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ANGLIJOS DARBIEČIAI PRIEŠ TAIKĄ SU 
HITLERIO REŽIMO ATSTOVAIS

Berlyno centre ir Diuseldorfe padaryti 
dideli nuostoliai

$25,000,000 Gaisras J’ersey Citv Uoste. STATYBOJ DRAUDŽIA VARTOTI GELEŽĮ

LONDONAS, Anglija, birž. 3 
d. — Praeitą naktį aviacijom 
eskadrilės du kartus labai pa
sekmingai bombardavo Berlyną, 
Diuseldorfą, Duisburgą, Osten- 
dę, St. Nazaire ir kitas nacių 
koncentracijas, skelbia britų 
karo pranešimas.

Ypatingai smarkiai nukentė
jo Berlyno centras ir Diusel
dorfo fabrikai. Vien tiktai vie
nas britų orlaivis sukėlė pen
kis didelius gaisrus Berlyno 
centre. Britai išmetė didelį skai
čių gaisrus keliančių bombų. 
Orlaiviai vartojo naują sprog
stamą medžiagą, kuri yra la
bai stipri ir viena bomba su
naikina ištisą kvartalą.

Kita britų eskadrilė bombar
davo Kielio kanalą. Lakūnams 
pavyko užmesti stiprias britų 
bombas ant trijų nacių laivų, 
kurie tuo metu radosi kanale. 
Laivai paskandinti ir kuriam 
laikui užtvenktas visas kana
las. , , , ..

Po pralaimėtų kovių rytų Vi
duržemyje, kai kurie britų kon
servatoriai, savo laiku simpa
tizavusieji Hitleriui, pradėjo 
kelti balsą apie reikalą susi
taikyti su Hitleriu. Jie netiki 
britų laimėjimu ir patarė grei
čiau susitaikyti su naciais.

Anglijos darbiečiai griežčiau
siai pasipriešino šiai politikai 
ir reikalauja tęsti kovą prieš
vokiečius, kol bus visiškai su-i kiečių

NACIAI SIUNČIA KARIUOMENĘ SYRIJON
Turi paruošę didelį 

transportą
ANKARA, Turkija, birž. 3 d. 

—Praeitą savaitę, kai buvo ve
dama smarki kova dėl Kretos, 
vokiečiai panaudojo momentą 
ir pasiuntė Syrijon penkis šim
tus kareivių, priešlėktuvinių pa
trankų specialistų.

Nacių kareiviai buvo išlaip- 
dinti Latakija uoste ir tuojau 
išvežti į aerodromus.

Rumunijos uostuose naciai 
turi paruošę didelį transporto 
laivyną, kuriuo mano atvežti 
Syrijon didesnį kariuomenės 
kiekį.

, Nacių kanvojų lydi 
aviacija• .  .......——

ANKARA, birž. 3 d.—Didžiu
lį nacių kariuomenės kanvojų. 
kuris paruoštas vykti Syrijon, 
lydės nacių aviacija, kad- britų 
laivynas negalėtų priartėti.

Nacių laivai apsistos Dodeka- 
neso salose, o iš ten plauks t’e- 
siai į Latakiją, Beirutą ir ki
tas vietas.

Manyta, kad naciai pirma 
stengsis užimti Kypro salą, bet 
dabar jie ruošiasi pirma įsistip
rinti Syrijoj, o iš ten pulti Kyp- 
rą. Alepo aerodromuose jau 
randasi 200 nacių orlaivių.

— Naciai paskelbė, kad pa
sklidusios žinios apie admirolo 
Bohn nusižudymą neatatinka 
tikrenybę. Admirolas Bohn dar 
nenusišovė;

naikintas Hitlerio režimas. An
glijos darbo partija šiuo reika
lu pravedė balsavimą ir 2,430,- 
000 narių pasisakė už griežtos 
kovos vedimą prieš hitlerizmą, 
o tiktai 19,000 balsų buvo pa
duota už taiką.

Anglijos darbiečių atstovai 
ir visi dabartinės valdžios mi- 
nisteriai yra pasiryžę tęsti ko
vą prieš nacius, kol jie bus vi
siškai sumušti, pareiškė darbie 
čių lyderis Clement Attlee. Ne
gali būti jokių derybų, negali 
būti jokių pasitarimų, nėra jo
kios galimybės išspręsti šį rei
kalą, kaip visiškai sunaikinant 
hitlerizmą.

Attlee tvirtina, kad britų pa
dėtis yra žymiai sustiprėjusi, 
nes jėgos, kurios ateina bri
tams pagelbon yra žymiai stip
resnės už jėgos, kurios prie
šinasi britams. Attlee pareiški 
mai visiškai išsklaidė bet ko
kias viltis apie galimą susitai
kymą su Hitleriu. Britų avia
cijos bombardavimas parodė, 
kad britai nemano'taikytis su 
naciais, nežiūrint į pralaimėji
mus Balkanuose ir Kretoje.

BERLYNAS, Vokietija, birž. 
3 d. — Praeitą naktį britams 
pavyko padaryti didelių nuo
stolių Berlyno centre, užmušti 
didoką gyventojų skaičių ir su
žeisti dar daugiau, skelbia Vo- 

karo pranešimas.

Naciai naudoja Bul
garijos pasus

ANKARA, birž. 3 d. — Per 
Turkiją pravažiavo labai didelis 
civiliškai persirėdžiusių nacių 
skaičius.

Visi nacių agentai nuvyko į 
Syriją ir turėjo bulgarų val
džios išduotus pasus. Pradžioje 
turkų vyriausybė norėjo areš
tuoti nacių agentus, bet vėliau 
nutarė juos praleisti.

Atsakomybę už šią apgaulę 
neša dabartinė Bulgarijos vy
riausybė, kuri išdavė svetimo 
Krašto piliečiams savo pasus.

Britai seka Syrijos 
įvykius

LONDONAS, birž. 3 d.—Di
plomatiniuose sluoksniuose 
tvirtinama, kad britų kariuo
menė jau galėjo pradėti savo 
žygį Syrijon.

Britų karo vadovybė Egypte 
turi teisę pradėti žygius bet ku
riuo patogiu momentu. Britai 
atydžiai seka vokiečių agentų 
judėjimą Syrijoj ir bombarduo
ja prancūzų aerodromus, kur 
stovi nacių orlaiviai.

Paskutinis britų karo prane
šimas visiškai nemini Syrijos,. 
nes ten galėjo prasidėti karo 
veiksmai, kalbama Londone.

— Japonų karininkai pagro
bė 127,000 galionus Amerikos 
benzinos, kuri buvo sukrauta 
prancūzų Indokinijos sandėliuo
se. Prancūzai įteikė japonų val
džiai griežtą protestą.

Milžiniški durnų debesys ir liepsnos liežuviai kilo šimtus pėdų baisiam gais
re, kuris pereitą šeštadienį išliko Ncwj Jersey, N. J. uosto dalį. Nuostoliai, ap
skaičiuojama, pasiekę suvirš $25,000,000..

Skubus Betaino ka
bineto posėdis

VICHY, PranctUija, birž. 3 d. 
—Petainas sušauki* saVd” minis- 
terius nepaprastam posėdžiui, 
kuriame dalyvavo/ iš Afrikos 
atskridęs generolas Weygand.,

Manoma, jog buvo svarstoma 
padėtis Afrikoje, aptarta ypa
tingai aštrėjanti būklė Syrijoje.

Iš posėdžio išėjusieji ministe- 
riai pareiškė, kad britai rengia
si užpulti Syriją ir skleidžia 
melagingus gandus apie vokie
čių kariuomenės atvykimą. Ne
skelbiami nepaprasto kabineto 
posėdžio nutarimai.

Sudaryta nauja Ira
ko vyriausybe

LONDONAS, birž. 3 d.—Ira
ke jau formaliai sudaryta nau
ja vyriausybė, kurios premjeru 
paskirtas Jamal ai Midfai. *

Dauguma naujo kabineto na
rių britams yra gerai pažįsta
mi, nes jie visuomet norėjo 
draugiškai bendradarbiauti su 
britais.

Pabėgęs Rašid ali Gailaiti 
praeitą naktį pasiekė Teheraną. 
Irano sostinę. Gailani smarkiai 
niekina Hitlerį, nes jis nepri- 
siuntč prižadėtos ir reikalingos 
paramos sukilėliams.

Kretoj britai blogai 
pasiruošę

ALEKSANDRIJA, Egyptas. 
birž. 3 d. — Sugrįžę kareiviai 
tvirtina, kad Kretoje britai bu
vo labai blogai pasiruošę ir ka
rą vedė poniškomis rankomis.

Daugelis laikraštininkų rei
kalauja pravesti griežtą tardy
mą ir patraukti atsakomybėn 
kaltininkus.

Britai turėjo laiko paruošti 
požeminius aerodromus, žinojo, 
kad naciai juos puls, bet jie ne- 
kreijė reikalingo dėmesio į šiuos 
dalykus. Kareiviai labai gerai 
kovojo visą kovų metą.

■■ 1 . ,
— Vokiečių laikraščiai tvir

tina, kad dabar vokiečiai dės 
pastangas paimti Kypro salą ir 
paruošiamieji darbai jau pra
dėti.

TEISĖJAS E. HUGHES EINA ATSARGON
Traukiasi dėl silp

nos syeikatbs
WASHINGTON, D. C., birž. 

3 d.—Charles Evans Hughes, 
aukščiausiojo’ Amerikos teismo 
pirmininkas, prašo prcz'de.;tą 
paleisti jį atsargon nuo liepos 
pirmos dienos.

Teisėjas sakosi, kad susilpnė
jusi sveikata ir amžius jamtne- 
leitlžia tinkamai atlikti uždeda
mų pareigų.

Hughes eina aštuoniasdešim
tus metus ir ištarnavo 19 metų 
aukščiausiame teisme. Prezi
dentas pr ėmė atsistatydinimo 
pareiškimą.

TURIM SUNAIKINTI HITLE
RIZMĄ, SAKO HALIFAKS

NEW YORK, N. Y.>, birž. 3 d. 
—Vyriausiuoju britų karo t ks- 
lu yra hitlerizmą.visiškas šnri 
kinimas, tvirtina lordas Hali- 
faksas, britų ambasadorius A- 
merikoje.

Negali būti jokios kalbos apie 
susitaikymą su Hitleriu. Britai 
ir Jungtinės Valstybės privalo 
paruošti planus apie naują Eu
ropos santvarką.

Šios dvi valstybės gali išgel
bėti žmoniją ir jos privalo žiū
rėti, kad ateities Europa butų 
teisingesnė ir geriau sutvarky
ta.

Reikalauja skubint 
laivų statybą

WASHINGTON, D. C., birž. 
3 d.—Laivų statymo industrija 
privalo dėti visas pastangas ga
limai greičiau pagreitinti laivų 
statybą, skelbia sekretorius 
Knox.

šį karą gali laimėti tiktai 
sėkminga oro ir juros laivynų 
kombinacija, todėl ir reikia 
šiuos ginklus tinkamai paruošti.

Nėra reikalo kritikuoti kas 
buvo ligi šiam metui padaryta, 
bet ateity reikia stengtis žymiai 
daugiau laivų pastatyti.

Orlaivis žuvo dėl 
sabotažo

SAN DIEGO Cal., birž. 3 d. 
-—FBI agentai tvirtina, kad di
džiulis bombanešys įkrito į van
denį, nes jame buvo padaryta 
sabotažas. Agentai turi reika
lingų įrodymų.

Ištrauktos orlaivio dalys ro
do, kad liktai sabotažininkai 
galėjo priversti orlaivį staigia 
kristi vandenin.

Orlaivis buvo skiriamas bri
tų oro laivynui ir kainavo 250, 
000 dolerių. Nelaimėje žuvo la
kūnas Wheatley, kuris skaitėsi 
geriausiu bandymo lakūnu.

HITLERIS NEGALI LAIMĖTI, 
SAKO HOPKINS

NEW YORK, N. Y., birž. 3 
d.—Harry Hopkins, prez dento 
artimiausias patarėjas, tvirtina, 
kad Hitleris negali laimėti šio 
karo, nes neturi laivyno.

Be to, vokiečiai negali p si- 
priešinti ekonominei Amerikos 
ir britų imperijos galiai. Vokie
čiai negali ilgiau laikytis, kaip 
vieną metą.

Jie privalės pakeisti savo or
laivius, nes jie yra senesni už 
amerikoniškus, bet šiam reika
lui jie neturės pakankamai lai 
ko.

Ispanijoj pradėjo 
plisti tifas

NE WY0RK, N. Y., birž. 3 d. 
—- Atvykę ispanų jurininkai 
tvirtina, kad įvairiose Ispanijon 
vietose pradėjo kilti tifas.

Laive Magallanes, kuris iš
plaukė iš Bilbao ir šiandien at
vyko į New Yorką, vienas ke
leivis mirė nuo tifo.

Krašte jaučiamas nepaprastai 
didelis badas, nes nėra jokių 
maįsto produktų. Marioma, kad 
didelė maisto stoka ir sukėlė 
tifo epidemiją.

ORAS
• Debesuotas ir šiltesnis.

Saulė teka ■— 5:16; leidžiasi 
— 8:20.

Liepia statyti medi
nius namus

VILNIUS, Lietuva, birž. 3 d. 
— Sovietų Lietuvos valdžia iš
leido įsakymą, pagal kurį vi
sose statybose liepiama vengti 
naudoti geleži.

Visi seni geležgaliai liepta 
surinkti ir atiduoti valdžios su
darytai įstaigai. Renkamos net 
senos konservų dėžutės.

Namus patariama statyti me
dinius ir vartoti senovės staty
mo budus. Kitas aplinkraštis 
pataria taupyti net plytas ir 
cementą, nes jų beveik nėra.

Uždrausta pirkti 
dvieji marškiniai

JURBARKAS, Lietuva, birž. 
3 d. — Jurbarko kooperatyve 
gyventoja P. Petrušaitytė no
rėjusi nusipirkti medžiagos 
dviem marškiniams, bet to ne
galėjo padaryti.

Kooperatyvo vedęjas Eliazar 
Levin jai pranešė,; kad gavo 
valdžios įsakymą, ‘^kuris drau-

Sovietai nepripažį
sta graikų atstovo
MASKVA, Rus ja, birž. 3 d 

—Sovietų vyriausybė pranešė 
graikų pasiuntiniui Maskvoje 
kad jo toliau neskantanti Grai
kijos atstovu.

Kaip tiktai Hitleris užkariau
ja kurį kraštą, Rusijos valdžia 
atsisako pripažinti užkariauto 
krašto atstovus. Jugoslavljds ir 
Belgijos ministeriai šiandien 
apleido sovietų teritoriją.

Belgų ministeris vyksta į A 
meriką, o jugoslavų ministeris 
išvažiavo į Jeruzalę.

TOKIO, Japonija, birž. 3 d. 
—Japonai sovietų geležiu k: li.iis 
siunčia Vokietijon didelius mai
sto kiekius t virt na dalyko ži
novai.

Japonijoj randasi didokas na
cių ekspertų skaičius, kurie da
ro didelius užpirkimus įvairiau
sių maisto produktų. Naciai 
perka Japonijoj ryžius, medvil
nę, aliejų ir mėsą.
Transiberiniu geležinkeliu preA 
kių judėjimas paskutiniu melu 
padidėjo penkis kartus.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Petainas sukvietė savo ministerius dviem posėdžiam. Ta- 

* ėsi dėl Syrijos padėties. Weygandas nesutinka su Darlano iš
dirbtu bendradarbiavimo planu. Naciai suerzins Prancūziją su 
britais ir nepadės apginti prancūzų imperijos, sako Weygand.

— Britų aviacija bombardavo benzino atsargas Beirute ir 
kitose Syrijos vietose.

— Vokiečiai prižadėjo pakeisti paliaubų paragrafus, jeigu 
prancūzai nutars ginti nuo britų Syrijos koloniją.

— Maltos apylinkėse britai nušovė vokiečių transporto or- 
aivį, kuris buvo tuščias. Manoma, kad jis perkėlė kareivius į 
Lybiją ir grįžo naujų paimti.

— Tvirtinama, jog vokiečiai įteiks turkams ultimatumą, 
kad leistų pervežti savo kariuomenę į Syriją. Naciai sutraukė 
daug kariuomenės prie Turkijos sienų.

— Kongreso narių tarpe jaučiamas nepritarimas RooseveL 
to paruoštam įstatymui turtams rekvizuoti. Prezidentas sutin
ka pakeisti įstatymo projektą.

— San Francisco laivų dirbtuvių darbininkai sugrįžo į dar
bą, bet mechanikai ir toliau tebetęsia štreiką.

— Iš Ispanijos pradėta vežti darbininkai Vokietijon. Su
lig naujai padaryta sutartimi vokiečiai gaus 100,000 ispanų dar
bininkų.

— Winant sako, kad jis neatnešė iš Anglijos jokių taikos 
pasiūlymų. Jis informavo prezidentą apie padėtį Anglijoj.

džia parduoti vienam piliečiui 
medžiagos dviem marškiniams.

Audiniai baigiasi, atsargos 
visiškai nėra, todėl ir leista par
duoti tiktai vienus marškinius.

Lietuvoje daromi di
deli areštai

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
birž. 3 d. — Patirta, kad so
vietų pavergtą Lietuvą užliejo 
nauja areštų banga. Kaip tik
tai išvažiavo iš Lietuvos dides
nė repatriantų dalis, valdžia 
pradėjo nepaprastai didelius 
areštus.

GPU nenorėjo, kad išvažiuo
jantieji patirtų apie planuoja
mus areštus ir užsienyj apie 
juos pasakotų.

Pirmon eiien areštuoti tie 
gyventojai, kurie norėjo išva
žiuoti Vokietijon, bet nesuge
bėjo sudaryti reikalingų doku
mentų.

Likviduota Lietuvos 
skautų sąjunga

KAUNAS, Lietuva, birž. 3 d. 
■A."Okupacijos pradžioje Palec
kis su Venclova raštiškai buvo 
pasižadėję neliesti skautų są
jungos.

Vėliau Dekanozovas jiedviem 
įsakė galimai greičiau likviduo
ti šią organizaciją. Tam tik
slui valdžia paskyrė likvidato
rium Petronį, kuris ir atliko 
likvidacinį darbą.

Skautų sąjungos turtas buvo 
atiduotas komunistiškiems pio
nieriams ir žydų organizaci
joms, o knygos sudegintos.

Gumos fabrikai 
be kaučuko

KAUNAS, Lietuva, birž. 3 d. 
— Kauno gurno fabrikas “Gu
ma” privalo sustabdyti darbą, 
nes trūksta kaučuko.

Direktorius tvirtina, kad so
vietų Rusijos respublikos pasi
žadėjusios atsiųsti žaliavos, bet 
žaliava Kauno nepasiekia.

Pasakojama, kad kaučukas 
išsiųstas, bet praėjo trys sa
vaitės, o žaliava Kauno stoties 
ne tiktai nepasiekusi, bet ge
ležinkelio vadovybė neturi jo
kių žinių apie jos atvykimą.
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K TORONTO PADANGES "‘IŠBANDYMU” SUKELTA 40,000 SVARŲ ALUMINIJAUS ŠIS TAS IŠ ŠEN IR TEN
Daugiau negu šlykštybe.
Dar taip neseniai musų čio

nykščiai bolševikai vis mėgo 
badyti munis akis savo įtikipe- 
jimais, kad Lietlivos pil grobi
mas buvo atliktas pačiai liau
džiai pageidaujdht, kad ten už
viešpatavęs rojiškas gyvenimas, 
suteikęs Visokios lengvatos liau
džiai it tam pariašiai.

Kada kai kas tiems “rojiš
kiems stebuklams” netikėjęs 
pareiškė abejonę, arba tikrai ži
nąs, visai paneigė jų pasigyri
mo melus, tai musų bolševikė- 
liai, pieštu stojo keikdami tuos 
neklaužadas, tikinčius, kad arai 
drasko Lietuvos kūną su pasi
gerėjimu.

Jie su žiburiu ieškojo me
džiagos, kad vis labiau įrodyti 
visuomenei, kad Lietuvos engi
mui, jos nepriklausomybės pa
naikinimui pritaria ir žymus 
Lietuvos žmonęs. Jie netolimoj 
praeityj buvo patalpinę buvu
sio prez. Dr. K. Griniaus straip
snį (nebepamenu kokioj ’gazie- 
toj, ar tai “Vilnyj” ar “Lais
vėj”, gana to, kad daugelis at
simins, jog taip buvo.)

Aš taipgi turėjau “garbės” 
gauti iškarpą su Dr. Griniaus 
straipsniu, taipgi ir su Dr. šliu
po neva džiaugsmo kupinu svei
kinimu jo redaguojamoje “Lai
svoje Mintyje.”

Kaip ir daugelis tautiečių, 
nesidžiaugiau tokiomis iliuzijo
mis ir labai abejingai į jas žiu
rėjau. Jie pasiremdami žymių 
vyrų butais ar nebūtais išsireiš
kimais turėjo laimės koneveik
ti mus, vadindami visokiais 
niekšais, sakydami,'kad musų 
pasipriešinimai nič nieko nerei
škia su garbingu liaudies drau
gų, kaip Dr. Grinius, Dr. šliu
pas ar kitų, pritarimais.

Tą patį porino ir musų 
“Liaudies Balsas”; jis kai ku
rių “pritarėjų” Stalino saulei 
net paveikslus buvo patalpinęs-

Dabar jau nebetenka abejoti, 
kad teisybė buvo musų pusėje. 
Lietuvos likimas, kas kart 
grimsta vis labiau į pražūtį, jos 
gerieji sūnus naikinami, bolše
vikiškai tariant “valomi”.

Paskutinės žiųios veik baigia 
pasitvirtinti, kad Dr. Grinius ir 
Šliupas jau nė Stalino saule ne
besinaudoja, nekalbant jau apie 
Lietuvos) lyrų laukų orą, kuriuo 
kiekvienas laisvėje esąs turi 
teisę naudotis.

Ir štai didžiuliam nustebimui 
vėl tinka skaityti tuose pačiuo
se bolševikų laikraščiuose, ku
rie taip neseniai gyrė Dr. Gri
nių, dabar vadina jį iir kitus jau 
Lietuvos išmatomis, brudais ir 
liaudies priešais. Ir už ką? Ar 
todėl, kad jiems sulaukus gilios 
senatvės, tęsiant kovą dėl jų 
krašto liaudies gerovės pasida
rė per daug skaudu, matant, 
kaip vėl ją gulą vergijoj laikai? 
Argi musų bolševikai tiki, kad 
liaudis tąip jau ramiai tai per
gyvena? Ne, ir dar kartą pę! 
Nors ji dabar bejėgė, bet ji su

JACK SWIFT
GBEAT BLŲE VVHALeĮv u- V I •—

CAVERN NARROW$ 
A PEW- MILĖS 

BEYOND.
UNDBRGA 
PART OF 

OCEAH

THlS TH(NQ ,LOOh3 
LIKE= A RA00IT. 
LET’S HOPE 'IT • 
TASTES LIKĘ O^E.J

A‘ND A FĖW HOURS įAtER,' THE 
TRAVELERS REĄCH AN J tyPASSABLE 
OBSTACLE. —• ‘-..-..-c..
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THEIR 
ĘXPLORATION 

OF THĖ GRĘAT 
CAVERN, THE 
WANOERER5 
LEAVE., THE 

0E5ERTED 
CITY AND 
PRĘ3p ON.

lauks tos valandos, kada ji 
smarkiai atmokės už tokį kan- 
Rlhlihą ir nj|i|įiįiW brap“ 
giį t^rų.

. “Naujienos” geg. 29 d. 
įi'ėHW net išĮrįųJU M^ūros iš
sireiškimų, pdvadihdūhi'oš “Bo- 
ševikiška šlykštybe”. Juose glu- 
ęli daugiau pęgu šlykštybė, nes 
jieiiiš, pūgai įsnkymą, bėrius 
baisų pavadinti Dr. Grinių ar 
šliupą, jei jiems butų lemta žū
ti nuo rabdorio budelio kardo 
ir “pasiutusiais šunimis”, kaip 
jau jie ne vieną yra pavadinę 
Tai baisu!

DžiaugBntfes ir rūes.
Vos pastebėjus ‘‘Naujięnosę” 

kad jų didžiulį pavasarinį pik
niką atlankys didžiai gerbia
mas svetys, pulk. K. Grinius, ik* 
pasakys tūkstantinei ietuvių 
miųiai reikšmipgą kalbą, kurios 
paklausyti, žiųoma, ir susirinko 
is artį ir iš toli.

Mes gi negalėdami pasinau
doti šia prpgą, tik^ gailėjomės, 
tačiau kaipo pritarėjai ir gerbė
jai šio reto ir nepaprasto sve
čio, kaipo vienintelio atstovo 
Lietu vos\ liaudies, džiaugėmės 
kartu siu amerikiečiais, laukda
mi įspūdžių per “Naujienas”.

Bet, kaip džiugu, kad likimas 
lems ir mums sulaukti pulk. K. 
Griųių ir į musų kuklią pasto
gę. Jis irisu mumis pasidalins 
bendrais skausmais dėl paverg
tos Lietuvos, dėl kankinamų 
žmonių. lemtims suteiks ž’nių 
bei patarimų, kaip pasekmin- 
giąu ir vieningiau kovoti ir gel
bėti vaduoti kraštą!

Mielai laukiame! :■ >

Tikrai graudu!
štai “ĮJautlies Balso” iš geg. 

mėn. 30 d. pastabose randame 
“J. Y.” nusistebėjimą, kodėl 
montrealiečiai turėjo rengti 
koncertą “Bangos” chorui sve
timtaučių svctąinėje, kuomet 
Montrealo liet. Vytauto klubas 
galėjęs sutalpinti koncerto da
lyvius ir iš to dar butų turėjęs 
net materjąlę paramą?

Jis gra udenusi, kdd Įnirtimas 
klubas, kurks davęs baudoti sa
vo svetainę pirmajam Kanados 
Liet. Kongresui, dabar taip toli 
nužengęs dtgal. Dabar jis esąs 
atviras tik tiems, kurie iiiyli 
niekinti pažangą ir darbo žmo
nes. Jis “J. Y.” prišimėha, kad 
laike pirmo kongreso klubas iš
reiškęs pasitikėjimą, kad Kana
dos lietuviai remia Lietuvos 
liaudį, ieškančią laisvės iš po 
fdšištinio jungo.

Nesinori tikėli, kad Vytauto 
klubus dabar butų putojęs nup 
Šių siekių kovose dėl liaudies 
ieškančių siekių išsinerti iš jun
go ir, anot “J. Y.”, butų apsp 
NUI’tę aukštyn kojųm.

Primetamas klb.bui nesąmo
nes. ti|<ių, patys klubiečiai at
rems. Man tik norisi “draugiš
kai” paklausti p. “J. Y.”, ar jo 
negraiideną “musų Š. ir D. 1 
kuopos salė, kurios durys pla
čiai praviros tik p. J. Y.” redag.

N^ujienų-Aome Teleptipto
Legionieriai if skautai iškrauna iš t rokų prie valstijos sostines pastatu, 

^ądlšop, WĮs., iš piliečiiį šųrįiikiViš ąiiųiuiUįįąUs pagamintus įvairius daiktus, 
iip šįlrhįkb ‘Tšbąrt'įyibp” kaūlįiąitfją. Vi$P sukelta 40,000 svarų, ko užtenka

t U v jĮį.
1 .. .........ir"TX..... -r,. r'i

“•L. ii.’’, ’-hai^<>s" chanu
Šlo

vės ir |iąkrąii)y reikalo aiš
kinti, ik',s jie visi yrą “vienas 
kūnas trijose ašdbose.”?

Kągi pašukytU “J. Y.”, jpl k|i- 
ri no{į> tprblįtle'ęįlį lipt. dl’-|a, 
kaip ktĮpfcą, . ąr 
Liet. Taryba, kuri kovoja dėl 
Lietuvos laisves, kreiptųsi tos 
salės ir gJutų atsakymą, kad 
negali šią salę naudoti. Ar jį 
tai sugraudintų? Toliau.

“Liaudies Balsas” dažnai pa
sisako, kad jis meną ir kultūrą 
vienodai toleruoja. Tuo gi tar
pti tose pačiose pastabose tas 
pats “J. Y.” išreiškiu pageidavi
mą .matyti 1‘Dainoš
dieną”, kuriai sudaryti numato 
tik du chorus — “Bangos” ir 
montbealiečiūs (vardo nemini). 
Argi vienodai meną ir kultūrą 
toleruojantis žmogus gali taip 
kalbėti? ,

Juk mes Toronte ir Montrca- 
ic turime mažiausiai penkis 
chorus, jei nedaugiau. Argi “J. 
Y.” supratimu aiiie visi neme- 
niški ir nekultūringi chorai, ne
verti stovėti greta jo dviejų 
“dieViūaihų” chorų? Jei jau 
vertinti meną, kaipo meną, t u 
‘Dailios diena” butų reikšmių* 
gesnė, jei joje dainuotų visi 
chorai į vieną susilieję, o jo 
klaiišytiį visi lietuviai. Kamgi 
dangstyti savo srovės chorus 
menu ir kultūra, kuomet ir kiti 
chorai tas pačias dainas neblo
giau lUoka dainuoti už anuodu?

J. Samulevičius jau 
pasveiko.

Š.L.A. kuopos narys J. Sa- 
įnųlęvičius jau pasyeiko ir pra
dėjo (llrbli. Taipgi vėl užęipė 
savo pareigas ir draugijose. Įlu- 
pestjngai rengiasi sii kitais savo 
jeųdradųi'biąis kuopos pikni-

Aleną ir Joną Stankus 
atlankius.

Gęg. 25 d. C. C. F. lipt. škyy. 
tūrėjo savo susirinkimą pas 
gerb. Stankus Weštūūe, kur j(e 
įsigijo sau geroką sklypą žemės

MONTHEALIEčUMS PRANEŠIMAS
į. K K W

Ęąnūdos Lięlųyių Tįbyba 
birželio 8 d. Villc Lasalle ren
gia pikniką. i^ikUikas prasidės 
1 vai. po pietų.

! Atšilus orui .ir gamtai pasi
puošus vasaros rūbais, kas ga
li būti inalonęsnio, kaip žaliuo
jančios gainios prieglobstyje 
pailsėti ir pasilinksminti. Vi
sas K. L. Tarybos parengimų 
pelnas skiriamas Lietuvos va
davimo reikalams. Tdd atsilan
kydami pikirkan ir patys turė
site maloniimb ’ ir pūremsite 
Lietuvos nep'riklaus'omybčš są
jūdį.

ir didžiulį dvidų aukštų namą. 
Smdgu gėrėtis# kaip jaukiai 
Stankai įsitaisę savo naujoje 
vietoje. Ypatingai pas juos gra
žu vasaros laiku. Kuomet mes 
iš iniestp dulkių nuvykome pas 
juos, tai atrodom prieš juos iš
blyškę, lyg, rodosš, mus kitą 
saulė kaitintų, o jie visi nude
gę, rudi ir sveika išvaizda.

Kadąngi abu’ Stankai yra la
bai malonus ir siihpatingi Žilie
nės, tai kvietė j ir mus vasaroti 
pas juos, kad ,saulutė tep ir 
mus gerai pakaitintų. Mes pasi
naudoję jų vaišingiūiiu, atliko
me susirinkimą ir pądėkoję iš
vykome, linkėdami Staiikams 
Idibiihgd gyvenimo gražiam už
miesty.

S.L.A. kuopos narių žiniai.
Butįpa nariams žinoti, kad 

birželio niėji. susirinkimas į- 
vyks sekantį pirmadienį, birž. 
9 d., 7:3'0 vai. vakaro, 404 Bdl- 
hbrst str. ukrainų salėje, 3 auk
šte. Nariai prašoiiii šį susirin
kimų pakeitimų įsidėmėti,, nes 
yisi vasaros nieii. susirąik’mąi 
įvyks pirmadieniais,, vietoje 
sekmadieninis.

Nariai prašomi atsilankyti ir 
apsimokėti duokles —■ kuriems 
jąp laikas jas mokėti. —0. j.

Todėl kyipčjąme nĮO.ntrcalic- 
čiūš skaitlingai pikųike daly-1 
vaūti.
2. UeWv0s ŲžpROBI- 

m0 paminė J imas
Birželio 15 d. toje pat vieto

je Villc-Lasalle K. L. Taryba 
rengia antrą, tačiau nepaprastą 
p'kniką. Tai bus masin s pikni
kas, kuris rengiamas Ludn;i 
metinei sukakčiai — Lietuvos 
užgrobimui paminėti, todėl bu 
surengta tai dienai prilaikyta 
programa.

Iš Suvienytų Valstijų atvyks
ta yienąs iš ^yųiiąusiųjų kalbė
tojų — garsus oratorius, kuris 
pasūkys reikšmingą kalbą, 1 e 
čiančią L’etuvos tragediją i; 
musų pareigas, skausmo ir aša
rų klane paskandibtąjai tėvy
nei. Be to, Y. Klubo choras ir 
pavieniai dainininkai užpildys 
meninę dalį atatinkamomis 
dainomis.

Verguvės grandiniais sukaus
tytų brolių, sesių sukruvintos 
širdys ir tylios ašarotos akys 
nuolatos krypsta į mus, nidl- 
daudamoš užtarimo ir pagal
bos. Todėl nepalikime šaltais 
bejausmiais, išgirskime’ jų ty
kų maldavimą ir darykime ką 
galime. Tautos gedulo diena 
(15 birželio) tebūna mums su
sikaupimo ir n'epalaužiamo pa- 
širyžhhb didžiąjam tautos dar
bui diciia! Nors jautrūs lietu
vis tėvynės gedulą nuolatos šir
dyje nešioja, tačiau vien liudė- 
jiih'aš nieko gero ncpr.duos. 
Reikia daugiau vieningo ir dąr- 
naus tautinio darbo!

Tųdėl visa lietuviška Mon- 
trealo visuomenė kviečiama į 
tą -masinį pikniką atsilankyti, 
had išklausius įdomios prąkal- 
bos ir tautos gedulo dieną tin
kamai atžymėjus.

Tarybos narys S. P.
Montbeąl, Kanada

1 ’ I

Remkite tuos, kurie 
garsinau 

-VA f UTENOJE’

Apsileidimas.
TORONTO, Ont. — Jau ke- 

|inti metai, kaip Kanados Lie
tuvių žinios eina kas trečiadie
nis “Naujienose”, bet tik šiais 
metais, gegužės 21 dieną, pirmą 
kartą jų bebuvo. Tai didelis ap
sileidimas tų korespondentų, 
kurie yra pasižadėję tą skyrių 
palaikyti; juo labiau, kad ir 
šiuo kartu buvo su vienu iš ko
respondentų susitarta, kad jis 
tikrai parašys.

Butų daug maloniau visiems 
jei daugiau tokių spragų neį
vyktų.

“Gimtasis Kaimas”
Kiek laiko tam atgal, “Nau

jienose” buvo atspausdinta apy
saka “Gimtasis. Kaimas”, ku
rios autore esanti kanadietė, 
pasirašiusi slapyvardžiu: “Tim- 
minsietė”.

Apysaka kaip kitiems skaity
tojams, taip ir man patiko. Tu
rinys ir rašto sklandumas pa
stato autorę talentingųjų eilės- 
na ir širdingai linkiu, kad ši 
kanadietės apysaka nebūtų pa
skutinė.

Vienok du dalykai man liko 
neaiškus. Autore, sprendžiant iš 
parašo ir Redakcijos praneši
mo, turėtų būti moteris; bet 
kuomet ji pati ėmė dalyvumą 
įvykiuose, tai reikėjo ją supras
ti vyru esant. Be to, kaip galė
jo autorius atsirasti dabartiniu 
laiku Lietuvos kalėjime tarnau
toju, kada jis randasi Timmins, 
Ont., Kanadoje?

Tai šie keli maži nesuderini- 
mai, kurie pasiliko skaitytojui 
nesuprantami, ari gerią u j)asa-. 
kius, neaiškus, vienok pamati
nis rašyboje gabumas stiprus ir 
sese ar brolau, nedžiovink savo 
plunksnos, bet rašyk, o mes 
skaitysim ir busim dėkingi.

Atvyko J. Martinonis.
Iš vakarų Kanados Torontan 

atvyko Jonas Martinonis, kurio 
aprašymus ir žinutes iš miškų 
ir Winnipcgo neretai teko “N- 
pų” skaitytojams skaityti.

Linkiu, kad Toronto' lietuvių 
veikla sudomintų J. Martinonį 
ir jis pasiliktų veikliu kaip 
draugijiniame, taip ir spaudos 
darbe.

“Nepriklausoma Lietuva”.

džia mimeografuotą mėnesini 
žurnaliuką vardu: “Nepriklau
soma Lietuva”. Žurnaliuko tik
slas gaivinti Kanados lietuviuo
se .tautinę sąmonę, kuri laikui 
atėjųus, pagelbėtų Lietuvai su
plėšyti rusiškos vergijos rete
žius. Daugelis Kanados lietuvių 
sb dideliu entuziazmu, rePiią šį 
Tarybos dai’bą, prenumerato
mis ir aukomis. Ypač Montre- 
alio lietuviai parodo daug šir- 

kad motęrys iina didelį šiame 
darbe dalyvumą.

Kas norėtų užsisakyti “Nepri- 
klaūsoibą Lietuvą”, rašykit: 
B6x 1046, Postai Statioh C., 
Toronto, Canada.

Gražus Atjautimas.
Žmoųėse sakoma, kąd ne tas 

draugas, kas tave matp, kuo
met tau gera gyventi, bet tas, 
kuris laū ištiesia ranką nelai
mėje esant.

Tąip antai, gegužės 27 d. p. 
W. Kundrotienė parodė savo 
gerą širdį, surengdama “Baby 
Shower” Paulinai Lastauskie
nei, kurios vyras jau nuo ru
dens randasi ligoninėje ir dar 
nežinia kada sugrįš. I “shower” 
atsilankė apie 25 moterys ir 
mergaitės ir sudovanojo daug 
naudingų ir gružių daiktelių.

Winnie Kundrotienė nustatė 
stalą įvairiais skanėsiais ir vi
sos viešnios labai maloniai va
karą praleido. —Frances

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu neturite pinigų, kreip
kis į Naujienų spulką,— 
gausi paskolą ant ILGŲ 
METŲ.

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

RED — ITCH Y— SCALY 

ECZEMA 
Sėkmingas Gydymas Namie 
Greitai Pašalina Kankinimą!

Pirmas vartojimas nuostabaus, 
‘raminančio Žemo—pagal dakta- 
to formulę — greitai pašalink 

^arlf^njfežėjįnaą ir tuojau ųril 
gydyflH ^^audušią nųlbsušią 
dą. Įstabiai sėkmingas daugiau 
nei 30 metų! Pirmas bandymas 
Žemo įtikina! 
Visose vaisti
nėse ................. ŽEMO i

i

are sure to be 
just what you want— 
light, delicious and of 
fine texture.

Doubl»Te«t«d -DoubĮe Aclien 

lAKINfi PIHHIFR
s»Mr 

1-iur.r Fonini r .1
50YEARS;

S OUMTS 
10h 1MŪse only one level tea- W 

spoonful to a eup of 
sifted flour for most rėcipes.

MILLIONS 0F POUNDS HAVE BEEtl 
USED BY OUR GOVERNMENT

MIDDLE-AGED 
PEOPLE 

are common offentlers

If you’re past 40, the chances are 
that you.r bęeath will bo ofTensiye 
of tener than that of a young pęrson. 
Fermentation of tiny food particles 
caught by partial platės and den- 
tures f reguęntly cause this ęondition 
whięh you youtsęlf may pot aeteęt 
būt which is so offensive to others. 
Why pot take the eąsy, pleasant pre- 
ęaution that so many f astidioųs peo- 
ple usė to balt ttis fermentation— 
Lfsterine Antiseptic femployed as a 
mouth rinse. It immediately makes 
the breath gwėęter, puręr, lesa likely 
to offend. Lambert Pharinacal Co., 
St. Louis, jtfo.

LĮSTE Rl NE ANTISEPTIC
To Malta Fotu!
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Mažame Rytų krašto mieste
lyje gyveno vienas mahometo- 
nis, kuris nors turėjo ūkį, na
mų, bet iš žemės gaunamos pa
jamos nepadengė jo visų išlai
dų. Buvo aišku, jog jis turi 
praduti verstis prekyba ar ko
kiu kitu amatu. Bet menka 
miestelio apyvarta neteikė vil
ties praturtėti. Jis pardavė sa
vo ūkį, visą savo turtą paver
tė pinigais ir persikėlė į didelį 
miestą.

Kaip kiekvienas, tik ką atke
liavęs žmogus, nuėjo į viešbutį 
ir išsinuomavo kambarį gyven
ti. Ištisas dienas jis vaikščiojo 
po pramoningąją miesto dalį, 
dairydamasis kairėn ir dešinėn. 
Svarstė, nuo ko čia pradėti? 
Vakare, sėdėdamas viešbutyje

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.

ir gerdamas kavą, svarstydavo 
savo planus su naujais pažįsta- 
maisw.

Jam siūlė ir vieną ir kitą da
lyką, bet nė vienas siūlomų biz
nių nepatiko. Vienas darbas 
jam buvo per daug sunkus, ki
tam nepakako pinigų, ir visi 
pasiūlymai jam išrodė netikę 
greitai praturtėti.

Vieną kartą, besivalkiodamas 
po miestą, jis pasuko prie me
četės, kurioje buvo daug žmo
nių, kurie klausėsi chadžos pa
mokslo.

—Et, — pagalvojo mahome- 
tonis,—tur būt chadža ką nors 
įdomaus pasakoja, jei tiek žmo
nių jo klausosi.

Šiek tiek pagalvojęs užėjo į 
mečetę.

Chadža pasakojo:
—Šelpkite vargšus! Ką jus 

duosite vargšui, Alachas jums 
dešimteriopai atlygins!

—Palauk, — pagalvojo ma- 
hometonis, — šio biznio aš 
griebsi uos. Šelpti vargšus — ne
sunkus darbas; Alachas, tur 
būt, turtingas. Geras ir teisin
gas turi būti biznis, jei chadža 
pasakoja apie tai iš pačio kora- 
no ?

Jis parėjo namon į viešbutį ir 
pradėjo šelpti vargšus, šelpė 
vieną, šelpė antrą dieną.

Šeimininkas, norėdamas jį 
pamokinti, tarė:

PIRMOS RŲŠIES AMERIKOS STYLIAUS

WIND0W SHADES
Iki 36 colių platumo ir 6 pėdų ilgio. Sukirptos pagal jūsų mierą 
ir apsuktos ant gero spring roller. Pongee, Ecru, Dark Ecru arba 
Baltos spalvos. Pilnai užbaigtos su šniūreliais ir vie-
skylutėmis......... .................................................. Ow na

CUSTOM MADE

VenetianBlinds
LANKSTAUS PLIENO

Baked Enamet, Ivory Finish, Eggshell arba Baltos 
sralvos. 16 spalvų. Pilnai užbaigtos su Worm 
Gear Tilting Device. Automatinis šniūrelių su
laikymas. Pilnai užbaigtos su Fascia Board. Ma
žiausias užsakymas 10 kvadr. pėdų vienai užuo
laidai. KVADRATINĖ

PĖDA ....................................................?0«
“BRIGHTON” ak W

VENETIAN BLINDS—VVINDOVV SHADES—A VVNINGS
4127 ARCHER AVĖ. VIRginia 2445

PRAŠYKITE APSKAIČIAVIMO DYKAI.

KAS RYTĄ!
LIETUVIŠKI RADIO PROGRAMAI

— Iš Stoties —

1240 Kilocycles
KAS PENKIOS MINUTĖS PADUODAMAS TIKRAS LAI

KAS IR TEMPERATŪRA • MUZIKA • DRAMA '
JUOKAI • PRANEŠIMAI • IR T. T.

7:00—7:45 V AL. RYTE

II II IIIIB

Spausdinam
PLAKATUS, BILIETUS 

BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO. ILLINOIS 
m ConoZ S600
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AUTO VACUUM AIDS ANGLERS

na i'.I1EN U-ACM12 Tolenhoto
Daugelio žmonių noras išvažiuoti į atdarą vieškelį 

reiškia norą pasiekti atdarą vandenį. Automobilis ir ge
ri keliai teikia progą tūkstančiams atostogininkų pa
siekti dailiuosius ežerus ir upelius. Tokią pat progą tei
kia kitiems tūkstančiams, kurie išvažiuoja iš miesto sa
vaitės gale. Žuvavimui sezonai atidaromi visoje šaly. 
Ir paveikslas viršuj rodo jauną porą, kuri viena pirmų
jų vyksta žuvauti. Ji vežasi valtį, pririštą prie. Chevrolet 
slogo ir stipriai laikomą mašinos specialaus prietaiso- 
vacuuni grip. Pastebėkite tūbą, jungiančią valtį su moto
ro vacuum.

—'Geradari! Bent ką ir sau 
palik.

O, ne! — atsakė geradaris.— 
Juo daugiau išdalinsiu varg
šams, tuo geriau; juk aš dešim
teriopai atsiimsiu !

Ir jis išdalino visą savo tur
tą, nieko sau nepasilikdamas.

Tuo pat metu atvyko nauji 
keleiviai. Šeimininkas atėjęs pa
reiškė:

—Mielas drauge, man re’ka- 
lingas šis kambarys svečiams, 
kurie gali mokėti. Kraustykis.

— Pagalvok, šeimininke, kur 
man pasikarti, jei tu mane iš
veji? — netekęs vilties sušuko

brangus akmuo. Jis pradėjo 
kasti žvyrių ir gre:tai atkasė 
dėžutę, veik sudūlėjusią, bet 
pilną brangakmenių.

Rūpestingai surinkęs ir nu
valęs brangakmenius, (nubėgo į 
prekybinę miesto dalį. Pirkliai 
jam užmokėjo bė galo didelę 
pinigų sumą.

Jis greitai parbėgo į viešbutį, 
užsidarė anglių tvąrtukyje ir 
suskaitė pinigus. Pasirodė ly
giai (’ežimt kart Jl^ųg’ąu,, negu 
jis išdaįino vargšams, Nei dau
giau, nei mažiau. į

Linksmas užmokėjo viešbu
čio savininkui už vaišingumą, 

t įvyniojo likusius pinigus į juos
tą ir nuėjo į mečetę.’

Mečetė buvo pilnutėlė žmo
nių, kurie klausėsi chadžos pa
mokslų. Mahometonis prasi
skverbė į priekį ir klausėsi, ka 
pasakojo chadža.

—šelpkite vargšus, —- šaukė 
chadža, .— kiek jus duosite 
vargšui, tiek Alachas jums de
šimteriopai atlygins.

—Ei, žmonės, — sušuko ma- 
homętonis. — Tai, ką jums pa
sakoja šis gudrus pamokslinin
kas — gryniausia tiesa, aš pats 
tai patyriau. Alachas už viską 
dešimteriopai atlygina, bet už 
tai jis stato kai kurias sąlygas: 
pusę metų reikia gyventi kavi
nėje, metus vištininke ir du 
metus anglių tvąrtukyje. Jei ku
ris iš jūsų norite tai iškęs — 
prašau. Aš jau iki kaklo sotus 
ir vargšui daugiau nė cento ne
duosiu.

GIMIMAI
CHICAGOJE

BUVELOT, John, 7919 Mar- 
quette Avenue. gimė gegužes 
18, tėvai: John ir Lucille.

BIGUS, Anthony J., 2418 W. ' •'y
43rd Street, gimė gegužės 20. 
tėvai: Anthony ir Sophie.

KASMAUSK1S, John, 6141 
South Seeley Avenue, gimė ge
gužės 15, tėvai: .John ir Marga- 
ret.

ROGUS, Roberl R., 4538 So. 
Sacramento Avenue, gimė ge
gužės 19, tėvai: John ir Anna.

STANL’S, Donna, 16. E lOOth 
Street, gimė gegužės 25, tėvai: 
Anthony ir Irene.

VECELAS (?), Gordon Lee, 
4337 South Mozarl Street,, g’- 
mė gegužės 17, tėvai: William 
ir Effie.

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 *9.75

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO. ■ 

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

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

apdraustas.

PASKOLA ■“i™ I n W11U L Q išmokėjimais 
nuo 5 iki 20 metų.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
Mokame 3Vž% Dividendų 

2202 W. Cermak Rd. Canal 8887 
Ben. J. Kazanauskas, Sec.

Tvm8S $1,000,000.00

Vienas kotas suteikia jūsų mau
dynei ir virtuvei žvilgančią bal- 
’ą spalvą, švelnią kaip stiklas. 
Dažnas plovimas nesugadins žvil
gesio. Taipgi 32 modernios spal
vos jūsų rakandams.
.„„.m................ Kuponas ..................j

Išmėginti Pasiūlymas 
ĖLiųuid TILING 1 kenas 35c į 
Ė1 šepetys ............................ 25c =

Vertė, 60c |
Į Viskas už 25c i

No Mail Orders i

Robertson & Co.
’ ' "T/ie! Housc of Liguid THing"

1342-44 W. Madison St. 
5340-42 N. Clark St 

2514 Devon Ava. 
434 E. 79th St.

829 Oavls SU Evanstoi 
904 S. Fitth AveR Maywo»d

šelpėjas.
Žmogų, kuris visą savo tur

tą išdalino vargšams, šcim'n’n- 
kas nega'ėjo nuskriausti ir tuo 
nusidėti, tad tarė:

—Gali dar pas mane pasilik
ti. Apačioje, kavinėje, yra dar 
kertė. Jei tu truputį susiries*, 
galėsi puikiausiai miegoti.

Ištisą pusmetį vargšas mieg )- 
jo susirietęs kavinės kampe.

Kartą vėl atėjo šeimininką'> 
ir pareiškė:

—K ausyk, drauguži, miestu 
greitai bus prekymetis. Tavo 
vietoje turi nakvoti turtingas 
pirklys. Juk tau visvien čia bu
vo ankšta?

—Tad kur man pas’karti?
—O kas man rupi? Na, žinai 

ką? Ant mano kiemo yra dide
lis vištininkas, kuris kaip karts 
tuščias. Naktys dabar šiltos, tu 
ten gerai jausiesi.

—Hm... ačiū tau! — atsake 
elgeta šelpėjas. Ir pragyveno iš
tisus metus vištininke.

Prašvito pavasaris, vėl atėjo 
šeimininkas ir pasakė:

—Klausyk, aš vištų pirkau! 
Man reikalingas vištininkas. 
Kraustykis iš čia!

—Gerai, bet kur dabar?
—O ką aš žinau? Mano ang

lių tvąrtukyje yra pakankamai 
vietos, visuomet išsiteksi .ant 
anglių. Jei nori...

—Gerai, juk tavo vištininke 
negeriau buvo...

Vargšas pasiklojo ant anglių 
tvąrtukyje ir išgyveno ten dve- 
jerius, metus, tęsdamas savo 
gyvenimą, lyg didžiausią naštą.

Vieną gražų rytą, juodas kaip 
anglis, išlindo iš savo tvartuko. 
Nuėjo į miestą, atsisėdo ant ak
mens, užsidūmojo apie savo 
prakeiktą gyvenimą, kaip būt 
gera jį visiškai užbaigti, ir be
tiksliai pradėjo su lazda žarsty
ti žvyrių... ir staiga — kas: 
tai? Kas tai. taip aiškiai sužvil
gėjo?

Jis pakėlė radinį. Tai buvo

Gaisras yra įusų namo didžiausiasPRIEŠAS!
No. 4679 — Praktiška suknelė. Su
kirptos mieros 36, 38, 40, 42, 44, 46, 
48, 50 ir 52.

• ATYDŽIAI tėmykit, kad 
švarumas butų palaiko
mas apie namus.

• NEREIKALINGI popie
riai turėtų būti išmesti 
laukan, nes namuose jie 
išstato gaisro pavojų.

• TĖMYKITE, kad reika
lingi remontai prie namų 
butų tuojau atliekami. Se
nas, išdžiuvęs medis kvie
čia gaisrą.

• STATANT namą, neskai
tykite medžiagos kainos 
svarbesne už kokybę!

Sunku butų suskaitliuoti nuostolius, 
baisenybes ir sielvartas, kurias kas 
metas' gaisras atneša musų miesto 
gyventojams. Kas metas ugnis su
naikina milionų dolerių vertės nuo
savybių. Nežiūrint musų atsargumo, 
jis atsilanko ir atneša nuostolius. 
Tokiais įvykiais tik APDRAUDA 
gali mus apsaugoti... Apdrauskite 
visas nuosavybes! ’

T. RYPKEVIČIA
"RAŠOM VISOKIĄ APDRAUDĄ”

1739 SOUTH HALSTED STREET

šaukite C A N AL 8500
J___________ i,________ ■ ' ,
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Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali« 
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted SL, Chicago, HL

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

Čia įdedu 15 eentų fa* praiau 

atsiųsti man pavyzdį No - T

(Vardas Ir pararti)

*• (Adresas) i

(Miestas ir valstija),
1 ..................U I 1i
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily' News

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

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

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

3c per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III., under 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.

Užsakymo kaina:
Chicago j e—paštu:

Metams ......v........................ $8.00
Pusei metų ............................ 4.00
Trims mėnesiams .................  2.00
Dviem mėnesiams .............. 1.00
Vienam mėnesiui ...................... 75

Chicagoj per išsiuntinėtoj us:
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.

Švedijos nepriklausomybei, tiesa, gręsia pavojus, nes 
vokiečiai galėtų ją užpulti iš trijų pusių. Tačiau Švedijos 
užsienių reikalų ministeris neseniai pareiškė, kad, jeigu 
vokiečiai įsiverš į Švedijos teritoriją, tai valdžia išsprogo 
dins dinamitu rūdos kasyklas, iš kurių Vokietija gauna, 
geležies rūdą. Be to, Švedija smarkiai ginkluojasi. Jos 
amunicijos pramonė dirba dieną ir naktį, Vokietijai jį 
ginklų neparduoda. Naciai turėtų didelių nuostoliu pir
ma negu jie Švediją užkariautų, r— kuomet visa švedų 
tauta vieningai remia savo valdžią. > J

—— j.   - -APŽVALGA-
'.! ! I 1 1.1 ""-F.-1 ;1 .... :

Literatūros Reikalais
" " . ........ ..........■ ....... ....... . ................................liĮiiiįi iininpiii ii................ .....................

POETAS LIUDAS GIRA

dėta tikėti, kad vaivorykšte at
siradusi po to, kai naujai įtikė
tasis Dievas, bemokydamas No
jų plaukioti arka, prigirdęs vi
sus kitus Žmones. Anas tikėji
mas apie Perkūną, Straublį ir

t

■ ■ ■ ■ ‘

Hitlerio lekajus Stalinas IŠKERTA LIETUVOS 
MIŠKUS

Sovietų Rusijos premjeras Stalinas dar kartą nulai
žė batus Hitleriui.

Dėl to, kad naciai užkariavo Graikiją, tai. sovietų 
valdžia atėmė diplomatines teises Graikijos pasiuntiny
bei Maskvoje. Pirmiaus tokią pat kiaulystę Stalinas iš
kirto Norvegijos, Belgijos ir Jugoslavijos pasiuntiny
bėms sovietų sostinėje.

2,430,000 prieš 19,000
Didžiosios Britanijos *Darbo Partijos suvažiavimas 

nutarė 2,430,000 balsų dauguma prieš 19,000 balsų tęsti 
kovą prieš hitlerišką Vokietiją iki galutinos pergalės.

Šalininkai taikos su Hitleriu sudaro Darbo partijo
je mažiau, kaip 1 nuoš. (1 iš 129). Tai yra aiškiausias 
įrodymas, kad Britanijos darbininkai žiūri į šį karą 
prieš hitlerizmą, kaip į savo karą.

Miuncheno “taiką” su Hitleriu darė Britanijos lor
dai ir kapitalistai su Chamberlainu pryšakyje, p ne dar
bininkai. i

■ 11 11 ■■ ■■ ■ 111 '7” "

Komunistiškas humbugas
Šių metų sausio mėnesį Anglijos bolševikiški “penk- 

takojai” sušaukė Londone dvejetą,, tūkstančių savo pa
stumdėlių ir pavadino tą sueigą “liaudies valdžios kon
gresu”. Tenai jie plepėjo apie “imperialistinio karo” blo
gumą ir šaukė Ępitanįjos liaudį daryti spaudimą į 
Churchillo vyriausybę,? kad» Ji kuo greičiausiai eitų prie 
susitaikymo su Vokietija.

Dabar mato visi, kad tas komunistų jomarkas buvo 
grynas humbugas. Britanijos liaudies vardu jie neturėjo 
jokios teisės kalbėti. Karas, kurį Anglija veda prieš to
talitarines diktatūras, yra vedamas ne imperialistiniais 
tikslais. Britų imperialistai kaip tik buvo tie elementai, 
kurie Hitleriui nenorėjo priešintis. Jie norėjo gyventi su 
juo taikoje ir siūlė jam visokias koncesijas — kitų tau
tų sąskaiton.

Britų imperialistai leido Hitleriui ginkluotis, leido 
jam pasiglemžti Austriją ir Klaipėdos kraštą, “paauko
jo” jam Čekoslovakiją — ir būtų “paaukoję” Lenkiją ir 
magaryčioms Rusiją, jei tik nacių fiureris būtų sutikęs 
neužkabinti britų imperijos.

Hitleris ir šiandien sutiktų daryti taiką su Anglija, 
palikdamas jos rankose visas jos kolonijas, jeigu jant 
būtų leista viešpatauti Europos kontinente, kurį jisai 
jau yra beveik užkariavęs.

Bet tokios taikos nenorį Anglijos darbo žmonės, ku
rie yra politiškai labiau subrendę, negu kurio kito kraš
to darbininkai. Nes jie žino, kad, jeigu Europos žemyne 
įsigalės totalitarinis despotizmas, tai artimoje ateityje' 
išnyks laisvė ir visa, ką darbininkai yra iškovoję, britų 
salose ir kituose pasaulio kraštuose.

Todėl susipratusieji Anglijos darbininkai, kurie yra 
susiorganizavę Darbo Partijoje, privertė savo krašto 
valdžią imti ginkją į rankas, kuomet Hitleris puolė Len
kiją. Ir Darbo Partijos suvažiavimas dabar milžiniška 
balsų dauguma pareiškė, kad Anglijos darbininkąį ko
vos tol, kol hitlerizmas nebus sutriuškintas.

Visa Maskvos “penktakojų” propaganda tegalėjo su
klaidinti lųažiąu, kaip vieną nuošimtį organizuotų Bri
tanijos darbininkų.

Pilietinės teisės Švedijoje
■■■■■! .ii—

Nors Švedija yra iš visų pusių apsupta totalitarinė
mis diktatūromis, bet jos žmonių pasiryžimas ginti savo 
politines ir pilietines teises šiandien yra stipresnis, ne
gu kada nors. Švedijos parlamentui, netrukusį bus pa
teiktas raportas specialios komisijos, kuriai buvo paves
ta paruošti konstitucijos pataisą, garantuojančią pilie
čiams žodžio, spaudos, susirinkimų ir organizacijų lais
vę, asmens neliečiamybę ir privačios nuosavybės teisę. '

Reikią pasakyti, kad per paskutinius parlamento 
rinkimus pirmą kartą Švedijos istorijoje absoliučią dau- 
gumą laimėjo socialdemokratų partija. Fašistai neprave
dė nė vieno atstovo, o komunistai neteko beveik pusės 
savo yjetų parlomte ir paliko visai bę įtakos. .

Kuomet rusai okupavo Lie
tuvą, tai subolševikintieji Kau
no laikraščiai daug rašė apie 
tai, kaip Smetonos valdžia nai
kindavo Lietuvos miškus. Pa
leckio vyriausybė žadėjo tą kra
što turto eikvojimą sustabdyti.

Bet Lietuvos okupantui da
bar iškerta dvigubai daugiau 
miško, negu kad buvo kertama 
prie Smetonos! Apie tai rašo 
laiške, kuris yra įdėtas “Lais
vėje” (birželio 2 d.), Vincas 
Prancukaitis iš Lukšių parapi
jos, savo dėdei, gyvenančiam 
Rumfordc 
ma:

“Bendrai, padėtis pas mus 
nebloga, darbų miškuose šie
met 100 nuošimčių daugiau, 
kaip praeitais metais, nes 
daugiau kertama miško...”
Jeigu šitaip eis toliau, tai Lie

tuvos miškai bus išnaikinti.

kis kiltų, nes ūkininkui visai 
nėrą suinteresuoti jo kiliau. 
Rezultatas Jjus tas, kad žemės 
ūkis sovietinėje LiėlųV^įe Rus 
nųgyyendintas, ir Lietuvoje įsi? 
galės toks pat skurdas, koks 
seųįąį yįešpątąųja bofevikftko- 
j e Rusijoje.

KINIJOS DARBININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Kinijos darbininkai yra susi
organizavę į profesinių sąjungų 
sąryšį, kuris jau nuo 1938 me
tų yra įstojęs į tarptautinį pro
fesinių sąjungų susįvienymą. 
šių metų sausio mėnesį Kinijos

(Me.). Laiške sako- profesinės sąjungos turėjo me
tinį suvažiavimą Chungkingę.

TAUPYTI NEBEGALIMA

Kitame laiške, kurį taip pat 
paskelbė Brooklyno komu-na- 
cių organas, tūlas Bernotavičia 
rašo, kad—

“mudu su Antanuku, gal 
būt, tdres^va abudu išeiti į 
kariuomenę tarnauti Raudo
najai Armijai ir palikti tėve
lį vieną.”
Taip nebuvo net prie caro 

valdžios. Į kariuomenę neimda
vo kartu abiejų ūkininko sūnų, 
jeigu ūkininkas būdavo senas 
žmogus ir negalėdavo vienas 
apdirbti ūkį. ,

Ęet bolševikai iš viso nepai
so ūkininkų gerovės. Jie įvejė 
Lietuvoje tokią “tvarką”, kad 
ūkininkas nė taupyti daugiau 
nebegali. Taupymą sovietų val
džia vadina “atsargos kroviniu” 
ir laiko tokiu pat nusidėjimu, 
kaųi “spekuliaciją”.

Aukščiaus paminė,tasai Ber
notavičia savo laiške sako:

“Pas mus žmonės iš senįaų 
yra papratę taupyt, kad susi
krovus kokį nors kapitalą, ir 
paskui nusipirkti žemės, o 
jei turi, tai kad jos prisipir- 
kus daugiau ar panašiai. Da
bar yra visai kitaip: žemė 
yra visa nusavinta, reiškia, 
suvalstybinta, jokių doku
mentų nuosavybės niekas ne
turi, pas notarą parduotinai 
Užrašyti negali, todėl ir nei 
pirkti, nei parduoti žemės 
taip pat niekas negali. Ka$ 
gyveno ūkyje didesniam, kaip i 
30 ha, to žemės atėmė tuos 
viršus, kas buvo per 30 hek
tarų, ir davė tiems, kas jos 
neturėjo ar kas mažai turė
jo, bet kas ją gavo, įai nesi
skaito, kad tai jų žemė, Tą 
žemė yra visa valstybės tur
tas ir jei nori ant jos gyvėp
li, tai dirbk naudokis jos 
turtu.\ žemė pavesti kįtam 
galima tik testamentiniu bū
du, ką gali padaryti tarp sa
vęs tik šeimos nariai.”
Tąupytti ūkininkas nebegali. 

Dasįpirkti Jaugiau žemės (kad 
ir 30 ha ribose) jisai taip pat 
negali. Parduoti žemę jisai irgi 
negali. Žepiė gaji būti pervesta 
Jutam tiktąi testamento keliu, 
t. y. ukiniųkui mirusi

Šitokioje sistemoje, aišku, nė- 
rą jokios vilties, kad žemės li

Suvažiavimas pašventė dau
giausia laiko svarstymui proble
mų, kurias iškėlė dabartinis Ki
nijos apsigynimo karas su Ja
ponija. Šitoje Kinijos žmonių 
kovoje prieš agresorius profesi
nės sąjungos suvaidino labai 
svarbų vaidmenį, ypatingai stei
giant naują karo pramonę kra
što viduje.

Jau pirmaisiais karo metais 
japonai okupavo didmįesčius 
Šanchajų ir/Nankingą. Daugelis 
svarbių įmonių turėjo būti per
keltos iš. tų vietų į vakarines 
Kinijos sritis. Be organizuotų 
darbininkų ei' pagalbos Kiųijos 
valdžia nbbhtų galėjusi šitą už
davinį sėkmingai atlikti.

Bet suvažiavimas neužmiršo 
ir darbininkų padėties Vakarų 
Europos 1 šąlyse, kurias yra už
kariavęs Hitleris. Kinijos darbi
ninkų profesinės sąjungos išrei
škę gilią Užuojautą agresorių 
aukoms Čekoslovakijoje, Nor
vegijoje, Lapijoje, Holandijoje, 
Bejgijpję, Lųksęmburge ir 
Francuzįjęje. Suvažiavimas pa
reiškė savo splijarpmą su de- 
ųiokratijoinis, kurios tęsia ko
vą prįeš totalitarines dik ta tu
rus, įr sąvo vi J t j, kad darbo 
žmonės pavergtose šalyse vėl 
.atgaus laisvę, kųoiųet totalita
rines dįktaturos bus nugalėtos.

Chicagoj kabai 
Paplitęs Pirkėjų 
Apgaudinėjimas
Nuostoliai Pirkėjams po 10c. 

Kiekvienam, Kasdien.
Chicagos svarstyklių inspek

torius James O’Keefe, kalbė
damas Wašhingtone inspekto
rių suvažiavime, vakar pareiš
kė, kad Chicagoj taip papigęs 
pirkėjų apgaudinėjimas, kad 
neteisingi kraųtūviniųkai su
renka daugiausiai moterų, 
apie $50,000 kasdien, ir apie 
$18,000,000 per metušt

Vidutiniai, tai išeina po 10 
centų, kiekvienam pirkėjui, 
skaičiuojant, kad mieste yra 
apie 500,000 žmonių, kurie pi
na į krautuves, maisto, kifjko 
pirktis. /

Daugiausiai pirkėjai apgau
nami perkant bą^ves, m^ą, 
kepyklų produktus ip angjįs 
—bendrai, tuos produktus, 
(kuriems reikia 'svarstyklių.

Operacija 
Majoro Sunui

Vakar po pietų padaryta stai
gi apendikso operacija Čhicą- 
gos majoro sūnui, Stephen, 10 
metų amžiaus. Jis guli Mepcy 
ligoninėj. • '

xxxyn.
Sovietų “rojuj” Cianų liūdnumas 

apima.
Kai buvo prąjėta dėti sovie

tų “įpjaus” pamatai, Stalino 
Saulės tuo metų dAr nebuvo, 
pidžiąuęmojų šviesos skleidėju 
bgvo pąįts Leninas jr Stalinas 
vegetavo Lenino skleidžiamu 
minčių Šešėlyje. Užtat ir sovie
tą “rojus” Hudui ęfcąį tada 
visaj kijnįp atrodė, negu jis, 
šiandie# jw atrodo. >

Rpaehąme rašinėlyje minėjo
je, kąd apėmę nepapras
tas ilgesys- Kapsuko “rojuj” ši’ 
ligą pirmausią užpuola visus 
palaiini#t#Qsi.ųs, kurie luri laž
inės Luti išrinktais ta# “rojun” 
patekti.

Be didelio ilgesio, žmogų ap
ima liūdnumas. Tas liūdnumas 
esti toks didelis, kad ir geriau
sias “tautos poetas” neturi pa
kankamai žodžių jo stiprumui 
tinkamai aprašyti, šiandien ra
dijas ir komunistų apmokami 
agitatoriui pasakoja, kaip gy
ventojai džiaugiasi raudonai ar
mijai juos “rojun” pasodinus; 
laikraštininkai aprašinėja, kaip 
gatvėse grojama armoškėmįs, 
kaip mėtomi gėlių bukietai ir 
kaip iš džiaugsmo plojama 
“tautų vadui” už suteiktas pa
laimas.

Vienas agitatorius nuėjo tiek 
toli, kad pradėjo įrodinėti, jog 
ne tiktai Stalino Saulė skaisčiau 
šviečia musų Lietuvoje, bet vy
turiai linksmiau gieda ir krank
liai he taip liūdnai kranksi. 
Liudas Gira iš visos širdies to
kiems tvjrtįnimams šiandie# 
pritaria, bet štai jo pirmi įspū
džiai sovietų “rojuj”, kurie at
spausti antroj “Ilgesio dainoj”, 
44-tam “žiežirbų” puslapyje.

f‘Niurios, plikos sienos mano, 
Mažas mano kambarys ...
Laimė čia dar negyveno, 
Nieks čia puotų nedarys — 
Tad ir liūdna man, mieloji, 
Tad ir liūdna man čionai, 
h’ pati tu tai žinai, 
Ir pati besisieloji. ..
Bet rašai Tu: Neliūdėk!
Bet rašai: Buk gero ūpo!
Tad, nors skausmas jau ap

supo —
Aš rasiu savy dar tiek 
Ir ramumo ir drąsos, 
Jog man akys nerasos!”
Šiuos žodžius Liudas Gira pa

rašė Lukiškyje, vasario 28 die
ną, 1919 metais.

Kapsuko “rojuj” Liudą Girą 
kankino ne tiktai ilgesys su 
liudnumu, bet jį “apsupo ir 
skausmas”. Tas skausmas bu
vo toks didelis, kad musų viqe- 
komisarui buvo bepradedąnčios 
net ašaros riedėti.
Sovietą “rojuj” Gira buvo be 

duoąos.
Tas ašaras jam sulaikė ponia 

Bronė Girienė, kuri kasdien 
lankydavo savo vyrą ir duoda
vo jam visokiariopo sustiprini
mo. Girienė savo dainininkui ųe 
tiktai patarė būti gero ūpo, bet 
ir rimtesnio sustiprinimo jam 
atnešdavo.

Girienė nešdavo “rojun”, val
gį ir drabužius, nes šių daly
kų sovietų “rojuj” niekad ne
būdavo. Nebuvo jų 1919 me
tais, nėra jų ir šiandien. Skir
tumas tarp tų metų ir šių die
nų yra tas, kad 1919 m. “ro
jus” buvo neseniai įkurdintas 
ir Girienė galėjo surasti duonųs 
gabalą, kuris buvo įkeptas be 
rojaus prižiūrėtojų ir kontro
lės, tuo taipų šiandįen ir tokio 
duonos šmoto negalimą Lietu
voje surasli.

Šiandien visa Lietuvą tapo 
pąvėrslta ninriu kalėjimu su pil
komis sienomis, kaip 1919 me
tų Giros kambarys, šiandien 
Lietuvoje niekas puotų nekelia. 
Jas nustojo kelti ir raudonos 
armijos karininkai, nes jau 
baigtos visos “buržuazinės”

Lietuvos atsargos, jau nėra ko 
rekvizuoti ir nėra iš kjo puotų 
J<el.tį. Lietuva šiandien pavers
ta tokia pustyne, kaip ir visa 
sovietų Rusija, todėl vietų puo
tomis negali būti nei okupan
tams. |
Gira gėrisi žmonos fotografija.

Vietoj to, kad gėrėtis archan- 
gėlų giesmėmis, kaip rojuj jas 
Vaizduoja katalikiški likybinin- 
kai, .arba gėrėtis nuolat aplin
kui bešokančiomis stamantrio
mis ir Ievos drabužius dėvin
čiomis moterimis, kaip rojų 
vaizduoja mahometonai, Liu
das Gira gėrėjosi visai pa pras
tais dalykėliais.

Jis pasistatė savo žmonos pa
veikslą, ilgėdamasis žiurėjo į jį 
ir ištisas valandas graudenosi. 
Paveikslas buvo žmonos, su ku
ria ilgai gyveno, bet kurios nie
kad nematė, nes žmona jam bu
vo tokia kasdienybe, kurion jo
kio dėmesio nekreipė.

Štai, kaip Gira sekančiame 
“Ilgesių dainų” posme šią nuo
taiką aprašinėja:

“Sėdžiu ilgėdamos vien ir 
žiuriu

Į fotografiją Tavo, mieloji—• 
Niaugi tai Tu?

Jeigu tai Tu, ta pati, tai del- 
ko gi

Aš nemačiau tai lig šiol, pa
sakyk,

Kai vienoj dar gyvenom pa
stogėj ?!

Kodėl taip aiškiai išvydau 
susyk

Ašai dabar, tąją didžią
Tiesą, kur man akyse Tavo 

žydžia ?!...”
Bolševikų “rojuj” Gira pradė

jo ilgėtis tokių dalykų, į ku
riuos, gyvendamas paprastą pa
irusių nervų žmogaus gyveni
mą, neki’eipė jokio dėmesio. 
Jam ne liktei biauriomis atro
dė “Rojaus” sienos, bet gražiau
sius vaizdus kėlė jo žmonos pa
veikslas, jkuri būdamas laisvėj 
gana dažnai net svetimų žmo
nių tarpe išjuokdavo.

Nežiūrint į visus šiuos blogus 
veiksnius, kuriuos sukėlė bol
ševikų kalėjimas, pats Liudas 
Gira vėliau pasakojo savo pa
žįstamiems, kad jis išmokė jį 
gerbti savo gerą žmoną. Net 
šiandien, kada Giros pozicija 
yra visai skirtinga, o p. Girienė 
pasilikusi ta pati, kuri buvo 
1919 melais, Gira nedrįsta jai 
priešintis ir grįžęs iš komisa
riato kreipia didelio dėmesio į 
visas jos pastabas.

Kazys Varkala

VAIVORYKŠTĖ
Labai ^dažnai, lietingam orui 

esant, kada vieną dangaus puse 
dengia tiršti debesys, o kitame 
spindi skaisti saulė, debesyse iš
vystame ryškų įvairiaspalvį lan- 
hą, kuris išsiriečia visu debe
suotuoju dangaus pakraščiu. Šį 
Spalvų lanką esame pratę vai
vorykšte arba laumės juosta 
vadinti.

Kas yra ši vaivorykštė? Kaip 
ji atsiranda?

Musų senų vės protėviai, kaip 
šio reiškinio negalėdami supra
sti, bųyo liijtkę tikėtų kad tai 
.esanti Perkūno numylėtinės 
Vaivos savo meilužiui StrauL 
Jiui austą juosta. Rūstusis Per
kūnas, neištikimą jai Vaivai ker
šydamas, hųlrenkęs ją ir josios 
straublį į juros gelmes, ir kiek
vieną kartą, kaip apviltas įsi
mylėjėlis pradedąs rūstauti, žai
bais ir griausmu baugindamas 
įmones, dangaus skliautu išsi
driekianti tęji Vaivos juosta.

Bet musų protėviai, liovėsi 
garbinę Perkūną ir kitus senuo
sius savo dievus, leidosi įtiki
nami, kad jų tikėjimas yra nie
kam tikęs, o tikrasis esąs tik 
Kristaus Akėjimas. Dabar pra-

Vaivą žmonių atmintyje liko tik 
kaip graži pasaka.

Bet atsiranda žmonių, kurie 
ir biblijos aiškinimą apie vai- 
vorikštę laiko tik gražia pasa
ka. Taip iš tikrųjų ir yra.

Vaivorykštę galime patys pa
gaminti. Nereikia Vaivai austi 
juostos, ar Nojui arka plaukyti.

Saulėtą vasaros dieną, besi- 
maudydarni, atsistokime nuga
ra ir saulę, prisisiurbkime bur
ną vandens ir purškime. Arba 
suduokime į vandens paviršių 
lazda taip, kad jis trikŠtų la
šeliais, pamatysime mažutę vai
vorykštę. Norinti gauti didesnę, 
reikia jau fantano ar keliems 
žmonėms trikšti į viršų kokiais 
nors įrankiais didesnį vandens 
kiekį. Vadinas, vaivorykštei 
gauti reikalingi vąndens lašai ir 
saulė. Juk ir danguje vaivoryk
štę matome tik tada, kai debe
sis, kurie sudaryti iš vandens 
lašų, apšviečia saulė. Mat, sau
lės spindulys, kuris mums at
rodo Mlsvos spalvos, yra sudė
tas iš įvairių spalvų, tų pačių, 
kurias matome vaivorykštėje. 
Patekęs į vandens lašą, spindu
lys lūžta, pakeisdamas savo 
kryptį, panašiai, kaip atsimušęs 
į veidrodį, išsiskaido į savo su
dedamąsias dalis, ir musų akį 
pasiekia vaivorykštės spalvų 
spinduliai.

Ne vienas musų, gal būt, dar 
atsimename maloniąsias vaikys
tės dienas, kai Čiuožinėdami su 
draugais ledu, tyčiomis pulda
vome ir kakta, pakaušiu, ar ki
ta kietesne kūno dalimi steng
davomės išmušti gaidžiukus. 
Tie vadinamieji gaidžiukai ir 
būdavo suskilęs ledas ir nusi
dažęs vaivorykštės spalvomis. 
Kai kuris mėgdavome pusti 
muilo burbulus ir gjožėtis jų 
spalvingumu, kuris taip p|t pri
mindavo mums vaivorykštės 
spalvas.

Tokias pat spalvas kada nors 
esame matę sudužusiame veid
rodyje, paprastoje stiklo skevel
droje, ar kitoje suskilusioje 
skaidrioje medžiagoje, kai su
skilimas eina ne tiesiog skersai, 
bet įžambiai.

Mokslo žmonės skaidyti spin
duliams, kad juos galėtų tyri
nėti, vartoja taip vadinamą tri
kampę prizmę, ši prizinė yra 
skaidrios medžiagos gabalas, 
kuris turi tris plokščius šonus, 
vienas su kitu susieinančius Į- 
žambiai, panašiai, kaip suskilu
sio ledo ar stiklo ačaižėlės šo
nai, o galai trikampio pavidalo. 
Tamsioje kamaroje vienoje sie
noj padaroma maža skylelė, 
pro kurią galėtų įeiti saulės 
spindulys, o ant priešingos sie
nos užtiesiama balta paklode. 
Įėjęs spindulys paklodėje ap
šviečia tik vieną taškelį, o jei 
jam pakeliui pastatoma minėta 
trikampė prizmė, tai paklodėje 
pamatome vaivorykštės spalvų 
rėželį. Vądiųas, rutulėlio (lašo) 
ar trikampės prizmės pavidalo 
skaidrios medžiagos (stiklo ar 
vandens) gabalui išskaijžius 
spindulį j jo sudedamąsias da
lis, mes pamatome vaivorykš
tės spalvas, kitaip dar spektru 
vadinamas.

Tokį atsakymą į šį klausimą 
patiekia mums šių dienų moks
las.

Plaunamoji Mašina 
Sužeidė Skalbėją

Reikėjo ūgnįagesių pagalbos 
šauktis, kai į skalbiamą maši
ną pakliuvo ranka chicagietės 
Mrs. Jessie Mav Fall, 5330 
Drexel bulvaras. Mašina jai 
nulaužė ranką ir sutrupino 
riešo kaulus.

Ji nesuspėjo pirštų išrtauk- 
ti laiku, bedėdama skalbinių 
šmotą į Volus.

Pirkite tose krautuvėse, ku
riąs garsinasi NAUJIENOSE”
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III.
Tarasovui rodos jaukiau ir 

šilčiau buvo visame mieste. Jis 
vaikščiojo visuomet toks pat, 
visuomet rimtas, truputį susi
raukęs. Bet kažkas drąsino, ši 
mergiotė su stebuklingom 
akim. Kaip kažkas į jį žiurėjo 
laike pamokų! Na, aišku, jis 
jai patiko. Bet yra viena kliū
tis
jog jai tokiai švarutei ir tvar
kingai galėjo patikti jis su sa
vo aptrintu šineliu, su sunešio
tais kareiviškais batais. 
Vladimirui Tarasovui, tai,
ku, niekis, nors dabar ir 
trintas šinelis ir apnešioti 
tai. Pavyzdžiui, Ibsenas, to 
ties amžiaus, dargi nuosavių
kelnių neturėjo. Norėdamas 
kur eiti, skolindavo pas drau
gus kelnes... Gi jis, Tarasovas, 
kelnes turi nuosavas, nereikia 
skolinti... Bet nejaugi moteris 
myli dėl rūbų. Kvailos, gal būt. 
Bet išmintingom, jom reikalin
ga išmintis.

Antra pamoka praslinko ge
riau, negu pirma. Kad nebūtų

rubai. Sunku patikėti,

Jam, 
aiš- 
ap- 
ba- 
pa-

N epriklausomybė 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansiniai apsirūpinęs. Statyki
te, remontuokite ir įsigykite na
mus pagal musų ilgamečio iš
mokėjimo planus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $6,000 mokame 3^%.
KEISTUTO SAVINGS

and LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS, Soc.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

| nuobodus, Tarasovas papasa
kojo du 
tus.

universiteto 
Ji taip linksmai 
s iš aiškinamų

anegde- 
juokėsi.
dalykų 

jai buvo nesuprantami, ji klau
sinėjo, ir Tarasovui pasirodė, 
jog pos klausimuose atspindi 
tiesiog nepaprasti gabumai. O 
kuomet ji išėjo, Tarasovas vėl 
vaikščiojo iš kertės į kertę 
apie dešimt minučių maloniai 
susijaudinęs. Bet Kazačenko, 
(šis biaurybė, visuomet užnuo
dys) atėjo ir klausia:

—Kaip tavo buržuika gyve
na?

—Kodėl buržuika? — užsi
gavo Tarasovas.

—Aišku, buržuika. Moka 
penkis rublius tokiam neišma
nėliui kaip tu.

—Visai ne buržuika. Kuomet 
reikia pasivyti ir ne penkine 
mokėtum.

—Pradėsi uodega sukinėti. 
Sužinojai kaip ji vadinasi?

—O, vėl pamiršau.
Trečia pamoka, ketvirta, 

santykiai virto draugiškesni, ir 
Tarasovas sužinojo, jog jos pa
vardė Smirnovą, ir vadinasi 
Ksenia. Ir ji jį apie du kartu 
pavadino “draugas Tarasov”, 
o ne vien “draugas”.

Paskaitose, valgykloje, na
mie jis galvojo apie ją, ir kaž
kas drąsino, šaukė ir kažko il
gėjosi. Jam dargi truputį bu
vo pikta, kad ant tos kėdės, 
ant kurios prieš pusvalandį ji 
sėdėjo, dabar sėdosi išsiskėtęs 
apdriskęs Kazačenko ir pašie
piančiai pradėjo:

—O ką gi, kaip ji dabar? 
Ar dar toli iki meilės?

Xi&SXrMATYKITE MUS!
Jus persitikrinkite, kad Mes Turime Didžiausį Pasirinkimą i 

Puikios Rūšies

IR VISOKIAU
SIŲ KITŲ STA

TYBOS ME- 
, DŽIAGŲ

Mes finansuosime jūsų namo pertaisymą ir pastatymą — Nieko nerei
kia numokėti. Mokėkite per Tris Metus—Apkainavimai Nemokamai 

LIETUVIŠKAS PARDAVĖJAS

CARR-MOODY LUMBER CO.
STANLEY LITIVINAS—Generalis Vedėjas

3039 So. Halsted St. VICtory 1272

• Lentų
• Medžiagų 

Stogams
• Medžio 

Reikmenų 
Statybai

NA UJIENU-ACME Telophoto
Mauri Rose iš Indianapolio, (kairėj), kuris laimėjo 

500-mylių Indianapolio Memorial Auto lenktynes. Jį 
sveikina Roy Davis iš Springficld, Ilk, kuris paskolino 
Rosc’ui savo automobilį, kada to mašina sugedo. Davis 
pats pradžioj važiavo, bet buvo labai toli atsilikęs. Rose 
perėmęs mašiną 117-toj mylioj išvarė ją pirmon vieton. 
Jo greitumas buvo 115 su virš mylių į valandą.

Ir Tarasovas susiraukęs tylė
jo, kad nesuteikti pašaipoms 
medžiagos.

Bet štai, vieną kartą, Jau 
naktį, vėlai, abudu buvo nuo 
mokymosi nuvargę, kiekvienas 
gulėjo savo lovoje ir, atskirti 
vienas nuo kito stalu, jiedu 
staiga pradėjo kalbėti apie vie
numą, apie meilę, ir kažkaip, 
netikėtai palietė Ksenią. Tara
sovas pasakė kaip jam patinka 
Ksenia.

—Žinai, Kazokai, aš pirmą 
kartą sutikau tokią merginą. 
Garbės žodis. !

galiau išsikalbėti apie Ksenią. 
jis sučiulbėjo lakštingala. Ir 
plaukai jos šilkiniai, ir tvirta 
ji, ir gera draugė. Staiga per 
stalą išlindo susivėlus Kazačen
ko galva, pakilo veik virš Ta- 
rąsovo veido ir papliupo juo
kais. Tarasovas lyg sumišo.

—Kas tau?
—Cho-cho-cho! Na, ar aš ne

sakiau. Cho-cho-cho! 
tu sakei?
sakiau, jog tu pamilsi,—Aš 

ė?
Tarasovas užsigavęs nutilo.
O Kazačenko pašiepiančiai 

kraipė zubųs.
—Ir tu, besmegeni, galvoji, 

jog ji tave pamils? Cho-cho- 
cho! Veltui svajoji.

—Ką gį pamils? Gal tave?
—Jlet jau įr ne tave.

A
COPR. 19*1, NCGDLGCRAPT SERVETE, INC.

CROSS STITCH CLOTH

—Ar tau meilę vaidinti? Tu 
objektyviai pažvelk į savo nosį.

—Nejaugi su tokia nosimi* 
galimą apie medę galvoti?

—Palik mane ramybėje, tarė 
piktai Tarasovas (jis pyko patį 
ant savęs, kam buvo atviras).

■—Nuo tokios nosies darg‘ 
mažiausia reikalaujanti mer-

PATTERN 2738.1

No. 2738—Išsiuvinėta staltiesė.

Kazačenko vėl atsigulė 
von.

—iEch, gaila man tavęs, 
lodia. Matai, suviliojo ji 
ir dabar paliks. Būtinai paliks.

—Et, cik tų po velnių. Ot, ta 
iš tiesų esi besmegenis. Ir nu
baudė mane likimas gyventi 
kartu su tokiu asilu.

IV
Ech, nereikėjo. Nereikėjo 

būti atviram. Patinka, ir tylėk. 
Kazačenko dabar nors ir geras 
draugas, bet be pašaipos neap
sieina. Po a$tuonių galima, su
lig susitarijme, Košę virti, t. y. 
kąjbčti apie menkniekius, dai
nuoti, juoktis, — anksčiau bu- 
dąvo fcąlbama apie busimus 
darbus, apie mokslą, apie ko
vą, apie literatūrą ir pasikalbė
jimai budąvp įdomus. Gi dą- 
bar Kazačenko pradėjo kalbėti

10-

Vo
lą ve

darbui ir prasidėjo kliūtys, ku
rios ’tuom kart tik jam vienam 
tebuvo pastebiamos.

Du kartu atsitiko, jog Kaza
čenko parėjo kaip karts pamo
kai baigiantis. Jis iškilmingai’ 
nusirengdavo, braukydavo ko-’ 
jomis, kalbėjo juokaudamas. Ir 
visame kame, nusilenkimuose, 
tripsėjime ir kiekviename jo 
geste buvo kažkokia biauri pa
šaipa, anot Tarasovo'.

—Ko tų kvąU^ m^Įn^di? — 
šaukė jis KazaČenkui pąlydė-. 
jęs merginą. — Iš kur fcavyje. 
atsirądo Šios kilnios manieros?

Kazačenko rodė nekaltas 
akis.

—O jeigu aš noriu, kad ji 
mane pamiltų?

—Žiūrėk, brolau, meilė ap
ims ir apie pinigus pamirši.

Vieną vakarą Kazačenko at
ėjo pakilusiame upe.

—Palydėjau, brolau,
Rsenę palydėjau... Žinai,

tavo 
vos 

Vos tik lipau luptais link kam
bario ir ji išeina. Iš pamokos 
nuo tavęs. “Noriu tamstą pa
lydėti”. “Prašau”, — sako. 
Mandagi šelmė.

Kazačenko mirktelėjo akim.
—Nuėjom. Aš klalusiu: “Kaip 

tamstai patinka mano gerbia
mas draugas. Tiesa, genialė 
galva?” — “' 
“galya genialė. Du 
“Kapitalo” tomus išmoko, kaip 
nebus genialus? Tik gaila, gir
di, sako, kad jo nosis kaip piš- 

•Ot, kvailys. $u tavimi kai- talietas...— Jei ne, tai visai ge-

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. RooseVėlt Rd„ Auštin 1175

Taip”, — sako, — 
Markso

(Bus daugiau)

— San Francisco mieste vyk
sta didelis 
streikas.

. . į kai sutinka pakeltikalbėti, kad ne- , . . ,■ centus į valandą, 
mokėti 10 centų.

— Grand Mufti, 
priverstas bėgti iš Jeruzalės, 
dabartiniu metu randasi Mos- 
sūlc. jis skaitosi Irako nera
mumų organizatorium ir dabar 
organizuoja pasipriešinimą. \

pamažu murmėdavo 
apie meilę. Sulig su- 
ncbuvo leista garsiai 
nei

bėji, durpių vilioti.
Ir nusivylęs mojavo ranko

mis. O Kazačenko guldavo į 
lovą ir 
dainušką 
sitarimo 
dainuoti
kenktų mokytis. Kartais Kaza
čenko, neužtikęs merginos, 
klausdavo;

—Ar dar negavai “korbavan- 
cų”?

—Kokių “korbavancų”?
—O už pamokas?
—Tai jau ne tavo dalykas.

moterų pardavėjų 
Parduotuvių savinin- 

moterims 5 
bet nenori

kuris buvo

Remkite Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LfQUOR 
CO.~WHOLESALE 
4707 S. Halsted St
Tel. Boulevard 0014

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. 
Vežam į fannas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatėm an
glis į visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY M66

juokaujančiu tonu. Staiga, be
sikalbėdamas, dargi 
puls lovon ir uždainuos:

“Akys juodos, akys 
čios!”

Arba:
“Meilė... Kas lai? K 

meilė?”
Šiomis dienomis parsinešė iš 

gatvės plakatą: “Meilė auksinė 
knyga”, ir prikabino ant sienos 
virš savo lovos. Ir nuolatos 
klausinėjo:

—Kurį puslapį dabar iš šios 
knygos skaitote?

Šie dalykėliai erzino ir pra
dėjo nepakęsti* Kazačenko.

—-Koks tu draugas ? *— pikti
nosi Tarasovas. — Tu šunsnu
kis ir daugiau nieko.

—‘Bet tu nepyk. Aš juk juo
kauju. UU’,

—Radai kuo juokauti. Ko 
gedi ni merga i tę ?

—Tau nemalonu. Gerai, Jiau- 
Sįesiu. Tik tu, prašau, neįsimy- 
lėk... Visvien ji apgaus.

Bet nieko nepadėjo Taraso
vui nei kalbos apie nosį, nei 
apie košę. Tom s dienomis, 
kuomet Ksenia turėjo atėji, jis 
jau dvi, tris valandas prieš taj 
ilgėjosi,' laukė ir jo alkūnėse, 
bei keliuose įsiskverbė diegliai 
ir nenorėjo apie nieką galvoti, 
kaip tik apie ją. Tai kenke

rimtai

MASTEI! W1NI)()W SHADE CO.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560 i,

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo
TAVERNOMS^ namams m morykloms^ven’etia 

1808 VVEvST 47th STREET (ARTI WOOD
FIRANKOM LAŽDAŠ..MES NUMIERUOJAM IR UŽ^ABINAM 

BLINDS 
T.)

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
demiškomis u ž 1 f i- 
domts ir Hollywood 
Šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. 63rd St 
Tel. ENG. 5883-5840

3451 
Archer Avė.

Tel.
VlRginia

2333

FOR NEW į
PACKARD - CHRYSLER - PLYMOUTH 
<■     Ii 111        ■■■-į.,..—. 

ar cus

VISI TELEFONAI: 
ATLANTIC 4290

t
ft

RYTINE RADIO 
VALANDA 

— iš stoties —

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

OYKA! Aprokavimas
NEREIKIA NIEKO ĮMOKĖTI, 

36 Mėnesiai Išmokėjimui. 
Tjkra lietuvių kompanija.

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

4030 
Archer Avė.

1 Tel.
VlRginia

1515

BALZEKAS MOTOR SALES
\ . “U WILL LIKĘ US”

SOUTH CENTER PLIMBING & 
HEATING SUPPLY GOMPANY

6 West Garfield Blvd. stateVirk55thast.)

Apsisaugokite!!! DIVIDEN
DŲ

!!'<»!H F

NSUREDH

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

NUIVERSAL K y 
ASSGCIATLON i

Čionais jūsų šutau- 
pos yra apdraustos 
iki $5,000 per Suv. 
Valstijų Valdž i o s 
A g enturą Federal 
Savings and Loan 
Insurance C op jp., 
Washington, D. C.

JŪSŲ
INDĖLIAI

NEŠA

Amerika budavoja karo pramonę, kad apsisaugoti nuo priešų. 
KIEKVIENO LIETUVIO yra priederme apsisaugoti nuo sekan
čios depresijos. Geriausia jūsų apsauga bus atidarymas sąskaitos

UNIVERSALSAVINGS&IOAN ASS'N
1739 SOŲTJI HALSTEP STREET

ŪOK OF PRTTtROS

No. 2738

Vardas

Adresas
r—. 1 * r r 1■■■•■v •■ ‘3 j—7* "■ ■»"' ■■■■■'"■■■■T—.m i ■Imi ■■ y. i i i n ■■■m..  ......................................

Atdara kas dįepą nuo 8 vąl. ryto iki 2 vąl. vąškaro. ŠęŠtądięniais iki 6val. vakaroAdresas Miestas
Miestas ir valstija. Vaistu

NAUJIENOS 
1739 So .Halsted St 
Chicago, HL

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT 
| 17J9 So. Halsted 8L, Chicago, DL 

čia Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

I Vardas Ir pavardė
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St. Louise Dviejų 
Dirbtuvių Streikai 
Nutraukti; Susitaikė

ST. LOUIS, Mo. — Dviejų 
šios apielinkes dirbtuvių, tu
rinčių apsaugos užsakymų, 
darbininkai nutraukė streikų 
ir grįžo darban. Streikai už
baigti susitaikymu.

Tos dirbtuves yra Curtis 
Manufacturing Company, kur 
dirba 300 C. I. O. plieno dar
bininkų ir Monasanto Chemi
cal Company, Monasanto, III., 
kur 900 darbininkų pakelta 
atlyginimas 5 centais į valan
dą. Chrtis firmos darbininkai

stijoje, jei tik tas aštrusis ad-j 
ministracijos oponentas kvie
timą priims.

Floridos senatorius, vyrau-' 
jantis šalininkas už teikimą' 
didesnės pagalbos anglams, tai į 
pareiškė savo kalboje, kurią' 
pasakė čia sekmadienį. Pep-^ 
per sako, kad jis buvo pasiū
lęs Whecleriui debatuoti Bir
želio 4 d. Helena, Montanoj, 
bet, girdi, Wheeler atsakęs, jog 
tą dieną jis tūri reikalų Wash- 
ingtone. Peppcr sako, kad 
Montanos senatorius nori iš 
debatų išsisūkti. c

31,791,664 Gal.
Degtines Valstijoj

Irisai Chicagos Parkuose

NAUJIEN Ų-ACM E Telephou

Diena Iš Dienos ©
Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(CHICAGOJE)

taip pat gavo algos padidini- Federalis alkoholio biuras
Washingtone apskaičiuoja,

Lincoln, Jackson ir beveik visuose Chicagos par
kuose jau žydi irisai, kartais vadinami “vaivorykštėmis” 
ir “Fleur-dc-lys”. Gražiausias gėlių plotas yra prie 59th 
ir Stony Island avenue, kur irisų yra virš 100 rųšių.

Lecnard J. Waitekus, 28, su 
Mary Mazurck, 21

- Tcny Brazas, 24, su Bettie 
Longuich, 27

Aibsrt Mažeika, .23, su Al- 
vina Ginc.auskas, 22

Charles Kaspar, 20, su Mar- 
garet SkahilI, 19

Edward Staran, 21, su Rase
Pajonk, 21

Reikalauja
Perskirų

Dabartiniu metu šioj apie- 
linkėj streikai tebevyksta 13 
mažesnių plieno ir geležies 
dirbtuvių, kuriose dirba aipe 
850 žmonių.

kad Illinois valstijos gyvento
jams ilgai negręs “troškulys”. 
Valstijos sandėliuose yra 81,- 
791,664 galionai į butelius su
pilstytos ar dar sendinamos 
degtinės.

Senatorius Pepper 
Nori Debatuoti Su 
Burton K. Wheeler

ROCKFORD, III. — Šen.

A$0() Studentų 
G?uis Diplomus 
111. Universitete ,

URBANA? IH,~ Apie 2,800 
diplomų \bus išdalinta šią sa
vaitę begiantiems mokslus 
Illinois Opiversitete. Arti 400 
iš tų diplomų bus baigusiems 
medicinos,' dentisterijos ir vai-

Valstija Žada .
Pašalpą Vaikams

Skirs $fi,000,000

Illinois Dirbamoji 
Žemė Turi Aukštą 
Vertę: 1940 Cenzas

Eleanor Dutkiewicz nuo Ed- 
ward V. Dutkievvicz

Gauna
Perskiras

William H. Langusch nuo 
Alice Langusch

Gelžkeliai Prieš 
30%-čių Algų 
Pakėlimą

C. E. Johnslon kalbėdamas 
vakarinių valstijų gelžkelių 
vardu, pareiškė, kad gelžke- 
liečių brolijų reikalavimas 
pakelti algas 30 nuošimčių 
yra “nepateisinamas, nepama
tuotas ir gelžkelius subankru- 
tytų,” je’gn j’c negautų para
mos iš valdžios. Gelžkeliečiai 
jau dabar “gauna labai dide
les algas”, palyginus su atly
ginimu, “kurį gauna kitų pra
monių darbininkai.”

Taip kalba Charles E. John- 
ston.

Pakėlė Aliejaus 
Kainą

Standard Oil Company of In
diana vakar pakėlė Y; cento ga
lionas kainą aliejaus naudoji
mo namams šildytis. Kiek anks
čiau ši firma pabrangino ir gą
sdiną.

Claude Pepper (D., Fla.) sa
ko, kad jis mielu noru sutiks 
debatuoti su Šen. Burton K.
Wheeler, pastarojo namų vai- stininkystes kursus.

SPRINGFIELD, III. — Vals- URBANA, III.—Bendra ver- 
lijos gubernatorius Green ir(lė dirbamos žemės pagal akrą 
kili administracijos lyderiai j Amerikoje yra aukščiausia II- 
legislaturoje netrukus žada į 
priimti įstatymo projektą, už
tikrinantį pašalpą vaikams, 
kurie neturi pastovaus pragy
venimo (šaltinio.

Kaitusiai Persikėlė 
Į Naują Vietą

MARQUETTE PARK. — Biz
nieriai pp. George ir Domicėlė 
Baltušiai, kurie su sunum Bru
no užlaikė alinės biznį, adresu 
6845 South Western avenue, 
šiomis dienomis įsigijo nuosavą 
namą ir perkėė biznį į naują 
vietą, adresu 319 East 75th st.

Tikisi, kad ir naujoje vietoje 
pasekmingai darys biznį, taipgi, 
kad jų draugai ją lengvai atras 
ir dažnai aplankys. (Sp.)

Garsinkitės “N-nose”

Tam tikslui valstija paskir
tų apie $4,000,000 kas metai, o 
federalė valdžia pridėtų kita 
tiek.

Aurora Rengiasi 
Išleisti 110
Vyru Į Armiją ; ,,

linois valstijoje, anot surink
tų duomenų, kurias paskelbė 
1940 metų cenzas ir kurias iš
studijavo C. L. S'mith, Illinois 
Universiteto Agrikultūros Ko
legijos ekonomistas.

Nebus Vasaros .
Laiko LaSalle, III. ■ .»i

LaSALLE, III: — Lokalėj 
miesto taryboj 1 būvo užvirusi 
labai pikta kova dėl įvedimo 
vasaros laiko.0‘Taryba būvo

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 

1 mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra' parodančia mažiausias

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

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. .TENKINS“ 
(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

AURORA, III. — Drafto au
toriniai praneša, kad iš šio 
miestelio birž. 19 bus kariuo
menėn induktuota 110 vyrų. 
Šioj grupėj bus vyrų visokio 
amžiaus, keletas turbūt, net 
36 metus pasiekusių. Autorite
tai aiškina, kad tie vyrai už
siregistruodami pereitą rūde- 
nį dar būvo 35 metų ir kadan
gi jie įtraukti į sąrašus, tai jie 
dar imtini.

Laidotuvių Direktoriai
Feizų Karvių Banda 
Produktingiausia 
Visam Kane Apskrity

ELGIN, III. — Antano Fei- 
zos ir Sūnų ūkio karvių ban
da pripažinta produktingiau
sia Kane apskrity. Pieno Kar
vių Pagerinimo Draugija su
ruošė specialų tyrimą ir ban
dymą per visą gegužės mėne
sį, ir Feizų 34 karvės bendrai 
paėmus, davė kasdien po 1,- 
030 svarų pieno ir 39.9 svarus 
sviesto.

Per Savaitgalį 
Amerikoj Žuvo 
459 Žmonės

Kapų Dienos savaitgaly, ka
da visoj šaly automobilių tra- 
fikas būvo itin gyvas, suvirš 
200 žmonių žuvo automobilių 
nelaimėse. Daugiausiai nelai
mių įvyko Californijoj. Michi- 
gan valstija stovi antroj vie
toj, Ohio—trečioj, paskui In
diana ir New York.

Sudėjus visas nelaimes k. 
a. prigėrimą, patekimą po 
traukiniais ir kitus netikėtu
mus, Amerikoj pereitą savait
galį žuvo 455 žmonės. Illi
nois valstija turėjo 19 nelai
mingų mirčių.

priėmusi pasiūlomą tokį laiką 
įvesti, vėliau jįAatšaukė, ir gu
liau miesto majoras > H. M. 
Orr ginčus užbaigę, vetuoda
mas naujai priimtą įstatymą.

Kai. kurių vietų gyventojai 
yra griežtai nusistatę prieš 
laikrodžių silkinėj imą. To 
yęač nenori ūkininkai.

Balsavimai Int. 
Harvester Ko. 
Dirbtuvėse Birž. 18
Balsuos šešios Dirbtuvės, Illi

nois ir Wisconsine. _

Federalė darbo taryba pasky
rė birželio 18-tą d.eną spec’a- 
liams darbininkų balsavimams 
šešiose International Harvester 
dirbtuvėse, Chieago j e, Moline, 
Rock Fa Ils, Ilk, taipgi Milwau- 
kee, Wisčonsine.

Chieago j balsuos darbininkai 
McCormick ir West Pullman 
dirbtuvėse.

Kovoja CIO—AFL.

Teisės darbininkus atstovau
ti reikalauja CIO ūkio mašinų 
unija ir AFL unija. Darbininkai 
galės pasirinkti arba vieną ar
ba antrą, arba pasisakyti prieš 
abi.

klaidas. Speciąlė atvda atkreipiama 
j mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vak. 

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

pirma.
4712 South Ashland A v,

Phone YARDS 1373

Ofiso Tel. VIRginia 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. vakaro. 
Nedėlioj pagal sutartį.

Dr. F. Pulsuoki LeVan
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

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkinių Rei
kalai* Eiti 1 tas Krautuves, 
kurios Skelbiasi Naujienose,

McCormick’o dirbtuvėje ne
seniai įvyko streikas, kurį pa
skelbė CIO, o AFL kovojo. 
Streikas pasibaigė neaiškiai, 
nors visos pusės savinasi laimė
jimą.

$15,000 Už
Dukters Dantį

Charles Czarnecki, 6922 
Diversey avenue, užvedė byr^l 
apskričio teisme prieš du den- j 
tįstus, Dr. R. T. Skudnig, ir 
M. B. Schwartz, 4407 Milwau-] 
kee avenue. Jisai reikalauja j 
$15,000 už tai, kad jie ištraukė, 
sveiką, o , ne sugedusį dantį joJ 
11 metų dukterei Elaine.

AKINIAI
Teisingai. Prirenkame 

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

minavimas dykai.
AKINIŲ KAINOS:

FULL VIEW QC
STYLE ........................

Bifocals—Biskį Daugiau.
PAPRASTI AKINIAI

Dykai Didelis Katalogas
JEWELRY • ELEKTRIKINIAI 

ŠALDYTUVAI • NAMAMS 
BALDAI

Jos. F. Budrio
FURNITURE HOUSE 

3409 S. Halsted St.
Del sąžiningo radio pataisymo 

pašaukite
YARDS 3088

Atsiminkite — Krautuvė Su 
Mėlynu Frontu.

Budriko Radio Programos: 
WCFL —r1000 k. — Sekmadie 
niais 6 vai. vak. — WHFC— 
1450 k. — Ketvirtadieniais 7 vai. 
vak.—-WAAF—950 k. — Sekma

dieniais 4:30 vai. vak.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak.

1957 W. Garfield Rlvd.
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 Brunsw1ck 0597

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
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHTCAGO. 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 12 

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

DR. STRIKOL’TS
Gydytojas ir Chirurffas
Ofisas 4«45 SO. ASHLAND AVĖ
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Tek: YARDS 4787

Namų Tel. PROSPECT 1930

Telefonas YARDS 0994 '

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

ADVOKATAI
DR. C. Z. VEZELTS

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47 Street
Telefonas YARDS 2246 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO .T.
ZUBRTCK’AS 

GYDYTOJAS Hl CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

2403 West 63rd St. 
VALANDOS: 2—4 noniet ir 7—0 
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. Šusanna Slakis

Moterų ir Valkų Ligų Gydytoja 
Dabar priiminės ligonius namuose 

6733 S. Crandon Avė.
Vizitai sulig sutarties 

(išskiriant trečiadieniu* ir šešta.)

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALnmet 6877

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

Room 2014 Tel. STAte 7572 
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto.

3149 SO. HALSTED STREET 
TeL VICtory 2679
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KOMUNISTAI NORI PAVERSTI SUVAL
KIEČIU D-JĄ STALINO GARBINIMO 

DRAUGIJA
Darbas Ųž Laisvą, Nepriklausomą Lietu

vą Tai “NeteikalingaS Maišymasis
I Politiksi"

PASTABOS “VILNIES”
“MARiaMpoliečiuI”

Koihunistų “Vilnies” No. 126 
Marijampolietis — (F. Ąbekas) 
pasakoja apie Šūvalkiečių Drau
gijoj susirinkitaą, kuris įvyko 
gegužės 2*3 (L, H'ollywood Inn 
salėje ir ihelagingai iškraipė 
Draugijos mitingo eigą ir tik
slus. Esą, “kad Suvalkiečių 
lĮraugija nori — kas nori? — 
V. M. 1?.) pavartoti Smetoniz- 
mo Grąžinimui Lietuvon.” čia 
pasakyta melagystė!

Nuo Smetonos įsigriebimo į 
Lietuvds neva prezidento vietą, 
niekas tikras laisvę myltatis 
lietuvis nenorėjo A. Smetonos 
ir niekąs riehori jo ateičiai, 
kaipo fašistinio diktatoriaus. 
Kamgi meluoti tokius niekus!

Verčiau reikėjo pasakyti tik
rą tiesą, kad lietuviški parsi
davėliai penktakojai norėjo ir 
nori paversti Suvalkiečių Drau
giją Stalino garbinimo draugi
ja!

Suvalkiečių Draugijoj pri- 
' klauso visi lietuviai.

Už Ką Suvalkiečiai Stoja
Visi tos Draugijos nariai, 

kurie neparsidavę svetimai val
stybei, stoja už visokią pagel- 
bą Lietuvos išlaisvinimui iš po 
dabartinio okupanto Stalino; o 
staliniški tos Draugijos neva 
lietuviai piestų stojo, kad ne* 
priimti delegatų raporto iš bu
vusios — konferencijos, kuri 
įvyko gegužes 11 d. ir panai
kinti delegatus.

Girdir-musų -draugijai nerei
kia “maišytis į politiką”. Vadi- 
Įiasį, jeigu lietuvių SuVJlkie- 
čių Draugiją — stoja už lietu-

A. + A. I
ANTANAS MACEVIČIUS
Persiskyrė su Šiūo pasauliu 

birželio 2 d,, 10:30 vai. ry|o, 
1941 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Betygalos parap., Alek- 
naičių kairpę. Amerikoj išgy
veno, 33 metus.

Paliko dideliame nubudime 
brolį Tamošių, jo žmona, jų 
SUųų Ąlf.onsa, Jr dukterį 
Frances, kurie gyvena Phila- 
delphijoj, Pa., Chicagoje 2 
seserį: Agotą Kaminskienę, 
joą vyrą Jurgį, 3 dukteris — 
Steną Rimkus, jos dukterį 
Daratą, Oną įS.haątokienę ir 
jpš vyrą Juozapą, Sofiją Šai- 
nauskiehę ir jos vyrą Antanė 
ir jų sūnų Marion, seserį Zo
sę Norkienę ir jps vyrą My
kolą ir jų dukterį Kelertą 
Kavaliauskienę ir jos vyrą 
Algirdą. Lietuvoje — 2 sese
ris: Oną Meškauskienę ir jos 
šėimyną, Mikasę Yesinskienę 
jr jos, vyrą ^ntaną ir daug 
kitų giminių ir pažįstamų. ,

Kūnas pašarvotas natriuose, 
7006 Archer Avė, Ląįdotuvės 
įyyks šeštadięni. biržęjio 7 d. 
8:30 vai. ryto iš nrnhų į šv. 
Juozapo par. bažnyčią, Sum- 
mjt, jy., kurįpję atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nūlydė-* 
tas į ^v. JSazimiero kapines.

Viši a. a. Antano Macevi
čiaus giminės, draugai ir pa
žįstąjį i esat nuoširdžiai kvo
čiami daly vaųti laidotuvėse ir 
suteikti jam pask’utihį patar
navimą ir atsisveikinimą.
J Nubudę liekame: DroHs, 
Seserys, Giminės ir Pažįstami

Laid. Direkt. Antanas Pet
kus, Tel. CICERO 2100.

t * y-VK/ 3%

I i R R AU Ii DM Kiemams, Ląidotu-
’ VČms, PąpųflLŠU 

ęEUNtNKĄS “4n“ 
4180 Aręher .Avenue

Phone JAFAYEJT^:5^lt 

vybę, už atsteigimą nepriklau
somos ir. laisyos Lietuvos, tai 
Čia politika. Bet pavergti Su- 
yalkiečių Draugiją ir įkinkyti 
ją į garbinimą Stalihp, tai nė
ra politika. Begėdžiai tie lie
tuviški galino garbintoj Ai ir 
Agentai: nė logikos, nė padoru
mo, nė prdto!
<fVęjų Paremti Įsisyajpjimai”

Vienoj vietoj “MarijampoHė- 
tiš,” šneka šitaip: “Nieko bepa
darysi, jeigu kieno galvose ky
lą vėjų paremtų įsisvajojimiį. 
Tik negerai, kad tie dalykai at- 
veikaįrhi į mųsų draugiją ir dėl 
to kyla nereikalingi ginčai, er
geliai”. Ot, kad norit! Patys 
penktakojai ątsiyilko — Stali
no idėją i lietuvių Draugiją ir 
čia šneka, kad atvelkama ne
reikalingi dalykai!

Tos Draugijos mitinge vie
nas narys atsistojęs tvirtino, 
kad jis buk tai buvęs anoj Kon
ferencijoj ir girdėjęs, kai Gri
gaitis siūlęs, kad reikia Lietu
vą prijungti prie Lenkijos! Na, 
ir kągi norėti iš tokių sutvė
rimų, kurie prasimano nebūtus 
daiktus ir drįsta meluoti vieT 
šame mitinge, prie publikos! 
Tai yra kriminalis nusikalti
mas ,o ar jie tą. supranta? Ne
supranta ne tik tą, bet nesu
pranta visai nieko. Lietuviški 
penktakojai gyvena prasimany
mais, melais, pagieža. Jų pro
teliai helavinti ir nepajėgia su
prasti nieko: moką tik meluo
ti ir — koliotis.

Susilauks t Jie Ąpinąsrio
Tame mitinge, besikarščiuo

jant pęnktakojąms, vienas drau
gas priminė jiems, kad nesi- 
karščiuokite ir bukite rimtes
ni, ir žinokite kur esate, kad 
nereikėtų ateity gailėtis, jie 
nepaisė nieko: Jie, mat, mano, 
kad čia viskas jiems galima.... 
galimą valdžią ir prezidentą 
smerkti ir, galima Staliną gir
ti be jokių ribų.

Jau kelis sykius buVo spau
doj pranešta, kad ateis laikas, 
kad peųktakojiškam veikimui 
bus užmautas stiprus ąpinąsris. 
Federalinio Investigacijų Biuro 
direktorius J. Edgar Hoover, 
rengia platų vajų prieš penk- 
takpjus: Gal tik tada musų lie
tuviški penktakojėliai prieis 
prie tvarkos ir paragaus sta- 
liniškų metodų: NĮolčat!

V. M. Rinks,

Rožių ir Lelijų 
Kliubas Gerai, 
Gražiai Darbuojasi

Surengs passkrptagą yakarą
18 APYLINKĖ.— Vie|qs Ro

žių ir Lelijų KĮiųbas smarkiai 
veikia — kur kviečiamas dai
nuoja, linksmina publikį, kur 
reikia duoda pagalbos, užsiiton 
labdaringais, kultūros ir kitais 
vlsuoiiiehės darbais.

Negalima Užmiršti ii? Vakaro, 
kurį kliubas surengė gegužės 
11 d., Dievo ApveizHos parapi
jos salėje. “Rožių-Lelijų’* nąrės 
suvaidino du Veikalus, “Este
ra” ir “Mainytės vaiz
delį pritaikytą Motinų Dienai.

♦ • : ♦ • e

Puikų8 KosLutn^į
‘'Estera”, kaip iš išturi jus ži

nome. buvo mylimoji Austrijos 
imperatoriaus Franz—<Jųozapo 
Lošimas, kaip prie tokiiį sce- 
nerįjų — geresniu neįpiapo- 
inast be| kosliųtny irvidur- 
miestyje nebuvo gąjipią gąuti 
genesnių, žibučių tpkiąme vei
kale apie imperatpriųs jr kąyą- 
Jąites, žinomą, netrūkstą -r- 

Rąrąliai paprastai ^ąųksU žiba. 
Ir čia Rožių-Lelijiį Kliubas pa
dėjo daug pastangų savo vai
dintojus puošpiąi aprengti. 
Svetaine žėrėti žėrėjo mio vi
sokių šindųlių šviesos. Mąfyo 
kiek pažėistps akys negalėjo 
atlaikyti viso to bližgėjiįtip. 
Ifc-ibčiai ilgai atmins tuos kos
tiumus ir tuos blizgučius.

Labhi daUg publikos
. * 4 . 1 ' I/ ’*.,

U? pųpšhunių kreditas ę|au- 
giąusįai pr|k|įusq p. Opai Lu
košienei ir jos vyrui Staniąlo- 
yui Lukošiui, taipgi Pętrpnelpi 
ir Aųgųstiųui Ęąrąųskamš. Šie 
Žmones pacįėjp dąug triųąo ir 
išgąsčių pįlnai pąpųpšti veikią 
“£sięrą”, iy tąs bųyp pilnai at
liktą.

Publikos buvo tiek — kipk 
niekąą npąitikėjo — labai daug. 
Visps .kfdęs lmvo užimtos. Va
lio klilihietėmą. Laimingos 
jpms darbuotes!

Neramios “ciocės”
Viena kas pas mus negera— 

tai neramus publikos užsilaiky
mas. Kelios “ciocęš” jiei iš iįįo, 
nei iš to savo gargždžiais pai
šeliais ėmė pūtiką “juokinti”. 
Visgi yra žmonių, ^iOrl 
“pasirodyti”... Bet nęiDoką. Jie 
publiką ne tik erzihp, Beį 13ayB“ 
dė kaip toli tokie nenuoramos 
yra atsilikę htio kuituripguBlo, 
ir paprasto padoraus elgesio.

Buvęs

Siulb Devynias 
Stipendijas Jaunam 
Lietuviui

Gabus Sporte.
“Rich” Vilkui, moksleiviui 

Harrison I ligh SchopĮ mokyklo
je nereikės rųįj|otis ajiie aukš
tuosius liiokslus ir kiek jie jąm 
kainųds.

Iląrrisone jisąj yra bagatše- 
jęę krepšinio lošėjas.

Mokykla skelbią, kąd ęt’evyni 
ąlškiri įmiveršitetąi jąįb siūlo 
sttpeiidijds it* kviečia lošti jų 
spĄrto koiitandose.

Jiųrią slipepdįją jisai priįms 
— Vilkas dar nešąko. Bet, aiš- 
kb, pąsirhiks pačią geriausią.

DARIAUS-GIRĖNO POSTO NARYS TARIA 
KELETĄ KARČIU ŽODŽIU KUNIGAMS--

Dėl Nekillturįngo Sv. Kazimiero Kapinių 
Elgesio Su Legionu

Jaiį keletas metų kAib Lie
tuvių kątalikll kųpigai bei jų 
klapčiįįfcąj npH diktuoti Darius- 
Girėnaą DpštUi kAip ir kur jię 
turi veikti. Trejetas metų at
gal buvo duotas ukiniatumas, 
kad Legionierių Darius-Girėnas 
Postas ir jų jaunuolių benas ne
privalo eiti į Lietuvių Tautiš
kas Kapines Puošimo dieną. 
Buk tai nevalia “dviems Die
vams tarnauti”.

Ką Gavo Nuo Vienų
— Ir Antrų

1939 metais dalyvavome 
abiejose lietuvių kapinėse ir iš 
lietuvių tautiškų kapinių gavo
me atlyginimą jaunuolių trans- 
portacijos lėšų padengimui.

Nuo katalikų pusės buvo ma
noma gauti Vytauto daržas vel
tui paprastą vakarą ir surengti 
pikniką. Tai- buvo nutarta ir 
padaryta, bet Vytauto daržas 
ne tik nebuvo veltui, bet ap
mokėjus visokius “minimums”, 
už daržą, už elektros šviesą, 
už garsiakalbį, už ledą, ne tiek 
kiek mes jo išvartojom, bet pa
skirtą sumą už kiekvieną da
lyką, pelno turėjo tik daržas, 
o ne Darius-Girėnas Postas.
“Kol Veteranus Ten Laidos, 

Tol Ten Eisim”

Praeitais metais Decoratįon 
dieną sakė, kad mes esame ne
pageidaujami, bet mes į Kaži- 
mierines kapines įmaršavome ir 
išmatavome, ir tol kol musų

Rytoj Laidoja ; 
Juozą Tavį Seną 
Northsjdiętį
Mįrė Sekmadienį, Sanatorijoje.

Rytoj rytą šv. Kazimiero ka
pinėse bus palaidotas apie 68 
metų nprthsįdietis lietuvis, Juo
zas; Tavis. Jisąi pasimirė sek
madienį Palatine, III., sanatori
joje, kurioj išbuvo apie 14 me
nesių.

Velionis paskutiniu laiku gy
veno prie 5500 Northx Austįn 
avenųe, ir sveikas būdamas už
siėmė siuvėjo darbu.

šeimynos Neturėjo.
Jisąi paliko tiktai vieną gimi

naitę, Mrs. Mary Nork, taipgi 
Northsidietę, kuri rūpinasi lai
dotuvėmis. Ji gyvena ties 5600 
Beynice avenue.

Velionio kūnas yra pašarvo
tas Lachaviczių koplyčioj, 2314 
West 23rd Place, iš kur laido
tuvės prasidės.

Prisiminus Velionį 
Kasparą Kasparuną

Mirė Po Ilgos Ligos, Buvo 
karo Veteranas

Štai, ir vėl išdygo nąųjas ka- 
pAą. šv. Kazimiero kapuose il
sisi po sunkios ligos miręs sb- 
ųąs bridgeportietis biznięrius 
Kasparas kasparunas, didžiojo 
karo vetęrarias. Jisai paėjo iš 
Panevėžio, Krekenavos parapi
jos, Petriškių kaimo.

Didelės Laidotuvės
žmona ir. šeimyna dėjo vi- 

ŠAs pastangąs jo gyvybę išgel
bėti, pratęsti jo gyvenimo die
nas, bet jo nebebuvo' galima iš
gelbėti, Velionį^ mirę gegužės 
17 d.r ir, bųyo nlilydetas į ka
pus labai <skaitliųgo būrio gi
minių ir drąugų, kurių jisai tu
pėjo galybesl Laidotuvių pro- 
besijoje bųvb ' p'ęr 100 automo-

Laidotuviųt diena buvo gra
ži ir saulėta) bet tai buvo ne

nardai ten bus laidojami, tol 
mes ten kas metai maršuosi- 
me. Amerikos vėliavos niekas 
nešiilaikys.
šįąiet Uždarė Postui Vartus
Šįmet Kazimierinių viršinin

kai uždarė legionieriams di- 
džiuolius kapinių vartus, taigi 
mes ėjome vienas po vieną, per 
mažuosius.

Posto nariai yra didžiumoj 
katalikai, bet man neteko kal
bėti nei su vienu, kuris šiuo 
elgesiu nebūtų pasipiktinęs. Ku
nigai patys, d ne taip vadina
mi bedieviai stumia katalikus 
nuo tikėjimo.

Lietuvių Tautiškos Kapinės 
paaukavo Posto hamui net 
$200.()0, o ką Kazimieįrinės ? 
Nieko.

4

Nenori Vėliavos?
Trejetą metų atgal Darius- 

Girėnas Postas nupirko ir pa
statė plieninį vėliavoj stulpų 
Brighton Parko parapijos že
mėj, kampas 44 tos gatvės ir 
California Avė. Virš $400.00 
kainavo fąs dąrba$. šiandieną 
jis stovi kaįp mpdig be lapų, 
nes vietinis RlębpnAs pėmatp 
reikalo nupirkti naują Ameri
kos vėliavą, nes senoji susi
dėvėjo. Gal musų klebonas ne
myli Amerikos spalvotos ‘ ir 
žvaigždėtos vėliavos, po kurios 
prieglauda ir jis laisvai šeimi
ninkauja?

Smilius.

paprasto skausmo diena šeimai. 
Jos atsisveikinimas Su vyru 

tėvb buvo toks graudus, kad 
namie ir kapuose retas žmo
gus išliko nepravirkęs.

Lahkėši Life t b vo j 
i

Kasparas Kasparunas — tai 
; •• 4 . . 4 i ■ , .

buvo darbštus, taupus ir ma
lonus žmogus. 1930 metais ji
sai su šeima aplankė Lietuvą, 
parsivežė daug gerų įspūdžių. 
Jisai troško dar. kartą tėviš
kę aplankyti, ten pataisyti sa
vo sveikatą, bet tas nebuvo 
jam lemtą. Jis rado anižiną pp- 
ilšį naujoj tėviškėj, už kurią 
jisai ėjo kariauti, kurios tri
spalviai Vėliavai jisai buvo iš
tikimas ir lojalus.

Šeimynai linkiu spėkų šį shiu- 
81 pprgyvepti ir nusiraminti, 
nes' velionis juk rąmiai ilsisi 
kape, ten kurs jo jau nespau
džia pasaulio vargai. . .

Barbora Gurskienė.

Žagariečių Kliubas 
Gavo Būrį Naujų 
Narių —

— žinios Iš Pereito 
Susirinkimo —

Žagariečių Kliubas pereita
me susirinkime susilaukė viso 
būrio naujų narių, kurių tar
pe buvo vienas ir 16 metų jau
nuolis, Richardas Pauga. Jis 
bus jauniausias narys.

Kiti nauji nariai yra, Kon
stancija Macęvičienė, Ona Pik- 
pis, Emilija Milkintas, Magda
lena Miliunienė, Jurgis Miliū
nas, Petronėlė Surplis ir My
kolas Surplis.

Daugiau Jaunuolių!
Smagu buvo gauti šiuos na

rius, ypač jaunuolį. Turime jų 
keletą. Jeigu susidarytų dides
nis būrelis, tai butų galima jau- 
nieąns žagariečiams šis tas veik
ti. Butų labai gerai, jei jaunų 
narių susidarytų apie 25 30.

Piknikas Birž. 15
Pereitas susirinkimas įvyko 

geg. 25, priprastoj vietoj, Holly- 
Vvoocl salėje. Svarbiausias die
nos reikalas buvo Kliubo pikni
kas, kuris įvyksta birželio 15 
d., Stūfeart Darže, prie 79th 
ir Archer avenue. Svečiams bus 
daug dovanų, o bilietėliai tik
tai 10c.

žagariečių parengimai visuo
met linksmi. Ir šiame piknike 
pus geras orkestras šokiams, 
skanių užkandžių (labai gar- 
lips kugelis), ir būrys gelton
plaukių lietuyaičių, kurios sve
čiams padainuos, juos pajuo
ktas programų, ir galiau pa
šokdins.

Tai tiek iš susirinkimo.
Kor. Barbora Gurskienė.

Atnaujintas Ir 
Didesnis Riverview 
Parkas Jau Veikia
Kainos 2c-5c Tam Tikromis 

Dienomis
Jau virš savaitė kaip buvo 

atidarytas vasaros sezonui gar
susis Riverview Parkas Ghica- 
gos Northsidėje, prie Western 
avenue.

Parkas atnaujintas, padidin-j 
tas ir pagražintas. Yra didės* 
nė vieta piknikininkams, yra 
daugiau medžių, krūmų, gėlių 
ir žolės.

Yra ir visi garsus pasivaži- 
nęjimąi, kaip “Pair-O-Chutes”, 
“The Bobs”, “Flying Scooters”, 
“Silver Flash”, ir daugybė ki
tų, taipgi pasivažinėjimai spe
cialiai pritaikinti vaikams.

Pirmadieniai, trečiadieniai ir 
penktadieniai yra “dviejų cen
tų dienos”, o antradienių ir 
ketvirtadienių vakarais — įžan
ga tiktai penkių centų.

(Skl.)

Pirkite tose krautuvėse, kų- 
ęįo?

CLASSIFIED ADS.
PERSONAL 

Asmenų Ieško
RENDUOJAME SVETAINE 

vestuvėms, susirinkimams ir viso
kiems parengimams. Galima paga
minti ir valgius už prieinamą kai
ną.

4400 SO. WASHTENAW AVĖ. 
SULLY’S HALL 

Tel. LAFayette 5954.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
darbui. Gyventi vietoj. Nereikia 
virti. Nėra sunkaus skalbimo. Vai
kas 10. Geras namas. Kedzie 3384.

MOTERIS, TARNAITĖ ROOM- 
ING housėje. Nepriešingi, jeigu turi 
vyrą. $5 savaitei. 1 kambarys gy
venti. Atsilankykite 2—4 v. popiet.

845 Sheridan.

OPERATORS. DOUBLE NEED- 
LE Union Special. Patyrusios au
tomobilių sėdynių kampus siūti.

2457 So. Michigan.
2-ras aukštas.

REIKALINGA MOTERIS ar vy
ras suprantanti siuvimo darbą. Ge
ra mokestis. Kreipkitės: 2635 West 
39th Place.

VIRĖJA. NAMŲ RUOŠA. Gyven
ti vietoj ar išeiti. 5555 Shfjidan 
Road, Apt. 1209, Longbeach 5136.

SUSIRINKIMAI
LIET. KULTŪROS DRAUGIJOS 

D-JOS mėn. sus-ntas įvyks ketv., 
birželio 3 dieną, ?:30 vai. vak., 
Liet. Darb. svetainėje, 10413 South 
Michigan Avenue. /

(S. Dilis, Rast.
OF LITHUA- 
OWNERS mėn. 
trečiad., birže-

ASSOCIATION 
NIAN PROPERTY 
susirinkimas įvyks 
lio 4 d.. 7:30 vai. vįak., Chic. Lietu
vių Auditorijoj, 3 
St. Sus-mąs svarbufc, visi nariai na
mų savininkai butanai atsilankyki
te. —J. S. Kunevipius, rast.

33 So. Halsted

MORNING STAR KLIUBAS lai
kys pusmetinį susirinkimą birželio 
5 d., 8 vai. vak., Grigaičio svet., 
3800 W. Armitage Avė. Taipgi ne- 
pamirš.tate, kad. yra rengiamas 
Kliubo išvažiavimas nedėlioj, visi 
malonėkite būti susirinkime.

—M. Chepul, rast.
LIET. KULTŪROS DRAUGIJOS 

mėnesinis sus-mas įvyks ketvirtd., 
birželio 5 d., 7:30 vai. vakaro, Liet. 
Darb. svetainėje, 10413 South Mi
chigan avenue. —$. Dilis, rast.

Morhing Stąr Kl. 
Važiuoja Į 
Jefferson Miškus

Prašo talkos iš tų, kuriuos 
kliubas pirmiau rėmė

NORTHSlDE. — šios kolo
nijos Moriiing Star Kliubas 
sekmadienį, birželio 8 d., ren
gia draligišką išvažiavimą j Je
fferson miškus, pietų pusėje 
upelio prie Central avenue.

Rengimo komitetas yra su
manęs daug naujienybių — 
tąrp kitko, svilinsim “šuniu
kus” ant žarijų. Todėl visi, kas 
galite atsilankykite jų paragau
ti. Morning Star kliubieČiai da
lyvaują kitų parengimuose, tad 
nepamirškite dalyvauti ir mu
sų piknike. A. L.

Priėmė Į Chicago 
B, E. Board

Frank J. Sobo|ka, sekreto
rius ir vedėjas Fairfield Sav- 
įngs and Loan Associątion, 
2729 West Cermak Rd., šiomis 
dienomis buvo priimtas į na
rius Chicągos Real-Estate 
Board.

Jisai yra narys Society. of 
Ilesi'dehtiAĮ Appraisers, Savirigs 
ąiid LoAii Lygos . ir Uųited 
States Savings and Loan Lea- 
gue. (SkL)

HELP VVANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-DarbininkiųBeikia

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.

LAUNDREI DARBININKAI 
Finishers, Press Operators, Feed- 
ers and Folders.

ALL AMERICAN LAUNDRY 
4242 Belmont.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

DARBININKAI REIKALINGI. 
Kreipkitės tuojau. ROSEN’S BA- 
KERY, 2549 W. Division St.

VYRAS BENDRAM DARBUI 
likerių krautuvėj. Dalį laiko. Vai
ruoti karą. Gyventi artimoj apylin
kėje. 2152 Cermak Road. Kreipki
tės rytmečiais.

REIKALINGAS patyręs BUČE- 
RYS—atsišaukite tuoj aus. 2611 W. 
44th St. LAFayette 3974.

REIKALINGAS BUČERYS, su
prantantis prie grosernės.

6002 So. State St. ’

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

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

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

TIKRI BARGENAI
South Side 3 po 4 flatai. Muro 

namas, steam, stoker, 3 garažai. 
Renda $120.00 mėnesy.

3 mūriniai namai ant 2 lotų. 
Kaina $7800. Prie Union Avė. Sa
vininkas mainys and didesnio na
mo. Su pečiu šildymas. Ir šiaip 
turime didesnių namų pardavimui. 

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

i * ABErdeen 2231

BARGENAS, 536 S. Millard Avė. 
Savininkas samdomas valdžios. 6 
kambarių bungalow. Enclosed por- 
čius. Modernus plumbingas. Geram 
stovy. Atsilankykit šeštadienį arba 
sekmadienį.

TIKRAS NAMAS, aukšto, 
7 kambariai, furnisas, 2 karam ga
ražas, platus lotas, 83-čia ir Birk- 
hoff. Kaina $4500. Lengvi išmokė
jimai. HARRELL, 1212 W. 63rd St.

SAVININKAS IŠVAŽIUOJA į 
Canadą. Yra priverstas greitai par
duoti naują namą 6 kambarių, 
oak trim, furnace šildomas, cemen
to beismęntas, 2 karam garažas, 1 
akras derlingos žemės daržovėms, 
vaisių ir vištų auginimui, arti 
Clearingo fabrikų ir gatvėkarių. 
Kaina tik $5,000. Verta dubeltavai 
daugiau. Pamatyk

J. ZACKER, 
1544 West 63rd St.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui -

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

FARMA CHICAGOJ
RANDASI PRIE 88-TOS gatvės 

arti Cicero Avė. akrų, 3 kam
barių muro namas. Vištininkas. 
Gera karvėms, vištoms, paršiukams. 
Tikras bargenas. $1,850. Veikite 
greitai, jeigu norite įsigyti Šią far
mą Chicagoje. Kreipkitės pas

EDWARD BAKS, 
4472 Archer. 

Virginia 1109.

ŠOIL—FOR SALE 
J uo džemis—Pa r da vimUi

JUODŽEMIS MAIŠYTAS SU 
HUMUS—1 bušelis___________25c
5 bušeliai už _____________ $1.00
10 bušelių už__________  $1.50
Perkraustymas pigiai—Anglis tie
siai iš mainų. 

STANLEY GAVCUS 
110 So. Ridgeland Avė., Worth,IlL

TeL OAK Lawn 193-J-l

WHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai: Pardavimui

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

ALIŠAUSKAS. SŪNŪS, 
6343 So. Westem Avė., 

ChicaffO. III. TeL REPubJlr 6(V>1

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą, dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos. y
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“JAUNIMAS” KALTINA RADIO STOTĮ 
RODYMU KEISTO PARTYVIŠKUMO 

KOMUNACIAMS
Neleido Skaityti Pranešimo Apie Lietuvos 

Okupacij'os Paminėjimą
“Jaunimo” redaktorius Juo

zas Poška vakar apkaltino ra- 
dio stotį WGES nepateisinamu 
partyviškumu komunaciams. 
Jis užprotestavo po to, kai jam 
buvo pranešta, kad ta stotis ne- 
pavelino vienai lietuviškai pro 
gramai perskaityti “Jaunimo” 
priduoto pranešimo apie atei
nančio sekmadienio pikniką.

“Jaunimui” pareikšta, kad 
tas pranešimas yra “kontraver- 
sinio ir propagandinio pobūd
žio”. Minimam pranešime buvo 
pažymėta, kad “Chicagos lietu
viai atžymės sekmadienį ‘Jau
nimo’ piknike, Sunset Parke, 
liūdnąsias metų sukaktuves nuu 
komunistų įsiveržimo Lietu
von”.

Komunaciams Leidžia
Pranešime taip pat minima, 

kad dabar, kada Lietuvos lie
tuviai sukaustyti ir negali pa 
tys veikti, todėl visas darbas 
ir kova priklauso nuo Ameri
kos lietuvių.

“Tai tiesiog negirdėtas skan 
dalas,” pareiškė Poška, nuro
dydamas, kad ta stotis leidžia 
lietuviškiems komunaciams duo
ti programus kartą savaitėje, 
kuriuose perduodamos kalbos 
tikriausiai yra šlykštaus pro
pagandinio pobūdžio.

Poška iškėlė, kad “Jauni
mas” jau prieš keletą mėnesių 
buvo per laikraštį nurodęs ko- 
munacių begėdišką išnaudojimą 
oro bangų skleidimui savo me
lų apie Lietuvos okupaciją ir 
garbinimui visa to kas eina iš 
Maskvos.

Jau Dome Buvo Atkreipta
“Tuo laiku mus pašaukė tos 

stoties žmonės ir pareiškė, kad 
jie nustebinti sužinoję iš “Jau
nimo” apie komunistų progra
mų pobud;. Jie sakė patys rei
kalą ištirs ir sustabdys propa
gandos skleidimą.”

“Bet komunacių programa 
tebeina kaip ėjusi ir iš jų tu
rinio nesimato, kad jie butų 
bent kokių pakeitimų padarę,” 
pareiškė “Jaunimo” redakto
rius.

Pranešimas, kurį “Jauni
mas” prašė lietuviškosios pro 
gramos vedėją per WGES sto
tį perskaityti, buvo sekančio 
turinio:

“Už kelių dienų sueis vieni 
metai kaip klastingasis komu
nistas įsiveržė į Lietuvą ir ją 
žiauriai pavergė. Chicagos lie
tuviai tą liūdną sukaktį atžy
mės didžiajam laikraščio “Jau
nimas” išvažiavime, Birželio aš
tuntą dieną, Sunset Parke.

“Dabar Lietuvos lietuviai 
taip sukaustyti, kad jie nega
li nieko patys veikti. Visas 
darbas, visa kova priklauso nuo 
musųA Amerikos lietuvių. Svar
bu yra, kad mums talkon pil
nai eitų ir jaunoji lietuvių kar
ta.

“Dalyvaudami didžiajam 
“Jaunimo” suvažiavime mes su
stiprinsime ryšius su jaunai
siais ir juos kartu sustiprinsi
me ateities darbui. Todėl mes 
prašome visų musų klausyto
jų, kam tik aplinkybes leis, 
vykti į “Jaunimo” laikraščio 
išvažiavimą — pikniką, Birže
lio aštuntą dieną, Sunset Par
ke”.

Lietuvis Vedėjas Nekaltas
Tuo pačiu “Jaunimo” pikni

ko rengėjai išreiškė savo pa
sitenkinimą, kad šiame klausi
me surištas Lietuviškasis vedė
jas, kuris dėl stoties keistos 
politikos nėra kaltas, ^sekma-- 
dienio išvažiavimą garsina sa
vais žodžiais.

“Pats Jungtinių Valstijų 
Prezidentas pripažįsta, kad bol

ševikų okupacija Lietuvoj yra 
smurtiškas žygis ir jis šios ša
lies valdžios keliais atvejais pa
smerktas, stotis WGES komen
tarą tuo reikalu vadina pro
paganda — vienas juokas,” sa
kė Poška. Jis pridėjo, kad ru
sų įsiveržimas Lietuvon ir vi
som Pabaltėn bus sekmadienį 
“Jaunimo” piknike tinkamai 
nušviestas ir to liūdno įvykio 
sukaktis bus dar ryškiau at
žymėta negu iki šiol planuota.

Rep.

Teisėjas Zuris 
Skiria Aštrias 
Bausmes
Vieną Nubaudė $200, Kitus 

Įkalino
Naujas saugumo teismo tei

sėtas, John T. Zuris, pradėjo 
te* bylų klausyti pirmadienį, 
ir jau paskyrė labai aštrias 
pabaudas kai kuriems neat
sargiems automobilių vairuo
tojams.

Bernardui Kroli, 2624 Lin
coln avenue, jisai paskyrė 
$200 piniginės pabaudos. Ke
lis kitus nuteisė kalėjimam 
nuo 10 dienių iki 3 mėnesių.

I
Vieną Frįank Balaski, nuo 

2338 South' Albany avenue, 
nubaudė užsimokėti $100 ir 
kaštus.

____i__________ •

Vieną Žmogų Užmu
šė, 7 Sužeidė Auto
traukinio Nelaimėj
Keturi Mirė prie Blue Islando

Šv. Kryžiais ligoninėje va
kar mirė cnicagietis, mirtinai 
sužeistas automobilyj, kurį' 
Indiana Beit gelžkelio trauki
nys sudaužėj prie 63-čios gat
vės kryžkeles.

Toje nelaimėje septyni kiti 
žmonės būyo sužeisti.

Užmuštasis buvo Peter 
Lentz, 49; nuo 10346 S. Spring- 
field avenue, o sužeistieji:

David Kennedy, 11018 So. 
WTiipple, Sylvią Kennedy, jo 
žmtma, ir Marie Lentz, už
muštojo žmona.

Kiti Sužeistieji.
Antram automobilyj, kuris 

taipgi figūravo nelaimėje, bu
vo sužeisti: marąuetteparkie- 
tis Edward Berg, 6433 S. Rich- 
mond, jo žmona Dorothy, Mrs. 
Louise Berg, ir August Berg, 
giminės.

Mirė Keturi — Važiavo Iš 
Atostogų,

Baisioj nelaimėje prie Blue 
Islando, apie kurią jau vakar 
“Naujienose” buvo pranešta, 
viso žuvo keturi žmonės: The- 
odųre Wilcutt, spaustuvinin
kas iš Batavia, jo žmona Rose, 
16 metų sūnus Theodore ir 2 
metų duktė Lorraine. Kiti du 
Wilcuttų vaikai, ir šoferisi 
troko, kuris būvo nelaimėj, li
ko sunkiai sužeisti.

Wilcutt*ai žuvo prie 127-tos 
ir vieškelio 83rd, kur jų auto
mobilis susidūrė su minėtu 
troku. Jie važiavo namo į Ba- 
taviją, iš atostogų, kurias pra
leido Michigane. Troko vai
ruotojas būvo: Clarence Jack- 
son, Three Rivers, Mich.

Kitos Nelaimės.
Kitose automobilių nelaimė

se žūvo dar ir šie žmonės:
50 metų Carl Hainsch, iš Ba

tavia, prie Butterfield Road ir 
Elm Street (trys žmonės sun
kiai sužeisti)

Antonio De Biasio, 50, nuo 
9361 St. Lawrence avenue, 

prie 9800 Prospėct avė.;
Barbara Garnapain, 6 metų, 

2264 Lincoln avenue, ties 2200 
Lincoln;

Judith Mendelsohn. 7 mėtų, 
ir Darlene Chaitlen, 6 metų, 
abi nuo 42 North Lotus avė., 
prie Lotus ir Madison st.

Traukia Teisman 
Motiną Už Vaikų 
Apleidimą

1935 metais savo du mažus 
vaikus apleido Mrs. Elizabeth 
Correveau. Sūnus, Orville, da
bar 14-kos ir duktė Barbara, 
dabar 12-kos, būvo užlaikomi 
miesto pinigais.•

Vakar, po šešių metų, po
licijai pasisekė motiną suras
ti. Ji gyveno adresu 2848 West 
Adams Street, po vardu Mrs. 
Thomas Fallen. Ji buvo areš
tuota ir perduota teismui.

Mergyte Miela, 
Mergyte Brangioji,

Į JAUNIMO Pikniką 
Birželio 8-tą
Sunset Parkan Važiuoju.

Lietuviškos Dainos, 
Šokiai, Žaidimai... 
Oibustaibus 
Linksma Gegužine.

Važiuojam Kartu! 
Mergyte Miela.
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Kas Reikia
Daryti Vasarą

Po tvankios žiemos viduj, 
naudokitės kuodaugiausiai gra
žiu, šviežiu pavasario ir vasa
ros oru.

Atgimkke kartu su žole, su 
gėlėmis ir medžiais, sako Chi
cagos Tuberkulioze Institutas. 
Nusikratykite žiemos apsnūdi
mo !

Su vasara miklinkitės, užsi
imkite sportu — golfu, tenisu, 
sviedinių lošimais — bet neper- 
daug; miegokite ir ilsėkitės pa
kankamai, valgykite ir gerkite 
protingai. , ?

• Aludininkas Edivardas, 
Skodon? 115 North Clark st., 
buvo priteistas užsimokėti $50 
pabaudos už tariamą paleistu
vavimo namų užlaikymą.

Gaisras Apartamen
tu Name

Apie 200 žmonių turėjo bė
gti gatvėn vienmarškiniai, kai 
didelis gaisras ištiko namą, 
adresu 734-44 East 43rd st. 
Ugnis padarė apie $5,000 nuo
stolių.

O Adresu 510 W. 61 st PI., 
55 metų Joseph Rathgeb nu
žudė savo 56 metų šeimininkę, 
Mary Tatro, po to pats nusi
žudė.

• Cune.o špęuistuvė Chica
goje gavo valstijos kontraktą 
atspausdinti 100,000,000 ženk
lų pakeliams cigaretų. Liepos 
1 d., valstija pradės kolektuo- 
ti 2c.f taksų už kiekvieną pa- 
kelį.

• Albert Bell, 42, 4645 So. 
State Street, yra suimtas ka
mantinėjimui apie žmonos 
Lillian mirtį. Ji buvusi pa
smaugta.

KVIEČIA CHICAGIEČIUS PARODYTI AME
RIKAI SAVO PATRIOTIŠKUMĄ, 

VIENINGUMĄ '
Ragina Dalyvauti Vieningumo Dienos 

Masiniame Mitinge, Ateinantį 
Penktadieni

Chicagoje yra rytmetinis 
dienraštis “Tribūne”, kuris sa
vo špaltose dieną iš dienos 
skelbia iškraipytas, tendencin
gas žinias apie chicagiečių nu
sistatymą dėl dabartinio krizio, 
kuris siaučia per Europą krau
ju ir ugnim, ir turi Ameriką 
pastatęs pavojuje.

Tas dienraštis kasdien Šlykš
čiai ir melagingai nušviečia 
Roosevelto ir valdžios pastan
gas pr rengti Ameriką tą krizį 
sutikti ir stengiasi sukelti chi
cagiečių tarpe nepasitikėjimą 
vyriausybe ir pasipriešinimą 
kiekvienam jos žingsniui.

“Biblija” visiems 
penktakojams

Atrodytų, kad apmokami 
Hitlerio agentai tą dienraštį fi
nansuoja ir redaguoja. Tas 
dienraštis dabar yra biblija vi
siems naciams, parsidavėliams 
Hitleriui, ir prie jo yra susi
spietę visokie elementai, kurie 
nuo 1931 metų kovoja Roose- 
veltą, jo neapkenčia ir tiesiog 
apoplekciją gauna išgirdę jo 
vardą.

“Tribūne” kraštutiniausių 
Amerikos atžagareivių laikraš
tis, bet jo propagandą ir melus 
nuolat kartoja ir įkvėpimą iš 
jo špaltų semia net komunis
tai, ir visi kiti svetimų dievų 
garbintojai Chicagoje.

Kelly, Green prieš griovikus
Kadangi Chicago neturi kito 

rytinio laikraščio, tai kai kur 
ir susidaro įspūdis, kad tas 
dienraštis atstovauja chicagie
čių nusistatymą.

Bet kiekvienas chicagietis. 
pradedant paprastu pilieč u, ir 
baigiant majoru Kelly — kuris 
yra demokratas, ir gubernato
rium Green, kuris yra repubU- 
konas (ir pereituose rink’muo- 
se rėmė Willkie), žino, kad tai 
netiesa, ir to dienraščio nusi
statymui griežtai priešinasi.

Biržulio 6 — Vieningumo 
Diena

Kad Amerikai parodyti, jog 
“Tribūne” ir jo pasekėjai, na
ciai, komunistai ir visi kiti 
Roosevelto priešai kalba tikt ii 
už save, majoras Kelly paskel
bė penktadienį, birželio 6 d.. 
“Vieningumo Dieną”, ir rag ui 
visus chicagiečius demons'raty- 
viai parodyti savo pritarimą 
Amerikos vyriausybės pastan
goms išsaugoti demokratiją 
šioj šalyj; remti jos nusistaty
mą neleisti Hitleriui ir kitiems 
diktatoriams pasaulio užvaldy
ti, ir duoti visokeriopą pagal
bą toms šalims, kurios kaip 
Hitlerį, taip Mussolini, taip 
Staliną kariauja arba jiems pa
syviai priešinasi.
Dėl to ir Lietuvos užgrobimo 

nepripažino
Dėl to nusistatymo Roose- 

veltas griežtai atsisakė pripa
žinti ir Lietuvos užgriebimą — 
skaito ją nepriklausoma vals
tybe ir pažadėjo duoti visokią 
pagalbą lietuviams Lietuvos 
laisvę atstatyti.

Chicagos vieningumui paro
dyti, birželio 6 d., garsių Chi
cagos piliečių grupė rengia di
džiulį masinį mitingą Chicagos 
stadione, ties 1800 West Madi
son Street, kur dalyvaus visų 
didžiųjų Amerikos srovių kal
bėtojai.

Kalbės garsus žmonės
Bus ten garsus darbininkų 

organizacijų-unijų lyderiai; bus 
ten republikonų atstovas — 
Wendell Willkie, kuris pralai
mėjęs Rooseveltui pereitus rin
kimus, ištiesė jam draugingu

mo ranką ir pažadėjo savo pa
galbą Amerikos pavojui praša
linti; bus ten Carl Sandburg, 
garsiausias Amerikos rašyto
jas, kuris eilėmis apdainavo 
Chicagos varguolių ateivių var
gus, ir už tai buvo apšauktas 
“komunistu” tų pačių žmonių, 
kurie dabar “Tribūne” reda
guoja ir paslapčiomis su tais 
pačiais komunistais dabar 
griauna Amerikos vienybę. Tai 
tas pats Sandburg, kuris para
šė ir neseniai išleido tikrai mil
žinišką ir stebuklingai gražų 
veikalą apie garsinusį Ameri
kos valstybės vyrą, Abraham 
Lincoln’ą.

Nuo negrų masiniame mitin
ge dalyvaus garsioji dainininkė 
Mariau Anderson.

Įžanga Nemokama.
Mitingas prasidės lyg ai 8 va

landą vakare. Visos vietos ne
mokamos, ir visi chicagicčiai 
raginami kuoskaillingiausia da
lyvauti.

Svarbu, kad kuodžiausias 
skaičius letuvių ten susir nktų, 
nes šiose kritiškose valandose 
svarbu parodyti pasauliui lietu
vių prisirišimą laisvės, demo
kratijos principams, už kuriuos 
Rooseveltas kovoja — už ku
riuos ir “Naujienos” visuomet 
kovojo.
Chicago Nepataikaus Hitleriui!

Mitingo obalsiai yra, “Chica
go Vieninga! Chicago Nepatai
kaus Hitleriui, Chicago yra pa
siryžusi Hitlerį nuga’ėti!” Rs.

VAKARCHICAGOJE
e Leit, komand, N. S. Vyl- 

ford, krantų apsaugos distrik- 
to direktorius, ragina visus 
privatinius laivų savininkus, 
juos pervesti federalei vald
žiai krantų sargybos reika
lams. Valdžia už juos užmo
kės, arba grąžins atgal savi
ninkams geram stovyje, kri
zini perėjus.

• Vakar Chicagon atvyko 
senatorius Scott Lucas. šian
dien jisai kalbėjo apie ginkla
vimo programą National Re
tai! Dry Goods Association 
suvažiavimui Stevcns viešbu
tyje.

e Illinois Universitetas skel
bia, kad 600 studentų baigia 
medicinos, dentisterijos ir far- 
maceutikos mokyklas, kurios 
randasi Chicagoje. Diplomus 
išdalins penktadienį Civic O- 
pera minuose. Visd universi
tetą baigia apie 2,500 studen
tų.

• Lenkai skelbia, kad daug 
lenkų kilmės jaunuolių iš Chi
cagos vyksta į Kapadą, kur 
Lenkijos armija rekrutuoja 
kadetus karo aviacijai ir nau
jokus pėstininkų pulkams.

• Pacientas nuėjo pas den- 
tistą, I)r. W. Keith Barkley, 
66, adresu 701 Harper avenue. 
Bet ’dentistas jam nebegalėjo 
dantų taisyti. Pacientas atra
do jį negyvą ofise. Mirė širdies 
liga.

• Prie C. O. Owen Compa- 
ny dirbtuvės, 1056 W. Van 
Buren Street, buvo atrastas 
negyvas darbininkas Fred 
Waag, 6944 Bryn Mawr avė. 
Priežastis nežinoma.

• Traktorius ūkyje prie 
Morrison, Ill„ užmušė 16 metų 
mergaitę, Juanite Van Nuys, 
iš Mayivood, III,

• Dr. Vladimir G. Urše, 
proto ligų specialistas, buvo 
paskirtas Cook apskričio psi- 
chopatinės ligoninės viršinin
ku.




