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NELEIS NACIAMS VARŽYT JURU LAISVĖS
Didelė krašto gyventojų dauguma pritaria 

prezidento politikai

PALECKIS GAUNA 4,000 RBL j MĖNESĮ

WASHINGTON, D. C., geg. 
28 d.—Prezidentas Booseveltas 
vakar paskelbė nepaprastų pa
vojaus stovį visose Jungtinėse 
Valstybėse ir pasakė, kad Ame
rika aktyviai pasipriešins Hit
lerio pastangoms kontroliuoti 
juras.

Vyriausybė žymiai sustiprins 
krašto apsaugos priemones, pa
didins sargybas ir mobilizuos 
visas krašto pajėgas Amerikos 
žemyno apsaugai.

Prieš porą metų prasidėjęs 
karas kaskartą vis labiau ple
čiasi ir artėja prie Amerikos 
pakraščių. Dabartiniu metu ne
gali būti jokios kalbos apie tai
ką, nes Hitlerio žodžiu negali
ma pasitikėti. Visi tie kraštai, 
kurie nors truputį juo pasitikė
jo, buvo nacių jėgų apsupti, o- 
kupuoti ir sunaikinti.

Rooseveltas pasakė, kad Da
karo, Azorų arba žaliojo Išky
šulio salų užėmimas sudarys 
betarpišką pavojų Amerikos že
mynui ir Amerika ilgiau laukti 
negalės. Gyvenimar*pąrodė~-kad 
visos šalys, kurios laukė kol 
priešas jas puls,' buvo surtaikin-. 
tos, nes buvo palaužtos jų pa
stangos pasipriešinti.

Amerikos valstybių atstovai 
turės nutarti kada ir kur bus 
paliesti gyvybiniai apsaugos in
teresai ir kada laisvei grės pa

KRETOJE NACIAI PAĖMĖ KANEAV
Britai, bėga j rytus
BERLYNAS, geg. 28 d. — 

Britų apsigynimo pastangos yra 
palaužtos ir užimta Kretos so
stinė Kanea, sako vokiečių ka
ro pranešimas.

Britų jėgos bandė pasitrauk
ti iš Suda įlankos, bet vokie
čiai sutrukdė. Besitraukiantieji 
britai ir graikai smarkiai nu
kentėjo, nes vokiečių alpinu ba- 
talijonai padarė jiems didelių 
nuostolių.

Vokiečių orlaiviai smarkiai 
apšaudė britų laivus, paskan
dindami didelį jų skaičių.

Kretoj vyksta smar
kios kovos

KAIRAS, Egyptas, geg. 28 
d. — Kretos saloje vyksta la
bai smarkios kovos. Naciai iš
metė naujų jėgų ir pajėgė už
imti Kanea apylinkes.

Britų kareiviai buvo priver 
sti pasitraukti į naujas pozi
cijas. Britų aviacija labai smar
kiai apšaudė naujas nacių po
zicijas.

Graikai ir britai kovoja ne
paprastose aplinkybėse, nes vi
są laiką nacių bombanešiai ver
čia nepaprastai didelius bombų 
skaičius į jų pozicijas.

RYTOJ
KAPŲ PUOŠIMO DIENĄ 
“Naujienos” neišeis, ir 
raštinė bus uždaryta. 

vojus. Amerika siunčia savo 
karo jėgas į strategines pozici
jas ir visiškai nedvejos, kai rei
kės priešo puolimus atmušti.

Jeigu hitlerizmas šiandien ne
bus sulaikytas, tai netrukus jis 
persimes į šį žemyną ir prasi
dės visų vertybių naikinimas. 
Komunistai yra dideli nacių tal
kininkai ir stengiasi išnaikinti 
brangius žmonijos užkariavi
mus.

“Ašies” valstybes žino, kad 
visi jų užkariavimai neturi di
delės reikšmės, jeigu nepajėgs 
būti juros kelių valdovais. Jei
gu “ašis” neįsigalės jurose, ji 
bus sumušta. Jų pastangos pa
vergti pasaulį nueis niekais. A- 
merika negali leisti “ašies” val
stybėms įsigalėti jurose, todėl 
ir padeda toms šalims, kurios 
priešinasi “ašiai”. Amerikos pa
rama bus ir toliau teikiama Ki
nijai ir britams.

Vokiečiai šiandien skandina 
tris kartus tiek laivų, kiek bri
tų dirbtuvės pajėgia pagaminti. 
Amerikos karo laivai šiandien 
padeda britams įvežti įvairią 
medžiagą į savo uostus. Ateityj 
ši parama bus žymiai padidin
ta.

Didelė Amerikos gyventojų 
dauguma pritaria Roosevelto 
paskelbtiems dėsniams.

Naciai laimi Egypto 
kovoj

BERLYNAS, geg. 28 d. — 
Nacių karo jėgos šiandien pa
ėmė iš britų Halfaja tarpek 
lį ir veržiasi Egypto gilumon 
skelbia karo pranešimas.

Vokiečiai stengiasi pasiekti 
Sidi Barani, kad galėtų pasi 
naudoti geru keliu ir įsiveržt; 
Egypto gilumon.

Vokiečiai skelbia, Kad britai 
kankino Kretoj nusileidusius 
nacių parašiutininkus. Naciams 
pavyko atimti kelis britų ne
laisvėn patekusius kareivius.

-- • Kipro sala yra visiš
kai saugi

ANKARA, Turkija, geg. 28 
d. — Turkų valdžios sluoks
niams teko patirti, kad Kipro 
sala yra visiškai saugi ir na
ciai jos nepajėgs paimti.

Britai jau atvežė pakankamą 
tankų ir kareivių skaičių, kad 
galėtų ją apginti nuo parašiu
tininkų.

Be to, vokiečių karo vado
vybė nemano naudoti sklandy
tuvų naujiems -užkariavimams, 
nes labai brangiai kainuoja. 
Niekur nežuvo tiek vokiečių, 
kaip kovoje dėl Kretos.

Naciai nusiminę dėl 
Bismarko

BERLYNAS,, geg. 28 d. — 
Visa nacių spauda aprašinėja 
Bismarko paskandinimą ir pa
žymi, kad britų laivyno jėgos 
yra žymiai stipresnės.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Ši nuotrauka parodo audienciją Byli ajam Name, kuri išklausė Prezidento 

Roosevelto istorinės kalbos. Audienciją sudarė visų Amerikos kontinento valstybių 
atstovai su šeimomis. Prezidentas matosi kairėje, prie rašomojo stalo.

Laikraščiai sako, kad karo 
laivų negalima laikyti uostuo
se, kaip buvo laikomi praeito 
karo metu. Kai laivai išplaukia 
į jurą, tai visuomet gresia pa
vojus būti paskandintiems.

'Britų Avištčija labai smarkiai 
bombardaVo Prancūzijos pa
kraščius ir Koelną.

AMBASADORIUS WINANT
VAŽIUOJA AMERIKON

LONDONAS, geg. 28 d. — 
Ambasadorius Winant šiandien 
apleido Londoną, išvykdamas į, 
VVashingtoną. Jis mano sugrįž
ti už poros, savaičių.

Winant nori informuoti pre
zidentą apie padėtį Anglijoj ir 
gauti Amerikos valdžios nuro
dymų. Kartu su Winant Wa- 
shingtonan išvažiavo ir amba
sados patarėjas Cohen.

Winant skris orlaiviu, nors 
žino, kad yra gana rimtas pa
vojus, nes vokiečių lėktuvai 
skraido Atlantike.

Paskendo 3,000 
“ašies” kareivių

LONDONAS, geg. 28 d. — 
Britų submarinas paskandino 
“ašies” laivą netoli Lybijos 
krantų, kuris vežė 3,000 karei
vių.

Tuo pačiu metu submarinas 
paskandino prancūzų larvą-tan- 
ką, kuris Lybijon vežė benzi
ną. Prancūzų tankas buvo 5,000 
tonų įtalpos ir plaukė į italų 
Tripoli.

Abiems “ašies” laivams sub
marinas pataikė po stiprią tor
pedą ir tuojau juos paskan
dino.

Pamišęs nacis pabė
go nuo policijos

SANTJAGO, Čilė, geg. 28 d. 
— Čilės nacių lyderis yon Ma- 
rees, kuris buvo laikomas psi 
chiatrinėj ligoninėj protui ištir
ti, pabėgo.

Jis nori patekti į Čilės par
lamentą ir dalyvauti jo bylos 
svarstyme. Savo laiku von Ma
rcės parašė knygą, kurioje įro
dinėjo kas bloga Čilėje.

Daktarai dabar tyrinėja kas 
blogo yra von Marees galvoje, 
nes jis elgiasi, kaip pamišęs.

AMERIKA KARIAUS, SAKO ITALAI
Politiniuose sluoks- 

niudse nerimas
ROMA,;;Italija,"geg. 2į, d. — 

Italijos valdžios i ągentura pa
skelbė, kad Jungtinės Valstybės 
rengiasi stoti karau, tai matosi 
iš Roosevelto kalbos.

Italų spauda visą laiką skel
bė, kad Amerika karau nestos 
ir britai bus lengva sumušti, 
bet dabar mažiau informuofpd- 
k‘e sluoksniuose jaučiamas dide
lis nerimas, nes nepasitvirtino 
valdžios skelbti žodžiai.

Sako, Amerika rengiasi užim
ti Žaliojo Iškyšulio salas.

Naciai priešinsis 
Rooseveltui

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
28 d.—Nacių valdžios sluoks
niai visiškai atmeta Rooseve’to 
skelbtas sąvokas apie jurų lais 
vę.

Naciai jokiu budu negali su
tikti su Amerikos prezdento 
pretenzijomis. Vokiečiai perspė
ja amerikiečius, kad bus skan
dinamas kiekvienas Amerikos 
laivas, kuris veš britams karo 
medžiagą ir įplauks į karo zo
ną.

Vokiečiai nemano pulti Jung
tinių Valstybių arba kitų Ame
rikos respublikų.

Opozicija dirbs 
su valdžia

WASHINGTON, D. C., geg. 
28 d.—Paskelbus prezidentui 
nepaprastą pavojaus stovį, dau
gelis opozicijos lyderių nutarė 
Nutraukti savo propagandos 
kampaniją ir remti prezidento 
politiką.

Advokatas Francis Goe, Ame
rica First komiteto pirminin
kas, pareiškė, jog visi privalo
me suglausti pečius bendram 
darbui ir užmiršti praeitį.

Panašių pareiškimų gauta ir 
iš kitų opozicijos lyderių.

— Didelis britų karo laivų 
kiekis ieško vandenyne pabė
gusio nacių karo laivo, kuris 
lydėjo Bismarką, bet pajėgė pa
sislėpti. A

Amerikos valstybes 
stipriau jaučiasi

WASHĮNGTON, D. C., geg. 
28 d.—Kai prezidentas sakė sa
vo kalbą, salėje dalyvavo pietų 
ir centro Amerikos valstybių 
diplomatai su savo šeimynomis.

Šiandien gauta iš visų Ameri
kos valstybių sostinių pareiški
mai, kuriuose reiškiamas pasi
tenkinimas pareikštais žodžiais.

Visos yra pasiryžusios smar
kiau priešintis nacių užkariavi
mo pastangoms, nes žino, kad 
Amerika yra pasiryžusi kovoti.

Anglijoj didelis 
džiaugsmas

LONDONAS, geg. 28 d. — 
Roosevevlto kalbd sukėlė nepa
prastai didelį džiaugsmą visoj 
Anglijoj.

Daugelis laukė iki ankstyvaus 
ryto, kad galėtų savo aus’m s 
išgirsti Roosevelto žodžius. Visi 
anglai tiki, jog netrukus bu* 
sudaryta geležinė sąjunga tarp 
britų ir Jungtinių Valstybių.

Japonai yra įsitikinę, jog ne
gali būti jokių abejonių apie 
Amerikos politiką, ji rengiasi 
karui, Rooseveltas tai pareiškė.

— Darlanas paskelbė, kad 
“ašies” valstybės leido prancū
zams statyti orlaivius imperi 
jai apginti. Petainas jau lankė 
pirmas aviacijos dirbtuves.

— Colorado angliakasiai pa
siuntė Rooseveltui telegramą 
kuriame pasižada bendradar 
biauti krašto gynimo reikaluo
se pavojaus stovio metu.

— Iš vieno milijono karino 
menėn pašauktų vyrų, teko at
leisti 380,000 dėl blogos svei
katos, pareiškė naujokų ėmime 
komisijos viršininkas Hershey.

Valdžios organai jau pa
ruošė įsakymus mobilizuoti 
Amerikos industriją ginklams 
gaminti, kai tiktai buvo pa 
skelbtas Roosevelto nutarimas.

ORAS
Šiltas ir debesuotas.
Saulė teka — 5:19; leidžiasi

— 8:15.

Paleckio kurjeris 
tiktai 220 rbl.

KAUNAS, Lietuva, geg. 28 d. 
—Sudėjus visas algas, kurias 
gauna Paleckis į mėnesį, tai 
grynais pinigais susidaro 4,000 
rublių.

Už sovietų Lietuvos prezidiu
mo pirmininko pareigas gauna 
2,000 rbl. į mėnesį. Už aukš
čiausio sovieto Maskvoje parei
gas gauna 1,000 rublių į mėne
sį, už tokias pačias pareigas 
Lietuvoje gauna 450 rbl.

Pridėjus kitas įplaukas, gau
nasi 4.000 rbl., tuo tarpu Pa
leckio kurjeris iš viso gauna 
tiktai 220.

Paleckiui apmoka
mos kitos išlaidos
KAUNAS, Lietuva, geg. 28 d 

—Be algos, Paleck’ui yra ap
mokamas bilietas geležinkeliais 
orlaiviais ir garlaiviais. Jam

Britai bombardavo 
Tunisiją

’ VICHY, Prancūzija, geg. 28 
d. —"Šios dienos rytą britų 
aviacija bombardavo prančuzų 
Tunisijos miestelį Sfax, kuris 
randasi visai netoli italų sie
nos.

Britų išmestos bombos patai
kė į uoste stovėjusį prancūzų 
laivą ir užmušė 8 ašmenis. Bri
tai mano, kad iš Tunisijos ve
žamos prekės ir karo medžiaga 
į italų kolonijas.

Prančuzų valdžia laukia smul
kesnių informacijų apie pada
rytus nuostolius ir mano pro 
testuoti.

Prancūzai numušė 
britų lėktuvą

VICHY, geg. 28 d. — Pran
cūzų aviacija šiandien numušė 
vieną britų lėktuvą, kuris at
skrido bombarduoti Neirab ae
rodromo.

Užmušti visi trys britų la
kūnai ir numuštas orlaivis. 
Prancūzų orlaiviai pakilo, kai 
britų orlaivis pradėjo bombar
duoti aerodromą.

Kiti britų orlaiviai bombar
duoja pYancuzų aerodromus, 
nes mano, kad ten ras vokie
čių lėktuvų.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Kretoje vyksta labai smarkios kovos. Liudininkai tvir

tina, kad nei viename pasaulio fronte nebuvo taip smarkiai ko
vojama, kaip dabartiniu metu Kretoje. Vokoečiai sutraukė vi
są savo aviaciją salai užimti.

— Britai pasitraukė iš Kaneą miestelio, bet gina Suda įlan
kos apylinkes. Jiems sunku gintis, nes britų aviacija mažai 
jiems padeda.

— Prie Sollumo vyksta labai smarkios kovos, nes ir čia vo
kiečiai sutraukė daug tankų ir didoką aviacijos skaičių.

— Amerikos* kariuomenės laivynas perėmė didžiausią pre
kybinį laivą Amerika.

— Prezidentas priėmė 250 laikraštininkų, kuriems pareiš
kė, kad praves pavojaus stovio pakaitas lėtai, jeigu viskas eis 
normaliai ir imsis labai griežtų ir skubių priemonių, jeigu ap
linkybės to reikalautų.

— Prieš pavojaus stovio paskelbimą, prezidentas ilgai kal
bėjosi su visais kongreso lyderiais ir principe visi sutiko su jo 
kalbos teziais.

— Manoma, kad prezidentas sudarys ekonominę komisiją, 
kuri padarys naujų patvarkymų ekonominiame krašto gyvenime.

valdžia taip pat apmoka visas 
vadinamas representavimo išlai
das.

Paleckio žmona yra aukš
čiausio lietuviško sovieto narė 
ir gauna didoką algą. Palec- 
kiams valdžia apmoka butą, 
kurą, šviesą ir kitas išlaidas.

Paleckiui nieko netrūksta ir 
jis nesiskundžia.

Geriems tarnams iš
davinės diplomus
KAUNAS, Lietuva, geg. 28 d. 

—J. Paleckis išleido naują uka- 
zą, pagal kurį artistams, moks
lininkams, meno veikėjams, 
mokytojams ir gydytojams bu
siąs suteikiamas nusipeln’usio 
vardas.

Nusipelniusiais bus vadinami 
visi tie sovietų valdžios tarnau
tojai, kurie parodys aktyvumo 
Stalinui garbinti ir okupantų 
valdžiai ištikimai tarnaus.

Nusipelniusiųjų diplomus iš
davinės pats Paleckis.

Rusai ruošia Lietu- 
vos istoriją

VILNIUS, Lietuva, geg. 28 d. 
—Sovietų Lietuvos valdžia ga
vo pranešimą iš Maskvos, kad 
Leningrado, Kijevo ir Minsko 
akademijos ruošia istorijos va
dovėlius Lietuvos mokykloms.

Bičeta jau parašė veikalą a- 
pie pagrindinius lietuvių tautos 
istorinius momentus iki musų 
dienų.

Bičetos paruoštas istorijos 
vadovėlis bus išverstas lietuviš
kai ir skiriamas visoms Lietu
vos mokykloms.

Dr. Garmus — Mi- 
chelmacherio pa

dėjėjas
VILNIUS, Lietuva, geg. 28 <1. 

—Sovietai išleido įsakymą, ku
ris gydytojams įsako apsigyven
ti tose vietose, kur valdžia nu
rodo.

Sveikatos komisariatas išlei- 
do taisykicsTUųurios tvarko gy
dytojų apsigyveMmo reikalus. 
Vilniuje gydytojų aįxjigyveninio 
reikalus sprendžia d-rAs Karan- 
daševa.s; Kaune — Michdina- 
cheris; Panevėžy — Levinas, o 
Šiauliuose — d-ras Jasaitis.

D-ras Garmus paskirtas Mi- 
chelmacherio padėjėju.

< ......
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MOKYKLA

Rašo L. NARMONTAITE

SPECIALĖ KLASĖ katos ir tinkamo vaiko auklė-
1. Pradžia

Chicagos viešųjų mokyklų 
sistemoje yra viena -specialė 
klasė dėl jaunų juodveidžių 
mergaičių, kurios yra nėščios 
arba kurios jau tapo motinos. 
Per ypatingą tyrinėjimą Dr. 
Paul Sehroeder (nuo Institute 
of Juvenile Reseach) parodė, 
kad šioms mergaitėms reikia 
specialaus parupinimo ir ipa- 
mokinimo.

Tad rugpiučio mėnesį 1929 
metais, sekant viršminėto gy
dytojo patarimą, viena iš di
džiausių negrų ir baltųjų drau
gija vardu Urban League su
teikė vietą šiam tikslui ir kam
barį dėl pamokinimo, o mo
kyklos taryba parūpino moky
toją, kuri buvo specialiai išla
vinta kaipo slaugė, ir tiko ji 
psichiatriniame darbe.

2. Ką mokina
Šios mergaites yra daugiau

sia mokinamos vaikų prižiūrė
jimo ir namų ruošos. Be pi- 
grindinlų dalyku mergaitės yra 
mokinamos kaip paghmmli 
valgį, kaip pąfiuti rubus. sru ir 
savo mažam Vaikui, k^yjpri- 
žiurėti virtuvę, gyvenimo kam
barį ir miegamąjį kambarį, kad 
jie atrodytų gražiai ir butų sa
nitariški. Nurodoma, kaip sU- 
tvarkvti biudžetą, kuris leistu < c c

jai gyventi pagal jos įplaukas.
3. Sveikatos parupin mas

Viršminėloms mergaitėms yra 
suteikiamas mcdikaiiškas pa
tarnavimas pagal sutartį tarp 
mokyklos ir ligoninės bei kli
nikų. Mokytoja klasėje stengia
si laikytis tų sugestijų, kurias 
nurodo gydytojai. Tai darbinu 
dėl to, kad motina ar busima 
motina galėtų gauti naudą iš 
pamokinimo kasl.'nk jos svei-

jimo.
4. Pasekmės

Pagal viešųjų mokyklų vir
šininko William H. Johnsoilo 
raportą už 1937-38 metus, ka
da mokykla jau buvo savo de
vintame mete, ta mokytoja, 
kuri pradėjo su pirma organi
zavimo šios klasės perleido pet 
jos ekspertini vadovavimą 236 
mergaitės.
Laimingiausios pasekmės nuo 

šio nuolatinio profesibnalio pa
tarimo yra tos, kad šios mer
gaitės galėjo prisitaikyti prie 
gyvenimo ir galėjo auginti sa
vo vaikus padoriuose namuose 
bei išvengti tam tikrų įstaigų 
vaikams.

(Didesnė šio straipsnio dalis 
buvo paimta iš viršminėto ra
porto) .

GYVENIMO APSI
VYLIMAI

Padėkime sau, kad kas nors 
paklaustų jus, kokis buvo justi 
gyvenimo didžiausias apsivyli
mas. Nemanau, kad galėtumėt, 
be trupučio pąmislinimo, duoti 
atsakymą. ' , ? .

Bet kuomet koks nors apsi
vylimas įvyksta, tad esi tikras, 
kad tas tai jau didžiausias ir, 
laikui bėgant, vėl pamiršti.

Dažnai tai yra kas nors to
kio, kuris rodos nedaug ką 
reiškia, tačiau mus daugiausia 
nepatenkina. Kartą vienas žmo
gus. kuris turėjo gan sunkų 
gyvenimą, turėjo užtektinai 
bėdų ir vargų savo dienose, 
prisipažino, kad didžiausias ap
sivylimas jo gyvenime buvo, 
kuomet jis buvo dar vaikas ir 
palindo po šėtra, kad pamaty
ti tą, ką jis mane bus cirkas, 
ir pasirodė, kad tai butą “re- 
vival meeting”. —T. W.

jie turėjo tei- 
yra labai svar- 
istoriją šukute 

ją kuria paprasti 
valstiečiai

MOTERŲ BŪKLE SENO VCS LIETU VO.JE
Kokiomis bausmėmis bausda-^ mas, jei teisme galėdavo įro- 

vo nusikaltusias tnoleris.

Sugrįžusi iš savo kelionės į 
Holland, Mich., ėvanstonietė 
p-ia Millerienė pasakoja mums 
labai nemalonią naujieną. Ke
lionėje p-ia Millerienė su say.O 
bendrakeleivėmis buvo sustoju
sios Hart, Mich., kad aplanky
ti ir paviešėti su musų visų 
mylima ir gerbiama veikėja 
Mare Dunduliene. Būdama pa
stigusi savo senų chicagiečių 
pažįstamų, p-ia Dundulienė la
bai džiaušmingai priėmė savo 
viešnias, visiškai /paslėpdama 
tą faktą, kadv^riyš, kelias die
nas, ji nukritų^ųOf kokio tai 
aukšto ir gerokai susižeidė sa
ve. Mes, kurie pažįstame Marę 
Dundulienę iš jos praeities 
darbų, žinome Viehą faktą, tai 
tą, kad nežiūrint kaip' buvokad nežiūrint 
sunkus jos darbai, 
malonumų ji sutiko tuose dar
buose ir net kokiam stovyje 
buVo jos sveikata, ji niekuo
met hesiskundė, niekas nežino-

Marė Dundulienė — musą žytni veikėja sttga
jo, bet ji savo užduotį, savo 
darbus atlikdavo iki paskutinei 
raidei. It kiek tų puikių darbų 
buvo!

Ir šiame atsitikime Dundu
lienė irgi hesiskundė savo svei
kata, bet Millerienė nejučio
mis išklausinėjo ir sužinojo tą 
nelinksmą žinią. Mes chicagie
tės moterys labai apgailestau
jame, kad neturime galimybės 
aplankyti p-ią„.Dundulienę as
meniniai, kadangi ji gyvena 
taip toli huo Chicagos. Bet pieš 
norime, kad ji žinotų, jog mes 
Susirūpinome’r -jos sveikata ir 
linkiine, kad ji kUbyreičiąusia 
pasveiktų ir ilghs metus sveika 
ir laiminga gyventų/ Butų la
bai gražh, kad jos senos drau
gės ir pažįstamos parašytų jai 
nors laiškelį. Galite adresuoti 

įjąi sekančiai: Mrs. Manė Dun
dulienė, 615 Gourtland Street, 
Marti Mich rNora G.

Motery Klubo 
nauja valdyba

COPR. KM, NKC6L6CRAFT ttftVICC IN4.

JIFFY KNIT JACKET PAtTEfcN 2827

P-ia Dclla Kūra tienė — prezi
dentė; klubas rengia p-iai ,1. 
Tubelienei pagerbimą.

No. 2827 — Neirtas švarkelis

I SAVANOS NHEDLECKAFT tlEPT., fo0. 282?
| tUrfteg <t. ( hintro Ui

I Cn» įdedu 10 centu ir prašau atsiusti man Pavyzaj

Vardas ir pavarde .................................... —------ |

Praeitos savaites trečiadiertį 
įvyko Chicagos Lietuvių Mote.- 
cų Klubo “luncheon”, metinis 
msirinkiinas, ir valdybos rin
kimas.

Po įvairių raportų ir užbai
gimui kai kurių re:kalų buvo 
rinkimas naujos įl 941-42 metų 
valdybos. Bevelk vienbalsiai 
buvo išrinktos sekančios klubo 
darbščios narės; . •

Di l a Kūraitienė — prczideii- 
te; Ona Kirienė vice-prezu 
Vanda . Byanskienė — užrašų 
sekretorė; Antoįnette Kaza na lį
sk ienė — iždininkė.

T.k vhna iš senosios valdy
bos paliko — tai finansų sek
retorė p. Lapinskienė. Labda
rybės komisijos pirmininkė UU- 
vo vienbalsiai palikta p. B. Pi- 
variunienė ir prie jos paskirta 
dar n. Ke’la.

Visos čia suminėtos moterys 
vra daug veikusios kaip šio 
Klubo, taip ir kitų organizaci- 
ių. veiklose, yra sumanios ir 
gabios darbuotojos. Be ahe’b 
kad jos, kaip ir jų pirm lakū
nes. palaikys klubo yeilPą tbj 
aukštumoj, kurioje išsilaikė per 
visus tuos 18 metų. P-ia Ortą 
Biežienė, ftilisų priptiliari dailus 
mylėtoja ir veikėja. bųVo šio 
klubo pirmininkė per pastaruo
sius tris metus.

Klubas turės p-iąi Babelienei 
pa g erbti pietus ir va išes

Prieš kelias savaites šis klu
bas surengė pagerbimo popietį 
ponioms S. Siiįėtbnienei ir L 
Tubelienei. Bei kadangi p-ia 
Tubelienė turėjo toj pačioj die
noj kalbėti Grand Rapids, 
Mich., tad klubietės ir jų vieš
nios neturėjo malonumo jos 
atsilankymo tame parengime. 
Tačiau pageidaudamos sUsipd- 
žinti ir pasidalinti mintimis sU 
šia iš Lietuvos atvykusia vieš
nia, nutarė Surengti pietus.

Tokie p-iai Tubelienei pa
gerbti jiictųs įvyks, sekantį ant
radienį, birželio 3 dieną, pirmą 
valandą pot piet, didžiame Ste- 
yens viešbutyje ir kaina pietų

Rengimo komisija išreiškia 
pageidavimą, kad šiąme popie
tyje dalyvautų kaip visos klu
bo narės ir jų Viešnios, taip ir 
kitos chicagietės lietuvaitės, 
kurios pageidauja susipažinti 
su gerbiama viešnia, p. Tube- 
lįcne, ir praleisti valandėlę jos 
įdomioj draugijoj.

Dėl rezervacijų g^bma pa
šaukti vieną iš sekančių kllibie- 
čių, kurios yra rengimo komi
sijos narės: Onrt Biežienė ~ 
Prospect 7868; B; ūPivariunierie 
— Yatds 8599; Della Kūraitie
nė — Vidury 3499.

Laiko nedaug beliko, tad 
prašomos daryti savo rezerva
cijas kuogrėičiaušia. •

-r- 5-tą Pr-tė ;L

Savo krašto istoriją mes 
pažįstame daugiau iš įvairių 
pasakojimų apie kadaise mu
sų tautą valdžiusius karalius, 
kunigaikščius. Bet mažai ką 
arba net ir visai nieko neži
nome apie tai, kaip anais lai
kais gyveno ne karaliai ir ku
nigaikščiai, o 'paprasti žmo
nės: kokie jų buvo papročiai, 
gyvenimo būdas kokia jų bu
vo medžiaginė būklė ir ko
kias, pagaliau, 
sės. Šitai žinoti 
bu, nes tikrąją 
ir toliau 
žmonės — valstiečiai, darbi
ninkai ir visi, kurie savo ran
kų ar proto darbu kuria nau
dingas vertybes ir stumia gy
venimą pirmyn. ,

Apie tikrąją savo tautos is
toriją, apie tautos praeitį, be 
karalių ir ktmgaikščių, mes 
šiek tiek daugiau, gal būt, ži
nome tik iš netolimų ir ne- 
persenų baudžiavos laikų ir 
tai paskutinių jos metų, 
jos panaikinimą. O kaip 
n ės gyveno Lietuvoj ne 
100, o prieš 200, 300 ir 
giau metų — labai ir 
mažai težinome.

Šį sykį pamėginsime, istori
niais ifaktais pasiremdami, 
bent trumpais žodžiais apipa
sakoti 
voje buvo būklė 
kokias 
čia dar 
darystė 
dorovę

Lietuvos 
buvo surašyti visi senovės Lie
tuvos įtsatymai, moterų teisės 
taip nustatyta, jog tų riuosla- 
ų pasiskaičius palieka visiš
kai aišku tų laikų moterį lie
tuvę buvus ne kuo daugiau, 
tik paprastu daiktu, prekė, 
kuri, iki ištekant, priklausyda
vusi tėvams, o po vestuvių —• 
vyrui. Tiesa, ir šiais laikais 
moterų, ypač liaudies- moterų 
faktinoji būklė dažnai mažai 
dar geresnė ką už anų laikų 
moterų būklę, bet šiandien 
bent įstatymai jau visai kitaip 
į moterį žiuri ir jei kuri nu
skriausta moteris savo teisių 
ieško, ji jas suranda. O tada 
ir įstatymai nedaug moterims 
teisių tepripažino. L. Stat. IV 
skyr.

11-tam paragrafe buvo pasa
kyta, kad jei mergina teka už 
vyro be tėvų sutikimo, tąį 
ji netenka teisių į pasogą. Tė
vai į savo dukterį turėjo dide
lių teisių. Jie galėdavo jai ne 
tik neduoti pasogos, bet ir iš- 
tevodinti ją, t. y. išvyti ją iš 
namų, jos atsižadėti, nieko 
neduoti ir net atimti teisę va
dintis tėvo pavarde (L. St. IV 
sk., 13 paragr.). Dar daugiau

prieš 
žmo- 
prieš 
dau- 
labai

Remkite tūps, kurie 
e-nrftii^asi

dyti, kad užmuštoji buvusi 
jam neištikima. Anais laikais 
ištvirkimas, neištikimybė ir 
pasileidimas, ypač ponijos ir 
valdžią .'turinčių tarpe buvo 
labai didelis. Ištvirkaudavo 
taip, kaip, gal būt, nė dabar 
neištvirkaujama, bet taip va
dinamosios viešosios doros ir 
dorovės buvo labai 
griežtai dabojama, 
matyt, nusistaymo, 
kauk, paleistuvauk,
kad kiti nepamatytų, žiūrėk, 
kad nepakliūtum. O jei kas 
pakliūdavo — bausdavo griež
tai ir žiauriai, ypač moteris ir, 
žinoma, visų sunkiausiai baus
davo paprastas moteris, mote
ris iš liaudies. Pagautas nusi
kaltime prieš “dorą”, jas riš
davo prie ged 
net ir mirtimi

stropiai ir 
Laikytasi, 

kad ištvir- 
tik žiūrėk,

•s stulpo arba 
nubausdavo.
iš anų laikų 
kurių matyli, 
Imdavo teisia-

ištikimybę, meili; 
Jacevičium, 

paiškėjo, kad teisia- 
vyras yra nepajėgus 
savo vyrišką pareigą, 
pats prisipažino. Tas

kokią 'Senovės Lietu- 
moterų ir 

jos turėjo teises. Iš 
paiškės anų laikų teis- 
ir žmonių pažiūros į 

ir nusižengimus jai.
Statute, kuriame

dokumentų, iš 
už ką ir kaip 
mos moterys. 1709 metais Ko
brino miestelio teisme (Gardi
no apskr.) buvo iškelta byla 
tūlai Jarmochavičicnei, kurią 
kaltino tuo, kad ji sulaužiusi 
savo vyrui
kavusis su tulu 
Teisme 
mosios 
atlikti 
tuo ir
teisiamosios “kaltę” žymiai su
mažino ir teismas nubaudė ją 
labai “švelniai”: išstovėti tris 
dienas pririštai prie įmūrytos 
rotušės sienoje grandinės, o 
po to — keturis šventadienius 
iš eilės gulėti keturiose bažny
čiose kryžmais per visas pa
maldas. Turint galvoj, kad 
tokiose bylose nuteistas mote
ris visi, kas tik norėdavo, ga
lėdavo viešai niekinti, spiau- 
dyti ir iš jų tyčiotis, o liaudis 
tais laikais labai tamsi buvo, 
galima suprasti, kaip “ševlni” 
ši bausmė buvo. Bet tai dar 
ne viskas. Teismas įspėjo Jar- 
mochavičienę, kad jei ji dar 
susidėsianti 
tai busianti

Jacevičiui 
100 rykščių.

Tas pats teismas teisė tūlą 
netekėjusią merginą Mariną

šydavo vyro valios. Tūla Zo
fija Dembinskiutė, bajoraitė, 
prieš savo norą ištekėjusi už 
tūlo Aleksandro Konieėpols- 
kio pačią pirmąją sutuoktu
vių dieną, pabėgo nuo jo į vie
nuolyną. Tai buvo 1612 m. 
Vienuolyno vadovybė paliudi
jo, kad ji yra dar skaisti ir 
aukštesnioji bažnyčios valžia 
leido jai su vyru išsiskirti ir 
palikti vienuole. Bet Koniec- 
polskis jėga įsiveržė į vienuo
lyną ir žmoną išsivežė. Už tai 
vyskupas <su 12 pralotų viešai 
bažnyčioje jį prakeikė, iškil
mingai tardamas: “idant na
mie, gatvėje ir laukuose, val
gydamas, dirbdamas, sėdėda
mas ir vaikščiodamas butų 
prakeiktas; idant sveiko są
nario neturėtų nuo viršugalvio 
iki kojų padų, idant žarnos 
iš jo išsiverstų ir kirminai jo 
kūną graužtų; idant namai jo 
taptų išpustyti, idant ištrintas 
butų iš knygos gyvatos jo var
das ir su velniais tiktai gy
ventų.”

Bet Koniecpolskis gausiomis 
aukomis ir pinigais kunigų 
rūstybę suminkštino ir prakei
kimas nuo jo buvo nuimtas, v 
žmona turėjo pasilikti prie 
vyro, nors ir nemylėdama jo. 
Po šio atsitikimo 1616 m. bu
vo išleistas įstatymas, kad 
moterystę galima išardyti, jei 
įvyko tik įstatymiškas aktas— 
šliupas, o ne faktinos vyro ir 
moters jungtuvės ir jei mote- 
risrMar būdama skaisti, ne
palytėta, pareiškia norą įstoti 
į vienuolyną. Bet paprastoms 
moterims ir šis vienintelis bū
das ištrukti iš nepakenčiamo 
gyvenimo su nemylimu vyru 
buvo neprieinamas, nes į vie
nuolynus priimdavo tik tur
tingas moteris. Ubagų, sako, 

dievui nereikia.nė

-i

su svetimu vyru 
nuteista mirti.

teismas priteisė

narna neteisėtai (!) pagimd-

kinosi, kad ją smurtu paėmęs 
tūlas bajoraitis, bet negalėjo 
šio kaltinimo įrodyti. Teismas 
nepatikėjo ir priteisė jai 300 

prie gėdos 
aikštės vi-

Kottbullar
(švediški Mėsos Kukuliai)

V2 tiesios kiaulienos, maltos
1 svaras steiko, malto
% puoduko kapotų svogūnų
2 šaukštai sviesto
1 kiaušinis
1 kiaušinio trynis
y/z puoduko duonos trupinių
2 puodukai pieno
Druskos ir .pipirų.
Kiaulieną ir steiką sumalkite la

bai smulkiai ir sumaišykite. Svo
gūnus kepkite svieste. Pridėkite 
prie mėsos ir vėl sumaišykite, su 
suplaktu kiaušiniu, ir atskiru try.- 
niu. Pridėkite trupinius, pieną, ir 
pipirų su druska, pagal skonį.

Šaldytuve šaldykite mišinį per 
1 Vi valandos. Suspauskite į mažus 
rutuliukus ir kepkite giliuose tau
kuose kol gražiai paruduos.

rykščių pririšus 
Stulpo miestelio 
dury.

Kitai taip pat 
pagimdžiusiai kūdikį 
nai tas pats teismas irgi pri
teisė 300 rykščių, pririšus prie 
gėdos stulpo^ o po nuplakimo 
— išvyti iš miestelio. Be to, 
savo sprendime teismas pa
žymėjo, kad kiekvienas krikš
čionis ar žydas, kuris suteiks 
jai pastogę ar kitokią pagelbą 
turės sumokėti dešimts kapų 
lietuviškų grašių baudos.

Taip leisdavo tariamąsias 
ištvirkėles tie, kurie patys 
būdavo didžiausi ištvirkėliai. 
Juk teisėjais tegalėjo būti tik 
bajorai, kurie savo dvaruose 
išiiiekindavrt kiekvieną gra
žesnę baudžiauninkę, prakti
kuodavo “pirmosios nakties 
teisę ir darydavo kitas nedo-» 
rybes<

Kiek geresnė šiuo atžvilgiu 
buvo būklė taip vadinamosios 

__ _____ aūkštes.nęs kilmės moterų, bet 
Irią vyras nebudavb baudžia- ir jos, ištekėjusios, priklaU-

nas. 'Ponas arba valdžios at
stovas galėjo priversti mergi
ną tekėti už ko nors prieš jds 
valią ir norą. Negalima buvo 
versti tekėti prieš norą tik ba
joriškos kilmės merginų (L. 
St. IV sk.j 16 paragrafas).

Laišvu ar nelaisvu notų iš
tekėjusi už vyro moteris, ati
tekdavo jo višiškon valdžion 
ir nuosavybėn ir jis galėdavo 
daryti Su ja ką norėdama^ 
Galėdavo %aV0 žmoną kasdien 
mušti ir už tai jokios atsako
mybėn neturėdavo, žmonos 
mušimas artų laikų pažiūrom 
buvo laikomas jos “•mokini
mu”. Nėt Už žhiondš užmai

neteisėtaP* |
i mergi-i

MASAŽAI 
SULIESĖJIMUI IR 

GARO PIRTIS
Lengvas būdas suliesėti, 

vartojant elektrikinį 

EXRCYCLE
MINUČIŲ 50^15 

MANKŠTA 
SERIJA Mankštos, <O ftfl
7 sykiai už ..............*O.UU

MILLER’S 
INSTITUTE 

30 N. Dearborn St. 
Phone DEARBORN 2742 

Valandos: huo 10 tytb iki 7 v.
LIETUVAITES 
PATARNAUJA
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Clevelando ir Ohio Žinios
..................  ,1 ............................................. ................T-l-..........   —

Gaudo dolerius. — Pašaukė 8,000 vyrų. — Kapitonas Jo
nas Savage atsistatydino. — “Dirvos” piknikas. — 
Darbai pagerėjo. — Trafiko nelaimės. — Laiškas iš 
Lietuvos. — “Geraširdžiai”. — Mirimai. — Prilipo 
liepto galę. — Vakariniai kursai. — Karolis Požėla. 
— Tyrinės mokytojus. — Keisti žmonės. — Neap
galvotas pareiškimas. — Demokratai tikisi laimėti.

Virš septyni šimtai vaikų pa
sitraukė neužbaigę aukštesnes 
mokyklas ir nuėjo dirbti į dirb
tuves. Mat, dabartiniu laiku vi
si užsiinteresavo doleriais, o ne 
ateities gyvenimu, šiuo klausi
mu ir tėvai turėjo pagalvoti, — 
juk visi gerai supranta, kad 
šiais laikais yra sunku jaunuo
liui gyvenimas pasidaryti, jeigu 
jis nėra nė aukštesnės mokyk
los baigęs.

— o —
Nuo šių metų pradžios iki 

dabar iš Cuyahoga apskrities 
kariuomenėn pašaukta apie as
tuoni tūkstančiai jaunų vyrų. 
Birželio mėnesį bus vėl pašauk
ta apie septyni šimtai.

— o —

Policijos kapitonas Jonas Sa- 
vage-Savickas, ištarnavęs virš 
dvidešimt aštuonių metų, pada
vė rezignaciją. Sako, kad jis tu
rįs kitokį planą ateičiai. Savic
kas yra lietuvis, bet mažai kur 
dalyvauja. Gal todėl, kad yra 
vedęs su svetimtaute.

“Dirva” rengiasi prie pikni
ko, kuris įvyks birželio 8 dieną 
Maciui tos darže. Sako, kad at
silankiusieji galės ir dovanų 
gauti.

— o —
SLA 136 kuopa rengiasi di

deliam rudeniniam bankietui,— 
net ir salė jau paimta. Mat, 
kuopa švęs savo dvidešimt pen
kių metų jubiliejų.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

POCAHONTAS Mine Run iŠ geriausių 
mainų, daug dulkių išimta *7.80 
Perkant 5 tonus ar daugiau.

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
Sales Tax ekstra.

BLACK BAND LUMP ....... 59.75

FOR NEW

PACKARD - CHRYSLER - PLYMOUTH
3451 

Archer Avė.

Jei. 
f,VIRginia 

2332

BAL

4030 
Archer Avė.

Tel.
VIĘginia

...... 1515 .

LES.ZEKAS MOTOR SA 
“U WILL LIKĘ US”

Turtas Virš$5,500,000.00
s

AV1NGS

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų 
MOKAME DIVIDENDŲ 3l/2%

FED
LOAN ASSOClATIONof Chicago 

JUSTIN MACKIEVVICH, Pres. 
4192 Archer Avenue

VIRginia 7747

VISI TELEFONAI:
ATLANTIC 4290

DYKAI Aprokavimas >
NEREIKIA NIEKO ĮMOKĖTI, 

36 Mėnesiai Išmokėjimui. 
Tikra lietuvių kompanija.

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

Apart Apsaugos, Turime (M r n nnn nn 
ATSARGOS FONDĄ ViršMOUjUuU.UU

ana

SOUTH CENTER PLUMBING & 
HEATING SIIPPLY COMPANY

6 West Garfield Blvd.

AS RYTĄ!
LIETUVIŠKI RADIO PROGRAMAI

— Iš Stoties —

r;-

1240 Kilocycles
KAS PENKIOS MINUTĖS PADUODAMAS TIKRAS LAI

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

7:00—7:45 VAL. RYTE

— o —
Darbai Clevelande žymiai pa

gerėjo. Iš daugelio girdėti, kad 
darbas nėra sunku gauti, o la
biausiai, jęigu žmogus moka bi- 
le kokį amatą. Maistas ir kitos 
reikmenos dikčiai pakilo.

— b —
Nuo metų pradž’os trafiko 

nelaimėse jau žuvo penkiasde
šimt šeši žmonės. Tai trylika 
daugiau, negu pernai per tokį 
pat laikotarpį.

— o —
Miesto centre yra daug aplei

stų vietų, nes turtingesni žmo\ 
nės iš ten kraustosi toliau. To
dėl miestas ruošia planus, kad 
kaip nors tokias vietas pagra
žinti. Tada visokie žmonės no
rės ten gyventi.

— o —
Šiomis dienomis gavau laišką 

iš Lietuvos, kuriamę tarp kitko 
rašo: “Aš tikiu, kad tamstos iš 
laikraščių matote, kas ir kaip 
viskas pas mus yra. Gal bus 
man geriau, kad laiške nielko 
berašysiu apie dabartinę Lietu
vos padėtį.”

Iš to galima gerai suprasti, 
kad Lietuvos žmonės bijosi, 
kad jų laiškai nepatektų į val
džios rankas.

— o —
Pas mus, mat, yra gerašir

džių žmonių, štai vienas meda
lių kavalierius paaukojo penki
nę p. Smetonos varduvių proga. 
O kitas kavalierius tuoj pradė
jo skatinti, kad ir daugiau atsi
rastų tokių geraširdžių. Bet 
matyti,, kad ragintojas pats ne
numetė savo penkinės.

— o —
Žinomi biznieriai J. Kvedaras 

ir V. Brazis naujame biznyje. 
Jie atidarė užeigą numeriu 1620 
E. 66 St. Linkiu gerų pasekmių.

— o —
Mirė Mykolas Radauskas nuo 

5713 Linwood Avė. Sulaukė 58 
metų amžiaus. Paliko žmoną ir 
vaikus. ,

Mirė Stasys Kizalast nuo 1542 
E. 22 St. Sulaukė 49 .mėtų am
žiaus. Paliko moteris ir vaikai.

Mirė Magdalena Tamaliunie- 
nė nuo 10312 Yale Avė. Sulau
kė 85 metų amžiaus. Liko duk
tė Della Vilchinskienė.

— o —
Apskričio iždininkas John J. 

Boyle iš darbo paleido savo pir
mą pagelbininką, kuris pas jį 
išdirbo virš aštuonių metų. Pa
leistasis yra Harry Sterkel. 
Mat, p. Sterkel dirbo su gerai 
apmokama alga, ir tuo pačiu 
laiku varė kitą biznį, kuris ri
šosi su jo darbu. Reiškia, kad 
milžo karvutę iš visų pusių, kol 
prilipo liepto galą. Per trumpą 
laiką du darbininkai buvo pa
leisti už spekuliacijas.

— o —
East High mokykloj yra duo

dami vakariniai kursai įvairio
se mokslo šakose. Vakarines 
klases lanko labai didelis skai
čius mokinių. Mokytojai apmo
kami per WPA. Ten atsilanko 
nemažas skaičius ir lietuvių. Ne 
vien suaugusių, bet ir jaunųjų, 
kurie dar nėra baigę savo sie
kiamą mokslą.

Šiomis dienomis buvo atsilan
kęs policijos atstovas James 
Nation, kuris pasakė naudingči 
kalbą apie miesto apsaugą ir 
parodė daug judamų paveikslų, 
kurie yra nutraukti įvairiose 
nelaimių vietose. Jeigu žmonės 
daugiau tokių paveikslų maty
tų, tai butų atsargesni visose 
vietose. Pereitais metais Cleve- 
landas buvo antroj vietoj ap
saugos atžvilgiu. Reiškia, kad 
daug mažiau nelaimių įvyko, 
negu kituose miestuose.

— o —
Karolis Požėla važiuodamas 

iš vakarinių valstijų buvo ap
sistojęs Clevelande pas Jarus. 
P-as Požėla sakė, kad važiuoja 
į Californiją savo biznio re ka- 
lais.

—- o —
Pasklido gandai, kad moky

tojų tarpe atsiranda daug tokių, 
kurie remia komunizmą, ir net 
mokinių tarpe komunizmų pla
tina. Taigi, Board of Education 

'pradėjo vesti investigaciją, o

|Qsų krautuvininką 
dabar yra NAUJI 
Old Golds. Tas 
pat pažįstamas 
pakelis.

Tai parinktinis importuotas tabakas—pridėtas prie 
Old Golds! Maži lapai širdies pavidalo su nauju 
maloniu skoniu. Išbandyk! Gauk pakelį naujų Old 
Golds šiandien!

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

Seniausi Amerikos Tabako prekSjal—IslkSro 1760

KESSLER s PRIVATE BLENo-a blended Whiskey. 75% Neutral Spirits distilled from Grain. 86 Proof.
— - JU!|U8 Kostler Distilling Co,, Incorporated, Baltimore, Md.; Lavvrenceburg, Indiana.
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jei sužinos, kurie mokytojai to-
kią propagandą varo, tai tuoj 
bus patraukti atsakomybėn. Iš 
tiesų, jeigu tokie žmonės mano, 
kad komunizmas yra išgany
mas, tai kokiems galams jie čia 
ir būna, — jie gali važiuoti pas 
Staliną ir ten komunizmą mo
kyti.

— o —
Yra labai keistų žmonių. Vie

nas clevelandietis prasižengė 
trafiko įstatymams ir policistas 
jį areštavo. Bet už kelių minu
čių jis norėjo nuo policisto pa
bėgti savo automobili} palikęs. 
Policistas negalėdamas jį pasi
vyti kulkos šuviu sužeidė. Vė
liau pasirodė, kad jis buvo nuo 
draugo pasiskolinęs automobilį 
bei laisnius ir bijojo arešto, ži
noma, gal negerai važiuoti pa
skolintais laisniais, bet už tokį 
menkniekį būti sušaudytam, tai 
ir ne kokis išrokavimas. Mat, 
kas kepurė, tai protas. Policis
tas teisme pasakė, kad, jei bu
tų žinojęs, kad jis tik dėl to 
bėgo, tai nebūtų nė šovęs. Bet 
manė, kad gal turi kitą kokį 
kriminališką prasikaltimą.

— o —
Tautininkai per savo laikraš

čius apgailestauja, kad kai ku
rie lietuviai susideda su kitę“ 
mis tautomis dėl aptarimo ben
drų klausimų. O labiausiai esą 
negalima susidėti su lenkais. Si- 
tokis pareiškimas visai neap
galvotas. Juk galhna suprasti,

kad ir dabartinį klausimą apie
Lietuvos likimą reikia rišti su 
kitomis pavergtomis tautomis. 
Jeigu visos tautos reikalaus ne
priklausomybės po karo pabai
gos, tai bus lengviau ir lietu
viams ją atgauti. Tiesa, lenkai 
buvo musų pavergėjai, bet ne 
visi. Yra ir lenkų demokratiško 
nusistatymo, ir jie vergijai ne
pritaria. O ar nėra ir musų pa
čių į lietuvių, kurie neapkenčia 
demokratijos. Taigi, ir reikia į 
dalyką iš visų pusių teisingai 
žiūrėti.

— o —
Iš pranešimų matosi, kad 

pulk. Griniaus atsilankymas 
Chicagoj sukėlė daug entuziaz
mo lietuvių tarpe, žmonės jau
tėsi,, kad turi tikrą demokrati
jos atstovą savo tarpe. Gal bu
tų naudinga, kad pulk. Grinius 
aplankytų ir kitas lietuvių ko
lonijas.

— o —
Adv. P. V. Chesnulis praneša, 

kad iš visko atrodo, jog demo
kratai laimes rinkimus ateinan
tį rudenį. Lietuvių demokratų 
klubas taipgi neatsilieka ir dar
buojasi politikos lauke. Adv. 
Chesnulis stovi arti demokratų 
viršūnių ir nemažai su jais dar
buojasi.

— o —
šiltam orui užėjus visas vei

kimas kiek sustojo. Visos drau
gijos ir draugijėlės išvažiuoja į 
laukus piknikauti. O laukuose

mažiau politikauja, o daugiau 
linksminasi.

— o —
Dabartinis miesto majoras 

pamiršo daug reikalingų darbų 
atlikti, o tik užsidegė, kad mie
stas pirktų savus gatvekarius ar 
busus. Ir jeigu majoras duotų 
tokią transportaciją miesto gy
ventojams, kaip kad jis patar
nauja išmatų išvežimui, tai ta
da visi turėtų pėsti eiti ar au
tomobilius pirkti. Well, kiti rin
kimai parodys ateitį.

Jonas Janis

Ispanai įsileis Ame
rikos piliečius

MADRIDAS, Ispanija, geg. 
27 d. — Ispanijos vyriausybė 
pasižadėjo išduoti vizas visiems 
Amerikos piliečiams, kurie bu
vo Zamzam laive ir rengiasi 
grįžti į Ameriką.

Užsienio reikalų ministerija 
pasiųs prie sienos specialų val
dininką, kad nebūtų jokių su
trukdymų.

Portugalai taip pat pasižadė
jo įsileisti amerikiečius, kad jie 
greičiau galėtų gauti namo plau
kiantį laivą.

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

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.

PASKOLĄ ČIA GAUSI 
greit lengvais 
išmokėjimais 

nuo 5 iki 20 metų.

MUTUAL FEDERAL SAVIN6S 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
Mokame 3Yz% Dividendų 

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

T'!SS ji,ooo,ooo.oo

Vienas kotas suteikia jūsų mau
dynei ir virtuvei žvilgančią bal
tą spalvą, švelnią kaip stiklas. 
Dažnas plovimas nesugadins žvil
gesio. Taipgi 32 modernios spal
vos jūsų rakandams.
miiiiiiiiiiiuiiiiiiiii Kuponas >h"hiu«h<'««mhu«

Išmėginti Pasiūlymas
Liąuid TILING 1 kenas 35c
1 šepetys ........................ 25c

Vertė, 60c
Viskas už 25c

No Mail Orders
lllillf 1111 (11111S111111111 * 1111111 (I • 111111 (111111 (1111 < 1111 (IH111 *

Robertson & C o.
Į'The Housc of Liquid Tiling” •

1342-44 W. Madlson St. 
5340-42 M. Clark St 

2514 Davon Ava. 
434 E. 79th St. 

920 Davls SL, Evanstoi 
904 S. Fifth Avtu MaywaMl

Atrodykite Metus Jaunesni 
NATŪRALIAI ATRODANTI

10 MĖN. MOKĖTI m A r a 

Pinigų grąžinimo ga- \ (J h Į 
rantija. Denturos da- t *1 77 
romos tiktai gavus už- U 
sakymą ir nuo formų
padarytų laisniuotų 
dentistų.

Pleitai
Pataisomi *1

$35
Apkain.
Nemok.

Hejna Bros

Lawndale Deniai La b.
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.

Sopnie 
Barčus
RYTINE RADIO 

VALANDA 
— iš stoties —

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

iki 9:15 vaL ryto.
Subatomis nuo 8:30 iki 9:15 

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

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

(larsinkites “N-nose”
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NAUIIEN.OS
Thb Lithuanian Daily* News

Published Daily Except Sunday by 
Thė Lithuanian News Pub. Co.» Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

Subscription Kates: 
$8.00 per year in Canada 
$6.00 per year outside oi Chicago 
$8.00 per year in Chicago 

3c per copy.
Entered as Second Class Matter 

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

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius, Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St.» 
Chicago, III Telefonas Canal 8500.

Užaakyme kalnas
Chicago j e-paštu:

Metams ■ $8.00
Pusei metų „—,—----- ----   4«Q0
Trims mėnesiams  2.00
Dviem mėnesiams _„ 1.50
Viekam mėnesiui __________ .75

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija  3c
Savaitei_____ ;__________ 18c
Mėnesiui  75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj
Metams___________ —. $6.00
Pusei metų --------- - ---—— 3.25
Trims mėnesiams .______ 1.75
Dviem mėnesiams ... .............1.25
Vienam mėnesiui.75

Užsieniuose:
Metams___ ___ ________  $8.00
Pusei metų______________4.00
Trims mėnesiams- 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Rimties padėtis
Antradienio vakare prezidentas Rooseveltas paskel

bė neribotbš krašto rimties padėtį — unlimited national 
emergency.

Nuo 1939 m. rugsėjo 8 d. Jungtinėse Valstybėse vei
kė aprėžta rimties padėtis. Paskelbdamas ją, prezidentas 
Rooseveltas ėmėsi priemonių “sustiprinti musų krašto 
apsigynimą taikos meto įstatymų ribose”. Dabar Ame
rikai gręsia didesnis pavojus.

Kariaujančios “ašies” valstybės jau sutrempė visą 
eilę tautų Europos kontinente ir kėsinasi paimti savo 
valdžion visą pasauli, sunaikindamos visokį pasiprieši
nimą žemėje, vandenyse ir ore. Todėl Amerika yra pri
versta ruoštis atremti agresorių puolimą arba jų užsi
mojimą apsupti šitą pasaulio dalį, įgyti bazes atakoms 
prieš Ameriką ir organizuoti savo agentus Amerikos te
ritorijoje.

Tad prezidentas dabar nutarė imtis jau ne tiktai 
taikos meto priemonių, bet ir visų kitų priemonių, kurios 
butų reikalingos tiems pavojams pašalinti.

Neribota rimties padėtis dar nėra karo stovis. Još 
tikslas yra apsigynimas, o ne puolimas. Bet apsigynimui 
valdžia gali pavartoti ir ginkluotą jėgą, jeigu ji suras, 
kad nėra kitokio budo sulaikyti priešą nuo Amerikos 
“apsupimo” arba jo užsimojimų įsigyti bazių karui prieš 
Vakarinį Pusrutulį.

Pavojinga Amerikai priešo bazė gali būti salose, 
gulinčiose netoli Amerikos krantų arba, kaip prezidentas 
Rooseveltas nurodė savo kalboje, net ir Afrikos uoste 
Dakare.

Amerikos,’valdžia, ^ątyt, yra pasiryžusi neleisti ha
dams ir jų talkininkams pagrobti strategiškus punktus 
Atlanto vandenyne. Jeigu “ašies” agresoriai kėsinsis 
tuos punktus užimti, tai Jungtinės Valstybės pasiųs prieš 
juos savo karo laivyną. Tuomet prieš Amerikos valdžią’ 
ir žmones atsistos klausimas: ar tenkintis tiktai apsigy
nimu, ar pulti priešą visomis savo pajėgomis, t. y. skelb
ti karą?

Karo skelbimas yra J. V. kongreso kompetencijoje.
Karo kolkas dar nėra, bet padėtis be galo rimta. Ne 

Amerikos valdžia šitą padėtį sudarė. Ją sudarė tie tarp
tautinės taikos ardytojai, kurie jau 21 mėnesis kai žu
do ramius Europos gyventojus, naikina jų turtą, griau- 
ja jų miestus ir skandina neutralių šalių prekybą okea
nuose.

Jungtinės Valstybės stengėsi nepareiti į kelią tiems^ 
banditams ir, net pačios sau darydamos skriaudą, išlei
do Neutralumo Aktą, kuris draudžia Amerikos garlai
viams plaukioti karo zonose. Bet Hitlerio apetitams nė
ra ribų. Nuteriojęs ir užkariavęs kuone visas šalis vaka
rinėje ir pietinėje Europoje, jisai dabar veržiasi į Aziją’ 
ir Afriką. Jo submarinos, šarvuočiai ir bombonešiai siau
čia visuose vandenų keliuose. Toliau trauktis iš kelio tam 
agresoriui reikštų, kad Amerika atiduoda į jo rankas 
kontrolę ant visų pasaulio okeanų ir daugumos konti
nentų, sutinkant toliaus patapti jo vasalu.

Amerika su tuo nieku budu nesutiks. Prezidentas 
Rooseveltas pareiškė, kąd valdžia imsis visų galimų prie
monių kraštui apsaugoti — ir kiekvieno doro Amerikos 
piliečio pareiga yra jį šitose pastangose remti.

vių, kaip kad kitąsyk buvo pri
rišti prie žemės baudžiauninkai. 
Be valdžios leidinio darbinin
kas negalės kilnotis iš vienos 
dirbtuvės į kitą, ir “darbo kny
gelė” bus patogi priemonė šitą 
kilhoj imąsi sustabdyti.

BOLŠEVIKIŠKA 
ŠLYKŠTYĘĖ

Brooklyno komu-nacių orga
ne Rokas Mizara rašo:

“Lietuviams daug neredikia 
aiškinti, nes jie puikiai ma
to, kas darosi su visokiomis 
Lietuvos išmatomis (I—“N.” 
Red.). Smetonos, Tubelienės, 
Griniui, Vileišiai, Prunskiai 
ir kitoki elementai, pabėgę iš 
Lietuvos, pirmiausiai apsisto
jo pas Hitlerį Berlyne. Ten 
jie buvo šiltai priimti. Ten 
buvo vaišinti. Ten buvo gra
žiai užlaikyti. Ten gyvenda
mi, jie tarnavo Vokietijos 
imperialistams ir šaukė: 
‘Heil Hitlerį’ ;

“Paskui jiė hdsitarė atvyk
ti Amerikon. Rooseveltas ati
darė jiėfns rtiusų krašto var
tus, juos šiltai pasitiko, juos 
globoja ir naudūja savo po
litikai, kuri yra karo politika. 
Šiandien tasai fašistinis bra
das, tieji Lietuvos liaudies 
priešai, tosios lietuvių tautos 
išmatos jau patapo demokra
tais ir garbina'Rooseveltą pa
našiai, kaip jie garbino Hit
lerį prieš kelis mėnesius!”
Sunku pasakyti, ko yra dau

giau šitame Mizaros 'blevyzgo
jime: begėdiško melo, žioplu
mo, veidmainybės ar nešvaru
mo. _

t'

Viena, ptilk. Kazys Grinius iš 
viso nėra pabėgęs iš Lietuvos. 
Jisai gyveno nuo 1937 m Ber
lyne, kaipo karo attachč, prie 
Lietuvos pasiuntinybės. Kuo
met nacių valdžia, reikalaujant 
Maskvai, Lietuvos pasiuntinybę 
uždarė, jisai^ė/pe .rūpintis, leidi-, 
mu atvykti į Apiėriką — ir ba* 
landžio 15 d. (šių metų) atvy
ko.

Toliau, nei apie kun. (Pruns- 
kį, nei apie kitus Mizaro^ pa
minėtus pabėgėlius nėra jokių 
faktų, liudijančių, kad “jie tar
navo Vokietijos imperialistam?’’ 
arba kad jie šaukė “Heil Hitf- 
ler”.

Pagaliau, jeigu jie butų tar
navę naciams ir naciai butų 
juos vaišinę ir gražiai užlaikę, 
tai koks reikalas jiems butų 
buvęs važiuoti į Ameriką ? Ir 
kokiu budu Amerikos valdžia 
butų tuos Hitlerio garbintojus 
leidusi į šią šalį? Juk valstybės 
departamentas Washjngtone y- 
ra tikrai ne blogiau painfor
muotas apie tai, kas dedasi Ber
lyne, negu Mizara. O Roosevel- 
to administracija veda griežtą 
kovą prieš hitlerizmą, —< tuo 
tarpu kai Mizara ir jo vienmin
čiai, purvais drapštydami tuos 
žmones, kuriuos jie melagingai 
kaltina tarnavimu Hitleriui, pa
tys dirba kiek drūti Hitlerio 
naudai!

Tai tikras politinis chuliga
nizmas.

Apie ats. maj. Tomkų
LAIŠKAS REDAKCIJAI

Iš Lietuvos Genėralinio Kon
sulo New Yorke gavome šito
kio turinio laišką:
Ponas P. Grigaitis, 
“Naujienų” Redaktorius, 
1739 So. Halsted Street, 
Chicago, III.
Didžiai gerb. p. Redaktoriau:

“Naujienų” gegužės 19 d. Nr. 
118 tilpo žinutė apie atsargos 
majoro Tomkaus nužudymą. 
Jis pavadintas “fašistiškas” at
sargos karininkas. Tarp ko ki
to pasakyta: “bolševikai norėjo, 
kad jis pasižadėtų tarnauti bol
ševikams, kaip tarnavo kitoms 
valstybėms.” Tuo posakiu me
tamas antį .nužudytojo šešėlis, 
drauge ir Lietuvos kariuomenės 
kariams, kad tarp jų buvo to
kių, kurie galėjo tarnauti ki
toms valstybėms.

Koks buvo velionius politinis 
įsitikinimas nesvarbu,, bet jis 
buvo lietuvis, tarnavo Lietuvių 
Batai jone Sibire, buvo jau ten 
tąsytas po kalėjimus; į Lietuvą 
grįžo 1921 iri. ir įstojo vėl į Liė- 
tuvos kariuomenę.

Jis buvo mano pakviestas 
Klaipėdos Savanorių (kariuome
nės štabo viršininku. Turėjau 
progos jį arti pažinti ir drąsiai 
galiu tvirtinti, jog kitai valsty
bei jis netarnavo ir negalėjo 
tarnauti.

Reiškiu pagarbą,
Jonas Budrys

Generalinis Konsulas.

Redakcijos pastaba, “Naujie
nos”, spausdindamos žinutę, 
kuri iššaukė p. J, Budrio laiš
ką, turėjo galvoje sekančias ap
linkybes: (

Kai Skorupskis, Plechavičius 
ir kiti buvę lenkų legiono na
riai 1926 m. padarė Lietuvoje 
perversmą, sulaužė Lietuvos 
valdžiai duotą priesaiką, sutry
pė liaudies rinktų atstovų pri
imtą konstituciją ir panaįkinfo 
demokratišką santvarką, Tom
kus aktyviai su jais bendradar
biavo.

Po perversmo visuomenės at
stovai sudarė Lietuvos Respu
blikos Gelbėjimo Komitetą, ku
ris išleido kelis spaūsdinius apie 
svarbesnius perversmo pradži- 
ninkus ir, kalbėdami apie Tom
kų, tvirtino, kad jis buvo len
kų šnipas.

Minėto komiteto spausdiniai 
buvo tiek praplitę Lietuvos vi
suomenės tarpe, kad net to mė
to valdžia negalėjo praeiti pro 
šalį nepravedus tardymo. Val
džios agentai padarė kratą pas 
Tomkų ir nustebo kratos davi
niais: pas Tomkų surado dė- 
šėtkus tūkstančių litų, kurių 
šaltinių jis negalėjo pasakyti. 
Visiems būvb aišku, kad pas 
Tomkų rasti pinigai nebuvo 
švariu būdu įgyti.

Voldemaro valdžia buvo, pri
versta suimti Tomkų, išsiųsti iš 
Kauno ir, berods, Visiškai iš
mesti iš kariuomenės, o at
spaustų žinių apie Tomkų nė- 
atšaukė.

?rancuzijai. Napoleonas III ne
teko karunoš. Prusai užkrovė 5 
jitijOPUS frankų kontribucijos 
ir pHjūhgė ĖizaS-LOtorihįiją.

Dvidešimtas afnžiuš, kuris 
padarė stebėtiną pažangą tech
nikoje, gali karais dar labiau 
“pasigirti”. Kruvinesni kariai, 
nei kada nors, beveik be palio
vos siaučia tai vienoje, tai kito
je pasaulio dalyje.

Štai trumpas sąrašas tų karų, 
kuriuo? daugelis musų atsime
na. Vadinasi, mes buvome tų 
karų liudininkai.

Dvidešimtas amžius prasidė
jo vadinamojo “bokserių” judė
jimo’ malšiUirnu Kinijoje. 1902 
m. kilo būrą karas; 1904 m. ru
sai susikibo su japonais.

Po VišoS ei’ės mažų kairų Bal
kanuose ir šiaurinėje Afrikoje 
p’rdsidėjo visieins atmintinas ir 
visiems žinomas pasaulio karas 
1914 m. Per keturis metus žu- 
v6 maždaug 9 milijonai karei- 
vi'U. O kiek buvo sužeistų, kiek 
dėl karo nukentėjo fiziškai ir 
moraliai, — tų aukų skaičius 
niekuomet nebus žinomas, čia

Auguras.

Paskutiniųjų keturių 
šimtų metų karai

KRUVINOS GAIRES. — TIK 140 METŲ BUVO PRA
USIS TA TAIKOJE. KARAI, KURIE TĘSĖSI PO 
KELIS Ir KELIOLIKA METŲ. — MILŽINIŠKI 
NUOSTOLIAI. — NAPALEONO KARAI. — MU
SŲ LAIKŲ KARAI.

(Tęsinys)

DARBO KNYGELĖS “IŠ
TIKIMYBEI” TIKRINTI

Jau seniau buvo pranešta, 
kad Lietuvos okupantų vyriau
sybė įvedė “darbo knygeles” 
darbininkas. Atėjusiame iš Kau
no “Tarybų Lietuvos” numery
je įdėta kondisarų tarybos nu
tarimai alpie tas knygeles ir 
straipsnis, kuriame aiškinanda 
jų tikslas.

Darbo knygelės turėjo būti 
išduotos visiems tarybinės Lie
tuvos darbininkams ir įstaigų 
tarnautojams nuo š. m. balan
džio 1 d. iki gegužės 1 d. Už-

rašai knygelėse bus daromi ru
sų ir lietuvių kalbomis.

Oficiozas nurodo du knygelių 
tikslu: viena, darbo knygele būs 
darbininko “ištikimybes tėvynei 
liudijimas”, nes joje bus užra
šoma, ką darbininkas dirba, 
kaip jisai savo darbų atlieka, 
kada jisai į darbą neateina ar
ba pasivėlina ir t.t.

Tolinus:
“Drauge Darbo knygelė 

bus viena rimčiausių priemo
nių kovai su kilnojimusi.”
Sovietiniai valdovai nori “pri- 

rišti” darbininkus prie dirbtu

ĮVAIRIOS ŽINIOS
I 

Darbininkas begali 
\ dantų taisyti

KAUNAS, Lietuva, geg. ii 
d. — Kauno priemiesčio lent
pjūvės darbininkas Adomas KaL 
velis norėjo pataisyti savo su
gedusius dantis..

Jis nuėjo pas dantistę Levi- 
naitę-Buršteiriienę. Pastaroji at
sisakė jam taisyti dantis, jei
gu jis nesumokės po Ii rublių 
už kiekvieną dantį.

Lovinaitė sutiktų dantis tai
syti veltui, jeigu Kalvelis atei-1 
tų darbo valandomis. Bet dar
bo valandomis jis privali dirb
ti dirbtuvėje ir neuždirba gy
dytojai apmokėti.

Dideliu žiaurumu pasižymėjo 
vadinamasis septynių metų! ka
ras (1756-63 metais) . Karas ki
lo dėl to, kad Austrija užsispy
rė grąžinti prarastąją Sileziją. 
Austrai sudarė koaliciją šu ru
sais. Prūsijos karalius Fridri
chas II tuoj įsiveržė į Saksoniją 
ir užėmė Dresdeną. Austrai bu
vo visiškai sumušti. Austrijai } 
pagalbą atėjo Rusija ir Prancū
zija. Įsimaišė į karą ir Anglija, 
kuri rėmė Prūsiją.

Karas baigėsi Guberterburgo 
taikos sutartimi, pagal kurią 
viskas pasiliko po senovės, at
seit, jokių pakaitų sienų atžvil
giu nebuvo padaryta. Visai be 
reikalo liejosi kraujo latakai: 
per tuos septynis metus karo 
mūšiuose žuvo apie du milijo
nai kareivių. Kiek žuvo civilių 
žmonių nuo badavimo ir viso
kių ligų, to niekas tikrai nega
li pasakyti.

Netrukus po to karo prasidė
jo prancūzų revoliucija ir Na
poleono gadyne.

Prūsija sudarė koaliciją, ku
rios tikslas buvo sutriuškinti 
prancūzų revoliuciją. Karas su 
prancūzais truko.dvejus metus, 
nuo 1793 ir 1795 m. Vos tik 
spėjo tas karas baigtis Bazelio 
taika, kaip scenoje pasirodė Na
poleonas, kuris įtraukė į karus 
visą Europą.

Istorikas Karno apskaičiuoja, 
kad Napoleonas savo veda
miems karams iš viso buvo su
mobilizavęs maždaug tris mili
jonus kareivių. Vien tik 1$12 
m. jis pašaukė prie ginklo apie 
vieną milijoną vyrų. 1813 m. 
kareivių skaičius siekė apie vie
ną milijoną. Kanuolių buvo pri- 
skaitoma iki pustrečio tūkstan
čio.

Abiejų kariaujančių šalių 
nuostoliai buvo nepaprastai di
deli. Napelsdno vedami karai

vien tik prancūzams atsiėjo a- 
pie tris milijonus vyrų užmuš
tais ir sužeistais. Rusų armija 
irgi turėjo labai didelių nuosto
lių. Borodino mūšyje rusai tu
rėjo 108,000 kareivių. Kai mu
šis pasibaigė, tai žuvusių skai
čius siekė 52,000. Iš Kutuzovo 
120,000 kareivių išliko tik 45,- 
000. Vitgentšteinas savo armi
joje turėjo 50,000. Išliko tik 
15,000. Vakarų armija per pen
kis mėnesius pražudė pusę sa
vo skaičiaus.

Napoleono karai buvo labai 
kruvini. “Kanuolių mėsos” ne
sigailėta. Mūšyje prie Austerli- 
co žuvo maždaug 50,000 karei
vių. Borodino ir Leipcigo mū
šiai atsiėjo po 80,000.

Kare su rusais Napoleonas 
pražudė apie 300,000 žmonių. 
Kai Napoleonas liko nugalėtas 
ir į salą išsiųstas, tai Prancūzi
jos skolos padidėjo' 728 milijo
nais frankų. Be to, jai dar bu
vo užkrauta 700 milijonų fran
kų kontribucijos.

— o--
Po trumpos pertraukos Euro

poje vėl suaudė jo kanUolėš. 
Susikibo austrai su italais (1848 
-t-1849) ; paskui 1859 m. Pran
cūzija kariavo su Sardinija ir 
Austrija. 1866 iii. Austriją pa
skelbė karą Italijai ir jos Są
jungininkei Prūsijai. Karas, pa
lyginti, ųebttvo labai “kruvi
nas”, bet vis dėlto žuvo apie 
pusė milijono žmonių.

Kryitto karas prasidėjo 1853 
m. Baigėsi jis 1850 m. Pary
žiaus taika. Rusija buvo nuga
lėta. Ji prakišo Besarabijos da
lį ir pasižadėjo Juodojoje juro
je laivyno nelaikyti. Karę žuvo 
apie 450,000 kareivių, o 800,- 
000,000 auksinių frankų buvd 
išleista jo vedimui. Brangiai 
Rusijai atsiėjo ir Balkanų ka
ras 1877-78 m.

Pranęuzų-qprusų karas 1870- 
71 m. buvo labai pragaištingas

galima tik spėjimai daryti.
Tas baisus ir kruvinas karas, 

rodosi, turėjo sukrėsti Žmoniją, 
pamokyti ją.

Bet... ir ta pamoka buvo 
bergždžia. Vėl po visos eiles 
mažesnių karų dabar siaučia 
antras pasaulinis karas.

Nekoks kreditas žmonijai, o 
ypačiai tiems, kurie didžiuojasi 
savo kultūra, bet elgiasi kaip 
tikri banditai; bė niekur nieko 
puola ir plėšia silpnesnes tau
tas.

O kada banditai siaučia, tai 
ir ramiems gyventojams tenka 
griebtis lazdos, jei jie nėnori 
Susilaukti tokio likimo, kokio 
susilaukė daugumas Europos 
valstybių.

Nieko stebėti no, kad Ameri
ka skubiai ir su didžiausiu in
tensyvumu ginkluojasi. Ir ne 
tik ginkluojasi, bet ir visais ga
limais būdais remia Angliją, 
kuri vedai žūtbūtinę kovą prieš 
įsigalėjusį Europos kontinento 
politinį banditizmą, prieš Hit
lerio pasimojimą pavergti visą 
'Europą, visą pasaulį.

KAS DABAR DEDASI LIETUVOJE

KAIP LIETUVOJE VEIKIA “NEMOKAMAS" 
GYDYMAS

Kaip žinoma, bolševikų pro
paganda giriasi, jog okupuoto
je Lietuvoje esąs įvestas nemo
komas gydymas. Dabar gauta 
iš Lietuvos tiesioginių žinių, 
kaip tas “nemokamas” gydy
mas atrodo praktikoje. Tiesa, 
kad gydymas yra nemokamas, 
jeigu ligonis gydosi namie. Ta-. 
čiąu‘ reikią mokėti už vaistus. 
Tuo tarfiu^dž vaisi ūš* f ^nusta
tytos tokios aukštos kainos, jog 
eiliniam žmogui jie yra visiškai 
neprieinami. Be to, daugelio" 
vaistų iš viso negalima gauti.

Apie gydytojų patarnavimą 
biurokratiškumą galima spręsti 
iš tokio pavyzdžio, paimto iš 
Kauno gyvenimo. Vienoje šei
moje susirgo du vaikai, vienas 
2 metų, kitas apie 10 metų. Iš
kviestasis gydytojas apžiurėjo 
dviejų metų,vaiką, išrašė re 
ceptą, tačiau antrojo — vyres
niojo vaiko apžiūrėti nesiėmė, 
nes jo pareiga esanti gydyti 
vaikus tiktai iki 3 metų am
žiaus! Kol tėvai surado kitą 
gydytoją, kuris tūrėjo teisės ap
žiūrėti vyresnįjį vaiką, šis varg
šas spėjo nuūiirti.

Pagal naujai įvestą bolševikų 
įstatymą draudimui nuo ligų, 
pašalpos išmokamos vad. arit
metinės progresijos sistema. Iš
dirbę įmonėje 6. mėnesius gau
na tarp 10 ir 15% gydymosi iš
laidų, išdirbę 3 metus toje pa
čioje įmonėje gauna pašalpos 
20—25% ir t.t. Aukščiausia 
n’orma, ktiri išmokama sergan
čiam darbininkui, yra 60% nuo 
gydymosi išlaidų. Tačiau įdo
miausia, kad šis komunistinis 
draudimas pradėjo veikti nuo 
pereitų mėtų pabaigos, tuo tar
pu visi darbininkų įmokėjimai 
nepriklaūso'mos Lietuvos 1 ligo
nių kūsoms yra stačiai nUsavin* 
ti. Tokiu budu darbininkai ii 
tarnautojai, per ilgus metus 
mokėję ligonių kasoms, dabar 
Viėhu pfuffksnos brukštelėjimit 
yra apiplėšti.

Lietuvos gydytojai — chirur
gai saka; kad netrukus Lietuvo
je teks atsisakyti nuo daugelio 
operacijų, nes negalima gauti 
reikalingiausių medikamentų ir 
vaistų.

Kauno miesto ligoninėje ne
seniai buvo toks atsitikimas. 
Pagal bolševikinę biurokratinę 
tvarką, okupuotoji Lietuva yra 
tokia “laisva”, jog net buvusių
jų savivaldybių biudžetus tvir
tina Maskva, be kurios žinios

niekas neturi teises lėšomis dis
ponuoti. Taip yra ir su buvusią
ja Kauno miesto savivaldybe, 
kuri išlaiko miesto ligoninę. 
Štai atsitiko, kad Kauno biudže
to Maskva dar nebuvo patvir
tinusi, tad Kauno miesto nau
jieji ponai negalėjo suteikti lė
šų ligoninei išlaikyti. Ligoninė- 
j^J4*.Vę lifionys tris dienai liko 
beveik be jokio maisto. Tuomet 
Kauno vykdomasis komitetas 
(buv. savivaldybė) telegrafu 
kreipėsi į Maskvą, prašydamas 
biudžetą skubiai patvirtinti. 
Tačiau jokio atsakymo negau
ta. Tuomet ligoninės adminis
tracija, katastrofingos padėties 
akivaizdoje, paprašė, kad Kau
no miestas duotų nors avanso. 
Pagaliau, avansas buvo gautas 
ir tokiu budu ligoninės ligonys 
buvo išgelbėti iš gręsiančio tik
ro bado.

Šie keli pavyzdžiai pakanka
mai parodo, kaip tikrovėje at
rodo bolševikų taip garsinamas 
“nemokamas gydymas!”

Nauji rusų viršinin
kai Lietuvoj

VILNIUS, Lietuva, geg. 26 
d. — Maskva šiomis dienomis 
paskyrė naujų valdininkų lietu
viams valdyti.

Derevniną paskyrė kažko
kioms neaiškioms kontrolės pa
reigoms profesinėse sąjungose. 
Šapiro paskyrė masinio kultū
rinio darbo vedėju.

P. N. Kozlovskį paskyrė val
stybinio banko planihio ekono
minio skyriaus viršininku. Va- 
vilovą paskyrė Ukmergės ap
skrities kooperatyvų komisaru.

— Nežinomas karo laivas su
laikė prahčuzų keleivinį laivą, 
kuris artėjo prie Martinikos. 
Prancūzai mano, kad laivas nu
vežtas į britų uostą prekėms 
patikrinti. Martinikos valdžia 
prašo laivą paleisti.

Remkite tuos, kūne 
garsinasi 

“NAUJIENOSE"



Ketvirtad., gegužės 29, 1941 NAUJIENOS, Chicago, III.
R. Blaumanis.

92-tas Įspūdingas
Apvaikščioįimas ir 

PIKNIKAS 
Penktadienį, Gegužės (May) 30, 1941

%

Yra surengtas įspūdingas pro
gramas. Dalyvaus žymus kal- 
tbėojai, chorai benas iš Da
riaus-Girėno Posto su unifor
momis ir savo benu.

Po iškilmių bus gražus pik
nikas

Visus kviečiame Komisija: 
X. Saikus, V. Andrulis,

Pradžia 10 vai. ryto

BIRUTES DARŽE

Lietuvių Tautiškų Kapinių 
Koplyčia

MASTER W1NDOW SHADE CO.
S. J. Vondrak Tėl. iafayėitė 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymą 
FIRANKOM LAZDAS.. MES NUMIERUOJAM IR UŽKABTNAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS YENETIAN BLINDS 

1803 WEST 47th STREET (AltTI VVOOD ST.)

MI-ENAMH
SPECIAL

Spedaliy < 
Priced oi -.t

r
s,t

JMasfer Painters

HIGH GLOSS 
ENAMEL

Čia yra viskas, ko norite, 
stipraus spindėjimo vidaus 

finiše sienoms ir woodworkui— 
grožis, kokybė ir kaina, kuri pa
daro ją geriausiu pirkiniui mies
te. Nu-Enarpel Master Painters 
Enamel. padengia labai g e r a i^ 
skleidžiasi liuosai ir išdžiūva į 
kietą, žibantį finišą. Plattjarna, 
lengvai palaikoma švaria. Galite 
pasirįnkti baltą, ivory arba crea’m.

NU-ENAMEL NAMUI MALIAVA
Aukščiausios koky- 
b ė s, stiprį namam 
maliava—Pada ryta 

► iš puikiausių med- 
žiagų. Lengva var
toti ir padengia 

“ nuostabiai gerai. GALIOK

NU-ENAMEL LAWNDALE CO
3402 West 26th Street

Phone LAVVNDALE 2246, Chicago, III.
FRANK F. DUFFEK

NU-ENAMEL SOUTHTOWN CO.
6217 So. Halsted Street 

Phonė NdRMAL 6344

NU-ENAMEL ROŠELAND CO.
11356 South Michigan Avch'trc 

Phone PUtLMArt 2020

DOMINIKAS KURAITIS — Savininkas

. - --------------- , ... .. . . ■ .r , ..s . >■, 4 --------------

f 1

AGENTAI
Jonas Rodinas, Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas, H. Rajewški 

“Shorty

Mirties šešėly

Saldokas

Kadangi tai yra Didelis Pasisekimas—

60-dienu Išmėginimas

BUICK SALES
VIENINTELĖ LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

(Tęsinys)
Bet vėliau ir Skraštirijs, kaip 

ir vaikinas, pradėjo aičioti ir 
žvejai susirūpino ta nauja rūs
čia nelaime, apie kurią dauge
lis jų ligšiol nė manyti nepa
manė.

Grintalis vėl stengėsi raminti 
draugus.

—Dar juk turim du arklius, 
— tarė jis. ‘— Juose dar gana 
šiltos sulos, jei kam nors tikrai 
prireiks.

—Kraują gerti! — sūšhko Žy
lis.

—Tirštokaš, siiriai
gėtimas, — ramiai paaiškino 
Birkenbaumas. — Man yra te
kę gerti kraują.

Žvejų veiduos pasirodė kartu 
troškulys ir koktumas, noras 
paragauti šifto skystimo >ir į- 
gimtas pasibiaurėjimas krauju.

—Dar mes nesam tiek ištroš
kę, — kalbėjo Grintalis, žvelg
damas į draugus. — 0 reikės 
—jpragręšime tuos beržus tada, 
kai jų sula pasirodys skani.

Kai vėl priėjo Birkenbaumo 
ir Karleno eilė, jau geroką, lai
ką jiems prie karties pastovė
jus, vaikinas tarė:

—Birkenbaume, tu, tur būt, 
esi daug ko pergyvenęs?

—Ar tai todėl pagalvojai, 
kad esu kraujo gėręs? Tai ir su 
tavim galėjo atsitikti. Tada aš 
buvau tavo metų. Skerdėm te
tinką ... aš buvau padūkęs ber
niokas...

—Taip. O kokio amžiaus bū
damas pradėjai...

—'Gerti? Degtinę gerti?
—Ne... Nekalbėkim verčiau.. 

Sakyk, ko tau butų labiausiai 
gaila, jei mums nebetektų kran
to' pasiekti?

—Ko? Viso gyvenimo man 
btrtų gaila. ’ L

—Aš nieko 'ypatingo neturiu. 
Aš tik manau, kad dar daug 
metų bučiau galėjęs gyventi, 
kaip ligšiol, ir man pasidaro 
gaila gyvenimo, ar ipačiam sa
vęs gaila, — pats gerai nežinau.

—Taip, pačiam savęs ... ir 
man taip pat. Bet man ypatin
gai /vieno gaila. Aš vis ligšiol 
manydavau, kaip tai yra . , < ir 
vis labiau norėdavau sužinoti, 
kaip tada, jei... kad taip ... 
dviese. . . ak, Birkenbaume, kad 
aš hučiaki itavo vietoj!

Jis žiūrėjo' į berną, ir jo aky
se dėgė nėpūtenkinto ilgesio 
skausminga liepsna.

—Tai vis tiek pat,- — aštriai 
atrėžė Birkeribaumąš, keistai 
savo gėdds JaUsme įkeistas. —- 
Tai vis tiek pat. Tau vieno gai
la, ūiaū įitb’ gūila ,., Ėt; nie
kai !

Jiį eilė jau iptaėjo ir pilė kar
ties stb'jo kiti.

Vakarbp kiekvienas vėl gavo 
savo porciją žuvies, ir vėl juos 

j apsiautė il^a naktis Su savo 
vaizdais apie šaltus kambarius, 
kur ant stalų degė šviesi lempe
lė, apie išblyškusias moteris su 

i sunertom rankom, išraudusioih 
akim.

Ir KarlenŪs,’ .rioi’S jis vėl su*- 
kniūbo ant Birkeiibaūmo kelių, 
miegojo mažai ir neramiai.

. Trečiosios dienos rytą nebe- 
btivū ihalkų. Bet niekas ir ne- 
galvo’jo’ apiė žuvių yirirtią. Gof- 
džiepn akim visi sekė jas dali
nant, pavydėdami, kad liktali 
kam netektų didesnė.

Ligšiol Zalga vis sedČdavb 
ant yėžihto, arba slankiodavė’ 
aplink jį. Dabar Grintalis įsakė, 
kad nė vierias kitu laiku neturi 
prie vežimo prieiti, kaip tik da
linant žuvis.

—O ar tu nieko nebeturi 
bonkoj ?—klausė Karlenas. nū- 
vedęs Birkertbaumą nuošaliau,

—Ne.
—Bet juk vakar buvo dar ga

na daug.
Tai ūš vakar vakare išgėriau.
—O man nedavei?
— Ar tai man kokia prievo-

lė? Ar aš tau buvau žadėjęs?
—ŽadėjęsI... Bet matai, kad 

man blogiau, negu tau.
—Bet tai buvo mano bonka. 

O ir man ne geriau. Dėkok Die
vui, kad iš viso gavai. Kitas 
mano dėtas...

—O koks tu!
—Koks tai aš?
—Eik, eik ... dar taip daug 

buvo . .. ten abiem lig ryt, po
ryt butų užtekę! — įniršęs su
šuko vaikinas. — O dabar jis 
vienas pats visa išlakė!

—Žiūrėk! — piktai riktelėjo 
Birkeribaūmas. — Jis čia man 
prikaišios! Crbukas toks! Ne
gautum tik į prusnų!

—Žiūrėk, ka\d pats negautum! 
-— vos ašaras valdydamas su
šuko vaikinas ir su neapykanta 
žvelgė į Birkdnbaumą. — Gir
tuoklis !

Bjrkenbaumas priėjo prie 
vaikino, kietai pažvelgė jam į 
akis ir smarkiai smogė jam per 
i ūpas.

(Bus daugiau)

Vieniems Metams 
Pas Dėdę Samų

Jonas Šliožis

B. W
■T j

Ui z a JR

Kaip jau žinote, Jonukas jau 
yra pašauktas tarnauti vie
niems metams Dėdės Šamo ka
riuomenėje. Jis yra atvažiavęs 
iš Lietuvos 2 metai atgal. Gimė 
Laisvoje Amerikos šaly, bet1 2 
metų amžiaus buvo’ išvežtas’ i 
Lietuvą, kuri dabar plėšikų vai- 
dom’a. Jis paliko tėvelius, bro
lius ir sesutes, ir grįžo į savo 
gimtinę.

Dabar stoja j kafių eilę ir 
žada ginti šią laisvą šalį.

Jys nė vienas jį p'ažinojot. 
Linksmino publiką', savd daine
lėmis ir pasirodė scenoje ke
liuose lošimūoše. Jis,sako, “Esu 
linksmas, kad gatteiū būti ka
reiviu. P^asimafykfm, afsisvei- 
kinkim afsmehiškai.”

Jonukas (tiri nudlaiinį darbą, 
ir dirba lietuviškoje,’ gėra'i ži- 
nonioje Praikšoš Bakery. Ne 
vierią jis ja!u pavaišino savo pa
daryta ddbria’,' taigi atsisveiki
nimo prdgą paprašykite jo; kad 
jums i? vcį tos gardžios duo
nutes pristaityip. Pa’Šadkite^ 
Virsima 12^50?, klauskiiė J6no 
šliožio. ■ '

Kaitra Užmušę

Mirė BndgėporOetis 
J. Jarisky

Vakarykšte ir užvakarykštę 
kaitra Ghicagoj, pasiekusi vie
tomis virš 90 laipsnių, atėmė 
gyvybes trims žmonėms:

Mirė 22 metų Margaret Phil
lips, 2532 Princeton avenue;

48 m. Margaret Matoynasz, 
10642 Edbrookė avenue, ir

Bridgeportietis, John Jansky, 
45, nuo 3703 Lowe avenue.

Jisai sukrito ir mirė bemai- 
šydamas cementų ties 1010 W. 
35th Street.

KOKYBES PATIKRINIMUI ANT

Servel GAZINIŲ Refrigeratorių

PRATĘSTAS DAR KELETĄ SAVAIČIŲ

SERVEL, Gazinis
Šaldytuvas dirba 

tykiai, ilgiau nesugenda. 
Išmėginkit jį savo namuo

se per 60 dienų!

Kad visi turėtų gerą progą pa
sinaudoti, šis šėnsaėinis pasiū
lymas dabar pratęsiamas dar 
kelioms savaitėms. Veikite tuo
jau, kbl nevėlu!

Mes norime^ kad jus patys 
sau įrodytumėf, savo na
muose, ką Servel gali jum su
teikti. Patyrkite . asmeniškai, 
kodėl gasinis šaldytuvas yra 
neįveikiamas operavimo pigu
mo ir maisto apsaugos atžvilgiu!

Servel skiriasi nuo bet kurio 
kito šaldytuvo, kurį jus turė
jot. Servel a.pšaldymo sistema 
neturi kilnojamų dalių, kurios 
sugęstų arba nusidėvėtų. Ir 
Servel yra TYLUS, niekuomet 
neužia.

Įrodykit tai jus patys, pasi- 
naudochfni musų pasiulymu! 
Atlankyki! artimiausią jums 
Peoples Gas ofisą arba patele
fonuokite Wabash 6000, ir pa
sakykit, kad norit gauti Servel 
Gas Refrigeratorių 60-Di<nų Iš
bandymui savo namuose. Arba 
kreipkitės į artimiausią jums 
Servel dylerį. Pasiūlymas bai
giasi artimu laiku, taigi veikite 
DABAR.

Jei insurance reik, pas 
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

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

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

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

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

sienų apmušimus.
Paisome bet ką, Atnaujiname bet 
ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 

apdraustas.

Remkite Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.—WHOLESALE

4707 S. Halsted St 
Tel. Boulevard 0014

N epriklausomybė 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansiniai apsirūpinęs. Statyki
te, remontuokite ir įsigykite na
mus pagal njusų ilgamečio iš
mokėjimo planus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $5.000 mokame 3%%.
KEISTUTO SAV1NGS

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

3236 S. Halsted St. CAL. 4116

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

&

BEB

PEOPLES 
Hardware & Paint Co 

1901 WĘST 47 th STREET 
Tel. LAFayette 4139

i THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE ČOMPAN Y fį 
|§ • O H O N E W A B A S H 6 0 0 0 ' ' • •

SPECIALUS IŠPARDAVIMAS
NEŽIŲRINT KOKIO MAISTO AR GROSERIŲ TAMSTOMS 
REIKIA ŠVENTĖM, AR TAI D$L PIKNIKO,’ P ARĖS AR PIE

TUMS ... MES TURIM KO TIK NORITE!
(PUIKIAUSIA KOKYBĖ — ŽEMIAUSIOS KAINOS!

IŠPARDAVIMAS! KETV. IR SĖST.,- GEGUŽES 29 IR 31
“MIPWEST” Puikiausios Kokybės Grynos Sm’ėtorios

SVIESTAS sv. 36//3c
STATOME NAUJUS

gNAMUS

“MID.WEST.” DELUXE 
KAVA Drip ar Reg. Vac.-Pack. sv. ken. 250
“SARATOGA” Tomaičių ŠrhJEa 10 unc. ken. 2 uz 90 
“MIĖ)WEST” Pork and Beaūs Reg. kėn.

No. 1 ken.“JUSTIGE” Tomaičių Sunka
“ŠNJPER’S” OLD FASHIONED
ęHlįl SĄŲCE 12 ūnc. butelis
“ŪIĖL^BŪRY’S” SNO-SHEEN

. P^RAGANIS MILTAI 44 une. pak. 190
WSfAfiDA 2 džar. ;170

„...„y—.,;,. i T . .... „„ ................................... .............. ..... ....... - ......................... ........ . . , -

50

20c

“SPUPS” FR_ __ 
POTATO CHlPŠ did.\ 6 unc. pak.

CRACKĖITS
^Rjtšcį^ 1 sv., keti. 19c 3 sv. ken, 5 Į t
KRE-MEL itEZEifTAl Visi Skoniai 3 pak.
“LtBBY’S” TAMALEŠ No. 1 ken. 10į
“CRACKER JACK” ’ 3"pak^r0£
-1» yrĮT'i y —’—’—-   r-- — ■ -      — —

9RYNA VYNUOGIŲ SUNKA
“WELČH’S” Kvt. būt. 40c painios būt. 23<

DCl Djarymo Gėrimų 3 pak. JO0 
*’FŪJr’ KW1K-KIT Darynrtii Cliop Šuey 250
4P‘ & G” Baltas NaphtKa Muilas did. šm. 3 už 130 
‘‘ČinpSO” hiaži patū~9c 
“paLmolivE” kUjiLas 
••AlKiO” jįložš Starch 
DYKAI silvėrivabe šų 
“Magiu washęr”

_______  100
sv pat. 19ę

did.“ pak. 210
3 už Į70 

sv. pak. 2 už 150

_ __ _________ __________ did. pak. 23c
“ŠHU-MILK” Baltiem čeverykatn maž. 9c did. būt. 190 
'■‘ŠUNkist” Caiif, Grandžiai ~ 288 mieros 2 tuz. 330 
ČAilF. PUIKIAUSIOS V/HITE ROSE NAUJOS “A” MIEROS 

BULVESŲ s 1 RųSies 10 sv. 22c
MES PRIIMAM ORANDŽINES IR MĖLYNAS ŠTAMPAS

$100 DYKAI Kas Savaitę. Taupykite Musų Kuponus
• ■* i.--’ 1

PIRK UŽ MAŽIAU IŠ

MIDWEST STORES
500 Nepriklausomų Apylinkinių Krautuvių

• Mūrinius arba medinius
• Taipgi taisome senus
• Parupinam 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. SHUKIS & CO.
4131 S. Francisco Av

Phone LAFayette 5824

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0066

• FOTOGRAFAS 
CONRAD 

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

420 W. 63rd St 
Tel. ENG. 5883-5640

SVEIKATOS KLINIKAS 
TONSILUS $1O KO
PRABUVIMAS $50.00

$25.00 
$2.00 
LIGAS

$1.00

Išėmimą? ir Ligon. 
REtJMATIZMAS 
Greita Pagelba ........

GYDO VISOKIAS 
Ekzaminacija 
ir vaistai ....................
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 Sd. Kedzie Avė. Chicago

Garsinkites “N-noseGarsinkites “N-nose”

NAUJA VIETA:

907 West 35th Street, Chicago
Telefonas: LAFAYETTE 2022 Rez. Tel. VICTORY M9» GARSINKITES “NAUJIENOSE
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Kasėjai Tebekovoja 
Už Atlyginimą iš 
Nedarbo Fondo

Prašo Apie $1,000,000
SPRINGFIELD, 1)1. — CIO 

angliakasių unijos viršininkas 
Bay Edmundson kreipėsi i gub. 
Green, prašydamas paskirti “be
šališką”, teisingą referentą iš
klausyti unijos reikalavimą dėl 
nedarbo pensijų.

Rezultate pereito streiko, ji 
reikalauja streikieriams apie 
$1,000,000 atlyginimo, nes per 
streiko laiką jie nieko neuždir
bo ir neturėjo jokių įplaukų.
Neturi Pasitikėjimo Durkin’u

Darbo departamento viršinin
kas Martin Durkin pirmiau uni
jos reikalavimą atmetė. Ed- 
mundson sako, kad kasėjai Dur- 
kin’ui dabar neturi pasitikėji
mo, ir nori savo dalyko pusę 
išdėstyti žmogui, kuris nebus 
toks šališkas kaip Durkin ar 
jo paskirtas referentas.

Pritroškino 4-is 
Ugniagesius

ELGIN, III. — Keturi ugnia
gesiai buvo pavojingai pritroš- 
kinti gaisre, kuris ištiko Elgin 
Metai Casket dirbtuvę adresu 
60 North Grove avenue. Ugnis 
padarė apie $10,000 nuostolių.

Illinois Valstija 
Prižada “Pilną 
Kooperavimą”

SPRINGFIELD, III.— Guber
natorius Dwight II. Green išlei
do pareiškimų, kad “Illinois val
stija visomis spėkomis” stos 
kooperuoti su prezidentu Roo- 
seveltu jo “drąsiam pasiryžime 
kovoti už Amerikos gyvenimo 
ir principų saugumą”.

\ ■ ■' —■  ■■■'■' ■ 

Santa Fe Užsakė 
2,000 Vagonų

MICHIGAN CITY, Ind. — 
Santa Fe gelžkelis davė PulI- 
man-Standard kompanijai užsa
kymą pastatyti 2,000 50-tonų 
prekinių vagonų. Darbas bus 
atliktas Pullman dirbtuvėse, šia
me mieste.

Nupiovė Stulpus, 
Keli Miestai ) 
Be Elektros

CENTRALIA, III. — Illinois 
Iowa Power Company elektros 
linijoje prie Richview kas tai 
supjaustė septynis stulpus, ir 
rezultate Richview, Centralia, 
Irvington, Sandoval ir Odin mie
stai paliko be elektros.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Jbljn Jf. (Euiiedns
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Tel. YARDS 1741-1742

!f605-07 S o. Hermitage Avė.
South Fairfield Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727 
-Įhr KOPLYČIOS VISOSE 

UyKlcl 1 CHICAGOS DALYSE

ATMINIMO DIENAi

Ceremonijomis bus minima 
šventė kiekvienoje valstijoje, 
išskiriant 8 p. etines valstj s.

Visose valstijose, be kelių, 
Atminimo Diena bus minima 
gegužės 30 dieną, tai 73 pami
nėjimas dienos, kuri garbina 
naminio karo žuvusius karei
vius.

Pirma Atminimo Diena mi
nėta gegužės 30 d. 1868 m. Ge
nerolas Logan, vyriausias va
das ką tik susikurusios vetera
nų organizacijos, Grand Army 
of the Republic, išleido prane
šimą prašydamas žmones ne
užmiršti karo žuvusius karei
vius. Generolas Logan savo 
pranešime prašė žmones gė ė- 
mis papuošti kapus arba kito
kiu budu apdailinti kapus 
draugų, mirusių už apsaugoji
mą jų šalies.

Nuo 1868 m. ir per kiek me
tų po tam diena buvo vadina
ma Kapų Papuošimo Diena ir 
tik 1870 m. Grand Army of 
the Republic nariai nutarė pa
mainyti vardą į Atminimo Die
ną, nes ’ tas vardas geriau pa
aiškino dienos tikslą. Bet daug 
žmonių vis vartojo pirmą var
dą, ir nors šiandien diena ofi- 
ciališkai paskelbta Atminimo 
Diena, bet pirmas vardas vis 
lieka.

Pietinėse valstijose — Alaba- 
ma, Arkansas, Florida , Geo- 
rgia, Louisiana, Mississippi, 
North Carolina ir South Caro- 
lina nemini gegužės 30 d. Ba
landžio 26 d. Georgia, Alaba- 
ma, Florida ir Mississippi lai
ko ceremonijas dėl konfedera
tų kareivių. North Carolina ir 
South Caroliita kare žuvusių 
oficialiai švenčia gegužės 10 d. 
kaip Kapų Puošimo Dieną. 
Gulf valstijose,/ kur gėlės žydi 
mėnesį anksčiau, diena apvaik
ščiojama balandžio paskutinėj 
savaitėj.

Kad nors kai kurios valsti
jos pietuose mini Atminimo 
Dieną, jos taipgi paskiria spe- 
cialę dieną atminčiai konfede
ratų kareivių. Kentucky šven
čia gegužės 10 d. ir Tennessee 
birželio 3 d.
Ragina pasamdymą negrų dšr 

bininkų apaugos pregrame 
Praneš’mas su parašu Sidney 

Hillman, Associate Director 
General of the Office of Pro 
duetion Management, buvo pa
justas visiems apsaugos kon

traktų savininkams, jog neku
ltiems užsiėmimams trūksta 
darbininkų ir jog daug gerų 
darbininkų nesamdomi dėl tau 
tinių priežasčių.

P-as Hilhnan nurodo, jog 
Office of Production Manage 
ment pageidauja, jog apsaugos 
kontraktoriai suvartotų visus 
vietinius darbininkus prieš nu
ramdymą darbininkų iš kitų 
vietų. Jis toliau sako, jog neg
rai darbininkai sulaikyti nuo 
prityrusių darbų ar visiškai pa
šalinti nuo apsaugos darbo, ir 
kad negrai negali naudotis ap
saugos lavinimo programa to
dėl, jog vėliau jięips sunku ras
ti darbų.

Kiekvienas šios šalies darbi
ninkas yra reikalingas apsau
gos darbe. — FLIS.

Gaisras Padarė 
$100,000 Nuostolių

METAMORA, III. — Dėl ne
žinomų priežasčių kilos gaisras 
sunaikino Metamora miestelio 
biznio centrą, padarydamas apie 
$100,000 nuostolių. Kėli biznio 
namai visai sudegė,1 o šeši bu
vo gerokai 'apgadinti.

i1"" ..............................

Diena Iš Dienos
Bruno Gramontas 
Tarnauja Karo 
Aviacijoje

Buvo Pašauktas Į Maxwell, 
Alabama

Gegužio 3-čią d. Bruno Gra
montas apleido savo tėvus He- 
ien ir Kazimiera Gramontus, 
4535 So. Rockwell St., nes Dė
dė Šamas pašaukė jį į tarnybą. 
Jis dabar randasi Maxwell, Ala
bama, Aerodrome, bet jau yra 
paskirtas į Camp Forest, Tenn. 
Aerodromą, kur neužilgo užims 
savo reguliarį tarnybos postą.

Bruno yra vienintelis sūnus 
drg. Gramontų, todėl jie yra 
labai susijaudinę jo netekę.

— Steponas.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE” 

j

lamas Maženis 
Jau Pasveiko

Tarnas Maženis, vienas iš 
populiarių biznierių Brighton 
Parke jau pasveiko. Jis užlaiko 
T. & T. Taverną, 3857 South 
Kedzie Avė.

Tūlas laikas atgal jis nelai
mingame atsitikime buvo susi- 
aužęs ranką. Dabar jau laisvai 
ir vikriai patarnauja savo kos- 
tumeriams.

— Steponas.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms

(CHICAGOJE)
Edvvard W. Jannusch, 23, su 

Lillie A. Jaųues, 22
John J. Reed, 23, su Mathil- 

da Wirkus, 24
Anthony Kishonas, 21, su Ge- 

nevieve Gancarz, 21
Walter Mack, 23, su Gene- 

vieve Gurskas, .20
John R. Žukauskas, 31, su 

Helen Terebaza, 26, abu iš Ci
cero

AKIU SPECIALISTAI LIETUVIAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

Mano 20 metą praktikavimas 
jūsų garantavimas

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Remkite tuos, kurie 
garsinasi

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 v parodančia mažiausias 
klaidas. Spęcialė 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

MADOS

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

Su POVILU ŠALTIMIERU
acEzmmEEZsoKmsaKSUDEnnamsaaBsmcBmBraaKnMBB

Laidotuvių Direktoriai

PAVASARINES SUKNELĖS
No. 4699-^-Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18 ir 20.
No. 4744—Sukirptos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 ir 48.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
lumerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali- 
v pasiųsti pinigus arba paš 
o ženkleliais kartu su užsaky- 
iiu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
xn. Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago. I1L 

čia įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No..............

Mieros ...................... per krutinę

(Vardas ir pavardė)
........ r............................. ....................

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

GLASSES

AKINIAI
Teisingai <Prirenkame 

Akinius
Patarnauja prityręs lietuvis dak- 
taras-optometristas. Akių egza

minavimas dykai.
AKINIŲ KAINOS:

FULL VIEW QE
STYLE ..........................

Bifocals—Biskį Daugiau.
PAPRASTI AKINIAI g g

Dykai Didelis Katalogas
JEWELRY • ELEKTRIKINIAI 

ŠALDYTUVAI • NAMAMS 
BALDAI

Jos. F. Budrik’
FURNITUJRE HOUSE 

3409 S. Halsted St.
Del sąžiningo radio .pataisymo 

pašaukite
YARDS 3088

Atsiminkite — Krautuvė Su 
Mėlynu Frontu.

Budriko Radio Programos: 
WCFL—1000 k. — Sekmadie 
niais 6 vai. vak. — WHFC— 
1450 k. — Ketvirtadieniais 7 vai. 
vak.;—WAAF—950 k. — Sekma

dieniais 4:30 vai. vak.

Clarence Rumzo, 30, su Irene 
Witkowski, 30

Albert Laudont, 24, su Har- 
riet Geisler, 20

Bruno James Matejunas, 22, 
su Margaret McArthur, 19

Bruno Mažeika, 24, su Mar- 
tha Vitkauskas, 20

William R. Young, 31, su Ali
na Wenskus, 25

Gauna
Perskiras

Mary Budrik nuo Albert V.
Budrik

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. VIRglnia 0036 
Rezidenciios 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. vakari 
Nedėlioj pagal sutartį.

Dr. F. Pulsuoki LeVan
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos.

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

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 j
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
"K*Oerai lietuviams žinomas per 39 
metus kaipo patyręs gydytojas chi-
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Tel. YARDS 3140
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 4 

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

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

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

Dr. Charles Sega]
OFISAS

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

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

ADVOKATAI
DR. C. Z. VEZEL’TS 

DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47 Street 
Telefonas YARDS 2246 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj .pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRTCK’AS 

GYDYTOJAS m CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

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

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Tel. HYDE PARK 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir Vaikų Ligų Gydytoja 
Dabar priiminės ligonius namuose 

6733 S. Crandon Avė.
Vizitai sulig sutarties 

(išskiriant trečiadienius ir iešta.)

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
TeL CALumet 6877

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

Room 2014 Tel. STAte 757T
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto.

3149 SO. HALSTED STREET
TeL VICUry
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NAUJOJI NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
BUS VALDOMA DEMOKRATIŠKAI -

■ ■ ■...............

“Ir Toj Lietuvoj Nebus Vietos Politiniam 
Chuliganizmui”

Pulkininkas Kazys Grinius, 
kuris vakar apleido Chicago, 
aplankęs Lietuvių Tautiškas 
Kapines, ir kitas lietuvių įstai
gas, antradienio vakare daly
vavo pasitarime su veikėjais, 
Dariaus-Girėno Salėje, 4416 S. 
Western avenue.

Susirinkusiems jisai pareiš
kė įsitikinimą, kad Lietuva 
greitai vėl bus nepriklausoma, 
ir kad ji bus valdoma demo
kratiškai. Toj demokratinėj 
Lietuvoj, jis pabrėžė, “nebus” 
politinio chuliganizmo.”

Dalyvavo 100 Žmonių.
Pasitarime dalyvavo apie 

100 žmonių), priklausančių 
prie Demokratijos ir Lietuvos 
Nepriklausomybės Sąjungos, 
kuri jį sušaukė.

Pirmininkavo Sąjungos pir
mininkas Dr. IP. Grigaitis. Jis 
įžanginėj kalboj išaiškino Są
jungos nusistatymą ir tikslus. 
Ji darbuojasi demokratijai 
šiame krašte, ir Lietuvos Nc-

priklausomybės atstatymui de
mokratiniais pagrindais, netu
rint nieko bendro su senuoju 
režimu. x

Pulk. Grinius kalbėjo trum
pai, nes teko y pasikalbėjimą 
pertraukti pYezidento Roose- 
velto kalbai, kurią susirinkę 
išklausė per radio.

Pabėgėliai Vokietijoje.
Po kalbos, pasikalbėjimo 

dalyviai statė klausimus pulk. 
Griniui. Painformuodamas su
sirinkusius apie pabėgėlių bū
klę, jisai pareiškė, kad Vokie
tijoje jų yra gana daug. Ten 
veikia Sąjunga, kuri parūpina 
uždarbį ir rūbų tokiems pabė
gėliams, kurie neturi pragyve
nimo šaltinio ir nieko nega
lėjo iš Lietuvos išsivežti. Jiems 
taipgi padėjo įvairios organi
zacijos, kaip Švedijos, Šveica
rijos ir-Amerikos 
Kryžius.

Pabėgėlių būklė 
negali būti gera

Raudonas

pasiųsti, bet kaip jau ameri
kiečiai žino, paštas jokių siun
tinių Vokietijai, Rusijai, taip
gi visiems okupuotiems kraš
tams nepriima.

Dariaus-Girėno $50 Auka.
Pasikalbėjime daug entuzia

zmo sukėlė Dariaus-Girėno 
Posto komandantas, A. Kaspa
ras, kuris karštai pasveikino 
dalyvius, pareiškė didel pri
tarimą Demokratijos ir Lietu
vos Nepriklausomybės Sąjun
gai, ir jos iždui nuo Posto į- 
teikė $50 auką.

Daug Naujų Narių,
Vakar praėjo labai geram 

upe, pulk. Grinius paliko vi
siems gero įspūdžio. Nestebė
tina, 
gus, 
visa 
seka

Ne Visi Turi Mašinas Šie Lietuviai
Į Parkus Išvažiuoti

* ihi 11 n

PASIMIRĖ

ONA LINK 
Po pirmu vyru Mockienė
Mirė gegužės 26 d., 1941 

m., 12 vai. nakties, sulaukus 
pusės amžiaus, 51 metų.

Po tėvais Radzevičiūtė. Iš 
Lietuvos paėjo: kaimo Prista- 
vančių, Punsko parapijos, Si> 
valkų gub. * ■ 1

Paliko nubudime vyrą F. 
Link; sūnų Viktorą Amerikoje, 
vieną seserį; Lietuvoje brolį 
ir seserį.

Šioje šalyj išgyveno 27 me
tus. Pašarvota ūkės namuose, 
Custer, Mich., R. 1.

Laidotuvės atsibus gegužės 
29 d. 10 vai, ryto iš šv. Ma
rijos bažnyčios į kapus River- 
side, Custer, Mich.

Giminės ir pažįstami kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse.
Vyras F. Link, sūnūs Viktoras

Vokietijoje 
ir prie ge

riausių aplinkybių, kadangi 
visi Vokietijos žmones gyvena 
pusbadžiai. Trūksta visokio 
maisto, tik duonos yra daug. 
Viskas parduodama po vald
žios kontrole. Be kortelių ne
galima gauti nei mažiausio
daikto.

kad pasitarimus užbai- 
prie Sąjungos prisirašė 

eilė naujų narių, žemiau 
jų sąrašas:

Z. Shimbel
Staponas Dombro
A. Kondrat
Kazys J. Mačiukas
Elizabelh Dombro
Josephine Miller-
E. Millerienc
Kašte Mankienė
Helen V. Ambrose
Pauline Buozis
E. Kučinskas
S. Ladiga
Ona Willis
Akvilė Ančiutė
Kazys Liutkus
Antanas Vilis
Vincent Pačkauskas
Faul čereška
J. Jasulevičius
John Bachunas

Tad rengs šokių ir pasilinks
minimo vakarėlius ir per va
sarą Jonistų salėje.
Praeitą šeštadienio vakarą 

publiką pareiškė norą, kad šeš
tadienio vakarais ir per vasa
rą butų laikomi šokiai ir pasi
linksminimai. Jie sako, nors 
oras ir sušilo, bet ne visi turi 
automobilius išvykti į parkus, 
tad mes ir pageidaujame, kad 
ir geg. 31 d. Jonistų salėje, 
814 W. 33rd St., butų suruošti 
šokiai.

Laukia 'tolimų svečių
Sekantį šeštadienio vakarą 

pasilinksminimas bus paįvai
rintas tautiškais ir akrobatiš- 
kais šokiais, bus geras orkest
ras ir skanių užkandžių, tad 
visiems bus smagu laikas pra
leisti gražioje ir malonioje su
eigoje. Daug kas jau ketino 
atvykti ir iš kitų miestų. Kad 
juos tinkamai sutikti, tai ir 
musų Šv. Jono parapijonai, Jo
nistų Ordenas ir šokių mokyk
lėles jaunimas, visi ruošiasi su
daryti įvairumo, kad visiems 
butų smagu.

Šiai įstaigai geg. 31 d. sukaks 
metai laikV^- tad ir Šis pasi
linksminimo suėjimas yra au
kaujamas metų sukakčiai, šir
dingai visus užprašo rengimo 
komisija. —Jonas.

Kviečiami Dirbti 
Kapinių Piknike

RytoPrašomi Susirinkti 9 Vai.
Darbininkai, kurie dirbs Tau

tiškų Kapinių piknike, gegužės 
dieną, Birutės darže:30

J. Stumbris 
M. Staninas
K. Steponavičia 
Banelis
J. Dumčius 
M. Valaitis 
G. Bay
Mrs. Tamošiūnas 
Mrs. Budris 
W. Viperiotas 
F. Bernotiene 
M. Ascilla
K. Matikonis 
J. Dočkus
A. Budaitienė 
E. Strazdas 
Mrs. Balchiunas 
Mr. Balchiunas 
P. Staponavičia 
C.

K.

C1 ASSIFIED ADS
SITUATION WANTED 

Ieško Darbo
IEŠKAU DARBO KAIPO kar- 

penteris ir kitokių darbų aplink 
namus. CICERO 7154.

HELP VVANTED—FEM.U.E 
 Darbininkių Reikia

REIKALINGA MERGINA dirbti 
už baro tavernoje. Nuo 25 iki 35 
metų. 3749 So. Halsted St. VIR- 
ginia 9019.

LAUNDRĖS, MARŠKINIŲ proso 
o.peruotojos. Patyrusios. Pastovus 
darbas.

MICHIGAN CLEANERS 
1339 West 63rd St. 

Mr. Platz.

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
darbui. Nėra skalbimo. 2 mokyklos 
vaikai. Savas kambarys. $10.00. 
Kreipkitės rytjnečiais. Paliudymai.

3308 Palmer. BELmont 7384.
MERGINA, MOTERIS bendram 

namų darbui. 2 vedę dirba, nėra 
vaikų. Privatus kambarys. $8 iki 
$10. DEArborn 0435.

MERGINA—MOTERIS bendram 
namų darbui. Maža šeima. Būti 
vietoj. HYDe Park 2060.

Vienam Berlyne pragyventi 
užtenka apie 180 markių per 
mėnesį. Uždirbti galima apie 
200 markių. Tokiu budu žmo
gui su šeimyna yra labai sun
ku išsiversti.

Svečias buvo paklaustas ar 
galima pabėgėliams daiktų

i i

Atidengimai 
Paminklo

JONAS 
UŽKURAITIS

Aplankė Paminklą.
Vakar po pietų pulk. Gri

nius taipgi aplanke Dariaus- 
Girėno paminklą ir buvo pa
kviestas pietums Dr. M. T. 
Dundulio rezidencijoje, 8939 
South Claremont avenue.

Jis išvyko į New Yorką 5i£Q 
vai.' vakare- iš Chlbago 
stoties.

Šį Sekmadienį 
Vyry Choro 
Išvažiavimas

Union
—jRs.

Teisybiečiai! Ar Jau 
Visi Prisirengėte 
Piknikui?

Lėkis
Dagis 
Ascilla 
Zapustas 
Katela

V. Jašmontas
J. Keturakis
J. Gurgžda
W. Urban
J. Glebauskas
J. Katilius
G. Mittskus
J. Gura

bu-
*>4

Teisybes Mylėtojų Draugy
stės Piknikas įvyksta sekantį 
sekmadienį, (1 birželio 1-mą d., 
Liberty. Groye Darže.

Darbininkąį ir kiti norinti 
važiuoti troktv .būtinai susirip- 
kite ties- 3133 So. Halsted St., 
10:00 vai. ryto. Trokas sustos 
10:25 'ties 2417 W. 43rd St.> 
o iš čia tiesiai važiuos į Liberty 
Gro’ve.

Tadgi, pasimatysime visi se
kantį sekmadienį, musų didžiu
liame piknike. '

— Steponas Narkis, koh

Visi darbininkai prašomi
Birutės darže kaip 9 valandąti 

ryto.
Už pikniko rengimo komisi

ją, X. Shaikus.

GIMIMAI
CHICAGOJE

ARMALIS, 
6033 South 
gimė gegužes 
ir Mary.

Kenneth Avenue, 
15, tėvai: Charles

ZEVATKAUSKY, Adrienne, 
9034 Houston Avenue, gimė ge
gužes 16, tėvai: John ir Mary.

nu ........... M III

11 PI A Gėlės Mylintiems 9 E i H n A Vestuvėms, Ban- | įj | i 11M kietams, Laidotu- B B vėms, Papuoši- B 
GĖLININKAS mams Į 
4180 Archer Avenue i

Phone I.AFAPETTE 5800

L U V L i 111V Visas Pasaulio
Dalis 

KVIETKlNlNKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 4, 1941, ir tapo palaido
tas kovo 7 d., Lietuvių Tau
tiškose kapinėse.

Velionis buvo kilęs iš Ža
garės parapijos. /

Giegužės 30-tą d.
(KAPŲ PUOŠIMO DIENOJE) 
lįvyks atidengimas paminklo 
musų brangaus vyro ir tėve
lio atminčiai. Ceremo n i j o s 
įvyks apie 1:30 vai. popiet. 
Dalyvaus kalbėtojas—

V. B. AMBROSE.
Kviečiame visus gimines, 

draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose apeigose.

Nuliūdę lieka:
Moteris Ona,
Sūnūs Bronislovas,

Dukterys:
Ona, Žentas Fred ir 
Marijona.

1329 N. Dearborn St.

Jie nemėgsta spygliuotų 
nori laisves

tvoru

Šį sekmadienį, birželio-June 
1 d., Chicagos Lietuvių Vyrų 
Choras turės savo pirmą išva
žiavimą į Jefferson miškus. Tai 
bus smagus ir linksmas pasi- 
žmonėjimas gražiuose žieminės 
Chicago dalies miškuose.

Prieš kelioliką metų, kuo
met lietuviai dar neturėjo tiek 
automobilių, tai Jefferson miš
kuose sekmadieniais vien lik ir 
girdėjosi lietuvių kalba ir dai
nos.

R. Tamošiūnui 
Atidengs Paminklą

JACKSON
KEDZIE

X PAMINKLO ATIDENGIMAS

VINCENTAS PUKŠTIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 1-mą dieną, 1939 m., ir 
tapo palaidotas Lietuvių Tautiš
kuose Kapinėse vasario 6-tą d. 
1939 m.

Velionis paėjiu iš Lietuvos, 
Mažeikių apskr., Laižuvos par., 
Pakliavupės kaimo.

Gegužės 30-tą, 1941, apie 12:30 
vai. po pietų, tuoj po ceremoni
jų “Kapų Puošimo Dienos”, Lie
tuvių Tautiškose kapinėse įvyks 
paminklo atidengimas mano my
limo vyro ir mano brangaus tė
velio.

Paminklo atidengimi ceremo
nijose dalyvaus kalbėtojai, Lietu
vos benas ir Lietuvių Kanklių 
Mišrus Choras po 
Kenstayičiaus.

Taigi kviečiu visas 
pažįstamus dalyvauti 
eigose.

Nuliūdę,

vadovyste
gimines ir 
šiose ap-

MOTERIS ANTANINA IR SŪNŪS VINCENTAS PUKŠČIAI 
Savininkė Aubum Fancy Goods Store 

3108 South Halsted Street

Atsižadėjo laisvų miškų
Šį sekmadienį Chicagos lietu

viai ir vėl prisimins tuos gerus 
laikus, kuomet, ypač pažangių
jų tarpe, viešpatavo vienybė ir 
sutikimas. Bet tolyn lietuviai 
pamėgo spygliuotomis tvoro
mis aptvertus daržus ir atsiža
dėjo gražių laisvų miškų. Vyrų 
choras myli laisvę, ir šį sekma
dienį jo dainos skambės šiuo
se laisvuose be užtvarų miš
kuose. i

Taigi, šį sekmadienį, kas no
rite gražiai ir linksmai praleis
ti laiką, visi važiuokite į vyrų 
choro pikniką.
Los basebatl merginos ir vyrai 

šalę dainų, muzikos, šokių, 
valgių ir gėrimų dar bus ir 
baseball lošimas. Loš vyrų 
choro kamanda sti “Pirmyn” 
choko merginomis. Kurie pra
loš, tai ne tik turės “Landyti*’, 
bet ir dainuoti.

Iš Chicago geriausia važiuoti 
Milwaukee avė. iki Central avę, 
Central avė. į žiemius iki Wišx 
ko, o ten tuoj pasukus pamiš
kiu į rytus ir bus vyrų choro 
išvažiavimas.

Taigi, iki pasimatymo Jeffer- 
soh oriškuose.

Btivo Auto. Užmuštas 
19^9 ftietais

Rytoj, Kapų Puošimo Dieną, 
bus atidengtas paminklas Rai
mondui TambšiunUi, kuris žu
vo 1929 fnfetais, rugsėjo 3 d. 
Automobilio . ratai pakirto jo 
visai jauhUtę'gyvybę — jis bu
vo vos 3% metų amžiaus.

Jo motina Petronėlė it bro
lis Petras, negali užmiršti to 
skaudaus įvykio. Padėjo pamin
klėlį ant Raimondo kapo, ir ry
toj gimiiiės ‘ ir draugai susi
rinks jį ati.dčhgtL .

“Ten už miesto, ant kalnelio 
supiltas kapelis

Tenai miega dar jaunutis, 
mažytis bernelis.

Ten nuėjus, motinėle, tu kas 
ryt raudoji,

Kaip raiboji gegutėlė kad 
graudžiai kukuoja.

Bet neverk' brangi, sutielio, 
jis taV^s neb’gifdi,

Nės šalta, juoda žemė, pri
slėgė ,jo širdį,'

Barbora Gutskiens.
; (ski.)

B ir

Mike Biago jau 
Sugrįžo Iš Ligoninės

BRIGHTON PARK. V *
Vau rašęs, jog MiH£ Biago, Ca
lifornia Inn savininkas, 4358 8. 
Califofnia Avė., randasi Wat 
Vetefans ligoninėje.

Dabar jau galima pranešti, 
kad drg. M; Biago gfįžo na
mo. Dfer nevisai pasveikęs, bet 
jaučiasi neblogai.

Steponas.

MOTORS
Decoration Dienos

IŠPARDAVIMAS

Dodge 4 d. sėd. $527’39
Dailus, juod., radio ir šildytuvas 

’39 Ford de 1. 4 d. sėd. $467 
Dailus, maroon, sėdynių antklodės 
’39 Buick 4 d. sėd. $527 
Dailus, juod., rgd., šild., laikrodis 
’38 Dodge Sedan

Dailus, met. mėlyn., 
<■ šild., s^otlite

’38 Ghev. 4 d. sėd.
Master de 1.: rad., šild., :
’38 Ford 4 d. sėd.
Dailus mėlyn. finish: labai švaruš

$377
radio

$367
lab. švarus

$317

250 KITŲ BARGENŲ
Visų Išdirbysčių ir Modelių 

Šie Karai Buvo Pilnai Pertaisyti 
Fabrikuose Išmokytų Vyrų.

Dodge—Plymouth Dijieris

3210 JACKSON
taipgi

2664 MADISON
ir

5015 MADISON

PARENGIMAI
ar i ______

I LIETUVIŲ TAUTINĖ KATALI
KŲ ĖAŽJSTYčIA. Gegužės 29, 7 vai. 
vakare įvyks šokių ir pasilinksmi
nimo vakaras Milda svetainėje, 2-e 
aukšte, 3140 So. HaĮsted St. Vi
siems bus smagu šokt ptiė geros 
orkestros. širdingai visus Užprašo 
atsilankyti,

REAL ESTATE FOR SALE 
Nam^-že^^

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.

MOTERYS DIRBTI SAUSAGE 
Casing įmonėje. Patyrusioms pir
menybė. Kreipkitės. 1335 West 47th 
Street.

HELP VVANTED-MALE-FĖMALE 
jDarbininkų-Darbininkių Reikia

100 VAIKINŲ IR MERGINŲ
Baigusių High 'School. Patyrimas 

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

TRIANGLE AGENCY 
25 E. Jackson Blvd.

13 aukštas, Kimball Bldg.

NAMŲ BARGENAI
Turitne 97 hamus visokio didumo 

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

6921 So. Western Avenue 
REPublic 3713. Vak Prospect 1111.

PATYRUSI VIRĖJA, veiterkos, 
indų plovėjos-jai. Pastovus darbas. 
Gera mokestis.

HESPERIA RESTAURANT
, 545 Rush St.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

ŠIOS DIENOS BARGENAI
2 aukštų muro namas, štoras ir 

3 flatai po 4 kambarius, štymu šil
domas, prie 69-tos ir Halsted; neša 
gerą rendą; tinkamas ta vernui. 
Kaina tik $9500. Pusė cash.

Taipgi turime pardavimui viso
kios rųšies namų.

NARTEN REALTY CO.
Klauskite Mickeviče, 
6829 So. Halsted St., 

ABErdeen 2231.

PARDAVIMUI gražus katedžius 
ant Archer Avė. 7 kambariai, ce
mentinis beismentas, karštu vande
niu apšildomas, naujas boileris, stik
liniai uždaryti porčiai, naujas 2 
karų garažas. Tik už $3600.00. 
Kreipkitės pas savininką, 3257 Ar
cher Avė., tel. Lafayette 1705.

CICERO BARGENAS
Pigiai parduoda 5 ir 6 kambarių 

muro namą. Pirmas aukštas apšil
domas. Lotas 50x125. Randasi 1426 
So. 49th Ct., Cicero, III. Namas ge
ram stovy. Kas norite įsigyti už 
mažą kainą, atsišaukite.

J. VILIMAS CO., 
6753 So. Rockwell, 

Hemlock 2323.

REIKALINGI VYRAI 
Švariai atrodą, agresyvus ir darbš
tus vyrai, amžiaus 25 iki 50 metų, 
turi progą uždirbti nuo $35 iki $50 
.per savaitę savame nedideliame biz
ny ir neįvestuodami nieko, ši na- 
cionaliai žinoma firma teikia ne
paprastą progą vyrams turintiems 
anksčiau minėtas kvalifikacijas. At
silankykite bet kurią dieną 9 iki 4 
vai. popiet ir gaukite pilnas infor
macijas. Klauskite:

‘MR. RAYMOND
203 N. Wabash Avė., Room 618 

Corner Lake

PARSIDUODA APT. BUILDIN- 
GAS, 3 storai ir 10 flatų — už 
mažiau negu morgičių kaina. Ren- 
dos $500 į mėnesį.

Dėl informacijų kreipkitės. 
Metropolitan State Bank 
2201 West Cermak Road 

Miss Lucas. - *

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

REIKALINGAS DARBININKAS 
ant farmos. Gera mokestis ir už
laikymas. Darbas ant visados. At
sišaukite. Adam Balukevicz, Cus- 
ter, Mich., R. 1.

DARBININKAS MAŽAI FAR- 
MAI (Brookshaven). Northbrook, 
III. Phone 116J.

REIKALINGAS JAUNUOLIS apie 
17 metų dirbti canvas šapoj, kaip 
mokinys. 1708 So. Halsted St.

REIKALINGAS PATYRĘS au
tomobilių mekanikas. Taisymui bo- 
dy ir fenderių. Geras užmokestis. 
Nuolatinis darbas. Atsišaukite tuo- 
jaus. 4318 So. Western Avė.

JAUNUOLIS REIKA LI N G A S, 
švariai atrodąs, amžiaus 17-23, de- 
livery trokui. $20 savaitei. Atsilan
kykite 7 vai. ryto adresu 329 West 
18th St. Klauskite Mr. Wilkin, ar
ba 3949 Schubert St., klauskite Mr, 
Ebert. '•

FURN1TURE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir^ Įtaisai
PARSIDUODA ARBA renduoja- 

si naujos mados tavern fikčeriai 
su vjsu įrengimu — Priežastis: tu
riu kitą biznį. 1720 So. Union Avė. 
CANAL 1256.
■44 Į įi.n

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

* *

GROSERIŲ KRAUTUVĖ parda
vimui. Nebrangiai. 3001 So. Erner- 
ald Avė.

PARDUOSIU GROSERNĘ su fik- 
čėriais labai pigiai iš priežasties 
mirties, šaukite CRAwford 4938.

BARBERNĘ PARDUOSIU pigiai 
arba mainysiu ant automobilio. 
Biznis ^geroj vietoj. 3934 South 
California Avė., Chicago, 111.

SUSIRINKIMAI
LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠAL

POS RLIUBO prieš-plismetinis su
sirinkimas vyks birželio 1 d. Holly- 
wood svet., 2417 W. 43rd St., 12 
vai. dienos. Malonėkite atsilankyti, 
nes yra daug svarbių tarimų.

Helėn Chapas, Rast.
DR-STĖ TAUTIŠKA GARSUS 

VARDAS LIET. IR LIETUVAIČIŲ 
susirinkiihas įvyks birželio 1 d., 2 
vai. popiet, A. F. Czesnos svet., 
4501 So. Paulina St. Visi draugai 
ir draugės meldžiami būti, nes yra

., Parapijos Komitetas, daug svarbių reikalų apsvarstyti.
Klebonas Maskoliūnas. —J. Yuškėnas, Rast

PARSIDUODA 6 KAMBARIŲ 
namas, 4 miegami kambariai, vir
tuvė ir frontinė. 2 porčiai su lan
gais. Furnisu apšildymas. 2 karų 
garažai Lotas 31 pėdų pločio.
4011 So. Campbell Avė., Brighton 
Parke.

PARDUOSIU ARBA MAINYSIU 
ant gyvenimui namo savo 3 flatų 
ir štorą su taverno įrengimais.

WM. SLAVINSKIS 
4129 So. Sacramento Avė.

II .. ...... .. I 111 I „

FARMS FOR SALE 
_______ Ūkiai Pardavimui______

PARDAVIMUI FARMA, 92 ak
rai, gera žemė, labai geri pastatai 
ir tvoros. Upelis per farmą. Su 
pabūklais ar Up pabūklų. Kaina 
$5000. Rašykite savininkui. Harry 
Brandan, R. F. D. 4, Allegan, Mich.

FINANCE AND LOANS 
Finatisaiir Paskolos

PERKU MORGIČIUS, skolinu pi
nigus ant pirmo morgičio. Be ko- 
mišeno. 1 lubos, 3356 So. Emerald 
Avenue.

*

SOIL—FOR SALE 
J uodžemis—Pardavimtii

JUODŽEMIS MAIŠYTAS SU HU- 
MUS ir Peat Moss, įtręštas, parduo
damas bušeliais ir vežimais. 5 bu
šeliai už $1.00, 10 bušelių už $1.50. 

Pristatom visur. 
CHARLES GAVCtlS, 

South West Highway and 
Harlem Ave*f Worth, III. 
Tel. WENTWORTH 7942 

arba WORTH 193.

JUODŽEMIS MAIŠYTAS 
HtlMUS—1 bušelis ________
5 bušeliai už
10 bušelių už •• • ■ ■■■■■■ <w
Perkraustymas pigiai—Anglis 
šiai iš rtiainų.

STANLEY GAVCUS
110 So. Ridgeland Avė., Wofth,IU.

TeL OAK Lawn 1934-1

SU 
. 25c 
$1.00 
$1.50

WHOLESALE FURNITliRE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

ALIŠAUSKAS, ŠVNtJS» 
6343 So. Western Avė., 

Chicago. TU. Tel. RfcPubUe A0K1
. - _ - - n-’ i r ~;

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

—
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VISA CHICAGO KLAUSĖSI PREZIDENTO 
F. D. ROOSEVELTO KALBOS

Teatrai, gatves buvo apytušti; kalba paliko gilų ispudį

Niekad Chicagos istorijoje 
vieno žmogaus kalba nebuvo 
taip išjudinusi chicagiečių, kaip 
prezidento Roosevello kalba, 
pasakyta pereitą trečiadienį.

Vargiai buvo žmogus visam 
mieste, ir priemiesčiuose, kuris 
kalbos nesiklausė.

Chicagos Karo 
Aviacija Išvyko 
Manevrams

Teisėjas J. T. Zuris
Skiriamas į
Saugumo Teismą

Telefonai buvo "apm rę” /
Teatrai buvo apytušti. Gat

vėse judėjimas buvo nepapras
tai skystas. Telefonų bendrovė 
skelbia, kad kalbos metu tik 
labai retas žmogus kur telefo
ną naudojo.

Kiekvienam bute, ir beveik 
kiekvienoj krautuvėj buvo at
sukti radio aparatai. Kur tik 
nepasisukai, visur visų 
buvo prismeigtos prie 
garsiakalbių.

Pritaria kalbai

ausys 
radio

šiandien Grant Parke Praside- 
• da Įdomi Paroda.

Vakar į Sky Harbor, Tenn., 
manevrams išvyko Chicagon 
priskirtas 108-tas observacinis 
skvadronas. Jį sudaro apie 200 
karininkų ir kareivių.

Grant Parke šiandien prasi
deda labai įdomi paroda, ku
rios tikslas supažind nti visuo
menę su karo aviacijos veiki
mu ir rekrutuoti jaunus vyrus 
i karo lakūnus.

NAUJIENOS, Chicago, III.

Prezidentas Sako Istorinė Kalbą

Trafiko Teisme Bus Frank M. 
Padden.

|j MEMORIAL

I RYTOJ KAPŲ PUOŠIMO DIENOS IŠKILMES 
TAUTIŠKOSE KAPINĖSE

Dalyvauja Keli Chorai, Dariaus-Girėno 
Legionas, Kalbėtojai; Po Iškilmių 

Piknikas

d

jau

VAKAR CHICAGOJE
• Beskalbdama baltinius sa

vo buto skiepe dėl kaitros ir 
silpnos širdies mirė 42 metų 
chicagietė, Mrs. Ruth Prest. Gy
veno adresu 5833 Augusta bul
varas.

Prezidento pareiškimas kal
bos pabaigoje, kad jisai skel
bia “nepaprasto pavojaus pa
dėtį” Amerikoj kai kam kva
pą atėmė, bet vakar retas kas 
bandė ginčyti kalbos logiką ir 
reikalingumą laikytis nusista
tymo, kurį prezidentas išdėstė, 
būtent: užtikrinti ginklų pri
statymą Hitlerio priešams ir 
nelaukti kol jis pradės kelti ko
ją į Amerikos žemyną, bet su
tikti ir kovoti jį tokiam fron
te, kokį pati Amerika pasi
rinks.

Skraidys Bombonešiai.
Popiečiais nuo 3 iki d skrai- 

dys greitųjų lėktuvų skvadro- 
nai, o naktį bombonešiai. Nak
tį taipgi bus operuojami d’d. iti- 
liai prožektoriai lėktuvus gau
dyti tamsoje, ir prieš’ėktuvinės 
patrankos.

Dr. Vitkus ir Dr. 
Kinderis Chicagoj

Dalyvavo K. Strikolienės 
Laidotuvėse

su 
tie, 
su-

Visi reiškia lojalumą
Didžiuma pilnai suliko 

Roosevelto žodžiais, bet ir 
kurie nesutiko, vakar irgi
judo pareikšti administracijai 
savo lojalumą ir paramą kiek
vienam valdžios žingsniui A- 
merikos tvarką nuo Hitlerižmo 
pavojaus apsaugoti.

Paskelbė “Vienin
gumo Dieną”

Majoras Kelly, netrukus po 
Roosevelto kalbos, išleido | U 
proklamaciją paskirdamas bir
želio 6-tą "Vieningumo Diena”. 
Tą dieną įvyks didžiulis masi
nis mitingas Chicagos Stadione, 
kuriame kalbės keli garsus A- 
merikos žmonės.

Vakar “Naujienų” redakcijo
je lankėsi antrojo redaktoriaus 
geri Kasto Augusto, draugai, 
Dr. J. T. Vitkus iš Clevelando, 
ir Dr. Adomas Kinderis, iš New 
Amsterdam, N. Y.

Abu atvyko Chicagon daly
vauti laidotuvėse Kotrynos Stri- 
kolienės, chicagiečio Dr. M. T. 
S^rikolio motinos. Ji buvo taip
gi p-os J. T. Vitkienės motina 
ir giminaitė Dr. Kinderio.

Velionė buvo iškilmingai pa
laidota Lietuvių Tautiškose Ka
pinėse, antradienio popieti.

Jaunimas” Rengia 
Lietuvos Užgrobimo 
Sukakties Minėjimą

Majoras Kelly kviečia chica- 
giečius užmiršti visus skirtu
mus ir stoti vieningai preziden
tui Rooseveltui į pagalbą vy
kinti platų apsaugos programą, 
kurį jis užvakar vakare nurodė 
savo kalboje. *

C. 1.0. Laimėjo 
Fair Krautuvės 
Balsavimus

Gavo Teisę Darbininkus 
Atstovauti.

Darbo Taryba Chicagoje va- 
kar paskelbė, kad CIO laimėjo 
antradienio balsavimus, kurie 
įvyko Chicagos Fair departa- 
mentinėje krautuvėje.

1,167 darbininkai pasisakė už 
CIO Department Store Employ-

Birželio 8 d. Sunset Parke
Už kelių dienų ateis vienų 

metų sukaktis kai klastingasis 
rusas sulaužęs visus teisingumo 
dėsnius įsiveržė į Lietuvą ir ją 
barbariškon vergovėn įtraukė.

Chicagos lietuviai tas liūdnas 
ir skaudžias metines tinkamai 
atžymės sekmadienį, Birželio 8 
d., laikraščio “Jaunimas” ren
giamam išvažiavime, Sunset 
Parke. z

Įvykis bus atžymėtas spėria- 
le programa prie tradiciniai 
"Jaunimo” surengiamo lietuviš
ko laužo. Saulei besileidžiant bus 
sukurta didžiulė ugnis, kurios 
šviesoje bus patiekta programa 
susidedanti iš vėliavos pagerbi
mo, himnų sugiedojimo, lietu
viškų dainų, liaudies šokių ir 
momentui pritaikintų kalbų ku
rias pasakys Chicagos lietuvių 
visuomenės žymus veikėjai.

Unija tikisi netrukus sudary
ti kontraktą su Kresge kompa
nija, kuri Fair krautuvę valdo.

Suėmė Plėšiką Prie 
55th ir Union

Antradienį Dviejų 
Aldermanų 
Rinkimai

24 ir 37 Warduose.
Šį antradienį, birželio 3 d., 

dviejuose Chicagos warduose, 
įvyks dapildomi balsavimai iš
rinkti du aldermanus vakanci- 
joms užpildyti.

Galės balsuoti tiktai tų war- 
dų gyventojai.

W ...P o
NAIJJ1ENV-ACME TelHphoto

Nuotrauka padaryta antradienio vakarę Baltajam 
Name, parodo Prezidentą RooseVeltą besakant savo is
torinę kalbą.

Išgelbėjo “Kaimo
Avinėli” Nuo
“Miesto Vilku”

"''■■'Į '

Gražus Oras
Šventėms

Teis. Zuris — Naujam Teisme.
Ateinantį pirmadienį teisėjas' 

John T. Zuris apleidžia trafiko 
teismą, ir eina klausyti bylų 
Saugumo (Safety) teisme.

Jo vieta trafiko teisme už
ims teisėjas Frank M. Padden.

Oscar Caplan, dabartinis sau
gumo teismo teisėjas, perkelia
mas į South Chicago ir Grand 
Crossing teismus.

mų”.)

mo-

Rytoj vėl tūkstančiai Chica
gos ir kitų Illinois miestų lie
tuvių suvažiuos į Lietuvių Tau
tiškas Kapines, atiduoti pagar
bą lietuviams, kurie ten 
yra radę amžiną poilsį.

Visi Puošė Kapus.
Jau pereitą, sekmadienį 

tinos, tėvai, seserys, broliai ir 
kiti giminės puošė gėlėmis, tai
sė kapus savo artimųjų, prisi- 
ruošdami juos Memorial Dienai, 
kuri yra pašvęsta šį pasauli ap
leidusius atminti.

skel-

AngelaiKeturi "Dėdės” — 
'Sargai”.

Michiganielis Gordon Lohr 
dideliam mieste, tokiam, pa
vyzdžiui, kaip Chicagoj, dar ne
buvo buvęs, todėl jis nežinojo 
pavojų,, kurie tyko visuose pa
kampiuose.

Du “Draugai”.
Pavyzdžiui, jis nei nepagal

vojo, kad du draugiški vyrai, 
kurie prisistatė prie jo užvakar 
vakare, turėjo kokias nors ne
doras

Jie 
tais”.

Chicagos oro pranašas 
bia, kad šiandien ir rytoj oras 
mieste ir apylinkėse bus gra
žus.

Vakar Chicagos priemiesčiuo
se lijo, bet pačiam mieste 
taus nebuvo nei ženklo.

Teisėjo J. T. Zurio 
Dešimts Prisakymų 
Šventėms

lie

užmačias, 
pakvietė jį

buvo prie

"palošti cen-

Wabash ir
Vadžiojo tie-

Tai 
Roosevelt gatvių, 
du nauji draugai “kaimo avinė
lį” Lohr’ą po miestą, ir metė 
centus, ir tuštino jo kišenius. 
Lohr lošė toliau, tikėdamas 
pralaimėtus pinigus atgauti, nes 
ir abu draugai reiškė didelį ap
gailestavimą jo blogu laimikiu.

Abu Už Grotų.
Bet tie "miesto vi kai” Rob- 

ert Miller ir Jack Hurley nieko 
nepešė nuo Lohr’o, kaip jie pa
tyrė jau po laiko.

Mat, besivedžiodami Lohr’ą 
Chicagos gatvėmis, jie nei ne
pastebėjo, kad paskui seka ke
turi mėlynšvarkiai "dėdės”.

Kai "dėdėms” galiau nusibo
do vaikščioti, jie Miller’Į ir 

Į Hurley nutempė nuovadon ir 
uždarė už grotų, be to, priver
tė abu Lohr’ui gražinti visus jo 
pinigus.

Netoli 55-tos ir Union gat-1 
vių, policija pašovė ir suėmė 
20 metų jaunuolį, kuris prie tos 
kryžkelėą bandė apiplėšti moto
ristą, sustojusį trafiko šviesai.

Jis yra Edward Holloway, tu
rintis policijos rekordą Los An
geles ir Philadelphijoje.

Policistams pradėjus jį vy
tis, Holloway bandė pabėgti ie- 
lomis, bet buvo pašautas vieno 
policisto kulkos, ir pasidavė.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi "NAUJIENOSE

Mirė Besėdėdama 
Verandoje -”. ; '

ROSELAND, — Verandoje 
sėdėjo ir ilsėjosi 48 metų Mrs. 
Margaret Kotynaš, 10642 Ed- 
brooke avenue. Ją staigiai iš
tiko kraujo paplūdimas smeir 
genyse ir mirė nespėjusi gau 
ti pagalbos.

Neskubėkite, Negerkit, Bukit 
Atsargus, Mandagus Kitiems 
Motoristams, ir Pėkštiesiems

Kapų Puošimo šventė papra
stai yra ir Naujų Kapų Diena, 
nes automobiliams per tą šven
tę, ypač jėi ji išpuola savait
galyje, tai tikra “šienapiutė”.

Trafiko teisėjas John T. Zu
ris, kuris su šiuo mėnesiu už
baigia tarnybą tame teisme, 
išleido chicagiečiams 10 prisa
kymų. Jei visi juos pildytų, 
tai automobilių nelaimių beveik 
hebutų.

štai jie:
1. Jei ruošiatės į kelionę, 

pasiskirkite jai atlikti užtekti
nai laiko.

2. Jeigu žadate gerti, nevai
ruokite automobilio.

Stabdžiai Turi Būti 
Geram Stovyj

3. Pasirūpinkite, kad auto
mobilis, ypač stabdžiai butų ge
ram stovyj.

4. Atydžiai sekite visus tra
fiko nurodymus ir ženklus.

5. Neskubėkit, ypač naktį.
6. Bukite mandagus kitiems 

motoristams.

Dvi Nežinomos
Automobilių Aukos

Užmušė Ir Du Kitus žmones.
Prie Harrison ir Desplaines 

gatvių automobilis — pabėgė
lis užmušė nežinomą 60 metų 
vyrą. Jo kūnas apskričio ligo
ninėje.

Prie 67th ir Halsted nuo tro- 
ko nukrito ir buvo labai sun
kiai sužeistas nežinomas 13 me
tų berniukas. Jis guli St. Ber- 
nard ligoninėje.

Kitos Nelaimės.
Kitose nelaimėse žuvo šie 

žmonės:
7 metų Dorothy Konstantine, 
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STANLEY LITWINAS 
General Mgr.

CARR-MOODY LUMBER CO., 
.3039 So. Halsted St., 

Tel. Victory 1272
P-Os Litwinas nurodo, kad 

dabar yra laikas penpodeliuo- 
ti namus.

Dabar reikia apžiūrėti savo 
namą, padaryti reikiamas pa
taisas ir permodeliuoti kam
barius, kad jie būtų up-to- 
date.

Patikrinkite savo namą nuo 
atiko iki skiepo. Apsvarstyki
te, kokių pataisų reikia, ir 
pasimatykite su mumis—sako 
p. Litwinas.

Carr-Moody Co. daro
skaičiavimus nemokamai. Fi
nansuoja investmentūs į na
mus. Užlaiko lumberį. čia 
taipgi galite gauti Wall Board, 
Pla^er Board, piywood, Roof- 
ing‘ Frames, Flooring etc.

Nereikalaujama Įmokėti — 
3 metai išmokėjimui.

Reikale kreipkitės į Carr- 
Moody Lumber Co., 3039 So. 
Halsted St., Victory 1272.

ap-

N. Austįn avenue, ir 
metų Herman Fehlberg, 
Comelia avenue.

Atsargiai, Lenkiant!
7. Nelenkite automobilių į 

kalnus ar ant užsisukimų.
8. Jei lenkiate kitus automo

bilius, tai visuomet bukit tik
ri, kad tam turite užtektinai 
vietos.

9. Pagerbkite pėkščiųjų tei
ses, ir

10. Visuomet, kai sukatės ar 
stojate ypač ant vieškelio, duo
kite signalą kitiems automo
biliams.

Ne Tėvas, Bet 
Turi Mokėti

Tautiškos Kapinės kiekvie
nais metais tą dieną atlaiko 
įspūdingą programą, kurio iš
girsti suvažiuoja milžiniškos mi
nios lietuvių.

Šįmet programą pildys trys 
chorai, “Pirmyn”, Chicagos Lie
tuvių Vyrų Choras, ir Kanklės.

Veteranai Pagerbs Mirusius
Įspūdingas ceremonijas įni

rusiems pagerbti kaip papras
tai atliks Dariaus-Girėno Le
giono Posto No. 2'71 garbės sar
gyba, Drum and. Bugle Corps 
ir visas Posto uniformuotas 
skyrius, vadovaujant karo ve 
leranui komandantui A. Kaspa
rui.

Muzikos kurinius apeigų me
tu sugros Lietuva Benas, ve
damas A. Kenstavičiaus.

bai-Apskričio teismas vakar 
gė svarstyti įdomią divorso by
lą, kurioje 26 metų chicagietis 
Charles Emry tikrino, kad ji
sai nėra jo žmonos 3 metų sū
naus tėvas.

Daktarai padarė ir “tėvo”, ir 
sunąus kraujo analizą, ir nu
sprendė, kad Emry “tikrai” nė
ra kūdikio tėvas. Vienok teisė
jas Dunne priteisė 
žmonai Elsie Emry

jį mokėti 
alimoniją.

• Prie Skokie miestelio sa- 
nitario distrikto srutų perdir
bimo stoties tvenkiny prigėrė 
nežinomas apysenis vyras. Jis 
gali būti virš 50 metų amžiaus.

• Armija vakar Illinois val
stijoje, daugiausiai Chicagoje, 
paėmė metams tarnybos 530 vy
rų.

• Airporte prie 84-tos ir Ci
cero avenue susikūlė ir sudegė 
lėktuvas. Jo lakūnas išliko svei
kas.

Politiniai Atgarsiai
Dėl politinės situacijos, dau

gelis kapinių rėmėjų šįmet reiš
kia didelį nepasitenkinimą, kad 
programe dalyvauja “Lietuvos 
ir visų lietuvių priešų “-bolševi
kų kalbėtojai.

Kapinių direkcija paaiškino, 
kad ji programo iškilmėms ne! 
tvarko. Tam tikslui lotų savi
ninkai išrenka specialę komisi
ją.

šįmet aplinkybės taip susi
dėjo, kad organizuoti bolševikai 
lotų savininkų 
vedė du savo 
žangi lietuvių 
vieną atstovą,
kų. Tokiu budu, 
programo tvarką turėjo savo 
rankose.

Piknikas Birutės Darže

susiririkime pra- 
atstovus, o pa- 
srovė gavo tik 
būtent, X. šai- 

komunistai

Po apeigų kapinėse, netoli
mam Birutės Darže įvyks pik 
nikas, kurio visas pelnas yra 
skiriamas Lietuvių Tautiškoms 
Kapinėms pagražinti. Kapinių 
valdyba kviečia lietuvius tame 
piknike kuoskaitlingiausiai susi
rinkti.

• Nusiritęs laiptais alinėje, 
ties 2644 South Pulaski Road, 
mirtinai susižeidė 40 metų Hen
ry Priban. Jisai gyveno ad. 
2645 S. Pulaski.

Atidengs Daug Paminklų
Prieš Memorial Day apeigas, 

kapinėse bus pašventinti ir ati
dengti keli paminklai, kaip J. 
Užkuraičio, Vincento Pukščio, 
Boleslavo Sibulskio, Raymondo 
Tamošiūno, taipgi Leistrumų 
šeimynos.

Šeimynos kviečia publiką da
lyvauti ir šiose apeigose. Ka
pinių patvarkymu jos, rodos, 
įvyks 10-tą valandą ryto.

Atidengs Paminklą 
E. Leistrumienei

• Garsus poetas Carl Sand- 
burg birželio 6 d., kalbės ma
siniame mitinge, Chicagos Sta- 
dijone, kurį šaukia organizaci
jos remiančios Roosevello už
sienio politiką. Taipgi kalbės 
Wendell Willkie, buvęs rep. kan
didatas j prezidentus.

• Palmer House viešbutyje 
buvo atrastas negyvas Homer 
F. Sheets, .vienas viršininkų 
Victor Safe and Eųuipment 
Company dirbtuvės, North To- 
nawanda, New Yorke.

© Automobilyj prie 34-tos ir 
Outer Drive gimė kūdikis chL 
cagietei Mrs. Manuel Kation, 
4119 S. Kilis. Ji buvo vežama 
į ligoninę, bet garnys truputį 
pasiskubino vizitą padaryti. 
Gimdymą prižiūrėjo daktaras iš 
vieno pravažiuojančio automo
bilio. Pamatęs sujudimą, jisai 
sustojo pažiūrėti kame dalykas 
— ir buvo įkinkytas į darbą.

e štai vienas chicagietis, 
kuris nesiklausė prezidento Roo- 
sevelto kalbos. Namiškiams be
sėdint prie radio, jisai įsibro
vė į jų butą, adresu 5834 W. 
Grand, ir išsinešė saują pini
gų ir visokių daiktų. Tik kal
bai pasibaigus buto savininkas 
William Bunnell patyrė kas at
sitiko.

P-s J. Leistrumas kviečia gi
mines ir pažįstamus atsilanky
ti rytoj rytą Emilijos Leistru- 
mienės paminklo atidengime, 
Lietuvių Tautiškose Kapinėse.

(Sp.)

• Du šautuvais ginkluoti 
piktadariai apiplėšė penkias ga- 
solino stotis Southsidėj, vieną 
jų ties 6657 S. Cicero avenue.

Birž. 1 Suvalkiečių 
Draugijos Piknikas
Liepos Darže

Chicagos Lietuvių Suvalkie
čių Draugijos piknikas įvyks 
sekmadienį, birželio 1, Liepos 
darže, 92nd ir Keanc Avenue. 
Kviečiam visus draugus ir 
drauges atsilankyti į musų pik
niką. Paranku privažiuoti ir 
vieta graži. Įžanga dykai.

Kiekvienas atvažiavęs pralei
site linksmai ir smagiai laiką. 
Turėsime gerą ir smagią muzi
ką šokiams, skanių valg ų ir 
gėrimų, o draugijos choras dai
nelėmis publiką palinksmins.

Panelė Pipiraitė chorą gra
žių naujų dainų išmokinus. Na
rės, nariai, draugės ir draugai, 
pasimatysime piknike.

Mary Carter.

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

Mfi




