prastus darbininkus, 
geresnė už jos ateivius tėvus. 
Jų naminis gyvenimas erzino 
jos nervus. Ji negalėjo atleisti, 
kad tėvas įsigerdavo. Ji nesu
prato, kad tėvui niekas dau
giau neliko daryti, nes biednas 
nemokša kitaip nemokėjo pra
leisti savo liuosą laiką.

Įsigėręs tėvas kankino moti
ną. O motinai tuo laiku reikė
jo ramumo ir daug kantrybė* 
ir supratimo nuo savo dukteių, 
ypačiai nuo Petrės. Jos motina 
susilaukė to periodo, kada mo
ters kūnas mainosi, kada nėr-' gal daugiau, negu jos nelaimiu* 
vai tampa nepastovus ir kada ga motina š andien kenčia.

ra

nusi krizės laiką. Bet Petrės 
elgesys viską pablogino.

Per Motinų Dieną
Koks susikrimtimas gimsta 

motinos širdyje, kada ji randa
si per motinų dieną ligoninėje! 
Ar Petrės širdyje nėra žmoniš
ko jausmo, kada parėjus namo 
motinų dienoje ji neranda te
nai savo motiną?

Neabejoju, kad už tokį elge
sį Petrė savo gyvenimo metiluo
se kentės pagal savo nuopelnus,

MOTINA
- IR—

DUKTĖ

Ir kiekvieną dieną 
Motinos Diena musų širdyse,

II
Kas mes esame,
Ką mes veikiame
Ir kaip mes mąstome — 
Priklauso nuo musų motulių.

' III
Nuo motinos
Įgijaip musų palinkimus
Ir: T)i^ĮųJ|sjreiškimus. <
Ir visįą£ jįs yra gero. ;

. • nv ■
Motina, kūrėja musų idealų, 
Motiną, musų auklėtoja.
Motina, musų ramintoja ir

.i

m

i o U? . ■

Motinos Diena tad kas dieną, 
Kaip paaiškinta musų asmenybėse, , 
Musų gyvenime ir musų veikimuose 
Ir musų jausmuose.

VI
Motinos Diena kasdien
Musų širdyse, tylinčiai —
Tegul tas balsas tylintis
Tampa garsesnis,
Išreiškime žodžiais ir veikimais 
Garsiau, garsiau!

VII
Lai musų mylimos mamytės
Išgirsta iš musų lupų
Tą motinos įvertinimą, 
Kuris guli mūšų širdyse.

VIII
Kol musų mielos mamytes 
Šalia musų dar gyvena, 
Padarykime joms kasdieną

Wmyte!
—iiilenuL, ar aš taip 

pramigau Ar tas laik-
rodis klaidingai eina? Juk jau 

‘neveik devinta valanda.
—Na-na-na, jau nesisku- 

zniik, mamyte, gad dar pasilsė- 
’PaaiyČiai jau paruošų ir aš 

gąhu atnešti čia, jeigu tik, ma- 
myte, panorėsi,

—^ana jau gana, Elenut, ko 
m taip užsimanai šį rytą ma
ne lepmti, U'u gerai žinai, kad 
'ievoje W‘lgau '0k kuomet ser
gu, O šį rytą ganą smagiai jau
čiuosi, gaj dįl to, kad rytas 
taip saulėtas.

kad šiandien yra Moti
nos Diena. Ir kad visos niamy- 
4ės šiandien turėtų gerai jaus
tis, nes jų vaikučiai to nori. Aš 
•tave pabučiuosiu, mamyte, ir 
ipalinkėsiu, !kad dar daug, daug 
ftokių gražių dienų sulauktum. 
Ot, taip.

—AČiu, dukrele, aš džiau
giuosi, kad nešioju motinos 
vardą, turėdama tave. Bet ei
me pusryčių, nes sakei, dukre
le, kad jau paruošti.

—Gerai, mamyt; nusiprask 
veidą ir susišukuok, o aš tuo 
tarpu padėliu maistą ant sta> 

■lo.; į . ( , ■> . • <. : , į i 1.1(4 . • l

tė ir tavo vaikai turi tau viską 
padaryti.

—U visi mano vaikai, tai tu, 
Elenyt; bet tu sugebi atstoti 
kelis vaikus savo gera širdim, 
nuolankumu, atjautimu. Atsi
menu, kai dar buvai mažytė, 
dar tėvelis buvo gyvas. Jis nu
pirko gėlių Motinos D.enai ir 
paruošė tave, kad man įteik
tum. Ateidama pusiyčiaut, at
ėjai nešina visą g,ėb.į gėlių ir 
pasakei gražią eilutę, o paskui 
padavei man gėles ir .pabučia
vai, 
pas

o po to tekina nubėgai 
tėvelį į kitą kambarį, iš 

jis tave stebėjo, ir pribe- 
prie jo prisiglaudei ir ty- 
žiurėjai jam į akis, lyg 

ar aš gerai savo

tavo kalinys brolis musų žymus 
valdininkas. Lietuvių kalba — 
valstybės kalba,.. Atvažiuok, 
dukryte, j Lietuvą. Ji tave išau
gino gražią, stiprią, ji tavo Tė
vynė. Atvažiuok.”

Ji veik kožną laišką baigda
vo tokiu maldavimu.

Ar jaučiat, sesės, kad mano 
veidais pasipylė ašaros, o iš kru
tinęs atsidūsėjimas atsidūsėji
mą veja?

Man dukrelė pakišo po aki 
mis vieną lietuvių laikraštį, o 
jame sumirguliavo K. St. Railos 
žodžiai:

“Liūdną kalbą išgirs musų 
mylimoji Tėvynė Lietuva šį ge
gužės mėnesį. Niekada dar ne
buvo tokio skausmingo pava
sario, niekada lietuvis neklausė 
taip sugelta širdimi gegutės ku
kavimo, paukščių čiulbėjimo, 
sraunių upelių čiurlenimo... Ką 
byloja šis gegužis lietuviui, sun-

gusi 
liai 
klausdama: 
pareigą atlikau? Aš džiaugiaus,
bet tuo mano džiausmas neuž
sibaigė. Po pusryčių tu išbėgai 
į kiemą žaisti, o aš ruošiau 
pietus. Po valandėlės tu grįžai 
iš kiemo nešina pilną saujelę 
geltongalvjų pienių ir priėjusi 
prie manęs ištiesiai savo ranke
lę su gū.ėmis ir pasakei: čii 
mano gėlės, prašau paimti, ma
myte.

—Aš nusišypsojau tada, 
kad tu dabar, Elenut, ir 
tos paprastos pienės toli
žu negalėjo 'prilygti* toms bran
gioms gėlėms, kurias tėvelis 

čia dabar 
gėlių buvo 
gražiausias 
tavo men

kutis samprotavimas priėjo iš
vadą, jog tu trokšti savaran
kiškai savo mamytę apdovano
ti ir surinkai tas gėles, sukrau
dama į jas meilę ir prisirišimą 
savo motinai.

kaip 
nors 
gra

pa- 
iš

Elenut... aš nežinau, ką ] 
sakyti, juoktis ar verkti 
džiaugsmo... Tos gėlės...

—Tai tau, mamyt,
—Pusryčiai su gėlėmis...
—Taip, mamyt, pusryčiai 

gėlėmis, pietus su gėlėmis 
vakarienė su gėlėmis ant stalo, 
yisą dieną turėsime gėles. Be 
to, tu, mamytei, nieko šian
dien nedirbi, nes tai tavo šven-

su
ir

Maistas
Veda MORTA RUGIENE

nupirko, ar kurias 
matau, bet vertė tų 
daug aukštesnė už 
gėles pasauly. Nes

NEPAGUOSTA MOTINĖLE

Braškių (žemuogrių) uogie- 
na (konfitūrai)
vienos kvortos uogų val

iokite 3 puodukus cukraus. Lė
kit vieną eilę uogų ant dugno 
indo, kurį vartosite dėl viri
mo, ir tą eilę sutrinkite pirma 
negu pradės virti. Po to dėkite 
kitas uogas, kol atvirs, ir lik 
tuomet dėkite cukrui Virti rei
kia skubiai, kol sutirštės, nuo
lat maišant, kad išvengtų švi
timo, Juo greitesniu tempu 
virs, juo spalva bus gražesnė ir 
geresnis skonis. Niekuomet ne
virkite i’giau kaip 20 minučių. 
Nugraibykite putas ir išpilkite 
tuojau į karštas, sterilizuotas 
stiklines arba bonkas.

Kai atvės, ant viršaus užpil-

i

jau. Aš varčiau iš ten atėjusią 
spaudą, paskutinius Tarybų Lie
tuvos numerius. Man širdį su
gėlė, o lupos, kaip ir kūdikys
tėj įvykus skaudžiai nelaimei, 
nejučiomis tykiai sudejavo: “O, 
Dieve, Dieve”... Mano motina 
ten. Mano sesuo ir broliai ten. 
Aš kas vieną pavasarį, vos že- 
metei sualsavus lengvesne kru
tinę, siųsdavau jiems dovanėlę 
Motinai parašydavau:

“Motinėle, Motinos

Tie vyrai, kurie sugalvodami 
žudynes motinos mylimiau
sioms, sugalvojo ir dieną jai 
pagerbti, buvo tuo geri, kad jie 
parinko patį gražiausią metų 
laiką. Gegužės mėnuo pats sa
vaime iššaukia pagarbą viskam, 
kas tik gyvybe kvėpuoja.

Aš prisimenu savo kūdikystę, 
Lietuvoj po sunkių dienos dar 
bų žmonės skubiai pavakario* 
niąudavo, apsiprausdavo, gra
žiau ąpsirėdydavo ir būriais ei
davo Į gražiausią kaimo sekly
čią pagarbinti šv. Mergelę. Iš
reikšti pagarbą tai Molinai, ku-

rykite.
Visuomet vartokite sveikas 

uogas. Geriau, kad nevisai pri
nokusias, nes turį daugiau pek
tino, kuris tirština. Niekuomet 
nevirkite daugiau kaip 2 ar 3 
kvortas susyk. Svarbu yra, kad 
butų stiklinės arba bonkos ir 
viršeliai gerai išmazgoti ir iš
virinti.dienos 

proga aš prašau dar kartą pri 
siminti, kad visa, ką man esi 
davusi, aš moku branginti. Te
gu Tavo žilstanti galva, rauks- 
mis besidengiąs veidas neliūs
ta. Siunčiu dovanėlę, buk links* 
jma, mano miela Motina.”

Po kelių sąvaičių gaudavau į 
tokį laišką atsakymą:

“Gražiausios mano gyvenimo 
dienos dabar, dukrele. Kai tų 
buvai maža, aš neturėjau laiko 
savimi pasirūpinti. Taria ir pati 
Lietuva buvo bejėgė. Svetimas 
žmogus mus valdė ir lietuvišką 
žodį draudė. Tavo -tėvas žuvo 
Sibire, Tavo brolis pateko į ka
lėjimą. Tik tu, pati mažiausio
ji, buvai laimingesnė vėliau 
gimdama. Nors ir tai gal prisi
meni, kai rusų žandaras atjojo 
musų paskutinės karvutes už 
mokesčius užrašyti. Tu įsikibai 
mano sijono ir graudžiai pra
virkai, matyt, suprasdama, kad 
r jeho lašas nebepateks į sriubos 
lėkštelę,.. Dieve, dukrele, kai 
prisimenu visą, širdį sugelia ir 
sunku betikėti, kad, šit, dabar

L. Narmontaitė.

MILIEH’S
INSTITUTE

KURIS IŠ JŲ BEPROTIS?

zidentą 1914 melais. Bet labai ! taip protingai ir sumaniai, kaxt
prieš

a

Napoleonas visuomet stebė
davos jo motinos • grožiu, tan
kiui sakydamas, kad ji turėjo 
vyro smegenis. Ji tvarkė visk i

15 minučių c ne
MANKŠTĄ .................... uur

SERIJA Mankštos, A A
7 sykiai už ..............

Motinos Dieną pradėjo švęs-' 
t i prieš 33 metus, ii’ tokia d’ic-; 
na (d 
Ja r vis iš- ’PhihcMphia) buvo 

per Suv. Valstijų pro

30 N. Dearbom St. 
Brone DEABBORN 2742

Valandos: nuo 10 ryto iki 7 v.

LIETUVAITES 
PATARNAUJA

tai, žymus vyrai 
savo žodžiuose ir 
m j > tą p/tarę’

MASAŽAI
SULIESĖJIMUI IR

GARO PIRTIS
Lengvas būdas suliesėti, 

vartojant etektrikinį

EIRCYCLE

«

PRIEŠ TAI, KADA BUVO ŠVENČIAMA 
MOTINOS DIENA

seniai 
visų amž ų, 
darbuotę m 
kad “Nėra kitos Miltinos, kaip 
Mano Motina”. Garsusis tapy
tojas Whistler pavadino šarvo 
motinos paveikslą “An Arpaji-' 
gement jn Black and Gray”. ?

Jis nenorėjo pavadinti tą pa
veikslą “Motina” dėl to, kad 
jis jautė, jog jo meilė dčl savo 
motinos buvo taip švfcnta ;jri' 
ypatiška, kad pasaulis neturėjo' 
tiesos būti sentimentalus apie

puyo l’csiog nc't.’kėt'n'i d'l jos, 
kaipo moters, ir jos amžiui.

George ^a^jj.gton r t isąliė 
tapti jūreiviu to, kad jo mo
tina negalėjo pakęsti būti at
skirta nuo jo.

IHjrcotn buvp tiktai 9 mėlti’, 
amžiaus, kada jp motina mirė. 
Jos pakuliniai žodžiai buvo — 
“Buk kuo nors, Abu.”

Eugene Fidtd (poetas) buvo 
'vos šešių mėtų, kada jo mot ųa 
mirę. Bet jis ątkartotmai sakė

Aš nešiojau atsiminimų jos

švclnaus balso ir malonaus jau
smo per visą savo gyvenimą.”

Carlyle (literatas) rašo—“Aš 
‘didžiuojuos savo motina. Jeigu 
aš kada nors -užmiršiu godobi 
ią, aš patsai nebusiu vertas at
minti.”

Thomas Moore (poetas-rašy- 
tojas) rašydavo savo motinai 
du kartus į savaitę. Kada ji mi
rė, ji turėjo keturis tūkstančius 
jo laiškų. /

John Quįpęy Adams (Suv. 
Vąlst. 6-tas prezideptas) kiek
vieną vakarą savo gyvenini) 
kartodavo tą vaikučių maldelę 
—, ;“Ąnd l lay me down to
lecp”,. kurią jo molina buvo jį 
šmoldnus.

Kas nors sakė: "Motinos žy- 
vyrų .gyvena. tiktai savo 

Simuose.” Ir kąip žodžiuose taip 
ir darbuose visų šių sųiių, mes 
matome, |įaip nemirštamai iv 
puikiai jie palieka gyvi.

Kathleęn Mastęrson
(“This YVeek”)

Kuomet mes niatome kokį 
biedną žmogelį keistai besiel
giantį, darant lokius dalykus, 
kųriųps, muąų nuomone, nor- 
mtf’is žmogus •nędai’O, ’tui sako
me, kąd jis beprotįs. Bet kuo-, 
mot turtingas Žtnogus tą patį, 
daro, j D yrą ekscentrikas. 
Skirtumus tarp buvimo bępr.o-, 
pi u ir ekscentriko yra tik tas, 
ka(- tasai ekscentrikas žmogus 
turi daugiau pinigy, -*-T. W. 

.—-....... .——   ---------- c
Naujienų Pavasarinis

Gemzes
UBEBTY DARŽE 

wijįu>w sFKtwęs. jn..

nų, kuris kantriausiai numirė, 
trokšdamas mums geresnio gy
venimo. Dažna gegužės maldi- 
ninkių turėdavo prie krutinės 
tik ką sužaliavusių rūtų, dažna 
maldaknygėj įspraudusi laiky
davo alyvų šakelę.

Vaikučiai irgi nenorėdavo na
mie pasitikti. Jie kantriai klu
pdavo -prie motinų sijonų! 
šveplcndavo luputėmis potepė 
bus, arija išsižioję klausydavo, 
kaip kaimo savamokslis choras 
Įraukdavo "Marija, Marija”...

Nesvarbu, ar kas tikėjo Die
vą barzdotą esantį, ar kas įeš 
kojo didžiausios pasaulio Esy
bės gamtoje, — visi vienodai 
džiugiai reiškė pagarbą gegužės 
mėnesiui, visko gyvybės šalti
niui.

Kodėl aš šiandien taip ryškini 
tai prisimenu? Man tai labai se
niai , mintyje nebebuvo užėję../ 
Ak, Lietuvoj mintimis skrajo-



Ketvirtad., gegužės 8, 1941
ku įsivaizduoti, nes ten sveti
mieji šeimininkauja lietuvio 
taip numylėtoj žemėj' svetima 
ranka naudojasi jo amžiais taip 
vertinta ir numylėta žemele, jos 
vaisiais, 
kai ten 
ve, kai 
reivėlio
jų vaikai nebegali taip šauniai 
baigti savo mokslo metų lietu
viškai vaidindami, lietuviškų 
tiiainų koncertus ruošdami, 
sportuodami... Dar liūdniau, kad 
tikras lietuvis nebegali savo 
krašte gyventi, mokytis, jį my
lėti. šiandien lietuvis yra ver
čiamas vergauti, jis surakina
mas ir, kaip pačiais tamsybių 
metais, kaifžmogus žmogaus ne
pažino, yra gyvuliškai kankina
mas, gyvas mirtin, svetimam 
kraštan varomas... Už kų?”

Ir lietuvė motina, parimusi 
užtinusiomis akimis, išdžiuvu
siu kurni, klausia:

“Už ką man taip maža laiko 
tegalima buvo pasidžiaugti lais
ve? Kodėl vėl mano sūnus tre
miami svetiman kraštan, kodėl 
vėl aš turiu 
gėjųi rusui

Kaip jaučiasi lietuvis, 
nebeplevėsuoja trispal- 
nebegirdi lietuvio ka- 
lietuviškos dainos, kai

lenktis savo paver- 
ir drebėti prieš jį?

Motinos dienos Lietuvoje ne
bėra. Lietuvė motina nebesulau
kia ir iš mus paguodos žodelio.

Aš žinau; mano motina pasi
ims mano jai persiųstus visus 
laiškus, juos skaitys ir verks. 
O gal jos gyvos nebėra? Gal jau 
ji ištremta į Rusijos stepes? Ji 
gi buvo patrijotė moteris, jos 
vaikai buvo skaitomi pažiba lie
tuvių tautai. Mano vienas bro 
lis dingęs be žinios. K ti tys 
rašo “linksmus” laiškus ir ieš
ko kelių pabėgti iš savo krašto. 
Bet jie gaili savo motinos. I • 
mano motinos, kuli nieko pa 
šauly be savo vaikų netur . Ir 
žemė jai atimta. Mano persiųsti 
jai drabužiai rusų komisarę su- 
skaitliuoti. Mano siunčiamas jai 
žodis, jų pirmiau perskaitomas. 
Aš nedrįstu jai pasakyti:

“Mot’na, mes. Amer'koj gy
venantieji, dirbame, kad Lietu
va ir kartu Tu būtumėt kuo 
greičiau išlaisvinti. Tu turi pa
matyti savo kraštų vėl laisvą! 
Juk tik tam musuose kvėpei 
Tėvynės mci’ę, tik tam 
mokslinai.”

Ir šiandien, turėdama

mus

savo 
save 

Motiną, aš prisiekiu dangui ir 
žemei: dirbsiu jom abiem lai
mės trokšdama, jas abi savo 
gyvenimo idealu statydama.

Pr. Lapienė
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NAUJIENOS/ Chicago.Ill.

TYKIAI NEMUNĖLIS TEKA

gamtos gyveni-

seniai Engano 
•milžinas, kuris

ir labai bijomas. Dar ir dabar 
jam ateina galvon b’oga min-

paviršių ir kelti kitokias gam- 
(Tęsinys 5-tam pusi.)

(Lietuvių Liaudies Daina)
Tykiai, tykiai Nemunėlis teka, 
Ne taip tykiai, kaip Motulė verkia.

Kad žinočiau, ko Motulė verkia, 
Kad aš numanyčiau, ko Motulė verkia.'

Aš Motulei galvelę šukuočiau, 
Jos baltuosius plaukelius bučiuočiau.

Gal Motulei pagailo Dukrelės, 
Kad Tėvelis vargeliui nor duoti.

Tykiai, tykiai Nemunėlis teka, 
Ne taip tykiai, kaip Motulė verkia ...

SALA, KURIOS NEMĖGSTA DIEVAI IR 
PIKTOSIOS DVASIOS

štai kas mane stebina: Su
matros Juros mėlynose toly
bėse plūduriuojanti laukinė 
sala neturi jokios dievybės, 
kurių garbintų,’ jokio stabo, 
kuriam neštų aukas, nei kuni
gų, patarimus teikiančių, nei 
baimę įkvepiančių burtininkų, 
nei visagalinčių gydytojų, 
šaknelėmis ir žolėmis sveikatą

Tikras vaizdas iš Lietuvos 
kaimo gyvenimo

“Ji jau neturėjo Motinėlės, nebuvo kam jų 
suprasti, nebuvo kam priglausti...

(Autorė šios apysakos yra 
a.a. poeto Janonio žilagalvė 
Motinėlė, M. Janonienė, gy
venanti Baltimore, Md.

Nors senais laikais žmones

širdyse meile žydėjo taip pui
kiai, kaip ir dabar. Kuomet tarp 
įsimylėjusių vienam kas ats’tik-

nakvynės. Aš, žinoma, pradėjau 
klausinėti, iš kur ji paeina, ar 
ji neturi šeimos, giminių ir 
šiaip apie jos gyvenimų. Ir taip 
ji pradėjo pasakoti man viso 
savo gyvenimo istorijų, sakyda
ma, kad pagaliau sutiko nors 
vienų žmogų, kuris jų atjautė. 
Jos istorija buvo iš tikro liūd
na.

» » »
Buvau įsimylėjusi”, sakė ji

žūdavo.
Aš čia noriu aprašyti vieną 

merginą, kuri dėl jos mylimo
jo mirties pati norėjo mirti. 
Tuomet aš dar buvau nedidelė 
mergaitė, bet atsimenu tai, kaip 
šiandien.

Paprastai sekmadieniais mes 
vaikai eidavome pasitikti iš 
bažnyčios pareinančių. Buvo tu 
vienas vidurvasario gražus po
pietis. žiurime, būrys moterų ir 
vyrų prisiartina prie musų kai
mo galo. Prie jų sustojo žmo
nės ir iš kito kaimo. Visi kal
basi. Vienas sako “netiesa, rš 
netikiu.” Bet kita kaimynka 
tvirkina, kad ji savo akimis ma
tė, kaip “guli lyg numirusi”. 
Matė ir daugiau žmonių, kurie 
patvirt no, kad “Graušelių Ma
rė Klebaitė gyva grabe guli...”

Mums vaikams buvo keista 
klausytis. Ir* kaip tai gyvas

buvome matę tiktai negyvus 
grabe begulinčius.

Vasara prabėgo, ruduo atėjo 
ir visi greitai pamiršo apie tų 
merginą, kuri grabe gulėjo.

C O O
Metai po metų prabėgo. Gy

venimus visas pasikeitė. Aš jau 
buvau ištekėjus ir vaikus augi
nau.

Vienų dienų į musų namus 
ateina apysenė moteris ir prašo
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tus tarnavo pas vienų gaspadč- 
rių gretimam nuo musų kaime. 
Mudu kas šventadienį eidavome 
kartu į bažnyčių ir kartu grįž
davome namon. Buvome jau 
susitarę po Kalėdų apsivesti.

“Bet štai vieiių dienų jam šie
nų bevežant, virve beveržiant 
kartį, kartis truko ir užgavo jo 
galvą. Kazys vietoje krito negy
vas. Girdėjau nuo kitų, kad tų 
patį rytų Kazys buvo sakęs sa
vo gaspadoriui, jog virvė ne
drūta. Į tai gaspadorius atsakęs: 
girdi, gal šiand:en užteks, rytoj 
gausi kitų. Bet, deja, neužteko.

“Rodos, buvo f tai ketvirtad e- 
nis. Žinia apie nekimę greit, i 
paskLdo apylinkėje. Policija pa
dare savo papiastą 'tyrinėjimų 
ir leido kavoti. Sekmadienį jau 
turėjo būti laidotuvės. Supran
tama, aš irgi nuėjau pagraban. 
bet nežinau dėlko man ašarų 
visai nebuvo, tik kruti lė rodos 
plyšo iš skausmo. Ir dar skau
džiau buvo, kuomet patyriau, 
kad nenorėjo duoti leidimą 
šventintose kapinėse kavoti. Sa
kė, tai negalimas daiktas. Esą, 
jo mirtis buvo nogla, nedora...

“Po viso to aš dar savaitę 
varge pas savo gaspadorius iš
buvau, ir tada parėjau pas tė
velį, nes motinėlės jau neturė
jau. Nebuvo kam mane supras
ti, nebuvo kam mane priglaus 
ti, nuraminti.

“Nagalėdama ilgiau gyvent 
be savo mylimojo, ieškojau ke
lio nukeliauti pas jį. Nuėjau 
pas kaimyną ir prašiau grabą 
padaryti. Kaimynas, žinoma, iš 
to juokies, nors aš su ašaromis 
prašiau, ir pinigus padėjau. Gi* 
lų-ga!e jis tą grabų sukalė, pa
darė. Aš drapanas pasisiuvau ii 
apsirengusi graban atsiguliau,— 
taip Įnikdama m rties. Pasiro
dė, kad badu netaip lengva nu- 
simarinti. Bet kitaip sau mir
ties daryti nenorėjau, nes žino
jau, jog neleis šventintose ka
pinėse laidoti. Už kelių dienų 
pasidarė silpna. Kaimynai atei 
davo, ir pradėjo siūlyti kų nors 
valgyti. Išgulėjus kelias savaites 
pradėjau truputį valgyti. Mano 
baltos drapanos jau netaip bal
tos paliko. Viena iš kaimynių 
tarė ‘duok, aš tau išplausiu.’ Iš 
karto aš nenorėjau, bet vėliau 
sutikau. Ji paėmė viską, — dra
panas, su/ kuriomis buvau apsi- 
rėdžius, ir tas, su kuriomis gra
bas buvo išklotas. Pasitaikė lie
tingos dienos. Aš pagalvojau, 
kad vistiek sunku badu nusi- 
marinti. Man belaukiant mir
ties, žmonės lankė mane, bet nė 
vienas než’nojo, dėl ko aš tame 
grabe gulėjau ir niekas nemė- 
g’no sužinoti...

“Dabar jus pirmutinę suti
kau, kuriai aš savo širdies skau

klus, stabus, kurie veikia gy
ventojus, kaip malonus rūpin
tojėliai, kaip išgąstingi bau
bai, kaip švelnus paguodos 
tiekėjai. Bet jie visuomet gy
ventojams yra dievybės arba 
aukštesnės )Suty*bes, kurios 
turi galią tvarkyti ir vado
vauti gyvenimą bei mirtį. Ir 
šioms dievybėms visų salų 
čiabuviai stato balvonus. Bet 
čia neradau nė vieno.

Ir jų nebuvimas daro smar
kaus įspūdžio. Pradedi galvo
ti, kad tai yra negalimas, ne
įsivaizduojamas dalykas, jog 

save šio pasaulio kuri tautelė ne
turėtų jokio tikybos ženklo 
jokio aukštesnės ir galinges
nės būtybės pėdsako.

Svečiuodamasis šioje saloje 
pradėjau teirautis apie žmo
nių senoviškus padavimus ir 
legendas. Antras nustebimas: 

’inėra jokių padavimų, nė vie
nos ir .užkeiktos pasakos. Ne
įtikėtinas reiškinys Rytų šaly
se, kur pasakos raudonu siūlu

Man tepavyko ištraukti iš 
juodųjų lupų vienas pasakoji
mas, bet kuriam priežastį da
vė kasdieninis 
mas.

Seniai labai 
saloje gyveno
turėjo nepasotinamų apetitą ir 
amžinai vogdavo iš saliečių 
žuvis ir vaisius. Prisivogęs jis

Netikėtina išimtis šiame To
limųjų Rytų prietarų ir keis
tų tikybų vandenyne, kur vie
špatauja tokia dievų, religijų 
ir apeigų maišatis. Ten, kur, 
stabai gąsdina, , verčia į 
gerbti, jaudina milijonus Ra
miojo Vandenyno gyventojų/ 
staiga išsikiša salelė laisva vi
sų antgamtinių raguotų ir 
bjauriai išsišiepusių esybių. 
Reiškinys darosi^ dar nuoste- 
besnis, jeigu prisimeni, kad 
visos salos, išbarstytos aplink’ 
Sumatrą kaip vainiko žvilgan- 
lys karoliai knibždėte knibž
da stabais, dievukais, baubais.1

I ,
Kažkokia keistenybė ir ne- lydi visą žmogaus gyvenimų ir 

išaiškinta galia laiko savo įta- ankštai pinasi su tikrove, 
koje šių keliauninkų ir misi-- 
jonierių pamirštų Engano sa

kinuos beveik nežino 
jos šeimininkai ----

olandai,
Engano salos čiabuviai te

tiki piktomis ir savo protėvių 
dvasiomis. Jos panašios į kitų 
salų dievus, bet nėra dievy-, 
bės, kurioms statytų stabus 
su baisiomis kaukėmis, šlykš
čiai iškraipytais kūnais, čia I 
nėra nieko vi.ršgamtiško, nėra’1 
tikėjimo į gyvenimų anapus ' 
grabo, niekas nežino apie die
vų malones ir bausmes, nie-( 
kas nežino apie rojų arba pra-

Prietarų, žinoma, yra nema
ža. Yra čia užkeiktų medžių,1 
kurių nevalia paliesti, priešių-' 
gai, gręsia baisus pavojai. Yra 
šventųjų upių, kurias bristi, 
tam tikromis nakties valando
mis gręsia žiauriausios pasė
kos, yra užburtų kalnų, dva
sių apgyvendintų olų, tikima 
kad vanduo trukdo mirusiųjų 
dvasių grįžimų į namus. Bet 
čia niekas nemano, kad virš-' _ 
žmogiška jėga gali komanduo- * 
ti visas tas paslaptingas galy
bes, čiabuviai nekvaršina gal
vos tikybiniais klausimais, ne-’ 
sistengia atspėti paslaptingą 
gyvenimo ir mirties prasmę, 
nesijaudina dėl didžiųjų šio 
pasaulio reiškinių, nejaučia "

narnos vergystės ir jungo.
Gyventi ir daugiau nieko. 

Gimti ir gyventi, praleisti sa
vo amžiaus dienas be jokių 
pašalinių pasaulių veiklos ir 
viskas.

Savo kelionėse po pirmykš
tes laukinių ir pasaulio už
mirštų salų tauteles? toli nuo 
įprastų
žingsnyje sutikdavau keisčiau
sių ir margiausių^ tikybų žen-

kiekviename

;mų galėjau išpasakoti. Taip, aš 
diena už dienos maniau, kad 
greitai pas jį nukeliausiu. Ta- 
da tik mano širdis butų radus 
ramybę. Gyvenime daug piktų 
žodžių ir išmetinėjimų nukeh* 
tėjau. Kiti net beprote vadino. 
Tik vienas Dievas žino, koks 
buvo ir yra mano širdies skaus
mas”, — giliai atsidūsėjus ir su 
ašaromis akyse, pasakojo man 
ši sena, vargo suspausta mote
ris. ' z '
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kuri ir šiandien dar esanti sa
loje.

Pagaliau nebegalėdami ilgiau 
pakelti nuolatinių vagysčių, sa- 
liečiai susitelkė dideliu pulkan 
ir traukė prie uolos. Apsigink
lavę ietimis, puolė kaip pasiutę 
ir smarkiais smūgiais daužė 
milžino prieglaudų. Bet galin
čius buvo nesužeidžiamas'. Nu
sikamavę vyrai su šaknimis 
vertė didelius medžius ir norė
jo užmušti milžinų ir jį palai
doti uoloje. Bet galinčius taip 
smarkiai pasimuistė, kad su
drėbėjo visa sala ir juroje ki
lo baisi audra. SaliečJų pulkas, 
pritrenktas baimės, tuojau iš
lakstė. Baisusis galinčius besi- 
purtydamas sukėlė žemės dre
bėjimų.

Ir taip jis galėjo toliau gy
venti ramus savo lindynėje, 

čiabuvių nekliudomas
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Įrodymas Monarch vadovybės kitų aukš
tos rųšies alų tarpe yra pas jus, kurie, nuolat jį pa

sirinkdami įvertinate kas yra geriausia aluje, f
Kitiems mes patariame, kad jie pamėgintų Mon

arch Beer ir palygintų jo kokybę ir skonį su bet kuriuo kitu Geru 
Alumi markete. Mes norime, kad butumet taip kritiški, kaip galit. Tai JŪSŲ skonis 

turi būti patenkintas.

Kodėl neužsakyti keisą Monarch 
Beer iš savo dylerio šiandie ir

Lai jūsų skonis sprendžia
No. 2796

Vardap ir oavardė

Miešta* ir vaistus

UKlrAi

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., 
17U» So HalRted St. Ohiwo 01

čia ’D »n«r, No

Išklausius visos jos liūdnos 
istorijos, man prisiminė, kad 
tai buvo tas pats atsitikimas, 
apie kurį mes vaikai girdėjome 
kaimynus, iš bažnyčios parei
nančius, bekalbant tą aną sek
madienio popietį.

Po poros metų nelaimingoji 
moteris minė.

Aš gailėjau jos, nes tikrai at
jaučiau jos širdies skausmą.

—M, Janonienė

’&ton "Ui ■ m " IIįganaraj ffieer
Monarch Brevving Company
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Stalinas-premjeras
Sovietų Rusi j oš diktatorius paskyrė save liaudies 

komisarų tarybos pirmMnku, kitaip šakaht, preUijeru. 
t) Viačeslbv Molotov, kiMs nuo l^ŠO metų iki dab^r bu
vo preinjeras, tapo paskintas vice-premjeru. Amerikos ir 
Ėuropds spauda daJro, visokių spėliojimų, ką šita almai-, 
ha soviėtų 'vyriausybėje gali reikšti.

Reikia pasakyti, kad Josif Vissarijonovič Džugašvili- 
Štalin pirmą kartą dabar atsistojo i atsakingą vietą so
vietų valdžioje. Bolševikų diktatūros pradžioje Leninas 
buvo davęs Stalinui “tautybių komisaro” portfelį savo 
kabinete, feet tas komisariatas neturėjo jokios reikšmės. 
Pats Stalinas nežinojo, kokios jo pareigos. Bolševikų va
das buvo jam tą vietą parūpinęs, tik kad butų patenkin
ta tamsaus žfhpgelio; ambicija, kuris aklai tarnavo par
tijas ^ėsui”-, darydamas ^old-up’us” Katikažė ir siųs-; 
damas jam pinigus.

Laikui bėgant, tas tautybių komisarė postas buvo vi- 
sai pahaikihtas, ir Stalinas gavo gėhėralinid šėkrėt6riaūši 
vietą partijos centro komftėtė. šitoje viėtoje būdamas, 
jisai klastomis ir intrigomis paėmė į savo raukas kon
trolę partijoje ir, Leninui mirus, laipsniškai jkėpė į dik-: 
tatoriaus sostą. Stalinas diktavo, bet valdžios pareigas 
eidaVo kiti. Jam buvo šitokia sistema labai patogi. Jei
gu phsirbdydavo, kad Jo padiktuotoji pdlitika duoda ne
tikusių vaisių, tai jisai suversdavo kaltę aht komisaro, 
kuris tą politiką vykdė, komisaras lėkdavo lauk, kai ka
da atsidurdavo ir “prie šiėftos”, o Stalinas vis būdaVė nė-, 
kaltas.

klausimas, kodėl jisai dabar nutarė daugiau nebesi- 
šlapstyti už ^gėberaUbio sekretoriaus” uždangalo ir atsi
stojo valdžios pryšakyje?

kerenskis manė, kad Rusija stos i karą ašies pusė
je ir Stalinas iiori pats pasiimti pergalės liauVus, ūės Jam 
atrodė, jogėi pergalė yra užtikrinta. Kita nuomonė yra 
tokia, kad tešskVos šunVUbdegavimas Hitleriui Rusiją 
taip Įklampino, Jėgei MėlotoVas jau nebenori imti atsa- 
kėmybės Už tblfmė^iį tės politikės tęsimą. Todėl Molėto- 
vhš pasakė Stalintii : “Imk patą Vairą į šavė rankas. Aš 
jau bėbėzfthau, kaip iš šitos pelkės išvažiuoti!”

Yra dar ir tVėcia nuomonė, tai ~ ta, kad šėviėtiį 
valdžia hUšikšito UftlėriUi, kuomet jisai ėjo Užkariauti 
Balkanus. kad ir nedrąšiai, išreiškė savo nepašitėnki-i 
nimą Bulgarijos pasidavimu naciams. Paskui Ji buVo pa
sirašiusi draugingumo sutartį su ’gėn. Simovičė VyriaU- 
sybė, kuris pasipTiešinė ‘Hitleriui. Maskva tikėjosi, kad 
Balkanų tautės galės šu Vritų pagalba ilgokahi laikui 
sutaikyti nacių diVižljaSj O tuomet Berlynas bus privers
tas daugiau skaitytis :su saVo neoficialiu .partneriu.

Bet naciai sutriuškino Jugoslaviją ir Graikiją ma-; 
žtauš, kaip per mėnesį taiko, ir Hitleris dabar piktai 
žvalgosi į 7^tautU voždiaus” pušį: ’-Kšfeią ttt čiU mah 
kiaulystę bandei iškirsti, dranguti?” Kad nacių “fiure
rio” širdis Atsileistų, Stalinas pasiskubino prisidėti priė 
rytihiO 7<ašiės” galo, pasirašydamas “abipusio neutraiU'- 
mo” sutartį šu Matsuoka, ir nubaudė Molotovą, pašalin
damas jį iš premjero vietos, o kadangi kito patikimo as
mens jisai neturėjo, tai .jam tėko pūčiam paimti prem
jero postą. ..

Visuose šituose aiškinimuose gali būti tiėsos, bet 
mums atrodo, kad dalykas yra paprastesnis, negu dau
gelis įsivaizduoja. Visi žino, kad tik Stalinas, 0 ne kas 
kitas, yra Rusijos šeimininkas. Nėra jokio skirtumo, ar 
jisai nešioja titulą “generalinio šekrėtOriaus”, ar “liau
dies komisarų tarybos pirmininko”. Kad ir neturėdamas 
oficialios vietos valdžioje, Stalinas jau seniai dėdavo sa
vo parašą po svarbesniais Valdžios dekretais, if kiekvie
ną klausimą, liečiantį visč krašto politiką, nuspręsdavo 
jo žodis. Toliau dangstytis “partijos” firma jam nebėra 
reikalo.

Pakeitimas yra padarytas tik formalume, todėl nė
ra pagrindo laukti kokios nors atmainos sovietų politi- 
koj^r^ polHika bėtttfrai Vė*kti j# Hfttem H j»

HŠėVilcfci
lį Tiaėių, arba kad n sičiai “išgelbės” pasaulį Wud bk»l- 
šlėNrttaį. Gėftgsferiiį Bąjtift'ga tolyh 'darosi vis ^laudėsėėy ir 
ji mįfHhte M jfo Mefeus pakarti po te pačia

MONARCHiŠTAI IR 
BOLŠEVIKAI

*
Prieš keletą metų, kai Ame

rikos rusų kolonijose dar buvo, 
stiprus bolševikiškas judėjimas, 
jose dažnai atsilankydavo bu
vęs caro armijos generolas Ja- 
chontov. Jisai buvo įsitikinę^ 
monarchistas ir savo paskaitose' 
griežtai smerkdavo bolševikus,, 
kurie nužudė Nikalojų II su jo. 
šeima ir nupnldė rusų “imperi-. 
jos galybę.” 

r

Bet Ud^ėrseniai phšltėbėjdme( 
spaihdėje, khd fas mėiiarchišfhs^ 
jab giria šbvietį Valdžią, 'bes 
ji įffijbngė prib ftusijos *pbsę 
Lenkijos Tr Baltijos kraštus. 
Generolas Jachontovas jau va-1 
žinėja po kolonijas, agituoda-1 
mas už bolševikus. Girdėt, kad A
ir lietuviški “penktakojai” rengs 
jam Chicagoje prakalbas. Ir jie 
džiaugiasi, kad rusų imperijos* 
galybė “auga”.

DANIJOS ĮMONES PRIEŠ 
NACIUS

Nei ^gražiuoju, nei piktuoju 
itamjėš dktip'ūhtūi naciai nega
li pakreipti jdš gyventojų savo 
Ptišefl. VieTias freVr Yorko laik
raštis prafiėŠū, ktfd neoficialus 
Vdkiėčių kėmišūras Meissner 
mėgino priVčršti pasitraukti 
Damjo's vyrtati'šyb'ę, bet ji nesu
tiko.

“žmones nusistatę griežtai 
prieš vokiečius”, sako to laik
raščio korešporidentas. “Na
cių pfopagūnda neturi jokio 
pūsišėkimo. Nedidelės jų pri
tarėjų kumpelės, kurios veikė 
prieš prūsidėdaht karui, be
veik vistir pakriko, — nežiū
rint galis i ų piniginių pašalpų 
iš vokiečių pttgČs.”

ji 
rėtALifAkiNrAi 

PARTNĖklAI

ta, k£d šėviėtų

Nerū Amė'rikojė, ne Europok 
jė ’ligŠidl dar Mokios nuomonės 
apie BtMJė's 'diktoriaus Stali-, 
rto Vūidmėnį’ dabartiniame kare. 
Kddel jišėl fnetų rugpiu- 
čio 23 d. su Hitleriu
8ū'taVfį, taiii Utldire duris į. 
naująjį karą? Kodėl
Stalinai ligšt dar vis koope-. 
ritė] h šti Vėltiėtijš, o ne su de-, 
toėkrhHjėmife? Apie tai yra į- 
Vhfrių teorijų. į

Viėni‘sžrkėi kūd Rusijos dik-’ 
tmėridš taVė įžeistas, negavęs 
kVtėįmi'ė į ^mtadheno konfe- 
rėtita, ‘ė P&sk'tfi Supyko, kuo- 
met Anglija ne-:
sPrikė štfdtfėti jąm Suomijos/ 
fcVdkijos fr Bhmjėk kraštų, ši-’ 
fh parodo Rusi j oš
W^^-^VdliOdnierių žur- 
frėtaš ^Laisvė), neiš-'
taikė jdk'iėš kritnčos. Jisai ra
šė: •

<

taip Hitlerio ir. 
dar žiemą] 

iW-7 wi. Apie tas derybas 
1^3'8 m. ŠMtštfd mėnesį buvė 
parmf 6‘fhmd^Š Francūzi j oš 
vy?iapšyfeŠŠi 1939 metė] 
vasariė m. pMyfe apie jas iŠ 
diplomafimų šeinių Lehki-1 
jos vyričmšytftj. Gegužės pra-' 
džioje 193^ m; Prancūzų pa- 
siiUitmys Berftyhe patyrė nč 
tik ap'iė derybas, bet ir apiė' 
plaritiėjėmą Lenkijos padali
nimą, ir t.t.”
Iš šitų faktų aišku, kad nė. 

po Miuncheno [konferencijoš 
Stalinui atėjė m'Wrtis į galvą su
sitarti su Včtetijės naciais. į 

j* Bet >yra kita, taip pat labatij 
pūpidfe^i Teorija. Esą, Stalinai, 
suprato. Etai ĘšVas neišvengia-į 

Ir Ęifdmgi fisąi bijojo Hit- 
ieMoį žinddamš^ kad Sovietų 
IcM’iėftandŠe y^t bejėge prieš 
n^fcidš,- tai jisėl Pėtane sti Hįt-' 
IdriuĮ m^taikytL ifečiau ir šifa 
t^orijh riefuri ‘rihAo pagrindo..

Sale Visuomet Užimta
Yes, gabus biznieriai yra tie 

xuu p^u — dTatt«ai Radauskai. Ir nėra ko
los bus Įtrauktas tesu W11 svelaing
visi gyventojai privalo būtiuk ^ie šJta. 
siruošę sutikti visus netikėtini- sekmadiėnį> \et
m Krašto gyniojai dg- «ekvien, paprast, vakar,, 
ti pasta'nį'ifš atidėti lalihėti ka-l _________  eP nas ar is

rą ir galimai lengviau pakelti j icipjpri PMi —h 
karo sunkumus.

jog Jungtinės Valstybės netru
kus įsitrauks į k&fą.

Tuo pačiu metu Filipinų sa-

“Jeigu Stalinas bijojo Hit
lerio, tai kam jam reikėjo 
provokuoti karą, veidmainin
gai žaidžiant su Paryžium ir 
Londonui Jis butų daug tik
resniu budu nusaugojęs Rii- 
siją nuo karo su Vokietijd, 
pareikšdamas, kad Sovietą 
Rusija neturi jokio intereso, 
kad kiltų karas, kad ji nie
kam nepadės ir kapitalistinių 
imperijų peštynėse paliks ne
utrali. Galimą (ikrai pasakyt, 
kad toks Stalino pareiškimas 
butų sutrukdęs karo įvykimą, 
katastrofingose vakarų dd- 
mokratijoms sąlygose.

“O be to Sth'fffiūs bais.. / 
•fjtiFmiaŪšta Visos ftdšijo'š :i/ki- 
bih’kų ’pogVčiViU suftafkinė d-- 
kbnoriiihę kraštd ‘gdlįybę, o 
ph’skui i'937-his inethis kai t'ik 
buVo Ofalsidėjusios derybos 

rtraėrift — nūįalabijo vi
są arifii j oš, laiVybo ir ord 'pa
jėgų va'dov’ybę, at'vė'šdainhs. 
tuo bildu arnhiją į įyibrO cha
oso ir suirutės padėtį. Ir nit-. 
galabijo jisai kaip tik tą va
dovybę, kuri kartu su Ryko- 
vu ir Tomskiu reikalavo vi
daus reformų, kad sustiprė
tų krašto apsigynimo jėgos.. 
1937 metais prieš Staliną sto-. 
vėjo pasirinkimas: arba vi
daus reformos ir susitaiky
mas SU valstiečiais, kūd SU-( 
stiprėtų armijoj galybė, arbii 
kapituliacija ir bendradarbia
vimas su Hitleriu it visa to
talitarinė ašim. Ką Stalinas 
pasirinko, dabar yra visiems 
žinoma.”

Socialistų-revoliiTcionierių žūV- 
balaš ibūno, kad Stalinas sąmo
ningai ruošė dirvą kšrui ir ty
čia jį išprovokavo. Stalinas no
rėjo, kad iihtų Sunaikinta de- 
ibokratija Europoj, tikėdama
sis, khd taijį atliks Hitleris. Bet 
S'talirias turi viltį, kad po karo 
Hitleris btis taip nusilpęs, jogėi 
bus galima sūilaikinti ir jį. O 
tuo pačiū /laiku Hitleris tikisi 
galėsiąs tą; patį padalyti su Sta
linu. TOdėl juodu yra partne- 
r’iai koVoje) prieš demokratijas, 
bėt p'riėšhi vienas afftrąfh.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Japonai patenkinti

Lindberghn
'TOklO, Ja^ohijk, 5 d. 

— ’lapobų laikrkščiai Išbai fra- 
tenkihti lakūno Lihdbėrgbd po- 
lifcrič Veikla.

Lindberghas padeda 
sako japonai,

DIDELIS GAISRAS 
pRIe VIDUĖMIESčIO

Didelis gaisras vakar sunkį- 
kino dalį dviejų aukštų biznio^ 
namo, adresai 2216 44 W. Kin- 
kie ’avėriue. Viduj būVo apie 100?* 
darbininkų, bet visi išsigelbė-T 
jo.

Vys užsienio žydus 
iš Paryžietis

PARIS, Prancūzija, geg. 6 d. J 
— Xavier Valiat, žydų reikalų 
komisionieidus, šiaVidiė’h pareiš
kė, j6g i'ėngtafrraši iŠ Pary
žiaus išsiųsti visus žydus.

Petaino ’pašk'iBihs koinišfo 1 
nierius apskaičiavo, kad dabai-I 
'tiniu metu Paryžiuje gyvena 
125,000 užsienio žydų, kurie 
bus Išsiunčiami.

Bus paliėsti ir kiti žydai, ku-' 
’rie gyvėha okupuotoje ir neok'ti- 
tpūo'toje Prancūzijos zonoje.

ašiai”’, 
nes jis skaldė 

amerikiečių vienybę. Lakūno pa
sakyta kalba labai pakenkė bri
tams, nes žymiai Sumažėjo no
ras padėti kovojantiems bri
tams. *

Prezidentas gali skaityti ’la- 
kuho Veiklą išdavikiška ir to- 

’dėl b'ū'Vo priVėrs’tas pasitraukti 
iš karo aviacijos, sako laikraš- 4 
tis.

žiivo 12 Amerikos 
lakūnų

0TTAWĄ, Kanadą, tgeg\ 6 
d. — Kari) pranešimas sako,] 
kad juroje žuVo 12 Amerikos 
lakūnų, kkrtū, su kitais 122' as- 
’mėhhnis.

Manoma, kad Amerikos la
kūnai laivu nogėjo grįsti į Ka
nadą. Jie škrisdiuo An^lijon 
Amerikoj 'gamintus bo'ftrbane- 
šiūš. •Neskelbiama kitų nelai
mės smulkmenų,

BOLŠEVIKAI NĖSTŪDIJUO- 
JA PARTIJOS ISTORIJOS

ŠIAULIAI, Lietuva, geg. 6 d. 
— Telšių bolševikų partijos in
struktorius rašo, kad Rietavo 
komunistai buvo iššaukę Plun
gės komunistus lenktynių bol
ševikų partijos istorijai studi
juoti. į .

Pasirodė, kad niekas į šį lenk
tynių iššaukimą nereagavo. Vė
liau patys iniciatoriai šį nuta
rimą padėjo į stalčių ir pradė
jo intriguoti.

Rietavo komunistai neturėjo 
rtė vienos pamokos partijos is
torijai pažinti.

Pagerbs Motinas 
Įteiks Kiekvienai 
Po Rožę

va-

Smarkiai bombar
duota Reino sritis :
LONDONAS, Anglija, geg. 6 

d. — Britų karo aviacija laba1! 
smarkiai bombardavo visą Ėef-, 
no sritį Vokietijoj, sugrfaūda-. 
ma kelis ginklų fabrikus. '‘Taip] 
pat bombaYduota Bdulogne,; 
Čherbourg, St. ^Tazairė ir Sta-j 
vanger, Norvegijoj.

Vokiečiai savo keliu bombar-, 
davo Skotlandiją ir šiaurės Ir-, 
iandijos miestus.

Filipinai privalės 
kariauti

MANILA, Filipinų salos, geg. 
d. —- Manuel Quezon, Filipi-6

nų prezidentas, šiandien pareiš
kė, kad yra pagrindo manyti,.

6-TAS METINIS
GRAND OPENING PIKNIKAS

SUNSET PARK
13bth ’ST. ir ARČrtER AVENŪĖ “LEMONt, fLLlNOlS

Sekmadrenį, Gegužio 11 d., 1941
IŠl/AlMejIMAI:

1. šėįfių isv£rį $ar&tfkaš
2. 10 svarų naminių lašfrrių;

3. Didelis Lietuviškas suris:
4. Butelis Old Taylor aėatihes;

5. Keisas ScWffe at&iš.
(Laimėtojai turi būti 'darže).

šokiai — užkandžiai — ^AsiiANK^MiniMAi.
ĮŽANGA PYKAI ... .....________

Visus širdingai užkviečia — VINCENTAS IR ONA KUBAIČIAL

FOR NEW

PA(KARI) - CIIRYŠLEIU PLYMOUTH
..............  i I II- ■■■■     ....... ii- Si i I Y y- ,

3451 
Archer Avė.

Tel.
VIRgihiA

23Š2 ___

BALZEKAS MOTOR SALES
“Ū WlLL LIKĘ US”

■■■ ii i Y

4030 
Archer Avė.

Tel.
VlRginia

1515

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Aveiiue 

'Telefonas PORTSMOTTTH 9022 
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta *7.80 
Perkant 5 tonus ar daugiau.

t Smulkesni Yra Daug Pigesni
Sales Tax ekstra.

BLACK BAND LUMP .... $9.75

Turtas Virš$5,500,000.00
■i

- I . r ■ . ..i ( TF7 ČH ‘ ' •

Apart Apsaugos, Turime (M r n An o n n |
ATSARGOS FONDĄ ViršvH-UUjUUUiUU Į

I

c
Ė
<
E

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų
* MOKAME DIVIDENDŲ 3P2%

MNGS
__________ and
LOAN ASSOCUTIONof Ghicagb

JUSTIN MACKIEWICH, Pres. |j
4192 Archer Avėnue 3į

VlRginia Utį ,

Šdkiiį ir Pasilinksminimo 
ktifčis Gegužio 10 d.

šeštadienio vakare bus šokią 
ir pasilinksminimo sueiga Jo-, 
nisfų salėje, 814 W. 33rd St. 
Prasidės 7 vai. vakare.

Prie įėigos kiekvienai moti
nai bus įteikta graži, ratidonh 
rožė, šis pasilinksminimo Va
karas yra skiriamės vien tik 
motinoms ir joms pagerbti bus 
pritaikintas tautiškais šokiais 
ir apibudinančia kalba paįvai
rintas programėlis.

Višiėms atsilankiusiems į 
motinų parengimą bus smagu 
pasilinksminti prip gėlo or
kestro, o rožės irgi suteiks 
dhūg malonumo. Visus širdin
gai užprašo ftarapijos komite
tas. —JOiitis Sutkūs

Išpuošė, Pagerino 
Mytfood SAlė

Jidiš J Sceit^ijas, Padidino 
'Ėštrtidcį

RRIGHTON PARK — Elž
bieta ir Mykolas Rudauskai, 
Hollywcrod Inn tSavndhkai, 
2417 W. 43rd Street, saVo sve
tainę aip gražiai išpuošė ir iš- 
remontavo, kad jau tinka ne 
tik suririnkimafirs, pūrėms 
vestuvėms ir šokiams, bet jau 
galima lošti ir Inažesnius Vei
kalus. I

Mat, dabar jie pagerino es
tradą. .Įrengė seenerijas ir į- 
taisė uždangą.

DOMINIKAI KURAITIS — Savininkas
AGENTAI

Jonas Rodinas. Jotfafc J^Sinskąs Sf ®
Ant. Labanauskas, H. Rajetyski rvJr

BUtCK SALES
vAsNkN^’ttj’į; tlETUVIŲ BUlCK'ėĮ

NAUJA VIETA:

907 Wėst 35ttt Stmį Chicago
Telėta’tiiišr: LAFA^^ 5^2 * Rė*. fėt 2499

36 Mčūe^ai IšmokČjitirtfi.
Tikra lietuvių kd’mpfrtirjA.

Atdara nuo 8 ryto iki 7 vak.
Sub. iki 8 vak. Ned. 9-12 dieną

Viši telefonai:
ATLANTIC 4290

SOUTH CENTER PLUMBING & 
HEATING SUPPLY GOMPANY

6 West Garfield Blvd. įVVS'S..,



Ketvirtai, gegužės 8, 1941

Nloterii Sk
(Tęsinys iš 3-čio pusi.)

tos sugaištis. Norėdami įsige- 
gerinti, čiabuviai tam tikrais 
metų laikotarpiais jam neša žu
vis, vaisius ir gėrimus.

Aukos įteikiamos keturių 
šeimynų ainiams, kurių protė
viai senovėje .gyveno prie pat 
milžino uolos ir laikui slenkant 
pasidarė salos paveldimieji di
dikai. Tai vieninteli salos auto
ritetai, kuriems teikiama lyg 
ir tikybinės reikšmės. Per at
našavimo ceremoniją nedidele 
Aukų dalis metama į uolą nu
raminti milžiną, o likusioji da
lis padalinama didikams ir vie
tos gyventojams. Tuomet pra
sideda tikra atogrąžų krašto 
puota ir lėbavimai. Štai visos 
salOs apeigos, kuriose iš dalies 
galimū įžiūrėti ir tikybinių pra- 
diį.

ifiprastA tikyba ir labili riatt- 
'dingos aukos: ne dievams, bet 
sau patiems pasidžiaugti ir pri
sivalgyti ligi soties!

Man įtasiteikė getą ipTOga da
lyvauti Bahdr ŠVėritėjė^ kurios 
tikslas padėkoti gerosioms dva
siems rr įsigėrint! piktosioms. 
Gera ir vienintelė proga pateA- 
tyti visos salos gyventojus to
kiame gausiame susibūrime.

žinoma, šios šventės svar
biausioji dalis — iškilmingas 
prisivalgymas. Nito pat anksty
bojo ryto virėjai išsijuosę mai
šo samčiais cladi (valgis, ku
riam rėikAHngi stiprus 
riai).

Engano salos virtuvė 
žįsta druskos, čiabuviai 
nemėgsta šio prieskonio, 
met vieną kartą į valgį
įdėta saujelė druskos, gyvento
jai norėjo ietimis nudurti virė- 

• ją, nes manė, kad valgis užnuo
dytas. t *

** Gėrimą gamina iš kokefso 
' Heštitą. čiabuviai 'neteėgsta 

gerti vandens ir labai teisingai 
dAro, nes Eūgano vanduo turi 
pagedusių kiaušinių

vidų-

nepa- 
labai 
Kuo- 
buvo

No. 4657 — Pavasarinės suknelės No. 4^57—Sukirptos mieros 12, 
14, 16, 18 ir 20, taipgi 30, 32, 34, 36, 38 ir 40. No. 4656 — Sukirptos mie
ros 12, 14, 16, 18, ir 20.

Norint gauti vieną ar dau-' 
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kūtę 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 Pattem Dept, 1739 
So HaJsted StM Cbicago, UI.

I MOTINOS VARGAI ynus
Daugis nemėgsta ir juo praus
tis.

Moterys rengia pyragaičius 
iš keptų banalių sū mėlynomis 
žuvelėmis. Tur būt, tai skanūs 
patiekalas, kuris pataisys su-
gadintus vidtfrius.

šimtais Yėnka^i čiabuviai. Su 
fltfOstaba matau, kad kai kurie 
dėti kažką panašų į rubūš. Art- 
tfas ftėlAūktinumas, —- atogrą
žų vyrai i Y bho'tėirys mėgsta 
vaikščioti rojaus aprėduose. O 
čia jau pastebėsi šaknelės ir 
vyrų kelnes. Nereikia pamiršti, 
kad saliečiai rėnkasi į metinę 
šventę.

NIane labai domina vyrų pa
linkimas dėvėti kelnes. Jas už
sivelka tris ar keturis kartus 
per metus. Turėti porą kelnių 
čia yra didelė prabanga. Kai 
kurie vyrai, neturėdami išgA- 
lių, pasitenkina viena kelnapu- 
se ir ją užsimauna tik ant vie
nos kojos. Matyt, toks 
dalinasi šiuo turtu su 
draugu pusiau.

VV'rAi Čia tūip į) Al

vyras 
savo'

labai 
mėgsta nešioti kietas skrybėles 
— katiliukus ir Ant basų kojų 
sagomis užsagstytus aūleliūs. 
Tai praplaukiančių laivų prisi
minimai.

Nepaprastą valdžios svorį 
tautelės vūdui t^elkiū akihiai, 
kurie stiklų neturi, bet apva
džioti raginiais rėmeliais ir ne
šiojami su nuostabiu išdidumu. 
Akinius pardavė jam kažkoks 
jurininkas ir paaiškiho, kad šis 
daiktas turi paslaptingą galią 
sustiprinti regėjimą. Viršaitis 
man prasitarė, kad dėka akinių 
jo galybė ir įtaka riėpaprastai 
išaugo.

Pagaliau ir moterys čia įkaip 
reikia apsiYen'gitšfdš. Nepapras
tai gyvų spalvų ir pagražinimų 
šūknėleš. Kai kurios dėvi satinų 
žolių sijonus, kurie vėjui pu
čiant ar šokant fvls dėlto nepa
jėgia pridengti kojų.

Vyrai ir moterys Ant galvų 
nešioja didelius plunksnų kuo-

AiYt lopšio fcaslerikūsi 
Jaunoji motina 
Vaikelį supo rankose; 
Ji rūpesčių pilna.

čiūčiuoja ji niūniuodama 
Senovėš daineles, 
kad kūdikis riėnūorainA 
Užmerktų akėtas.

Nuo ryto ji pavargusi 
Daug darbo turi atlikti, 
t) kūdikis vis sįSaVc'lo’s'i, 
Nenori dar užmigt.

Ar jam liga prisimetė, 
A*r daūtys i/na dygt, 
Kad jis tokioj daYbyiUetėj 
Vis tifri verkt it sirgt.

Ir vyras JAii ‘šnaiiniodAmaš 
fe darbo tūoj p'AYėiš;
Jis įtįžte Vis svyruodamas 
ir dvOkia sVAt^AlAis.

0 kur ta laimė dėjosi 
Pirmųjų jų dienų, — 
Ar jau išsižadėjusi 
Pabėgo nuo anų?

Kūr m'ėilė stebuklingoji, 
Ką švietė taip graži Ai į* 
Jau išgaravo, di’n^o ji, 
Paliko vien ryšiai.

Ryšiais tai vyras varžosi, 
Sutraukti nori juos. \ 
Ji verkia susigraužusi, 
Kas suramins, paguos?

Nuo ryto iki vakaro
Tie patys vis vargai, 
Tik pilnos akys ašarų 
Ir nelengvi darbai.

Tik dailios ją pasotina, 
Vis skamba dar galvoj, 
KuriAs se'ūoji motina . 
Dairia v o Lietuvoj.

V. Fa'iža.

dus. Čia pat vaikštinėja ir mo
terys, prisirišusios prie nuga
ros kūdikius.

Tikėjausi pamatyti šokius, 
iet En'gario gyventojai, kaip 
pasirodė, nešoka. Be stabų, be 
šokių, be tikybinių apeigų. Ir 
tokią teisę dar jie tūri vadin
tis laukiniais?, Kame-jų gyveni
mo tikslas ir m'AlOfnilYiAi 7

Štai jų malonumas. Saulei be- 
sfritafnt prie Akiračio, Viši šu- 
šėdA ž’ėmeje ir pYridėda vAlgy- 
d, įėrti, Su ūėsv'ietišku apeti
tai, sū dėžmoriiškA linfltsinybė.

6 ‘ar pik'tdsids Jvasios clel 
šio gyVeft'fojų apsirijimo ir lc»- 
javimo virsta jų prietekais ? Aš 
manau, kad ši čerenio'nija yra 
dAdgiau išorinė, nėgū viršgArii- 
tiškų jėgų pagerbimas, kokia 
iš ‘to hAucia dvAsioins, jeigu čia
buviai tik pAtys Valgo — geria, 
o jonTš nieko nedūoda. Dva
sioms turi pasitėnkinti valgių 
<Vapu. štai kaip čiAbnviai el- 
giAsi su savo nematomais prie
šais.- Ir labai teisingai — U ori 
daryti miniiš pikta — negausi 
valgyti! Nef ir pats salos var
das reškia ’nūsivylimą. Pirmie
ji portiigajai, plaukdami prie 
<rantų, tenai lUate pasakiškus 
gaintriš tuYtu's ir gausybę. Bet 
išlipę čia beveik nieko panašu 
n'ėrūdo ir sA’ią paVAdino: Enga- 
16 (portugališkai reiškia “nu
sivylimas”).

Aš iritanAu, kad visi dievai, 
pamatę kaip blogai čiabuviai 
elgiasi su jais, pakėlę sparnus 
įšskridri į kitAš s Alūs, kur jiems 
stato paminkius ir kaip rei
kiant pavalgydina, o neverčia 
tenkintis gūrurijAričių škAnu- 
nYjAimą kVApAis.

Tik žadėkime

štai yra vienas mažas sekre
tas dėl pasidėk ifrio: hėfrijokite 
padaryti pradžią. Kaip tik tame 
dauguma iš mus suklumpa. 
Mės gAūha'mė visokių idėjų, Viį 
sos išplAnudtbs, išdirbtos, fY tė- 
da Šukiuiūpamė. Taip sūkiunh- 
pame — fr tik dėl to, kad nė- 
tnrime drąsos padū'ry'fi Pradžią,

T. W.

'‘ik'ėTbirtlai Naujienose 
'iuoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujien' s 
ra naudingos!

NAUJIENĄ Chicago, III.
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MINTYS MOTINOS DIENAI PAMINĖTI
Meilė dėl Motindš, kurią |tfekvlėnūs žmogŪš sAVd Šir'dįjrjė 

nešioja, yra šVairatišias dalykais Jūiftė.
Motinos Diena, žinoma, yra 

kas diena.
Įkvėpimas motinos meilės ly

di jbs VAifefc Wė fak dtėną, ūVba 
/frėtą. . ,

Ji jArrišidėdri sri gyVėteteti ir
jį.

Mtotin'bs Diėfią tik^ėftybėj’ė y- 
diėm VAifcAYh‘&, ir

Atšilti.

Jiė AtjyėfūA, « WfAžą ‘Aalį, 
stelbs Ū’ž ^AWWti¥ną,
kė'kį ŪČ Viė'ū&š žūio^ūš iilėbYio- 
nYėt pliriAi ūfėAtl^^^ū SAVO iYio- 
t^hįūi.

Sos 
Vite . v;

^taėtfAas
iriėiki’to’ftifėį Wė£61’i SftMrAŽSYiį ftes

1Ū6 'jYA'gAlbftŠ ,riY6lti?ri’iį šA'Vo 
vAitaYŪ^. ISJė'š Viši šUtakArihe, 
kAd trifeš Yririti'rių ^AšlšVė'ūli'mas 
y^A brigATiUis, j!U į^a-
gAlbO'š rilYriUš U'ėVUVkAilVriYfriš.

Neatsižvelgiant ar jų sūnus ir 
dukterys yra maži ir paprasti 
ži’irin'i'ėtės, ar žymios 'Asmenybės, 
k Ada jie suklum'pA, pė’rptioia, 
motiria visūoin'ė't pirihoji atei
na jiems pagelbėti.

Yra instinktas kiekvienos 
motinos, kad kuomet kūdikys
tėje vaikas lengvai susižeidžia, 
arba Vėlesniam gyvenime susi
laukia tragedijos, pasakyti ko
kią gražią pasakaitę arba pabu
čiuoti sužeistą vietą, kad ji tuo
jau išgytų, lengvinti jo nelai
mėms, rūpesčiams, visokiais ga
limais budais.

Taipgi yra instinktas vyrų'ir 
moterų būti dėkingais už tas 
motinystės šventas pareigas, 
gerbti motiną pakol ji gyva, su
teikti giliausią pagarbą jos at
minčiai, jai numirus.

joms lygiai buvo bran- 
kaip geriausios dovanos.

;ad nepamiršdavome
joms pagarbą už jų

LIE TIJ V 0 S
.į.4.;- ’ti; • a; -,.. .................... į

Nelinksiirai šypsanti šios die
nos sa'iTlti’tė ir iiiuruS dangūs 
dar labiau stelbia gerą ūpą ji’' 
gražias svajdpgąs mintis prisi
minus Liėttivą' ifr jos motulės,: 
kmias mos daugūnia palikome; 
išvykdami, jėi ir iiėpėr geriau-i 
šiai 'gyvenančias, bei visgi 
yosė pastogėse, savoje šeiųiojej 
ir savųjų tarjie.

Per kiek metų mes jas svei
kinome Motinų Dienos proga 
siųsdami ka,s siuntinius, kas 
pinigų, kas sveikinimo laiškus, 
kurie 
gus, 
Mes 
atiduoti joms pagarbą už jų 
narsumą, patvarri'mą ir kantru
mą, jų varguose, sielvartuose ir 
praeities slėgimuose švėfimų 
priespaudos kaltininkų. Mes 
atiduodavom > joms prideramą 
pagarbą už laisvėm kovės, ptie 
kurių jos augino sūnūs, -prie 
kurių pačios uolai deda vos. 
Nepam.ršdavom, bent tam tik
rais atsitikiiriA'iš, ipAimneti jų 
ri'ėo'i’jeln’us knygnešystės laikais 
aflilctūs bei iietuViško Žodžio 
išsergėjimą snAudos slopinimo 
laikais.

Visas kOva'š laimėjus Ir psr 
23 nl'ėtris gyvenus po riėpri- 
klausOmybčš vėliAva, mažai be- 
jutom to pavojaus, tos skau
džios nelaimės, kad ir Vėl gali
me kada nors visa tai prarasti, 
dėl ko tiek kovota, kas kraūju, 
skausmu ir gyvybėmis tapo at
pirkta.

Ir štai, kaip jau visiems ži
noma, baisus laikai vėl užgūlė 
Lietuvą, vėl istorija pakartojo 
žmonių persekiojimą, vėl sutei
kė kančias ir gilų sielvartą Lie
tuvos motulėms.

Vėl burlainės, vėl telkiamas 
baisioms kovoms, vėl laukiam 
nežinomo rytojaus.

Ir kas vėl, jei ne nelaiminga 
motulė, bus vadovė visų atei- 

; ties kovų; kas, jei ne ji, r$ngs 
vaikus toms kovoms; kas ki- 

< tas, jei ne ji,, vėl slapta kuždės 
vaikams stropiai saugoti lietu-

Mes atliekame Šiuo dalykus 
ištikimai — žinoma dauguma 
iš mus. ,

Motinos Diena yra vienas ge
riausių įrodymų musų įgimto 
gerumo.

Gerbimas Motinų, per jų vai
kus, yra viena musų giliausių 
vertybių.

Gerbdami motinas, mes ger
biame. save.

Motinos Diena yra daugiau 
nei kaip okazija, kad sudėti pa
garbą motinai.

Ši yra diena taipgi kurioje 
reikia pagerbti, sūnus ir dukte
ris motinų, tokius valkus, kū- 
rie, nors būdami tūkstančius 
mylių nuo savo namų ir myli
mos motinėles, Vienok atsime
na. 1

Laimingas yra tas žmogus, 
kuris dar gali sugrįžti prie Sa
vo motinos ir jos glėbin. Lai
mingas yra tas, kuris dar turi 
progos išreikšti jai savo meilę 
ir dėkingumą už visą jos gyve
nimo pasišventimą jo geroVei. 
Laimingas yra tas, kuris gAli 
gėrėtis džiaugsmu jos akių, šyp
sena jos, kaip angelo, Veido,, 
jausti glamoriėjirną jos rankų...'

Neatsižvelgiant į tai, ar ta-i 
sai sugrįžtantis vaikas yra jo 
motinos pasididžiavimas, Ar tai 
sugrįžimas paklydusio sūnaus, 
motinos širdis vienodai! jų tau
kia, vienodai juos priima.

Dvasia Motinos Dienos nėra 
toji, kad kartenybės butų pri
menamos, arba kiti gyvenimo 
nemalonumai atnaujinti.

Motinos Diena vra drena lu; 
puikių atsiminimų yra paliki*. 
inas tokių dienų, kū^iriš dAu*. 
giau neišauš.

Laikykime tą dieną tokią, nes 
kiekviena mo’tftfa trokšta, kA^ 
ji butų tokia.

MOTULEI
? L L' ’

Višką žodį, rengtis atsargiai ir 
pasekMingai svetimųjų teikia
mas kliūtis nugalėti?

Kuogi ines šiandien galime 
šVeikihti šavo motulės nelaimės 
rŠtiktdj tėvynėj? DoYAri'ėlę sii/s- 
fi šiaridie1!! nėra saūgū, lūiškū 
šVeikihti riet iiė'rteąšii. KAs gAfi 
Užtikrinti, kad nepatinkamas 
^šeimininkams” kurs nors žo
dis gali suteikt i ftė'tai’i’nį ria- 
lYiams? Juk išsigimėlių iiėštfri- 
ga ri‘č£ mlisų vAiktį 'tAYJJ’e, kū- 
riė savanaudiškam gerui tūp
čioja atėjūnams, kad ir savuo
sius reikš išduoti-, jie ri'ėsid’ro- 
vės ir nesigriaudins.

Taigi tiesioginis sveikinimas 
'ir geriausiais norais ir pavojin-, 
gAs ir neįmanomas.

Muins nežinomas šriandieri 
dAugelio mobilių net likiūiaš; 
Vienos 'nuo staigios permailtris, 
kitos dėl vaiką trėmimo, kairi, 
kinimo ar šaudymo gal jau Vi-' 
iriiai ilsisi prislėgtos žeine ‘dėli 
'netikėtos ir rielaiku ištiktos 
'mirties?

Kitos gal vėl dejuoja negalė
damos mums pasiskųsti. Juk 
jų amžius jau nejaunas, jis vi- 
šAs išvagotas nuolatiniais skau
džiais pergyvenimais!

Tad aišku, jos nenusimins, 
kad iiėgaus sieinet driVanų ar 
sveikinimų, nės jos supras, kas 
'dėl to kaltas.

Bet ūl’ū’fns visgi n'orisi kaip 
nors joms pasisakyti, kad inės1 
jlį nepamiršom, mes bėūdVo'sri 
kovose esam pasirengę gelbėti 
kiek tik bus įmanoma, kiek tik 
lūusų pagalba bus naudinga.

Tad ir šiuo rašiniu norisi 
tArti motulėms, kad mes nema
žiau pergyvename tą nelaimę, 
kuri jas ir šalį ištiko. Mes esa
me pasirengę kovos gelbėjimui* 
Mes visad ištiesime ranką atė
jus galimybei. Tuo tarpu ten
ka palinkėtų kad jos, kaip ir 
praeities slėgimo laikais, butų 
kantrios, patvarios ir narsios 
kovose su atkakliais priešais, 
kad j6s ir dabar sugebėtų ap
gauti rusus išsaugojime lietu-

0
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LIŪDNA PADĖTIS
Šiandien motinų padėtis tik

rai yra liūdna. Jos yra nu
skriaustos ir su jomis riėsTskA'i- 
‘tbnhū. 'O 'tuo tarpu, kas gali bū
ti 'kfhYėš'ūiė už motiną?

Žmogui pasaulyje nieko nė
ra brAūgėgrūd, kaip motina. Bet 
mėS turėtumėme ją daug da’ė- 
giaū įvertinti ir Atjausti jos di
delius Vargus. Vienok dažriAi 
Yriės tik tūoniėt ją suprantame, 
kA’i jos nėtėnkamč. Mes tuomet 
stiprantamė sunkius Savo moti
nos Vajrgus, kai pačios pradė- 
dAirie eiti motinos pareigas. TA- 
da mes priminame saVo klai
das, kurias padaromi iriotirids 
atžvilgiu.

Nemažas musų skaičius nepa
sitaria su motina, kai bengiasi 
ištekėti. Bijosi, kad nebūtų su
draustos, perkalbėtos, jog dar 
įtėlAikaš pradėti motinos parė'i- 
gris, kad šeimą auginti nėra 
lengvas darbas.

Tokiais atvejais ne viena mo
tini susilaukia maždaug tokio 
atsakymo: Brangi mamyte, tau 
gril tėtis nėra toks geras, kaij? 
man mano jaunikis. Jis yra la
bai gero budo ir pasirengęs vis 
ką padaryti. Mes gyvensime 
gražiai

VieiYdfc dukrelės turi pagalvo
ti, kad motina joms niekuomet 
ūfėto l'Aogo nevelija. Motinai 
fcailp tik labiausiai ir rupi, kad 
jų vaikai gerai gyventų ir bu
tų laimingi.

Ir štai dažnai pasitaiko, kad 
dukrelė, kuri .tikėjosi labai lai-i 
minga! gyventi, grįžta pas mo
liną ir prisipažįsta klaidą pada
riusi. Tada motinai yra didelis 
sYnugis ir širdies skaudėjimas 
kad jos jauna dukrelė patenka 
i vargą.

Motina turi daug vargti, daug 
sielotis, daug darbo padėti, kol 
ji saVo Vaikus išauklėja gerais 
žmonėmis. Bet ji to vargo ne
paiso, ji savo pareigas eina s . 
didžiausiu pasišventimu, štai 
kodėl ir mes visur ir visuomet 
tinkamai turime savo motiną 
pagerbti. Yp&či4i atsidėkokilite 
jai Motinos drenoje nž jos vAf-

viškų papročių, neleidime saVo 
vaikams pamiršti savos kalbok

Mūs, išeives dukras, lai ši 
Motinos Diena akstiną glū
džiai jungtis budriam darbui į 
talkų vadavimui savo šalies, 
paliuosavimui kankinamų Ir 
suraYninimui kančias pėrgyVė- 
nančių motulių! —Laima.

gus ir meilę. Ir mažiausia do
vanėlė nuo musų jai bus labai 
brangi. —S. BieTraūskiėni

Toronto, On’t.

Motinų Dienos 
vakarėlis

Lietuvių Brigbton Park .Mo
terų Klubas rengia puikų/Mo
tinų Dienoj pagerbimo vakarą 
su programų ir šokiais gegužės 
11 dieną Syrena didžiojoje sve
tainėje (2nd floor), 4270 So. 
Archer avenue, 5 vai. vakaro.

Pro grame dalyvaus klubo 
moterų choras, Suvalkiečių 
choras, Jaunuolių balalaikų or
kestras, jaunuolės V. Adėsiif- 
naitė, E. Misčikaitė, A. Mizerta, 
Ji, Aglynas, V. Stenu lis, G. Sa
kalauskas, K. Miller ir Rite 
•Schtiltz. Taipgi bus ntadų pa
roda (fashion show), kurią pa- 
ruoš National Clothing Co. 
nuo 4606 S. Ashland avė.

Programas bus pritaikintas 
tai dienai ir bus pagerbimas 
vyresnių narių.

Be to, dar bus prizai: pur
kas “red fox”, penki doleriai 
“cash” ir gražus ant loVo’S 6žv 
liesalas. Prašote vis*us dalyvau
ti. —Narė P.

Roselando Moterų 
Klubo Parengimas

Rosėiahdo Motorų KhYbo gra
bus MVeŪ£frrifts — r^WftYČjiteas 
ftiotteų 'Diė’riOš netirtoj, £ėgir- 
žės ii tffėttą, ftdSėtattdO i Mū
viu Da^Wrkų SvčtOčįe. 
1M13 So. AVė.

Pradžia 7 vai. vakare.
Bus suloštas gražus veikalas 

“Moterys ant Streiko”, dviėjĄ 
veiksmų, dar pirmu kArtū loš
tas.

Taipgi bus kdnčė'r’tiftČ dalis. 
'Dainuos solo E. PAžrfrsktetė ?r 
E. Mazitaūskfūtė. Bė tč, Mote
rų Klubo Choras sudainuos ke
lias daineles po Vadovyste A. 
Kenstavičienės.

Vakaras bus gražus. Po prtf- 
gramo bus šoktai prie gerbs 
orkėstros. Paskui gėrimai, už
kandžiai ir pasiHwksmiUimas.

Įžanga tik 25 centai.
K’viėčia visus KAhutėlas.

Naujfenų PafaSAlihis
PIKNIKAS 

Sekmadieūį, 
Gegužės 25, 1941 

LIBERTY DARŽE 
Willtftv S'prffigs, 111.
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LIETUVIAI J TALKĄ “N-NŲ NAMO 
FONDUI

Pasiėmė Daug Bilietų Knygučių Platinti 
Liepos 27 Piknikui

ROCKFORD, III. — Teko nu
vykti j Rockfordą. Nuvažiavus 
dienos metu mėginau susirasti 
viena-kitą naujienietį veikėją, 
bet visi dirbo, tai tik vakarop, 
nuėjus į Rockfordo Lietuvių 
Kultūros Draugijos Kliubą, pa
vyko susitikti su keletu veikė
jų- • . .

Roc^fordicėius veikėjus tą va
karą radau labai užimtus, nes 

^yieni pertikrino Lietuvių Kul
tūros Draugijos Kliubo įplau
kas, o kiti turėjo repeticiją 
S.į.A. kuopos statomo veikalo.

Nežiūrint, kad daugelis buvę 
užimti visgi suradau progą tru
putį pasikalbėti apie bėgančius 
kasdieninius reikalus.

čių vietinis darbuotojas ir ge
ras naujienietis, draug: 
Grakey.

Nuo p. Grak.y
Gerbiami naujieniečiai! Ku

rie* norit pasidarbuoti “Naujie
nų” labui, pasiimkit tikietų 
knygutę nuo drg. J. A. Grakey 
ir pasistengkit juos išparduo
ti tarp savo draugų ir pažįsta
mų, už ką “Naujienų” adminis
tracija bus dėkinga.

INDIANA HARBOR, Ind. — 
Aną dieną teko būti Indiana 
Harbor Lietuvių Kultūros Drau
gijos susirinkime.

Po susirinkimo prasidėjus 
vaišėms, man paprašius, kad 
pasidarbuotų parduodant tikis

Fondui 
27 die- 
tikieti

Remkite Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.—WHOLESALE 

4707 S. Halsted St. 
Tel. Poulevard 0014

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

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

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

apdraustas.

Kreipkitės Pas Savickus
Lietuvių Kultūros Draugijos 

Kliubo vedėjo pareigas eina A. 
Savickas, prigelbstint jo žmo 
nai Petronėlei. Pasikalbėjus su 
draugu Savickiu apie “Naujie
nų” Namo Fondui rengiama 
pikniką, liepos 27 dieną, jis ap 
siėmė išdalinti tikietų- knygute? 
tarp naujieniečių, kad jie, pro
gai pasitaikius, išparduotų tarp 
savo draugų ir pažįstamų.

Taigi visų “Naujienų” skai
tytojų Rockforde prašau užeit* 
į Lietuvių Kultūros Draugijos 
Kliubą, 804 Main St., ir pasi
imti tikietų knygutę iš A. Sa
vickio.

Kiekvienas Naujienietis par-. 
duodamas pikniko tikietus pa 
sidarbuos “Naujienų” labui.

GARY, Ind. — Rengiami 
“Naujienų” Namo Fondui pik 
niko tikietų knygutes apsiėmė 
’šplatinti tarp Gary naujienie-

tus “Naujienų” Namo 
rengiamo pikniko liepos 
ną, pasiėmė knygutes 
sekami asmenys:

Platins Bilietus:

žiedų Karalienė

Pu-

biz-

Lietuvių Kultūros Draugijos 
pirmininkas K. Paulauskas, tu
rįs maisto krautuvę, 3831 
laski Rd.

Mrs. V. Rodoskis, turinti 
nį, 2019 Broadway Avė.

Mrs. A. Valaitiene pasiėmė 
parduoti dvi knygutes tikietų.

Mrs. J. Killis pasiėmė 5 
jutęs tikietų.

Mrs. A. Drungelienė.
Mrs. M. Bekazienė.
A. Pukinskas.

Alex Ambrose.

NAUJI1GNŲ-AC.ME Alioto
Jean Muske, iš South Ha 

ven, Mich., išrinkta 
karinio Michigano 
festivalo karaliene, 
valas vyksta šią 
Benton Harbore.

piet-va- 
žiedų 
Festi- 

savaitę

kny- Konferencija CIO 
Lokalų G. M. 
Dirbtuvėse

St. Louis Lietuvis 
Ir Atostogaudamas 
Neužmiršta Darbo
Rupi naši, Kad SLA Kuopų Šo

kiai Gegužės // d. Gerai 
Pavyktų.

EAST ST. LOUIS, III. — 
Keturios SLA kuopos, dvi iš 

! St. Louis, Mo. ir dvi iš East 
Į St. Louis, III.
; šokius sekantį sekmadienį, 
'gegužės 11 d., kroatų salėje, 
l Nintli and Lynch avė., East 
St. Louis, III.

Šios SLA kuopos visados 
gražiai sutaria ir kartu dar
buojasi. Reikia tikėtis, kad ir 
sekmadienio parengimas gra
žiai pavyks. Iš tų 4 kuopų 
yra jaunuolių: 314 ir 363. 
tos Nr. Nr. 88 ir 214 taip 
dinamų “senių.”

Tikietai į sekmadienio 
kius (su gražiu Floor Show) 
iš anksto perkant po 35 c., 
prie durų — 40c.

—Joe Buloth.

s

Kenosha Federalei Pilnai Priims Cig 
Valdžiai į Pagalbą Taksų įstatymą

KENOSHA, Wis. — Van
dens departamente Kenoshos 
miestas turėjo sutaupęs apie 
$50,000 pinigų. Ugniagesių ir! 
gaisrininkų pensiją fonde irgi 
buvo apie $27,000.

Aldermanų nutarimu, 
._ ___  tuos pinigus miestas nupirko

usidėję rengia|$77,000 apsaugos honų, kurių 
įplaukas federalė valdžia 
naudoja ginklų programą fi
nansuoti.

u z

SPRINGFIELD, III. — Le- 
gislatura gal dar šių savaitę 
priims įstatymą, autorizuojan-

no pakelio cigaretų.
Valstija pradės kolektuoti 

taksus su liepos 1 d.
Sales taksai bus sumažinti 

iki 2c., bet kartu bus pakelti 
taksai bent dvigubai, ant deg
tines ir alaus.

dvi
Ki-
va-

so-

Suėmė Už $8,000 
Išeikvojimą

MOUNT VERNON III.
Buvęs Mount Vernon miesto’ 
iždininkas C. W. Pavcy buvo 
suimtas ir apkaltintas išeikvo
jimu '$8,000 viešųjų pinigų.

Susektas, jisai bandė nusi
nuodyti.

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS m CHIRURGAS

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

N epriklaiLsomybe 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansiniai apsirūpinęs. Statyki
te, remontuokite ir įsigykite na
mus pagal musų ilgamečio iš
mokėjimo planus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $5.000 mokama 3’4 %.
KEISTUTO SAVINGS

and LOAN ASSOCIATION
JOS. M MOZERIS. 8ec.

3236 S. Halsted St CAL. 4118

(Joe Bulotb, darbštusis St. 
Louis veikėjas šią 'korespon
denciją prisiuntė iš Hot 
Springs, Ark., kame jis per 
pastarąsias porą savaičių ato
stogauja. Noivs išvykęs toliau 
poilsiui, vienok rūpinasi sayp 

■kolonijos veikimu. Atskiram 
laiške redakcijai p. Buloth ra- 

'šo, kad Hot Springs’uose apsi-

LIETUVIAI

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—p vai. vakąro ir nagai sutarei. 
Ofiso Tel. PROSPECT 6737 
Namų Tel. VIRGINIA 2421

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Sfoljn Jf. Cubeito
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO" ĮSTAIGA

1

VVASHINGTON, „
CIO Auto Workers pašektlbė, stojęs pas^naujiemetį Adoma 
kad šeštadienį į Detroitą su
važiavo konferencijai atstovai 
visų CIO lokalų Gįencral Mo
tors dirbtuvėse. .Jiems bus iš- t >
duotas raportas apie progre
są derybų su korporacija.

darbininkams algas, bet G. M. SUVftrZe KomUIllStUS 
viršininkai tą reikalavimą su-

Talaš’ką. Taip pat rašo, kad 
teko ten sueiti daug chica-' 
giečių naujieniečių. Džiau
giasi, kad kur “neini neva
žiuoji”, vis naujieniečius gali 
užtikti. —Red.).

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽTS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Serodomis ir Nedėl. pagal sutarti. 
Rez. 6631 $0. California Avenue

Telefonas Republic 7868

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI

DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Tel. YARDS 1741-1742 

k605-07 So. Hermitage Avė. 
!M7 South Fairfield Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727 
KOPLYČIOS VISOSE 

JU’yjnLcal chicagos dalyse

tinka tik dalinai patenkinti.

Illinois Atstovai 
Atmetė Algų- 
Valandų Įstatymą

MADISON, Wis. — Wiscon- 
sino legislaturos abu butai jau 
priėmė patvarkymą, kuris už
draudžia dėti komunistų par
tijos kandidatų vard.ls į rin
kimų balintus valstijoje.

Ofiso Tel. VTRginia 0036
Rezidencijos Telefonas:

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite:

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

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

DR. HERZMAN
TŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464
Dr. F. Pulsuoki LeVan 

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak. 
1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Damen. Hfepilock 6699

AKIU SPECIALISTAI

ne-

AFL

ADVOKATAI
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Tel. STAte 7577 
9:00 iki 11:00 ryto 

HALSTED STREET 
VICtory 2C75

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutarti.

DR. STRIK OI,’TS
Gvdvtoias ir Chirnreras
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nūn 6 iki P 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą
Ofiso Tel.: YARDS 4787

Namų Tel. PROSPECT 1930

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

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

šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

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

Su POVILU ŠALTIMIERU

PEOPLES 
Hardware & Paint Co 

1901 WEST 47th STREET 
Tel. LAFayette 4139

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

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

— 73 
legisla- 
a Įmetė 
įsteigti

DR. C. Z. VEZEUTS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street ' 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso Valandos:

10—12 vai. ryto, nuo 2 iki

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

*4

6812 So. VVestern Avė.
1410 South 49th Court, Cicero

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

ALRFRT V rFTT<TT<5 
4704 So. Westem Avenue Ph<»ne UAFavette 8024

DR. BRUNO .T. 
ZUBRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

ninis nagai susitarimo 
Telefonas Hemlock 7899. 
Namų tel. Republic 4688

Nauias Adresas
DR. WM. M. TULLY
DR. V. M. DEMPSEY 

Dentistai
4740 SO. ASHLAND AVENUE

(Virš Andes Candies krautuvės)
ŽEMOS KAINOS

Mokėkit Per 18 Mėnesių
10 ryto iki 8 v. vak. YARDS 2148

Dr. Kari Nurkat 
(NURKAITIS)

Atsakomingas 
pritaikin ime 
akinių už priei
namą kainą, tai
pgi ant lengvų 
išmokėjimų.

Randasi kasdien didžiojoj 
JOS. F. BUDRIKO Krautuvėj.
3409 So. Halsted St.

Yards 3089

VYTAUTAS TARUTIS 
ADVOKATAS

3133 SO HALSTED STREET
Tel. CALumet 6877

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

Room 2014
Vai.: nuo

3149 SO.
TeL

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTHONY B. PETKUS
Phone GROvehill 0142

Phone Cicero 2109

Laidotuvių Direktoriai
NARTAI

STATOME NAUJUS
NAMUS

• Murintus arba medinius
• Taipgi taisome senus
• Parūpinant' paskolas 

lengvomis sąlygomis
• Jei turi lotą, pastatysim 

namą ir mokėsi už jį 
kaip rendą

• Pirm negu duosi darbą, 
kreipkitės pas mus, 
gausi geras sąlygas

• Aprokavimas dykai

B. SNUKIS & CO
4131 S. Francisco Av

Phone LAFayette 5824

LACHAVVICZ IR SŪNŪS
2314 West 23rd Place Phnne CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1279

Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi- • 
mas Dieną 
ir Naktį

SPRINGFIELD, III. 
balsais prieš 52 Illinois 
turos atstovų butas 
unijų siūlomą projektą
valstijoje darbo? valandų-algų 
administraciją, panašią' tokiai 
pat federalei įstaigai.

Projektas siūlė nustatyti $12 
minimum algų ir 40 valandų 
darbo savaitę. 27 atstovai 
balsavo.

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

.1. LIULEVICIUS
434* S. California Avenue Phone LAFayette 3572

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

Telefonas YARDS 1419.

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

S. P. MAŽEIKA YARds 1138
1319 Lituanica Avenue YARds 1139

ANTANAS M. PHH-.LIPS
3307 Lituanica Avenue Phnnp Y ARda 49(18

Streikas Uždarė 
Rock Islando 
Dirbtuvę

ROCK ISLAND, III. — 
karpenterių unija paskelbė 
streiką R. I. Sash and Door 
Works dibtuvėje, kur dirba 
apie 600 darbininkų. Unija 
reikalauja pripąžinimo ir di
desnių algų. Firma turi šiek- 
tiek karo kontraktų.

Bentono Aludininkai 
Protestuoja —

BENTON. III. -T šio miesto 
aludininkai paskelbė “strei
ką’1. Jie protestuoja prieš mie
sto valdybos priimtą įstaty
mą, kuris draudžia jiems da
ryti biznį sekmadieniais.

Lyg to neužteko, miesto ta
ryba pakėlė laisnius $50, ir už
draudė alinėse turėti muziką 
ir šokius.

WILL0W SPRINGS, III.
Savo gasolino stotyje, adresu 

■8244 Archer avenue,-nusišovė 
'67 metų Joseph Chahip’as. 
! Policija sako, jisai nuolat 
sirguliavęs.

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

Tel. HYDE PARK 3395
Dr. Sušauna Slakis

Moterų ir Vaikų Lierų Gydytoja 
Dabar priiminės ligonius namuose 

6733 S. Crandon Avė.
Vizitai sulig sutarties 

(išskiriant trečiadienius ir šešta.)

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ

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

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



Ketvirtai, gegužes 8, 1941

Modem Roofing Co.
1821 SO. LAWNDALE AVĖ.

J. and C. Sarockas, sav.
Visas darbas garantuotas. Turime 
visokių rūšių stogų. Pašaukit mus 
šiandien dėl nemokamo apkainavi- 
mo.
TeL CRAWFORD 0619

— Pilnai Apdrausti —

CICERO RAUDONOS ROŽĖS KLIUBAS 
SIUNČIA 3 DELEGATUS J SEKMADIE

NIO KONFERENCIJĄ

NAUJIENOS, Chicago, m 

Na, Vyrai, Pasaky 
kit, Kas Čia Per 
“Sabotažas”?

* T1 f >
HELP VVANTED—FEMALEHELP WANTED-MALE-FEMALE

Ragina Ir Kitas Draugijas Ir Kliubus 
Dalyvauti

PASKOLA™
nuo 5 iki 20 metų.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
Mokame 314% Dividendų 

8202 W. Cermak Rd. Ganai 8887 
Ben. J. Kazanauskas, Sec.

"“s8 $1,000,000.00

SA.BERGMAN
1524 W. 63rd ST.
TF.l.PROSPECT 3440

CORNER 63RD & JUSTINE.
Southside Member of Associated 

Paini Stores.
BERGMAN’S PAVASARIO 

IŠPARDAVIMAS
malevu, sienų popieriaus ir langu Seldq. 
ateikite t didžiąja krautuvą prie Justine 
gratvės kampo ir gaukite dykai sienų 
popieriaus pavyzdini knygą. Dekoruokite 
dabar—mokėkite vėliau pagal BERG
MAN’S naujuoju L^ngvaus Biudžeto pla
nu. 10 savaičių mokėtis. Ateikite ir pa
klauskit smulkmenų.

Sienų popierių nutrimuoja dykai. 
PRISTATYMAS DYKAI 

Es*-A-Bee vidaus žibanti balta ir visos 
naujausios spalvos virtuvėms ir maudy
nėms maleva.
Ess-A.Bee Fiat Maleva luboms ir miega
mosioms balta ir 12 spal. Ess-A-Bee 4 
valandų varnižas gerai dėvisi ir nesldė- 
mėja baltai vandeny. Sj 1 K* 

GALIONAS * I
Popierių Valyklls arba II. R. H. po 60 
Atdara antradieniais, ketvirtad. ir fteėta- 

Gfieniais iki 0 P. M.
Tel. PROSPECT 3440

CICERO. — Iš Raudonos Ro
žės kliubo susirinkimo pereitą 
penktadienio vakarą, Liuosy- 
bės svetainėj. Kaip ir papras
tai, laiškų netruko. Optimistų 
kliubas kvietė į savo parengi
mą. Nutarta dalyvauti grupėje 
ir su $10.00 iš kliubo iždo. Abu 
Šie kliubai vienas kitą nuošird
žiai remia.

Jaunų mergaičių I.C.’s paren
gime taipgi nutarta prisidėti su 
$5.00.

šv. Kazimiero akademijos rė
mėjai atsišaukė dalyvauti sei
me. Nutarta palikti laisvai. 
Anot p. Lukoševičiaus, mums 
ten neverta prie seserų, eikime 
su broliais. Bet, broli, be sese
rų — tai nebroliai.

Demokratijos sąjungos kon
ferencijoj nutaria dalyvauti ir 
išrinkti 3 atstovai.

Tą turėtų padaryti kiekviena 
draugija bei kliubas, kuriems 
apeina Lietuvos likimas.

Du Ligoniui
Ligonių lankymo komitetas 

pranešė, kad turi du sergančiu, 
Joe Malinauską — jau antras 
mėnuo kaip vyras kankinasi, 
labai sumenkęs; naujas ligonis 
tai Al. Vastak biznio žmogus. 
Sunegalėjo, yra 
natorijon. Už 
bus sveikas.

išvažiavęs sa- 
savaitės-kitos

"Kaęapy’*Nusri krato
Kaip žinia, kliubas užlaiko 

eigą jau treti metai. Tas atsi
eina keletą šimtų dolerių, bet 
labai patogu — yra vieta — 
laikas praleisti, laikraščių pa 
skaityti, pakortuoti ir 1.1. Iš 
laikraščių yra keli: angliškų 
Times, lietuviški — “Naujie
nos” ir “Draugas”. Lietuviškų 
“kacapų” organo nutarta atsi
kratyti. Tai protingas pasielgi
mas, Lietuvos priešams neturi 
būti vietos tarpe Lietuvių.

Uz-

KAINUOJA MAŽIAU
NEGU
PORAI

Nudažyti
Langines 
Su Dažais

Gijpsi/
ECRU CURTAIN DYE

10<*
3 už 25c

Visose Vaistinėse ir 
Smulkmenų Krautuvėse

Atrodykite Metus Jaunesni 
NATŪRALIAI ATRODANTI

Dantų Fleitai

BARBORA PRESKIENĖ 
po tėvais Petkaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 5 d., 1941 m., sulaukus 
55 m. amžiaus, gimus Lietu
voje, Raseinių a.psk., Varnių 
kaime.

Amerikoj išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Rpmaną, 2 sūnūs Vik
torą ir jo moterį Evelyn, Bru
no, seserį Sofiją Adukevicz ir 
jos vyrą Zigmantą ir jų šeimą, 
tetą Kanauskienę ir gimines. .

Kūnas pašarvotas randasi 
koplyčioje, 1735 W. Waban- 
sia Avė.

Laid. įvyks penktad., gegu
žės 9 dieną, 1:30 vai. popietų 
iš koplyčios bus1 nulydėtas į 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Barboros Preskie- 
nės giminės, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteiktai jai paskutinį .patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sūnūs, Sesuo, Teta, 

švogeris ir Giminės.
Laid. dir. Petkus, tel. Ci

cero 2109.

10 MfiN. MOKĖTI O r n 
Pinigų grąžinimo ga- \ II h II 
rantija. Denturos da- “ ji “ 
romos tiktai gavus už- U 
sakymą ir nuo formų 
padarytų laisniuotų 
dentistų.

Pleitai 
Pataisomi

« ni f t it I A Siunčiam Gėles H K IX Telegramas į 
LU V L. 111 IV Visas Pasaulio 

Dalis 
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams 

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

$35

$1
Apkain. 
Nemok

Hejna Bros

Lavrndale Deniai Lab.
30 N. DEARBORN—Kamb. 806 
Atdara iki 6 v. v., antrad. ir 

Ketvir. iki 7 v. v.
3945 W. 26th—Antras Aukštas 

1724 S. ASHLAND—2-ras aukš. 
Atdara iki 8:30 v. v.

Vidurmiesčio Ofisas Atdaras 
Sekm. 10 iki 4.

B m n A Gėlės Mylintiems 
11 i< k fl Vestuvėms, Ban-> 
U Ii U M kietams, Laidotu- vinnra ■ vgms> Papuoši- 

GELININKAS mams
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800 )

Piknikas Liepos 13
Sekantis susirinkimas, kaipo 

prieš-pusmetinis, nutarta šauk
ti atvirutėms ir turėti vaišes 
šalto alučio, kurios parūpins 
kliubo narys Frank Speecher. 
Tai tiek iš susirinkimo. Kliubo 
piknikas 13 dieną Liepos, Li
berty darže. Nariai pasiimkite 
tikietų knygutę, ne po vieną, 
bet po kelias. Klauskit kliubo 
užeigoj Leo Švėgždos.

Ar Jau Taip Lengvai Pasidavėt 
Pavasariui? — Chicagos Vyrų 

Choro Atydai
šio gegužės mėnesio 30 d„ 

Vyrų choras yra užkviestas ir, 
apsiėmęc dainuoti Chicagos 
Lietuvių Tautiškų Kapų puoši
mo iškilmės, šiam reikalui yra 
mokinamas! pritaikintos dai
nos. Bet kažin kas įvyko,

Nutirpus sniegui, nutirpo ir 
vyrų noras lankyti pamokas. 
Jau porą pastarųjų pamokų 
atrodė, kad visai neužsimokės 
nei praktikos laikyti. Iš apie 8 
baritonų atsilanko vienas—tai 
pats choro prezidentas. Iš apie 
tuzino pirmų itenorų ateina 2-3 
dainininkai. Antrų tenorų ir 
bosų yra dar daugiau, bet po
rą pastarųjų pamokų atėjo vos 
po 4-5 vyrus. {
Juk Visi Apsiėmė m t Ar Ne?
Na, o kuomet buvo užklaus

ta ar apsiimsim dainuoti Kapų 
puošimo dienoje, tai nebuvo 
nei vieno priešingo. Na, vyrai, 
kas čia per “sabotažas?”

Žinoma, nieko panašaus nė
ra. Visi yra geri choro patrio
tai, bet kiekvienas mano, kad 
šiandien “be manęs apsieis”. 
O kuomet tokia nuomone užsi
krečia kokis poras desėtkų vy
rų, tai ir lieka tuščias painokų 
kambarys.

NORITE PASTOVAUS IR GE
RAI APMOKAMO DARBO ša
poje, viešbutyje, namuose ar ofise? 
Atsilankykite tuojau!

BARK,
5302 Cottage Grove, Bank Bldg.

REIKALINGA patyrusių siuvamų 
mašinų operatorių dirbti fabrike. 
210 W. Van Buren St., 8-to aukšto.

“Pete” Ne “Gone”
Paliulis, 2320 So. Cicero 
jau pilnai sveikas ir at- 
gerai. Sako, pradėjau iš
gyventi ir kaipgi ne, juk

Avė. 
rodo 
naujo gyventi ir kaipgi ne, juk 
buvo gailiai apraudotas, žmona 
Mrs. Pallulienė per graudžias 
ašaras *sakė*a4Pėte išr gone; Pete 
is gone”. Bet taip nebuvo, šian
dien visi linksmi, dirba su at
sidavimu. Jų užeiga remode- 
liuota, Įvesta daug pagerinimų 
— užkandžiai šilti ne tik die
ną, bet ir naktį, nes Western 
Electric dirbtuvėj daug dirba 
naktimis. į

Tikrai, p. Paliulis iš naujo 
pradeda darbą su padidėjusia 
energija. Tad, Good Luck!

D.

Jei 
Dr.

Insurance reik pas 
P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIKIS
Prudential Ins, Co. of America 

175 W. Jackson HAR. 250*
Home OfRoe M. J.

4432 S. California Aye. Laf. 577)

7-ti Metai Skersai Vartų 
Nepamirškit Užeiti Pas: 

PETE YOUNG
Narys 271 Post ir Ch. Liet. Dr-jos

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

VAIKINŲ IR MERGINŲ 
JUO vaikinų ir mergįpų reikalinga 
išmokti dirbti ofiso arba fabriko 
darbą. Nereikia patyrimo-^-algos nuo 
$14 iki $18. Visi darbai garantuoti.TR1ANGLE AGENCY
25 E. Jackson Blvd, 13-to Aukšto
ĘUąNiTUĘĘrFI^TTOE FORrSALE 

RakąiidaiJr Įtaisai Pardaviifttii
PIGIAI DAVENPORT

lis Walnut bufetas — 9x12 kauras 
—$4, lempa —$1. METELA, 5703
So. Richmond.

REIKALINGA PATYRUSI VEI- 
TERKA; nedėliomis liuosa, gera 
alga. PERSHING RESTAURANT, 
506 West 39th St.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARSIDUODA PIGIAI gerai iš
dirbtas tavernas, su visais įrengi
mais. Priežastis — pašauktas ka- 
riuomenėn. 1726 So. Halsted St., 
CANal 2480.

Dide-

Ką Klausytojai Pasakys?
Vyrai, iki užbąiksim apsiim

tas pareigas, turime dėti visas 
pastangas ateiti į pamokąs. 
Juk mes ir taip per daug ma
žai laiko pašvenčiamo laivini- 
muisi dainuoti. Na, o jei dar 
sumažinsim, idi išeis taip, kad 
patys savo’ dainomis pasipik
tinsime. Na, o ką tuomet klau
sytojai pasakys?

Vyrų choras yra rimta dai
nos mėgėjų ^organizacija, su
sidedanti is lavintų senų dai
nininkų.

Taigi nedarkykime

GLOSS

suteikia jūsų mau-

Sį-75
Kvorta
sę.oo

Galionas
Vienas kotas 
dynei ir virtuvei žvilgančią bal
tą spalvą, švelnią kaip stiklas.1; 
Dažnas plovimas nesugadins žvil
gesio. Taipgi 32 modernios spal
vos jūsų rakandams.
'iiiiiiiiniKiiiiiiitii Kuponas 
| Išmėginti Pasiūlymas 
tLiąuid TILING 1 kenas 
•= 1 šepetys ..... ....... .............11 j 
g S

Reikalingos moterys ir merginos 
dienos arba nakties darbui šapose, 
valgyklose, viešbučiuose, vaistynė- 
ęe, beauty shop, kepyklose ir ofisuo
se. Matykit mus tuojau.
ATLAS EMPLOYMENT AGENCY 
6250 So. Halsted St. Room 12

TAVERNAS PARSIDUODA pi
giai. Biznis geras, kas pirmas nesi
gailės. Priežastis liga. 6000 South 
Carpenter St.

PARSIDUODA DUONKEPYKLA 
West Sidėj, geroj vietoj. Esu naš
lė, vienai persunku. Parduosiu pi
giai. 2806 West 24th St. CANAL 
D393.

REIKALINGOS MOTERYS dar-, 
bui dešrų dirbimo įmonėje. Paty
rusios. Kreipkitės 1335 W. 47th St.

SUSIRINKIMAI
ROSELANDO LIETUVIŲ SCE

NOS MYLĖTOJŲ RATELIO susi-, 
rinkimas įvyks penktadienį, gegu
žės 9 d., 7:30 
čiaus bute, 134

REIKALINGOS PATYRUSIOS 
operuoto jos. Kišenių siuvėjos vyriš
kiems žakietams (jackets), kurtinų 
ir drapes siuvėjos. Embroidery 
machines, Working linens, 1301 S.. 
Union Avenue. 2 aukštas.

MODERNIŠKAI ĮRENGTA TA
VERNA su 2 štorais ir 14 flatų; 
garu apšildoma, šiltas 'vanduo, nau
jas stokeris ir naujas boileris, 
kampinis muro namas. Rendų gau
name $450.00 į mėnesį. Parduosime 
prieinama kaina. Kreipkitės prie 
savininko. Julius Baskis, 4431 So. 
Halsted St.

vakarą, Liudkevi- 
E. 110' St.

—S. Dilis, Rast.
MOTERŲ KLIU

BO susirinkimas įvyks ketverge, 
gegužės 8 d., 7:30 vai. vakaro, Dar-, 
bini^kų svetainėje, 10413 So. Mich- 
igan Avė., Chicago, III.

MERGINA LENGVAM NAMŲ 
darbui. Patyrusi prižiūrėti 2 vai
kus 5 ir 7. Savas kambarys, nerei
kia skalbti. $10. KEDzie 3144.

LIKERIŲ KRAUTUVE ir BA
RAS pardavimui. Nebrangiai. 3515 
Archer Avenue.

ROSELANDO

palys savo vardo ir visi lan
kykime pamokas iki nutarsim 
kad jau laikas imti atostogas.

—Choro Koresp.

Smulkios, įvairios 
žinutės Apie “N.” 
Skaitytojus

Su-

MOTERIŠKĖ REIKALINGA na- 
,mų darbui roadhauzėje. Box 2484, 
1739 So. Halsted St.

Naujose Vietose — Mini 
kaktis — Liūdi Mirtis

Šeimynose
Jonas Ramanas kuris seiliaus 
gyveno 4152 So. Campbell Av., 
jau tūlas laikas ’kaip persikėlė 
gyventi į savo nuosavų gražų 
namą 6129 So. Kolmar Avė.

Jis yra žymus veikėjas Am.

zacijų.
N etai m i ngOs M i r t i e s 

Sukaktuves
na Bruzgulis, 4109 So. 

Rockwell St., ir jos sūnūs Bru
no gegužės 8-lą <1. liūdnai pri
simins savo vyro ir tėvo Bru
no Bruzgulio mirtį.

Jis mirė nelaiminga mirtim 
geg. 8-tą d., 1938 m. Viršminčtą 
dieną sukanka lygiai 3 metai 
nuo to nelaimingo įvykio.

Irgi Mirties Sukaktuvės
Naųjieniele Marcelin Kava

liauskienė ir jos sūnūs Marsh- 
all irgi minės 2-jų metų mir
ties sukaktuves savo vyro ir 
tėvo Juozo Kavaliausko. Ji gy
vena 4210 So. Artesian Avė.

Metai Nuo Synaus Mirties

REIKALINGOS 3 MOTERS sku
durams sortuoti džiunko šapoje. 
Patyrusios tiktai. Pastovus darbas. 
Gera mokestis. 40 valandų per sa
vaitę. BERGER BROS., 2248 West 
Lake St.

PASIRENDUOJA gaso stotis, lunch 
room ir pagyvenimas kartu, prie 
65th St. ir Cicero Avė. Nuo 1 June 
galite paimti biznį. Taipgi didelis 
baregnas už pusę tikros vertės ir 
nupirksite bučernę su groseriu. 
Biznis išdirbtas per daugelį metų. 
Renda $55 su pagyvenimu. 2611 
W .44th St., Chicago, III.

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
darbui. Lengvas skalbimas. Padėti 
kūdikiui, geras namas. Gyventi 
vietoj. 4973 North Kedzie. INDe- 
pendence 3329. Gelb.

PARSIDUODA 46 KAMBARIŲ 
HOTELIS, nešantis gerą pelną. Ar
ba gerą žmogų priįmsiu į partne
rius. Priežastis — liga. Atsilanky
kite ypatiškai arba rašykit laišką.

FAMILY HOTEL
616 Madison, Chicago.

OPERATORIŲ PATYRUSIŲ prie 
slacks, suits, house coats. Galima 
uždirbti $30 į savaitę. Pastoviai.

H. HYMAN and CO., 
230 So. Franklin.

PARSIDUODA MODERNIŠKA 
bučernė ir grosernė. Biznis išdirb
tas ,per daugelį metų. Priežastį 
patirsite ant vietos. 1245 So. Cicero 
Avė., Cicero, III.

REIKALINGA MERGINA turinti 
praktiško patyrimo siūti. Turi būti 
švari. Pilno laiko darbas. Turi pa
sakyti patyrimą ir savo amžių.

Box 54, 1739 So. Halsted St.

REIKALINGOS OPERUOTOJOS 
patyrusios siūti single needle ma- 
chine. Chinele lovų antklodes. Pas
tovus . darbas. Geras mokestis.

UNIVĘRSAL DRAPER CO. 
9Į3 W. Roosevelt Rd.

2nd floor.

HELP WANTED—MALĖ =
Darbininkų Reikia

'Reikalingi vyrai ir jaunuoliai 
dirbti mašinų šapose, maliorio padė
jėjas, stako ir siuntimo skyriuose, 
garažuose, gaso stotyse, valgyklose 
ir vaistynėse. Matykit mus tuojau. 
ATLAS EMPLOYMENT AGENCY 
6250 So. Halsted St. Room 12

REIKALINGAS BARBERYS, .pa
tyręs. Atsišaukite 752 W. 33rd St., 
Tel. VICtory 8770.

REIKALINGAS VYRAS, antra- 
rarikis kepėjas, bendram darbui.

PAUL STANKUS
7053 Archer Avenue.

KEIKSŲi KEPĖJO padėjėjai rei
kalingi tuojau. ROSEN S. 2549 W. 
Division.

BUSINESS—TO RENT 
Bizniai Rendai

KAMPINIS tavernas ant rendos 
su j rengimais. Geras biznis. KER- 
\V1N and RUFF, 166 W. Jackson 
Blvd., HARrison 1250.

RENDUOJĄMAS SALIUNAS ar
ba parduosiu fikČerius, ar štorui, 
ani kokiam bizniui. Norite, renduo- 
ju saliuną ir 4 kambarius užpa
kalyje, adresas 2616 West 59th 
St. Savininkas 1134 W. 59th St.

REAL ESTATE FOR SALE

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

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE — LOANS— 

INSURANCE
4631 S. Ashland Avė.

TeL YARDS 1001.

NAMŲ BARGENAI
Turime 97 namus visokio didumo 

—kainos nuo $1900 iki $85,000. Ga
lima labai pigiai pirkti arba mai
nyti, ką jus turite, Taipgi budavp- 
jame naujus namus ir taisome se
nus.
C. P. Suromskis and Co.

6921 So. Western Avenue 
REPublic 3713. Vak Prospect 1111.FtRNISHED ROOMS—TO RENT 

Gyvenimui Kambariai
RENDON GRAŽUS Furnišiuotas 

kambarys. Maža šeimyna. Antras 
aukštas, 7006 So. Talman Avė.

PARSIDUODA muro ir medžio 
4 fliatų namas, prie Cullcrton ir 
Peoria g-vių. Turi parduoti, nes tu
ri sutvarkyti palikimą — $1,600.

F. C. FRE1D
1720 So. Racine Avė. 

CANal 6844

Negalima praleisti neprisi
minus, kad Antanina ir Bene
diktas Valančiunai 18-tą d. ge
gužio minės savo sūnaus Polio- 
naro vienų metų mirties su
kaktuves.

Drgg. Valančiunai gyvena 
5929 So. Throop streęt.

35c Ė 
25c = 
60c ęVertė,

Viskas už 25c
No Mail Orders

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

S

3-jų Metų Mirties Sukaktuvės

FOTOGRAFAS

I

■t 
į

RENDON STORAS, su taverno 
fiksčeriais — 4 kambariai užpaka
ly ir svetainė. 3259 So. Union Avė. 
Antros lubos.

SOĮL—FOK SALE 
J uodžemis—Pardavimui

1342*44 W. Madlson St. 
6340-42 H. Clark St. 

2514 Devon Avė.
434 E. T9th St.

920 Davls St„ Evanston
904 S. Flfth AveM Maywood

Robertson & Co.
"T h f House o f Iiquid 7ilimj'

visą. Prie Marąuetjte Road. 
NARTEN REALTY CO., 

Klauskite Mickeviče 
6829 So. Halsted St. 

ABErdeen * 2231.

PARDAVIMUI 3 aukštų mūras, 
6 flatai po 4 kambarius kiekvienas. 
Kaina $2,500. Joe Plashtha, 1625 So. 
Jefferson.

PARSIDUODA kampinis namas, 
su tavernų ir 7 kamb. fliatas. KER- 
\V1N and RUFF, 166 W. Jackson 
Blvd., HARrison 1250.

BRIGHTON PARKE pardavimui 
2x4 medinis namas. $2,800.00. 4617 
So. Rockwell St. Savininkas 4630 
So. Whipple St. Tel. Ųa£ayettc 
7566.

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA 
— iš stoties

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

A. A.
BRUNO 

BRUZGULIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužio 8-tą d., 1938 m., su
laukęs 42 metų amžiaus, gi
męs Lietuvoj, Gikonių kai
me, Kvietkų parapijoj, Rokiš
kio apskr. Tapo palaidotas š-v. 
Kazimiero kapinėse gegužio 
13-tą dieną.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Oną, sūnų Bruno ir 
gimines.

Prabėgo jau 3 metai laiko 
nuo tavo mirties musų bran
gus vyre ir tėye, bet žaizdos, 
kurias Tavo mirtis paliko mu- 
bu širdyse, dar neužgijo. Tavo 
moteris ir Tavo sūnūs Ta
vęs neužmiršome ir tankiai 
minavojame.

Ilsėkis ramiai musų vyre ir 
tėve šaltoje žemelėje ir lauk 
musų pas Tave ateinant.

Nuliūdę liekame:
MOTERIS ONA, 
SŪNŪS BRUNO

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pįl> 
mos rųšies su mor 
dęrnlškomis u ž.l r i- 
domfe ir Hdliyvvood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. 63rd 
Jei. ENG. 5883-5840

Minėjo Vardadienį Į 
Gegužės 3-čią d. susirinko 

gražus burejis Antano ir Moni
kos Kliknų namuose, 4239 SoJ 
Washtenaw Avė. ir tinkamai 
pagerbė p. Klikniejię vardadie
nio proga.

Pp. Kirkliai visus svečius 
Staponasi

VICTOR BAGDONAS 
UOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Pęrkraustom forničiųs, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. 
Vežam į farmas jr kitus mies
tus. žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom an- 

j glis į visas miešto dalis.
3212 So. Halsted St.

VICTORY 0068

Gamtiški 
Patarnavimai
Mąn išėjus ankstų ryją 

Veidą saulė pabučjavD, 
>&ėjių žiedai iš pavydo

Tiktai galvoms palingavo.
LįcpojĮ paukščiai pasipurtę 

Rytmetinę sudainavo;
Žemyn vėjas nusileidęs 

Mano plaukus “sušukavo”,
Ir man žengiant per vėjalę 

Rasa batus “lekieriavo”.
Naujalis

WHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

ALIŠAUSKAS, SŪNUS, 
6343 So. Western Avė., 

Chicago, D| Tai REPublic 605)

SOUTH SIDE BARGENAS
7 flatų muro namas ir 3 garažai. 

Mūras tinkamas dėl furnišiuotų 
kambarių. Renda $335 į mėnesį. 
Kainą tiktai $14,500. Įmokėti $4,- 
500. Likusią $100 -į mėnesį mokėti, 
ar

JUODŽEMIS MAIŠYTAS SU HU- 
MUS ir .Peat Moss, įtręštas? parduo
damas bušeliais ir vežimais. 5 bu
šeliai už $1100, 10 bušelių už $1.60. 

Prįstatom visur. 
CHARLES GAVCUS, 

South West Highvvay and 
Hajlem Avė., Worth, UI. 
Tel. WENTWORTH 7942 

arba WORTH 193.

JUODŽEMIS MAIŠYTAS SU 
HUMUS—1 bušelis . ............  25c
5 bušeliai už -----------a------  $1.00
10 bušelių už ___________ $1.50
Perkrausimas pigiai—Anglis tie-

GAVCUS 
d Avė., Worth,IlL

PARDAVIMUI ARBA MAINY
MUI moderniškas biznio namas, 
6 kambarių flatas, užpakalyje oot- 
tage. Mainai turi būti Marųuette 
Parke. 3206 So. Halsted. kaukite 
HEMlock 6573.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”
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DAUG DRAUGIJŲ RENKA DELEGATUS 
LIETUVOS NEPRIK. KONFERENCIJAI

Įvyksta Šį Sekmadienį, Dariaus-Girėno 
Salėje

PRANEŠIMAS ORGANIZACIJOMS
Visoirls draugijoms, kuępoms ir kliubams 

Chicagoje ir artimesniuose miestuose buvo iš
siuntinėti laiškai, kad atsiųstų savo atstovui j 
šių svarbių konferencijų.

Jei kuri organizacija laiško negavo, arba per 
tų laikų neturėjo susirinkimo ir nesuspėjo išrink
ti atstovus, tai jos valdyba yra prašoma daly
vauti šioje konferencijoje. 
---------------------------------- .------------------------ -

TRUMPAI APIE KONFERENCIJĄ:

įvyks šį sekmadien5, gegužes 11 d.
Vieta — Dariaus-Girėno Salė, 4416-4420 South 

Westem avenue.
Prasidės — 10 valandą ryto.
Rengia: Demokratijos ir Lietuvos Nepriklauso

mybės Sąjunga, (žiūrėk kitoje vietoje paskelbtus Są
jungos principus).

............ - ■ ■■ —■ .... . ■ ■■ ............-.................. .....
Chicagos ir apylinkės organizacijos ruošiasi skait

lingai dalyvauti svarbioje Amerikos lietuvių konferenci
joje, kurią šaukia Demokratijos ir Lietuvos Nepriklau
somybės Sąjunga.

įvairios draugijos praneša, kad jos renka po du, tris, 
keturis ir daugiau delegatų, arba įgalioja savo pirminin
kus ir kitus valdybos narius konferencijoje dalyvauti.

4 Nuo Dariaus-Girėno Legiono.
Dariaus-Girėno Legionas, Postas No. 271 of the Am

erican Legion, pereito penktadienio susirinkime išrinko 
keturis delegatus, F. Valaitį, G. Jasinską, Antaniną Ben
zinas ir B. Žolyną.

SLA 63-Čioji kuopa išrinko penkis delegatus, būtent, 
G. Kučinskienę, P. Kučinską, F. Skrobutėną, P. Karzi- 
kauską ir A. Laurutaną.

Žinios apie kai kurias kitas organizacijas randasi 
kitoje vietoje. ■

z
Padės Pagrindą Darbuotei Už Lietuvą.

Šaukdama šį organižHčihių darbuotojų ir lyderių pa
sitarimą, Demokratijos ir Lietuvos Nepriklausomybės 
Sąjunga nori, pirmiausiai, paminėti Lietuvos Steigiamo
jo Seimo sukaktuves.

Antra, nustatyti pagrindus pažangios Amerikos lie
tuvių srovės darbuotei už Lietuvos nepriklausomybės ir 
demokratijos atsteigima, taipgi pareikšti savo nusistatv- 
mą klausimais, kurie Lietuvos reikalus liečia, ir išdirbti 
planus darbui vykinti.

Konferencijos dienotvarkė bus labai svarbi pažan
giųjų Amerikos lietuviu gyvenime, tad organizacijų Ivde- 
riai, delegatai, ir veikėjai, kurie prie Sąjungos priklau
so, yra prašomi susirinkti kuoskaitlingiausiai, taipgi lai
ku, būtent 10 vai. ryto.

(Informacijoms anie Konferenciją prašom šaukti 
sekr. A. Žymontą, CANal 8500.)

įsakė Darbininkų 
Balsavimus Borg- 
Warner Dirbtuvėj

w —

Darbininkų rinkimai turi 
įvykti 30 dienų bėgyje Inger- 
soll Steel and Disc Co., dirbtu
vėje, kurią kontroliuoja Borg- 
Warner korporacija.

Už teisę darbininkus atsto
vauti kovoja CIO Plieno unija 
ir AFL metalo unijų sąjunga.

Nusižudė Policisto
Žmona —

Revolveriu, nusišovė 43 me 
tų moteriškė, Mrs. Herman Ha 
mer, 7955 Indiana avenue.

Jos vyras tarnauja už poli- 
cistą parkų distrikte.

Pasiutęs Šuo 
Apkandžiojo
13 Vaikų

Prie Belden avenue ir Oak- 
ley, pasiutęs šuo užpuolė vai
kus Logan mokyklos kieme h 
13 jų apkandžiojo.

Visi buvo skubiai nugabenti 
pas daktarus.

Kellogg Kompanija 
Sutiko Pakelti 
Algas Darbininkams
Duos Ir Apmokamas Atostogas

Po kelių dienų streiko, Kel
logg Svvitchboard kompanija 
pasirašė sutartį su AFL uni
jomis.

Kompanija sutiko pakelti al
gas 10%, taipgi duoti darbinin
kams apmokamas atostogas.-

Kompanija taipgi sutiko de
rėtis su unijomis.

Kun. Linkus Kleb.
Town of Lake

“Draugas” praneša, kad kun. 
Anicetas Linkus yra paskirtas 
Town of Lake šv. Kryžiaus pa
rapijos klebonu, kurios buvęs 
klebonas, kun. A. Skripkus, mi
rė pereitą savaitę.

Kun. Linkus ikišiol ėjo Wesl 
Pullmano šv. Petro ir Povile 
parapijos klebono pareigas. Ne 
žinia kol kas kas jo vietą už
ims.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE” 

Išrinko 2 Delegatus 
J Nepriklausomybes 
Konferenciją Geg. 11

* . ■ —, I, ,

Br. Park Moterų Kniubas Pa
skyrė $5.00 Jurgelionienės 

Paminklo Fondui
BRIGHTON PARK — Lie

tuvių ' Brighton Parko Moterų 
Kliubo specialis susirinkimas 
įvyko balandžio 24-tą dieną, 
pas draugę K. Mocievič, 4151 
S. Western Avė.

Susirinkimas buvo šauktas 
dėl to, kad asmenys, kurie ne
priklauso musų kliube vartoja 
musų kliubo vardą. Sutvarky
mas šio dalyko buvo paliktas 
valdvbai.

Delegatės Konferencijai
Skaitytas straipsnis kviečian

tis gegužės U-tą dieną į Da- 
rius-Girėnas svetainę į konfe
renciją pagelbėti Lietuvai^at
gauti nepriklausomybę. Išrink
tos delegatės į šią konferenci
ją yra—draugės S. Puniška ir 
M. Karotinas.

Paskirta ir įduota panelei L. 
Narmontai $5 Marijos Jurge
lionienės paminklo fondui.

Motinu Dienos Vakaras 
€

Komisija Motinų Dienos pa
rengimo, kuris įvyks gegužės 
11-tą dieną Syrena Svetainėj, 
4270 S. Archer Avė., pranešė, 
kad viskas jau prirengta ir 
knygutės dovanoms gerai par
siduoda. Programe dalyvaus 
daug svečių. Jis bus įvairus su 
dainomis, šokiais ir muzika. 
P-lė L. Narmonta trumpai 
kalbės ir Nat:onal Clothing Co., 
parodys “Fashion Show”.

Bus Įdomus, Smagus
Kviečiam visus vyrus, mote

ris ir jaunuolius ateiti į šį pa
rengimą. Visi praleisite links
mai laiką ir gal gausit vieną 
musų gražių prizų. Prizai yra 
gražus Red Fox Ku»,<. Chenille 
Bedspread ir $5 ^pinigais.

Nepamirškite ateiti.
—Mary Carter

Trys ginkluoti banditai pa
sivogė $200 iš Peoples Loan 
Banko, adresu 9120 Commer- 
cial avenue. Viduj jie užklupo 
keturis tarnautojus ir tris kli- 
jentus. . ' ..

Kai ji pasipriešino, piktada
riai puolė mušti banko kąsie- 
rę MiSs Bėssie Lappaitę, adresu 
1834 East 79th. . < '

Tas kas tai naujo reiškia "Maloniai 
laukiame bičiuli!" Ir mėgiamajam 
cigaretui kas tai naujo pridėta, 
kad daro naujus draugus, 
taipgi!

Kas tai NAUJO* tapo pridėta

Seniausi Amerika* Tabako prekijai—-įsikūrė 1760

UO PIRMO IKI PASKUTINIO, kožnas 
dūmas naujo Old Gold suteikia tau naujo 

malonumo! Kas tai naujo tapo pridėta — retas 
importuotas tabakas išimtinio kvapsnio ir pat
rauklaus skonio!

*NAUJA .. . praizinis Ii Rytinio Viduržemio tabakas, 
kurio smulkūs lapai širdies pavidalo padaro garsigjg 
Old Gold's sudStj net dar malonesnę. Jo gausa dabar 
brandinama mūsų Amerikiniuose sandeliuose užtikrina jums 
šiuos puikesnius Old Golds visai eilei metų.

Visi Old Golds pas 
jūsų krautuvininku 
dabar yra NAUJI 
Old Golds. Tas 
pat pažįstamas 
pakelis.

SPORTAS
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GEGUŽĖS 9 DIENĄ RISIS 
BILL BARTUSH

Pagaliau chicagiečiai turės 
progos pamatyti Bill Bartus h, 
lietuvių čempionų, kuris risis 
Roselande.

Risis jis Venetiąh Hali, 139 
E. Kensinglon St. Jo oponen
tas bus Jack Reėder iš Bosto
no.

Bill Bartush yra kilęs iš Rosc 
lando. Ten jis pasižymėjo kai
po atletas, ten jis 1928 metais 
laimėjo ristynių turnamentą, 
kurį surengė švedų klubas.

Tada jis buvo visai jaunutis 
(ir šiandien Bartush tėra tik 
32 metų amžiaus). Pastebėjo 
i į Karolis Požėla ir paėmė į 
savo rankas “šlifuoti”. Per 
trumpą laiką iš BartUSho išėjo 
pirmos klasės riMUkas. Tada jis 
su Požėla apvržiitčjo visą Ame
riką ir visą Eurb’pą ir-visur tu
rėjo nepaprastų^ ’ pasišekimą. 
Apie jo gerutnųi1 'galite spręsti 
iš to, kad jis' duh kartus rito
si su Ed. “Strarigler” Lewis ir 
abu kartus ristyhes i laimėjo. O 
Lewis juk- buvo 'Itediais atvejais 
pasaulio čbmpidrO. '

Nors Bartush Visuose . pasau
lio kampuose ritosi, bet niekuo
met nepasirodė iRoselahde;" va
dinasi/savo gimtajame kampe
ly j e; ■Tatai -Jis padarys rytoj /va
karė. Be to, risis Ruddy Strong- 
bėrgi; Diek Stoįl, Ollie Olšon, 
Hans Stęinke, Dworak ir John

Dvidešimt penki nuošimčiai 
ristynių pelno yra skiriama fon
dui, kuris rūpinasi šelpimu lie
tuvių, kurie nukentėjo dėl pa
skutiniųjų įvykių Lietuvoje.

Stebėtinai Geras, 
Nepaprastas 
Kino Šedevras

“Citizen Kane”
Eidami pamatyti “Citizen 

Kane”, ar Palace ar Woods tea
tre, nesitikėkite1 pamatyti gal 
labai gerai apdirbtą, bet eilinį 
Hollyvvoodo filmą. Užmirškite 
ką matėte praeityje ir pasiruoš
kite nepaprastai naujienybei, 
kurios negalima aprašyti. “Ci
tizen Kane” reikia pamatyti.

Jį sekdami, užmirškite, kad 
tai filmas, ir kad fotografinis 

• aparatas ar prožektorius ture 
jo su juo ką nors bendro.

Labai Realistiškas
Jo realizmas yra toks dide

lis, kad rodos, čia pat, prieš 
akis vyksta ta dalis Amerikos 
gyvenimo, kurią jis atvaizduo
ja.

Pamatinė filmo mintis labai 
paprasta. Jisai atvaizduoja per 
“piliečio Kane” — multimilio- 
nieriaus — laikraščių leidėjo 
asmenį, tą laikotarpį, kuomet 
aukščiausias žmogaus- siekis 
Amerikoje buvo susikrauti mi- 
lioniniu.s turtus.

“Pilietis Kane”, kuris gyve
nime buk esąs garsusis laikraš
čių leidėjas Hearst’as, atranda, 
kad aukso kalnus sukrausti nė
ra sunku. Su aukso pagalba ji
sai kontroliuoja viešąją opiniją: 
gali supirkti per amžius sukur
tus dailės tintus; gali faktinai 
šiame žemės kamuolyje savo 
privatinį pasaulį sukurti ir ja
me gyventi.

Bet visas tas auksas negali 
jam nupirkti- paprastos gyveni
mo laimes, ir negali jam nu
pirkti meilės.

Gamino Orson Welles
z

Teatralis “genijus” Orson 
Welles, kuris šį filmą sukūrė 

, (tai jo pirmas, ir jis vaidina 
vedamą rolę) “piliečio Kane” 
pepeikia ir negiria, nesmerkia 
ir negarbina, ir gal tame gludi 
didžiulė filmo jėga. Jam grei
čiau jauti užuojautą, negu ne
apykantą.

Filme nėra nei vienos berei-

DEMOKRATIJOS IR LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS SĄJUNGOS PRINCIPAI
Delegatų Gegužės 11 d. Konferencijai, 

Ir Visuomenės, Žiniai
(Konferencija įvyks sekmadienį* Dariaus-Girė

no Salėje. Sulkmenos kitoje vietoje)
Amerikos lietuviai, kuriems yra brangi šio krašto 

laisvė ir kurie geidžia, kad butų išvaduota nuo Sovietų 
Rusijos jungo jų (senoji tėvynė Lietuva, Įsteigė šiaurės 
Amerikoje organizacijų — DEMOKRATIJOS IR LIE
TUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS SĄJUNGĄ. Jos užda
viniai, trumpai suglaudus, yra tokie:

1. Ginti demokratines teises ir įstaigas Amerikoje, 
šituo tikslu, kur galima, kooperuojant su kitomis tokio 
pat nusistatymo organizacijomis.

2. Aiškinti ir populiarizuoti miniose didžiąsias lais
ves ir žmogaus teisių idėjas, pareikštas Amerikos Ne
priklausomybės Deklaracijoje ir Jungtinių Valstijų Kon
stitucijoje.

3> Vesti griežčiausią kovą prieš totalitarinių dikta
tūrų propagandą ir jų agentus — nacius, komunistus ir 
fašistus; kelti aikštėn visokiomis skraistėmis prisidengu
sių “penktosios kolonos” elementų veikimą ir įspėti vi
suomenę, kad ji nuo jų apsisaugotų.

4. Remti visais galimais budais Lietuvos žmonių pa
stangas atsteigti Nepriklausomą Lietuvos Valstybę su 
demokratine santvarka, kurioje butų užtikrintos lygios 
pilietinės teisės, asmens ir sąžinės laisvė visiems žmo
nėms ir socialinė apsauga dirbančiąja! liaudžiai.

5. Skleisti tą įsitikinimą visuomenėje, kad demokra
tija, kurią šiandien daugelyje šalin yra sunaikinusios re
akcijos jėgos, turės būti atsteigta ir sudarys pagrindą 
musų civilizacijos ateičiai. Vadovaujantis šituo įsitikini
mu, remti Amerikos valdžios politiką, kuri siekia šito 
tikslo, padėdama diktatūrų priešams ir užtardama pa
vergtas tąutas.

kalingos scenos, nėra net be 
reikalingo gesto. Viskas tam
priai rišasi ir mezgasi daiktai) 
-a—dėsto mikliai čia viena, čia 
kitą incidentą iš “piliečio Kane” 
gyvenimo, ir kai filmas pasibai
gia, tai turi pilną vaizdą ne 
vien piliečio Kane budo, jo ego
izmo ir jo gyvenimo, bet ir gi
lų supratimą Amerikos “auk
so” periodo, kuriame Kane 
švaistėsi.

Lietuvaitė?
“Citizen Kane” yra eksper- 

tiškai suvaidintas. Vyriausiai, 
roles pildo Orson Welles’c 
“Mercury Teatro” ■ artistai, ku 
rių tarpe yra ir viena Mise 
Georgia Backus.

Gal lietuvaitė?
Rs.

Jau Laikas Bėgti 
Nuo Miesto Durnų 
Ir Dulkių į Laukus
Gegužės 18-tą Traukim Į Pa

vasarinę. Gegužinę Pilkio 
Darže

Gegužės 18 dieną Liberty 
Grove darže, įvyks puikus pa
vasarinis piknikas-gegužinė. 
rengiama Lietuvių Solialistų 
Sąjungos Chicagos Centralinės 
ir Lietuvių Darbininkų Drau
gijos 4 kuopų bendrai.

Pavasaris—gamtos prisikėli
mas; žolynai auga, medeliai 
lapuoja ir žydi, laukai-miškai 
vilioja ir traukia.

Atsikvėpkim Tyru Laukų 
Oru

Miesto gyventojai per žie
mą išvargę miesto durnuose ir 
dulkėse džiaugiasi sulaukę 
progos vėl išvykti į užmiestį ir 
atsikvėpti tyru laukų oru.

Pilkio sodas, arba kaip vi
siems žinoma “Liberty Grove”, 
yra ideale vieta sekmadiepį 
poilsiui praleisti. Ypač drau
gystėje savo artimų draugų ir 
pažįstamų, prie muzikos, šo
kių, vaišių, užkandžių.

Rengėjai kviečia senus ir 
jaunus, didelius ir mažus, pa
žįstamus ir draugus—žodžiu 
visus lietuvius gegužės 18 die
ną vykti į gegužinę Liberty 
Grove, Willow Springs III.

—Kvieslys

VAKAR CHICAGOJE
O Policija suėmė tris chica- 

giečius, ir apkaltino juos ban
dymu išgauti $6,000 iš Chicago 
Currency Corporation firmos, 
6333 Soijth Halsted st., netiku
siais čekiais ir money orderiais. 
Jie yra, James Hartigan, savi
ninkas alinės, 633 W. 63rd st., 
L. Parker, firmos tarnautojas, 
ir 24 metų Miss Estelle Malo
ne y, 7852 Cregier street.

© Nuo policijos bėgantis vai
ruotojas su automobiliu peršo
ko barikadas prie 13-tos ir 
State, ir nukrito 20 pėdų į Chi
cagos subway tunelį. Vairuoto
jas, matyt, išliko sveikas ir pa
bėgo, nes automobilio lauže po
licija nieko nerado.

© Gaisras vakar rytą ištiko 
Food Mart valgyklą, adresu 44 
N. Wells, pačiame vidurmiesty- 
je. Padarė apie $2,000 nuosto
lių.

Demokratų Tautinis 
Kliubas Šaukia 
Susirinkimą
Įvyks Rytoj, Kriščiūno Salėje

Lithuanian National Demo- 
eratie Club mėnesinis posėdis 
įvyksta penktadienio vakare, 
9-tą dieną šio mėnesio, lygiai 
kaip 8 vai. vakare, Kriščiūno 
svetainėje, 4501 S. Ashland.

Piknikas Geg. 25
Šis posėdis yra svarbus, ka

dangi bus renkami darbininkai 
piknikui, kuris įvyksta šio mė
nesio 25-tą dieną, Kubiliaus 
darže, priešais Tautiškas kapi
nes.

Toliau komitetas išduos ra
portą iš Demokratų Lygos vei
kimo. Svarbiausia tai, kad 
kliubiečiai atsivestumete naujų 
narių, o ypač gerų veikėjų, ku
rių musų kliubas pageidauja. 
Ligi pasimatymo penktadienio 
vakare.

— Korespondentas.

Naujienų Pavasarinis
PIKNIKAS

Gegužės 25, 1941 
Liberty Darže

WILLOW SPRINGS, ILL.




