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VOKIEČIAI ATLĖKĖ SKLANDYTUVAIS* ,

Saloje vyksta smarkios kovos, bet britai 
viršyja

Naciai Paskandino ^Egiptiečių Laivą SOVIETAI REMIA LIETUVOS RUSUS

LONDONAS, Anglija, geg. 
20 d. — 1,500 gerai ginkluotų 
vokiečių kareivių šiandien nu
sileido Kretos saloje ir stengia
si paimti Malemi aerodromą, 
paskelbė premjeras Churchill 
susirinkusiam britų parlamen
tui.

Šiandien rytą vokiečiai buvo 
atnešti Kretos salon, Kanea apy- 
linkėsna, didele orlaivių ir sklan
dytuvų eskadra. Šio karo metu 
pirmą kartą sklandytuvai bu
vo vartojami tokiais dideliais 
kiekiais.

Britų aviacija paskutinėm 
dienom buvo pastebėjusi nepa
prastai dideles vokiečių aviaci 
jos koncentracijas pietų Grai
kijos aerodromuose. Britai ži
nojo, kad vokiečiai rengiasi di
desniam puolimui rytuose, bet 
nemanė, kad bus puolama Kre
tos sala. Britų bombanešiai 
kiekvieną naktj bombardavo 
vokiečių aviacijos koncentraci
jas ir vietoje sunaikino gana 
daug lėktuvų bei sklandytuvų.

Kretos salon vokiečių iŠfnes- 
tį parašiutistai vartojo zelapdie- 
Čių uniformą, kas prieštarauja 
pagrindinėm karo vedimo tai
syklėm.

Pavakare Churchill gavo nau
ją pranešimą iš Kretos, kuria
me tvirtinama, jog vokiečių už
imti plotai yra britų dominuo
jami ir netrukus tikimasi visiš
kai nacius likviduoti. Vokiečiai

AMERIKA SIUNČIA MAISTA AIRIAMS
Kr

Prezidentas žada 
remti airius

WASHINGTON, D. C., geg? 
20 d. — Amerikos valdžia pa
siūlė nusamdyti du laivus ir 
pristatyti airiams maisto už 
pusę milijono dolerių, šiandien 
paskelbė Rooseveltas.

Minėti laivai plauks su Ai
rijos vėliava ir veš žymiai di
desni maisto kiekį, nes ir pa
tys airiai žada pirkti.

Airiai prašė ginklų, bet val
džia šiuo reikalu nepadarė jo
kio nutarimo. Airiai senai sten
gėsi įgyti maisto Amerikoje.

Airijoj jaučiamas 
badas

VVASHINGTON, D. C., geg. 
20 d. — Pablogėjus sąlygoms 
Anglijoj, daugelis britų mote
rų ir vaikų atvyko Airijon.

Britų moterys nori išvengti 
bombardavimo pavojaus. Airiją 
atsidūrė labai sunkioje ekono
minėje padėtyje, sako airių at
stovai, nes sustojo visa preky
ba su užsieniais.

Britai atsisakė airiams vežti 
užsienio produktus, nes laivai 
jiems reikalingi karo tikslams. 
Amerikos parama yra labai pa
geidautina.

Amerikos laivai ne
lydės kanvojų

WASHINGTON, D. C., geg. 
2’0 d. — Rooseveltas pareiškė 
laikraštininkams, kad Jungtinių

pajėgė pagrobti vieną ligoninę 
.kuri randasi netoli Kanea, be' 
vėliau britų kareiviai juos iš 
ten išvijo.

Sklandytuvams nusileisti vo
kiečiai vartojo Kretos kalnų pa
šlaites. Vokiečiai norėjo įsistip 
rinti bent viename Kretos aero
drome, kad galėtų atsiųsti* di
desnes karo jėgas, bet jįems 
nepavyko paimti nė vieno aero
dromo, Vokiečių aviacija sten
giasi bombarduoti kitus salos 
aerodromus. Bombanešiai nusi
leidžia žemyn ir kulkosvaidžiais 
padeda parašiutininkams užlai
kyti pagrobtas pozicijas.

Anglų vyriausybė pasitiki Ze
landijos generolu Freygurg, ku
ris vadovauja Kretos apsaugai. 
Salą gina zelandiečiai, britai ir 
graikai.

KAIRAS, Egyptas, geg. 20 d. 
— Paskutinėm dienom vokie 
čiai labai smarkiai bombardavo 
visus strateginius Kretos punk
tus, o šiandien išmetė daugy
bę parašiutininkų. Vokiečiai de
da pastangas pagrobti Kretos 
salą, nes ji trukdo* vokiečių ka
ro jėgom veržtis Syrijon ir ry- 
tuosna.

Kretos saloje vyksta smar
kios kovos su nusileidusioms 
nacių dalims, bet'britų karo jė
gos dominuoja padėtį ir naiki
na sklandytuvais atneštus ką 

’reivius.

Valstybių karo laivai tuo tar
pu nelydes kanvojų, kurie veža 
karo medžiagą britams.

Vyriausybė šiuo reikalu ne
turi nieko paruošusi kongre
sui.

Senatorius Barkley tvirtina, 
kad paskutiniu metu Amerikoj 
gaminti ginklai gerai -pasiekia 
Angliją. Vokiečiai pajėgia pa
skandinti tiktai 4% Amerikoj 
gamintų ginklų. V

Valdžia rūpinasi gy
ventojų apsauga

VVASHINGTON, D. C., geg. 
20 d. — Prezidentas Roosevel
tas šiandien pasirašė parėdy
mą, kuriuo Fiorello LaGuardia 
skiriamas civilinių gyventojų 
apsaugos komisijos pirminin
ku.

Jis privalės paruošti visą 
krašto gyventojų saugumą ir iš
vengti pavojų karo metu.

LaGuardia iš valdžios negaus 
jokio atlyginimo, bet turės tei
sės eiti New Yorko mero parei
gas. Bus sudarytas antras ko
mitetas, kuris rūpinsis savano
rių darbininkų organizavimu.

... .......... 1 11 1 -

Šalina naciams išti
kimus pirklius

NEW, YORK, N. Y., geg. 20 
d. — Nelson Rockefeller, pre
kybinių santykių tvarkytojas, 
sako, kad Amerikos pirkliai ir 
prekybos bendrovės atstatinėja 
visus tuos tarnautojus, kurie 
dirbo “ašies” valstybėms.

Amerikos prekybos bendro-

1 . NAUJIE^Ų-ACME Telephou
Naciai prisipažino paskandinę egiptiečių laivą, Zamzam, Pietiniam Atlante. Vo
kiečiai sako, kad visa įgula ir keleiviai, jų tarpe 128 amerikiečiai, tapo išgelbėti 
ir “randasi saugomoje”. Paveikslas pdrodo laivą (kairėj) ir jo kapitoną, William 
Gray Smith (dešinėj). y

vės davė sąyd , , atsto^ybęs. 
“ašies’* dalininkams,1 kurie stein*' 
gėsi palaužti pasitikėjimą Jung
tinėms valstybėms. į

Amerikos pirkliai daugiau 
nerems “ašies” agentų ir ne
duos jiems ekonomines para
mos. z

Paleista princese , 
Hohenlohe

SAN FRANCISGO, Cal., geg. 
20 d. — Imigracijos viršinin
kas šiandien pareiškė, kad ta
po nuimtas areštas nuo ven
grų princesės Stefanijos Hohen
lohe.

Prieš keletą menesių valdžia 
jai liepė išvažiuoti iš Ameri
kos, nes gavo žinių, jog ji šni
pinėja naciams.

Dėtos pastangos gauti jai už
sienio vizą, bet nei viena val
stybė nenorėjo jos įsileisti. 
Princesė suteikė Amerikos val
džiai įdomios inforįiacinės me
džiagos, todėl ir palikta.

Icelandas atsisako 
nuo Danijos

STOCKHOLMAS, Švedija, ge- 
gūžes 20 d. — Icelando minis- 
teris Frusen pareiškė, jog Ice- 
lando parlamentas nutarė nu
traukti visus ryšius su Dani
ja.

Nuo 1918 metų Icelandas pri
klausė prie Danijos, bet kai na
ciai okupavo šį kraštą, nutru
ko visi ryšiai.

Icelando parlamentas įgalio
jo vyriausybę daryti sprendi
mus.

Dabar Icelandą okupavo bri
tai, bet jie pasižada apleisti sa
lą, kai baigsis karas.

— Britai skelbia, kad nacis 
Hess išdavinėja visas paslaptis 
ir elgiasi, kaip paprastas išda
vikas. Jis bus laikomas kalė
jime.

O R A S
Debesuotas ir vėsesnis.
Saulė teka — 5:25; leidžiasi 

— 8:08.

ZAMZAJJ KELEIVIAI NACIU NELAISVĖJ 
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Visi randasi nacių Petaino ministeris 
okupuotam krašte Syrijoj
BERLYNAS, Vokietija, geg. 

20 d.1'—i Garlaivis Zamzam bu
vo paskandintas, bet visi jame 
plaukusieji keleiviai ir -•..laivo 
įgula yra vokiečių okupuotame 
krašte, paskelbė vokiečiai.

138 Amerikos piliečiai, ku
rie plaukė minėtu laivu yra svei 
ki ir randasi vokiečių valdžios 
žinioje.

Britų paskelbtos žinios apie 
vokiečių žiaurų elgesį juroje ne- 
atatinka tikrenybę, nes nepra
rasta nei viena gyvybė.

Laivas vežė kontra
bandą

BERLYNAS?-Vokietija, geg. 
20 d. — Zamzam vežė kontra
bandą, kuri buvo skirta prie
šui, todėl jis ir paskandintas.

Jame rasta britams ir lais
viems prancūzams skiriamų ka 
riškų ambulancijų, kurios buvo, 
paskandintos kartu su pačiu 
laivu. Vokiečiai neskelbia kurio
je vietoje buvo paskandintas 
Zamzam, bet tai turėjo įvykti 
pietų Atlantikę.

Zamzam sulaikė vokiečių ka
ro laivas, kuris visus keleivius 
atvežė į okupuotą zoną.

Hull prašo infor
macijų

WASHINGTON, D. C., geg. 
20 d. — Užsienio departamen
to sekretorius šiandien įsake 
Berlyno ambasadai tuojau kreip
tis į vokiečių valdžią ir gauti 
smulkesnių informacijų apie 
amerikiečių likimą.

Departamentas dabar turės 
dėti pastangas sugrąžinti sulai
kytus Amerikos piliečius. ’ ’į

Iš Egypto gauta žinių, kad 
ir pats laivas Zamzam gali bū
ti nepaskandintas. Manoma, kad 
vokiečiai jį -atvilko saugian uo
stam

VICHY, Prancūzija, geg. 20 
d. — Petaino aviacijos ministe
ris šiandien atskrido Syrijon 
kur jis rengiasi apžiūrėti visus 
aerodromus.

Gcn. Bergeret šiomis dieno 
mis lankėsi Dakare ir kitose 
prancūzų kolonijose. Syrijon ji: 
atskrido tiesiai iš šiaurės Af
rikos.

Šią kelionę aviacijos ministe
ris padare, kai Darlano valdžia 
nutarė glaudžiau bendradarbiau
ti su Hitleriu ir atgauti laisvu 
prancūzų laikomas kolonijas.

Naciai turkams 
siūlė Syriją

STAMBULAS, Turkija, geg 
20 d. — Turkų laikraščiai skel 
bia, 'kad praeitais metais vo
kiečiai ir italai siūlė turkams, 
užimti Syriją.

Tokį pasiūlymą naciai padarė 
kai Prancūzijos valdžią paėmė 
Petainas ir prancūzai paprašė 
paliaubų. Turkai tada atmeti 
šį pasiūlymą, nes jie yra im 
perialjznio priešai ir nenori 
grobti svetimų kraštų.

. Turkai mano, kad patys Sy- 
rijos gyventojai geriausiai gal 
tvarkyti savo reikalus.

Darlanas pagrobė 
lenkų auksą

LONDONAS, Anglija, geg 
20 d. — Lenkų premjeras Si
korski pareiškė, kad Dariam 
valdžia pagrobė lenkų auksą 20C 
milijonų dolerių sumai.

Lenkų auksas buvo atvežtas 
Prancuzijon ir išvežtas į Da
karą. Prancūzai dabar naudo
jasi šiuo auksu ir negrąžina jo 
lęnjcams, nors ir žino, kad jis 
buvo atiduotas jiems saugoti.

Darlanas Belgijos auksą taip 
pat jau gabena Prancuzijon ir 
atiduoda vokiečiams.

Pavasario sėklą da
lina rusams

KAUNAS, Lietuva, geg. 20 
d. — Patirta, kad sovietų pa
skirti valdininkai Kėdainių ap- 
skr. pavasario sėklas atidavė 
senai ten gyvenusiems rusams, 
bet ne naujakuriams.

Ariogalos Valsčiaus ūkinin
kas Ivanovas, kuris turi 25 ha 
žemės, gavo sėklos; to paties 
valsčiaus ūkininkas S. Anisi- 
menko, kuris turi 11 ha, taip 
pat gavo. Tauragnų valsčiuje 
Michail Babachin, kuris turi 30 
ha irgi gavo iš okupantų sėk 
los,‘O naujakuriai liko te sėk
los.

Lietuvos naujakuriai 
nieko negavo

KAUNAS, Lietuva, geg. 20 
d. — Rusams sėkla buvo duo
dama ne tiktai Kėdainių ap
skrity j, bet ir kitose vietose. 
Utenos apskrities ūkininkas S 
Michailov, kuris turi 18 ha 
ir Fiodor Narozov, kuris turi 
17 ha, taip pat gavo sėklos.

žemes ūkio komisaras Sos

Pakaitos ispanų 
kabinete

MADRIDAS, Ispanija, geg 
20 d. — Generolas Franko pa 
darė pakaitas savo kabinete. Jis 
davė ministerių titulus fąlan- 
gistų organizacijos sekreto- 
liams.

žemės ūkio ministerių pasky
rė Primo de Ri’vera, užmušte 
falangos steigėjo brol;. Minis 
terio titulą gavo Jose de Arres. 
kuris yra falangos sekreto
rium.

Franko pašalino kelis falan- 
gistų generolus iš kariuomenės, 
bet suteikė ministerių titulus 
įgitatoriams.

— Prancūzai norėjo atnau
jinti Dakaro ir Brazilijos oro 
iniją, bet Brazilijos valdžia ne
sutiko. Brazilai mano, kad li
nija naudosis vokiečiai ekspan
sijos tikslams.

— Čilėje vietos fašistai, na
šių agentų remiami, norėjo pa
grobti valdžią į savo rankas. 
Policija laiku susekė nacių pla
nus- ir areštavo sukilimo pradi
ninkus.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Prancūzų gubernatorius įsakė uždaryti britų konsulatus 

Syrijoj. Tokį nutarimą padare todėl, kad britų aviacija bom
bardavo Syrijos aerodromus, kur buvo nacių lėktuvai.

— Kretoje visą dieną vyko kovos su nusileidusiais vokie
čių kareiviais. Angliją pasiekė žinios, jog nusileido 10,000 vo
kiečių. Britai nepajėgė likviduoti visų nusileidusių nacių.

— Britų karo vadovybe skelbia, Lad sušaudys kiekvieną 
nacių kareivį, kuris tyis pagautas su zelandiečių uniforma. Ka
ro taisyklės draudžia dėvėti svetimą uniformą. Kreton nusilei
dę naciai apvilkti zelandiečių uniforma.

— Prancūzų ambasadorius Haye vakar matėsi su Hull. 
Haye protestavo prieš sargybas prancūzų laivuose. Hull pasa
kė, kad santykiai nepagerės su Petaino Prancūzija, jeigu pran
cūzai neįrodys, jog jie nedirba sulig vokiečių įsakymais.

— Vokiečiai skelbia, kad' Zamzam keleiviai išlaipdinti oku- 
puotoj Prancūzijoj.

— Turkijoj turima žinių, jog irakiečiams padeda rusų ka
ro lakūnai. Dalis vokiečių kareivių Irakan vyksta per Rusiją. 
Naudoja sovietų geležinkelius ir aviaciją.

nov-Pušinis iškėlė aikštėn šiuos 
nenormalumus, nes gavo iš nau
jakurių labai daug protestų.

Spaudoj skelbiama, jog sėk
lą gauną naujakuriai, tuo tar
pu ji atiduodama senai Lietu
voje gyvenusiems rusams.

Šlioma apgautas, bet 
patenkintas

KAUNAS, Lietuva, geg. 20 
d. — Sovietų valdžiai ištikimi 
rašytojai buvo suvaryti pasi
klausyti naujų instrukcijų, ku
rias jiems perdavė iš Maskvos 
atsiųsti meno reikalų patarė
jai.

Kaibanov ir Kurasnov pasa
kojo koki literatūros veikalai 
yra antikomunistiniai.

Šiame susirinkime Sofija 
Čiurlionienė paskaitė savo vei
kalėlį, kurį pavadino “šlioma 
apgautas, bet patenkintas”. 
Spauda sako, kad jame buvo 
daug “naujos dvasios”.

Dirbtuvėse nėra 
pagerinimų 

'j

KAUNAS, Lietuva, geg. 20 
d. — Kauno darbininkai aiškiai 
mato, kad dirbtuvėse nevesta 
jokių pagerinimų nuo okupaci
jos dienų.

Dirbtuvėse nėra prausyklų, 
geriamojo vandens, išviečių, 
darbui specialių drabužių. Visa 
tai dingo, kai dirbtuves perėmė 
bolševiku skirti komitetai.V

Didžiausios reakcijos laikais 
Lietuvos darbininkai turėjo mi
nėtus patogumus. Dabar jiems 
įvestos darbo knygutės, kurios 
prirakina prie dirbtuvės.

Kirpyklos blogai 
aptarnautos

KAUNAS, Lietuva, geg. 20 
d. — M. Ramonienė skundžia
si dabartinėm Kauno kirpyk
lom. Bolševikų spaudoje ji ap
rašinėja kokia netvarka viešpa
tauja artelių aptarnautose kir
pyklose.

Lenino prospekto kirpykloj 
Nr. 14 Ramonienė norėjo su
šukuoti savo plaukus, bet visą 
pusdienį privalėjo laukti kir
pėjo.

Kirpykloje privalo būti 4 kir
pėjai, bet nebuvo nei vieno. Ne
švara didelė, grindys nešluoja
mos, įrankiai neplaunami ir 

It.t.



NAUJIENOS, Chicągo, III.
............................................... • i,•-V* ■_____

TreČiad, gegužes Žl, 1941

Šis puikiis i’atkafd dtitontbbiliuš bii& dbviitiOtjiš laiffiingarii dšfti&iiūi 
jieny” Hittefliftidffife ijiktiik& sėkWdi6Hk LiėbbMtiiy 27,- 1941, SiiRš^t Lemoto iii. 4 FAMAffiii’fi IK šiAMfe Pitaim Jb fra tiiriit; 
BalzeliRS Utotof šaiesb 8451 Afrfiėf

i “Nau- 
Siiiiset Darže, 

trb iiifUtas bas

dainų, šokių, pažinčių iškilmingas suvažiavimas...
■ ■■ ‘ ~V* ■ ■* rį , 1 • ■ . „__________ » . •>■ • L.*1’- S , ■■■' •». <M » Mk» •AmKJ* W . V' _«»T< »0.S- *4 r<~ v-» .. f______________ V »». 5^1* . i fc., t \ »•«..•» I ..-v .. V,,.

.. . --- ‘ . •- —
JUT

4 Iii ■ M vA A . ŠA I *»* ♦•Cf' 9* T r. f -»•»»« » f» • - • į. .
.................................■■.......i................. i»h i)n i, i i ,iįj u m i '<jui.i« ’į*T"' ‘." “."H 't1 11 '’Ų 
mMiiiiiEm7wwWiyMrw«mBRiiwrTrmvg^iiiwir'BiM»iRMiamMaB««3MMMB3Ma

1941 M.

BIRŽELIO

JAUNIMO
PIKNIKAS
SUNSET PARKE

. ■ h . ’’ ♦ .'• ‘ * i
▼ » t t - • a.< .*•»*>•. M.’ r» >**•/<%>✓ 4 i . r. i ,». . . | * • m %. ■ • A.

... « '"^vvrr—nrw-^ww*^r»T0»r?rvrwT*rT^T-w<Ttwrwwwwir^rF^rrT77r-rFw»JWCTiEWWwvrrmMrtpžwrR^«WM^

Geguzes-May 25 ±1941
• 1 • •’ i •. • ,. .

Ltai I U ■ L -..y ■aiF Cl ■ ™i >■? .
Willow Springs, Illinois

Naujienų 
NAMO FONDO 

PIKNIKAS

LIEPOS

šaunus orkestras grieš visą dieną j
. imijąiiėi

• ■ ■

■ ........r

įžanga nemokama

X * .

pAckardaš ėūs 
Dovanojas 
LAIMINGAM 

žMoGŪl

SUNSET GROVE 
DARŽE

: ■ t 
•5 / •, •

............. ............. >■



Treeiad., gegužės 21, 1941 NAUJIENOS, Chicago, III.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Išvažiavimas j Kanadą 
legalizavimui buvimo

KLAUSIMAS — Aš nelega
liai atvykau į šį kraštą. 1932 
m. apsivedžiau. Mano žmona 
ką tik išsiėmė “pirmas piliety
bės popieras”. Dabar turime 
du vaiku. Ar aš galiu vykti į 
Kanadą ir tonais prašyti vizos 
atvykti į Suv. Valstijas?

ATSAKYMAS—Ne. Kanadoj 
gali gauti nekvotinio stovio 
vizą tik Amerikos piliečių vy
rai ir moterys. Kadangi tams
tos žmona turi tik “pirmas po
pieras”, tamsta priklausai prie 
antros pirmenybės kvotos. Jei
gu turi užtektinai pinigų ir 
žinai jog tavo gimtinės šalies 
kvota neišsibaigusi, tai gali 
išvykti į Kubą ir tenais pra
šyti vizos. Tamstos žmona gali 
išpildyti Form 575, kuri daro- 
do, jog ji buvo legaliai įleista 
į Suv. Valstijas nuolatiniam 
apsigyvenimui. Rasite smulk
meniškų informacijų apie do
kumentus, kuriuos aplikantas 
privalo turėti išgavimui vizos 
į Suv. Valstijas, knygutėje 
“IIow To Rring Relatives and 
Friends to tlie U. S.“. Knygutę 
galima gauti už dešimtuką iš 
Common Council for Amer
ican Unity”, 222 Fourth Avė., 
New York City.

nim gali daryti ir ką aš turiu 
daryti? Aš jokiu budu neno
riu apleisti šitą šalį.

ATSAKYMAS— Tamsios at
sitikimas tik vėl parodo, kaip 
pavojinga ir kvaila yra duoti 
neteisingų informacijų po pri- 
sicga. Kadangi Tamsta priga- 
vingai gavai “antras popie- 
ras”, tai jas nuo tamstos gali 
atimti. Geriau tamstai prašyti 
sunaikinimą .savo certifikato 
ir tikėti, jog natūralizacijos 
autoritetai su tamsta elgsis 
žmoniškai ir nebandys nukai
tinti už kreivą prisiegą. Kas- 
link tavo žmogaus patartina 
jam kuogreičiausiai išvykti iš 
Suv. Valstijų į artimą šalį, jei
gu ne į Europą, kur jis gali 
prašyti regiiliaškos imigacijos 
vizos.

Zamzam Keleiviai

Rev. ir Mrs. Walter Ohman iš Wheaton, III., kurie nacių 
paskandintu laivu Zamzam vyko į Sudaną piisijonie- 
riauli. ’ . • •

i.

Le/ s call Old Bill-
...... .

jo vardas yra knygoje

7-ti Metai Skersai Vartų 
Nepamirškit Užeiti Pas: PETE YOUNG

Narys 271 Post ir Ch. Liet. Dr-jos 
Schlitz Alus ir Užkandžiai

'’J’AS pats dalykas tur būt pasitaikė jums kart kar- 
tėmis ... tas netikėtas pašaukimas iš seniai ne

girdėto draugo “tik pravažiuojančio miestą”, kurio 
betgi jus nenorėtumėt aplenkti ...

83 ir Kean AveM Willow Springs 
Priešais Tautiškų Kapinių Vartus.

PASKOLĄ ČIA GAUSI 
greit lengvais 
išmokėjimais 

nuo 5 Iki 20 metų.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
Mokame 314% Dividendų 

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

Tv«ss $1,000,000.00

Padavė neteisingas infor
macijas apie ženybinj stovį

KLAUSIMAS — Aš prašiau 
ir gavau “antras popieras” 
1935 m. Tuom laiku buvau iš
tekėjusi, bet mano vyras at
vyko į Suv. Valstijas nelega
liai. Bijodama, jog jeigu kas 
sužinotų apie tai, aš prašiau 
pilietybės popierių po tėvo 
vardu, slėpiau faktą, jog bu
vau ištekėjusi. Bet “mano ge
rieji draugai” tuoj pranešė 
teisybę natūralizacijos tarny-

—o— 
Ateiviai, kurie nelegaliai 

atvyko prieš birželio 
3 d. 1921 m.

KLAUSIMAS — Aš pradžio
je 1918 m. atvykau kaipo jū
reivis, ir per tris motus dir
bau prie laivų čia ir kurie 
plauke į West Indies. Nuo 
Velykų 1921 m., aš nuplatai 

,New Yorke gyvenu. Ar galiu mo leidimą 
tapti Amerikos piliečiu?

ATSAKYMAS — Taip, to 
pirmiaus turi legalizuoti savo. ? , , , , . . .. ,r. . . . . . . . (apie melus kuomet atvykai istovį. Visi ateiviai, kurių pas- J
kutinis nelegalis atvykimas į 
Suv. Valstijas įvyko prieš bir
želio 3 d., 1921 m. ir kurie ne
turi kriminališko 
kurie yra asmenys 
liško charakterio, 
žuoli ju buvimą 
užsiregistravimo 
Form 659 vartojamą tam lik- taip 
lui, 
ant

tik dabar reikia darodyti sa- 65 metų amžiaus, ir privalo 
vo metus, kaip tą galiu da- būti Suv. Valstijų piliečiu. Tū
ry ti? , ri gyventi New Yorko valstijoj

ATSAKYMAS — Melų daro- mažiausia penkis metus iš pa- 
dymui gali pristatyti senus skutimų devynių melų prieš 
apsaugos cerlifikatus, jie pa- prašymo padavimą. Jis priva- 
prastai neša apdrausto žino- lo būti asmuo, kuris sa”e ne
gaus metus, gimimo rekordą, gali užsilaikyti, ir be kitų įei- 
apsivedimo leidimą, arba ki- gų. Ir sveikata turį būti tokia, 
tus dokumentus kaip važiavi- jog jis nereikalauja patęstos 

kliniko rekordą ligonbulinės priežiūros.
Į ir pan. Jeigu tokių dokumentų —o—

b 'neturi tamstai pagelbės tam- Ateiviai atvykę prieš 1‘epos 
paduotos informacijos’ 1 <1. 1924 m.

KLAUSIMAS — Aš atvykau 
į Suv. Valstijas nelegaliai va
sario mėn., 1923 m. Ilgai aš

Valstijas.
—o—

Ar neištekėjus motina gali iair]<jau legalizuoti savo buvi-
rekordo ir 
gero mora-

reikahuti vaikui pagalbas? mą, kad tik galėčiau tapti A- 
KLAUSIMAS — Neištekėjus merikos piliečiu. Ar teisybė, 

motina New Yorke su trijų'jog dabar tokia proga paru- 
prašydami metų vaikučiu dabar reikalau-. pinta? 
certifikato.! ja pašalpos, ar ji gali prašyli 

vadinamos “motinos pen-
reik pasiųsti piniglaiškį 
$10, ir dvi fotografijas.

—o—
Parodymas ire'ų

KLAUSIMAS —Neturiu gi
rna-, mimo metrikų, -ir -ųpan kaip
-— - ---------------- . ■.

MASTO WIND0W SHADE CO.
S. .1. VondraU Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS .. MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

Turtas Virš$5,500,000.00
Apart Apsaugos, Turime O A r fi nnn n n 
ATSARGOS FONDĄ ViršOH-JUjUUU.UU

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų 
MOKAME DIVIDENDŲ 3F2%FEDEPALMVINGS

LOAN ASSOCIATIONoFCfucago 
JUSTIN MACKIEWICH, Pres. I 
4192 Archer Avenue 

VIRginia 11M

KO NORITE? AR NEAIŠKIA, MURZINA? 
AR SKAISČIĄ, RYŠKIĄ MALIAVĄ?

Žinoma, kad norite maliayos, kuri kuoskaisčiau- 
s;a ir gražiausia. Tokia maliava yra O’Brien 
“Keyed” (“suderinta”). Maliava Sienoms ir Med
žiui ... gražesnė, naujesnė, geresnė ... “Suderinta 
harmonizuotis su jūsų įrengimais. Gatavai su
maišyta, priruošta naudoti. Ir nekainuoja daugiau!

O’BRIEN’S
maliava sienoms, kuri ištikro 
yra nuplaunama—maliorių fa
voritas. Gaminama Suderintose 
Spalvose— "7 C
Galionas ...................... 1 v

O’BRIEN'S
didelio spindėjimo finišas sie
noms, luboms ,ir medžiui. Vi
suomet gali nuplauti. Nesiteps. 
Suderintos Spalvos C O 
Galionas ......................

O’BRIEN’S
rupi maliava sienoms, luboms, 
medžiui. Labai moderniška. Ge
rai plaunasi. Sude- <£*1 7 R 
tintos Spalvos. Yi GI. ■ ■ ■ w

Negelstantis Baltas ENAMEL 
Blizgėto blizga, virtuvėms ir 
maudyklėms, nepagel tonuos. 
Vieno dažymo užtenka. Plau
nama. Išdžiųsta per C 4 Aft 
naktį. Kvorta i U

BARTA LEJCAR
4163
3354
1923

ARCHER AVĖ.
WEST 26th STREET
BLUE ISLAND AVĖ.

LAFayette 
ROCkwell 

CANal

9500
1740
4716

ATSAKYMAS — Taip, jeigu 
Socialės Geroves Departamen
tas ras po pilnu ištyrinėjimu, 
jog yra gėriais vaikui pasilik- 
Ii jos-.gtobajeįį.,.

Suradimas atvažiavimo ;
KLAUSIMAS —Kiek laiko 

atgal aš jums parašiau laišką 
I prašydamas informacijų apie 
i laivą, ant kurio aš atvykau į , w v '•r i j> • v T V 1 •

Atsakymas ’ 'i-- Teisybė. 
Kongreso abudu Butai priė
mė įstatymą, kuris teikia atei
viams, kurie ųeįęgaliai atvy
ko į Šuv. Valstijas prieš bir
želio 3 d. 1921 m. privilegiją 
rcgularizuoti jų stovį. Ta pri
vilegija ./dabar Aatosui ir imti 
tuos, kurie atvyko nuo tos die
nos iki , liepos X d., 1924 in.

Pasinaudoti šituo įstatymu, 
žmogus ar moteris^ nelegaliai 
čia Suv. VdLtilosį tdri daro

duryje rugpiučio mėn., 1913 
m. Atsakydami man, jus pa- 
davėte vardus trijų laivų, ku-

rugpiučio 12 ir rugpiučio 15 
d., 1913 m. Bet man lik svar
bu sužinoti, ant katro laivo 
aš atvykau, ne žinoti vardus 
visų laivų, kurie tuo laiku at
važiavo.

ATSAKYMAS — Apgailes
taujame, jog tas informacijas 
negalime tamstai pristatyti. 
Jas galimar gauti tik nuo val
džios imigracijos rekordų, ar
ba nuo rekordų Hamburg- 
American Line, tai linija, ku
ri tamstą atvežė į šią šalį.

Valdžios rekordai mums ne
prieinami, nes 
darbininkai gali 
tuos rekordus ,ir 
valdiška įstaiga, 
panijos rekordai

Vokietijoj
jog mes ir prie tų re- 
negalime prieiti. Tai 
tik lieka teikti tokias

(1) jog' at' 
i*<L. J92I m

(2) jog i ~ 
k i am a i 
atvažiavimo.

(3) jog yra doriško charak
teri aus.

•v ' 'išgyveno nepelųrau**
Suv. Valstijose nuo to

tania,

tik valdžios 
egzaminuoti 
mes nesame 
Laivu kom- 
laikyti Hąm- 

ir supran-

mums 
informacijas, kokias mes tam
stai perstatėme pirmame laiš
ke. Mes pasiuntėme vardus 
laivų, kurie tamstos paduotu 
laiku atvažiavo į New Yor- 
ką. Mes tikėjome, jog gal tam
sta galėsi iš tų vardų parinkti 
vardą laivo, ant kurio atvy
kai, kad kas primintų vardą. 
Šimtai žmonių galėjo atsimin
ti turėdami tokias informaci
jas.

ta vinių.
Apjlikacijas užsiregistravi

mui reikia paduoti arčiausiam 
imigracijos ir natūralizacijos 
ofisui ant form 659. Sykiu rei
kia siųsti piniglaiškį ant $10, 
ir dvi fotografijas. Common 
Council, 222 Fourth Avenue, 
New York City, maloniai pa
siųs smulkmeniškų informaci
jų ant pareikalavimo. .■

—-
Legalizucjant stovį svečio

KLAUSIMAS -4 Atvykau su 
žmona į Suv. Valstijas lega
liai rugpiučio lųėn. 1925 m. 
su svečio viza aut šešių mėn. 
Dėlei visokių aplinkybių ma
no šalyje Europoje aš čionais 
pasilikau. Aš galiu save ir vi
są šeimą grąžiai užlaikyti, 
'nieka)d nereikalavau {pagel
bės. Girdėjau, jog Kongresas 
pravedė bylą pavelijant tiems, 
kurie čionais gyvena ilgiau 
dešimt metų legalizuoti j^į 
buvimą. Ar yra toks įstaty
mas?

Tai yra smagumas teikiamas 
telefonų knygos — o jų yra 
112, vis skirtingų, Illinois 
Bell teritorijoj. Kiekviename 
mieste ir miestely jos talpi
na kiekvieną telefoną, ir 2, 
500,000 knygų išplatinama. 
Visa tai reiškia didelį in-

• Atsukite “THE TELEPHONE HOUR 
vieną pirmad., 7 p. M., Daylight Saving

Time, WMAQ

vestmentą laiko, reiškia 
priežiūrą ir pinigus tikslu 
parūpinti patarnavimą, kad 
jūsų telefonas butų naudin
gesnis jums.
Illinois Bell 
' Telephone •

Company 
kiek-

Vienas kotas suteikia jūsų mau
dynei ir virtuvei žvilgančią bal
tą spalvą, švelnią kaip stiklas. 
Dažnas plovimas nesugadins žvil
gesio. Taipgi 32 modernios spal
vos jųsų rakandams.

FOR NEVVPACKARD - CHRYSLER - PLYMOUTH
3451

Archer Avė.
*Tel.

VIRginia
2332

4030
Archer Avė.

1 Tel.
VIRginia 

1515BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US”

Sl£S»lSžrMATYKiTE MUS!
Jus persitikrinkite, kad Mes Turime Didžiausį Pasirinkimą

— Puikios Rūšies

• Medžio 
Reikmenų 
Statybai

A • r*"

M VISOKIAU
SIŲ KITŲ STA

TYBOS ME
DŽIAGŲ

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

LIETUVIŠKAS PARDAVĖJAS

CARR-MOODY LUMBER CO.
STANLEY LITVVINAS—Generaiis Vedėjas

3039 Su. Halsted St. VICtory 1272

MOTOR 0)1

VISŲ

Motoristu 
ATYDAI!

5 Galionai Aliejaus 
UTMOST MOTOR 

OIL tiktai už 

$2.W!

'HiiiiiiiiituiKiiiin Kuponas
Išmėginti Pasiūlymas

Liąuid T1L1NG 1 kenas 35c
1 šepetys .......................... 25c

Vertė, 60c
Viskas už 25c

No Mail Orders

Robertson & Co.
\;"The Housc of Liguld Tiling"

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

2514 Devon Ava. 
434 E. 79th St.

929 Davls SU Evanstoa 
904 S. Fifth Ave^ Maywood

Atrodykite Metus Jaunesni
NATŪRALIAI ATRODANTI

10 MĖN. MOKĖTI 
Piniei) grąžinimo ga
rantija. Denturos da
romos tiktai savus už
sakymą ir nuo formų 
padarytų laisniuotų 
dentistu. Apkain.

Nemok.

Hejna Bros
Fleitai 
Pataisomi $1
Lawndale Deniai lab.

30 N. DEARBORN—-Kamb. 806 
Atdara iki 6 v. v., antrad. ir 

Ketvir. iki 7 v. v.
3945 W. 26th—Antras Aukštas 
1724 S. ASHLAND—2-ras aukš. 

Atdara iki 8:30 v. v.

ie

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA 
— iš stoties —

W.G.E.S.
c

Senatvės pensijos New 
Yorko valstijoj

KLAUSIMAS — Ar man ne
galite pranešti senatvės pen
sijos reikalavimus New Yor
ko valstijoj? ’

ATSAKYMAS— Aplikantas, 
prašydamas 
-New Yorko

ATSAKYMAS — Buvo toks 
bilius 75-tam Kongrese. 76-e 
nebuvo. Tamstą ir žmoną ga
lima išdeportuoti, bet gali le
galizuoti savo 
damas iš Suv. 
noriai ir 
liariška i

stovį išvažiuo 
Valstijų liuos 
ti vėl su regu 
djos viza. Kon

GERIAUSIOS RŲŠIES ALIEJUS—tinka ne vien automobiliams, 
bet lėktuvams, traktoriams, motorlaiviams. 

Garantuotas—Atgausit Pinigus Jei Nepatiks
TIKTAI PAS

NOR-GAR GAS and FUEL 0IL COMPANY 
4800-24 South California Avė. ir 

500 West Garfield Blvd.
(Šiaurvakarinis; Kampas Normai)

SMITHY’S SERVICE STATION 
1600-02 South Halsted St.

Klausykitės musų Radio Programų kas Trečiadienį Penktadienį 
Šeštadienį kuriuos leidžia MBM Radio Grupe iš stoties WSBC, 

b.. • 1240 kil., nuo 7:00 iki 7:45 vai. ryta.

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

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

Pirmadieniais taipgi 7:00 
vat vakare.

Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

ir
Naujienų Pavasarinis

PIKNIKAS .

senatvės pensijos 
valstijoj, turi būti

risTiečia ateivius svečius, at
vykusius prieš liepos 1 d., 
1924 m. ir kurie pasiliko po 
išsibaigimo vizos laiko.

—PLIS.

Gegužės 25- 1941

GARSINKITES “NAUJIENOSE” LIBERTY DARŽE 
WILLOW SPRINGS. ILL.
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T«f Litmuania^ Daily’ N<wi 

Pufcliahęd Daily Eacept Suntjay k>y 
The Į^thųanlaa News Pub. po., Iqc. 

1739 South Halsted Street 
Telęphppę UANM 8500.

Subscription Rates: 
$6.00 per year in ęanada 
$6.00 per year outside of Chicago 
$8.00 per year in Chicago

3o per ėopy.
ęnterecį Second CJąsa Mafter 

March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, TU., under thę act of 
March 8rd 1870.

rrrr-v'...) .■ ......... .......... . .

Naujienos einą kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Hąlstęd ĮSt., 
Chicago, IU, 'Telefonas Canąl 8500.

SSSR “savanoriai” Irake
Pirmiaus buvo pranešę vokiečiai, o dabar praneša 

Irako “sukilėliai”, kad sovietų “savanoriai” dalyvauja 
Irako mūšiuose prieš britus. Maskva buvo pavadinusi vo
kiečių pranešimą “fabrikacija”, bet Rašid’o Ali atstovai 
Ankaroje sako, kad pro-naciškos jėgos Irake auga, at
vykstant “savanoriams iš Rusijos, Afganistano ir Irano 
(Persijos)”.

Vadinasi, Stalinas jau aktingai dalyvauja kare prieš 
anglus. Visiems aišku, kad jokie savanoriai negali išva
žiuoti iš Rusijos ir keliauti į Irako mūšių laukus. Juos 
siunčia sovietų valdžia. Stalinas dar nedrįsta atvirai sto
ti į karą, bet jisai jau duoda Hitleriui ne tiktai karo me
džiagų, o ir kareivių.

Tie žmonės, kurie vis laukė, kad Maskva “susipiaus” 
su rudąja Vokietijos diktatūra ir padės demokratijoms, 
dabar gali savo iliuzijas palaidoti. Totalitarinė bolševi
kų diktatūra yra toks pat nacių partneris, kaip kad bu
vo Mussolinio diktatūra per pirmuosius aštuonis karo 
menesius. Faktinai Stalinas šiandien jau kooperuoja su 
Hitleriu glaudžiau, negu Italijos fašistai prieš paskel
biant karą sąjungininkams.

Po “savanorių”, veikiausia, seks ir reguliarių Rusi
jos jėgų veiksmai prieš Angliją. Tokiu budu išsipildys 
pranašavimas tų, kurie sakė, kad sovietų Rusija neiš* 
vengs įsivėlimo į šį karą, nes pačioje pradžioje jos sim
patijos buvo Hitlerio pusėje. Ji tą karą išprovokavo ir 
jai rupi, kad diktatūros jį laimėtų,

I* I * ■ .

Stalino intervencija Irake lemia Mudrią likimą Tur
kijai. Siųsdamas ginkluotas jėgas į Mesopotamiją, jisai 
tuo pačiu laiku apsupa Turkiją pietų pusės. Netrukus 
Ji bus apsupta beveik iš visų pusių, Ar Hitleris ir Sta
linas nepadarys Turkijai to paties, ką juodu padarė 1989 
metais Lenkijai? O Ankaros vyrai ilgą laiką žiurėjo į 
bolševikus, kaip i savo “draugus”!

Okupantai smaugia Lietuvos ūkininkus
.11—1 I

Amerikoje tik-ką yra gautas laiškas iš vienos mo
teries, kuri Lietuvoje turi 30 hektarų ūkį. Pagal sovie
tišką “žemės reformą”, ji turi teisę tą ūkį valdyti. Bet 
štai ką ji rašo;

“...Jokiu budu ūkės aš nebegalėsiu išlaikyti, 
Dabar paskelbė per radiją, kokie bus mokesčiai 1941 
metams. 30 ha savininkus pašmaugs, gyventi neduos. 
O aš busiu pirmutinė, viena moteris, visai gyventi 
negalėsim

“Per metus nuo 30 ha» reikės atiduoti 4 tonai 
grudų, 100 centnerių bulvių ir dar visokių gėrybių 
— ir riebalų, ir mėsos, visko ,tąm tikras dalis reikės 
atiduoti šiemet iki gegužės 1 dienos. Ir dar nebeat
menu, kiek dar Reikės duoti nuo 30 ha ir už 1940 me* 
tus.

“Plaukai ant galvos atsistojo, išgirdus tą pa
skelbimą. Ant įmusų žemės iš viso gal tiek neužau
ga. Dabar pavasaris, jau aruodai dyki. Iš kur imti 
tuos grudus?.. Apdraudė visus gyvulius, visas tro* 
bas ir tvoras išmatavo ir apdraudė. Sunku viskas 
ir išrokuotL Suprask pats: visa tai ‘paplovė* — ir 
gana. Dabar nežinau, gal šią vasarą dar nebusiu iš* 
varyta iš savo namų, o toliau nieko nežinau. Tik ži« 
nau, jog aš negalėsiu išsimokėti. O ką jie darys su 
manim, gal atims drabužius, baldus, gyvulius ir vai
ką — nežinau nieko. Bet geto nebus. <

“Matai, kaip pas jnus ‘gera’ gyventi. Busiu prL 
versta eiti ir per ašaras prašyti, kad valdžia imtų 
ukj. O jeigu valdžiai neatiduosiu ir pati negalėsiu 
išpildyti jos reikalavimų, busiu ‘sabotažninke* ap- 
šauktą.,.”

, Laiškas tašytas 1941 m. balandžio 16 dieną, Pašto' 
antspaudoje įmušta data: 17.4 ir rusų bei lietuvių kalbu* 
mis miesto pavadinimas su raidėmis LIT SSR (Lietuvoj 
Tarybų Socialistinė Respublika). Taigi nėra abejonės, 
kad laiškas atėjo iš tarybinio “rojalis”.

Jo turinys kalba pats už save. i '

Užsakymo kainas
Chicagoje—paštu:

Metams................... ................. $8.00
Pusei metų------------------------ 4.00
Trims mėnesiams -----------  2.00
Dviem mėnesiams —,—, 1.50
Vienam mėnesiui----------------- .75

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija 3c
Savaitei__—___ |8c
Mėnesiui______ 75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj
Metams_____ ........ .......  $6.00
Pusei metų ...^---------------------3.25
Trims mėnesiams _______  1.75
Dviem mėnesiams ______  1.25
Vienam mėnesiui--- -----------75

Užsieniuose:
Metams ____,____....______  $8.00
Pusei metų___________ — 4 00
Trims mėnesiams__________ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENOS, Chicago, III.
u r I V 11111,1 Lili i ..................................-APŽVALGA
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STALINAS — IVANAS 
BAISUSIS

Rusijos sovietų valdžia išsi
gimė į kraštutinį despotizmą. 
Lenino laikais Rusiją valdė ne
didelė bolševikų partijos klikų, 
kuri laikui bėgant darėsi vis 
siauresnė ir siauresnė. Prsdžip- 
je vyriausias valdomasis parti
jos organas buvo Centro Komi
tetas. Paskui Lepinas įšškyre iš 
jo būrelį artimų sau žrnppių ir 
sudarė iš jų vadinamą Centro 
Biurą (nors partijos konstitu
cija tokios įstaigos visai nenu
mato), kuris visą galią paėmė 
į sąvo rankąs. Centro Biure 
kartais būdavo 9, kartais 7 as
mens. Sprendė C. B. daugumą, 
todėl partijos ir kartu valdžios 
“bosais” patapo faktinai 4—5 
žmonės.

Po Lenino mirties (1924 ip. 
sausio ipep.) toje mažiukėje 
diktatorių klikoje prasidėjo ko
vą. Stalinas panaudojo savo por 
ziciją, kaipo partijos “generali
nis sekretorius”, ir eliminavo 
vieną po kito savo kompetito
rius. Apie 1927-8 m. m. jisai 
jau buvo visagalis Rusijos val
dovas. Kad vėliau kada nors 
prieš jį nekiltų opozicija parti
joje, jisai 1936-38 m. m. išžudė 
visus žymesniuosius bolševikų 
vadus ir populiarišikesniuosius 
armijos generolus. Tuomet jo 
galia pasidarė neribota. Tokios 
galios niekuomet neturėjo nei 
MUssolinis, kuris yra priverstas 
rodyti šiokią-tokią pagarbą sa
vo karaliui, nei Hitleris, kuris 
negaji visiškai ignoruoti savo 
armijos vądų,

Stalinas yra tikrąja to žo
džio prasme “sampderžec” ,— 
autokratas, ir kuomet jisai to
kių patapo,, tai jisąj užsimanė 
puti panašųjį (garsiuosius Ru
sijos ęarhs?~ Bolševikų spauda 
pradėjo garbinti carą Petrą I, 
O pastaruoju laiku net ir Iva
ną IV, (pramintąjį “Baisiuoju”.

Buvęs Amerikos komunistų 
vadas, Bėn Gitlow, rašo, kad iš 
visų senosios Rusijos despotų 
Ivanas Balsusis yra labiausia 
panašus į Josifą Džųgašvili-Sta- 
lihą;

“Jyanas Baisusis”, sako Gi- 
flpvas, “užmušė artimiausius 
ir gabiausius savo patarėjus. 
Jisai (išnaikino gabiaūsiits sa
vo generolus. Jisai nešioda
vosi jl£ą medinę lazdą su ąš= 
triu plieniniu smaigaliu. Jei
gu jį kas supykindavo, tai ji
sai tuo smaigaliu perverdavo 
jo širdį?Kunigaikštis Kurbs- 
kis, vienas gabiausiųjų Rusi
jos žmonių, buvo priverstus 
bėgti nuo caro apmaudo. Po 
to kiekvienas žmogus, kurį 
apkaltindavo draugavus fu 
Kurbskių, būdavo kankina
mas ir galabijamas. Stalinus 
turėjo savo Kurbskį Leoho 
Trockio asmenyje.“
Bet Stalinas neturi caro Iva

no drąsos. Jisai ne pats žudo 
savo priešus, o panaudoja OG- 
PU agentus savo kruvinoms už
mačioms vykdyti.

Kaip Stalinas kad ttiri terp- 
i rištinę žvalgybą OGPU, taip 
Ivanas Baisusis turėjo “Opriči- 
ną”, Tai buvo speciali arniija 
ir kartų policija. Kiekvienas 
“Opričinos” narys turėdavo pth 
siekti atsižadąs savo tėvo ir plo
tinos ir tarnausiąs tiktai caftii. 
Tokio pat aklo paklusnumo rėi- 
kąjallja ir Stalinas iš savo žyą|- 
gypininkų, kurie yra kartu įr 
“partijos” nariai. Ivano 
“opričnikgi“ žudė įr plėšė ką 
tik jie norėjpi bajorus, guba^- 
natoylUs, generolus, aukšles 
dvasiškius, diplomatų s ir jų 
šeimas? Lygiai tą patį' daro ir 
Stalino OGPU agentai.

Remkite tuos, kurie ' 
garsinasi 

“NAUJIENOSE'’
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BOLŠEVIKŲ naciona
lizmo FBOFAGANDA
Rųsijok bolševizmui išsigimus 

į žiauriausios rųšies dešpbtiik 
mą, sovietų Špėųda skiepy
ti Prijos žmonoms naakmgli^ 
m o dvasią, šių metų sahsin m$= 
nesį, kaip praneša žtirnalas 
“New Kcmope”, daugelyje pro- 
vi nei jos laikraščių Sovietų 
jungoje buvo atspausdintas 
strątpanfa “Apie pąfrlpiizmą it 
Haroizmą’A Padimtme čia ko* 
lėtą įdomių ištraukų f

“Ankstybose Rtisijos vals
tybingumo stadijose m'UsU 
senoliai iššaukdavo pasaulio 
pasigėrėjimą savo patriotiš
kais žygiais, Musų krašto is
torija gerbia pirmųjų Rusi
jos patriotų vardus- Aleksan
dro Nevskio, Mipįno ir Pq- 
žarskĮo, Kievd kunigaikščio 
Svjatoslavp, kuris išreiškė 
garsųjį Šukį: ‘Męs ųepądąry- 
.sime gėdos Rusijos žemei, 
bet greičiau paliksime savo 
kaulus*.’

“Tikroji tautinio patriotiz
mo gadyne buvo musų teisiu.- 
gąs karas prieš Napoleono in
vaziją. Napoleoną sumušė 
rusų tauta, kuri nuo musų 
(autos susi vieny mo laikų nie
kuomet nepųsilėilkė svetimai 
invazijai. Musų žmonės neži* 
nojo baimės savo kovoje su 
priešu ir išnaikindavo bai
lius bei suktus išdąvįkus.”
Tai yra rusiško nacionalizmo 

propaganda, kurioje garbinama 
“tautos didvyriai” ir kunigaikš
čiai, kpvojųsiejj dėl Rusijos sie
nų išplėtimo, šitą propaganda 
Stalinas nori paremti sayo im
perialistinę politika ir sustip
rinti savo despotišką valdžią. 
Jisai žiųo, kad Rusijos liaudis 
kenčia vargą ir skurdą, vilkda
ma sųųkų despotizino jungą įr 
kad apgavingaiš pasakojimais 
apie dgrbo žmonių “rojų” so
vietų žemėje, jisai jos neap
gaus. Tokiomis pasakomis gali
ma mulkinti Amerikos komu
nistus, kai kuriuos protestonų 
dvasiškius ir dramaturgą Ber
nardą Shaw Anglijoje — žmo
nes, kurie niekuomet nėra, rąga« 
vę sovietų proletariato juodos 
duonos' ir buizos, bet ne Rusi
jos vargdienius. Todėl Rusijęs 
darbininkams ir ūkininkam^ 
bolševikų propaganda bando į.- 
kvėpti pasididžiavimo jausmą 
savo “tauta”, savo krašto “ga
lybe” ir praeities “didvyrių” 
garbingumu.

Atgijo carizmas, atgijo ir ca
riškos Rusijos ideologija. O ko
munistiški žiopliai užsieniuose 
dar vis įsivaizduoja, kad Stali
no imperijoje rado “išganymą” 
darbo žmonės.

Pašalino “Spindulio” 
komitetą

KAUNAS, Lietuva, geg. 19 
d. — Valdžios paskirtas “Spin
dulio” Spaustuvės direktorius 
pašalino darbininką Stasį Na
ką, Jis buVo apkaltintąs girta
vimu.

Tačiau įmonės komiteto pli? 
mininkas Antanas Bernotas reį- 
kalavo gražinti darban Naką,' 
nes jalų pripietaml kaitlpipiaį 
neturėjo pagrindo. Bernotą pa
laikė visas' spaustuvės komite
tas.

Valdžia pašalino Bernotą ir 
atleido spaustuvės komitetą, 
Valdžia paskyrė visai kitą ko- 
fnitatų “§pindulion spaustuvei.

Pavasarinis

PIKNIKAS
jįt.J. 1 R'-ILii!.'''.'aa'įun

Sekmadienį,
GEGUŽES 25, 1941

į' ti ■‘ui'Arii-jn:—Air ■»

LIBERTY DARŽE
Will®KP Springs, III.

TreČiad., gegužes 21, 1941

, ACNE-NADJ1KNŲ Telepboto
Tr8p 188 amerikiečių, kurie plaukė egiptiečių laivų Zamzam, buvo parodomi pa
veiksle vykę į rytinį frpntą tarnauti ambulansų Šoferiais, Fotografija padaryta 
Žambam deny prieš Jąivo išplaukimą iŠ Jersey City uo,sto. Tas laivas Pietiniam 
Atlante tapo pačių pąskgndintas, bet, anot vokiečių, keleiviai ir įgula tapo iš
gelbėti,

....... .. .........      I 1 " ...... . .......... - II

Literatūros Reikalais
POETAS LIUDAS GIRA
XXXV. 

Liudas Gira ir Kalėdos.
Sovietų Lietuvos švietimo 

liaudies vieekomisaras Dievu
liui skundėsi ne vien tiktai dėl 
nuglebusių sparnų. Prie pono 
Dievo bolševikas Liudas Gira 
kreipėsi ir kitokiais reikalais. 
I<ad Dievas patenkintų Giros 
prašymus, tai ir specialią gies
mę Dievo garbei sustatė. Toje 
giesmėje Gira Dievo sūnų gar
bina su didžiausių džiaugsmu.

Dievo sųpaųs garbei sustaty
ta giesmė buvo Kalėdų proga ir 
visas komisaro eilėraštis pava
dintas “Kalėjoms”. Štai jo pos.- 
mai;

“Vieną aš giesmę nūnai 
težinau:

—Sveikas buk gimusis Kris
tau !

Sveikas buk Didžiosios Mei
lės sunau!—

Vieną tą giesmę nūnai
. težįųąu.! / 1 , t . . |

Ir džiaugsmą vicųą nūdien 
žinau:

Meilės karoliai nukris tau!
Vieną aš gjesmę nūnai 

težinau:
—Sveikas buk, gimusis Kris? 

tau!“
Skaitytojas pastebės, kad šia

me Giros eilėraštyje yra- tiek 
poezijos, kiek aut apųšės obuo
lių. Prasmės joje, irgi nėkiek, 
nes nežinia kuriam tikslui Gi
ra čia tų meilės karolių kriti
mą įkišo. Gal būt, tiktai todėl, 
kad “tgu” susiderintų sų žodžiu 
“Kristau” arba “žinau”.

Jeigu poezijos šiuose posme
liuose nėra, tai iš jų aiškiai iųą- 
tosi, Įmd dabartinis liaudies ko
misaro pavaduotojas, spausda
mas šiuos eilėraščius 75 “^io 
ŽĮfbų” puslapyje, buvo Krištų- 
mi labai susižavėjęs, Jis naujai 
gimusį Kristų ne tiktai sveiki
no, bet jį Didžiosios Meilės Su- 
nųįtii laike.

Tai yra ne naujas dalykas. 
Kad Kristus buvo didelės mei
lės vaisius, skelbia ne tiktai ka
talikų bažnyčią, bet sutinka su 
šį.a x mintimi ir bažnyčios skeF 
biaųioms tiesoms abejingi žmo
nes.

Padavimas pasakoja, kad 
Jųpząpas, Marijos vyras, nelies 
(ę savo Žmonos, Senelis Juozą? 
pas niekų kitų ųęsirųpino, kąip 
Stąliprystės amalų, Marijos 
meilės vagius yra inums “ųe? 
suprantamos Apveikęs” pada* 
ras. .šių dienų gyvenimo krom? 
ka mtųną dUoda pakankamai 
pavyzdžių, kurie įtikinančiai 
rodo, kąd ten, kur vyras nelies 
čia savo žmdpos, įsimąišo “«p* 
veizda” ir gema labai didelė 
meilė. Naujai gimusi meilė vh 
suomei esti didesnė ir karštės/ 
nė už senų staliorių meilę. To
kia jau gyvenimo logika |r 
prieš ją tuo tarpti^ seni stalių^ 
fiąi dar nesurado vaistų.

Liudas Gira/ naujai gimusį 
Kristų pavadindamas Didžiosiofs 
MėihBs Sūnumi, nieko naujo ne-» 
pasakė, kuo galėtume susižavė? 
ti. šia proga norime tiktai • pa* 

Žymėti, kad 1920 metais — ir 
Vėliau ir anksčiau — Liudas Gi
tą labąi buvo susižavėjęs Kalė
dų šventėmis ir šia proga rašė 
giesmes.

Liudas Gira ir pernykštės 
Kalėdos,

Savo seną paprotį katalikas 
Girą pakeitė tiktai praeitais me
tais. Vieton giesmių Didelės 
Meilės Sunui ir sveikinimų Kri
stui, praeitais melais kun?go 
Šoblicko dvasios' mokinys Kalė
dų proga vjsai priešingus daly
kus skelbė. Kalėdų šventę jis 
niekino ir dėjo pastangas visiš
kai jos neminėti. Būdamas su
augusiems švietimo komisaru, 
įsakinėjo naujai persiorientavu
siems mokytojams Kalėdų ne
minėti.

Liudas Gira šį staigų pasisu
kimą padarė, [kai Stalino armija 
užėmė Lietuvą. Užpcrcitais me
tais Liudas Gira labai gražiai 
švente Kalėdąs. Šavo namuose 
jis net eglutę uždegė. Tai darė 
pagal seną paprotį, visai ne
kreipdamas dėmesio, kad jo sū
nūs jau buvo išaugęs ir sekė 
tėvo pėdomis pataikavimo at
žvilgiu. Eglaitę Gira ruošė savo 
sunui pasidžiaugti. Eglaitę Gira 
ruošė ir savo gerbiamai žmonai 
pagerbti, kuri yra gilių religi
nių jausmų. Ponia Girienė bu
vo ir tebėra religiškai nusitei
kusi, nors Liudas Gira šian
dien prieš poną Dievą blevyz
goja. ' .

Liudas Gira, norėdamas pa
tenkinti fanatiškesnius bolševi
kus, buvo pradėjęs kampaniją 
prieš visišką Kalėdų panaikini
mą. Jis net prasitarė, kad val
džia turėtų pavartoti prievartą 
ir neleisti kunigams ir tikiu- 
tjpsjems minėti Šios šventės.
Liudą Girą ir kitus suvaldo 

; Hitlerį,
Vos tiktu! įsismagino nauji 

phmksnagraužos su savo kam
panija, nukreipta prieš Kalėdų 
minėjimą, gavo iš savo viršinin
kų įsakymą liautis “kiršinti 
vietos gyventojus”. Bolševikų 
viršūnėse kilo didžiausias suju
dimas. Redakcijose ir agitacijos 
komitetuose žmones nežinojo 
kas daryti. Naujai iškepti re
daktoriai jau buvo paruošę iš
tisą eilę straipsnių, agitatoriai 
btivo bepradedą organizuoti 
mitingus, o čia gaūtaš įsaky
mas viską sustabdyti.

Kai kurie bolševikai kreipėsi 
ųe| į kompartijos centro komi
teto narius prašydami išaiškin
ti reikąlą, bet nieko aiškaus ne
patyrė. —Toks yra Pozdniako- 
vo pageidavimas, — buvo aiš
kiausias atsakynias, kurį gavo. 
VSliąti kompartijos centro ko
miteto nariai pasakojo, kad 
Maskvą taip jiems įsakiusi.

Lietuvos komuhietai |r šian
dien dar nežino, kodėl Maskva 
jiems uždraudė kovoti prieš 
Kalėdų švenčių prietarą^ Mas
kva įsakinėdavo vesti kova 
prieš tikjrbines šventes, kai bol- 
Ševikai buvo bejėgiui, kai tupė

jo palėpėse ir jokios kovos ves
ti negalėjo. Ta pati Maskva įsa
ko nustoti “kiršinti žmones”, 
kai Lietuvos bolševikai priėjo 
valdžią, pagrobė visą spaudą ir 
be jokios baimės gali persekio
ti tikybinių papročių atstovus.

Lietuvos bolševikai nežino, 
kad šiuo reikalu intervenciją 
padarė pats Hitleris. Lietuvos 
bolševikai nežino, kad katali
kai, norėdami parodyti savo 
galią, kreipėsi į Hitlerį, kad jis 
padarytų reikalingą intervenci
ją. Hitleris, aišku, ją padarė, 
nes už tai gavo patarnavimus 
kitose srityse.

Kai tiktai Stalinas sužinojo 
Hitlerio pągeidąvimą leisti nąu- 
jąi užgrobtų kraštų žmonėms 
minėti Kalėdas, įsakė sąvo pa
valdiniams Lietuvoje “žmonių 
nekiršinti”.

Lietuvos komunistams įsaky
mas atėjo iš Maskvos, bet tai 
buvo Hitlerio pageidavimas. Š e 
Hitlerio pageidavimo privalėjo 
klausyti visi Lietuvoje veikią 
Maskvos agitatoriai ir buvo su
stabdyta visa prieš Kalėdas nu
kreipta agitaciją, A

Šio Hitlerio įsakymo klęusė ir 
Lilijai' Gfra. 'Jis sustabdė savo 
ruošiamą propagandą prieš Ka
lėdas, metė darbą įstaigoje, 
parėjo namo ir klausė, kaip po
nia Girienė jam skaitė eilėraš
čius, kuriuos Kalėdų proga bu
vo parašęs. Kazys Varkala

Raganizmas
Dar ir septynioliktojo šimt

mečio pabaigoj žmonės tikėjo^ 
kad yra raganių. Raganiai tai 
buvo žmonės, kurie turėjo su
tartį su velpjiais ir tiems pa
dedant darydavo žmonėms vi
sokį blogą. Tai jie apkerėdavo 
žmogų ir tas kankindavosi ne
galėdamas numirti, tai geresnį 
gyvulį, medį ir net javus, ži
noma, su tokiais “velnio sėb
rais” buvo nežmoniškai žiau
riai kovojama. Tariami raga
niai buvo baisiai kankinami 
kad išduotų velnio paslaptis 
ir paskui, šventosios inkvizi
cijos” arba prigirdomi upėj 
arba sudeginami ant laužo.

1678 metais labai neužderė
jo javai Lichtenšteino kuni
gaikštystėj. Kadangi žmonės 
kalbėjo, jog tai raganių dar
bas, tai kunigaikštis paskyrė 
Henriką Prancišką Jioblig, 
kad tas ištirtų kiek Lichten
šteine yra raganių ir kokie 
jų santykiai su nelabosiomis 
dvasiomis. Betyrinėdamas Bo- 
blig vistik “rado” 48 raganius. 
Didelis visų lichtenšteidiečių 
nustebimas, negirdėta nuodė
mė, kad raganių bury buvo ir 
Šenbergo miesto burmistro 
žmona Maria Sattler, kuri pa
laikydavusi lytinius santykius 
su velniu.

Greit buvo sprendžiama ra
ganių byla, iššaukta šimtai 
liudininkų iš įvairių luomų ir 
profesijų. Vis “raganiai” buvo 
apkaltint} ir trims partijoms 
sudeginti apt laužo. Be Maria 
Sattle, “šventasis” inkvizicijos 
tribunolas nuteisė sudegiptį ir 
jos vyrą, dukterį E|zą, dukters 
sužieduotinį BrerovAski ir var
gšą , duonininką, kuris atneš
davo Sattler šeimai duoną.



Treciad., gegužės 21, 1941

Brazilijos gyvatės
(Tęsinys)

“Ahi”... tai buvo visai netoli 
nuo mano basos kojos graži 
pilna išdidumo gyvačiuke, ne
patenkinta, matyt, kad nepa
vyko jos sumanymai. ;Pats ne
pajutau kaip perėjau per ug
nį, per karštas skardas per 
puodus nieko nepaklitidyda- 
mas, paveiktas tokio staigaus 
pojūčio, kad nei Joninių lau
žas nebūtų manęs sulaikęs. 
Kuomet indėnas patėmyjo 
gyvatė išlėto, lyg pasivaikščio
dama slinko artyn prie fono
grafo.

—Ji norėjo paklausyti “me
chaniškos dainos,” — sakė 
mąn caraja truputį vėliau. — 
Gyvatei patinka.

Ir nors ji pyko, gynėsi ir 
stengėsi ištrukti, vistiek mirė 
nuo lazdų košės. Gyvatė ne
sunku užmušti. Kai lazdos ar
ba pado smūgis sulaužo jai 
nugarą, tada pasibaigia jos 
vikrumas. Tada belieka tiktai, 
kaip Šventąm rašte parašyta, 
kulnu sutrinti jos galvą.

Jeigu yra mažyčių gyvačių, 
taipgi yra ir labai didelių. 
Kaip kitaip gali būti šioj pla
čiojoj Brazilijoj, kur viskas 
išeina iš ribų. Cirkuliuojan
čios tarp kabukių pasakos apie
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LIETUVAITES patąęnąuja

DYKAI
NEREIKIA NIEKO {MOKĖTI, 

36 Mėnesiai Išmokėjimui. 
Tikra lietuvių kompanija.

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

Į 
>

SOUTH GENTER PLUMBING & 
HEATING SUPPLY GOMPANY

6 We«t GartieM Blvd. ĮįVgĮ,,

gyvates milžinus užpildytų di
džiulę knygą.

Pagrindinėse šių pasakų te
mose stovi dvi rųŠys: sucuri- 
ju, vandens baidyklė (boa an- 
aconda), ji yra didžiausia iš 
gyvačių, ir giboia (boa con- 
strictop), kita vandeninė gyva
tė, kuri taip pat lengvai pri
pranta prie sausumos gyveni
mo ir turi gana gražią odų? 
Neviena jų nėra nuodinga- 
Reikia čia pažymėti, kad žo
delis “boia” arba “m’boia” su
daro šaknį kuria indėnai Tir
pys pažymi nuodingas arba 
nenuodingas gyvates. Fran°u- 
ziškas Žodis “boa” yra iškrai
pymas prikergtas dideles be
dančių gyvačių giminės var
dams. šią pastabą man nuro
dė L. H- Cordelier,

Interioro žmonių blogi {siti* 
tikinimai nukreipti daugiausia 
prieš sucuriju, kuriai priduo
dama fantastiškos formos ir 
beveik demoniška galybė. Pri
verstinai padaro ją saugotoją 
tiltų, upių ir ežerų. Ji taip pat 
atsakominga ir už pelkių iš
džiūvimą.

Daugelio natūralių »kanalų 
atsiradimui nebuvo kitos prie
žasties, kaip jos perėjimas per 
tas vietas. O naktį nuo uoloto 
ir povandeniniais krūmais ap
žėlusia pelkių du^np, josios 
žvilgančios lyg žvaigždės akys 
jeigu pažiuręs į nelaimingą 
beieškantį žuvies kaboklą, tai 
šis, anksčiau negu pasibaigs 
metai, turi mirti.

Indėnai carajas tiki, kad su- 
kurij’ii saugojo rojaus vartus 
nuo nusidėjusių galingam Co- 
beh-y’ui jaunuolių.

Pasakos! Nežincliu vaizduo-
* • r

tos sukurtos pasakos. Baugiu* 
tojai (visų pasaulio šalių tam
sybėj gyvenanti bąuginlojai) 
išnaudoja padėtį, ir nėra upės 
nei ežero, kuris neturėtų savo 
“didžgyvatės.”

—Neik ten, — sako bąugjn- 
tojas, — aš mačiau jų ženk
lus. Baisios. Turi daugiau kaip 
metrą storio.

Bailieji dreba, o kitus, nusi
kratęs tų prietarų, tuo tarpu, 
niekam nematant pripildo šar
vo kasės gražios žuvies. 
' Ka^tajis; tos pasakos būna 
dalinai pateisintos. Bauginto* 
jaą tada pasistengia sugauti 
sukurij’u ir pelno 12 ar 15 
metrų odą, arba 5—6 metrų.

VISI TELEFONAI: 
ATLANTIC 4290

Hitleris paskyrė eiti ngeių 
partijos viršininko pareigas, 
kurias pirmiau ėjo pas ąng- 
lus pabėgęs Rudolf Hessas,

jeigu sugriebia didelę giboia.
Pasak Paul Le Cainte kuris 

žino visas šias istorijas, tos 20 
ar 22 metrų baidyklės turi 
būti nemirtingos, nes niekuo
met nebuvo surasta įrodymų, 
kurie patvirtintų tų pasakų 
teisingumą.

—o—
Giboia yra daugiau visuom e

niška negu sukuriju’s. Bebeik 
nėra tokio europiečio Brazdi* 
joj, kuris neturėtų arba nebu- 
tų turėjęs vieną jų. Pasirenku 
jas vidutiniško didumo, nuo 3 
iki 3 ir pusės metrų ilgio, ka:| 
išvengti kokios nors g.'l mos 
nelaimės, nes didesnio ūgio šios 
gyvatės, jeigu nori, gali turęt| 
muskuluose užtektinai jėgos 
pasmaug:mui žmogaus arba 
net ir stipraus gyvulio.

Kaip ir jsueuriju’s, apginkluo* 
ta gera eile smailių, riestų dan
tų, giboia gali padaryti biati- 
rius įkandimus, kurie, kaip ir 
visų uždąrasnūkių gyvulių kam 
dimai, labai” fiiistd ir plečiasi.

Taip pat įklgida pripąžin.lip 
kad gyvatės oda yra šlykš j 
prisiliesti. Priešingai, nėra n;ie-| 
ko maloniau, kaip šis lygus, 
standus ir sausas kūnas, šva
rus kaip ir mažas, švarutis jos 
liežuvis; minkštas kaip jaunas 
atolelis, vikrus, ir kurio pri&i*! 
lietimai atrodo lyg lapo leng
vutis plazdenimas.

Jaunos giboia spalva yra 
baltas dugnas apdengtas gelto* 
name ir juodam įvairaus reiš* 
kinio dėmėmis. Belem mieste 
pardavėjai vaikščioja gatvėmis 
užsikabinę jas ant kaklų lyg 
šalikus. Ant baltų drabužių nė* 
ra nieko dekoratyviškiau, kaip 
pasikarus per petį arba apsivy* 
niojus apie juosmenį gyva gi- 
boįą,

Jeigu benori j# šUbykmib lu? 
ri bufi atsargus ir giostydamąs 
neužgauti jos žvynų. Giboia la
bai mėgsta perfumus; jį tiesią 
gąlvą prie jų švilpdama iš pa
sitenkinimo.

Gyvatės yra patogu augini
mui gyvūnai, jas šerti reikia 
labai retai. Vjsį kūno veiksmai 
jpse vyksta labai lėtai, jų pas
ninkai, jų meilės užtrunka dieg
lių dienas.

Dauguma jų, sako, pietaują 
kartų kas penktas arba kas šeš- 
tas mėnesjs. Nežinau ar tai .tie
są, kada jos gyvena laisvėje ir 
pačios savimi rūpinasi, bet žb 
nau tokių sugautų uždarytų 
gyvačių, kurioms užtenka trijų 
ar keturių pietų pėr metus' At
neša joms kiškį, viščiuką arbj 
keletą gyvų Indijos kiaulyčių, 
Gyvatės, dėka elastiškų žiaunų 
raumenų, plačiai išsižioją. Ji 
suspaudžia žiedais savo aukų, 
užsmaugia, sulaužo ir paskiau 
lėtai praryja.

(Bus daugiau)

Naujienų Pavasarinis
PIKNIKAS

Sekmadienį, 
Gegužės 25, 1941 

Liberty Darže 
Willo5v Springs. 111.

NAUJIENOS,'Chicago, III.’ ĮVAIRIOS MINIOS
Baigtas angliakasių 

streikas
NEW ypHi, N, 7:, tUįi 19 

’. — lojin Lewis, angjiąkąsių 
mtjds prezidentas, išsiuntinėjo 
oiegramas visoms unijoms ry- 
oj pradėti dar-bų,

Manoma; fcpd. vien tiktai 
Tepnsy vąnijns valstybėm grįš 
prie darbo tOG,oi|0 angliakasių.

Reta avių savininkai’
•ė o pakelti a1 gas 7 nuošimčiais, 

7 nuo lapkričio pirmos dienos 
pakala algM 1W- Savininkai 
pasižadėjo duoti darbininkams 
apmokamas atostogas,

Britų aviaciją praeitų nak
tį startai 'bombardavo Kinlj, 
Cmden ą ir C be rbou rgą. Pą* 
skandino keli a nacių laivus ir 
sukėlė gaisrų.;.

♦ in 1 nri/’i aia Fronto rEKLA...

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

dikiai motinų glėbiuose palaidojami mirties griuvė
siuose ...

Kąip 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...

Apie tai skaitykite Gegužės 15 d. JAUNIME, kuris 
jau išėjo, Nopraleiskite nepaprastai įdomaus laiško, 
kurj rščo jaunas Londono lietuvis, dabar Anglijos gy
nėjai telpančio tam JAUNIMO numery.

JAUNIMAS metams tik vienas doleris. Tas du
kart į,menesi išeinantis laikraštis patiks ir jums, ly
giai kaip jis patiks jųsų vaikams, Užsirašykite JAU- 
NW šiandien.

JAUNIMAS
1739 SO, UALSTED STREET CHICAGO, ILLINOIS

ŠIĄ IŠKARPĄ SU 
DOLERIU PASIŲSKITE 
ŠIANDIEN.

Užrašykite JAUNIMĄ 
savo sunui ar dukterei 
—JAUNIMAS jiem 6 
patiks. 
Jaunimas inetąms tik

PIĮIStySKĮTį; ATKARPĄ IŠPILDYTĄ SU $1.00

JAUNIMAS,
1739 So. Halsted Street
Chicago, Illinois.

Prisiunčiu vieną dolerį ($1.00) ųž kurį pra^ 
šau siuntinėti JAUNIMĄ per vięnus metus se
kančiai
Vardas, pavardė....
Gatvės adresas ....
Miestas ir vąlst, .............

„i,»i

—'Irakiečiai smarkiai sužei
dė anglų majorą John Bagot, 
kuris praleido 32 metus Ara
bijoj ir skaitėsi Laivrence įpė* 
diniu.

— Petaino valdžios įsakymu 
tapo atimtą iš 256 žydų pre
kybos bendroves ir atiduoti 
“arijų” vadovybėm

— Washingtono sluoksniuose 
pasakojama, kad Ęooseveitas 
ąekreips jokio dėmesio į pran- 
ęųzų siuiemą tarpininkavimą. 
Kai britų kariuomenė laimės 
kelis, mūšius, tada prezidentas 

m " ....II—iii I........................ III iii ii ■ ................................

- GRANE COAL COMPANY 
/ ftį 5332 So. Long Avenue
> Telefonas PORTSMODTH 9022
K POCAHONTAS Mine Rtin iš gerinusių

| mainų, daug dulkių išimta *7,80 
W Perkant 5 tonus ar daugiau.

u. Smulkesni Yrą Daug Pigesni
1 Tax ekstra.

BLACK BAND LUMP ........ $Q 75

* M

gali pasiūlyti tarpininkavimą 
tarkai.

,— Vokiečių diplomatai deda 
pastangas įtraukti sovietų Ru
siją karan, nes bijo, kad bri
tai jų nesumuštų Lybi joj ir 
Syrijoj.

— Laisvų prancūzų gepero 
!as de Gaulle turi sutraukęs di
deles prancūzų jėgas prie Sy- 
rijos ir manoma, kad jos pra
dės puolimų. Iki šiam metui bri
tai tenkinosi vien aerodromų 
bombardavimų, bet dabar ren
gia motorizuotą kariuomenę.

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas 

Prudential Ins. Co. of America 
175 VV. Jaekson HAR. 2500 

Home Office, Newark, N. J.
4432 S. California Avė. Laf. 0771

Remkite Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.—WHOLESALE 
4707 S. Haisted SL 
Tel. Boųlevard 0014

*f*H*Brrr»iT9,T"M 11. j • i "i
RRipGĘPORT gOQANĘ 

SHEET MBTAL CO.
3216 S. Halsted SL VlCtojy 4965
Stogus, rynas, stoglangius ir 

sięnų ąprpųšįmųs.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 
ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 

apdraustas.

——y——T—vr—v—
N epriklausomybė 

yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę galį atsiekti tik būdamas 
finansiniai apsirūpinęs. Statyki
te, remontuokite ir įsigykite na? 
mus pagal mųsą ilgamečio iš? 
mokėjimo planus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $5,Q0Q jnoHąme 
KEISTUTI) SAVINGS

9, St. UAL- W»

VICTOR BAGDONAS
LOCAŲ & 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.
Saukit Tel. VICTORY 0066

• FOTOGRAFAS
CONRAD

F0TOGRAFĄS
Studiją įrengta pir
mos rųšies šų mo
derniškomis u ž 1 » L 
domifi ir Hpllywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.
' 426 W. 63rd St.
Tel. ENG. 5883-5840

Garsinkitės “N-nose”
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Illinois - Indiana
ŠIANDIEN DARBININKU BALSAVIMAI 

FORDO DIRBTUVĖSE, DETROITE
CIO ir ATI. Kovoja Už Pripažinimą

DETROIT, Mieli. — Apie 
85,000 darbininkų Fordo River 
Rouge ir Lincoln dirbtinė e 
Detroite, šiandien eina balsuo
ti unijų klausimu. Balsavimai 
tęsis per visą dieną. Balintai 
bus suskaityti ketvirtadienį, ir 
vakare rezultatai jau bus žino
mi.

Už teisę darbininkus atsto
vauti atkakliai kovoja ir CIO 
Auto Workers ir AFL Federal 
unija.

“C7O Laimės”
Antradienio vakare Detroito 

Cadillac aikštėje įvyko CIO 
sušauktas masinis mitingas 
rinkiminei agitacijai užbaigti. 
Kalbėjo Philip Murray. Jisai 
pranašavo, kad CIO laimės 
“2 prieš 1”.

Taipgi kalbėjo westvillietis 
(Illinois), Mykolas Widman’as, 
CIO organizatorius, paskirtas 
Fordo dirbtuvėms.

Masinio mitingo metu, viršui 
skridę lėktuvai su rekliamo- 
mis, “VOTE AFL”.

Fordas Turėjo Nusileisti
Fordo darbininkai minėtose 

dviejose dirbtuvėse turės teisę 
pasirinkti CIO, ar AFL, ar nei 
vieną.

Fordas per ilgą laiką kovojo 
šitokius darbininkų balsavi-* 
mus, bet pereitas streikas jį 
privertė unijų principą pripa
žinti ir leisti joms veikti jo' 
darbininkų tarpe.

įteikė Naują Cig. 
Taksų Įstatymą

SPRINGFIELD, III. — Atsto
vas Fred Rennick vakar legis- 
laturai įteikė naują, cigaretų 
taksų įstatymo projektą. Vieną 
projektą legislatura jau priėmė, 
bet prokuroras jį paskelbė ne
legaliu.

Su liepos 15 valstija nori įve
sti 2 centų taksus nuo kiekvie
no pakelio cigaretų.

Kaltina Pastoriaus 
Suną žmogžudyste

TERRE RAUTE, Ind. — Vie
tos apskričio (įžiurę apkaltino 
žmogžudyste 24 metų C. Mer
rill Jones’ą, vietos pastoriaus 
sūnų. Jisai buk nužudė 12 me
tų mergaitę, Edith Idelle Bar- 
ton, su kuria turėjęs artimus 
santykius. Jos kūnas buvo at
rastas netolimam upelyje.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Jofjn jf. (Bubt i tu g
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTJ 

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

Telefonas LAFAYETTE 0727 
_ • KOPLYČIOS VISOSE 

y net 1 CHICAGOS DALYSE

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

Su POVILU ŠALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI

Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

IIUIIIHIIIIH llllllillillllltilllllltll'

ALBERT V. PETKUS
4704 So. VVestern Avenue Phone LAFayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

ANTHONY B.
6812 So. Western Avė.
1410 South 49th Court, Cicero

PETKUS
Phone GROvehill 0142

Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street 710 West l$th St.

Telefonas YARDS 1419.

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phone YARds 0781

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

YARds 1138
YARds 1139

Štai Kas Liko Iš Lėktuvo, Kuriuo Hess’as Atlėkė Škotijon.

Naujienų-Acme Telep’.ioto
Žingeidumo pagauti kaimiečiai ir kareiviai apžiūri susidaužusiu Messerschmidt 110 lėktuvo laužą škoti-

*
jos laukuose, šiuo aeroplanu nacių JIessas atskrido iš Vokietijos.

Jau Išleido 6 
Cilinderių 
Fordus
Bus Truputį Pigesni Už 8-ių

DETROIT, Mieli. — Fordo 
bendrovė vakar paskelbė, ‘kad 
jau leidžia rinkon naujos rū
šies 6 cilinderių Fordus.

Jie turės 90 arklių jėgos mo
torus, ir bus truputį pigesni už 
8 cilinderinius (apie $25).

Nors tie nauji automobiliai 
jau gaminami, jų masine pro
dukcija prasidės tiktai rude
nį.

Moteriškė Žuvo Po 
Savo Automobiliu

EAST ST. LOUIS, III. — Mo- 
torui užsikirtus sustojo auto
mobilis, kuriame važiavo 25 
metų Mrs. Aileen Scharpe. Ji 
išlipo pažiūrėti kame dalykas. 
Tuo tarpu iš užpakalio atvažia
vo kita mašina, trenkė į stovin
tį automobilį. Jis šoko pirmyn, 
parmušė moteriškę ir ją mir
tinai suvažinėjo.

Suėmė Giminaiti 
Už 5 Žmonių 
Nužudymą

LAWRENCEBURG, Ind. —
33 metų Virginius Cartcr iš 

Aurora, Ind., buvo suimtas ir 
apkaltintas nužudymu penkių 
narių ūkininko Johnston Ag- 
rue šeimynos. Jisai buvo nu

žudytojo žentas.
Vedė dukterį Mary, vėliau 

su ja persiskyrė, ir tada vedė 
kitą dukterį, Leoną.

Trys Žuvo Auto.~ 
Troko Susikulime

MAYW00DTni~-— Mažas ke
leivinis automobilis, važiuojan
tis apie 80 mylių greitumu, įva
žiavo į didžiulį cirko troką prie 
Mannheim Road ir Butterfield, 
Bellwoode. Visi trys mašinos 
keleiviai buvo užmušti vietoje: 
Clifford Smith, 35, nuo 2936 
Fulton st., Chicago, 34 m. W. 
L. Davidson, TU W. Ontario, 
Chicago, o trečias nežinomas.

Aliejaus Firmos 
Kelia Kairias

• • ; * . Į f t

SPRINGFIELD, III. — Shell, 
Phillips ir Skelly Oil bendro
ves, kurios pardavinėja gasoli- 
ną Illinois, Indianoj ir kitose 
artimose valstijose, žada kelti 
kainas.

Visos trys firmos taipgi pa
kelė 10 centų atlyginimą už a- 
liejų (kas statinei), kurį per
ka nuo šulinių savininkų Illi
nois valstijoje.

Aš MANIAU, KAD MES 
JAU...

Ji: — Aš niekad nesileisiu 
vyrui pabučiuoti mane, kol ne
busime susižiedavę.

Jis: — Tai kaip tu leidai 
man pabučiuoti tave ?

Ji: — Aš maniau, kad mes 
jau susižiedavę.

KOMERSANTAS
Mokytojas: Jonuk, ar žinai 

kokią neteisybę padarė Juozapo 
broliai parduodami jį?

Jonukas: Jie per pigiai jį par
davė.

DR. VAITUSH, OPT.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

LIETUVIAI

JUOKAI
NORĖTŲ PAKEISTI 

ALFABETĄ

— žinai ką, aš tuojaus pa
keisčiau alfabetą, jei aš galė
čiau. ■

— Ką tu jam darytum?
— Raides TV ir Aš pasta

tyčiau sale viena kitos.

Naujienų Pavasarinis 
PIKNIKAS 

Gegužės 25, 1941

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

LIETUVIS

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
itikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas, Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vak. 

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

pirma.
1712 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

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI

LACHAWICZ IR SŪNUS 
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-46 Kast ItSth Street TeL Pnltman 1270

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

GLASSES

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rezidencijos Telefonas:

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite:

BOULEVARD 1040

DR. T, DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRtlRPAŠ

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

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

Dr. F. Pulsuoki LeVan 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS.

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110 
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen. Hemlock 6699

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. 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 12 

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

No. 2821 — Mezginiai kėdei padengti.

| NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No 2821 |
| 1739 So. Halsted St, Chicago, Ui.

| Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi ...—

1 Vardas ir pavardė...... -...........   :-------------------- |
t Adresas............................ ...........................  .... -------- ---------- .—.— J

' Miestas ir valstija .......... ........... ................ ............———----------- Į
m — — — —— —— — —■ •—• «—•

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 g g

Dykai Didelis Katalogas
JEWELRY • ELEKTRIKINIAI 

ŠALDYTUVAI • NAMAMS 
BALDAI

Jos. F. Budrik
FURNITURE HOUSE 

3409 S. Halsted St.
Del sąžiningo radio .pataisymo 

pašaukite
YARDS 3088

Atsiminkite —• Krautuvė Su 
Mėlynu Frontu.

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

dieniais 4:30 vai. vak.

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.

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

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahh
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

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

Den tįstai 
4740 SO. ASHLAND AVENUE 

(Virš Andes Candies krautuvės) 
ŽEMOS KAINOS

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

ADVOKATAI
DR. C. Z. VEZEL’TS 

DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47 Street 
Telefonas YARDS 2246 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO .T.
ZTTBRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

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

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearbom St
Room 1230

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

Tel. HYDE PARK 3395

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

6733 S. Crandon Avė.
Vizitai sulig sutarties 

(išskiriant trečiadieniui ir šešta.)

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
Tel CALumet 8877

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

Room 2814 Tel. STAte
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto.

3149 SP. HALSTED STREET
TaL VIOtety 9879
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SUVAŽIUOS VISI, KURIEMS RUPI LIETU 
. VOŠ LAISVES ATSIEKSIMAS

Suvažiuos Visų Pažvalgiį Žmones, Šuva 
žiuos Masiniai Ir Laisvamaniai

Visi j “Naujieną” pikniką įėgiižSs 25-tą!
GėrfUžšš 25 diėhį įvažiuos 

iuk^taiteidi liettivlį Į “^htijife- 
{1/ b&rtika. ^'šb-
fcfŲ fihž^ai^tį Žrhdnitį, RUMį 
Htešitrtatymas džiūti Idis- 
vį jr klitiilriį ntib dvidešiinio 
jHrrliifiėČio’ fcarfakfų — Štdlino 

JF Mitlėrlb’.
Yfb iiėttiyitį Hėprikldtišdhčlų 

jokiai jjdrtijfll, tečiatt iŠ jį yra 
Bdrihčiį jjriltlfithsyįi Idlšvatha- 
nių 6‘f^Hiždčijdl.

Įkalino Dr; šliupą

Haifelrib HŠį kufldėį, Uždarė 
yiš&š pabhjaš; (>anaikiitd-šu- 
gH8^ė Llėtete’OS Lailsvanianių 

kutetirds brdd^iją ir 
įltdliHb' tir. Jodą Šliupą, kad ji- 
šdl “befldndikititų” Štalibb' ka- 
titiomėtfę, klir.ą kotemteštai 
^itelida’ dėftėb'įallhi’d. Tai bent 
StfiliHb kdFiliombhe, jei Šfati- 
Hdš idjO 8(1 iiibtlį šėiieliti Dr. 
Šliupo, kad jisai nepaddėytų 
Stalirld kareivius p’btiujan- 
tiMIjl šbHerHhalš!

Višos r rovės organ’zūoj >si
KttOiiiet Vfs’ds libtdvių srovė:

liho bdrb’aTlŠką težHiią Lfttei- 
ėdjė; iškctedli Ihišvę te hepri- 
klft'tišbhiį’lte Ltetlivai, tiies laiš- 
vhnidhidi riė'tur’fn sėdėti rankas

^uth'židvę į “?Qdtelieniį” į'.’k- 
niką atlaikysiih šdišlrinkimią, o 
gal turėsim plcigą ir prakalbds 
sakyti. ApkalbėMth kdlfi mes 
geriausiai galėšitti firlšidėti ko- 

Jfrai prieš Stajinb bat-Barlžihą 
‘•Lietuvoje; ir-kulff fnėš gdWim 

pagelbėti Dr. Slftįpuic
’ Todėl visi bištddiHidai Čhi- 

M dfiylink“'s. nb’rs'kdiį^ Š’ 
pt^ideŠiidd-atyTiš^dk-HTą; k(ily In-

tib GardaHžhn Ftetb'pdte.
Ii- ji? buvo I’ s^afn-niat

StrtlHib-llltlč/d) itįįb’h'dii varo 
propagandą bdnd kinti Ameri
kos lai ;vę. - ktiriai pnc’ėjo p i- 
grindą Id švnfndhT.ii: (} o g 
NVasTiingtėff THdmdš Pdirie, 
Tlttfihaš JėHefšon; Hėn|ah’iin 
Ffrtfklin te kiti ’H'^ės h’teh e- 
F’žil.* Tddėl teHvairiitei iį ()arbi- 
gd vf*ti stoti j kovą jjfieš 8tali- 
no-iHt'et’O b’ąi-hdHžtelą fiė (ik

LdLvdiiidhiai, paddHkiln į?- 
gttžė4 2(5 dičhą Istoriški! d (ėda. 
Atvykite Vieiii/s’ ir visi?

T. J: Kltelteslteš

Nusižudė stambūs 
Koniraktorius

Iš aukštų Metropolitan rūmų, 
adrb’sti 1$4 N; LaStiile Street, 
Vakar iššoko ir Užsimušė A. 
Šfttith, Vtešifdrikaš A. Šttiit/i ąhd 
Cbmpdfty Rohtrdkldrių firmos.

i-oviiKis®:;
____________ DaGs

ItdUii

3316 So. Halsteg Sįreėt

----- -!- - * - V* —

i iri n *URBA
t Arrivlrl’ 4? * P "m/Jš

4180 Archer
Phone

Avenue
FTE 8R00 į a«^k -W i iltf

Diena Iš Dienos -
Bus Berniukas, 
0 Gal Ir 
Mergaitė

NAUJIENOS, CHicago, III
8
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SITUĄTION WANTED

■■

NAUJIENŲ-ACMė Telepkoto

■>SS:

žmogžudystė Indiana Fatinoje
Johnson Agrue ūkės, ties Aurora, Ind., gyvenamasis neimąs kur rasta Agruc, 
jo 6b metų žmona, du sūnus, 33 ir 21 ntetų, ir anūkė, 12 -metų, tetibtiiiai nteŠtiiiti. 
Ūkininko kūnas rastas laukė ties trioba, jo žmoiios ant virtuvės grindų, 
arlukėš — tvUrle, o sūnų laukuose.

4^

CLASSIFIED ADS
FOR RENT—IN GENERAL

rendoN štGra*s, su taverno 
iksčeriais — 4 kambariai užpaka- 

įr svetainė. Sayinįnkąs ant 2-rų 
(i. 3259 S6. Union A^e. Antros

“Sholver Ptirttf' Pdš
BridgeportiečiUs Melėškiiis

ĖRlbGEPOfaT — Anlradie- 
nį, gegužes 13 dieną, įvyko 
skaitlingd parė pp. L. ir F. Z'a- 
ttimbų namuose, 3001 So. Uni
on Avė., kur gyvena jauna po
ra, M ė. Henry ir Mrs. ^fUriofeš 
tieski;

Mrs. Zaruteibienb; iho'tida 
ftirš. Ntėiesklėnos, ir l^IrS. Mė- 
leskienė, motina Henry Me- 
leskio, sužinoję, kad “garnys” 
rengiasi atlankyti Mrs. Frah- 
ccs Meleskienę, siišitarė ir sū- 
i'bitiįč “sho^er”.

Šimtas kurčių

Arti šimto svečių dalyvavo 
parengime ir Mrs. F. Meles- 
kiene apturėjo daug vertingų 
dovahii busimam beritiukui, o

Lbuis Žatrumba parūpino už
tektinai 
taip kad svečiai įsismaginę, jį 
ptŠniihe “grahdpia”; bėt Lbiiis 
visai tuotni bltyo patenkintas, 
neX. tOpzi IšauginTii^ dtf štilAi ir

ir tvirtesnių gėrimų,

sias suirus gyvena pas tėvus, 
o vyresnieji: sumiš ir duktė, 
jdu savo Šeimyilas “įktirė”.

Aid mothibs yra labai dėkin
gos visiems už dalyvavimą; o 
Mrs. ir Mr. Meleski už gražią

./ j.

8

• , , , , . , i- NAUJIEN.Ų-ACMĖ Telephoto '

DibYsis DizzY pasiliėka Su cubsais
visoje to Amerikos taiitinio športb OOP metų istorijoje, delj“nuų^įusiiįs” rankos ■. • i .t . i» ■1 9? i ‘ j • i i ■   . y ?
turėjo apleisti aktyviųjų lošikų eilėss>|)o.t Ciįbš orgajiizhcija jo nepaleido ir davė 
jam jaunų lošikų trenerio vietą, čia’nia'ome didįjį liizzy naujojoj “mokytojo”
rolėje su dviem mokiniais. ' •

<$Į!JJĮE3?:

vanas.

^z'T§kii"aS
Jarii&š ĮtUHšllttilthb Hiid Mcihj 

ConsltiHlHik

AAibiib'Ž .ittibįiii Č., 9522 š. 
SawyW AvfcM(č; gliiiĘ ijdliih- 
džio 22, tėvai Joseph ir Eina.

s

•^KiKrSteriBŽ-zįžįK::::::

zw.- •

Cv.

Išsiėmė Leidimus
V ėdybdms

(CHICAGO.1E5

Stebėti j. kttittza, 26^ su Mil- 
dred Wielczenski, 22

William Maloney, 2h, su Aidi 
Kaunietis, 23

Mike Paliulis, su Felicia 
Janulis: h i

GoMbit Aiitild'šdii; šil
Bernlet'. Whitdiliiictš; ^5

Mil'Jltiei j. kuzhid: JK) šd
Margdi'el it. HcČUitiuJį 2l
ilcikjdaiijji
^rSktfiį

Elizltbi-ili Mikulis filio jo
seph Mikulis

ClMteš libilfdi iiild tiUblbliiie 
Rodeh

GIMIMAI 
CHfCAflOJE

Taisykite Savo 
Namus Pakol

Jeigu neturite pinigų, kreip
kis j ^dtijiedŲ sjMlką;— 
gailai įdškolą &n( 1L 6 V 
METŲ.
17Ž9 Šd. IliiišRd Št.

MiipKA-NiiSSSSSrįSiJSSrNSiSi-

NAJJjiENŲ-AČME Telephoto

ŠI NELAIME UŽSIBAIGĖ LAIMINGAI
!Gavęs žihią,1 kad vienas jo lėktuvo ratų riupiiblįs; Ensigii H. E.' Tėhne.s, ^8 me

tų Laivyrio atsargos lakdhas iš Chicagoį laimirigai nusileido San Die^a uostė? §ibs 
flMfnatiškęte hūbtMiilęos vaizdžiai parodo tą laimingai užsibaigusią nelMiitiį. •.

A'«5> w .»j* xfr‘' JAwiw

REI 
bti Si, 
rusioniš

Battendetis, patyręs, ieško’ Hhr 
bo. Box 2487, 1739 S. Halsted St.

tikina

Avė.amate

1919 E. 7

SE2 
darbe tbaš. 

OftS

RElKALį^GA VĖlTĖRkA. MŠr- 
quettė , Pą’rk Rėštauranf; 2517 W. 
69th Stebėt.

REIJ 
gina 2 . 
wood 5042.

rei^alĮn 
mergirio

MERGINUS įfąkąvlmųl švieŽUį 
daržoyitį. Gerti mokėštlš, pėstbviiš 
darbaš. „n.

i’fc-b-^Ač cb.

Bai« jffl< Sęhdbl. PhiyHnįhš 
nereikalingžlą. Mbkytis b’fišų dąfbo, 
amatoL ateiti IHipnesk, etą. Albos 
$15 iki $20. PBgmvtai užuktitltas 
darbas:_ _ . .

TRIĄNGLE AGENCY
25 E. Jackspn Blvd-

13 aukštas, Kimball Bldg.

. .RĘIKIA MOTERS AR „VYRO 
dirp'ti Už virėją. Patarusio. YARDS 
2327. 1435 W. 47th St.

HELP WANTED—MALĖ
i - - Reikia

REIKALINGAS darbininkas pa
gelbėti prie pentąvimo, kad ir ne
patyręs. 4449 S. Fatefield. Tel. Vir- 
ginid 0030.

S

,,,, G ASO LINO 
BIZNIS

aai, arba 
>ėr 12 me- 
kpylinkėj. 
S. Went-

v ,4fiardWe ir Ma-
iiavįi ktšiiitlvė istbigta įfteš 18 me
tą tol p’a'Čibl .Vlfetoj.i b^vįfiinkas pa- biįll^i. Mlfls cash ar-

2215 W. Cėrrfičik, CANdl 2591.

. GRbstERlŲ RRAŪTUVė parda- 
viriitu. Nebrangiai. 3001 So. Emer- 
dld Avė.

REIKĄLINGĄS pirmarankjs ar 
a'ntrararifcis kėlėjas. 1721 S. Union 
Avė.

REIKALINGI darbininkai (bench 
haridš), .patyrę pHė mašinų dirban
čių fikčerius

REMBRA
257 E. Erie

LAMP CORP.

RĖlkALiNGAS BŪČERYŠ. Pa
stovus darba's. 1543 So. 50 AVe.; Ci
cero, III.

StJSIRINfclMAI
Žemaičių Kulturbs Kliubo mėnė- 

šihiš susiiinkifh'aš įvyks trečiadie
nį, geg. 21 dieną, 8 vai. vakare, Hol- 
lywood Inn svetainėje, 2417 W. 43rd 
St. Jtilfd PėirMUėnė, rast.

giatįdiėn žemaičiu
Siisiriiikithas
Dr. Dundulis Skaitys Paskaltd 

^iattdfen, gč^užeš 21-rhą d.;
7:30 vdi. Dakare, trykšta Že
maičių kiitturds iiliubo menasi 
nlš sdšii’iiikiiiias Hdllyvvopci įriti 
jvė’fšUftČjė, 2417 W. 43rd St.

P<1 štiši f įtikimo Dr. T. Ii (in
dulis duBŠ iliiiširiio'tą prėlekči- 
ją apie sveikatą. Visi Žemaičių 
Kiilttitbs kliubd iiČLrite‘1 esate 
kviečiami skaitlifigai ddlyviiitli.

Ir p’ašaiifiiai bus įleidžiami. 
Tcfdel dalyvaukite visi. Prelėk- 
čijd fiTdšidės dįiie 9-tą Vai. va-

klidbd Įtinti. Slėįdhiis Nrifkte.

Ratelio Choro. 
Painokos Naujoj 
Vidoj 

Liktiįviiį Ruititebs Ratelio 
.Choro pamokos įvyks naujoj 
vietoj. Penktadienio' vakarais, 
Grainonto svetainėje; 4535 S. 
Rockwen* St:

Visi choristai ir clioristės 
I kviečiami atsilankyti, nes rei- 
[kaliiiga prisiruošti pildyti pro- 
1 gramą savo piknike, kuris į- 
vyks birželio 22 a., sekmadie
nį, Liberty Grove darže.

| Apart musų choro,, dar daly- 
(vaus kėli chorai ir šokikų gru
pės. Visus kviečiame dalyvau
ti. A. J.

fcEĄį: Fdft SALE
^<Naindi-žėnte PafdaVimui

PERKAM, parduodam te mainom 
arriUš; lotus; fafmaš ir biznius. 
tteUnė , didėlį pašiHtdlįthą namų 
tekti Uz cash arba teįiinais. Norinti 
tekti ąf maihyd; aer ffėitesnio pa- 
« &TH & co. 

ftlAu E 
tei &

L6ans—

Avė.
Tei Y&ftbš ibdi.

WAMV fiAUdfcNAi
Turime 97 namus visokio didumo 

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

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

. ŠIOS , DIENOS EiARGENAI
2 aukštų rtiiiro namas, storas ir 

3 flatąi po 4 kambarius, štymu šil
domais, .prie 69-tos ir Halsted; peša 
gerą reridą; tinkamas tavernui. 
Kainą tik $9500. Puse cash.

Taipgi turime pardavimui viso
kios rųšies namų.

NARTEN REALTY CO.
Klauskite .Jvliėkeviče,
6829 Šo. Halited St., 

ABErdėen 2231.

#ĖŠT SipE
DviejiĮ flatų po 4 kambariuš na

mas. Užpakaly 8 kambarių kate- 
džius. 2 karam garažas. Lotas 50x 
125. Pa’rsidtioda dėl švatbibš prie
žasties. 2216-14 S. Lcavitl St. Pros
pect 1057.

PILNAI MODERNU? 7 kamba
rių namas. Taipgi didėlis katėdžitis, 
1 mylia j rytus nuo New Buffalo, 
an^ M-60; Tinka vasarotojams . lai
kyti. Čhatle F. Janda, Box 6, New 
Buffalo; Mich.

F

4Q AKRtj — ARČIAU; Nįi 2 
rh’ylibš iki Hart; 8 akrai sėjanti; 2 
akrai vaisią, Vyšnių te obuplių; 
upelis; 8 kambariu narnas, bęis- 
trientas; Šillihys; ba'rnėj vištiriirikas 
20x30. GęriJusias galimas pirkinys 
—$2650.QQ._____ ____

HANSONrČSBORN, 
įtart, Mifchigan.

40 ARERIŲ ŽEMĖŠ su Mišku, 
|>rie pape Henry Ežero, Wisconsi- 
nė. Mainais ųž gerą automobilį, 
fteimšvviėk 9131.

120 akrų, 3 maitos i šiaurę nuo 
Bangor. Lygus juodžemio laukas, 
muro namas, barnė, etc. Elektra, ge
ras kelias. . Palikimui išlyginti $6, 
000. ttella M. Gddfrey, administra
torė; Bangor, Mich.

. Sbį—FOR ALĖ
Juodžemis—Ėarda virbui

JUODŽEMIS MAIŠYTAS SU HŲ- 
MUS ir Pbdt Mbss, įtręštas, parduo
damas bušeliais ir vežimais. 5 bu
šeliai Už $1.0Q, 10 bušelių už $1.50. 

Pristatėm visur.
... CHARLES. QAVCUS{ 
South Wėst Highwąy knd 
Hdriem Avė., Wobth, Į1L 
Tel. WEI^TW0RTU 7942 

arba W0RTH 193.

juodžemis Maišytas su
HUMUS—1 bušelis 25c

Pėf-kfauštymas pigiai—Anglis 
šiai iš mainų. , 
.««. ass

Tėk OAK Lšvirti ifcS-f-l

lUkihjii. vidui

už rakandus, sutaupysi nUci 4o 
iki 60%. Mes pristatome ,bile kur. 
Pašaukite ar tašykite dėl daugiau
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Tauraus tėvo 
taurus sūnūs

Pulkininkas Kazys Grinius Jr.
Pasakys svarbią kalbą amerikiečiams “Naujie

nų” piknike šį sekmadienį
“Naujienos” ir visi šio 

dienraščio draugai didžiai 
nudžiugo patyrę, kad Chi- 
cagon atvyksta pulk. Kazys 
Grinius Jr., buvusio Lietu
vos prezidento, Dr. Kazio 
Griniaus, sūnūs.

“Naujienos” pakvietė jį 
pasakyti kalbą “Naujienų” 
piknike, kuris įvyksta šį 
sekmadieni Liberty Grove 
darže, ir jis mielai apsiėmė 
tai padaryti.

Kalbėjosi su šimtais 
pabėgėlių

Lietuvos okupacijos metu 
jisai buvo Berlyne, kur ėjo 
karo atstovo pareigas Lie
tuvos pasiuntinybėje. Jam 
ten bebūnant, į Vokietiją 
atvyko šimtai pabėgėlių iš 
Lietuvos, iš kurių pulk. 
Grinius turėjo galimybės 
patirti tikrų žinių apie pa
dėtį Lietuvoje. Iš tiesiogi
nių šaltinių jisai sužinojo 
kas ten dėjosi ir kokia bu
vo žmonių nuotaika.

Jis perduos chicagiečiams 
tas informacijas, taipgi pa
darys savo kalboje ir kitus 
pranešimus. Jo kalbą bus 
labai svarbu išgirsti vi
siems lietuviams, kurie da
bar svsiruninę knip grąžin
ti Lietuvai ir laisvę ir de
mokratinę tvarką.

Toks tėvas, toks sūnus
Pulk. Griniaus, garbingo 

tėvo garbingo sunaus asme
nyje, Chicagos lietuviai tu
rės demokratinės Lietuves 
atstovą, ir jį kaipo toki pra
kilniai priims ir pagerbs.

Pulk. Kazys Grinius Jr., 
yra apie 42 metų amžiaus. 
Jisai gimė Mariampolėje, 
kur jo tėvai, Dr. Kazys ir 
Johana Griniuvienė, tuo 
laiku gyveno.

Pirmojo pasaulinio karo 
metu, kuomet įvyko vokie
čių okupacija Lietuvoje, 
įvairios Lietuvos organiza
cijos ir įstaigos buvo kelia
mos į Rusijos gilumą. Dr. 
Grinius su šeima apsigyve
no Kaukaze. Čia Kazys Jr. 
lankė gimnaziją ir ją, ro
dos, baigė.

Baisi tragedija
Kaukaze Grinių šeimyną 

ištiko baisi tragedija. Po 
bolševikų perversmo Rusi

joje, Kaukaze siautė jų 
gaujos.

Vieną vakarą, kai Dr. 
Grinius sugrįžo namo iš li
goninės, kurioje tarnavo, 
jisai rado užmuštą savo 
žmoną Johanną, ir 16 metų 
dukterį Gražiną. Tai buvo 
1918 metų pabaigoje.

Savanoriai j Lietuvos 
armiją

Kai išgirdo, kad organi
zuojasi nepriklausoma Lie
tuva, Kazys Jr. pasiskubi
no sugrįžti į Lietuvą, ir įs
tojo savanoriu i Lietuvos 
kariuomenę, ir kovojo su 
bolševikais, kurie buvo įsi
veržę Į Lietuvą, vėliau su 
bermontininkais, o galiau 
ir lenkais.

Studijavo užsięnyj
Lietuvą apvalius nuo 

okupantu, pulk. Grinius iš
važiavo į užsienį tęsti karo 
mokslą. Jis pasirinko sau 
militare profesija. Mokino
si aukštose Belgijos ir 
Francitzros karo mokvklo- 
se. Pabaigęs sugrįžo Į Lie
tuva. ir vėl prndčio akty
viai tarnauti Lietuvos ar
mijoje. Jisai b^v^ priskir
tas prie ^nev’alin štabo, ir 
o'avn pulkininko ranp’a.

Vėliau pulk. Grinius bu
vo paskirtas karo atstovu 
Berlyne, kur jis tarnavo iki 
paskutiniu Lietuvos pasiun- 
tinvbės dienų. Kuomet vo
kiečiai perdavė pasiuntinv- 
be bolševikams, nulk. Gri
nius atsisakė e*rižti i Lietu
va ir ėmė rūpintis leidimų 
atvažiuoti i Ameriką. Jam 
pasisekė tokis leidimas gau
ti. ir jis u ešeriai atvyko su 
šeima i New Yorką, ir ten 
apsigyveno.

Smagu tokį svečią turėti
Chicagiečiams bus labai 

malonu priimti toki svečią, 
kaip pulk. Kazį Grinių Jr., 
ir negalima abejoti, kad di
džiulės minios susirinks 
“Naujienų” piknike išgirsti 
jo kalbą ir su juo asmeniš
kai susipažinti.

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

CIO Vėl Pikietuos 
Plieno Dirbtuves

Kolektuos Duokles, Verbuos 
Narius

CIO skelbia, kad gegužes 27 
d., vėl pradės pikietuoti Carne- 
gie-Illinois Steel liejyklas South 
Chicagoje ir Gary, Ind.

Pikiotavimo tikslas bus rink
ti duokles iš užsilikusių narių 
ir verbuoti unijon nenarius. 
Nenoriai ir neatsiteisę nebus 
.eidžiami dirbti.

FBI Pataria kaip 
Kovoti Šnipus

Federalės žvalgybos departa
mentas (FBI) pataria štai kaip 
kovoti šnipus ir sabotažinin
kus. f

Jeigu užtikote svetimai val
stybei tarnaujantį žmogų, ra 
portuokite tai artimiausiai po- 
licijos nuovadai ar FBI biurui, 
— ir reikalą užmirškite.

Nepasakokite kaimynams h 
nebandykite patys būti detek
tyvais. Galite patys nukentėti 
ir sugadinti progą žvalgybai
kaltininkus suimti.

Turės Palaukti
Devynis Metus

Truputį Perjaunas Pradėjo
9 metų Arthur Sonny Koe- 

ster Jr., sumanė nelaukti ko. 
jis bus 18, bet vakar, perėjęs 
per teisėjo Bicęk’o rankas, nu
sprendė, kad gal ir nėra pras
mes skubėti.

Pramokęs automobilį ’vairuo 
ti, jisai vakar pasiėmė savo 6 
metų broliuką John “raidui”, 
ir pasileido automobiliu 65 my
lių greitumu Northwest vieške
liu.

Teisėjas norėjo berniuką nu
bausti, bet prašomas ašarojan
čios berniuko tetos, Louise Koe- 
ster, Mount Prospect, jis suti
ko visą / dalyką užmiršti, jei 
Sonny prižadės neimti automo
bilio vairo į rankąs, , kol nebus 
18. Jis tat prižadėjo. Ž /

---------------------------------------

Naujienų Pavasarinis
PIKNlkASu/

Gegužės 25, 1941
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Milwaukęe
RENGIA DARtAŪS-GIRENO LEGIONO POSTAS

. . ■ * .r . ’ .r • * . •* x ’

American Lcgion Dariaus-Girėno Postas No. 271, kviečia visuomenę į Trečią Metinę Ekskursiją, laivu “City of 
Grahd Rapids", iš Chicagos j Milwairkee, Wisconsin, sekmadienį, birželio-22.

Čia, kaip ir visada, pirmą progą pasinaudoti gamtos gražumu, pakvėpuoti tyru oru, kuris kiekvienam yra la
bai reikalinga. Bus galima praleisti vienos dienos atostogas.
Apleidę Chicagą užmiršite kasdieninius rūpesčius nes, be abejones, visiems jau yra atsibodę Chicagos tirštas 
oras, išvaizda apnikusių didelių triobesių, nežmoniškas užimąs ir automobilių susigrūdimas, kuris paliečia visų 
nervus. '

VISUOMET PASEKMINGOS
•*. » \ > . • • - f w

Čia galėsim sau rimtai in linksmai laiką praleisti šiame didžiuliame, puošniame laive. Jau iš praeities daly
vavusiems yra gerai žinoma, kad Darius-Girėno Posto 271 rengiamos Ekskursijos visados būna pasekmingos ir 
visus pilnai patenkino.

Taigi ir šįmet rengimo komisija dedti visas pastangas parūpinti įdomų programą laive nuvažiuojant ir parva
žiuojant, o ten nuvykę į Milwaukee visus pavaišins užkandžiais ir gėrimais veltui. Komisija visiems užtikrina 
gerus laikus. .... WM. J. KAREIVA> So. Paulina

>• o f J t' 3*'/ * Ji J * /1'1 w ’■* * 'f' ** • • * (. *, ją.j į,v., .j, į 'V * i / - 4, č *. . ~ < m‘j. * vJf* * • 'a'* > ^..*1 i z, ji rf.kv j -iv • S 4

VAKAR CHICAGOJE
• Kriminalis teismas vakar 

vėl pradėjo svarstyti Bridgepor- 
to politikieriaus Sam Orlando 
bylą. Jisai yra kaltinamas pri
kišimu balsavimų dėžės1 neteisiu* 
gaiš baliotais. Orlando ėjo de
mokratų kapitonas 11-to tvar
do 52-tram precinkte.

• 62 metų chįcagietį Caper 
Bėller, 5051 Argylė, aplankė či
gonai. Kai čigonai nuvažiavo, 
Beller apsižiiiiėjoį. kad su jais 
nuvažiavo ir ’ >jo sutaupos — 
$2£'l, kurias buvo surinkęs tak
sams mokėti. ’

• Dabar Chicagoj yra 8,383 
iaisniuotų alinių^ į.474 mažiau, 
negu buvo perėjtų metų pabai
goje. Draftas, sako, alinių biz
nį skaudžiai palietė, .

O Už išvežimą* dviejų mer 
gaičių, nepadoriais tikslais, i s 
Illinois į InJianfe, federalū val
džia suėmė ir apkaltino ketu
ris jaunus vyrus:; Ąlbert Lake 
Henry’ Cyrkiel, Amebia Malizia 
ir jo brolį James. Visi iš Chi
cago Heights. . '

• Iš loyos iškritęs mirtinai 
susižeidė 71 metų senelis, Fred 
Reid, 7806 Evans avenue.

• Vakar Chicagos Parkų dis- 
triklas pradėjo operuoti pašau 
liniai pagarsėjusią Buckingham 
Fontaną, kuri randasi Grant 
Parke. Valandos nuo 4 iki 6, 
ir. nuo 9 iki 9:30 (vakarais iliu
minuota). . z '

Viskas prasidėjo ,ugnim.
Užsidegė Joseph Markusich’o 
5485' Drexel, automobilis, pasta 
tytas prie 57th ir UniversitV 
avenue. Atšvilpė ugniagesiai 
atšvilpė ir policija/ Ugniagesiai 
gaisrą užgesino^ o’ policija areš
tavo Markusich’^Vh*'1 nusitempė 
jį nuovadom Jis važinėjo be 
vairuotojo laįsni^. (

@ Bedirbdamas WPA rasti 
nėję, Na'vy Pier prieplaukoje, 
staiga krito negyvas ,69 metų 
amžiaus John VJarnshuis, nuo 
G019 Kimbark ayęnue.

O 27 metų ‘ jfertha Kralik. 
9100 Gresnwood kvėhue, atsku
bėjo i Burnside Alio vadą ir pa
prašė ją tuojau te^ti ligoninėj. 
Gardys rengėsi ją aplankyti. 
Bet nebuvo laiko' ligoninėn 'ya? 
žinoti ■': — 
seržantui įr leitenantui teko bu- rytą. įsibrovė 
ti garnio pageilnninkais. Motę- gus,/apsiginklavęs kirviu, 
riškėi gimė 6 svarų berniukas. 1 Totten’ui ir jo žmonai kir

Bandė Užmušti 
Du Žmones
v J chicagiečių M. Totten’ų na
mus, adresu 1631 West AVash- 

■ policistąms, • vienam . ington bulvaras, vakar anksti 
i nežinomas' žmo*-

• i •• •• • -• - \ ■ . ■

Sį SeKmadienį
KVIEČIAM J “NAUJIENŲ” PAVASARINI 

PIKNIKĄ!
Atvykite i gražų, gaivinantį pavasarinės gam

tos kampelį—Liberty Grove Daržų!
Praleiskite šį sekmadienį žaliuojančiu medžių, 

žydinčių gėlių prieglobstyje. Kvėpuokite tyriu, 
gaivinančiu ir gėlėmis kvepiančiu pavasario oru!

Jei Netingėsi! Kojas Pamiklinti!
Jei netingėsit, galėsit pasišokti prie smagios 

Kazio Steponavičiaus orkestro muzikos.
Išgirsite įspūdingą kalbą, kurią pasakys ne

paprastas Lietuvos svečias.
Išgirsite ir smagų programą! Turėsite progą 

pamatyti ir tą puikųjį PACKARD automobilį, 
kuris bus paskirtas laimingam žmogui sekam 
čiam “Naujienų” Piknike, Liepos mėnesį.

Būriai Atvažiuoja iš Kitų Miestų
Iš Gary, iš Kenosha, iš Waukegano, Melrose 

Parko, Indiana Harbor, net Milwaukee, Ratine, 
Springfieldo ir kitų aplinkinių miestelių lietu
viai organizuojasi būriais Piknikan suvažiuoti.

Bus tai didžiulis, įspūdingas lietuviškas paren
gimas, kuriame kiekvienas chicagietis ir prie
miesčių gyventojas tikrai turėtų būti!

Pasimatykim “NAUJIENŲ” PAVASARI
NIAM PIKNIKE!

Šį Kartą — Tikrai Nebus! ....
Oro pranašas, peržiūrėjęs tomus knygų, pa

krapštęs pakaušį ir giliai pagalvojęs, praneša, 
kad šį kartą'“Naujienų” Piknikas tikrai apseis 
be lietaus — tad važiuokit drąsiai!

Mirė Milwaukietis 
Pranas A. Kobis

WESTSIDE.—Chicagoje sek
madienį pasimirė Pranas A. Ro
bis, vienu laiku Milwaukee, Wis. 
gyventojas. Šiandien jis laido
jamas Concordia kapinėse, iš 
4115 West 26th Street.

Velionis paliko žmoną Marie, 
dvi dukteris, Irena ir Shirley, 
taipgi keturias seseris ir 
brolius.

tris

viu apdaužė galvas, pasivogė 
pluoštą rūbų ir tada pabėgo. 
Kamantinėjimui apie įvykį po* 
licija suėmė keturis “įtartinus” 
vyrus.

Totten’ai guli apskričio ligo
ninėj.

“Sugedusiu” Revol
veriu Nušovė 
Draugą '

Prie 161-mos ir Lincoln avė.. 
Markham priemiestyje, du ber
niukai žaidė, su revolveriu, ku
ris buvęs • “be kulkų” ir “su
gedęs”., Z’ : . / ‘ •

Rezultate — 14 metų berniu
kas iš Harvey, III., yra negy
vas, Garmen Magonellis, nuo 
15636 Paulina Street. Jį nušo
vė Billy Nelson, 15408 Paulina 
street, , irgi iš Harvey.

PO CHICAGĄ
* PASIDAIRIUS

Su VYGANTU

Vasara Jau Čia
Oras y ai i būti y ražus ir šil

tas, medžiai gali žaliuoti, bet 
pasakyti kad vasara jau tik
rai atkeliavo negali pakol ne- 
nuvyksi į miškus prie Tautiš
kųjų kapinių. Ir jei ten nuvy
kęs sekmadienį atrasi minias 
žmonių, stalus nukrautus šin- 
komis ir didėlėmis bonkomis 
alaus, senesniuosius pavėsy pi- 
noklį su dviguba kalade be
kertančius, o išprakaitavusius 
jaunuosius dulkstančiose plat
formose polkutę betrepsenčius, 
lai žinosi, kad vasara jau čia.

Stebėtinai priyiję tie prezer- 
vai lietuvių tarpe. Sekmadie
nis po sekmadienio, saulėta ar 
apsiniaukus, šilta ar šalta, mi
nios susirenka ir paverčia tą 
gamtos kampelį tikra Lietuva. 
Gali dešimtis lietuviškų pikni
kų įvairiuose parkuose vykti, 
bet čia skersai Tautiškų kapi
nių minios niekad nesumažė
ja.

Metai po metų, nežiūrint kas 
pasauly nesidėtų, tie patys bi
čiuliai susirenka prie tų pačių 
stalų ir tą patį pinoklį lošia. 
Beveik nėra jokios atmainos. 
Tik atsidėjusiai sekant gali 
pastebėti, kad vieną kurį me
tą nepasirodo kuris nors lošė
jas. Bet pasėdėk šalia stalo po-^ 
ro minučių ir tuoj išgirsi, įkad 
“ar atmeni kaip aš gavau ‘du- 
beltavą’ pinoklį du kartu Char- 
lio šermenyse?”

—o—
Monotoniją nutraukia mo

ters sušukdamos, kad laikas 
užkąsti. Tada eina kortos ša
lin o ant stalo pradeda atsiras
ti kumpiai, namie raugyti agur
kai, kilbasai ir bananai. Ima 
putoti alus ir raukytis veidai 
nuo degtines. O tos degtines 
tai netrūksta nei ant vieno sta
lo. Kartais reikia stebėtis kaip 
bonkos tarsi iš kokio kiauro 
šaltinio be jokio sustojimo ar 
užsikirtimo dygsta. Viena kvor
ta jau prie galo, tai žiūrėk jau 
kita savo kaklą iškišus.

Kada vyrai ir moterys prisi
valgo ir nusišluosto taukus 
nuo zubų, tai išmetę dar po 
keletą burnelių, ima dainuoti. 
Ir klausyk pavakarėj, sunku 
is susigauti — daina nuo vieno 
stalo, daina nuo kito stalo.

Paprastai dainuoti pradeda 
su linksma dainuška, bet ka
žin kodėl visados užbaigia su 
pačia liūdniausia. Dažnai mo
ters ima net ašaroti. Na, bet 
keli stikliukai liūdesį greitai 
pašalina ir dainininkai nu
sprendžia, kad kol dar šviesu, 
bene bus pravartu pora rankų 
pinoklio dar suduoti.

Jaunikliai tai kartais nei val
gyt neateina. Vyrukų marški
niai sušlapę, skruostai dega, 
batai taip dulkėms aplipę, kad 
negali jokiu budu pasakyti ku
rios spalvos jie yra; mergaičių 
dažai su prakaito lašais rieda 
skruostais, šlapios šlebės prili
pę prie nugaros; bet jie nieko 
nejaučia, nieko nemato. Kam
pe sėdi vienas ar du muzikan
tai ir pakol iš jų girdisi muzi
ka, tol tie jaunikliai šoka.

Tokia tai yra Chicagos lietu
vių vasara ... Ir jei nuvyksite 
prie Tautiškų kapinių bile kurį 
sekmadienį, tai pamatysite, 
kad ta vasara jau Čia.

Sustreikavo 
Šoferiai

Vakar sustreikavo šoferiai 
tarnaują Elgin Stranfer and 
Storage Company, Elgine, III. 
Jie reikalauja pakelti jiems al
gas 10cM valandai. Minimum 
dabartinė alga yra 51 centas.




