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RUOŠIAMA MEDŽIAGOS UŽ 4 BILIJONUS
Vyriausybe dės pastangas pristatyti amu

niciją reikalingon vieton

SLEPIA GRUDUS NUO BOLŠEVIKŲ

. VVASHINGTON, D. C„ Lirž. 
11 d.—Prezidentas Rooseveltas, 
duodamas kongresui atskaitą a- 
pie septynių bilijonų dolerių su
naudojimą, pranešė, kad demo
kratiją ginančiom valstybėm A- 
merikos vyriausybė davė gink
lų už sumą, kuri prašoka 75 
milijonus dolerių.

Prezidentas pabrėžė kongre
sui siunčiamame rašte, kad vy
riausybė ruošia karo medžiagos 
už kitus keturis bilijonus dole
rių, kurią pasistengs duoti nuo 
diktatorių besiginančioms vals
tybėms ir pristatyti reikalingon 
vieton.

Didžiausia karo medžiagos da
lis atiteko britams. Prezidentas 
duoda atskaitą, bet priduria, 
kad visų smulkmenų jis negali 
pasakyti, nes priešas gali šio
mis žiniomis pasinaudoti.

Britams buvo duota amunici
jos už 10 milijonų, transporto 
priemonių už pusketvirto mili
jono, maisto produktų už aš
tuonis milijonus, karo mašinų, 
kur priskaitomi aviac jos ir ju
ros laivų motorai už 40 milijo
nų. ** *

Prezidentas sako, kad Ame
rikos’ vyriausybė teiks demo
kratijas ginančiom tautom a- 
viaciją, laivus, patrankas, mais
tą ir kitą reikalingą medžiagą.

NACIU AVIACIJA PADEDA PRANCŪZAMS
Pavyko sustabdyti 

britų jėgas
DAMASKAS, Syrija, birž. 11 

d. — Prancūzų kariuomenė, 
palaikoma stipriu aviacijos 
jėgų, šiandien sulaikė britų ir 
laisvų prancūzų divizijas, 
skelbia prancūzu pranešimas.

Vakar vokiečiai smarkiai 
bombardavo Haifą ir kitus 
britu koncentracijos punktus.

Britų divizijoms, kurios yra 
gerai ginkluotos ir turi pakan
kamai tanku, pavyko pradžio
je prasiveržti, bet dabar jos 
sulaikytos.

Britai artėia prie 
Beiruto

DAMASKAS, birž. 11 d— 
Britų invazijos kariuomene 
smarkiai stumiasi pirmyn, nes 
pakraščiuose jai padeda britų 
laivynas.

Prie Litani upes pakraščių 
prancūzai paaukojo ištisą ba- 
talijona, bet nepajėgė sulai- 
kvti britų, skelbia karo prane
šimas.

Gen. Dentz neigia užsienvi 
pasklidusius gandus, kad 6000 
prancūzų perėjo pas laisvus 
prancūzus pirmomis kovos 
dienomis.

Britai ima nrancu- 
zus nelaisvėn

KAIRAS. Egvptas. birž. 11 
d. — Svriioi operacijos eina 
patenkinamai ir visuose fron
tuose britu ir laisvu prancūzų 
kariuomenė žengia pirmyn, 
skelbia britų karo pranešimas. 

Vyriausybė tikisi, jog netolimoj 
ateityj ginklų gam nimas žy
miai pad'dėsiąs Amerikoj ir tei
kiama parama bus žynį ai pa
didinta.

Numatyta pastatyti dideli 
kiekiai prekybos ir karo laivų. 
Valdžia jau išleido didokas su
mas parengiamiems darbams.

Kai tiktai Amerikos kongre
sas priėmė demokartijoms pa
gelbėti įstatymą ir paskyrė rei
kalingas sumas prezidento nuo- 
žiuron, penki šimtai milijonų 
buvo duota laivyno statymo 
darbams. Sąjungin nkų laivai 
dabar taisomi Amerikos dirbtu
vėse. Tie laivai aprūpinami spe
cialiomis juostomis, kurios lai
vus apgina nuo magnetinių mi
nų. Sąjungininkų laivams sutei
kiama visa apsauga, kad jie ga
lėtų tinkamai apsiginti ir nuo 
piratų juroje. Laivai ginkluoja
mi moderniškiausiais prieš ėk- 
tuviniais pabūklais ir st prio 
mis patrankomis.

Prezidentas tikisi, kad Ame
rikos turtai ir inžinierių suge
bėjimas gaminti nepaprastai di
deliais kiekiais reikalingus pro
duktus, atnešu, dęmokrątiškiems 
kraštams laimėjimą.Amerika 
pagamins daugiau mašinų ir 
karo medžiagos, negu “ašies*' 
valstybės.

Britams pavyko paimti ne
laisvėn didokas prancūzų if 
senegaliečių skaičius.

Priešlėktuvinės patrankos 
numušė vieną priešo lėktuvą, 
kuris stengėsi pasiekti Haifą 
ir bombarduoti benzino atsar
gas.

Vokiečiai padėjo 
minas Sueze

BERLYNAS, Vokietija, birž. 
11 d. — Vokiečių ir italų or
laiviai šiandien padėjo minas 
Suezo kanale, skelbia vokie
čių karo pranešimas.

Nesenai Vokietija paskelbė, 
kad visas Suezo kanalas ir Ni
lo žiotys skaitomos karo zona, 
kurios yra pavojingos plau
kiojimui.

Šie pranešimai yra taikomi 
Amerikos laivų kapitonams, 
nes norima, kad jie karo me
džiagos nevežtų į Suezo zoną.

Prancūzų karininkai 
eina pas britus

KAIRAS, birželio 11 d. -----
Britų ir prancūzų artilerija il
gai šaudėsi prie Metulla kai
mo, kol privertė prancūzus 
pasiduoti.

Suimti karininkai pareiškė, 
kad jie simpatizuoja britams 
ir laisviems prancūzams. Jie 
šaudė vien tiktai todėl, kad 
gavo tokį įsakymą ir skaitė, 
jog reikia atlikti savo pareigą.

600 prancūzų perėjo pas lai
svus prancūzus ir nori eiti ko
von. Jų tarpe yra daug ka-

Nubalsavo Užbaigti Stręi ią Lėktuvu Dirbtuvėje

, , . . •• NAlJJLr.NŲ-a.UiMr. . .. ■
Darbininkai eina pro North American Aviacijos dirbtuvės vartus, Inglc- 

wood. Gal., kareivių saugojami, atgal da bau. Penkias dienas užsitęsęs streikas 
užsibaigė darbininkams sutikus grįžti darban ir tuo pačiu laiku lęti derybas 
dėl aukštesnio atlyginimo ir laisvės uni’oms.

AVIACIJOS STREIKAS BAIGTAS
Darbininkai neklau- Surastas nukritęs 

so komunacių orlaivis
INGLEW00D, Gal., birž. 11 

d- — Aviacijos streiką galima 
skaityti baigtu, nes šiandien 
jau dirbo 95% darbininkų; pa
skelbė darbą prižiūrįs pulki
ninkas Steinmetz.

CIO atstovas Franksleen 
suspendavo vietos unijų lyde
rius ir patarė darbininkams 
tuojau pradėti darbą. Pava
rytieji komunacių agentai no
rėjo dar kartą sušaukti dar
bininkų mitingą, bet jų klau
syti susirinko liktai 600 dar
bininkų.

Derybas veda Fran- 
kensteen

INGLEW00D, Cal„ birž. 11 
d. — Frankensteen paskel
bė, kad derybas su tarpinin
kavimo komisija ir toliau te
beveda atsakomingi CIO at
stovai.

Kai bus ištirtas ekonominis 
aviacijos bendrovės stovis, bus 
pakeltos darbininkų algos.

Streikas nesustabdys šių de
rybų ir neturės įtakos į tarpi
ninkavimo komisijos nutari
mus. Nukentės tiktai tie. dar
bininkai, kurie laiku negrįš 
darban. Derybas veda pats 
Frankensteen.

Areštuoti trys strei
kininkai

INGLEW00D, Cal., birž. 11 
d. — Pulk. Branshaw paskel
bė, kad prie aviacijos dirbtu
vių dabar stovi 1,000 kareivių. 
Daugiausia stovi prie dirbtu
vių Vartų, bet yra ir viduje.

Atleisti CIO lyderiai norėjo 
derėtis su karo vadovybe, bet 
pulk. Bransha\V atsisakė derė
tis ir patarė grįžti į darbą.

Trys vietos organizacijos ly- 
• deriai tapo areštuoti, nes jie 
įsafcė darbininkams apleisti 
darbą ir pradėti streiką.

— Vokiečių spauda kaltina 
prezidentą Rooseveltą dėl karo 
operacijų Syrijoj. Jis, sako, pa
taręs britams pradėti karą.

LYMAN, Wyo., birž. 11 d.— 
Pavyko surašti sudužęs orlai
vis, kuris iš* >Salt Lake City 
skrido į Chicago ir prapuolė 
pakely.

Skrieądant per Wyomingą 
ištiko nepaprastai didele aud
ra ir numušė karo orlaivį. 
Užmušti visi' "orlaivy buvę la
kūnai.

Prie orlaivio stovi karo sar
gyba. A lydžiai renkamos visos 
orlaivio dalys, nes iš jų ma
noma išaiškinti tikrąsias su
dužimo priežastis.

Bando naują bom- 
baneši u—

BUFFALO, birž. 11 d.—Ju
ros laivyno ir aviacijos spe
cialistai šiandien išbandė nau
ją neriamąjį bombanešį, ku
ris skaitomas geriausiu visa
me pasaulyje.

Geras todėl, kad į valandą 
jis nuskrenda 100 mylių dau
giau, negu visi neriamieji 
bombanešiai.

Be to, turi taip įtaisytą kul
kosvaidžių bokštelį, kad lais
viausiai gali jį sukinėti į vi
sas puses.

Tiria Robin Moor 
skendimą

i ■ I

WASHINGTON, D. C., birž. 
11 d. — Užsienio departamen
te su dideliu nekantrumu lau
kia žinių apie prekybos laivo 
Robin Moor paskandinimą.

Sekretorius įsakė Brazilijos 
ambasados valdininkams skristi 
į Recifę ir iš kapitono lupų 
gauti pranešimą apie skendimo 
aplinkybes.

Jeigu pasitikrintų žinios, kad 
laivą paskandino vokiečių pa
leista torpeda, tai kiltų labai 
elidelis diplomatinis konflik-- 
tas.

ORAS
Debesuotas ir lietingas.
Saulė teka —- 5:14; leidžiasi 

— 8:25.

Knox pasmerkė lai
vo skandinto jus

WASHINGTON, D. C., birž. 
11 d. — Laivyno sekretoriui 
Knox šiandien labai griežtai pa
smerkė juros karo viršininkus, 
kurie skandina prekybos lai
vus.

Turimos žinios sako, kad Ro 
bin Moor buvo paskandintas be 
jokio perspėjimo ir patikrini 
mo.

Taisyklės reikalauja, kad ne' 
karo zonoj prekybos laivai bu
tų perspėti ir patikrintos ve
žamos prekės. Robin Moor pa
skandintas neprisilaikant tai 
syklių.

I

Amerika neprašė
- Airijos uostų
WASHINGTON, D. C., birž. 

11 d. —( Sumner Welles šian
dien pareiškė, kad Jungtinės 
Valstybės niekad neprašė Ai
rijos uostų.

Londono laikraščiuose pa 
skelbtos žinios šiuo reikalu ne 
atatinka tikrenybę.

Londono spauda sako, kad 
Jungtinės Valstybės prašė Ai
rijos valdžios leisti naudotis 
uostais, kad galėtų vežti rei
kalingas prekes britams, < bet 
dabartinė Airijos vyriausybė 
atsisakė leisti naudotis uostais.

JAPONAI TRAUKS DERYBAS 
SU OLANDAIS

TOKIO, Japonija, birž. 11 d. 
— Japonų valdžios atstovai pa
skelbė, jog rengiasi atšaukti 
savo atstovą iš olandų Indijos, 
nes nepavyko susitarti su olan
dais.

Japonai negali priimti žemi
nančių sąlygų, kurias siūle 
olandai. Jie nenori pasižadėti 
nepardavinėti prekių vokie
čiams.

Japonų reikalavimus olandų 
Indijoj remia vokiečiai ir mi 
nėtas salas skaito esančias gy
vybinių Japonijos interesų zo
noj.

— 100 Amerikoj gamintų or
laivių pasiekė Kiniją ir daly
vauja kovoj prieš japonus, 
skelbia Kinijos, užsienio reika
lų ministerija.

Valdžia krečia visus 
ūkininkus

KAUNAS, Lietuva, birž. 11 
d. — Valdžios atstovai reika 
’avo grudus geruoju atiduoti 
sovietų valdžiai, bet ūkinin
kams atsisakius tai padaryti, 
dabar krečiami jų ūkiai.

“Tarybų Lietuva” aprašinė
ja, kad kratų rezultatai paro
do, jog ūkininkai visais budais 
stengiasi paslėpti javus nuo 
valdžios agentų.

Valdžios agentai tvirtina, 
kad javus atiminėja tiktai nuo 
stambesnių ūkininkų.

Ūkininkus vadina 
sabotažininkais

KAUNAS, Lietuva, birž. 11 
d. — Valdžios atstovai vadina 
sabotažininkais visus tuos ūki
ninkus, kurie nesutinka atiduo- 
’;i javų.

Sovietų laikraščiai pataria 
/aidžiai “nedaryti ceremonijų” 
su ūkininkais. Jeigu jie javus

Britai bombardavo 
nacių kreiseri

! LONDONAS, Anglija, birž 
11 d. — Britų bombanešiai la
bai smarkiai bombardavo na- 
eių kreiserį Prinz Eugen, ku 
ris įplaukė'į Bresto uostą.

Orlaiviams pavyko išmesti la 
bai didelis bombų skaičius uo
ste, kur stovi kreiseris. Prinz 
isugen buvo Bismarko padėję 
u, bet sugebėjo pasprukti nuo 

britų karo laivų ir tiktai dabar 
rtplaukė i Brestą.

Kiti britų orlaiviai bombar
davo Olandijos ir Belgijos lai- 
/ų statymo dirbtuves.

— Ministeris Eden paskelbė, 
kad užsienio reikalų ministerh 
:os tarnautojais galės būti ir 
beturčiai. Ligi šiam metui vei
kusios taisyklės neleido šion 
ninisterljon žmonių iš netur
tingųjų luomo.

— Prezidentas Aguirre šian 
licn patvirtino naują ministe- 
?ių kabinetą, kai atsistatydino 
penki jo partijos nariai. Atsi
statydinusieji nenorėjo vesti 
griežtos kovos prieš nacius. 

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Japonų valdžia nutarė atšaukti savo ekonominį delegatą 

š olandų Indijos. Laikraščiai sako, kad derybos nutrauktos ir 
pasekmės gali būti labai blogos.

— Gen. Wavell laukė nacių puolimo Egypte, bet naciai karo 
zeiksmus atidėjo. Britai labai smarkiai bombardavo nacių cen
trus.

— Vokiečių štabas paskelbė, kad prie Tobruko britai užmu
šė nacių generolą Von Prittvvitz. Sako, kad jis žuvo vadovau
jamas savo daliniui.

— Britų kariuomenė randasi kelių mylių atstumoj nuo Bei
ruto. Tai pripažįsta patys prancūzai. Britus remia karo laivai.

— Petaino valdžia skelbia, kad britai pareikalavo perduoti 
prancūzų Somali ją laisviems prancūzams, bet vietos gubernato
rius atsisakė klausyti britų.

— Rusų spauda labai smarkiai pradėjo pulti suomius. Sa
ko, kad jie persekioja sovietų Rusijos draugijos narius.

— Iš Švedijos skelbiama, kad 10,000 vokiečių, kurie turėjo 
zykti į Norvegiją, apsistojo Suomijoj ir rengiasi padėti rusams 
užimti Suomiją.

— Rumunijos premjeras lankėsi Vokietijoj ir matėsi su 
Hitleriu.
' — Chicagos tramvajų bendrovė rengiasi pakelti bilietų kai
nas iki 8 centų.

pardavė arba sušėrė, tai dabar 
privalo sumokėti dideles pa
baudas.

Valdžios agentai rado dide
lius maišus javų, paslėptus 
drėgnuose rūsiuose, kad tiktai 
valdžia negalėtų jų paimti.

Statyba Lietuvoje 
sumažėjo

VILNIUS, Lietuva, birž. 11 
d. — Sovietų valdžios agentai 
ir spauda pradėjo skelbti, kad 
daug žadėjusi statyba, pasku
tiniu metu visiškai apmirė.

Darbas numatyta pravesti 
“bolševikiškais” tempais, o da
bar viskas sustojo.

Zimanas su Tercspolskiu pa
taria patiems darbininkams la
biau judėti, nes valdžia negali 
visų reikalų prižiūrėti. Darbi
ninkai turi versti nerangius at
stovus imtis darbų.

Ruošia kareivius 
raudono armiion

KAUNAS, Lietuva, birž. 11 
d. — Sovietų valdžia dės pa
stangas apmokyti rusų kalbos 
visus tuos jaunuolius, kurie 
bus imami raudonon armijon.

Maskvos karininkai negalės 
susikalbėti su mobilizuotais jau
nuoliais, jeigu šie rusiškai nie
ko nesupras.

Šmuelis Aizinas, medžio pra
monės aktyvistas, stalių susi
rinkime pasakė, kad staliai pa
skutiniu metu gamina daug 
prastesnius baldus, negu nepri
klausomoj Lietuvoj.

Paaukštino rinkimų 
falsifikatorių

VILNIUS, Lietuva, birž. 11 
d. •— Vidaus reikalų komisa
rui Guzevičiui Maskva davė 
GPU pulkininko laipsnį.

A. Guzevičius priklausė ko
munistiniam jaunimui ir pasi
žymėjo “demokratiškiausio” 
Lietuvos seimo rinkimų melu. 
Jis sugcbė’o ne tiktai rinkikus 
suvaryti, bet pravesti bolševi
kiškus atstovus.

Guzevičius tvarkė rinkimus 
iš vidaus reikalų ministerijos 
ir dabar iš Maskvos gavo pa
aukštinimą.
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VAIKAS ir MOKYKLA

Rašo L. NARMONTA1TE
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KARAS IR MOTERYS
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1. Specialės klasės sergančioms 
mergaitėms

Pereitų savaitę ^‘Vaikas ir 
Mokykląw skyriuje tilpo straip
snis apie viešų mokyklų specia
lų skyrių, kuris yrą vedamas 
apskričio Yąikų ligoninę j po 
vardu “McLaren School Brandi 
at the Cook County Children’s 
Ilospital”.

Po Chicagos viešųjų mokyk
lų sistemą yra vedama 
įvairių specialių klasių, tarp 
kurių vieną įrgi randasi 
to džiovos sanatorijoje, 
skyriuje po vardu 
School Branch at the Munici- 
pal Tuberculosis Sanitarium” 
mokyklos taryba parūpina vie
ną klasę suaugusiems 
pradinius skyrius, visi 
specialiuose butuose ir 
mi “portables”.

Džiovos '.igonys
Čionai ligonių stovis yra įvai

rus. Kai kuriems liga yra su
stabdyta, o kili gali dar už
krėsti kitus. Prie jų priklauso 
ir ligonys, kenčiu nuo netiku
sio besimaitinimo. Bet visi na
riai šios įstaigos yra klasifi-

SUOMES
t

daug

mies- 
Šiamę 

‘Peterson

ir tris 
laikomi 
vadina-

Suomės, moteifyę nuolat din 
ba pagalbai savo, žmonių 
Suomijoj
Nors suomių Chicagoje ne

daug iš viso tėra, bet jie pasi? 
žymi daleliais darbais kaip kul
tūros, taip ir labdaros srityse.

Vienas iš jų paskutinių iv 
svarbių darbų buvo rinkimai? 
įvairių drapanų ir kitų dėvėjir 
muš reikmenų, kad pasiųsti sa? 
vo tautiečiams anoj pusėj ju
rų. Ir kiek jus manote šios ne
nuilstančios suomės darbuoto
jos tokių reikmenų surinko ip 
sutvarkė išsiuntimui? Du to
nus, arba keturis tūkstančius 
svarų. Vos tik vakar musų get
rai žinomo veikėjo p. Juozo 
Varkalos žmona, p. Varkahenė, 
užbaigus savo kontribucijų prię 
šio darbo, tuoj pradėjo rupin-

nio veikimo sušelpimui Suomi
jos gyventojų.

Kitatautės moterys galėtu

vyzdingų suęniįų. —N... G.

vininkai, skiriami nuo tų, ku
rie yra vadinami pozityviški ar 
tkri džiovos ligoųys.

Tad šie negatyv ški džiovi
ninkai yra čionai siunčiami iv 
užlaikomi, kad pastiprintų sau 
sveikatų ir kūnų ir išvystytų 
priešinimąsi (resistance) šiai

Mokyklos tvarka
Apie dvidešimt penki moki
niai raudasi vienoj klasėj, nes 
mokslo stovis šių mokinių yra 
įvairus, tad jie yra mokinami 
vartojant iiuLviduališkų meta

ne kaipo viena ąbelna 
Tad po trumpo laiko 

įstaigoje vaikai parodo 
pagerinimo, savo akade

miškam nuveikime.
Lgonįnėje

Šioje įstaigoje atskirai ran
dasi apie penkiolika vaikų ęc-

Iš Brighton Parko
4*')-——^— ’**— ■. į.'

Lietuvių Brighton parko M6,- 
terų Klubo susjrįnkirnąs įvykę 
birželio 5 d. J. Zabukų namuo
se, 2(105 W. 43 Street.

Buvo skaitytas ir priiintas su 
pagarba nuo panelės. L. Nar- 
montaitės padėkavonės laiškas 
už dovaną, įteiktą jai nuo klu
bo. Dovana buvo jai įte kta ba
landžio 24 dienų, prieš Brigh
ton Park Lietuvių Moterų mo-

klase, 
šioje

kai yra taip vadinami “positivę 
tubeiculosis case”. Jįęiųs yra 
leidžiamą mokyjs tik apribotų 
laikų. Dėl to mokytoja aplan
ko juos t.k vienų valandą kas

dėkavonė už jos tokį širdingų 
ir gerų ųipkiniipų, nes ji jokio 
mokesčio nepriėmė., Po ątosto- 
gų ir vėl panelė Nąrmoųtaitę 
musų mokykloj mokys anglų 
kalbą. i

Draugė K. Mocievic pyaųesė, 
kąd $25 buvo priduotą labda
riams dėl. senelių namo fondo.

Motinų Dienos parengimo ra
portas dar nepilnai baigtas, bet 
pasirodo, kad buvo pasekmin
gas.

Lietuvių Demokratijos ir Ne
priklausomybės. atgavimo kon-

Kaip jau, be abejo, e i paty
rus, tavo vaikai yęa ląb.ąij Kri
tiški. $
tavęs vien, d^i i^w ąj 
jiems 1^*
ve už 
duosi įą p^ąriftĮ,. ku^ 
jiems, kaųjm mdiYtdiUąl'ąm^ pri
klauso.

jeigu ątsąkysr i iy 
su “^rw: 
brangus, ąš 
sakysi. sUOXąoyWUį

veiklos
, žalu ŠTAL.vą VASA-

■ iAVfe

Y'ĄA tote K

^,9^ vmiįUS įietuvią
KM

: Jfc ^9.,

vybv W9..

Moterį}
Ktates ttfflch’ą p,

SA9VW. viešbuty j

ar nepytą*,. W: Šį

Suaugusiems
. Suaugusieji ligonys geriau
siai myli rūbų siuvimo klasę. 
Kas dieną galima matyti nuo 
penkiolikos iki dvidešimts jau
nų ir senesnių moterų uoliai 
planuojant ir siuvinėjant rubus 
sau ir savo šeimoms. Ir ši kla
sė yra po specialės mokytojos 
priežiūra. \

Tad čionai išdėstytas ir ki
tas pavyzdys, kaip ę.hicagos 
viešos mokyklos apęių>iną 
mokslų ne vien tik miesto gy
ventojų vaikus, kurie yra svei
ki, bet ir aprųpina vąikus, ku
rie serga ir turi ant ilgesnię ar 
liumpesnio ląiko. būtį 
nuo savo paprąstų aplinkybių 
ir turi būti padėti į tam tikras 
įstaigas. Nes visi vaikai dęipo- 
kratijos šalyje sveiki ar ser
ganti turi būtį išauklėti ir turį 
teisę gauti pamokinimų.

galės S. Vuniškięnė ię M,- l£ą- 
laliunienė. Susirinkimas pūtavę 
priklausyti prie sus tverusios 
sųjuųgo? ir delegatės apsiėmę 
nųisų klubų atslįovauti.

Prisirašė nauja narė, Kazi
miera Wainauska«, 4529 S. Cal{- 
ifornia Avė.

Po žiemos darbų ir atostogų 
pradžiai nutarta pabaliavoti pas 
draugę A. Zabukienę, Sand Dili
uos, Beverly Shores, Indianą, 
sekmadieni, birželio 29 dienų 
Narės su savo šeimynom iy 

į draugais suvažiuos su savais 
f automobiliais tiesiog pas Žabų- 
kus. Narėms ir jų vyrams pus- 
ryčiai ir pietus bus dykai, o 
svečiams labai pigiai.

Pusryčiai bus 9:09 ryto. Kvie
čiame visus, draugus ir drauges 
atvažhiotį ir su mumis gražiai 
pasilinksminti. Žinomą,, tįe 
draugai, kurie kitais melais,, su 
mumis buvo išvažiavę nereiks 
antru kartu kviesti, nes. jię jąu 
laukė musų išvkžiąvimo įvyki
mo. —Mary Čarldr

simai s.wdoą įr pąkYįę^Tiąl mv 
krips kur

Priė^s vaiko pąkYiętipi^. 
įvertink iį ly^ąį kąty 
kvietimą ųnę. pęrdętmio 
nos. Ylęn tik. pąąąkydAW jw; 
kad “ąęh,. aš, 
Bet tiek to, bus kitas sykis”, 
neatlygins kūdikiui už tą ener
giją, kurių jis įdėjo į kokių pa
prastų pasilinksminimo valan
dėlę.

Visuomet atsimenu nusivyli
mų vienos, mąuę uąękyklos 
draugių. Tai buvo musų aukš
tosios mokyklos pąskųtiniuos 
metuos. Mes visos labai sun
kiai dirbom dėl to rudens di- 
(įižiąusio įvykių — Motinos,- 
Dukters ąrbątęlės. Tačiau nei 
vįęną iš mu.sll nebuvome s.urih“ 
kusięs tiek daug rudens gra.Ž ą- 
spalvių lapų ir pakabinus juos 
išpųošin.nų svęčią.hj;S*M*priėniimę.; 
kambario, kaip Mąrytę, Ir nė 
vieną nebuvęm sųtąįsę tįek 
daug skanių pyragėlių, kaip 
Marytė, nors visos buvomė la
bai susirupmųsioą ąavo rolėmis, 
kaipo t°s dienus šeimininkės;. 
Bet, kada toji didžioji ir į.iu- 
kįaiųą di^P.a atėjo, Marytės, 
motina neatvyko; ji lošė kor
tomis tų- popietį...

Įr l>ęks, sinipątingąs įr malo
nus, sųlygimis, sąi Marytės mo
tinos pasielgimu, buvo atsine- 
šimas ponios, p,,, kurios, malo
nus balsas nerodė jokio apsivy
limo, kuomet ji atjs.įsakė priįųi- 

1 ti gan įdomų pakviętįmąf pčr 
telefoną.

“Ne, iries negulime šį vakar 
rų. Matote, vaikai ręngiąsj, sta
tyti verkaliukų toje sęenęję, ku
rių jie patys kluone sukūrė. Jię 
rengėsi įr ropętavo per dienas^ 
Butų baisus dalykas^ jęįgu jię 
neturėtu pubJikosĄ

Rędykitę sąvo dėmesį jūsų 
vąikų veikloje. Duokite jiems 

. ną.ndįųgus pa ta ęi ųi u s, te is.įngų 
kritikų, nę vien tik pągyrįmą, * 
kuriame jie neturi paslt.kėj- 
ę ęo. M. S .

bes. sJkirtuipę, vięnodąi iv įy 
giai. '

Tad visos ir v sur organ’zuo- 
tąi Ir pąvieniai, raštų, žojcižiu, 
darbais ir pasiaiikavimu mes
kime žmoniškumo kibirkštėlės 
į kiekvienų gyvenančių siel^— 
širdį be išimties tautybių.

Musų obalsiai turėtų būti 
šie: Visa žmonija ir kiekvienas 
žmogus mums lygiai artimas. 
Kiekviena moteris ir motina 
mums, lygiai artimai brangi, x 
kaip ir musų pačių. Musų 
užuojauta plaukia visiems-vi- 
sojns, be išimties visur ir visa
da. Tik tokiu keliu eidamos su
švelninsime kitų kančias, iš
vengsime naujų gal dar dides
nių ateityje. Parodysime tikro
je šviesoje pasauliui ir jo po
litikos vadams-vyrams žmoni
jos. nupuolimų, karo, beviltis 
1 kurnu, kuris pražudo abi ka
riaujančias. puses jų dvasinia
me kultūriškame gyvenime,.

Tiesa, mes nesustabdysime 
;karo pilna to žodžio, prasme, 
bet mes mesime kibirkštėlę 
išviesos ir vilties i žiaurių tam- 
Isumų, kuri šiandien apgaubė 
- žmoniją. J.ei tokių kibirkštėlių 
kris milijonai vienu kartu, tai 
tikrai nors dalinai nušvies ta 
žmonijos prapultį, ir parodys 
kelių link žmoniškumo, ir tai- 

; kos,

Rąšo Ade'ė
Šiandien ve.k visas pasaulis 

bepsųoią kąvo, ugnyj.e, m,o^er- 
ąįškas karo menas žudę be ,š- • 
imt.es karius ir ne karius, vy
rus ir męteris, senelius ir vai
kus plačia to žodžio prasmę.

Kada tūkstančiai moterų 
verkia savo sūnų, dukterų, vy
rų ir myįijpųjų vaikinų, kada 
granatos, skeveldros užmuša
mas prie motinos krutinės kū
dikis ir nelaiminga motina su 
mažyčiu lavonu rankose ište- 
iriškai šaukdama dangaus val- 
ido.vų pagelbps, be jėgų sukrin- 
)ta aut kieto, gatvės grindinio 
su mirtinai pažeis.ta siela, tai 

įmes moterys negalime pasjlik- 
• tiĮ nuošąly.

Kaęas yra vienas iš brutališ- 
kiausių būdų atrasti teisybę iki 
šio ląiko užsilikęs civilizuotam 
pasaulyje. Civilizuotas pasau
lis — žmoniją ncpažeųgs pir- 
niyų į tikrą kulturingumų tol, 

.kol ginklu ir žudynėmis bandys 

.įrodyti savo “teisybę” bei teį- 
sęs.

Stotys Uinch’ų
Lietuvos

Wlįęąęį lietiiy
gra;-

w ir sver
ęįl^ KOAte. ądį>M Jj$^ąsdešimt 
$

Hęirgųųo ^rminiiy
Va ves,li

i^X W šių užz-

t

Lodę. ž,ąlį^ 
ąųk.pęlęą įv

Įkųotę, Šm,9r
sĮųtų^ųs, Yra t^lp$l

‘bą.^o.ą djy^ųętę^ ą^nęlęs. sų 
žaliais

žąMos, vąkataa^ s.u.knęfe- 
Įviepspąl'Vęą ąrba ipąŲgęs, yrą 
pkąįtQAw yie-
iną $ tękjų mamfcba vąirarinm. 
suknelių yra “ęęnęrald, gjęeeų 
chiffon” su nemažais baltais 
taškeliais.

Nemažai matyti ir žalių skry
bėlaičių kaip, šiaudinių, taip ir 

. medžiaginių. Mažos žalių plunk
snų skrybėlaitės dąiliai atrodo 
su lininiu arba bovelnimu kos
tiumu.

t

pįų^ę, ^wwsį.ą %u klubo 
ivąlęįte. narėms,

^We, Baį- 
;dĮ\yįų w perstatė
’ųąųj-ąį xąt^yLos nares
pp. Kuraitienę, Kirienę, Kazą- 

■ nąųsk.ieuę, Byąnskiienę ir Lą- 
, pinskieiię įici Labdarybės Kę- 
(mi^įjęą Rriųinųikę,. p, Bronę

Ch ca

MOTINĄ UNIVERSITE
TE PRALENKĖ SAVO 

DVI DUKTERIS

Per dęyynis “"pietus L.ępą lįt-. 
. kip įr ję^. dvi d.u^teryą ųaokyk-.

■ kd" iuiiX^šfleiį^ l^'ktj^į^o, 
kad laimėti mokslo žymes. Va

■ kur toą lęnktjn^es nžslbąig# mor 
įtipos nąųdaL Wkąxykąčlosę pe 
[Pąųl Univer-sitetę i£ki'bpės£ po- 
’niai it.km bdM U^ktą?. “Bąęh- 
elor of Arts” Sipsnis.

Itkinų šęima atvyko
gon prieš dęvyfiis metus ir 1iei 
vienas narys nemokėjo angliš
kai. Motina ir dukterys užsire
gistravo pradinėj mokykloj. Bet 
prieš tai, kada mergaitės įstojo 
į aukštesnę mokyklų, jų, moti
na jau baigę k<?tvriy metų kur
są Tulley High School bėgyje 
trijų, metų. į .

Ponią Itkrn sąko, kad ji duos 
savo duktęrimš, dar yįenų, pro(- 
gų pralenkti jų. Ji žada tęąti 
mokslu, kąd įgijus “mąsters’*’

Tąs tik reiškią,, kad nielęądos 
gyvenįęie ne per vėlu mokytis.

-rN|.

Pirmiausia kalbėtoja buvo viį- 
•sų gerai žinoma lietuvių visuo,- 
i.neuės veikėja p- GiUgienė, kuri 
savo kalba gana vaizdingai apij- 
budinę klubo veiklų ir jos lah- 
daringus bei kulturingus tiks
lus ir nuveiktus darbus.

Teko p. Tubelienės jauiiąi 
dukrelei Marytei taipgi tarti ke- 

!l-etų žodžių. Domėtina buvo jo3 
i graži MetiuV'^ka^ta'rėna ir jos
• trumpas simpatiškas išsireiškiį-
• mas.

Lietuvos konsulo žmonai, p. 
iDaužvardienei, teko supažindin
ai šios sueigos dalyves su p. Tą- 
bclienės veikla labdarybės ir so,- 

’cialinės globos srityj Lietuvoj}. 
Perskaitė ji taipgi gana įspū
dingą sąrašų p. Tubelienės įvaię 

1 rių dalyvavimų tarptautinėse 
socialinės globos organizacijose 
Europoje ir supažindino su jos 
nuveiktais darbais Lietuvoj.

Gerai žinoma, jog Chicagos 
Moterų Klubas yrą turiningas 
niuzikaliniu talentu apdovanp- 
tomęs nąręĮnis. Šia progą tekę 

[Išgįpąti cįą^ųojąpt ktubę. buvu- 
sją pjrųiiniąkę p. Bįcžlęnę. Jąi 

j ąkęnftpąnayo Ifr. G-edrąlti ęn,ė, 
jkuipi turi be Vk akoiųpanistės 
gabumus, bet yra taipgi žymi

baigė aukštus rąokslus valsty
bės vyrai — politikai vėliau

pasąulio vadų'politikų, kad iš- 
'eičiai iš to griebiasi ginklo — 
karo.

•J,EIGŲ NORI BŪTI 
POPULIARI

GERAI ŠEIMININKĖMS 1 
[ŽINOTI, KAU:

Nemažai laiko galima sutau
pyti, jeigu skalbdamos skepe

taites susegsite jas kruvop 
1 (kampukais) su sagute. Sagte
les galite palikti iki skepetaitės 

■išdžiūva ir nuimate nuo virvės.
—O— y

Kuomet perkate naujų takeįį 
dėl laiptų, pirkite bent pusę 
mušto daugiau nei kaip reikią 
ir palenkite viršuję ir apačioje 

‘ laiptų. Kada pasirodys ant laip
tų dėvėjimo žymės,, tada galį- 

:te patraukti visų takelį į vienų 
ar kitų pusę. Pastebėsite, kaip 
lygiau ir ilgiau toks takelis dė-. 

’vėšis. •. '■ '■ ’

ueatsi-

1. Visuomet •pasakyk mažiau 
nei kaip misnni. Kalbėk švel
niu, įtlkman,^ tępu.

2.. IšJąi.kyk prižadus, 
žvelgiant,, k^ kąipuęją.

3. InterešUOkis kitais, nežiū
rint, kalę- jią pą^:ą>th tęgM;! jie 
jaučįąs, kad ską.itąM> su jais.

4. Buk lįnksmą. Pąslėpk sa
vo rųpęųčįųs po. šypseną.

5. Biik tolerąntįŠJką. DJs.ku- 
s,uokx b,ėt nęąrgųmęhtųok.,

6. ISįe^isk kito. ja.UĄii.iąįs, nes,
lobis pąsįęĮglmąs retai vęrįas tų 
įiąstąngų, . ?

7. Neatkreipk doinęs į blogos 
valios pastabas apie tave. Ge- 
riaų gyY<^
jiems. nniikęSr - . ;

8. ĄtliK sąviz buk kąn-. 
tri ir busi atlyginta..

Po šios malonios muzikalinės 
pertęąukęs buvo perstatyta kal- 

’b'ėli pati garbės vįešnia p. Tu- 
beįienė, kuri savo, inteligentingą 
kąlba virš valandos imponavę 
savo klausytojas. Suteikė jį 
daug įdomių fąktų apie męterų 
veiklą Lietuvoj ir/^b.e abęjo, ųę 
viena klausytoja buvo tikrai nu
stebinta tais priveiktais darbąis., 

■kuvięms p- TubeUenei tekę, yą- 
dovauti Lietųvpą ątįstatymo lai
kais. Jos kalba suteikė daug in- 
SPb’ącįjos klųbę. nąrėpęi iy pą- 

I vįęnįęms veįkęjoms neleistį 
l^ąd šie nųveįkti dąrbąį bųtų u^ž-

Pirkite tose krautuvėse^ ku
rios garsinasi

Kerokite tuos. ktv’i<*į 
' srarainaši

'blįąbe yydų įtęįkė TųbeĮįe- 
(Ąeį grąžįų. d9.vąnęlę lę prausė,

įi ąlęityję bu.« 
įV^Lo) garbėj uąre,

Tšsįnešaaų gąna mąlonius į- 
spudžius iš šių moterų klubo 
yaišių. Ypatingai stebėjausi pro-, 
[gramos dalyvių gražiu iškalbim 
gumų. Beveik be išimties visos 
buvo Čia augusios lietuvaitės ir 

•pagirtina, kad savo tėvų kalbų 
'taip gražiai, nedarkytai varto-
. ja. - *-Dalyvę >

jgo>s.e tąįkos. melų yisi. tįe pojiti- 
kąi sų pąsiblaųŲėjimų kąlbėtų 
ąpię kąrą, taip, kaip dojęas, kilr 
lųis Žmogių kąd l^ajbą apię plė
šikų žmęgžųdį.

Bet šiuo laiku žmoniškumo 
supratimas bei žmoniškas atmi
nėsimas į kitus žmones pas 
juos, yrą vę-ik užslopintas, o 
vįršų yęą pąėiųęs egoistiškas 
noras laimėti savo “teisybę” 
bei ištaikingų patogumą sau ir 
savo kraštui. NęsJiskaitanl su 
priemonėmis tam ąlsiekimui 
bęi pačio žmoniškumo reikala- 
vimąįs,.

Tąigi šiandien šioje dąr ne
kariaujančioje šalyje mes mo
terys, visos be išimties, netu
rėtume pasitenkinti viltingu 
galvojimu. O vėįįau verkimu ir 
a i m a ną v imą i s<

Moterys yra gamtos apdova
notos žymiai jautresniu intui- 

[t,i;vumu sielos ir dąug daugiau 
.'įvertiįną pačią gyvybę bei že
mišką gyvęnįmų sų jo kilniu 

AiJksįu, negu vyęąi.
Taigi vardan to, ir visų ken

čiančių moterų, visos žmonijos 
labui, mes nekariaujančių šalių 

1 moterys, visos kaip viena, tų- 
’rim stoti į vieną kilnų darbų 
'išlaikymui ir tobuEni’mui žmo
niškumo, mus supančių žmo- 

(nįų buityse — pinoję.. 0 tų at-l 
! likti, gųljiųm Gk^ąii sąvę, gerąšii’- 

meiję iję* gailės tingu 
(ą^nę^ųų į Yisu.s ir visąs. ken- 
čiančius-čias.

Mės ųętiuęėtuiųe aktyviai pęi- 
sidėti ęęie jokių politiškų gru
pių bei jy kunigų iutrygų. 
Musų “politika” (jei taip gali
ma iąsi;reikšjii)i turi buti sąvo. 

|Tąį yra žuio.m^kumo ir dvasiom 
ikijnnmę, VpoHdką”, kuri ųž- 
J.ąilČią visus kąuičiose ir nelai
mėje. Musų pažiūrose neturi 
bųti iš ui ties, tąrp kell.dan^i¥ 
kaęę baisenybes ąęglės ię vo
kietės mo.tinos, tarp kinlętės ir 
jąpoųės, itąlęs, įr graiku ir 
ąąrp visų kitų pąsąąlyje skęs- 
tąn^įų karo %įąmŲ.m.U°ąę 

įnų moterų.
i Mes aiškiai žinome, kad vi- 1 
i sos. ]

LINKSMŲ VAKACIJŲ 
SUZANA

Musų skyriaus kino kokmi- 
Hos 'vedėja', p-lė Suzana Viktu
tė, Šiomis’ dienomis praleidom 
savo vakacijas, todėl ir jos ve
damas skyrius laikinai nu
trauktas. Prieš kelias dienas 
gavome pasveikinimų iš jes net 
iš Chatanooga, Tcųii. Turėk 
gerus laikus, Suzana, įgyk nau
jų inspiracijų, atpildyk cnergi- 
j|U įr sugrįžus Chioa,goA vė’ 
tęsk savo gyąžiai vedamą ko- 
lumnų ir kitus raštus šiame 
skyriuje. —N.

Į Maistą?
| Veda MOfftĄ

“KilKeuny“
Klynai

6 šaukštai miltų
( y4 šaąkštįukę mųškatimu riešuto 

1 šaukštas cukraus
I 2 gerai suplakti kiaušiniai
. ¥4, puoduko ęiegtiųės 

iy> puoduko pieno 
Truputis baking pouderio. 
Kartu .persijokit miltus, mušk.

riešutą ir cukrų. Pridėkite kiau
šinius, degtinę ir pieną, ir gerai 
sumaišykite. Lai $t°V\ vėsioj vietoj 
apie 30 mjnųčąi- Prieš kepant, pri
dėkite baking pouderį. Supilkite 
mišinį į sviestu gerai išteptą kep- 
,tųyę ię kepkite k°A Paseką)?. Pa
duokite siajan sų smulkiuoju, cuk
rum ir citrina.

“ScąUnpinft” 
Su Žirniais

.(Avieną Itališką!)
į iy? svarų avienos,, sjteikę

! ¥4, puoduko balto vyno 
1% puoduko virtų žirnių, 
SųpjaustykU avieną į pražus apie 

'2 colių kvadratinius šmočiukus. 
Jiųos gęrai, suplokime. Ąprboękijte 
druską, .pipirais įr miltais iš abie
jų pusių Ir pakepkite svieste kol 
.paruduos, Pridė^iitę vyąą. Tąda su
mažinkite ugnį, ir kepkite kol vy
nas išgaruos, o padažas truputį su- 
tirštės. Nuimkite mėsą nuo ugnies 
ir sudėkite į karštą lėkštę. Ridė
kiteŽirniu^ į padažą, ir pakepkite 
kelias rąinutęs. Tada užpilkite pa
dažą ir žirnius ąnt mėsos' įr paduo
kite stalari.

Skelbimai Naujienose. 
(Įųodą nąųtfą dęM

motinos kenčia didžiausias r k® d N^uįį^VlO^
karo kančias, nežiūrint tauty-r
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MOTERYS, LIAUKOS IR SPORTAS
Pereito šimtmečio pabaigoje 

ir dabartinio pradžioje žodis 
“sufražistė” buvo virtęs kenk
smingos ilgaliežuvės sinonimu. 
Tokiai nuomonei susidaryti pa
dėjo ne tiek pati moterų kova

moterų kovos būdas — akiplė
šiškas, neestetiškas (nepataiso
mi vyrai visad linkę savo gra
žias nuomones apie moteris 
perdėti) ir dažnai be elementa- 
riškiausių doros kovos princi
pų. Matyt, kovoje yra kažkas, 
kas nesuderinama su tikrąja 
moterim; kovos esmė moterų 
laidoje, matyt, turi persisunk
ti pamazgų etika. Be to, — 
nors tai ir ne labai smagu pri
minti įsimylėjusiems karžy
giams — visuose pietiniuose 
karuose moterys aktyviai daly- 
caujančios juose savo žiauru
mu galėjo varžytis net su vy
rais psichopatais.

Dabartiniu tarpu tos didvy
riškos moterys kažkaip nyks’a. 
nors dar toli gražu visų tų tei
sių, dėl kurių neseniai kovoj-), 
nelaimėjo. Dabar jos susirado 
visokių sportų ir kažkaip tuo 
visiškai pasitenkino. O jei no

buvo spaudos skelbiami nekar
tu

Toji kaina yra grynai fizio
loginė, tad niekas, manau, ne
palaikys manęs moralistu, jei 
ją čia trumpai išdėstysiu. Žmo
gaus organizme — kaip dauge
lis gerai žino — yra vadinamų
jų endokrinių liaukų, t. y. to
kių liaukų, kurios neturi jokių 
takų, o jų sekrecija, vadina
mieji hormonai, sunkiasi tie
siai į kraują. Svarbiausios iš 
tų liaukų yra fhyroidinė ar 
skydinė (ant gerklės), suprare- 
nalinės ar antikstinės, pituita 
rinė (galvoje ties nosies įdubi
mu) ir gonadai ar lytinės liau-

santykio priklauso žmogaus 
kūninė ir protinė konstitucija:

bumai, energija, lytis ir t. t.
Šios dienos temai mums te

rūpi viena pora tų liaukų — 
suprarenalinės liaukos. Apie jas 
mes jau esame kalbėję straips
nyje apie baimę, čia teprimin
siu, kad tos liaukos, esančios 
ant inkstų, susideda iš luobos 
ar kortekso ir branduolio ar 
medullos. Luoba yra vyriškoji 
liaukų dalis, o branduolys — 
moteriškoji, šie terminai šiuo 
atveju reiškia, kad luoba teikia 
organizmui kovos dvasią, o 
branduolys — drovumą, pa

su prare- 
ir drąsa 

užmokėti rerdaug aukštą ir bnim°. Jei žmones išgąsdinti, 
ą. los karnos anonsai jau tai vieni bėra, o kiti at igręžia

jų kova tebuvo pagrįsta tik 
biologišku veržimusi savo as
menybę pasaulio fone stambes
niais brūkšniais nuškicuoii. De-( 
ja. musų gražioji lytis nenori. klusnumą. Tad visos 
suprasti, kad už ta norą ji ga- nal’nes liaukos teikia i

Cigarette 
Lighter 
95c & ud

Stone 
Sėt Rings 
$1.95 & up

JŪSŲ KREDITAS 
YRA GERAS 

PAS MUS
-

H. BEGEMANS
DVI PATIKIMOS KRAUTUVES

4184 ARCHER AVĖ. 3142 W. 63rd St

ko-

ne-
už-

sų lieka belytis, ir “prisitaiky
mo trukumas” tokį tikriausiai 
neaplenks, švelnesniais atve
jais, ir daug dažniau, padidėju
si luoba moteriai nepakeičia 
lyties, bet iš budo ir išvaizdos 
ją padaro t kru vyriškiu. To
kios moterys tikrai jau niekam 
negali skųstis dėl nerandamo 
pasisekimo.

Moralė iš to perdaug aiški.

Bet ne mano pareiga ją Čia dės
tyti. Vis dėlto toms panelėms, 
kurios bijo rasti tai, ko neieš
ko, neiškenčiu nepalikęs patari- 
nd): saugokitės visko, kas ska
tina suprarenalinių liaukų luo
bos didėjimą, jei kiek brangi
nate savo moteriškumą! Natū
rali moters aplinka yra ne ta, 
kur kovos instinktą ugdo.

Biogenas

Paskerdė 7,000,000 
Galvijų Per Mėnesi

Chicagos ir kitų Amerikos 
dalių skerdyklos per gegužės 
mėneM paskerdė 6,983,245 kar- 
Yių, jaučių, kiaulių ir avių, ir 
parūpino Amerikos stalams 1,- 
319,000,600 svarų įvairios mė
sos.

7-ti Metai Skersai Vartų 
Nepamirškit Užeiti Pas: 

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

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

ir už tai užmoka, kartais dar 
prideda ir magaryčių. Ir tas 
pasielgimas visiškai priklauso 
nuo to, koks santykis yra tarp 
tos Laukos luobos ir branduo
lio: jei luoba didesnė — toji 
būtybė kovo.., jei luoba — ji 
stengsis iš pavojaus pasprukti. 
Kiškis visada bėga, meška 
voja.

Žmonėse toji taisyklė irgi 
sudaro išimčių. Kiekvienas
klupias pavojaus vyriškis (tik
rasis vyriškis) kovoja, kiek
viena moteriškė — spiegia ir 
bėga. Bet pastebėtina, kad luo
bos ir branduolio santykis iš 
tiesų nėra pastovus, kad jų dy
dį labai veikia aplinkybės. Va
dinasi, jei vyras gyvena užda
rą, saugų gyvenimą, jei kovos 
instinktu jis nesinaudoja, 
suprarenalinės liaukos 
nedirba ir atrofuojasi; 
duolys tada pasidaro 
Panašiai jaunuolis su 
karnai išsivysčiusia 
vadinasi, baikštus — 
tokiose sąlygose, kur 
voti, sakysime, dėl
motinos ar sesers būvio, verčia 
luobą intensyviau funkcionuo
ti, ją išplečia ir ilgainiui pasi
daro ir vyriškesnis ir energin
gesnis. O jei jis į susidariu
sias sąlygas nereaguoja kova, 
jei jo luoba nepadidėja, atsi
tinka tai, kas vad* narna “prisi
taikymo trukumu”, kuris jau

jo 
luoba 
bran- 

viršesn’s.
nepakan
ki oba —

luri be
mylimos

šiais emigracijos laikais. To
kiais atvejais vyrai dažnai 
kraustosi iš proto (medicina 
toki atvejį enfemistiškai vadi
na “dementia praecox” — ank
styvasis pamišimas), žudosi ar 
žudo kitus 
Švelnesniais 
nusikaltėliai 
juos vadina

iš desperacijos, 
atvejais tokie ne
skursta, o kiti 

vargšais.
Dabar pagal ta principą pa

žvelkime, kaip turi atrodyti 
modęrnics’os moters būdas. 
Šiandien ji dažnai pasidaro 
ekonomiškai ( nepriklausoma, 
kasd'en susidurdama su gyve
nimo reikalais," kovoja dėl ge
resnio būvio. Iš jaunystes pir
mųjų dienų ji pratinama ir net 
skatinama sportuoti, žaisti 
azartiškus žaidimus, kurie vi
si jai vysto kovos raumenis. 
Visa tai, nori ar nenori, turi 
didinti suprarenalinių liaukų 
luobą; nuo pirmųjų mokyklo; 
dienų iki visiško moters su
brendimo ir net peržydėjimo. 
Per visą tą karjerą mes jau 
esame pratę matyti moterų 
energingu balsu, griežtais jude
siais, kietai sudžiūvusiais rau
menimis, įžūlia akių ir veido 
išraiška. Tokių tipų apstas vi
sur didėja, nes pats gyven’mas 
tokį tipą daugintis skatina.

Kai tokia moteris subręsta ir 
pagaliau nutaria pradėti savo 
šeiminį gyvenimą, jos padidė
jusi luoba jai sudaro labai sun
kią išspręsti problemą. Josios 
luoba ją valdys, ir jinai niekad 
nesutiks ramiai, tyliai, net 
klusniai pasišvęsti šeimos rū
pesčiams. Jei prasidėjusioje ko
voje jos vyras nepaklius po 
“kuntapliu”, šeimos gyvenimas 
turės iširti ar, kitaip, pasi
reikš nelaimingasis “prisitaiky
mo trukumas”. Moterims jis, 
tiesa, nėra toks pavojingas kaip 
vyrams, bet isterija ir įvairios 
pramanytos ligos nėra reta to
kio būvio pasekmė. Pagimdy
mas vaiko žymiai silpnina luo
bos galią, bet pastaraisiais me
tais pastebėta, kad ir jis vis 
mažiau padeda. Tad musų mo
terys, daugelis jų savo gyveni
mu, matyt, ima perdaug nusi
dėti gamtai.

Dar vieną nemalonią (o gal 
kai kam ir malonią) pasekmę 
supradenalinės luobos augini
mas turi tą, kad, didindamas 
vyriškuosius elementus, jis daž
nai į hermafroditizmą krypte
lėjusias moteris paverčia vy
rais. Toks įvykis gal negalima 
butų laikyti nelaime, bet tikro
ji nelaimė iš tiesų prasideda t k 
po to įvykio, nes naujai sukur
tas vyras aktyvia prasme.iš tie-

Kas tai NAUJO
tapo pridėta! Visi Old Golds pas Jūsų 

krautuvininką dabar yra 
NAUJI Old Golds. Tas

Išbandyk šiandienį Old Gold 
— su pridėtu rinktiniu im
portuotu tabaku —- tai nau
jas skonio smagumas, naujas 
džiaugsmas iš rūkymo! Tai 
tikras apvainikavimas Šios 
firmos turinčios ilgiausių 
tabakų patyrimą! Paragauk 
koks skirtumas! Gauk naujų 
Old Golds šiandien!

*NAUJA.. . tai praizinis iš 
Rytinio Viduržemio tabakas, kurio 
delikatni, puikūs lapai daro 
garsiąją Old Gold's sudėtį net dar 

malonesnę. Stambūs jo daugiai 
dabar bręstanti Amerikiniuose 
mūsų sandeliuose užtikrina jum 
šiuos puikesnius Old Golds visai 
eilei metų.

_P°t [pažįstamas 
pakelis.

■Uii.

Seniasl Amerikos Tabako prekėial 
— Įsikūrę 1760

Taip! Bandymai su 10 Kitų Alą Įrodo, kad 
Tavern Pale Išlaiko 67% Geresnę “Galvą” 

Penkias Minutes Po Įpilimo
ŠTAI ĮRODYMAS! Vienokioj aplinkumoj 
Tavern Pale buvo išbandytas prieš 10 ge
rai garsinamų alų. Tūlas skaičius stikli
nių kiekvieno laikyta tą patį laiką ,po 
įpilimo. Po to kiekviena patikrinta. Tavern 
Pale parodė 67% didesnę “galvą”, negu 
vidutiniai parodę visi kiti bandyti alus. 
Bandymas darytas griežtoj priežiūroj Alt- 
schuler, Melvoin ir Glasser, Certifikuotų 
Viešųjų Akauntantų, Chicago, Illinois.

TAIGI ATMINKIT reikalauti Tavern Pale 
. . . t. y. alaus dėl GEROS GALVOS, kiek
vieną kartą. O tos GEROS GALVOS pa
slaptis tokia, kad Tavern Pale yra padary
tas iš geriausių medžiagų.
DYLERIAI... Susižinokite su jūsų išimti
nai Tavern Pale distributoriu tuojau per telefoną.
THE ATLANTIC BREWING COMPANY 
1549 W. Fulierton Avė. • Chicago, Illinois 

LINcoln 8010.

Nepriklausomybė 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansiniai apsirūpinęs. Statyki
te, remontuokite ir įsigykite na
mus pagal musų ilgamečio iš
mokėjimo planus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $5,000 mokame 3%%.
KEISTUTO SAV1NGS 

and LOAN ASSOCIATION 
JOS. M. MOZERIS, Sec.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

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

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

apdraustas.1---- '

PASKOLAS'
nuo 5 iki 20 metų.

MUTUAL FEŪERAL S A VINSS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
Mokame 3V2% Dividendų 

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

TvmsS $1,000,000.00

Modern Roofing Co.
1821 SO. LAVVNDALE AVĖ.

J. and C. Sarockas, sav.
Visas darbas garantuotas. Tu
rime visokių rūšių stogų. Pa
šaukit mus šiandien dėl ne
mokamo apkainavimo.
TcL CRAwford 0619

—Pilnai Apdrausti—

MADOS

No. 4651—Vasarinė suknelė. Su
kirptos mieros 14, 16, 18 ir 20;
taipgi 32, 34, 36, 38, 40 ir 42.

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 St, Chicago, DL



NAUJIENOS, Chleago, III.

NAUJIENOS
Th« Lithuanian DaiLy’ Ne*i

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

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

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

3c per copy.
Entered as Second Class Matter 

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

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau-1 
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St., 
Chicago, III. Telefonas Canal 8500.

Avys veda po 5 ėriukus: garbė Stalinui
Daugelis manė, kad tai yra tiktai anekdotas, pajuo

kiantis vergišką diktatoriaus garbinimą, kai spaudoje 
pasirodė žinia, kad vieno Rusijos kaįmo sovietas pasiun
tė padėkos telegramą “tėvui Stalinui”, kuomet apsiver
šiavo kelios karvės tame kaime. Bet, matyt, tai buvo tik
ra tiesa.

Dabar pasirodė kita panaši žinia, būdinga sovietijos 
dvasiai.

Komunistų spauda Amerikoje šiomis dienomis per
spausdino iš sovietų šaltinių pranešimą apie stebuklingą 
avių vaisingumą Sovietų Sąjungoje. Girdi, pasidėkojant 
tarybiniems mokslininkams sovietiškos avys pradėjo ves
ti ne po vieną ėriuką, bet po tris, keturis ir penkis. Na, 
o tarybiniems mokslininkams kelią rodo ne kas kitas, tik 
“genialusis Stalinas”.

Be to, tasai sovietiškas stebuklas su avimis pasireiš
kė pirmiausia to sovietų rojaus dalyje, kuri nešioja Sta
lino vardą, būtent, Stalinsko srityje.

Čia paduodame tą pranešimą žodis žodin iš čikagiš- 
kio penktakojų organo:

“Tarybiniam akademikui M. M. Zavadovskiui po 
ilgų metų mokslinių tyrinėjimų ir bandymų pavyko 
surasti tam tikrą eleksyrą, pagamintą iš kumelingų 
kumelių kraujo, kuriuo įskiepytos avys veda po dau
giau ėriukų. Pernai rudenį tuo eleksyru Tarybų Są
jungoje buvo įskiepyta 200,000 karakulinių avių ir 
apie 50,000 kitų veislių avių. įskiepytosios avys ėmė 
vesti po tris, po keturis ir po penkis ėriukus. Pir
mas ėriukų penketukas gimė Stalinsko srityje Ro
žės Luksemburg vardo tarybiniame avininkystės 
ūkyje,..”
Stalino saulė, .kaip matome, daro “cūdus” tarp avių 

— ir avigalvių.

Lašas juroje
Prezidentas Rooseveltas davė raportą J. V. kongre

sui, kad nuo to laiko, kai buvo priimtas H. R. 1776 įsta
tymas, ligi dabar Amerika pasiuntė Britanijai ir kitoms 
kariaujančioms demokratijų pusėje šalims karo medžia
gų už $75,000,000, Tai yra labai mažai; galima sakyt, tik
tai lašas jūroje,

Nuo priėmimo įstatymo, kuris autorizavo Amerikos 
valdžią “paskolinti” arba “išnuomoti” britams ir jų tal
kininkams karo pabūklų už 7 bilionus dolerių, praėjo iki 
dabar 74 dienos, t. y. pustrečio mėnesio. Amerikos pa
galba, vadinasi, per tą laiką siekė tiktai apie milioną do
lerių dienai. Per mėnesį — apie 30 milionų dolerių, ši
tuo tempu (spartumu) teikiama pagalba pasiektų per 
metus laiko viso tik apie 365 milionų dolerių vertę. O tud 
tarpu Vokietija išleidžia karo reikalams kelis kartus dau
giau, negu ęita suma, per vieną mėnesį.

Prezidentas sako, kad dabar ginklų parūpinimas ir 
pristatymas Anglijai eisiąs daug sparčiau. Tuo galima 
tikėti, nes Amerikos apsigynimo pramonė jau pradeda 
“įsisiūbuoti”. Tačiau kaip greitai tas spartumo padidėji
mas pasidarys tikrai žymus? Šioje valandoje laikas be 
galo daug reiškia. Tūkstantis naujų lėktuvų, pristątytų 
britams šį mėnesį, gali turėti daugiau svarbos, negu 10,- 
000 už metų laiko.

Aišku, kad anglai prakišo naciams Graikiją ir Kre
tos salą tik dėl lėktuvų trūkumo. Dėl to paties trūkumo 
gręsia pavojus Syrij^i, Egyptui ir Suezui.

Reikia tiktai stebėtis, kad anglai ligi šiol visgi suge
bėjo ne tiktai apginti savo salas, bet ir grumtis su prie
šais visoje eilėje frontų, gaudami tokią menką paramą 
iš Amerikos.

Sėdėjimo streikai
f 4 . J—---------
Vienas atstovas Jungtinių Valstybių kongrese pa

siūlė įstatymo sumanymą, kuriuo yra draudžiami vadi
namieji “sėdėjimo streikai”. Dauguma žmonių dar, tur 
būt, atsimena, kaip tos rūšies streikai buvo pasidarę A- 
merikoje labai populiarus.

Šiandien atrodo, kad tai buvo tolimoje praeityje, o 
iš tiesų nuo to laiko tepraėjo dar tik ketvertas metų. 
Sėdėjimo streikai buvo praplitę daugiausia Michigan yąl-

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu:

Metams ............................... $8.00
Pusei metų ............................. 4.00
Trims mėnesiams ..................  2.00
Dviem mėnesiams ............_ 1.50
Vienam mėnesiui ...................... 75

Chicagoj per išsiuntinėto jus:
Viena kopija ........................ 3c
Savaitei ............................... 18c
Mėnesiui ......   75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj,
Metams ............................. . $6.00
Pusei metų ....................... 3.25
Trims mėnesiams .............. 1.75
Dviem mėnesiams ............. 1.25
Vienam mėnesiui ...................... 75

Užsieniuose:
Metams ............................... $8.00
Pusei metų ..........   4.00
Trims mėnesiams ................. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 
rderiu kartu su užsakymu.

stijoje, automobilių pramonėje, kupihet tos valstijos gu
bernatorius buvo Murphy, dabartinis Aukščiausiojo Teis
mo teisėjas. Tik dėka to, kad gubernatorius Murphy ne
norėjo vartoti jėgos prieš darbininkus, tie streikai neiš
šaukė rimtų susikirtimų tarp streikininkų ir kariuome
nės.

Bet tie streikai jau išėjo iš mados ir vargiai bepa- 
sikartos. Kam tad apie juos dabar kalbėti kongrese?

CINIŠKAS PASITYČIOJI
MAS Iš TIESOS

Anglijos rašytojas George 
Bernard Shaw yra seniai žino
mas, kaipo diktatorių garbinto
jas. Jisai pirmiaus dažnai va
žinėdavo į fašistišką Italiją pru- 
lęisti atostogas ir paskui, pagrį
žęs namo, girdavo spaudoje 
Mussolinio diktatūrą. Anąmet 
jisai keliavo ir į Maskvą (kar
tu su lordais Astoriais ir kitais 
“Clivedeno klikos” atstovais) 
pasigerėti Stalino “socializmu”.

Dabar jisai [parašė Nears to 
laikraščiams ilgą propagandos 
straipsnį po antrašte “Stalių 
Underrated by Britain and Am
erica” (Britanija ir Amerika 
nedakainuoja Stalino). Straips
nis buvo įdėtas Ghicagos “Her- 
ald-American” sekmadienio nu
meryje, birželio 8 d. Nors 
Hearstas veda baisų “karą” su 
bolševizmu, bet šitą pro-bolše- 
vikišką Shaw rašinį tasai laik
raštis įdėjo be jokios pastabos.

Bjauresnio faktų iškreipimo 
mums neteko matyti net ir ak
lų Maskvos davatkų leidiniuo
se. Štai, pa v. ką Bernard Shaw 
pasakoja apie Pabaltijo valsty
bių prijungimą prie bolševikų 
imperijos:

“Ko Stalinas nesibijojo tai 
— leisti įvykti visuotiniems 
rinkimams kiekvienoje iš ke
turių naujų Pabaltijo respu
blikų, suteikiant rinkimų tei
sę suaugusiems, s)aplų balsa
vimą ir visokią demokratinės 
tvarkos apsaugą. Rezultatas 
buvo tas, kad už atmainą (t. 
y. Pabaltijo valstybių pri
jungimą prie SSSR. — “N.” 
Red.) pasisakė didesnė dau
guma, negu Roosevclto prie
vartos referendumas- apie ka
rą šiais metais.”
Kokį “referendumą” karo 

klausiniu yra daręs Roosevel
tas, mes nežinome. Gal būt, 
Bernard Shaw vadina “prievar
tos referendumu” (compulsory 
referendum) pereitojo rudens 
prezidento rinkimus, kuriuose 
Franklin D. Roosevclt buvo iš
rinktas trečiam terminui. Bet 
Amerikos rinkimuose žmonės 
nėra verčiami dalyvauti; kas 
nori, balsuoja, kas nenori, ne
balsuoja.

Mums taip pat nėra žinoma, 
kokias “keturias” Pabaltijo res
publikas tasai Anglijos laikraš
tinis klaunas turi galvoje. Sta
linas kol kas yra pagrobęs tik
tai tris Pabaltijo valstybes — 
Lietuvą, Latviją ir Estiją. Ket
virtą valstybę.— Suomiją—-so
vietų “voždius” irgi bandė “iš
vaduoti”, bet ji pasipriešino; ir 
po trijų su puse mėnesių kru
vino karo, kuriame Stalinas ne
teko 220,000 raudonarmiečių, 
Maskvai pavyko tiktai atplėšti 
sklypą Suomijos teritorijos. 
Suomija vis dėlto dar ir šian
dien yra nepriklausoma respu
blika.

Bet šitie netikslumai straips
nyje yra tiktai menkniekis. Tik
rai biaurus dalykas yra Bernar
do Shaw pasaka, kad Pabaltijo 
kraštų gyventojai visuotiniu, 
slaptu ir demokratiniu balsavi
mu pareiškė savo “pritarimą” 
prijungimui prie Rusijos. Tokio 
balsavimo tenai nebuvo.

Kaip tik priešingai. Pirma 
negu Lietuvoje ir kitose bolše
vikų okupuotose šalyse buvo 
padaryti “rinkimai”, okupantai 
panaikino vieną po kitos visas 
demokratines piliečių teises ir 

laisves: paėmė į valdžios ran
kas visą spaudą; uždarė visas 
Organizacijai, išimant tiktai ko
munistų partiją ir jos “pagal
bines” draugijas; uždraudė su
sirinkimus ir eisenas, išimant 
valdžios ir valdančios partijos 
šaukiamus mitingus. Tūkstan
čiai žmonių buvo suareštuoti.

Kuomet okupantai šitas “de
mokratiškas” reformas prave
dė, tai buvo paskelbti rinkiniai 
į “liaudies seimą”. Nominuoti 
kandidatus galėjo tiktai komu
nistai, ir nominuota buvo tiktai 
tiek kandidatų, kiek reikėjo iš
rinkti atstovų, taip kad balsuo
tojams nepaliko jokio pasirin
kimo. Ir prie to dar balsuoto
jams buvo uždrausta daryti bet 
kokius pažymėjimus balotuose. 
Prie balsų tikrinimo ir skaity
mo nebuvo prileista nė vienas 
visuomenės atstovas. Viską 
“suskaitė” ir rezultatus paskel
bė valdžios komisarai.

Tai tokie buvo pirmieji bol
ševikiški “rinkiniai” Lietuvoje. 
O per antruosius “rinkimus”, 
šių metų sausio menesį (į aukš
čiausią sovietą Maskvoje), bal
savimo teisė buvo suteikta ir 
atsiųstiems iš Rusijos raudon
armiečiams, žvalgybininkams ir 
komisarams. Už okupantų nu
rodytus kandidatus agituoti bu
vo verčiami universiteto stu
dentai ir mokyklų vaikai. Prieš 
žmones buvo vartojamas bjau
riausias teroras.

Šitą biaurią rinkimų komedi
ją vadinti laisvu žmonių valios 
pareiškimų gali tiktai tas, ku
ris neturi gėdos. George Bern
ard Shaw yra pagarsėjęs savo 
cinizmu. Bet kodėl Hearto laik
raščiai, kurie visą laiką dekla
muoja affie “amerikonizmą”, 
duoda vietos tokiai bolševikiš
kai propagandai, tai sunku su
prasti. Gal būt, iš neapykantos 
prieš prezidentą Rooseveltą, ku
ris pasmerkė bolševikų smurtą 
Pabaltijo kraštuose?

SEKA PARTIJOS LINIJĄ
l

Neklydo tie žmonės, kurie sa
kė, kad vadinamas Amerikos 
Rašytojų Suvažiavimas, šiomis 
dienomis susirinkęs Ncw Yof- 
ke, yra Maskvos penktakojų pa
daras. Suvažiavimo priimta re
zoliucija yra pagaminta griež
tai pagal “partijos liniją”.

■ Rezoliucijoje kalbama apie 
karą:

“Mes matome, jogei dabar
tinis karas yra žvėriška ir 
begėdiška kova dėl imperijos 
persidalinimo — dėl pelnų, 
žemių ir rinkų. Mes smerkia
me bandymą įtempt mus į 
karą, kaipo pasityčiojimą iš 
Amerikos žmonių ir kaipo 
atliekamą prieš juos išdavys
tę.

“Mes matome aiškų vieno
dumą tikslų ir veikimo būdų 
tarp Anglijos-Amerikos karo 
meisterių ir vokiškų jų prie
šininkų.”
Reiškia, tarp Hitlerio, užpuo- 

lusio ir pavergusio daugiau 
kaip dešimtį taptų, kurioms ji
sai buvo garantavęs neliečiamy
bę, ir tarp demokratijų, kurios 
kovoja dėl pavergtų tautų išlai
svinimo, — jokio skirtumo nė
ra. Ar reikia didesnės žioplys
tės?

Toje rezoliucijoje, toliau, pa
smerkiama komunistų pakaliko 
Bridges’o “persekiojimas”. Pas
kui reikalaujama “grąžinti pi
lietines teises Amerikčs žmo-
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rp«i . . NAUJ1ENU-AUME Telephou-
lik minutei praslinkus po įleidimo vandenin naujojo 35,000 tonų karo laivo 

South Dakota (kairėj), Camdcn, N. J. statybos jarduose, darbininkai pradėjo 
statyti 10,000 tonų kreiserį Santa Fe.

St. Miščikas-žiemys.

Stalinas Užsimovė Cilinderį
(Tęsinys)

Tokios mintys lakioja pas 
šventos Rusijos ir dar šventes
nio bei baisesnio Kremliaus, 
gyventojų galvas.

II.
Bet ar tik grynai egoistinis 

noras padiktavo Stalinui mau
tis ministerio cilinderį ant gal
vos ?

Taip!
Nors tai tuo pat paaiškina 

kokioje atmosferoje ir kokius 
laikus Rusija šiandien gyvena.

Tai parodo, jog reikia sku
bėti seniems su didesniais titu
lais baigti savo dienas, nes ga
las netoli...

Kai kas pradeda kalbėti, jog 
mes lietuviai pergyvename da
bar tuos pat laikus, kokius per
gyveno Rusijos emigrantai po 
bolševikų revoliucijos, kuomet 
pasklido po visą pasaulį. Lau
kiate, girdi, kaip anie, kasdien 
revoliucijos, kasdien pranašau
jate jų pražūtį, bet jie kaip bu
vo, taip ir pasiliko, ir, girdi, 
kaip anų viltys sugriuvo, su
grius ir jūsų, pavergtos lietu- 
vos vaikai.

Su šia mintimi nesinori su
tikti ir negalima sutikti, nes ji 
melaginga. Melaginga tuo, kad 
Rusijos buvusieji baltgvardie- 
čiai, tikrieji baltgvardiečiai arba 
kitaip sakant, nedalomos Rusi
jos ir despotizmo šalininkai sa
vo laikų susilaukė ir šiandien 
visa monarchistinė spauda už
sienyje, perėjo Stalino pusėn ir 
ne menkiau garbina dabartinę 
Rusiją, kad ir su menkais re
zervais, kaip pirmiau carinę.

Nesantaikos obuoliu tarp da
bartinių Rusijos valdovų ir bu
vusių caro režimo šalininkų yra 
tik tas, kad jie nori sėdėti val
dovų pusėje, prie lovio, dau
giau nieko, kitais žodžiais ta
riant, asmeniška nesantaika, 
bet ne politinė.

Taigi, monarchistai, seni biu- 

nėms” (bet ne Rusijos!). Paga
liau, išreiškiama užuojauta “tai
kos ir demokratijos veikėjui” 
Browderiui, šiais žodžiais:

“Tokie veikėjai dėl taikos 
ir demokratijos, kaip Earl 
Browder, dabar yra saugiai 
užrakinti federaliniame kalė
jime, panaudojant prieš juos 
pasportinį techniškumą.” 
žodžiu, “partijos linija” yra 

išlaikyta nuo pradžios ligi ga
lo. Įdomu bus įsidėmėti kai ku
riuos to suvažiavimo lyderių 
vardus: Dashiell Hammett, 
Theodor Dreiser, J. Hovvard 
Lawsoii, Donald Ogden Stevvart, 
Erskin Caldwell, Richard 
Wright, George Sekles ir kt. 
Jie veikia visokiuose penktako
jų “frontuose”.

rokratai, susilaukė savo laikų, 
jų pranašystės, jog Rusijoje 
komunizmo nebuvo ir nebus iš
sipildė.

Bet tuo remtis apie galimus 
pasikeitimus Rusijoj butų gal 
ir ne visai rimta, bet pakanka 
pažvelgti į jos vidų ir dalykas 
pasitvirtina.

Kadangi pasaulyje siaučia ka
ras, apie karą tenka ir kalbėti. 
Rusija, kuri labai daug kalba 
apie taiką, apie imperialistinį 
karą, pati tam karui ruošiasi 
nepaprastu stropumu ir šis ruo
šimasis nėra visai vien gyny- 
mosi pobūdžio, bet kartu ir 
puolimo.

Rusijos valdovai puikiai žino, 
kad karo neišvengs, o jei jie 
šiandien jame dar neatsidurė, 
tai vien todėl, kad jie nebuvo 
jam pasiruošę ir antra, kad ži
no, jog tam karui nepalankiai 
nusiteikus Rusijai, jos vidaus 
suirutė neišvengiama ir todėl 
reikia atidėti šį pavojų kaip ga
lint ilgesniam laikui.

Karas tęsiasi jau du metai, 
kol kas tos jėgos turi lygsvarą, 
bet paskutiniai įvykiai, ypač 
Artimuose Rytuose, verčia apsi
spręsti Turkams, kas tuo pat 
reiškia ir Rusijai, kuriai Turki
ja yra paskutinis grandies žie
das, kurio netekus ji bus “a- 
šies” apsupta taip puikiai, jog 
jokia pajėga jos nuo pražūties 
negalės išgelbėti.

Maža to, iki šiol karas nors 
buvo palankus vokiečiams, vis
gi neįstengė palaužti anglų jė
gas, bet Š. Amerikai įžengus į 
karą, lygsvara iki šiol buvus, 
pranyksta, pranyksta ne “ašies” 
naudai, jau ne tik Amerikos 
pajėgumu, bet svarbiausia ir 
pasakyčiau iš svarbių svarbiau
sia, dėl savo be galo realios po
litikos, tokios realios, kokią ve
dė ir tebeveda “ašis”, nors ir 
ne tokiais brutaliais metodais 
amerikiečiai ją panaudos atei
tyje.

Amerikiečiai labai puikiai, 
tiesiog vokišku metodu, palaip
sniui, neskubėdami, bet labai 
apgalvotai, žengė ir baigia ženg
ti, tuo pat ruošdami ir viešąją 
opiniją, įsikišti į karą.

Maža to, amerikiečiai per
daug realus, per maža jų diplo
matų kraujuje yra angliško, 
lordiško aristokratizmo, seno
viškų tradicijų, kurios šiandien 
atgyveno ir kurios daug paken
kė šiame kare Anglijai.

Iki šiol anglai pralaimėjo vi
sur savo diplomatijoje, nes ne
buvo realus žmonės, pirmas re
alus, nors ir šiek tiek brutalus 
žingsnis, tai griežtas nusistaty
mas Irake, kur ją vėl norėjo žo
džiais apeiti, tuščiais žodžiais, 
kuomet reikalingi veiksmai.

Ir Rusija žino, labai puikiai 
žino, kad amerikiečiams įsivė- 

lūs į karą, teks jiems patiems 
apsispręsti ir kiekvienas žings
nis klaidingai nužengtas gali 
brangiai kainuoti.

Maža to, neįsikišus amerikie
čiams, Rusija, kaip artimiausia 
prie karo lauko, ir būdama 
bent pasyve, galėjo vaidinti 
tarp abejų kariaujančių valsty
bių tuo gabalėliu švino, kuris 
galėtų nuspręsti karo eigą ir jo 
galą.

Vokiečiai flirtavo ir darė 
nuolaidas Rusijai, nes ji jiems 
reikalinga, reikalinga kaip pro
duktų, ginklų ir svarbiausia, ža
liavos pristatytoja, gi anglai su 
ja flirtavo, kad ji per daug ne
duotų, kad nepersimestų galuti
nai vokiečių pusėn.

Visi šie motyvai pranyksta 
amerikiečiams galutinai pasisa
kius už Anglijos laimėjimą, kas 
tolygu karo paskelbimui.

Amerikiečiai iš karto su- 
griauja lygsvarą ir iš jos išmu
ša Rusiją, nes anglams jau ne
bus ko flirtuoti su Rusija, nes 
jos įstojimas į karą nebaisus, 
gi vokiečiai atsidūrę nepatogio
je padėtyje, gali daugiau pri
klausyti nuo Rusijos ir kas ži
no kiek vokiečių nuolaidumas 
Rusijai gali toli eiti.

Amerikiečių aiškus pasisaky
mas išmušė Rusiją iš tos pato
gios situacijos, kurioje ji iki 
šiol buvo.

Šiandien Rusija nebegalės 
žaisti priešingų interesų dėka, 
bet bus palikta savam likimui 
ir turės pati rūpintis vien savi
mi iš niekur jokios pagalbos 
nelaukdama.

Rusijos nepaprastas ginklavl- 
masis lyg ir sako, kad jie laukė 
šio momento, bet galime užtik
rinti, kad jie nelaukė taip grei
tai, jie tikėjosi, kad galės dau
giau pasinaudoti iš šio karo, bet 
išėjo kitoniškai ir todėl Stalinas 
nori virsti viešu kelrodžiu, nors 
ir į pražūtį, nes žino, kad Ru
sija greitu laiku suvaidins ro
lę, kuri bus jai sprendžiama.

Iki šiol buvo žaidžiama, bu
vo galima ir vienam ir kitam 
primesti laimėjimą, bet visgi 
kiekvienas pripažino, o tuo la
biau istorija pripažins, kad tiek 
Lit vi novas, tiek Molotovas galė
jo laviruoti, nes buvo patogi 
padėtis, bet šiandien viskas pri
klauso ne nuo padėties, gerų 
aplinkybių, bet pačių valdovų 
sugebėjimo vesti.

Kadangi iki šiol vedė viską 
Stalinas, bent visi grickai už 
pasisekimus ar nepasisekimus 
teko jam, kodėl jam nepasisa- 
viuti viešai garbę, jei pasisektų 
valstybės laivą išvežti tinka
mai? Kodėl jam, kaip Mussoli- 
niui, nepasigirti imperijos su
kūrimu, nors už penkių metų 
iš jos nieko neliks? Nieko ne
liks, bet visvien kaltė teks Mus- 
soliniui, kaip Rusijoje Stalinui, 
tad kodėl nepastatyti “va ha ne” 
yiską ir lošti paskutinį koziri?

(Bus daugiau)
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KAIP GYVENO NEANDERTALIO ŽMOGUS Tornado Sugadino Įsteigtuves

(Tęsinys)
Pačiais seniausiais laikais 

žmogaus jau tikėta, kad, pav., 
pilvo skaudėjimas, galvos už- 
inas, Įvairios kitos jo kūnų 
kankinančios ligos sukeliamos 
velnių ar piktų dvasių, glūdin
čių jo \iduje. Tokiais atvejais 
geriausias būdas pasveikti, jų 
manymu, yra išvaryti tas nedo
rąsias dvasias iš organizmo. 
Suskaudus galvai, imtasi jų gy
dyti, pramušant kaukolėje sky
lutę, pro kurių nclab’eji vel
niūkščiai galėtų išsprukti. Š - 
toks gydymo būdas buvo prak
tikuojamas ne tik žillau ioj? 
senovėje, iš kurios yra likę 
kauko'ių iš d’džiojo ledniečio, 
su keletą tokių * operacijos žy
mių, bet dar ir dabar panašiai 
gydomasi Peru aukštumoje ir 
kai kuriose Šiaurės Afrikos vie
tose.

Neandcrtalio rases išnykimų 
galima išaiškinti panašiai kaip 
ir minėtos Amerikos arklių 
veislės žuvimų. Spėjimas, kad 
graužikai ir blusos nušlavė ne
andertaliečius nuo žemės veido, 
atrodo gana patikimas, trum
pai susipažinus su kai kurio
mis vėlesnėmis epidemijomis, 
ypatingai su minėtu kirkšninių 
liaukų uždegimu, siautusiu ke
turioliktame šimtmetyje.

1317 metais Į Mcssinų, S cili- 
joje, atplaukė iš Kinijos laivas 
su Įvairiomis Rytų prekėmis. 
Be atgabentų brangių prekių, 
laivas atsivežė milžiniškų skai
čių užsikrėtusių žiurkių, lipte 
aplipusių blusomis. Žiurkėms

išdvėsus, blusos, netekusios 
maisto, užpuolė jurininkus ir 
savo įkandimais užkrėtė juos 
bakterijomis, gautomis iš žiur
kių. Užkrėsti jurininkai ir blu
sos išplatino ligų po visų Euro- 
pų. Per trejus metus trisdešimt 
milijonų žmonių tapo šios bai
sios epidemijos aukomis. Kini
joje ir kitose pasaulio šalyse 
tuo metu žuvo apie 50 milijo
nų žmonių. Galima įsivaizduo
ti, kokiu greitumu plito žemė
je maras. Žemyne ir jurose 
viešpatavo mirtis. Laivai su iš- 
mirusiomis įgulomis kaip 
šmėklos slankiojo Viduržemio, 
Juodojoje ir šiaurės juroje. 
Mirtis, ištvirkavimas ir religi
nis fanatizmas buvo pavertęs 
tų laikų Europą į tikrą beprot
namį.

ši nelaboji blusa, vardu 
“Ksenopsylla cheops”, arba iš
vertus “blusa iš Egipto’’ yra la
bai senos kilmės ir dar šian
dien tebeegzistuoja, žiurkes yra 
geriausia jų plitimo priemonė. 
Netekusios žiurkių, šios blusos 
pereina į kitų graužikų kailius. 
Šiais laikais ši blusa pastebėta 
Kalifornijos ir kitų Ramiojo 
vandenyno pakrančių voverių 
kailiuose.

Šios senosios ligos nešikės ir 
dabar tcbegrųso žmonijai. Dar 
visai neseniai, 1920 metais, 
šimtas dvidešimt tūkstančių 
žmonių Azijoj žuvo nuo “kaž
kokios Egipto blusos”.

Nors žiurkės gyvybių parade 
pasirodė anksčiau už žmogų, 
tačiau įdomu pastebėti, kad

M r. ir Mrs. Charles Frazee Jr., jaunavedžiai iš Val-
ley Center, Kansas, apžiūri savo naujų namų griuvėsius. 
Namus sugriovė tornado tuo laiku, kai jaunoji porelė 
ir 14 draugų viduj laikė įsteigtuves* Visiems pasisekė 
išvengti sužeidimb.
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geologai apie jas tyli.
Šiais laikais Norvegijoje lai

kas nuo laiko maždaug kas 
penkeri metai — dvidešimt 
metų, staiga pasirodo lemingų 
būriai ir pasileidžia bėgti per 
laukus. Jų nesulaiko jokios 
kliūtys.

Per ežerus, per upes jos per
plaukia ir atkakliai stengiasi 
pasiekti jurą, o pasiekę, sušo
ka Į vandenį ir žūva. Ši jų mig
racijos beprotybė iki šiol dar 
nėra reikiamai išaiškinta. Ma
noma, kad jos instinktyviai 
stengiasi pasiekti savo kilmės 
vietą, senai jau atspurusią po 
vandenyno bangomis.

i į

šalto klimato . mėgėjams le-

kelionių. i
Ir, veikiausia, atėjęs į Euro

pą, naujasis pasaulio valdovas, 
joje jau neberado neandertalie
čio. Jį jau buvo nugalėjus pa
prasta mažute blusa, iššokusi 
iš gauruoto žiurkės kailio.

(/GALAS)

— Clevelando aliuininijsus 
dirbtuvėse paskelbtas streikas, 
nežiūrint į tarpininkavimo ko
misijos pažadėjimų išspręsti al
gų klausimu^.'’’

— Amerikos vyriausybė nu-
J

tarė perimti karo reikalams 10 
prekybinių laivų, kurie priklau
sė Southern Pacific bendrovei.

I Turtas Virš$6,000,000.00
Apart Apsaugos, Turime 
ATSARGOS FONDĄ Virš $475,000.00

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

mingams buvo tikras rojus, kai 
Europa buvo padengta storais 
ledo sluoksniais. Tada gi ir gy
veno Neandcrtalio žmogus, su
sigūžęs savo urve, saugojan
čiam jį nuo šalių vėjų, pučian
čių nuo saulėje tviskančio ledy
no, sukausčiusio Skandinavija 
ir šiaurės Vokietijų.

LOAN ASSOClATIONofChicago 
JUSTIN MACKIEWICU. Pres.

4192 Archer Avenue
VIRginia lt4/

. ........................... .

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
POCAIIONTAS Mine Run iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta >7.80 
Perkant 5 tonus ar daugiau.

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
Sales Tax ekstra.

BLACK BAND LUMP ...... 75

ATSILANKYKIT arba pasiuskit 
Kuponą Reikalaudami Apskai
čiavimo DYKAI.
• Nereikia įmokėti.
• 36 mėnesiai išmokėti.
• Pirmas mokėjimas spalių 1.

Aš esu užinteresuotas sekamais 
dalykais, .pažymėtais X (nėra 
prievolės):

□ Apšildymu □ Stokeriu
O Plumbingu □ Sienų Tailu

Vardas ..

Adresas

Telefonas

Karšto Vandens Įrengimai.
• ŠTYMO—FURNASAI—
• ALIEJAUS PEČIAI IR
• “STOKEROLA” STOKERIS

NO GEARS—NO OIL
3 metų garantija.

PLUMBINGO ARBA APŠILDYMO REIKALU

MM Pamatykite
ffl DU “SOUTH CENTER”

SOUTH CENTER PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO., Ine.

6 W. Garfield Blvd. prie State St.r State ir 55 St.)
Telefonas ATLANTIC 4290.

Po neandertaliečių gyveni- 
man Įžengė nauja rasė — Kro- 
Manjonų žmogus, stovįs žy
miai aukštesniame išsivystymo 
laipsnyje. Pradžioje mokslinin
kų buvo manoma, kad ši kur 
kas kultūringesnė žmonių rase 
bus išstūmus iš gyvenimo ne
andertaliečius. Tačiau be galo 
staigus pastarųjų išnykimas 
neleidžia su tokia nuomone su
tikti. Kro Manjonų medžioto 
jai butų savo priešus palaips
niui išnaikinę, dalis neanderta
liečių butų galėjus persikelti Į 
netolimas saugesnes^ vietoves ir 
dar daugelį šimtmečių butų iš
likusi. Taip pat nepatikimas 
kilų mokslininkų spėjimas, kad 
neandertaliečiai priešų spau
džiami galėjo skubiai iš Euro
pos pasišalinti, nes į pietus 
nuo jų buvo Viduržemio jura, 
į vakarus — Atlanto vandeny
nas, šiaurėje plėtėsi ledyno ly
gumos, gi rytuose grūmojo Įsi
veržėliai Kro-Manjonai. Jie ne
sumišo nė su atėjusiais žmonė
mis; neandertalieč:ai ir Kro 
Manjonąi buvo tiek skirtingos 
rasės, kad jų mišinys butų is
torijai davęs visiškai naujų 
veislę.

Tad patikimiausias proble
mos išsprendimas belieka bai
susis maras, kurį galėjo užneš
ti graužikai. Pagaliau yra tvir
tų duomenų, kurie leidžia taip 
manyti. Daugelyje senovės Ne- 
andertalio gyventojų Europoje 
vietų rasta ne maža skeletų 
Obės lemingų, kilusių Obės 
upės baseine, šiaurinėje Rusi
joje. Radimas lemingų liekanų 

| taip toli nuo savo kilmės vie
tos rodo vieną iš jų periodinių

ĮVAIRIOS ŽINIOS
— W.P.A. administratorius 

Hunter pareiškė, kad 317 tar
nautojų atsisakė prisiekti, kad 
jie nėra komunistų arba nacių 
agentais.

— Washingtone CIO lyderiai 
nutarė pasinaudoti proga ir iš- 
v?’yti šia organizaciją nuo ko
munistiškų agentų. CIO neno 
ri, kad kongresas priimtų prieš 
darbininkus nukreiptų įstaty
mų.

— Britų karo vadovybė ruo
šiasi kovoms Lybi joj, nes ma
no, kad vokiečiai yra pasiruo
šę pradėti puolimą, kol kovos 
vystosi Syrijoj. k

— Bombardavimo metu vo
kiečiai Aleksandrijoj užmušė 
557 asmenis, daugiausia nieko 
dėtus gyventojus. Sužeistų skai
čius siekia iki 123.

— Šensi provincijoj komu
nistai sukilo prieš čankaišeko 
valdžią. Vyko smarkus susišau
dymas ir buvo užmušta 700 ko 
munistų-sukilėlių.

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

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

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

Remkite Lietuvišką
Žyduką,

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.—VVHOLE8ALE
4707 S. Halsted St
Tel. Poulevard 0014

U 3.1)3,I* 1'

to efyecad'.ffieneteve <
> Z
DISTILIUOTĄ IŠ DERLIAUS VIRŠŪNIŲ

KAINA 
NEPA
KELTA

Vaišės laukia jus, kai ragaujat 
OLD QUAKER Spccial Reserve!

Jus rasit skonio malonumą 
nepralenkiamą jokios kitos 
degtinės! Kadangi, “OLD 
QUAKER yra distiliuojama 
iš geriausių 
DERLIAUS

liudija

javų, skaitomų
VIRŠŪNĖMIS!”

NepriklausomasGarsusis
Javų Ekspertas. Narys, Chi- 
cago Board of Trade, 21 m.

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

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

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

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

STRAIGHT DOURBOMIHISKEY • 86 PROOF • THIS WHISKEY IS 4 TEARS 0LD • THE OLD QUAKER 00., IAVfRENCEBURG, INO.

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

T. RYPKEVIČIA
“RAŠOM VISOKIA APDRAUDĄ”

1739 SOUTH HALSTED STREET

šaukite CANAL 8500 
< J- » / ♦ s ‘ ,1 Ž 1 f

Sieniniai popierini, ma I i a v o s. 
aliejai, automobilių įrankiai, pei
liai ir namų reikmenys, taipgi 
plumblngas it elektros prietaisai

PEOPLES
Hardware & Paint Co.

1901 WEST 47fh STREET 
Tel. LAFayette 413!)

VTCTOT? BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVtNG
Perk raustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam j farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
Šaukit Tel. VICTORY 0066

• FOTOGRAFAS
(ONR'D

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis u ž 1 • i- 
riomis ir Hollyvvood 
Šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

Sopinę

Barčus
RYTINE RAD1O 

VALANDA
— iš stoties —

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

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

I vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7 00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitos įdomius 

pranešimus.

NAUJA 
MADŲ 

KNYGA

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

NAUJIENOS
1739 So .Halsted St., 
Chicago, IIL

Vardas ______ ____________

Adresas ..... .... ... ...............

Miestas ---------------- -----------

Valstija_______________
-- - - - ___________
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PERTVARKO ILLINOIS NEDARBO AP- 
DRAUDOSFONDO PAŠALPĄ 

Mokės Daugiau Nedirbantiems; Apims 
Daugiau Darbininkų

SPRINGFIELD, III. — Spe- 
cialė legislaturos komisija su 
gubernatoriaus Green’o reko
mendacija įteikė legislaturai vi
są eilę pasiūlymų pertvarkyti 
Illinois valstijos , nedarbo ap- 
draudos fondą, kuris moka pa
šalpą darbininkams, neteku
siems darbų.
Norit Apimti Virš 360,000 Darb.

Komisija rekomenduoja fon
dą praplatinti, kad į jį įeitų a- 
pie 300,000 darbininkų, kurių 
nedarbo įstatymas ik šiol nepa
dengė.

Komisija toliau siūlo pakelti 
savaitines pensijas nuo $16 iki 
$18 savaitėj ir jas mokėli per 

* 20 savaičių vieloj 16 — kaip 
dabar.

Fonde reikia taipgi pakeisti 
tvarką, kad darbininkui reiktų 
laukti pensijos tik vien j savai
tę, o ne dvi.

Pensijos Atitarnavusiems 
Armijoj.

Legislaturai siūloma taipgi į- 
vesti pensijas jauniems vyrams, 
attikusiems tarnybą, kad jie tu
rėtų iš ko pragyventi kol dar
bus susiras.

Kitos rekomendacijos siūlo 
įvairias bausmes asmenims, ku
rie bando nedarbo pensijas iš
gauti neteisingai, pildo melagin
gai aplikacijos blankas ir be 
svarbios priežasties meta dar
bus, tikėdami, kad nedarbo 
pensijas galės lengvai gauti.

Šių rekomendacijų sudaryme 
dalyvavo CIO ir AFL unijų at
stovai, darbdaviai, taipgi kelių 
pilietinių organizacijų atstovai.

“Blackoui”
Bandymai E.
St. Louise

EAST ST. LOUIS, III. — šia
me mieste, taipgi visuose apy
linkes miesteliuose, vakar buvo 
daromi “biackout" bandymai.

•Jų gyventojai buvo prašomi 
užgesinti visas šviesas nuo 9 
iki 9:05, kad nustatyti kaip 
greitai butų galima miestus 
“užtemdyti”, jeigu pasirodytų 
priešų lėktuvai.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

jf. (Bubeitiis;
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

Visi Tel. YARDS 1741-1742 
4605-07 S o. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727 
__ V _ ; KOPLYČIOS VISOSE 

Iz/llcU CHICAGOS DALYSE

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

Su POVILU ŠALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai

Referendumas 
“Sales” Taksy 
Reikalu 1942 metais

Nori Juos Panaikinti.
SPRINGFIELD, I 1. — Guber

natoriaus parašo laukia legisla
turos pr.imtą autcr.zacija pa
skelbti referendumą 1942 me
tais sales taksų reikalu.

Referendumo t kslas nustaty
ti ar piliečiai nori, kad sales 
taksai butų panaikinti maistui.

Galima spėti, kad visi tam 
pritars, ir referendumas atrodo 
beveik bereikalingas. Bet kons
titucija neleidžia vai >tjai mais
to sales taksų kitaip panaikinti.

Žada Skelbti 
Streiką Gypsum 
Co. Dirbtuvėse
Unija Lauks Iki Pirmadienio.

Kivirčas iškilo tarp U.S. Gyp
sum Company, kuri turi apie 
50 dirbtuvių Amerikoj, ir CIO 
United Mine Workers of Amer
ica.

Ginčo priežastis yra kova dėl 
pripažinimo. Unija turi suorga
nizavusi 15 dirbtuvių ir reika
lauja nacionalio pripažinimo.

Unija sutiko streiko paskel
bimą atidėti iki pirmadienio, 
kad duoti progą abiejų pusių 
atstovams taikiu budu klausi
mą išrišti.

Amerikos Lėktuvai 
Padaro Virš 400 
Mylių Į Valandą

DETROIT, Midi. “Aerosphe- 
re”, aviacijos metraštis 1941 
metams, skelbia, kad Amerikos 
karo aviacija turi keturių rųšiu 
lėktuvus — kovotojus, kurie 
padarė 400 ir daugiau mylių į 
valandą. Greičiausias Vokietijos 
karo lėktuvas, Messerschmitt 
“110”, tepadaro 365 m.p.v.

Uždraus Komunistų 
Kandidatus 
Valstijos Baliote

Neleis Platinti Propagandą
SPRINGFIELD, III. — Val

stijos atstovų butas priėmė va
dinamą Collins pasiūlymą, ku
ris uždraudžia dėti komunistų 
partijos kandidatus į baliotus 
rinkimams Illinois valstijoje-.

(Įstatymas taipgi draudžia 
samdyti valstijos tarnybai žino-
mus komunistų, nacių ir fašis
tų partijos narius ar tų parti
jų pritarėjus.

įstatymas toliau uždraudžia 
platinimą propagandos, kurios 
tikslas yra “diskredituoti šios 
šalies politinius principus ir 
idealus”.

Du Baudžia Už 
Alkoholį

LA SALLE, III. — Du vie
tos jaunuoliai, 22 m. Floyd 
Drost ir 24 m. John Dinoto, bu
vo nuteisti kalėti metus ir die
ną federaliam kalėjime už par
davinėjimą nelegalio alkoholio.

Rockfordietis
Baigė U. of I.

URBANA, III.—Jaunas Rock- 
fordo, III., lietuvis Julius S. 
Krauklis baigė Illinois Univer 
sitetą su Bachelor of Science 
laipsniu.

June 13
Penktadienis, birželio 13, jau 

Ha pat. Tiek legijonierių, tiek 
pašalinių tarpe didelis sujudi
nąs. Kalba, ginčiji-, si. Kai kū
ne sako, jog “drapiežno dzu- 
zo familijai” artinasi saulės už
ėmimas. Girdi, Vytautas nega- 
ės prieš milžiną Frank VVilzes 
atsilaikyti.

Kaip bus, taip bus, — tatai 
patirsime birželio 13 d. Dariaus- 
Girėno svetainėje, 4416 South 
Western Avė.

Neužmirškite, kad bus ir trys

Nori Legalizuoti 
“Bukins”

10,000 Gyventojų Miestuose
SPRINGFIELD, III. — Val

stijos atstovų butas priėmė, 89 
balsais prieš 46, pasiūlymą le
galizuoti arklių lažybų įstaigas 
miestuose, kurie turi 10,000 gy
ventojų ar daugiau.

Pasiūlymui dar reikia senato 
pritarimo ir gubernatoriaus 
Green parašo.

i'1—..................................... .. - n

Diena Iš Dienos ». . . . .. .

Bando Iškolektuoti 
$1,258,515.00
Sales Taksų
Traukia 1,540 Įstaigų Teisman

Valstijos prokuratūra užvedė 
bylas prieš 1,540 biznio įstaigų 
Cook apskrityje už nemokėji
mą arba nedamokėjimą valsti
jai sales taksų. Prokuratūra sa
ko, kad jie skolingi $1,258,515.

Daugiausiai valdžiai skolingi, 
sako skundas, yra Harry’s Ne\v 
York Cabaret, $10,760; Frank 
Motor Sales — $14,296, ir New- 
man Auto Mart — $11,715.

Suspendavo Du 
Policistus

Broli Begelbėdamas 
Pats Pakliuvo

%

Policija suėmė kamantinėji
mui. 35 metų Clarence Ander- 
son, 707 W. 60th Place, apie 
tariamą nešvarių laiškų rašymą 
12 kos metų mergaitei.

Suimtojo brolis, 39 metų Os- 
car Anderson šoko jį gelbėti, 
ir aiškinti, kad jis nekaltas. Po
licija tada pradėjo kamantinėti 
Oscar’ą, ir surado, kad jis laiš
kus rašė.

GIMIMAI 
CHICAGOJE

poros boksininkų. Boksuosh 
ėokie vyrai, kaip štai šiame pa
veiksle atvaizduotas.

Jei Reikia Pečiaus, 
Ar Plumbingo, 
Perskaitykite —

SKELBIMĄ-SŪ’KUPONU
South Center Plumbing and

Heating Supply Co., 6 W. Gar- 
field Blvd., N. W. kampas State 
ir 55th St.

Jau esate pastebėję, kad jau 
antras menuo, kaip telpa “Nau
jienose” kasdien šios įstaigos 
skelbimas. Dabar South Center 
Plumbing & Heating Supply Co., 
deda skelbimą su kuponu, ši 
įstaiga nori, kad jus parašy
tumėt savo vardą ir adresą ir 
pasiųstumėt jiems. Tada jie at
siųs inžinierių į jūsų namus ir 
suteiks jums visą namų apšil
dymo apskaičiavimą dykai.

žodžiu, jei jums reikia ga
rinių furnace’ų, aliejinių pečių, 
plumbingo reikmenų arba sto-
kerių, išpildykit kuponą, kuris 
telpa prie jų skelbimo ir pa
siųskite į jų ofisą. Tada pas jus 
į namus atvažiuos iš jų įstai
gos inžinierius ir suteiks jums 
visas informacijas, žinoma, dy
kai.

Iki pirmos dienos spalių, per
kant ką nors šioj įstaigoj, nie
ko nereikės įmokėti, o paskui, 
per 36 mėnesius po truputį ga
lėsite išmokėti. Tai yra labai 
geras ir praktiškas pasiūlymas. 
Ir kam yra reikalinga namams 
apšildymo reikmenų arba plum
bingo, nieko nelaukdami 'išpil- 
dykite kuponą ir pasiųskite į 
South Center Plumbing & Heat
ing Supply Co., 6 W. Garfield 
Blvd., Chicago, III,

Dar primename: jei jums rei
kia namų apšildymo reikmenų, 
plumbingo, stokerio, sienų fai
lo, tai išpildykite kuponą ir pa-
siųskite į jų ofisą.

Pasinaudokite šia gera pro 
ga ir sutaupykit sau laiką. Iš 
pildykite kuponą. (Skl.)

; — Pažįstamas.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicago j)
Joscph A. Kalinauskas, 29, 

su Antonina Di Francesca, 25

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Gegužės 23 d. alinėj ties 3948 
Elslon avenue, Įvyko apiplėši
mas. Du policistai buvo priskir
ti įvykį tyrinėti.

Vakar policijos departamen
tas abu prašalino iš pareigų. 
Apkaltino juos elgesiu netin
kančiu policistams. Jie yra, Ed- 
ward Lowing ir Walter Miller.

SAPIKAS, James, 3436 So. 
Emerald avenue, gimė gegužės 
26, tėvai: George ir Catherine.

AKIU SPECIALISTAI LIETUVIAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

Optoinetrically 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.
Daugely] atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

kampas Halsted St. 
Valandos nuo^lO iki 4, nuo 6 iki 3 

Nedėliomis pagal sutartį.

GLASSES

AKINIAI
Teisingai Prirenkame 

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

minavimas dykai.
AKINIŲ KAINOS:

FULL VIEW QC
STYLE ......................  O.UU

Bifocals—Biskį Daugiau.
PAPRASTI AKINIAI $g

Dykai Didelis Katalogas
JEVVELRY • ELEKTRIKINIAI 

ŠALDYTUVAI • NAMAMS 
BALDAI

Jos. F. Sudrik
FURNITURE HOUSE 

3409 S. Halsted St.
JDel 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.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Snredomis ir Nedėl. pagal sutarti. 
Rez. 6631 So. California Avenne

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. VTRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

KITILIETUVIAI 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 sutarei. 
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

~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

Dr. F. Pulsucki LeVan
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. HERZMAN {
.. TŠ RUSIJOS (

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 74C4

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

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

Šventadieniais: 11 Iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso Valandos:

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

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

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

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

ADVOKATAI
DR. C. Z. VEZELTS

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47 Street 
Telefonas YARDS 2246 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro
Seredoj .pagal sutartį.

DR. BRUNO J. 
ZTTRRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

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

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Tel. HYDE PARK 3395
Dr. Sušauna Slakis

Moterų ir Vaikų Lirų Gydytoja 
Dabar priiminės ligonius namuose 

6733 S. Crandon Avė.
Vizitai sulig sutarties 

(išskiriant trečiadieniui ir šešta.)

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
TeL CALumet 6877

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

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

3149 SO. HAV41TED STREET
T«L VIOtory 2679



Ketvirtai, birželio 12, 1941 NAUJIENOS, Chicago, Ui..0

Red. Atsakymai
Te# r- Kreipiame

tamstos atycte į straipsnį tuo 
reikalu šeštadienio, birž. 7 d., 
‘‘‘Naujienose”. Vžmetinėjjmai 
juk situacijos nepataisys.

I. GriguUwč. —i Tamstos laiš
kutį perdavėme kur reikėjo. 
Ačiū.

SLA 178-tos Kuopos 
Piknikas

MWNT GĘĘENWOOA).
Visi geros vaipos lietuviai yra 
kviečiamą atvykti į draugišką 
pikęsik^ kurį Ryan.’s, miške, 
8/Įth įr \Yesteria, rengia SU A 
178 kuopą. grašiu dovanų, 
gerą mušiką, tikrai, lietuviškų 
užkandžių.

Visi svečiai smagiai praleis 
laiką. Bjęolįškai,.

B. Wąlantinas.

Išvyka Į 
Californiją

Trims savaitėms laiko. į Cą- 
liforniją išvyko p. Juzė Rashin- 
skaiįę, ądv. Kį« P- Gugio sekre
torė, gyvenanti Cicero j, Ilį.

Tai jos atostogos. Linkįm jai 
laimingos kelionės ir gero po
ilsio. Drg.

DARIAUS-GIRĖNO POST 271 EKSKURSIJA LAIVU

City of Grand Rapids

PATYRUSI VIRĖJA; kiek namų 
darbo; išeiti; personai laundry. $18 
savaitei. 8935 So. Hamilton. BEV- 
erly 4737.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

PATYRUSI MERGINA BEND
RAM namų darbui. Nereikia skalb
ti. Savas kambarys, voninė. $10, 

JUNiper 5839.

REIKALINGA MOTERIS NAMŲ 
darbui. Pastoviai. <$8. Trys užaugę. 
VICtory 9483. 701 W. 31st St.

laivas, kuriuomi ekskur- 
plauks į Milvvaukee, 

sekmadienį, birželio 22,
St.

S. Mažeika, 3319. Lituan ca

CLASSIFIED ADS. Į
I .... . ' m ! ...... - > ....... 1 'F I l|IWI-J

REIKALINGOS VEITERKOS, 
švarios, su trupučių patyrimo. Ge
ra mokestis, geri tipsai.

CANARY BARBECUE
2801 N. Western prie Diversey 

ARMitage 4520.

Štai 
: šautai 
:wis., 
9:30 vai. ryto. Laivas išplauks
iš Navy Pier. Kelionė bus labąi 
linksma, nes yra atsakančiai 
prirengę gerą * orkestrą, bus 
Dariaus-Girėno Druni ir Bugle 
Corps, kuris susideda iš 50 
jaunuolių, bus puikus ir įvai
rus “floor show”, sudarytas iš 
į5 gabiausių, artisčių. Bet ir tai 
dar ne viskas.

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-Darbininkių Reikia 

^*>^V***^*‘***<^^*^«^^^rVV****W*>*>*>,WV**^»^V*ZW% 

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.

REIKALINGAS patyręs indų plo
vėjas restaurante. 3480 Archer Avė.

UELF VVANTED—MAŲE 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS DARBININKAS 
prie Tavern darbo. Gera alga no
rinčiam, dirbti. Kreipkitės. D. PA- 
LIUNAS, 2320 So. Cicero Avenue, 
Cicero, III.

REIKALINGAS PUSAMŽIS bar- 
tendefis. Gyventi ant vietos. 3738 
South Halsted St.

2 METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVES

JUOZAPAS 
ORLOWSKIS 

(12031 SO. WALLACE ST.)
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 12 dieną, 1939 metais, 
sulaukęs 56 metų amžiaus, 
gimęs Lietuvoje, Kalvarijos 
parapijoj, Telšių apskrityje.

Paliko dideliame nuliudime 
žmoną Bronislavą, sūnų Ze
noną, dukteris: Bronislavą ir 
Adelę, brolį Petrą ir kitas gi
mines.

Liudėdami minime šias 
skaudžias mirties sukaktuves 
musų brangaus ir mylįmo 
Vyro ir tėvelio, kuris ilsisi 
amžinai ir ąėbesugrįš, "dhūgiau 
į musų tarpą.

Mes Tave musų brangusis 
vyre ir tįėve, niekuomet ne
užmiršime. Tu pas 
nebesugrįši, bet mes 
ar vėliau pas Tave 
Lauk mus ateinant!

Nuliūdę lieka:
ŽMONA, SŪNŪS,
RYS, BROLIS IR GIMINES.

Visų linksųiybių centras bus 
Milwaukee mięste. Iš laivų išli
pus, su jaunuolių kapeli ja ir 
visa ekskursija, šimtai taksi-

mesnes. miesto dal's. Nuveš ir į 
Mįįyaukee’s erdvią svetainę, 
kur komisija visus maloniai 
priims ir pavaišins užkandžiais 
ix įvairiais gėrimais veltui. 
“Freę for all”.

mus jau 
anksčiau 
ateisime.

DUKTE-

' A Gėlęs Mylintiems
llĮJU A Vestuvėms, Bąn- 
li II IIM kietams, Laidotu-

■ vėms, Papuoši- 
GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

ehone LAFAYETTE 5800

10VFJK IRLUFL f RIU Visas Pasaulio ** • ♦ • r _• ♦ • •- • Dalis
KV1ETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

331 & So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

Papietavę vėl grįšime į laivą 
ir ątgal į Chicagą. Taigi, kam 
aplinkybės leidžia turėti, bent 
vienos dienos linksnius atosto
gas, užsisakykit likietus iš 
anksto, nes prie laivo, jie nebus 
parduodami.

Kur bilietai parsiduoda
Pas komisijos pirmininką, 

Wm. J. Kareivą, 1641 South 
Pąuliiia St., Yards 5350;

Dariaus-Girėno svct., 411G S. 
VVostern Avė., Lafayette 8184;

Anthony Kasper, 1150 Wcsl 
541 h S t., Boti lova rd 8322;

B. B. Pįetkiewicz, 2608 W. 
47th;

John. Maso.n, 3211 Litliuanica
Avė., Yards 6547;

Ben Mason, 4047 S. Talman 
Avė.

ern Avc., Hemlock 8,151;
P. Dambrauskas, 858 W. 33 

St.
St. Dambar, 2857 S. Emerakl

I. J. Zolp, 1646 W. 46th SI
T. Mazenis, 3857 S. Kedzie 

Avė.
Peoples Furniture, 4183 Ar

cher Avė.
Progress Furniture, 

Halsted S^t.
M. Narvid, 2424 W.
John Pakel, 6816 S.

Avė.
P. šaltimieras, 6912 

lern Avė.
Margutis, 6755 S.

Avė., ir visose laikraščių sto
tyse, taipgi pas posto narius.

Dariaus-Girėno Postas Ž71

3222 S.

69th Si. 
Western

Westerą

Jaunuolių Šokių Mo 
ky kieles Išvažiavi
mas Gerai Nusisekė

Sutraukė Nemažai Publikos
Nežiūrint Blogo Oro

Birželio 8 — Spaičio darže, 
Jaunuolių klasiškų šokių mo
kyklėlės išvažiavimas gerai pa
vyko. Nors oras buvo šaltokas, 
vienok publikos atsilankė gana 
daug ir visi smagiai 
nosi.

liųksųii-

priklauso 
veik kas- 

salėje,

šioje mokyklėlėje 
virš šimto mokinių ir 
djen lavinasi, Jonistų 
814 W. 33rd S t. Mes, jaunuo
liu mokyklėlės tėvai, širdingai 
vertiname ark. Geniočio para
mų, nes jis ne tik darbu prisi
dedą, bet ir mokyklėlės kamba
rius ir salę veltui teikia..

Neturtingus Mokina Veltui
Mokyklėlės mokytojas -An

drejevas taip pat daug pasiau
kauja, ir neturtingų šeimynų 
vaikui veltui m-okina.

nėra len- 
visuome- 
to visko, 
“Naujie-

TEN DAUG EŽERŲ, TEN DAUG MIŠKU, 
TEN IR TIKRAS LIETUVOS 

KLIMATAS
Kur atostogas, pratiesti? Rhinelanderyj, Wisconsine!

apie atosto- 
dirbome po 

ir tas tęsėsi

Birželis, liepos ir rugpiutis—• 
lai gražiausias laikas liuosląi- 
kį praleisti atvirame ore, kur 
nors prie vandens. Ne taip se
niai buvo laikai, kada didžiu
mą darbo žmonių 
gas nei. nesvajojo, 
10—12 valandų, 
metai po metų.

Dabar beveik visi gauna 
atostogas

Pasjdėkojant aplinkybėms, 
šiąnjicn viŠŲ*'suprantame ir 
įvertinarpe tą{.malonų periodą- 
atostogas. Ir Kaip gi nebus ma
lonu! Nedirbiįir gauni mokėti! 
Kai kurios dirbtuvės paleidžia 
savo darbininkus 3 savaitėms 
su pilnu apmokėjimu. Žinoma, 

•tokių mažai yra. Vienok kaip 
ten nebūtų, tfumpbs ar ilgos, 
tai visgi atostogos. Yra proga 
pasilsėti, pasiliuosųoti nuo 
miesto trįuįisrffoy dirbtuvių bil-

Dabar didžiuma. žni,oųių Uir 
ri savo automobilius. < Tai pa
rankus dalykas, kaip turtuo
liams, taip ir biedniems žmo
nėms. Bet kas lųcturi, gali be. 
automobilio apsięiti, nes trąns 
portacija išplėsta plačiąi po vi
sų pasaulį ir gana prįeinąnio- 

. mis kainomis.1 Atostogų laiku 
yra visokių ekskursijų, vadinu
si, galima važiuoti už nupigin-

Tad ir važiuokim! žiemos 
metu visi važiuoja Florldon, 
Californijon. Ten šiltą, malonu. 
O dabar važiuojame, ieškome 
pavėsio, o jo yra tiek ir liek.

BENDRAM NAMŲ DARBUI, 
patyrusi, jaunesnė nei 30, kalbanti 
angliškai. Gyventi vietoj, 2 užaugę. 
$8—$10. Rašykite Mrs. E. White, 
100 Gillick Parkridge, arba telefo- 
nuokite PARkridge 1888.

REIKALINGAS ŠIAUČIUS. Geis
tina, kad butų patyręs. 1978 Canal- 
port Avenue.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

REIKALINGA VEITERKA. 
senesnė, kaip 30 metų.

3465 So. Morgan.

Ne-

MERGINA LENGVAM NAMŲ 
darbui. Savas kambarys, smagus 
naujas namas. Daktaro namas.

HAYmarket 4451.

PARDAVIMUI BATŲ TAISYMO 
dirbtuvė. Išdirbta vieta, elektriki- 
nės mašinos. Iš priežasties mirties 
parduosiu pigiai. Randasi 2649 W. 
43rd St. Kreipkitės: ANNA AND- 
REWS, 4341 So. Talman Avenue.

ir kas tik atvažiuoja, tai kiek
vienas ąp įanko tą “Wonder 
Ęąr”. Nors ię karščiausią dieną 
ten vėsu, malonu, turi air con,- 
ditioning.

žinomi Chicagoj
Patys tėvai Sharkiai chica- 

giečiams gerai žinomi nuo se
nų laikų. P-ia Sharkienė, kai 
buvo nevedus, dalyvavo prie

VEITERKOS, PĄYTURIOS, šva
riai atrodančios. Nereikia dirbti 
sekmadieniais arba šventadieniais.

53 West Van Buren.

PARSIDUODA BUČERNĖ ir gro- 
sernė. Biznis eina gerai ir išdirb
tas per 21 metus. 'Moderniški fik- 
čeriai. Renda nebrangi. Pagal susi
tarimą. 4530 So. Honore St.

FOR RENY—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

RENDAI 4 KAMBARIAI, štymo 
šiluma. 1739 So. Halsted St., Box 
2495,

SUSIRINKIMAI

.ką aktyviai 
draugijose.

dicn tebėra

veikia liet u visliose 
Daugiausiai spėkų 
SLA. Dar ir šiąii- 
SLA narys.

• 4Tacl, jeigu kam teks pakliūti 
į tą ..gražųjį Rhinelanderį, tai 
ątsįkreįpkitę pas M,. A. Sharką, 
119—125 S. Brown St. Gausite 
pilnus patarimus, nes jie pa
žįsta visus apylinkes lietuvius. 
O tie musų lietuviai turi gra
žias vietas, kaip pačiain inies- 
te, taip, ię už miesto — prie 
ežerų. Jų nuosavybės lik 
ga. —K. P. Deveikis.

Mokyklas Baigų 
siems Dovanos

Mokslo metų galas jau 
pat. Atostogos nebetoli.

jaunuolių
pradinėse, c

žvil-

čia

ROSELANDO MOTERŲ KLUBO 
susirinkimas įvyks ketverge, birže
lio 12 d., 7:30 vai. vak., Darbininkų 
svetainėje, 10413 S. Michigan Avė.. 
Meldžiam atsilankyti skaitlingai, 
nes daug svarbos turėsime.

— Valdyba.

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.

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1941 Metams

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

3438 Wcst 54th St.

CITI-
Bene-

VIRGINIA LEE 5 kambarių re
zidencija, Mt. Greenwoode. Karš
tas vanduo. 55x297. Garažas, vai
sių medžiai. Vynuogių krūmokš
liai. Kaina $6,300. Mažas įmokėji- 
mas. Balansas $37.37 kas mėnesis 
(įskaitant nuošimtį ir principai). 
No finance charges.

BEVERLY 6600.

AMERICAN LITHUANIAN 
ZEN’S CLUB—Political and

ficial of the 12th Ward, Chicago, 
Illinois — VALDYBA 1941 ME
TAMS: K. Šova—pirm., 4060 S. 
Maplewood Avė.; F. Jakaviče— 
vice-pirm., 2857 So. Emerald Av.; 
Paul J. Petraitis—nut. rast., 812 
W. 33rd St.; Lucille S. Dagis— 
turto rast., 2902 W. Pershing Rd.; 
Larry Lubik—kontr. rašt., 2804 
W. 45th St.; E. Rimeikis—kasos 
glob., 2444 W. Pershing Rd.; J. 
Balnis—kasierius, 2910 W. 40th 
St., tel. Lafayette 6927; Parengi
mų Komisija: G. Green, M. Kai
rienė, D. Dauskurdienė; A. Miller 
—teisėjas, 4258 So. Western Avė.; 
Dr. T. Dundulis—Dr. 
4157 Archer Avė., tel. 
0036. Susirinkimai 
kiekvieno mėnesio 3 
Hollyvvood svet., 2417 
S,t. I Kliubą priimami 
moterys nuo 16 iki 45 metų amž. 
lygiomis teisėmis ir mokestimis.

KAINAVO 43 TŪKSTANČIAI 
DOLERIŲ

Dabar parsiduoda už 15,700. 2 
štorai, 4 flatai po 4 kambarius. Ge
roj bizniavoj vietoj 
Side.

Mažas įmokėjimas. 
me Marųuette Parko 
50 namų visokio didumo. Galima 
pigiai pirkti arba mainyti. Kas ką 
turite.

CHAS. B. SUROMSKIS CO., 
'6921 So. Western Avenue

Tel. Republic 3713.
Vakarais šaukite PRO&pect 1111

South West

Taip gi turi- 
apylinkėj apie

kvotėjas, 
Virginia 
atsibūva 
sekmad., 
W. 43rd 
vyrai ir

Tūkstančiai 
baigs kursus 
tesnėse ir aukštosiose mokyk
lose.

Jię ir j.os užsitarnauja dova
nų šią proga. Ypač tokių do,va

rnų, kurios pasilieka vertingos 
ilgą laiką.

Laikrodėlis pav. yra viena iš 
tinkamiausių dovanų šįuo at- 

■ veju.
' NorędąnŲ pirkti dovanų bai
giantiems mokslą turėkit oijiię- 
nėje H. Begeman’s krautuves 
adresu 4184 Archer Ąve. įr 

■3142 W. 63rd St.
Begeman’s krautuvėsę pąr- 

duodamomis prekėmis galima 
pasitikęti. Krautuves lengva pa
siekti. Ši firma išaugino, sąvo 
reputaęiją aukštos rųšięs pre
kėmis ir teisingu patarnavimu. 

; Begęmąn’$. krautuvėse jūsų 
, kredįtas, yra geras.

už
tuks-

SAVININKAS TURI parduoti 
2-flatį, medinį. Furnaso šiluma. 50 
pėdų lotas. 2 karam garažas. Side 
drive. Cemento beismentas. Morgan 
artiD. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 

VALDYBA 1941 METAMS: Pirm.
—Thomas Janulis, 3430 S. Mor
gan St.; Pirm, pagelb.—J. Mazi
liauskas, 3259 So. Union Avė.; 
Nut. rašt.—P. Kiltis, 3347 South 
Lituanica Avė.; Finansų rašt.— 
Mart. Z. Kadziauskas, 5328 W. 
23rd Place, Cicero, III.; Iždinin
kas—Frank Bakutis, 2603 West 
69th St.; Kontrolės rašt.—Adam 
Bužinskas; Apiekunas iždo—J. 
Dimša; Maršalka—K. Visockis; 
Atstovas į Chicagos Lietuvių Au-» 
ditoriją—Mart. Z. Kadziauskas; 
Prižiūrėti sergančius narius —P. 
Augustinas, 656 W. 35th St. Susi
rinkimus laiko kas trečią antra
dienį kiekvieno mėnesio.

70th St.
MANOR REALTY, 
2532 West 63rd St.

HEMlock 8300.

P. Novcr, 4118 Archer Avc.

$

į

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardąvimui

RESORTS—TO BENT 
Kurortai Rendai

VVHOLEŠALE ^URNJTURE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui

Šię lavinimo darbas 
gvas ir užsitarnauja 
nes paramos. Apart 
mes labai vertinami
nų” parama; nes mu^ų darb,uor 
tei suteikia pręgą p^ąnešimąms 
ir pasigarsiųiiųams. Tėvų pa
rengiame, šį šeštadienį, šios mo
kyklėlės gabiausi mokiniai duos 
pęogramėlį tėvus palinksminti.

— Jųsų Ona.,

BARBORA BUDGINAS 
(po tėvais Gestautaįtė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu birželio 11 d., 4;30. vai. ryto, 
1941 metais, sulaukus pusės avižiaus, gimus Lietuvoje, Taura
gės apskrity, Upinos parap., Vijogalės kaime.

Paliko dideliame nuliudime 4 dukteris: Julia Stewart, žen
tą WUUam, Anną Simmons, žeątą George, Bridget kartinėk, 
žentą Fred, Elizabeth Uarmen ir žentą Paul, 5 anukus, švoger- 
ką Barborą Shimkus ir šeimą ir daug kitų giminių, draugų b: 
pažįstamų.

Kūnas ^ašarvotąs namuose, 3?31 South Lituanica Ąvenųę.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, birželio 14 dieųą, 8:30 yaį. i;y-, 

to, iš nąmų į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės sielą, o iš ten bus nulydėta Į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Barboros Budginienės giminės, draugai ir pą^įstą- 
mi esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ii* suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuludę liekame:
DUKTERYS, ŽENTAI, ANŪKAI, ŠVOGEĘKA IR GIMINES.

Laid. Direktorius S. Mažeika, ^el. YARDS 1138-1139.

Pagerbs Tėvus 
Birželio 14

šokių Ir Pasilinksminimo 
Vakarėlis

Šeštadienio vakare*, Jonistų 
salėję, pagerbs tėvus ir įteiks 
po bąltą šiaudinį. Po to bus šo
kiai įr pasilinksminimas. Jonis
tų sąlė yra ad. 8Į4 W. 33rd 
Street;.

Programo paįvairinimui, An- 
dpejeyo jaunuolių grupė išpil
dys klasiškus šokius, o, yakaro. 
ruošęs šeimininkės svečius pa- 
vaišius skaniu maistu ir sąsko- 
nįais. Visus širdingai užprašo 
Šv. Joi)Q pąrąpjįęjs. tą^bą,.

— Ona Povgiiv

Kur vešu, gražu
Už vis geriausia ir linką- 

miaąsia ! vieta, kaip įgan, taip 
ir daugeliui kitų, tąį \yįscon- 
sin valstija. Ten tikrai Lietu
vos, klimatas, dienos karštos, 
naktys vėsios. Vienas gražiau
sių miestų, tai Rhinelander. Jo 
ąpyliiiį<ėj; yra daugybės gražių, 
švarių ežerų su. daugybe žuvų,, 
taipgi daug gražių parankių 
ųanių. Jię elektra apšviesti, su 
pečiais, indais, žodžiu, viskas 
teų — ųuivąžįayai ir gyvenk 
kąip najriie., 

: ;•> i ■Rhinelanderyj
O kas geriausia, mes ten raiv 

dame savo tautiečių. Pačiąųi 
Rhinelanderyj lietuvių nemažai 
ir yra stainbįų įstaigų. Plačiau
siai visiems žinomas yra M. A. 
Sharka. Jie turi gražų viešbutį 
ir “Wonder Bar”. Ta vieta vir
šiją ir Cbįcągos didmiestį. Ją 
prižiūri visada jaunasis p. Al 
Sharka. Patarnautojai visi jau
ni vaikinai ir darbo laike ne
rūko, negeria.

Taj vieta švari, pavyzdinga,

MASON KAUNTĖJE, Michigane 
—80 akrų general farma, šiaurėje 
nuo Bass Lake, pusė mylios nuo 
Federalio vieškelio. Heavy clay and 
gravel loom žemė; vaismedžiai; na
mas, beismentas, barnė, vištininkas, 
garažas, svirnas ir com-crib. 
$3300.00. HANSON-OSBORN, Hart, 
Michigan.

Rado Du 
Skenduolius

Iš ežero prie Fullertoi> avė.,, 
policija ištraukė lavoną n-ežinp,- 
mo apysenię vyro.

Calumet upėje, prie 98,th st., 
bąvo, ątrasta negyva gal 5;5 pie
tų moteriškę. Jos pavardės 
taipgi nežino.

DR-STĖS TAUTIŠKA GARSUS 
VARDAS LIET. IR LIETUVAIČIŲ 
VALDYBA 1941 METAMS: Pirmi

ninkas— Peter Ukockis, 2539 W. 
46 PI.; Pirm, pagelb. — St. Vai- 
tikaitis, 3508 W. 61st St.; Nut. 
rašt.—J. Yuskenas, 2547 W. 45th, 
St.; Fin. rašt.—Bruno Judeiko, 
4512 S. Wood St.; Ižd.—P. Ę. Pik
turna, 1425 W. 45th St.; Kasos 
glob.: Frank Wenskus, 2639 W. 
43rd St., Ant. Ivonaitis, 5542 S. 
Talman Avė.; Trustee — J. Yuš- 
kenas, 2547 W. 45th St.; Ligonių^ 
apiekunas —A. F. Czesna, 4501 
S. Paulina St.; Anna Pikturną 
1425 W. 45th St.; Maršalka — J. 
Yųcikaą, 4624 S. Mozart St.

PIGIAI PARDAVIMUI FARMA. 
Randasi 2 blokus rytuose nuo 
Lavvndale Avė. ir tarp 2 kanalų.

WILLIAM GLOW 
7678 Lincoln Avenue.

Summit, Ilk

ATOSTOGININKŲ ATYDAI!
Visi parankamai prie pat ežero, 

o Wisconsino oras gaivinantis, At
sišaukite prie savininko

M. A. SHARKA 
119-125 S. Brown St. 

Rhinelander, NVisconsm.

Pi^įtę t,ę§ę k^ą^ęs^ ku
rios garšiuasi “NAUJIENOSE

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

ALIŠAUSKAS. SŪNŪS, 
6343 So. Western Ave^ 

Chicago, IU. TeL REPublic 6051
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SUTIKO PAKELTI ALGAS CHICAGOS GAT-
VEKARIU BENDROVES DARBININKAMS

Duos Ilgesnes Atostogas, Daugiau Mokės, 
Bet Žada Pakelti Fėrus

AFL gatvekarių darbininkų ir 
šoferių unija, ir Chicagos gat
vekarių bendrovė, sudarė naujų 
algų sutartį, kurioj kompanija 
sutinka pakelti darbininkams 
algas.

Sutartis nebus pasirašyta tol 
kol unijos nariai jos nepriims, 
o kompanijos direktoriai jos 
nepatvirtins.

Po 5c Valandai
Bendrovė sutiko pridėti gat

vekarių tarnautojams po 5c va
landai. Dabar taipgi duos po 10 
diemi apmokamų atosotgų.

Kompanija taipgi suliko su 
pensijų planu, kuris mokės dar 
bininkams po $40 į mėnesį. 
Pensijas galės gauti darbinin
kai sulaukę 65 metų amžiaus 
ir ištarnavę 20 metų laiko. Į 
fondą po dalį mokės ir darbi
ninkai ir kompanija.

Naujos Algos Nuo Geg. 31
Kadangi pirmesnė sutartis 

pasibaigė gegužės 31 d., tai 
kompanija sutiko mokėti nau
jas algas nuo tos dienos.

Prašys 8c Fėro
Kompanija apskaičiuoja, kad 

pakėlusi algas, “negalės pelnin
gai operuoti”, todėl netrukus 
žada kreiptis į miesto valdybą 
prašydama leidimo pakelti fė
rus iki 8c.

Ikišiol gatvekarių darbinin
kai gaudavo po 80-88c į valan 
da ir 2c ekstra už darbą nak
tį.

Aštriai Baus Dvi 
Chicagos Dirbtuves 

——-
Mokėjo Labai Mažas Algas
Federalis teismas traukia at

sakomybėn ir žada smarkiai nu
bausti dvi Chicagos dirbtuves, 
kurios mokėjo darbininkams la
bai mažas algas, ir vertė juos 
dirbti iki 70 valandų savaitė
je.

Tos firmos yra, Triplock Lug- 
gage Manufacturing Company, 
2345 W. Harrison, ir United 
Footvvear Manufacturing Co., 
123 S. Jefferson Street.

Kai kurie darbininkai gauda
vo tik po L'J centų į valandą.

Pakėlė Algas 
Anglių Išvežiotojams

AFL Coal Drivers unija ir 
Chicagos anglių firmos pasira
šė naują sutartį, kurioj algos 
pakeliamos išvežiotojams nuo 3 
iki 7 centų valandai.

Kadangi buvusi sutartis pa
sibaigė balandžio 1, tai naujos 
algos bus mokamos nuo tos 
dienos.

Užsimušė
Kontraktorius

Nukritęs nuo lentų sukaltų 
prie namo, adresu 1934 South 
Trumbull avenue, mirtinai su 
sižeidė kontraktorius Thomas 
Kuras. Jisai gyveno gretimam 
name, ties 1936 Trumbull.

Kinoteatras Po 
Atviru Dangum

Chicagos Northsidėje, Wau 
kegan ir Golf Roads, šįvakar 
atidaromas “Drive-In Theatre”, 
teatras po atviru dangumi, ku
riame filmus galima sekti sė
dint savo automobilyje.

Tolpe kinoteatrai buvo labai 
populiarus rytuose, bet didžiu
ma užsidarė, šis teatras '“be 
stogo”, rodos, pirmasis Chica
go j.

Pataria Dabar 
Pirkti Anglis

Vėliau Gali Pritrukti — 
Dėl Susisiekimo

Valdžia apskaičiuoja, kad iki 
ateinančio rudens ir žiemos gin
klų gamyba Amerikoj bus tiek 
padidėjusi, kad gali pradėti 
trukti gasolino, elektros, ir vie
tos gelžkeliuose civilių gyven
tojų reikmenims.

Kad naštą gelžkeliams ua 
lengvinti, taipgi galimam tru
kumui apeiti, valdžia ragina 
amerikiečius dabar, nelaukiant 
šalčių, pirktis anglis. Dabar 
gelžkeliai dar nėra užversti ka
ro produktais, todėl be* kliūčių 
gali anglis pristatyti į visus 
miestus.

Prašo Amerikiečių 
Taupyti Gąsdiną
/ Ragina Lėčiau, Mažiau

Važinėti
Valdiškas Petroleum adminis 

tratorius Harold Ickes, vakar 
atsišaukė j visus amerikiečius, 
ypač tirštai apgyventų rytinių 
valstijų žmones, pradėti taupyti 
gasoliną.

Gasolino pardavimas per ku
rį laiką nebus varžomas, bet 
visi automobilių savininkai ga
li kurą taupyti, kartu ir sau 
iškasčius mažinti, jei:

1. Lėčiau važinės;
2. Nevažinės automobiliais, 

kuomet galima lengvai be to ap
salti;

3. Neskubės per miesto tra- 
fiką, ir

4. Atiduos automobilių moto
rus patikrinti ir nustatyti kuo- 
ekonomiškiausiam gasolino var
tojimui.

Naujos Aukos 
Lietuvių Tremtinių 
Šelpimui
T. L. M. D-ja Ir SLA 357 Kp. 

$31.00
CHICAGO. — Tėvynės Lietu

vos Mylėtojų Draugijos ir SLA. 
357 kuopos nariai, savo suma
nymu, savo tarpe parinko ir 
per p. M. Zizuną Konsulatui pri
statė sekančias aukas Lietuvos 
tremtinių šelpimui:

M. Zizunas aukavo $3.00.
J. Kundrotas ir B. Mustei

kienė aukojo po $2.00, B. Ja
nulis aukojo $1.20.

Po $1.00:
O. Pereckienė, J. Bondonis, 

J. žirolis, J. Urba, J. Valonis, 
J. Pečiukėnas, G. Nikštela, J. 
Bette, O. Yaškunienė, P. Yak- 
ševičius, S. Grebelis.

O. Plukienė, P. Kirša, P. Mu- 
delis, P. Gumuliauckas, A. Kon- 
ckis, J. Drabulis, P. Drasutie- 
nė, B. Pečeliūnienė ir V. Miku- 
liūnas.

Po 50c:
P. Radzevičius, J. Rubis, P. 

Kaupienė, P. Katinas ir A. Do
minas. A. Šatkauskienė — 30c.

Viso suaukota $31.00.
Už nuoširdžias ir lietuviškas 

aukas dėkojame Lietuvos trem
tinių vardu visiems aukavu
siems šiam svarbiam reikalui.

Tai yra gražus ir sektinas 
pavyzdys kitų organizacijų na
riams.

LIETUVOS KONSULATAS,
30 North La Šalie St., 

Chicago, Illinois.

Pirkite tose krautuvėse, ku , 
žios garsinasi “NAUJIENOSE’1

iKaip Adresuoti 
Laiškus Kareiviams
Stovyklose

Blogi Adresai Trugd'o - 
Pristatymą

U.S. armija ir paštas nusi
skundžia, kad didelis nuošimtis 
laiškų, siunčiamų kareiviams 
karo stovyklose, nėra gerai už- 
adresuoti.

Dėl blogų adresų laiškai kar 
tais nuklysta, kartais nežinia 
kur juos siųsti ir visas pašto 
darbas dėl to trugdosi.

Paštas prašo “Naujienų” pa
skelbti, kad ant voko reikia pa
dėti sekamas informacijas:

Nepamirškit Savo Adreso
1. Pirmiausia, kairiam viršu

tiniam kampe uždėkite savo ad 
resą;

2. Užadresuodami voką, pa
duokite kareivio rangą, vardą 
ir pavardę; nurodykite prie ku
rio būrio, pulko ir divizijos ji
sai priklauso; kokioj stovykloj 
tarnauja, ir kurioj valstijoj sto
vykla yra:

Štai pavyzdys kaip voką už- 
adresuoti:
After 5 days return to

John C. Smith
145 Blank Street
Chicago, Illinois
Private Robert Jonės
Company C., 199th Infantry, 

27th Division
Camp Shelby
Mississippi

Išmetė Kelias 
Šeimynas Gatvėn

Gaisrai užvakar naktį ir va
kar rytą sunaikino du gyve
namus namus Chicagoj, adresu 
3042 Lincoln ir 65D W. HGth 
Place. Kelios šeimynos paliko be ( 
pastovių. '

BIRŽELIO 15
Birželio 15 d. 1940 m. jmar- 

šavo į Lietuvą raudonoji armi 
ja.

Nuo to laiko praėjo vieni me
tai, nuo to laiko Lietuva pa
liovė buvusi nepriklausomą, nuo 
to laiko Lietuvos žmonės palio
vė buvę savo krašto, savo tūr
io šeimininkai.

Kaip prieš 30 metų, Lietu
voje ir vėl šeimininkauja Iva
novai, Usatovai, Padlecovai ir 
kitokie gaivalai.

Lietuvis liko pastumdėlis, — 
jis neteko teisių į savo žemę, 
į savo namus.

Maskolis jį engia ir nusiskų
sti neleidžia. Seniau lietuvis bu 
v o verčiamas carą garbinti, 
šiandien jis" turį kruvinąjį Sta
liną tiesiog dievinti.

Praėjo metai baudžiavos, me
tai nelaisvės.

Vienų metų liūdnos sukaktu
vės bus atžymėtos Liberty dar
že, Willow Springs, Chicagos 
Lietuvių Draugijos piknike. Lie
tuvos liūdną padėtį nušvies šie 
kalbėtojai: P. Grigaitis, adv. K. 
Gugis ir P. Daužvardis, Lietu
vos konsulas. ,

Pirmyn choro grupė padai
nuos kelias tinkamas dainas. 
Bus muzika, šokiai.

Visi kviečiami atvykti — na
riai ir nenariai.

Gražių Pievų
Konkursas

Pasibaigia Liepos 1-mą
Chicagos Parkų distriktas kas 

metai rengia pievų konkursą, 
kuriame gali dąlyvauti visi na
mų savininkai. - Už gražiausias 
pievas yra skiriamos kelios pre- 
miios- -3 a-

Įstojimo blankas galima gau
ti artimiausiam parke. Įstojimo 
nereikia mokėti. Konkursas pa
sibaigia liepos 1-mą.

Jauni Lietuviai
Baigę Vidurinius, 
Aukštus Mokslus

(žiūrėk birž. 10 dienos 
“Naujienas”)

UNIVERSITY OF CHICAGO 
Harriet F. Augustus, 1411 E.

55th PI., B.A.
Ropert W. Jampolis, 5557 

Kimbark Avė., B.A.
Mrs. L. M. Stalmok, 2529 E. 

75th St., B.A.
George A. Simanis, 4330 S. 

Hermitage Avė., B.A.
Alexander M. Laurinaitis, 

1603 N. Richmond St., B.A.
Vincetta V. Kibort, 448 Sūri 

Street, B.S.
ILLINOIS UNIVERSITETAS 

(Tęsinys)
Edvvard F. Gedgoud — Bach 

of Sci. farmaceutikoj.
ILLINOIS INSTITUTE 

OF TECHNOLOGY 
(Tęsinys)

John D. Grigas — Chemijos 
inžinierius.

Lloyd W. Norkus — Chemi
jos inžinierius.

Peter J. Link — Mechaniška 
inžinerija.

MAINE TOVVNSHIP HIGH
Ethel Krevis

BARRINGTON HIGH
Dorothy Dobrick

THORNTON HIGH 
(Calumet City, III.)

Alice Deakun
Josephine A. Eismin 
Anne M. Šeštakauskas

(Bus daugiau)

Chicagos Universitetas pra
neša, kad gavo $31,009 auko 
mis, nuo Commonwealth Fund, 
ir vieno R. T. Miller’io, dary
ti studijas ir tyrinėjimus su 
vėžio liga.

AUTOMOBILIU
NELAIMES

Įvažiavęs į medį prie Cicero 
avenue, tarp 35th ir 36th, už
simušė 22 metų mechanikas, 
Quentin Williams, iš Park 
Ridge.

Prie Harrison ir Lombard 
automobilis suvažinėjo ir mir
tinai sužeidė 65 metų Harry 
Higgins, 806 Lombard, Oak 
Park. Jisai ėjo į darbą.

Tautininkų Lyderiai 
Laikė Konferenciją 
Pereitą Savaitgalį
Suvažiavimas Įvyko Bačiuno 

Faunoje.
Tautinės sroves lyderiai va

kar prisipažino, kad tautininkų 
veikėjų konferencija įvyko per
eitą penktadenį, šeštadienį ir 
sekmadienį Bačiuno ukyj ties 
Sodus, Mich. Ta vieta pasirink
ta todėl, kad ten dabartiniu 
metu apsigyvenęs Antanas 
Smetona.

Kvočiami, tautininkai, tie ku
rie konferencijoje dalyvavo, ne
norėjo smulkmenų išduoti. Bet 
štai kiek teko žinių gauti:

Konferencijon susirinko tau
tininkai iš įvairių kolonijų, net 
iš taip toli kaip New Yorkas.

Iš Chicagos Nedaug.
Iš Chicagos buvo nuvykę O- 

lis, Vanagaitis, dr. B'cžis, Gry
bienė, Vaidyla, Meškauskis ir 
Pivaronas. Pasitarimuose daly
vavo ir Domininkas Pivaronas 
iš Pittsburgho, kuris yra “San
daros” organizacijos preziden
tas.

Didžiuma tų žmonių Bačiu
no ukyj išbuvo nuo penktadie
nio. Sekmadienį kelioms valan
doms ten buvo nuvykę ir keli 
Chicagos biznieriai, kurie iki 
šiol savo pavardžių aktyviai ne- 
rišo su jokia grupe lietuviškam 
gyvenime. /

Įkūrė Fondus.
Įkurta aukų rinkimui fondas 

ir sekmadienį ten pat pinigais 
ir pasižadėjimais sudėta pra
džiai $2,580.00. OUs išrinktas 
pirmininku, Bačiunas iždininku 
ir Valaitis iš Brooklyno sekre
torium. Teko patirti, kad stei
giama ir kitas fondas, kuris di
desne skale rinks aukas Lietu
vai ne lietuvių sluoksniuose.

Mokina Moksleivius 
Dirbti Krautuvėse

Už Darbą Gauna Primokėti
Chicagos 'viešosios mokyklos, 

ypač trys miesto kolegijos, ne
seniai įvedė specialius kursus, 
kurių tikslas yra pralavinti 
moksleivius dirbti krautuvėse 
ir susipažinti su jų operavimu.

Moksleiviai mokinami dirbti 
prie registerių, krautuves puo
šti, langus taisyti, susipažinti 
su prekėmis, jų kainomis ir 
knygų vedimu.

Praktikai, moksleiviai prista 
tomi dirbti krautuvėse ir už tai 
gauna mokėti.

Kūdikis Mirė 
Nuo Nuodų

Evangelical ligoninėje mirė 3 
metų mergaitė, Florence Kalisz 
5258 South Hermitage avenue. 
Motina davė mergaitei nuodų. 
Ji pati taipgi bandė nusinuo
dyti dėl to, kad vyras “jai yrr 
neištikimas”.

Western Union telegramų 
agentūra skelbia, kad per pir
mus keturis mėnesius šįmet tu 
rėjo $2,134,540 gryno pelne. 
Pernai per tą patį laiką uždir
bo $455,478. šįmet amerikiečiai 
kaž kodėl daug daugiau tele 
gramų siuntinėja, negu pernai.

VAKAR CHICAGOJE
•

• Kriminaliam teisme prieš 
teisėją Graber vėl svarstoma 
byla chicagiečio Beritard Lind- 
ner’io, kuris kaltinamas savo 
žmonos mylimojo nužudymu. 
Tai antras svarstymas. Pirmą 
kartą Lindner buvo nuteistas 
kalėti iki 20 metų, žmona da
bar vėl yra grįžusi su Lindner 
gyventi ir liudys jo naudai.

• Cook apskričio taksų ase
sorius siūlo sumažinti taksus 
Auditorium salei, kad tą įstai
gą butų galima išgelbėti nuo 
bankroto. Chicagoj yra organi
zuojamas komitetas, kuris ža
da sukelti pinigų salės užlaiky
mui. .

• Jaunas, nežinomas pikta- 
daris įsibrovė į J. Corkell na
mus, adresu 6026 Winthrop 
Street, ir pasivogė $140 pini
gais ir pluoštą daiktų. Namiš
kiai miegojo apiplėšimo metu.

O Ateinantį šeštadienį tarp 
Northwestern universiteto abi
turientų bus chicagietė Mamie 
C. Hickerson, 420 E. 50th st. 
Ji 38 m. amžiaus, ir lankė uni
versitetą vakarais ir kitu atlie
kamu laiku per 15 metų iki 
baigė mokslus. Dienomis ji dir
ba ir užlaiko tėvus.

• Pradedant penktadieniu 
Junior Association of Com- 
merce pradės pradedamuosius 
aviacijos kursus Sherman vieš
butyje. Aplikacijas galima gau
ti ten pat. Kursai nemokami ir 
visi gali juos lankyti.

• Adresu 4823 North Her- 
mitage avenue, buvo rastas ne
gyvas 65 metų gydytojas, Dr. 
Samuel S. Graves. Jisai išgėrė 
nuodų.

® Ties 1918 Irving Park 
avenue, nusišovė 84 metų se
nelis Simon Rudi. Jisai ilgai 
sirgo.

RiiikŠ Gražuole
Janitorių Unijos 
“Amerikos Dienai”
Rinkimai šiandien, Morrison 

Viešbutyje

Ir didžiulė “Amerikos Diena”, 
kurią Janitorių Unija rengia 
birželio 15-tą, Chicago Soldier’s 
Field, turės savo karalaitę.

Nuo 16 Iki 26
Ji bus renkama šiandien, 

Morrison viešbučio Roosevelh 
kambaryje. Kandidatuoti gali 
visos nevedę merginos-chicagie- 
tės nuo 16 iki 26 metų amžiaus. 
Aplikacijų pildyti nereikia. Kan
didatėms tereikia atsilankyti j 
Morrison viešbutį, apie 2:30 po 
pietų ir priduoti savo pavarde 
konkurso vedėjams.

Teisėjais bus keturi Chicagos 
laikraščių fotografai.

Janitorių Unija rengia '“Ame
rikos Dieną” Soldier’s lauke, su 
Chicagos Darbo Federacijos ir 
miesto tarybos pagalba. Jos tik
slas yra pasidžiaugti faktu, 
kad šios šalies žmonės, nežiū
rint kokios jie kilmės, yra ame
rikiečiai ir turi visokias lais
ves, kurios beveik visos Euro
pos žmonėms jau seniai buvo 
atimtos.

Kalbės Father Flanagan
Vyriausiu kalbėtoju bus Fa

ther Flanagan, garsios prieglau
dos, “Boystown” viršininkas, 
taipgi majoras Kelly ir guber 
natorius Green. Programą tvar
ko William L. McFetridge, uni
jos prezidentas. Iškilmėse taip 
gi dalyvaus garsi dainininkė 
Gladys Swarthout, pulkas ROTC 
jaunuolių, visa eilė vodevilio ak
torių ir cirko akrobatų.

Programas prasidės 1-mą va
landą po pietų. Vietos nerezer
vuotos.

Prie janitorių unijos priklau
so didelis skaičius lietuvių.




