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fOKlEEUJ
STALINAS NUSILEIDO NACIAMS

Maskva pasižadėjo leisti nacių kariuome
nę Iranan

LONDONAS, Ang ija, birž. 
18 d.—Gerai informuoti diplo
matai tvirtina, kad turkai susi
tarė su vokiečiais dėl artimes
nio bendradarbiavimo. Sutartis 
tarp Turkijos ir Vokietijos bus 
pasirašyta šiandien arba rytoj.

Turkai buvo pasiryžę nenusi
leisti vokiečiams, bet nepajėgus 
britams išvalyti Syrijos, jie yra 
priversti nusileisti. Von Papen 
šiandien matėsi su turkų užsie
nio ministeriu Saradžoglu ir 
aptarė galutinį sutarties tekstų.

Turkų liaudies partijos nariai 
šiandien susirinko, kad galėtų 
išgirsti iš atsakomingų valdinin
kų naujai padarytų žingsnį. 
Tvirtinama, kad turkai sutiko

tiktai 15% sutartimi pasižadė
tos žalios medžiagos.

MASKVA, Rusija, birž. 18 d. 
—Rusijoj nepaskelbia mobili
zacija, bet visi gyventojai yra 
perspėti ir stengiamasi juos lai
kyti pasiruošusiais, kad galėtų 
sutikti besiveržiantį priešų, pra
nešama iš Rusijos.

Stalinas įsakė moterims mo
kytis tvarstymo, kad jos galėtų 
pagelbėti kariuomenei ir kom- 
jaunimui, kai šis gins kraštų 
nuo užpuolikų. •

Sovietų kariuomenė ir laivy
nas baigė manievrus ir turi p 1- 
nų amunicijos atsargų visose 
strateginėse sienų vietose.

LONDONAS, birž. 18 d. —

Viduryje matome nacių lyderį Adolfų Hitlerį, kuris, kaip sovietų Tass praneša, 
privertė Stalinų (dešinėj) nusileisti ir pasirašyti naujų ekonominę sutartį. Sovietų 
ambasadorius Dekanozovas užvakar Berlyne padėjo savo parašų po nauju dokumentu. 
Kairėje matome turkų prezidentų įnoriu, kuris leido savo minisleriui pasirašyti kitų
sutartį su naciais.

VEISLINIUS GYVULIUS VEŽA RUSIJON
Lietuvai žada geres

nių veislių
KAUNAS, Lietuva, birž. 18 

d. — Žemes ūkio komisariatai 
įsteigė Lietuvoje veislinių gy
vulių kontorų “Veislininkas”.

Veislinius gyvulius žada da
linti valstiečiams, o atliekamų 
veislinę medžiagų eksportuos į 
kitas “broliškas respublikas”.

Bolševikai vėliau žada atvežti 
Lietuvon geresnių veislių, bet 
niekas jais netiki, nes visi ži
no, jog jie patys veislinius gy
vulius gabenasi iš Amerikos.

Komunistai nepaten
kinti rinkimais

tiktai su kaikuriais nacių rei
kalavimais.

ANKARA, Turkija, birž. 18 
d.-—Hitleris pareikalavo iš Sta
lino pristatyti vokiečiams su
tartimi pasižadėtų medžiagų, 
nes antraip Hitleris pasiųs na
cių kariuomenę, kad ji pati ga
lėtų žaliavų paimti. Diplomati
niuose sluoksniuose patikrintos 
šios žinios ir neabejojama, kad 
reikalavimai buvo įteikti.

Hitleris sutraukė daug ka
riuomenės prie sovietų sienos ir 
pranešė Stalinui, kad jis gauna

Tasso biuras Londone šiandien 
paskelbė, kad vakar Berlyne ta
po pasirašyta nauja vokiečių ir 
rusų sutartis.

Naujoj sutartyj liečiami tik
tai ekonominiai abiejų kraštų 
reikalai ir papildomos anksčiau 
pasirašytos ekonominės sutar
tys.

Diplomatiniuose Londono 
sluoksniuose patirta, kad rusai 
pasižadėjo leisti nacių kariuo
menei pereiti per tam tikras so
vietų teritorijos vielas, kad vo
kiečiai galėtų pasiekti Iranu.

ROOSEVELTAS ATMES NACIU PROTESTĄ
Hitleris nepatenkin
tas konsulų išvijimu

WASHINGTON, D. C., birz. 
18 d! — Vokiečių valdžia šian
dien įteikė užsienio departa
mentui protestų' dėl konsulatų 
uždarymo Amerikoje. 4/

Sumner Wėlles ' laikraštinin
kams paskelbė, kad šis nacių 
protestas greičiausiai preziden-

Valdžia ’ kontroliuos 
užsieniečius

WASHINGTON, D. C., birž. 
18 d. Finansų departamen
tas uždraudė Vokietijos pilie
čiams apleisti Jungtines Valsty
bes, kol neatliks visų’ reikalin
gų formalumų. v ’

Dabartiniu' metu j. Valstybė
se randasi 330,000 vokiečių, ku-

PRANCŪZAI PASIEKĖ PALESTINĄ
Sumušė laisvus pran

cūzus ir britus
VICHY, Prancūzija, birž. 18 

d.—Prancūzų kariuomenei pa
vyko visiškai sumušti britų ir 
laisvų prancūzų jėgas rytinėj 
Syrijoj, skelbia prancūzų karo 
pranešimas.

Prancūzų kariuomenė vieto
mis visiškai išvyjo britus iš Sy
rijos ir pasiekė Palestinos ru- 
bežių.

Prancūzai atsiėmė Meržajun 
miestelį ir Kuneitrų. Nelaisvėn 
patekusių laisvų prancūzų skai
čius yra gana didelis.

Britai smarkiai 
kontraatakavo

LONDONAS, birž. 18 d. - 
Britų kariuomenė smarkiai kon
traatakavo prancūzų jėgas ir 
atsiėmė Meržajun, Kuneitrų ir 
kitus miestelius, skelbia britų 
pranešimas.

Syrijos pajūryj britų jėgos 
randasi 20 mylių nuo Beiruto. 
Damasko pietuose britai pama
žu stumiasi pirmyn, nes Vichy 
kariuomenė labai smarkiai prie
šinasi.

Prancūzai bandė atsimti 
Džezin miestelį, bet labai smar
kiai nukentėjo.

Britai kaujasi dvie
juose frontuose

LONDONAS, birž. 18 d. — 
Londono sluoksniuose britų po
zicijos skaitomos sustiprinto
mis, nes gen. Wavell pajėgia 
vesti puolimą dviejuose fron
tuose.

Londono karo vadovybe ma
no, kad dabar gen Wavell pa

jėgs atsispirti bet kokiai Hitle
rio invazijai Suezo kanalo zo
noj.

Hitleris privalės vėl bandyti 
traukti jėgas į vakarus ir reng
tis Anglijos salų invazijai.

Sollume sumišti bri
tai, sako naciai

BERLYNAS, birž. 18 d. — 
Sekmadienį britų pradėta inva
zija galima skaityti baigta, nes 
prie Sollumo britų karo jėgos 
visiškai sumuštos, sako nacių 
pranešimas.

Vokiečiams pavyko sunaikin
ti labai didelis britų tankų skai
čius ir atmušti britų smarkų 
puolimą.

Vokiečiams atitekę britų že
mėlapiai rodo, kad britai buvo 
nusistatę paimti žymią Lybijos 
dalį, bet jiems nepavyko.

Vakar britai pasi
traukė iš Lybijos
KAIRAS, Egyptas, birž. 18 d. 

—Pryšakinės britų kariuome
nės dalys šiandien pasitraukė ir 
Lybijos, kad nebūtų vokiečių 
motorizuotų divizijų apsuptos, 
skelbia britų karo pranešimas.

Britų kariuomenė pasiekė sa
vo tikslą, ji patyrė priešo jėgų 
stiprumą. > ,

Britams pavyko paimti nelai
svėn kelis šimtus vokiečių ir su
naikinti didoką skaičių tankų 
ir kitos medžiagos.

to bus visiškai atmestas.
Užsienio departamentan na

cių notų atnešė vokiečių charge 
d’affaires Thomsen. Sumner 
Welles atsisakė spaudai duoti 
protesto notos turini.

Nacių agentai vyks 
Vokietijon

WASHINGTON, D. C., birž. 
18 d. — Weiles paskelbė, jog 
daromi parengiamieji darbai iš
vytiems nacių konsulams nu
vežti tiesiog Vokietijon.

Amerikos vyriausybę nenori, 
kad jie pakriktų po pietų Ame
rikos valstybes, todėl stengia
si išgauti leidimų nuvežti juos 
tiesiog Vokietijon.

Sutarty su vokiečiais nusta
tyta, kad konsulus išvyjusi val
stybė privalo pasirūpinti, kad 
jie patektų savo kraštam

F. D. R. sulaužė su
tarti, sako naciai
BERLYNAS, birž. 18 d. — 

Jungtinių Valstybių vyriausy
bė, uždarydama konsulatus i?* 
liepdama konsulams išvažiuoti, 
sulaužė sutartį su Vokietija, 
skelbia naciai.

Konsulai privalo apleisti kraš
tų praslinkus metams po konsu
latų uždarymo, o Rooseveltas 
įsakė konsulams išvažiuoti bir
želio 10 dienų.

Visa nacių spauda Amerikos 
prezidentų kaltina sutarties 
laužymu.

rie rengiasi apleisti kraštų.
Valdžia žymiai susiaurins 

įvažiavimų ir tikrins, kad neįsi- 
veržtų .penktoj ‘kolonos agen
tai ir kiti diktatūros šalinim 
kai, prisidengę emigranto var
du. ' ' ,i>\ '

Knox numato ilgą 
karą

WASHINGTON, D. C„ birž. 
18 d. — Mums ilgai teks gy
venti neramiame pasauly, todėl 
būtinai reikia statyti St. Law- 
rence elektros stotys, sako sek
retorius Knox.

Laivyno sekretorius tvirtina, 
<ad stočių pastatymas žymiai 
palengvins ir pagreitins laivų 
statymų ežerų srityje.

Knox pareiškimus padarė 
kongreso komisijai ir įtikinėjo, 
jog stotys sustiprins J. Valsty
bių ir Kanados apsaugų.

IŠRASTAS DETEKTORIUS 
ORLAIVIAMS SEKTI

LONDONAS, birž. 18 d. — 
Ministeris Beaverbrook paskel
bė, kad Robert Watson Watt 
išrado naujų detektorių, kuris 
nurodo orlaivio kryptį.

Ministeris kvietė savanorius 
radijo specialistus padėti nau
jam kovos darbui — sekti prie
šo orlaivius.

Britai gali sekti vokiečių or
laivių kryptį ir tas duoda jiems 
galimybės naikinti įsiveržusius 
orlaivius. Detektoriaus kon
strukcija laikoftiia karo paslap
timi.

Orlaivio nelaimė 
Bulgarijoj

BERLYNAS, birž. 18 d. - 
Didelis Rumunijos keleivinis 
orlaivis nukrito prie Sofijos i) 
užmušė 15 jame skridusių as
menų.

Užmuštųjų tarpe randasi vo
kiečių konsulus Sofijoj, vokie
čių spaudos viršininkas Voss ir 
Mosinov, Bulgarijos konsulas 
Dre-sdene.

Nežinoma orlaivio nelaimės 
priežastis. Jis nukrito vos spė
jęs pakilti nuo Sofijos aerodro
mo. Nei vienas keleivis neišliko 
gyvas.

Britai naikina nacių 
pramonę

LONDONAS, birž. 18 d. — 
Šiandien jau prasidėjo antra sa
vaitėj kai stiprus britų orlaivių 
būriai kasnaktį griauna vokie
čių1 karo industrija.

Kiekvieną naktį daugiau ne
gu trys šimtai didelių bombane- 
šių išmeta tuksiančius bombų 
pramonės centruose.

Praeitų naktį britai aplankė 
Diuseldorfo ir Koelno sritis ir 
pribaigė nuo vakar dienos dar 
rūkstančius gaisrus karo dirb
tuvėse.

Areštuoti 5 Argenti
nos karininkai

BUENOS AIRES, Argentina, 
birž. 18 d. — Vidaus reikalų 
ministeris paskelbė, kad polici
ja areštavusi penkis karinin
kus, įtariamus priešvalstybinia-, 
me veikime. v \

Policija juos paėmė' valdžios 
neleistame susirinkime. Buvc 
suimti 4 sausumos karininkai 
ir vienas juros karininkas.

Ministeris nepriduoda didelės 
reikšmės areštui, nes valdžia 
atydžiai seka nacių propagandų 
Argentinoj.

ŠIAULIAI, Lietuva, birž. 18 
d. — Papilėje įvyko smulkaus

kredito draugijos susirinkimas 
ir pravesti rinkimai į valdybų.

Paskelbus naujos valdybos 
kandidatų surašą, prezidiumas 
pradėjo ploti ir sukauti. Susi
rinkimas pradėjo protestuoti, 
trys žmonės, sako, negali iš
rinkti valdybos.

Susirinkusiems nebuvo lei
džiama kalbėti. Prezidiumo ran
kų plojimu valdyba buvo išrink
ta. “Tiesa” nepatenkinta tokiais 
balsavimais.

Darbininkai neklau
so propagandos

KAUNAS, Lietuva, birž. 18 
d. — A. Paukštys, Kauno “Au
dinių” fabriko bolševikų propa
gandos narys, poilsio metu dar
bininkus suvarydavo į kamba-

—Meksikos užsienio ministe
ris pareiškė, kad “ašies” agen
tai nestabdo savo veikimo ir 
valdžia gali būti priversta im
tis labai griežtų priemonių 
prieš vokiečių ir italų konsula
tus.

ORAS
Chicagai ir apylinkei fede 

ralio oro biuras šiai dienai pra- 
našauja:

Giedras ir Šiltesnis.

Saulė teka — 5:14; leidžiasi 
|— 8:281

—Sovietų kareiviai, kurie bu
vo Hanko bazėje Suomijoj, iš
kviesti atgal į Rusiją, nes ma
noma, kad jie nepajėgs apsigin
tu jeigu vokiečiai juos užpuls.

--Japonai pareikalavo* 'kad 
olandai Indijoj jiems suteiktų, 
tokias pa&as teiseė, kaip turi 
Jungtines Amerikos Valstybės.

—Britai skelbia, kad laisva 
civilinių evakuacija iš Gyprus 
salos jau baigta ir žymiai su
stiprinta salos apsauga.

—Pasakojama, kad nacių ge
nerolas List, kuris nukariavo 
Lenkiją ir Graikiją, nusišovė. 
Vokiečių štabas buvo nepaten
kintus Kretos operacijomis, nes 
žuvo labai daug vokiečių karei
vių. J

Italai džiaugiasi lai
mėjimu Lybijoj

ROMA, Italija, birž. 18 d. — 
Italų spauda patenkinta laimė
jimu Lybijoj, nes britai buvo 
sumušti, nežiūrint į amerikęniŠ 
kus jų tankus.

kritai pasiuntė Lybijon dvi 
motorizuotas divizijas, kUrioi 
turi apie 1000 lankų, bet nepa 
jėgė prasiveržti.

Vokiečiams ir italams pavyke 
pagadinti apie 200 britų tankų 
Italai žino, jog britai turi pa
ruošę 15 divizijų, bet kovon jų 
nesiuntė.

—Britų karo ministeris Mar 
gesson pranešė parlamentui 
kad dabartiniu metu britų ne
laisvėje randasi 177,937 italų 
karininkai ir kaiciviai. Be to. 
suimti 06,010 kareivių, kuriuo.1 
italai verbavo iš kolonijų gy
ventojų.

—20 jaunų Turkijos karinin
kų išvyko į Angliju, kad vietoj 
galėtų išmokti vartoti bomba- 
nešius ir žvalgybos lėktuvus.

—Australijos vyriausybė nu
tarė padėti į koncentracijos sto
vyklas visus komunistus, nes 
jie padeda naciams, kenkdami 
britų karo pastangoms.

— Amerikos karo laivynas 
pradėjo verbuoti savanorius. 
Kiekvienų mėnesį nori gauti 
12,000 jaunų jurininkų.

rėlį ir skaitydavo jiems “litera
tūrą”.

Darbininkai kurį laika klau
sėsi rusų laikraščių vedamųjų, 
bet dabar atsisakė klausyti ir 
skaitymas tapo nutrauktas.

Dabar Paukštys siūlo įvesti 
t fabrikus garsiakalbius ir pri
versti darbininkus klausyti.

Kėdainiai pasiliko
> be malkų

KĖDAINIAI, Lietuva, birž. 
18 d. — Paskutinėm savaitėm 
Kėdainių apskrity visiškai pra
dėjo trukti kuro.

Valdžios atstovai išskirstė 
duota miško medžiaga, bet jos 
nepakanka. Vietos bolševikai 
pradėjo skųstis, nes ir jų žmo
nos neturi kuo vakarienės iš
virti.

“Tiesa” tvirtina, kad dėl pa
prasto vežimėlio malkų reikia 
prastovėti eilėje iki 16 valandų.

Bolševikai nepašali
no smetonininku c-

KAUNAS, Lietuva, birž. 18 
d. — Chaimas Aizin, naujai ky
lanti bo'ševikų žvaigždė, tvirti
na, kad įstaigose dar tebetar
nauja labai daug smetonininku.

Jis siūlo patikrinti visus val
dininku sąrašus ir išmesti užsi
likusius Smetonos šalininkus.

Smetoniniai prižadėjo ištiki
mybę Stalinui, bet pataria jais 
nepasitikėti. Aizinui pritaria 
Fedorenko, LoLanovas ir Fro- 
lovas.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Vakar vakare pasirašyta sutartis tarp vokiečių ir turkų. 

Vokiečiui pasižadėjo respektuoti turkų teritoriją. Turkų spau
da ir radijas nespaus prieš vokiečius nukreiptų žinių.

— Turkų ministeris Saradžoglu matėsi su britų ambasado
rium ir užtikrino, kad turkai pasilieka britų sąjungininkais. Tur- 
kų-nacių sutartis nukreipta prieš sovietus, kuriuos Hitleris 
spaudžia.

— Romos radijas paskelbė, kad Hitleris pareikalavo sugrą
žinti Vokietijai visą rytų Lenkiją ir leisti naciams per Kaukazą 
vykti į Iraką ir Iraną.

— Mussolinio kariuomenė vakar įžengė į Atėnus. Hitleris 
leido, italams okupuoti Graikiją, kad pakeistų ten stovėjusius 
vokiečius.

— Britų bombanešiai ir praeitą naktį smarkiai bombarda
vo vokiečių karo pramonės sritis.

— Britų submarinai paskandino aštuonis italų prekybos 
laivus, kurie vežė Lybijon italų ir vokiečių kareivius.

— Nacių viršūnėse sukėlė didelio susirūpinimo Amerikos 
griežta politika. Valdžia dar nežino kas daryti dėl konsulatų už
darymo.
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MOKYKLAVAIKAS ir

Rašo L. NARMONTAITE

KAI BAIGSIS PASAULYJE DIENOS BALANDES

Dar Kita Specialė KlasėBe tų specialių klasių, kurios buvo suminėtos šioj ko- lumnoj per praėjusias savaites (pavyzdžiui, klasė apskričio ligoninėje, miesto džiovos sanitarijoje ir mergaitėms, kurios tampa nėščios) yra kitų įvairių klasių, yra parūpinamas mergaitėms, kurios per savo kaltę yra neriškų ligų.
Specialė Įstaigamergaitės yra laikomos privatinėje įstaigoje “Frances Juvenile

dar daug Sakysime, mokslas visai aukos neve-

yra nes

ame pikti, ir bėgam dėl to, kad bijom.Vienok, psichologų tvirtinimu, tikroji pasekmė yra kaip tik priešingai. Esi linksmas kad šypsais; esi liūdnas, kad verki, esi piktas, kad sukandi dantis ir bijai, dėl to, kad bėgi. « —Gal būti

Tau rodžiau pavasario sodų, 
Minėjau, kad vyšnios baltuos, / 
Pro žvilgsnį nuobodžiai vienodų 
Tu sodus matei, tik ne tuos.

Ne vyšnios, ne aukso purienos, 
Viliojo ne sodai balti,— ’ : > 
Kai baigsis pasaulyje dienos, 
Žydės ten žiedai jau kiti.

/ *>

Aidės ten žingsniai neskubus, •- 
Ten debesys žingsnį lydės;
Kaip tūkstantis metų diena bus, 
O sodai žydės ir žydės.

V. Valsiunienė 
(Moteris ir Pasaulis, Kovo 1939 m.)

Mezgimas 
AtgaivintasMezgimas, kuris musų bobučių laikais būdavo židinio dailė, dabar yra populiariškas užsiėmimas. Madų sekėjos visur ieško savo mezgamųjų adatų, savo virbalų. Yra skaitoma, kad per penkiolika milijonų moterų pradėjo užsiimti mezgimu.Ir kodėl šis suvirš keturių šimtų nuošimčių padidėjimas mezgimo darbe? Mezgiamos adatos ir virbalai visuomet taksėjo pranašaujančiam tone beveik kiekvienam karo periode. Reikalingumas duoti kareiviams tam tikrų aprėdalųl yra viena priežastis. Bet dar svarbesnė priežastis sako psichologai, yra reikalas dėl taip vadinamo atsilsėjimui užsiėmimo, kuris laiko moteris užimtoms ir naudingoms, be iš-

“Tu Nepersimainei 
Nė Vieną Truputį”Vienas daugiausia . džiugi- ( . nančių patyrimų, kuri vedusi 11 moteris gali sulaukti, yra su-1 \ tikti seną draugą (gal net ir- buvusį simpatiją), kurį jau per daugel metų nematė, ir išgirsti sakant “Tu nepersimainei nė, vieną truputį.“ Kodėl toks išsireiškimas taip labai sužavi, tai yra misterija. Iš kitos pusės, jeigu kas nors tai pačiai moteriai pasakytų, kad jos išsivystymas sustojo, ji butų ne tik nustebinta, bet ir nepaten-
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Ife spalva, ' bet sudėtis ir

Balandes tai yra piktžolės bile kur patvoriais augančios, bet, dažniausiai mylinčios veistis daržuose, kur žemė išpuren-

•j blizgėjimas pjąųlęų yra svarbu. 1 Ir nors iki tam tikro laipsnio mes turime prįį'mli tokią sudėtį, kokią ganiai duoda mums, galime turėti blizgančius 
JL 1 A JLA A V*. A A A V< VM A V * ik A A *A f kj V& UA Ailama, kalbama iiė apie.išorinę'^ aukls’ to nori-Visiškai neprotinga manyti, |kąd tiktai išorinės pastangos padailinti plaukus panaikins ta almai- arba Paslsl’s P^»atini odos kilbimn iarba Plaukll neprižiurėjimų.asnipnvh? I Ir nemanykite, kad galite pagerinti, plaukų padėtį į trum- būtinai laiką' U51 geriausių rczulta- dTr'biai's ir-laTlkdmnos ’laukda- ^.kalingos, kad stimuliuotų ir tl> rpikia imti reguliariškus darbiais ir laukdamos, Jaukda kaįp gydymus. Net ir sausi ir, rodos,šeimos, taip ir draugų ir pažį- bfe ^vybes plaukai duodasi šiuo laiku tačiau mados ir-'stamų dėmesį per metų-metus. Pa8erlnal“1- žinoma, toks gy- šios atmainos neturi būti ra-1 dynlas lur* ,bub z,nov? ral1' koše. Po tokio, 4sistematisko gy- i dymo, kuomet plaukai bus geliam e stovyje,1 tai ir “perma- I nent“ geriau inisis ir atrodys, ir plaukai sudarys dailius rė- l mus veiduijo dalykėlio, padaro kambario 2( išvaizdą kitokia, tačiau jis ne- žudo savo originalio patogumo. | Išmokite parodyti naujas i akutes savo asmenybėje, be su-( ,| naikinimo tų pagrindinių charakterio ypatybių, kurios padaro tave gera moterim ii’ motina.Neduoki ženatvei sunaikinti tavo tolygybę. Esi žmogus įr turi savo teises, be to, kad esi žmona ir motina. Niekas toj ženybinėj sutartyje nesako,1 ’

Pirmam atsitikime, supran-išvaizdą, žinoma, kad kiekvie-1™ nai pridera prižiūrėti savo sveikatą, Lsavo veidą ir figūrą'kuogeriausiai-Tas pasikeitimas

Šios vienoj vardu Home- Jų yra apie dvidešimts penkios.Chicagos Mokyklos taryba parūpina šioms mergaitėms vieno kambario mokyklą dėl pradinio- mokslo, parūpina irgi medžiagą reikaLngą mokslui, ir vieną mokytoją.~Ši vieno kambario mokykla yra rokuojama kaipo viešų mokyklų sistemos skyrius ir vadinasi “The Burke School Branch at the Frances Juvenile Home.“
Mokytojos Patyrimasšios mokyklos mokytoja gerai patyrus šiam darbe,ji čionai’jau mokytojauja su viršum aštuonioliką metų. Ji _ . .. .’ .v <vra vidujinė, tavogerai žino specialį -e‘o^-l:~oe,^r'J°na^individuališkumas; kuris reikia čionai vartoti dėl *. . Į, i\. a 'atmainos kurios vra Igeriausių individualinių paJ Gausius la.kus, užimtos rank-i almamos, km.os yra I sekinių.Mergaites šioj specialėje kla-^ sėje yra jaunos. Vienais inetaiis viename mokyklos kambario gi yra priežastis dėl to mezgi- šone buvo įrengta valgomų ir nio atgaivinimo. Kadangi mez- dikališkos. Problema yra pana- įvairių daiktų krautuvė. Mer- gimo darbas niekuomet nebu- gaitės veikliai dalyvavo prie na patenkinančiai atliktas ma- įrengimo ir sutvarkymo šios šinomis, tai rankų darbo kaina kūmas, laikui bėgant, krautuvės, šis darbas buvo " v‘praktiškai pritaikytas prie mokinių mokslo subjektų, taip kad vaikams buvo įdomu ir linksma savo klasių darbuose.’

Kada ĮsteigtaŠi veneriškų ligų užkrėstoms mergaitėms prieglauda, buvo įsteigta 1909 metais ini-i ciatyva vienos slaugės nuo ap-* skričio ligoninės (Cook County: Hospital), kuri aiškiai matė reikalingumą tos įstaigos.x * x
Dykūnai ir KitiYra šešios divizijos specialių klasių Chicagos viešose mokyklose vien tik vaikams fir mergaitėms), kurie yra dykūnai, nusikaltėliai, ir kurie yra nepataisomo elgesio (incorri- gibles). Apie tuos skyrius vėliau bus plačiau parašyta. Vien tik šitiems vaikams 1938 me-?. tais buvo paskiria šešiasdešimt penki (65) mokytojai dėl 1,381 mokinio.

mos ..

yra aukšta.Madose .matome mezginius įvairiais budais naudojamų. Ant brangiausių kostiumų rasite mažų kalnierųkų, įdomių bovelninių mezginių, kišenių,i

ši, kaip įnešimas ko nors naujo kambarin, kurio familiariš- , daros nuobodus. Pakeitimas rakandų, pridėjimas kokio nors nau-
Kmo-TeatraS

Keisti Faktai
Apie Žmones

Nors jos ne nešioja piktžolių vardą, bet sumanių žmonių yra plačiai išnaudojamos. Taip antai geras vegetarųonas pasidarys sau labai skanią lapienę; sumani ūkininkė šers jomis kiaules ir paukščius, ypač pri-, nokusios jų sekios sudaro maistingą vištoms leselą, kuris sukelia vištų dūdingumą.Bet jos kariais ir didesnę relę sulošią, jos gąli palengvint., žmoguį peiTiešii badmetį, jeigu jis užklumpa žmogų tada, kai t jau balandas auga.Šis rytas buvo taip saulėtas ir gražus, kad ne dažnai tokie pasilaiko, tad nutariau keltis ir eiti daržan, ravėti gėles ir dar- . žoves. Beravėdama užtikau.’ ' daug balandžių, kurių šerdelėse dar tėbespindėjo. rasos vandeni niąi perlai, o jų lapeliai atrodė lyg sidabr.nėmis dulkė-- mis apiberti.Staiga pajutau kokį tai prisirišimą prie jų ir, rodos, pasidarė gaila jas rauti, nors jos ir stelbė mano gėles.Balandes šį ryią tartum prašneko į mane ir nuvedė mane dvidešimt tris metus atgal der- lingon Ukrainon, sakydamos: Ar atsimeni, kai gyvendami septynias savaites po grynu dangum, bado giltinės' čiupinėjamą, diena iš dienos keliomis bulvės skiltelėmis ir mumis — jo šiurkščius ir įkyrius nagus n u si kratydavai?Taip, balandėles, aš atsune nu, labai gerai atsimenu, kai 1918 metų pavasarį, nutarę per 2000 varstų atstumą, pasiekti Lietuvą, kuri ruošėsi būti nepriklausoma, savistovū šai s. lš- silc’dom tada ngon ir nenumatytai vargiiTgon kelionėn. Apleidę to.imą Rusiją balandžio 25 d., savaitę važiavom preki niu ešalomi susigrūdę šeimynos į vagoną su rimu inventorium.Privažiavę vokiečių nį rubežių, Ukrainojepriversti apsistoti miške, kuris nuo sprogstamų medžiagų sandėlio išsprogdinimo buvo pusiau iškapotas.Ten buvo tūkstančiai varguolių pabėgėlių, kurie laukė kada vokiečiai susimylės ir perleis per rubežių ir leis važiuo-

APYSAKA Regina J-tė /

Kada nepasitikėjimas ardo tikrąją meilę
> ...........—.................   .III. /Nuobodus miestelio gyvenimas, o dar nuobodesnės miestelio valdybos raštines sienos, Valei tiek įkyrėdavo per žiemą, kad ji vos sulauks ankstyvo pavasario būdavo nuolatinė viešnia kaime.Artėjo sekminės, Valė jau buvo pasiruošusi į savo mylimą kaimą, kuriame ji visad rasdavo ramumą, linksmą ir neklastingą jaunimą, kurs su Vale buvo glaudžiai susigyvenęs ir jos taipgi visad laukdavo.Valė miestelį apleido vos aušrai brėkštant, kad niekieno netrukdoma galėtų svajingai keliauti dešimts kilometrų gražiomis papievėmis, pasigėrėti vos-vos pradedančioms žydėti alyvomis, kurios gausiai puošė praeinančias sodybas.Alyvos buvo Valės mylimiausios gėlės. Valė žengė pamažu, nes švelnutis pavasario vėjelis maloniai plavenąs jos garbanas, stipriai malonus pievų gėlių aromatas ir jos basas kojas mažgojanli pievų rasa, jai įteikė ypatingo malonumo.Ji svajingai klausėsi ankstyvo paukščių čiulbėjimo, sudarančio malonią simfoniją. Visa ši aplinkuma -sukėlė Valės sieloje ilgesį ir ji giliai atsidusi- si;Rnėjusiomis pakėlė akię į smėlynėj pama-

trimis savaitėmis, tad ir laužas kūrenos dieną ir naktį, o prie' jo prisirinkdavo vis didesnis ir didesnis būrys viengungių. Jie mirko, džiovinos! ir vėl mirko.kada dangaus ašarų klanai liūliavo aplink musų palapines, žemė su dideliu trenksmu po mumis pajudėjio ir nejučiomis pastalė mus ant kojų. Išbėgę iš palapinių pasigedome laužo, bet ap.ink buvo ramu; nei šauksmo, nei dejonės, tik dangus vis verkė...Ryto melą mama mane pažadino: Eik, vaikeli, parinksi balandžių, dar kelios bulvės yra, pramisim kaip nors šiąBridau basa per sužliugusią žemę, įlipau į girininko bulvių daržą ir rankiojau balandes, tik s-taiga mane šiurpas perbėgo. Prieš žingsnių, mane, už kelių tik gulėjo į gabalus suvyru kūnas. Tą die- nesijaučiau išalkusi.ną visaiTas jaunas vyras buvo vienas iš daugelio, kurie sėdėjo prie laužo, po kuriuo, giliai žemėje, įsiknisus!, tūnojo granata. Ji įšilusi sprogo ir užges.no ne tik laužą, bet ir gyvybes visų prie jo sėdėjusių. Tok ų tai atsiminimų balandėlės man šį atnešė. —M. F. Y-nė . . , besėliai, lyg baltos gulbės melsvam ežere. Ji staiga nukreųiė savo liūdnas mintis, nes jau pastebėjo, jog esanti nebetoli savo namų. Saulutė savo skaisčia šypsena jau buvo nušvietusi ankstyvą sekminių rytą, ir gaivinančios šilumos pažadinta gyvybė pradėjo atbusti.• Tai vienur, lai kitur papie- r_|Viais jaunimas jau keliavo į 9(bažnyčią. Kaikurie pažinę Va- i- las reiškia persky- ję todo siuntė jai “labą ry-

Perskyrų-DivorsųJeigu Kinijoj moteris per dėl los priežašties gauti divorsą.Siaudė vyras gali gauti tiktai vieną divorsą, bet jam leidžiama parduoti kitas pačias.Turkoman’o Respublikoj vyras liktai pasako “Eik“ savo žmonai-
penkios•v su tu-tuomeli- buvome

tą.“ Ji atsakė tą .pat.Namuose Valė rado jau vi- isus sukilusius. Mamytė ir lėve- ar J1, lis ruošėsi į bažnyčią, o Valei liepė eiti į klėtį pasilsėti.Klėtis buvo švariai išvalyta, kampuose į viedrus įmerkti stovėjo jaunučiai berželiai. Stalas atidengtas gražia aštuony- te staltiese. Ant stalo nemažas pluoštas gražučių kanava- lijų, kurių kvapas maišėsi su berželių kvapu.Priėjus artyn prie stalo, Valė rado atvirutę, ant kurios buvo parašyta—“Šios tyrulės ir skaisčios, kaip sniegas, mano rankomis nuskintos ir tik tau vienai p r įklausančios kanava- lijos, tepasako, kaip tyra ir giedra yra mano meilė tau, mano brangi Valė. Jei mano šie žodžiai nenupurtins tavęs pykčiu ir neapykanta mane, tai lauk manęs sode, pas tavo mylimas alyvas šiandien po piet. Tųve mylįs Domas.“šių taip staigių ir netikėtų ' žodžių, Vale lyg nusigando, lyg nustebo, nes iš karto nesuprato, ar tai pasityčiojimas, ar tai rimtumo ženklas ...Dar pažvelgė į atvirutę ir gražiąsias kan vali jas,, kurių maži žiedeliai, lyg tie varpeliai, tyliai kuždėjo Valei—“tikėk Domo žodžiams.“Valė bandė užmigti, kad nutolti nuo šių Domo žodžių, kad pasilsėti nuo slegiamų minčių, i neėmė. Nejauku jai darėsi klėtyje, ir ji atsikėlė- (Bus daugiau)

Ceylon’o vyras gali parašyti savo moteriai “tu esi divorsuo- lo,” ir neatsižvelgiant, r“ *■’ gavo laiškų, ar ne, ji yra di- vorsuota.Tarp Moor’ų vyras gali atsiskirti nuo žmonos, jeigu ji nepagimdys sūnų. žurnalo)Ir vėl “Alo!“ Puikiai žavė- jančios yra pietinės valstijos ir jų gyventojai malonus, bet kasdieninio darbo ant ilgo neatidėliosi. Tadrreikęjo grįžti į šiaurius.Ir sugrįžus (herądau veikalo suomet ieško budo, kaip at- j žinybinėj sutartyje nesako, ■ johiUJoc" kurfga-kad tavo tobulėjimas turi su- *- - , Įima matyti dabar Tennessee,Nenustok interesuotis vis-' *orth .€aTO?in’’ Vir8inia’ West dedasi pasaulyje.' X,rS™la valstijose. Drama pie-   šia išsivystymą idėjos musų- ženk su progresu ir tobulėle yPat‘ngoi cMlizacijoj, ir kaip. . i * zjsi .v raketieriai mikliai sugeba su-Mainyk savo interesus dėl ge- y ... . . ..i I kurstytais jausmais pasinaudo-,"T kuomet admiruojančių Tels^6 vir^>a’ ž™oma’ draugų choras sakys “... ar s“Pr,os ko',os- ^'7 Co0PeTr at’. kaip tu atsimainei...” tu bll. ^koina. charakterizuoja John si tikrai komplimentuota. . Netruks.te juoko, kai pa- 
-Ne. iaanamefė. ’ matyslte JJ beisbolų praktlkuo-jaut. ’ 1Barbara Stanwyck ir Ed- ward Arnold prisideda su savo talentu prie žvaigždžių sąryšio.

Naujos IdėjosKiekvienas inteligentiškas žmogus, kuris yra pasekmingas savo naudinguos darbuos, vi-
likti tą savo užduoti dar ge
riau. Ir kelias jo į yra pagrįstas idėjomis, kurios^ yra pagrindu jo mąstymo ir kaspasisekimo stoti prie altoriaus.
veiksnio. Idėjos, kurios šutei- kuodaugiausia žinojimokia jam supratimą klaidų, jų išvengimo — lygiai kaip tos, kurios yra naudojamos teisingos.Idėjos yra kaip ir durys, per kurias jis nuolatos pereina, palikdamas senas už durų, ir atidarydamas naujas prieš save.

i Takias 
! •apie

ir ir ir

tik skirtu- žinopės iš susikabin- o viengungiai,Šeimyniniai

Ne jaunametė

ŽINO

“Taktas kasdieniniame gyve ųime yra lyg druska maiste,— naudojamas, kuo-' išbąltinimuį
GERAI ŠEIMININKĖMSTI, KAD:Kuomet rankšluosčiai daro pilki ir neaiškiai yra būdas jų atnaujinimui irpasi

barti,Štai yra keisti faktai tai, kaip tu jauties ir -kaip tu atrodai; apie tavo emocijas ir geriausiai kūno atmainas. ... ... ,, ,,.,jr v r wmanyti, kad mes šypsomės dėl 'met laktas pasidaro per daug noiųa/išplovus) užpilkite šal-'oial užverda,, žinoma, jeigu to, kad mes esame linksmi, ar- aiškiai matomas, jis jau nepri-J tu vandeniu, pridėkite vienoj rankšluosčiai labai sudirbti,
Suzanna Viliute) ciiiucijus ir rci*>o***i naudojamas, kuo- isbąlitinimui, Mes papratę1 met lieka nepaslebiamas. Kuo-į Įdekite juos į katiliuką (ži- šilto pečiaus h’ lai palengvu- w — A A 1 A _ -    - __ _  _______ \ v ♦11_1A Y_1 1 V • — — J— __to, kad mes esame linksmi, ar-' aiškiai matomas, jis jau nepri-' tu yaųdeuįu, pridėkitba verkiame dėl to, kad liud- sideda prie skonio gyvenimo— citrinos sultis ir įpiaustykite gal reikės tpjcią procedūrą pa-

kuriat; tik karo šmėkla buvo keliavusi. Taip tai po dangaus prieglobsčiu buvo didelis tautų mišinys, vienodai traktuojamas su tuo mu, kad šeimyniniai kokių nors skudurą davp -palap-nes, ir to neturėjo.žmonės maitindavosi žolelėmis, nes duotuos ir kitų valgomų produktų bolševikų pusėje jau visiškai nebuvo galima gauti o viengungiams ir tas nebuvo1 prieinama. Nuėję paslėptomis į vokiečių pusę jie išmainydavo savo drabužius ir kitus turimus, daiktus į duonos kąsnelį ar pie ’ tus/ Dienomis jie prisnusdavo saulėje ar pavėsy, tai priklausydavo nuo orų temperatūros, o naktis praleisdavo prie laužo,, bes pasiklojus dirvonu ir dangum užsiklojus nakties metu miegoti buvo pervesti.Taip žmonės vargdavo su vai-: tęmis ir mėnesiais. Ir alsi t ko,

SprendžiamiYra labai gerai kalbėti apie turėjimą tų charakterio savy-, bių, kurias žmonės norėtų, kad mes turėtume, bet kaip iš tikrųjų gali jas pažinti? Tai yra dalykas, kuris, rodos, neturėtų sudaryti nei vienam per daug klapato. Yra daug sunkiau kiekvienam iš mus pa-, slėpti .musų tikrąjį pobūdį, nei kaip atidengti jį.Žmonės sprendžia kiekvieną iš to, ką ji.e mato ir girdi. Jų impresijos apie tave susidaro iš šių dalykų:TavoTavo išvaizdos išraiškos veiksmo užsiėmimų -motyvųTavoTavoIš šių jie sudaro opiniją, koks žmogus tu esi. Iš šių jie sprendžia, ar jie mėgsta ar nemėgsta taye.šiuose dalykuose randasi atsakymas į klausimą, ar buslengva sugyventi su tavim, ar bet miegas
bus sunku.

(Iš ‘'Tavo Asmenybė")gero balto muilo. Padėkite ant kartoti ir antrą sykį.ni; sukandame dantis, kad es- bet visiškai gadina jį

prieš

u%25c5%25beges.no
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Clevelando ir Ohio Žinios
- - - . ■ ----------------------

Be “tautos vado” tautininkai negali apsieiti. — Rengiasi 
visokioms galimybėms. — Blogas oras trukdo pikni
kus. — Daug jaunuolių pašaukė į kariuomenę. — 
Mirimai. — SLA 136 kuopa per vasarų nelaikys su
sirinkimų.

Po ilgo ir slaptingo tauti-( klausimas,—tai viskas priklaū- 
ninkų veikimo galų gale liko sys nuo to, kaip dabartinis ka- 
viešai paskelbta, ką jie veikia ras užsibaigs. Dabartiniu lai- 
ir ko nori atsiekti. Visi vadi- ku Amerikoj randasi įvairių 
namieji šulai suvažiavo į p J grupių veikimas, ir atrodo,
J. Bačiuno farmą ir susitvėrė! kad visi nori gauti po Lietu- 
lietuvišką valdžią. Ir kiek jau vą. Jeigu tas visas darbas ne
tenka patirti, tai p. Antanas bus suderintas, tai pasiliks tik
Smetona yra užgiriamas kai- asmeniškas pasinaudojimas
po tautos vadas ir vėl busimas kai kuriems politikieriams,
Lietuvos prezidentas. Kaip vis- kurie turės daugiau drąsos, 
kas nusiseks, tai jie patys galės Taip yra atsitikę pirmiau, taip 

gali ir vėl atsitikti.
kas nusiseks, tai jie patys galės 
tik vėliau tą pamatyti. Yra 
nuostabu, kad ir tokie prisi
dėjo, kurie apie p. Smetonosdėjo, kurie apie p. Smetonos Qhio Bell telefonų kompa- 
valdžią nekaip kalbėjo praei- nija praneša, kad ji lavina sa
lyje.

Karpius dabar jau giriasi,1 vykiams. Bengiasi prie tokios 
kad tai buk jis sudaręs iš ketu- sistemos, jog jei kas atsitik- 
rių asmenų viso Clevelando tų, tai galės kitokią telefonų 
lietuvių atstovybę, ir buk tai sistemą vartoti, -kad nesuši- 

"*visi su tuo sutinka. Čia aiškiai trukdytų susisiekimas. Nors 
pasirodo, kad p. Karpius ir jo Amerikai dar jokio pavojus 
kiti atstovai nežino, ką kalba, nėra, tačiau visi rengiasi apsi- 
Kad ir paties p. Smetonos atsi- saugoti nuo visokių galimybių, 
lankymas į Clevelandą parodė. —*—
vietos žmonių nusistatymą. Iš Ant vieno šono spiauna, o 
to galima matyti, kad p. Sme- antrą šoną glosto. Tai taip da
tomis vadovybei visai maža ro Karpius. Tik trumpas lai-, 

dalis teprita- kas atgal jis labai niekino ir 
neišmanėliu vadino Kl. Jur-

Mano manymu, tai turėtų gelionį. Jis sakydavo, kad Jur- 
buti artimesnis veikimas lic-' gelionis yra kvailiausias iš vi- 
tuvių tarpe. Dabar yra tokis su socialistų. O dabar, kai 
momentas, kada visos jėgos Jurgelionis visai pusiausvyros 
yra reikalingos. Ir dar kitas neteko, tai ir Karpius prade-

vo darbininkus netikėtiems į-

clevelandiečiii c 
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PACKARD-CHRYSLER-PLYMOUTH
3451 

Archer Avė.
- >b Tel.

VIRginia
2332

BALZEKAS MOTOR SA
“U WILL LIKĘ FUS”

4030
Archer Avė.

Tel.
VIRginia 

1515

LES ;
______________ 1

I

i

Turtas Virš$6,000,000.00
sI I
3

Apart Apsaugos, Turime O A 7 r n n n n n 
ATSARGOS FONDĄ ViršM-l JjUUUiUU

AVINGS
| 
S I

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

3 

3

llNIHIlHIHNI

COPR. I9«i, NEEDLECRAFT SERVICE. INC.

GERANIUM LINENS PATTERN 2850

No. 2850—Išsiuvinėjimai baltiniams

___ and _
LOAN ASSOClATIONofChicago 
JUSTIN MACKIEWICH. Pres.
4192 Archer Avenue

VIRginia ll-il

KORESPONDENCIJA.
Fountain, Mich

ĮVAIRIOS ŽINIOS

bu

MADOS

ko 
ra-

PATS PAMATYK! Užsirūkyk naują Old Gold — 
ir paragauk skonio, kurio priduoda parinktinis im
portuotas tabakas. Gauk pakelį Old Golds šiandien!

*NAUJA . . . praizinis tabakas iš Rytinio Viduržemio, 
jo puikūs, delikati!! lapai padaro Old Golds garsiųjų 
sudėtj dar malonesnę. Stambūs sandėliai šio tabako 
dabar brandinami mūsų Amerikiniuose sandėliuose 
užtikrina jum puikesnius Old Golds visai eilei metų.

. Seniasi Amerikos Tabako prekėiai 
— įsikūrę 1760

— Japonų užsienio ministeri
ja paskelbė, kad Amerikos sau
gumo zona buvo bombarduota 
atsitiktinai ir apgailestauja 
įvykį.

PASKOLA S'-5'-“-“' t n v IIU LFĮ išmokėjimais 
nuo 5 iki 20 metų.

MUTUAL FEOERAL SAVINGS
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
Mokame 3’4^ Dividendu 

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

TURTAS $1,000,000.00

♦i
vieną

90

Tai ne dydis, o prumiė 
nuspindi jūsų akis! Kas 
tai naujo pridėta reiškia 
laimę ateičiai! Štai kų 
■reiškia kas tai naujo ir 
mėgiamajame cigarete!

Modern Roofing Co.
1821 SO. LAWNDALE AVĖ.

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

—Pilnai Apdrausti—

Lietuviai jaunuoliai 
po kito yra šaukiami 
Šamo tarnybą. Vieni

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET MĖTAU CO.

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

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

apdraustas.

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.

Beisbolininko
Stinendantas

X M DIENŲ-ACM E Telenlioto
James Steck, jaunas krep

šininkas ir futbolininkas iš 
Sidley, la., kuris dabar stu
dijuoja Morningsidc kolegi
joje, Sioux City, la., pastan
gomis Bob Fcller, jaunojo 
Clevelando beisbolininko. 
Feller užmoka už Steck 
mokslą.

jo jį iš kitos puses glostyti. Jis 
dabar džiaugiasi Jurgelionio 
leidžiamu laikraštuku ir net 
ragina savo gerus tautininkus, 
kad jie jį skaitytų ir Jurgelio- 
uį remtų. Tai duos progos a- 
teinančiame sęime daugiau 
triukšmo sukelti.

Visos draugijos laukė vasa
ros ir rengėsi prie piknikų, 
bet šaltas oras ir lietus daug 
kam išvažiavimus sugadina. 
Dr- V. Kudirkos draugija bu
vo prisirengusi dideliam pik
nikui birželio 15 dieną, bet 
lietus sugadino. Kalbama dr- 
ja yra viena iš seniausių drau
gijų šiame mieste, ir vis sten
giasi surengti nors vieną pik
niką vasaros laiku ir 
balių žiemos sezone.

vienas 
i Dėdės 
jų šau

kiami, o kiti patys laisvu noru
įsirašo, šiomis dienomis yra 
šaukiami V. Šukys G. Ketvir
tis, V. Navarskis, W. Jurgelis, 
taipgi daug tokių, kurie bus 
pašaukti biskį vėliau. Jurge- 
liai buvo- pradėję “Naujie
noms” bendradarbiauti, bet 
kariška tarnyba tai sulaikė. 
Aš manau, kad p. J. Armonas 
turėtų biskį daugiau pasispau
sti. Jis yra senas naujienietis 
ir seniau bendradarbiavęs.

Mirė Jonas Bulkavičius nuo 
7711 Lockyer. Paliko sūnų ir 
dvi dukteris. Palaidotas su 
bažnytinėmis apeigomis.

Mirė Juozas Šimulevičius 
nuo 7011 Wade Park avė. Bu
vo 62 metų amžiaus. Paliko 
žmoną, keturis sūnūs ir tris 
dukteris.

SLA 136 kuopa pasiėmė 
“vakacijas” ir per porą mėne
sių nelaikys susirinkimų. Na
riai turi nueiti pas sekretorių 
ir užsimokėti savo mėnesines 
duokles. Mokesčiai turi būti į 
centrą pasiunčiami savo laiku.

—Jonas Jarus.

Vietos ūkininkų draugijos 
gerai laikos. Praėjusį pavasarį 
tūrėjo gana daug ligonių, bet 
kai kurie susveiko. 
po sunkios 
Draugijos 
Marks, bet

Dar serga 
operacijos L. U. Z. 

pirmininkas, L. 
yra vilties, kad su- 
U. P. Draugija bir- 
turejo savo metinį

LIETUVIŲ ŪKININKŲ 
BŲKLĖ

Ūkininkai dabar turi užtek
tinai darbo. Sodina vėlybas bul
ves, kaupia kornus. Darbas 
darbą varo. Oras sausas, trūk
sta lietaus. Javai ir šienas ne- 
nor augti, nes naktimis gana 
vėsu. Ūkininkai nenusimena. 
Kas nedėldienis rengia piknikus 
ir baliavoja sau.

Per kapų lankymo šventę 
atsilankė gana gražių svečių iš 
miestų. Ūkininkai turėjo pik
niką, tai ir svečiams buvo 
progos pasilinksminti su ūki
ninkais. Ponas Povilas Makuš 
ka su žmona atlankė šios apy
linkės ūkininkus ir pasilinks
mino piknike. Ponai Makuškai 
yra nuoširdus ir malonus žmo
nės. Tai pažangus ir gerai ži
nomi Bridgeporto gyventojai.

želio 8 d. 
susirinkimą ir’rinko sekantiems 
metams 'valdybą. Pirmininku iš
rinktas, V. Martinaitis; pagel. 
J. švelnis; kiti vaidybos nariai 
pasiliko seni.

Per viršminėtą susirinkimą 
tapo užtepta per nosį vienai lie
žuvininkei narei M. Kibildienei. 
Pavirtusi iš karštos katalikes 
į žioplą komunistę ėmėsi nau
jos taktikos šmeižti kitas drau
gijos nares. Pateko į nemalonu
mą ir gavo gana gerą sarmatą, 
kaip susirinkime turėjo persi 
prašyti draugės, kurią ji krimi- 
nąliškai be jokio pagrindo ap
šmeižė.

Savaitė atgal minėtai liežuv- 
ninkėi ir pasitaikė nesmagu
mas, kaip už palaidą burną 
vo išvaryta iš pagrabo.

Iš tokių žmonelių nėra 
daug ir norėti. Skaityti nei

syti nemoka, tai plaka kitus 
su liežuviu.

Virš minėta draugija rengia 
didelį pikniką liepos 4-tą dieną.

Užkviečia chicagiečius atsi
lankyti į musų gegužinę ir 
kartu pasilinksminti. Graži vie
ta prie ežero ir miško.

—Ūkininkas

— Rumunijos vyriausybė Įsa
kė naktį visiems užgesinti švie
sas ir restauranams uždraudė 
aptarnauti publiką darželiuose.

— čunkinge, naujoj Kinijos 
sostinėj, slėptuvėj užtroško 
4000 kiniečių japonų bombar 
davimo metu.

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

and LOAN ASSOCIATTON
JOS. M. MOZKRI8. 8r .

3236 S. Halsted St. UAL. 4118

38S

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra n and indros

Kas tai NAUJO
tapo pridėta! Tas pat pažįstamas pakelis— 

bet nauii Old Golds I

Ae
KIENO KALTE?

Bet--
Kas užmokės bitas?

Ar JUS galėtumėte užmokėti už padarytus nuosto
lius? Ar JUS galite rizikuoti ilgų metų bylas teis
muose kurios užtrauktų dar didesnes išlaidas? Įsta
tymai Jums uždraustų vairuoti karą iki skriaudos 
neatlygintos. Kam statyti save pavojun? Vairuok 
atidžiai, ir pasirūpink tinkamą apdraudą. Specia- 
lės žemos kainos atsako mingiems vairuotojams! 
Klauskite apie šią apdraudą šiandien!

No. 4767— Mergaitėm suknelė. 
Sukirptos mieros 2, 3, 4, 5, 6, ir 
8 metų.

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
varde 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, m.

NAUJIENOS Pattern Dept

No. 2850

Vardas ir pavardė

Adresas

Miestas ir valstija

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT, 
17» So. Hateted St, Cljleaco, OI

Čia Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzd) No Rašom visokią Apdraudą
UGNIES 
LANGŲ

RAKANDŲ

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 

nandinsros

■ ■ ' . ■ Z - . _

'1739 SOTHALSTĘD STREET ~ APVOGIMŲ
(NAUJIENŲ NAME)

(Vardai ir pavarai)

(Adresas)
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NAUJIENOS
TKE LlTHUANlAN Daily' hlEWS

Publlshed Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

Subscription Ratesf 
$6.00 per year in Canada 
$6.00 per year outside of Chicago 
$8.00 per year in Chicago 

3c per copy.
Ėntered as Second Class Matter 

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

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

Užsakymo kaina:
Chicago j e—paštu:

Metams _______ ____ ___
Pusei metų     — 
Trims mėnesiams ______
Dviem mėnesiams ........ —
Vienam mėnesiui ......... .

Chicagoj per išsiuntinėtojus
Viena kopija _____ ...........
Savaitei .............................
Mėnesiui ............................ . , .

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

Užsieniuose:
Metams ____ ________ — $8.00
Pusei metų ............................ 4.00
Trims mėnesiams ..................  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Japonijos nepasisekimas

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

3c 
18c 
75c

monę. Ekonominė suirutė pakirstų krašto jėgas, nors 
karo mašina dar ir nebūtų sunaikinta. Reikia atsiminti, 
kad 1918 metais, kai gen. Ludendorff as staigiai ėmė ver
sti Berlynu prašyti taikos, vokiečių armija nebuvo su
mušta, bet turėjo pasiduoti! Tas pat gali atsitikti ir Hit
leriui.

RAUDONASIS IR RUDA
SIS TOTALITARIZMAS ŠIS TAS APIE SPALVAS

APŽVALGA
NORVEGŲ PASIPRIEŠI
NIMAS OKUPANTAMS

Ilgos japonų delegacijos derybos su holandų Rytų 
Indija pasibaigė, nedavusios jokių rezultatų. Holandų ko
lonija atmetė visus japonų reikalavimus. Po to buvo ga
lima laukti, kad japonai pastatys ultimatumą holandams 
arba padarys prieš juos kokį kitą nedraugingą žingsni. 
Bet nieko neatsitiko.

Japonų delegacijos galva Kenkichi Yoshizawa pasi
rašė su holandų general-gubernatorium A. W. L. T jarda 
Van Starkenborgh Stachouwer bendrą pareiškimą, ku
riame išreiškiama abiejų šalių “didelis apgailestavimas”, 
kad derybos nepavyko, bet kartu užtikrinama, kad san
tykiai tarp Rytų Indijos ir Japonijos ir toliau paliks 
“normalus”.

Yoshizawa pasakė spaudai, kad Tokio liepė japonų 
delegacijai grįžti namo.

Vadinasi, japonai ne tiktai negrasina holandų kolo
nijai, bet ir neketina jos daugiau varginti naujais “eko
nominiais” reikalavimais. Tai skaudus smūgis Japonijos 
militaristams. Seniau, šitokios negarbės susilaukę, japo
nų politikieriai padarydavo sau “hara-kiri”.

i,_______________________________________

Oro armija
Britų oro ministeris Sir Archibald Sinclair pranešė 

parlamentui, kad valdžia jau suorganizavo 1,340 avia
cijos lavinimo vienetų, kuriuose bus paruošti karui 190,- 
000 lakūnų.

Šita milžiniška oro armija atmokės Hitleriui su ma- 
garyČioihis už visus nuostolius, kuriuos jo bombonešiai 
padarė Anglijai ių kitoms jo užpultoms šalims. Amerika 
pasirūpins, kad jai nėttuktų įrankių.

Vokiečių aviacija kolkas dar yra didesnė, negu ang
lų. Bet britai su Jungtinių Valstybių pagalba vis labiau' 
ir labiau ją pasiveja. Už kokio pusmečio abiejų pusių 
jėgos ore bus, daug maž, lygios; o po to anglai pradės 
užkariauti orą. Tuotnet naciai galės rašyti testamentą.

Bet kaip tuomet jausis ponas Lindberghas ir kiti 
“ekspertai”) kurie šiandien zuja iš vieno mitingo į kitą, 
skelbdami, kad Anglija nieku budu “negali laimėti ka
ro”, nors Amerika ir dar-taip ją remtų?

Prieš dvejetą mėnesių britų 
laivyhas netikėtai užpuolė Vo
kiečių okupuotą Lofoten salą, 
kuri guli arti šiaurės Norvegi
jos kranto. Britai paėmė nelais
vėn kelioliką žmonių ir sučiupo 
didelį pluoštą visokių dokumeb- 
tų, kurie buvo užtikti okupan
tų įstaigose.

Iš tų dokumentų matyt, ko
kiomis priemonėmis vokiečiai 
valdo okupuotąją teritoriją. Vi-, 
šą “juodąjį darbą” — žmonių 
suiminėjimus, terorizavimą ir 
baudimą — jie paveda žvalgy
bai (Gestapo). Bet kariuome
nei įsakyta elgtis mandagiai, 
kad gyventojai ją “mylėtų”. Ta
čiau norvegai nesiduoda apgau
nami. Vienas dokumentas pa
žymi, kad, išimant Quislingo 
pasekėjus,—

“visos kitos organizacijos ir 
partijos ir ypatingai stam
biojo biznio atstovai... pa
lieka, kaip ir pirmiau, britų 
simpatizatoriai, taigi vokie
čių priešai.”
Už trijų mėnesių po to, kai 

šis dokumentas buvo parašytas, 
pats vyriausias vokiečių armi
jos vadas pastebėjo, kad—

“atrodo, kad Norvegijos gy
ventojų nuotaika ir nusista
tymas pastaruoju laiku paaš
trėjo prieš musų pastangas.”
Vadinasi, Norvegijoje auga 

žmonių neapykanta prieš oku
pantus. Vokietija yra priversta 
didinti savo ginkluotas jėgas 
užkariautoje Norvegijoje, kad 
tenai butų palaikoma “tvarka”.

sakomybėh f asistuojantį laik
raštį ‘Norrbottens Kuriren’, 
kaltindamas jį kriminaliai 
apšmeižus Jungtinių Valsty
bių prezidentą RooseVėltą.

“Tas rodo, kad Stalinas su 
Hitleriu, kol kas, dar ne vi
sur skaitomi viešpačiais visa
galiais. .

“Švedijoj gan stipri social- 
dertiokratų [partija.”
Ne tik gan stipri, bet stipres

ne už visas kitas partijas, su
dėtas į daiktą. Paskutiniuose 
Švedijos parlamento rinkimuo
se socialdemokratai gavo abso
liučią daugumą ’yisų paduotų 
balsų ir laimėjo daugiau kaip 
pusę vietų parlamente. Švedijos 
valdžia yra socialdemokratų 
rąnkose.

Kiekviename žingsny mes 
sUsidūriaihe įsu įvairių įvairiaU5 
šiais, mūsų 'aplinkoje esančiais, 
daiktais ir reiškiniais. Su jais 
esame taip apsipratę ir susigy
venę, kad mums jie atrodo Vi
siškai paprasti, aiškus ir su
prantami. Bet jeigu mes pa-, 
tenkame į kitokią aplinką, ku
rią 'sudaro kiti daiktai ir reiš
kiniai, mes daug kuo stebimės, 

i norime išaiškinti ir 
suprasti, Uots šioj 

I Vietoj esantiems žmonėms Vis- 
Kita to paties tašytojo pasta-1 kas atrodo paprasta ir suptua- 

b&: I taftia, lygiai taip, kaip munlš
“Rusijoje Vidutinis darbi- klikoje. Taip mes dėl 

įlinkas turi dirbti šešis fnėne- uadg ko nusteilibame, pirtną 
sius, kad -įgalėtų nusipirkti }*tėtk€ j
apsiaustą (paltą). Bet jisai 
gali būti patenkintas tuo, kad. 
jam priklauso dirbtuvė, ku
rioje jisai dirba. Taip jam 
bent sako laikraštis, kiltį ji
sai skaito. Tas laikraštis jam 
taip pat priklauso. Apie tai 
jisai taip pat patiria iš laik- 
raščin?’ ;
Galima pridurti, kad jam pri

klauso taipgi ir kalėjimas, į ku
rį jisai patenka, nusikaltęs dar
bo disciplinos Įstatymams.

Rašytojas Max Nomad sako:
“Komunistai staigiai atima 

lobiUš iš turtingųjų ir laips
niškai pavergia beturčius. Fa
šistai staigiai pavergia betur
čius ir laipsniškai atima lo
bius iš turtingųjų. Tai Koks 
skirtumus. Viskas kita yra 
poežija ir teologija.”
Trumpiau it tiksliau išdėstyti I daug ką 

skirtumą tarp raudonijo ir ru- negalime 
dėjo totalitarizmo yra įsuųku.

T ir i iTiii.-i ii iiimiįitiiMrej

KAS, KUR IR KAIP

spal-

UŽKARIAUTOJE
Graikijoje

STREIKAS AR SUKI
LIMAS?

Robert H. Jackson, Jungtinių 
Valstijų generalis prokuroras, 
padare labai budingą komenta
rą ryšium su North American 
Aviation korporacijos streiku. 
Jis pareiškę,, jog tas komunisti/ 
nio nusistatymo vadų sukurslyJ 
tas streikas yra labiau panašus 
į sukilimąb .pegu į steiką.

Tai nėra tušti žodžiai, nėra 
gąsdinimas.'

Nuo to Taiko, kai Stalinas su- ; f IsibičiUliaVO ;sir Hitleriu, tai ko- 
r

mimistai pasidarė didžiausi na
cių talkininkai. Slinku ir beat
skirti, kur baigiasi vieni ir pra
sideda kiti." '

žiau ji galės suteikti paramos 
Anglijai.

Tai didžiausias Hitlerio troš
kimas, tai jo viltis karą laimėti.

Tačiau sunku tikėti, kad Dė
dei Šamui pagaliau nepritruktų 
kantrybės ir neatsuktų lazdos 

/tiems, kurie drumstame Vande
nyje bando pasižvejoti.

Blogusias tokiais atvejais yra 
tas, kad dėl neatsakingų ir ne
drausmingų gaivalų dažnai tu
ri nukentėti ir visai nekalti 
žmonės.

Dabar — arba niekuomet
Vokietijos “aukštose sferose” — tarp nacių 1T biz

nierių — jaU kalbama, kad Hitlerio šansai laimėti karą 
dingo. Vienas jų, kuris seniau buvo' bankininkas, o da
bar yra artimas nacių “fiurerio” patarėjas, pasakė:

“Jeigu Hitleris nepasakys kalbos per BBC (bri
tų radio stotis) iš Londono ligi liepos 1’5, tai jisai 
niekuomet nekalbės iš Londono. Tamsta žinai ir aš 
žinau, kad Hitleris ligi to laiko tenai nebus.”
Apie šitą pasikalbėjimą praneša Chicagos Daily 

News korespondentas John Whitaker, kuris dabar yra 
Lisabonoje. Jį perdavė atvykęs iš Vokietijos asmuo, kuj 
rio žodžiu, sakė korespondentas, galima pilnai pasitikėti.

Panašių pareiškimų esą padarę paskutiniu laiku ir 
du kiti žymus asmens Berlyne. Vienas jų, bekalbėdama^ 
apsiverkė.

“Aš turiu Tamstai pasakyti”, tarė jisai, “kad 
mes pralaimėjome karą. Aš žinau. Apie nieką kitą 
aš nebegaliu galvoti. Tai neduoda ramybės mano 
protui. Mes vėl klaidingai apskaičiavome amerikonų 
būdą it prigimtį. Kad amerikonai pardavinės gink
lus Anglijai, mes žinojome. Bet niekuomet nemanė
me, kad Amerika duotų ginklų. Aš nešu baisią at
sakomybę prieš savo fiurerį. Aš jam sakiau^ kad 
amerikonai pardavinės ginklus už auksą ir dėl pelno 
ir kad Britanija neturi pakankamai pinigų nusipirk
ti kiek reikia ginklų mus pasivyti. Dabar aš žinau, 
kad musų pralaimėjimas yra neišvengiamas.”
Gal būt, kad tai nujaučia pats Hitleris ir jo karo va

dai. Bet iš tų informacijų, kurias korespondentas gavd 
iš vidaus Vokietijos, pas jį susidarė įspūdis, kad naciai 
yra pasiryžę kovoti ligi galo. Jisai tačiau nurodo, kad 
Vokietijoje tolyn vis labiau yra pastebimas gamybos 
įrankių ir tam tikrų žaliavų trukumas.

Šitie trukumai gali išmušti iš vėžių Vokietijos pra

Vokiečių užkariautoje 
kijoje žmonės kenčia 
Vargą. Beveik visuose miestuo
se sugriauta daug namų ir tuk
siančiai žmonių neteko pasto
gės. Maisto trukumas tolyn da
rosi aštresnis. Duonos galima 
pirkti tiktai pagal korteles, ma
žiau kaip pusę švaro dienai Vie
nam asmeniui.

Kaip kitose okupuotose teri
torijose, taip it Graikijoje, vo
kiečiai vartoja “divide et iinpe- 
ra” (skirstyk ir valdyk)'taktiką. 
Jie pavedė generolui Tsolakog- 
lu sudaryti “lėlių vyriausybę”, 
bet gyventojuose ji pritarimo 
neturi.

“Naciai”, rašo vieno Ang
lijos laikraščio koresponden
tas, “stengiasi gauti politinių 
opozicinių grupių paramą 
Tsolakoglu vyriausybei. Bu
vusieji Veniselos’o šalininkai, 
kurie buvo pastumti į šalį 
Metaxas’o režimo laikais, ta
po pakviesti kooperuoti su 
Tsolakoglu, bet nedaug kas 
iš jų atsiliepė. Visi save ger-

Gtai- 
didclį

•laikosi iš tolo. Kokia yra ben
dra gyventojų nuotaika, pa
rodo proklamacija, paskelbta 
per Atėnų radio stotį, kad 
žmonės, kurie kels ovacijas 
paimtiems į nelaisvę britams, 
bus aštriai baudžiami.”
Savo jausmus graikai mėgstą 

išreikšti, dažnai giedodami tau
tos hymną ir ypatingai pabrėž
dami žodį “laisvė”.

o

ŠVEDAI NEMĖGSTA 
FAŠISTŲ

“Naujojoje Gadynėje” skaitom 
nte: ' f

“Švedijos teisingumo mi
nis teris patraukė teisiųo at-

... . . .... - .....................-------- --------

‘ Zwei Scelen und ein Gedanke, 
Z^Vei Hetzen und ein Sėhlag!” 
(Dvi sielos su viena mintimi, 
Dvi širdys, kurios plaka kaip 
Viena!.) >

Taip, komunistai su naciais 
dabar tiek susigiminiavo, kad 
jų “sielos turi lik vieną mintį-, 
6 širdys plaka kaip viena”.

Ta viena mintis susiveda prie 
to, kokiu būdu Sulaikyti Ameri
ką nuo teikimo Anglijai tinka
mos parainos. Tokios paramos, 
kad Anglija ne tik galėtų atsi
ginti, bet ir sutriuškinti hitle- 
rizmą, kuris, lyg kokis oktopas 
(jurų baisūnas), baigia Europą 
smaugti.

Gal manote, kad žodis “suki
limas” yra per aštrus? Juk ko- 
munaciai dabar bažijasi, kad 
jie yra ištikimi šios šalies pilie
čiai ir laikosi konstitucijos nuo
statų. ( ,

Tai yra niekas daugiau, kaip 
veidmainiavimas.

Neseniai visi komuhaciai kė
lė į padanges saVo vadą W. Z. 
Fosterį. Mūsiškiai Šliužai irgi 
nepasigailėjo jam visokių kom
plimentų.

Dabar pažiūrėkime, ką tas jų 
vadas sako savo knygoje
ward Soviet America”. Visai 
nedvejodamas, toje savo kny
goje W. Z. Fosler teigia, kad 
darbo klasė negali paimti val
džios be civilio karo, kad kapi
talizmas busiąs nuverstas tik 
atviroje kovoje, kuriai vado5 
vausiąs proletariatais.

Pasakyta aiškiai 4r storai.
Komunaciai ne tik pritaria 

sukilimams, bet ir jų pagalba 
tikisi susovietinti Ameriką.

Hitleriui tatai kaip tik į ran
ką. Juo daugiau nepagrįstų 
streikų sukurstyš komunistai, 
juo daugiau įvyks, pasak Jack- 
sono, savo rųŠies sukilimų, tuo 
Amerika bus silpnesnė, tuo ma-

To-'

BERNARD SHAW
Anglų žurnale “The Nineteen 

CeiitUry and Afte’rb kovo mė
nesio laidoje yra atspaustas 
straipsnis Vardu “The Obscur- 
aiitistš”. žurnalo redaktorius 
Voygts lame straipsnyje ima į 
nagą Anglijos vadinamuosius 
liberalus, mėgstančius daug ple
pėti apie tokius dalykus, kurie 
yra jiems mažai žinomi ir su
prantami.

Prie tokių pleperių priklauso 
H. G. Wells, prof. Harold Las- 
ki, na, ir žinomas cinikas bei 
paradoksų meisteris, Bernard 
ShaXv. Ypačiai pastarasis labai 
dažnai mėgsta pasigarsinti ir 
pasaulio išganymui sugalvoja 
labai keistų receptų.

Savo laiku Bernard Shaw bu
vo labai susižavėjęs Italijos fa
šizmu. Jis nesigailėjo kompli
mentų Mussoiiniui, kuris su
tvarkė kraštą taip, kad ten 
traukiniai visada “į laiką atei
na”. Vadinas^ jo samprotavi
mu, viso krašto žmonių gerovė 
priklauso nuo to, ar traukiniai 
į laiką ateina, ar jie pasivėlina...

Vėliai! su keliomis aukštojo 
sluoksnio Anglijos damomis 
nuvyko jis į Maskvą-, kur (lik 
pagalvokite!) išbuvo visą savai
tę. Grįžęs į Angliją, jis pradėjo 
dėtis didžiausiu Stalino imperi
jos žinoVU. O iš tiesų sU juo 
atsitiko tas pAt, kas sU anuo 
žąsiuku, apie kurį anglai sako 
taip> “A gosling flew over the 
Rhine to get polished up dnd 
returned back the bigger goose 
th'an ever.”

Jei pirma apie Sovietų Rusi
ją jis mažai žinojo, tai grįžo Isti 
dar labiau miglotu supratimu 
apie tai, kas dedasi Stalino Val
domoje karalystėje.

Bet nežiūrint to, jis pradėjo 
Staliną garbinti ir beveik pa
saulio išganytoju vadinti.

Praėjo kiek laiko, ir Vokie
tijoje įsigalėjo Hitleris. Kom
plimentų Bernard Shaw ir jadi

I iš kaimo j didmiestį, iš šiaurės i 
į atogrąžas, arba atvirkščiai.

Bet grįžkime į savo gyvena- : 
Įinąj'ą vietą, pradėkime labiad 1 
Stebėti ir tyrinėti mus įsupau- 1 
čius daiktus ir reiškinius, pra- * 
dėkime aiškintis jų kilmę, al- 

hsiradiino priežastis ir kitus’ 
Ijrio's liečiančius dalykus, ir ra
sime daug ko įdomaus. Kažin 

mes viską taip suprantame,! 
kaip iš tikrųjų yra, ar musų 
pojūčiai kartais mus neapgau
na, kaip kūdikį jo dar nėišsi- 
Vysčiusios akutės, kurioms mū- 

| nulis atrodo esąs čia pat, ties; 
juo, bet, kai siekia paimti ran
kutėmis, kad galėtų pažaisti, 

Į jis nustemba, negalėdamas jo 
pasiekti.

Taigk ar mes, pradėję nuo
dugniai tyrinėti savo pojūčiais/ 
savo ir kitų patyrimu, mokslo 
mums teikiamomis priemonė
mis, nenustebsime, lyg anas 
kūdikis, kad musų pažiūros į 
labai daug taip mums, į juos 
iŠ paviršiaus žiūrint, paprastų 
daiktų ir reiškinių yra labai 
klaidingos.

Nereikia būtinai iš karto imti 
kuriai nors vietai ar laikui bu
dingą reiškinį, o paimkime to
kį, kuris visur ir visada pasi
taiko. Šį sykį patyrinėkime 
spalvas. O spalvų ir jų derinių

rių. Pavasarį grožimės atgiju
sios gamtos žalumu, vasarą —■ 
pasklidusių žiedų mapgumu, 
rudenį matome gelstančius, la
pus, žiemą — baltutėlį sniegą. 
Ne vienas stengiamės gražesne 
spalva papuošti savo kambarį, 
įsigyti gražesnių spalvų daik
tus ar drabužius, bet ar dau
gelis musų žino ir supranta, 
kas yra taip paprastai atrodąs 
reiškinys — spalva, kokia jos 
atsiradimo priežastis, ar pats 
daiktas iš savęs turi spalvas, ar 
kas kitas, koks nors pašalinis 
reiškinys jį verčia musų akiai

atrodyti vienos ar kitos 
vos.

Pamikim keletą įvairių 
vų daiktų ir stebėkime, 
jie atrodo saulės, elektros, lem
pos, žvakės šviesoje, prieblan
doje, tamsoje. Gerai įsižiūrėję, 
pastebėsime, kad spalvos, ypač 
ryškios, apšviestos įvairia švie
sa, ne visai vienodai atrodo — 
vieną kartą jos yra ryškesnės, 
aiškesnės, kitą kartą lyg nublu
kusios, o kai kada ir pati spal
va atrodo ne be ta; sakysim, 
prie žiburio tamsiai mėlyną 
spalvą gana sunkiai atskiriame 
nuo juodos. O Visiškoje tamso
je, nors ir kaip butų tyŠkių 
Spalvų daiktai, ir nors kaip 
stengtum ės į juos įsižiūrėti, 
Vislrek nebepamatysime jų 
spalvų. Vadinas, iš čia galime 
padaryti išvadą, kad spalvas 
daiktams suteikia Šviesos spin
duliai, kuriais jie yra apšviesti.

Tur būt, jau žinome, kad 
šviesos spindulys yra sudėtas iš 
įvairių spalvų spindulių, ir jį 
galime išskaidyti spektro (vai
vorykštės) spalvomis. O daik
tas atrodo vienos ar kitos spal
vos dėl to, kad, jį apšvietus, 
kai kurios spindulio spalvos 
daikto paviršiaus yra į save su
traukiamos, o tik kai kurios, 
atmušamos nuo daikto, paten
ka į musų akį. Sakysime, rau
donas daiktas musų akiai atro
do tas, kuris sutraukia į save 
visas kitas spindulio dalis, iš
skyrus raudoną, kuri, atšoku
si nuo daikto, patenka į musų 
akį ir mums suteikia raudonos 
spalvos įspūdį. Juodas daiktas 
atrodo tas, kuris sutraukia į 
save visą spindulį, ir musų akį 
nuo jo pasiekia tamsuma 
juoda spalva. Baltą spalvą ma
tome, kai daiktas atmuša nuo 
savęs visas spindulį sudaran
čias spalvas, nes visų spektro 
spalvų mišinys sudaro baltą 
spalvą, ir tokiu budu pats spin- 
dplys yra baltos spalvos. Kai 
kurie daiktai atmuša nuo sa
vęs dvi, tris ar kitą kurį skai-

spal-

lerio atžvilgiu jis jaute kažko-

kį šiltumą, kol iš Vokietijos ne
buvo išvytas prof. Albert Eins- 
leiii’as: už to garsaus inoksli- 
Uiiiko persekiojimą jis “tėviš
kai” subarė fiurerį.

Kaip matote, Bernard Shaw 
turi palinkimą diktatorius gar
binti. Spalvos jis nepaiso, — 
rudi, juodi ar raudoni diktato
riai — jam visvien.

Prieš kelias dienas Bernard 
Shaw ir vėl prabilo. Bara jis 
anglus už lai, kam jie nededa 
pastangų susiartinti su Maskva. 
Maskvė esanti ir galinga, it la
bai savafanki užsienių politiko
je, ir labai demokratiška. Ma
tykite, Pabaltijo Valstybėms bu
vęs duotas pasirinkimas, ir tų 
valstybių žmonės beveik vien-, 
balsiai mibalsavę prie Maskvos 
prisidėti.

Tas paradoksų meisteris nu
tyli faktą, kad piniiiaiisia mil
žiniška raudonoji armija oku
pavo kalbamas valstybes. Nieko 
nesako jis ir apie tai, kad žmo7 
nėms iš viso nebuvo suteikta 
progos pasisakyti, ar jis nori 
prie Maskvos prisidėti, ar ne.

Bet jlš sau kalba, ir tiek. O 
iš to išvadą galima padaryti to
kią : nors Bernard Shaw yra di
delis rašytojas, bet labai nenuo
seklus politikas. Jis pakrikštija 
žuvį mėsa ir bandą visus įti
kinti, kad iš tiesų žuvis jau vir
to mūsa. —Auguras

tus prieš musų akį nusidažo tų 
spalvų mišiniu. Sakysime, at- 
mušęs geltoną ir mėlyną spal-. 
vas, daiktas atrodo žalias, nes 
žalia spalva yra šių dviejų spal
vų mišinys. Kuris esame mėgi
nęs piešti dažais, esame paste
bėjęs,. kad, maišydamas gelto
nus ir mėlynus dažus, gauna
me žalią spalvą.

Iš čia mums aiškėja, kodėl 
vasarą šviesus drabužiai yra 
vėsesni. Jie atmuša daugiau 
spindulių, tuo budu neduodami 
jiems patekti į musų kūną, o 
juodi drabužiai, kurie sugeria 
visus spindulius, labiau įkaista, 
taip pat it- mus pačius Šildyda
mi.

Jei kuris esame mėginęs per 
storą gaubtą stiklą saulės ato
kaitoje uždegti degtuką, turė
jome pastebėti, kad degtukas 
užsidega greičiau tada, kai fo
nas yra Šviesus, ir ilgai neužsi
dega, fonui esant juodam. Ko
dėl taip yra?

Žibant, kad šviesus daiktas 
spindulius skaido, o juodas 
juos sugeria, yra aišku, kad, 
esant baltam fonui, daugiau 
spindulių turi patekti į degtu
ko galvelę, o juodas fonas, pats 
sukerdamas spindulius, juos at
ima iš degtuko ir neduoda taip 
greit jam užsidegti.

šie reiškiniai taip pat kalba 
už tai, kad spalva priklauso 
nuo to, kiek ir kokių spalvų 
spinduliu dalių daiktas sutrau
kia į save ir kokius nuo savęs 
atmuša.

ėiis špalVų aiškinimas gal 
kam nors atrodys ir ke stokas, 
bet jis žmonijos yra įgytas il
gais ir nuosekliais mokslo tyri
nėjimais. Iš kitos pusės, yra la
bai slinku ir visai neįmanoma 
keliais 
apie ] 
tomus.
klausimą geriau išsiaiškinti, te
gul pastudijuoja iš fizikos 
mokslo knygų.

sakiniais išaiškinti tai, 
ką mokslas yra surašęs 

Todėl, kas norėtų šį
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Nežinau, ar kriminalinių ro
manų amžiuje žmonės dar 
skaito žydų Bibliją, bet aš kar
tais nusidedu tuo anachroniz
mu. Mano supratimu, tai viena 
gražiausių poemų, kurias sukū
rė žmogaus įkvėpimas, iš to 
grandiozinio epiko aš atsime
nu vieną visai moderninio tu
rinio epizodą (mes gi pagaliau 
taip sunkiai keičiamės!). Kai 
raupsuotasis Naamanas papra
šė pranašą Eli josiu, kad jį iš
gydytų, pastarasis jam liepė 
septynius kartus išsimaudyti 
Jordano upėje. Septynis kartus 
todėl, kad septyni buvo magiš
kas skaičius rytuose, o Jordane

dėl to, kad žydams jis buvo 
šventas. Biblijoje tas epizodas 
yra sutašytas iki galo. N akina - 
nas, išgirdęs apie tokį Vviriališ- 
ką Vaistą, atsigręžė su panieka 
ir nudūlino keikdamasis namo.

Pirkite tose krautuvėse, ku 
rios garsinasi “NAUJIENOSE*

Tad anais pranašų laikais, 
lygiai kaip ir šiandien, ligos 
žmogui suteikdavo epišką nuo
taiką, ir ligoniai, irgi kaip šian
dien, reikalaudavo, kad gydy
tojai į jų ligas žiūrėtų kaip į 
herojiškos kankynės įvykį. Rei
kia tik pasikalbėti su senaisiais 
gydytojais (su jaunais neverta, 
nes jie į gydymą žiuri kaip į 
herojišką pasišventimą), kad 
įsitikintume, kaip dažnai jie 
netenka pelningų pacijentų tik 
dėl to, kad jiems pataria kas
dien porą valandų pasikapstyti 
darže ar valgyti tik tris kartus

A.M.bži nt.i iii .1 ii MUl

CRANE COAL COMPANY 
5332 S©* Lortg Avenue 

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

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
Sales Tax ekstra.

BLACK BAND LUMP .... >9.75
. ■■ ■■ . .. ■ N .........  ... ...U ................................................................. ....... '

MADOS

Motinai ir dukrelei suknelės.
No. 4674—motinai—sukirptos mieros 11, 12, IŠ, 14, 15, 16, 17 ir 18. 
No. 4673^-dukrelei—sukirptos mieros 4, 6, 8, 10 ir 12 metų.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blaU- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėli mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pihigtis arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept^ 1739 
$o Halsted St., Chicago, UI.

NAUJIENOS Pattem Dept.
1789 S. HabteJ St., Chicago, Ilk 

čii įdėda 15 centų ir prafcau

atsiųsti man pavyzdį Nd...............

Mieros ...................  per krutinu

(Vardas it tvardė)
. ..................1.2........a....

(Adresšs)

(Miestas ir valstija)

Iper dieną. O iš tų pacijentų iš
vaizdos buvo matyti, kad jie 
buvo pasiruošę menkiausiu at
veju bent apendicito operaci- 

' jai.
Modernioji medicina skiriasi 

nuo musų tėvų gydymo siste
mų bent tuo, kad ji mažiau ti
ki vaistų galybe, o daugiau pa
ties organizmo gajumu. Seniau 
ligas banoė varyti laukan vais
tais, o dabar stengtasi organž- 
mui šaunu kliūtis pačiam išsi
gydyti. Viena ir nebe svarbiau
sioji tokia naujoji gydymo 
priemone yra badavimas. Ji 
yra be galo efektinga sveika
tai; vienas ir rimtas jos truku
mas tėra tas, kad ji neturi jo
kio efekto ligonio vaizduotei. 
Žinoma, čia turima galvoje 
protingą badavimą* gydytojo 
prižiūrimą, — ne bado strei
kus ar kitus politikos (vidaus 
ar šeiminės) kovos priemones.

Kaip badavimas įsibrovė į 
tikybinius ritualus — sunku 
susekti; bet visi spėja, kad par
minė jo intencija buvo grynai 
higijeniška. Tas ritualas ilgai
niui susilaukė blogų laikų ir 
iki vdkar dienos, galima saky
ti, jis kartu sli kraujo nuleioi- 
mu buvo visų smerkiamas. Dar 
ir musų jaūnifnas atsimena, 
kad kiekvienam negalavimui 
(išskyrus vidurių) nugalėti vi
si kas gyvas patardavo dau
giau valgyti, o jau liesas kūnas 
ir ypatingai veidas tai visiems 
būdavo tikriausias nepakanka
mo maitinimosi požymis. Da
bar gi mes jau žinome, kad iš
blyškę ir įdubę veidai, įkritu
sios, drumzlinos akys dažndl 
yra chroniško nevirškinimo 
skelbėjai.

Paprastoji badavimo formu
lė — tokio badavimo, kokį da
bartinė medicinos praktika su
pranta — gali būti suvesta į 
tai, kad gamtos gydoma jai ga
liai duodama laisvė išmesti ir 
ištaisyti visa tai, ką prikrovė 
ar prigadino kasdieninis “nor
malus” gyvenimas. Atsiminus, 
kad paplitusi aksijoma reika
lauja iš žmdriių* valgyti tris 
kartus per dieną (visai nežiū
rint į tai, ką ir kaip žmogus 
dirba), o sėdinčiam proto dar- 
bihinkui ir pusantro tokio val
gymo yra perdaug, tai nesun
ku yra įsivaizduoti, kiek blogai 
suvirškinto, dar blogiau asimi
liuoto ir tik iš dalies oksiduoto 
maisto susikrauna sąnariuose, 
raumenyse, nervų makštyse ir 
viduriuose. O iš tokios medžia
gos yra sudaryta piktoji pato
loginio velnio karalystė. To
kiais atvejais gamta daug gė
riau numano, ką reikia išmesti 
ar taisyti, negu kvaila žmonių 
ranka.

Bet, tiksliau kalbant, “ba
daująs” žmogus iš ti'ėsų heba- 
dauja, nes per tą laiką jis se
miasi maisto iš savo sukrautos 
atsargos. Tai svarbūs to meto 
psichologijos dalykas, reikalin
gas išaiškinti ligoniui. O bada
vimo efektas yfa nepaprastas. 
Gydytojai teigia, kad dauginti 
kaip pusė reumatizmų ir išla
šu, neurozių, pyorrheų (dantų 
smegenų puvinių) it diarrheų 
(pėlaidų vidurių), tokšemijų 
(kraujo UžnUodijimų) ir ane
mijų (mažakraujysčių), ūpų — 
blogų ir perdaug pakilių — at
siranda dėl tokio susikrovimo 
pusiatloksiduoto maisto audi
niuose, kuris, jei taip gailina 
išsireikšti, Užmėžid tą dirvą vi- 
sokiaūšiems mikrobams, štai 
kodėl dabar gydytojai labai 
dažnais atvejais ligoniui višų 
pirma liepia kelias dienas ar 
daugiau pabadauti. Tik, deja, 
ligoniai dar dažniau tada pasi
piktinę bėga skųstis pas kitą — 
kaip senasis Naamahas. čia dar 
noriu visiems gausių valgių 
gerbėjams priminti, kad gyvu
liai (idealiausi Rbusseau’o 
Emilio draugai) sirgdami nie
kad nevalgo.

Badavimo procedūrą gydyto
jų luomaš yfa nustatęs tokią. 
— Visų pirma reikia kokiais 
nors gerais vaistais išvalyti Vi- 
duirins, kad badavimo metu jo
kia nereikalinga medžiaga į or
ganizmą heįsiskvėi’btų. Kita

I Kova už Gyvybę

a U J i M N U-ACM F! Tolephoto
Barbara Alyne Nelson iš 

San Francisco laiko “Row- 
dy”, keturių metų amžiaus 
šunį, kuris, pagal jo miru
sios savininkės testamentą, 
turi būti nugalabintas. Šunų 
mėgėjai visoj šaly.sukrutu 
ir stengiasi teismo pagelba 
šio nelaimingojo šuns gyvy
bę išgelbėti.

gera, bet ne būtina, sąlyga yra 
karšta vonia. Oda yra svar
biausias valymo organas, tad 
reikia pasirūpinti, kad jis butų 
irgi neužkimštas. Po to ligonis 
geria tik vandenį švarų ar sU 
soda, o daugiau ničnieko per 
paskirtas dienas (dažniausiai 
tris). Jei peF’tą laiką jis suval
gys ką nors turinčio maišto 
vertę, tai jam badauti bus sun
ku, o jei gci;s tik vandenį, tai 
pakels tą procedūrą visai leng
vai. Pirmą .dieną jis įprastu 
metu jaus alkį, bet tada jam 
patartina valandą pamiegoti, 
kas kažkodėl, jam būna visai 
nesunku. Antrą dieną alkio 
jausmas sumažėja, o trečią die
ną jis jau beveik visai išnyks
ta. Badavimo metu nereikia 
niekuo rūpintis. Kai kam pa
tinka visą laiką gulėti lovoje, 
bet tai ne gerai, nes toks lepi- 
nąsis greit gali patikėti, kad jis 
tikrai serga ir ims savęs per
daug gailėtis. Galva turi būti 
kuo nors užimta; jei ne darbu 
ar kilnia poema, tai kriminal- 
niu romanu. Jausmingiems 
jaudinančių romanų tuomet 
(kaip ir visados) skaityti nieku 
budu nepatartina. Galima ta
čiau, ir patartina, masažuotis 
maudyt's, iš lėto mankštytiš, 
vaikščioti gryname ore. Reikia 
gerti daug šarminių gėrimų 
nes jei pritruks šarmų, gali su
sidaryti aštrus rukštingumas, 
o pastaVasis kiekvieną žmogų 
priverčia šią pakabi ę laikyti 
kančių ir liūdesio pasauliu.

Ketvirtą dieną badavęs su
valgo negausius ir visai leng
vus virškinti pusryčius: stiklas 
arbatos, sausainis ir obuolys — 
kiekvienam pakaks. Kiti Val
giai tą dieną irgi tūri būti 
lengvi, negausus ir turtingi vi
taminų. Badavimas turi ne lik
tai fizinę, bet ir moralinę ver
tę. Visiška oksidacija nepakan
kamai oksiduotų medžiagų dat 
papildoma tuo moraliniu pasi
tenkinimu, kad žmogus leng
vai galėjo sutramdyti savyje 
ėdrųjį laukinį instinktą, o su
tramdęs pajuto naujų akstinų 
ir protui ir kūno funkcijoms.

Kiekvienas supratęs badavi
mo reikšmę ir prasmę pasako
ja, kad jautė, jog toji nuobodi 
disciplina jam yra gera, jog jis 
daro kažką, kas yra verta da
ryti, o pagaliau nutraukęs ba
davimą jis pasijunta Šiek tiek 
nukritęs iš aukštybių* jau nebe 
vienas iš išrinktųjų dvasios 
didvyrių. Kiekvienas po to yra 
įsitikinęs* kad jo kūnas buvo 
suvaldytas, o jo dvasia išmoko 
valdymo meno. Biogenas
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H. BEGEMANS
■OVI PATIKIMOS KRAUTUVES 

4184 ARCHER AVĖ. 3142 W. 63rd St.

Ateičiai Užtikrinti!

INSURED

PRADEK TAUPYTI
ŠIANDIE

NAUJIENOS 
1739 So Halsted St., 

i Chicago, IU.

. Vardas —____ ...

Adresas _____ .____________

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

Valstija______________ _
»■■■ Į ■■■■ ■ ............ . „ ~ /

*«V.V,VBWA*AVA,An.WA

Taupykite dabar, kad, bedarbei už
ėjus, nereikėtų dejuoti. Taupykite 
satigioje įstaigoje, kaip UN1VERSAL 
SAVINGS and LOAN ASSOCIATION.

Čia jūsų indėliai NEŠA 
nuošimčio. Yra apdrausti iki $5,000 
per Federal Savings and Loand Insu
rance Corporation, Washington, D. C.

Pasidėti arba atsiimti pinigus galima 
bile kada, nes ofisas kasdien atdaras 
nuo 8 vai- ryto iki 8 vai. vakaro; šeš
tadieniais iki 6 vai. vakaro.

Ilniversal Savings
and loan assogiationi

1W SO. HALSTED STREET
Mm!

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS

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

Atstovas
Prudential Ins. Co. of America 

175 VV. Jackson HAR. 2500

Remkite Lietuvišką 
žyduką, 

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

r-i • •» TT

Sieniniai popieriai, ma I i a V o s, 
aliejai, automobilių įrankiai, pei
liai ir nkmų reikmenys, taipgi 
plumbingas ir elektros prietaisai

PEOPLES 
Harchvare & Paint Co.

1901 WEST 47th STREET 
Tel. LAFayettė 4139

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei storus. 
Vežam į fermas ir kitus mies
tus. Žema kaina Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom an
glis j visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORT <<0<>6

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšiėš su mo- 
lerniškomis užimi- 
domie it Hollywood 
Svfėsomfe. Darbas 
garantuotas.

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

KAINA 15 CENTU
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti p&s 
mus. Siųskite savo orderius:
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KENOSHA TURI NAUJA MIESTO MANA- 
DŽERĮ - UNIJISTĄ LEROY W0LFE
Darbininkai Kontroliuoja Miesto ir

Apšvietos Tarybas
KENOSHA, Wis.—Kitur CIO, 

AFL ir nepriklausomos unijos 
pešasi kaip kabes maiše, bet 
Kenoshoje jos bando kooperuo
ti, ir šią savaitę atsiekė didelio 
laimėjimo.

Į miesto menadžeriaus vietą 
unijos įstatė unijistą LeRoy 
VVolfe, Kenoshos High School 
mokytoją, ir AFL mokytojų li
nijos organizatorių.

Taryboj 5 iš 7.

Darbininkai, be to, kontro
liuoja miesto tarybą, kur iš 7 
narių turi 5-is, taipgi kontro
liuoja apšvietos tarybą, kur tu
ri 4 narius iš 7-ių.

Šie laimėjimai yra rezultatas 
unijų “bendro fronto” pereituo
se rinkiniuose. Wolfe ir kitų 
iniciatyva buvo suorganizuotas 
komitetas, League of Union 
Voters, į kurį įėjo CIO, AFL ir 
nepriklausomų unijų veikėjai. 
Rinkinius lengvai laimėjo, prieš 
opoziciją iš Kenosha C’tizens 
Committee, kurį sudarė fabri
kantai, biznieriai ir stambesni 
Kenoshos turtuoliai.

Laughliną Pašalino.
Buvęs Kenoshos menadžeris, 

auditorius iš Simmons lovų fir
mos, Maroki C. Laughlin, buvo 
pašalintas, taipgi naujoji dar
bininkų kontroliuojama taryba 
nutarė padaryti laikraštį “Ke
nosha Labor” savo oficialiu or
ganu. Ikišiol visi oficialiai pra
nešimai tilpdavo dienraštyje, 
“Kenosha News”.

Martino Rolė.
Kovoje už Laughlino pašali

nimą aktyviai dalyvavo council- 
manas (tarybos narys) J. Mar
tinas Kenoshos lietuvių veikė
jas, Watkins, Peck, Willcms ir 
Ferkin. Jis yra unijų bloko na
rys.

Žuvo Jaunas
Motorciklistas

LA PORTE, Ind. — Motor- 
cikliui išėjus iš kontrolės į au
tomobilį įvažiavo ir užsimušė 
20 metų laportietis, Paul Bos- 
well.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Jofjn jf.
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Tel. YARDS 1741-1742

k605-07 So. Hermitage Avė,
South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727
~ ; KOPLYČIOS VISOSE 

JUyiiai CHICAGOS DALYSE

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

Su POVILU ŠALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai

MOTERŲ GOLFO ČAMPIJONfi

JSAUJIENV-ACME Teluphou
Palty Bei g (kairėj), 23 melų golfininkė iš Minnea- 

polio, priima trofėjų atžymoj imui jos laimėto moterų 
Western golfo čampijonato. šimtą dolerių pinigais, ku
rie ėjo su trofėja. pirmosios vietos laimėtojai, Miss Berg 
paaukojo anglų nukentėjusiems sušelpti.

Septyni Bankai 
Išmokės $485,000 
Dividendu

Ieško 5,000-čią 
Darbininkų 
Illinois Ūkiams

Geru Ten Yra 
Lietuvių, Joliete 
Ir Rockdalyj
Mažai Tokių Kaip S. Rimkus.

Joliet ir Rockford, Illinois.— 
Pereitą sekmadienį, tai yra 
birželio 15 dieną, mudu su K.

Chicagos Central Mfg. Co. Ban
kas — $129,000.

SPRINGFIELD, III. — Vals
tijos auditorius Lueder vakar 
autorizavo septynis Illinois val
stijos bankus išmokėti $485,900 
dividendais, šeši tų bankų yra 
Chicagoje, vienas River Grove, 
III.

, ,, Chicagpje: t
Central Manufacturing Dist- 

riet Bank -—■ 5% išmokės divi
dendą $129,110 (su šiuo divi
dendu 8,000 depozitorių bus at
gavę lygiai pusę pinigų);

Citizens State Bank of Chi- 
cago — 5%,— $110,587;

North Avenue State Bank — 
5% _ $104,814;

Humboldt State Bank of Chi
cago — 4% — $76,767;

Devon Trust and Savings 
Bank — 2% — $14,576;

Lincoln State Bank — 4.8% 
(paskutinis) dividendas — $43,- 
058.

River Grove depozitoriams 
15% dividendą, siekiantį $6,986 
grąžins State Bank of River 
Grove.

Geriau Vėliau— 
Negu Niekad

PAOLI, Ind. — Viena vietos 
gyventoja dabar žino, kad jos 
drauge gyvenanti Coon Rapids 
miestelyje, Iowoje, jos neuž
miršo Kalėdoms. Tik vakar pa- 
olietei atėjo kalėdinis sveikini
mas.

lovvietė jį išsiuntė gruodžio 
19 d., bet uždėjo klaidingą ad
resą: “Paoli, India”.

U. S. paštas buvo nusiuntęs 
sveikinimą į Bombėjų, Indiją, 
bet kai ten Paoli miesto nera
do, tai paštas nusprendė, kad 
sveikinimas turbūt buvo skiria
mas Indiana valstijai.

Keistoj Nelaimėj 
Žuvo 7 m. Berniukas

ROBINSON, III. — 7 metų 
Jackie Redman atsinešė alie
jum teptų skudurų ir pradėjo 
juos plauti naftos kubile, savo 
tėvo rūbų valymo įstaigoje. 
Nafta jį apsvaigino. Berniukas 
krito į kubilą ir galva trenkęs 
į kraštą neteko sąmonės. Ku
bile jisai prigėrė.

Garantuoja $2 dienai ir 
užlaikymą

MURPHYSBpRO, III. — čia 
pasireiškė toks .didelis ūkio 
*• t>u j

darbininkų trukumas, kad 
WPA suspendavo visus pro
jektus Jacksonj.ir Union ap- 
skričiuose, taipgi .valstijos sam
dos biuras iešRįp darbininkų, 
kur. tik gali., .J,ų reikia apie 
5,000. , ,

11 7 > X r • ' f: '' '

Jau atėjo vaisių sezonas, to
dėl juos reikia pnkti,. ir ruošti 
rinkai. Vaisiai r>‘met Jabai ge
rai užderėjo,, ypač ■ persikai — 
4 z v — j ypyces . r

Ūkininkai garaųįųoja $2 die
nai ir užlaikymą.

Išgelbėjo Žmoną, 
Sūnų — Mirė

LIBERTYVILLE, III. — Už- 
f ■ 

sidegė namas, kuriame gyvena 
55 metų Carl Schrecks, apdrau- 
dos bendrovės agentas, ir šei
myna.

Schrecks išnešė iš namo sa
vo žmoną, taipgi 12 metų sūnų 
Donald, po to pats sukrito ir 
netrukus mirė.

...... ; l"

East St. Louisiečiai 
Armijoje

Deveikiu nuvažiavom iš pat 
ryto pas gerą naujienietį S.. 
Rimkų į Joliet, IIP. Draugas 
S. Rimkus smarkiai darbuoja
si pardavinėdamas knygutes 
tikietų busiančio “N.” pikni^ 
ko liepos 27 d. Kad Rimkus 
yra šimtu nuošimčių naujie- 
nietis, parodo tas faktas, kad 
jis pats sau pasiėmė tris kny
gutes tikietų užmokėdamas iš 
anksto ir dar dvi pasiėmė par
duoti kitiems, bet ir už tas 
užmokėjo. Taip, kad jeigu 
aptingtų ar neturėtų laiko ki
liems parduoti, tai ir tas dvi 
knygutes užsirašytų savo var- 
du. ,__ ,

Na! Ar ne tikrai patrijotas 
“Naujienų” draugas Rimkus! 
Kuris sekantis atsiras to'kis 
“Naujienų” patrijotas?

> Į Rockdalc.
Pabuvus valandėlę laiko pas 

draugą S. Rimkų, nuvažiavom 
į Rockdalc, III. Pirmiausia su
stojom pas Joe Rungaitį, jau
ną čia gimusį vyruką, kuris 
užlaiko taverną, 801 Main avė.

Pas jaunuolį yra visas cent
ras lietuvių šio miestelio. 
Draugas Rimkus pasakė su 
kokiu reikalu atsilankem ir 
tuč-tuojau pasiėmė visą kny
gutę tikietų ir išankslo užsi
mokėjo.

Apleidus p. Joc Rungaitįf 
nuvažiavom pas kitą taver- 
ninką, būtent, pas A. Petrei- 
kį, kuris yra senas vietos gy
ventojas, biznierius ir kartu

Nusižudė Prie 
Motinos Kapo

BATAVIA, III. — Prie moti
nos kapo Batav.jos East Sidc 
kapinėse buvo atrastas nusišo
vęs 40 metų chicagietis, Char
les R. Ballard. Jisai gyveno adr. 
852 East 641 h street, per 21 
metus tarnavo paštui už išne
šiotoją ir buvo vedęs.

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

geras naujienietis. Paaiškinus 
kokiu tikslu atsilankėme, p. 
Rungaičiai pasiėmė tris kny
gutes tikietų už vieną knygu
tę tuoj užsimokėjo, o už dvi 
užmokės kai išparduos.

Kadangi Sekmadienį buvo 
Ch. Lietuvių Draugijos pik
nikas, tai turėjom anksti ap
leisti Rockdalc ir važiuoti į 
pikniką.

Alex Ambros.

e Armija skelbia, kad atme
ta apie 17% naujokų, atsiųstų 
karo tarnybai iš Chicagos. Dau
giausiai atmeta dėl išsilavini
mo trukumo, dėl blogų akių, au
sų ir dėl blogų dantų.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijosi Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽTS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

^nredomis ir Nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Ieško Naujoko 
Motinos

\ - ..... -r

ARGO, III. — Iš namų, adr. 
7724 W. 65th Piace, dingo apie 
60 metų moteriškė Mrs. Kate 
Blackwell. Giminės sako, kad 
ji sirgo nervų liga. Sunui išė
jus į armiją, ji pradėjo labai 
nerimauti, ir gal išėjo iš lyg
svaros.

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. A. JENKINŠ“
(Lietuvis)___

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometricaliy 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 
j mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vak. 

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas:

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite:

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

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

DR. 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. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

EAST ST. LOUIS, III. — Šią 
savaitę armija paėmė 71-ną vie
tos vyrą, tarp jų ir:

Charles J. Dočkų Jr., 6825 
Audubon avenue.

Walter M. Paską, 1111 Lynch 
avenue . '

George H. Shimkų, 1522 No. 
13th Street.

Nori Uždrausti 
Alinių Bizni 
Sekmadieniais

AURORA, Iii.—Auroros dva
siškiai įteikė reikalavimą mies
telio tarybai uždrausti alinėms 
daryti biznį sekmadieniais, taip
gi priversti jas užsidaryti 11-tą 
naktį paprastomis dienomis.

įveda Vasaros 
Laikų

INDIANAPOLIS, Ind. — A!-• {
einantį sekmadienį šis miestas 
— Indiana valstijos sostinė įve
da vasaros laiką.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
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Dr. F. Pulsuoki LeVan

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valanda kasdien 2-4 ir 6-8 vak. 
1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Damen. Hemlock 6699

DR. HERZMAN
Tš RUSIJOS

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

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

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

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

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

2400 WEST MADTSON STREET
Vai. 1 iki 3 poniet. 6 iki 8 vak.

Telefonas SEFLEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Tel. CANAL 3110 
Rezidencijos telefonai: 

Superlor 9454 ar Central 74CI

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

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS «994

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. VEZEL’F

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47 Street 
Telefonas YARDS 2246 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J. , 
ZTTBRTCK’AS J

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

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

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Tel. HYDE PARK 3395

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

6733 S. Crandon Avė.
Vizitai sulig sutarties 

(išskiriant trečiadieniui ir iešta.)

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALumet 6877

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

Room 2014 Tet. STAte 7571 
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 .•yto.

3149 SO. HALSTED STREET 
TeL VICtary
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Ar Tas Grigaitis 
Toks Jau Baisus?

(Skaitytojų balsai)
ROSELAND. — Birželio mė

nuo pasižymi daugeliu įvairių 
paminėjimų.

Svarbiausias ir liūdniausias 
prisiminimas, tai užgrobimas ir 
pavergimas musų gimtosios ša
lelės Lietuvos, kurią tas be
jausmis azijatas Stalinas 15 d. 
birželio 1940 m. pavergė.

Tą dieną kiekvienas tikras 
lietuvis su gailesčiu paminėjo 
ir sau vienas sugniaužęs kumštį 
pamanė: na tu, žalty Staline, 
paspringsi bogerdamas nekaltų 
žmonių kraują!

Nusigando
Roselande viena organizacija 

nutarė 15 d. birželio irgi pami-

pilietis, — tai ir

paminėti užgrobi- 
tai vieni pafcvie-

rnsnmnus Jonis 
kietę Ančinte- 
Gasparaitiene

nėti, bet paminėjimas neįvyko. 
Kaip žinome, kliube priklauso 
vien tik lietuviai. Kas į ką tiki 
ar netiki, niekam negalvoj. Jei 
tik esi geras 
kliubietis.

Kai nutarė 
mą Lietuvos,
te Dr. P. Grigaitį pakalbėti, o 
kiti — kunigą. Bet kai kunigas 
sužinojo, kad p. Grigaitis kai-; 
bės, tai ir nusigando. Ar todėl, 1 
kad su mokslo vyru pasiroddyti 
prieš publiką tai ne juokai?

Stepukas

Diena Iš Dienos
Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)

kė Chicągo ir apsistojo pas sa
vo giminaitį B. Vaitekūną. Už 
metų atvyko ir jos sesutė An
tanina ir brolis Fabijonas. O 
kai užaugo, atsikvietė ir Akvi
lę. Su savo kaimyne jauna Lu- 
kyte-Budiene ėjo daiiiiiAO.ti prie 
Birutės choro, kur tuo laiku 
vadovavo Mikas Petrauskas.

“Draikos tėvo” naumose

“Dramos tėvo”, Dėdės Vaite
kūno, namai buvo labai svetin
gi. Daug atsilankydavo joniš
kiečių jaunimo ir linksmai tė-, 
vynės dainas traukdavo.

Už kiek laiko ši linksmaus 
budo lietuvaitė -susipažino su. 
Jonu -Gasparaįčiu, ir m e 
tais apsivedė. lt>34 metais at-: 
šventė sidabrinį 25 metų žiny
binio gyvenimo jubiliejų.

su

organizacijų. Joniškiečių L. K.. 
Kliube buvo tvėrėja jr didelė 
veikėja. Joniškiečiai neteko ma
lonios, darbščios draugės, Jonas 
Gasparaitis širdingos žmonos, 
giminės savo geriausios sesu
tės.

Palaidota vasario
vasario 
draugę 

vietą.

CLASSIFIED ADS
HELP VVANTED—FEMALE 

Darbininkių Reikia
BUSINESS CHANCES

Biznio Progos
EXPERIENCED OPERATORS on 

Chenille and Draperies. Pastovus 
darbas, gera mokestis.

UNIVERSAL DRAPERS CO.
913 W. Roosevelt Road.

A. + A.
KAROLIUS KIŠKUNAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birž. 16 d., 8:35 vai. vak., 
1941 m., sulaukęs 60 m. amž., 
gimęs Lietuvoje, Panevėžio 
apsk., Upytės parap., Stultiš- 
kių kaime.

Amerikoj išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nuliudime 

I moterį Agotą, po tėvais Se
reikaitę, du sūnūs, Julių ir 
Antaną ir marčią Stanislavą, 
dukterį Stanislavą ir žentą 
Kazimierą Jonaitį, 2 brolius, 
Jurgį ir brolienę Elžbietą, 
Juozapą ir brolienę Julijoną, 
seserį Rozaliją ir švogerį Jo
ną Petraitį, 2 pusbrolius Si
moną ir Antaną Bučius, švo
gerį Mykolą Sereiką ir jų 
šeimas ir kitus gimines Ame
rikoje. Lietuvoje 2 seseris ir 
kitus gimines.

Priklausė Chicagos Lietuvių 
draugijai.

Kūnas pašarvotas namuose 
3612 So. Emerald Avė.

Laid. įvyks .penkt., birž. 20 
d., 8:30 vai. ryto iš namų į 
Šv. Jurgio parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Karoliaus Kišku- 
no giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam’ paskutinį patar- 

, baviųją.,b,^AUiąv)eikląi|ną, 
• / Nuliūdę liekame,

žmona, Sunai, Duktė, Bro
liai, Seserys, Švogeriai 

Pusbroliai

Laid. dir. Antanas Phillips, 
tel. Yards 4908.

Albert P. Kaminskas, 25, 
Adeline Klisiewicz, 28

Joseph Valen, 27, su Valeria 
Shemashus, 27

Felix A. Zolis, 23, su Virginia
Vebell, 22

Walter W. Schlikas, 33,
Anastasia H. Valkauskas, 28

Arthur Waskrent, 24,
Ethel Medick, 20

Reikalauja
Perskirų

Hekn Anko nuo Joseph Anko

Gauna
Perskiras

Anna Marman nuo Edwiand
Marman

Ieva Gasparaitienė

pavasa- 
Ančiutei 

paliepė

būdama 
brangios

1906 melais, gegužės mėnesi 
pačiame gražiausiame 
rio laikotarpyje, Ievai 
gyvenimo aplinkybės 
apleisti Lietuvą.

Ši jauna mergaite, 
našlaitė, netekus savo
motinėlės, turėjo daug ir var
gelių panešti pas svetimus tar
naudama ir sunkius darbus 
dirbdama. Nors traukė jos jau 
ną širdelę vykti i svetimą šalį 
sau laimės ieškoti, bet taip 
gaila buvo palikti gimtinį ; 
kūnų kaimą, saviškius ir 
nyslės draugus.

Į tolimą, kraštą

Ieva Ančiutė-Gasparaitienė 
priklausė prie kelių pažangių

Liūdna buvo, kada 
1 d. lydėjome šią gerą 
į amžinosios ramybės 
Gegužės 24 d. prie puikaus pa
statyto paminklo didelis būrys 
susirinkusių išklausė gražaus 
programo su ceremonijomis 
Tautiškose Kapinėse. Dar sykį 
išreiškė pagarbą a. a. Ievai Gas- 
paraitienei. ,

“Kada jau reikės numirti, at
eik tu tada mane su smėlimis 
užberti. Iš tavo rankų smėlis 
ant mano akių birs, tada inaųe- 
nuo tavęs amžinai atskirs.”

PATYRUSI MERGINA, 21—30, 
lengvata namų darbui. Yra dau
giau padėjėjų. 2 mokyklos vaikai. 
Savas kambarys. $10. ALBany 5890.

NAMŲ PRIŽIŪRĖTOJA reikalin
ga Yiažai rooming house South 
Haven, Mich. Alga $8 savaitei.

D. BERNSTEIN.
1309 So. St. Louis. •

REIKALINGA VIRĖJA (cook) į 
taverno lunchroom. Kreipkitės.

4756 So. Westem Avė.
LAFayette 2649.

EMBROIDERY NAIL HEAD, 
pųnchers, on dresses. Kreipkitės į 
SEGAL EMBROIDERY WORKS, 

230 S. Franklin St.

OPERATORS, PATYR U S I O S 
prie custom marškinių. Single 
needlė. Pastoviai. 108 N. Dearborn. 
Room 403.

TIKRASIS ŠILKAS

> pat 
š i m -' 
jau-

•r’ba natūralų šilką 
vikšreliai įvairių pete-' 

būna
•rusvos•gelsvos arba

esama Indijoje, Japonijoje ir 
“Laukinis” šilkas, 

iš kokonų šilkvaba- 
gyvena ir dauginasi 
Tokie šilkvabaliai

PARSIDUODA GERAI IŠDIRB
TA per daugelį metų Shoe Repair 
Shop su gerais įrengimais ir ma
šinomis, prieinama kaina. Pardavi
mo priežastis mirtis. 2309 So. Hoy- 
ne Avė. Savininkė E. Ruplis, gyve
na po antrašu 2008 W. 23rd St.

PARSIDUODA BUCERNĖ ir gro- 
sernė su namu, Biznis išdirbtas per 
ilgus metus. Biznis yra geras. Na
mas bizniavoj vietoj. Priežastis par
davimo senatvė ir nesveikumas.

4104 So. .Campbell Avė.

PARDAVIMUI NAMAS su taver
na, arba tiktai biznis. 8200 South 
Kean, Willow Springs, III.

VIDUTINIO AMŽIAUS moteris 
namų darbui, prižiūrėti 2 vaikus. 
Tėvai samdomi, šeštadienį ir sek
madienį liuosa. Kreipkitės vaka
rais. F. YASINSKI, 3321 South 
Emerald.

HELP VVANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-Darbininkių Reikia

PARDAVIMUI RESTORANAS. 
Gerai einąs biznis. Gerai įrengtas. 
Nebrangiai. Box 2497„ 1739 South 
Halsted St.

PARSIDUODA KEPYKLA SU 
nauju mūriniu namu. Pilni įtaisy
mai ir mašinerijos. Wholesale ir 
retail biznis. Gera proga geram 
lietuviui. Pardavimo priežastis 
—silpna sveikata. Rašykite, Box 
2494. 1739 So. Halsted St.

MEAT MARKET and GROCERY 
pardavimui. Priežastį pardavimo 
patirsite vietoje. REPublic 9459,.

Nuo 6 v. vak. iki 7 vak.

a. + a.
JONAS DABULSKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 17 d., 6:15 vai. vaka
ro, 1941 m., sulaukęs pusės
amž., gimęs Lietuvoj, Taura
gės apskr., Pagramančio pa
rapijoj ir Pagramančio mies
te. Amerikoje išgyveno 33 m.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Kazimierą, po tėvais 
Daugvilaitę, 2 dukteris: Ka
zimierą ir Marijoną ir žentą 
Joseph Midula, 2 pusseseres: 
Juliją Palaske ir šeimą ir 
Rose Eiduk, pusbrolį Joną 
Juknių ir šeimą; Lietuvoje 
uošvienę Olgą Daugvilienę ir 
švogerį Stanislovą Daugvilą 
ir šeimą, ir dėdę Antaną Gir- 
skį.

Priklausė prie Palaimintos 
Lietuvos Draugijos.

Kūnas pašarvotas J. F. Ra- 
džiaus kopi., 668 W. 18th St.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
birželio 21 d., 8:00 vai. ryto 
iš kopi., į Apveizdos Dievo 
parap. bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

VERONIKA GRICIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 18 d., 9:05 v. ryta, 
1941 m., sulaukus senatvės, 
gimus Liet., Telšių apskr., 
Lieylaukio parap., Pokštakių 
kaime. Amerikoj išgyveno 40 
metų. j

Paliko dideliame nuliudime 
tris dukteris:’ Ievą Laužimienę 
ir jos šeimyną, Placidą Gri
cius, Barborą Rudis ir jos 
šeimyną, 14 anūkų, gimines, 
draugus ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas namuo
se, 4213 So. Campbell Avė. 
Laidotuvės vyks šeštad., bir
želio 21 d., 10:00 vai. ryto iš 
namų į šv. Agnieškos par. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nuly
dėtą į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Veronikos Gri
ciaus giminės, draugai ir .pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Dukterys, Anūkai, Giminės ir 

Pažįstami.
Laid. Direkt. P. J. Ridikas, 

Tel. YARDS 1419.

Atsisveikinus su numylėtu 
tėviške ir kūdikystės takeliais, 
ji išvyko, suspausta širdimi, 
kad gal daugiau jau nebema
tys savo gimtinės šalelės,. Pasi
leido ji į tolimą kelionę. Plačios 
juros laivas siūbuoja ir veža į 
nežinomą kraštą.

Ieva Ančių te laimingai pasie

yiduje yra vikšrelis, va-

Visi a. a. Jono Dabulskio 
giminės, draugai ir pažįstami 
ssat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nubudę lieka:
Moteris, Dukterys, žentas, 
Pusseserės. Pusbrolis, Giminės 
ir Draugai.

Laid. Direkt. J. F. Radžius,
Fel. CANAL 6174.

B H 1/r J 1/1 O Siunčiam Gėles .0018^=0'
Dalis

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

I I n n A Gėlės Mylintiems
II U U A Vestuvėms, Ban- 
UriiJrA kietams. Laidotu-

Papuoši- 
GEUNINKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Pbone LAFAYETTE 5800

KAZIMIERAS ŠAULYS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 18 d., 10:05 vai. ryto, 
1941 m.x sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoje, Telšių ap
skrity, Lukis parap., Papru- 
diškių kaime. Amerikoj išgy
veno 33 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Petronėlę, po tėvais 
Mašidlauskaitę, dukterį Kazi
mierą, žentą Pranciškų Sob- 
czatk, du sūnūs,, Franciškų 
marčią Elsie jr Joną, seserį J 
Oną, jos vyrą Juozapą Kni- 
tunus ir jų šeimyną, švoger- 
ką Antosę, jos vyrą Juozapą 1 
Andriuškus ir daug kitų gimi
nių. Lietuvoje seserį Marijoną ■ 
ir brolį Antaną.

Priklausė Keistučio Pašai- • 
pos Klubui.

Kūnas pašarvotas namuose, 
2949 W. Pershing Rd., Tel. 
Lafayette 5046. Laidotuvės 
įvyks šeštadienį, birželio 21 
d., 9:,00 vąl. ryto iš namų į 
Šv. Agnieškos parap. bažny
čią, kurioje atsibus gedulin- • 
gos pamaldos iuž velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas j , 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Kazimiero Šaulio. 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį .patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nubudę Meka: J

Moteris, Duktė, Sūnys ir 
Giminės.

Laid. Direkt. J. Liulevičius, ’ 
Tol. LAFayette 3572.

JUUJANA RUZGIENĖJ 
po tėvais Macaitč. »- 

Gyv. 4509 S o. Paulina
Persiskyrė su šiuo pasauliu 1 

birželio 17 d., 12:15 vai. po
piet, 1941 m., sulaukus pusės 
amž., gimus Liet., Tauragės j 
apskr., Songailiškių kaime, 
Pagramančiu parap. Amerikoj 
išgyveno 39 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Antaną, 3 sūnūs, Wil- 
liam ir marčią Josephine, 
Antaną ir marčią . Margaretą, 
Kazimierą ir marčią Eleną, 3 
anūkes, brolį Antaną Macą 
ir jo žmoną Uršulę ir daug 
kitų giminių, draugų ir pa
žįstamų.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio kopi., 4605 S. Her- 
mitage avė. Laidotuvės įvyks 
subatoj, birželio 21 d., 8:00 
vai. ryto iš kopi. į šv. Kry
žiaus parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Julijanos Ruzgie
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveiknimą.

Nuliūdę liekame, Vyras, 
Sūnus, Marčios, Brolis, Gimi
nės ir Draugai.

Laid. Direkt. J. F. Eudeikis, 
Tel. YARDS 1741.

PADĖKAVONĖ

k1 Garsinkitės “N-nose

JUOZAPAS KLOVAS
Mirė birželio 5 d., iri palai

dotas birželio 9 <J., o dabar 
ilsis Lietuvių Tautiškose ka
pinėse. Jau dvi savaitės, kai 
amžinai nutilęs ir negalėda
mas atsidėkavot tiems, kurie 
suteikė jam paskutinį patar
navimą ir palydėjo jį į tą ne
išvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jo prasišalinimą iš mu
sų tarpo, reiškiame giliausią 
padėką dalyvavusiems laido
tuvėse žmonėms ir suteiku
siems vainikus dradgams. Dė- 
kavojame graboriui P. J. iRi- 
.djkui. kuris savu gerų ir 
mandagių patarnavimu gar
bingai nulydėjo jį į amžinas- 
tį, o muips palengvino per- 
kęsti nuliūdimą ir rūpesčius, 
dėkojame Chicagos Lietuvių 
Draugijos grabnešiams, kalbė
tojui Dr. A. Montviduį ir vi
siems giminėms už jų nuošir
džią užuojautą ir pagaliau 
dėka voj ame visiems dalyva
vusiems laidotuvėse žmonėms, 
io tau, musų mylimas vyre ir 
tėveli, sakome: ilsėkis šaltoj 
Žemėje. Nuliųdę lieka:

KLOVŲ ŠEIMYNA.

Tik-rą j į 
verpia 
liškių. Natūralūs šilkas 
baltos,
^spalvos. Šilko siūleliai yra la-
‘b&i ploni *ir vikšrelis juos ver- 
pia «a>ve apsupdamas. Toks ka
muoliukas ploniausių siūlelių, 
kuri< 
dinamas šilkvabalio kokonu.

Iš didelio skaičiaus įvairių 
rusių šilko kokon|į, surenka
ma ir išdirbama, tik ned’dele’ 
dalis, šilkas nurinktas nuo spe
cialiose plantacijose auginamų 
šilkvabaljų kokonų, vadinasi 
tikras arba “kilnus^’ šilkas. Kil
nus šilkas skiriasi ne tik savo 
•blizgėsiu ir spalva, bet ir pa
tvarumu nito “laukinio” šilko, 
kuris gaunalnaš iš nekultivuo
tų kokonų, surinktų miškuose.

Geriausias'' ir brangiausias 
šilkas gaunamas iš šilkvabalių, 
kurie minta vien tik šilkmedžio 
lapais. Tik ši rūšis šilkvabalių 
kultivuojama ir veisiama šilko 
.plantacijos#/’

Laukinis šilkas jgaunama iš 
kokonų, kurie minta ąžuolų la
pais.

Šilko kultūros pradžia yra 
Kinijoj, kur jau 2698 m. prieš 
Kristaus gimimą buvo renka
mas kokonų šilkas ir perdirba
mas į audinius. Europoje šilko 
kultūra prasidej.o nuo .527 m.( 
kai vienam katalikų vienuoliui 
pavyko iš Kinijos į feuropą par-) 
gabenti šilkvaliiailių peteliškių1 
kiaušiu ėlių.

Sarinkti šilko kokonai, nu- 
iimarinus juose esajj.čius vikšre-: 
liūs išvyniojami j loilkas. J vie- 
»ną ?toLką sukami <du siūlai, <o* 
yienas siūlas sukautas iš keliy, 
kokmm 0—kautas 'takiu • 
bud u šilkinis siūlas vadinasi j 
Grege. .(Soie Grege — žalias' 
šilkas).

Iš šillco Gj\ege (dirbamos šios 
šilleų rųšys: ^rgauzin, Kondo-n- 
w;et, Kusir, Trama ir t. 1. Au
diniams daugiausia vartojamos 
rųšys yra Grganzijj ir Trama.' 
Organzinas vartojamas išimti
nai apmetimams/ o Trama at-; 
audams. Organainas susuka- 
ma« iš 2 —8 siūlelių Grege, ku-i 
rlų kiekvienas siūlelis dar sa-i 
vaime susisukęs.

Šilko oųšis Trama sukama iš 
10—T2 siūlelių Grege, be to,’ 
kiekvienas siūlelis Grege yra* 
dar atskirai kiek susuktus. ’

Iš kokonų liekanų gamina-5 
ma šilkinė vata, -iš kmvos ve-’ 
•Jjau verpiama šilkiniai verpa-’ 
įlaį, Florett, .S.chappe jr t t. 
Verpalai ? į&ehappe ^artėjami 
siuvimo bei 'siuvinėjimo 
Jams, be to., dur aiksomo gamy
bai.

Plantacijos, kuriose kultivuo
jami ir veisiami šilkvabaliai, 
randais pietinėje Europoje:^ 

i .Italijoj, Ispauiijoj, dalinai Tu/r- 
■ kijoj jir .Serbijoj.
I dideliu šilkvaba

, Ne Europoje’ 
didelių šilkvabalių plantacijų

Kinijoje, 
gaunamas 

’lių, kurie 
miškuose,
minta lapais įvairių ąžuolų.

Šiiko gammimas iš tų koko
nų yra -taip pat senas, kaip ir 
“kilnaus” šilko, tik su tuo skir
tumu, kad “laukinio” šilko ko
konus į tolkas neišsuka ir jų 
surinkimas bei apdirbimas yra 
daug paprastesnis.

Audiniai iš “laukinio” šilko 
atgabenti į Europą iš Indijos ir 
buvo žinomi pavadinimu “raw 
šilk”.

“Laukinis” šilkas ir medžia
gos dar ir dabar verpiamas ir 
suaudžiamas Indijoj, Japonijoj 
ir kitose Azijos dalyse. .

natūrali

vasaros

“Laukinio” šilko 
spalva yra Madebraun ir jš jo 
audžiama medžiaga 
kostiumams.

Dabarlinių laiku lauj<inis šil
kas daugiausia žinomas rinko
je Tussa vardu. Tussa šilkas 
turi rudą spalvą, po apdirbimo 
kiek pašviesėja, bet galutinas 
jo išbalinimas yra beveik ne
įmanomas.

Siūlai iš šilko Tussa ne taip 
elastingi kaip siutai ‘ kilnaus” 
šilko ir iš jo negalima austi 
jdonos medžiagos suknelėms.

Tussa dažnai vartojamas šil
kiniams šniūrams bei pliušui 
gaminti. Pliušui gaminti jis 
ypatingai -tinka dėl -savo blizgė
jimo savybių.

Apdirbimas, baltiirimas ir 
dažymas “kilnaus” ir “lauki
nio” šilko, reikalauja daug 
tomirštamo bei patyrimo. Iš 
iOirgauzino ir panašių šilko ry
šių pirmiausia -pašalinami šilko 
fcb.jai ir tik po šio gana sudė
tingo iproeeso galima šilką bal
tinti i-r -dažyti-

ėdikas Tussa šilko klijų lie
tui'! ir todėl jis tik apvalomas. 
Nuo klijų apvalytas arba do 
gumuotas šilkas 
Guide.

Degam u o j ant jr 
kas nustoja žymaus
savo svorio, todėl jis vėliau ar
ba supliruojamas arba pasun
kinamas, arba daroma ir vieną 
Ir kilų.

Supliruoja tik šilko ataudus, 
t. y. juos apdirba taip, kad nu
stodami šilko klijų, vistiek pa
linkti tokio pat svorio, todėl ta 
savybe jis prilygsta šilkui 
Cnide.

Šilkas pasunkinamas prie da
žymu, pridedant įvairius chc- 
mtkąjus, pav., kad ir* cinko 
druskų prieš dažymą. Pastara
sis pasunkinimo būdas neigia
mai veikįa į šilko rųšj ir jo 
stiprumą. Storumas tikro šil
kų, skirstomas kaip ir visi kiti 
šįlkaj, sjulų kiekiu viename 
grame .(Denier),

vadinamas

valant š'l- 
nuošimčio

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.

GROSERNĖ IR DELIKATESŲ 
krautuvė. Uždėta .prieš daugelį 
metų. Pardudama dėl drafto prie
žasties su namu ir bizniu, arba tik 
su bizniu ant ilgo lyso.

R. KUCAUSKAS, 
1439 So. 49th Avė., 

CICERO 2937.

PARSIDUODA BARBERNĖ. Biz
nis eina gerai ir yra išdirbtas per 
ilgus metus. Priežastis: išvažiuoju 
į farmas.

JOHft’S BARBER SHOP
4456 So. Washtenaw Avė.

REIKALINGA VIRĖJA arba vi
rėjas. Trumpos valandos. Gera mo
kestis. Atsišaukite 4915 W. 14th St., 
Cicero, III.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

MEDŽIO DARBININKAS, maši
nistas su patyrimu prie naujovinių 
rakandų. 1910 W. Wabansia Avė.

REIKALINGAS PAVIENIS žmo
gus už dženitorį, kuris supranta 
darbą. Kambaris, valgis ir mokes
tis. Pašaukit Normai 6902.

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.

REIKALINGAS GERAS ŽMO
GUS į taverną už porterį, guolis, 
ir mokestis. 127 W. lllth St., tel. 
PULlman 5991.

REIKALINGAS BARTENDERIS, 
teisingas ir kad žinotų bent kiek 
taverno darbą. Tel. YARDS 0699.

2 FLATŲ MŪRAS SU apartnten- 
tu bcismente. 5-4-3 .apartmenlai. 
Moderniam, geram stovy. Karšto 
vandens šiluma. Refrigeracija, in
staliavimas. Uždaryti porčiai. Gara
žas. $1,272 metinių pajamų. Kaina 
$0,500. 711 West 59th St. Went- 
\vorth 0808.

REIKALINGAS PORTERIS 
taverną, teisingas ir blaivus.

611 W. 59th St.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDON ŠVIESUS KAMBARYS 
moterei, vyrui ar ženotai porai. 
3242 So. Union Avė. antros lubos.

BUSINESS—TO RENT 
Bizniai Rendai

RENDAI TAVERNA IR FIKČE- 
RIAI. Gera vieta bizniui.

6227 So. Ashland Avė.
HEMlock 0036.

RESORTS FOR SALE 
Kurortai Pardavimui

RESORTAS REID’S prie ežero 
pardavimui, 
pavilionas. 
binti savo 
rite progą.

Rašykit:
MANAGER—REID’S RESORT 

Barron Lake, Niles, Mich.

Hotelis, katedžius ir 
Jeigu norite padvigu- 
pinigus, tai dabar tu- 
$38000 CASH.

VVHOLESALE . FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

MOKĖDAMAS CASH— 
už rakandus, sutaupysi nuo 4t 
iki 60%. Mes pristatome bile kur 
Pašaukite ar rašykite dėl daugiai 
informacijų. Vien tik nacionalia 
žinomi daiktai randasi pas mus.

ALIŠAUSKAS, .SŪNŪS, 
6343 So. Western Avė., 

.Chicago. <11. T#>1 REPublic RO5'

SUSIRINKIMAI
humboLdt park lietuvių 

POLIT. KLUBO susirinkimas įvyks 
birželio 19 d., 8 vai. vak. svetainėj 
3600 .W. North avė. Klubiečiai, ne
pamirškite atsilankyti. Turėsime 
svarbių reikalų. —Valdyba.

KLUBO SUSIRINKIMAS ir BA
LIUS, penktadienį, birž. 20, 8 vai. 
vak., klubo name; 6826 S. Western 
avė. Trurąpąs susirinkimas 13-to 
Wardo Lietuvių Demokratų Klu
bo. Po to bus lietuviška muzika, 
alus ir dainos. Bus iškilmingas už
darymas pilietybės kursų.
Visi nariai kviečiami. Įžangos nebus

J. L. Juozaitis, rast.

Pirkite tose .krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

MODERNUS 6 KAMBARIŲ ka
tedžius, 2 karam garažas, lotas 
45x180, sodas, gėlės, vaisių medžiai. 
Nebrangiai. 2029 W. Kimball.

6 KAMBARIŲ NAMAS pardavi
mui. Karšto vandens šiluma, as
bestas shingles, garažas. A-l stovy. 
Apleidžia miestą. Rimto pasiūly
mo neatmes. 2215 W. Marąuette Rd. 
Prospect 3415.

ŽIŪRĖKIT Į ŠĮ 5 kambarių ka- 
tedžių, 427 W. Garfield blvd., no
rėdami bargeno. Kieto medžio grin
dys, štymo šiluma, vieta yra A-l 
stovy. Tik $3750. Mažas įmokėji- 
mas. WENtworth 6762.

MODERNUS 6 KAMBARIŲ ka
tedžius, 2 karam garažas, lotas 
45x180, sodas, gėlės, vaisių medžiai. 
Nebrangiai. 2029 Kirhball.

SAVININKAS PAAUKOS lotą 
42x133% pėdų prie Hamlin Avė., 
arti 107th St. Bargenas. Tik $450. 
Kreipkitės 3824 W. 107th St.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

200 FARMŲ PARDAVIMUI leng
vais išmokėjimais.

N. T. THURSTON,
Forest City, Iowa.

320 AKRŲ. Geriausių. Drummer 
and Brenton Loan No. 1 & 2. Ge
ra žemė. Įrengimai. Lygi. Nėra 
dykos žemės. Ant grįsto kelio. 100 
mylių nuo Chicagos. Kaina $186 
akrui, šaukit arba rašykit— 

MARTIN F. BROWN, 
Chatsworth, III.

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, vjštipinUąs, 
garažas, svirnas ir com-crio. 
$3300.00. HANSON-OSBGRN, Har.t, 
Michigan.

WAUTOMA, WISCONSIN
200 mylių šiaurėj nuo Chicagos. 

30 dailių ežerų. 100 mylių upelių, 
kuriuose yra troūt žuvis. Geras 
žuvavimas. Įdomaudami tarmėmis, 
ežerų, frontu, farmomis paežerjajs 
ir paupiais, vasaros katedžiais par
davimui arba rendai, rašykite jr 
reikalaukite sąrašo tikrų bargenų.

H. J. EAGAN, BEALTOR, 
Wautonja,
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KVIEČIAME VISUS “NAUJIENŲ” SKAITY 
TOJUS I TALKA!

Ar tamsta jau darbuojiesi 
platindamas rengiamo Naujie
nų Namo Fondo pikniko ti- 
kietus? Piknikas vyks liepos 
27 d., 1941, Sunset darže. Ti- 
kietai parsiduoda tik po de
šimts centų ir už juos kas nors 
dovanų gaus naujutėlį Pack- 
ardą.
Pasiėmė po vieną knygutę ti

ki e tų sekanti:
G. Vaičiulis iš Ciceros.
Miss S. Vaicekauskas
Ch. Koske
Mrs. Motuzą,
K. Miliauskas

Mrs. J. Andriulienė
P. Juozupaitis
E- Shatkus
J. Sakauskas
M. Chesnow
C. Staupar.
K. M ar kuokas pasiėmė dvi 

knygutes tikietų.

Harvesterio 
Balsavimai 
Praėjo Ramiai

Ir CIO ir AFL Giriasi 
Lelmėjimu.

Darbininkų balsavimai Har
vesterio Chicagos dirbtuvėse — 
•McCormicke ir West Pullmane 
— praėjo ramiai. Jie įvyko spe
cialiai pastatytose palapinėse 
prie dirbtuvių vartų. Balsavo 
didelis nuošimtis darbininkų, 
kurių Chicagoje yra apie 8,000.

Nors rezultatai bus žiiomi 
tiktai šiandien, ir CIO, ir AFL 
vakar vakare gyrėsi laimėju
sios. Kova tarp tų unijų buvo 
gana atkakli. Iš darbininkų ūpo 
beveik galima spėti, kad CIO 
laimūs.

Naciai Chicagoje
Naikina Visus 
Savo Dokumentus
“Originalai Jau Berlyne”, Sako 

Konsulatas.
Vokietijos konsulatas Chica

goje, ir kitos nacių įstaigos,, va
kar degino savo dokumentus.

Konsulas Dr. Emil L. Bzier 
paaiškino, kad tų dokumentų 
originalai jau yra Berlyne — 
čia tiktai kopijos. Jos Vokieti
jai nereikalingos, bet nebūtų la
bai smagu, jeigu tie dokumen
tai pakliūtų j svetimas rankas.

Konsulatą Uždaro.
Vokietijos konsulatas Ch’ca- 

goje, 333 N. Michigan, taipgi 
Vokietijos ge’žkelių agentūra, 
331 N. Michigan, jau uždaro
mos, ir jų štabai rengiasi g įž 
ti į Vokietiją.

Joe Bartulis pasiėmė knygų-, 
tę tikietų ir išanksto už ją už
simokėjo.

Kurie norite pasidarbuoti

Balsavimo vietas ir balintus 
prižiūrėjo specialiai darbo tary
bos parūpinti tarnautojai.

Deginami dokumentai 
oficialiai susirašinėjimą

"Naujienoms” platindami pik-
niko tikietus ir dar neturite,1 luLvvl
tai tuč tuo jaus pašaukite tele
fonu ar parašykite laiškutį į 
Naujienas, tai mes prisiusime 
tikietus.

Nusileido CIO 
Unijai

Stai biznieriai, kurie pasiėmė 
knygutes tikietų.

Mrs. M. Butkus, turinti 
verną, 827 W. 33rd St. 
...G.

ta-

3540

ir taverną
Road, Willow

Zelnis, turįs

iknikams
German
Springs,

Inland Steel — nepriklau
soma plieno bendrovė, India
na Harbore, kuri ikišiol kovo
jo CIO reikalavimus duoti jai 
pripažinimą, pagaliau nusilei
do, ir vakar pranešė darbo 
tarybai, kad CIO uniją pripa
žins, jeigu ji turi suorganiza
vusi didžiumą darbininkų.

taverną,

Gedvilas, dirbantis pas 
Andrijauskienę taverne, 
So. Halsted St. 
Bachas, turįs p

daržą 
Church 
III.

Peter
3965 Archer Avė. ,

G. Chernauskas, plačiai, ži
nomas chicagiečiams, jau par
davė penkias knygutes ir dar 
pasiėmė penkias.

Mrs. Daniels turinti bučernę 
ir grosernę, 5601 So. Laflin 
St., pasiėmė tris knygutes ti
kietų už vieną užmokėjo 
kalno, o už kitas užmokės 
išparduos.

Gust Liąuor Store, 2710
59th St., pasiėmė vieną kny-

iš 
kai

W.

Alex Ambros.

Baus Du Chicagos 
Aludininkus

Ner.aportavo “stako”

Federalė grand džiurė apkal
tino nusižengimu gėrimų įsta
tymams du Chicagos 
kus, S. Much, 5240 
avenue, ir Benjamin 
357 East 35th Street.

. Skiepe jie turėjo suslėpę 
mažai butelinės degtinės, 
jos neraportąvo, kai valdžia 
reikalavo padaryti pilną inven
torių.

aludinin- 
Calumet 
Kreeger,

Pakėlė Algas 6c 
Chi. Autobusų

Gaudavo 85c

Chicagos autobusų bendrovė 
sutiko pakelti šoferiams atlygi
nimą nuo 85 iki 91 c valandai, 
pradedant gegužės 1 d.

Šoferių unija (AFL) naują 
sutartį jau priėmė.

Autobusų bendrovėj jų dirba 
apie 1,000.

buvo 
su 

Berlynu ir Vokietijos atstovu 
be Washingtone, sąrašai nacių, 
gyvenančių Illinois ir kitose ar
timesnėse valstijose, įva’rios in
formacijos, viešos ir konfiden
cialūs, apie Ameriką, ir ki'.os 
naciams svarbios žinios.

100,000 Vokiečių Vidurinėse 
Valstijose.

Konsulas Dr. Emil L. Baer 
apskaičiuoja, kad vokiečių — 
Vokietijos piliečių vidurvakari- 
nėse valstijose yra apie 100 000. 
(Baer gyvena adr. 1320 N. State 
Parkvvay. Jau kuris laikas kaip 
jis serga, todėl jo pareigas ei
na vice-konsulas Krause-Wiche- 
mann.)

Palieka Tiktai Ambasada.
Konsulatas ir Vokietijos gelž- 

kelių agentūra Chicagoj užda
romi dėt federaiė^'valdžios įsa
kymo pereitą pirmadienį, kuris 
uždraudė visoms Vokietijos ofi- 
cialėms ir neoficialėms įstai
goms Amerikoj toliau veikti. 
Buvo padaryta tik viena išim
tis — būtent, Vokietijos amba
sada Washiiigtobe. Jį tol veiks, 
kol Vokietiją iy jimįtiiiėš Vals
tijos palaikys /oĄčialįiiš : santy
kius. ■ y f . ;- •' •’7

Robin Moor Herojus

Robin McCųlIough, 2 me
tų amžiaus berhiūkas iš 
Clevelando, parodė mažiau
siai susirūpinimo valty, ku
rioj per 13 .dienų ir naktų 
Atlantike plūduriavo nuo 
Amerikos laivo Robin Moor 
nukeldinti keleiviai ir įgu
los nariai. Laivų paskandi
no vokiečių siibmarinas.

I Svarbi Lietuviškų 
Taupymo B-vių 
Konferencija
Įvyksta Rytoj D and G Salėje.

Litlmanian Building and 
Loan Lygos susirinkimas įvyk
sta rytoj, birželio 20 d., Da- 

I riaus-Gireno svet., 4416 South 
\Vestern Avė.

Šiame susirinkime bus svar
stomas pasiūlymas mokėti 3% 
vietoj 3’/2%.

Klla risimą apie mokėjimą 
Sočiai Security taksų aiškins 

! atstovas iš U. S. administra
cijos ofiso. Taipgi bus disku; 
sijojamas klausimas apie par- 
davinėjiųią “Defense Bond- 
su.”

Kaip matote, klausimai yra 
labai svarbus, todėl visų Sav- 
ings and Loan Ass’n. valdy
bos, direktoriai ir nariai pri

kalėtų šioje konferencijoje da
lyvauti.

Rekrutuoja Lenkus 
Armijai

Lenkijos konsulas Chicagoje, 
Karol Kopa, rekrutuoja sava
norius nuo 18 iki 50 metų am
žiaus, kurie nori kariauti nepri
klausomos Lenkijos armijoje.

Ji dabar randasi Anglijoje, 
taipgi Afrikos ir Sirijos fron
tuose.

VAKAR CHICAGOJE•
• Apskričio Circuit teismas 

priteisė Chris-Craft laivelių 
kompaniją sumokėti $7,000 37 
m. moteriškei, Helen Green iš 
Indianapolis, Ind. 1937 metais 
ji buvo sunkiai apdeginta, kai 
sprogo firmos laivas, kurįame ji 
važiavo.

• Karo tarnybai į Michiganą. 
Texas ir Arkansas išvyko 26 
medikalis batalionas iš Chica- 
gos. Iki šiol buvo lavinamas 
Camp Grant stovykloje.

• MARQUETTE PARK. — 
11 metų mergaitė Anna May 
Costello? 6547 South Western 
avenue, parėjo namo iš mokyk
los pavalgyti. Atsisėdo prie sta
lo, pasiskundė, kad nesijaučia 
gerai, ir nieko nevalgiusi su
krito kėdėj. Ji mirė. Turėję 
širdies ligą.

e Michigan ežere, prie Nortli 
avenue, prigėrė 10 metų ber
niukas Tommy O’Boyle, 3755 
North Damen avenue. 16 metų 
mergaitė, kuri berniuką, taipgi 
jo draugą — savo broliuką glo
bojo, buvo įsakiusi abiems eiti 
iš vandens, bet jie beveik aša
rodami prašė leisti jiems ilgiau 
maudytis. Ji sutiko — ir netru
kus įvyko tragedija.

e Chicagietei Mrs. Glenn F. 
Olsen, 5722 N. Wintrhop avė.., 
gimė sūnūs su dviem pilnai iš
sivysčiusiais priekiniais danti
mis.

ne- 
bet 
pa-

Suėmė Du Už 
Nelegalius Radio 
Siųstuvus

Federalis teismas Chicagoje 
patraukė atsakomybėn du jau
nus chicagiečius už operavimą 
nelegalūs radio stoties. Jie yra, 
25 metų Alfred Boardman, nuo 
1443 W. 14th Place, ir 23 m. 
Anthony Luęas, 1500 W. 14th 
Plače. Abu yra WPA darbinin
kai.

“Italija Nori 
Anglijos Laimėjimo

“Vystyklų Krizis” 
Praėjo—

Wee-

IŠ Italijos į Chicago atvyko 
Lenkijos biznierius Joseph Pis- 
korski, 4217 N. Marmora avė. 
Jisai praleido apie 10 mėnesių 
koncentracijos stotyje Italijoje 
ir sako, kad milžiniška daugu
ma italų, apie 85%, pageidauja 
Anglijos laimėjimo šiame kare.

šoferiams pagailo kūdikių
Vakar “N-ose” minėtas “vys

tyklų krizis” praėjo.
Sustreikavę šoferiai

Folks Diaper Laundry firmos, 
15 W. Marųuette Road, kuri pa
rūpina vystyklus kūdikiams, su
tiko grįžti j darbą.

Jų reikalavimai algas pakelti 
dar nėra priimti, bet kompani
ja sutiko derėtis.

Dvokianti Bomba
Į namą, adresu 1502 Green- 

leaf avenue, kas tai įmetė dvo
kiančią bombą. Kodėl tas buvo 
padaryta — niekas, sako, neži
no. Gyventojai turėjo išbėgti 
gatvėn vėdintis.

Užtiko Samogono 
Varyklą Br. Parke

Federalis itčismas vakar ap
kaltino 12 ch cfgiečių gamini
mu nelegaliu alkoholio, ir si p- 
tų varyklų Užlaikymu.

Trys apkaltintųjų yra brigh- 
tonparkiečiai, kuriė užlaikė va
ryklą ties 2994 '.Archer avenue.

Mirė W.-P; < A.
Viršininkas'

Passavant ligėhineje vakar 
rytą po širdie^’J"Atakos mirė 
Howard S. Drew, 11 inois vals
tijoj W PA viršininkas. Jisai 
pradėjo pareigas eiti kovo mė- 
nesį.'^ .

Nusižudė Bedarbis
Viešbutyje ties 29 So. Sang- 

amon street, nusižudė 53 metų 
chicagietis, John Bochenska. Ji
sai buvo bedarbis.

AUKSINĖS SUKAKTUVĖS

Chicagiečiai Mr. ir Mrs. Geo
rge McCormick, 323 S. Seeley 
avenue, vakap šventė auksines 
vedybų sukaktuves. Demokratų 
partija, kurioj abu veikė, su
rengė jiems iškilmingą sukak
tuvių paminėjimą.

© Detroite1, Mich., buvo su
imtas 24 metų negras, Lucius 
Webb.. Policija spėja, kad 1938 
metais jisai nušovė policistą 
Pa t riek O’Malley laike apiplė
šimo alinėje, 2405 N. Clark st.

• Oregon valstijoje buvo su
imtas 30 metų chicagietis, Ed- 
ward Finkelstein, 3939 N. See
ley avenue. Jisai yra kaltina
mas nusižengimu karinei prie
volei. Jis išsikėlė kitur gyven 
ti, nepalikęs naujo adreso save 
drafto taryboj, ir jis visai ne 
raportavo, kai buvo pašauktai 
klasifikacijai.

O Mrs. Stella Kostecki, 4418 
Thomas Street, gavo širdies ata
ką. Ugniagesiai ją atgaivino ii 
nugabeno j Loretto ligoninę 
Ten moteriškė gavo antrą ataką 
ir mirė.

0 Bedirbdamas už baro ali
noje, ties 901 West North avė. 
staigiai mirė bartenderis, Jo 
seph Theodore, nuo 1609 N. 
WeBs st.

PO CHICAG4
* PASIDAIRIUS
* ............ t    —i—

Su Vygantu

Vis daugiau ir daugiau nu
siskundimų tenka išgirsti iš lie
tuvių, kad korespondencija su 
Lietuva visiškai pairo. Supran
ta žmonės, kad karas tebeina, 
kas prisideda prie komunikaci
jos pakirtimo, bet juk karas 
ėjo ir prieš birželio 15 d. 1940 
m., o laiškai ateidavo. Aš pats 
nuo savo senosios motinos gau
davau laiškus reguliariai per 
visą eilę metų, o dabar jau nuo 
pereito rugsėjo nei žodžio. La
bai galimas dalykas, kad ji ne
gauna nei mano laiškų.

» » »
O komunaciai tai dabar lyg 

tyčia, jei tikėti jų laikraščiais, 
apversti laiškais iš Lietuvos. 
Jau net knygomis juos ima 
leisti. Ir ant savo radijo pro
gramos garsina, kad, girdi, jei 
jus patys negaunate laiškų iš 
Lietuvos, tai nusipirkite knygą 
ir pasiskaitykite kitų laiškus. 
Bosas Stalinas moka aprūpinti 
visus!

Mrs. Juzė Daužvardienė, kon
sulo žmona, išvyko automobiliu 
Į Worcesterį pas sergančią mo
tiną. Grįždama Chicagon ji par
siveš savo sūnų Petrą Jr. iš 
Marianopolio kolegijos, kame 
jis eina highschool kursą.

O O O
Vieni tikrina, kiti užginčija, 

kad šiomis dienomis apsivedė 
Petras Sarpalius, žinomasis mu
zikas, su p-le Lillian Sutkiute.

O O O

Nuo to laiko kai drafto įsta
tymas pradėjo veikti, Pirmyn 
choras neteko net dvylikos vy
rų. Steponavičius sako, kad rei
kės pradėti naujų narių verba
vimą tarp vedusių jaunuolių, 
taip kad butų mažiau pavojaus 
netekti jų. i

AUTOMOBILIU 
NELAIMĖS
žuvo išvykę “honeymoon’ui”
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šeštadienį Chicagoje apsive
dė John ir Margaret Schoe- 
mann’ai, 1720 Moha\vk avenue. 
Jie išvyko į Kanadą “honey- 
mon’ą” praleisti.

Prie Chatham, Ontario pro
vincijoje, sprogo padanga, au
tomobilis išėjo iš kontrolės ir 
sudužo. Abu buvo užmušti.

Kitos nelaimės
Prie Eloomington, Ilk, auto

mobilis užrhušė 41 metų chica- 
gietį, James N. Kane, 1942' W. 
95th street.

GIMIMAI
CHICAGOJE

GUDGALIS, Jimmy, H., 6327 
South Troy street, gimė birže
lio 6 d., tėvai: Henry ir Myrtle.

KALNES, \William, 2854 W. 
40th street, gimė birželio 2, tė
vai: Frank ir Lorraine.

MAROZAS, Joan, 2501 West 
67th street, gimė birželio 7, tė
vai: John ir Marta.

Suspendavo Tris
Kensingtono Nuova-|bus labai linksma’nes yra pri- , Th • j rengtas geras ‘orkestras, busdos Policistus

Štai laivas, kuriuomi eks- 'į Mihvaukee’s erdvią svetainę,'So. Western Avė., Lafayettc 
kursantai plauks į Milwaukee, kur komisija visus maloniai 8484;
Wis., šį sekmadienį, birželio priims ir pavaišins užkand-j
22 d., 9:30 vai. ryto. Laivas žiais ir įvairiais gėrimais vel- 
išplauks iš Navy Pier. Kelionė tui. “Free for all.”

1150 
8322;

ROSELAND. — Chicagos po
licijos komisionierius Allman 
Vakar suspendavo iš pareigų 
tris policistus iš Kensington 
nuovados, Roselande.
seržantas Raymond J. Melligan 
ir patrolmenai James E. Ryan 
ir James J. McDonald. j

Allman’as nenurodė priežas
ties.

Jie yra

Dariaus-Girėno Drum ir Bug*, 
le Corps, kuris susideda iš 50 
jaunuolių, bus puikus ir įvai-| 
rus “floor show”, sudarytas iš 
15 gabiausių artisčių. Bet ir 
tai dar ne viekas.

Visų linksmybių centras bus
Milwaukee miestę. Iš la\vo iš-| 
lipus, su jaunuolių kapeli j a ir( 
visa ekskursija, Šimtai taksi- 
kebiį veš ekukrsantus į įdo-

W.

W.
Papietavę vėl grįšime į lai

vą ir atgal į Chieagą. Taigi, 
1 kam aplinkybės leidžia turėti 
bent vienos dienos linksmas 
atostogas, užsisakykit tikietus

i iš anksto, nes prie laivo jie 
nebus parduodami.

Kur bilietČLi parsiduoda.
Pas komisijos 

iWm. J. Kareivą, 
Paulina St., Yards

mesnes miesto dalis. Nuveš ir Dariaus-Girėno

pirmininką, 
4644 South 
5350;
svėt

Anthony Kasper, 
54th St., Boulevard

B. R. Pietkiewicz, 2608
47th;

John Mason, 3211 Lituani
ca Avė., Yards 6547;

Ben Mason, 4047 S. Talman 
1 Avė.;

Dr. V. Nares, 7054 S. West-
ern Avė., Hemlock 8151;

P. Dambrauskas, 858 
33rd Street;

St. Dambar, 2857 S.
rald

West

Eme-

44161 liną

Aye.;
Nover, 4148 Archer
J. Ezerski, 4600 So.
St.;

Avė.
Pau-

S. Mažeika, 3319 Lituanica 
! Avė.;

I. J. Zolp, 1646 W. 46th St.;
T- Mazenis, 3857 S. Kedzie 

Avenue;
Peoples Furnihire, 4183 Ar

cher Avė.;
Progress Furniture, 3222 So. 

Halsted St.;
M. Narvid, 2424 W. 69th St.
John PakeI, 6816 S. West- 

ern Avė.;
P. šaltimieras, 6912 S. West- 

ern Avė.;
Margutis, 6755 S. Western 

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

Dariaus-Girėno Postas 271.
(Sp.)
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“REIKIA DARBININKU“
Lietuviai taipgi perka r parduoda 

ir progas sužino faktai per
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