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KAIZERIS DŽIAUGIASI HITLERIO ŽYGIAIS ANGLU LĖKTUVAI PASKANDINO AŠIES LAIVA

Svajojo sugrįžti Vokietijon ir atsisėsti 
sostan

BERLYNAS, Vokietija, birž. 
4 d. — Šį rytą Olandijoj mirė 
buvęs vokiečių imperijos kaize
ris Wilhelma3 II-sis. Kaizeris 
mirė ištrėmime, mažame Dtforn 
miestely, Olandijoj. Ten jis iš
bėgo prieš 23 metus, kai pra 
lošle karą ir tapo sunaikinta 
jo imperija.

Paskutinėm dienom kaizerio 
sveikata buvo labai susilpnėju
si. (lydytojai tvirtino, kad yra 
vilties atsigauti, nežiūrint j 82 
metus amžiaus, bet jų prana
šavimai neišsipildė. Kaizeris 
bus laidojamas su vokiečių ka
riuomenės pagarba, nes savo 
laiku jis buvo vyriausiuoju ka- 
riumenės vadu.

BUVĘS VOKIEČIŲ KAIZERIS

Kaizeris labai akyliai sekė vi
są Hitlerio judėjimą ir pasa
kojo, kad vokiečiai, sekdami 
Hilterj, eina geru keliu. Hitle-

j ris kaizeriui buvo pasiūlęs su 
grįžti apsigyventi Vokietijon, 
bet jis atsisakė. Kaizeris gy
veno viltimi, kad vokiečių ka
riuomenė pakvies jį atgal į so
stą. Sugrįžti Vokietijon papra
stu piliečiu jis nenorėjo.

Kai vokiečių kariuomenė pra
dėjo žygiuoti Olandijon, anglų 
konsulas pasiūlė kaizeriui vyk
ti į Angliją, bet jis atsisakė. 
Keli artimi kaizerio giminiečiai 
žuvo dabartiniame kare. 13 jo 
šeimynos narių dėvi rudą na
cių uniformą ir yra ištikimi 
Hitlerio šalininkai.

Praeito karo pabaigoje dide 
lė Vokietijos gyventojų daugu
ma buvo labai nepatenkinta 
kaizeriu, nes skaitė jį svar
biausiu karo kaltininku. Ka
riuomenės vadovybė jį kaltino 
pralaimėjime, nes nemokėjo tin
kamai vadovauti ir parinkti 
atatinkamų karo vadų.

Badeno princas Max, kuris 
ėjo premjero pareigas, pasiūlė 
kaizeriui atsisakyti nuo sosto. 
Kai kaizeris nesutiko tai pa
daryti, tai princas paskelbė at
sistatydinimą be jo žinios. Tai 
įvyko lapkričio 9 dienos rytą, 
o vakare vokiečių socialdemo
kratai Vokietijoj paskelbė re
spubliką.

Vokietijos kaizeris labai ne
kentė Vokietijos socialdemo
kratų ir buvo patenkintas, kai 
Hitleris panaikino demokratinę 
Vokietijos respubliką.

Pradžioje buvo manyta, kad 
kaizerio lavonas bus perveža
mas į Vokietiją ir laidojamas 
greta buvusių vokiečių kaizerių, 
bet paskutinios žinios sako, 
kad pirmadienį jis bus laido
jamas Doorne.

AUJJ.hi.N Ų-ALiUc, reieuiiuu

Debesys durnų kyla iš 2,500 tonų Ašies laivo po to. kai Britų bombonešis 
numetė ant jo bombą netoli Norvegijos krantų.

ŪKININKAI PALIKO NESĖTUS LAUKUS

BRITAI BOMBARDUOJA SYRIJĄ
Sunaikino benzino 
atsargas Beirute
VICHY, Prancūzija, birž. 4 

d. — Britų aviacija du kartus 
bombardavo svarbesnius Syri- 
jos miestus ir karo aerodro
mus.

Labai smarkiai nukentėjo 
Beirutas, Damaskas ir Kaja
kas. Beirute britai padegė di- 
žiūles Shell bendrovės benzino 
atsargas ir padarė milijoni
nių nuostolių.

Britų orlaiviai, išmetę bom
bas, nusileido visai žemai ir 
kulkosvaidžiais apšaudė aero
dromą. Prancūzijos vyriausy
bė įteikė griežtą protestą.

Britai paėmė 
Mosulą

LONDONAS, birželio 4 d.— 
Britų kariuomenė šiandien 
pabaigė visišką Mosūlo srities 
okupaciją.

Dalis Irako sukilėlių pabėgo 
į Mosulą, kai britai paėmė 
Bagdadą. Su jais išbėgo at- 
skridusieji vokiečiai ir arabų 
Mufti, kuris pabėgo iš Palesti
nos ir kursto arabus sukilti 
prieš britus.

Dabar britai galės didesnę

cūzus, kad jie nerespektuos 
neokupuotos Prancūzijos, bet 
bambarduos kiekvieną vietą, 
kur tiktai ras vokiečių.

Irako kovų likvidavimas 
žymiai sustiprino britų padėtį 
rytuose.

Prancuząliiš įteiktas 
ultimatumas

savo kariuomenės dalį pasiųs
ti prie Syrijos sienų, nes visa 
Irako teritorija yra apvalyta 
nuo nacių agentų.

Bombarduotas 
“ašies” kan- 

vojus
KAIRAS, Egyptas, birž. 4 d. 

—Britų aviacija labai vyku
siai bombardavo italų Tuni- 
siją ir kitas “ašies” valstybių 
strategines vietas Lybijoj.

Labai vykusiai buvo bom
barduotas vienas kanvojus, 
kuris skubėjo į Lybiją.

Britų užmesta bomba ant 
vieno 8,000 tonų laivo visiškai 
jį susprogdino. Sprogimas 
buvo toks stiprus, kad laivo 
šipuliai palietė skrendantį bri
tų lėktuvą ir numušė.

Britai seka vokie
čius Syrijoj

LONDONAS, birž. 4 d. — 
Britų karo vadovybė akyliai 
seka visus vokiečių agentų 
veiksmus Syrijoj.

Turima žinių, kad Darlanas 
sutiko leisti “ašies” valstybėms 
naudotis Syrijos aerodromais. 
Britai aiškiai perspėjo pran-

LONDONAS, birž. 4 d. — 
Darlanas sutiko leisti vokie
čiams naudotis šešioms pran
cūzų karo bazėms. Vokiečių 
kariuomenė galės naudoti Se
te, Villefranche, Beirut, Al- 
giers, / Casablanka ir Dakarą 
savo tikslams.

Tvirtinama, kad šiuo reika
lu Jungtines Valstybes ir Ang
lija prancūzams įteikė labai 
griežtą ui t imat ūmą.

Generolas Weygandas buvo 
pakviestas pasitarimams, nes 
manoma, kad vokiečiai įvels 
visą prancūzų imperiją kovon 
prieš, britus.

Atsistatydino Egyp
to kabinetas

KAIRAS, Egyptas, birž. 4 d. 
— šiandien atsistatydino Egyp- 
to ministerių kabinetas. Atsi
statydinimo priežastimi yra ne
rami tarptautine padėtis.

Niekad egyptiečiai neskaitė, 
kad jiems gresia karo pavo
jus, bet atėjus vokiečiams prie 
Egypto sienų, tas pavojus at
rodo labai didelis.

Egyptiečiai italų nebijojo pra
eitais metais, bet dabar bijo 
vokiečių. Manoma, kad pavyks 
sudaryti tautinės vienybės ka
binetą šiomis dienomis.

Nacių submarinai 
patrulių zonoj

NEW YORK, N. Y., birž. 4 
d. — Vokiečių submarinai pa
leido torpedas į britų kanvojų 
tuose vandenyse, kur patruliuo
ja Amerikos karo laivai.

Nacių submarinams pavyko 
apšaudyti 8 britų laivus. Lai
vai buvo torpeduoti 700 juroš 
mylių atstumoj nuo Labradoro 
krantų.

Nacių submarinai veikia 350 
mylių atstumoj nuo Grenlan
dijos ir Amerikos patruliai jų 
nepastebėjo.

ICKES LIEPIA TAUPYT BENZINĄ
Bevin neleis taikytis 

su Hitleriu
LONDONAS, Anglija, birž. 4 

d. Anglijos darbo ministe
Amerikos ' riš ir dar&iė&ų lydsriš' Bevin

Rytuose bus jaučia
ma stoka

WASHINGTON, D. C., birž. 
4 d.— Sekretorius, Ickes šian
dien patarė visiems
gyventojams taupyti benziną, 
nes bus jaučiamą jo stoka.

Pirmiausia fistoka bus jaučia
ma rytų valstybėse, nes nėra 
tinkamų susisiekimo priemo
nių. Dalis atvežto benzino ta
po parduota britams, o kitą 
dalį sunaudoja fabrikai, -nes 
juose smarkiai padidėjo dar
bas.

Amerikoj gaminama pakan
kamai benzino, bet laikinai 
bus jaučiama stoka dėl trans
porto su n kūmų.

Reiks taupyt elek
tros jėga

WASHINGTON, D. C., birž. 
4 d. — Ickes pareiškė, kad 
Amerikos gyventojai bus pri
versti mažiau vartoti elektros 
šviesos ir smarkiai taupyti ge- 
są.

Amerikos pramone, kuriai 
reikalingi nepaprastai dideli 
kiekiai elektros, suvartos 
daugiau jėgos, negu dirbtu
vės pajėgs pagaminti.

Statomos , naujos elektros 
stotys, bet kol iš jų7 galės gau
ti elektros srovę, reikės taupy
ti jau turimą.

Knox nepatenkintas 
patrulių veikla

WASIIINGTON, D. C., birž. 
•4 d. -----  Laivyno sekretorius
Knox šiandien pareiškė, jog 
jis nemano, kad Atlantike vei
kiantieji sargybiniai tinkamai 
atliks savo pareigas.

Išsiųsti patruliai žymiai pa
deda karo medžiagos prista- 
mui Anglijon, bet to nepakan
ka. Vokiečiai ir toliau tebe- 
skandina britų laivus.

šiandien per radiją pareiškė, 
kad darbiečiai jokiu budu ne
leis taikytis su Hitleriu.

Anglijos darbininkija nenori 
būti vergijoj, todėl ir kovos 
kol laimes. Anglijos darbinin
kai yra įsitikinę, jog yra ga
lima kita visuomenės santvar
ka, negu vergija, todėl ir ryž
tasi tęsti kovą.

Darbininkai žino, kad kova 
bus labai sunki, bet jie tiki per
gale.

Kretoj žuvo 5,000 
britų

BERLYNAS, Vokietija, birž. 
4 d. — Vokiečiu žinovai tvir
tina, kad Kretos kovose žuvo 
penki tūkstančiai britų karei
viu.

Sužeistųjų skaičius taip pat 
didelis, bet 'vokiečiai negali tik
rų žinių skelbti, nes sužeistuo
sius britai išsivežė. Iš viso Kre
toje vokiečiai paėmė nelaisvėn 
8,000 britų ir 4,000 graikų ka
reivių.

Vokiečiams atiteko didokas 
tankų skaičius, dalis nesunau
dotos amunicijos ir nepaprastai 
didelė maisto atsarga.

Naciai gauna milijo
nus iš Amerikos

WASHINGTON, D. G., birž. 
4 d. — Užsienio departamen
tas paskelbė, kad nuo karo 
pradžios naciai gavo 1,913,000 
dolerių aukų iš Jungtinių Val
stybių gyventojų.

Departamentas pareikalavo 
užregistruoti visas geradary-

|bės organizacijas Amerikoje,
kurios siunčia surinktus pini
gus užsienin.

; Paskandintų 
miai mažesnis

Departamento valdininkai
lafvų kiekis žy- nustebę, kad per tokį trumpą 
, negu naciai laiką nacių šalmiukai suge-

skelbia, sako Knbx, bet vis bėjo Amerikoje -surinkti ir 
dėlto jiems pavyksta paskan-'pasiųsti Vokietijon tokias di
dinti. * dėlės sumas.

Okupantų valdžia 
susirupinusi

KAUNAS, Lietuva, birž. 4 d.
— Didelė Lietuvos ūkininkų 
dauguma, matydama, kad ji ne
gali naudoti derliaus, paliko la
bai daug laukų visai neužsė
tais.

Praeitais metais bolševikai 
atiminėjo javus, rekvizavo gy
vulius, nusavino laukus, tai 
ūkininkai ir nesirūpina pava
sario sėja.

Okupantų valdžia labai susi
rupinusi šia Lietuvos ūkininkų 
veikla, nes žino, jog ateinan
tį rudenį neturės ko rekvizuo
ti.

Bolševikai vieni ki
tus kaltina

KAUNAS, Lietuva, birž. 4 d.
— Dėl didelių neužsėtų plotų 
bolševikų viršūnėse kaltinimai 
mėtomi nuo vienu asmenų antv C

kitų.
Vieni skundžiasi, kad. netu

rėję laiku pakankamo sėjai 
reikalingo javų kiekio. Kiti aiš
kinasi, kad neprisiųstos reika
lingos akėčios ir plūgai.

Apie traktorius ir kalbos ne
gali būti, nė vienas jų neal

— Amerikos laivyno attache 
Walter Jonės nusižudė britų 
karo laive. Tvritinama, kad pa
skutiniu metu jo nervai būvu 
visiškai suįrę, jį paveikė na
cių bombardavimas, lodei jis ii 
nusižudė. Britai jam patarė ap- 
eisti laivą ir pasigydyti.

— Vokiečių prekybinis lai
vas Frankfurter, kuris savo 
laiku pabėgo iš Čilės, pasiekt 
Brazilijos uostą.
s — Kongreso atstovas Edel- 

šteinas pasakė kalbą ir mirė. 
Jis priklausė prie demokratų 
partijos ir mirė nuo širdies Ii 
gos.

— Kretoj žuvo 2,800 zelan- 
diečių, pareiškė Zelandijos mi- 
nisteris. Pavyko išgelbėti di
desnė britų kariuomenės pusė.

ORAS
Giedras.
Saulė teka

— 8:21.

vežtas, nors ir daug prižadė
ta. Visi kaltina ūkininkus, ku
riems atimtos žemės.

Surastas prigirdyto 
Zobarskio lavonas
KAUNAS, Lietuva, birž. 4 d.

— Ant Nemuno kranto buvo 
atrasti vyriški drabužiai ir in
formuota vietos milicija. Vi
siems buvo aišku, jog tai pri- 
gėrusio žmogaus drabužiai.

Kiek vėliau surastas ir sken
duolio lavonas. Pasirodo, jog 
tai buvo Eduardas Zobarskis. 
kuris ilgą laiką buvo Radiofono 
direktorium. į

Zobarskis kurį laiką buvo 
Smetonos referentu. GPU Zo- 
barskį buvo areštavusi, kvietė 
bendradarbiauti, o vėliau suras
tas jo lavonas Nemune.

Nežinomas gimna
zistų likimas

ŠIAULIAI, Lietuva, birž. 4 d. 
— Paminėjus Šiaulių gimnazis
tams vasario 16 dieną, GPU 
pąęįarė areštus jų tarpe.

Suimta buvo didokas gimna
zistų h* gimnazisčių' skaičius. 
Iš viso šianliti^e buvo suimta 
40r/ visų gimnazistų.

Kauno gimnazistai vasario 13 
dieną minėjo kapinėse, prie žu
vusiųjų už Lietuvos laisvę pa
minklo. Kaune taip pat areš
tuoti keli gimnazistai, bet iki 
šiam metui nežinomas jų liki
mas.

Sovietiškos spaustu
vės neveikia

VILNIUS, Lietuva, birž. 4 d.
— Laikraščių išleidimas beveik 
kasdien vėlinamas, nes sovietų 
tvarkomos spaustuvės labai blo
gai veikia.

Vilniuje neveikia nei viena 
rotacinė mašina. Iš Kauno at
vežta Norkienės nauja rotaci
nė mašina. Kaune jos spaustu
vė buvo 'rengta ir pavyzdingai
prižiūrima.

Spaustuvė išardyta, mašinos 
pervežtos Vilniun stovi iki šiai 

1 dienai, nes niekas nemoka tin-
5:16; leidžiasi karnai mašinų įrengti. Kai ku

rios dalys jau sugadintos.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Britai skelbia, kad visa žibalo pramonė Mosulo srity yra 

nesugadinta ir netrukus galės pradėti žibalo gaminimą. Naciai 
sugadino tiktai leidžiamus vamzdžius.

— Naujai sudaryta Bagdado vyriausybė šiandien paskelbė 
caro stovį Irako sostinėj. Manoma, kad ten kilo nesusipratimų.

— Turkų radijas tvirtina, kad nauji vokiečių kariuomenės 
/ienetai vyksta į Syriją. šiandien atskrido ypatingai didelis kie
kis vokiškų lėktuvų.

— Prancūzai sako, kad Syrijon atskrido prancūzų, o ne 
vokiečių aviacija. Prancūzų orlaiviuose nėra vokiškų kareivių, 
aiškinasi prancūzai.

— Prancūzų karo vadovybė prie Syrijos sienų pastatė se- 
negaliečius, kad neleistų prancūzų kareiviams bėgti pas laisvus 
prancūzus.

— Dakaro gubernatorius Boisson atvyko orlaiviu į Vichy, 
kad gautų iš paties Petaino naujų instrukcijų dėl tolimesnės 
politikos.

— Nacių orlaiviai praeitą naktį vėl bombardavo vakarinės 
Anglijos miestus.

— Egypto kabinetas nutraukė visus santykius su Syrija, 
nes šj kraštą skaito vokiečių okupuota teritorija.

— Netoli Atėnų prasidėjo labai smarki kova tarp vokiečių 
ir graikų. Graikai užpuolė maisto vagonus ir išsinešiojo mai
stą. Iš abiejų pusių yra daug užmuštų.



NAUJIENOS, Chicago, III. Ketvirta^., birželio 5, 1941

I. Mokykla ligoninėje
Chieagos viešų mokyklų sis

tema yra labai didelė ir įvairi. 
Be reguliarių mokyklų yra 
laipgi įvairių mokyklos šakų 
prijungtos prie ligoninių, sulai
kymo (arešto namų) ir prie 
įvairių įstaigų.

Mokyklos šaka apskričio 'li
goninėje vadinasi the McLaren 
School Branch a t the Cook 
County Chddren’s Hospital. Iki 
1937-38 metų tenai buvo tik 
trys mokytojos, kada buvo nu
siųsta dar ketvirta. Taip da
lant buvo gaiima platinti mo
kyklos darbą tarp apie trijų 
šimtų ligonių įvairiuose depar
tamentuose ligoninėje kaipo 
medikalės, chirurgijos, veneriš- 
kos ir orthopedinės divizijos. 
Tad galima suprasti, kad vai
kai nėra mokinami klasėse, bet 
didžiausiai vartojant individua- 
lišką metodų.

Vaikų elgimasis ligoninėj2
(lydytojai ir užveizdinės 

slaugės praneša, kad vaikų pa
sielgimas yra labai pagirtinas 
per pasi tarnavimų mokytojų. 
Taipgi šių jaunų ligoni^ ..ūpais 
ir pažiurę yra aukštai palaiko
ma, kada jie žino, kad tuo lai
ku, kai jie bus ligoninėje, jie 
gali sekti sėkmingai savo kla
ses ir jiems nereikės pasilikti 
nuo savo draugų, kuriuos jie 
paliko mokykloje.

Kiti patarnavimai
Viena atskira įstaiga suteikia 

tam tikra mokytojų, kuris mo
ka amatų. Šios pamokos yra 
duodamos, kada mokyklos va
landos užsibaigia. Yra stengia
masi, kur tik galima, pritaiky
ti šį liuoslaikio užsiėmimų su 
reguliarėmis lekcijomis.

Kita įstaiga parūpiną knygų 
iš knygynų ir įvairių medžiagų, 
kad pridėti prie tų knygų ir 
tos medžiagos, kurių suteikia 
miesto mokyklų taryba.

II. Prieš atostogas
Dabar yra laikas tėvams su

sitarti su mokytojoms dėl vai
kų vasarinio skaitymo. Moky
tojos su imelu noru suteiks tė
vams ĮKigalbų šiame reikale. 
Taipgi, jeigu tėvai pareikalau
tų, jos raštiškai priduos sųra- 
šų tų knygų, kurias vaikai tu
rėtų per vasarų perskaityti. 
Vaiko metai, jo gabumas, jo 
skonis skaityme nuspręs šį są
rašų.

Taipgi šiame klausime tėvui 
gali irgi gauti daug pagavos 
nuo knygių knygynuose. Tėvų 
ir moterų žurpalaį irgi daug 
padeda šioje srityje.

Tegul vaikąs nepraleidžia va
saros dykai. Per atostogų laikų 
kiekvienas vąikas turėtų per
skaityti reikalaujamą dalį kny
gų-

George Weber, gyvenantis 
Mihvaukce, \Vis., priklauso 
prie 37 skirtingų draugijų. Ne-; 
seniai jis su sąvo žmona šven
tė savo 25-kių metų ženyblhę 
sukaktį, kurioje apdovąnnjn 
moterį medalium. “Aš lankiau 
susirinkimus beveik kiekvieną 
vakarų musų vedybinio gyve
nimo“, jis sakė, “ir moteris, 
kuri toleravo tą, tikrai užsipel
no medalio.“

ŠIMTMETINIŲ RANK- 
DARBIŲ-IŠSIUVINĖJI-

MŲ PARODA
Įdomi paroda europiškų iš- 

siųvinėjimų, šešiolikto ir sep
tyniolikto šimtmečių, yra da
bar rodoma Antikvariškos 
Draugijos Chieagos Dailės In
stitute. Ši paroda aiškiai pažy
mi, kad naminis siuvinėjimas 
to periodo buvo, be mažiausios 
abejonės, aukštai meniškas. To
bulas darbas, puikus suderini
mas spalvų ir painių raštų pa
daro įvairius rankdarbius šioj 
kolekcijoj brangiais palaikais 
praėjusių gadynių.

Mrs. Phili p Milįer, preziden
tė šios draugijas, sako, kad 
daug iš šių rąnkdąrbių nieka
dos pirmiau . nebuvo pasko’inti 
parodai vidurvakarinėse valsti
jose.

Paroda tęsis iki birželio 29 d.
N.

SLA 208 moterų 
kuopos veikla 

C ’

208-ta SLA motery kuopa ren
gia ypatingai naudingą popietį 

. v ii % ’ ’.U .v ’S V

Sumanios ir darbščios 208-os 
SLA moterų guopos narės vis 
išgalvoja ką nors naujo. Šioj 
valandoje jos rengia ypatingų 
popietį savo narių ir jų drau
gių naudai ir malonumu1. Toks 
parengimas susidės iš “lunch- 
eon“, specialės valgių demon
stracijos ir kitų įvairenybių bei 
pasilinksminimų. Paskirta tam 
dieną yra pepkiadienis, birže
lio 13 d. Vieta — Milk Foun
dation Colonial Club Teatras.* 
Ši įstaiga randasi adresu 75 E. 
Wacker Drive, penktame aukš- 
te. Pradžia lygiai 12:30 valandą 
popiet ir kainuos tiktai pen
kiasdešimt centų asmeniui.

Tikslas šios programos nėra 
cik tas, kad susieiti, kartu pa
valgyti “lųncheon” ir paviešėti. 
Bet svarbiausia, kad teikia pro
gos išmokti ką nors naujo ir 
naudingo valgių sudėtyje ir jų 
gamyboj, ypatingai įš* pieno ir 
visų pieno produktų.

Be abejo, kad visos kuopos 
narės, kurioms laikas ir aplin
kybės leis, dalyvaus šiame pa
rengime kartu su savo draugė-, 
piis ir pažįstamomis.

Sumanytoja šios progos yrą 
musų gerai žinoma ir gerb ar 
mą Dr. Sųsan Šlakis. Norinčios 
dalyvauti šiame parpngime, ga
lite pašaukti Dr, šlakis telefo-; 
nu Hyde Park 3395,

Philomela

KARČIOSIOS GYDUQLĘS
Kiekvienas iš mv,s, nors ke? 

iaųjame gyvenimo skirtingai5 
takais, turime išmokti priimt* 
kartumą su sąldumu. Už kiek? 
vieną saldžią pilę, kurią gyve
nimas tau duoda, yrą viena, 
kyri yra karti. Gerai žinote tą 
negražų veidą, kurį padarote, 
kuomet priimate pilę, gydyto
jaus užrašytą; bc| išmokite nu? 
ryti ją greitai ir pamiršti ją 
greitai.

Taip reikia padaryti su viso
mis gyvenimo karčiomis pilė
nais nuokite jas geritai ir 
užmirškite jas! —T. W,

PAEŽERVJ
Iš nąkties ™ patylom — ukųpa įslinko
Švelniai glamonėdama dienos .švurgusk.s n. mus; 
D sidabrinėj prieblandoj mėvų ašlrpg 
riksmas kyla viršuj v e.JŠGĮs kalvos.

Miglos aptraukti laivelių sĮųlpetpJ 
sįhuoja ant ežero amętutino s j epo; 
q mano mintys, kaip laiveliai, 
{karuoti, praėjusių dionn sapnais.

Vanda Byanskiepė
ĘJrž. 1, Į94L ’ ’
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PAVASARIS MAINE 
VĄŲSTUOJE

Kada pavasario saulė vis la
biau ir labiau ėmė kaitinu, lai 
ledai, kurie spaude žemės kru
tinę, pradėjo tirpti- Audru 
žiaurumas aptilo, nes pavasa
rio trimitas išbudino gamtą,

Tyiįąį jauna žolė lenda iš 
šaltos tamsios žemės. Medžiai 
leidžią savo pumpurus, lipnią 
žiba mm saulės spindulių, nes 
jie atsipąlaidojo žiemos dang
čių. Skamba žinomos varlių 
meliodijos.

Štai būriai paukščių formuo
ja savo plunksnuotą pasaulį. 
Netrukus pradės taisyti lizde
lius, nes jau medžių lapai pa
maži atsidaro.

Anstyvos gėlės taškuoja pie
vas. Išarti laukai kviečia visus 
prie darbo. Jie reikalauja, kad 
butų pasėti vaisingi grudai.

Zvipiba bitės, .bliauna save’ės 
ir sustirusiomis-zikojomis jos 
šokinėja. , t ,.

i Tyras oras ramina sielą, nes 
jau sodų pokylis artinasi, — 
rausvi, balti žiedai pakvimpa 
ore.

Vėjelis l.'nguoja gelsvai ža
lius gluosnio plunksnuotus la
pus. Melsvi aukšti kalnai ty
liai stokso tolumoje ir vilioja į 
save.

— o —
Ar kukuoja dabar gegutė 

Lietuvoje? Švelnus vėjelis ką 
tyliai šnabžda?

Saulutė kaip man, taip ir tau 
šviečia. Nakties padangės bl’z- 
gą tūkstančiais žvaigždžių.

Lietus krintą aut visų...
Ko nori tu, žmogau?

Mariana Dailydaitė
■ ■ ---

FIGŪRA IR SVEIKATA

Jeigu kur nors jūsų šeimos 
istorijoj yra “diabetes“ — bū
tinai reikia saugoti savo svori, 
kad jis nebūtų, taip sakant, per 
aukštas. Tikroji priežastis “dia
betes” nėra žinoma. Tačiau pa
veldėjimas ir perdidelis svoris 
yra vienas svarbiausių fakto
rių, ir nors nė vienas iš mus 
negalime nieko padaryti apie 
paveldėjimą, mes galime kon
troliuoti musų svorį.

Medikalis mokslas parodų 
galutinai, kad per dįdelis svo
ris, paeinąs nuo per daug val
gymo, yrą viena priežasčių tos 
ligos. Vienas įžymus autorite^ 
tąs šioje srityje klasifikuoją 
per ^svorį kaipo vieną
svarbiausių priežasčių.

Jeigu turite palinkimą prie 
“diabetes“ arba nutukimą, pir
mas žingsnis į gerąją pusę, — 
yęą vengti labai mflUtjpgų, sal
džiu VUl^hi ir antrus — suma
žinimas riebių

Cukrus ir riebumai yra 
maistas, kuris dftUgUusla PP" 
sįdedą prie padidinimų svorio. 
Ir abvdo daM^ll W atsitįkti- 
mpuas, kad padidintas naudo
jimas šių valgių yra parųlelįš- 
kps su augimu vdiąbetes“

(Iš “Tavo Syą:kąU”)

Prieš gavimą tos naujos

Duokite sausiems, suskilu
siems plaukų gaĮams išaugti 
prieš gavima “permanent’\ 
Operatorė visuomet gali nu
kirpti tuos galus prieš arba p i 
garbeniavimo.

Nenaudokite dažus arba ko
kių pašviesinimb' plovimų ant 
plaukų tuoj prfJš “permanei! t“.

Jeigu plaukai jięgęramę sto
vyje, bulium . p&ądėk juos ge
rinti ir žiųpek, ,lm<l hutų žymus 
pągerinimo rezultatai prieš da
rant sutartį dėl “permąnenį“.

Nelaukite ir neįtikėkite, kad 
yrą tpks “permhnent”, kuris 
patsaį, bę jųsų pago’hos? susi
tvarko. Ir po* garbjniavimo 
plaukams reikalinga kasdieninė 
priežiūrą. 1

Jeigu plaukai sausi, būtinai 
reikia juos tepti alyva po gavi
mo to naujų “permąnęnt“.

SŪNUI ARTHURUI

(Penkių metų mirties Sukaktuvių 
proga)

Aš buvau tada laiminga, 
Kada tu su mumis buvai;
Į gyvenimą su šypsena žiurėjau, 
Nes širdyje buvo vien džiąugs- 

mai. <•
Viltis man kažką, daug žadė

jo,
Nes vilties daug tavyje 

mačiau.
Bet viltis man nieko neište

sėjo, . ' -
Nes paliko liūdesys, ilgesys 

ir tušti sapnai.
Motiną B, Jacpbs

^•Muiliniu,.........MHiimuHtHMC.

| Maistas į
Veda MORTA RUGIENA

Šaldytos Daržoves
1 puodukas varškės
1 šaukštas majonezo
1 šaukštukas druskos
1 Puodukas kęnpptp ar smųlkįąį 

sųpiaųstytų Šviežių pomidorų
. % puoduko virtų- ir kapotų žalių 

RUPU
2 šaųkštąi kąppJH raudiną pipirų 
2 šaukštai kapotų žalių pipirų
1 šaukštas susmulkintų svogūnų 
1 puodukas plakamos grietinės.
Sumaišykite Varškę su majonezu 

ir druską Perkoškite kėnuotus po? 
mjdQW. naudokite tiktąį sU^ką. 
(Su Švięžįąi^ tų ųereikią daryti).

Pridėkite pupas, pipirus, ir šur 
maišykite su varške. Gerai supla
kite grietinę ir sudėkite į ją varš
kę sj dąržųvėmls.

Sudėkite į platų iųdą ir šaldykite 
per 2—3 valandas. Po pusantros 
Valandps sumažinkite temperatūrą. 
Po Ricinų 3Q minučių ^al^ytuve 
sumaišykite. Paduoti- stalan reikią 
ant Saločių lapų.

4-U^.MĘ IŠT4OMĮI SAVO'
gekiavsiom pas

TANOOM
Karinis gyven mas atrodo 

v.sąj susnnPl^Vs» žmogus nega- 
a s .įpras i, tąs viekas re.š- 
tdu. hodd«4 nešinai ar nueini, 
ąr gąręhd. PiąejUą kylą už ta- 
v^> sų visomis tavo klaidomis 
ir šnekais”; dabartis spau
džia tave sp savo problemomis 
m sunkenybėmis; ateitis neaiš
kiai kyšo, kaip koks piktą pra
našaująs debesis. Viskas juoda. 
Bęf leiskime man pasakyti jums 
Štai ką •

Pagalvokite vien apie šią se
kundai §ią pačią sekundą, ir 
pasisakykite sau, kad niekas 
kitas nesisHailo, tik ši sekunda, 
ir kad darysi geriausiai, kaip 
gali, Tai tik tink ir turime gy
venti vienų kartu. Jeigu dary
site geriausiai dabar, nereikės 
rūpintis apie ateitį arba praci-

Jeigu esame ištikimi dabar
čiai, esame ištikimi siuvo ge
riausiam- W.

PAPRASTUMAS
Be abejo, kad esate ska;t) 

ąpie tą garsųjį Amer.kos filo
sofą — Henry David Thoreau, 
ir kaip jis pasistatė sau mažą 
namuką aut ežerėlio kranto, 
netpli Cnnęord, Mass., kuriame 
jis labai nepuošniai gyveno. Ži
noma, šio v filosofo “watch- 
word” buvo paprastumas. Jis’ 
visuomet mokino žmones, kad 
jie nekomplikuotų savo gyveni
mo, kad jie vengtų krovimo 
tokių turtų, kurių jie patys 
tampa vergai. Be abejo, jis tu
rėjo tiesas.

Kuomet žmogus susikrauna 
visokių dalykų, nežiūrint, ar 
tųi pinigų, ar žemių, ar šiaip 
nuosavybių ir kitų dalykų, tai 
tuojau atranda, kad vieton to, 
kad tie dalykai butų tavo nuo
savybė, jie pasisavina tave. Ki
taip sakant, mes paliekam ver
gais musų turtų. Yra sunku 
nepasiduoti tam.

Kąrtą hųdaiųas užkrėstas 
mapija savintį dalykus, neleng
va atsitolinti nuo tų. Bet yra įr 
tokių žmonių, kurie gaji gy
venti bę visų tų nuosavybių. 
Jie yra filosofai, poetai. Mes, 
kurie turime tą maniją, negali
me anuos suprasti. Mes mano
me, kad yra kas nors netvar
koj su jais, ir kad jie yra taip 
sau lyg ir nenaudingi.

Tačiau mes visgi atsimena
me Shakespear’ą net po trijų 
šimtų metų. Be! kasgi atsime
na kurį bankininką Shakes- 
pearo laikų? Arba, kasgi atsL 
mena kokį didelį žemės savi
ninką ar panašiai? Nedaug.

Seųovės Atėnai turėjo gerą 
idėją. Jie tikėjo į nuosaikumą- 
Jų namai buvo paprasti, jų val
gis maistingas, bet paprąstąs; 
jų aprėdalai irgi paprasti. Jie 
neapsisunkino save su dideliais, 
turtais ir pąskui visą gyveni-: 
mą nesirūpino, kaip sulaikyti 
priešus ųuo ąteipiipp bei nuq 
pavogimo tų turtų. Jie buvę 
tikrai dideli žmonės. —T. W.

\ J

Jeigu prieš kepant taip vadi
namas “French friedM bulves, 
palaikysite tas bulves šaltame 
vandenyje bent pusvalandį, ta| 
iškeptos jos bus daug trapes
nės.

Skęlhįrnąi Naujienose 
llinda nauda ft^lto. 
kad našios Naujino?
-a naudingos.

MOTINA
IR =
DUKTĖi

kAšO LIUDA

GERAI ŠEIMININKĖMS 
ŽINOTI, KAD:

Kuomet koks nors receptas 
virime reikalauja vien tik bal
tymą kiaušinio, pradurkite 
inkštą ir baltymas išvarvės. 
Tuomet suvyniokite kiaušinį į 
vaškuotą popierį ir padėkite į 
refi igeratorių. Tokiu budu ji i 
laikysis šviežias ir drėgnas net 
kelias dienas.

— o —
Jeigu dedate alyvos ir acto 

ant žalių daržovių, tai pir
miausia apibarstykite daržoves 
su druska ir pipirais, tuomet 
pridėkite alyvą ir paskiausia 
actą. Jeigu actą užpilsite prieš 
alyvą, daržovės sušlampa ir 
alyva nelimpa prie jų, bet lieka 
mdo dugne. —Kaimynka.

MOTERIS KALBA
Kadangi Holandijos mote

rims valdžia atėmė jų sviesto 
muščiokes, tai jos dabar nau
doja amerikoniškas skalbiamas 
mašinas, kad sumušti sviestą.

• • *
Jungtinių Valstijų Pašto De

partamentas pažymi sekančias 
moteris, kurių pagerbimui A- 
merikos pašto ženkleliai buvo 
išleisti: Karalienė Izabella, 
Mariha Washington, Pocahan- 
tas, Molly Pitcher, Susan B. 
Anthony, Virginia Darė ir jos 
levai, Whistlerio Motina, Loui- 
sa M. Alcott, Fra neės E. Wil- 
lard ir Jane Addams. Už nepil
ną sąrašą pirmesnėj laidoj šio 
skyriaus, atsiprašome.

Iš trijų milijonų septynių 
Šimtų tūkstančių šėrįninl<ų 58 
korporacijų Jungi. Valst. 43 
nuošimčiai yra moterys.

MADOS
wwwwwwwjvyww^^

Rašo Paryžietė

Kas metai krautuvėse pasi- 
lodo vis gražesni kostiumai iš 
bovelninės medžiagos. Dėl va
saros karščių nėra vėsesnės ar
ba praktiškesnės medžiagos 
suknelėms.

Suknelės iš “gingham, cham- 
bray“ arba “seersucker“, ir 
dviejų šmotų siutai labai įdo
mus ir kai kurie atrodo, kad 
pasiūti iš vilnones, o ne bovel- 
ninės medžiagos, ypatingai 
“Clenurąuhart seersucker”.

Šie siutai labąi praktiški, nį- 
gųs, plaunasi gęrai, žaketukas 
pasiutas taip, kad galima ir be 
bluzės nešioti. Bet svarbiausia 
atrodo elegantiškai, ar tai 
mieste su tinkamais baltais 
priedais, ar piknike, kur be rū
pesčio apie valymą galima ne
šioti. - -

drynai amerikoniškapi sti
liuje pasiūtos yra naujos taip 
vadinamos “sbiH^aist” sukne
lės, ar tai popietinės, sportiš
kos ar tai vąkappės, žįųrlnt 
kokios medžiagos pasiųtos.

ŠJa stilius įjaviuviipo tinka 
visoms figūroms, ir viena 
“sliirtwaisl“ suRpelė yra buti- 
pą rmlanęna, be kurios, viępą 

turėjus šitokią sukpelę, 
vąr^iai bus gąliiųą apsieiti.

—Elenut, aš noriu su tavim 
pasikalbėti. Vakar buvo jau 
pervėlų, kuomet tu grįžai iš šo
kių, ir aš neperėjau sąu ir ki
tiems miegą trukdyti besikal
bant, bet šį vakarą turiu neati
dėliotinai tą atlikti.

—Apie ką, mamyt, nori kal
bėti?

—Apie tavo vėlų grįžimą iš 
šokių, Elenut.

—A-a-a, mamyte, lai nebu
vo taip labai labai vėlu.

—Pakankamai vėlu tokiai 
jaunai mergaitei, kaip tu. Mud
vi jau kartą apie tai kalbėjo
mės, bet tų, Elenut, matyti, 
apie tai užmiršai ir vėl mane 
surūpinai savo vėlu grįžimu.

—Aš atsiprašau, mamyte.
—Gerai, kad atsiprašai, nes 

tuo jau pareiški apgailestavimą 
ir susidarai opinijų ateičiai, bet 
šį kartą turim plačiau apie tai 
pakalbėti. Jammomenė daugu
moje manu, kad levai neįeina 
ar pepori įeiti į jaupt| imomu 
padėtį, uždrausdami jiems per 
naktis ūžti.

—Mamyt, aš niekur neužiau, 
mes su Vytautu PO šokių Užė
jom restoranai* užkąsti ir,' kol 
grjžojn, buvo vėlu. \: r-

—Gerai, aš nenakysiu, ka<l 
jus Užėt, bet vis tik grįžot na
mo vėliau, negu turėjot, ir aš, 
Elęput, nenorėčiau, kad tas vėl 
pasikartotų. Vėlus grįžimai ne
atneša žmogui jokios naudos, 
bet žalos laimi dažnai,

Paimkim kad ir sveikatos at
žvilgiu. Mergaitė ar berniukas, 
ypač dar augantieji, reikalingi 
miego ir poilsio daugiau, ne
gu suaugusieji, nes jie, be 
mokslo ar darbo, turi nemažą 
dalį energijos atiduoti augini
mui ir išvystymui savo kūno, ir 
kuomet jie eina vėliau gulti, 
sakysim, trimis ar keturiomis 
valandomis po normalaus laiko 
ir kelia vis tuo pačiu darbo ar 
mokyklos skirtu laiku, tai ka
da jie gali pasilsėti? Jie bpna 
pavargę, apsnūdę ar tai mo
kyklos suole, ar darhe. Jų kū
nas nesivysto normaliai, bet 
šlubuoja ir vysta lyg augalas 
be vandens, ir laimi dažnai to
kių jaunuolių sveikata pašlija 
ir pasiduoda kartais ilgom ir 
įkyriom ligom. Taigi, matai, 
dukrele, lėvąi ne blogą, bet ge
rą velydami vaikams juos kar
tais pabara, kąd vėlus išėjimai 
nesugriautų jų gražios sveikos 
išvaizdos, jų moralės, nekal
bant jau apie jų gerą vardą, 
kuris žmogaus gyvenime lošia 
didelę rolę.

BRIGHTON PARK 
MOTERŲ KLUBO 
SUSIRINKIMAS

Lietuvių Brighton Park Mo
terų Klubo susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, birželio 5 dieną, 
J. Zabukų namuose, 2605 W. 
43 St., 7:30 vai. vakaro. Narės 
visos ateikite, nes paskutinis 
susirinkimas prieš vakacijas ir 
gana svarbus.

Norime užbaigti Motinų Die
nos pąreugmm sportą, pąren- 
gimas įvyko Syrena svetainėje 
ip byvo pasekmines-

Nuo delegačių į Pupiskienės 
if M- Ęarąlmnąa išgirsitę, kas 
įvyko konferęnęųnj Liętųvps 
Nepriklausomybės Sąjungos.

Kiury Cartęr
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SPRINGFIELDO LIETUVIU MASINIS 
MITINGAS

Įspūdingos kalbos. — Lietuviai pasisakė už lojalumą šiai 
, šaliai ir už kovą dėl Lietuvos nepriklausomybės. — 

Rezoliucijos.

Gegužės 25-tą dieną įvyko 
Lietuvos reikalais lietuvių ma
sinis susirinkimas, šį susirinki
mą sušaukė susitarusios vietos 
organizacijos. SLA 275 ir 158 
kuopos, SI^AKA 121 ir 295 kuo
pos, Liet. B. Kat. Moterų Są
jungos 56 kuopa ir Lietuvių 
Kultūros Draugija. Lietuvių 
kun. O. S. Yunkeris irgi bažny
čioje paragino savo parapijo
mis, kad visi eitų prakalbų iš
klausyti. Už kalbėtoją buvo pa
kviestas iš Cliicagos lietuvių 
konsulas p. P. Daužvardis, ku
ris atvyko su savo žmona. Tuo 
patim laiku važiavo su prakal
bų maršrutu Lietuvos reikalais 
B. Kat. Federacijos atstovas p. 
Stasys Gabalas. Jisai yra atvy
kęs iš Lietuvos pereitų metų 
spalių mėnesį ir yra matęs ir 
ant savęs patyręs, kai j) Sovie
tų Busijos bolševikai okupavo 
Lietuvą. Stasys Gabalas irgi 
kalbėjo. Išsyk, esą, bolševiką 
elgėsi nieko sau ir radosi tokiu

lietuvių, kurie manė, kad bol
ševikai jiems gero padarys. At
ėjūnai bolševikai tuoj griebėsi 
kuo smarkiausios agitacijos. 
Potam, neilgai trukus, pravedė 
po prievarta apgavingus baisa-1 
vimus, kad prisijungti Lietuvą 
prie Busijos Sovietų. Po balsa
vimų tuoj ir prasidėjo bolševi
kiška tvarka. Užgrobta Lietu
vos bankuose pinigai, uždaryta 
lietuviški laikraščiai. Uždrausta 
Lietuvos vėliavos. Uždrausta 
giedoti Lietuvos himnas. Neil
gai trukus imta nusavinti mies
tuose geresni namai. Savininkai 
išmetami iš savo namų, iš nuo
savybių laukan ir dar įteikia
ma jiems vilko bilietas, kad 
darbas jiems nevalia niekur 
gauti. Tokie žmones yra pa
smerk Ii badu numirti. Juo to
liau, juo bolševikai darėsi vis 
žiauresni ir vis daugiau prista
tinėjo komisarų — valdininkų 
iš Rusijos. Panaikino lietuvių 
kariuomenę, o jos oficierius —

Kas tai NAUJO* tapo pridėta!

FOR NEW

PACKARD - CHRYSLER - PLYMOUTH
3451 

Archer Avė.
Tel.

VIRginia
2332

4030 
Archer Avė.

Tel.
VIRginia

1515

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US”

•iiikiiiiiiiiik itin linini imu nu, uiii m utį n ■iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiuiiiiiiiiiHiiiii«iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiii<ii>>'.ii>'

Turtas Virš$6,000,000.00

7-ti Metai Skersai Vartų 
Nepamirškit Užeiti Pas:

PETE YOUNG
Narys 271 Post ir Ch. Liet. Dr-jo>

Schlitz Alus ir Užkandžiai
83 ir Kean Avė., Willow Springf 
Priešais Tautišku Kapinių Vartus

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

and LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS. See

3236 S. Halsted St. C AL. 1118

Visi Old Golds pas 
jūsų ><raotojL"li.j|q 
dabar yra NAUJI 
Old Golds. Tas 
pat pati * 
pakelis.

JŪSŲ LAUKIA naujas gyvas skonis, malo
nus kvapsnys šiandieniniame Old Gold.

Jis pareina iš parinktinio importuoto tabako! 
Pabandyk naujus Old Golds — dar malones
nius! Atsidaryk pakelį šiandien!

*NAUJA .. . pralzinis iš Rytinio Viduržemio tabakas, 
kurio smulkūs lapai širdies pavidalo padaro garsiqjq 
Old Gold's sudėtj net dar malonesnę. Jo gausa dabar 
brandinama mūsų Amerikiniuose sandėliuose užtikrina jums 
šiuos puikesnius Old Golds visai eilei metų.

Seniausi Amerikos Tabako prekSjai—Įsikūrė 1760

Apart Apsaugos, Turime 
ATSARGOS FONDĄ Virš $475,000.00

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų.
PARDUODAM U. S. DEFENSE SAVINGS BONDS

------------ -—;----- ' and z_
LOAN ASSOCIATION of Chieago 
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.
4192 Archer Avenue

VIRginia 11 M
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karininkus uždarė į kalėjimus 
arba likvidavo — nužudė.

Ūkiai žmonių — valstiečių ir
gi nusavinti, ir kam jie nori, 
tam atiduoda, žmonės areštuo
jami daugiausia vidurnakčiais. 
Įsilaužia į miegančių žmonių 
namus ir juos pagrobia. Kai) daugiau 
kuriuos įmeta į kalėjimus, o 
daugelį išveža nežinia kur. Da
bar visa L’etuva — tai vienas 
kalėjimas. Kalėjimuose yra ne
apsakomas žmonių kankinimas. 
Kankinimai irgi daromi dau
giausia naktimis. Naktimis 
kankinimai, naktimis teismai.

Kalbėtojui pačiam teko ma
tyti Vilniuje, kaip į jo kaimy
no namus įsilaužė bolševikiški 
teroristai ir griebė tą žmogelį 
išvežti. Jo žmona ir vaikučiai

M A D

No. 4677—Pav. kostiumas. Sukirptos mieros 36, 38, 40, 42, 44, 46 ir 48

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

NAUJIENOS Pattern Dept. X
1789 S. Halsted St., Chieago, I1L 

čia įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No____ ____

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

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

savo tėvą esą stengėsi ginti, - 
verkia, klykia ant kaklo k į Pi
nasi, bučiuoja. O tie teroristai 
graibsto vaikučius ir žmoną už 
sprandų ir drebia į kampą. Ir 
taip žmogų iš namų išvelka ir 

niekas nežino, kur jį 
padeda. Tokių vaizdų yra pil
na Lietuva, — tūkstančiai. Kas 
tik geresnio Lietuvoje buvo, 
bolševikai išveža. Dabar Lietu
voje jau neapsakomas brangu
mas. Žmogus į dieną uždiiba 
apie 7 rublius.: Bet.tie 7. rubliai 
yra verti tik . 14 amerikoniškų 
centų. Už 7 rublius galima nu
sipirkti tik pusę svaro sviesto. 
Svaras sviesto kaštuoja 14 rub
lių. Išdirbi dieną, gali nusipirk
ti už tą uždarbį vos pusę sva
ro sviesto. Apsiuvi mas, drabu
žiai kaštuoja jau po kelis š In
tus rublių. Net klumpės ir vy
žos pabrango. Ir kur čia viską 
suminėsi. Principalis vakaro 
kalbėtojas buvo p. P. Daužvar
dis.

Konsulas P. Daužvardis irgi 
labai gražiai kalbėjo ir daug a- 
pie dabartinę Lietuvos padėlį 
pasakė. Esą, visi dabar Lietu
vos gyventojai net ir buvę ko
munistai iš Lietuvos bėgtų, kad 
galėtų. Bet jokios galimybės nė
ra, kaip nuo bolševikiško pra
garo pabėgti. Apie visą Lietu
vą yra 3 linijos stipriausios sar
gybos, tad niekas negali parei
ti ir pabėgti. Paskutinioji lini
ja yra 20 pėdų aukščio spyg
liuotų vielų, čia nepereis nie
kas.

Labai, sako, yra apgailėtina, 
kad kai Jturie žmonės pasiduo
da komunistiškai propagandai 
ir aklai tiki busią Rus'ja yra 
kokia ten darbininkų tėvynė ir 
žmonijos išganymas. Ir nors 
čia daugelis darbininkų turi ge
rus darbus, gražius namelius ir 
automobilius. Gyvena sau lais
vai demokratinėje šalyje. Ką 
nori skaito, rašo, kalba, kriti
kuoja, ir niekas čia jiems ne
trukdo. Net ir patį šios šal ęs 
prezidentą gali kritikuoti. Čia 
visokiems žmonėms yra geriau 
gyventi nei bile kur kitur šia
me pasaulyje. Bet musų bolše- 
vikučiai darbuojasi, kad čionai- 
tinę laisvę ir žmonių gerovę su
griauti, o įkurti bolševikišką 
pragarą, kur nė vienam žmogui 
nėra saugu gyventi. Stalinas 
nugalabijo ir geriausius savo 
draugus patarėjus bei bolševi
kus, teoretikus kaip antai Bu- 
charinąi O kur kiti: Zinovjevas, 
Rykovas, Trockis, Kamenevas, 
maršalas Tuchachevskis ir dau
gelis kitų; O iš lietuvių gen. U-

barevičius, gen Putna. Kur jie? 
Juos visus sušaudė kaip p siu
tusius šunis. Tai-ką bekalbėti 
apie eilinius, paprastus darbo 
žmones. Jie nieko nereiškia Ru
sijos gyven.’me. Sovietų žmones 
yra visi vergai.

Abudu kalbėtojai gražiai, 
faktais ir pamokjjiančiai komu
nistus kritikavo ir ragino savo 
klaidų atsi: ąkyti. ^Ragino mylė
ti savo tautą, savo gimtinį kra
štą ir pagal išgalę gelbėti ten 
patekusruš’ į didžihųsią bolševi
kišką vergystę šdvudsius tėve
lius, brolius, sėsCris, gimines ir 
1.1. Raginb mylėti ir šią šalį, 
kur visi turimd ’kdsvę ir geres
nį gyvenimą nei ikmr.kitur. Ra
gino pagal išgales sušelpti tuos, 
kurie iš bolševikiško pragaro 
pabėgo, išnešė savo gyvastis, 
bet dabar neturi iš ko gyventi. 
Liepė būti prisirengusiais su pa
galba, kai ateis valanda, kada 
ir vėl mes lietuviai atgausime 
savo tautai nepriklausomybę.

šiam susirinkimui pirminin
kavo Stasys Janarauskas.

Jaunų moterų kvartetas su
dainavo labai gražiai Amerikos 
ir Lietuvos himnus ir 3 liaudies 
daineles. Dainavo ’p-lč 
Kuriliutė, p-ia Monika 
p-ia Adolph Keller ir

A. Krasauskas, M. Krasauskie 
nė, J. Šimkus, A. Keller, M. La
pinskienė, M. Kurilienė, A. Jag 
men, St. Petriukas, A. černaus- 
kięnė, M. Bučevič’enė, T. Rač 
kus, P. Pečiukas, O. Greater po 
50 centų.

Kiti po mažiau. Iš v’so su
rinkta $47.05. Ant pabaigos pri
imta ir rezol'ucijos. Lietuviškai 
skaitė V. černauskas, angliškai 
p-ia Julia Linkaitis. Balsavo už 
visa svetainės publika, išski
riant 5 ktomliTnhstus. Penkios 
komunistiškos rankos buvo 
prieš.

Su tuo šis gražus susirinki
mas ir pasibaigė.

Ačiū kalbėtojams už gražiai 
pasakytas kalbas. Ačiū daini
ninkėms už gražų padainavi- 
mą. Ačiū publikai už atsilanky- 

ir žmonišką užsilaikymą.
V. černauskas 

(Bus daugiau)

VISI TELEFONAI:
ATLANTIC 4290

DYKAI Aprokavimasu
NEREIKIA NIEKO ĮMOKĖTI, 

36 Mėnesiai Išmokėjimui. 
Tikra lietuvių kompanija.

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

SOUTH GENTER PLUMBING & 
HEATING SUPPLY COMPANY

6 'Vest GarfleM Blvd. K,“,"f“.,

,mą

Nu Enamel 
Produktai

NUjNAMEl
Annie 

Chunes, 
p-ia Si-

Parinkta ir aukų
Lietuvių Kultūros 
$10.00, SLA 275 kp.
Račaitis, Julia L’ukaitis, St. Ja
narauskas, J. žentelis, Jonas

Draugija 
$5.00; K.

p-ia Kostant Bažmas, Veronika 
Stimburienė, P. Žemaitis, A. 
Tribičius, P. Urbus, Antanas 
Kuper, A. Balickas, A. Urbans- 
kis, V. černauskas, Jonas Kače- 
nauskas, G. Joseph, A. Stanislo
vas, V. Tamošaitis po $1.00.

J. Sadauskas, J. Brazauskas,

BRIDGEPORT RO0FING 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 H V11U Lfį išmokėjimais 
nuo 5 iki 20 metų.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
Mokame Dividendų

(2202 W. Cermak Rd. CanaI 8887 
Ben. J. Kazanauskas, Sec.

T™ss $1,000,000.00

Nu Enamel produktai yra ne
abejotinai geriausios galimos 
gauti vertybes — turint ome
nyje kainą, kurią jiems tenka 
mokėti.

Metai po metų vis daugiau 
ir daugiau žmonių pradeda įver
tinti Nu Enamel Korporacijos 
gaminamų maliavų ir ename- 
lio aukštą kokybę.

ši korporacija yra tik de
šimtį metų bizny. Tačiau jos 
produktai rado priėmimą visuo
menėje plačiai.

Krautuvės laiko pilną eilę 
visų Nu Emimel produktų.

Tarpe kitų biznierių, kurie 
pripažįsta, jogei publika priima 
Nu Enamel produktus, yra, p. 
John Paulis, savininkas The 
Marąuette Park General Hard- 
ware & Paint Store, 2415 W. 
69th Street.

Kitos krautuvės yra 
3402 W. 26th St., 62’17 
Halsted St. ir 11356 S. 
gan Avė.

AUTOMOBILIU 
NELAIMES

adresu
South
Michi-

Grįždamas namo iš 157 my
lių kelionės, kurion išvažiavo 
Memorial dieną, prie Otsego, 
Miohigan, žuvo chicagietis, Ste- 
veii Uramkin, 2787 N. Marsh- 
field avenue. Jis buvo plieno 
darbininkas.

SPECIAL
Master Painters

H!GH GLOSS 
ENAMEL

Spedally. 
Priced at

Čia yra viskas, ko norite, 
stipraus spindėjimo vidaus 

finiše sienoms ir woodworkui— 
grožis, kokybė ir kaina, kuri pa
daro ją geriausiu pirkiniu mies
te. Nu-Enamel Master Painters 
Enamel padengia labai gerai, 
skleidžiasi liuosai ir išdžiūva į 
kietą, žibantį finišą. Plaujama, 
lengvai .palaikoma švari. Galite 
pasirinkti baltą, ivory arba cream.

NU-ENAMEL NAMUI MALIAVA
Aukščiausios koky- 
b ė s, stipri namam 
maliava—Pada ryta 
iš puikiausių med
žiagų. - Lengva var
toti ir padengia 
nuostabiai gerai.

.88
GALIOM

NU-ENAMEL LAWNDALE CO.
3402 West 26th Street

Phone LAWNDALE 2248, Chieago, Iii.
FRANK F. DUFFEK

NU-ENAMEL SOUTHTOWN CO.
6217 So. Halsted Street

Phone NORMAL 6344

NU-ENAMEL ROSELAND CO.
11356 South Michigan Avenue

Phone PULLMAN 2020

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”



1 NAUJIENOS, Chicago, III.
' - - - - . - ----------- ................................ . - ~

Ketvirtą?., birželio 5, Į$41

NAUJIENOS
TH^ pTHUANIAty b Al L. y’ $(WS

Pufclished Daily Escept Sunday by
The Lithųanian ^Jews Pub. Co.» Inę,

173$ Sputh Halsted Street
Telephone CĄNal 8500.

Subscription R a tęs:
$6.00 per year in Canada
$6.00 per year outside of Chicago
$8.00 pęr year in Chicago

3c per copy.
Entered as Second Class Matten 

Mąęęh 7th 191< ąt the post Office 
č>t Chicągo, upder thė ąęt of 
Maroh ąrp Į$79.

Užsakymo kaina:
Chicago j e—paštu:

Metams ...................................$8.00
Pusei metų .........      4.Q0
Trims mėnesiams .................  2.00
Dviem mėneąiams .............. 1,50
Vienam mėnesiui  ...........r... .75

Chicagoj per išsiuntinėtoj us:
Viena kopija ........................ 3c
Savaitei .....................   18c
Mėnesiui .........................   75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
Metams .............   $6.Q0

Pusei metų .  ..... 3.25
Trims menesiams .............. 1,75
Dviem mėnesiams ............ 1.25'
Vienam mėnesiui .....7.........  .75

«

*****

tT-
Literatūros Reikalais

verstis įš gaisro apimtos aikš
tėj. Ugnis, kasdieną vis plė|e- 
sį ir plėtėsi ų greįtai viąą di
džiulė durpių bala buvo jos 
glėbyje. Po durnų kamuolius

• \ ■ggy-".

VISUOTINAS BALSAVI 
MAS JAMAICOJE

Naujienas eina kasdien, išski
riant sekipacįienius. Įleidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St., 
Chicago, III. Telefonas Canal 8500.

Užsieniuose:
Metams ............. ,................. $8.00
Pusei metų .......      4.00
Trims mėnesiams ............... .. 2.q0
Pinigus reikia siųsti pašto Mpney 

Orderiu kartu su užsakymu.
r.... - .... r.

Hitleris nelaimės
Artimiausias prezidento Roosevelto draugas ir pą- 

tarėjas, Harry Hopkins, sako, kad Adolfas Hitleris ne
laimės šio karo.

Hopkins neseniai buvę pasiusiąs į Angliją, kaipo 
konfidencialus Roosevelto stebėtojas. Premjeras ChurcR- 
iU jąm pąrodė viską, ką tik jisai norėjo pamatyti ir pa
tirti. Sugrįžęs į Washingtoną> Hopkins pateikė preziden
tui sipulkų įr visapusišką raportą apie Anglijos padėtį. 
Prezidentas Rooseveltas pavedė jam prižiūrėti Apsigy
nimo Akto 1776 (riend-lease” įstatymo) vykdymą.

Harry Hopkins gyvena Baltajame Name, kartu su 
prezidento šeima. Laikraščiai dažnai jį vadina “preziden
to padėjėju”.

Straipsnyje, kuris yra įdėtas tik-ką išėjusiame iš1 
spaudos “American Magazine” numeryje (“Hitler Wop’t 
Win”, by Harry Hopkins), tasai Roosevelto draugas ir 
patarėjas įrodinėja, kad Vokietija negali laimėti dabąr- 
tinio karo. Jisai paduoda keturis faktus šitai savo nuo
monei paremti:

1. Hitleriui stinga galįos juroje. ,
2. Jisai pamažu netenka savo pirmybės ore.
3. Jisai negali susilyginti ekonominių resursų atžvi)-' 

giu su Britanija ir Amerikos Jungtinėmis Valstybėmis.
4. Visiems pagrindiniems Amerikos interesams — 

ekonominiams, politiniams ir moraliniams — butų prie-' 
šįnga leisti, kad Hitlerio rankose paliktų jo neteisėtai 
įgytieji grobiai.

Paskutinis Hopkins’o argumentas aiškiai pasako tą, 
ką seniai jaučia milžiniška dauguma Amerikos žmonių.' 
Jungtinės Valstybė# nieku budu neduos Hitleriui ir jos 
banditų gaujai pavergti pasaulį. Jeigu viena Britanija 
negalės su juo apsidirbti, tai pati Amerika stos į karą; 
pirma negu jisai suspės parblokšti paskutinę demokra
tijos tvirtovę Senajame Pasaulyje.

“Naujienos” šitą mintį išreiškė pačioje karo pradžio
je, kuomet Jungtinių Valstybių kongresas dar nebuvo' 
pakeitęs Neutralumo Akto, kuris draudė pardavinėti 
ginklus ir karo reikmenas kariaujančioms šalims.

Tai yra ne pageidavimas, bet faktas. Tie principai, 
kuriais yra pagrįsta Amerikos valdžios forma ir kuriais 
yra pagrįstas visas Amerikos gyvenimas (“our way of 
life”), yra nesutaikomi, kaip ugnis ir vanduo, su “hitle-1 
rizmu”. Tik žlibiai “izoliacionistai” gali įsivaizduoti, kad 
Jungtinės Valstybės — seniausioji tarpe didžiųjų pasau
lio demokratijų — galėtų sąu ramiai sėdėti ir žiūrėti, 
kaip visos kultūringosios tautos Europoje patenka po 
nuožmių gengsterių letena.

Klausimas gali eiti tiktai apie tai, ap demokratijos 
stengs tuos gengsterius sumušti. Harry Hopkins sako; 
Taip- s

Demokratijų pajėgos1
Kiekvieną punktą, pažymėtą savo straipsnio prądžio-i 

je, Hurry Hopkins paremia faktais.
Jisai nurodo, kad britų kovos lėktuvai jau yra geres^ 

nės rųšies, negu Hitlerio. Bombonešių, tiesa, naciai dąr 
turi daugiau, negu Anglija, bet Anglijos ir Amerikos gą^ 
myba jau pasiviję nacių gamybą. Naujų lėktuvų demo
kratijos pagamina kas mėnesis daugiau, negu Hitleriu 
Už kokių metų laiko britų aviacija bus ir savo skaičium 
stipresnę už nacįų ąvjaęiją,

Jurose naciai skandina daug ląivy, kurie gabena Bri
tanijai maistą, žaliavas ir amuniciją. Įtet laivų statybą 
Jungtinėse Valstybėse jau pasiekė tokio laipsnio, kad 
per metus laiko Ameriką gali pąstąįyti 4,000,000 tonų 
laivų. Pridėjus laivus, kuriuos pastato Britanija, vokie-r 
čiai turėtų kas mėnesis sunaikinti mažiausia 500,000 tQi 
nų laivų, kad demokratijų prekybos laivynas neaugtų, 
Tiek laivų paskandinti vokiečiai ligi šiol nęstęngė. Tę-r 
liau, kai britų aviacija sustiprės, Vokietijos submarinęs 
ir bombonešiai pasidarys mažUp pąvojingi.

O kai dėl ekonominių resursų, tai Amerika ir An|i 
lija turi milžinišką persvarą ne tiktai prieš Vokietiją, 
bet ir prieš visą Hitlerio valdomą Europą. Kai kurių me
talų (cino, vario ir t.t.) Hitleris gauną visai mažai; vie
toje natūralios gumos, jisai vartoja “būną”, kurią paga-i 
minti imą daug laiko ir darbo; alyvos jisai gą|i gauti ne 
daugiau, kaip 15,000,000 tonų per metus — o Angliją įr

Tuo tarpu kai totalitarinės 
diktatūros užkariauja vis dau
giau šalių įę užgesina jose laįs- 
vės žiburį, tai britų imperijoje 
dar vĮepą kolonija padarė stam
bų žingsni prieky p demokrati
jos kryptim.

Britų kriomjoje Jamąicą ta
po suteiktą bąLavimo teisė vi
siems suaugusiems piliečiams, 
vyrarųs b* moterims. Iki šiol 
balsavimo teisę tenai turėjo, 
tiktąį 5 puoš, gyventojų.

Bet, kaip sako “The New 
Comiųoųwealtb” (Toronto, 
Ont,), šitą reformą iškovojo 
patys Jamąicos žmonės. Skau
džios ekonominės sąlygos salo
je iššaukė riaušes, streikus ir 
net kraujo praliejimą, taip kad, 
Britanijos Darbo Partijai pa
reikalavus, paplųmentąs pasky
rė specialią tyrinėjimo komisi
ją. Pasiremdamas komisijos ra
portu, Anglijos parlamentas da
vė naują konstituciją Jamaįcai.

KAIP PASITIKO OKU
PANTUS VILNIUS 

IR KAUNĄS

New Yorko “Soęiąlįstįčęskij 
Vestnik” korespondentas pa
duoda įdomių faktų apie Lietu
vos žmonių nusiteikimą link 
bolševikiškų okupantų.

Pasirodo, kad Vilnius pasili
ko bolševikus ne taip, kaip Kau
nas. Pernai vasarą Raudonoji 
Armija įmaršavo į Vilnių antru 
kartu — todėl žmonės jau ži
nojo, kokie “liaudies vaduoto
jai” pas juos ateina, ir jie žiu
rėjo į Stalino kariuomenę šal
tai arba net su neapykanta.

O Kaunąs dar nebuvo Raudo
nosios Aronijos matęS (pirmieji 
garnizonai, atsiųsti (^Lietuvą po 
1939 m. spalio 10 d. sutarties 
pasirašymo, laikėsi nuošaliai). 
Todėl kauniečiai patikėjo sovie
tų propaganda, kad Stalino 
“vaiskas” ateina apginti Lietu
vą nuo Hitlerio smurto, ir dau
gelis žmonių — ypač žydai, bet 
taip pat ir žymi dalis krikščio
nių — sveikino raudonarmie
čius su nuoširdžiu entuziazmu.

Neilgai trukus tačiau, ir kau
niečiai karčiai nusivylė bolševi
kais.

Paminėto laikraščio kores
pondentas rašo:

“Vilniuį sovietų okupacija 
jau nebebuvo naujieną:'jame 
dar nebuvo išnykę atsimini
mai apie pirmąją 1939 m. ru
dens okupaciją. Ir dėl to, 
kad vilniečiai tą okupaciją 
dar gerai atsiminė, tai jie 
pasitiko Raudonąją Armiją 
nedraugingu ramumu, ledo 
tyla. Tik nedideli smalsuolių 
būreliai stovėjo šaligatviuose, 
kuomet antrų kartu įmarša
vo į Vilnių sovietų kariuome
nė. Gyventojai, neišimąnt ir 
žydų, demonstratyviai rodė 
savo nepaisymą to istorinio 
įvykio.

“Rytojaus dieną okuparii 
tai pasiuntė į gatves vaikų 
•pionierių’ būrelius su popiei 
ringius vėliavukemis. Aikš
tėje prie Rotušės raudonai 
inięčįąi, sulipę į sunkveži
mius, pagrojo ‘Katiuška’. Taį 
bruvo visa, ką sovįetų valdon 
vai sugebėjo suorgąnįzuotl 
Vilniuje ‘Įiąudieą entuzįaz-? 
mui’ pareikšti.
r “Visai kitaip pasitiko Raui 
donąją Ąrmiją KftURę, Tęųaį 
sovietų pęppagąpbąi pąvykę 
įtikinti gyventoj us, kąd soi 
vietų okupaciją išgelbėję 
tuvą nuo hitleriško smurto, 
o žydus nup, hitleriškos Rah

tramiejaus nakties (skerdy
nės. — “N.” Red.). Nesant 
stąhu, kad žydai gyventojai, 
O tąįp pat ir daugelis nežydų? 
pasitiko sovietų kariuomene 
su nuoširdžiu, nedirbtinių 
entuziazmu. Bet pakako tįk 
kelių mėnesių sovietų okųpą-l 
rijos, kad gyveptojų nuotai
ka, taįp lietuvių, kaip ir žy
dų, visiškai pasikęi^ą-n
Topau korespondentas rašo, 

kad Lietuvos žmones ypatingai 
nustebino, be0(l$ka demagogi
ja ir ciniška apgaulė* kurią bol
ševikiški okupantai pavartojo 
Lietuvoje, pradžioje bolševikai 
sakė, kad Lietuva bus ^Liaudies 
Respublika” (ne “tarybinė so
cialistinė”, bet tiktai ^liau
dies”). Ęet, "neilgai talkus, ko
munistų spauda pradėjo diena 
iš dienos vesti agitaciją už “Ta
rybų Lietuvą”,

Okupantai begediškąi upRą- 
yo Lietuvos žmones.

Lietuvos žmonės patikėjo, 
kad bolševikai į Lietuvos vi
daus santvarką nesikis ir kad 
jie pagerbs respublikos nepri- 
klaųsęimybę? šitą D n tikėjimą 
labai sustiprino tas faktas, kąd 
per rinkimus į “liaudies seirpą” 
vadinamas “komupistų ir ne
partinių blokas” paskelbė savo 
platformą, kurioje nebuvo nū 
vienu žodžiu užsiminta apie 
Lietuvos prijungimą prie SSSR.

Tačiau pirmame savo posėj 
dyje tojo “liaudies seimo” at
stovai nutarė paversti Lietuvą 
Sovietų Sąjungos dalim!

Ne gana to. Korespondentas 
rašo:

“Lietuvos ‘liaudies vyriau
sybė’ pradžioje oficialiai pa
reiškė, kad, nežiūrint Lietu
vos įjungimo j SSSR, Lietu
voje p^lfe nepaliesti, ukiq, 
socialinei santvarkos ir fi
nansinės , sistemos pagrin
dai’.” ..4

Kad žm$
kiškų “eksperimentų”, vyriau
sybė išleidcį visą eilę pareiški
mų, užtikrindama gyventojus, 
jogęį vidaus krašto santvarka 
nebus keičiama. Ir kuomet že
mės ūkio departamento direk
torius, jaunas komunistas, kąm 
ten pasakė, kad bus pravesta 
žemės reforma, kuria stambių
jų savininkų žemės bus nusa? 
vintos, tai jį tuojau pašalino iš 
jo vietos ir vyriausybė išleido 
oficialų pareiškimą, kad tokios 
rųšies kalbos tai — “liaudies 
priešų provokacijos”.

Bet kai tik praėjo rinkimai? 
viskas pasikeitė.

“Viename pirmųjų savo 
posėdžių Seimas priėmė nu
tarimą įvesti tuojau vispoti? 
nę žemės nacionalizaciją. Pq 
to buvę nacionalizuotos dirbr 
tuvės ir krautuvės. Pagaliau? 
buvo panaikintas litas ir įves-? 
tas sovietų rublis.

“-Sąvąime suprantamą, kad 
šita atviros apgaulės politiką 
iššaukė baisiai didelį nepąsL 
tenkinimą net ir tuosę slnok-? 
^nįųose, kuęie pradžioje ąiš-: 
kįai siinpatiząyo sovietų vai-? 
džiai.”

šis neparitepkinimąs pląčįą| 
pasklido visoje Lietuvoje ir ėjq 
tolyn stipryn, kuomet vįskąą 
pradėjo brangtj. Ęęįkalingiau-f 
šiųjų gyvenimui produktų kaj-r 
nos pakilo 100—800 nuošimčių; 
juodos duonos kaina pakilo nuo 
25 ir 30 lietuviškų centų už kir 
lqgnųną iki ?0 kaprikų (^Q cen
tų) ; paprąstg jąųtięną nuo £)0 
centų iki 3—4 rublių; dešra 
nuo 1 lito 60 centų iki 7 rubl- 
50 kan-? ir t.t. Dav labjąp pa-

O^Vin.
PęmiO^ Girinės laimėjimų 

dęikumentas-
Ęąd Uktąt ponia Bronė Girie- 

pė ĮąįmėjO Kapsukui uždarius 
Girą į Lukiškių kalėjimą, ro
dą Šią dftkDmentas> kurį čia pat 
Ir mirąšomę. 1919 kovo 4 die
ną IV ^Ilgėsią dainon” Liudas 
Gbą šbu ką Imšė;

”Aš pandląn Tave nnnąi iš 
nąnin?

Ręvpįi drangą
Ir lyg spaynąi stąigą man būt 

išaugą!
Aš mrilę naują,
Knkiua nčbuvn niekas <iar

sukūręs,
I Jąučįų minai.”

Ęad Givlepės dainininko mei
lė atsinaujintų, Kapsukui reikė
jo jį uždaryti. Antraip, vargu 
Gįriępė jąu butų meilįą šypse
ną įš jo kada gavusi. Toliau ko
pijuojame dviejų Giros dienų 
vi?įjąs, kurios parodo poeto sa
vijautą.

“Tu taip arti, vos nž gatvių 
kelių?

Tą pat? ką aš, matai dangaus 
sklypą i

jš iigedo poškintųjų gėlių, 
Norėčiau Tau mausti, liūdnoji 

mano drauge!

Rytąis* saulutei tekant iš UŽ 
sodo.

Ant lango šydo firankėjė ploųa
Nuo dulkių vis taip pat ji ne- 

pąjųdo...
O ten, kerčioj, šilčiausioje vie-

Sunaus lovelė; miega jis ramus, 
Jis turi mamą, turi jis namus, 
r tik nubudus jam širdužę ge

lia,
Kad tėčio nėra jau kelintas ry

tas,
Ir "labą rytą’1 jam nepasakysį, 
Ir pamyluoti nebepaprašysi —
Jis sėdi nu už krotų uždarytas.,.

Tai

Tai

Tik

rodės, pašaliais baidyklės 
keistos staugė,
laisvė man vaidenos, laisvi
jauni draugai.
štai tu atskridai iš mus
ramios gūžtelės—
geležim apkaustytąjį langą

.nebijotų bolšcvi-

Pro
Į kambarėlį įlėkei Tu mano,
Kur su manim tik ilgesys gyve

na,
Ir palietei sparnu ir pajutau aš 

galės
Savy tiek daug , ir gaivią oro 

bangą
Ėmiau aš gert, kaip iš meilužės 

lupų,
Kad gėriau meilės dyvįną nek

tarą —
Godžiai, godžiai! O Tu, spar

nais apsupus
Mane pabučiavai į kaktą siel

vartingą.
ir pasidarė man, kaip niekados, 

taip gera!
Įr dingo storos sienos ir skaus

mas visas dingo...

Tu paėmei mane pratarusį;
“Myliu,

Myliu tave labai, brangusis 
mano!”

Tų taip arti, vos už gatvių ke
lių,.

Tatai žaibu jau buvovą ant vie-, 
tos,

Ten, kur svajonė nu mano gy
vena,

Bet jau ne aš. Ir akys sužąvėi 
tos

Pamatė vėl pažįstamąją spintą,
Komodą, lovą ir ties ja Madon- 

ną,
Kurios žvilgsnys maloniai taip 

nušvinta

Bet suradai tiek jėgos savy, 
Jog surinkai mintis į vieną rin

gį—
Meldies Tu—ir angelus žavi 
Sava malda, kad jie mane va

duotų...
Ir skrieja, plaukia žodžiai so

pulingi,
Ir gailis Tavo skruostų ašarotų 
Švelni Madonna, kur ties Tavo 

lova,
Ir gal išgirs, išgirs Tave Jeho

va...”

Ęq gero nusibodo tokia ilga 
citąta, b.et ji taįp budingai vaiz
duoją dabartinį ^aunų liaudies 
kpipisariąto vįcekomisarą, kad 
pagunda vertė visą šįą “dąinąv 
nurašyti.

šių (Įieny švietimo viceĮcomi- 
saras Lįudasį Gira taip gerai pa
sijautė sovįetų “rojuj”, jog 
kFeįpėsi į Jehovą pagalbos! Nę 
liktai jis pats norėjo, bet pra
šė savo žmonos, kad melstųsi į 
poną pievą ir prašytų išlaisvi
nimu iš tų pilkų sienų.

T

Liudas Gira sava maldą ne
pasitikėjo, žinojo, kad jis pats 
Dievo vardą kelis kartus buvo 
su purvais sumaišęs, tai prašė 
maldų iš savo žmonos. Ponia 
Girięnė visą laiką buvo tikinti 
moteris^ jos maldos galėjo Įbu- 
ti nuoširdesnės, todėl ir prašė 
josios pągąlb.os.

Švietimo liaudies vicekomisa- 
ras buvo tikras Girienės žo
džiais, nes jau mini, kad ange
lai buvo susižavėję josios pra
šymais. Reikėjo tiktai atkreipti 
pačio pono Dievo dėmesį ir 
Liudas Gira bus išliuosuotas.

jįs buY° tikras, kM pa
tekdavo desperaęįjon? bet kai 
prabląivėdavo, tai ip ąųgelų 
pro|ękęija nepasitikėdavo. Pasi
kalbę j įinuose žmonai priminda
vo, kąd stengtus; kgkįu nors 
budu priei|i prie premjero ^le- 
ževįčiaus, kuris buvę pradėjęs 
orgaųįzuotį Įįętųvįšką karipo- 
menę, Kąi susižavėję augęlai 
Giros iš sovietų "rojaus^ peiš- 
gelbėjo, tai jis fiįrieuei liepė 
apleįsti Vilnių, skubėti į Rauną

viąi. Vėjas putė ugnį, padėda
mas jai vykinti savo baisų dar
bą-

Ugniai buvo permaža balos 
įr ji nuėjo toliau į didžiulę 
jimlametę gyrią, augusią taip 
pat durpinėje dirvoje. Ten ji 
tai toliau knisosi po medžių 
šaknimis, tai bėgo lauk. Ji laižė 
miško milžinų dervingus lie- 
menius, kopė aukštyn ir links
mai žaidė jų viršūnėse. Traš
kėdami degė tie didingi žibin
tai toli nužviegdami plačią 
gaisravietę. Medžiai virto an
glimis, pasidarė juodais, bai
siais lavonais su liūdnai išties
tomis šakomis, lyg apdegusio
mis rankomis. Jie negalėjo lai
kytis išdegusioje dirvoje ir kri
to į įkaitintus pelenus, negra
žiai išversdami išorėn savo 
jau negyvas šaknis.

Visa, kas gyva, bėgo nuo ne
permaldaujamos ugnies. Žvė
rys ir paukščiai apleido mišką.

Lapė su mažais lapiukais iš
ėjo į pakraštį, slėpdamosi gais
ro. štai ji, atsiminus kažin ką, 
puolė vėl į mišką, ir apdeginta 
dūstanti nuo karščio išnešė iš 
ten dantyse užmirštą lapiuką. 
Išgąsdinta tetirvįnė išlėkė iš 
lizdo, bet tuojau grįžo į jį ir 
žuvo atlikdama savo motiniš
ką pareigą.

Vabzdžiai negalėjo išsigelbė
ti. Kirminų, vabalų, muselių, 
plaštakių milijonai žuvo lieps
noje.

Visaėdi baisybė—ugnis rijo 
žemės puveną, ir žolę, krūmus 
ir medžius, ir visas gyvas būty
bes, patekusias į jos nagus, ir 
negailestingai džiūgaujanti pa
skui save paliko tik liūdną 
mitries lauką.

Pasibaigė durpių plotas, pa
sibaigė ir ugnies galia. Ugnis 
nyko ir nyko. Pasiliko ivieųa 
.kibjrštelė. Ji šokinėjo .iš vie
tos į vietą, nerasdama’maisto, 
ir pagaliau užgeso.

Gaisras nutruko.
Baisus vaizdas! Suanglėjusi 

juoda, vietomis žila nuo pele
nų dirva; negražus medžių la
vonai, kapų tyla ir smalkių 
kvapas.

■yri.1.‘.‘<"'"1 IiJimjt .'.■Jt.'.oucul1 ,/f.! F?
Amerika 200,000,000 tonų/ $

Svąrhu tįktąi, tos medžiagos pasiektų Britaniją. 
Jęį dęiĮiokr^ijoą Hitleriui į^įgąięti Atlanto van
denyne, tai jisai pralmjnę$.

rr

brango avalynė, rūbai įr kiti 
daiktai. Atpigo tiktai vienas 
produktas tąi — degtukai: nuo 
6 centų už dėžutę degtukų kaū 
na nukrito iki 5 kapeikų.

JJet ąrąiąųsia už viską įąi —. 
prekių trukusius? Lietuvoje pir-. 
ųpaus, sako koręapopdentas,, 
bpvo visokių prekių gausybė. 
Atėjus bolševikams, staigiąi pa-, 
sipeiškė nųoĮatinįs “prekių 
dąs’\ Lietuvos šeimininkes, kų-r 
rips nežinojo, ką reiskią stovėi 
tį “uodegQse” prie krąutuvįų, 
staiga aųsiląukū tos puėioą par 
dėtįęa, kajp sįOĮYietų Bųsįjpa įr 
pąmiąi-. $V°lątinė pasišnekęjir 
W temą dabar; kųy gauti gųkr 
rąų^ mėsos, dppnp^? Rup nųr 
įpirkti pprą butų?,., Rusijos 
įmones sų šitomis temomįa jąu 
yra ąęniąj apsįpęątę, bet Liętp? 
yqs gyvcųtojąpuį viąą |ąį nąuja 
rr^ ir jįe kasdien lyginą pirpięsT 
nį sąvp gyvenimą sų dabarti
nių.

gus vyrus šioje šėmėje-
šįąndįęn Liudas Girą perse

kioja tuqs, kurie jį įš ^rnjgM^’ 
išgelbėjo, prieš Pievp ątstnvus, 
žemėje' paskelbė grįežtą yąlpą, 
o Ginamės maldų kiąnsoM 
grįžęs iŠ komiąąriatp ir uždari-, 
nėjęs Visas duris, kad ^tąljnp 
ageųtas nepastebėtą,

-^rKazys V^kala

VIENOS KIBIRK
ŠTIES ISTORIJA

Lietus ir sniegas plovė ir ar
dė anglis ir pelenus ir maišė 
juos sų medŽ>U liekanų puve- 
nėlėmis, darydami derlingą 
žemę. Vėjas pešįojo virš gais- 
raviętė^ įvairiausias žolių ir 
mcdžjų ąek|gs. Vietomis pele- 
nyne ėmė rąpdpuųo|i “Jono ar- 
bątą'\ ėmė Šliaužti dygi pik- 
tažolė, ŠiUFkŠU klupta” ėmė 
linguoti savo išblyškusiai ru
domis galvutėmis. Atsirado 
lazdynų, kadugių ir k>tokių 
krūmų.. Ant vieno iš kelmų iy- 
kilmiugai pakilo berželis.

Giliose, išdegusiuose duobu
tėse, vandens užlietose gražiai 
sužaliavo švendrės, kiškiai 
mėgo gultis nakčiai išdegusio
je aikštėje. Muši paukšteliai 
suko lizdus jaunų krūmynų 
šakose? Pali gaisravietės žmo
nės išvalė mm kelmu ir apde
gusių medžių kamienų ir išarė 
javų laukui?

Praėjo eįiė metu? fturiimnkė 
gamta ])ądąrė stebuklą: liųdno 
pelenynp viętoje buvo gražus

Durpių baloje gugą beržas. 
Karštą yasąrą įšdžįųvo bala, 
nudžiūvo joje ir beržas. Įš au
dringo ęlębesio aut sauso ber
žo nukrito žaibas. Medis užsi
degė. bet agnią greitai užgesę, 
ir tik viena kibirkštėlė nulėkė 
ppP šakny. NUP tos kibirkštę- 
lės ėmė durpės rusenti.

Ėmė kaip iš kibiro lyti, lie
tus užliejo degančią vietą, bet 
ugnis suspėjo nusileisti taip 
giliai, kad jqs negalėjo pasiek
ti drėgmė. Ten ji pradėjo plės
tis, godžiai rydama sausus 
durpinės dirvos storą sluoksnį.

Troškiną kartus durnai ėmė

sirąęĮo žalios gyrios, žvėrįų ir 
pgykšrių pripildytus, pujkios 
lapkn^ lr ri#bi°s dirvos gyve
nimą^ ir budies džiaugsmas, 
lyg. Ra<| čia nįgkuemęi mirties 
įr nebūta, nebuvo baisąpę dar
bo, kurį padarė mažytė kib- 
irkšštelė. Gamtoj po mirties ir 
išnaikinimo, eina gyvybė ir at- 
nąujinimas, jos didžioje dirb
tuvėje—ainžipas judėjimas; 
niekas nedingsta be reikalo,—

mąs ...

— Virginio Gąyda tvirtina, 
kad Hitleris su Mussoliąiu ap
tarė planus kokiu budu pavar
toti jėgą prieš Ameriką.
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(Tęwys)
Per pirmas pamokas Taya- 

sovas ir jo mokinę sędėjo vie
nas prieš kitą per stalą pri
dengtą laikrašįiu. Stpras “Ka
pitalas”, jąu truputį apnešio
tas, apiplyšusiais viršeliais, 
kaip visuomet gulėjo ant sta
lo. Pasitaikydavo, jog Taraso- 
vui kalbant jį vartydavo ir su
radę ieškomą puslapį skaityda
vo. Draugė Ksenė skubiai užsi
rašydavo į apdarais sąsiuvinį 
citatos pradžią, ištiesus kaklą 
pažvelgdavo iš kurio puslapio 
citata paimta. Ir Tarasovas pa
tarnaudavo pastumdamas kny
gą, kad butų patogiau užsira
šyti. Ne visuomet būdavo pa
togu tai padaryti. Jis sėsdavo 
šalia merginos ir dažnai juodu 
abudu nusilenkdavo į tą patį 
puslapį. Jos pląukąi, visuomet 
pasišiaušę, lietė jo plaukus, jo 
veidą. Arba staiga, kalbant 
apie kažkokią privedamąją 
verčią, jis pąstebędąYP, jog jo 
keliai liečia jos kelius. Ir tuo
met fpr^ąvo geępkąį sąvę val
dyti, kad neapkabintų mergi
ną. Ir štai kas keista, ji lyg vi
so to nepastebėdavo: nei elek
triškų palytėjimų, nei kitų su- 
sidnryipų. Tokios pat nekaltos 
ir ramios buvo jos akys; ir jos 
bąlse, kunmet Klausdavo nępa- 
stebiama būdavo jpkip drebeji-

VI
—E — ė, niekše! — pats 

ant savęs siuto Tarasovas. — 
Įsimylėjai, pradėjai vaidinti 
velnias nei ,*?.*. ląvei-i- 
są, nė tai povą. Mergina atėjo 
mokslo žinių pasisemti, o tu s p 
užkaboriniais meilavimais ap 
kabinti leųdi.

Iš gėdos dargi pečiuose buvo 
ąalUb Jią apįąųdęsi, lyg kažką 
nęgąrdans valgęs.

—Aišku, dab.ąr ji jau ne
ateis.

Ir šios dvi dienos, — iki ji 
turėjo ateiti — buvo skausmin
giausios jo gyvenime. Jis dar
gi žymiai suliesėjo.

Bet paskirtą valandą jis lan
kė, aptvarkė kambarį, gi kėdės 
pastatė vieną nuo kitos tolokai, 
jeigu ateis, kad nebūtų pagun
dos. Ketvirtis iki penkių, jos 
nėra, nors pasitaikydavo, jog 
ateidavo ąnksčiau; penkios — 
nėra... Apatiškai nuleidęs gal
vą, jis vąįkščiojo po kambarį. 
Pasipųtęs, s.ująuktąs “Kapitą- 
ląs.” ąnt stąlp, lyg prikaišioda
mas gųlęjo. Bet dešimt piinutų 
šeštos, jį atėjo. Tarasovas sko
bom pažvelgė į ją. Jos veidas 
buvo rimtas. Tarasovas pasipū
tęs ir dirbtinais mostais atsisė
do, pradėjo kalbėti žiūrėdamas 
į kerįę (kad tįk su jos akimis 
nesusitiktų).

Atsisveikindama ji paprastai 
ir tvirtai j aną paspaudė ranką:

-r-Iki pasimatymo.
Jis nurimęs atsisėdo ant lo

vos.
—Na, ačiū Alachui, praėjo. 

Velnias manę traukė...
Ir neužbaįgė. Gal penkias mi

nutes sėdėjo silsėdamasis, 
džiaugdamasis, kad viskas taip 
gerai baigėsi. Vėliau išsiėmė 
iš portfelio paskaitas ir pasidė
jo ant stąlo. Staiga įėjo., vęik 
įlėkė Kazačenko, linksmai su
sijaudinęs, išdidus ir dargi pa
trepsėjęs, kaip buvo įpratęs, 
skubiai nusivilko šinelį ir su 
kažkokiu popierėliu sėdo už 
Stalo.

—Ką čia turi? — susidoma- 
vo Tarasovas.

—Stok!
Kazačenko pakėlė kairę ran

ką, gi dešinėje laikė popierą 
skaitydamas. Staiga sukvatojo 
ir puolė kėdės atlašon.

—Cho-cpo-clm! Apalpsta.
—Bet kas tau?
—Imk. skaityk. Tik ką tavo 

mokinė man davė laišką. Aš 
ją sutikau ant laiptų ir ji man 
staiga sako: “Palydėkite mane, 
ąš noriu jums šį tą pasakyti”. 
Įr štai padavė. Skaityk!

Drębąnčiomis rankomis pa
ėmė Tarąspvas ląiškęlį.

“Mano mielas, mano myli
mas drauge!”

Stambios, kreivos, pašlįją- 
sips raides. Tąrasovui akyse 
pažaliavo.

—Meilėje, meilėje man pči-

NAUJIENOS,; Chicago, III,
' ■UJ *• "

Iš Kentucky’s puikiausiu Bourhon

PRGOF...THIS yVHISKEY |S 4 YEARS OJD. SCH^NięY P.lSTUbERS CORP., NEVY YORK CITY

sipažįsta! Cho-cho-cho! — juo
kėsi visa gerkle Kazačenko. .

* Tarąsovąs ' pastūmėjo nuo 
savęs laiškų ir įkibo į knygą-.

—Ęt, tai tayo yęjkaląs. Ma
ne tai pęlįcčia, — jusliai jis at
sakė.

Kazačenko vėl abiem ran
kom griebėsi laiško ir tarė:

—Bet tu žiūrėk kaip ji rašo:

“Atsižvelgiant j biologinę bu- 
tenybę, aš pamilau jus, bran
gus drauge Kazačenko. Jūsų 
bučkiui kasnakt sąpppoju”. 
Matai ?

Tarąspvas apmiręs sėdėjo ir 
’yg negirdėjo savo dranga 
biauraus kvatojimo.

—A, Volodka! Matai kaip 
šiais laikais mps.ų merginos

meilėj? Prisipažistg- Auriau 
būdavo Tatjana Karina, pavyz- 

“Aš rą^ąų ir ko jums 
dąugįaų”.., 0 čia paprastai bio
loginė butenybė. Arba štai, žiū
rėk toliau...

Tąrasovas pašoko, trinktelė-

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR, P. VILEIŠIS
Atstovas

P-yudęntial Ins. Co. of America 
175 W. Jackson HAR. 2500

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

pi o.
$is rąipųmąs , ir nekaltume 

teikė Tarasovui drąsos ir pasi
ryžimo.

Ię |odčl bąig:ąnties trečiai 
painokų sąvąitęi, prieš pamo
ką. kąlbėjo apie vakarykščią 
šventę, apie studeptų pasilinks
minimus, ir tai buvo dar žings
nis prie susidraugavimo... Sė- 
dėdarpąs šalip j na petys į 'petį, 
jis ;jutp rūbų kvapą, jos plau
kus savame veide, < jautė jos 
•veido kątšlį'ir jam truputį 
svaigo galva. Jis tyčią taip sė
do, kad jo koja liestų jos ko
ją. Jis kalbėjo sųsijąudipęs. 41, 
pagauta jo žodžių, sujudo ir 
(<ąd galėtų pątpgiau ątsisęsti, 
pasislinko prie jo. Tarasovas 
sudrebėjo, supi įso. Ji žįurėjo į 
jį nustebusiomis akimis. Tąęą- 
sovas vesdamas save prądėjo 
kalbėti, bet balsas bpvp labai 
pasikeitęs. Jis tik jautė, kad 
mergina, štai ša|ja jo ir viskas 
jąme maišėsi. Jis pyisigląųdę 
prie jos tvirčiau... Bet mergi
na ąląigą pąkįlo, Tąrąsovas pa
matė: jos ąkys buvo išsigandę 
ir gęiežtps.

—Rodos, šiai dienai pakaks, 
tarė ji pamažu.

Jis sėdėjo bejėg:s. ,
—Kaip norite.
Ji paėmė nuo stalo sąsiuvinį, 

tylėdama apsirėdė ir nedrąsiai 
ištiesė jam ranką:

—Iki pasimatyme
Jis sėdėjo lyg prie bedės pri

kaltas. Už jos prisidarė durys 
ir jis dar yą landę’ę girdėjo 
Žipgniius kor’doriuje. Trinkte
lėjo gatyčs durys.

—A — a... staiga sustaugė 
Taraspyąą pagrėbęs npo stalo 
storą “Kapitalą” ir trinktelėję^ 
iš visų jėgų juo į grindis. “Ka
pitulas” ųepąteųkintas sųšnibž-, 
dėjo, pasišiaušė ląpąi ir keletaą 
BusĮąpjų palakė į sopus lyg pą- 
šaulo paukščiu plunksnos,

Tarąspvas griebėsi už pląu-j 
kų ię užvirto lovpp. Tokioje 
pumoje jį užtiko Kąząčęnko.

—Ar tik nesusipešėte? — už-, 
klausę jis pažvelgęs į sutaršytų 
ant grindų knygą.

Tarasovas neatsakė. Kaza
čenko nukėlė knygą-

—Gc-ge... Kodėl tu, velniq 
vaike, knygą taip std>tauB>.jai?

Jis gailestingai palingavę 
galva.

—Pusiąu ir dar pusiau, —? 
kalbėjo jis rinkdamas lapus, ir 
pėra knygos, laU» 
tai?

Tarasoyąs tylędam.as užsjvib 
ko šipęii ir išėjo gatvėn,

Pįjinias į E>ir 
Į tęlįus Qero AĮąus 

. tąįp švarioj įmonėje, 
•kąįp Virtuvė tyąrkips 

šęįmtaiųkęs namo- • • 
įmp.ąėję, kur buteįiąį 
.sterllĮzuojamk. PriPi- 
faąii, uždaromi’ leibe- 
liąi priklijuojami įr 
dedami į baksus, žąiQ- 

rankai nekie
tus, tųiė|ų cfoug 3¥$r- 
bos tųrėd jums, mė- 
giantįęm^ AĮų 
— Chicago.’s O y n

jo iš visų jėgų kumščįa į stąlą 
ir sušuko:

—Eik tu po velnių su savo 
laišku, “svoločiau”! Rašo, tera
šo! Kas man rupi? Nedrįsk 
prie manęs su visokiom bjau
rybėm lįsti. Šalip!

Jis pagriebė iš Kazačenko 
laišką, suglamžė jį ir numęte 
žemėn. Kazačenko sėdėjo išsi
žiojęs, rainus. Tąrąsovas vįsa 
burna keikdamas užsivilko ši- 
nelį, užsimaukšlino kepurę ir 
ėjo prie durų.

—E... beprotį! — šuktelėjo 
jam paskui Kazačenko.

—“Aha, štai kokios mergio
tės. Biologinė butepybė? Gerai, 
labai labai gerąi. Ech, biapry- 
bes I”

Jis ėjo gatvę pesąmoiiingai, 
pats nežinodamas kur, stumdy
damas praeivius; anie dargi at
sigrįždavo ir murmėdavo. Pas 
jį buvo toks ūpas, jog jeigu 
kas nors jį butų sustabdęs, jis 
butų užvažiavęs kuinščia į vei
dą... Valandą, dvį jis blaškęsi 
gatvėmis siusdamas ir tįk ge
rokai nuvargęs pradėjo rimti.

y u
Tarasovas slėpdamas savo 

neapykanta, sutiko mokipę.
Jam buvo kiauru į ją žiūrė

ki. SJuktęĮėjo kpygą stalo vidu
riu ir bosu užįklaųsė:

—Bavąošęte ?
—Taip, paruošiau.
Ji įdomiai, bet rainiai žiurė

jo į Ta rašo vą. Tąrąspvąs užda
vė jai du, tris klausimus — ji 
^erąį atsakė. Tuomet jis pra
dėjo jai uždavinėti pąįp ausįus 
klausimus, knistis į smiukme- 
pas, gaudyti. Ji painiojosi ir į 
du klausimu neatsakė. Taraso
vas kerštaujančiai džiaugėsi:

—Nepąruo,šętę? Laiko uehu- 
vp?...

—Tai yra, aš visiškai nepa
stebėjau, truputį, ji sumišo.

—Nępastebėjole? Bet taip nc- 
^ąlimą. Jei mokytis, tai moky 
tįs. Tąi jums ne meile žaisti.

Iš pykčio jo veidas iškrypo. 
Jįs mątė, kad ant stalo iš Ke
pino knygos “Vrakąlbos ir 
straipsniaį” kyšojo jqs laišku 
kraštukas. Jis norę.įo paimli 
ląišką, męsti jai į veidą, pri
kaišioti.

—Klausykite, drąuge Turą- 
Spvai, kodėl tamsta mąp ąpįe 
tąį kalhąte?

Ji žiurėjo į jį griežtai. Tara
sovas sumišo.

—Reikia mokytis.
—Ąš pati žinau, jog reikia 

mokytis ir prašau kvailysčių 
ą^ie kažkokią meilę man ne
pasakot i.

Tarasovas sėdėjo prislėgtas.
“Aha, aha, štai kas”.
Kuomet ji išėjo, Tarasovas

Renkite Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHAN KANTĘR
MUTUAL LIQUOR 
CO.—WHOLESALE 

4707 Sį. Halęfąę SL
Tel. Roulėvard 0014

Sįeninįai ąųpierįąį, <ąa I į ą v c s, 
aliejai, automobilių įrankiai, pei
liai ir namų reikmenys, taipgi 
plumbiąę^s ir ęįektrp? pr|ętai^ąi

PEOPLES 
Hardvvare & Paint Co.

1901 WEST 47th STREET 
Tel. LAFayette 4139

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVIN0
Perk raustom forničiusį, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatėm an
glis į visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
šaukit Tel. V|CTORY 006S

• FOTOGRAFAS 
CONRAD 

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo- 
^rųišlęq|Y)ią u ž 1 » i- 
ęįonųs ir Rollywood 
iviėsomįą. Barbąs 
garantuotas.

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

X.

Sopll 
Barčus
kytine radio

VALANDĄ
— iš stoties —

Kasdien nuo 8:45 v. ryto 
iki 9:15. vąl. ryto. 

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

Pirmadieniais taipgi 7:00 
vak vakare.

Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

t

J^pnarch

• \ Šis priedas buvo pastątyįąa tikslu gę-,
\ **■' riąu patenkinti “milijonų pąsįriųkųPa•” 1^63 H9-.'

*<■- > rim> kad jus, kurie mėgiąt geroj ąįau^ stikįą, p.ąmė^intu- i
mėt Monarch Alų Buteliuose jr P^t^tųmet Jo gerumą j 

t asmeniškai. Pašaukit savo, dylerį šįaądį'e.o, jeįgų jis negali I
Patarnauti tuojau, pašaukite CĄĮ^ąl 65,0,Q ir męs surasim | 

ryT w • dylerį, kurs suteiks jums greįbl .pątąrnąYimą. ’ f

i ^guljusų skonis pasako

pasiliko vienas sėdėti prie sta
lo, išėmė iš knygos laišką, per
skaitė.

—Žiūrėk, dar užsigavo...
Nepaprasta neapykanta j e 

žiurėjo į tą “biologinę buteny- 
bę”. Didelės, kreivos, palinkę 
rąidės, rodos, erzino.

—A, trauk ją ye'niąi! Tesiži
no...

Jis tvirtai nutarė.
—Neišdegė? Gerai, Ar maža 

ją yi’a-
Vėl gyvenimas lyg išsilygino 

bęi supilkėjo...
(Bus'dąugiaii)

Atėmė Laisnius 
Keturioms Alinėms

MADŲ 
KNYGA

Vąkar majoras Kelly atėmė 
leidimus operuoti dar ketu
rioms Chicagos alinėms. Jos 
kaltinamos nepadorumu:

419 South Clark;
2142 Madison Street;
2345 Madison Street, ir
1924 Ogden avenue.

KAINA 15 CENTŲ 
Pik ką gaYqme ItaMJą 
knygą, kurią galite gauti pąs 
rpusT Siųskite savo orderius:

; NAUJIENOS 
ša aii

ChĮcag^ IIL

Vardas . ..................... ;.... ...........

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto. 
Kad palios Naviiriy f 
yra

Adresas• *

Miestas v

v«w
Si. . -------
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Spaustuvininkai 
Nenori Grįžti

vokatus, ir įvairius kitus pro
fesionalus ir amatininkus.

Prieš įstatymą yra nusistatę 
’igoninūs, universitetai ir Chi- 
eagos labdaringa organizacija, 
United Charities.

17 Sukratyta Lėktuvui Nusileidus.

Atmete Pasiūlymą 33,500 
sais Prieš 25,650

INDIANAPOLIS, Ind. — A- 
merikos spaustuvininkų (In
ternational Typographical) li
nija, nenori grįžti į Amerikos 
Darbo Federaciją, iš kurios 
pasitraukė keli metai atgal.

Unijos nariai atmetė pasiū
lymą 33,500 balsais prieš 35,- 
650.

Spaustuvininkai pasitraukė 
iš AFL, protestuodami prieš 
specialius asesmentus, kuriuos 
Federacijai uždėjo ant visų 
unijų ir narių kovai su tuo 
laiku naujai organizuojamu

Bal- Siūlo Perkelti
Pensiją Biurus
Chicagon

Kovoja Įstatymus 
Ateiviams Prof. 
Suvaržyti
Ligoninės, Universitetai

Taipgi Ūkio Departamentą

VVASIIINGTON, D. C. —Ka
dangi VVashingtone pradėjo 
trukti vietos valdžios įstaigoms, 
tai Sabalh ir kiti Chicagos at
stovai kongrese' siūlo valdžiai 
perkelti į Chicago kai kuriuos 
biurus ir departamentus.

Chicag’bn be didelio vargo 
butų galima perkelti senatvės 
pensijų biurą, taipgi visą že
mes ūkio departamentą. Chica- 
goj departamentas faktinai pri
klauso, sako kongresmanai, ka
dangi Chicago yra Amerikos že
mės ūkio centras.

AURORA, III. — Vietos mie
to taryba svarsto visą eilę pa

keitimų gėrimų laisnių sistemo
je.

Kliubams Pakeis Nuo 
$25 Iki $250

Aurora Nori Keisti 
Alinių Laisnius

Privatiški kliubai, kurie iki- 
šiol už laisnius mokėjo $25, 

i netolimoj ateityje gali susilauk
ti $250 laisnių.

Taryba taipgi žada suvaržy
ti gėrimų pardavinėjimą tiktai 
alinėms, valgykloms ir viešbu
čiams. Kitiems uždraustų.

GM Pakėlė Algas 
AFL Darbininkams

Prieš

SPRINGFIELD, III. — Val
stijos senate yra taip vadina
mas “Dale Bilius”, kuris siūlo 
uždrausti ateiviams darbuotis 
savo profesijose, Illinois val
stijos ribose. Jisai nukreiptas 
prieš daktarus, dentistus, ad-

Įveda Vasaros Laiką 
Spring Valley’e

SPRING VALLEY, 111. — 
šiandien Spring Valley mies-

pavaro laikrodžius 
pirmyn. Tokį laiką 
Ladd miestelis.

.Valandą 
ir

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Jofjn jf. (Kubeliu#
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO JSTAIGA

DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Tel. YARDS 1741-1742 

4605-07 So. Ilermitage Avė, 
4447 South Fairfield Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727 
• KOPLYČIOS VISOSE 

U Y lėkCHICAGOS DALYSE

Klausykite musų radio programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto iš WHIP stoties (15^0 K.)

Su POVILU ŠALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

James Kavai
Pardavė Bizni

Westsidės biznierius
Kavai praneša, kad jisai par
davė savo biznį, kurį užlaikė 
įdresu 3559 West 5th avenue. 
Kam — nesako.

James

Atidarė Bizni
Bridgeporte

Skaitys Paskaitą 
Apie Kun. A. 
Strazdeli

Šokių Ir Pasilinksminimo
Vakaras

ir vėl 
ir pasi- 

salėje.

šeštadienio vakare 
įvyks smagus šokiai 
linksminimas, Jcnislu 
814 W. 33rd St.

Apart šokių, bus trumpa pa
moka iš kunigo A. Strazdelio 
gyvenimo ir jo veiklos. Visiems 
bus įdomu susipažinti su jo 
darbais ir bus smagu pasilink
sminti prie gero orkestro. Vi
sus širdingai kviečia atsilanky
ti vakarų ruošos taryba.

— Jonas.
kuri 

Parke
Marcella Walanticnė, 

turėjo biznius Brighton 
ir Marųuette Parke, dabar ati-

I darė erdvingą taverną ties num.
DĖT. ROT f, Mich. — General Į 3434 Liluanica Avė.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE'1
Šis lėktuvas savo “nosia” pradūrė kluono sieną prie 

Joliet, III., kada jis padarė atsarginį nusileidimą mažam 
lanke. Lėktuvas skrido į Chicagą, bet per radijo gavo 
įsakymą leistis atsarginiam nusileidimo plote ties Jo
liet už lai, kad Chicagoje oras buvo nelikęs. Septynioli
ka žmonių buvusių lėktuve išvengė susižeidimo ir tik 
buvo lengvai sukratyti.

Streikas Detroito
Plieno Dirbtuvėj

DETROIT, Mich. — CIO plie
no unija iššaukė į streiką apie 
8,000 darbininkų Great Lakęs 
Steel Company dirbtuvėje. Va
kar streikieriai ją pikietavo.

Unija pareiškė, kad kompa
nija 'vilkina ir trugdo naujos 
sutarties derybas. CIO reika 
Jauja pakelti darbininkams al
gas 17c., ir čluotįį z apmokamas 
atostogas.

Amerikiečiai, Sako, 
“Neįvertina Laisvės”
Užmiršta, Kad Už

Kovoti
Ją Reikėjo

UI.—“Amc- 
laisvės, ku- 
šalyj”, pa-

BLOOMINGTON, 
rikiečiai neįvertina 
ria naudojasi šioj 
reiškė Ferre C. Watkins, bu
vęs Amerikos Legiono lyderis.

Amerikiečiai užmiršta, kad 
šios šalies pionieriai, krauju ir 
prakaitu nupirko laisvę ateinan
čioms gentkartčms. <

. Motors korporacija, kuri nese
niai pasirašė sutartį su CIO ir 
pakėlė darbininkams Algas 10c., 
panašiai pakėlė algas ir darbi
ninkams, kurie priklauso prie 
AFL unijos.

Kadangi draugė Walantienė 
turi ilgų metų patyrimą toj ša
koj, numatoma, kad jai biznis 
ir Bridgeporle gerai seksis.

— Steponas.

1AKHJ SPECIALISTAI
prastai daug vargo, kentėjo, 
ir kariavo, kol iškovojo papras
tam žmogui lygybę ir teisę 
reti balsą valdžioje.

tu-

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

LIETUVIAI

Tikisi Žymiai 
Sumažinti Plaučių 
Uždegimo. Mirtis

---------- <-H-—-

Išrasti Nauji Gydymo Metodai

CLEVELAND, Ohio. — Ame
rikos Daktarų,Suvažiavime bu
vo padarytas , pranašavimas, 
kad mirčių skaičius nuo plau
čių uždegimo sūmažės apie du 
trečdalius, kai prasiplatins nau
dojimas “sulfa” Vaistų ir kitų 
naujai išrastų metodų kovai su 
ta liga. Pranašavimas remiamas 
bandymais, kurie buvo padaryti 
Pennsylvania valstijoj su 15,000 
žmonių, sirgusių plaučių užde
gimu.

Dabar Miršta 110,000

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phonė CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

S^redomis 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 nagai sutarti. 
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

ę clLdllclAi“* Į Kilo Ii 
Jie nepa-140,000.

Daktarai spėja, kad metinis 
mirčių skaičius valstijose nu
kris nuo 110,000 iki 35,000-

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Akinių DirbtuvėOfisas ir 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
3

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rezidencijos Telefonas:

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite:

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos:

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

DR. MARGERTS
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI

nuo

Dr. F. Pulsuoki LeVan 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

2400 ĮVEST MADTSON STREET
Vai. 1 iki 3 popiet. 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brtinswick 0597

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

t

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso Valandos:

10—12 vai. ryto, nuo 2 iki 
popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai

GLASSES

ADVOKATAI

DR. STRIKO!,’TS
Gydytoias ir Chirurge
Ofisas 4045 SO. ASHLAND AVĖ
Ofiso va!.: Nuo 2 iki 4 ir nūn 6 iki P 

vak. Nedalioj papai susitarimą.
Ofiso Tel.: YARDS 47R7 

Namų Tel. PROSPECT 1930

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

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

ir 7 iki 9
Pirmadieniais* 2 iki 4 ir 7 iki 8 

šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Nuo 
4 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 

valandai dieną.
Phone MTDWAY 2880

DR. C. Z. VEZEL’TS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Strppt 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

DR BRUNO T.
ZTTRRTCK’AS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

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

■»if -m

WAI_L HANGING PATTERN 2837
No. 2837—Išsiuvinėtas sientieslas.

I naujienos needlecraft dept 
| (739 So. Halsted St, Chicago, III.

I Čia idedu 10 centu ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No

No. No. 2837

1 Vardas ir pavardė..

Adresas

Miestas ir valstija

AKINIAI
Teisingai Prirenkame 

Akinius
Patarnauja prityręs lietuvis dak- 
taras-op.tometristas. Akių egza

minavimas dykai.
AKINIŲ KAINOS:

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

Bifocals—Biskį Daugiau..
PAPRASTI AKINIAI Qg

Dykai Didelis Katalogas
JEWELRY • ELEKTRIKINIAI 

ŠALDYTUVAI • NAMAMS 
BALDAI

Jos. F. Budrik
FURNITURE HOUSE 

3409 S. Halsted St.
Del sąžiningo radio .pataisymo 

pašaukite
YARDS 3088

Atsiminkite — Krautuvė Su 
Mėlynu Frontu.

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

dieniais 4:30 vai. vak.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ

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

piet, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 3206

Tel. HYDE PARK 3395
Dr. Susanna Slakis

Mpterų ir Vaikų Lirų Gydytoja 
Dabar priiminės ligonius namuose 

6733 S. Crandon Avė.
1 Vizitai sulig sutarties 

(išskiriant trečiadienius ir teita.)

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALumet 6877

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

Room 2014 Tel. STAto 757?
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto.

3149 SO. HALSTED STREET
Te). VICtory M7»
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Rengia Pikniką 
Lietuvos 
Pabėgėliams

{vyksta šį Sekmadienį 
Labdarių Ūkyje

Lietuvai Gelbėti Fondo 1-mas 
Skyrius Bridgeporte rengia 
linksmą išvąžiavirpą, birželio 8 
d., nąujam Labdąrių Ūky j, 
McCarthy Rd., Lemont, III.

Dirba Lietuvos Naudai
šio skyriaus tiksiąs yra gel

bėti Lietuvą ir gelbėti jos pa
bėgėlius, bebadaujančius po sve
timus kraštus.

Mes turime visuomet turėti 
mintyse ir širdyse kaip yra 
sunkį padėtis vargšų musų bro- 
lių-sesučių, kuriuos žiaurios 
aplinkybės privertė apleisti sa
vo gimtą šalį ir bastytis be 
duonos kąsnio ir be rūbo.

• Ten Graži Gamta
Nepaprastai žavingos pava 

sario dienos traukia kiekvienų 
ištrukti iš dulkėto miesto pa
sigerėti gamtos grožiu. Mes čia 
rasime tyrą sveikatos šaltinį, 
gražią aplinkumą, apsuptą me
džiais, kalvomis, pakalnėmis ir 
blizgančiu ežerėliu, kuris pri
mena brangias musų Paverg
tos Tėvynės Lietuvos ežerėlius. 
Tik šiandien tuose ežeruose- 
ežerėliuose ne grynas vanduo, 
bet krauju ir ašaromis maišy
tas.

Mes besilinksmindami nulė
kime mintimis į savo gimtąją 
laikinai pavergtą šalį. Šuva 
žiuokime skaitlingai, kad visi 
vieningai prisidėtume medžia
giniai padidinti Fondo iždą.

Šeimininkės ruošiasi pavai
šinti svečius skaniais užkan
džiais. Komisija prašo nepa
miršti gausingai dalyvauti.

Laima.

Remkltc tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 2 d., 10:30 vai. ryto, 
1941 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Betygalos parap., Alek- 
naičių kaime. Amerikoj išgy
veno 33 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
brolį Tamošių, jo žmoną, jų 
sūnų Alfonsą, ir dukterį 
Frances, kurie gyvena Phila- 
delphijoj, Pa., Chicągoje 2 
seseris: Agotą Kaminskienę, 
jos vyrą Jurgį, 3 dukteris — 
Stelių Rimkus, jos dukterį 
Daratą, Oną Shastokienę ir 
los vyrą Juozapą, Sofiją šai- 
nauskienę ir jos vyrą Antaną 
ir jų sūnų Marion, seserį Zo
sę Merkienę ir jos vyrą My
kolą ir jų dukterį Heleną 
Kavaliauskienę ir jos vyrą 
Algirdą. Lietuvoje — 2 sese
ris: Oną Meškauskienę ir jos 
Šeimyną, Mikasę Yeslnskienę 
ir jos vyrą Antaną ir daug 
kitų giminių ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas namuose, 
7006 Archer Avė. Laidotuvės 
įvyks šeštadienį, birželio 7 d. 
8:30 vai. ryto iš namų į šv. 
Juozapo par. bažnyčią, Sum- 
mit, III., kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano Macevi
čiaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Brolis, 
Seserys, Giminės ir Pažįstami

Laid. Direkt. Antanas Pet
kus, Tel. CICERO 2109.

Susikūlime tarp automobilio ir sunkvežimio lies Blue Island, III., žuvo keturi automobilio keleiviai:
Thcodore Willcut iš Batavia, III., jo žmona ir du kūdikiai. Po susitikimo abi mašinos užsidegė.

'■■ ■  «

Diena Iš Dienos
Ieško Apdraudos Firmos Pareigūno

Sugrįžo Iš 
Atostogų

Mrs. Bessie Sriubas, žmona 
Mike šriubo, kuris užlaiko ta
verną ties numeriu 543 West 
63rd Street, šiomis dienomis 
sugrįžo iš atostogų.

Ji praleido 18-ką savaičių San 
Diego, Californijoje, ir Tucson, 
Arizonoj, pas chicagiečius St. 
Miežis. — S. Narkis.

Jesiunai Susilaukė
Sunaus
Roselandieęiai Ambrozai Jau 

“Grandpa ir — “ma”
Buvusi veikli žagarietė, So

fija Ambrozaitė, kuri yra ište
kėjusi už Povilo Jasiuno ir da
bar gyvena 1401 W. 51st Court, 
Cicero, šv. Antano ligoninėj, iš 
šeštadienio į sekmadienį susi
laukė vizito.

Atskrido garnys su dideliu- 
gražiu sunum, kuris sveria 8 
svarus.

Jauna motina yra sveika ir 
abu su savo Po'viliuku džiau
giasi naujagimiu.

Tai dabar roselandiečiai p. 
Ambrozai, Sofijos tėveliai, li
ko “Grandma” ir “Grandpa”.

Gaila, kad Sofijos babunė 
jau trys metai kaip serga ir 
negali pas ją atsilankyti ir pa
sveikinti ką tik gimusiu šune
liu. R. š.

šeštadienį, Birž. 14 
Apsiveda Stankiutė- 
Katauskas
Cicero j Apsivedė ir J. Lutkus.

CICERO. — Vestuvės ir dar 
vestuvės!

Jeigu visos aprašyti, tai už
imtų daug laiko ir vietos, tad 
nei nebandom. Tik vienas ki
tas paminėsiu.

Praeitą šeštadienį apsivedę 
J. Lutkus, čia augęs jaunuolis. 
Jo tėvas jau senai biznyje. 
Vaikai suaugo ir gelbsti, vadi
nasi, visi biznieriai. Tad, good 
luck!

14 dieną, šeštadienį šaunios 
vestuvės p. Onutės Stankiutės 
su A. P. Kataušku iš Chica- 
gos. Abu jauni, gražus, turi 
darbus, yra pasiryžę tverti 
rimtą šeimyninį gyvenimą. 
Pp. Stankų vienatinė duktė 
išauklėta pilnai lietuviškoj 
dvasioj, gerai vartoja tėvų 
Raibą. Dirba Sears, Roebuck 
and Co. ofise.

Jos sužieduotinis Antanas 
Katauskas — gaila, kad apie 
jį nieko negaliu pasakyti, nes 
jisai paeina iš kitos kolonijos. 
Vienok iš pirmo pamatymo 
galima sakyti, kad ritmas vy
rąs. Tad, Qnute, klaidos nepą-< 
darė jį pasiskyrųsi.

KETURI ŽUVO AUTOMOBILIO NELAIMĖJE
CLASSIFIED APS.

NAU.TTENU-ACME Telephoto
Francis Carlin (kairėj), vienos Chičagdš apdraudos 

firmos pareigūnas, kurio dabar ieškoma sąryšy su 
$150,000 trukumu sąskaitose. Manoma, kad jo žmona yra 
kartu su Carlinu. v , z •

Nutarė Statyti 
Paminklą Vysk. 
S. B. Mickevičiui
Tautiniai dvasiškiai organizuo

ja komitetą

Gegužės 30, Kapų Puošimo 
Dieną, prie a. a. Stanislovo Be
nedikto Mickevičiaus kapo bu
vo atlaikytos pamaldos. Pamal
dose dalyvavo vysk. Kauskis, 
kunigai Jablonskis, žiemys 
Carfora ir Linkus.

Ceremonijų vedėjas buvo 
kini. Stanislavas Linkus. Taip
gi dalyvavo vyskupo velionio 
brolis Jonas.

Pasak kun. S. Linkaus, nors 
ir teko lietuj sušlapti, bet dai
lus darbas atliktas. •

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(CHICĄGOJE)
John Tycksen, 35, su Heien

Norwich, 25
Edward Zankas, 24, su Julia 

Skridulis, 23
Peter Zolis, 25, su Theresa

De Rossi, 16 ,
Joseph W. Pereckes, 26, su

Aldona Drasutis, 24
William Harman, 24, su Jo- 

sephine Sarkauskas, 24
Tony Katauski, 24, su Anne 

^tankus, 25
Leo S. Schvvichtenberg, 39, 

su Emily M. Divis, 34
M|«hael Viravecz, 23, su He

ien Ęųrnat, 23

Reikalauja
Perskirų

Ędith Ealsley nuo Carl Bal- 
Sley

Gąmia
Perskiras

Teofilą Mickus nuo John 
Mickus

Lucille Skiby nuo Joseph G.
Skiby <•

Ne vien kariams, ir civiliams 
1 1 ■ I >

Kun. Linkųę, savo kalboje 
prie kapo ųaijąkė: “Mes šią (lie
pą suteikiam, -pagarbą miru- 
siems ne tik kovoje už šalies goms”. Tas pats automobilis
laisvę ir demokratiją, bet tuo 
pat kartu atiduodam pagarbą 
ir įnirusių giminėms.

“Tačiau (tęsė toliau kun. 
Linkus) nemažiau pagarbos 
užsitarnauja ir simpatijos civi
liai, kurie su pasišventimu ko
voja už lygias teises, nors jie 
kovoja ne su kardu ir šautu
vu, bet galingu ginklu plunks
na... Šiandien čia susirinkome 
pasimelsti už vėlę vyskupo Sta
nislovo Benedikto, Mickevičiaus, 
lokio pat kariautojo be ginklo, 
kuris kariavo su sunkiomis gy
venimo aplinkybėmis.

“Žmogaus istorija labai 
trumpa — žmogus gimė, gyve
no, vargo, kentėjo ir mirė. Gal 
jis (vysk. Mickevičius) laukė 
šio atminimo. Bet ar jis laukia 
tavęs ir manęs ir musų visų, 
nes anksčiaus ar vėliaus tas 
teks. Kas gimė — turi mirti.”

Vienbalsiai
Po pamaldų daugelis dvasiš

kių ir svietiškių suėjo pusry
čiams. Bepusryčiaujant ir kilo 
klausimas pastatyti paminklą 
ant kapo vysk. Stanislovo B. 
Mickevičiaus. Visi dalyviai tam 
vienbalsiai pritarė. Iš svietiš- 
kių dalyvavo N. Nauąrtonis, K. 
Bogvilas, K. Jablonskis, K. 
Brooks ir kiti. —J. K.

GIMIMAI ’ 
CHICĄGOJE

KELL, Michael JP., 612 W. 
Fatterson Avenue, gimė gegu
žės 16, tėvai: Paul ir Carey-r 
belle.

SIMON, Janet, 5502 South 
Union Avenue, gimė gegužės 
11, tėvai: Peter ir Mildręd,

Garsinkitčs “N-nose’

Keliavimas 
Chevrolet 
Automobiliais

Įvairus apskaičiavimai paro
do svarbą automobilių Ameri
kos gyvenime. Tačiau riškiau- 
šia tatai akcentuoja skaitlines, 
kurias neseniai paskelbė Auto
mobile Manufacturers Associa- 
tion. Šitos skaitlinės sako, kad 
85 nuošimčiai kelionių šioj ša
ly atliekama motoriniais veži
mais.

Ir iš 495 bilijonų mylių ke
liones, kurią, išvažinėjo Ameri
kos motoristai pernai, 55 nuo
šimčiai arba daug maž 250 bi
lijonų mylių kelione buvo pa
daryta biznio reikalais, ši skait
linė pralenkia sumą mylių, pa
darytą visų kitų transportaci- 
jos priemonių bendrai. Pralen
kia bendrą kiekį mylių, išva
žiuotų traukiniais, lėktuvais ir 
kitokiais budais, taip įvairių 
susiedijų viduje, taip ir tarp 
paskirų miestų.

Šiandie Amerikos 27,300,000 
motorinių vežimų savininkai — 
kiekvienas ketvirtas pilietis — 
prieina išvadą, kad beveik ne
galima atskirti, ar jų mašinos 
tarnauja “bizniui”, ar “pramo- 

veža darbininką iš namų į dar
bą, o iš darbo namo; liuoslai- 
kiu gi jis tarnauja visai šei
mai kaipo viena svarbiausių 
pramogų.

Wm. E. Holler, Chevrolet ge
neralinis pardavimų menedže
ris, sako: Daleiskime, kad 55 
nuošimčiai automobilių, kuriuos 
pardavė Chevrolet — vadovau
janti automobilių išdirbėjai per 
praėjusį dešimtmetį — tarnau
ja tik bizniui; tad 5,000,000 
privačių automobilių šioj šaly 
tarnauja išimtinai bizniui. Bet 
ir kiti Chevroletų savininkai 
vartoja juos bent dalinai biz
niui ir biznio reikalais išva
žiuoja daug šimtų mylių.

Sodžiuose ir ūkiuose, sako p. 
Holler, pardavimas Chevroletų 
yra didelis. Che'vroletai, mat, 
įkainuoti nebrangiai, jie atlai
ko šiurkštų vartojimą, gi ope
ruoti kaštuoja palyginti ne
brangiai.

O ir miesto negalima užmir
šti. Kai kurių didesnių įmonių 
apylinkėje pastatyti tūkstan
čiai automobilių. Jie priklauso 
žmonėms dirbantiems įmonėse. 
Departamentinės krautuves ma
to vietos automobiliams parky- 
ti svarbą. Net ir jūsų apylin-. 
kės grosernė stengiasi parūpin
ti vietą kostumerių aufoniobi- 
laims pastatyti.

Netiesiogiai a’utomobilis vai
dina svarbų 'vaidmenį ir gamy
bos našume, žmogaus darbin
gumas priklauso nuo jo svei
katos. Duodamas galimumo dar
bininkui išvažiuoti i§ miesto, 
pasilsėti savaitės gale arba šven
tadienį, automobiljs atgaivina 
darbininką, stiprina jo darbin
gumą.

Ir todėl p. Holler nubodo: 
Automobilis yra tikrai maloni 
savastis, bet šiandien jis jau 
nebėra prabangos daiktas; jis 
patapo kasdienine reikmena.

REIKALINGA MERGINA, nese- 
nesnė kaip 25 metų, namų ruošai, 
taip pat pageidaujanti padėti ta
vernoje dirbti ir ant vietos gyventi.

4548 So. Wentworth Avė.

PĘRSONAL 
Asmenų Ieško

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Darbinlnkų-Darbiulnkių BeįkU

RENDUOJAME SVETAINĘ 
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.

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.
flĘ|.P WANTED—FEMALE 

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

MOTERYS DIRBTI SAUSAGE 
Casing įmonėje. Patyrusioms pir
menybė. Kreipkitės. 1335 West 47th 
Street. HELP VVANTED—MALĖ

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

2457 So. Michigan.
2-ras aukštas.

Darbininkų Reikia
REIKALINGAS patyręs BUČE- 

RYS—atsišaukite tuojaus. 2611 W. 
44th St. LAFayette 3974.

REIKALINGAS BUČERYS, su
prantantis prie grosernės.

6002 So. State St.
VIRĖJA. NAMŲ RUOŠA. Gyven

ti vietoj ar išeiti. 5555 Sheridan 
Road, Apt. 1209, Longbeach 5136.

REIKALINGAS patyręs kriau- 
čius. Susižinokite tuojau. 3342 So. 
Halsted St. YARDS 4417.

REIKALINGA MERGINA dirbti 
už klerką groserių krautuvėje. Su 
patyrjmu ar be patyrimo. Kreipki
tės 2815 W. 63rd St.

REIKALINGA MOTERIS prie 
lengvo namų darbo ir prižiūrėjimo 
ligonio. Kreipkitės tuojaus.

Tel. REPublic 2853.

MOTERYS DARBUI sausage ca- 
sing dirbtuvėje. Patyrusioms pir
menybė. Kreipkitės 1335 West 47th 
Street.

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
darbui, nėra skalbimo. Geras na
mas. . Užaugę. Savas kambarys. Te
lefonas WELlington 8657.

SUSIRINKIMAI
MORNING STAR KLIUBAS laikys pusmetinį susirinkimą birželio

5 d., 8 vai. vak., Grigaičio svet., 
3800 W. Armitage Avė. Taipgi ne
pamirškite, 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. —S. Dilis, rast.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJ 
TAUTIŠKO KLIUBO mėn. susirin
kimas vyks penktadienį, birželio
6 d.,; 7:30 vai. vakaro, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 South 
Halsted St. Sus-mas bus svarbus. 
Visi nariai malonėkite būti. Turė
sime išrinkti darbininkus draugiš
kam išvažiavimui, kuris įvyks 22 
d. birželio Liepos Darže.

—S. Kunevičius, rast.

Gražiai Palaidojo 
Adomą Žilinską

Po trumpos ligos gegužės 
25-tą d. mirė plaučių uždegi
mu Adomas Žilinskas. Tapo pa
laidotas su bažnytinėmis cere
monijomis 28-tą d. gegužės, šv. 
Kazimiero kapinėse.

Velionis buvo gero ir malo
naus budo lietuvis ir per ilgus 
metus dirbo už bartenderį pas 
naujienietį Tarną Maženį, 3857 
So. Kedzie Avė.

— Steponas.

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru
Teikia Žinias Api'". Paren

gimus.

“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą.

Draugijos, Kiiubai ir viso
kios įstaigos prašomos praneš
ti “Naujienoms” dienas savo 
parengimų. Taipgi ir rengėjai, 
pi^m samdymo svetainių, pra
šome kreiptis į “Naujienas”, 
kad nesusidurti sų kitais pa
rengimais ir išvengti nepagei
daujamos konkurencijos, šį 
patarnavimą ^Naujienos’* tei
kia nemokamai.

VYRAS, PORTERIO ir bendram 
darbui, likerių krautuvėje. Dalį 
laiko. Mokėti draivyti. Gyventi ar
timoj apylinkėje. Kreipkitės rytais. 
2152 Cermak Road.

FOR KENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

RESTORANAS RENDAI, labai 
gerai įrengtas. 4710 So. Halsted.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARSIDUODA RESTORANAS 
ir tavernas Stickney miestelyje prie 
Harlem Avė. 125 pėdų nuo Harlem 
Avė. Biznis yra išdirbtas per ilgus 
metus. Parsiduoda dėl ligos, nega
liu dąųgiau laikyti, šaukite 12 vai. 
po pietų.

ROSSIES RESTAURANT 
3921 So. Harlem Avė.

PARSIDUODA GROSERNĖ ir 
delicatessen. Cash biznis, arba į 
mainus ant namo. Adresas: 405 S. 
Kildare Avė., Chicago, III.

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., 

ABErdeen 2231

1812 BERNICE. 7 kambarių rezi
dencija. $4,000. Priims 4 arba 5 
kambarius mainais.

WELlington 7495.

PARDAVIMUI BUNGALOW, 5 
kambarių, ir katedžius užpakaly, 3 
kambarių. Kaina $5600.00.

3438 West 54th St.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

FARMA CHICAGOJ
RANDASI PRIE 88-TOS gatvės 

arti Cicero Avė. V& akrų, 3 kam
barių muro namas. Vištininkąs. 
Gera karvėms, vištoms, paršiukams. 
Tikras bargenas. $1,850. Veikite 
greitai, jeigu norite įsigyti šią far- 
mą Chicągoje. Kreipkitės pas

EDWARD BAKS, 
4472 Archer. 

Virginia 1109.

SOIL—FOR SALE 
J uodžemis—Pardavimui

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,IH 

TeL OAK Lawn 193-J-l

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Weetern Avė., 

Ųhipago. ui. TeL REPublic <051

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos,
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“JAUNIMO” žodis
netarti! Tėvui ir Motinai...

Mes labai norime, kad jus atsilankytumėte į uJau
nimo” didįjį pikniką šį sekmadieni, birželio 8 d., Sunset 
Parke. Jus visados rėmėte lietuviškąją veiklą, patys joj? 
imdami dalyvumą. Dabar, matydami, kad musų jaunoji 
karta kasdien vis labiau į lietuviškąjį darbą įsipina, jus 
jaunųjų pastangas mokate įvertinti ir tą įvertinimą pa
rodote akcija. Už tai jums ačiū.

Bet štai dar ko mes iš jūsų prašome — sekantį sek
madienį atsivežkite savo šeimos jaunuosius narius. Duo
kite mums progos su jais susitikti — susipažinti, kaip 
lygiai jie turės galimybės iš arčiau pamatyti kas jauni
mo srity veikiama ir siekiama.

Žinote jus juk, kad iki šiol jaunimo reikalai buvo 
gerokai apleisti. Jais didelio susirūpinimo kažkodėl ne
parodyta, jų tarpe mažai kas veikta. Neturime nei dide
lių jaunimo organizacijų, nei kitų kūnų, kurie jaunuo
sius vienytų ir kartu leistų jiems plačiau pasireikšti.

Mes “Jaunimą” pradėjome leisti su tuo vienu tikslu 
— padėti stipresnius pamatus musų jaunuomenėje, juos 
suburti ir veiklon įtraukti. Bet, kadangi didžiuma jau
nuomenės yra išsisklaidžius ir neorganizuota, tie jaunuo
liai pasiekti yra didelis ir sunkus darbas. Mes vienok 
žengiam pirmyn. Su kiekviena diena progresuojame. Su 
jūsų pagalba galėsime dar daugiau atsiekti.

Mums šiandien dar nėra įmanoma pasiekti VISI jau
nieji lietuviai. Anie daugeli nieko nežinome, daugybės 
nenažistame. didelis skaičius nuo lietuviškojo gyvenimo' 
laikosi atokiai. Jei jūsų sūnūs ar duktė vra pastarųjų 
tarpe — padėkite mums juos nors pakalbinti.

Sekmadienį įvykstantis “Jaunimo” piknikas bus dau
giau negu eilinis piknikas. Jis bus Chicagos lietuvių jau
nuomenės samburys. Padarykime ji tikrai didžiu. Už- 
megskime jame stiprią užuomazga didesnei ateities veik
lai. Dalyvaukite patys ir ATSIVEŽKITE SAVO JAU
NUOSIUS. Ačiū Jums! JAUNIMO Leidėjai

Chi. Gatvekarių 
Darbininkai 
Svarsto Streiką v
Kompanija Nepriima Reikala

vimų Pakelti Aalgas.
IPenk tądien į, birželio 6 d., 

Chicagos gatvekarių bendro
vės darbininkai balsuos ar ei
ti į streiką.

Buvusi sutartis, su kompani
ja pasibaigė gegužės 31 d. De
rybos naujai sudaryti vyksta 
jau kelios savaitės, bet kom
panija visai nenori svarstyti 
darbininkų reikalavimo pakel
ti jiems algas 10 centų valan
dai, ir duoti apmokamas ato
stogas.

Darbininkus derybose atsto
vauja AFL gatvekarių darbi
ninkų ir šoferių unija.

Gelžkeliečių 
Konferencija 
Svarsto Algas
Atstovauja 750,000 “Ne-ope

ruojančių” Darbininkų
Morrison viešbutyje dabar 

vyksta svarbi gelžkeliečių kon
ferencija, kurioje dalyvauja 14 
brolijų, atstovaujančių apie 
750,000 taip vadinamų “neope
ruojančių” darbininkų, kurie 
nedirba prie traukinių opera- 
vimo. 4

Konferencijos svarbiausias 
tikslas yra nutarti kokių al
gų reikalauti iš gelžkelių.

Operuojantieji Nori 30%
Neseniai operuojančių gelž

keliečių brolijos nutarė reika
lauti algas pakelti 30%. Gelž- 
keliai tam smarkiai priešinasi.

Degė Lietuves 
Namas T. of Lake

T0WN OF LAKE. — Užva
kar nuo šiukšlių buvo užside
gęs namas, adresu 4611 South 
Marshfield avenue. Jis pri
klauso Marijai Pavilonis. Nuo
stoliai vidutiniai. Name yra 
garažo biznis.

Mirta R. Page 
Baigė Kolegiją

Gavo Bachelor of Science 
Diplomą.

Mirta Regina Page, duktė 
“Naujienų” metropažo, p. M. 
Page, vakar gavo Bachelor of 
Science diplomą iš Saint Xa- 
vier kolegijos, kurią, ji lankė 
per pereitus tris metus.

Bachelor of Arts .diplomą 
toj kolegijoj taipgi gavo kita 
lietuvaitė, Christine Bernice 
Piktužis.

Pasveiks Tėvo Pa
šautas Berniukas

Turi Dvi Kulkas Krūtinėj»
Ravenswood ligoninėje guli 

19 metų Richardas Aman, 2171 
Eastwood, kurį tėvas sunkiai 
pašovė, pamanęs, kad tai plė
šikas. Berniukui dvi kulkos 
krutinėję, prie širdies.

Nežiūrint žaizdų pavojingu
mo, daktarai spėja, kad jisai 
pasveiks.

Ta žinia niekam nebus tiek 
maloni, kiek tėvui, kuris nuo 
įvykio pereitą penktadienį, be
veik nei valandai nebuvo pasi
traukęs nuo sunaus lovos.

Tėvas Išdavė 
Simų Policijai
Jaunuolį Kaltina žmogžudyste

Vasario mėnesį, laike apiplė
šimo Hettler Lumber Company 
sandėlyje, 2601 Elston avenue, 
buvo nužudytas sargas, 55 me
tų Bruno Biedrzaski.

Per kelis mėnesius policija 
ieškojo kaltininko, bet veltui* 
Galiau, 74 metų lenkas, Frank 
Ziemba, kuris taipgi tarnauja 
sandėly, ėmė skųstis, kad “jo 
sūnūs labai blogas ir grąsina 
jį patį nužudyti.”

Tai nugirdusi, policija Ziem- 
bos sūnų, 21 metų Petrą, su
ėmė. Kamantinėj amas, jisai pri
sipažino, kad dalyvavo sandėlio 
apiplėšime, kartu su 23 metų 
Carl Helvey, nuo 2835 North 
Talman avenue.

Valgyklų Kainos 
Pakils Apie 
20—25%

/__________________

Chicago Restaurant Associa- 
tion, organizacija valgyklų sa
vininkų, skelbia, kad netrukus 
kainos visose valgykloje gali 
pakilti apie 20%, o kai kur net 
iki 25%.

Neužilgo sako, didžiuma val
gyklų lankytojų skaitys valgių 
sąrašus, ne iš kairės į deš nę, 
bet iš “dešines į kairę”. (De
šinėj mat patrovų kainos). 

f —-—------ ---- J—'

Primokėjo Darbi
ninkams $4,836

Carbide and Carbon rūmų 
savininkai, 230 North Michi- 
gan avenue, vakar primokėjo 
savo 50 darbininkų $4,836 už 
jau atidirbtą viršlaikį. Kom
panija buk nesilaikiusi algų- 
valandų įstatymo patvarkymo 
už viršlaikį mokėti pusantros 
algos.
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Apiplėšė Dargių 
Vaistinę J 
Marųuette Parke

Plėšikai Pabėgo su $123.
MARQUETTE PARK. —Už

vakar naktį trys piktadariai 
pasigrobė $123 lietuvio P. D. 
Dargio užlaikomo] vaistinėje, 
adresu 2425 Marųuette Rd. 
Road.

Piktadariai pinigus susirin
ko nuo savininko . Dargio ir 
aštuonių žmoniii, kurie buvo 
vaistinės viduje. /

Dargiene Sulrugde.
Jiems berenkant grobį, į 

vaistinę įėjo fMrs. Anthony 
Dargis, savininko žmona. Pa
mačiusi piktadarius, ji išbėgo 
gatvėn, šaukdama pagalbos.

Ir piktadariai tada pasilei
do bėgli, nebaigę viso grobio 
riiiktis. ' j,

Viduje buvęs Dargių sūnus, 
20 . metų Francis, paleido į 
piktadarius tris revolverio šū
vius, bet nei vieųd nekliudė.
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7ik 3 dienos iki

JAUNIMO
Laikraščio

PIKNIKO
sekm. birželio 8

SUNSE7 PARKE
4 135th Street ir Archer Avė.

v
Nepraleiskite,! • Dalyvaukite!

Daug Vedybų, 
Nemažai Ir— 
Divorsų

Apskričio, raštinės vedėjas 
Michael J. Flynn skelbia, kad 
per pereitus 12 mėnesių aps
kritys išdavė 46,714 vedybi
nius leidimus.

Per tą patį laiką divorsų 
buvo 9,737. Iš kas penkių po
rų, viena persiskyrė. Tai labai 
didelis nuošimtis.

Suvaržo Vandenį 
Pievoms Laistyti

Kad išvengti vandens truku
mo, miestas įveda suvaržymus 
vandens naudojimui pievoms 
laistyti. Galima laisvai vande
ni tam tikslui naudoti nuo 2 
iki 6 ryto, ir nuo 2 iki 4 po 
pietų. Už naudojimą kitomis 
valandomis, policija yra įgalio 
ta daryti areštus. Pabaudos sie
kia nuo $5 iki $2Q0.

DUOMENS APIE JAUNIMO PIKNIKĄ
KAS: Šeštas metinis-“Jaunimo” laikraščio samburys.
KADA: Ateinantį sekmadienį, birželio 8 dieną. Pradžia 

11 vai. ryto.
KUR: Sunset Parke, 135th Street ir Archer avenue.
PROGRAMA: Prasidės anksti po piety. Joje bus sporto 

(beisbolo lošimai, koncertinė dalis, masinis publi
kas dainavimas, tradicinis “Jaunimo” lietuviškasis 
laužas, žaidimai, etc. etc. Svarbiausia dalis bus Į- 
SPUDINGAS LIETUVOS NELAISVĖN PATE
KIMO liūdnųjų metinių paminėjimas.

KAS DALYVAUS: Visi geros valios lietuviai, kurie nori 
prisidėti prie demonstracijos prieš Lietuvos smaii- 
gikus. “Jaunimas” kviečia visus, senus ir jaunus. 
Ypač pageidauja, kad tėvai atsivežtų savo jaunuo
sius šeimos narius.

Didelis Liet.
Keistučio Pašalpos 
Kliubo Piknikas
Dovanoms Bus Išdalinta $95!
Visi keistutiečiai smarkiai 

rengiasi dalyvauti piknike, bir
želio 8 dieną, Liberty Darže, 
Willow Springs, III. Kad tinka
mai svečius priimti parengime, 
komisija paskyrė 45 darbinin
kus. Taipgi paskirta dovanoms 
cash $25 ir virš $70 įvairiais 
daiktais. Reiškia, 14 ypatų tu
rės progos gauti dovanas.

Programo pildyme dalyvaus 
LKM Choras ir Keistučio Kliu
bo Choras. Šokiams grieš ge
ras orkestras. Penkiolika gas- 
padinių gamins valgius; bus 
vištienos, gardžių valgių, rūg
štaus pieno, sūrio, sviesto, žod
žiu sakant, ko tik širdelė no
rės.

Važiuos Trokas
Todėl visi keistutiečiai ir 

simp.atikai, bukite birželio 8 
Liberty Darže. Pradžia 11 vai. 
ryto. Įžanga visiems veltui.

P. S. Trokas su darbininkais 
išvažiuos nuo 3116 S. Halsted 
st., 8:30 vai. ryte ir sustos prie 
Hollywood svetainės, 2419 W. 
43rd st. kaip 9 vai. ryto. Visi 
norinti vykti troku bukite pa
skirtu laiku.

Už Komisiją,
J. D. BendOkaitis.

Joniškiečiu Kliubas 
Ruošiasi Piknikui
Įvyks Birž. 22; šį Sekmadienį 

Susirinkimas
Apniškiečių Labdarybės ir 

Kmturos Kliubo reguliaris mė
nesinis susirinkimas įvyks sek
madienį, birželio 8 d., Holly- 
wood Inn svetainėj, 2417 W. 
43rd St., 1:30 vai. po pietų.

Prašom visų pribūti susirin- 
kiman, nes yra daug dalykų 
apsvarstyt: išrinkti darbinin
kus ateinančiam piknikui, ku
ris įvyks birželio 2’2 d., p. Juo
zo Spaičio darže, Willow 
Springs, III.

Taipgi prašom atsivesti nors 
po vieną narį įrašyti kliuban.

B. Vaitekūnas, rašt.

Lietuva Beno 
Pranešimas

“Naujienos” buvo pranešę, 
kad Tautiškų Kapinių iškil
mėse dalyvavo Lietuva Benas. 
Tai neatitinka tikrenybei. 
Grupėj, kuri grojo, buvo Lie
tuva Beno muzikontų, ir bu
vo naudojamos Beno gaidos, 
bet oficialiai pats Benas ne
dalyvavo.

Šiandien, beje, įvyksta Be
no Vyrų Kvarteto repeticija, 
Ūkelio salėje. Visi nariai pra
šomi susirinkti. —J. Grushas.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos

nand i n yns

VAKAR CHICACOJE 
•

e Aldermahas Gillespie įtei
kė pasiūlymą miesto tarybai, 
kuriame reikalauja uždrausti 
automobiliams suktis į kairę ar 
į dešinę vidurmiestyje. Į kairę 
dabar negalima suktis. Gilles
pie sako, kad' sukimaisi į deši
nę irgi labai trugdo trafiką ir 
stato pavojun pėkščiuosius.

e Valstija skelbia, kad šauks 
tyrinėjimui apie 2,700 žmones, 
kurie, kaip nužiūri darbo de
partamentas, neteisingai išgavo 
nedarbo pensijas. 483 darbinin
kų valstija traukia teisman.

© Teisėjas Lewe panaikino 
draudimą prieš CIO, kurį buvo 
išdavęs International Harvester 
streiko metu. Draudimas nu
sakė, kad CIO neprivalo stab
dyti AFL darbininkų, norinčių 
eiti dirbti.

• Chicagoj, sako, labai daug 
uodų. Koks tai ekspertas sura
do, kad “vidutiniai” jie “įkan
da chicagiečius po du kartu kas 
5 minutes”. Tai yra tuos chi
cagiečius, kurie atsiduria tėti, 
kur “uodų yra”.

e Laiveliui apvirtus, Wash- 
ington parko lagūnoje prigėrė 
21 metų berniukas, James Mc 
Linton, 5641 Calumet avenue. 
Taipgi prigėrė 27 metų Clevc- 
land Cain, 3534 Indiana avė.

O Dr. Anton J. Carlson, gar
sus Chicagos universiteto bio
logas, atsišaukė vakar į chica
giečius ragindamas juos kiek 
galint daugiau aukoti Kinijos 
karo nukentčjusiems šelpti. Ki
nijos šelpimo komitetas Ame
rikoj dabar vykina vajų sukel
ti $5,000,000.

• Viešbutyje ties 1936 N. 
Clark Street, buvo rastas ne
gyvas 30 metų inžinierius, Wil- 
Ifam Zipprich, nuo 302 Goethe 
Street. Jisai nusinuodijo.

Prie Gleim, Mich., automobi
lis užmušė kitą chicagietį, 55 
metų aludininką, John M. Sol- 
tęs, 2710 West 51st Street. I

Callahan Laimėjo 
37-to Wardo
Rinkimus

Fred Fischman — 24-tame 
Warde

Demokratas, Francis E. Cal
lahan, 14,407 balsais prieš 8,- 
472 laimėjo aldermano rinki
mus specialiuose rinkimuose 
37 tame warde.

24-tame warde be jokios opo
zicijos baliote, nors aspirantų 
buvo daug, vietą laimėjo Fred 
Fischman.

37-tam rinkimus pralaimėjo 
republikonas Albert F. Keeney, 
kuris kandidatavo ant griežtos 
“prieš-rooseveltinčs” platfor
mos.

Mirė Pavirtęs 
Namie

Wasko, 57 metų chicagietis, 
__ mirtinai susižeidė pavirtęs na- 
>5 mie. Jisai gyveno adresu 5251 

■ Belle Plaine avenue.




