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SKLANDYTUVAIS ATNEŠĖ KRETON 

IŠTISĄ NACIŲ DIVIZIJĄ
Sklandytuvai šiame Kairė 45 milijonai pus 

badžiauja
SĖKLAI GABENA JAVUS IŠ RUSIJOS

d.

Naciai Įsistiprino keliose strateginėse 
salos vietose

LONDONAS, Anglija, geg. 
2! d. — Kova tarp sklandytu
vais ir parašiutais nuleistų vo
kiečių kareivių ir britų karo 
jėgų eina visu smarkumu, pa
reiškė Anglijos premjeras Chur
chill. Yra pagrindo manyti, kad 
ši kova netrukus žymiai paaš 
trės, nes vokiečiai siunčia nau
jas jėgas.

Vokiečių bombanešiai smar
kiai bombardavo strategines sa
los vietas, o tiktai vėliau pa
rašiutais ir sklandytuvais pra
dėjo leisti savo kareivius. Pir
mieji nacių kareiviai buvo nu
leisti vakar ryte. Britams pa
vyko juos nuginkluoti ir paim
ti nelaisvėn. Vėliau naciai iš
metė daugiau kareivių ir kova 
visą laiką tęsėsi. .

Vokiečių karo jėgos buvo nu
leistos keliose salos vietose. Ka- 
nea apylinkėse britams pavyko 
likviduoti vokiečius, bet kiti nu
sileido Suda Bey^ apylinkėse ir 
šalia Kandijos, rytinėjė Kretos 
dąlyje. Churchill mUno, kad bri 
tai pajėgs nacius likviduoti, nes 
nėra pasiryžę toliau trauktis. 
Karo jėgoms įsakyta priešintis, 
kol priešas bus likviduotas.

KAIRAS, Egyptas, geg. 21 
d. — Britų štabo apskaičiavi
mu, vokiečiai išsodino Kretos

saloje ištisą nacių diviziją. Vo 
kiečiai įsistiprino į pietus nuo 
Mameli aerodromo. Daugiausia 
vokiečiai naudoja juros pakraš
čius sklandytuvais leistis.

Karo vadovybė mano, kad 
pakaks britų jėgų naciams su
naikinti. Ligi šiam metui vo
kiečiai nebandė laivais artėti 
prie Kretos. Sklandytuvais jie 
gali išmesti didelį kareivių sie
kį, bet jeigu nepajėgs atvežti 
sunkių tankų ir stiprių patran
kų, britai juos įveiks, privers 
atiduoti ginklus. Britų karo 
laivai patruliuoja aplinkinius 
vandenis ir neleis nacių laivams 
artėti.

Britai butų sumušti tiktai 
tuo atveju, jeigu naciai orlai
viais sugebėtų atnešti moder
niškus tankus ir sunkesnes pa 
trankąs į Kretos salą.

Britų bombanešiai labai smar
kiai bombardavo kelias vietas 
pietų Graikijoj, kur buvo su
koncentruota parašiutistų ka
riuomenė.

BERLYNAS,,geg. 
21 čf. — Vokiečių karo pr&fie-* 
Šimas tvirtina, kad nusileidusi 
vokiečių kariuomenė kontro
liuoja kelis svarbius strategi
nius punktus Kretos saloje. Vo
kiečių karo vadovybė patenkin 
ta šioms operacijoms.

BOSTON, Mass., geg. 21
— Federalinis administratorius 
McNutt pareiškė, kad 45 mili
jonai Jungtinių Valstybių gy
ventojų pusbadžiauja.

Vieni nevalgo jiems reikalin
go maisto kiekio dėlto, kad ne
turi pakankamai pinigų maistui 
nusipirkti. Kiti gi badgalauja 
todėl, kad nesupranta koks mai 
sto kiekis jiems būtinai reika
lingas ir nežino kaip jis užsi
dirbti.

Valdžia rūpinasi duoti gali
mybės 
va.rtoti 
kį.

Didesni javų kiekį 
išvežė Rusijon

ir įtikinti gyventojus 
reikalingą maisto kie-

Kongresas tardys 
Jaft Valtiną

VVASHINGTON, D. C., geg 
21 d. — Viena kongreso komi 
gija pakvietė Jan Valtiną, kac 
suteiktų žinių apie nelegalų ko 
munistų veikimą Amerikoje.

Valtin buvo vokiečių komu
nistų veikėju, aprašė pa r Ii jo 
vartojamus metodus ir veik;?

KRETOJE KOVOJA DURTUVAIS
Britai gina kiek

vieną pėdą
KAIRAS, Egyptas, geg. 21 

d. — Keliose Kretos vietose ko
vos tarp nusileidusių vokiečių 
ir britų vyksta nepaprastu 
smarkumu.

Vartojama ne tiktai kulkos
vaidžiai, bet rankinės granatos 
ir durtuvai. Britai su graikais 
gina kiekvieną žemės pėdą ir 
naikina nusileidusius 
įvairiomis priemonėmis.

Vakar nusileidusius
britai likvidavo, be*t šį rytą vo
kiečių karo vadovybė išmetė 
naujus kareivių kiekius.

nacius

nacius

Naciai neigia unifor
mų padirbimą

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
21 d. — Vokiečių karo vado
vybė paneigia premjero Chur
chill tvirtinimus dėl vartojimo 
zelandiečių uniformos.

Nacių nuleisti kareiviai var
toja vokiečių Afrikos kariuo
menės uniformą. Jeigu britai 
žiauriai elgsis su nacių belais
viais, tai vokiečių karo vado 
vybė keršys.

Už kiekvieną sušaudytą vo
kiečių kareivį, bus sušaudyta 10 
britų. Vokiečių kareiviai nevar
toja zelandiečių uniformos.

Žuvo labai daug 
vokiečių

21
ŽU-

KAIRAS, Egyptas, geg. 
d. — Britai tvirtina, kad 
vo labai didelis skaičius vokie
čių atneštų kareivių.

Britų karo vadovybė žinojo, 
kad vokiečiai rengiasi invazijai 
iš oro ir buvo perspėjusi visus 
kareivius. Daugelis parašiutų ir 
sklandytuvų buvo apšaudyti dar 
ore, nes britai jų laukė.

Daug sklandytuvų blogai nu
sileido ir užmušė visus neša
mus kareivius. Britų ugnis la
kūnams neleido pasirinkti tin
kamų nusileidimui .vietų ir da
lis sukrito į vandenį.

Vartoja britų unifor
mų, sako anglai

LONDONAS, Anglija, geg. 
21 d. — Churchill šiandien pa
kartojo, kad naciai rengia savo 
kareivius į britų uniformsa.

Pirmi nusileidę naciai varto
jo zelandiečių uniformą, o vė
liau nuleistieji buvo britų ka
reivių uniformoje. Britų orlai
viai išmėtė atsišaukimus pietų 
Graikijoj, perspėdami apie pa 
sėkmės t6kio drabužių keiti
mo.

Britai šaudys kiekvieną be
laisvį, kaip suimtą šnipą karo 
metu ir karo lauke.

N A U JliyA M-AVĄiHi 'lelepilulu

Mokytojai instruktuoja vokiečius karius kaip elgtis 
atakoje sklandytuvais, žinios iš Kretos sako, kad ten 
dabar pačiai .naudoja sklandytuvus nutUpdinimui' savo

- kareivių už fronteje. - Sakoma didesnieji 'sklandytuvai' 
atveža iki dvylikos vyrų.

REIKALAUJA PRANCŪZU PASIAIŠKINTI
Hull pasikvietė am

basadorių Haye
WAŠHINGTON, D. C., geg. 

21 d. — Sekretorius Hull pasi
kvietė Petaino ambasadorių 
Haye ir pareikalavo pasiaiški
nimų dėl įvairių Vichy politi
kos reiškinių.

Prancūzų valdžia privalo įro
dyti, kad nebendradarbiauja su 
naciais daugiau negu pasižadė
jo paliaubų punktuose.

Kol Amerikos vyriausybė ne
matys tokių įrodymų, negalima 
laukti pagerėjimo Jungtinių 
valstybių ir Petaino Prancūzi
jos santykiuose, pareiškė Hull.

jūron karo manievrams. Neofi 
cialiai pasakoja, kad tai. yr? 
prancūzę pajėgumo demonstra
vimas. " -r

Prancūzai yra pasiryžę gint 
Martiniką ir kitas kolonijas 
jeigu amerikiečiai ar kas kitau 
bandys jas paimti. . \

Prancūzai skandins 
savd laivus

Prancūzų žodžiu 
nepasitikima

WASHINGTON, D. C., geg. 
21 d. — Sekretorius Hull pa
reikalavo iš ambasadoriaus 
Haye raštu padaryto pareiški
mo, nes duodamais žodžiais de
partamentas

Prancūzai 
pareiškimus 
jų nepildė.

Su Amerika 
timi prancūzai 
perleisti savo 
moms valstybėms, tuo tarpu vo
kiečiai stiprinasi Syrijoj, o 
Amerika tokio sutikimo neda
vė.

LONDONAS,./Ang<ja, 
21 d. — Britų informacijo: 
agentūros paskelbė, kad pran
cūzai skandins savo prekybi 
nius laivus, jeigu juos sulaiky; 
britai.

Tokį įsakymą laivų kapito 
nams davė pats Darlanas ir pc 
juo pasirašė admirolas Auphan.

Laivų kapitonai gali neskan
dinti prekybinių laivų tikta 
gavę specialias instrukcijas iŠ 
paties Darlano. Britų informa 
cijos agentūros .turi Darlanc 
įsakymų nuorašus.

geg

jau nepasitiki.
kelis kartus davė 
žodžiu, bet vėliau

padaryta sutar- 
pasižadėjo ne- 

teritorijų sveti-

500 bombanešių 
į mėnesį

Karo laivai apleido 
Martiniką

Kongreso nariai nori nuodug 
niau siisipažinti su nacių ir ko
munistę' veikimu šiame krašte. 
Valtin yra teisiamas už nelega- 
:ų atvy kinta į Jungtines Valsty 
bes.

Prašo spaudos 
susivaldyti

WASHINGTON, D. , C., geg. 
21 d. Laivyno komisijos pir
mininkas Land išsiuntinėjo vi 
joms laikraščių redakcijoms ras- 
ą, kuriame prašo neskelbti ži

nių apie laivų judėjimą.
Amerikos vyriausybe nenori 

Įvesti cenzūros, 
patys laikraščių 
Gvaldytų.

Reikia vengti
rų atvykimą ir išvykimą į bri- 
jų imperijos uostus ir į Kini 
ą. Apie kitus laivus laikraš

čiai gali rašyti.

bet prašo, kad 
redaktoriai su

žinių apie lai-

Lankys Zamzam 
keleivius

—Prancūzai skelbia, kad nuo 
ateinančio mėnesio 10 dienos 
visi svetimų valstybių konsulai 
ir diplomatai privalės ap'els’i 
Paryžių. Toks yra vokiečių jsa- 
kymas.

—Hazel Huffman informavo 
kongresą kokiu budu komunis
tai kartu su fašistais organ’zuo- 
ja taikos su Hitleriu judėjimą. 
New Yorko komunistų lyderis 
Israel Amter įsake visiems 
tijos nariams organizuoti 
kos šalininkų kuopeles.

par- 
taF

WASHINGTON, D. C., geg. 
21 d. — Prancūzų karo laivai, 
kurie stovėjo ■Martinikos salo
je nuo paliaubų dienos, išvyko 
į jurą.

Prancūzai tvirtina, kad karo 
laivai Bertin ir Bearn išvyko

WASHINGTON, D. C., geg. 
21 d. — Knudsen šiandien pa
reiškė spaudos atstovams, kad 
jau paruošti parengiamieji dar 
bai ir duoti užsakymai 500 bom
banešių į menesį.

Užsakymai išskirstyti įvai
rioms didesnėm bendrovėm. 
Fordo bendrovė taip pat ga 
mins didelius bombanešius Ypsi- 
lanti dirbtuvėse.

Netrukus galima bus reali
zuoti Roosevelto pageidavimą 
pagaminti tokį bdinbanešių skai
čių į menesį, baigė Knudsęp.

■■ .......I-;-'V!.

—Mussolini radijas skelbia, 
kad italų submarinai paleido 
kelias torpedas j britų kreiserį, 
bet nesako adr torpedos pataikė.

BERLYNAS, Vokietija, geg 
>1 d. — Vokiečių valdžios at 
stovai pareiškė, kad Zamzan 
aive rasti amerikiečiai bus pa 
eisti. Amerikos konsulatų tar 
rauto j ai turės teisės juos ap 
ankyti.

Vokiečiai i£eis amerikiečiui 
į neutralią valstybę, kad jie ga- 
etų grįžti namo.

Vokiečiai nenori, kad ameri
kiečiai išpasakotų kai kuria 
karo paslaptis, pastebėtas 
ėmimo ir arešto metu.

• ;7 -------—:--------------------

—Iš Kairo pranešama,

SU

KAUNAS, Lietuva, geg. 21 
d. — Sovietų Lietuvos spauda 
labai plačiai aprašinėja iš so
vietų Rusijos atvežtus javus 
pavasario sėklai.

Didelėmis raidėmis atspaude, 
jog Lietuvai duota 15,000 cent
nerių javų sėklai. Nei vienas 
laikraštis nepaminėjo, kad ru
denį bolševikai iš Lietuvos iš
vežė žymiai didesnį javų kie
kį.

Patys bolševikai pripažįsta, 
kad vien tiktai Šiaulių apskri
ty sėklai reikalinga 38,62'5 cent 
neriai javų.

lės komisaras Liudas Adomau- 
skas.

Jis paskirtas laikinuoju so
vietų aukščiausiojo teismo na
riu. Liudas Adomauskas, ilgus 
metus iškunigavęs, tapo bolše
viku ir buvo 
me. •

Jis skaitėsi 
nes visą laiką
vikų įsakymus, bet dabar ir jį 
pašalino.

laikomas kalėj i -

“užsitarnavusiu”, 
aklai pildė bolše-

Burkov tvarko aukš 
čiausią teismą

Maskva pavarė 
Adomauską

VILNIUS, Lietuva, geg. 
1. — Paleckio įsakymu, 
Maskvos parėdymu, atleistai 
nuo pareigų valstybes kontro

LaGuardia skris 
Londonan

21

21< NEW YORK, N. Y., geg. 
d. — Pasakojama, kad netru
kus LaGuardia išskris į Lon 
Joną, kad vietoje galėtų susi
lažinti su gyventojų apsauga.

Kartu su juo išskris dar ke- 
i komisijos nariai. Rooseveltas 
paskyrė LaGuardia civilinės ap 
saugos organizatorium ir j ii 
yra atsakingas už amerikiečii 
gerbūvį karo metu.

LaGuardia tikisi Anglijo; 
gauti ląbai Įdomių informacijų 
kurios jam bus naudingos.

kad 
vokiečiai bando siųsti karo j ė 
gas laivais į Kretos salą. Britv 
karo laivynas pastoja vokie
čiams kelią.

—Vokiečių kariuomenės va
das Brauęhitsch atvyko į Pary
žių. Jį sutiko gen. Stuelpnagel 
vokiečių okupacinių jėgų virši
ninkas. y*

Mažas debesuotumas.
Saulė teka — 5:£?4; leidžiasi 
-3:09.

Sustabdyti geležin 
keliai Syrijoj

VICHY, Prancūzija, geg. 21 
d. — Turima žinių, kad turkų 
/yriausybė sustabdė geležinke- 
ių judėjimą, kuris ėjo per Sy- 
riją ir siekė Iraką.

Turkų keleivinis traukinys 
atėjo iki Syrijos sienos ir ke- 
ionės to’iau netęsė.

Diplomatiniuose sluoksniuose 
turima žinių, jog turkų gele
žinkeliais naciai gabena karo 
medžiagą, todėl sustabdė kelei
vinius traukinius, šias žinias 
neįgia turkai ir nepavyko jų 
patikrinti.

VILNIUS, Lietuva, geg. 21 
d. — Paleckis paskyrė Valen
tiną A. Burkov aukščiausio tei
smo pirmininko pavaduotoju.

Burkov, kaip ir kiti iš Bu- 
sijos atvykę pavaduotojai, bus 
faktiškais teismų tvarkytojais. 
Šio teismo nariu paskirtas ir 
Michelmacheris.

Beveik visi teismo nariai nie
kad nestudijavo teisių mokso 
r nėra susipažinę su teisynu. 
Burkov pasistengs pildyti GPU 
nurodymus, nes jis glaudžiai su 
ja dilba.

Bolševikai apšaukia 
mi trockininkais

MARIAMPOLĖ, Lietuva, geg. 
21 d. — Mariampolės apskri
ty bolševikai įsteigė kelis sov- 
:hozus, bet juose vyrauja di- 
Ižiausia netvarka.

Dabar patys bolševikai ver
ba nelaimių bėdą ant jų pa
skirto agronomo Budrio. Jis, 
>irdi, neprižiūrėjęs sovehozų, 
:ų nelankęs, todėl ir gavosi liūd
ni rezultatai.

Agronomą Budrį dabar va
dina kenkėju, trockininku ir 
bucharininku, nors buvo geriau
siu bolševiku.

KAUNAS, Lietuva, geg. 21 < 
d. — Okupantų pastatyta val
džia atidarė kino studiją ir vy
riausiuoju jos direktorium pa
skyrė Šliomą Litvin.

Ši studija ruošia kelis filmus. 
Pirmame filme bus atvaizduo
ta, kaip raudonoji 
laisvino” Lietuvos 
iš kapitalo jungo.

- Valdžia paskyrė
vą miškų komisaro pavaduoto
ju. Jis paruošė planą galimai 
skubiau gabenti Lietuvos miš
ką į sovietiją.

armija “iš- 
darbininkus

Ponomario-

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Vokiečiai norėjo išlaipdinti daugiau kareivių Kretos sa- 

oje mažais laiveliais, bet britų laivynas paskandino račių laivus.
— Naciai skelbia, kad jų bombanešiai smalkiai bombardavo 

1 britų karo laivus, kurie gina Kretos apylinkių vandenis.
— Vakar vokiečiai Suda Bey apylinkėse išmetė, 3,000 vo

kiečių kareivių, kurie turėjo paimti salos sostinę Kanea. Vakar 
žuvo apie 1,000 vokiečių, o kiti paimti nelaisvėn, šį rytą vokie
čiai pasiuntė naujų jėgų.

— Britų karo sluoksniai tvirtina, kad vokiečiai iš viso jau 
pasiuntė 12,000 kareivių į Kretą. Didelė pasiųstų kareivių da- 
as jau randasi britų nelaisvėj. Britai atsisakė daryti spėlioji
mus apie galutinas Kretos kovų išdavas.

— Britų karo vadovybė smarkiai sustiprino Cypro salos 
garnizonus, nes mano, kad .vokiečiai ir šią salą greitai gali už
pulti.

— Iš Brazeville, laisvų prancūzų sostinės, skelbiama, kad 
vienas jų pulkas jau įžengė Syrijos teritorijon. Pas juos perėjo 
ištisas Petaino prancūzų pulkas, kuriam buvo įsakyta pastoti 
laisviems prancūzams kelią į Syriją.

— Amerikos vyriausybė paskyrė 650 milijonų dolerių aliu- 
mijui ir magnezijui gaminti.



Daugelis dalykų musų gyve
nime atsitinka visai netikėtai. 
Tad ir šio mano rašinėlio pra
džia visai netikėtai įstrigo ma
no vaidentuvėj. “Surugę Šir-

“SURUGĘ ŠIRDYS

f oC \ ra MO TERU 
______________ WOMEN-^

0KVRIUvŠ
Į/^EC'TION \

Į i EINA kktvhrtAdęnii

ĮSTEIGTAS • M ARU b:3 • JURGELI ONIEN E S

VAIKAS ir MOKYKLA

Hašo L. NAHMONTA1TE

LIETUVĖS GYDYTOJOS 
CHICAGOS MEDIKALIŲ 

MOTERŲ KLUBO 
VEiKLOJ

Chicagos Mediką Lų Moterų 
Klubas, kur o |.rcz (tente yra 

šlakis, kartu su A- 
Medikalių Moterą 
ir Chicagos Taryba 
Moterų turėjo ypa-

AUKSINIS JUBI 
LIEJUS

PASTABOS

1. Motinos pagerbimas
Motinų Dienos musų sky

riaus laidoje tilpo mano straip
snis apie pagerbimą motinos ir 
vienos dukters nepageidauja
mą elgimąsi su savo motina. 
Septyni mano draugės ir drau
gai paskambino man ir paklau
sė, ar aš rašydama apie šį da-

TRYS MILIJONAI TUL 
PIŲ SU VIRŠUM HOL- 

LAND, MICH., FES
TIVALYJE

Parodą atlankė chicagietė 
Josephine Miller su 

draugėmis

meriko;
Asociacija 
Medikahų 
tingą programą praeitą trečia
dienį. Programa įvyko Mote
rų ir Vaikų L'goninėj, ir buvo 
įvairios paskaitos, demonstra
cijos, etc.

Mums 
pastebėti, 
kuri eina 
Jau antri

rą asmenį, kuri jie pažįsta. Tu
rėjau atsakyti, kad ne, kad vi
sai kitoje šeimoje buvo šis įvy
kis.

Dalykas yra toks, kad jeigu 
kiekviena iš tų mano draugių 
artimai žino, kad nors viena 
motina laike savo permainos ir 
laikino pusiausvyros pakrikimo 
savo šeimos buvo pasiųsta į 
proto ligoninę, galimas daly
kas, kad talpinimas šio straips-

dar septyni; atsiliepimus.
Reiškia, kad tą atsitikimą, 

kurį aš nupiešiau apie nedorą 
pasielgimą su motina galime 
rasti tarp musų dažniau, negu 
mes nianonv , .r.-IPlĮ

Tad apsimokėtų VišidiftlįAix’y- 
rams, dukterims ir sūnums 
daugiau pasimokyti, kaip elg
tis su savo tėvais, kada jiems 
ateina tas permainos hr'kas, 
kada jie gali tikėtis susilaukti 
kantrybės, supratimo ir tikro; 
meilės nuo jų šeimos.

2. Vasarinė; mokyklos

Jeigu jūsų vaikai mano lan
kyti miesto vasarines mokyk
las, tai jie turi išpildyti aplika
cijas ir priduoti mokyk'os V‘r- 
šininkui po to, kada tėvai 
sirošo. šios aplikacijos 
t i įteiktos ne vėliau, 
gūžė; 28 dieną.

Mokykloj mokinys 
kur vasarinė mokykla 
koma. Ant viršutinės
jos pusės yra išdėstyta kaino; 
ir kitos žinios.

Vasarines mokyklas gali lan
kyti kas tik nori nuo penktos 
klasės aukščiau. Mokiniai lan
ko. 1) kad greičiau galėtų 
baigti mokyklą, arba 2) pakar
toti klases, iš kurių jie neišlai
kė kvotimus, arba 3) pasivyti 
savo draugus, nuo kurių jie at
siliko dėl ligos arba dėl 
trauktos mokyklos.

3. Laipsniai
Su šia savaite baigėsi 

bertainio irečias terminas, 
kančią savaitę bus išduoti
kiniam; mokymosi pažymėji
mai per šias penkiol.ką savai
čių. šios savaiies pažymėjimai 
yra itin svarbus, nes daugiau
sia mokyklų sekančio berta n o 
progr. nn yra tvarkoma 
imantis tais pažyn ė imais.

Yra galimas, dalykas
jeigu per penkioliką javaičių 
mokinys nėra pas’žymėjęs kla
sėje, tai sunku yra numatyti 
kaip jis į likusias penkias sa
vaites galės atlikti dvidešimt* 
savaičių darbą, ir dar bent klek 
išmokti.

4. Sveikata
Ar nuvedėte savo valktis pas 

gydytoją šį bertainį dėl regu- 
liario peržiūrėjimo? Neatidėlio-

Raudonos, margos, gelsvos, 
baltos ir įvairių įvairiausios ki
tos tulpės sudaro tą žavingą 
paveikslą, kuris puošia Hol- 
land, Mieli., miestelį šiuo laiku 
kas metai. Gamtos mylėtojai iŠ 
visur važiuoja į Holland ir te- 
nais rengiamą tulpių festivalį.

Musų veikli ir populiari Nau
ja Gadynietė, p-lė Josephine 
Miller iš Evanstono, ir jos 
kompanija praeitą šeštadienį ir 
sekmadienį irgi gėrėjosi tuo 
puikiu gamtos paveikslu. Siųs1* 
dama šiam skyriui pasveikini
mą, ji rašo: “Negaila nė ilgos 
kelionės, turėti progos pama
tyti tas eiles ir eiles tų skais-

lietu vai lems malonu 
kad be Dr. šlakį s, 
prezidentės pareiga# 

metai, programoj 
svarbią dalį pildė kita lietuvair
tė gydytoja, Dr. Amciia Giryo- 
tas. Dr. Giryotas kartu su tri
mis gydytojomis dalyvavo 
“Symposium on Surgical Kid- 
ney and Its Relation to Kidney 
Stones”.

Kaip gražu, kad musų lietu
vaitės nepasitenkina vien tik 
įgijimu kokio nors profesiona
lės titulo, bet nuolatos tobuli
nasi ir pasižymi savo specialėj

Gcncralė F^Jcr^e ji Moterų 
Klubų švenčia savo auksinį 

jubiliejų

žymios moterys veikėjoj iš 
visos Amerikos susirinko At
lantic City, N, J., kur šią sa
vaitę, antradienį, atsidarė Ge- 
nerales Federacijos Moterų 
Klubų auksinio jubil ejaus kon
vencija. '

Konvencijos atidarymo cere
monijose, kuriose dalyvavo su
virš penki tūkstančiai moterų, 
dalyvavo Ir Helen Keller. Savo 
trumpoj kalboj, kurią jos drau
ge pakartojo frazę po frazei, 
kad kiekviena tenai# dalyvau
janti gajėtų girdėti, sakė: “AŠ 
esu sužavėta ittagalvojus, ką 
moterys atsiekpipėr tuos pen
kis dešimts metfĮ. Ką mes jau 
esame padarę, yra puiki prie
saika dėl daug didesnių darbų, 
kuriuos dar būtinai reikia at
likti. Lai Amerikos
palaiko tą laisvės šviesą vi
suomet degančią.“

1 Helen Keller, toji 
kuri pergalėjo .neregystę ir ne*
girdėjimą, buvo viena iš 54 žy
miųjų moterų. Visoms išrink
toms moterims buvo 
tam tikri pripažinimo 
mentei.

Šioj konvencijbj 'dvi delega
tės iš AmeričaiuAVomen’s Club 
of /S,ha.nghąb, v4vi»,iš i American 
Women’s Club,of iDenmark ir 
viena iš Berili): Club, sveikino 
Federaciją nuo savo iš 
pusės jūrių narjų.

P-lė Bettj' Browning, Chica
gos Tribūne Mbterų Skyriaus 
Klubų redaktorė irgi dalyvauja 
šioje konvencijoje ir jos įdo
mus aprašymai telpa minėtini

motery#
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SUKAKTUVES moteris,

tikro stebėtinas.”
, Motomai, musų Josephine 

yra ne tik muzikos, bet ir gy
venime visų dailių .dalykų my-

Prof. Vytauto Bace
vičiaus pasiklausius

Pci-skaičius daugelį lecenzi 
jų apie prof. Bacevičiaus kom
pozicijas ir plano skambinimą 
už ir prieš, nutariau ir pati jo

Kuklioje Music Alt Hali sa
lėje, kuri randasi 233 S. Broad- 
way St., Los Angeles, gegužės 
18 d., 8 vai. vakaro, prof. Bi- 
cevičius išpildė eilę pasaulinių 
kompozitorių ir keleią savo 
kurinių.

Nors nesu muzikos žinove 
bet kaipo klausytoja, muzikos 
mėgėja, nedvejodama galiu pa
sakyti, kad .prof. Bacevičius 
yra talentingas muzikas kom
pozitorius ir tuo labiau piano 
skambintojas, kurio tikrai įdo
mu ir malonu klausytis.

•f

Patys klausytojai daugumoje 
buvo lietuviai su nežymiu skai
čium kitataučių, kaip antai:

Pavasar’nė šventė paminė
jimui Jane Addarhs šešių 
metų mirties sukakties 
Jane Addams mirė prieš še

šis metus, bet Josi cĮvžksia, jos 
darbai biedifų 'žmonių,ypatin
gai ateivių naudai, ^Mėkuomet 
nemirs. ? \ '

Pagerbimui atminties savo 
įsteigėjos ir geradejos, liuli 
House šią savaitę turi ypatin
gą programą. Per savaitę įvyks 
penki spektakliai Gilbert A 
Sullivah operetes “Piratai iš 
Penzanco” (kurią lietuviai pa
žįsta ačiū Naujos Gadynes cho
rui). Hull House muzikos mo
kykla, teatras, dailės centrą; 
ir kitos įstaigos visos priside
da prie šių perstatymų, kurie 
įvyksta Hu'l House teatre.

Užbaigimui savaitės Hul1 
House kaimynai, beveik visi 
kurių niekuomet neturėjo pro
gos būti dideliam viešbutyje, 
rengia Jane Addams Memorial 
Lilac balių, šis įvyks šeštadie
nį. gegužės 24 d., Stevens vieš
butyje.

MADOS

SALOM, ČERIENĖ KAL
BĖJO LIETUVIŲ UNI
VERSITETO KLUBO 

SUSIRINKIME
Praeitą sekmadienį Fellow- 

shlp House svetainėje gan 
skaitlingas būrys Lietuvių Uni
versiteto Klubo narių susirin
ko pasiklausyti viešnios kalbė
tojos, vienos iŠ Chicagos gerai 
žinomų veikėjų, ypatingai dai
lės srityje, ponios Salomėjos 
čerienės.

Kadangi Salomėja per suvirš 
dešimt metų gyveno Europoje 
ir aplankė net penkioliką skir
tingų Europos šalių, tad tema 
jos kalbos buvo — įspūdžiai 
įgyti gyvenant Europoj.

Atsižvelgiant į tai, kad šio 
klubo narius ypatingai intere
suoja akademinis gyvenimas, 
studentų gyvenimas Lietuvoje, 
tad p-ia čerienė pašventė dide
lę dalį savo kalbos šio klausi
mo nupiešimui. Dirbdama mi
nisterijoj Kaune ir vėliau at
stovybėje Londone, p-ia čerie
nė turėjo nemažai patyrimo 
studentams stipendijų reikaluo
se. Kadangi sis klubas irgi do
misi stipendijomis ir turi sti
pendijų fondą (net yra davęs 
kelias stipendijas besimokinan
tiems lietuviams), tad, be abe
jo, kad jię įgijo naudingų pa
tarimų iš p-ios Čerienės paty-

Atrodo lyg rašymas yra sa
vo rųšies įprotis, ir dažnai ne
visai malonus. Kartą jautri šir
dis vienam laikraštyje para
šė, rodos, “Iš kur dygsta rašy
mo svajonės?” Tas rašinėlis 
netikėtai teko į mano rankas, 
perskaičius jį, mano svajonės 
įgijo žaibo sparnus. Per visą 
tamsią naktį jos mane budino 
prie rašymo. Bet svajonės jė
gas nugalėjo. Sukurus straips
niuką svajonių audra nutilo.

žodžiai, pagauti visai netikėtai. 
Bet jie sukėlė manyje pasiry
žimo‘tarti žodį kitą Jums, mu
sų senajai kartai. Tik meldžiu

Veda Nelda Gražinte

doku*

anos

ž

Veda—Nina

Salomėja kalbėjo suvirš pus
antros valandos ir dėl to, kad 
kaip temą taip ir kalbėtoja bu
vo įdomi, ‘tad kalbai pasibai
gus niekas* dar nesiskubino api
leisti svetainę, bet davė klau
simus, kalbėjosi ir šiaip sve
čiavosi su savo malonia vieš
nia, p-ia čeriene. —Taitikaš.

Paskutine diena

Taip, kaip mes jaunuoliai ga- 
ime gauti iš Jūsų senolių ata- 
tinamus pavyzdžius, kuomet 
Jus senoliai ištikro turite su
rūgusias širdis. Viešuose klau
simuose Jus negalite viens an
tro teisių toleruoti.

Kokį dalyvavimą kartu mes 
jaunuoliai galime su jumis 
imti... ? —Maryte

MOTERIS KALBA
Per dvidešimt penkis metus 

p-lė Mary C. Hanlon ėjo sek
retoriaus pareigas prie garsios 
“Little Church Around the 
Corner” New Yorke. Per tą lai
ką ji kalbėjo su maždaug 37,- 
500 porų, kai kurie iš jų atke
liavę iš tolimų kraštų, kad ga
lėtų apsivesti toj bažnyčioj. Nei 
jaunoji, nei jaunasis negali bū
ti divorsuoti, abudu turi būti 
pakrikštyti ir turėti savo šei
mos sutikimą ženytis.*

Principaliai nusistatymai 
Meksikos moterų veikime yra: 
daugiau mokyklų. žemesnės 
maisto kainos, geresnės vietos 
gyvenimui, tiesa turėti žemės 
nuosavybę, siuvama mašina ir 
radio kiekvienam izoliuotam 
miestelyje. Vergija, kuri paei
na iš ekonominės padėties, yra 
blogesnė už vergiją, paeinančią 
iš politiško skirtumo.

✓Rejkia faupyti tą vaškuotą , 
poįnerą, ki/rioje duona buila įit-

tųhi^’impiera geęai H 
valyti gesinį arba anglinį pečių, h 
po kepimo arba virimo. > *

gimines užbaig- 
sumušti visus 
skanių pietų, 
dėdė davė su-

Stcbetina, kad iš susirinkusių 
ietuvių veik išimtinai buvo tik 
taip vadinamieji “kairieji”, o 
kitų pažiūrų lietuvių nesimatė. 
Kiek apgailėtina, kad mes lie
tuviai nemokame pasiklausyti 
muzikos kurinių tokių kompo
zitorių kaip Chop’n, Rachma- 
ninoff, Čiurlionis ir kitų be po- 
lit’kos. kuriuos išpildė virtuo- 
zar-pianis’as lietuv’s.

Taigi paliekant muz'kui B1- 
acv’čiui laisvę ir teisę jo poli
tiškam pasirūkime, jis čia A- 
fnerikoje ir emorikenams mu
zikos ppseu’yje atstovauja L:e 
tuvą ir l'etuvius.

Iš trumpo pasikalbėjimo su 
prof.' Bacevičium gavau įspudh 
kad kalbuosi su intetigentiškai 
išauklėtu žmogum, be jokių 
pretenzijų bei “pasiputimo žy
mių“. Tai žmogus, kuris išim
tinai Įdomaujasi gaidomis, ir 
tik dėl jų paskyręs savo gyve
nimų. —Adelė Nausiediene.

Kletkuoti bovelniniai siutu
liai stovi pirmoje eilėje vasa
rinių drapanų parodose, šie 
kostiumai susideda iš žaketuko 
:r sijono. Ir ar tu esi aukšta ir

rasi visokių madų tavo figūrai 
pritinkančių, šiomis dienomis 
tos bovelninės medžiagos yra 
tokios gražios ir tie kostiumai 
taip gudriai pasiūti, kad atro
do lyg ploniausia importuota 
vilnonė medžiaga.

Kainos tų siutų yra visoms 
prieinamos ir todėl kiekvienu 
moteris gali atrodyti gražiai ir 
‘*FinartIy drevsed“ neišleisda
ma daug pinigų.

žaketukai suaugusioms mo
terims yra truputi ilgesni nei 
He dėl jaunesniu. Kiti turi ma
ža raraukimą užpakalyje, kad 
^aakcentuotl dirželio liniją. Ki
ti dar išilgai kvolduoti, kad pa- 
darvti laibesnę figūrą.

Kišenėliai pridėti “patęh- 
pockets“ ir kaklo linijos ypa
tingai įdomios. Guzikų skylės 
rankomis išsiūtos, ir gražus 
guzlkai sudaro visus pridečkus 
prie tų naujų kostiumų.

Tvarkingumas ap s rėdyme
Kiekviena moteris pageidau

ja būti skaitoma, kaipo tvar
kingai apsirėdžiusi. Kad mote
ris atrodytų geriausiai, pir
miausia ji turi atkreipti dėme
sį į veidą ir į įplaukus, lygiai 
kaip ir į drapanas.

Suprantama, tvarkingumas 
apsirėdyme yra labai svarbus, 
tačiau drapahošį yra tiktai rė
mai kiekvieno asmens paveiks
lui. Visuomet galima permai
nyti skrybėlę arba suknelę, 
daugiau tinkamai, bet veidas 
palieka tas pats ir todėl kiek
vieno priedermė yra užlaikyti 
jį kuogražiaiteiai.

Pirmiausia reikia • surast 
tinkamiausį stilių plaukams, 
visuomet prižiūrėti Savo veido 
odą, ir kad rdiikos ir nagai bu- 
tp gerai iJtižiuĖėti.

Kuomet renkles savo kostiu
mą, žiūrėk, kad, viskas harmo
nizuotus!. Pavyzdžiui, jeigu dė
vi rudą stiknelęį patartina dė
vėti rudus priedus; jeigu mė
lyną, mėiyntra ptiedus. etc. Ne
užmirškite, kad tiktai jaunutė 
moteris gįįl, kombinuoti švie
sias spalvas ir’ 'atrodyti “smart”

Lietuvių Brighton Park Mo
terų Klubo anglų kalbos mo
kykla laikė paskutinę šio sezo
no klasę ketvirtadenį, gegužės 
15 d., pas narę K. Mocevičie- 
nę, 4458 S. Western Avenue.

Po gan ilgos lekcijos ir po 
prižadų nuo mokinių pasimo
kyti namie per vasarą, kad ne
užmirštų pamokų, įvyko drau
giškos vaišės. Kiekviena narė 
prisidėjo su ivenu dalyku ar 
kitu, su skaniu lietuvišku sū
riu, su namie keptom “ausu
kėm“ ir su kitais skaniais val
giais. Taipgi narės įteikė mo
kytojai p-lei L. Narmontaitei 
gražių dovanų, nors ir susirin
kime prieš šitą klubas buvo 
apdovanojęs niusų mokytoją 
su labai gražia “lempa”.

Širdingumas ir draugišku
mas klubo narių labai sujaudb 
:io mokytoją. Visos lankančios 
mokyklą gailėjosi nutraukt’ 
ryšius, nes mokytoja ir moki
nės gražiai ir draugiškai susi* 
gyveno per visą metą.

Po skaitymo narės K. Moce- 
vičienės parašyto laiško, ku
riame ji įvertino p-lės L. Nar- 
montaitės pasiryžimą ir pasi
šventimą klubui, o ypatingai 
mokyklos naudai, visos vėl bu
vo pakviestos dalyvauti sekan
tį bertainį. Po skanių valgių 
mokyklos narės išsiskirstė apie 
vidurnaktį.

Tikima, kad mokykla vėl 
sidarys ateinantį rudenį.

tos kalbos 
tik dėl to, 
jaunystėje, 
kaimynka,
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Jeigu įpilsite truputį kerosi-

grindis, išklotas su klijonke, tai 
purvas greičiau atsiliuosuos ir 
klijonkė plausis daug greičiau 
ir geriau.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios gargsi “NAUJIENOSE”

Maistas
Veda MORTA RUGIENI

Jau prieš kelis metus, man 
besilankant vienoj gražioj puo
toj, mano geros draugės Ma
mytė pradėjo kalbėti apie jau
nimą. Ji pasakė, kad mes jau
nuoliai esame jų, senolių, šir
džių atžalos. Kur ta gera mo
tina gavo tokius gražius žo
džius ,tokius brangius saki
nius. Iš tikro, mes jaunuoliai 
esame Jūsų, senolių, širddžių 
atžalos. O dabar, kur-gi aš pa
gavau tuos žodžius “surugę 
širdys?”

Visai' neįdėtai, man teko bū
ti Brooklyn/N;r Y., ir 'tai buvo 
atvelykio diena. Mano drau
gė, irgi lietuvaitė, nusiviliojo 
mane pas savo 
ti Velykas ir 
margučius. Po 
mano draugės
gestiją pavažiuoti į tam tikrą 
svetainę kurioje įvyko kon
ferencija Lietuvos išlaisvini
mo klausimu. Mes šeši susėdo
me į gražų, didelį automobilį 
ir važiuojam. Galop, jau ir 
svetainė. Laikas jau, rodos, bu
vo apie keturios valandos po 
pietų, čia susirinkę, regis, apie 
šimtas žmonių, moterų ir vyrų, 
buvo čia ir keli jaunuoliai.

Susėdom ir klausomės kal
bų, kurios pynės apie Lietuvos 
išlaisvinimą. Mane 
užinteresavo, ir gal 
kad mano pačioje 
musu artimiausia
ponia D. man visuomet Lietu
vą piešė rojiškoms spalvoms.

Man vis vaizduojąs Lietuva 
kaipo mažų kalnelių su gra
žiomis lankomis pilnomis ge
lių ūkininkų žemė. Kuomet iš
girstu kas primena Lietuvą, 
visuomet man prisimena po
nios D. kalba. Kartais net su 
ašaromis akyse kalbėdavo a- 

pie Lietuvą ir jos ten praleistą 
jaunystę.'

Tad ir šioj konferencijoj iš
girdus Lietuvos vardą paminė
tą, grįžo man toji atmintis. Re
gis, čia buvo susirinkus musų 
senolių inteligentija, kiek aš 
galėjau suprasti iš jų kalbų.

Ilgai laiko neėmė, kaip mu
sų senoliai pradėjo beveik dan
timis 
mažo 
tuvos 
tonos
kuriam, rados, didžiuma Ame
rikos lietuvių nesutinka jau 
siųsti kokius ten pasveikinimus, 
mus.

Besiklausant man tų senolių, 
tu tuščių ginčų, tų pykčių ir 
kerštavimų, štai ką pasakė vie
nas iš Jūsų jaunuolių. Jūsų šir
džių atžalų: “Jie turi surūgu
sias širdis.“

Kepta Aviena Su 
Špinakų KamšiniuPaprašykite krautuvininko išimti kaulą iš keturių-penkių svarų avienos peties.Gerai perplaukite, nusunkite ir sukapokite 1 svarą špinakų. Pridėkite 2 šaukštus aliejaus, naudojamo virimui, 2 šaukštus kapotų sa- lerų, 1 šaukštą kapotų svogūnų ir 1 šaukštą kapotų žalių pipirų. Virkite tik tiek, kad špinakai sukristų.Špinakus sustumkite į vieną keptuvo pusę, o kiton įdėkite du puodukus duonos trupinių, dar 3 šaukštus riebalų, ir sumaišykite. Po to sumaišykite špinakus su duonos trupiniais, ir pridėkite druskos ir .pipirų.Sudėkite kamšinį į mėsą ir susiūkite. Apibarstykite mėsą druska, pipirais ir miltais. Įdėkite į neuždengtą keptuvą ir kepkite nepef- karŠtam pečiuje iki mėsa suminkštės. Reikia apie 30-35 minučių kiekvienam svarui.

griežti dėl» kokio ten 
dalykėlio, kaip kad Lie- 
buvusio prezidento Sme- 
pasveikinimo klausimo,

MASAŽAI 
SULIESĖJIMUI IR 

GARO PIRTIS
Lengvas būdas suliesėti, 

vartojant elektrikinį 

EXRCYCLE
MINUČIŲ15

MANKŠTA
SERIJA Mankštos, $0 f|fi
7 sykiai už ............... w«UU

MILLER’S 
INSTITUTE

30 N. Dearborn St.
Phone DEARBORN 2142

Valandos: nuo 10 ryto iki 7 v.
LIETUVAITES
PATARNAUJA



Retvirtad., gegužes 22, 1941 NAUJIENOS, Chicago, III.
— - .................... ■■■•• ■ • • - ........................... h

KORESPONDENCIJOS
Springfield, III.

Lietuvos reikalais lietuvių ma
sinis susirinkimas įvyks sek
madienio vakare, 7:30 , vai., 
gegužės 25 d.,Eagle svetainė
je, 401 North 6th Street.
šį masinį lietuvių susirinki

mą rengia šios lietuvių organi
zacijos: SLA 275 kuopa; A. L. 
Katalikų Moterų Sąjungos 56 
kuopa; SLA 158 kuopa; S. L. 
R. K. A. 121 kuopa; S. L. R. K. 
A. 295 kuopa, ir Lietuvių Kul
tūros Draugija, Chicagos Lie
tuvių Draugijos skyrius.

Kalbėtoju yra pakviestas ir 
Chicagos Lietuvos konsulas p. 
Daužvardis. Taipgi ir iš vieti
nių kalbės miesto majoras 
John Kapp, legislaturos narys 
advokatas William Lawler, lie
tuvis Dr. Kvedaras, lietuvis ad

vokatas Izidor Yacktis ir kiti.
Taipgi yra užkviesta dainuo

ti jaunų čiagimių moterų kvar
tetas ir parapijos jaunų lietu
vaičių merginų choras. Visiems 
įžanga nemokama.

šiam rengiamam lietuvių 
masiniam mitingui labai prie
šinosi . išsigimėliai lietuviški 
Stalino vieros parapijonai —• 
komunistai. Kur tik jų kokis 
radosi, visi rėkė ir triukšmavo, 
kad tik šis užmanymas nepra
eitų. Bet visos jų pastangos ne
išdegė.

Dabar jau jie tik pašaliais 
slampinėdami niurna ir sipau- 
dosi lietuviais buržujais — tai 
ir viskas.

Linkėtina, kad ir iš aplinki
nių artimesnių miestelių lietu
viai į šį masinį susirinkimą at
silankytų.

*
Liepos 4 d. vėl yra rengia

mas visų tautų Americans— 
Ali Jubilee koncertas ant State 
Fair Grounds.

Rengimu to koncerto dau
giausia rūpinasi Miss Ept.'ng 
ir Avinere Toigo.’

Americans All-Immigrants 
Ali koncertas įvyko didžiulėje 
Armory Hali 1939 metais ir 
jame dalyvavo apie 300 akto
rių iš įva’rių tautų ir sutraukė 
publikos kelis tūkstančius. Tai 
buvo šauniausias koncertas, 
kokį springfieldiečiai kada ma
tė. Tąsyk dalyvavo ir lietuviai, 
šiam atkartotiname Americans 
All-Immigrants Ali koncerte ir
gi dalyvaus ir lietuviai. Koncer
tą finansuoja Illinois Etate Re- 
gister dienraštis.

V. černauskas

ĮWUK.’W. ?,jrgTlĮW,l-'WI»»*TT.Y>.* ''-T*!— ■ I""-1 J— —

7-ti Metai Skersai Vartų 
Nepamirškit Užeiti Pas:

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

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

MSKOUB®
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«ts $1,000,000.00

FOR NEW

PACKARD - CHRYSLER - PLYMOUTH
3451 

Archer Avė.
Tel.

VIRginia 
2332

4030 
Archer Avė.

Tel.
VIRginia 

1515
BALZEKAS MOTOR SALES

“U WILL LIKĘ US”

Turtas Virš$5,500,000.00
Apart Apsaugos, Turime CU E n m n n 
ATSARGOS FONDĄ ViršU^JUjU U U. U U

FEDERALjSAVINGS 
' LOAN ASSOCUTIONdFChicago 
JUSTIN MACKIFAVICH, Pres. 
4192 Archer Avenue 

VIRginia 774/

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų
MOKAME DIVIDENDŲ

MADOS

PAVASARINES SUKNELES
No. 4706— Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18 ir 20. 

taipgi 30, 32, 34, 36, 38 ir 40.
No. 4628—Sukirptos mieros 36, 38, 40, 42, 44, 46, ir 48.

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

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas Ir valstija)

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Atšaukė vizas Mar- 

tinikon
— ■■■■■■ — i

VICHY, Prancūzija, geg. 20 
d.,— Prancūzų kolonijų mini- 
steris atšaukė visas išduotas vi
zas į Martinikos salą.

Paskutiniu metu prancūzų 
laivai palaikydavo susisiekimą 
su šia sala, bet dėl naujai su
sidariusios padėties plaukioji
mas sustabdytas.

Vokiečiai tvirtina, kad pran
cūzai įteiks Amerikos valdžiai 
protestą dėl sargybų prancūzų 
laivuose. Prancūzų valdžia šiuo 
reikalu dar nepadarė jokio nu
tarimo.

— AFL atstovai susirinko 
Washingtone ir pasakojama, 
kad įgalios prezidentą Green 
reikalauti lydėti Anglijon siun
čiamus ginklus.

Brighton Parko 
Moterų Mokykla 
Jau Atostogauja

Po našaus mokslo meto, ge
gužės 15 dieną Brighton Par
ko lietuvių moterų kliubo an
glų kalbos mokyklėle užsida
rė vasaros atostogoms. Pasku
tinei pamokai besibaigiant, 
mokytoja p-lė L. Normantaitė 
kiekvienai mokinei suteikė po 
dovanėlę prisiminimui malo
niu bendradarbiavimo valan
dų. Tada mokines nuo savęs 
įteikė savo mokytojai vertin
gą dovaną. Kitą dovaną ji ga
vo nuo dviejų narių atskirai: 
p. p. Bųrokienčs ir PuniŠkienės.

Mes visos mokinės esame la
bai dėkingos p-lei Norinantai- 
tei už jos pasišventimą ir triū
są.

—Mokinė Adelė Shaputienė

NAUJIENOS Pattern Dept
1739 S. HalsteJ St., Chicago, III 

čia įdedu 15 centų ir praiąu
atsiųsti man pavyzdį No_______

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

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

Kas tai NAUJO* tapo pridėta!
Tūkstančiai rūkytojų tatai atrado — naują, ma
lonų skonį šiandieniniame Old Gold. Jis parei
na iš parinktinio importuoto tabako, švelnaus, 
sklandaus ir nepaprastai kvapaus! Išbandyk jį! 
Gauk pakelį naujų Old Golds šiandien!

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

Visi Old Goldo pat 
jūsų krautllYiAniMlQ 
dabar yra NAUJI 
Old Golds. Tas 
pat pažįstamas 
pakelis.

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 jūsų rakandams.
................imi Kuponas .•••••••••••••••••••••••i 

Išmėginti Pasiūlymas
įLięuid TILING 1 kenas 35c | 
|1 šepetys ......................  25c j

Vertė, 60c | 
į Viskas už 25c Į 

No Mail Orders 
rtHiiiniiaiiiiiiHiiiiiiHiaiiiMititiiHiiinititHiiiiituiuttii*

. . ■ ■ . -1

Diena Iš Dienos
. - ........**

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(CHICAGOJE)

Walter Kuzma; 25, su Annc 
Rosko, 22

Wi liam ^M. Moram 31, su 
Helen M. Zvinakis; 27

Walter DuihbrMvski, \26, su 
Joanna Raudinas, ■ 21

Richard AJ GobviT?, 1 22, su 
Dorothy J. Waitkus, 27

Thomas Vagl:ca, 22, su Jus
tine Stočkus, 19.

Ąrthur Utrrback, 25, su Flo- 
rence Stoškus, 23

WJlia.ni> Vtrraskas, 29, su 
EstęĮĮe Rimkus, 26

Anthony P. Kiškunas, 23, su 
Stella L. Jozombsk, 23

Frank Sųmoski, 28, su Mary 
Jura, 24 v

Reikalauja 4 .
Perskiry <3

Frank Suba nud Mary Sabą

Gauna
Perskiras

Bruno Kucinski nuo Mary 
Kucinski.

gimimaT
CHICAGOJE

——- /

PANKO, Donna, 7609 Drexel 
Avenue, gimė gegužes 3, tėvai: 
Andrew ir Helen.

KAMENSKY, Allen, 3626 S. 
Honore Street' gimė gegužės 3, 
tėvai: James ir Bessje.

Neleidžia Alų 
Namie Gaminti

Federaliai agentai vakar su
ėmė 68 metų chicagieti, Chris 
Gath, 1117 East 42nd street, 
už gaminimą alaus namie. Agen
tai sako, kad jie kelis kartus 
perspėjo suimtąjį to nedaryti, 
bet jis užsispyrė namie alų rau
ginti ir tiek. . -

Gal naminis jam geriau pa
tiko?

L' Seniausi Amerikos Tabako prekS|aI—įsikūrę 1760

Robertson & Co
- •r."T6e Home of Liguid Tiling"

1342-44 W. Madlson St. 
5340-42 N. Clark SI. 

2514 Devon Ava. 
434 E. 79th St.

S29 Davls SU Evanstoi 
904 S. Fltth Avė, Maywoad

Atrodykite Metus Jaunesni 
NATŪRALIAI ATRODANTI

Dantii Pleitai

10 MEN. MOKĖTI 
Pinigų grąžinimo ga
rantija. Denturos da
romos tiktai gavus už
sakymą ir nuo formų 
padarytų laisniuotų 
dentistų.

$050
<J iki

$35

Pleitai 
Pataisomi $1

Apkain.
Nemok.

Ele j na Bros

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

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

Atdara iki 8:30 v. v.

“Naujienų” Pavasarinis
PIKNIKAS

»*'«■« •• • •

Sekmadienį,
GEGUŽĖS 25, 1941 
Liberty Darže 

WILLOW SPROGS, ILL.

GARSINKITES “NAUJIENOSE

Naujienų Pavasarinis
PIKNIKAS

Gegužes 25’ 1941
LIBERTY DARŽE 

WILLOW SPRINGS, ILL.
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NAUJIENOS
Th« LiTmuanian Daily* NCws

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

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8300.

Subscription Ra tęs: 
$0.00 per year in Canada 
$6.00 per year outside of Chicago 
$8.00 per year in Chicago 

3c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III, under the act of 
March 3rd 1879.

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

Anglijos “imperializmo” gelbėjimas
Karo klausimu Amerikos žmonių nusistatymas kei

čiasi palengva, bet visų laikų ta pačia kryptim, žmonės 
vis stipriau ir stipriau stoja už tai, kad Amerika remtų 
Angliju. Paskutiniai Gallup’o ankietos daviniai rodo, kad 
dabar jau dauguma (52 nuoš. prieš 41) pritaria konvo
jų siuntimui.

Prieš pusantrų metų, kuomet naciai pradėjo karų, 
prezidentas Rooseveltas tik per didelę bėdų prikalbino 
kongresų pakeisti vadinamąjį Neutralumo Aktą, kad bu
tų galima pardavinėti Anglijai ginklus ir amuniciją. Po 
karštų debatų kongresas sutiko leisti anglams pirkti A- 
merikos ginklus, bet tiktai su ta sąlyga, kad už kiekvie
nų šautuvų butų mokama grynais pinigais ir kad patys 
anglai tuos ginklus atsiimtų.

Nesunku šiandien atspėti, kas butų atsitikę, jeigu 
to įstatymo pakeitimo kongresas nebūtų padaręs: Hit
leris seniai butų pabaigęs karą, laimėdamas didžiausią 
žmonijos istorijoje pergalę! Jungtinės Valstybės išgel
bėjo Angliją ir britų imperiją.

Kai kuriems žmonėms tai nepatinka. Jie sako: “Kam 
mes turime traukti Anglijos imperialistams kaštonus iš 
ugnies?” Bet jie užmiršta, kad su Anglijos likimu yra 
surištas likimas daugiau, kaip tuzino tautų, kurias yra 
pavergę “ašies” agresoriai: Čekoslovakija, Lenkija, Ven
grija, Danija, Holandija, Belgija, Luksemburgas, Fran- 
euzija, Austrija, Norvegija, Romanija, Bulgarija, Jugo
slavija, Graikija, Albanija.

Anglijos pralaimėjimas butų reiškęs visoms šitoms 
tautoms vergovę. Be to, žinoma, butų palikusi fašistų pa
vergta Etiopija ir^btitų patekę po vienos ^arb a kitos “a- 
šies” valstybės jungu* daugelis kitų kraštų Afrikoje ir 
Azijoje. Kinija butų buvusi priversta pasiduoti Japdni- 
jai; Indiją butų pasidalinę tarp savęs japonai ir bolševi
kai. Ir Australija su Naujaja Zelandija vargiai butų be
išlikusios nepriklausomos.

Palyginus šitų visų tautų laisvę su Anglijos “impe
rialistų” bizniu, pastarasis yra tik menkniekis. Bet Ang
lijos rėmimo priešai visą laiką apie jį kalba ir daugeliui1 
žmonių apsuka galvas.

Pagaliau, juk ir britų “imperija” yra tūkstantį kar
tų geresnis dalykas, negu Hitlerio, Stalino arba MussolL 
nio imperijos. Pakanka amerikiečiui atsilankyti Kanado
je, kad jisai įsitikintų, jogei tenai žmonės turi tiek pat 
laisvės, kaip Jungtinėse Valstybėse. O nacių okupuotoje 
Lenkijoje arba Stalino “sutarybintoje” Lietuvoje — tik
ras pragaras!

Nenuostabu, kad Amerikos visuomenė, nors ir labai 
brangindama taikų, toliau vis aiškiau supranta, kad Hit
lerio pergalė ant Anglijos butų baisiausia nelaimė žmo
nijai.

Ulmanis ir Balodis
Tam tikroje musų spaudos dalyje buvo daug kartų 

minėta, kad Latvijos prezidentą Ulmanį bolševikai “su
šaudė”, — nes jisai nebėgo, kuomet atėjo į Latviją so
vietų Raudonoji armija.

Bet latvių spaudos biuras Washingtone praneša, kad 
Dr. K. Ulmanis “yra bolševikų laikomas kalėjime, neži
nia kur Sovietų Sąjungoje”.

Bolševikų nelaisvėje yra ir Latvijos armijos vadas, 
gen. Janis Balodis. Latvių armijos vadovybė, matyt, pa
rodė daugiau atsparumo bolševikiškiems okupantams, 
negu Lietuvos kariuomenės vadai. Gen. Vitkauskas ir 
kai kurie kiti Lietuvos generolai gavo vietas ir net “pa
aukštinimus” Stalino Raudonojoje armijoje.

Baltijos Sąjunga
9 ......... ..................

Lietuvos tautininkai (ypač Voldemaras) ilgų laikų 
priešinosi sudarymui'sąjungos su Latvija ir Estija. IŠ 
antros pusės, Baltijos Sąjungos idėjai priešinosi dešinie
ji elementai Latvijoje ir Estijoje. Jie nenorėjo “užgauti” 
Lenkijos, su kuria Lietuva turėjo.neišspręstų ginčų dėl 
Vilniaus.

Tos trys valstybės, galų gale, pradėjo susiartinti. Jų 
užsięnių reikalų mjhisteriai suvažiuodavo ir laikydavo 
konferencijas. Ilgainiui Baltijos Sąjunga butų buvusi

Užsakyme kaina:
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 ---- t ............. — 18c
Mėnesiui .....-...................  75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj 
Metams _...____$0.00
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.

-APŽVALGA
.......................----- ------------- -----------

Kreta—Pirmas žingsnis j Suezą

FRANCUZIJOS KAPI
TULIACIJA

Nuostabiausią vaizdą dabar
tiniame kare sudaro Francuzi- 
ja. Kas galėjo tikėtis, kad jos 
galingoji armija bus sutriuškin
ta per keletą savaičių? Bet dar 
nuostabesnis dalykas, negu ka
ro pralaimėjimas, yra visiškas 
Francuzijos moralinis susmuki
mas. Jos parlamentas ‘-panaiki
no” respublikos konstituciją, 
atidavė visą galią į reakcinės 
armijos generolų ir f asistuojan
čių politikierių rankas ir šie 
pasirašė pažeminančias, vergiš
kas karo paliaubų sąlygas su 
naciais.

Tas moralinis susmukimas 
pasireiškė visuose Francuzijos 
visuomenės sluoksniuose, pra
dedant stambiaisiais kapitalis
tais ir baigiant fabrikų darbi
ninkais. Už susitaikymą su Hit
leriu atvirai stojo, dar tebeinant 
karui, sufašistėję finansininkai 
ir jų politiniai agentai (Pierre 
Lavai ir k.) ir subolševikėję 
Paryžiaus priemiesčių proleta
rai. Komunistai darė sabotažą 
amunicijos dirbtuvėse ir vedė 
agitaciją prieš karą tarp karei
vių.

Kuomet Francuzijos armija 
pasidavė, moraliniai suglebo vi
sos politinės partijos, neišimant 
nė socialistų. Parlamentui susi
rinkus Bordeaux mieste, kuris 
nebuvo vokiečių okupuotas, at
stovų butas ir senatas milžinių 
ka balsų dauguma nutarė pats 
save palaidoti ir atiduoti vals
tybės vadeles senam maršalui 
Petain’ui. Tik socialistų vadas 
Leonas Blum su keliais artimais 
draugais balsavo prieš tuos pa
siūlymus, protestuodami prieš 
jų neteisėtumą. Iš radikalų (li
beralų) partijos vieAas-kitas su
silaikė nuo balsavimo. O visi 
kiti Nacionalio Susirinkimo 
(atstovų buto ir senato) nariai, 
kurie buvo atvykę į Bordeaux 
posėdį, balsavo už atžagareivių 
sumanymus.

Pagarsėjusi savo “laisves” 
idėjomis ir pergyvenusi ketu
rias revoliucijas, Francuzija pa
sirodė daug prasčiau, negu Vo
kietijos demokratija. Kuomet 
Hitleris 1983 m. sausio mėnesį 
sušaukė reichstago posėdį (dau
gelį reichstago narių naciai jau 
buvo suėmę ir kai kuriuos nu
galabiję) ir pareikalavo, kad 
atstovai panaikintų respublikos 
konstituciją ir suteiktų diktato
rišką galią rudmarškinių “fiu
reriui”, tai neatsirado nė vieno 
atstovo socialdemokratų parti
joje, kuris butų nusilenkęs 
smurtininkams. Nors gręsė pa
vojus kiekvieno atstovo gyvas
čiai, nes reichstago trobą buvo 
apsupusios ginkluotų nacių 
gaujos, bet social-demokratų 
frakcija padarė pareiškimą, 
kad ji neišsižadės savo demo
kratinių principų, ir visi social
demokratų atstovai, kaip vie
nas, balsavo prieš diktatūrą!

Vokietijos liberalai, tiesa, ir 
katalikų Centras tokios drąsos 
neparodė. Dalis jų susilaikė nuo 
balsavimo, o didelė dauguma 
balsavo kartu su naciais, ir Hit
leris patapo diktatorium.

Bet Francuzijos parlamento 
atstovams joks pavojus iš tero
ristinės žvalgybos arba gengs- 
terių gaujų pusės negręsė, kuo
met jie nutarė likviduoti savo 
demokratinę konstituciją. Jie 
tai atliko savo noru.

Francuzijos socialistai seniau 
mėgdavo didžiuotis savo “kai
rumu” ir prikaišiodavo “opor
tunizmą” Vokietijos socialde
mokratams (Amerikoje į tą pa
čią dūdą pusdavo ir Norman 
Thomas, kuris šiandien nesi
drovi sakyti kalbas “America

First” penktakojiškuose mitin
guose). Bet praktika parodė ką 
kita.

Atsipeikėjimas.
Kuomet Francuzijos kapitu- 

liantai pereitą vasarą pasirašė 
paliaubų sutartį su Vokietija, 
beveik visi žmonės Francuzijo
je manė, kad netrukus kapitu
liuos ir britai. Bet britai nepa
sidavė, ir juo ilgiau tęsėsi jų 
pasipriešinimas Hitlerio karo 
mašinai, juo labiau franeuzai 
gailėjosi, kad jie negarbingai 
padėjo ginklą.

Vokiečių diriguojama propa
ganda Francuzijos spaudoje ir 
per radio nuolatos kursto fran- 
euzus prieš Angliją, ir ta pro
paganda yra suklaidinusi dalį 
gyventojų. "Naciams padeda ir 
Maskva. Francuzijos komunis
tų eilėse neapykanta prieš Ang
liją yra stipri. Jie nuoširdžiai 
trokšta pergalės Hitleriui.

Bet kiti Francuzijos žmonės, 
išimant parsidavusius ' naciams 
politikierius, milžiniškoje savo 
daugumoje nori, kad karą lai
mėtų Anglija. Franeuzai, kaip 
vienas neutralus" stebėtojas pa
sakė, šiandien dalinasi į dvi da
lis: vieni Ajigliją myli, kiti An
glijos neapkenčia. Tie, kurie ją 
myli1, sako: “Ak, kad tie bran
gieji anglai greičiau sumušti! 
Hitlerį!” O tie, kurie jos neap
kenčia sako: “Ak, kad niekšai 
anglai greičiau nusuktų spran
dą Hitleriui!”

Vieni ir antri žino, kad, lik
tai anglams sutriuškinus hįtle- 
rizmą, Francuzija atgaus lais
vę.

Bet tokiems parsidavėliams, 
kaip Lavai, Dariau ir k., Ang
lijos pergalė reikštų ne tiktai 
karjeros galą, o ir, gal būt, gil
jotiną. Todėl jie daro ką galė
dami, kad jFrancuzija butų į- 
traukta į karą prieš Angliją.

Kad naciai pergalėtų, darbuo
jasi visomis jėgomis ir Stalino 
agentai. Ta1 Francuzijos darbi
ninkų dalis, kuri dar paliko iš
tikima Maskvai, atsisako daly
vauti demonstracijose prieš 
Hitlerį (pav. pereito lapkričio 
11 d. Paryžiuje) ir nesideda 
prie kokio nors anti-naciško ju
dėjimo.

Trys socialistų sroves.
Visai Francuzijos liaudžiai ė* 

mus atsipeikėti po negarbingos 
paliaubų sutarties pasirašymo, 
prasidėjo opozicinis judėjimas 
tarpe Francuzijos socialistų.

Šiandien, kaip rašo “The New 
Leader”, Franzucijos socialistai 
yra suskilę į tris grupes. Dvi 
nedidelės grupės remia Petaino 
vyriausybės užsienių politiką; 
o trečioji, pati stambiausioji y- 
ra nusistačiusi prieš visą Vichy 
kliką ir jos darbus.

Pačiai smulkiausiajai grupei 
vadovauja Charles Spinasse ir 
Paul Reves, Jie leidžia laikraš
tį “L’Effort”, kuris dabartinę 
reakciją Prancūzijoje vadina 
“nacionaline revoliucija” ir 
skelbia, kad Francuzijos esąs 
išganymas “naujoje tvarkoje”, 
kurią Hitleris rengiasi įvesti vi
soje Europoje, šita grupė siūlo 
ir Francuzijos vidaus gyvenimą 
organizuoti pagal nacišką kur
palį. Su socialistų partija šitie 
gaivalai jau nutraukė visus ry
šius.

Daug stambesnė grupė yra 
ta, kuriai vadovauja Paul Fau- 
re, buvęs socialistų partijos ge
neralinis sekretorius. Keliems 
jos atstovams (Faure, L’Heved- 
ere, Barthelmy, Morin ir k.) 
maršalas Petain davė vietas sa
vo Tautos Taryboje. Jie nenori, 
kad Francuzija užsienių politi
koje pasidarytų Hitlerio vasa
las. Jie priešinasi Lavaliui. Vi-

jsteigta, bet bolševikų invazija tąr progresą nutraukė.
Jei Baltijos kraštai butų susijungę, Stalinas nebūtų 

galėjęs tąip lengvai juos pagrobti.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Naciai pasirįžę paimti Kretos salą neatsižvelgiant į 

kainą, nes jie laiko ją labai svarbią strategišku atžvil
giu tolimesnėje kovoje už Suezo kanalą. Iš šios salos vo
kiečiai galėtų terioti Egiptą su Suczu, taip pat apgin
tų savo legijonų pozicijas Syrijoj ir Libijoj.

Literatūros Reikalais
P O E TAS LIUDAS GIRA
XXXVI.

Pirmi Giros išgyvenimai sovie
tų Rojuj.

Jau minėjome, kad Liudas 
Gira pirmos bolševikų invazijos 
metu buvo laikomas kalėjime 
ir tiktai per stebuklą, kaip jis 
vėliau pasakojosi, išvengė Kap
suko ir Angariečio kulkų. Ta
da mes paminėjome tiktai pa
tį areštavimo faktą, bet nelie- 
tėme Liudo Giros vidujinių iš
gyvenimų.

Dabar kiek plačiau panagri
nėsime Liudo Giros savijautą 
“bolševikų rojuje”. , Jis labai 
plačiai apie tai kalba jau minė
tose “žiežirbų” puslapiuose. 
Kai buvo atspaustos “žiežir
bos”, tai krikdemiški to meto 
kritikai skelbė, kad Liudo Gi
ros eilėraščiai, parašyti Lukiš
kių kalėjime, yra vertingiausia 

daus politikoje jie reikalauja, 
kad valdžia liberališkiau elgtųsi 
su buvusiais respublikos veikė
jais.

Su šia grupe kooperuoja dau
gelis buvusių socialistų parla
mento atstovų ir senatorių, ti
kėdamiesi, kad jiems pavyks 
sušvelninti Petaino režimą.

Bet didžiausioji Francuzijos 
socialistų Malis, ypač socialisti
nės darbininkų ir valstiečių ma
sės, nepritaria nei tai grupei, 
kuri yra susispietusi aplink 
“L’Effort”, nei buv. sekreto
riaus Faure’o - vadovaujamai 
srovei. Aiškaus savo programo 
jie negali suformuluoti, kadan
gi jie yra priversti veikti slap
tai (didžiausias jų skaičius yra 
okupuotoje Francuzijos terito
rijoje). Bet iš atskirų lapelių ir 
atsišaukimų, kurie kartkartė
mis pasirodo, galima numanyti, 
kad jų nusistatymas yra toks:

1. Prieš paliaubų sutartį, ku • 
ri buvo pasirašyta pereitų me
tų birželio mėnesį Coinpiegne 
miške.

2. Už gen. De Gaulle rėmimą 
ir karo tęsimą prieš Vokietiją, 
ligi bus laimėta pergale.

3. Prieš liepos įnėn. pervers
mą, kuriuo buvo panaikinta 
respublikos konstitucija.

4. Prieš Petaino vyriausybę 
ir visą jo politiką, krašto vidu
je ir užsieniuose.

šios trečiosios ir pačios skai(- 
iingiausios Francuzijos socialis
tų srovės žmonės pasiuntė svei
kinimą Britanijos valdžiai dėl 
jos didvyriškos kovos prieš Hit
lerį ir užuojautos pareiškimą 
Britanijos žmonėm^.

Kuomet Europa atgaus lais
vę, galima neabejoti, kad šitie 
Francuzijos socialistai paims į 
savo rankas krašto vairą.

visos knygelės vieta.
Pirmos Liudo Giros valandos 

bolševikų parengtame “rojuje” 
buvo truputį liūdnokos. Dienas 
ir naktis poetą apimdavo toks 
ilgesys, kad jis ir visą eilėraš
čių ciklą pavadino “Ilgesio dai
nomis”. Geresnio poetiško išsi
reiškimo tuo metu staliniškas 
komunistas negalėjo sugalvoti. 
Jeigu šiandien jam tektų nau
jai šiuos eilėraščius perredaguo
ti, esame tikri, kad jis sugalvo
tų daug prašmatnesnį vardą.

Visas “Ilgesio dainas” Liudas 
Gira paveda savo žmonai, 1 p. 
Bronei Grinienei. Tai yra poeto 
dvasios 'išgyvenimų dienynas, 
kurį užrašė “rojaus” gyvenimo 
jausmams besiveržiant į sielos 
gilumas, štai kai kurie pirmos 
Giros dainos posmai:

“Užu krotų geležinių, užu 
drūtų,

Tarp sienų svetimųjų užda
rytas

Sėdžiu vienas ir svajoju, kaip 
Tu

Vėl myluosi, kai vėl busime 
kartu,

Kai išauš vėl mano laisvės 
rytas!

Ne! Mylėsi tu mane, vai dar 
karščiau,

Aš mylėsiu, kaip dar niekad 
nemylėjau,

Nes dabar aš laimės prasmę 
pamačiau;

Tad kada ateis man džiaug
tis ja eilė jau,

Jau mokėsiu ašai džiaugtis jo 
grazna—

Busi mylima Tii taip, kaip 
ne viena!

Busiu laisvas, geras busiu ir 
smagus,

Skleisiu, leisiu saulės spindu
lius aplinkui,

Ausiu dainą, o tu savo dai
nininkui

Duosi meilę savo gilią, kaip 
dangus!

Užu krotų geležinių, užu 
drūtų

Taip svajoju, taip prisiekiu 
aš nūnai—

Jei lig šiol Tu maža džiaugs
mo pažinai,

Tai nuo šol visi džiaugsmai 
bus Tau vienai!”

Gira sovietų rojuje išsiilgsta 
Girienės.

Pacituoti pirmos “Ilgesio dai
nos” posmai buvo užrašyti Lu- 
kiškio kalėjime, 62-oj kameroj, 
1919 metais vasario 28 dieną. 
Liudas Gira juos atspaude 43 
“žiežirbų” puslapyje.

Iš pirmų eilėraščio sakinių 
matosi, kad bolševikų “rojuje” 
Liudas Gira pirmiausia pradė

jo ilgėtis savo žmonos. Galima 
iš to spręsti, kad bolševikų “ro
jus” yra visiškai skirtingas nuo 
mahometonų tikybininkų skel
biamo rojaus. Mahometonų ti- 
kybininkai rojuje duoda ne vie
ną, bet po kelias žmonas, tuo 
tarpu bolševikai nė vienos ne
prileidžia. šis bolševikų pa tvar
kymas sukėlė pirmą ir didžiau
sią poeto ilgesį.

Nežiūrint į neigiamą š.o pa
tvarkymo prasmę, jis turi ir tei
giamų davinių. Už geležinių 
grotų atsidūręs Gira suprato, 
kad jis savo žmonos kaip rei
kiant nemylėjo ir “ištrukęs iš 
rojaus” pasižadėjo ją mylėti, 
kaip “dar niekad nemylėjo”. 
Taip jis žada elgtis, nes tiktai 
už drūtų geležinių grotų poetas 
“laimės prasmę pamatė’’.

Bolševikų “rojus” šiuo atveju 
buvo naudingas ne tiktai Girai, 
bet ir poniai Girienei. įžengus 
Liudui Girai į bolševikų “ro
jų”, ponia Girienė atgavo savo 
vyro meilę. Teisingiau pasa
kius, tiktai bolševikų kalėjime 
Liudas Gira suprato, kad jis Gi- 
rienę myli. Anksčiau p. Girie- 
nę jis traktavo, kaip paprastą 
sutvėrimėlį su kuriuo galėjo 
elgtis, kaip tinkamas.

Nežiūrint į sugebėjimą pri
spausti straipsnį kitą to meto 
spaudoje, Liudas Gira buvo tik
ras gyveninio nenusisekėlis. Jo
kiam rimtesniam darbui jis ne
tiko, visi rimtesni vyrai steng
davosi rečiau su juo susitikti ir 
nieko gero iš jo nelaukė. Pats 
Liudas Gira tatai labai aiškiai 
matė ir savo pagiežą, kaip ir 
kiekvienas bejėgis, namuose iš
liedavo. Kaltę dėl savo nepasi
sekimų suversdavo ant savo 
žmonos ir namuose sukeldavo 
didžiausią ennyderį. Ne darnus 
sugyvenimas buvo Giros na
muose, bet tikras pragaras.

Atsidūręs Lukiškių kalėjime, 
Gira pamatė, kad turi labai ge
rą ir kantrią žmoną, kuri tyliai 
pernešė visus jo “blogo ūpo” 
pasireiškimus. Ne tiktai kant
riai -praeity! kentė, bet dėjo pa
stangas Girai iš bolševikų “ro
jaus” išgelbėti. Kalėjime Girai 
nesmagu pasidarė dėl savo pra
eities, todėl pirmoje “Ilgesio 
dainoje” pasižadėjo savo žmo
nai būti geru ir smagiu. Priža
dėjo likusią savo meilę, apie 
kurią nekalbėdavo nuo vestu
vių dienos, tiktai jai vienai pa
skirti. Paskutiniame eilėraščio 
posme jis viešai prisiekė tai pa
daryti.

Be minėto pažado Girienei, 
poetas pasižadėjo “skleisti ir 
leisti saulės spindulius aplin
kui”. Kaip jis tai rengėsi pada
ryti, niekas negalėjo iššifruoti, 
nes ligi bolševikų okupacijos 
niekas nežinojo kokiu budu Gi
ra galėjo įsigyti saulės spindu
lių, kad vėliau pajėgtų juos ap
linkui skleisti.

Tiktai bolševikams atėjus pa
aiškėjo, kad Gira, pasižadėda
mas skleisti ir leisti saulės spin
dulius, turėjo galvoje Stalino 
spindulius. Už šių spindulių lei
dimą ir skleidimą Lietuva Girai 
niekad nebus dėkinga. Nėra už 
juos dėkinga ir Giros žmona, 
nes ji ir šiandien dar negali pa
kęsti nieko, kas ne klebonijų 
dvasia kvepėtų, nors jai tenka 
kartais vaidinti ir vicekomisa- 
ro žmonos rolę.

—Kazys Varkala

• Policija sulaikė kamanti
nėjimui du automobilių vairuo
tojus, kurie mirtinai suvažinė
jo 54 metų Charles Leonardą, 
prie 55th ir Halsted Street. Vie
no .automobilis velionį parmušė 
ir numetė po ratais kito auto
mobilio, kuris jį suvažinėjo. 
Vairuotojai yra 40 m. Ben Sex, 
6933 S. Wolcott Street, ir Ste- 
phen Ivancic, 24, nuo 5724 S. 
Princeton avenue.

• 26 metų eleklro-mechaiii- 
kas Frank Zahnen, buvo skau
džiai apdegintas sprogime Mur- 
rag apartamentų rūmuose, ad
resu 4-300 Lake Shore Drive, 
Iš šaldytuvo, kurį jisai taisė 
išbėgo gasas ir sprogo.
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Brazilijos gyvatės
(Tęsinys)

Šis didžiulis kąsnis būna ap- 
vilgomas gyvatės gerklėje lim
pamomis seilėmis, kurios pa
lengvina ryjimą.

Kaip ir visos gyvatės, nuo
dingos ar nenuodingos, giboia 
yra valgoma. Taipgi reikia pri
pažinti, kad, kaip ir sucurij’u, 
savo skoniu pralenkia net ir 
geriausius ungurius.

Diena buvo parinkta gyvačių 
gaudymui. Negi visuomet busi
me be laimės!

—Eikite šen, greičiau, — sa
kė mums kun. Colbachini žmo
nės, — upėje yra didelė giboia. 
Vienas kaboklas matė jos žy
mes.

Perspėjo mus, kad reikės ei
ti saulės karštyj pėstiems dvi 
leguas (legua — braziliška my
lia, apie pusšešto kilometro).

Išėjome sujaudintomis širdi
mis. Dikas ir aš sekėme pas
kui augalotą kaboklą.

Žemėje matosi plati sumin
džiotos žolės linija, o smiltėta
me paupyj ilgo, susiraičiusio 
kūno “lizdas”.

Gyvate ten guli!
Tiktai ganomas sapnas...
Kaboklas plačiai atsiduso. 

Akmuo pasirita nuo bato. Virš 
galvos šaka sudejuoja, šaka su-

Šliužas prilipęs prie šakos lė
tai slinko. Tai buvo nemaža gi
boia. Pareiškiau, kad noriu pa
imti ją gyvą. Žmogus palauke 
kol ji pasieks žemiausią šaką, 
kuomet ji pasirodė ant jos — 
fakono (peilio) kirtis.

Šaka su “bišu” kurčiai nu
krito.

Ši giboia dabar gyvena tarp 
mano namo sparų; ten ji gau
do peles, šikšnosparnius ir ki
tus nepageidaujamus svečius.

Kartais smarkaus medžioji
mo įkarštyj ji nukrinta 
grindų arba ant tinklo.

Reikėjo pažinti Belein’e 
das Cordelier, kad mane
sufamilirizuotų su gyvatėmis.

Jo namuose užtikau visą šei
mą gražių, dar man nematytų,

ant

Liu- 
visai

nebūtų vėjo, ji judėtų iš apa
čios į viršų, šie reiškiniai ka- 
boklui pasako daugiau negu

Jis juokiasi mokėdamas skai
tyti šį beraidį raštą užsislėpusi 
žemėje ir medžiuose. Juokiasi 
tuo medžiotojo juoku, kuris 
nekelia triukšmo, tik atidengia 
stiprius, į akmenį panašius 
dantis. Visi sausos mėsos val
gytojai turi tokius dantis.

Dar daugiau ženklų pasiro- 
* ' do;1 tai šviežias gyvatės .ppdsa- 

'•kas. iDikas laiko gatdvhi savo 
šautuvą, o kaboklas vienoj ran
koj pagalį, o kitoj didžiulį pei
lį. Staiga j:s išsitiesęs sustoja 
prieš vieną medį.

—Čia, — murma.

Liudas Cordelier pasidarė gy
vačių medžiojimo meistru. Jei
gu nepasiseka prie Maraj’o sa
los arba Gurupy miškuose, tai 
turi pasisekti prie Belem “Juo
duose Vandenyse”.

“Juodieji vandenys” yra eže
rai, kurie teikia miestui geria
mą vandenį. Dideli cementuoti 
kanalai atveda jį į, miestą.

Vieną rytą atsidūrėme prie 
didžiulio ežero, kur viešpatauja 
liktai tropikalinių aromatų ga
lia. Nuvažiavome ten labai 
prastu vagonėliu, kuris į pa
kalnes bėga net po 60 kilomet
rų į valandą, ir neturi nei tor- 
mozo, nei kitų prietaisų, ku
riais jį galima butų sustabdyti. 
Stačiai, visokios nelaimės prie 
šalies.

Tai stebuklas, jeigu iš jo gy
vas išlipi. Liudas dar padaro 
didesnį pavojų ruošdamas to
kias ekspedicijas naktimis. 
Toks vagonėlis paleistas nak
ties tamsoje, tai tikras “mir
ties traukinys”.

Gyvatės naktimis išeina iš 
ežerų į kanalus. Kartą čia pa
kilu vusios , jos , jau neišsi$uka iš 
Liudo akių nei iš jo rankų.

—Tai nesunku, — sako 
— reikia tik žinoti kaip jas 
imti.

Taip, bet, nežiūrint to, prieš 
jų išegzaminavimą negali žino
ti kokiai rųšiai jos priklauso.

Piktosios gyvatęs, sako, nuo 
pirmųjų amžių neatleidžia 
tiems, kurie jas veltui užauna. 
Ir atrodo, kad jos labai teisin
gai elgiasi.

Tai tokios yra Brazilijos gy
vatės, apie kurias sertonuose, 
kaip ir miestuose sukuriamos 
nebūtos baisios pasakos.

(GALAS)

pa-

Naujienų Pavasarinis

PIKNIKAS
Sekmadienį,

Gegužės 25, 1941

Liberty Darže
Willow Springs, III.

COPR. NEEDLECRAFT SERVICE, INC 

.CROCHETED ACCESSORIES . PATTERN 2818.
No. 2818 — Mezginiai

BEISBOLAS PAGERBIA VETERANU

^■1

Iki šiol nepasiektas rekordas!

■ŪiŪiŪrfA.

BRIDGEPORT ROOFING AND 
8HEET METAL CO.

3216 S. Halsted SL VICtory 4965
Stogus, rynas, stoglangius Ir 

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

apdraustas.

Remkite Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.—WHOLE8ALE

4707 S. Halsted SL 
Tel. Poulevard 0014
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Jo komandos lošikai neša savo. 79 metų amžiaus me

nedžerį Connie Mack, jo garbei surengtose ceremonijose 
Philadelphijoj. Mack, beisbole praleido jau netoli 60 me
tų. Dar nei 'vienas iš dabartinių kelių šimtų dabartinių 
beisbolo žvaigždžių nebuvo ir gimęs, o jis jau buvo Phila- 
delphijos komandos menedžeris.

KOMISARAI IR JU PAVADUOTOJAI
Lietuvoje vis steigiami nauji komisariatai. — Komisą- 
, r ai, komisarų pavaduotojai ir tų pavaduotojų pava

duotojai dygsta, kaip grybai po lietaus.
Okupuotosios Lietuvos vy

riausybė ėmėsi dar vieno žy
gio “kovai su popierizmu”: įs
teigtas naujas komisariatas. 
Tai grudų ir gyvulininkystes 
sovehozų komisariatas. Naujai 
pristeigtieji bolševikiniai dva- 
rai-sovehozai ’ vaidina’ okupuo
tosios Lietuvos gyvėhiriiė tokį 
svarbų vaidmenį, jog prireikė 
jiems administruoti įsteigti net 
specialinį komisariatą. Soveho
zų komisaru paskirtas V. Va- 
.zalinskas.

Tokiu budu dabar okupuoto
je Lietuvoje bus net 19 komi
sariatų! Be to, komisarų tary
bos pirmininkas M. Gedvilą tu
ri net tris pavaduotojus. Bet 
to dar neužtenka. Prie kiekvie
no komisaro yra priskirti ma
skoliai, pavadinti “komisarų 
pavaduotojais”, o kai kurie ko
misarai turi net po kelis to
kius “tovariščius” pavaduoto
jais. Tokiu budu bendras ko
misarų skaičius siekia apie 40! 
Amerikos Jungtines Valstybes, 
turinčios daugiau kaip 40 kar
tų daugiau gyventojų, negu 
Lietuva, nepriskaito nei pusės 
administracijos šefų! Tad, kaip 
matoma, maskoliškais pagrin
dais dezorganizuojama okupuo
toji Lietuva milžiniškais žings
niais žygiuoja “kovos su popie
rizmu” keliu. Po to nenuosta
bu, kad gyventojas, turįs, rei
kalo su valdžios įstaigomis, die
nų dienomis va’kščioja iš įstai
gos į įstaigą, kol gauna visų 
komisarų, valdytojų, viršinin
kų ir t. t. parašus!

Buvęs falsifikuotasis “liau
dies seimas”, pasivadinęs aukš
čiausiuoju sovietu, priėmė bol
ševikinės Lietuvos konstituci
jos pakeitimą, pagal kurį “lais
vosios” Lietuvos komisarų tei
ses gauna ir Maskolijos komi
sariatų įgaliotiniai Lietuvoje. 
Kiek tų įgaliotinių į okupuotą
ją Lietuvą prigrūsta, tiksliai 
nežinoma, bet galima manyti, 
kai “laisvosios” Lietuvos komi
sarų taryba susirenka, tai susp 
daro geras 50 vyrų būrys. Iš
gamos Gedvilai, Pakarkliai ir 
panašus “lietuviai” sudaro toje 
taryboje nedidelę mažumą, o 
Lietuvos reikalus sprendžia “to- 
variščiai” Pozdniakovai, Glad- 
kovai, Nikitinai, žitkovai ir 
t. t., padedami “draugų” Mi- 
celmachetių ir Elijų, Movšos

noma, šis Movšos sūnūs Eliju 
yra paskirtas košcr maisto pra
mones komisaru.

Dar viena ^smulkmena. Pa
gal minėtąjį ibolševikinės kon
stitucijos paltėitimą, 11 Lietu
vos kohiišarį’• ttesiogidi pri
klauso Maskblijos komisaria
tams. Tiktai 5 komisarai, bū
tent, vietinės pramones, švieti
mo, darbo, komunalinio ūkio 
ir socialinio aprūpinimo — 
skaitosi Lietuvos respubliki
niais komisarais, t. y., jie gali 
šiek tiek savarankiškiau dirbti, 
dėl kiekvienos smulkmenos1 nc- 
atsiklausdami Maskvos. Kaip 
niatome, “laisvosios” Lietuvos 
autonomija nei iš tolo nega’i 
lygintis su ta autonomija, ku
rią Lietuvos ribose turėjo Klai
pėdos kraštas.'
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Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas 

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

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

Kuomet paskutinis 29,000, 
000 Fordas neseniai išriedėjo 
iš dirbtuvės, tapo pasiektas 
aukščiausias rekordas indu
strijoj.

29,00,000 vienetų, paga
mintų to paties manadžmen- 
to ir turinčių tą .patį vardą 
— vardą, kuris pastojo vie
nu geriausiai žinomu vaisba- 
ženkliu visame pasaulyje!

Yra reikšminga, kuomet 
tokis gamybos aukštumas pa
siektas tuo laiku, kai musų 
kraštas didžiausiomis pastan
gomis siekia kuogreičiausiai 
apsiginkluoti. Kad visais ga
limais budais pagelbėti ir 
paskubinti tas ginklavimosi 
pastangas, mes pasiūlėme di
deles išgales Rouge Dirbtu
vės ir kiekvieną unciją mu
sų patyrimo panaudoti tam 
tikslui.

Kuomet skaitysite šiuos 
žodžius, nauja $21,000,000 
Fordo dirbtuvė aeroplanų 
inžinams gaminti, kuri pra
dėta statyti pereitą rudenį, 
jau bus beveik užbaigta.

Nauja magnesium alloy dirb
tuvė, kurių tik kelios yra 
musų krašte, jau gamina 
lengvus aeroplanų inžinams 
liejinius. Darbas jau gerokai 
pradėtas naujos $18,000,000 
dirbtuvės pastatymui, kurio
je bus gaminamos masinės 
produkcijos budu didelių 
bombonešių dalys. Išpildyti 
užsakymai padarymui kelių 
rūšių militarių vežimų, įim- 
ant militarės žvalgybos ka
rus, armijos štabo karus ir 
bombų .pristatymui trekus.

Pačiame šio Nacionalio Ap
siginklavimo įkarštyje, pada
rymas 29 milionus sudaran
čio Ford automobilio, yra 
tik viena dalis dienos darbo.

Publika užgyrė 1941 m. 
Fordą kaipo puikiausi auto
mobilį visoje Fordo istori
joje. Fordų pardavėjai džiau
giasi didžiausiu jų pardavi
mu ir tikisi geriausių preky
bos metų nuo 1937 m.

Yra malonu gaminti reik
menis, kurie Amerikai reika
lingi, ir pasiekti rekordų to
je gamyboje!

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

and LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS, Soc.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

Sieniniai popieriai, ma 1 i a v o s, 
aliejai, automobilių įrankiai, pei
liai ir namų reikmenys, taipgi 
plumbingas ir elektros prietaisai

PEOPLES 
Hardware & Paint Co 

1901 WEST 47 th STREET 
Tel. LAFayette 4139

• Mūrinius arba medinius
• Taipgi taisome senus
• Parupinam paskolas 

lengvomis sąlygomis
• Jei turi lotą, pastatysim 

namą ir mokėsi už jį 
kaip rendą

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

• Aprokavimas dykai

B. SHUKIS & CO.
4131 S. Francisco Av

Phone LAFayette 5824

FORD MOTOR COMPANY STATOME NAUJUS
NAMUS

DYKAI Aprokavimas
NEREIKIA NIEKO ĮMOKĖTI, 

36 Mėnesiai Išmokėjimui. 
Tikra lietuvių kompanija.

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

VISI TELEFONAI:
ATLANTIC 4290

SOUTH GENTER PLUMBING & 
HEATING SUPPLY GOMPANY

6 West Garfield Blvd. AThpaIt >
Pirkite tose r krautuvėse, 
rios garsinasi “NAUJIENOSR

INSURED
L __ _ ______ -i

• «oo<x

NUIVERSAL 
SAV*vr r GAN

ASSO^IATiON i 
Čionais jūsų sutau- 
pos yra apdraustos 
iki $5,000 per Suv. 
Valstijų Valdž i o s 
A g enturą Federal 
Savings and Loan 
Insurance C o r p., 
Washington, D. C.

Apsisaugokite!!!

JŪSŲ
INDĖLIAI

NEŠA

DIVIDEN
DŲ

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom rorničius, 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 Tei. VICTORY 0066

• FOTOGRAFAS 
CONRAD 

FOTOGRAFAS 
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
demiškomis u i 1 9 i- 
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

HB® a

UNIVERSALSAVINGS&LOAN ASS’NNo. 2818

1739 SOUTH HALSTED STREET
I Vardas ir pavardė

Atdara kas dieną nuo 8 vai. ryto iki 2 vai. vakaro, šeštadieniais iki 6val. vakaro.
Adresas.

Miestas ir

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT, 

| 1739 So. Halsted St, Chicago, HL 

| Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man , Pavyzdi No...

Amerika budavoja karo pramonę, kad apsisaugoti nuo priešų. 
KIEKVIENO LIETUVIO yra priedermė apsisaugoti nuo sekan
čios depresijos. Geriausia jūsų apsauga bus atidarymas sąskaitos

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS $13.50

PRABUVIMAS $50.00
Ligoninėje ...............
raudongyslių e fifl
Išėmimas Ir Li<on.
REUMATIZMAS
Greita Pagelba ........... fe«VU

GYDO VISOKIAS LIGAS
Ekzamlnacija <4 Aft
ir vaistai .............. ,,....v- 1 į*V
DOUGLAS PARK HOSPlTAL 

1900 60. Kedzie Avė. Chicago

Garsinkites “N-nose”
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Fordo Darbininkų 
Balsavimai 
Praėjo Ramiai

A f rodo, Kad CIO Laimes

DETROIT, Mich. — Ameri
kos darbininkų judėjime geg. 
21-ma bus istoriška diena.

Fordo dirbtuvėse apie 85,000 
darbininkų ėjo balsuoti ir pa
sirinkti uniją juos atstovauti 
ktdektyvėse derybose.

Balsavimai užtruko visą die
ną. Praėjo ramiai. Jie vyko po 
U. S. darbo departamento, dar
bo tarybos ir valstijos polici
jos priežiūra.

Tarp CIO ir AFL ėjo labai 
atkakli kova už teisę kalbėti 
Fordo darbininkų vardu. Re
zultatai nebus žinomi iki ryt 
dienos, bet spėjama, kad CIO 
laimės.

Streikas Youngs- 
town Dirbtuvėje

INDIANA HARBOR, Ind. — 
600 darbininkų vakar išėjo į 
streiką Youngstown Sheet and 
Tube Company dirbtuvėje. 
Ginčas su kompanija kilo dėl 
algų. George Zink, dirb. mena-’ 
džeris, tiki kad kompanija pa-( 
tenkins unijos reikalavimus ir 
streikas bus greitai likviduotas.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joljn 1f. O^ubeikisi
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

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

Telefonas LAFAYETTE 0727 
~ ; KOPLYČIOS VISOSE 

CMICAGOS DALYSE

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

Su POVILU SALTIMIERU
■■■BBKinHBamBaBsnHomnnBnsnHDHBenBBnmraBni

Laidotuvių Direktoriai

V

YARds 1138
YARds 1139

S. P. MAŽEIKA
3319 Litnanica Avenue

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street 710 West 18th St.
___________________ Telefonas YARDS 1419._________________

T. J. ZOLP
Phone YARds 0781H 1646 West 46th Street

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

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

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

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

J. LIULEVIČIUS 
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

LACHAWICZ IR SŪNUS 
2314 West 23rd Plaee Phone CANaI 2515
SKYRIUS: 42-44 Kast IMth Street TtL Pullman 127*

Likvidavo Hudson
B-vės Streikąc

DETROIT, Mich. — Federa- 
lis tarpininkas Dewey skelbia, 
kad po derybų, kurios užtruko 
visą naktį, jam pasisekė sutai
kinti CIO paskelbtą streiką 
Hudson automobilių dirbtuvė 
je. .

Sąlygos dar nepaskelbtos, bet 
unija turėjo sušaukti masini 
darbininkų mitingą apie antrą 
vakar po pietų ir jas priimti 
arba atmesti. Spėjama, kad dar
bininkai susitarimą priims ir 
šiandien grįš į darbą.

CIO Atmetė Bendix
Pasiūlymą

SOUTH BEND, Ind. — Te
bekabo ore streiko pavojus 
ginklavimo programų i labai 
svarbioje Bendix aviacijos 
dirbtuvėje, kuri gamina įvai
rias dalis karo lėktuvams.

CIO neseniai pareikalavo 
pakelti algas ir duoti jai pil
nesnį pripažinimą. Bendix su
tiko reikalavimus svarstyti ir 
porą dienų atgal padarė uni
jai savo pasiūlymą. Bet darbi
ninkai jį atmetė.

Ambulance 
Patarnavi
mas Dienų 

ir Naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

Phone GROvehill 0142
Phone Cicero 2109

Dėdės Šamo Laivynas Auga Ir Stiprėja.

NAUJIENU-ACME TeleDhoto
Pabaigtas šešiais mėnesiais anksčiau negu nųhiatyta, šis milžiniškas 35,000 

plaukiojantis fortas, U. S. S. Washington pervedamas J. V. karo laivynui.

Šį Sekmadienį
KVIEČIAM J “NAUJIENŲ” PAVASARINI 

PIKNIKĄ!
Atvykite į 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 Netingėsit Kojas Pamiklinti!
Jei netingėsit, galėsit pasišokti prie smagios 

Kazio Steponavičiaus orkestro muzikės.
Išgirsite i įspūdingų, kalbų, kurių. įsakys ne

paprastas Lietuvos: svečias. ,
Išgirsite ir smagų programų! Turėsite progų 

pamatyti ir tų puikųjį PACKARD automobilį, 
kuris bus paskirtas- laimingam žmogui sekan
čiam “Naujienų” Piknike, Liepos mėnesį.

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

Parko, Indiana Harbor, net Milwaukee, Racine, 
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 Kartų — Tikrai Nebus! ....
Oro pranašas, peržiūrėjęs tomus knygų, pa

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

Alinės už 200 Pėdų 
Nuo Mokyklų ir 
Bažnyčių

SPRINGFIELD, III. — 98 bal
sais prieš 7 Illinois atstovų bu
tas priėmė pasiūlymą, uždrausti 
alinėms operuoti arčiau 200 pė
dų prie mokyklų, bažnyčių ir 
ligoninių.

Įstatymas dabar eina į sena
tą. Ji pasiūlė demokratas Char
les J. Jenkins iš Chicagos.

Užgriuvo Tris 
Berniukus Urve

Vieną Užmušė, Du Sužeidė;
Jaunas Lietuvis — Didvyris
COLLINSVILLE, III. — Smė

lis užgriuvo tris mažus berniu 
kus, netoliese žaidžiančius urve. 
Vienas jų, 13 metų Billy Tho- 
mas, buvo pavojingai sužeistas 
ir nutroško, o kiti išsigelbėjo.

Išgelbėjo Draugą
Vienas jų buvo jaunas lietu

vių vaikas, Edvardas Gudeliau- 
skas. Pats išsigelbėjęs, jisai 
puolė gelbėti draugą, Richardą 
Camm, kurį smėlis buvo užgriu
vęs iki kaklo, bet Thomas ber
niuko išgelbėti nebegalėjo.

Abu nubėgo pas netolimą ūki
ninką pagalbos, bet Thomas jau 
buvo negyvas, kai jie sugrįžo.

Ir Pinigus ■—
Ir Kelnes ‘

JOLIET, III. — Vagilis užklu
po 28 metų Edward Kucinic, pa
tarnautoją gasolino stotyje, prie 
Chicago ir Jackson. Atėmė jam 
$54, ir numovė kelnes, kad Ku- 
jinic negalėtų bėgti šauktis pa
galbos.

Mamas Užgriuvo, 
Užmušė Darbininką

EAST ST. LOUIS, III. — 20 
metų .Robert Finley su giminai
čiu bandė iškelti namą naujam 
pamatui įdėti. “Džekis”, kurį 
naudojo, neatlaikė, ir namas už
griuvo darbininkui ant kruti
nės. Jį užmušė vietoj.

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

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

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

pirma.
1712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

GLASSES

AKINIAI
Teisingai JPrirenkame 

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

minavimas dykai.
AKINIŲ KAINOS:

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

Bifocals—Biskį Daugiau.
PAPRASTI AKINIAI Jg

Dykai Didelis Katalogas
JEWELRY • ELEKTRIKINIAI 

ŠALDYTUVAI • NAMAMS 
BALDAI

Jos. F. Sudrik
FURNITURE HOUSE

3409 S. Halsted St.
Del sąžiningo radio .pataisymo 

pašaukite
YARDS 3088

Atsiminkite — Krautuvė Su 
Mėlynu Frontu.

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

dieniais .4:30 vai. vak.

Allis-Chalmers 
Darbininkai Patvir
tino Sutarti

• - - - 1

LA PORTE, Ind. — CIO Ūkio 
mašinų unijos lokalas 119 skel
bia, kad darbininkai Allis-Chal- 
merš dirbtuvėje pilnai patvir
tino sutarti su kompanija, ku
ria buvo likviduotas devynių 
dienų streikas, pasibaigęs pe
reitą penktadienį.

Uždraudė Publiką 
Karo Stotyj

MOUNT CLEMENS, Mich. — 
Karo departamentas uždraudė 
publikai lankyti Selfridgc ka
ro aviacijos stotį. Ten dabar ei
na labai didelis judėjimas.

FREEPORT, III. _ Sa'vanna, ( 
III., amunicijos sandelio tarnau
tojas, Joseph E. Foltz buvo su
imtas ir apkaltintas vogimu 
sprogstamosios medžiagos. Ji
sai buk norėjęs vogtą dinami
tą naudoti nusižudyti.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS J IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

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

Dr. F. Pulsucki LeVan 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Tel. YARDS 3140
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
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland A ve.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRTCK’AS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

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

Tel. HYDE PARK 3395

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

6733 S. Crandon Avė.
Vizitai sulig sutarties 

(išskiriant trečiadienius ir šešta.)

Pagerbė Lincolno 
Motiną

LINCOLN CITY, Ind.—Auk- 
Štų valdininkų ir garsių pilie
čių akyvaizdoje buvo atideng
tas pamatas didžiulio pamink
lo, kuris yra statomas Nancy 
Hanks garbei. Ji buvo prezi
dento Abrahomo Lincoln’o mo
tina.

Indianos valstijoje Lincolnas 
praleido dalį savo jaunų die
nų.

KITI LIETUVIAI pAKTARAf 
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—g vai. vakaro ir pagal sutarti. 
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

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
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija
1034 W. 18th St., netoli Morgan 8t

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

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ

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

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

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

Dentistai»
4740 SO. ASHLAND AVENUE 

(Virš Andes Candies krautuvės) 
ŽEMOS KAINOS

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

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

, 7 So. Dearborn St 
Room 1230

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

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET 
TeL CALumet 6877

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

Room 2014 Tel. STAte 7577 
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto.

3149 SQ. HALSTED STREET 
TeL VICtory W19



Ketvirta^., gegužės 22, 1941 NAUJIENOS, Chicago, Ui

Nužudė Žmogų
Jackson Parke

Užklupo Su Mergina 
Automobilyj

Nežinomas kerštininkas ar 
plėšikas vakar anksti rytą nu
šovė jauną vyrą Lawrence 
Murphy, Jackson Parke, prie 
63-Čios ir Onter Drive.

žmogžudis jį ten užklupo 
besėdintį automobilyje su 16 
metų divorsuota moteriške, 
Juanita Sturdivant, nuo 6253 
Harper avenue. Ji sakėsi paei
nanti iš Benton Harbor, Mich.

Užmuštasis tyuk gyveno ad
resu 127 Fourth avenue, Gary, 
Ind., bet ten pranešė policijai, 
kad jis išsikraustė keli mėne
siai atgal.

Merginos žmogžudis nelietė. 
Jisai nepasiėmė ir Murphy ki- 
šeniuose buvusių pinigų.

Suvarė jam į krutinę tris 
šūvius ir vienu lengva sužeidė 
su nužudytuoju buvusią mer-
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A. f A.
MARIJONA PETRAUSKIENĖ 

Po Tėvais Trilikauskaitė 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

geg. 21 d., 11:40 vai. ryto, 
1941 m., sulaukus 49 m. amž., 
gimus Rudupės Kaime, Luk- 
niškių parapijoj.

Amerikoj išgyveno 33 m.
Paliko dideliame nuliudime 

4 sūnūs; Jurgį ir marčią Pet
ronę, Petrą ir marčią Anną, 
Vincentą ir marčią Rožę, ir 
cAntaną; 3 dukteris: Ann$, 
Frances Marasko, žęntą Ni- 
cholasoimAJbiną, :4 anūkus, se- 
'serį Bernice Harmonienę, švo- 
gerį Antaną ir daug kitų gi
minių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas .pašarvotas P. J. Ri
diko koplyčioje, 710 W. 18 
St.

Laid. įvyks šeštad., geg. 24 
d., 8:00 vai. ryto iš kopi. į 
Dievo Apveizdos parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Marijonos Pet
rauskienės giminės, draugai 
ir pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sūnus, Dukterys, Marčios, 

švogeris ir KL Giminės
Laid. dir. P. J, Ridikas, 

tel. YARds 1419.

LOVEIKISS=J
Dalis 

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 S o. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

11H R 1 Gėlės Mylintiems U U A Vestuvėms, Ban- 11M kietams, Laidotu- vuunrs • vėm9 papuošj. 
GĖLININKAS maras 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800 

Ievos Gasparaitienės 
(Ančiutės)

įvyks šį šeštadieni, gegužės 24 d., 
1941 m., Lietuvių Tautiškose kapinė
se 2-rą valan. po pietų. Nuoširdžiai 
užprašo atvykti velionės gimines An
taniną Burnickienę, Akvilę Ančiutę, 
Fabijoną Ančą su šeima, Stanislovą 
ir Florantiną Bumickus su šeimomis, 
Benediktą Vaitekūną su šeima, Kazi
mierą ir Klemensą Strakšus, Leoną 
Sruogl, draugus ir pažįstamus. Taip- 
pat Joniškiečių L. K. Kliubo ir Chi- 
cagos Lietuvių Draugijos narius.

Atidengimo Paminklo metu bus gra
žus programas. Dalyvauja Chicagos 
po vadovyste p. A. Steponavičienės.Pirmyn Choro kvartetas 

Taipgi bus ir kalbėtojai.
VYRAS JONAS GASPARAITIS

giną. Pabėgusi iš automobilio, 
ji pasislėpė krūmuose ir vė
liau kai piktadario dingo, ji da
vė Žinią policijai.

Marąuette Piliečių 
Kliubas Rūpinasi 
Taksų Klausimais
Susirinkimas Sį Sekmadienį

Marąuette Parko Lietuvių Pi
liečių Kliubo susirinkimas į- 
vyks ateinantį sekmadienį, ge
gužės 25 d. parapijinėj svetai
nėj. Šis kliubas rūpinasi na
mų savininkų reikalais ir dėl 
abelnos Marąuette Parko gy
ventojų gerovės.

Kliubas perspėja namų savi
ninkus, kad tie kurie dar ne
sumokėjo 10% užsilikusių iš 
1932 metų taksų gali mokėji
mą kuriam laikui sulaikyti, 
nes dabartiniu metu Cook 
Gounty Civic Club yra užve
dęs bylą teisme reikalauda
mas uždraudimo apskričio iž
dininkui tų taksų reikalauti.

Tuo pačiu taksų mokėto
jams pranešama, kad tie ku
rie užprotestavo 1935-36 metų 
taksus per Cook County Ci
vic Club, gali priduoti tų metų 
taksų bilas M. P. L. P. kliubui, 
kuris greičiau išreikalaus jums 
priklausančius pinigus.

—John D. Simans

Demokratai Skirs 
Lietuvį Į Regularų 
Rinkimų Tikietą

Lietuvių Demokratų Lyga 
išrinks spesialę komisiją nu- 
skyrimui užsitarnavusio lietu
vio į 1942 metų regularų de- 
moratų tikietą, savo susirinki
me šį pirmadienį, Gegužės 26 
d., lygos būstinėje, 6825 So. 
Western Avė.

Po susirinkimo bus pade
monstruota įdomi filmą tižva- 
dinta •-“Amerikoniškuoju -Ke
liu”.

Ievos Ga'sparaitienės 
Paminklą Atidengs Šį 
Ateinantį šeštadienį

Ateinantį šeštadienį, gegužes 
24 d., Tautiškose kapinėse, 
įvyks iškilmingas atidengimas 
paminklo prie Ievos Gasparai- 
tienės (Ančiutės) kapo. Gas- 
paraitienė, viena iš Joniškie
čių Kliubo tvėrėjų, pasimirė 
pereito sausio 29 d. ir buvo 
palaidota vasario 1 d. Pa
minklo atidengimo iškilmėse 
dalyvaus visas Joniškiečių 
kliubas. Ceremonijos prasidės 
2 vai. po pietų. —B. V.

Du Žuvo Įvažiavę 
I Stulpą

Greitai važiuojantis automo
bilis trenkė į stulpą prie State 
gatvės ir Pennsylvania gelžke- 
lio bėgių, Calumet City mieste
lyje. Abu automobilio keleiviai 
buvo užmušti, 36 m. Paul S. 
Evans, ir 25 m. Robert Arnold, 
abu iš East Chicago, Ind.

JIE HESS’Ą StfGAVO

NAUJ1EN U-ACME Teleuhoto
David McLcan, škotas ūkininkas, kuris apsiginkla

vęs šake suėmė Rudolf Hessą savo laukuose, kalba apie 
tą visą pasaulį sensacingai nuteikusį įvykį, su savo sena 
motina, kuri pasiūliusi sugautam naciui arbatos. Tas, 
girdi, atsisakęs priimti, bet noriai išgėrė paduotą pieną.

1941 Packardas 
“Naujienų” Piknike 
Liepos 27-tą

Ar tamsta pasiėmei knygute 
tikietą platinimuį? vJei dar ne
turi, tai pasiimk nors vieną, 
nes' parduodamaš tikiėtus pri- 
sidėsi savo darbu prie Naujie
nų Namo Fondo. Tikietai tik 
10 centų ir bus geri į pikniką, 
kuris įvyks Sunset darže lie
pos 27 dieną. Ten bus naujas 
1941 metų Packardas.

Kiekvieno naujieniečio yra 
pareiga pasiimti tikietų ir iš
platinti tarp savo draugų ir pa
žįstamų.

Ar tamsta kaipo naujienietis 
ir geras patriotas “Naujienų” 
atlikai savo pareigą? Nelauk 
rytojaus, bet pasiimk tikietų 
platinimui šiandien I

Pasiėmė knygutes tikietų pla
tinimui sekanti “Naujienų” rė
mėjai :

M. Mikėnas
Mrs. Mankus 
John Kulius 
Ona Kundrotienė 
E. Kučinskienė
J. Baldauskas
K. Pakarklis 
M. Ųrluzis

Biznieriai:
Draugas Urnežis, turįs kriau

čių biznį, 3755 W. 63rd Str., 
jau pardavė vieną knygutę ti
kietų ir dar pasiėmė kitą.

Dan Kissel, žinomas kaipo 
Dixie Furniture Co. savininkas. 
6810 So. Halsted St., kur už
laiko įvairių naujų rakandų, 
taipgi pagal užsakymą padaro 
naujus arba pataiso senus.

P. Mankus, turįs kriaučių 
biznį 2230 W. 22 St., yra ge
ras naujienietis ir visokiais bu
dais remia “Naujienas”.

Alex Yurgs, turįs senų ra
kandų bizni, 3562 S®. Halsted 
Street.

Miss H. Matuck, duktė ge
ro naujieniečių biznieriaus iš 
East Chicagos, 4743 Berring 
Avė. Motina vieną knygutę ti
kietų jau pardavė, tai kitą kny
gutę pasiėmė duktė.

K. Markuckas, turįs bučernės 
ir gtosernės biznį, 3209 South 
Halsted St.

V. Vaitkevičia, geras naujįe- 
nietis, turįs barbernę, 4354 S. 
Mozart St.

John Gustaitis iš Indiana 
Harbor, Ind., turįs bučernę ir 
grosernę, 4002 Pulaski Rd. Ge
ras naujienietis ir veiklus tarp 
vietinių draugijų, ypatingai tapp 
Demokratų. 4

Pirmos Kregždės
Iki šiol, regis, daugiausia 

knygučių tikietų yra pardavęs 
geras naujienietis ir darbuoto
jas tarp Harvey, III. lietuvių, 
butent, G. Ą. Skirmontas. Jis 
į trumpą laiką pardavė 10 kny
gučių tikietų ir dar pasiėmė 
daugiaus.
Užmokėjo už parduotas knygu

tes tikietų sekanti:
V. Kubai tis
G. Chernauskas jau pardavė 

6 knygutes.
Mrs. Matukas iš E. Chicago, 

Ind.
L Mr. Dainius

Alex Janush
Jos Ascilla jau pardavė ke

lias knygutes.
J. Astor
J. Pulsis (
Mrs. Kasputis
G. Gurchas
J. Beinor iš-Harvey
Mr. Jovarauskas
J. Bochunas
B. Petrulis
Ch. Davis
W. Butkus 4 knygutes
G. Gurskas
Mrs. J. Radavičia iš Kenosha, 

Wis.
F. Daugins iš Aurora, III.
W, Miltush iš Melrose Park, 

III. . jį
Petras Ališauskas
Mr. A. Salasevičius
Kupiškėnų Kliubas
Emnia Sprindis
A. Shimkus
A. Laurutėnas
Kurie jau išpardavėt pasiim

tus tikiėtus ir dar manot, kad 
galit daugiaus parduoti, tai at- 
silankykit į Naujienų ofisą pa
siimti daugiaus, o jeigu netu
rit laiko atvažiuoti, tai pašau
kit telefonu į Naujienas arba 
parašykit laiškutį, tai aš pasi
stengsiu atvežti.

Alex Ambrose.

šeštadieni šokiai
Jonistų Salėje

šio šeštadienio vakare, Jo
nistų salėje, '814 West 33rd 
Street, įvyks šokių ir pasilinks
minimo vakaras. 'Prie įžangi
nio tikieto bus vertingi > prizai. 
Visus širdingai užkviečia šotyių 
taryba. • . - ,

Janas Sutkus

Darbininkai ir Dar- : 
bininkės Naujienų 
Piknikui Gegužes 25
Įvyksta Liberty Darže, Willou> 

Spring, III.
J. Ascila
A. Arlauskaitė
J. Balčiūnas
J. Račiūnas
Mrs. Balčiūnienė
K. P. Deveikis
Mr. Jašmontas
A. Casper
Ch. Ratelio
E. Karaliūtė
V. Mankus
A. Narbutas
J. PuČkorius •
T. Rypkevičitis
K. Rypkevičienė
Mrs. Radišauskienė
J. šumakaris
P. švelnis
X. Saikus
Mr. Shurkis
V. šmotelienė
J. Tumosa

, J, Tarnas
A. Vaivada
A. Vilis
O. Vilienė
Mrs. M. Vaivada

Bukit 10 V. R.
Visi minėti asmenys malonė

kite atvykti į pikniko daržą 
kaip 10 valandą ryto.

Jei kuris dėl kokių nors 
priežaščių negalėtų dalyvau
ti, malonėkite pranešti į Nau
jienų raštinę. Komitetas

Vaizbos Butas Rengia 
Metinę Golfo Dieną 
Birželio 11 d.

Chicagos Lietuvių Vaizbos 
Buto rengiama metine golfo 
diena įvyks Birželio 11 d. Lin- 
colnshire Country kliube, kaip 
praneša - Buto pirmininkas 
John Pakel. Apart golfo, sve
čiai galės pasimaudyti, kor
tomis palošti ir kitokių žaidi
mų sulošti. Tikietai, kurie pa
dengs visus lošimus taip pat 
ir užkandžius su gėrimais, par
siduoda po $2.50 asmeniui, ir 
juos galima užsisakyti pašau
kiant Pakel — GROvehill 0306 
arba Kumskį — REPublic 2742.

VAKAR CHICAGOJE •
• Ateinantį pirmadienį Ste- 

vens viešbutyje įvyks svarbi 
konferencija ginklų gamybos 
reikalais, kurioje dalyvaus Illi
nois pramonininkai ir William 
S. Knudsen, ginklų produkcijos 
viršininkas iš Washingtono.

• Alinėje ties 5928 South 
Western avenue, apsistumdyme 
su penkiais vagiliais buvo pa
šautas jaunas brightonparkietis, 
Bennie Janik, nuo 4859 South 
Seeley avenue.

• Auditorium Teatro mažoj 
koncertų salėje užvakar vaka
re buvo kilęs gaisras. Ugnia
gesiams pasisekė jį greitai už
gesinti, bet vakar salės savi
ninkai apskaičiavo, kad nuosto
liai yra gana dideli.

• Darbymetė dabar Jolieto 
ir Stateville kalėjimuose. Ka
liniai puošia kalėjimų žemes, 
apsodindami jas 250,000-čiais 
įvairių žydinčių augmenų. Pa
tys kaliniai gėles išaugino, ir 
patys jas prižiūri.

• Federaliam teisme dabar 
yra teisiamas Walter Clinnin, 
brolis Illinois valstijos karo re
zervų viršininko, majoro J. Clin
nin. Teisiamasis yra kaltinamas 
išviliojimu apie $15,000 iš ku
nigų Michigan, Minnesota ir 
Illinois valstijose.

• 63 metų Eric Staschke 
bandė nusižudyti, — persikir- 
to rankų riešus. Jis buvo atras
tas draugų namuose, ;
1160 West 106th Street. Gyve
na ties 9622 Oakley avenue.

CLASSIFIEE AOS.
. PERSONAL 

Asmenų Ieško
PAIEŠKAU savo brolio Tadaušo 

Venckaus, gyvenančio po antrašu 
4622 So. Maręhfield Avė., Chicago, 
III. Gegužės 3, 1941, prasišalino nie
ko nesakydamas, kur važiuojąs ar 
einąs. Gegužio 5 telefonuoja Plvaru- 
nai, klausdami ar nėra Tadaušas 
prie musų. Atsakom, kad nė. Mes 
pradėjom ieškoti vienur ir kitur, 
nesurandam. Nežinom, ar nelaimė 
ištiko, ar kur pavažiavęs dirba. Jis 
yra aukšto ūgio, lėtos kalbos. Jis 
pats ar kas kitas, žinantys kur jis 
randasi, meldžiam pranešti mums, 
už ką busiu dėkingas. Stanley Venc
kus, 15625 Lexington Avė., Harvey, 
III.

HELP WANTED—FEMAIJE 
DarbininkiųReikia

REIKALINGOS MOTERYS dir
bti Sausage Casing įmonėje. Paty
rusioms pirmenybė. Kreipkitės— 

1335 West 47st Street.

REIKALINGOS patyrusios amate 
merginos. Pastovus darbas. 

ADMIRAL CLEANERS 
124 N. Marion 

Oak Park

REIKALINGA VEITERKA. Mar
ąuette Park Restaurant, 2517 W. 
69th Street.

MERGINOS pakavimui šviežių 
daržovių. Gera mokestis, pastovus 
darbas.

PIC-O-PAC CO. 
2-ras aukštas

4601 W. Gladys

REIKALINGOS operators, paty
rusios siūti chenille bed spreads, 
comforters and fancy pillovvs. 512 
S. Peoria St., 2nd floor.

REIKALINGOS moterys dirbti 
sausage casing dirbtuvėje. 1335 W. 
47th St.

SEAMSTRESSES padėti taisymo 
darbe. Pastovus geras darbas.

PREFERRED TAILORS
1919 E. 79th St.

Mergina bendram namų darbui. 
Geras namas. Gyventi vietoj. Per
sonai laundry. $7-$8. SANDOW, 
3357 Hirsch. Spaulding 6388.

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-Darbininkių Reikia

100 VAIKINŲ IR MERGINŲ
Baigusių High School. Patyrimas 

nereikalingas. Mokytis ofisų darbo, 
amato, dirbti įmonėse, etc. Algos 
$15 iki $20. Pastovus, užtikrintas 
dafbas.

TRIANGLE AGENCY 
25 E. Jackson Blvd.

13 aukštas, Kimball Bldg.

REIKIA MOTERS AR VYRO 
dirbti už virėją. Patyrusio. YARDS 
2327. 1435 W. 47th St.

GERIAUSI DARBAI. Darbininkai 
ir darbininkės reikalingi hoteliams, 
restoranams, country klubams, re- 
sortams.

MODERN HOTEL
879 N. State

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGI darbininkai (bench 
hands), .patyrę prie mašinų dirban
čių fikčerius lempoms.

REMBRANDT LAMP CORP. 
257 E. Erie

REIKALINGAS BUČERYS. Pa
stovus darbas. 1543 So. 50 Avė., Ci
cero, III.

REIKALINGAS antrarankis be- 
kerys, patyręs. Pivaronas Bakery, 
4622 S. Marshfield.

REIKALINGAS bučeris, kad butų 
patyręs. Atsišaukit tuoj aus. Pasto
vus darbas. 1980 Canalport Avė.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

RENDON ŠTORAS, su taverno 
fiksčeriais — 4 kambariai užpaka
ly ir svetainė. Savininkas ant 2-rų 
lubų. 3259 So. Union Avė. Antros 
lubos.

BUSINESS ŲHANCES 
_________ Biznio Progos_________

G&OSERIŲ KRAUTUVĖ parda
vimui. Nebrangiai. 3001 So. Emer- 
ald Avė.

GROCERY, Meat Market parda
vimui. įsteigta 15 metų. Modernus 
įrengimai, elektrikinė refrigeracija. 
Turi parduoti paaukodami. 2242 
W. 23 PI.

PARSIDUODA groseris su visu 
bizniu. Žmogus yra numiręs. J. Že- 
rolis, 8140 S. Vmcennes Avė., turi 
raktus, reikia pas jį kreiptis.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaigai Pardavimiii

MOKĖDAMAS CASH— 
už rakandus, sutaupysi nuo 40 
iki 60%. Mes pristatome bile kur. 

' Pašaukite ar rašykite dėl daugiau
informacijų. Vien tik nacionaliai 

adresu žinomi daiktai randasi pas mus. 
ALIŠAUSKAS. SŪNŪS, 
6343 So. Westem Ąve., 

Chicago, Ūk TeL REPublic 6051

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

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

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland A ve.
Tel. YARDS 1001.

NAMŲ BARGENAI
Turime 97 namus visokio didumo 

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

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

ŠIOS DIENOS BARGENAI
2 aukštų muro namas, storas ir 

3 flatai po 4 kambarius, štymu šil
domas, prie 69-tos ir Halsted; neša 
gerą renda; tinkamas tavernui. 
Kaina tik $9500. Pusė cash.

Taipgi turime pardavimui viso
kios rųšies namų.

NARTEN REALTY CO.
Klauskite Mickeviče, 
6829 So. Halsted St., 

ABErdeen 2231.

WEST SIDE
Dviejų flatų po 4 kambarius na

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

PARDAVIMUI ARBA MAINY
MUI moderniškas biznio namas, 
6 kambarių flatas, užpakalyje cot- 
tage. Mainai turi būti Marąuette 
Parke. 3206 So. Halsted. šaukite 
HEMlock 6573.

PILNAI MODERNUS 7 kamba
rių namas. Taipgi didelis katedžius, 
1 mylia į rytus nuo New Buffalo, 
ant M-60. Tinka vasarotojams lai
kyti. Charles F. Janda, Box 6, New 
Buffalo, Mich.

PARSIDUODA kampinis namas 
su groserių, saldumynų ir delica- 
tessen krautuve. Penkių kambarių 
flatas užpakalyje. 3559 S. Union.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

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

HANSON-OSBORN, 
Hart, Michigan.

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

120 akrų, 3 mylios į šiaurę nuo 
Bangor. Lygus juodžemio laukas, 
muro namas, barnė, etc. Elektra, ge
ras kelias. Palikimui išlyginti $6, 
000. Della M. Godfrey, administra
torė, Bangor, Mich.

40 AKRŲ FARMA Michigane, 
lietuvių kolonijoj. Gera žemė, ge
ri budinkai. Parsiduoda pigiai. J. 
Gudelis, 3341 W. Evergreen Avė. 
Chicago, III.

110 akrų, derlinga žemė, geri pa
statai, arti 2 mažų ežerų. Vertingi 
Peat .Mot Beds. $50 akrui. $1,500 
įmokėti. Leryįyi išmokėjimai. 9 my
lios į šiaurės vakarus nuo Soiith 
Bend. Savininkas išeina pasilsiui. 
R. P. LANG, 104 Dean Bldg., South 
Bend, Ind.

Pardavimui daili vištų, daržovių 
ir vaisių farma. 20 akrų, arti Kan- 
kakee. Kietas kelias, modernus 8 
kambarių namas, šviesos, furnesas, 
miesto vanduo, barnė, crib, vištinin- 
kas, 2 brooders, visi naujai nupen- 
tuoti. Savininkas armijoj. Galima 
tuojau paimti. C. J. RABOIN, Volk- 
mann Bldg., Kankakee, III.

SOIL—FOR SALE 
J uodžemis—Pardavimui

JUODŽEMIS MAIŠYTAS SU HU- 
MUS ir Peat Moss, įtręštas, parduo
damas bušeliais ir vežimais. 5 bu
šeliai už $1.00, 10 bušelių už $1.50. 

Pristatom visur.
CHARLES GAVCUS, 

South West Highvvay and 
Harlem Avė*, Worth, III. 
Tel. WENTWORTH 7942 

arba WORTH 193.

JUODŽEMIS MAIŠYTAS SU 
HUMUS—1 bušelis -------------- 25a
5 bušeliai už-----------------   $1.00
10 bušelių už - -------- --$1.50
Perkraustymas pigiai—Anglis tie
siai iš mainų. 

STANLEY GAVCUS 
110 So. Ridgeland Avė., Worth,HL 

Tek OAK Lawn 193-J-l

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
zra naudingos,
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PULK. KAZYS GRINIUS PRANEŠ CHICA- 
GIECIAMS APIE SAVO TĖVO LIKIMĄ

V

Pamini Olandijos Pagrobimo Metines

Deda Pastangas Jį Iš Rusų Rankų Ištrauk
ti; Tikrai Nežino Kur Jis Dabar Yra

Buvo Kaune Rusij Okupacijos Metu

ACME-N AllJlENŲ Telephoto
Princas Bernardas (su akiniais) ir karalienė Wilhelmina (kairėj) atvykę bom
bų nuterioton olandų bažnyčion Londone, į gedulingą paminėjimą vienų metų 
sukakties nuo nacių įsiveržimo Olandijon.

metais, išėjo Maskvos universi
tetą 1893 metais, ir praktikavo 
mediciną Mariampolėj, Virba
lyje, Pilviškiuose, Vilniuj, taip
gi Kudirkos Naumiestyje. Jisai 
buvo uolus Dr. J. Basanavičiaus 
leidžiamos “Aušros” platinto
jas, vėliau redagavo “Ūkinin
ką”, minėtą “Varpą”, “Lietu
vos Ūkininką” ir “Lietuvos ži
nias”.

Mariampoleje suorganizavo 
“Šviesos” draugiją, “Ūkininkų 
Draugovę”, o 1911 metais ir 
Mariampolės Ūkio Parodą. Pla
čiai rašinėjo įvairiuose Lietu
vos ir Amerikos laikraščiuose, 
taipgi parašė visą eilę knygų ir 
monografijų, kaip “Teisingas 
Žemės Valdymas”, ‘Medžiaga 
L. Ivinskio Biografijai”, “Lie
tuviški Botanikos Vardai”, “A- 
pie Lietuvos Nepriklausomy
bę”, ir keletą kitų.

Dr. Kazys Grinius tai Lietu
vių Tautos Vyras, kurį Lietu
vos istorija visuomet su pagar
ba minės.

Dr. Kazys Grinius.
Pulkininkas Kazys Grinius 

Jr., kuris netrukus atvyksta 
Chicagon, praneš chicagiečiams 
apie savo tėvą, buvusį Lietuvos 
prezidentą, Dr. Kazį Grinių, 
kurio likimu yra susirūpinę vi
si Amerikos lietuviai.

Amerikiečiai neturi apie jį 
tikrą žinių — nežinia ar jisai 
kalėjime, ar tebėra Kaune, o 
gal vargsta ištremtas kur į Si
birą ar Kaukazą.

Simus pulk. Kazys kartu su 
savo dėde, p. Jonu Gr’nium (tė
vo broliu), kuris gyvena Phila- 
delphijoje, Pa., deda dideles pa
stangas jį iš bolševikų rankų iš
gauti. *
Sūnūs Berlyne, Tėvas—Kaune.

Rusų okupacijos metu Dr. 
Grinius buvo Kaune, kur jisai 
pirmininkavo Lietuvos Tuber- 
kuliozo Draugijai ir darbavosi 
kitose Lietuvos labdarybės ir 
kultūros organizacijose.

Sumiš pulk. Kazys — gi bu
vo Berlyne, kur ėjo Lietuvos 
karo atstovo pareigas. Bolševi
kams perėmus pasiuntinybę 
Berlyne, pulk. Grinius išgavo 
leidimą atvykti į Ameriką, turė
damas vilti, kad čia atvykęs 
tuojau galės iš okupuotos Lie
tuvos atitraukti ir tėvą, v

Bet tuo tarpu žinios apie Dr. 
Grinių nutruko ir nežinia ką 
bolševikai su juo padarė.

75 Metų Amžiaus.
Dr. Grinius dabar yra apie 

75 metų amžiaus, sulaukęs jau 
senatvės, bet iki okupacijų lai
kų buvo aktyvus kultūros ir hi
gienos srityje. Jisai per ilgą lai
ką buvo Varpininkas, ir kartu 
su Dr. Vincu Kudirka redagavo 
“Varpo” žurnalą. Jisai buvo ge
ras ir artimas Dr. Kudirkos, 
Lietuvos himno autoriaus, 
draugas.

Dr. Grinius su žmona, Jo- 
hanna Griniuviene buvo Ma- 
riampolėje, kai kilo 1905 metų 
revoliucija. Abu revoliucijoje 
dalyvavo.

Buvo M. Pirmininku.
Lietuvai atgavus Nepriklau

somybę, jis vadovavo Liaudi
ninkų partijai.

1919 metais Dr. Kazys Gri
nius darbavosi prie Lietuvos 
delegacijos Paryžiuje, 1920 me
tais buvo išrinktas į Steigiamą
jį Seimą, o vėlilfu ėjo šešto Lie
tuvos Ministerių Kabineto pir
mininko pareigas.

1926 metais buvo išrinktas 
Lietuvos prezidentu, bet gruo
džio 17 d., naktį, tautininkai su 
ginklo pagalba privertė jį re
zignuoti, ir pastatė prezidentu 
Antaną Smetoną.

Gimė 1867 Sasnavoj.

Dr. Grinius gimė 1867 me
tais, Sasnavos parapijoje, Ma- 
riampolės apskrityje. Jisai bai
gė Maria m p oi ės gimnaziją 1887

Sūnūs Kalbės “N.” Piknike.
Chicagiečiai netrukus savo 

tarpe turės to tauraus Lietuvos 
veikėjo sūnų, pulk. Kazį Grinių 
Jr. Mes jį iškilmingai priimsi
me, ir kiek pajėgos leis, ge lie
sim jam savo Tėvą, Dr. Grinių, 
išgelbėti iš Maskvos tirono ne
laisvės.

Ch cagiečiai turės progą pulk. 
Grinių išgirsti “Naujienų” Pa
vasariniam Piknike, Liberty 
Grove Darže, kur jisai mielai 
apsiėmė pasakyti svarbią kalbą 
apie Lietuvos okupacijos įvy
kius ir Lietuvos ateitį.

Chicagos Lakūnai 
Anglijai į Talką

9 Aktyvei Tarnybai
Trys Chicagos lakūnai šią sa

vaitę išvyksta į Kanadą, kur 
jie įstos į Anglijos karo avia
ciją. Jie yra, 26 m. Kenneth 
Foge’berg, 922 Gordon Terrace, 
Harold Hoffman, 35, nuo 831 
Sunnyside avenue, ir 35 m. 
Simpson Bany, 3543 S. West- 
ern bulvaras. ’

Jie lėkdins Amerikoje pasta
tytus bombonešius į Angliją per 
Atlanto vandenyną.

Aktyviai tarnybai karo fron
te išvyko devyni kiti jauni Chi
cagos lakūnai.

Uždarė — Ir Atidarė 
62 Alines

Už operavimą be naujų fais- 
nių policija keletą dienų užda
rė 62 alines ir gėrimų sandė
lius.

Vakar tos vietos vėl darė biz
nį, jau apsirūpinę laisniais. Bu
vusių laisnių terminas išsibai
gė gegužės 1 d.

KETUR1EMS LIETUVIAMS KARO VETERA
NAMS PRIKLAUSO PINIGU, BET NEŽINIA 

KUR JIE DABAR RANDASI
Dariaus Girėno Postas 
Tarpininkauja

Keliems lietuviams ex-karei- 
viams priklauso šiek liek pini
gų ir jie juos gaus kaip grei
tai atsišauks, praneša Dariaus- 
Girėno Posto komanderis An
tanas H. Kasper, atsikreipda
mas į NAUJIENAS su prašy
mu, kad butų paskelbta nesu
randamų veteranų pavardės.

Kasper sako, kad pasiųsti 
čekiai turimais adresais iš ke
lių lietuvių sugrįžo ir, kad yra 
svarbu jog tie asmens su ata
tinkamais autoritetais susineš
tų.

Vienam $300
Paieškomi veteranui yra se

kanti: e Majoras Kelly paskyrė bir-
Peter P. Kaires, paskutinių želio 8 iki 14-tos “Vėliavos Sa- 

žinomas adresas: 938 West 33 vaite” ir ragina kaip visas įstai- 
street. Jam priklauso $300 bo- gas, taip privačius žmones per 
misas. 'tas iženas iškabinti vėliavas.

/“PIRMYN” CHORO DAINININKAI “NAUJIENŲ” PIKNIKE!

Štai garsusis Chicagos Lietuvių Choras “Pirmyn”, vedamas Kazio Steponavičiaus, kuris pereitą sekmadienį ne
paprastai gražiai pasirodė Soldier’s Field stadione, kur įvyko milžiniškas “I Am An American” Dienos minė
jimas. Ten Choras dainavo virš 100,000-čių žmonių.

Į “Naujienų” Pavasarinį Pikniką Choras atsiunčia būrį savo solistų, kurie ir vėl publikai išpildys šaunų 
dainų ir muzikos programą. Jie dainuos keliais atvejais, o pertraukomis publika galės smagiai pašokti prie 
Kazio Steponavičiaus suorganizuoto orkestro muzikos. ,

Oro pranašas tikrina, kad sekmadienį nelis ir kad bent vienas “Naujienų” Piknikas galės pasidžiaugti 
gražiu, saulėtu or\i. Bet piknikas įvyks—giedra, lietus ar sniegas—tad važiuokite nepaisydami' kaip dangus at
rodo.

i Joe Shinkųs,^jfyįtsk. adresas: 
4441 S. Wood strcei. Jo tonu
sas — $101.50.

, Bcnjamin S. Szukis, pask. 
adresas: 2259 S. Wcstern avė. 
Jam priklauso $122.00.

Stanislaus \ A. Tomkis, vė
liausias adresas: 842 We-.t 33rd 
slrcet. Jo laukia $37.50 čeks.

Suminėtieji veteranai yra 
prašomi patys atsiliepti ir su
sinešti arba su Dariaus Girėno 
postu arba su State Trcasury 
department, Springfield, III.

Jei skaitytojai turi kokių 
nors žinių apie paskelbtuosius 
asmenis, tai prašomi apie tai 
pranešti Dariaus Girėno Pos
tui, 4416 S. Western Avė.,

Galutinai Likvidavo 
Moulderių Streiką 
Chicagoje

Pakele Algas l1l/4 Centų 
Valandai

Kartą jau neva likviduotas 
Chicagos moulderių streikas 
vakar buvo galutinai užbaig
tas. 2,600 streikavę darbininkai, 
28-iose Chicagos ir priemiesčių 
dirbtuvėse, sugrįžo dirbti kai 
algos jiems buvo pakeltos 11% 
centų valandai.

68% c—Minimam
Pagal darbo rūšį ir patyrimą, 

žemiausiai apmokami darbi
ninkai dabar gaus 68% centų į 
valandą, o daugiau patyrę— 
gaus, iki $1.16%.

Streikas buVo paskelbtas ge
gužės 12 ir tęsėsi iki vakar die
nos beveik be pertraukos.

Massac Parke, prie Metropo
lis, III., Ohio upėje prigėrė 23 
metų chicagietis, Eddie Orze 
chowski. jisai buvo NYA mo
kinys. •

Tik trys dienos!
NAUJIENŲ PAVASARINIS PIKNIKAS ŠĮ 
SEKMADIENĮ LIBERTY GROVE DARŽE!
Jau vakar buvo “Naujienose” minėta, kad i šį 

Naujienų pikniką atvyksta nepaprastas svečias 
—Generalinio štabo Pulkininkas Kazys Grinius, 
Jr., buvusio Lietuvos prezidento, daktaro Kazio 
Griniaus, sūnūs.

Pulkininkas Kazys Grinius aukštus karo mok
slus baigė Prancūzijoje ir Belgijoje. Lietuvai po 
didžiojo karo pradėjus kurtis, savanoriu atskubė
jo į Tėvynę ir stojo į kariuomenės eiles. Paskuti
niais metais ėjo Lietuvos karo attachė pareigas 
Berlyne, Vokietijoje.

Pulkininkas Kazys Grinius Naujienų piknike 
pasakys svarbią kalbą.

Bus dar ir kitas šaunus programas surengtas 
šiame Naujienų piknikui, bet apie tai pakalbėsi
me vėliau.

Apie šį nepaprastą Naujienų pikniką prašome 
priminti visiems savo draugams ir pažįstamiems, 
kad ir jie turėtų rogos atvykti ir šauniai praleis-
ti sekmadienį.

Dėl Kaitros Mirė 
Du Darbininkai
Vienas Buick, Kitas — Har- 

vester Dirbtuvėj
Dėl didelės kaitros vakar ir 

užvakar mirė du darbininkai: 
63 metų Meek Colley, 2135 N. 
Mead Street, naujoj Buick avia
cijos dirbtuvėj, North ir La 
G range, ir 64 metų William C. 
Stiek, 11343 Wallace Street.

Stiek mirė International Ilar- 
vester dirbtuvėje, 1015 West 
120th strect. Jis ten dirbo per 
20 metų.

Sudegė Dažų 
Dirbtuvėje

Rūbų valymo ir dažymo dirb
tuvėje, adresu 3908 Broadway, 
sudegė 30 metų darbininkė, 
Mrs. Edna Weichert, \ nuo 955 
Cuyler avenue.
. Suknelė, kurią ji valė, užsi
degė, ir uždegė, jos rubus.

Su VYGANTU

Pulk. Kazio Griniaus atvyki
mas Chicagon didelio ssuido- 
mėjimo sukėlė lietuviuose. Pir
ma, jis yra garsaus Lietuvos 
vyro sūnūs. Antra, būdamas 
Lietuvos generalinio štabo auk
što rango kariškiu ir dar ka
riškuoju atstovu Berlyne, jis be 
abejo žino labai diug iš Euro
pos politinių užkulisių. Berlyne 
šiandien juk ir Stalino užsienio 
politikos linija nustatoma.

< * • —-o
Reikia neužmiršti, kad pulk. 

Grinius tūlą laiką gyveno Ber
lyne dar po ruskio įsiveržimo 
Lietuvon ir kasdien susit'ko su 
šimtais pabėgėlių iš tėvynės. Iš 
jų lupų Grinius patyrė daug ką 
apie tikrąją padėtį nelaimingo
je Lietuvoje. Apie tuos patyri
mus tai, jis plačiai pakalbės at
einantį sekmadienį “Naujienų” 
skaitytojų suvažiavime, Liberty 
darže.

—o—
Kaip ir galima buvo tikėt's. 

pulk. Grinius dar tik už trijų 
dienų pasieks Chicagą, o komu- 
nacių Vilnis jau vakar pradėjo 
dergti jį. Tokius jau jie turi į- 
sakymus iš Maskvos — purvin
kite viską kas lietuviška. Jei 
nepurvinsite tai nutruks karvu
tė ir turėsite ieškoti kitų džia- 
bų.

—o—
Kitoj vietoj tas komunistų 

organas dejuoja, kad jų Brow- 
deris (atmenate—nuteistas ka
lėjimai! už falsifikaciją išsii
mant pasportą) vargsta už gro
tų. Girdi, Prezidentas Boosevel- 
tas gauna daug pareikalavimų 
iš Meksikos, Kubos, Afrikos jr 
kitų pasaulio kampų, kad tas 
kalinys butų paleistas laisvėn. 
Kalėjimo autoritetai dabar dar 
laukia iki pareikalavimus pri
duos pats Stalinas su Pruseiki.

Ar pastebėjote vieną atmai
ną? Nors komunacių agentai 
savo laikrašty dar drąsiai šū
kauja ir atmosferą teršia, patys 
kada Bridgeporte ant gatvės 
pasirodo tai skriblius ant akių 
užsitraukę labai nedrąsiai, t’c- 
siog bailiai pradūlina. Jau ir į- 
prastuose saliunuose, kada juo
se pasitaiko daugiau žmonių, 
tie agentai rečiau pasirodo. Bi
josi ar ką? Jie tik drąsus kada 
randasi savo ofiso saugumoje, 
kada nereikia niekam į akis pa
žiūrėti ar į keno nors klausimą 
atsakyti

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”




