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PETAINO KANUOLES APŠAUDO BRITUS
Gen. Dentz dirba su vokiečiais

Generalinio štabo pulkininkas Kazys Grinius BUV. PREZIDENTO SŪNŪS SVEČIUOSIS 
KELIAS DIENAS

BEIRUTAS, Libanas, geg. 19 
d. — I^ancuzų artilerija šian
dien smarkiai apšaudė britų or
laivius, kurie . atskrido Rajak 
aerodroman bombarduoti vokie
čių lėktuvų.

Petaino paskirtas gubernato
rius Dentz įsakė prancūzų ka
ro jėgoms šauti į visus britų 
lėktuvus.

Dentz bendradarbiauja su vo
kiečiais ir jėga yra pasiryžęs 
atremti visus britų pasikėsini
mus. Prancūzų artileristai ne
pataikė britų lėktuvams.

Gen. Dentz įsakė prancūzams 
šaudyti į visus lėktuvus, bet 
šaudyti labai atsargiai.

Pirma liepia patirti kieno 
lėktuvai skraido po Syrijos te
ritoriją. Praeitą savaitę Syri- 
jon atskrido vokiečių lėktuvas, 
kurį vairavo vokiečių majoras

PASKENDO 120 AMERIKIEČIU
Savanoriais vyko 
padėti britams

NEW YORK, N. T" geg' 19 
d. — Žuvo 120 Amerikos pilie
čių, kurie vyko Aleksandrijon 
keleiviniu laivu Zamzam.

Neturima jokių žinių iŠ laivo 
kapitono ir kitų keleivių. Zam
zam iš New Yorko plaukė į 
Aleksandriją. Laivas plaukė ap
linkui pietų Afriką, kad gale- 
tų saugiai pasiekti Egyptą.

Turima žinių, kad Zamzam 
pasiekė Brazilijos uostą Reci- 
fę ir žuvo nepasiekęs Afrikos. 
Laivu vyko Amerikos savano
riai britų sanitarijos štaban.

Žuvo Amerikos 
misionieriai

NEVV YORK, N. Y., geg. 19 
d. — Patirta, kad Zamzam lai
ve buvo gana didokas Ameri
kos misionierių skaičius, kurie 
vyko Egyptan.

Apytikrės žinios rodo, kad

AOSTA PASIDAVĖ BRITU NELAISVĖN
Nuginkluota 9,000 

italų kareivių
LONDONAS, Anglija, geg. 

19 d. — Abisinijos vicekara- 
lius Aosta sutiko su britų pa
siūlytoms sąlygoms ir pasidavė 
nelaisvėn.

Ginklus padėjo 9,000 Musso- 
linio kareivių, kurie sugebėjo 
pasitraukti į Amba Ala j i kal
nus. Pasidavimo ceremonijos 
baigsis rytoj, kai italai suge
bės sutraukti vienon vieton vi
sus sužeistuosius.

Britų kariuomenė pagerbs pa
siduodančius italus ir suruoš 
karo paradą.

Baigiamas Abisini
jos karas

LONDONAS, Anglija, geg. 
19 d. — Pasidavus Abisinijos 
vicekaraliui nelaisvėn, galima 
skaityti Etiopijos karą baigtu.

Yra dar dvi vietos, kur pa

Blomberg, buvusio karo mini- 
sterio sūnūs ir buvo numuš
tas.

Prancūzai manė, jog tai bu
vo britų lėktuvas, atidengė ug
nį ir užmušė garsų nacių la
kūną. •

KAIRAS, Egyptas, geg. 19 d. 
— Britų karo aviacija labai 
smarkiai bombardavo kelis Sy
rijos aerodromus.

Ypatingai nukentėjo Dama
sko, Rajako ir Palymos aero
dromai, kur buvo nusileidę ke
li vokiečių bombanešiai. Britai 
taip pat apšaudė kelis Irako 
aerodromus ir Calato, kuris ran
dasi Rhodes saloje.

Britai gavo naują kiekį mo
derniškos karo aviacijos, kuri 
padeda naikinti Syrijon skren
dančius nacius.

laive buvo 194 Amerikos pilie
čiai, nors Egypto žinios sako, 
kad žuvo tiktai 120 amerikie
čių.

Zamzam praeito karo metu 
vežiojo kareivius. į ko^os zonas,, 
bet karui’ pasibaigus plaukiojo 
Egypto vandenyse ir vežiojo ara
bus Raudonos juros pakraš
čiais.

Paskendo 20 ambu- 
lancijų

NEW YORK, N. Y., geg. 19 
d. — Zamzam laivu buvo ve
žama 20 Jungtinių Valstybių 
ambulancijų, kurios buvo skir< 
tos britų ir laisvų prancūzų ka
riuomenėms.

Šias ambulancijas pasižadėjo 
prižiūrėti Amerikos sanitarai. 
Kiekviena sanitarinė ambulan- 
cija kainavo 1,350 dolerių.

Iš Egypto pranešama, kad 
priešas paskandino Zamzam, bet 
neturima jokių žinių, kurioj 
vietoj laivas paskandintas ir kas 
pajėgė išsigelbėti.

bėgusi italų kariuomenė ginasi 
nuo britų, bet tikimasi netru
kus ir šiuos likučius likviduo
ti.

Britai galės atitraukti dal’ 
savo kariuomenės Syrijon, nes 
ten neramumai prasideda. Bri 
tams atiteko gana didelis gin
klų skaičius, kuris italų buvo 
ątvilktas į Amba Ala j i.

Italai neturėjo 
maisto

ROMA, Italija, geg. 19 d. — 
Valdžia skelbia, kad vicekara- 
liaus Aosta kariuomenė buvo 
/priversta pasiduoti britams, nes 
truko maisto ir vandens.

Sužeistieji taip pat trukdė 
italams tęsti pasipriešinimą, nes 
nebuvo vaistų ir priemonių su
žeistiems prižiūrėti.

Italai patenkinti britų karo 
viršininkais, nes pastarieji pa
sižadėjo respektuoti italų kari
ninkus ir leidžia jiems nešioti 
revolverius.

i

Skirtingas dviejų 
brolių likimas

jamas 
vykti

karunuo- 
priverstas

vicekara 
britų ne

Kroatija priklausys 
nuo Italijos

ROMA, Italija, geg. 19 d. — 
Vakar Spoleto kunigaikštis bu
vo paskirtas Kroatijos 'kara
lium. Tuo pačiu metu kitas ku 
nigaikščio brolis, kuriam Mus 
solini davė Abisinijos 
liaus titulą, pasidavė 
laisvėn.

Vienas brolis bus 
o antras bus 

koncentracijos stovyk
lą, kartu su visais italų karo 
belaisviais.

Paleis100,000 pran 
euzų belaisvių

ROMA, Italija, geg. 19 d. — 
Kroatijos ‘"tautos vadui” Pave- 
ličui prašant, Italijos karalius 
Viktoras Emanuelis paskyrė 
Kroatijos karalium Spoleto ku
nigaikštį.

Ten pat Ante Pavelič pasi
rašė kelias sutartis su italų val
džia, kurios paveda Kroatiją 
Italijos priklausomybėm

Kroatija negalės turėti savo 
kariuomenės, negalės stiprinti 
Adriatikos uostų ir visuose už
sienio reikaluose turės gauti 
Italijos pritarimą.

Pulkininkas Kazys Grinius gimnaziją baigė Kaukaze, kur 
tėvas buvo priverstas apsigyventi vokiečių okupacijos metu

VICHY, Prancūzija, geg. 19 
d. — Petaino valdžios atstovai

Kai tiktai pradėjo kurtis nepriklausoma Lietuva, Kazys Gri
nius grįžo >savo. kraštai! ir savanoriu stojo Lietuvos kariuo-

pas'kelbė, kad Hitleris pasiža
dėjo paleisti 100,000 prancūzų 
belaisvių.

Šią nuolaidą iš nacių išside
rėjęs Darlanas paskutinių pasi
tarimų metu. Vokiečių nelais
vėje dar yra 1,800,000 prancū
zų kareivių, bet Hitleris jų ne
sutiko paleisti.

Pirrhon eilėn Hitleris paleido 
ūkininkus, kurie turi dideles 
šeimynas. Nepaleido nei vieno 
karininko nei puskarininko.

■ - - — «■■■■■

Prancūzai nori 
taikos

VICHY, Prancūzija, geg. 19 
d. — Visa prancūzų spauda 
prašo prezidentą Rooseveltą pa
daryti taiką Europoje.

Prancūzai sako, kad Roose- 
veltas šiandien jau gali diktuo- 
ti taikos sąlygas, kurias pri- mas-
ims britai ir vokiečiai, nes Ame
rika jau pakankamai apsigink 
lavusi.

Prancūzai pasižada remti vi
soms jėgoms toki Roosevelto 
žingsnį. Antraip, prancūzai bus 
priversti ginti Europą kartu su 
vokiečiais, baigia laikraščiai.

Naciai paskelbs de
rybų rezultatus

BĘRLYNAS,. Vokietija, geg. 
19 d. — Vokiečių radijas tvir
tina, kad rytoj vokiečių val
džios atstovai paskelbs Hitlerio 
ir Darlano derybų rezultatus.

IŠ anksto pranešama, kad vo
kiečiai žymiai palengvino pa
liaubų uždėtus, punktus. Dery
bas su prancūzais vedė minis • 
teris Ribbentrop, vokiečių am
basadorius Abetz ir Femand de 
Brinon su Darlanu.

Vokiečiai tikisi, kad prancū
zai imsis griežtų priemonių 
prieš britus Syrijoj.

menėm Lietuvos \valstybes tarnyboje jis buvo iki paskuti
nių įvykių.

Hull reikalauja lais
vos prekybos

WASHINGTON, D. C., geg. 
19 d. — Amerika ras būdą pri
statyti Amerikoj gamintus gin
klus britams, pareiškė sekreto
rius Hull užsienio prekybos sa 
vaitės proga.

Hull tvirtina, kad pasauly ne
galėsią būti lengvesnių gyveni
mo sąlygų, jeigu nebusią lais
vos prekybos.

Jis pasitiki Amerikos pajėgu 
mu ir mano, kad amerikiečiai 
pajėgs nutraukti diktatorių pa
darytus varžtus visam pasau
liui. Reikalinga didelė Amerikos 
gyventojų vienybe ir pasiryži-

Amerikos valstybių 
pasitarimas

WASHINGTON, D. C., geg. 
19 d. — Trečiadienį vyks 21 
Amerikos valstybių atstovų pa
sitarimas dėl “ašies” laivų Ame
rikos vandenyse.

Manoma, kad visų valstybių 
atstovai susitars dėl paimtų lai
vų vartojimo. .

Pietų Amerikos valstybėse 
randasi 89 “ašies” laivai, ku
rie galės būti pavartoti preky
bai tarp pietų ir šiaurės Ame 
rikos valstybių.

__________  t_____________ '

RENGIĄSI BAIGTI LAIVŲ
STATYBOS STREIKĄ

( SAN FRANCISCO, Cal.; geg. 
19 d. — Vedamos derybos* ga
limai greičiau baigti laivų sta
tybos streiką, kuris trukdo 11 
didelių fabrikų darbą.

AFL pirmininkas Frey pa

reiškė, kad daugelis darbininke 
nori pradėti darbą ir vyks i 
dirbtuves, nežiūrint į masinis 
tų pastatytus pikietininkus.

Streikuoja mašinstai, bet be 
jų negalima pradėti darbas. Vai 
džia susirupinusi laivų statybos 
sutrukdymu, kuris yra labai 
naudingas priešui.

Hess išdavinėja 
karo paslaptis

LONDONAS, Anglija, geg. 
19 d. — Atbėgęs nacis Hess iš 
tisą savaitę pasakojo ir apra
šinėjo karo ‘sąlygas dabartine; 
Vokietijoj.

Premjeras Churchill gavi 
svarbesnių Hesso parodymų ko 
piją ir daro reikalingas išva
das. Hess yra įsitikinęs, kac 
Vokietija karo negales laimė 
ti. 1

Hesso draugas Haushofer šia? 
abejones atspaude viename na 
cių žurnale. Dabar vokiečia’ 
areštavo nacių profesorių Hau 
shoferį ir kitus Hesso bendra
darbius.

NEW YORK, N. Y., geg. U 
d. .— Weizman, žydų organiza
cijų pirmininkas, prašo britus 
apginkluoti Palestinos žydus.

žydai užmirš visus nesutari 
mus su britais ir kartu su jais 
ves kovą prieš vokiečius.

Dabar britų kariuomenėje 
randasi 10,000 žydų, kurių dau
guma kovoja Lybi joj. Jeigu na
cių jėgos veršis Palestinon, tai 
visi žydai pastos jiems kelią.

ORAS
Debesuotas. ;
Saulė teka — 5:26; leidžiasi

— 8:07. : :

Šiomis dienomis Chicagon atvažiuoja generalinio štabo pul
kininkas Kazys Grinius, buvusio Lietuvos prezidento, daktaro 
Kazio Griniaus, sūnūs.

Pulkininkas Kazys Grinius buvo Lietuvos Kariuomenės sa
vanoris ir aukštus mokslus baigė Prancūzijos ir Belgijos karo 
mokyklose.

Paskutiniais metais pulk. Kazys Grinius buvo Lietuvos ka
ro attachė Berlyne. Jis atsisakė grįžti Lietuvon, kai sovietų ar
mija okupavo Lietuvą ir panaikino nepriklausomą Lietuvos val
stybę.

Pulk. Kazys Grinius su savo šeima nesenai atvažiavo į Jung
tines Amerikos Valstybes, dabartiniu metu gyvena pas savo gi
miniečius ir šiomis dienomis atlankys Chicagos lietuvių ko
loniją.

VALDŽIA ĮSAKĖ RINKTI IR VEŽTI MASK
VON GELEŽGALIUS

Gedvilas sudarė spe- Registruoja jaunimą 
cialią Įstaigą kariuomenėn

KAUNAS, Lietuva, geg. 19 
d. — Sovietų Lietuvos valdžia 
Įsakė visiems krašto gyvento
jams rinkti ir vežti Rusijon 
visus senus ir užsimetusius ge
ležgalius.

Komisarų tarybos pirminin
kas M. Gedvilas sudarė naują 
įstaigą, Kurios tikslas rinkti- ge
ležgalius iš visų Lietuvos pa
tvorių.

Gedvilas naują įstaigą pava
dino Glavvtorčeimet, sulig pa
našių įstaigų pavyzdžiu Rusi 
joj. Niekas nežino, ką šis žodis 
reiškia.

Uždrausta prekiauti 
sena geležimi

KAUNAS, Lietuva, geg. 19 
j. — Tas pats Gedvilo ukazas 
draudžia Lietuvos prekybinin
kams prekiauti sena geležimi.

Glavvtorčermet yra vieninte
lė įstaiga, kuri turi teisės su- 
urkinėti seną geležį Lietuvoje 
Jeigu kas nors nusikals naujai 
šleistoms taisyklėms senos ge 
ežies atžvilgiu, tai bus baudžia
mas kalėjimu.

Gedvilą įsakė naujai paskir
tiems Glavvtorčermet direkto
riams dėti pastangas išrinkti vi
są seną geležį iš Lietuvos.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Vichy valdžia paskelbė, kad ji pradėsianti karą su lais

vais prancūzais. Pirmon eilėn mano atgauti visas kolonijas, ku
rios dabartiniu metu yra de Gaulle žinioj.

-— Vokiečiai pasižadėjo duoti prancūzams pakankamą gin
klų kiekį, jeigu jie pradės karą prieš generolą de Gaulle. šis 
reikalas Hitlerio buvo pasiūlytas Darlanui ir visa Petaino val
džia su juo sutiko. •

— Anglų aviacija išmėtė visuose Syrijos miesteliuose atsi
šaukimą, kuriuose kvietė gyventojus nepasiduoti vokiečių val
džios agentų įtakai.

— Laisvų prancūzų lakūnai išmėtė Syrijoj ir kitose pran
cūzų kolonijose atsišaukimus, kviesdami Petaino valdomus pran
cūzus prisidėti prie laisvų prancūzų jėgų.

— Ispanų ambasadorius Washingtone pareiškė, kad ispa
nų atstovybėse yra vokiečių agentai, kurie veda kovą prieš pan- 
amerikanizmą.

— Italijoj tvirtinama, kad susitarimas tarp sovietų Rusi
jos ir Vokietijos jau baigtas. Rusai pasiims Persiją, o vokie
čiai gaus Iraką. Turkiją pasidalys vokiečiai su rusais, kaip pa
sidalino Lenkiją.

— Vokiečiai tvirtina, kad Irako kariuomenė įsiveržė Pa
lestinon ir Transjordanijon. Britai neduoda jokių žinių apie 
šį įsiveržimą.

— Gen* Catroux pareiškė, kad laisvi prancūzai tuojau už
ims prancūzų Somaliją, jeigu tiktai Petainas pradės kovą prieš 
gen. de Gaulle valdomas kolonijas.

KAUNAS, Lietuva, geg. 19 
d. — Sovietų valdžia jau pra
dėjo registruoti Lietuvos jau
nimą sovietų kariuomenėn.

Pirmcn eilėn surašinėjami 
jaunuoliai gimę 1919, 20, 21 ir 
22 metais. Lietuvos komunistai 
dėdK^astangas sustalinti jau
nimą prieš karo tarnybą ir ren
gia paruošiamuosius kursus, •

Jaunuoliai nenoriai regis
truojasi, nes niekas nenori vyk
ti karo tarnybon tolimon Ru
sijon. Karo tarnyba truks 4 me
tus.

Užterštos visos 
kareivinės

VILNIUS, Lietuva, geg. 19 
d. — Patys bolševikai susirū
pino kareivinių švara Lietuvo
je .

Patirta, kad visos Lietuvos 
kareivinės iš tolo dvokia ir ne
galima praeiti pro šalk Sovie
tų armija užteršė kareivines, 
kai kraštan atvyko pirmos so
vietų kariuomenės įgulos.

Lietuvos kariuomenė kareivi
nėse palaikydavo švarą, niekas 
nepastebėdavo jokio specialaus 
dvokimo, bat dabar dėl smar
vės pro kareivines negalima pra
eiti.
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CH1GAGOS LIETUVIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir kultūros Draugija.

Draugijos Ofisas, 1739 So. -Halsted Street Telefonas Ganai 0117 
VALDYBA:'

K. K AIRIS, prezidentas K. AUGUSTAS, iždininkas
P. J. RIDIKAS, vlce-prezidėntas P. GĄLSKIS, bnistišas
V. MANKUS, sekretorius P. MILAŠEVIČIUS, irbstisds

P. MlLLER, flnahsų sekretorius.
DR. MONTVIDAS. Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas t

K ChlCAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS 
PASTOGES

Svečiuose pas rockfordiečius
\ Gegužės 18 — tai buvo tikrai j dai ir sdVo tėvynėje naudojosi 
l reikšminga diena Rockfordą visokiomis laisvėmis i ’ 

lietuvių gyvenime.
Prieš metus laiko būrelis

Rockfordo I ietuv’ų Kultūros
Draugijos veikėjų pradėjo gal
voti apie tai, kad jau metas ir

visokiomis laisvėmis ir buvo 
jau įgudę veikti organizacijose. 
Atvykę į šį kraštą, jie tudj su
simetė organizuotis. Ir kadan
gi jie turėjo didelį patyrimą, 

I tai jiems nereikėjo blaškytis ir 
lietuviams sukurti ką nors i e- eksperimentus daryti, bet gale- 
alaus, apčiuopiamo, kuo butų jo susyk sukurti pastovias ir 
galima pasidžiaugti ir pal k i 
kaipo paminklu lietuvių darbo.

Grąžys žodžiai, kilnios idėjos 
yra geras dalj’kas. Bet dažnai 
žodžiai žodžiais pasilieka, o iš 
neįkunylų idėjų 
naudos tėra, 
butų naudos, 
darbas, ir tai tokis 
ris neštų vaisių.

švedų patarimas.

Rockfordo veiklesni lietuviai

tai buvo galima padaryti tik dėl 
to, kad kulturiėčiai pasižymė
jo dideliu vienihgumu, — stoJ 
jo į talką įr pddirė tai, kas rtei- 
kalinga. Kadangi tarp kulturie- 
čių yra visokių friėchahikų, tai 
viskas buvo atlikta savo jėgo
mis.

Tai lokiu budu prieš metus 
laiko žodis stojosi kųnu it rock- 
fordieciai susilaukė naujos į- 
štaigoš. kuri, kaip atrodo, atei
tyje gali šuvaidhiti labai svdr- 
bų vaidmenį.

Svečiai. ’
Višadd maloni! yra pasi

džiaugti tokiu darbu, kuris sėk
mingai atliktas. Todėl ir kultit- 
rlečlai sumanė surengti vienų 
metų savo klubo gyvavimo su
kaktį. Į tos sukakties iškilmes 
jie pakvietė ir chicagiečius. Nu
vyko Dr. Montvidas, P. J. Ridi
kas, K. Augustas it laikinai gy
venąs GhicUgoje rbckfordietis 
Št. Petrauskas.

Čhicagiečiai pirmiausia šusto-

Kad 
tai

irgi nedaug 
visuomenei , I
reikalingas 

darbas, kit

patvarias organizacijas. Įvairių 
organizacijų jie turi nemažai ir 
Rockforde. Turi ir keletą klu
bų. Jie pradėjo ir savo draugus 
lietuvius raginti, kad ir tieji pa
galiau imtųsi darbo ir įsteigtų 
klubą.

Kliūtys.
Kai kurie kultūros draugijos 

veikėjai, tarpusavyje pasitarę, 
rinitai ėmėsi d: 
steigti. Tų veikėjų 
Stasys Petrauskas, 
čius, F. Petronis,

klubui

ra reikalo aiškinti, kad švedų 
tauta yra labai kultūringa, šve-

J. Bacevi- 
Bruno Yo- 

mantas, Savickas ir kiti. Iš pra
džių susidarė tokios kliuvinės, 
kurių, atrodė, nebus galima nu
galėti. Bet pas kalbamus asme
nis buvo tiek pasiryžimo, tiek 
užsispyrimo siekti savo tikslo; 
jog visos kliūtys liko nugalėtos.

Viena stambių klinčių buvd. 
finansai. Klubo )įrengimqs ii 
atidarymas' ats’ėjo apie į septy
niolika šimtų dolerių. Tokią sti
rną sukelti nebuvo lengvas da
lykus. Bet kulturiečiai dėjo pi
nigus, nes jie jbuvo Įsitikinę; 
kad klubas turės pasisekimą:

MADOS

e
lių šimtų dolerių darbas nebū
tų sutrukdytas.

Klubo patalpos.
Tokiu budu pernai liko į- 

steigtas klubas. Buvb suruštoš 
lilikamoš patalpos ir tinkamoje 
vietoje (1108 Main St.). Bet vi
duje klubo namas buvo nepa
prastai ap’eistas. Reikėjo labai 
’aug darbo įdėti, kol viskas bu
vo sutvarkyta, įrengta. Ir visi

švedų svetainę, kur buvo ren
giamas baiikietas sUkaktuvėnis 
paminėti. Teko kitur kraustytis 
dėl to, kad klubo patalpos to
kiam dideliam parengimui bu
vo per mažos.

Chicag’ečiams tikrai buvo 
malonu ir vėl su rockfordiečiais 
pasimatyti, pasikalbėti, pasitar
ti, pasilinksminti ir pajuokauti. 
Rockfordiečiai visada pasižymi 
savo vaišingumu, todėl malonu 
pas juos ir atsilankyti. Nuo se
nų laikų Rockfordo lietuvių ko
lonija pagarsėjo veiklumu. 
Daug tad malonių prisiminimų 
iš praeities; kas, kaip ir kokiu 
budu buvo veikiama, šiandien 
susitinka ir gražiai sugyvena 
žmonės, kurie prieš dvidešimt 
penkerius >ur daugiau metų bu
vo politiniai priešai. Laikas iš
lyginę skirtumus...

Programa;
Programa prasidėjo apie 1 

ydl. po pįėįj.
jbš pirm‘ninkaš,4p^ Bruho Yo- 
itianlaš; vedė fii^ogrdilką. Pir 
inialisia pakvietė kelis žodžius 
pratarti K. Auguštą. Apibudi
nęs Chicagbš Lietuvių Draugi
jos glaudžius 11’ itin draugiškus 
•nutykins su rockfordiečiais, jis 
palinkėjo naujai įsteigtam klu
bui kuo geriausio pasisekau ). 
Paskui sekė dainos ir šokiai: 
dainavo p. J. Bacevičius ir p-ii 
Senkevič’enė, o šoko daugiausia

Antradien., gegužes 26,1941.NAUJIENOS,- Chicago, III.

j Fotografijoj Nėra Hesso

and 
the 
and felt my

MIS S XAVERA NAGLF
(Conunued) 

continues: 
big differ-

.v. •

In Behalf of E. J. Harrison, London, Engianti, a 
Loyal Patriot of Lithiiania.

By

HA lTJTENŲ-aCME Teieonoto
Kliperiu iš Europos Atvežta, ši fotografija parodo 

kelis nacių didžhiriūš su Adolfu Hitleriu, pastarajam 
minint 5^-trą gimimo dieną prieš porą savaičių. Ji su- 
kčliiši Jsusidomejimo tuo, kad joje nesimato Škotijon 
pabėgusio Rudolfo Hess, Hitlerio dešinės rankos. Pap
rastai jiš visados dalyvaudavo lokiuose susitikimuose.

See yesterday’s Eriglish Section) so kindly ašk where there is any- thing you can do to help me. In 
thiš context the thought has occufr- 
red to me that if, peradventure,' American-Lithuanians generaily and Chlcdgo Lithuanianš in particular 
do eventuali^ rally to the support 
of thtelr erstwhile diplomAtic re- presentatives and if you maintain ties With pėrsonš likely to play ah important role in such a movement, you could discreetly rtientidh the unhappy fate that has overtaken Ponas Harrisonas in his old age, after twenty years of admittedly loyal and useful Service to the Lithuanian cause, and suggest that 
if funds are to be raised to keep the flag flying, a substantial sum might eąuitably be allotted to mit- igate the severity of the blow enable the Harrisonai to keep home fires buming in wartime, as evidence of the appreciation by overseas Lithuanianš for labours on behalf of their mother- land. If I had only myself to con- sider, I might be too diffident to advance any such pretensions, būt with a wife and young daughter dependent upon me for their well being, I am prepared to stiek at nothing! since I cannot very well allow Rene and Aldona to starve, can I? Anyhow, I leave the matter to your dišeretion with entire con- fidence.” y

nuoiių buvo ir keli pianistai.
Kai pasibaigė jirograma, tai 

tuoj pradėta ruoštis pokyliir: 
liko nunešti ir sustatyti stalai 
o gaspadinės ir jų padėjėjai, 
kaip bematant, tuos stalus ap
krovė Visokiais valgiais. Svcčiiį

No. ki: ptos mieros 14, taipgi 32, 34, 36, 38, 40 ir 42.
Norint gauti vieną ar dau

giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba pėš^ 
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Deptų 1739 
So. Halsted St.. Chlcago. III

4685—Sportiška suknelė. Su- 16, 18, ir 20;

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di
džiausia liėtiiVių organizacija. Tai lietuvių 
apdrkudos tvirtovę Amerikoje. Tai lietuvių 
brolybės fraternalė organizacija. SLA trokšta 
dar daUgiaii gerij lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais vienon didelėn ir gražion šeimy- . 
non. Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau
jiems nariams priimti.

Susivienijimas iš apdraUdos nedaro sau pel
no, todėl Siisivienijime apdrauda yra pigesnė. 
Bet Susivienijimas teikia lietuviams daugiaus, 
negu apdraudą. Susivienijimas veikia kultū

rinėje dirvoje, stiprina lietuvybę Amerikoje ir rūpinasi bendrais 
lietuvių reikalais.

Dabar visose lietuvių kolonijose darbuojasi šimtai SLA. orga
nizatorių. Kai vienas tų organizatorių atsilankys į jūsų namus, pa
klausykite jo patarimo—prisirašykite prie Susivienijimo su visa 
savo šeimyna.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

307 West 30th Strbet, New itork, N. Y.

prisirinko tiek, kad teko dviem 
atvejais juos prie stalų sodinti. 
Iš viso -atsilankė 'Apie 200 drau
gijos narių ir jų' draugų.

Vakariene.
* Vakarienei 'dindiit prie gAl'o, 

klubo direktoHiiš’ J. Bacevičius 
prabilo į siiisrinkušius ir ragi
no tuos/ kurių.įlar h^ra nariai, 
įsirašyti. Jis trumpai atpasako
jo ir klubo įšiEKiido . 'storiją. 
Kadangi šVečių. tarpę biivų ir 
keli kitataučiai,'tai jis Adgliškai 
pasakė KAlĮją ir j iioš ‘ šupažiritli- 
ho su klubo veikiHįii. Be to, 

ii- st: 
I’telratisikas, ,Y

' ' ,\i ■' ‘*4 ■ - ■, .. ■ ’Pagaliau, kai visi svečiai pa
valgė, s 1 <• 11;i i ir yėl, kaip bėhia- 
taiil, dhig(ŲĮ|’ ^p^sidejo šbiiiai. 
Tačiau yiiišesbešlbAigė: virtu
vėje buvo apsčiai alučio ir ki
tokių “trunku”.

Cbicagiečiai su rockfordie- 
^’diš praleido a{iiU šėptyhiaš vą- 
’andasi Tas hiįkds ptaljėgo la
bai greit ir kai kurie icbicagie- 
čiai labai ilfenoriai aplėidd 
Rockfordą. Tiėk nidlonu būvd 
ten svečiuotis! .

Ateities plartai.
■ . ■}

Bus ne pro šalį pažymėti 
ockfordiečių plautis, kurie tik

rai yra įdomus. Per vienus me
tus klubas įstengė visas įsavd 
skolas atmokėki. Cljicagos Lie
tuvių Draugijoj? iždininko atsi- 
aiikymo proga jam buvo įteik
ia šimtinė. Tokiu biidu liko at
mokėta paskutinė paskolos da
lis. Toks didęiis pasisekimas 
skatina rbckfordicčius prie dar 
didesnio darbb, būtent, įsigiji
mo trobesio, klubo patalpoms 
Netrukus pldnudjama įsteigti 
fondas khtbo pdšldtui.

Tai .atrodo gi*,na sunkius dar
bas, bet tockfordiėčiai parodė; 
jog jie moka ir sunkius darbus 

• nudirbti bei dideles kliūtis nu
galėti. / .f. /

Kitu geriausio jieinš pąšiseki- 
iiio! Linkime, kad jų sumanyr

CHICAGOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJOS PIK

NIKAS
Jau kciiais atvejais buvo šio-

Lietuvių Draugijos piknikas į- 
vyks birželio 15 d. Liberty dar
že, Wi11onV Springs, 111.

Visi nariai kviečiami daly
vauti. Turėsite progos drauge 
linksniai kelias valandas pra
leisti r -
Naujienų Pavasarinis

PIKNIKAS
Sekmadienį,

Gegužės 25, 1941
I nberty Darže

Wiilow Springs, III.

I; AR ŽINOTE KĄ
S RAŠO

ii “KELEIVIS”
Jb Ar žinai, kodėl vieni jį gi- ria, kiti keikia, bet visi mėgs-
Jb ta jį skaityti?
į Net kunigai
Įb studijuoja, nors į jonims draudžia 
Jb paimti.Ij “Keleivį”
"b dėl to, kad taikauja ir•Į skelbti.!■ Žmonių mulkintojus ir ap- Ji •J gavikus jisai lupa be jokio b j I" pasigailėjimo. Ji
Jb Be to, jame rasi visokių .pa- ij tarimų, pamokinimų, gražių Ji 
Jb eilių, įdomių paveikslų ir ži- "J 
ij nių iš viso pasaulio. Ji
į Kainuoja tik $2.00 metams. ■{ 
į Adresas toks: a!

ii “KELEIVIS” į'
■5 253 Brbadvvay, !
į SO. BOSTON, MASS. ■

iVSAAftrtflAftArtAflAAA/VVVVVffAAo

pasislėpę jį savo jį i parapi- rankasmėgstažmonėsjis niekam nepa-nesibijo teisybę

• (Mr. Harrison’s letterYet there is a pretty ence between a cash balance ad- eąuate only for about a cotiple of months and the pension which would undoubtedly have been atvarded me in due course had Lithuania šurvived. Now, usirtg per- fectly sober language, I am bound to say that my position iš decided- ly parlous. Rightly or vvrongly, I have virtually no resources, or at any rate negotiable ones. My bit of land in Canada is merely an additional expense, since I have to pay a smal yearly tax on it, and the other acre of land in Šurrey lies waste and bare, because my disastrous illness three years ago kyeboshed our plans to erect a little bungalow upon it as a sort of re- fuge for my old age. In any case, with my responsibilities it has been almost impossible to save in the true senše. A sustained effort to hoard money on a scale sufficient to ensure a competence today would have necessitated a reduetion of our Standard of living to a de- gree that might have affected oiir health and happiness — and there was a child to be considered. As you know yourself, from personai experiehce, decent living in this countVy is not cheap, and for the pater-family-ass, mulcted with in- come-tax, rates, school fees, etc., the drain is even greater. The erashcame at lašt with ąuite startling suddenness for all of us. My own situation is aggravated by the age handicap. In spite of all the tosh and piffle with which we-ve been regaled ad nauseam about the neec for the labour of every man anč woman in the country, coming down to brass tacks, after rnore than a month’s intensive effort to land another job in my own profešsion, I find that notwithstanding my va- rious qualifications, the moment I mention my years—even discreetly reduced by seven—the ręst is si- lence. Almost invariably my appli- cations are simply ignored. For that reason down foj. a ..„cable at the Ministry ofMeariwhile I go daiiy to the Legation, although thiš is almost empty formality, seeing that I have hardly any more work to do now that my Bulletin has suspended publication; you Teceived the finai number, my swan song, so to speak. For the most part I cool my heels in my “office”, aimlessly reading papers and Reuter telegrams. We are witnessing in a helpless Sort of way, povverless to help, the tragic• procešs of rapid disintegration un- ! der our very eyes. Young Jakobas 
J and his wife have eleeted to Be-■ come Soviet citizens, so Jakobas nė• longer attends the office. The ręst 
J of us are “rebels” and have hurled 
j defiance at the Kremlin. Our friend• Gineits retiirned to Lithuania be-■ fore the erash, looking forward to a a well-earned ręst, since his means 
J were then ample. What has hap-• penned to him since we do■ know, būt a.pparently he did 
Į take all his money with him. All 
j the šame I’m afraid it won’t prove ’ an easy adventure to escape from 
b the talons of the Russian vulture. 
a Mr. Balutis will try to rent a couple 
J of rooms somevvhere as a sort of• “Token” Legation, so long as his 
b diplomatic status is recognized by 
į H. M. Government, būt he won’t 
J have any staff. I infer from his• prospects that he will be receiving 
į some financial help from American- 
i Lithuanianš. The two girls, Ona and 
Į Marijona, will also try to find jobs,■ and should not experience insuper-■ able difficulties, being young and { com.petent. My prospects are un- J ęuestionably the most gloomy for 1 the reasons already cited. «“This refleetion brings me to that ! part of your leter in which you

ignored.alone, I was turned ęęųgęr’s. job v Information,

—x—I have been unable to learn of any organization that might allot some funds to Mr. Harrison, and have been wondering about the generosity of Lithuanianš. I could piobably send a few dollars myself, būt that would not be inuch help to him and at a sacrifice to me. However, if a larger number of us got together with smaller dona- tions, each one would not feel the sacrifice so much and it might help the Harrisohš tremehdoūšly. Per- haps “Naujienos” would consent to receive and transfer any cohtribu- tions for him?(We’d be?Very glad to be df iciį- vlcėih“fhiš' matter?' .—Ed. 6f E. Tr.)

-■ 1 -■IH"

—SAVAITRAŠTIS—

“ARGENTINOS 
LIETUVlV 
BALSAS”

U. S. A. metams kaimioja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Nau
jienas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

“A. L Balsas”

}

not not Casilla de Gorreo 303,

Buenos Aires, Argentina

RED-ITCHY-SCALY

ECZEMA
Sėkmingas Gydymas N a m i e 
Greitai Pašalina Karikihimą!Pirmas vartojimas nuostabaus, raminančio Žemo—pagal daktaro formulę — greitai pašalina smarkų niežėjitną ir tuojau ima gydyti paraudusią nušašusią o- dą. įstabiai sėkmingas daugiau nei 30 metų! Pirmas bandomas Z e m o įtikina!Visose vaisti- •nėse

JACK SWIFT>

(Adresas)

NAUJIENOS Eattern Dept. , 
1739 S. Halsted St.. Chicago, FU.

THERE MAY 0E A 1WAY OUT OF
THIŠ. STAY TOGETHER. WE

ALL .FIRE AT ONCE IF <T 
CHARGES

THE POLAHlANd REAČH THE PiT ANO 
STOP NONE DARĖS FOU-OŲ/ THE 
FŲGITIVES INTO THE LA IR OF THE 
MONSTER,

JOAN AIND UNA JOHN JACK IbJ THE 
DARh PIT. THĘYGAN H E AR THE 
W0UNDE0 MONSTER BREATHING 
NeARBNS M

atsiųsti man pavyzd) No.
Mieroi

(Vardas Ir pavardl)
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Įmonės Mano
Privalome pažint ir nubaust tokius 

tautos “geradėjus”!
Pastebėjus “Naujienose” aiš

kinimą Lietuvos pasiuntinio p. 
P. Žadeikio p. A. Smetonos at
vykimo proga Amerikon, nu
stebau! Vieton susilaukt šilto 
prielankumo ir kartu koope
ruot su mumis Amerikos lie
tuviais dirbant vieningą Lietu
vos vadavimo darbą, p. P. Ža- 
deikis siūlo mums garbint Sme
toną ir bruka sostan, kuris tos 
garbės nėra užsitarnavęs. Dar 
pas Amerikos ir Lietuvos lietu
vius žaizdą neužgijus ... ypač 
pasidvigubino su p. A. Smeto
nos pabėgimu iš Lietuvos.

Amerikos lietuviuose reiškia-

si dvi nuomones už ir prieš p. 
A. Smetoną. Už — mažytė gru-

NUOSTABI KNYGA ANE DUSULI—DYKAI 
Tik ką iAėjuftl knyga iškelia žinių ėuauljo 
bei briancialio kosulio aukoms. Prašykite 
kopijos jei dusulys trugdo mierą, silpnina— 
jei sunku dūsuoti—jei kosi ir šniokšti. Net 
jei per metus kankinęsis ir bovilties išgyti, 
įsigykite knygą. Ji atidarė palaimos duris 
tūkstantiams—gali ir jums! Nesiųskit pini
gu. Ntra prievolių. Nuostabi knyga visiškai 
DYKAI. Nežiūrint kur gyveni, rašyk šiandien. 
NACOR 836-S State Life Bldg., 
Indianapolis, Indiana.

PETROLEUM CARBON 75 
COAL ............................ *FO'*

A. E. IGNATAVIČIUS 
Phone Cicero 3708

Kaina gali būti pakeista be įspėji
mo. Užsisakykite dabar. 

Mes pristatome Chicagoj ir 
Priemiesčiuose

kažkoki neaiškus, pilni kokių 
tai miglų ir kurie dar savo po
no niekaip negali išsižadėti, ta
rytum opjumo apsvaiginti tiki
si kažkokių malonių, kurios, 
deja, atrodo virsta kiton pu
sėn... Kita dalis išeivijos kaip 
katalikai, progresyviai, tarytum 
muro stulpas siekia vieno tiks
lo ir jų šūkis: laisva ir demo
kratinė Lietuva! Be p. A. Sme
tonos pryšakyje. Antroji dalis, 
deja, netiki į bankietus, tuščius 
garbinimus, eikvojimą bereika
lingų milžiniškų sumų pinigų, 
jie tiki į darbą, kuris neš gar
bę ir naudą Lietuvai.

Svarbu, kad skaitytojai išneš
tų nuosprendį, ar mums verta 
garbint p. A. Smetoną? Ir jam 
didžiausias ovacijas kelti kaipo 
asmeniui, kuris savo “aš” už 
viską aukščiau stato. Ar Lietu
vos likimu susirūpinti? Ka*s 
svarbiau? Kviečiu skaitytojus! 
pasisakyti tuo klausimu, ma
nau, Naujienos duos vietos 
tam svarbiam reikalui. Milžiniš
ki pinigai eikvojami bankie- 
tams, o naudos nė už skatiką.

1 Turtas Virš$5,500,000.00
i

i
Apart Apsaugos, TurimeOėCfl fifiA fi0 
ATSARGOS FONDĄ ViršV^OUjUUUiUU

I 
i 
I j 
j

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų 
MOKAME DIVIDENDŲ 3V2%

„.SAVINGS 

 

ancLz
LOAN ASSOClATIONofChicago 

JUSTIN MACKIEWICH; Pres. 
4192 Archer Avenue 

VIRginia 11M
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FOR NEW

PACKARD - CHRYSLER - PLYMOUTH
3451 

Archer Avė.
, ,Tel.
VIRginia 

2332

4030
Archer Avė,

Tel. , 
VIRginia 

1515
BALZEKAS MOTOR SALES

“U WILL LIKĘ US”

COPR. 19*0, NEEDLECRAFT SERVICE, INC.

JIFFY KNIT ACCESSORIES PATTERN 2695
No. 2695 — Nertinukas — Mieros 12-14 ir 16-18

—       I ■■■■■ — ■■ IBIU IH-lli    f

— |Kiek paskui kalbų adresu p. A.
I Smetonos, kiek neapykantos ir 
produktyviam darbui laiko nė
ra. Jeigu tuos visus pinigus ap
vers Lietuvos gelbėjimui, kiek 
butų naudos? Kiek ašarų nu- 
brauktumėm nuo nelaimingų 
veidų, kiek iš kalėjimų galėtu
mėm paleist mums ir Lietuvai 
brangių asmenų, pinigas galin
gas jeigu jį moki laiku pavarto^ 
ti, tada ir kitos tautos į mus 
žiūrėtų kaipo į kulturingus ir 
gerus tėvynainius.

Štai, prašau, pasiskaitykit, ką 
kalba apie p. A. Smetoną jo 
sėbrai, geri draugai, aukšto 
rango p. Smetonos režimo val
dininkai (dabar pabėgėliai), ku
rie v’są Lietuvos aparatą nuo 
A iki Z žino taip gerai, kaip ir 
p. Smetonos silpnybes. Ir jie 
nenori daugiau nei jo, nei jo 
darbų, kaipo asmens be.inicia
tyvos ir jau atgyvenusio, kuris 
šiai gadynei visai netinkąs. Ge
rų geriausiai, kad jisai tarp A- 
merikos lietuvių visai nesimai- 
šytų ir nedrumstų vienybei ce- 
mentuotis. Esą besirūpindamas 
per 14 m. tik savo išsilaikymu 
valdžioje bent kokia kaina, ne
vedė jokios konstruktyvės po
litikos naudingos Lietuvai, jisai 
nepanorėjo matyt išlaukinius 
priešus, kurie gręsė Lietuvos 
pražūtim, lik vidujinius... rei
škia, žvirblius gaudė didžiausią 
armiją apsistatęs, o meškas pro 
šonus leido ... nenorėdamas 
matyt Lietuvai gresiančio pavo
jaus iš Sovietų Rusijos pusės, 
nors 1926 m. ginklu - pagrobęs 

I valdžią į savo rankas skelbėsi 
po obalsiu: apgynimo Lietuvos 
nuo bolševikų pavojaus. Na, ir 
ką jisai padarė?... Nesugebėjęs 
pagalios'paruošė dirvą ir atida
rė plačias duris maskoliams 
žiauriai pasityčiodamas iš tau
tos! Gražus nuopelnai. Nesuge
bėjęs įkurti militarinę Pabalti- 
jos Valstybių Sąjungą, pasmau
gė Lietuvą! Nepasinaudojo suo
mių karu su bolševikais, kad 
atsipalaidojus nuo jų 
jo į tautos šviesią ir 
ateitį, pradėjo savo 
karjerą intrigomis ir klasta, b 
užbaigė ją atidavimu 
liams grąžindamas vergiją 

| dabar mums toks asmuo perša
mas garbint. .

Didžiausią juodą dėmę meta 
jam už neprirengimą Lietuvos 
prie to įvykio, kurį gerai žino
jęs, kas Lietuvą ištiks jau pir
mai Sovietų kariuomenei įžen
gus. Jam reikėjo Lietuvos lai
vui skęstant gelbėt savuosius, 
bet ne pirmam pasprukti nuo 
mūšio lauko dar mušiui neprąu 
sidėjus. P-ą Merkį dieviną už 
jo drąsą išlaikant- paskutinę 
Lietuvos Nepriklausomybės gy
slelę, kaipo tikram ir drąsiam 
Lietuvos sunui pridera. Jie pil
nai užgirią “Naujienų” red. p. 
Grigaičio taktiką ginče p. Sme
tonos ir smerkią p. P. žadeikį 
už aiškinimą savotiškai. Numa
to, kad toki žygiai demorali
zuoją Amerikos lietuvius ir ža
los teikią pačiai Lietuvai... ir 
jos vadavimo darbe. Pataria j 
p. Smetonos pretenzjas ne
kreipti dėmesio ir varyti Lietu
vos vadavimo darbą tolyn, dėti 
surinktus pinigus į tam tikrus 
ištikimus bankus ir reikalui 
esant, kada karas bus baigtas, 
persiųsti reikalingiems reika
lams.
. Išvada: p. P. Žadeikio aiški
nimai ir teisinimai p. Smeto
nos neatatinka tikrenybės ir y- 
ra žalingi. Visi žinome, kad p. 
Smetona į Lietuvos Prezidento 
kėdę dasigavo klast’ngai su pa
galba gengsterių ... kurie nak
ties metu ateina apiplėšti kito 
namą ir atstatę šautuvus ver
čia šeimininką pasirašyti po 
klastingu vekseliu... Argi tokį 
veiksmą galima pateisinti? Ir 
ar galima dirbti vieningai, ku
rių pryšakyje toksai asmuo sto
vi?

P-o P. žadeikio argumentai 
ir p. Smetonos pasigyrimai er
zina Amerikos lietuvius, kurie 
ir taip be galo iškrikę ir jokiu 
budu juos sucementuotr negaji-

' Nelikė- 
garbingą

masko-
Ir

' NAUJIENOS, Chicago, UI.
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1 MA IR LAUKIA JŪSŲ INSPEKCIJOS 
JIE

Nauji 1941 Ęlektrikiniai Šaldytuvai
Žvilgančiai Nauji. .. Dailiai Madni

Įkainuoti Kiekvienai šernolei Prieinamai

i'i> w i mi n ui .................< ■

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.

DAOl/ni MčIA gausi rASKŪLĄ^® 
nuo 5 Iki 20 metų.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
Mokame 3H% Dividendų 

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

TvmsS $1,000,000.00

ii

Dailus pamatyti — žavingi apžiūrėti

Paklauskit Apie I s

i

35c j 
25c Ę 
60c š

U

šie nau
ji 1941 m. Ęlektrikiniai šaldytuvai nustato nau
dus standartus visoj /eilėje. Spindintys užbaigi
mai moderniuose styliuose, kurie sudaro pagy- 

■’ rimą visai virtuvei—Įstabus' patobulinimai dau- 
; giftu rųąisto, . sutalpinti ir geriau jį apsaugoti— 

nanujienybė ,pd naujienybės teikš jurhs smagu
mo, taupindamos - laiką ir darbą.

Mieros? Kokių tik norite—nuo kompaktiško

S-|.75
Kvorta
sę.oo
Galionas

Vienas kotas suteikia jūsų mau
dynei ir virtuvei žvilgančią bal
tą spalvą, švelnią kaip stiklas. 
Dažnas plovimas nesugadins žvil
gėsi©. Taipgi 32 modernios spal
vos jūsų rakandams.
'iHiiiiHtiiitiiiHHii jęuponas
: Išmėginti Pasiūlymas
iLiųuid TILING 1 kenas 
|1 šepetys ........................

Vertė,
Viskas už 25c

No Mail Orders

GLOSS

DIDESNĖS 
VERTYBĖS 
NEI KADA 
PIRMIAU! ‘

Lengvų Išmokėjimų Planus modelio apartmentui iki pilnos-šeimos dydžio.
Jie palengvina jums 
nusipirkti tokios iŠ- 
dirbystės ir tokį mo- 
delį, kokio nogite.

> ♦ . .'.■■■• ' > .■ .

Pas Jūsų Elektrikinio Refrigeratorio Dylerj

ma. Mes laukėm ir laukiam iš 
p. P. žadeikio vieningo darbo. 
Lietuva ’ šaukiasi pagalbos! 
Mums įr tautai brangus? asmę;-, 
nys bolševikų kalėjime ir Sibi
re žūsta, jie laukia . ištiesiant 
draugiškos, rankos, o kas jiems 
ją paduos? Jiį kolegų turėtų 
jut pirmenybėj fili kaip; tik ir 
yra šventa pareiga jais susirik 
pinti. O p. P. ‘Žądėikis su pi. 
Smetona kallininib aktą jiemš 
rašo, tada/ kada jau j iė neturi 
irogos pasiaiškinti ypač Dr. K. 
Grinius ir p. Ą. Mėrky's.

* . •. » ;». •./'••'•r? ' 
- Stebiuosi* Taip dievini a§HiC’- 
nį, klišis per nęsųgebėjįmą 'pa
ruošė dirvą boiševizmup iri ta-. 
jąr nuo . jos moraliai. .jcepčift> 
nėra pagrindo. Tauta privalo 
pažintį tokius “gerądėjps” ir 
nubausti juos. , -

Pranė Bajorų

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Nacių laivai bėga 

iš Čilės
SANTIAGO, Čilė, geg. 

— Praeitą naktį iš, Čilės 
pabėgo 4 vokiečių laivai,

18 (1. 
uostų 
kurie 

nori išvengti britų blokados.
Vokiečių laivai stovėjo' įVait 

riuose Čilės uostuose, bet iš j ii 
pabėgo vienu ir. tuo pačių me* 
tu. Kai kurie nacių laivai jau 
buvo prikrauti < ir išvyko sįų 
prekėmis, o kiti išvažiavo tuš 
ti. : ?

Vokiečiai bijo, kad britų ka
ro laivai jų nepaimtų, nės par 
skutimu laiku britui juos se
kė. : a p-/- '■;

— Britai smarkiai bombardą* 
vo Koelną ir Boulbgne. Britai 
skelbia, kad šiems bombąrdavir 
mams vartojo Amerikoj gamin
tus lėktuvus.

Hitlerio radijas Anglijoj 
pabūgusiam TIessui liepia pa
slapčių neišdavinėti, nes nąciąį 
imsis represijų prieš ’ Hessp 
žmoną ir sūnų, kurie yra 
leno rankosę.

Įkainuoti tinkamai jūsų biudžetui 
tai parankiu išmokėjimo planu.

Neatidėliokit. Atsilankyki! — 
apžiurėkit šiuos dailius naujus 

. nius Refrigeratorius.

ir galimi pirk-

pamatykit ir
1941 Elektriki-

PASKAITOS APIK | rautl°na saulė. Baltijos valsty-

LIETIVAšVi:-
IIIJOJE

^Baltijostautortisnusileido

: ■ ^ąujdonį s
;• !Žįt\omaš; lietuvių rašytojas 
Ignąs Šųiniiks balandžio 5d.; Šve- 
'dįjQš; Pųbįięistų Klube sakaite 
paskaitą apie /‘Baltijos valsty
bių Wo]bįeinų’’. f Piįblįęįstų Klu
bas fojek boĮm ų yra v i sos šy ė-, 

;dijoš ^įAųdos ;žmbnįų jungtinB 
or^aiiiįąęija, . sąyo . pagi'įndais 
^įdųkįnti • procesinę• sąjungą!. 
TąČiąų joje telkėsi ne tik tiesio-1 
gin.iai spaudoje dirbą žmonėsį 
bet ir publicistai, palaiką kol> 
taktą su, periodine spaudė. Jų 
tarpe vąndame ir čia nuolat gy^ 
veliančių bei arčiau su Švedija 
sųsigyvėnusių žurnalistų.

Labai dailiai l’teraturiniai pa
rengtame pranešime Šeinius pa
teikė visą Lietuvos ir Sovietų 
Sąjungos santykių istoriją. Ypač 
jis sustojo ties .tomis aplinkybėm 
mis, kuriomis buvo sudaryta 
Lietuvos ir sov. Rusijos tarpu- 
sąvęs pagalbos ir Vilniaus grą- 
žiniino sutartis. Kai kas klai
dingai nurodinėdavo, jog Lietu
vą,' npfėdąma atgauti Vilnių, 
sutiko sumokėti aukštą kainą- - 
nudaryti tarpusaves pagalbos 
gųtariį. šeinius į tai pabrėžė, 
kaįjį Lietuvos delegacija spyre- 

j&j,įįciėįc !jįpanydapia, kad tik įšr 
vėngųš sovietiškos “pagalbos*’! 
TąČĮaų Lietuva buvd priveista 
su sovietų reikalavimais siitilif 
ti, Tpliau prelegeųtas vai^dŽiaf 
nupMsakoio,; kaip raudonoji ari 
inijft,; išbuvusi Vilniuje tikta} 
trumpą lailcą, spėjo kraštą nų- 
siąuęti, jį visokeriopai apiplęš- 
dama ir iš veždam a Rusi j a n vi
sa tai, k ą rado vert i ilgesnio. 
Didvyriškas suomių tautos pa
sipriešinimas keliais mėnesiais 
praflgino Lietuvos airižių, bet 
yis dėlto bolševikų okupacijos 
■nėįjšyėbkta. ■'

i£nąą Šeinius baigę šiais žo- 
d$ąfe: “Baltijos tautoms nusi
leido saulė ir užtekėjo StalisO'

j bes nepriklausomo gyvenimo 
laikotarpyje parodė, kad jos y- 
ra neabejotinai vertos nepri
klausomo gyvenimo. Baltijos 
problema -—žihoniškumo ir pa- 
mintų teisių problema. Kaip to- 

• Jkiat ji negali .mirti ir nemirs.”
^Balandžio 4 d. Ktockholme 

Skaitė' paskaitą apie Lietuvą 
Švedas - p.' Hulstrom, išgyvenęs 
neprik)au$omoje Lietuvoje kai
po prekybininkas apie 20 metų. 
Šią paskaitą skaitė Manjem or- 
igaHizacijoje,: kurios tikslas bur

bti ,‘švėdįškai-tąiitiškai nusista
čiusius švedu s j' laikantis senų 
tanios tradicijų. į ; s .

• / v/ , s’< - '■ t \ ' > ■

‘ Direktorius p. Hulstrbmas y- 
ra artimai susigyvenęs su Lietu
va ir lietuvių tauta, beveik nuo 
pat pirmųjų . nepriklausomojo 
gvcnimo dienų savo akimis se
kęs lietuvių tautos visokeriopą 
pažangą. Tad ir savo paskaitoje 
jis galėjo papasakoti įdomių 
savo minčių apie Lietuvą ir ją 
ištikusią nelaimę — maskolių 
okupaciją. Kalbėdamas apie ne
priklausomos Lietuvos kūrimo
si periodą, jis ypač pabrėžė A- 
merikos lietuvių paramą. Toliau 

i jis plačiau sustojo ties 22 melų 
nepriklausomybės periodu ir 

'ties Maskvos klasta, kurios pa
galbą raudonieji azijatai pa
glemžė lietuvių tautos laisvę. 
Direktorius Hulstromas savo a- 
kimis mate mąskolių įsiverži
mą, o pirmaisiais, okupacijos 
mėnesiais ir jų siautėjimą. Tad 
jo paskaita gausingiems klausy
tojams. suteikė nepaprastai įdo
mios medžiagos apie maskolių 
ferprą, plėšimus ir 1.1.

Tenka pastebėti, kad p. Huls- 
irpmaSi gyvendamas Lietuvoje, 
kasmet suteikdavo lietuviams 
studentams technikams stipen
dijų pasipraktikuoti vasaros 
njetu gerai pastatytuose švedų 
fabrjkuoše. Jis ir šiaip noriai 
sušelpdavo lietuvius studentus, 
tiek Kaune, tjek besimokančius 
Švedijos universitetuose.
$ "Užėjus bėlšėvikams, p. Huls
tromas grįžo atgal į Švediją, 
palikęs Lietuvą, kurią laikė sa
vo antrąja tėvyne

Robertson & Co.
/ J’The Home oi Liguid liling"

1342-44 W. Madison (t. 
5340-42 N. Clark SI 

2514 Davon Ava.
434 E. 79tb SI, 

928 Davls SL, Evaasha 
904 S. Fiftk Avt^ MaywaH

Atrodykite Metus Jaunesni 
NATŪRALIAI ATRODANTI

Dantų Fleitai

10 MfiN. MOKĖTI o r n 
Pinigų grąžinimo ga- X M H I 
rantija. Denturos ,da- ▼ JI j J 
romos tiktai gavus už-. U 
sakymą ir nuo formų 
padarytų laisnįuotų c . 
dentistų. Apkain.
—— --------------— Nemok.
Fleitai ‘ ~ $1 .

,. Pataisomi ? .T I Hejna Bros

Lawndale Deniai Lab.
30 N. DEARBORN-r-Kamb. 806

Atdara iki 6 v. v., antrad. ir 
Ketvir. iki 7 v. v.

3945 W. 26tb—Antras Aukštas
1724 S. ASHLAND—2-ras aukš.

Atdara iki 8:30 v. v.

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA 
— iš stoties —

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

iki 9:15 vai. ryto.
Subatnmis nuo 8:30 iki 9:16 

vai. ryto. ’
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

No. 2695

I Vardas ir pavardė. Gegužės 25' 1941
Adresas.

Miestas ir valstija. saulė ir užtekėjo Stalino

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT 
| 1739 So. Halsted SL, Chicage, IU. 

či* įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdj No..

LIBERTY DARŽE 
WILLOW SPRINGS, ILL.

Naujienų Pavasarinis
PIKNIKAS
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Th« LlTHUANiAN DAILY* N£W|

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

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

Subscription Ra tęs: 
$6.00 per year in Canada 
$6.00 per year outside of Chieago 
$8.00 per year in Chieago 

3c per copy.
Entered as Second Class Matter 

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

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted SU 
Chieago, UI. Telefonas Canal 8500.

Piratų darbas
Pietiniame Atlante tapo paskandintas Egypto pasa- 

žierinis 8,299 tonų laivas Zamzam, kuriuo keliavo 203 pa* 
saži^riai, daugumoje amerikiečiai, ir įgula iš 120 žmo
nių. IVisi jie žuvo. Spėjama, kad žuvusių amerikiečių 
skaičius siekia daugiau, kaip šimtą.

Kas tą garlaivį paskandino, tikros žinios nėra. Bet, 
greičiausia, jį bus paskandinęs vienas Vokietijos karo 
laivų, kurie naikina Atlanto vandenyne prekybinius ir 
pasažierinius anglų ir neutralių šalių laivus, arba didelė 
vokiečių submarina.

Nežiūrint, kas tą darbą atliko, jisai yra piratų, ju
ros plėšikų darbas.

Garlaivis Zamzam priklausė neutralei valstybei. Ji
sai plaukė iš neutralios šalies — Jungtinių Valstybių — 
j kitos neutralios šalies — Egypto — uostą. Jo pasažie- 
riai buvo ne priešo kareiviai, bet neutralios valstybės pi
liečiai. Dalis jų buvo savanoriai, ambulanso (ligoninės 
vežimų), korpuso nariai; kiti buvo įvairių religinių orga
nizacijų misionieriai.

Tie Amerikos piliečiai nenusižengė nė vienam Ne
utralumo Akto patvarkymui. Aišku, kad niekas neturėjo 
teisės skandinti laivą, kuriuo jie plaukė neutraliuose 
vandenyse.

Amerika netoleruos, kad šitokiu budu butų žudomi 
jos piliečiai. Washingtonas, be abejonės, padarys stropų 
tyrinėjimą, ir jeigu bus įrodyta, kad tą piktadarybę atli
ko nacių “juros vilkas”, tai valdžia imsis griežčiausių 
priemonių.

Lėktuvų gamyba >
Britanija ir Amerikos Jungtinės Valstybės jau pasi

vijo ir pralenkė Vokietiją karo lėktuvų gamyboje. Pas
kiausios žinios, kurias turi Washingtonas, yra tokios: 
Vokietija dabar pagamina per mėnesį 1,500 bombonešių 
ir greitųjų kovos lėktuvų, o Anglija ir Amerika — 1,700.

Be to, demokratinių šalių lėktuvai yra daromi pagal 
naujesnius modelius ir todėl yra geresni, negu vokiečių. 
Modelius masinei lėktuvų gamybai naciai paruošė 1935 
metais. O anglų lėktuvų modeliai yra daugiausia 1938 ir 
1939 metų. Amerikos modeliai dar naujesni.

Vokietija dabar yra priversta keisti savo modelius, 
įdedant i juos įvairių pagerinimų, kuriuos išrado techni
ka. Bet tai reikalauja pakeitimo daugelio mašinų dirbtu
vėse. Anąmet, kai Henry Ford sumanė gaminti geresnės 
rūšies automobilius, vietoje T. modelio, tai masinė pro-
dukcija jo dirbtuvėse buvo sustabdyta beveik per dve
jus metus. O karo lėktuvas yra daug labiau komplikuo
tas daiktas, negu automobilius. <

Štai dėlko vokiečių aviacijos jau atsiliko nuo britų 
ir amerikonų, šis faktas sumuša svarbiausiąjį Lindber- 
gho argumentą, kad naciai esą “nenugalimi”.

KAS Už FAŠISTIŠKĄ 
DIKTATŪRĄ, TAS

PRIEŠ KARĄ

Aną dieną “Vienybė” pasisa
kė už tai, kad Amerikos Jung
tinės Valstybes stotų jau dabar 
į karą, nelaukdamos, iki Hitle
ris suduos daugiau smūgių An
glijai. Įdomių komentarų apie 
tai padare Brooklyno stalincų 
organas. Jisai rašo:

“šis faktas dar kartą paro
do, kad šis karas nėrd veda
mas už demokratijos reika
lus. Nes jeigu jis butų veda
mas už demokratijos reika
lus, tai tokis Tysliava, kuris 
per metų'motus garbino fa
šistų diktatūrą Lietuvoje... 
nenorėtų tokio k£ro.”

Užsakymo kaina:
Chieago j e—paštu:

Metams ______ __________ $8.00
Pusei metų ___„___________4.00
Trims mėnesiam!?2.00
Dviem mėnesiams' 1.50
Vienam mėnesiui.75

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija 3c
Savaitei  18c
Mėnesiui 75č

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj 
paštu: (Atpiginta)

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.

Vadinasi, fašistų diktatūros 
garbintojai turi neremti* karo 
prieš Hitlerį, — kas, reikia pa
sakyti, yra visai logiška. Brook
lyno “raudonieji” penktakojai 
to karo, iš tiesų, ir neremia. Ne 
tiktai neremia, bet agituoja 
kiek drūti prieš bet kokios pa
galbos teikimą Anglijai. t

Išvada aiški: tie penktakojai 
stoja už fašizmą! \

Mes tatai seniai žinome ir 
nuolatos nurodinėjame, joge r 
bolševikai reikalauja taikos su 
Hitleriu dėl to, kad jie yra į fa
šizmo talkininkai. Bet “Laisve” 
taip aiškiai* pasisakė dai* pirmą 
kartą. k *

Ir juokingas dalykas: ji atvi
rai išsiplepėjo, bandydama pa
mokinti logikos “Naujienas?’. 
Logika pavojingas daiktas 
penktakojams.

TEISINGA VISUOMENES 
SANTVARKA

Katalikų spaudoje šiandien 
daug rašoma apie papos Leono 
XIII encikliką “Rerum Nova- 
rum”. Tai yra geras ženklas. 
Jisai rodo, kad žymioje musų 
visuomenės dalyje reiškiasi ne
pasitenkinimas esamąja visuo
menės santvarka, kurioje lobi- 
ninkai-kapitalistai gyvena, pa
skendę turtuose, o minios dar
bo žmonių kenčia didelį skur
dą.

Vienas Lietuvos kunigas (vė
liau patapęs vyskupu), Kazi
mieras Paltarokas, šitaip aiški
no tos enciklikos turinį:

“Leonas XIII sako: ‘Labai 
didelė gyvenančių iš savo 
rankų darbo žmonių dalis 
yra neužpelnytame vargę;; 

. reikia jiems nešti pagalbą u- 
mai ir pasekmingai.’ žmoni
jos dauguma teturi darbą 
kaipo vienatinį pragyvenimo 
šaltinį; negalima todėl leisti, 
kad tas darbas butų suimtas 
nedaugelio didžiaturčių ran
kose; negalima leisti, kad tas 
darbas, iš kurio turi gyven
ti milijonai, butų paveržtas, 
milijonierių saujos, kaip ne
gali būti, kad kai kurie pasi
savintų visą šviesą ir šilumą, 
kur visiems Sutvertojo pa
skirta ir visiems gyvenimui 
reikalinga.”
Skaitant šituos žodžius, gau

ni įspūdį, lyg kad tos mintys 
butų paimtos iš agitacinės so
cialistų literatūros. Visi žino, 
kad beveik per šimtą metų so
cialistai įvairiose šalyse rašė ir 
kalbėjo apie neteisingą sociali
nę santvarką, vadinamą kapi
talizmu, ir ragino darbo žmo
nes organizuotis jos pakeitimui. 
Dar toli prieš 1891 metus (kuo
met Leonas XIII išleido savo 
garsiąją encikliką) jau buvo 
susiorganizavusios daugelyj ša
lių socialistų partijos, kurios 
tas idėjas ėįrašė į savo progra
mų^; ir rejį$ą pasakyti, kad 
vienur-kitur^jau buvo iškovo
tos įvairios socialinės reformos, 
paremtos socialistų reikalavi
mais.

Papos Leono enciklika nieko 
naujo neatidengė, bet ji mėgi
no nurodyti kitokį, negu socia
listų siūlomą, kelią “sociali
niam teisingumui” įvykdyti. Ji 
stengėsi įtikinti žmones, kad 
kapitalistinės sistemos blogu
mus galima pašalinti krikščio
niška meile, o ne kova betur
čių klases prieš turtuolius.

Čia mes nenorime leistis į en
ciklikos kritiką, bet bus ne pro 
šalį pastebėti, kad Leono XIII 
patarimas ilgą laiką paliko be
veik be jokio atgarsio tose ša
lyse, kur valdžios buvo po di
džiausią katalikų bažnyčios įta
ka. Tenai, kur buvo stiprios so
cialistų partijos (kaip, pav. Vo
kietijoje), ir katalikai subruzdo 
organizuotis ir kovoti dėl so
cialinių reformų. Enciklika 
“Rerum Novarum” jiems čia 
buvo didelė pagalba. Ret kur 
“pavojaus” iš socialistų pusės 
nebuvo, tenai katalikų dvasiški- 
ja ir pasauliniai katalikai ma
žai tesirūpino beturčių vargo 
pašalinimu (pav. Ispanijoje). 
Tiesa, jie užsiimdavo labdary
be, bet visuomenės santvarka 
nuo to nesidare geresne.

Šiandien socialiniai klausimai 
pasidarė taip opus visame pa
saulyje, kad jau niekas nebega
li jų ignoruoti. Todėl ir apie 
paminėtąją encikliką dabar y- 
ra tiek daug kalbama katalikų 
laikraščiuose.

BIBLIJOS ŽODŽIAIS

Vienas dievotas žmogelis ei
damas gatve1 pamatė priešaii 
einančią dailiai liemeningą mo
teriškę. Atsidusęs jis sako:

— Ir nevesk mus į pagundi- 
nimą. *

Praėjęs pro šalį ir pamatęš 
jos gražų veidą, jis susidomė
jęs atsidusom

Ir gelbėk mus nuo pikto.

BUVĘS J. V. NAIKINTUVAS AKCIJOJE

KAS DABAR DEDASI LIETU V OJE ||

KAIP ATRODO LIETUVOS SOVCHOZAS
Kur “Stalino saule” šviečia, ten pradeda įsigalėti 

didžiausia betvarkė
Tikrinant šulinio vandenį, ja
me rasta šiltinės bacilų.

Toliau seka toks aprašymas: 
“Klojimuose taip pat netvarka: 
einama ir važiuojama per krū
vas pašarinių šiaudų, kelias 
tarp ūkio ir laukuose esančios 
šiaudų stirtos nuklotas storu 
šiaudų sluoksniu. Ir lai yra tuo 
metu, kada tiek daug kalbama 
apie šiaudų trukumą. Iš rudens 
galvijai buvo šeriami po du 
kartu šienu ir dobilais, tuo 
tarpu dabar prie geriausių no
rų nei karto jie šieno nebegau
na. Neapdairumo dėka pernai 
rudenj blogai sukapčiuota po
ros hektarų runkelių pasodi
ninkai — menkai nuvalyti irNAUJIENŲ-ACME Telephoto

Vienas iš senųjų J. V. naikintuvų, kuriuos prieš ko
letą mėnesių gavo Britanijos laivynas, paleidžia gylio 
bombą į nacių sub’mariną Atlanto vandenyne. Tie nai
kintuvai dabaar plaukioja Atlante saugodami prekybi
nių laivų konvojus.

St. Miščikas-žiemys.

Lichtenšteinas - nykštukas 
tarp dviejų milžinų

(Tęsinys)
Dabartinis valdovas Pranas 

I-as paveldėjo sostą nuo savo 
brolio Jono II-jo 1929 m. ir 
svajoja švęsti savo valdymo 
15-kos metų sukaktuves, jei iš
tesės iki. to laiko būti sosto val
dovu.

Bet jei sosto ir netektų, vis
gi galėtų gan garbingą vielą 
užimti tarp visų kitų ištrėmi
me gyvenančių karalių bei ku
nigaikščių, nes gali pasigirti sa
vo šeimos senumu. Dinastija 
kildina save iš laisvųjų bajorų 
dargi XIII-to ar XII-to šimtme
čio įgiję kunigaikščių titulą 
1608 m.

Ne menkesnės kilmės ir pati 
Linchtenšteino sostinė — va
dinama, Vaduz, kas reiškia, jog 
kilęs vardas iš lotyniškų žo
džių “Vallis dulcis” (Saldžioji 
tarpkalnė), kuri nors nedidelė, 
turinti vos pusantro tūkstan
čio gyventojų ir galima sakyti 
vieną gatvę, vaidina gan, ne
menką rolę pasaulio ekonomi
joje, nes joje yra daugelio ak
cinių bendrovių centrai, kurios 
čia susimetė, nes neturi mokė
ti tokių aukštų mokesčių, kaip 
kitose valstybėse, bet iš kurių 
pasipelno visgi vietos gyvento
jai ir pats valdovas.

Tai galima butų dargi pava
dinti savotišku, pasaulio preky
bos centru, nes vienintelėje, 
galima sakyti, gatvėje, pama
tysite tiek garsiais vardais iš
kabų, jog nustebsite, gi jei bu
site biznierius, galėsite čia pat 
aptarti didžiausius biznius ar 
javų ar ginklų, ar kitų prekių 
atžvilgiu, kad įsitikintumėte, 
jog šios visos iškabos ne taip 
sau pakabintos.

Pats miestas, jau kaip matyli 
iš vardo, gan gražus, pakalnė
je, kurio šlaite, apie 91 metro 
aukštyje, stovi valdbvo rūmai, 
kurie taip pat giriasi labai isto
rine ir garbinga praeitimi, nes 
sakoma, kad prie šių rūmų 
esantis bokštas statytas dar 
Romos imperijos laikais ir da
bartini karališki rūmai lik 
priedas prie šio garbingo bokš
to. Šie rūmai buvo pastatyti 
tik 1712 m. ir naujai perstatyti 
visai nesenai — 1907 m.

III
Jo istorinė praeitis labai įdo

mi, bet tfumpa; gimė, galinta 
sakyti iš nesusipratimo, nes 

kadaise tokio dargi vardo ne
buvo, nes dabartinis Lichten
šteinas buvo du atskiri feodali
niai dvarai: Schelenberg ir Va
duz, kurie abudu buvo tiesio
ginėje šventos Romos imperi
jos valdžioje.

Bet šios dvi vietovės, 
bėgant, 1699 m. Sche 
ir 1712 m. Vaduz perėjo tiesio- 

laikui

nų asmeninei! nuosavybėn ir 
sulig imperatoriaus Karolio VII 
valia, abudu dvarai-sujungti ir 
iš jų , sudaryta Lichtenšteino 
kunigaikštystė sulig 1719 m. 
sausioi 23 d. dekreto.

Kuomet sugriuvo 1806 m. 
taip vadinaiha Romos imperi
ja, Linelitenšteinas įėjo į taip 
vadinamą Reino valstybių kon
federaciją iki nepdsirodė Euro
poje Napoleonas, kuriam griu
vus ir Vienos konferencijai 
naujai pertvarkius Europos 
valstybes, Lichtenšteinas įėjo į 
antrą konfederaciją, jau taip 
vadinamą Germanų, kurioje iš
buvo nuo 1815 m. iki 1866 m., 
kuomet pasiskelbė galutinai 
nepriklausoma valstybe, nors 
tiesa, iki 1886 m. turėdavo pri
statyti Austro-Vengrijos impe
rijai kasmet 80 kareivių; bet 
po paskutinio karo tarp Prūsų 
ir Austrų, Lichtenšteinas atsi
sakė tai daryti ir dargi panai
kino privatinį kareiviavimą sa
voje valstybėje išgavus garan
tiją savo nepriklausomybei nuo 
kaimyninių valstybių. Jos pa
skutinių kareivių odiniai šal
mai dar šiandien saugojami 
muziejuje, kaip buvusios “gar
bingos” kariuomenės palaikai.

Kilus pasaulio karui Lichten
šteinas, nesilaikydamas prie 
kitų mažų valstybių, kaip Mo
nako arba San Marino, kurios 
paskelbė karą Cenlralinems 
Valstybėms, pasiliko visiškai 
neutralė, kas ne visai patiko 
Austro Vengrijos imperatoriui 
seniui Pranui-Juozapui.

Užėjus pokariniam revoliu
cijų vėjui, Lichtenšteinas jo
kių sukrėtimų nepergyveno ir 
nors aplinkui Vertėsi sostai ir 
lėkė vainikai, jis ‘pasitenkino 
tik tuo, jog 1921 m. pakeitė 
šiek tiek konstituciją suteikda
mas daugiau laisvių ir susiau
rindamas teises kunigaikščio, 
f Norėdamas dar labiau pažy-

Jau keliais atvejais buvo ra- 1 
syta, pasiremiant pačios bolše- i 
vikiiiės spaudos aprašymais, 
kad okupuotoje Lietuvoje pri
steigtuose sovehozuose įsivieš
patavo grynai maskoliška 
“tvarka”. .Dabar “Tiesa” patei
kia žinių, kaip atrodo Vilkaviš
kio apskrities Simanėliškių 
sovehoze. šis sovietiškos bau
džiavos dvaras turįs net 500 
hektarų. Iš stambesnių apylin
kės ūkininkų į šį dvar$ privog- 
čiota 150 geriausios veisles gy
vulių ir jų prieauglio, per 550 
avių, keli šimtai kiaulių. Kaž
kodėl sovehoze tėra 3 arkliai ir

l du traktoriai.
Ūkininkai bei ekskursantai, 

lankydami šį sovietišką dvarą, 
darą daug karčių, bet teisingų 
pastabų dėl jame viešpataujan
čios betvarkės, čia tik prieš sa
vaitę baigti kulti rugiai. Veisli- 

į nių avižų ir miežių presmai 
dar tebestovi nekulti. Lauke 
žaginiuose tebepūsta nekulti 
veisliniai žirniai. Įrankių re
montas vyksta vėžlio greitumu. 
Jei taip toliau eis, tai “iki ru
dens jų remontas nebus baig
tas”. Daržinėje suversta krūva 
iš kitų ūkių atvežtų įvairių že
mės ūkio mašinų. Jos suverstos 
be jokios tvarkos, nuo rudens 

. nevalytos, apaugę purvais, žo
lėmis ir rūdimis. Apžiurinėjant 

. puikiausius veislinius gyvulius 
“šiurpas paima, pažvelgus į lu
bas”. Pasirodo, kad lubos vi
sai neapsaugotos ir gali kiek- 

| viena momentą įgriūti, nes so\- 
chozo komisaras liepė išimti lu
bų spyrius. Vaikščiojant lubo
mis, jos siūbuoja. Tvartuose, 
kur nuolat šildomas vanduo 
runkeliams šutinti, krosnis su
skilusi, pro plyšius veržiasi du
rnai ir kibirkštys. “Kiekvieną 
minutę gali kilti gaisras ir su
naikinti ne tik gyvulius, bet ir 
sėklinius grudus, supiltus ant 
tvartų”. Iki Naujų Metų avelių 
tvartai buvo be lubų ir bu at
lapomis durimis. Durys užtai
sytos ir lubos įdėtos tik tada, 
kai sušalę pastipo 25 veisliniai 
naujagimiai ėriukai.

Šio sovietinio dvaro zootech
nikas buvęs pakviestas prižiū
rėti sunkiai besiteliuojančią 
veislinę karvę, bet jis tik tre
čią dieną tvartus aplankė. O 
tuo tarpu veislinė karvė ir jos 
naujagimis jau spėjo nugaišti.

Nepakenčiami esą sanitarijos 
bei higienos dalykai. Darbinin
kai verčiami naudotis vandeniu 
iš šulinio, kuris yra prie išvie
čių, balos ir mėšlyno. Darbi
ninkai susirgo šiltine (tifu).

mėli savo neutralumą dargi 
galimame busimame kare, su
darė su Šveicarija 1924 m. mui
tų sąjungą, tuo galutinai atsi
traukdamas nuo .galingųjų val
stybių, kurios gali susipešti ir 
kurios vėliau galėtų kibli prie 
Lichtenšteino dėl esamos su
tarties su kuria nors kita vals
tybė, kaip pav. prie Luksen- 
burgo, kuri po pirmoj Didžiojo 
karo atsiskyrė nuo Vokietijos 
muilų unijds. '

Nors Lichtenšteine nebetrūk
sta Hitlerio agentų, bet kol kas 
anie nieko nedarė, kad pareikš
ti savo valią arba dargi veiki
mą.

Jei pavasaris išpus karą pla
čiau, gal būti Lichtenšteinas, 
kaip ir praėjusiame kare, išbus 
neutralus niekieno neužkabin
tas.

(GALAS)

Pasodininkai sušuto, ir pasida
rė niekam nenaudingi. Taip bu
vo pasielgta ir su pelais, kurių

Melžėja Laučiene iš ryto ne- 
išmelžia visų karvių — dalį jų 
palieka, melždama jas per die
ną tik du kartus. Ji tai daro, 
nenorėdama anksti keltis. Nuo 
to genda karvių pienas ir teš
muo. Darbininkai arklidėse ru
ko, savavališkai pasitraukia 
nuo darbo, girtuokliauja. Pro
fesinės sąjungos komiteto na
rys Pričkaitis, veždamas spiri
tą, taip nusigėrė, kad “su veži- 

žimą Dievo valiai. Kulianl su
gedo traktorius. Tačiau iš 30 
darbininkų “neatsirado nei vie
no, kuris paįdetų užvesti trakto
rių”. “Administracijos ir darbi
ninkų tarpusavio santykiai ne
paprastai blogi”. Tuo netenka 
stebėtis, nes santykiai tarp 
baudžiauninkų ir dvarų admi
nistratorių niekada nebuvo go
ri!

Taip, trumpai atpasakojus, 
atrodo Simanėliškių sovietines 
baudžiavos dvaras. Atrodo, kad 
dabar jau okupuotoji Lietuva 
bus pasivijusi kitas brolišką
sias respublikas, kurioms jau 
seniau šviečia Stalino saulė.

Vilkaviškio kalvės 
be darbo

VILKAV1ŠKIS, Lietuva, geg. 
18 d. — Vilkaviškio apskrities 
kalvės viešai paskelbė, kad jos 
negalinčios dirbti dėl geležies 
stokos.

Mieste nėra miško medžiagos 
ir teks uždaryti medžio apdir
bimo dirbtuves. Miško medžia
gos trūksta dėl blogų kelių.

žiemą, kol keliai buvo geri, 
nesugebėta atlikti reikalingi 
formalumai. Miškui gauti rei
kia labai daug popieriaus išra
šyti. Išnaši padėtis yra Pane
vėžy, Šiauliuose ir kitur.

GUDRUS MYLIMASIS

Jonas Kainaitis - 
poetiška Širdimi.

vaikinas 
su poetiška širdimi. Jis savo 
numylėtinę kitaip ir nevadina 
kaip tik “rožė”.

— Kokia gi aš rože? prieši
nosi susigėdus kaimo mergina. 
Toks pavadinimas tinka tik mie
sto panelėms. Mane tu gali va
dinti 
da”.

prasčiau, nors ir “balan-

Balanda tai jau ne! — su 
Jonas. — Matai mieloji,šuko

jei aš tave vadinu rože, tai aš 
pats manau esąs drugelis, bet 
balandas mėgsta tiktai kiau
les...

Pirkite tose krautuvėse, k u 
rios garsinasi “NAUJIENOSE
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Užtektinai Karšta

(Tęsinys)

Kiek mažesnė, labiau pažįs
tama ir šviesesnė yra jos se
suo surukukurana (Bachesis), 
pilkšvai žalia ir apsidengusi 
stambiais žvynais. Baisiai pik
ta, šoka prie žmogaus arba 
gyvulio iššiepusi visus dantis 
kuomet šie visai ramiai eina 
netoli jos. Kaip kaboklai pa
sakoja, ji mėgstanti pasirinkti 
organus ir ieškanti įkasti į 
veidą, lupas, nosį, akis arba 
ausis. Tai labai pikta ir pavo
jinga gyvatė. Laimė dar kad 
jos kandimas nors mirtinas, 
bet labai lėtai veikia. Reika
linga visuomet skaitytis su 
kąstojo temperamentu, nes gy
vatės įkandimo veikimas ne 
pas visus vienodai pasireiškia, 
ir kai kurio asmenys gali bu t 
išgelbėti, jeigu tik laiku bus 
suleista adatos. Surukukurana 
gyvena daugiausia aukštose 
lygumose ir mėgsta vandenio 
kaimynystę.

\
Dar mažesnė už šią tai ja- 

raraca (žararaka), violetiniai 
pilka, su aiškesnėmis dėmė
mis, labai nuodinga; mėgsta 
senas sienas, niūrūs, ir, kartais 
gyvenamus namus. Nenuosta
bu, užtat, jei kai kada jai pa
sitaiko peršliaužti per lovų pa
galves. .lai laimi patinka žmo

MASAŽAI 
SULIESĖJIMUI IR 

GARO PIRTIS

30 N. Dearborn St. 
Phone DEARBORN 2742

Valandos: nuo 10 ryto iki 7 v.
LIETUVAITES 
PATARNAUJA

Lengvas būdas suliesėti, 
vartojant elektrikinį

EXRCYCLE ,
15 MINUČIŲ CfiČ
MANKŠTA ..................
SERIJA Mankštos, Afl
7 sykiai už ..............rU.UU .

MILLER’S
INSTITUTE

gaus kūno šiluma. Misijonie- 
rius Alfredas Stramber užtiko 
vieną rytą gražiai susirangiu
sią jararacą po savo pagalve.

Barškuolė, cascavel (erota
ms horribus) paprastai yra la
bai urna gyvatė, taip sakant, 
pati iš pavojingiausiųjų. Jos 
uodegos galas užsibaigia vie
nas į kitą sunertais kauliniais 
žiedeliais kurie daužydamiesi 
vienas į kitą sukelia charakte- 
ristišką čirškėjimą. Užtenka 
vieną kartą jį išgirsti ir jau 
niekuomet jo ^neužmirši.

Aš girdėjau jį Bello Hori
zonte laike nuodų ėmimo, šie 
nuodų išėmimai daromi pap
rasčiausiu pasaulyj budu; du 
paprastai asmenys apsivilkę 
pilkomis bluzėmis, užsidėję 
šiaudinėmis skrybėlėmis, bet 
kokiais paprastais autuvais, 
tokiu apdaru šie du darbinin
kai atrodo tik išlindę iš “Par- 
fait Jardinier” apsiausto. Jie 
sugriebę gyvatę pakelia ją 
per pusiaują nuo žemės su ge
ležiniu kabliu. Netekusi atsi
spyrimo taško ji liekasi bejė
gė. Tada visai paprasta paim
ti ją už galvos ir spaudžiant 
priversti atidaryti savo pla
čias žiotis. Dantys aiškiai pa
sirodo. Spaudžiant visuomet 
pasiseka ištrėkšti nuodus lauk. 
Vienas, du ar trys nuodų lašai 
sužiba ant dantų galų ir bū
na surenkami į stiklo tūbeles. 
Tai vaiskus geltonas arba 
skaidriai baltas skystis. Pir
mieji yra pagaminami mažiau 
nuodingų gyvačių, o antrieji, 
nežiūrint jų gražios išvaizdos, 
turi pikčiausias esencijas su
rinktas iš gryno oro. Šie mažy
čiai nuodų lašeliai eina į la
boratorijas akmens dulkių iš
vaizdoj.

Gyvatės, žiūrint jų piktumo, 
atrodo ne labai patenkintos 
tokiomis operacijomis. Viena
cascavel įrodė tai smarkiai 
barškindama savo vuodegos 
kauliukus, tuo sukeldama 
mažą čirškėjimą, kuris taip 
skverbiasi į ausis, net įsigra- 
vuoja jose.

Vieną naktį stovykloje, ku
rią buvome užėmę Lambary 
pakeliui iš Goyaz į Leopoldi- 
ną, pasigirdo toks pat čirškė
jimas iš krūmo esančio apie 
50 centimetrų atstu nuo musų 
batų. Vieta, išlikrųjų kvepėjo 
tragedija. Visai nepastebėjo
me, kad buvome sukrovę mu-

MILDA
BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

NAUJA VIETA:

907 West 35th Street, Chicago
Telefonas: LAFAYETTE 2022 • Rez. Tel. VICTORY 2499

DYKAI Aprokavimas
NEREIKIA NIEKO ĮMOKĖTI, 

36 Mėnesiai Išmokėjimui, 
Tikra lietuvių kompanija.

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

VISI TELEFONAI:
ATLANTIC 4290

SOUTH CENTER PLUMBING &
HEATING SUPPLY 00MPANY

6 West GarfieM Blvd. £„Vite.,

N A (J J1E N U - A C M E Tel ep h o t o

kė nedidelę gyvatę, kuri buvo 
pasislėpusi viedre. Tai taip 
atsitinka nelaimė!... Kun. Col- 
bachini nedaug nei susijaudi
no.

Nežinau, ar gyvatėms pris
kirtas muzikos mėgintas yra 
tiktai legenda, ar tikrai jos 
jaučia smagumą pro ausis.

Indijonas Antanas visiškai 
tuo įsitikinęs. Jis buvo musų 
irklininku kuomet motoras at
sisakydavo mums dirbti. Toks 
tylus, užsidaręs ir taip toli
mas nuo baltųjų, kaip tik gali 
būti.

Prie Didžiojo Ežero fazen
dos pamatėme, kad musų 
“Huronas” jau visiškai tuš
čias. Paprašėme, kad užmuš
tų mums karvę, Skerdėjai tam 
darbui atlikai pareikalavo 
dviejų valandų. Tas reiškė, 
kad bus reikalingos keturios.

Padarėme stovyklą. Ugnyje 
pradėjo čirškėti smegenys, ke-

Jane Morgan, kuri išrink
ta “Chili Pcpper” karaliene 
Riverside, Cal.

sų produktus prie kapo. Tai 
buvo kapai vienos. anglų šei
mos, kuri čia žuvo 1912 įlie
tais beieškodama aukso.

Ir čia ta gyvatė su baršku
čiais !

Daviau didelį šuolį, net iš
prakaitavau...

Galite sakyti ką norite bet 
tokia apie pustrečio metro il
gio žvėris lyg spiruoklė galinti 
pasiekti per trečdalį savo il
gio, nakties tamsoje padūku
siai išgazdina.

—o—
Yra ir mažučių, kurios ne

mažiau nuodingos už dideles, 
' nes gyvatė nelaukia kol už
augs, kad būti pavojinga.

—Gyvatė! Saugokis! -—suri
ko kaboklas Dikui vieną die- 

iiią laike stirnų medžioklės. Sė
dėjome ant žemės ežero pa
kraštyje. (Perspėtasis pamate 
po savo kojų skaidrų šliužą 
kokių penkiasdešimties centi
metrų ilgio ir mažojo piršto 
storio. Gerai pataikytas bato 
smūgis atmetė jai norą ką
nors bloga daryti.

—Tai mažytė eururu, — pa
aiškino kaboklas. Mažytė, bet 
jau pavojinga.

Kiek vėliau po šio nuotykio 
pietavome kun. Colbachiui 
stovykloje, kurią misija įstei
gė netoli Mato Vcrde. Visuo- 
tini Brazilijos vabzdžių ant
plūdžiai toj apielinkėj darėsi 
nepakenčiami. Giniesi žmogus 
kaip įmanai prieš debesis mus 
užpuolusių ilgakojų uodų, bef 
visų naudingiausia tai kantry
bės jėga. Kiekviena rūšis turi 
savo puolimo laiką, švintant 
pradeda atakuoti mašalai. Jie 
neduoda ramybės tol kol pa
sirodo muselės; šios tiktai ieš
ko kaip įlysti į nelaimingų 
keliautojų nosį, ausis, burną, 
akis ir visai lengvai tą pada
ro. Jau apie penktą valandą, 
kai saulė pradeda gesti pailsė
ję mašalai vėl grįžta į darbą.

penys ir kiti mažmožiai bu
siančios bendros vakarienės 
garbei. Aš su keliais indėnais 
ruošiausi prie puotos. Netoli 
nuogas lyg sliekas Antanas at
sisėdęs ant išvartos lydėjo vi
sus mano judesius.

Užsuko gramofoną, ir Dai
nos ar Lucienes Boyer balsai 
bėgiojo vandens gėlėmis virš 
tropikalinės, savo sulysusį vei
dą putų žynais apsidengusios 
ūgės. Fonografas visuomet 
pradžiugindavo indijonus.

Tuo tarpu, kai aš, jų pap

ročiu basas triūsiausi apie ug
nį, Antanas suniurnėjo. Atsi
gręžęs pamačiau jį išsigandusį 
betrepsintį ant išvirtusios pal
mės kamieno. Persigandęs, pa
žaliavęs. Rodydamas pirštu į 
žemę, jis kartojo žodį, kuris 
indėnams carajas reiškia labai 
daug ir nieko.

“Ahi...( Ahi... Ahi...”
(Bus daugiau)

Naujienų Pavasarinis 
PIKNIKAS 

Gegužis 25, 1941

|jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

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

Home Office, Newark, N. J.
4432 S. CallfornU Avė. Lai. 0Y71

Remkite Lietuvišką
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR
CO.—WHOLESALE

4707 S. Halsted St.
Tel. Roulevard 0014

CRA NE COAL COMPANY 
5332 So. Lon# Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

POCAHONTAS Mine Run iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta 57.80 
Perkant 5 tonus ar daugiau.

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
-s ' ' ''Kstra

BLACK BAND LUMP ....... 59.75

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

1216 S. Halsted St VICtory 4965
Stogus, rynas, stoglangius ir 

aienų apmušimus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet

- ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

Čia Fronto PEKLA?..

LONDONĄ kasdien bombarduoja našių oro arma
dos . . . Griūva istoriniai rūmai, kaip lygiai griūva 
iš prakaito prakusta darbininko gritelė . . . Nekalti kū

dikiai motinų glėbiuose palaidojami mirties griuvė
siuose . . .

Kaip tas karo baisenybes pergyvena didžioji lietu
vių kolonija? Kiek lietuviai nukentėjo nuo nacių bom
bų? , Ką šiandien Londono lietuviai galvoja, koki jų 
jausmai?

Londonas šiandien yra fronto širdis...

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*4%.
KEISTUTI) SAVINGS

and IX)AN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS. SftC.

3236 S. Halsted St CAL. 4118

Sieniniai popieriai, ma 1! a vos, 
aliejai, automobilių įrankiai, pei
liai ir namų reikmenys, taipgi 
plumbingas it elektros prietaisai

PEOPLES 
Hardware & Paint Co.

1901 WEST 47th STREET 
Tel. LAFayette 4139

STATOME NAUJUS
V namus

• Murintus arba medinius
• Taipgi taisome senus
• Parūpinant paskolas 

lengvomis sąlygomis
• Jei turi lotą, pastatysim 

namą ir mokėsi už jį* 
kaip rendą

• Pirm negu duosi darbą, 
kreipkitės pas mus, 
gausi geras sąlygas

• Aprokavimas dykai

B. SNUKIS & CO.
4131 S. Francisco Av.

Phone LAFayette 5824

O mums nei vienos minutės 
poilsio — galima sukvailioti. 
Kun. Colbachiui vartojo viso
kius triukus, kuriuos tik per 
30 metų sertone buvo išmokęs. 
Vakarieniaujame vaikščioda
mi. Kiekvienas prisipylęs lėkš
tę sparčiais žingsniais pradeda 
pasivaikščiojimą. Praeidami 
vienas pro kitą pasidalina 
mintimis! žavėtina!

Beto miįfij’onierius netoli 
stalo užkūrė ugnį ir padarė 
tirštų durnų pridėjęs į ją drė
gno karvių mėšlo, kurį atne
šdavo su viedru. Aš stebėjausi 
kaip jis saują semia mėšlą iš 
viedro, kaip tuo tarpu ištrau

Apie tai skaitykite Gegužės 15 d. JAUNIME, kuris 
jau išėjo. Nepraleiskite nepaprastai įdomaus laiško, 
kurį rašo jaunas Londono lietuvis, dabar Anglijos gy
nėjas, telpančio tam JAUNIMO numery.

JAUNIMAS metams tik vienas doleris. Tas du
kart į mėnesį išeinantis laikraštis patiks ir jums, ly
giai kaip jis patiks jūsų vaikams. Užsirašykite JAU
NIMĄ šiandien.

I

JAUNIMAS
1739 SO. HALSTED STREET . CHICAGO, ILLINOIS

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
šaukit Tel. VICTORY .066

• FOTOGRAFAS 
į CONRAD 

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis u ž 1 a i- 
domis ir Hollywood 
Šviesomis. Darbai 
garantuotas.

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

ŠIĄ IŠKARPĄ SU 
DOLERIŲ PASIŲSKITE 
ŠIANDIEN.

51
Užrašykite JAUNIMĄ 
savo sunui ar dukterei 
—JAUNIMAS jiems 
patiks.
Jaunimas metams tik

|MMB* «MB MM WMI MM M ■■■» MB MHBI BBB MM BB MM MM> ' MM HM MMI BBM 

PRISIŲSKITE ŠIĄ ATKARPĄ IŠPILDYTĄ SŲ $L00

J JAUNIMAS,
I 1739 So. Halsted Street 

Chicago, Illinois.
į Prisiunčiu vieną dolerį ($1.00) už kurį pra

šau siuntinėti JAUNIMĄ per vieduš metus se
kančiai

Vardas, pavardė..... ....... ...........................................

I Gatvės adresas   —...........—  

1 Miestas ir vaisi. ......a............ -............ .......... ...........
I —_______________—------------- ;----- ------ ;---------- ;------— Garsinkitės “N-nose’
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”Wisc0o.sio
STANLEY USAVAGE’IAI ŠVENČIA AUKSI

NI VEDYBŲ JUBILIEJŲ
Iškilminga puota įvyksta gegužės 24-tą

SPRING VALLEY, III.— Ge- 
gužės 24 dieną, 1911, sukanka 
50 metų ženybinio gyvenimu 
pp. Stanley Usavagc-Yusevl- 
čiams, kurie gyvena Granville, 
III., netoli Spring Valley. Per tą 
puikų laikotarpį nuo 1891 me
tų pavyzdingai (gyvendami, p p. 
Usavagiai išauk’ėjo mandagų 
būrelį šeimynos, kuria gal ne 
sykį apsidžiaugia; mat, ir jų 
sūnus ir dukterys gražiai tvar
ko savo vedybinį gyvenimą ir 
seks tėvų pėdomis.

Taigi, dabar tie sūnus, mar
čios, dukterys ir žentai kaip tik 
ir /numato progą išreikšti savo 
dėkingumą jiems ir tinkamai 
pagerbti savo žilgalvius tėve
lius.

Iškilmės Spring Valley
Sūnus ir dukterys su žmono

mis ir vyrais jiems rengia pui
kią jubiliejaus puotą, kuri 
įvyks šeštadienį, gegužės 21 d., 
Šv. Onos parapijos salėje, 
Spring Valley, III.

Turi didelę šeimą anūkų
Manau, labai linksmi bus š'e 

jubiliantai, kada susirinks juos 
pagerbti jų pačių vaikai, anų- 
kai ir didelis skaičius giminių.

Rengėjai šios puotos yra žen
tas ir duktė S. Grigsai, Cbica- 
go, žentas ir duktė Ivanauskai, 
Rockford, III., ir žentas ir duk
tė Kiršgalviai, Spr ing Va ley. 
III. Taipgi sūnus Stanley, B 1’, 
Peter, ir jų žmonos Usavagiai, 
chicagiečiai.

Taja proga ir aš noriu pa
sveikinti celebrantus jų garbin
gomis sukaktuvėmis. —S. G.

“Kiniečiu v>
Sekmadienis”

Ragina Aukoti Kiniečiams

SPRINGFIELD, III. — Ra
gindamas Illinois gyventojus 
neužmiršti Kinijos civilių karo 
aukų, ir daugiau jiems auko
ti, gub. Green paskyrė ateinan
tį sekmadienį, “Kinijos Die
na”.

Jei turite atliekamų rūbų, 
ar atliekamų centų ir norite 
juos paaukauti nelaikingiems 
Kinijos gyventojams, nueikite 
į artimiausią kinietišką skal
byklą. Kiekvienoj tokioj skal
bykloj yra aukų rinkimo sto
tis.

NAUJIENU-ACME Tėlenhoto
Nežiūrint pasiekto susitarimo tarp General Motors ir U.A.W., streikuojan

tieji Hudson Motor kompanijos, Detroite darbininkai tebepikietuoja savo už
darytą dirbtuvę. Robert Molholt, 2 metų kūdikis, kurio motina len dirba, veda 
pikietininkų paradą su “On Strike” plakatu.

Nauji Kariški
Kontraktai III 
dirbtuvėms

Rockfordui, Aurorai, Etc

baisio
L. J. Poszkus I
Pennsylvanią

Streiko Balsavimai 
Peorijoje DR. VAITUSH, OPT

LIETUVIS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

BFofjtt Jf. Cutieituži
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

WASIIINGTON, D. C. — Ka
ro ir laivyno departamentai va
kar išleido šiuos kariškus už
sakymus Illinois 'valstijos dirb
tuvėms (už Chicagos):

Barber - Colman Company. 
Rockford, $1,864, $2,792 ir $11,- 
759.

W. F. and JbhnjBarnes Com
pany, Rockford, $7,796.

PEORIA, III. — CIO Ūkio 
mašinų unija paskelbė streiko 
balsavimus didžiulėj Caterpil
lar., Tractor Company dirbtu
vėj. Skirtumai tarp kompani
jos ir darbininkų iškilo algų 
reikalu.

Balsavimai užtruks nuo tre
čiadienio iki, šeštadienio. Dir-

< ■ ' *

ba apie 13 000 žpionių.

Gimė Ketvirtimikai 
Ir Visi Mirė

■ >fu /

“Gimnazistes”, graži muzi
ka, “Keista žmona”, juo
kai, Uršulytė, į Jom j bes, 
pranešimai

Norėdami praleisti smagią ir 
įdomią valandėlę, užstatykite 
savo radio šiandien, antradienį, 
7 valandą vakare, ant stoties 
\V. G. E. S. ir pasiklausykite 
Peoples Furniture Company re- 
guliario antradienio programų.

Dainuos “Gimnazisčių” due
tas, bus smagi muzika, “Dėdė” 
Vaitekūnas, juokai, Uršulytė, 
šposai, dramatiški veikalėliai ir 
t. t.

O iš Peoples krautuves bus 
daug gerų žinių apie 25-tą me
tinį išpardavimą, kuris tęsia
mas ir visą šią savaitę. Yra 
progų kiekvienam pasipirkti 
įvairių namams reikmenų už 
sumažintas kainas. —XXX

L. J. Poszkus, Manteno, Ilk, 
išvažiuoja gegužės 21 d., į Pitts- 
burghą, Vandergrift ir Nalrona, 
Pa. aplankyti savo draugus ir 
gimines.

Sesuo gyvena East Vander
grift, Pa. (Marta Blažienė). Mr. 
Poszkus grįš atgal į 
birželio 3.

Jis yra autorizuotas 
pinigus “Naujienoms”.

Chicago

priimti

Red

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

LIETUVIAI

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

Visi Tel. YARDS 1741-1742 
tf605-07 S o. Hermi tage Avė. 

South Fairfield Avenue 
Telefonas LAFAYETTE 0727 

pv -g- • KOPLYČIOS VISOSE
CHICAGOS DALYSE

Riehle Testing Mąchine 
East Moline, $5,350.

Div.

andAmerican Brake Shoe
American

Chicago
Foundry Company,
Maganese Steel Div..
Heights, $1,722.

Midwest Painting
Chicago, $27,700.

Durabilt Steel Locker Com
pany, Aurora, $31,846.

Service,

HIAWATHA, Kas. — Chica- 
goj pereitos savaitės pabaigoj 
gimė ketvirtimikai vienai jau
nai moteriškei,1 bet visi netru
kus mirė. Beveik tuojau po gi
mimo mirė ir keturi kūdikiai, 
kurie čia gimė Mrs. Joseph 
Baker’ienei. Du buvo berniu- 
kai ir dvi mergaitės.

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
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

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

_____ Draugijos Nariai.________ 
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. VTRginla 0036 
Rezidenciios Telefonas: 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOUtEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

nuo

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

Su POVILU ŠALTIMIERU Rockford Machine Tool Com- 
pany, Rockford, $21,555.

Pasivogė — Polici 
jos Ginklus

Dr. F. Pulsuoki LeVan 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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. 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. 18thSt„ netoli Morgan 81 

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Laidotuvių Direktoriai 75% Daugiau Sta 
tylios Valstijoje

Dar-SPRINGFIELD, III. — 
bo departamentas skelbia, kad 
per balandžio mėnesį 163 mies
tai Illinois valstijoj išdavė 4, 
059 leidimus naujus triobesius 
statyti. Jų vertė $17,100,000, 
apie 75% daugiau negu balan
džio mėn., 1940 metais.

ALPENA, Mich. — Du ne
paprastai drąsus banditai už
puolė Alpena policijos stotį ir 
pasivogė: du šautuvus, du au
tomatiškus revolverius ir mažą 
kulkosvaidį, žodžiu, visą nuo
vados “arsenalą”. Piktadarių 
ieško trijų Michigan apskričių 
šerifai ir policistai.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
3

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. 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 19 

valandai dieną. .
Phone MIDWAY 2880

GLASSES

Nužudė iš 
Pavydo

Tel. YARDS 3148
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.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabi- 
11 ties.

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ 
LANGŲ.

Raštinėje per 
A. RYPKEVICIŲ 

1739 S. Halsted St.

Raštinė atdara kas vakaras 
iki 8 vai. Sekmadieniais — 
nuo 9 ryto iki 1 vai. popiet

BLOOMINGTON, III. — 27 
metų Lyle Kennedy prisipaži
no, kad pereitą šeštadienį jisai 
iš pavydo nušovė 19 berniuką, 
Dryer Damerson.

Kennedy užklupo Dameron’ą 
prie Colfax’o, ir suvarė jam re
volverio kulką j galvą. Per du 
metu jie buvo geri draugai.

Užmušė Tris 
Berniukus

AKINIAI
Teisingai Prirenkame 

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

minavimas dykai.
AKINIŲ KAINOS:

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

Bifocals—Biskį Daugiau.
PAPRASTI AKINIAI

Dykai Didelis Katalogas
JEWELRY • ELEKTRIKINIAI 

ŠALDYTUVAI • NAMAMS 
BALDAI

DR. STRTKOL’TS
Gydytojas ir Chirurffas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND' AVĖ
Ofiso vai: Nuo 2 iki 4 ir nūn 6 iki P 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Tek: YARDS 4787 

Namų Tel. PROSPECT 1930

Naujas Adresas 
DR. WM. M. TULLY 
DR. V. M. DEMPSEY 

Dentistai
4740 SO. ASHLAND AVENUE 

(Virš Andes Cąndies krautuvės) 
ŽEMOS KAINOS

Mokėkit Per 18 Mėnesių
10 ryto iki 8 v. vak. YARDS 2148

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.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

BEDFORD, Ind. — Prie Hel- 
tonville miestelio trys berniu
kai buvo užmušti, o devynių 
žmones sunkiai sužeisti, kai du 
automobiliai susikūlė ant auk
što kalno. Užmuštieji yra Ken- 
neth Peters, 12, Homer, jo bro
lis, 12 ir James McArthur, 15. •

Jos. F. Budrik
FURNITURE HOUSE 

3409 S. Halsted St. 
Del sąžiningo radio .pataisymo 

pašaukite 
YARDS 3088 

Atsiminkite — Krautuvė Su 
Mėlynu Frontu.

DR. BRUNO J.
ZUBRTCK’AS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

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

Miesto 
Kamb. 
Namų 
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

Skelbimai Naujienose 
fliTncĮa r*uda dėlto.

| kad
yra

pačiom Varnienei
naudingos

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

dieniais 4:30 vai. vak.

Tel. HYDE PARK 3395
Dr. Susanna Slakis

Moterų ir Vaikų Ligų Gydytoja 
Dabar priiminės ligonius namuose 

6733 S. Crandon Avė.
kita.)

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

318S SO. HALSTED STREET
Tel CALumet 8877

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

Room 2014 TeL STAte 7573
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto.

3149 SQ. HALSTED STREET 
TeJL VJOtory BOT©
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“6136” Turbut (Gavo 
Nervų Pakrikimą
Stanley Mažeikis negali kitaip 

įvykio išaiškinti
felUGHtbN PARŲ.— Brigh- 

tonparkietis, Stanley Mažeikis, 
4537 Soiith Washtena\v avė., 
seniai jau dirba prie gatveka- 
rių, Brigbton Parko stotyje, 3š 
ir Rockwell, bet ikišiol tokio 
siurprizo nebuvo turėjęs, kokį 
tiirėjo s'ekmadieiij.

Netoli Vietos, kUr jis dirbu, 
stovėjo senas gUtvekatis No. 
“6136”.

Nebuvo jame nei motonna- 
rto. rtei kohduktoriaus, neš No. 
“6136” hėbuvd laikas į darbą 
važiuoki.

Atrado už t r'j y b loky
Staiga gatvekaryj sužibo vi

sos ŠVlfešdš, jiš sujudėjo iš vie
tos, ir šovė Iš stoties. Mažeikis 
Bandė gatvekarį vytis, bet jd 
kojos buvo perlėtos.

Trys policijos skvadkariai 
tada pašileido paskui No. 
“6136” ir atrado jį už trijų blo
kų nuo gatvekarių stoties, iš 
kmios gatvekaris staigiai su* 
nidrie pabėgti.

“Nervai, tur būt, pakrikę”, 
kalbėjo Mažeikis, nežinodamas 
kaip kitaip įvykio išaiškinti.

VIKTORAS SARKAN, JR. 
.501 W. 32 St.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
geg. 18 d., 8:00 vai. vak., 1941 
ni. sulaukės 26 metų amžiaus, 
gimęs Philadelphia, Pa.

Paliko dideliame nubudime 
motiną Elzbietą, po tėvaiš 
Norvilaitę, 3 seseris, Eleną 
Remmer, Lillian Maironas ir 
Genevieve, 3 brolius, Edwardą, 
Alphonse ir Harry, tetą Liud- 
viną Baltakienę, 2 dėdes Sta
nislovą ir Augustiną Norvi
las ir jų šelpiąs, pusbrolius, 
pusseseres ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioje, 3319 Lituanica 
Avė.

Laid. įvyks penktad., geg. 
23 d., 8:00 vdl. ryto iŠ kopiy*- 

dulingos’ pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bils nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Viktoro Sarkan 
Jr. giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Motina, Seserys, Broliai, 

Teta ir Kitos Giminės 
Laid. dir. S. P. Mažeika, 

tel YARds 1138-1139.

LOVEIKISL U I L IRI U Visas Pasaulio
...... , Dalis 

KVtETKlNiNKAS
Vestuvėm*, BOkietam

ir PflgrakArhii .
3316 Šo. Haisted Street

■Ci „ v—ĮĮB

y in 1’1 A Gėlės Mylintiems U U A Vestuvėms, Bau- n o m
. r < vems, Fa puoši-

(IėLININKAS
14180 Archer Avėniie
I PhoHe LAFAYETTlE 5*00

So. Union Avė. Tel. ViČtory 

južės 21 dieną, D.iČO vdl. ryto 
_ w__.__ nyčla, kurioje dtšibuš gedu

lingos pamaldos už velibnio sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero, kapines. , . „ 5. . v , M

Visi A. A. Kasparo Kasparuno girijines, draugai ir pažįs- 
įami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam "paskutinį .patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Duktė, Sūnūs, Pusbroliai, Pusseserės, Dedyna Ir Giminės 

Laidotuvėse patarnauja Laidotuviiį Direktorius A. M. Phil
lips, Tel. YARds 4908.

kASPARAS ĖASPARtjNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu gegužės 17 dieną, 6:50 valandą 

vakaro 1941 m., sulaukęs pusės amžiaus, gimęs Panevėžio apskr., 
Krekenavos Parap., Petriškių kaime. Amerikoj išgyveno 34 m.

Paliko dideliame nubudime moterį Kotriną, po tėvais Ru- 
pytę, dukterį Moniką, šunų Algirdą, pusbrolius AligUstą Zig- 
montaitį ir Joną Marozą, pusseserę Viktoriją Zukieitę ir jų šei
mynas, Mekose Parke 3 pusseseres: Prancišką Bacevičienę, Kot
ryną Kisclienę, Adelę Daubarienę, pusbrolį Mykolą ŽalkeVičių 
it dėdyną KiąUnienę ir jų šeimynas, Wilkeš Bdtre, Rd. 3 pus
brolius ir 3 .bussesetes ir jų še mynas. Daug švogerių ir švo- 
gerkų Amerikoj, LietUVoj motiną Agniešką, 2 seserys Ciėiliją 
it Barborą ir jų šęimynas ir kitas ;i---1

Kūnas pašarvotas randdsl 3158 
2567.

Laidotuves įvyks trečiadieni, gc 
iš namų į šv. Jurgio parapijos ba

Kazimiero, kapines.
įami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteik 
r* ir- L- £'.2 i. •- -ii

Nuliūdę liekame.

Šįvakar Naujojo 
Roselando Kliubo 
Susirinkimas
9th Ward Lith. Ded. Club .ren

gia priimtuves naujiems 
hiHaihš

hOŠfetANb. — šįvakar (an- 
tradifeiiį) įvyksta dahjojo kliu- 
bo, 9 Waird Lithuahlah Demo- 
cratlč Club, Mėnesinis šuširin- 
kimaš. NtmiatoMa, kad. šūširin- 
kimas bus entuziastiškas, neš 
daug naujų narių rengiasi atsi
lankyti ir prisirašyti prie kliu
bo.

Kliubo valdyba naujų narių 
priėmimui ir susipažinimui po 
susirinkimo rengiasi turėti vai
šes.

Todėl visi kliūbiečiai ir nau
jieji ridriai prašomi nesiVėluotl 
ir skaitlingai dalyvauti. Ypatin
gai kviečiame kuo daugiausiai 
atsilankyti naujų narių, kad 
padarius klitlbą stipria politiš
ka organizacija 9 warde.

Įvyks pdrApijbs salėje
Susirinkimas įvyks Visų šv. 

parapijos svetainėje, 10806 So. 
Wabash Avė. Prasidės 8 vai. 
vakare. —N.

“Lietuviški” Būgnai 
Ir Trimitai Gaudžia 
Naujoj Vietoj

Lietuva Benas pakeikė Vietą 
praktikoms

BRIDGEPOliT. — Gegužės 
15 d. Lietuva Benox muzikantai 
persikėlė į Kazio Uke’io svetai
nę, 3136 Lituanica Avė., tele- 
fdrias Boulevard 0328.

L. B. laikydavo savo prakti
kas Prano Sclieniett svetainėj, 
kurioj išbuvo apie 9 metus.

Geras be no draugas
Ir reikia pasakyti, kad p-as 

Schemett buvo labai benui 
draugiškas. Nupirko didį bara- 
banų, “drummeidžerio” batonų 
ir šiaip pinigiškai remdavo be- 
nų kiek tik galėdamas.

Manom, kad p. Schemett ir 
tolinus pasiliks geru beno na
riu ir rėmėju. Nes kaip drau
giškai sugyvenome būdami jo 
svetainėj, taip draugiškai ir 
persiskyrėm.

Praktikos — antradieniais
Dabar K. Ūkelio svetainėj 

Beno praktikos bus antradie
niais, o Vyrų kvarteto — ket
virtadieniais. Muzikdntdi, kurie 
nebuvdl paskutinėj praktikoj, 
ir nauji, kurie mylite Muzikoj 
lavintis, įšitėmj'kite hdiijų vie
tų ir laiikykite praktikas. Jos 
Buba žingeidžios ii* įvairios. 
Yra trys patyrę helio lyderiai, 
t. Mdcevič, J. L. GrUšlias ir J. 
Bukauskas. z

L. B. Koresįjohdėntas

KETVIRTINUKAI GIMĖ CHICAGOJE

NAUJIENŲ-ACM E Telephoto
Mrs. Frances Adams, 20 metų, iškėlusi keturis pirš

tus praneša savo susijaudinusiam vyriti^ kad jis pata
po keturių mergaičių tėvu. Bet jaunųjų tėvų džiaugsmas 
nebuvo ilgam — kiek vėliau visi 4 kūdikiai pasimirė. 

■■ .............................................................................................................................................................................................................................. .................................................

Kūdikis Iškrito 
Iš Automobilio, 
Buvo Užmuštas
Kitos Auto Nelaimės Chičagojė

šv. Kryžiaus ligoninėje vakar 
pasimirė 3 metų kūdikis, John 
D’Angelo, iškritęs iš važiuojan
čio automobilio, kurio durys ne
tikėtai atsidarė, 6000 W. 79th 
Street bloke. Jis. buvo sunuš 
chicagiečių John D’Angelo; 6821 
S. Aberdeen street.

Iškritęs berniukas buvo suva
žinėtas ir mirtinai sužeistas.

žuvo Išbėgus Į Gatvę
Automobilis taipgi užmušė 6 

metų mergaitę, Carol Ann 
Todd, kai ji išbėgo į gatvę, ne
toli savo namų, ad. 6519 Miner
va avenue. • <> v-
v- .. v f *• - •

Išgelbėjo Šunį iš 
Gilaus Akmenyno 

/

Du Rizikavo Gyvybėmis
BRIDGEPORT. — Į Stearns 

kompanijos akmenyną, prie 
27th ir Haisted street, pereitą 
penktadienį ar ketvirtadienį 
įkrito vokiškos veislės šuo. Kaip 
jis ten atsidūrė niekas nežino, 
tik darbininkai netikėtai paste
bėjo jį pludtiriuojantį vandens 
kldne, 288 pėdų gilumoj.

Dirbo Tris Valandas
Firmos darbininkai nedrįso 

šunies gelbėti, nes akmenyno 
sienos yrA beveik stačios ir la
bai rizikingos. Bet drąsesni bu
vo du vyrai iš Anti-Crueity So
dely, Bill Hane ir Scotty Colia. 
Susirišę virve, jie abu pradėjo 
leistis akmenynam laimingai pa
siekė jo dugną, ir su šuniu 
grįžo atgal į paviršių.

Gelbėjimo darbas užtruko 
tris valandas, šuo išbuvo van
denyje, apie pustrečios paros.

Mirė Policijos 
Nuovadoj

BURNSIDE. — Pereitą tre- 
čiadienį policija siiėniė ir Btirn- 
side nuovadoj uždarė 69 melų 
Thomas Tomsliak’ų. Jis buvo 
kaltinamas girtuokliavimu ir u- 
bagavimu.

Užvakar naktį jisai buvo at
rastas nbgyvas.

Pagimdė Trynukus 
Visi Sveiki

Meksikietei Mrs. Laurai Val- 
dez namie vakar gimė trys kū
dikiai — visi sūnus ir visi apie 
3 švarų ir 11 uncijų. Visi svei
ki.

Molina ir naujagimiai dabar 
Cook apskričio ligoninėj. Jie 
yra inkubatoriuose.

Valdez šeimyna gyvena ad. 
180$ NV. 13fh dreet. * -

Smetona Skirsto 
Lietuvius į “Gerus” 
Ir “Negerus”

Geri Tie — Kurie Lietuvos 
Valdininkų — Po 1926 — 

Nekritikuoja
Dabar Chicagoj kuriam laikui 

apsigyvenęs p. Antanas Smeto
na sekmadienį po pietų pasa
kė nelaimingų radio kalbų, ku
rios jis turbut nebūtų sakęs; 
jei turčtų geresnius patarėjus, 
ir jei daugiau pažinių Amerikoš 
lietuvių ūpą ir nusistatymų Lie
tuvos reikalu.

Jisai ėmė lietuvius skirstyti 
į “grupes”. Yra tokie, jis daug
maž kalbėjd/' kurie giria rusų 
okupaciją Lietuvoje, ir sako, 
kad ten dabar viskas “gerai”. 
Tokie žmorięįyyra bolševikai, ir 
jie, aišku, ųejjągeidaųjami Lie
tuvoj Vadavimo darbui. Be to, 
jie prie (o . darbo ir neprisi
dės.

Greta jų, nurodinėjo p, Sme
tona, stovi amerikiečiai, kurie 
kritikuoja Lietuvos valdininkus, 
paėmusius Lietuvą valdyti 1926 
metais. Tiesa, jie nori Lietuvai 
Savotiškos laisvės, bet ir, jie 
“negeri žmonės”.

Visi kiti lietuviai yra — “ge
ri lietuviai” ir jie po p. Sme
tonos vadovybe eis Lietuvą gel
bėti.

“Antrcfe kategorijos” lietu
viai, ypač jų lyderiai, kurie 
“kritikuoja Lietuvos valdinin
kus po 1926 metų,” p. Smetona 
įtarė, yra “prisigėrę rusiško so
cializmo” ir “rusiško nihilizmo”.

Rs.

Naujas Vyrų Kvar
tetas Dainuos Kapų 
Puošimo Dienoj

Atliko apeigas prie B. 
Sibulskio kapo

Vyrų kvartetas yra suorga
nizuotas iniciatyva žemaičių 
Kultūros Kliubo. Kvarteto są
statas yra: Antanas Stanevič, 
pirmas tenoras; Jokūbas Pau
lauskas — antras tenoras; Le
onas Gečas — baritonas; Anta
nas Bedaukiš — basas. »

Pirmas pasirodymas
Vyrų kvartetas pirmų kartų 

pasirodys Kapinių Puošimo 
Dienoj, Lietuvių Tautiškose 
Kapinėse, prie a. a. Boleslovo 
Sibtdskh) kapo. Kvartetų lavina 
JUOžds Grtąšhas (hc Edw.). 
Edw. Grushas tarnauja kariuo
menėj, bet neužilgo sugrįš.

žemaičio Svihus

Skelbimai Naujįehose 
duoda n^udą dėlto, 
’<nd pačios Naujienoj 

h 11 Hiri<vAq ,
■ t ♦ • , *

Garsinki tęs “N-nbšė”

Chicagos Draugijų, 
KĮiubų Valdybos

1941 Metami
DR-ŠTČŠ TAUTIŠKA GARSUS 
VARDAS LIET. IR LIETUVAIČIŲ 
VALDYBA 1941 METAMŠ: Pirmi

ninkas— Petėr Ukockis, 2539 W. 
46 PI.; Pirm, pagelb. —•< St. Vai- 
tikaitis, 3508 W. 61st St.; Nut. 
rašt.—J. Yuskenas, 2547 W.’ 45th 
Št.; Fin, rašt.—Bruno Judeiko, 
4512 S. Wood St.; Ižd.—P. F. Pik
turna, 1425 W. 45th St.; Kasos 
glob.: Fratik Wėnskus, 2639 W. 
43rd Št., Ant. Ivonaitis, 5542 S. 
TalmAn .Aye.; Trustee — J. Yuš- 
kenaš, 2547 W. 45th Št.; Ligonių 
apiekunas —A. F. Czešna, 4501 
S. Pąulina St.; Anna .Pikturna 
1425 W. 45th Št.; Maršalka — J. 
Yucikas, 4624 Š. Mozart St.

L. ŽAGAR1ĖČIŲ KLIUBO VAL- 
DYBA 1941 METAMS: P. Arlaus

kas—PirM. 2109 N. Cleveland 
Avę.; A. Niprikas—Pirm, pagelb., 
1303 Š. Puląski Rd.; J. Ketura
kis—Nut. i?ašt., 1525 S. 51st St., 
Cicero,, 111.; Stella Kašper—Fin. 

<rašt., 3155 Š. Emerald Avė.; E.
Ramašauskienė—Kontrolės rašt., 

1218 So. Independence Blvd.; 
St. Niprikas— Kasięrius, 3824 

Dęodor St.. Indiana Harbor, Ind.; 
Kasos globėjai: J. Balakas, 1414 
So. 49th Ct., Cicero, III, Alfons 
Masiulis, 3252 So. Haisted St.; 
B. Gurskienė, 3252 So. Haisted 
St.; Koresp.-r-K. Balčiūnas; Mar
šalka, 3521 W. 38th PI. Susirin
kimai laikomi vieną kartą į mė
nesį, kas ketvirtą, sekmad., pir
mą valandą popiet, Hollywood 
svet., 2417 W. 43rd St.

D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
VALDYBA 1941 METAMS: Pirm.

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

KEISTUČIO PAŠALPOS KLUBO 
VALDYBA 1941 METAMS: Jos.

Sholteman—Prezidentas, 4508 S. 
Francisco Avė.; J. Stulgaitis — 
Vice-prez., 1531 So. 50th Court, 
Cicero, III.; Helen Chapas—Prot. 
rast., 2441 W. 45th Place; Dr. 
F. A. Zubas—Finansų rašt., 4276 
Archer Avė.; Dr. M. T. Strikol 
—Klubo gydytojas, 4645 So. Ash
land Avė., Tel. Prospeęt* 1930; 
Paul J. Ridikasj—Iždininkas, 3354 
So. Haisted St.; Lucille S. Dagis 
—Kontrolės* rašt., 2902 W. Per- 
shing Rd.; Nellie Viršila—Kasos 
Globėja, 3435 So. Wallace St.; 
Frank Jakavičia—Kontrolės ko
misijos pirm., 2857 So. Emerald 
Avenue; Michael R. Kazunas — 
Klubo legalis patarėjas, 69 West 
Washington St., Tel. Central 
0592.

MORNING STAR KLIUBO VAL
DYBA 1941 METAMS: Prm.—An

tanas Shimkus, 3123 Lyndale 
Avė.; Vice-pirm.—A. Sobol, 1927 
N. California Avė., tel. Armitage 
4290; Rašt.—M.Chepųl, 3327 Le- 
Mbyne st., tel. SpAuldirig 7903; 
Ižd. kas.—L. Strihpas, 3636 North 
Avė., tel. Špaulding Q745; Fin. 
rašt.—Ų. Rogers, 2345 N. Kedzie 
Avė., tel. Špaulding 3180; Kas. 
glob.—A. Lungevicz, 1814 Wa- 
bansia Avė., tel. Humboldt 2285; 
Kas. pagelb. — S. Buneckis, 3327 
Le Moyne St., tel. Špaulding 
7903; Maršalka — A. Kuprevičia, 
3448 Le Moyne St. Susirinkimai 
atsibuna kas pirmą ketvirtad., 
Grigaičio svet., 3800 W. Armitage 
Avenue.

Pasidavė Už Kyšių 
Ėmimą

WETSSIDE. — Du drafto 
tarybo No. 110 nariai: adv. J. 
M. Nosėk ir Dr. J. P. Gardzie- 
lewski, buvo apkaltinti paėmi 
mu kyšio nuo naujoko, prašan
čio paliuosuoti jį nuo armijos 
tarybos.

Vakar abu pasidavė fed e ra
liam teismui, kuris netrukus 
abudu teis.

GIMIMAI
CHICAGOJE

MIKOLON, — -—, 1911 Or- 
chard street, $iihč gegužes 9, 
tėvai: Ed\vard ir Barbara.

MITKUS, Jo Ann, 1427 Kast 
70th street, gimė gegužės 5, tė
vai: Ottov it Elsic.

VARANAUSKI, Ronald, 2150 
West 50th stret, gimė gegužės 
8, tėvai: Ųoscį)h įr Agnės.

KėZMEL, - , 5149 South 
Whipple street, gimė [gegužes 
4, tėvai: Joseph ir Mary. ,

NAGEL, Jerolnc, 4634 South 
Winęhestęr street, gimė gegu
žėj 4, tėvai: Anthdny ir Anna.

UASSIFIED ADS.
— , , - ‘i •' J UI d ; ■ i’ ii'ii ii.. ■ ■■■■!

HELP VVANTED—FEMALfe

PATYRUSIOS SINGLE NEEDLE 
mašinų operuoto jos — ir specialios 
mašinos. Smagi aplinkuma, pasto
vus darbas, gera mokestis.

Mel-Tex ManUfactUfing Co. 
532 So. Throop St., 7th floor.

REIKALINGOS MOTERYS dir
bti SAusage Casing įmonėje. Paty
rusiom^ pirmenybė. Kreipkitės— 

1335 West 47st Street.

REIKALINGA moteris ar mer
gina 2 mergaičių prižiūrėti. Engle- 
wood 5042.

PATYRUSIOS veiterkos. Nereikia 
dirbti sekmadieniais arba šventa
dieniais. Gera mokestis.- Pastovus 
darbas. 553 W. Lake St.

REIKALINGOS patyrusios amate 
merginos. Pastovus darbas. 

ADMIRAL CLEANERS 
124 N. Marion 

Oak Park

HELP WANTED-MALE-FEMALE
Darbiu

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.

REIKALINGI VYRAI ir moters, 
vaikinai ir merginos darbui šapo- 
se, aptiekose, restoranuose, taver
nose ir groserių krautuvėse. 
ATLAS EMPLOYMENT AGENCY 

6250 So. Haisted St.
Room 12.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS BARTENDERIS. 
Geros sąlygos tinkamam asmeniui. 
Kreipkitės pas Anna Benikaitis, 
2133 So. Haisted St.

REIKALINGAS kriaučius. Geisti
na, kad butų patyręs dėl .prosini- 
mo ir taisymo. Nuolatinis darbas.
4554 So. Paulina St.

REIKALINGAS darbininkas pa
gelbėti prie pentavirno, kad ir ne
patyręs. 4449 S. Fairfield. Tel. Vir- 
ginia 0030.

REIKALINGAS pirmarankis ar 
antrarankis kepėjas. 1721 S. Union 
Avė.

SUSIRINKIMAI
Žemaičių Kulturos Kliubo mėne

sinis susirinkimas įvyks trečiadie
nį, geg. 21 dieną, 8 vai. vakare, Hol- 
lywood Inn svetainėje, 2417 W. 43rd 
St. Julia Peiraitienė, rašt.

DLK Vytauto Draugija. laikys 
mėnesinį susirinkimą , antradienį, 
gegužio 20 dieną, 7:30 vai. vak. 
Chicagos Lietuvių Auditorijos sve
tainėje, 3133 So. Haisted St. Susi
rinkimas bus svarbus, todėl kiek
vienas draugas privalo būtinai at
silankyti. Turime svarbių klausi
mų svarstyti. Taipjau, kurie drau
gai esate pasilikę su mokestim, bū
tinai pasirūpinkite apsimokėti,

.. .P. K., sekr.

z— ——   ... ■

Diena Iš Dienos
i • ■■■■i ■ r „■> i • , \

Išsiėriiė Leidinius 
Vedybottis

(CHICAGOJE)
Charles Bedrick, 22, sii Mild- 

red Ziniiiią, 23
Albert DKoggGe, 30, su Bc- 

len Levan, 26
Edwdrd Bicon, 31, sii Joan 

Pocius, 21
Alexarider F. Olek Jr., 23, šii 

Aniceta Tstlnibril, 22
Vyto Mittskuš, 20, sii Olyrii- 

pia Kačžiharek, 19
John Siriiley, Jr., 27, su Ča- 

rrie Grlggš, Ž4
Reikdlauja
Perskirti

Beari Galelio niio Frahlt GH- 
lelo

EvelyH Peck iiUo Paul R. 
Peck.

Mažieji Ahtiėta 
Naujokų

Nuo balandžio 1-mos, iki geg. 
15, armija dėl sveikatos atme
tė vidutiniai apie 12 naujbkų 
iš kas šimto haįjortilbjančių.

Prieš tai athtetkmų buvo po 
16 iš kas šimto.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDUOJASI ŠVIESUS kamba
rys. Adresas 3242 So. Union Avė. 
2 lubos iš priekio.

FOR RENT—IN GENfefeAL 
Renddai—Bendrai .

RĘNDON STORAS, su tavemo 
fiksčeriais — 4 kambariai užpaka
ly ir svetainė. Savininkas ant 2-rų 
lubų. 3259 So. Union Avc. Antros 
lubos.

BUSINESS CHANCES
 ■ Biznio Progos

PARDAVIMUI . GASOLINO 
STOTIES BIZNIS

Pardavimui ,arba rendai, arba 
mainams—daranti biznį per 12 me
tų Gąsdino Stotis geroj apylinkėj. 
Kreipkitės adresu: 10524 S. Went- 
vvorth Avė.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemž Pardavimui

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

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

NAMŲ BARGENAI
Turime 97 namus visokio didumo 

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

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

ŠIOS DIENOS BARGENAI
2 aukštų muro namas, storas ir 

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

Taipgi turime pardavimui viso
kios rųšies namų.

NARTEN RE ALT Y CO.
Klauskite Mickeviče,

, 6829 So. Haisted St.,
ABErdeen 2231.

4 FLATŲ, po 4 kambarius, na
mas. Puikiam stovy. % bloko nuo 
Hūmboldf Park. $8,500. Nebus ko
miso. 3218 Crystal.

$11,500, kampinis keturflatis, 5 ir 
5 kambariai beismente, mūras, šty- 
mo šiluma, geram stovy, lotas 57x 
125, clear.

92 ir Langley, aukštos klasės du- 
flatis, 7 ir 8 kambariai, štymo sto- 
keris, tailų maudinė, lotas 37 %x 
125, 2 karam muro garažas, 14 me
tų senumo, lengva padaryti 4 fla- 
tus, kaštavo $22,000 pastatyti. Kai
na $9,500.

MR. MEDORA
8354 So. Ashland Avė.

Beverley 6155

WEST SIDE
Dviejų flatų po 4 kambarius na

mas. Užpakaly 8 kambarių kate- 
džius. 2 karam garažas. Lotas 50x 
125, Parsiduoda dėl svarbios prie
žasties. 2216-14 S. Lęavitt St. Pros
pect 1057.

FARMS FOR SALE

40 AKRŲ — ARČIAU NEI 2 
mylios iki Hart; 8 akrai sėjami; 2 
akrai vaisių, vyšnių ir obuolių; 
upelis; 8 kambarių namas, beis- 
mentas; šulinys; barnė; vištininkas 
20x30. Geriausias galimas pirkinys 
—$2650.00. , ,

HANSON-0SBORN, 
Hart, Miehigan.

40 AKERIŲ ŽEMĖS su mišku, 
prie Cape Henry Ežero, Wisconsi- 
ne. Mainais už gerą automobilį. 
Brun§wick 9131.

SOIL--FOR SALE 
_____Juodžemis—Pardavimui 
JUODŽEMIS .MAIŠYTAS SU HU- 
MUŠ ir Peat Moss, įtręštas, pardun
damas bušeliais ir vežimais. 5 bu
šeliai už $1.00, 10 bušelių už $1.50.

Pristatom visur, 
CHARLES ŲAVCUS, > 

South West Hlghway and 
Harlem Avė., Worth, 111. 
Tel. WENTWORTH 7942 

arba WORTH 193.

JUODŽEMIS MAIŠYTAS Stl 
BUMUS—1 bušelis ___________2$c
5 bušeliai už _____________ $1.00
10 bušelių už_________   įl^O
Perkraustymas pigiai—Anglis tie
siai iš mainų. x . . .

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

TeL OAfc Lawn 19M-1
Alį t 

feM katine 1 ir {taisai Pnrda virti iii

MOKĖDAMAS CASH— 
už rakandus, sutaupysi niib 40 
iki 60%. Męs pristatome . bilę kur, 
Pašaukite ar rašykite dėl datiglati 
informacijų. Vįen tik nacįonaliai 
žihomi daiktai randasi pas mus.

ALIŠAUSKAS. SŪNŪS.
6343 So. VTestern Ąve^ „ M 

Chicago, Ht TMi REPubhe 60&1
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Antradien., gegužės 20,1041

ŠVEISK IM, D AILINKIM SAVO 
AUTOMOBILIUS!

Pavasarinis “Naujienų” Piknikas Netoli
Įvyksta ateinantį sekmadienį, gegužės 25, Liberty darže

Pulk. Grinius “N-nų” Piknike
Jr., buvusio
Griniaus sir

Piknike, ;

Pulkininkas Kazys Grinius
* • , . »

Lietuvos Prezidento Dr. Kazio 
nūs, dalyvaus “Naujienų” Piknike, kuris 
įvyksta šį sekmadienį, Liberty Grove Darže.

Jisai pasakys kalbą, kurią bus svarbu iš
girsti kiekvienam lietuviui, kuris trokšta Lie
tuvai laisvės ir nepriklausomybės.

NAUJIENOS, Chlcago, III;

MINIOS PATRIOTINIAM SUSIRINKIME NEW YORKE Daug Išvažiuoja, 
Bet Daug 
Nebesugrįžta

Tie gražus sekmadieniai
Kai tik pasitaiko gražus sek

madienis, tai šimtai tūkstančių 
chicagiečių sėda į automobilius 
ir traukia į laukus. Bet dauge
lis jų negrįžta namo.

Nes kuo gražesnė diena, tuo 
daugiau automobilių ir tuo 
daugiau užmuštų žmonių.

Užmuštieji

VAKAR CHICAGOJE
• Du banditai apipiešė gaeo- 

Hno stotį ad. 3938 South Cice
ro avenue. Nuo tarnautojo 
James Coffman atėmė $38 ir 
pMošt^>čekių.

• Iš Ocvelando ir Omahos 
praneša, kad ten buvo suimti 
trys chicagiečiai banditai, ku
rie specializavosi auksinių 
daiktų krautuvių apiplėšime: 
James F. *Williams, 62 W. On- 
lario st., Herman Banning, ir 
Hoyard J. Graves, adresai ne
žinomi.

(Žiūrėk pirmą puslapį.)

NAUJtENŲ-ACME Telcphoto
Pirmu kartu visoj New Yorko istorijoj, tokia didele minia susirinko vienon 

vieton, kada sekmadienį suvirs 750,000 newyorkiečių suplaukė. į garsųjį Central Par
ką išgirsti Col. W. J. Donavan (prie rostrumo) ir Harold Ickes, kalbančius “I Am 
An American” celebracijoj. Tai publikai tvarkos prižiūrėjimui reikėjo 2,000 poli- 
cijantų. ' ? ‘ ■ 1

Gražūs pavasario oras kiekvienų viliote vilioja į Liukus, o i -1- Alinei
Šveičia ir dailina kiekvienas kas turi savo automobilius ir šven« 1 d,Kvlv 
tadieniais traukia vieškeliais į parkus, į miškus gaivintis Pa“ 1PįTA Aioma 
vasariška gamta, grožėtis žaliuojančiais ir žydinčiais medžiais, v J""vldlllb
gėrėtis skambiomis paukščių dainomis. ' Ciiiirniii

Artinasi ir tas nepaprastas sekmadienis, t. y. gegužės 25 kJ***’^J*f • 
d., kur iš anksto ryto, nusišveitę savo “ratus” trauksime iš —------ — x
miesto įvairiais keliais. Lenktyniuos lietuvių automobil ai su Gaus 10-13% Daugiau

Amalgamated Clothing Work. 
ers unija praneša, kad vakar, 
gegužės 19 d., pradėjo veikti 
nauja sutartis, kurią unija su 

. | darė su siuvyklų savininkų są
junga, Clothing Manufacturers 
of America.

Einant sutartim, algos vi
siems siuvėjams pakeliamos 
nuo 10 iki 13%, kas visiems 
metams sudaro apie $18,060,000.

Žemiausiai apmokami siuvę 
jai, kurie gaudavo po 77c., da
bar gaus po 85c., valandai. 
Aukščiausiai' apmokami siuvė
jai dabar gaus $60 vietoj $55. 
Kitų algos pakeliamos propor- 
cionaliai.

....... -.■■..L; . f,. .T: 

j e kompanija taipgi parūpins 
berniukams uniformas, kurios 
bus geriau pastudintps ir ge
riau atrodys, taipgi jie nebus 
šaukiami telegramas išnešioti 
pietų metu, tokių būdu galės 
ramiai pavalgytį.;;

į tų gražųjį lietuvių piknikų daržų —- Liberty Grove, kur bus 
“NAUJIENŲ” Pavasarinis Piknikas.

Lietus? Ne šįmet!
Praeityj pasitaikydavo “Naujienų” pavasariniam piknikui | Į 

labai lietingi orai, žmonės jausdavosi labai suvilti, kad nega
lėdavę tinkamai tos dienos paminėti, joje smagiai pasilinksmin
ti. šiemet labai gražus gegužės menesis ir, be abejo, toks jis 
bus ir ateinantį sekmadienį. O Liberty Grove daržas labai gra
žiai atrodo pasipuošęs žaliu pavasario rubu.

Pamatysit tų Packardų!
Ten kiekvienas turėsime progos pamatyti ir tų puikųjį 

Packard automobilį, kurį laimingasis žmogus gaus sekančiam 
“Naujienų” piknike.

Steponavičiaus orkestras
Bus puiki Ch. Sleponąvičiaus orkestrą, kuri visus links

mins savo žavinčia šokių muzika.
Bus visokių kitokių prašmatnybių, kurias čia v’sas neiš- 

vardinsįm. Tik atsilankius į piknikų bus galima tas viskas pa
matyti.

Suvažiuos lietuviai kaip paprastai iš aplinkinių kolonijų 
ir visi su savo pažįstamais ir draugais galėsime vaišintis, l’nks- 
mintjs.

Naujas Pluoštas 
Karo Kontraktų 
Chicagai

Bri

* ; • • Tik penkios dienos!
Tik penkios dienos jau šioj savaitėj liko iki sekmadienio. 

Tik penkios greit prabėgančios dienos iki “Naujienų?* Pavasa- 
ripio Pikniko. Vadinasi, jau tik po penkių dienų pasimatysime 
visi Liberty Grove.

. Naciai Sugriovė Westminster Abbey

Gelžkeliečiai 
Reikalaus Pakelti 
Algas 30%

■' •_ . . • • . / • ;.

Nori gauti apie $1.80 daugiau 
į dienų ? i' 'F

Penkių didžiųjų gelžkeliečių 
brolijų konferencija Ch’cagoje 
nutarė reikalauti gelžkelių pa-, 
kelti algas Višięms darbinin
kams 30%, kas vidutiniai su-’ 
daro apie $1.80.

Gelžkeliečiai pradės derybas 
su gelžkelių atstovais birželio 
10 d.

Padalino Kelis šiiųtUą Tųkstan-
V- čių Dolerių

Karo ir laivyno departamen
tai vakar Chicagos dirbtuvėms 
išdavė sekamus užsakymus:
.J. P. Phillips/Odmpany, Ine., 

$29,850. -.u-erjiGu
Illinois Tool Works, $1,807.
Bradner SmitK & Co., $3,- 

983.
Magnaflux CMboration, $2,- 

648 ir $2,281.
Onsrud Machiilb Works, Ine., 

$2’,884. ■
Eckerling Brothers, $45,635.
Federab Tobl Corporation, $6,-

■ G. . S, Blakeslėe į& Co., .$3,810,
7 Ą, Finkl & Sons Compąny, 
$1,749%

General Electric X-Ray Cor
poration, $12,600.-

Aircraft and Diesel Ėąuip- 
ment Corporation, $66,048.

Grėat Northern Cl\ąir Com-l 
pany, $21,568. • •; '

Jaques Manufącthrįng Com- 
pany, $6,115. . %

; . .

Kaltina Devynis 
Brightonparkiečius 
Automobilių Vogimu

Suėmė Kelis Berniukus 
ir 47 m. Vyrų

BltlGIITON PARK. •
ghton Parko policijos nuovada 
suėmė devynis vietos berniukus, 
ir vieną 47-ių< metų vyrą, už 
tariamą automobilių ir jų da
lių Vogimą. .. ?

Du-suimtųjų, sako Įeit. Wil- 
liam Smith, prisipažino, kad jie 
vogė mašinas “raidams”, Pasi
važinėję, jie palikdavo mašinas 
gatvėse, išplėšę iš jų dalis, ku
rias galima parduoti.

Jie du yra, Edward Kois, 16, 
nuo 4010 S. Albany avenue, ir 
16 m. Thomas Karpius, 2724 
W. 38th 4ręet;;"-

Suimtojo Vyro kambariuose 
detektyvai atrado po kelis au
tomobilių šildytuvus, radio 
ratus, ir kitas dalis.

apa-

Dar Keli “I Am

Dienės Minėjimai
* '/■ f v"; •
.-.-i : <>:- ... .................

Marąuętte Parke, Gage Parke,
' . Hull Hduse ,
Patriotiškos “I Ąni an Ame

rican” Day minėjimai nepasi
baigė Ciiicagoj su sekmadienio 
masinėmis iškilmęmis .poldier 
Field lauke.

Štai sekmadienio ir vakar ry
to aukų skaičius:

41 m. Howard Weisflog, ir 
William Timni, abu nuo 1115 
Spring st., Michigan City, žuvo 
prie Route 54 ir 107th street;

16 m. Alice Schoefeld, iš 
Chicago Heights, III., prie Fo- 
rest ir First galvių, Riverside;

18 m. jRohert Eugene Nelson, 
1527 Orchard avenue, prie vieš
kelio 71, netoli Ottawa, III.;

41 m. Frank Ross, 2654 So. 
Kildare avenue, prie 3824 Ar
cher avenue;

55 m. Katherine Nolan, 4410 
W. Adams strečt.

Nepaprastas supuolimas
Policistas Frank A. Hefelc 

Jr., Riverside, III., nuovadoj, 
gavo pranešimų, kad ties 3600 
S. Harlem įvyko automobilio 
nelaimė. Ten nuskubėjo ir prie 
kelio rado gulintį, veidu že
myn, senų vyrų. Automobilis, 
kuris jį užmušė, pabėgo.

Policistas Hefele atsuko kū
nų veidu viršun ir jį pamatęs 
graudžiai pravirko.

Užmuštasis buvo jo tėvas, 75 
metų Frank Hefele Sr., nuo 
369 Olmstead Road, Riverside.

Užareštavo Capone 
Sėbro Turtą

Federale . valdžia šeštadienį 
užareštavo visų turtų, priklau
santį buvusiam Capone sėbrui, 
Murray Humphreys, už taria
mų nesumokėjimų $72.481 in- 
come taksais už 1930-1933 me
tus.

• 45 metų chicagietį Samuel 
Golden, 3115 W. Madison, ilgą 
laiką kamavo baimė, kad jisai 
apaks. Vakar jisai iššoko per 
savo trečio aukšto buto langų 
ir užsimuša.

• Pieninės ir išvežiotųjų uni
ja vakar pasirašė naują kon
traktą. Savaitinė alga bus $48 
vietoj $43.74, bet komisai bus 
mažesni.

• Policija ieško 19 metų ber
niuko, kuris užpuolė 15 metų 
mergaitę prie Campbell ir Mon- 
roe gatvių. Jo vanįąs cssą Phi
lip O’Brien.

• Drafto administracija iš
leido perspėjimą drafto tary
boms, kuriame ragina būtinai 
paliuosuoti nuo karo tarnybos 
vyrus, kurių profesijos ar ama
tai gali būti svarbus šalies gin
klavimui. Drafto taryboms nu
rodo, kad pramonei ir kai ku-* 
rioms profesijoms, ypač medi
cinos profesijai, pradeda truk
ti patyrusių žmonių.

q Alinėje ties 752 W. North 
avenue apalpo ir ant grindų su
krito nežinoma, graži merg’na. 
Ją paguldė apskrič o ligoninė
je. Policija spėja, kad ji yra 
Betty Lou Austin iš Dės Plai- 
nes, 111.

O Automobilyje ties 7754 S. 
Union avenue, buvo atrastas 
negyvas James L. McCarthy, 
sargas iš kariuomenės sandėlių, 
prie 1819 Pcrshing Road. Mc
Carthy gyveno ad. 7833 Eme- 
rald aveųųę.

O Harry Taylor, sanitario 
distrikto darbln'nkas, 7835 
Ridgeland, pastate savo auto
mobilį prie 38-tos ir Ručine. 
Kai sugrįžo — automobilio ne
berado. Jis buvo kanale... Tay
lor užmiršo stabdį uždėti.

0 Bešokdamas šokių vaka- 
rėlyj, ties 3859 N. Ashland, šir
dies ataką gavo ir mirė 54 m. 
Bernard VVaschitz, 1830 Howe 
street.

KADA JIS BUVO MAŽAS

47;
f " !
■> -j
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(ACME-NAUJIENŲ Photo]

Per šimtmečių eilę senoji Westminster Abbey buvo 
scena daugybės istorinių momentų, bet šiandien ji yra 
tik kitu Londono laužu, po to kai nacių bombos ant jos 
nukrito gegužės 10 d. čia įvyko dabartinio karaliaus, 
Jurgio VI karūnacija.

Nash Gamins
Dalis Lėktuvams

Pullman Raportuoja 
Savo Darbininkams

DETROIT, Mich. — Nash- 
Kelvinator korporacija paskel
bė, kad tuojau pradės gaminti 
propelerius ir kitas dalis lėktu
vams. Tam tikslui ji naudos 
buvusių Reo Motors dirbtuvę 
Lansing, Michigane. Dirbs tarp 
2,000 ir 3,000 darbininkų.

Telegramų Išnešiu 
tojai Užbaigė 
Streiką
Laimėjo Kovą Su “Sijonais”
Western Union telegramų

. S' {. ' ■'

agentūros pasiuntiniai laimėjo 
trijų dienų streiką. Vakar jie 
jau buvo grįžę dirbti.

Algų reikalą pasiuntiniai pa
liko tolimesnėms deryboms su 
kompanijos viršininkais.

Mergaičių Nebesamdys
Svarbiausia streiko priežastis 

buvo kompanijos nusistatymas 
samdytu meragites pasiuntinių 
darbams. Sustreikavusiems ber
niukams ji prižade j o daugiau 

' mergaičių nebesamdyti. Ateity-

Padarė $7,484,000 gryno pelno
ROSELAND. — ĮPul man’o 

bendrovė išsiuntinėjo savo dar
bininkams pereitų metų biznio 
raportus, kuriuose praneša, 
kad visi bendroves skyriai gry
no peilio padarė $7,484,000. .

Apyvartos b-yę j'turėjo $123- 
955 000, o algomis išmokėjo 
$42,212,000. * ‘ f

Dvigubai daug ąų pelno
Raportas. ’ nurodo., kad per 

na i kompanija pąda^ę daugiau 
‘ negu dvigubai. -įjiėU pelno, kįek 
padarė 1939 metais. Tada įp
laukų turėjo $3,475,000.

Po Pulhnano |)ę.ųdrQVės kon
trole yra iPullmah. miegamų va
gonų firma, vagonu ir kitos 
dirbtuves, taipgi didėlis invest- 
inentų skyrius/

minėjimų sekmadienį, gegužės.
25 d., Manųuette Parke rengia 
P. Šalt miero radio valanda.

Šiandien minėjimas įvyks se
kamose vietose:

. Jewišh peopleš Institutu 
3500 Douglas Boulevard;

Erįe Chapel, 1347 Wešt Erie 
street, ir

Douglas Library, 1301 South 
H omą n avenue.

Rytoj įvyksta:
liuli House, 800 Sq. Halsled 

strėet.
Ketvirtadienį,
Gage Parke, 55th ir Westein

Gaisrai
■ ----------------------------------

Nuo cigaretft ’buvb užsidegęs 
garažas adresų 25Q1 ^ęst 46,th 
str^et. . ■. C"

šeštadienį degė namas, ties laiko.
3311 South Halsteį street, ku
riame gyvena Ą. Kroguski. Per
virę katilas deguto.

Chicagietė Pagimdė 
Ketvirtinukus

Visi mirė
Naktį iš penktad enio į šešta

dienį 20 metų chieagifetė Mis 
Fraricės Adams pagimdė ketu
ris kūdikius, bet visi tuojau 
pasimirė. Jie svėre apie 1 pvą- 
mergąitė, sverianti apie 1 sva
rų ir penkias uncijas kiekvie
nas. ' ;

Motiila gulį Mercy ligoninėje. 
Daktarai sako, kad jaučiasi ge
rai, ir greitai atsigriebs. Kūdi
kiui gimė apie 2 mėnesiu pirm 

' i 3 .
Mrs. Adams yra žmona 22 

metų virėjo Edward H. Adams, 
ir gyvena adr. 221 Eūgenie s t.

Giminės gyveną Bristol, Va., atrado Šią seną foto
grafiją parodančią Rudolf Hessą, Nr. 3 nacį, kuris da
bar yra anglų rankose, kada jis buvo dar vaikas. Su 
juo matoma sesuo, Mina.




