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SYRIJOJ PUOLĖ BRITU LĖKTUVUS
Gen. Catroux kviečia Syrijos gyven

tojus sukilti

PRANCŪZŲ LAIVAS J. V.ŠERGSTIMAS
'• r.

LONDONAS, Anglija, geg. 
18 d. — šeštadienį prancūzų 
lėktuvai puolė britų bombane- 
šius, kai pastarieji apšaudė Ira- 
kan skrendančius vokiečių lėk
tuvus, skelbia britų karo pra 
nešimas. Kai britai pirmų kar
tų bombardavo nacių lėktuvus 
Syrijoj, prancūzai tatai neskai
tė karo veiksmais, bet dabai 
patys puola britų lėktuvus.

Keli nacių aviacijos skvadro- 
nai norėjo prasiveržti iki Alep- 
po aerodromo, bet britų puo
lamieji lėktuvai juos išvaikė ir 
numušė kelis nacius. Tada na
ciams pagelbon atskrido pran
cūzų lėktuvai, kurie sutrukdė 
britams tęsti nacių medžioklę.

Britų lėktuvai apšaudė didžiu
lį prancūzų karo medžiagos ka
ravanų, kuris iš Syrijos slinko 
Irakan. Karo medžiaga lydėjo 
prancūzų ir vokiečių samdyti 
Syrijos gyventojai. Britų lėk
tuvai sunaikino medžiaga, o sa
vanorius kulkosvaidžiais apšau
dė.

Anglų valdžios sluoksniuose 
nekeliama didelio susirūpinimo 
dėl prancūzų bendradarbiavimo 
šu vokiečiais. Anglų valdžia 
niekad nepasitikėjo Betainu ir 
žinojo, kad anksčiau ar vėliau 
jis persimes pas Hitlerį. Betai
no valdžia vis tiek bendradar
biavo su naciais, nors ir skai
tėsi nepriklausoma. Dabar bri

BRITAI PAĖMĖ CAPUZZO TVIRTOVĘ
Nelaisvėn pateko 

500 naciu
KAIRAS, Egyptas, geg. 18 d.

— Motorizuota britų kariuome
nė vakar paėmė Capuzzo tvir
tovę.

Britų rankose buvo ir Sollu- 
mas, bet nauji nacių sustipri
nimai privertė britus laikinai 
pasitraukti. Atvykus naujoms 
britų jėgoms, tarp Sollum ir 
Capuzzo britams pavyko paim
ti nelaisvėn 500 nacių kareivių, 
kurie vyko sustiprinimams.

Suimtųjų tarpe yra keletas 
nacių karininkų. Paimti keli vo
kiečių tankai.

Britai veržiasi Lybi- 
jos gilumon

KAIRAS, Egyptas, geg. 18 d.
— Britų ir vokiečių fronto li
nijos labai susipynusios prie 
Lybi jos ir Egypto sienų.

Britai laiko Tobruką, kuris 
randasi 80 mylių nuo Egypto 
sienos. Vokiečiai laiko Bareli- 
ją, kuri yra arčiau prie sienos. 
Britai įsistiprino Capuzzo tvir
tovėj, tuo tarpu vokiečiai vėl 
įžengė Sollumo miestelin.

Vbkiečiai nepajėgė pasiekti 
Sidi Barani. Įsiveržusią vokie
čių kariuomenę britai visiškai 
sunaikino.

Gaudo Egypto ka
riuomenės vadą

KAIRAS, Egyptas, geg. 18 d.
— Egypto vyriausybė šiandien 
paskyrė 4,000 dolerių tam as

tai galės užimti griežtesnę po
litiką Betaino Brancuzijos at 
žvilgiu.

Jeigu Darlanas visiškai su
jungs Brancuzijų su Vokietija, 
tai bus duotas įsakymas pulti 
prancūzų pramonės centrus pa
čiame Paryžiuje ir šalia pran
cūzų sostinės. Britų karo laivy
nas visiškai atkirs kai kurias 
prancūzų kolonijas nuo metro
polijos ir duos didelį smūgį pa- 
šlyjusiai prancūzų imperijai.

Laisvų prancūzų generolas 
Catroux, kuris savo laiku buvo 
Syrijos karo jėgų viršininku ir 
turi daug pažinčių Syrijoj, per 
radiją kvietė vietos gyvento
jus sukilti ir pasiliuosuoti iš 
Betaino Brancuzijos agentų. Ca- 
troux perspėjo, kad netrukus 
Betaino agentai visą kraštą per 
duos nacių vergi j on.

DAMASKAS, Syrija, geg. 18 
d. — Prancūzų gubernatorius 
Dentz paskelbė, kad praeitos 
savaitės gale vyko smarkios 
aviacijos kovos tarp britų ir na
cių lėktuvų. Dentz pridėjo, kad 
Syrijos aerodromuose nusileido 
15 Vokiečių lėktuvų, kurie bri
tų buvo . užpultidalimi su 
naikinti. Britai persekiojo Ira 
kan skrendančius nacių lėktu
vus. Dentz reiškia pageidavimą 
kad toki reiškiniai nepasikar
totų.

meniui, kuris pagaus pabėgus' 
Egypto kariuomenės vadą Aziz 
Masri Paša.

šis Egypto generolas pagro 
bė svarbius Egypto kariuome
nės dokumentus ir orlaiviu no
rėjo pabėgti svetimon valsty
bėm '

Britų aviacijai pavyko sulai
kyti bėgančio genesnio lėktuvą, 
bot pats generolas pajėgė pasi
slėpti. Visa Egypto policija at
sidėjusi jo ieško.

Irake rusai dirba 
su naciais•

TOKIO, Japonija, geg. 18 d 
— Laikraštis Yomiuri paskel
bė, kad Irako reikaluose sovie
tai glaudžiai bendradarbiauja 
su naciais.

Rusai tariasi su vokiečiais 
kokiomis priemonėmis abi val
stybes galėtų geriau padėti da
bartinei Irako vyriausybei.

Nesenai rusai oficialiai pri
pažino dabartinę Irako vyriau
sybę. Sijomis dienomis Maskva 
pasirašė naują prekybos sutar
tį su sukilėliais.

— Senatorių tarpe eina kal
bos apie reikalą imti kariuo
menėn vyrus nuo 21 iki 30 me
tų. Vyresnius manoma atleisti 
nuo kareiviavimų pareigų. Roo- 
seveltas taip pat laikosi šios 
nuomonės.

— Amerikos vyriausybė ga
lutinai patvirtino planą britų 
lakūnams mokyti Jungtinėse 
Valstybėse. Britų lakūnai at
vyks Amerikon, kaip civiliniai 
piliečiai ir galės baigti aviaci
jos mokyklas.

ACME-NAUJTKNU Telepholo
Pasėkoj Francuzijos nuosprendžio sueiti į glaudes

nius bendradarbiavimo santykius su Vokietija, J. V. 
vyriausybė pastate savo sargybą ant trylikos franeuzų 
laivų esančių šios šalies uostuose. Labai galimas daly
kas, kad kiek vėliau tie laivai bus visiškai J. V. globon 
perimti. Tarį sergstinių laivų yra ir didysis Normandie 
(matomas paveiksle).vJo deny matosi baltai apsitaisę J. | 
V. sargybiniai (apibrėžia skrituliais).

SENATORIAI PATARIA VALDŽIAI PAIM
TI PRANUIJZlJ SALAS

Siūlymą daro opozi
cionieriai

WASHINGTON, D. C., geg. 
18 d. — Keli Jungtinių Ame
rikos Valstybių senatoriai siū
lė vyriausybei užimti prancūzų 
salas vakarų žemyne.

Senatoriai bijo, kad tų salų 
neužgrobtų naciai, kai Betainas 
pradėjo dar glaudesnį bendra
darbiavimą su Hitleriu.

Reynolds siūlė pasiūlyti ati
duoti Amerikai salas už pran
cūzų karo skolas. Jeigu Darla
nas nesutiktų, tai užimti be su
tikimu. šiame reikale sutinka 
ir opozicijos senatoriai, kurie 
daro siūlymą.

Siūlo užimti Dakarą
WASHINGTON,~ D. C., geg. 

18 d. — Senatorius Bepper dar 
kartą pasiūlė rimtai susirūpin
ti Dakaro užėmimu.

Jeigu šio uosto neužims Ame
rika, jį užims vokiečiai, kurie 
te«n jau turi daug agentų. Da
karas vokiečių rankose yra la
bai pavojingas Amerikai, nes 
naciai ten gali įsteigti subma- 
rinų bazę ir trukdyti prekybą.

Be to, Vokiečiai gali labai 
lengvai orlaiviais iš Dakaro per
simesti į Braziliją ir kitas pie
tų Amerikos valstybes.

Prancūzai gins 
Dakarą

VICHY, Brancuzija, £eg. 18 
d. Prancūzų valdžia šian
dien viešai pareiškė, kad ji gin
sianti Dakarą nufj visų užpuo
liku.

Darlanas neigia, kad vokie

čiai butų įsistiprinę Dakare 
Šiuo reikalu prancūzai nepada
rė naciams jokių nuolaidų pa
skutinėse derybose.

Be to, Hitleris pasižadėjo re
spektuoti prancūzų imperiją, 
šiomis dienomis pats Darlanas 
per radiją pasakys prancūzams 
kalbą apie derybas su naciais.

liuli laukia informa
ciją iš Vichy

WASHINGTON, D. C., geg 
18 d. — Sekretorius Hull šian
dien pareiškė, kad laukia dar 
smulkesnių informacijų iš Vi
chy. ,

Hull tvirtina, kad respubli
kos prezidentas turėjo pagrin
do padarytam pareiškimui pran
cūzų padėties atžvilgiu.

Brancuzai atiduoda savo ko 
lonijas \Jjkiečių globon ir už
sienio departamentas turi pa
kankamai medžiagos šiems tvir
tinimams įrodyti. Laukiama ofi 
cialaus ir įtikinančio pracuzv 
pranešimo.

“Ašis” pavojinga 
Amerikos pre

kybai
WASHINGTON, D. C., geg 

18 d. — Prezidentas pareiškė, 
kad “ašis” darosi pavojinga 
Amerikos prekybai ir visų pa
reiga susirūpinti apsauga.

Vokiečiai* deda pastangas pa
kenkti Amerjkos pirkliams ir 
vietomis laimi, nes pramonėj 
vartoja vergų darbą.

Amerikos vyriausybe dėjo 
"pastangas plėsti prekybą laisvu 
pakaitų pagrindu, bet karas šią 
prekybą smarkiai sutrukdė.

Lietuvon neleidžia 
užsienio diplomatų
MASKVA, Rusija, geg. 18 d. 

— Sovietų valdžia išsiuntinėje 
■ ąsoms svetimoms valstybėms 
raštą, kuriuo draudžia užsieniu, 
diplomatams lankytis Lietuvo
je ir kitose okupuotose valsty
bėse.

Jeigu užsienio diplomatai no
ri važinėti pačioje Busijoj, tai 
turi gauti specialų komisariatu 
leidimą.

Diplomatams visiškai uždrau
sta įvažiuoti į Lietuvą, Latvi 
ją, Estiją, Leningrado, Kievo 
ir Odesos apylinkes ir kitose 
pasienio vietose.

LaGuardia tvarkys 
civilinę apsaugą

WASHINGTON, D. C., geg 
18 d. — Brezidentas Roosevel- 
tas paskyrė Fiorello LaGuardir 
civilinės krašto apsaugos tvar
kytoju.
. LaGuardia privalės paruošti 
visus Amerikos gyventojus ga 
limai geriau apsisaugoti niA 
priešo puolimo.

Tuo pačiu metu jis privalo 
gauti gyventojų paramą val
džiai krašto gynimo reikaluo 
se. Roosevejtas šiuo reikalu kal
bės į visus Amerikos gyvento- 
jus.

Areštuoja fašistiš
kus jurininkus

NEW YORK, N. Y., geg. 1b 
d. — Praeitą naktį policija pra
dėjo areštuoti fašistinių kraštų 
jurininkus visuose Amerikos 
uostuose.

Areštai vyksta New Yorke. 
Bostone, Baltimorėj, Miami, 
Seattle, San Francisco ir kito
se vietose.

Vien tiktai Brooklyne val
džios agentai suėmė 200 juri
ninkų, kurie gyveno be leidime 
įvažiuoti j kraštą. Pačiame Nevv 
Yorke jau suimta keli šimtai 
Neliečiami teisėtai įplaukusieji 
urininkai.

Prašo Roosevelto 
intervencijos

ANKARA, Turkija, geg. U 
d. — Diplomatiniuose slu.oks- 
niuose patirta, jog jau būvu 
kreiptasi į prezidentą Roosevel- 
tą, kad jis tarpininkautų briti 
ir irakiečių konfliktui išsprę 
sti. j-

Turima žinių, kad viena ge 
rai ginkluota irakiečių grupf 
siveržė Palestinon ir užėmu 
Nabltis miestelį.

Minėtoje vietoje visiškai ne
buvo britų karo jėgų. Nacių va 
dovybė jaučiama Irako karu 
veiksmuose.

— Dėl blogo oro Kaliforni 
joj tapo atidėtas didžiulio lėk
tuvo bandymas, kuris yra ap
draustas milijonu dolerių. Or
laivis bus išbandytas šios sa
vaitės bėgyje, kai tiktai pasi 
taikys geras oras.

ORAS
Debesuotas ir šiltesnis.
Saulė teka — 5:27; leidžiasi 

— 8:05.

KAUNO KALĖJIME 2,000 KALINIU
Provincijų kalėjimai 

perpildyti
KAUNAS, Lietuva, geg. 18 

d. — Iš absoliučiai tikrų šalti
nių patirta, kad dabartiniu me
tu Kauno kalėjime randasi 2,- 
000 politinių kalinių.

Beveik visi be išimties yra 
lietuviai ir dauguma jų dalyva
vo nepriklausomos Lietuvos vi
suomeniniame gyvenime.

Visi Lietuvos provincijų ka
lėjimai yra perpildyti. Ten da
bar laikoma 4 ar 5 kartus dau
giau kalinių, negu' buvo krik
demų ar fašistų laikais.

GPU nužudė majo
rą Tomkų

BERNAS, Šveicarija, geg. 18 
d. — Bolševikų okupacijos pra-

Franko atstatinėja 
falangistus

MADRIDAS, Ispanija, geg 
18 d. — Generolas Franko šian
dien atstatė dar kelis aukštus 
valdininkus.

Pašalino propagandos direk
torių Dionisio Rodrigo u Anto- 
nio To vai', pr.'opagancos vice 
sekretorių. Pastarasis yra jau
nas advokatas falangistas, ku- 
is lydėjo Serrano Suner, kai 

šis važinėjo Berlynan ir Ro
mon.

Atstatė kelis provincijų gu
bernatorius ir pastatė senus ge
nerolus, savo asmeniškus drau
gus.

— Balandžio mėnesį naciai 
užmušė 6,065 civilinius Angli
jos gyventojus. Nuo karo pra
džios užmuštų civilinių skai
čius siekia 35,756. Naciai su
žeidė 47,856 britus. 

V E LIA US10S NA U J IENOS
— Vokiečiai skelbia, kad sovietų valdžia leido savo krašto 

lakūnams eiti savanoriais Irako valdžiai pagelbon. Vokiečiai sa
ko, kad Irake jau yra didokas sovietų karo lakūnų skaičius, ko
vojąs prieš britus.

— Prancūzų generolas Dentz žada jėga atremti visus britu 
lėktuvus, kurie drįs skristi Syrijon. Jis leidžia vokiečių lėktu
vams naudotis vietos aerodromais.

— Britų karo pranešimas tvirtina, kad vakar jiems pavy
ko numušti 20 vokiečių bombanešių Irake. 23 bombanešius bri
tai sugadino. Neteko trijų savo lėktuvų.

— Italijos vicekaralius Aosta nori pasiduoti britams ir pa
prašė pasidavimo sąlygų. Aosta Fandasi Amba Alaji kalnuose 
su 38 000 kareivių.

— Britai pareikalavo, kad pasiduotų visa Mussolinio kariuo
menė be jokių sąlygų ir kad pats vicekaralius pasiduotų britų 
..nelaisvėn.

— Ispanijos užsienio ministeris Suner padavė atsistatydi
nimo pareiškimą. Jis nepatenkintas gen. Franko padarytomis 
pakaitomis krašto administracijos reikaluose.

— Vokiečių pasiuntinys Stoehrer vakar ilgai kalbėjosi su 
gen. Franko. Pasikalbėjime dalyvavo vokiečių gen. Reichenau, 
kuris paskirtas Gibraltaro operacijoms.

— Britai patyrė, kad vokiečių paliazbų komisija atidavė 
prancūzų kariuomenei Syrijoj visus ginklus, kuriuos italai bu
vo atėmę. Užtat visa prancūzų kariuomenė Syrijoj perėjo vo
kiečių generolo vadovybėm

— Patirta, kad 27 Amerikos laivai, kurie išvyko į Raudo
nųjų jurų sti tankais ir orlaiviais britų kariuomenei, yra lydimi 
Amerikos karo laivų. /

— Italijos karalius paskyrė Kroatijos karaliumi savo gimi
nietį, Spoletto kunigaikštį. Tai yra penktas užsieniečių primes
tas karalius kroatams.

— Areštų skaičius, sųryšyje su Hesso pabėgimu, kasdien 
didėja. Areštuotas inžinierius Messersėhmidt, kurį protegavo 
Hess.

džioje buvo gauta žinių, kad fa
šistiškas atsargos karininkas 
Tomkus nusižudęs. Dabar iš tik
rų šaltinių patirta, kad Tomkus 
GPU agentų buvo užkankintas 
kalėjime.

Bolševikai norėjo, kad jis pa
sižadėtų tarnauti bolševikams, 
kaip tarnavo kitoms valsty
bėms.

Toks pats likimas ištiko ir 
pamokslininką kunigą Bružiką. 
Jis žuvo Kauno kalėjimo sie
nose.

Mokyklų inspektore 
paskirta ruse

KAUNAS, Lietuva, geg. 18 
d. — Sovietų Lietuvos valdžia 
aukštųjų mokyklų inspektorium 
paskyrė rusę Pterovič. Pastaro
ji nemoka nei vieno žodžio lie
tuviškai ir atvažiavo tiesiai iš 
Maskvos.

Komisaras Venclovas žino, 
kad ji netinka mokytojų perso
nalui tvarkyti, bet yra bejėgis 
iries Maskvos įsakymus.

Venclovas šiai vietai buvo pa
rinkęs lietuviškų inteligentų, 
bet Maskva nori administraci
jos vįetas skirti tiktai rusams.

Naujakurių sėklos 
pateko buožėms

KAUNAS, Lietuva, geg. 18 
d. — Maskvos paskirtas žemės 
ūkio komisaras Sosnov-Pušinis 
atleido iš pareigų Maskvos 
paskirtą Kauno žemės ūkio vir
šininką Anton Beįiozov.

Išaiškinta, kad pastarasis 
naujakuriams skiriamą pavasa
rio sėklą atidavęs vietos apy
linkių buožėms, turtingiems ūki
ninkams.

Pareikštas viešas papeikimas 
ir apskrities agronomui Pranui 
Žukauskui. Beriozov traukiamas 
tiesino atsakomybėn.
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COCHRAN (H’.ĮLIFIES IN BIG TEN MEET

In Behalf of Ę. J. Harp^on, Bpnc|(jtų, Engląpd, a 
Loyal Pątnot of Lithuania.

By MISS HAVERA NAGLE

Editor of the English Page, 
of “Naujienos”, 
1739 S. Halsted St., 
Chicago, Illinois.

New Civil Service 
Exams

the Eng- 
Harrison, 
know of

had the
Mr. Har-

three years and 
been in touch 
correspondence 

to the United

Dear Editor:
Many of the readers of 

lish Page khow Mr. E. J. 
of London, England, or 
him.

As you know, I have 
privilege of working with
rison, at the Lithuanian Legation in 
London for nearly 
have continuously 
with him through 
since my return
States. Mr. Harrison has always 
been a very loyal patriot of Lithu
ania ever since he came in contact 
with the Lithuanians many, many 
years ago. He speaks, writes anfi 
translates Lithuanian fluently and 
he is the best authority on Lithua
nia that I have ever come across. 
No one else, I believe, has stud- 
icd our country, 
.people as 
tively as 
numerous 
the ones
“Lithuania, Past ancf Present”, "Li
thuania, a 
nia, 1928”, in addition to publishing 
a monthly bulletin of general In
formation until 1940.

The following examinafions have 
been announced by the United 
States Civil Servięė Commission:

ENGINEERING AID (AERONAU- 
TICAL), $1,8.00 a yeąr; Also: 
CHIEF, $2,600; PRINCIPAL, $2,300; 
SENIOR, $2,000; and ASSISTANT, 
$1,620 A Year.

Notice is hereby given that the 
receipt of a.pplications for the po- 

above under an- 
1940 wiU 

Applica- 
the Ūni- 
Cdmmis- NAUJipNŲ-ACME Photo

Roy Cocbrąn of Indiana leading l^eroy CoIIiną of Ohio at 
finish of first heat of 440 yąrd dash |rją|s in VVestyyp ęojufęęenęe 
Track Meet at Minneapolis, Minn.

Frankly, I don’t know how to 
start this column this week and 
what to write about. The life of 
almoust any columnist of a column 
such as this depends a lot on the 
cbntributions he 'may receive— 
which I ain’t. Anyway, I štili have
a few words I can write.

Yesterday the chorus sanj 
Soldier’s Field for the “I An 
American” Pay cęlebration. This 
was a real achievement and if the 
chorus was up to par—they did a 
dern good joh—You see, I wasn’t 
able to mąke it—and if I had—I 
coųldn’t have writ anymore because 
it would have been too late for the 
paper—so—more on it next week.

sąng at
.m An

language and 
thoroughly and exhaus- 
he has. He has written 
publications on Lithuania, 
most familiar to us are

Review” and "Lithua-

Mr. Harrison has been in Lithu- 
ania’s Service since it regained its 
freedom in 1918, when he was Bri- 
tish Vice-Consul in Kaunas and 
Vilnius. In 1919 he entered the 
Services of the Lithuanian Tele- 
graph Agency (“Elta”) as their 
London representative. Although 
officially he was a representative 
of the press, unofficially he iras a 
representative of Lithuania. He not 
only took care of all matters per- 
taining to publicity of Lithuania in 
Great Britain, būt he also was our 
“Emily Post” in London. Most of 
the Ministers who were a.ppointed 
to London, 
and it was 
care of all 
rangements

official cor- 
that work 

part of his 
him too bu-

did not speak English. 
Mr. Harrison who took 
the formalities and ar- 
for the presentations

in court and all other 
rcspondence. Although 
was not considered as 
duties, we never found

stop his regular work to ex- 
some detail or problem that 
in any one else’s duties.
the present time, Mr. Harri-

job or 
his old 
a wife, 
named

sy to 
plain 
arose

At
son- Jinds himself in a rather dif- 
ficult situation. After so many 
years of loyal Service to Lithuania, 
he finds himself without a 
any means of livelihood in 
age. Besides himself, he has 
and a daughter (whom he
Aldona—for love of the country he 
served) to take care of. Perhaps if 
I quote .part of his letter, you will 
understand the situation better:

“Both Rene and I thank you for 
your deeply sympathetic letter of 
July 29, received a short while ago. 
T shall deal right away with my 
personai affairs. Your foreboding 
were only too well justified. Al
though diplomatic status is štili be- 
ing extended to Mr. Balutis and the 
other Baltic Ministers, the days of 
our Legation, as at present constitu- 
ted, are numbered, and after Sep- 
tember the premises will be vafta- 
ted and the staff dismissed. We 
have been paid up to the end of 
September and can expect nothing 
more from that source. Everythirig 
mortally possible has been done for 
us by Mr. Balutis and Rabinavi- 
cius, who have all along subordina- 
ted their own interests to

(Continued Tomorrow)
ours

Jean M. Kissel, 
M. Norgel Ęngąged

Mrs. Eva Kissel, 11032 So. Vin- 
cennes Avė., announces the en- 
gagement of her daughter Jean Mą< 
rie to Mickey Norgel, nephew of 
Mr. and Mrs. M. Chapis, 10^40 So. 
Vincennes Avė. No definite date has 
been sėt for the wedding.

Both Jean and Mickey are young 
Lithuanians living in Morgan Park 
and are active members in a Lity 
organization, "The Fourty Nighlį- 
era”. Aida Narbutas

sitions named 
nouncement No. 106 of 
close on May 26, 4941. 
tions mušt be filed with 
ted States Civil Service
sion, Washington, D. C., on or be- 
fore this date.

JUNIOR FISHERY MARKETING 
SPECIALIST, $2,00 a ’
and Wildlife Service, Department 
of the Interior.

Applications mušt be
the United States Civil Service 
Commission at Washipgton, D. C., 
not'later than June 12, 1941.

SPECIALIST IN VOCĄTIONAL 
EDUCATION IN AGRlČULTURE, 
$3,800 a year. Office of Education, 
Federal Security Agency.

Applications mušt be on file with 
the United States Civil Service 
Commission at Washington, D. C., 
not later than June 12, 1941.

SENIOR FISHERY MARKETING 
SPECIALIST, $4,600 a year. 
FISHERY MARKETING SPECIAL- 
IST, $3,800 a year.
ASSOCIATE FISHERY MARKET
ING SPECIALIST, $3,200 a year. 
ASSOCIATE FISHERY MARKET
ING SPECIALIST, $2,60Č< a yeat.’J

Fish. and Wildlife Service, . De
partment of the Interior.

Applications mušt be on file with 
the United States Civil Service 
Commission at Washington, D. C., 
not later than uJne 12, 1941.

RADIO REPAIRMAN — $1,800 
year.
Time for filing applications: 

fore the close of business on 
28, 1941.

Place of Employment: Signal 
tion, Chicago Quartermaster 
pot, War Department, Chicago, Ill
inois.

Forms to be filed: Application 
form 6; Supplemental form AX-290, 
16A; Form 14 (blue) is also re- 
quired if Veteran .preference is 
claimed.
( Where to obtain application: Se- 
cretary, Board of U. S. Civil Service 
Examiners, at any first or second 
class post Office in the vicinity of 
Chicago, Illinois; or the Manager, 
Seventh U. S. Civil Service Dis- 
triet, Post Office Building, Chica
go, Illinois.

Place of Filing application: Ma
nager, Seventh U. S. Civil Service 
District, Post Office Building, Chi
cago, Illinois.

Duties of Position: To repair, ad- 
just, calibrate, and tęst radio com- 
munication apparatus used by the 
Federal Government, and to per- 
form related work as required. In, 
addition, work mušt be .performecl 
from blueprints.

TENT REPAIRMAN — $1,380 a 
year.

REPAIRMAN, MATTRESS AND, 
PILLOW — $1,260 a Year.

Time for filing applications:—■ 
Before the close of business on 
4une 2, 1941.

Place of emp|oyment: 
termaster clothing ancį equipage re
pair shops, Quatrėrmaster' Corps., 
War Department, Fort Sheridan,’ 
Illinois.

SpQE REPAIRMAN — $1,260 ą 
year.

Time 
Before 
JUrte 2, 

Place 
master 
pair shops, Quaxtęrmaster Cjorpą.,, 
War Department, Fort Shęridąp, 
Illinois.

POWER SEWING MACHINE 
OP^RATOR — $840 a year.

Time for filing ąppIicąJionfS:— 
Ęefoye the close of businęss on, 
June 2, 1941.

Ėlace of Enipofyhieht!

year. Fish

on file with VISIT THE BOYS IN CAMP - AND HAVE 
A FINE VACATION, TOO

a
Be-

May

Sec-
De-

Quar-

for filing a.pp|icątions: —. 
the close of business on. 
1941.
of employment:—Quarter- 

c|othing and ėąuipąge re-.

JUMMER COURSE 0N TRAINING SHIP 
OPEN TO BOYS AND YOUNG MEN

Symeta Zimmerman, pianist who 
was ITRMYN’S accompanist for 
their European tpur, has returned 
from Kansas, her home statė—and 
is bnce again ąt the piano for 
PIRMYN- Incidentally, she is now 
fyfrs. Kuper, wife of a commercial 
artist.

Auto Tours Will Take You To
y .. r

Many Scenic Spots

“Way Down South in Dixie”, at 
Fort Knox, Ky., Fort Benning, Ga., 
Camp Livingston, La., and Camp 
Forrest, Tenn., several thousand 
Illinois men, many of ' them your 
friends and relatives, are engaged 
in military training. Automobile 
trips from Illinois to either or all 
of these army cam.ps may be round- 
ed into exceptionally scenic vaca- 
tion tours, the Illinois Automobile 
Club reports. .1

Camp FoYrCst vNbh¥ * Smdkies *=• •
Camp1 Fbrrėst vaP Tullahoma, 

Tenn,.' consisting entirely of Illinois 
National Guardsmen and trainees 
and which is headąuarters for Illi
nois’ 33rd Division, is only a few 
hours’ drive from the Smoky 
Mountains. The best route to Camp 
Forrest is U. S. 41 to Nashville, 
through Manchester 
55 to Tullahoma.

Ft. Knox i nBlue

and over Tenn.

Grass Rcgion

Columbus, Ga.,Farther south at
100 mįles from Atlanta on U. S. 19 
and 80, is Fort Benning, an artil- 

which will attract a 
of Ulinoisians. Clo- 

i is Fort Knox, the 
depository, a short 

Louisville. In the

lery station 
large number 
ser to Illinois 
nation’s gold 
distance from 
heart of the colorful Blue Grass re- 
gion, motorists visiting Fort Knox 
will be in an excellent position to 
view some of Kentucky’s outstand- 
ing features. Frankfort, Lexington 
and Mammoth Cave are short dis- 
tances from Fort Knox.

BJacK Horse Troop in, Louisiana

Camp Livingston at Alexandria, 
La., best known for Chicago’s Black 
Horse troop, is slightly southwest 
of Mississippi’s famous Vickburg 
and Natchez. By driving outh 
through Cairo, III., and Memphis, 
Tenn. to Jackson, Miss., thence west 
to Vicksburg and Natchez, Illinois 
motorists will satisfy their strong- 
est desires for en enjoyable vaca- 
tion trip. New Orleans is 180 miles 
from Natchez on U. S. 51 and 
Camp Livingston is sixty miles 
southyvest of Natchez on Ų. S. 84, 
La. 471 and 123.

Up North

Camps McCoy and Douglas, in 
Wisconsin, less thąn an hour’s drive, 
on U. S. 12 from the Wiscon?in 
Delis, currently house Illinois men, 
the Illinois Automobile Club re
ports, ahd are situated in the area 
that waS the site of lašt faU’s' in- 
tensivę army mąpeuve^s. Tbese 
po§ts; ąrp best ręąęhe<į from Illi-. 
nois through Kladispn.

Fort Šnbliirig, a .pjrominent field 
arfillery post, whicli both Minnea- 
polis and St. Paul claim, lies nbftb- 
west of McCoy and Douglas ęn U.

master clothing and equi.page re- 
pait shops, QUartejtmastėr Corps.,.

I War Dępąrtmęnt, Fort ^beri,dan,' 
—tįuarter- fllhibis.

S. 12 and 61. After going this far 
north, many will wąrtt to, eputinue 
to Duluth and the ląke country be- 
y°n4-

Fort Snelling Neąr Mississippj

The yeturn route from Fort Snell- 
ing offers unusuąl. scenery if typ 
drive south is along the Mississippi 
River. This exceilent highway, U. 
S. 61, fąirly hangš 'Bver the river’s 
edge and the nųmeypus išlauks ąncĮ 
bayou? scattyred, its course 
add to the panorama created by this 
majestic waterway, '

< I < ■ • I1 I'’/. I,

yyherę Tali Qrows .

Fort Dės Moineš,'. at .Dės Mbin.es, 
Iowa, in the heart of Ąmerica’s 
richest farming country, may be 
redehed following a'drive of about 
300 miles through' Davenport and 
Iowa City direetly i y/>est from nor- 
thern Illinois. Major anny posts 
northeast pf Illinois are Selfridgę 
Field, near Mt. Clemėns, Mich., and 
Fort- Wayne, Detroit..

PUPPY DOG
UI! Huh. Onuks is now the .proud 

possessor of a wire-haired terrier. 
If it can be a “man’s best friend”, 
then why not a woman’s is Onuks 
ręasoning.

No Charge For Instruction Or 
Living Quarters

The American Nautical Acade- 
my, Washington, D. C., has an
nounced that boys and young men 
betweeji the ages of 10 and 21 
years will be allowed to secure 
practical nautical experience on 
board a training ship of the Aca- 
demy within the period from June 
1, to October 1, 1941.

In accord with the vocational 
training program now being con- 
dueted throughout the United 
States the Academy has designed 
a summer course for young men 
interested in obtaining a knowledge 
of yachting and the handling of 
small boats.

The young men may remain on 
board ship for the entire summer 
period, or for any shorter time they 
may wish, būt not for less than 
a month.

Students who en^er for any period 
less than the full summer course 
will receive instruction only in 
those subjects being taught while 
the student is on board shi.p.

The purpose of the summer 
course is: First, t j give the student 
a foundation in nautical Science 
as applied to yachting, Secondly, 
for those boys and young men

avutė
Spring—
In the spring the housemaid’s fancy

Lightly turns from pot and pan
To the greateę necromancy

Of a young Urtmarried man.
You can hold her through the win- 

ter,
And she’ll work around and sing,

Būt it’s just as good as certain
She will marry in the spring!

Missing—
Three little lį’rat^ boys from re

hearsals on Friday nights .. . One 
little Pratt boy left town, the other 
attends night collge, thė third is 
just plain lazy to attend. For 
shame, Wally Pratt!

Vyedding Bells Again and Again—
This time for Mr. Alfred Želnis 

of Marquette Park. He is our well- 
known ‘*salesmah” > of the chorus, 
quite a guy—-ąhvays easy and na
tūrai in manner; a fine “all round 
abou|” felloNv!

Lads and Lassies—
BIRUTĖ choras lĮreets every Fri

day at eight in Sandara Hali, 840 
West 33rd ^trėęt,T'.New members 
are alwąys vyelcom.6; šp why not 
drop in soon! f;: ■ .

Lošt— ■,
Two Ladies’ Narnės: Wanda and

• v* f* ■ M /C z- ■ f' * * "f

Phyllis Misewich. These cheerful 
two’ enthušiaštic. yo|ing giria have 
been missing. ąbouįt three węęks. 
Bewąrd vrijl ęprtatyly bp worth- 
while if these girls are found!

One sligh|ly v Us,e,d Jaęąrt, avąil- 
able now—and ready to start. Con- 
ditipn is gobd, neėdfe minor rępairs; 
experięnce.AtyMe.' irt; v/prldly 'af- 
tyirę. Ęespop^iVe, ihl^ b$iąyior

■' ‘4

THAT’S ALL—
For this week. The cnorus 

now swing into rehearsaį 
their Chicago Tribūne Musical

will 
for 

Fes- 
tival engagement this fall, so be at
rehearsals regular.

—M. T. DOME

who, though not wishing to devote 
their lives to a career afloac, štili 
desire to obtain a general know- 
ledge of ships and the life afloat.

There is no charge for instruction
or for living ąuarters on board 
ship. The only reęuircd expense is 
for meals, which are 49 cents. Three 
meals are served daily.

There is no tuition charge for 
any of the courses offered by the

Academy; and no obligation for 
future Service of any kind is in- 
eurred by the young men.

On Sundays the cadets will be 
allowed to attend divine Services 
at the churches of their respective 
denominations on shore. While on 
board ship cadets will receive free 
minor first aid treatment when 
necessary.

This is the twelfth annual sum
mer course offered by the Academy 
and will be under the personai su- 
pervision of the Captain Command- 
ant of the Academy who will be in 
command of the vessel.

Narnės of students satisfactorily 
completing the full course will be 
kept on file by the Academy for 
the benefit of yachtsmen desiring 
to obtain crew personnel.

While on board ship the students 
will follow the regular daily ship 
routine, and will be given practical 
instruction in nautical subjects, in- 
cluding seamanship (ship’š work), 
signaling, rowing, handling and the 
ūse of motorboats, life-saving, mili
tary and navai drills.

Mayn of the duties on board ship 
are performed by the cadets as part 
of their training.

Cadets will also receive instruc
tion in the ūse of distress signals, 
life buoys, first aid, the compass, 
log and lead, ground tackle, and 
the duties of look-outs, as well aę 
the duties of the watsch on deck.

Due to the fact that the number 
of accommodations available is lim- 
ited, those wishing to take advartt-
age of this opportunity should write 
at once to the

American Nautical Academy 
Transportation Building 
VVashington, D. C.

Ą N[ĄN’S PARADĮSE—???

Roberts, Montana, is a lonely 
little town for its women-folk. 90% 
of; the men of this town of 400 in- 
hąbitants havę volųnteered for the 
army. The others have been draft- 
ed!

200 Boys Wanted — 
And Not For War

CCC Opens ■ May Enrollment

He, Too, Wants His 
Vitamin’s

LYS
Yesterday we gavę a program of 

dances ąt the Navy Pier to help ce- 
lebrate “I Am An American” day. 
This was the fourth program that 
we danced this month.

—x

May we at this time acąuaint 
you with the National Folk Festi- 
val, at which we danced a few 
weeks ago. It is given each year for 
the p,ur.pose of presenting a cross- 
section of American folk lore and 
lore of other nations that make 
up America. Folk music and dances 
from all parts of America 
cluded, būt the old world 
share.

Here we do our part by
ing dances of Lithuania and in this 
way we are helping to keep Lithu
ania ąlive. The festival is held at 
the histbric Constitution Hali, in 
Washington, D. C.

. —Birute and

are in- 
has its

present-

....ęivilian Conservation Corps an
nounces an intermediate enrollment 
period beginning May 20th, and 
ending May 31st.

Thirty dollars per month, plūs 
room, board, and clothing, will be 
.paid to unemployed youths between 
the ages of 17 and 23 y? years, who 
are given employment in the Ci- 
vilian Conservation Corps. Partici- 
pation in the National Dcfcnse Pro
gram, opportunities for promotions 
while at camp, vocational training, 
physical development, and recre- 
ation are some of the es.pects of the 
CCC program which should interest 
youth in our families in the CCC.

To be eligible for enrollment, 
you mušt be a Citizen, unemployed, 
single, and not in attendance at 
school. Applications are accepted 
throughout the year at the Chicago 
Selecting Office, 2610 West 25th 
Place.

Al.

Registrations For 
Air Training 
To Begin Today

“Defeats will come for Germany 
.. . and whcn they come, the disint- 
egration of Qermany will be as 
suddcn and com.plete as her present 
power seems perfOct and impervi- 
ous.”—Col. William J. Donovan, 
American military observer.

Even a robot mušt have his 
vitymins, says Jean Prust as 
she feeds Electro, the me c h anie-- 
ai man, currently packing them 
in a( the Electric Living show 
in Commonwealth Edison com- 
pany’s main store, 72 VV. Adams 
Street. Elektro walks, talks and 
has an amazing repertoire of 
trieks. Uis dog, S park o, also 
eĮectricalIy operated, applauds 
by barking and wagging its ta.il. 
The Electric Living show wiil 
contipue through Satųr^ay, Ap- 
ril 26. Admission is free.

Registration for the Air Corps 
courses at De Paul University, in- 
augurated by the Army to train 
high school graduates irom 18 to 
26 years of age for flying cadet ex- 
aminations, will begin this evenirig 
at the dpwntown school, 64 East 
Lake Street.

The courses, the only ones in 
this area, are for thosė who wish 
to joiri the Air Corps būt can not 
meet the formai reqųirements of 
twp yęąrs’ approved college cre- 
dits. Inęlude^ in the 1? Weęk coųi> 
ses will be ihstructions in trigono- 
metry, gebmetry, 'algebra, arithme- 
tic, physics, geography, general and 
United States history, grammar and 
contpbsition.

The first ęląsses will meet at 
6:15 Friday, May 23rd. TĮiereafter 
the classes will meet from 6:15 to 
10 p, m. on Wednesd«ys and Fri- 
days. Applįcants may get in touch 
wįth Capt. T. q. Šchąrrf, room 283, 

j^uilding,'Clark streėt and 
Jackson boulevard.

Sfar Gazeps Promise Perfect
Weather for JAUNIMAS pienie

JUNE 8-TH — SUNSET PARK
f • • r r t

Rain spoiled the JAUNIMAS .pic- 
nic lašt year. Būt this year it’ll 
be different.

The committee has consulted 
many astrologers, tea-leaf readers 
and crystal bąli gazlers (didn’t they 
get the credit for Rudolf Hess’ 
fligjit to Šcotland lašt week?) and 
received numerous data on all per
fect vveather Sundays this summer. 
And they are pleased to announce 
that Sunday, June 8, is promisęd 
to be the most beautiful day of 
the year 1941. With suęh valuable 
information bn hand, naturally it 
was decided that the sixt annual 
JAUNIMAS will be7’held June 8.

Sunset park Again.
The outing which is expected to 

be the largest in the history of 
JAUNIMAS’ pienies, will be held at 
the ušilal place—Sunset Park, 135th 
Street and Archer avenue.

This year there won’t be any.big 
name stars (who often fail to šhqw 
up) invited or unusual evenfs con- 
dueted, the arrangements commit
tee announced. The whole affair 
will be just a genuine old fashioned 
Lithuanian GEGUŽINĖ, ivhere the 
tired city folks will enjoy ą beauti
ful summer day in pretty bit of 
scenic ęountryside‘

Day of Me^riment.
Of course there will be the things 

that are syndnymoUS With Lithu
anian Gegužinė i. e. dancing,' com- 
munity singing, a bonfire, games, 
sports events, etc.

Should something happen to the 
weather June 8, come oųt to Sun
set £ark just the šame, for you’ll 
havę a chance to see what an an- 
gered committee can do to a phony 
star gazer.

/ ■
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KAS DABAR DEDASI LIETUVOJE

■

1i

:#:

nepriklausomos Lietuvos 
bolševikų agentai, dirb- 
pogrindyje, skleisdavo

SSįĮį:-:¥ ifa

NAUJIENOS, Chicago, III.
. „H.—I..............................................     < I

$1,000,000 Gaisras Grąsina Laivų Statybos Jardui bolševiyintose okupuotosios Lie
tuvos mokyklose.

Tačiau lietuvių mokytojai, tė
vai ir patys mokiniai ginasi, 
kiek išmanydami nuo bolševikų 
raudonojo maro bacilų. Esame 
tikri, kad okupantai bus iš Lie
tuvos greičiau išvyti, negu jie

I

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., Wlllow Springs 
Priešais Tautiškų Kapinių Vartus.

ŠVIETIMO PADĖTIS OKUPUOTOJE 
LIETUVOJE

GERESNI MOKYTOJAI ŠALINAMI, O Į JŲ VIETAS 
SKIRIAMI STALINO BATLAIŽIAL—“NE MOŽET 
BYT” (NEGALI BŪTI). — LIETUVIŲ VAIKAI 
MOKOMI RUSŲ CARUS GARBINTI.

Apie švietimo padėtį okupuo- tyti tūkstančiai žmonių, kurie 
toje Lietuvoje gauta tokių ži- okupantų buvo ne tik begediš- 
nių:

Dar 
laikais 
darni 
propagandą, kad tiktai Bolševi- 
kijoje esą rūpinamasi liaudies 
švietimu. Tad, okupavę Lietu
vą, maskoliai praktikoje ėmė 
rodyti savo “susirūpinimą švie
timu”. •

Nuo pat pirmos okupacijos 
dienos raudonoji Lietuvos val
džia, vykdydama bolševikų par
tijos instrukcijas, ėmė tvarkyti 
švietimą Maskolijos pagrindais.

Pirmiausia bolševikai dideliu 
įniršimu pradėjo “valyti” mo
kyklas nuo labiausia pasižymė
jusių ir veiklesniųjų lietuvių 
mokytojų. Daugelis jų, ypač 
priklausę šaulių Sąjungai ar 
kurios mokytoji] organizacijos 
vadovybei, atsidūrė už kalėjimų 
grotų, kiti neteko savo vietų, o 
treti buvo nugrūsti į menkes
nes provincijos mokyklas ir pa
žeminti kategorijoje su žemes
niu atlyginimu. Tokiu teroru 
bolševikai siekė sudemoral’zuo- 
ti laisvėje likusius mokytojus ir 
padaryti juos paklusniais nau
jajai okupacinei santvarkai. Į 
mokyklų vadovybę skiriami 
mokytojai, sugebą daugiau ar 
mažfaur prisitaikyti prie bolše
vikų^ arba bent nereiškią 
pasipriešinimo okupantams. Lie
tuvių mokytojų garbei reikia 
pasakyti, kad tiktai labai men
kai nuošimtis atsirado tok ų, 
kurie nuėjo su okupantais. To
kios padėties akivaizdoje į dau
gelį lietuvių mokyklų buvo pa
skiroj žydų mokytojai, kurių 
dauguma atvirai dirba su oku
pantais. Tokiu budu okupacinė 
valdžia per žydų mokytojus tu
ri lietuviškose mokyklose savo

. “akis ir ausis...” t 
f '■ I ' r

Metais iš metų plečiantis mo
kyklų tinklui, nepriklausomoje 
Lietuvoje mokytojų niekuomet 
neužtekdavo. Mokytojų semina
rijos, Pedagogijos Institutas ir 
universitetai nepajėgdavo pa
ruošti reikalingo mokytojų 
sikaičiaus. Ypač aktualus tas 
klausimas pasidarė, atgavus Vil
niaus krašto dalį, nes ten tebu
vo veik vieni lenkų mokytojai, 
atsiųsti lenkinimo tikslams. Tad 
dabar, suėmus ir atleidus šim-

kai apiplėšti, bet jiems neduo
dama nė jokio darbo. Savaime 
suprantama, kad tokie “liaudies 
priešai” savo vaikų į mokyklą 
negali leisti.

Dar blogesnis vaizdas susida
ro, paėmus dabartinių mokyk
lų švietimo ir auklėjimo lygme
nį. Kaip jau sakyta, šimtai mo
kytojų suimta ar paleista. Tad 
daugelyje mokyklų nėra pakan
kamai mokytojų. Lietuvos mo
kyklos per 22 nepriklausomy
bės metus buvo padariusios žy
mią pažangą, o kas svarbiausia 
— įsigijusias savo lietuvišką 
auklėjimo bei švietimo metodą. 
To galima buvo pasiekti tik per 
metų eilę. Dabar gi okupantai, 
kaip ir kitas sritis, mokyklų 
darbą yra pastatę aukštyn ko
jomis. Jeigu kiekvienas santvar
kos pasikeitimas skaudžiai at
siliepia normaliniam mokyklų 
darbui, tai biauri maskoliškai- 
mongoliška okupacija su gerai 
žinomais stachanoviškais dez- 
organ’zacijos gabumais L:etu- 
vos mokyklas stumia į tą pati 
lygmenį, kuriame stovi Masko-

Bolšev‘k:jos

Kam yra tekę susidurti su 
maskoliais, baigusiais bolševikų 
mokyklas, tas, be abejo, turėjo 
progos įsitikinti, kokius , neįti
kėtinus nemokšas
mokyklos gamina. Tai savo pu
šies raudonų papūgų gamyba, 
kurios iki įkyrimo viena tekar
toja: nėra kito mokslo, kaip le- 
niniškai-staliniškas “marksiz
mas”, o “genialusis” Stal nas y- 
ra vienintelis to “mokslo” pra-

NAUJJĘNV-ACMĘ Telephoto
ši iš lėktuvo nutraukia fotografija parodo didįjį Philadelphia gaisrą, kuris 

sunaikino medienos sandėlį, daugybę namų ir rimtai grąsino netoliese esamam 
laivų statybos jardui. Per didelį gaisrininkų sumanumą pasisekė liepsnoms ke
lią užkirsti. Bet ir tai gaisras padarė suvirs milijono dolerių nuostolio.

našas. Net tarp sovietiškųjų mi- 
nisterių užsienyje galima sutik
ti žmonių, kurie apie Maskvos 
požeminį traukinį jums prikal
bės pilnas ausis. O kai tokiam 
storžieviškam nemokšai atkerti, 
jog Europoje ir Amerikoje to
kie požeminiai traukiniai vaikš
čioja jau daugiau kaip 50 metų, 
lai jis tik išpučia akis ir sušun
ka: “Ne možet byt” (negali bu-

Visa, kas sudarė lietuvių mo
kyklų švietimo ir auklėjimo pa
grindą, iš programos išmesią. 
Lietuvos didieji kunigaikščiai 
paversti “feodalais, kurie slėgė 
darbo liaudį”. Tuo tarpu mas
kolių carai ir generolai, kaip 
Petras I. Suvorov, Kutuzov ir 
1.1., daromi “karžygiais”, kurie 
gynė didžiąją musų tėvynę nuo 
svetimųjų pasikėsinimo.” Mas
kolių kalbą stengiamasi iškelti 
į aukštybes, nes ji esanti “di
džioji kalba, kuri riša galingo
jo SSSR tautas,” o lietuvių kal
ba paverčiama “lokaline, reg’o-

naline kalba.” Lietuvių literatū
ra esanti sukurta “klerikalų” ir 
“klasiniai nesusipratusių” rašy
tojų. Tad jos vietą turi užim
ti maskolių rašytojai su savižu
džiu Majakovskiu priešakyje, 
tuo pačiu Majakovskiu, kuris 
nusivylęs beprotiškais bolševikų 
eksperimentais, savo valia pasi
traukė iš gyvenimo. Bet juk 
Stalino politikoje tiktai negyvie
siems ir leidžiama konkuruoti 
su “pasaulio genijum” — juo, 
Stalinu. Lietuvių mokiniukai 
per geografijos pamokas gauna 
dvejetukus, jei nežino, kaip va
dinasi “broliškųjų” respublikų 
— Kirgizijos, Kazttchstano, Baš
kirijos, Mongolijos, Uzbekista
no ir kitų mongolų tautų sos
tinės. O ką bekalbėti apie “vi
suomenės mokslus”, per ku
riuos mokiniams per prievartą 
kalama į galą, kad tik “genia
liojo” Josifo Visarionovičio ver
gija esanti “tikroji laisve.”

šiai bendrais bruožais progra
ma, kuria kvaršinamos vargšų

lietuvių mokinių galvos. Į tuos 
pačius bolševikinio obskurantiz- 
mo rėmus yra įsprausti ne tik 
moksleiviai, bet tuo labiau stu
dentai bei mokytojų seminari
jų auklėtiniai. Jų tarpe buvo 
įvykdytas pagrindinis “valy
mas”: iš universitetų bei moky
tojų seminarijų buvo pašal nti 
visi “liaudies priešai”. Į Lietu
vos aukštąsias mokyklas pri- 
grųsta Kruglovų, Košelevų, Svi- 
stunovų, Laptuchovų ir kitokių 
vyžuotų “profesorių”, kurie dė
sto “marksizmą-leninizmą”. 
Studento pažangumas moksle 
vertinamas pagal tai, kiek jis 
įsikalė į'galvą šių “profesorių“ 
paskaitas,

Jeigu (IfcTu* pridursime, ., kad 
mokyklas valdo žydeliai “pio
nieriai” ir “komsomolcai”, ku
rie terorizuoja net mokytojus, 
kad mokyklos paliktos be vado
vėlių, nes ligšioliniai paskaity
ti “buržuaziniais”, ir 1.1, ir t.t.,

Nauji Kariški 
Užsakymai Ch-gos 
Dirbtuvėms

Gavo Ryerson, Harris Hub, 
Kiti

PASKOLĄssS'
nuo 5 iki 20 metą.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
Mokame 3H% Dividendų 

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

TvmBS $1,000,000.00
Pereitos savaitės pabaigoje- 

armijos departamentas padalino 
šiuos kontraktus Chicagos ir 
apylinkės dirbtuvėms:

American Feather Products 
Corp., $29,000.

Globė Feather and Down 
Co., $26,255. \

Harris Hub Bėd and Sprint 
Co., (Cicero), $1,925 ir $5,100.

Haggard & Marcusson Co., 
$825. ;

Aermotor Co. Ine., $7,280.
Link-Belt Co., $3,529.
Joseph T. Ryerson and Son. 

Ine., $1,869 ir $1,428.
Acme Industrial Co., $1,134.
Kux-Lohner Machine Co., $2,- 

330. ...
Carnegie-Illinois Steel Corp., 

South Works, $2,935.
Hanson-Van Winkle-Manning 

Co., $1,040.
Seiberling, Rubber Co., $4,- 

416.
Cullen-Friestedt
W. F. Hebard 

942.
Industrial Gas

Co. Ine., $2,541.
Lindberg Engineering Co., 

$3,690. .
Scully-Jones and Co., $3,207.

GLOSS

suteikia jūsų mau-

$1.75
Kvorta
$ę.oo

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

Kuponas
Išmėginti Pasiūlymas 

ĮLiųuid TILING 1 kenas 
Į1 šepetys .... i...............;....

Vertė,
Viskas už 25c

| . No Mail Orders
MliaiMlieMIIIIIIHIIIIItmiUIIIMMilIlIUtIMIIIIIIIIIIIUIIIIti’

35c 
25c 
60c

Co., $3,937. 
and Co., $1,-

Engineering

Uždare Du 
Kabaretus

Miesto valdyba pereitos sa
vaites pabaigoj Gh’cagos North- 
sidėj uždarė du kabaretus, Club 
Ąlabam ir Golony Club, abu 
ties 744 .Ruch Street. Tas dvi 
vietas kontroliavo gengsteriai, 
sako policija, ir abiejose buvo

tai galėsime susidaryti vaizdą, i lošiama pnigais. .Abejų savi- 
koks “švietimas” varomas su- įlinkai yra traukiami teisman.

Robertson & Co
/."The House of Liqu«d Tiling

1342*44 W. Madlson St. 
5340*42 N. Clark St.

. 2514 Oavan Ava.
434 E. 79th St.

929 Davls SU Evanstoi
904 S. Fiftk Avi., Mayw«»d

Atrodykite Metus Jaunesni 
NATŪRALIAI ATRODANTI

Dantti Fleitai

,10 MĖN. MOKĖTI rt/t rn 
Pinigų grąžinimo ga- \ II H Įl 
rantija. Denturos da- Y Ji . . 
romos tiktai gavus už- v “9 
sakymą ir nuo formų 
padarytų laisniuotų _ _ , 
dentistų. Apkain.
*---------------------------- Nemok.

Hejna Bros

£

$

i

i®

Fleitai 
Pataisomi

Gegužės 25> 1941

a Myw Tobacco Co.,

Lawndale Deniai Lab.
30 N. DEARBORN—Kamb. 806
Atdara iki 6 v. v., antrad. ir 

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

Atdara iki 8:30 v. v.
yhesterfielcl

Rūkytojai visur mėgsta jų 
VĖSESNį, LENGVESNĮ, GERESNĮ SKONĮ

jų, jų trukumas ypatingai jau
čiamas.

Okupantai varo melagingų 
propagandą, skelbdami apie 
mokyklų bei mokinių skaičiaus 
padidėjimą. Tenka prisiminti,

atidaryta dešimtys grynai mas
koliškų mokyklų, kuriose mo
kosi okupantų karininkų, GPU 
žvalgybininkų ir kitokių obru- 
sitelių vaikai. Pridėjus dar prie 
okupuotosios Lietuvos priskir
tus kelis Vilniaus krašto vals
čius, nesunku išvesti skaičius 
apie “tūkstančius naujų moki
nių“, kaip tai skelbia bolševikų 
propaganda. Tikrovėje lietuvių 
mokinių bei mokyklų nėra pa
didėję daugiau, kaip tai būdavo 
kasmet, normaliai plečiantis 
mokyklų bei mokinių skaičiui. 
Tas skaičius bus dar sumažėjęs, 
nes, kaip žinoma, okupantų val
džia įvedė mokestį už mokslų 
visų “liaudies priešų” vaikams, 
o tokiais “priešais” yra užskai-

Virš matoma Ronald Reagan 
ir Jane Wyman garsi krūčių pora. 
Jis tuoj vadovaujančio] rolėj pasi
rodys P’FLIOHT PATROL", ji “BAD MEN 
OP MISSOURI”, abudu Warner Bros, 
perstatymai.

gfc

m Mik

g

Su laukų mylėtojais per visų šalį, 
Chesterfield neturi sau panašaus 
kaipo pilnai patenkinantis cigaretas 
... jie visada Vesiau-Dega, Aiškiai 
Lengvesni ir daug Geresnio-Skonio.

Chesterfield*s tikra kom* 
binacija pasaulio geriausių 
cigareto tabaką yra svar- 
blausia priežastis ją vis* 
^augančio populariskumo.

, . -j. *.' y. ' j,:-
m1 TŽ ’
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arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA 
— iš stoties —

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

Naujienų Pavasarinis
PIKNIKAS

LIBERTY DARŽE 
WILLOW SPRINGS, ILL.
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'The lithuanian Daily New»

Published Dąįly Ezcept gunday by 
The Lithuaniaii News Pub. Co.» Ine.

1739 South Halsfed Street 
Telephone OANal 8500.

Subscription Kates:
$6.00 per year in Canada
$6.00 per year outslde of Chicago
$8.00 per year in Chicago 

3c per copy.
Entered as Second CIass Matter 

March 7th 1914 at the Post Officę 
of Ch|cago, Ilk, under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted S t., 
Chicago, Iii ^ęjefąnas Canal 8506.

Užsakyme kalnai
Chlcągoje—pąžtei

Metams .......
Pusei metų -------------------
Itims mėnesiams —
Pvięm įpiįpesižuns . l t. ---

Vienam mėnesiui-----------
Chicagoj per išsiuntinėtojus

Viena kopija _—— 
Savaitei L------------- - —~.
Mėnesiui LJ______ _t

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj 
paštui (Atpiginta)

Metams$6.00
Pusei metų----------------------  3.25
Trims mėne^ąmą----------- 1.75
Dviem nįėnęęiams —--------- 1.25
Vienam pėnęplui ------    .7p

Užsieniuose:
Metams_________________ $8.00
Pusei metų ,----- 4.0P
Trims mėnesiam# - ---------— 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartų su Užsakymu.

. $8.0
4.00
2.00
1.50

75p

Francuzy kolonijos
Prezidentas Hppsevęltas labai griežtais žodžiais pa- 

spięrkė frąijcųzų vyriausybės pasidavimą Hitleriui, ka
dangi tas yięby Jsąpituliantų žingsnis stątp į pavojų nę 
tjHtaį Britanijos ppzįęijas rytiniame karo fronte, o ir 
Amerikos saugumą. Prancūzija turi ištisą eilę koloniją 
Vąk^rinip Pusrutuliu vandenyse ir žemyne; Martiniąuę, 
Gųądęjpppę, Franpųzą Gųianą (Pietą Amerikoje), CĮip- 
pertpn Salą, S t. Pįęrrę ir Miąųęlon. Jeigu Jungtįnėę 
Vąįtybęs ftęąpsižiuręę, tai į tas kolonijas laipsniškai 
jsiskyęrbs n^ęiai — pradžioje kaipo "turistai”, paskui 
kaipo mechanikai ir “ekspertai”, pagaliau — visai atvi
rai, kaipo Hitlerio uniformuoti smogikui ir J$ą£o lėktu
vą yąiruptp jai. :

Net ir fapatiškĮęjĮ Amerikos izoliąęionistąi susiru- 
piiio, iškilus šitam pavojuj. Senatorius Robert R. Rey
nolds, kuris visą laiką sakė, kad Europos karas esąs “nę 
mųsą biznis”, jau siūlo Rooseveltui tas franeuzą koloni
jas nupirkti, o jeigu Vichy ponai atsisakys jag parduoti, 
tai — bę atidėliojimo jas paimti jęgą. Reįkia pastebėti, 
kad fašistuojantis izoliaciųnistas senatorius Reynolds 
šipmis d.W0PUS gavę svarbią karo komisijos pirminin
kę vįętą, Jęąipo seniausias tos komisijos narys. Iki šiol 
jisai, kaip įmanydamas, trukdė administracijos pastan
gas padėti Anglijai. Bę£ ir jisai jaučia, kad karo lieps
nos netrukus gali persimesti į šią pusę Atlanto.

Tie sępaįpriai, kurie remia Rooseyelto politiką, ra
gina valdžią nę laukti, iki Hitlerio ginkluotos jėgos pra
dės steigti savo pozicijas arti šio kontinento krantą, 
bet, kartu su anglais, paimti franeuzą uostą Dakarą, 
vakarinėje Afrikoje. Francuzijos parsidavėliai, gal būt, 
jau yra prižadėję tą uostą pavesti vokiečiams; o jeigu 
jie įr pėdavę tpkio prižado, tai jie vistiek yokiečią nesu
laikys, kuomet šię užsįmanys jį pagrobti. Bet Dakarui 
pątękus į pgcią nagus, visi pietinio Atlanto vandenys 
pąęidąrytą nesaugąs “gšies” priešą laivams. Vichy ka^ 
pįtaliantąi Kokios, atiduoti Hitleriui ir Fran^
euzijos karo laivyną, Pridęjus jį prie Italijos laivyno 
liekaną ir Vokietijos laivą, kuriems pavyko pasprukti 
pro ąpglą bĮpkądą, susidarytą pavojinga jėga jurose, 
kuriomis eina Amerikos prekyba.

Į frąncuzą Afrikos kęjpnijas — Morocco, Algeriją, 
Tupisįją -r- vokiečįąį dieną ir naktį gabena savo karei
vius ir ginklus. Vyrijoje naciai jau atvirai nąpdojasi oro 
bazęmis- Britą padėtis visoje Viduržemio srityje pasi
darė labai kebli. Bet Amerikos Jungtinėmis Valstybėms 
pirmoje vietoje rupi, kad paliktą atdarau Ąįlanto van
denynas. Klausimas dabar ęina jau pę įjęk ąpįg kovo
jus, kiek apie įaį, kas kontroliuos didžiuosius pasaulio' 
vandeną kelius. Amerikai šis klausimas yra pe mažiau 
svarbus, kaip Britanijai. Jeigu Amerika nieko nedarytą 
ir leistą naciams bei ją partneriams pagrobti ^trategiš= 
kas pozicijas Atlanto vandenyse, tai, pirma negu pasi
baigs dabąrtipis karas, Jungtinės Valstybės jau bptą 
paverstos antraklase valstybe. ų

Negalima įsivaizduoti, kad Ameriką tuo sutiks- 
Greičiau reikia ląukti, kad Jungtinią Vąlętybią ląįyynąš 
stos į talką Britanijos laivynui ir užkirą kejįą Hitleriui’

Albert Grzesinski, socialdemokratas, buvęs Prūsų 
vidaus reikalų ministeris, sako: “žiurkės bėga iš skęs
tančio laivo”. Grzęsinskio nuomone, Hessas pamatė, 
kad nacių Vokietijai gręsia neišvengiamas žlugimas, i)? 
rymosi nešti savo kųdąšių, kol dar ne vėlų. Nežiūrint vi-' 
sų Hitlerio pergalių mūšiuose, Vokietijos žiponiu nuo
taiką tolyn darosi vis labiau pesimistiška. Hessas žino' 
tai geriąų, negu Hitleris, nes Hessas buvo tikrasis na
cių partijos vadas ir diena iš dienos palaikė kontaktą 
su partijos organizacijomis Trečiajame Reiche. Jįąaį 
žino, kad Vokietijos žmonių nepasitenkinimas augą J 
didmiesčiuose kiekvieną rytą policiją turi lupti ii- skųsti 
nuo sienų atsišankimits ir sukins prješ nacių (Jiktatųrą, 

yisai iktokią nuomonę išreiškė Gerhart Segor, bu
vęs spciaMemokratų atstovas Vokietijos ręįebstąge ir 
pabėgęs iš koneentraeijps stovyklos; dabar ii§ai re4a- 
guoją New York e savaitraštį “Neųe VoĮkezeitųng’'. 
Jam atrodo, kad Hossąs galėjo būti Hitlerio pasiųstas j 
Angiyą, gų nm pasialyti **taikos’’ plaiia ir iš
šaukti Anglijos ir Amerikos visuomenėje ginčus, kurie 
suparalyžiuotų demokratiją karo pastangas. Seger gą- 
ko, kąd tokio nepaprągtp triuko galima tikėtis iŠ nacių 
vadų, kurie nesidrovėjo padegti reichstagą, o paskui 
areštuoti ir bausti mirtim nekaltus žmones.

Kuri tų nuomonių yrą teisingesne, gal būt, pąaiš-
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APŽVALGA
RYTŲ EUROPOS 

ATEITIS • - . • . » ' ♦ w • /

“Jaunimo” 9-ame numeryje, 
kuris tik-ką išėjo iš spaudos, 
yra įdėtas Latvijos pasiuntinio, 
Dr. Alfredo Bilmąnio, straips
nis apie Rytų Europos ateitį 
(“The Fu ture of Eastern Eu- 
rope”). Jisai kritikuoja tuos 
rašytojus, kurie siūlo palikti 
Latviją ir Estiją >po Rusijos 
valdžia, o iš grupės kitų vals
tybių (Lietuvos, Lenkijos, Če
koslovakijos ir t. t.), gulinčių 
tarp Rusijps ir Vokietijos, su
daryti Įatskįrą federaciją.

Dr. Bilmanis mano, kad po 
karo visa Europa turės būti su
organizuota demokratijos pa
grindais. Toje demokratinėje 
Europoje artimos tautos galės 
sudaryti “spičių (federacijas” 
(regioną! fedęratįons). Į vieną 
tokių federacijų, Bįlmanjp nuo
mone, turėtų įeiti Pabaltijo

—J ,... 'T^

Šimą apie kokio ten “kliubo” 
spsiorganizavimą, nors dviejuo
se lietuvių dįenraščiuose tas 
prhnęšipias jąu buvo užginčy
tas. Jeigu jaip butų rūpėję pa
informuoti publiką, tai jisai 
butų galėjęs patirti tiesą, pasi
teiraudamas pas asmenis, ku
rie tame pranešime Jnivo pa
minėti. Bet jam rūpėjo palie- 
žuvauli. Todėl ir dabar, kuo
met ' jisai matė pranešimo už- 
ginčijimus, jisai dar vis karto
ja tą pačią lenkų pasaką.

BAIMĖS TĘORIJA

Nuomonės apie Hesso skridimą
Vokietijps nącių pąrtijos vadui Rudpjfyį Hę^spi nu

skridus į §kQtiją ir pasidavus britam^ buvę tožįlnystį' 
keli žymus Vpkįętrjps tremtiniai, kurie 4ąbąr fyyeijią 
Jungtinėse Valstybėse. Įdomu, kad jų nuomonės labai 
skiriasi. i '

Buvęs kancleris ir katalikų Centro partijos y^d^j, 
Dr. Hęįnrich BrųepĮųg, visai atsisakė, daryti kokį nopš 
viešą pareiškimą, nes jisai esąs nepakankamai painfor-1 
muotas apie faktus, liečiančius Hesso gygį. • , ....

Kitas emigrantas, Dr, Wilhelm SęJJmann,; socialder 
mokratąs, buvęs vidaus reikalų ministgrie Str^ejnannof 
kabinetuose, mapp, kM Buįiolf Hess pąbėgp,’ ge}J)ė^- 
mas savo gyvąętp JJessas buvo žiauriausias ta“
roristas, kuris tačiau mokędavo pasljpįi vilko iltis po 
avinėlio kauke. Jisai ypatingai stęngdnYOSi į apdumti 
akis tikintiemsiems žmoėms, apsinjęscĮąmaą religingų: | 
Hesso bėgimas įąj — ženklas, kad pącii| partija yrą 
daug silpnesnę, negu atrodo daugelįyį žmOfliU- ] .

I

Vertėtų kiekvienam, 
interesuojasi busimos 
klausimais ir Lietuvos 
tą straipsnį perskaityti.

ttaikos

LIEŽUVIŲ NEŠIOJIMAS

Nesveikas sandariečių laik- 
rąščio palinkimas skelbti nepa
tikrintus paskalos- apie asmenis 
Pastato jį kartais į ųepąyyclėti- 

padėtį. Ne§eniąį jįgąį, pay., 
pyąne|p,. kad- pje Mikjiižiute
rasiąs! kokiam tai ppgiiškąm 
dienraščiui laišką apie p. A. 
Smetpni^ ir |p įąlkrašeip re
porteris atsinešęs jį ir parodęs 
fcaį kurkiąs "komiteto pįv 
riams”. Pasirodo, kad tai buvo 
melas. Į<ųpiąę| phlę Mikužiutė 
prieš tą melą užprotestavo, tai 
p. M. Vaidyla ėm«ė teisintis:

Girdi, į maypro Kelly' su
ruoštus pietos Kotelyje atvyko 
CJiįcągo Daily Tribpnę reporte
ris (kaip jo pavarde, nepąsą- 
ko) ir “papasakojo kaikurįems 
lietay?ams, kad jo lai^rašeiyj 
bpvp laiškas„,?>

Pirmląųs “Sandarą" sąl;^ 
kad reporteris parodę laišką, O 
dabąr jau aiškina, kąd ręporto- 
yis Hktal ‘Tapą^ąkojp” ąpįe 
laišką; pirmiąi^ jį tvirtino? kąd 
laiškas buvę§ parodytas “sątlk^ 
tuvių komiteto nąriąmą”, P da
bar — kąd apie laišku bąvę pą- 
l&sąkotą ^kąikąrtems 
viąms". Bet ygrdo nei te taria
mojo t-reporterio”, nei tų #f^ąį.- 
Rurių |i.etuvių” ji nepadppdą, 
g tuo tarpų plės E- MiRųžinr 
tęs vardą ji skelbe.

ĮR^nį yrą į$ {Įegra^, 
tięgigg

Prie šios progoj tenka pąstą? 
bėtį, kad sandariečių oyga>|ąp 

vis nesiliauja kąrtpjęš m6-

du ji buvo vykdoma. Komisa
ras bųjavo pašalinamas arba 
n.ęf įf P pats tik
rasis “bosąs’’ pąlikjąvo nekal
tas ir neklaidingas. Taip, saky
sime, buvo Įįkvidųo^s liaudies 
komisarų tąrybos pinpininkas 
Bykovas. Dąbar, kuomet Stali
nas pats pasiėmė premjero pa
reigas, jisrn jgu nebegalės kitų 
šaudyti ų? sąyp nepąsį^ekimus.

Ęeį t.ai Jipdijaj Kad Stalinas 
dąbąr įgų yrą įsiHIim^s, jogei 
pąįi^Rjmąs j p poUHRąi yra už- 
dbriptąs. ĘoW tą jo politika? 
ItooppraylmftS Hitleriu prieš 
demokratines vftHybra-

Pirmįąąs §|ąlįną§ dar abejo
jo, ąr rW§h įp partnerys 
stępgs greitų laika azkariau|i 
Europos Jipnyųepfą. Jisai mą- 

kad oapiaį sali bpti suiaį- 
ky|į ĘąĮĮąmąosm Francų- 
ziją gąjį pradėki Šiauštis prieš 
BhHji Įrad Tarkija gan stoji 
į kąra augia pasėja. Tpdei jisąi 
§|gpiai ręmė Hitlerį, bet viešąi 
dėjosi asas ^neatralas”. Vedaųi 
tokią dviYPidę polilika, Stali
nai bavo patogiaa laikyti val
džios pry^akyje Molotovą. Bet 
toliaa slapsiytis Molotovo 
nugaros jisai nemato reikalų, 
nes jam atrodo, kad totalitari
nis frontas yra nenugalimas.

Tai, žinomą, nereiškia, kaj 
taip ir bus, kaip Stalinas tikisį. 
Jam galį atsitikti panašiai, kaip 
atsitiko MųssoJiniuį, kuris šo
ko į karą, manydamas, jogei 
Anglija netrukus pasiduos ir Į ląi'kn ypač svarbu 
kąrąs pasįbaigs 1 
“ašies' 
.dįkįątoriųs trokšta, kad Hitle-I|yijų valstybių:

St. Miščikas-Žlemys.

Lichtenšteinas - nykštukas 
tarp dviejų milžinų

Yrą bepe yį.epąs anek
dotas, kuris kalba apie tai, 
kaip viepa$ žmųgųs ųųėjęs į 
zoologijos sodą viską matėy 
dargi mažiausius gyvūnėlius^ 
bet kuomet jo paklausė ar ma
te drąipblį, pasąkė, įęg toĮd° 
gyyųno nepastebėjo.

Panaši istorija pasikartoja 
Europoj, bur Hitleris, pasiry
žęs sutverti naują pasąųlį, kaip 
Stalinas, suįriuąkinęs Prąncu- 
giją, užėmęs vos ne visą Eu
ropą, pamiršo apie vieną la
bai mažą valstybėlę, kuri va
dinasi Lichtenšteinas (vok. 
Lichtenschtein) esanti tarp 
Šveicarijos, Italijos ir Vokielj- 

|jos (Austriją okupavus).
Daugelis skaitytojų gal dar

gi negirdėjo šio vardo, o jei 
girdėjo, spręsdami iš jo var
do, kuris yra vokiškas, nutarė, 
jog tai tik viena iš daugelio 
Austrijos proyin.cijų, kurias jau 
okupavo Hitleris-

Bet Lichtenšetinas liko ne
paliestas, nors palyginus sų 
milžinais, bereikšmė valstybė
lė, tiesa, bereikšmė dargi eko

nominių

koks
Turi

aiš
kinimas, kodėl Stalinas susidė
jo su Hitleriu, yra toks: Stali
nas žinojo, kad karas neišven
giamas, bet jisai bijojo Vokie
tijos, žinodamas savo Raudo
nosios Armijos silpnumą; todėl 
jisai padare “nepuolimo ir 
draugingumo sutartį” su na
ciais, — k^'d naciai pultų Va
karų Emrpp'ds demokratijas, o 
nę Sovietų Sąjungą.

Natūralu, kad žmones, kurie 
tikį šita teorija, nuolatos mato 
įvairius “baimės” ženklus Sta
lino politikoje. Molotovas pa
barė Bulgariją už tąj? kad ji 
“įsileidę” į savo teritorįįą vo
kiečių ąpniją — faha, reiškia, 
Stalinai jau bijo, kad ųąpiai 
jsigąlčą ^alkanuose! Matsupką, 
ŠPSĮpję§ Maskvoje, pasirašp su 
§pyįetąi§ “neutralumo pą^jtą”: 
— vadinasi, Stalinui drebą Į4nw 
kos, kad 'pąpįų gąĮį
pasukti į Pkralną, įr jįąąį sku
binasi susitoikytį sp jąpppąis.

^epersepiąi StąĮipąs pakėlė^ 
save į “liaudies kppd^ry ląry-i 
bos” pirmininko (premjerp) 
vietą, iš lito tokio Įįe įinone^ 
irgi .sprendžia, |<ąd sovietų dik
tatorius yrą nusigandęs, Brpok- 
lynn ••Ąmeriką”, pąv. apie toi 
rato;

■t

Visa Jai Fpdp, kad StofL 
nąs smarkiai drebą. Ji§ ne- 
bepasitiki nei pąktosniąn§iąis 
vergais, todėl pasiėmė visą 
vairaviinp ątoąf<pmybe į ra- 
vp ranką§r Hį^lerto mtoiąb 
kuriems gialinąa pagelbėję 
snkurM :pąrawli9

, gnisrą/ pe^ąpg pąsir 
darė ir štato selinto Mėry- 
bin grobstytojuj,"

Vienas labai populiarus

pūtima8 visos |

g«rps. Jeigu jo polįtikg duoda- 
Vb nę tokių vaisių, kokių jisai 
tikčdavosi, tai jisai suversdavo 
kąltg aid komisaro, kurio vjįk

šiuo 
Hitleriui, 

milžiniškų Ęet negalimą pasakyti strą- 
triųmfu. Bej Rusijos | jegi p jų atžvilgiu, neą ęsant tarp 

Italijos, du
ris laimėtų kąrą, ir šituo troš-l bąr|ipęs Vokietijos (Austriją 
kimu, o ne baime Hitlerio, ji- okupavus) ir Šveicarijos, kurią 
sai vadovavosi, kuomet 1939 Hitleris nori praryti, reikią pa
na. rugpiučio 23 d. jisąi padarę sakyti, jog Lichtenšteinas gan 
draųginguipo sutartį su ną- s|rątegįnė vieta.
ciais. Tikrumoje jisai buvo su kajp įr tąn^ rusų pilie-
jais susitaręs jau apię pabaigą tojui, šių ląikų tenpipų kal- 
1936 metų, tik sutartis nebuvo togių payaldipiui, kaip ir ca- 
paskclbta, kol Hitleris nebuvo Jąil^ais, nes neturi jokių 
pasiruošęs pradėti karą! teisių, Hitleris šį kraštą laiko

Hitlerio laimėjimai ne gąsdt- (jar nepriklausomu lyg norė- 
na Staliną, bet jį džiugina. Ji-Mąmąs pasauliui parodyti, jog 
sai bijo ne fašizmo, o demo- jjs yjSnS menkniekius ren- 
kratijų. Jam ims kinkos drėbė- į<as
ti tiktai, tuomet, kai ąnglai su Ęet p^žastįs kita,, jis pe- 
Amerikos pagalba pradės lupti norį parodyti, jog jau mėgina 
kailį naciams, luomet Maskvos gavo žvilgsnį kreipti į švei- 
grobuonių vadas mušis į kruti- cariją, sų kurią Lichtenšteinas 
nę ir sakys: “Jei Bogu, aš vis^ turi muitų sąjungą jau nuo 
savo gyvenimą buvau nuošir- senesnių laikų, negu Hitleris 
džiausiąs demokratijos drau- galėjo vykdinti savo valią Vo- 
gąč!” Ikietijoje.

Bet visgi gan keistas reiški
nys. *

Keistas tuo, jog Hitleris, taip 
nuošįrdžiai renkąs visus kraš- 

Nevykusi ffUl’ffUOle kMe t’l< ^Iba vokiškai, 
paliko Lichtenšteiną, kuris dar
gi pagipriešipti negali, bet ku
riuo mfetatoFįs pirmininkas 
Dr. Juozas Hoop, dar 1938 me
tų gegužės devintą dieną pa
reiškė, jog Lichtenšteinui ne- 
gfęsįąs jpfcįs pavojus, nes Lich- 

nutaręs išlaikyti sa- 
¥P Į?PpFiklaU.somybę, nors jis 
pętUFi ųąi kariuomenės, nei 
bito yątaįybiy užtarimo. Maža 
to ffPFėdamas iššaukti ant 
gąyp gąįyps perkūniją, Lichten- 
Šįęįpo jpįnisteris pirmininkas 
pąrpįšbė, fca(l iš Lichtenšteino 
ppį yiąpąs žydas, nei vienas 
syelhptąpįis ^ąpitalistas nebe
išvyko, pilną! budąnias užtik- 
rįptąs, jog Liphtenšteinui nebe- 
§ręsiią jpfis pąypjy?..

fąi bgyp pąsftkyla 1938 m.,

ĮVAIRIOS ŽINIOS

javams imti
KAUNAS, Lietuva, geg. 16 

d. — Vą,džų?§ atsįpyąį suvapu 
Kaųųo gpyĮin^ių ų^ipįųkųg į 
Vįliąųipoįčs '‘raudonąja gurguo
lę”.

Iš
Į$H?
H7

viso suvaryta 350 ukinin-- 
kurie Viliampolčn atvežė 
centnerių javų. Vienam 

gyduolės vežimui vidutim.Škąį 
jtojP P° 33 kilogramus jąyų,

Palis javų buvo Įąbąi bl<?gąi 
yąlylą m dųppąi yisįšk.ąi netim 
bąmą. Ukintokąi ktaąsp bpįšc 
yijto pątyąrk.ymn? bet ?wsi.dųp- 
dą perdąųg išųąųdotį.

— yokįępįų valdžią areštą- 
yp pypfespriij Ęąųgįpfer,; 
|$ųrįs JŲtĮeiįųi pąj-ųpšę Lpbpp-; 
.SFftĮĮĮR lęritpriją.. Hąųphofer hU-- 
yp artimas Jįesso 4j-ąitgąs.

— PrięšIėkĮiTOpm hrilų ir 
gMįku pąyyfep sus
mušfi eOJs Wh»yu§f 
kĮO Kre
tos

— Vpįieėiaj bri
tų syiąpiją ^pmbftrč.ąyp AtpPU 
prįęmipBėiijs. Sųgrieyė gisifcy 
Įj^rpiyipjes, |jpr stpyčjp'paejti

Palmer Hanse 
viskyje purė pi? R^yjd JoLb 
Owen, Anglijos Įaivų susisieki
mo iš'
Kongo i Lon^oįs, įis
gąyo Šįyiiię8 ata|<ą ir pasimirė 
po triuppos ligos

didelių abejonių neįpikįu, ypač 
atmenant, jog Lichtenšteino 
užėmimas Hitleriui jokių g a J* 
vosųkių neauteįks, nes Lincn- 
ten^tpipas, kįęk mažąs bebi^ų, 
maistų apsirūpina pats, gi vo
kišką sistemą įvedus, šiek tiek 
gali dar tekti kai kuriai Vokie
tijos daliai, ypač atpieuapt, kąd 
Lichtenšteine dar nei šunes, 
ųeį kaĮės peąįskaitp valgomais 
objektais, p jų yra nemaža.

II
O žinai, skaitytojau, 

didelis Lichtenšteinas?
vos 168 ketvirtainius kilomet
rus, tai yra, šiek liek mažes
nis teritorijos atžvilgiu ua Bu
enos Aires, Argentinos sostinę, 
gi gyventojų atžvilgiu prilygsta 
paprastam Lietuvos apskrities 
miesteliui, kad ir mano gimti
nei — Vilkaviškiui, nes turi 
vos 13,000 gyventojų. Jis yra 
kamputyje tarp Austrijos pro
vincijos Vorarlberg (šiaurėje ir 
rytuose), gi pietuose rubežiuo- 
jasi su Šveicarijos kantonų Gri- 
sones, gi vakaruose Reino pa
krante, kuri skiria jį pho Švei
carijos kantono Sąint-Gall.

Tąigi Hitleris tuo labiau tu
ri “teisių” į Linchtenšteiną, nps 
jis siekia jo garbinamą Reiną.

Jei keleivis, vykstąs įrąųki- 
niu įš Austrijos į Paryžių pa
siekia šią kunigaikštystę, be 
abejo, nepastebi, nes visą ją 
pervažiuoja per 15 minulų įr jį 
niekas nekrečia, jeį traukinys 
vyko per Šveicariją arba vyks 
per ją, su kuria turi muitų są
jungą Lichtenšteinas.

Krašto gyventojai daugumo-’ 
je vokiškos kilmės ir valstybi
nė kalba yra vokiečių, bet gan 
karšti katalikai, ką parodo vi
sose pakelėse esančios koplytė
lės, kaip Lietuvoje kryžiai. Bet, 
lygiai kaip ir lietusiai, nėra ti
kybiniai fanatikai ir bendrai 
nesileidžia į jokius politinius ar 
teologinius ginčus.

Valdymosi tvarka — konsti
tucinė monarchija, kurią valdo 
kunigaikštis, kurio sostą pavel
di sunūs, ir penkiolikos narių 
parlamentas, kas ypač turi ne
patikti Hitleriui, kuris lai skai
to vienu didžiausiu prasikalti
mu pasaulyje.

(Ęus daugiau)

.sifuulieib gmusnl imi m., 
IšJUMket Hįtfeis <?(jsirui>iiięs ne 
liek pačiu Lifl?ĮaU§|einu, kiek 
heliją, fcpri po paulinių ne- 
MSJSPpUHU pFUdP.jo labai 
SBJUfkigi čluhupli, Įjprs dar ne- 
|B^ipda)n3, pačio Mus- 
SUHffiP, piWii Isifcps atskirai.

If u^enisi §pRd°j Pra- 
skmbėjo roiull8, jog Hitleris 

UfcUpUOli įichtenštei- 
i?a. fcaip sfurai -ypi<i«ka, »es 
yi|W»ef wr6ti dau- 
giaii kišenėje,. pnąš skoliniu- 
fcu ŠJSinąkfln|, M fcprtą prieį 
busimus taikus jįppferencijos 
dąlyyįųę. ’

Ar tai HHtaris ir vie
nas kmiigątašjta 4»ągiau atsK 
dųpą LpitoPIta įdarydamas 
“valdžią^ Šimkų pasakyti, bet

Chicagoj Suiminėjo 
Nelegaliai Atvyku
sius Ateivius
Areštuoja Daugiausiai Vokiečiu 

ir Italų Jūreivius

U.S. teįsingump departamen
tas beveik vienų jr tuo pačiu 
laiku pradėjo suiminėti nelega
liai įvažiavusius ateivius, Chi- 
cagoj, Nejy Yorl$e, ir kituose 
dįdesnįųose U.S. uostuose.

Afeštųojaipieji yra daugiau
siai Vokietijos ir Italijos juri 
plukai, kurie slapstosi pabėgę 
ųųo laiyų, fcur jie (tarnavo įgu
lose. Kai kųrįe tų jūreivių ne
norėjo grįžti į savo tėviškes, 
bęt didžiumoj, kaip sako val
džia, ji(e yra fašistų agentai ir 
šnipai.

Chicagpje areštams vadovavo 
Fręd §chlodfelt, imigracijos 
Įjįuro viršininkas.

Šauks Armijon
1,182 Birž. Pradžioj

Drafto administracija skel
bia, kad birželio 1, 2 ir 3 dd. 
armija pašauks tarnybon 1,182 
vyrus, iš 40 drafto distriktu 
Chicagoj e.

Per likusias gegužės mėnesio 
dienas naujokai nebus šaukia
mi, nes pradėjo trukti vietos 
kareivinėse.
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Brazilijos gyvates Sulaikytas už Kolionę

Mažytė banga perbėgo lau
kus kelio pakraščiu, ant kurio 
mes taisėme padangą. Vėjo nei 
ženklo. Viktoras Rosa, brazilie- 
tis šoferis, kuris mus vežė iš 
Leopoldo Buhois į Goyaz, pa
matęs žolėje gyvai vingiuojan
čią koralinę gyvatę paleido iŠ 
rankų pompą ir griebėsi už re
volverio.

—Gyvatė, — jis surijo.

Mes spėjome pamatyti tiktai 
rožąvą žaibą, žiedų virtinė su
raibuliavo musų akyse. Už dvi-

dešimties metrų gyvatė pasuko 
atgal jau visai rami, galvą iš
kėlusi žvalgėsi į visas keturias 
puses. Atrodė net laiminga kai 
šliaužė per šyiežįą jaunos žolės 
žalurpą. Dar vienas vikrus pa
sisukimas ir ji pranyksta žalu
me. Tai pirmoji braziliška gy
vatė, kurią mes sutikome lais
vėje.

—Nuodinga? — paklausiau.
—Taip, — atsakė Boza.
Instinktyviai patraukiau prie 

savęs Žulį (dar visai jaunas šu
nytis). Jo snukis buvo susi
raukšlėjęs iš nuostabos.

Koralinė nuodinga?
Povilas Leokointe, musų 

konsularinis patarėjas Paranoj, 
visokių miško gyventojų drau
gas, pažįsta jų dvi rųšis; tikro
ji koralinė — raudonais, švle-

MASAŽAI 
SULIESĖJIMUI 

GARO PIRTIS
Lengvas būdas suliesėti, 

vaftojapt elektrikinį

EXRCYCLE
15 M^ŲČiy CAA
iuank^ta “.............
SERIJA Mankštos, HA
7 sykiai už ................ v.yU

MILLĘR’S
INSTITUTE

30 N. Deąrbprn St. 
Phpne pEĄĘBORN 2742 

Valandos: nuo ip ryto iki 7 v.
LIETUVAITĖS 
PATARNAUJA

IR
ąpsįginklayųsi dviem pilnaįs’ 
nuodingais danteliais apie 3 mi
limetrų ilgio. Šią jis pripažįsta 
gana pavojinga. JČoraįjnė rau
donoji; koralinėmis dėmėmis, 
apvali ir beveik vienodo storu
mo iki uodegos, šita yra ryš
kiai raudonos spalvos, suskirs
tyta 25 ar 27 juodais žiedais 
išsiuvinėtais balta žvilgančia 
arba baltai melsva linija. Mė
lynas rąikštis puo viršugalvio 
eina apačią akių ir uždengia 
apatinę žiaunų dalį.

Dcį savo lėtų judesių, mažų 
žiaunų ir lėto charakterio ji 
nėra pavojinga.

Viktoras Roza pesutinka su 
šia nuomone.

Tūrių ppipažįpti, kad zo.ęjo- 
gijoę skyriui “gyvatė”, Brazili-

|||
H

NAUJIEN V-ACME Telcphoto
N.eįvąrdintąs kareivis ve*- 

dainas §ąjin ųiio Raitojo 
Namo, kur jis ir koji kiti 
kareiviai ąpkolįojų “Ameri
koj Taikos” pįkįe,liniukus

ČRANjE ČOAL ČOMPANY 
5333 So. Loųg Avenue 
Telefonas PQĘTSM.QUTH 9Q22 

POCAHONTAS Mine Run iš geriausių 
mainų, daug dulkių išįijita *7.80 
Perkant 5 tonus ar daugiau.

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
1 Sales Tax ekstra.

BLACK BAND LUMP *9.75

KO NORITE? AR NEAIŠKIĄ, MURZINA? 
AR SKAISČIĄ, RYŠKIA MALIAVĄ?

žinoipa, k.a4 norike maliavos, kurį kąoskąisčiau- 
s?a ir gražiausia. Tokia maliava yra O’Brien 
“Keyęd” (“suderinta'’). Maliava Sienoms ir Med
žiui ... gražesnė, naujesnė, geresnė ... “Suderinta 
hąręipnizuotis su jūsų įrengimais. Gatavai su
maišyta, prįrupšta naudoti. Ir nekainuoja daugiau!

jos kabukio nežinojimą j lygus 
10Q% miestiečio šios rųšies ne
žinojimui. Jam kiekviena gyva
te yra pavojinga, ir inleriore 
girdėjau daugybę gązdinančA^ 
pasakojimų apie jas. Juokin
giausia tai pagarba ir priduo
damas autoritetingumas tiems, 
kurie visai lengvai, su mažu 
patyrimu ir menka praktika jį 
atsiekia; išmokdami liktai gry
na ranka pagauti laikomus pa
vojingais šliužus.

Dr. VVellard, musų jaunas 
tautietis iš Rio de J a nei r o 
“Bįps” ląbora tori jos, prisipaži
no man, jog visai nenoromis 
vienoj indėnų giminėj užsitar
navo burtininko vardą vien tik 
dėl to, kad labai gražiai sugy
veno su gyvatėmis. ‘

Intcrioro • žmones (ir ma
nau, kad ne vien tiktai šitie 
braziliečiai) į šliužus žiuri la
bai pamokinančiai.

—Atėjo laikas mušti, —sa
kė man pirmąją šių dienų 
Viktoras Roza, o jo akys, lyg 
nuo audros drebanti Japąi, 
buvo perpildytos baime.

—Ar daug jų?
Roza vengę atsakyti; tyri

nėjo motorą.

O’BRIEN’S 7

maliava sienom?, kuri ištikro 
yra nuplaunama—maliorių fa
voritas. Gaminama Suderintose 
Spalvose— 7 E
Galionas ...................... . f w

P’PĘIĘH’S
diegelio spindėjimo finišas sie
noms, luboms ir medžiui. Vi
suomet gali nuplauti. Nęsiteps. 
Suderintos Spalvos
Galionas ..........

O’BRIEN’S 8aiit-0he.uk
rupi maliava sienoms, luboms, 
medžiui. Labai moderniška. Ge
rai plaunasi. Sųde- $4 y E 
rintos Spalvos. GI. 1 ■ ■ w

Negelstantis Baltas ENAMEL 
Blizgėto blizga, virtuvėms ir 
maudyklėms, nepagel tonuos. 
Vieno dažymo užtenka. Plau
nama. Išdžiųsta per Crf JĮ A 
naktį. Kvorta"* ■

Truputį vėliau Dikas susi
žavėjęs pilkais ilgokais pauk- 
ęčiaįs, kUPc išdidžiai 
nėjo po aukštą žolę 
kapodami ją savo riestais 

paklau-

BARTA LĘJCAR
4163 AĘjCUE^ AVĖ.
$354 yyEST 26th STREET

95Q0
1740
471§

O

BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AQENTURA

DOMINIKAS KURAITIS — Savininkas
AGENTAI

Jonas Rodinąs, Jonas Jasinskas
Ant. Labąnauskąs, H. Rąjewski 

“SKorty"

LAFąyette 
ROCkwell

CANąl

sė kaip jie vadinasi.
—Sircmas, — atsakė Roza.
šis sįremų vąrdąs... Įyą^an- 

gi ^|ailgiąją jokių paukščių ki
tose yiptojję neužlikoiųe, ųian 
pepavyku sužinoti jų (ikro ir 
piokslįško vardo.

—Jų daug konstatavo Di- 
kas. Gyvpna, tpr Ipd, liktai 
petoli ganyklų?

—Ne, atsakė šoferis, - - jie 
gyvena dykuose laukuose ii’

Kai mątoiųc juos lobius rie
bius, apvalius, žvilgančiomis 
pi u n Į^sp O'ni i s, n epąsn i nkau j an - 
čių asmenų išraiška; šaltas 
drebulys pereina musų vei
dais — dąr esame naujokai.

—o—
Po trijų mėnesių miškinio 

gyvenimo šį baimė išnyksta. 
Pirmųjų dienų balai pakei
čiami žepiais pusbačiais, pas
kiau autuvais su mediniais

NAUJA VIETA:

907 West 35th Street, Chicago
Telefonas: ŲAFAYETTp 2022 f Re?. T®** VICTORY 2499

*

sakosi sutinka gyvates kiek-' 
vienoj kryžkelėj ir net miestų 
gatvėse. Įdomu butų žinoti 
kokiu kompasu jie vadovau
jasi! O mudu su La Lallaire 
turėjome išvystyti milžinišką 
kantrybę ir išnaudoti visas pa
sitaikiusias progas, kad galė
tume pąąiatyti keĮętą tikrai 
per visą 300.0 kH.oipętrų kelio
nę.

Gaį bųt, ką<| peę įokį į^jką 
miškipio gyveninio Rpptąįnc- 
blean niiškQ.s Pa
rodęs (Įąugiąu gyvačių. Ppązį- 
liškoią gyyątėm galiu pripa
žinti įjfcfąi yięną svąrbų prą- 
si kaltiną, Įąi gųfip uzmųšį- 
mas — šąps, ištiną yąrgiųgų

Taip pąf 
paskeJbfĮ, jog Prflzįjijoj ųįp- 
džiojąpips gyyąįpę.

Nickątd p'ppiąčįąų, ^ąx(Į |<ą- 
boklas ąrbą jų bprys 
picdžįpįj gyvačių s,ų šąątuyąįs 
ant ppčįų. Braziliją taj ųp In
dijos, l<ur gyvačių gaiųlyįojąį 
pripildo maišus ir plaišus “pa-

KanoKias apsiginklavęs pa
galiu (kulkos labai brangios) 
atsitiktinai užmuša gyvatę, ka
da ją užtinka. Jis ieško jos, 
kad paskiau, parduotų jos odą, 
nes dideles gyvačių odos jaiji 
duoda šiek tiek naudos.

Paprastai sęrlone gyvates 
mėgsta vielas, kur gyvena 
daug ančių su ružavais ir mė
lynais snapais o šios sutin-, 
kainos, dažniausia, žemose ir 
naujai apsemtose vielose.

Brazilija stengiasi rūpintis 
gyvačių judėjimu ir padaryti 
iš jų didelio “blogo” didelį 
“gerą”.

S. Paulo ir Belo Horizonte 
gyvatynai lai patvirtina.

. Sužinojau sekantį. Statisti
ka rodo, kad inleriore mirtin
gumas nuo gyvačių kandimų 
smarkiai mažėja. šiandien I 
kai kurie fazdiidieriai jau mo-i 
ką naudotis sprumais, kuriuos 
jiems. nemokamai pristato! 
kiekvienu pareikalavimu. Sa
koma, kad kas kart vis dau-. 
giau pripaŽĮstania gyvates1 
nuodų lei^iaipas veikimas vė
žio ligos gydymui.

Matėme, kaip1 imami iš jų 
nuodai. Gyvatės yra operuoja
mos po du kąri u į savaite. Jos 
laikomos u^įyąrosc, kur žole 
ir dirbtini tipeliai joms su
teikia visiškos laisvės iliuziją. 
Čia gyvate su trikampe galva 
ir slagiai susmaugtu kunti 
lies vuodega skaitoma bai
siausia žmogėdra.

Tai sųrųkųk.u, viena iš gra
žiųjų trįkąippiagalyių: 'oda o- 
ranžines spalvos, per nugarą 
eina visa eilė didelių trapezi- 
nčs formos tamsiai fiolelinių 
dėmių. Labai nuodinga, bet 

žmogausniekuomet nepuola 
nepakliudyta. Lab 
pakij (Coelogonys 
graužikų gimines) urvus, ku
rių dugne gerai pasisįėpusi 
laukia pareinąpčio žvėrelio ir 
paskiau iš jo ištaiso sau puolą.

Ncląimė tam kaboklui, ku-

kc tokioj okupacijos įkišo 
ranką į pakos urvą likędamą- 
sis užtikti tonui mažų žvėrelių 
lizdą. Liko invalidas visam

ritios Įcaboklai vadina šliurė
mis. Vėliau ateina toks mo- 
nicntas, kuomet žmogus pats 
sau galvoji, jog nėra pato
gesnio dalyko, kaip vaikščioti 
basam, kaip indijonai. Ir iki 
įo prieini; laįniingąs jeigu iš- 
siliuosavai nuo gyvačių perse- 
kiojinio, kurį esi laipsniškai 
iš baisingų pasakojimų įgijęs.

Kai Jėl manęs, tai net pa
vydžiu tiems žmonėms, kurie

amžiui.
Surukuku (bothraps sūru* 

cucii) fįali pasiekti didelį ūgį; 
praauga net 5 metrus ilgio. 
Bet paprastai yra nuo 2 ir pu
sės iki 3 metrų ilgio. Apsigin
klavusi dantimis, kurių did
žiausieji turi nuo 28 iki 30 
milimetrų ilgio, o mažesnieji 
susmeigti mėsoje sudaro tvar
kingą ginlų rezervą.

(Bus daugiau)

Naujienų Pavasarinis
PIKNIKAS

Sekmadienį,
Gegužes 25, 1941

Liberty Darže
Willow Springs, III.

FOR NEW

PACKARD - CHRYSLER- PLYMOUTH

Tel.
VIRginia

2332

3451
Archer Avė. Archer Avė.

Tel.
VIRgiąia 

1515
JiAl.ZEKAS MOTOR SALES

H Jei Insurance reik, pas 
Dr. P. Vileišį EIKDr. P. Vileišį EIK

DR. P, VILEIŠIS
Atstovas

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

Home Office, Newark, N. J.
4432 S. California Ąve. Laf. 0771
------- i—2____L ___1___________ ’

Remkite Liefuviškj
Žyduku

NATHAN KANTER*£ yyiLL LIKĘ us

X

I

Z

Nep Saągeępės Vietos DėJ Jaupymo Pinigų 
^KAME DIVIDENDŲ 314%

Sieniniai .popieriai, ma I i a v o s, 
aliejai, auiomoMMu įrankiai, pei
liai ir namų reikmenys, taipgi 
plumbing^s ir elektros prietaisai

Itin.I.n.nnIII..nūn,,,,,,,1TZ77rr71,|'>uH<ii.nit.i.III- .

Tutlas Viiž$5,500,000.00
MUTUAL LIQUOB g| co.—VVHOLĖSALE 

4707 S. Halsted SL 
Tel. Ęoulevard 0014

M0B

/ .<

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

VISI TELEFONAI: 
ATLANTIC 4290

PEOPLES 
Uap(Jwarc & Paint Co. 

1901 WEST 47th STREET 
Tel. LAFąyette 4139

'■ , i i . m i- i.i ■» n .i ■■■* 
BRIDpEPORT ROOFItyG ANp 

’ SHEET METAL CO.
5216 S. IJalsteą SL yiCtojy
Stogus, fynas, stoglangius įr 

siepų apmušimus.'
Paisome bet ką. Atnaujiname bet 
ką. Pąrbas užtikriptas. PHpai 

^paraustas.

DYKAI Aprokavimas 
NEREIKIA NIEKO įMOKĖTI.

36 Mėnesiai Išmokėjimui.
Tikra lietuvių kompanija.

Apart Apsaugos, Turįnjeflurn finn n n 
ATSARGOS FONDĄ Virš^MUjVyUfUU

LOAN ASSOČl ATlPH pF Cbtog0 
JUSTJN ĄIACKIEVyięD, Pres. 
4192 Archer Avenue 

yiRgirua 1141

SOUTH GEMTER PLUMBING &
HEATING SUPPLY GOMPANY

6 West Gąrfield Blvd, K/įTa,

BUDRIKO
MILŽINIŠKAS RAKANDŲ, RADIO IR 

ELEKTRIKINIŲ LEDAUNIU
IŠPARDAVIMAS

VISŲ GERIAUSIŲ IŠDIĘBYgČlŲ 
Šaldytuvų Kainos Nuo $99.5? iki $199-50 

Lengvais Išmokėjimais ųo 15* j Dieną

", M...........  r-'llĮ."-
P^epriHIąu^omybę 

yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras "žmogus Nepriklauso
mybę gab atsiekti tik bųdamąs 
finansiniai apsirupįpgs. Statyki
te, remontuokite ir įsigykite na
mus pagal musų ilgamečio iš
mokėjimo pląnus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Vž apdr. F. S. 
lįgį $5,0,0pr ipokąme 3%%.
KEiSTUTO SAV1NGS 

and . LOAN ASSOCIATION 
JQS. M. MOZERIS, gec.

3236 S. Halstėd SL CAL. 4118

—■—T

STATOME NAUJUS
NAMUS

-d

M

O

Now You Can Cet a Big, 
New General Electric for 
OnĮy a Little More Than 
The Very Chęapest Make! 
You know there is a genuine 
economy and tremehdous satis- 
faction in owning the best. 
Today, just a few dollars added 
investment brings you all the 
extra convenience, extra quality 
and extra years of trouble-free 
Service for which General Electric 
refrigerators have been famous. 
Come in and see for yourselį!

Msr
** į.STfl£ ?!
“ * IN A GENERAL ELECTRIC REFRIGfRATOR

CONDinog^

ened Air Eresh-

Jos. F. Sudrik, Ine

FURNITURE BOISE
3409-11 S. Halsted 3417-21 S. Halsted

' Del Pataisymo įtartie Pašaukite YAKpS 3088
Pasiklausykite žymaus WČFL, 1000 kjl. Ra<įip ^llos

vakare 6 vai. Jeigu Basėball žaidimas pirmiaus pasio g , 
programas prasidės 5:30 p. m.

... r.

• Muripiųs arbą medinius
• Taipgi taisome senuą
• Parų pinam paskolas 

Lengvomis sąlygomis
• Jei turi lotą, pąstąįysim 

pąoią ir mokėsi už jį 
kaip rendą

• Pirm negu duosi darbą,
- kreipkitės pas mus, 

gausi geras sąlygas
• Aprokavimas dykai

B. SHUKIS & ęo.
4131 S. Francisco Av

Phone LAFąyette 5824

VIČTOR BAGDONAS 
LQCĄŲ & LONG DISTANCE 

MOVING
Pefkraąstpm fopničius, piapus ir 
vįsokiųs rakandus bei storus. 
Vežam j farmąs ip kitus mies
tus. Žepia kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dęįįs.

3^12 Šo. Halsted St.
Šaukit tel. VICTORY 0066* * * *

9 FOTOGRAFAS 
CONRAD 
FOTOGRAFAS 

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis u ž 1' f I- 
domis ir Holly.wood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

42G W. 63rd SL 
Tel. El^G. 58^-5840

' SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS $13.50
Išimą uz .......... ■
prabuvimas $cn nn
raudongyslių $05
Išėmimas ir M«on.
REUMATIZMAS $9 flfi
Greita Parelba ........... " .

GYDCHVISOKIAS LIGAS

........ ’L00
DOUGLAS PABK HOSPĮTAL

WpQ Sp. Ife^zįe Avė. Chfcag9

p------- . !^.i . L.;:1.1" r-rii. u Trr—

Garsinkitės “N-noso"

0he.uk


NAUJIENOS, Chicago, III. Pirmad., gegužės 19, J 941

Illin.o is - Indiana - Michi gan - Wisconsin. Ž i n. i.; si

A- •fel < ■'I

Cigaretų Taksai 
Nelegaliai
Green Ruošia Naują įstatymo 

Projektą.
SPRINGFIELD , III. — Vals

tijos prokuroras George F. Bar- 
rett paruošė opiniją, kini j? 
sako, kad neseniai priimtas ci- 
garetų taksų įstatymas yra ne- 
legalis ir nekonstitucinis.

(Legis’atura primetama įsta
tymą įvedė du centu taksų nuo 
kiekvieno pakelio. įstatymas tu
rėjo įeiti galion liepos 15)

Gub. Green dabar studijuoja 
opiniją ir netrukus turbūt pa
tieks legislaturai naują įstaty
mą, pritaikytą konst tucijos 
reikalavimams.

Traukinys Užmušė 
Tris Maywoodiečius

LOMBARD, III. — Prie Fin- 
ley kryžkelės, Lombarde, North- 
\vestem traukinys užmušė tris 
Maywoodo transporto firmos 
darbininkus, Leonardą Stroade, 
1914 Railroad avenue, William 
Schrader, 310 S. 25th, Bellwood, 
ir Harold Paune, 224 W. 4th, 
Hinsdale.

Traukinys sudaužė automobi
lį, kuriame visi trys važiavo. 
Jie tarnavo Midvvest Transfcr 
kompanijai.

“Protingas 
Automobilis”

W00D RIVER, III. — Viepi 
giriasi protingais vaikais, ki.i 
protingais šunimi, o B. II. Ful- 
ler gali pasigirti “prot’ngu au
tomobiliu”. Kai netikėtai užsi
degė jo mašinos motoras, jo; 
sirena ėmė bliauti v’su smar
kumu. Klegesį išgirdęs jisai iš
bėgo pažiūrėti kas atsitiko, gai
srą atrado, ir jį tuojau užgesi
no. Gaisras prasidėjo nuo ,pra- 
sitrynus'ų motoro vielų. Dėito 
ir sirena pradėjo bliauti.

Patvirtino Ypatingą 
Testamentą

WHEAT0N, III. — Apskričio 
teisėjas Edgar Thomas patvir
tino 26 žodžių testamentą, ku
rį ant paprastos pašto atvirutės 
surašė Elmhursto gyventojas 
W. G. Nelson. žmonai Lillie 
Nelson paskyrė $500.

Įvedė Maisto Ženklus 
Fulton Apskrityje

CANTON, III. — šeštadienį 
federalė valdžia pradėjo dalinti 
maisto ženklus šelpiamiems be
darbiams ir pensijonuotiems 
seneliams, etc. ženklus gaus 7,- 
000 žmonių. t

“HELLZA-POPPIN’ ”

.ui w *i m r. ' l’oiHpnou

Trys “Murtali Sislers” dainininkės, kurios dalyvauja 
komiškam scenos veikale, “Hellza-Poppin’,” dabar Chi
cagos Auditorium Teatre, prie Gongress ir NVabash gat
vių.

Veikalas esąs nepaprastai juokingas ir gyvas. Jame 
taipgi dalyvauja komikai, Billy House ir Eddie Garr.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3foįn Jf. (Bubnius
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

Visi Tel. YARDS 1741-1742
lt605-07 S o. Hermitage Avė. 
M47 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

DyKai KOPLYČIOS VISOSE 
CHICAGOS DALYSE

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

Su POVILU ŠALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

Išžudė Penkių 
Žmonių Šeimyną 
Indiana Ūkyje

Rado Visų Kunus Išmėtytus 
Laukuose

LAWRENCEBURG, Ind. — 
Netolimam ukyj, prie Laughe 
ry Creek, buvo atrasti nužudy
ti visi penki nariai ūkininko 
Johnstcn Argue šeimynos. Jų 
kūnai buvo išmėtyti po įvairias 
ūkio dalis.

Buvo nužudytas pats Argue, 
jo žmona Nantha, sūnūs Leo, 
22, kitas sūnūs William, 28, ir 
anūkė Mary Elizabeth.

• - )Neranda Jokių Pėdsakų
Jų triobos viduje stalas bu

vo išdėtas šešių žmonių vaka
rienei.

šerifas spėja, kad jie buvo 
nužudyti šautuvu, bet nei gin
klo nei žmogžudžio pėdsakų ne
rado.

I
I ---------- —

Del Neapsižiūrėjimo 
Prarado $75,000

Laisnių, Mat, Neužtenka.
HERRIN, III. — 1920 metais 

Golp kaimo gyventojas. Vincen- 
zo Gamella, “apsivedė” su tur
tinga našle Mrs. Maria Magna. 
Mirdama ji paliko $75,000 pi
nigais ir nuosavybėmis.

Bet Gamella to turto negali 
gauti. Parirodo, kad jis ir ve
lionė nebuvo vedę. Yie išsiėmė 
vedybinį leidimą, bet nepaėmė 
nei civilio nei bažnytisio šliubo. 
Manė, kad leidimo užtenka.

M r,ER'r ' I’ETKUS
17<M ■>«> Aršiem tveriu* Phone LAFayette 8029

ANTANAS M. PHILLIPS
4307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

ANTHONY B. PETKUS
6812 So. Weetem Avė. Phone GROvehill 0142
1410 South i9th CouM Cicero Phone Cicero 2109

‘ i H l F' Tč’TTS
1348 S. Calitorma Avenut Phone LAFayette 3572

P. J RIDIKAS
3354 So Halsted Street 710 . West 18th St.

Telefonas YARDS 1419.

1646 Wen» I6th *Urp<*i Phone YARds 0781

q P M * >FTV 
<319 Lituanica Avcnm

YARds 1138
YARds 1139

LACH AVVTCZ IR SŪNŪS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS? 42-44 East 168tb Street Tel. Pullman 1270

Nash Paskyrė 
$300,000 Aukomis ' >

KENOSHA, Wis. — Charles 
W. Nash, pirmin. Nash-Kel- 
vinator Korporacijos direke jos, 
Šiomis dienomis paskyrė $300, 
000 aukomis trijoms vietos or
ganizacijoms. Visos gavo po 
$100,000: Kenosha Youth Foun
dation, Kenosha Boy Scouts, ir 
Kenosha Hospital Foundation.

Kenoshos jaunuolių fondas 
šiemet švenčia 10-tas sukaktu
ves. Jį įsteigė Nash, anais me
tais paskyręs jam $100,000

Priims 65 Metų Am
žiaus Darbininkus

ROCK ISLAND, III. — Rosk 
Islando arsenalas, negalėdamas 
gruti užtektinai patyrusių dar
bininkų, pakėlė amžiaus normą 
nuo 62 iki 65 metų.

Dabar priims darbin’nkus 
nuo 18-kos iki 65 metų am
žiaus.

Vakari! Užvakar 
Chicagoie

7

© Prie DuBc/s, Pa., lėktuvui 
sudužus sunkiai buvo sužeisti 
du chicagiečiai, 22 m. Vernon 
J. Prager, 4253 Cullom Street, 
r James C. Farley, 7644 Green- 
view avenue.
© Prie 18-tos ir Pulaski Road, 
va ližėj e buvo atrastas $7,000 
vertės išsiuvinėtas šilko šmotas, 
priklausantis Mrs. Lora Stern, 
š Clevelando, Ohio. Keletą .die
nų atgal išsiuvi n ėjimas buvo 
pavogtas iš automobilio, pasta
tyto ties 2626 Van Buren. At
radėja, Mrs. II. Kalus, 4720 
Harrison Street, gavo $50 a ly
ginimo.
© Humboldt Parke, Northsidė- 
je, šeštadienį susirinko kelioli
ka tūkstančių norvegų pažymė
ti Norvegijos nepriklausomy
bės sukaktuves. Northsidės gat
vėmis taipgi įvyko skaitlingas

žmones, daugiausiai “kostume-1 
rius”. '
O Pereito ketvirtadienio vėtra 
padarė apie $250,000 ž l?s 2 
Chicagos airportams. Rubin- 
kam aviacijos lauke, 167th ir 
Wcstern avenue, taipgi Lewis 
oro akademijoje, prie Loc’.por- 
to, vėtra sugriovė kelis hanga- 
rus ir sugadino 33 lėktuvus.
® Betaisydamas vent Ta torių 
alinėje, 3016 N. Central avenue, 
mirė 46 metų darb.ninkas, Alf- 
red Carlson, 3921 N. Laramn 
Street.

• Tarpnamyj, ties 2512 East-. 
wood avenue šeštadienį policija 
atrado kūną mirtinai sumušto 
žmogaus. Kūne taipgi buvo ke
lios giEos žaizdos, padarytos 
turbut peiliu.

• Prie 23-Čios ir Washknaw 
trokas mirtinai sutrynė 20 me
tų šoferį, Haro’d VCood’ą, nuo 
1251 South Kedzie Avenue.

O Pereitos savaitės pabaigo
je armija Chicagoj užpirko 23,- 
000,000 svarų miltų, už $410,- 
000.

© Už moterų apiplėšinėjimą 
policija suėmė 29 metų armijos 
naujoką, Vincentą Gaginską, 
nuo 1269 North Wolcott Street
© Automobiliai pereitos savai
tės pabaigoje užmušė šiuos 
žmones:

21 m. motorcikhstą George 
Junitz, 1534 E. 93rd street;

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

12 metų Walter Berry, 1117 
Belmont avenue, ir

77 m. Chris W. Michelson, 
3830 North Linder avenue.

DR. A. TENKINS
(Lietuvis)___

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Grįžta į Darbą
G. M. Darbininkai 
Flinte, Mich.
Baigia Streiką Ir Darbininkai 

Detroite
FLINT, Mich. — Nors CIO 

Auto Workers unija pirmiau
siai atidėjo, o vėliau atšaukė 
streiką prieš General Motors' 
korporaciją (ji sutiko pakelti 
algas), į streiką visgi išėjo apie 
30,000 darbininkų Fiint, .Michi- 
gane. Darbas suštojo Chevro
let, Buick ir Fishęr bodies dirb
tuvėse.

šiandien streikieriai grįžta 
atgal į darbą. CIO atsisakė pri
imti atsakomybę1' už tą strei
ką, ir skelbia, kad jis buvo ne
autorizuotas. ’

Grįžta Statybos Sandėlių 
Darbininkai

DETROIT, Mieli, — šiandien 
į darbą taipgi grįžta statybos 
sandelių darbininkai ir šoferiai, 
kurie streikavo apie dvi savai
tes laiko, reikalaudami didesniu . ................ - ’T>algų ir pripažinimo.

Amžinas Kalėjimas 
Už Vyro Nimuo- 
dijimą

paradas.
© Adresu 225 North Michigan 
policija užtiko “kukių” įstaigą. 
Padarė kratą ir areštavo 98

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

Optomctrically 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. i v
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vak 

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

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.

LIETUVIAI

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

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 IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: . ’

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

Dr. F. Pulsuoki LeVan
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. 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

TŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija 
1034 W. 18th St.. netoli Morgan-St> 

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superlor 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

1729 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 

valančiai diena.
Phone MIDWAY 2880

MONOMINEĖ, • Mich.J— 72 
metų amžiaus Mrs. Victoria 
Franszkiewicz buvo nuteista 
kalėjimai! visam amžiui už sa
vo 63 metų vyro Įlomualdo nu- 
nuodijimą. Jis mirė pereito lie
pos mėnesį, buvo palaidotas, 
bet vėliau kūną atkasė ir pada
rė skrodimą. Jo sistemoj rado 
nemažai aršen’ko.

Švenčia 70-tas 
Sukaktuves

ELW00D, Ind. — Mr. ir 
Mrs. Zachary Taylor Broyles 
šią savaitę mini 70-tas vedybi
nio gyvenimo sukaktuves. Jis 
97,/ ji — 87 metų amžiaus.

Spėjama, kad Broyles’ai yra 
seniausia 'vedusi pora Ameriko
je. . .

Ieškojo Metrikų, 
Surado Broli

■/

RUSHVILLE, III. 28 metų 
mokytoja, Anabel Alexander, iš j 
Green City,, Missouri, atvyko < 
čia ieškoti savo metrikų. Juos į 
surado, ir surado kitus metri-1 
kus, iš kurių patyrė, kad ji tu
ri brolį, kuris dabar gyvena Li
berty, Iowoj. Ikišiol to nežino
jo, nes motina mirė, kai vai
kai įbuvo maži, o tėvas juos ati
davė prieglaudai.

GLASSES

AKINIAI
Teisingai Prirenkame 

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

minavimas dykai.
AKINIŲ KAINOS:

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

Bifocals—Biskį
56.95

Daugiau.
PAPRASTI AKINIAI

PO ..............................>2.95
Dykai Didelis Katalogas

JEWELRY • ELEKTRIKINIAI 
ŠALDYTUVAI • NAMAMS 

BALDAI

Jos. F. Sudrik
FURNITURE HOUSE 

3409 S. Halsted St.
I Del sąžiningo radio .pataisymo 

pašaukite
YARDS 3088

Atsiminkite — Krautuvė Su 
Mėlynu Frontu.

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

dieniais 4:30 vai. vak.

Tel. YARDS 3148
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 4 

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

Šventadieniais* 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Manrice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 3 po

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

DR STRTKOL’TS
Gvdvtoins ir CTnriir<rne
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVF
Hfiso vai.* Nuo 2 iki 4 ir nūn 6 iki p 

vak Nedėlioi nagai susitarimą
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Strent

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

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

DR. BRUNO .T. 
ZUBRTCK’AS

GTDVTO.TAS TR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

2403 West 63rd St.
VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—-0 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie 

niai« nagai susitarimą 
Telefonas Hemlock 7899. 
Namų tel. Republic 4688

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Tel. HYDE PARK 3395

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

6733 S. Crandon Avė.
Vizitai sulig sutarties 

(išskiriant trečiadienius ir įeita.)

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 Te!. STAte 757?
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto.

3149 SO. HALSTED STREET 
TeL VlCtoty 2679
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CHICAGO LABAI IŠKILMINGAI ATŠVENTĖ 
“I AM AN AMElilCAN” DIENĄ

Kvietė Naujus Piliečius Ir Visus Amerikiečius, 
Pagelbėti Parblokšti Diktatorių Brutalių Jėgą.

Kaip visa Amerika, taip ir Lietuvos kilęs Sidney HilĮ- 
Chicago vakar nepaprastai iš- man’as.
kilmingai atšventė “I Am an 
American” Dieną, kurią prezi
dentas Rooseveltas/ gubern. 
Green, ir vėliau 'majoras Kel
ly paskyrė naujiems piliečiams 
pagerbti.

Iškilmių tikslas taipgi buvo 
parodyti amerikiečių vienirigu- 
iną ir atsidavimą šio krašto

Kiekvienas ateivis gali tap|i 
Amerikos piliečiu, kiekvieną? 
gali suvaidinti didelę rolę Ame
rikos gyvenime, ką parodo iv 
Hillman’as su Knudsenu.

Ateiviai yra iškilę kiekvieno
je Amerikos gyvenimo šakoję 
— politikoj, sporte, dailėj, liįe- 
raturoj, tęsė Henry Wallace.

rijos svetainę suėjo apie 200 
vyrų ir pipterų, “padidint savo 
turtą”, (žipoma, tankiausiai bū
na atbuląiį. Tuo laiku detekty
vai užpuolė svetainę ir kurie 
nespėjo pabėgti, tuos visus iš
vežė į “belangę”.

Įšvežtięips įlgąi neteko sėdė
ti, nes pąsis|eęgė
tuoj paliųosuoti.

Nęiiųrint, įąd Cįiįęąg^ę vęiĮt 
per visų nąętą “bųkią^ ųevą ų?- 
daryti, bet Bridgeporte įsten- 
gją ĮaiKyti Kuys nors yįę- 
tą, iy Čią įąųg brįJgepęylUčjų 
ateina laimes ieškoti.

PADALINO VETERANAMS BET 
LIETUVIU NEATSIŠAUKE NEI VIENAS 

Valstija Tebeturi Virš $20,000 Užsilikusių 
Karo Bonų Iš 1922

CLASSIFIED ADS.
1kl   „„    , I I       - /

PERSONAL
Asmenų Ieško

principams, nežiūrint visų tau
tinių, tikybinių ir rasinių skir
tumų.

Obąlsį dienai nustatė vice
prezidentas Henry A. Wallacc, 
kuris kalbėdamas per radio 
pareiškė, kad jkaip Amerjka da
vė progą ateiviams iškilti, taip 
ateiviai davė progą Amerikai

Jiems demokratija — apčiuo
piamas dalykas

Jiems demokratija ir laisvė 
yra suprantami, apčiuopiami 
dalykai, nes daugumoj jie Se
najam Pasaulyje dabartinių 
progų ir laisvės neturėjo.

Dainavo “Pirmyn”

Mirė Bridgeporto 
Biznierius Kasparas

Ilgai Sirgo širdies Ligą
ŲRIPGĘPORT- — Šeštądie 

ųio vakare po ilgos ligos įpilė 
sena$

iškilti. Chicagos iškilmės įvyko Sol-
“Ateivįai — Amerikai, Ameri

ka — atęiviaips”
Jis " paminėjo, kad danas 

Knudsęn yra Amerikos ginkla
vimo yiršipinkas, o greta jo 
ginklų produkcija rupinąsi iš

Metinės Mirties Sukaktuvės

DOMICĖLĖ CHEPIENĖ 
Po Tėvais šatkaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
21 dieną gegužės mėn., 1940 
m., sulaukus 75 metų amžiaus, 
gimus Šilalės Parapijoje, Deb
ilų kaime, Tauragės a.pskr.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Antaną, 3 dukteris: Oną 
Sragauskienę ir jos vyrą Vla
dislovą, Rozaliją, ir Barborą 
Antikauskienę ir jos vyrą Ka
zimierą ir kitas gimines

Liūdnai atminčiai musų 
brangios moteries ir motinė
lės bus laikomos. 3 šv. Mišios 
Šv. Jurgio Parapijos bažnyčio
je £1 d. gegužės m.,; J94Į 
$:3O;vaJ. iyto- K vi® čiąąae.. (Vi
jus >g linines, draugūs tr pažis- 

'timųs atsilankyti pamaldas,, 
o paskui ir į namus po tir.’ 
3638 S. Union Ąye. Mes Tave, 
musų brangioji ęomrcele, nie
kuometneužmirsime. Tu pas 
muš jau nebegrįši, bet mes 
anksčiau ar vėliau pas Tave 
įeisime. Į^ąųk mus ■ ateinant!

Nuliūdę lieka:
Vyrąs, jjukterys ir giminės

v

dier’s Field stadione, kur mil
žiniškai tūkstančių miniai dai
navo ir musų lietuvių “Pir
myn” choras, vedamas Kazio 
Steponavičiaus. Jisai publikai 
atliko “Spaudos Baliaus Val
są” ir “Moonlight Madona”, 
dvi dainas, ir nuo publikos su
silaukė karštų ovacijų.

Prie darbo!

Tuojau po choro numerių 
kalbą pasakė anksčiau žinioj 
minėtas p. Knudsen.

Jisai kvietė Amerikos nau
jus ir senus piliečius sudėti po
lis į petį, stoti prie varstotų ir 
savo darbu ir prakaitu pagel
bėti šiam kraštui parblokšti 
brutalią jėgą, kuri gramzdina 
pasaulį į naują žvėriškumo ir 
tamsybės gadynę.

Entuziast škas, į pudingas
Minėjime taipgi dalyvavo 

gub. Green, lenkų, ukrainiečiu 
ir čekų chorai, dainininkai Jau 
įKiepura, aktorė Hejen Hayes, 
merrilĮ C. NJeigs lėktuvų ga
mybos viršininkas, ir daugybė 
kitų garsių žmonių iš valdžios, 
iš tautinių gnipių, iš filmų, te
atro ir muzikus pasaulio. Sve
čių estradoj buvo ir p. A. Sme
tona.

Minėjimas buvo entuziastiš
kas ir labai įspūdingas. >

Turėjo

KVIETKININKAS
Gėtės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Hateted Street

TeJ. YARDS 7308

«
 Gėlės Mylintiems 

Vestuvėms, Ban
kietams, Laidotu
vėms/ Pa p u o š i-

GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

Išvežė į Belangę 
Buri Bridgepor to 
“Arklininką”

Padarė Kratą “Bukių” 
Įstaigoj

BRIDGEPORT. — Gegužės 
V dieną iš Lietuvių Auditori
jos, apie 3 vai. po pietų, išvežė 
šešis vežimus arklių lenktynių 
lęšikų. Kada prasidėjo lažybų 
ėmimas, tai į mažiukę Audito-

KASPARAS KASPARUNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu gegužės 17 dieną, 6:50 valandą 

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

Paliko dideliame nubudime moterį Kotriną, po tėvais Ru- 
pytę, dukterį Moniką, sųnų Algirdą, pusbrolius Augustą Zig- 
montaitį ir Joną Marozą, pusseserę Viktoriją Zukienę ir jų šei
mynas, Melrose Parke 3 pusseseres: Prancišką Bacevičienę, Kot
ryną Kiselienę, Adelę Daubarienę, pusbrolį Mykolą Zalcevičių 
ir dėdyną Kiaunienę ir jų šeimynas, Wilkes Barre, Pa. 3 pus
brolius ir 3 .pusseseres ir jų šeimynas. Daug švogerių ir švo- 
gerkų Amerikoj, Lietuvoj motiną Agniešką, 2 seserys Ciciliją 
ir Barborą ir jų šeimynas ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 3158 So. Union Avė. Tel. VICtory 
2567. ' ' ' *

Laidotuvės įvyks trečiadienį, gegužės 21 dieną, 8:30 vai. ryto 
iš namų į šv. Jurgio parapijos bąžnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines. ’ ‘

Visi A. A. Kasparo Kasparuno giminės, drąugąi ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį .patarnavimą ir :atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė, Sūnūs, Pusbroliai, pusseserės, Dėdyną ir Giminės

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

“Nąųį|ęno$e” jąą kęhaią ąt- 
yėjąię buvę pąšytą,’ Įtąd ĮtUąę^ 
vąįs|Uo>$' yrą 'yįrš

vętėyąMĮąs- Tie pinigai yya ųž- 
siliĖę Ife Hįjstų
^uvi? i^įoĮseti Vyranis, tąrpš- 

yĘąįęmg" ąripijpįę,

“Nąpjigpose” taipgi ‘ bpyp 
sĮtelpti' varęsi Įiej^ 
pi},Jųriama pipigai priWi»-
so, bet IkįMpl tgrbpt pęi 
neatsišauRė:

Vaįęgr vakarą iš rą$p stptiaa

spęciąlis pjogyąiųąą, Kuriame 
valstijos iždininkas Warren 
Wright pądąftpę $1$$
Karo vėtąyąp^, ku$ę ątaiŠąjv 
k'i. Lietuvį jų |arpę,'roęĮoę nę~ 

•’ '? ‘‘‘ ' ’ ” ’ ’ "
J|ę Gąvą £ąv$ Dąlį

Ąt^išąųkę iy pinigus gavę, 
tąrpįyiių:'' ‘ ...........

fięjd avęęiųę;
Fųųl Węs| 47t|į

stręėt, ir
Goi)- 

s|ąncę s|ręet.

ALEKSANDRAS MATKAITIS: 
paieškau Zuzanos Zalogaitės, po vy
ru pavardės nežinau. Aš noriu gauti 
paveikslą ir adresą. Mano adresas 
yra 7401 So. Chicago Avė.

RE£P yVANTED—FEMAIJS 
Darbininkių Reikia

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

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

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

1335 West 47st Street.

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

užlaikė

Kasparas Kaspariunas, 
Bridgeporto biznierius.

Jis sirgo ilgą laiką, 
širdies ligų-

Velionis vienu laiku
maisto krautuvę, o vėliau ali
nę. Gyveno adresu 3158 South 
Union Avė.

Laidotuvės Trečiadienį
Jis laidojamas šį trečiadienį, 

geg. 21, iš namų, į šv. Kazimie
ro kapines. Laidotuves tvarkys 
direktorius A. M. Phillips.

Velįęnis paliko žmoną Kotry
ną (Kupytę), dukterį Moniką, 
sūnų Algirdą ir daug kitų 
minių.

Goodman Golfo
Turnyro Finaluose

gi-

Iš Kansas City ateina žinia, 
kącį gąrsus lietuvis įninką? 
Joį.nny Goodman, pasiete 
lūs' Ąmericą Golfo turnyru. ^Vi
ris dabąr ten eina prįe P^^i- 
gos. -• ...

Finaluose ^ooęįman’ųj ten.kj 
susikirsti su Goarge t>ąw^b^ų, 
iš Chicagos.

Įsteigė Unijų 
KiĮiųitetą Gelbėti 
Gigidij Pr»RW

T^res patariamą Ęąlsą
Sidney Hillman, ginklų admi

nistracijos ko-direktorius, Chi 
cagoje suorganizavo unijų ko
mitetą, kuris steųgsįs pagelbė
ti valdžiai vykinti ginklavimo 
programą Illinois valstijoje, 
taipgi pietinio Wisconsino, ir 
šiaurinės Indianos pramonės 
centruose.

Komiteto valdybą sudaro 
trys žymus Chicagos unijistai, 
kuriuos išrinkę atstovąį <į$į-jų 
dąrbo organizacijų, Hillmano 
sukviesti ginkįų programą ap-

Jie trys nąriąi yra: Rątrięk 
Sullivan, AFL; Samuel Levin 
— CIO, ir Dennis McCarthy — 
gelžkeliečių brolija.

Rūpinsis Ginklų Gamybos 
Didinimu , ’U .<*

J[ie daugiausiai rūpinsis dar
bininkų reikalais — prižiurę?, 
kad jų nepritruktų, kad nauji 
butų lavinami amatų, kad į 
ginklų gamybą butų įtrauktas 
ne vien didesnis skaičius dįybr 
tuvių, bet ir didesnis skaičius 
darbininkų.

Pąląidpjo Igną 
si&ohv

WESTSIDE. —" šeštadienio 
rytą šv. Kągįę^įęęę feąpiąęsę bu
vo palaidotas senas Chičagietis, 
Ignas Shimito, tėvas p-os Jew- 
ell Eremęl. Velięnis buvo pa
šarvotas J^ęhayvięį’įiį koplyįio^ 
je, 2^14 23rd'-place?

MUSICAL INSTR’NTS FOR SALE 
Muzikaliai Instrumentai

PARDAVIMUI PIANAI. ATRO
DO ir skamba kaip nauja, parduo
siu kiek kas duos. 1408 So. 48th Ct.» 
CICERO, ILL.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
GyYęąip>ui Kambariai

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

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

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

BUSINESS CHANUE8 " " 
Biznio Progos

16 METU LIETUVAITE PABĖGO IS NAMU, 
NORĘJO^AUGĮAU ĘAĮM^ GYVENIME’’
Tapo Surašą Po Trijų Savaičių Ieškojimo, Dabar 

Raudasi Jaunaiuečių Teįsnio Glfttipj
Violet Tarnapavičiutė buvo 

tik frylikos metų amžiaus, |<a- 
da ją jos teta su tetėnų ajsi- 
įrauĮ<ė į Ameriką, šie gerieji gi
mines, Mr. and Mrs. Tadas Pet
rošius, savo vaikų neturi dėlto 
jaunajai Violetai nieko ųesigai- 
lėjo. Bet jaunoji lietuvaite šian
dien jau 16 metų, matyt, nebu
vo patenkinta tuo ką turėjo.

Ir, štai, balandžio 22 d. ji, ne
va iįįėjo į mokyklą, lankę Har- 
per High school, bet tikrumoje 
ji nuo Petrošių ir nuo ųiokyk- 
los pabėgo, kad “susirasti dau
giau laimės gyvenime.”

Paliko Laišką.

paliktą laiškely kuriame Viole
ta rašė:

esą vę<k|sv ųorsusirasti 
idaįig|ą|i ^yyęąimę- Ą* 
gyyęb^ų /įų šąv6ryyru/ lr pra
šau įp^nę^ ąęieškptk Ąš nW? 
vensįu ’ CiMęą^oje. $i$ie ąn| Vi-

k°U s)|yą<jo„ kąt, 41
l)er (|yi ssąvąi^es; rrįęs tąį J^ąU 
nelaikę 
kuyįę

^reęt, sąk^ W 
ben,| kįęk' 
neturėjusi Jokio ”štedavo’y vai
kino ir dėlto nenorėjo tikėti, 
ka<| ji butų ištekėjusi. Bet, nors 
nenoro,mis, nųsimipę Petrošiai 
tūęęjo pripažinti, kąd jaunoji 
mergaite buvo “kiek padykusi, 
norėjo tik ‘good time’ visada 
turėti ir neapkentė mokyklos.”

Atsiminė Motinos Dieną.
Molinos dienos proga Mrs. 

Petrošienei atėjo paštų atvirutę 
nuo “pabėgėlės”. Atviiįųtė buvo 
pasiųsta Chįcagpje, kąs davę 
policijai pąmąto tikuti, Uą$l 
Violeta iš ę|iicągos ųęišyykąsi, 
Į^ąip kad buvo į’ąšjų$j s^vę no
toje. Ir pašto aritspauda rodė, 
kad atvirutė buvo įmesta pašto 
dėžutėn pietinėj miesto dalyj. 
Tuo remdamiesi, Petrošiai bei 
policija ieškojimą suintensyvi
no ir pagaliau mergąitę surado 
pereitą penktadienį vienytose 
nąnamuose, kur Violetą sakėsi 
dirbanti.

žodis Priklauso Teisėjui.
Aųtoritętai maųo, kąd ji yrą

kiek suvaržyta. Dabar ji randa
si Jaunamečių teisme, prie Og- 
den įr 12th Street, kur šiandien, 
ąr rytoj tęisejas nuspręs bąip 
gerįaušiaį jai ęrįrodyV’ 
supratimas apie “laimę 'gyveni
me” nėra palts geriaiįsiaš^ ir yr 
pač dar j<#
• Dabar Violeta sako, kad ji 
nėra vedusi ir, kad ji savo laiš
ke tyčia melavo manydama, 
kad ji bus patikėta ir, kad ūž 
tai ji nėhus. ieškoma.

MOTERIS ar MERGINA bendram 
namų darbui. Gyventi vietoj. Geras 
namas. $8. Lamensdorf, South Shore 
4727.

100 Naujų Narių 
Keistučio Klubui 
Iki Birželio 1!

HELP WANTED-MALE-FEMALĘ 
Darbinį

VAIKINŲ IR MERGINŲ 
100 vaikinų ir merginų reikalinga 
išmokti dirbti ofiso arba fabriko 
darbą. Nereikia patyrimo—algos nuo 
$14 iki $18. Visi darbai garantuoti.TR1ANLLE AGENCY
25 E. Jackson Blvd. 13-to Aukšto

Vajaus Komisijos Atsišaukimas.
, Lietuvių .Keistučio Pašalpos 
Kliubo vajus jau įpusėjo, ta
čiau dar daug daugiau galima 
veikti, negu nuveikta. Čia tu
rėtų sustoti ir pagalvoti kiek
vienas klubo narys-e, ar nėra 
jo-jos gryna pareiga susirūpin
ti, kad £įs vajus butų toks, kaip 
planuotą ir tikėtasi.

Ta'in neaUiekti, jokio pasitei
sinimo nėra. Kas tik žino ką 
nors apie Keistučio klubą, turi 
su|ik|Į, ^s Klįųbąs. t^rpe 
Chięago§ jįętuyių vieųąss į| ruh: 
v • i1 • • •' . V i i •

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

6250 So. Halsted St.
Room 12.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

PARDAVIMUI GASOLINO 
STOTIES BIZNIS

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

PARSIDUODA GROSERNĖ, ge- 
rai išdirbta vieta. Geras biznis. 
Parduosiu greitai. Noriu apleisti 
Chicagą. 3847 West 66th St.

REAL: ESTATE ~FOR* SALĘ 
Namai-žemfe Pardavimui

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

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

REIKALINGI CABINET makers, 
hand sanders ir shaper hands. 

CHICAGO CABINET CO.
Steve Kivo,

2133 So. Kedzie Avė.

REIKALINGAS BARTENDERIS. 
Geros sąlygos tinkamam asmeniui. 
Kreipkitės pas Anna Benikaitis, 
2133 ?o.; Halsted St.

NAMŲ BARGENAI
Turime 97 namus visokio didumo 

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

6921 So. Western Avenue 
REPublic 3713. Vak Prospect U$l.

sąvo i^Fįąms.
' Ųž 55c—

Jei paryš pąsimokėjęs į įpė

jųis ligos |De|ąįųiei gauna pąša|- 
l sąyaitę ir <Įar 4ąų- 

uiirtis. i|&§' 
šįą gyyy|>K Wame

^jrąnęlps gęąU- 
įicžius, m įiųvęžimip ipąšųi^ ii 
gelių, ^džįaįsv tikvą į* 
drauginę i^įijaųt^ nuo kl'.i’

Mes, kurie jau esame šio klu
bo nariais, nepagailėkime savo

ba abęlpąi Įieįiųviui, ką<l jbs šia 
taip svarbia pro^a pasinaudotų 
ir taptų to garbingo klubo na
riu. Ypač nelaukime, kaęl nebū
tų per vėlu, nes peršokus 50 
metų, jau bus pervėlu į jį įsto
ti.

Susirinkimas Birž. 1.
Visi ir 'dsos padirbėkinie, kad 

sekančiame susirinkime, 
įvyks birželių Jį d«, niažįaąsiąi 
šįmįą ųarių gąulumę, o tas i^ę-

1,500 nąrįų ir jei jų ftk šįmtą^ 
padirbėtų ir po vieną narį te
gautų, tai ir butų šimtinė.

Po šio susirinkimo toks pa
kalbėti apie tuos narius, kurie 
jau ką ners nuveikę, t. y. kiek 
įrų?ė naujų narių. Tad dirbki
me visi, kad nęsįjaųsįųinę nu- 
sĮKaltę prieš vajaus/darbą, kad 
būtume tikri klubo budavoto- 
jai. Vajaus Komisija

Žagariečiai Gražiai 
Darbuojasi

žagariečių klubas grąžiai dar- 
hjięįąsi k^ųįtųros ĮpbV^ nes tu“ 
r| Wleta ^ay^ščjų įr ęyogresy- 
vių žmonių, štai, p. A.‘Miravi- 
čiėnė, kuri gyvena 2539 W. 4Q 
Ęk, kiūto? dfcba bęr
veik kiekviename parėngįmę. 
Skaito ir myli “Naujienas” ir 

. visuoinet pAęiyyžusi paremti 
kiekvieną svarbesnį yisųpmeniš- 
ką( darbą. T. R*

REIKALINGI DU VYRAI, Ener
gingi, tarp 21 ir 40 metų, pardavi
nėti tiesiai kostumeriams naciona- 
liai garsinamus produktus. Turi 
kalbėti lietuviškai. Liberal 
account. Apointementui padaryti 
šaukite RANŲOLPH 9?46. i

REIKALINGAS PORTERIS, gerą 
mokestis, nuolatinis darbas, gyveni
mas ant vietos. Tel. ALBany l<įl3

LĮRĘ INSURANCE salesman rei- 
katihgąs apdraudai pardavinėti ir 
koįeUfarimui.' Lietuviui pirmenybė 
Užtikrintos pajamos ir liberalus ko
misas už naują bižnį. Vedusiam vy
rui, turinčiam automobilį pirmeny
bė. Amžius 25 iki 40. Rezidencija 
South West sidėje. Progš pakilti. 
Atsilankykite po 1Q A. M., 733 ty. 
64th St.

PASIUNTINĖJIMUI reikalingas 
vyrukas, atsišaukit Room 203 53 W. 
Jackson Blvd.

Diena Iš Dienos
Sunkiai Sirgo 
A. BalchuĮią?
^emoątąoja Ęiznį; įtaisys Salę.

HOSELANU —, Garsus Bor 
selando biznierius Antanas Baį- 
cliunąs, 10313 South Michigap 
avenue, buvo sunkiai susirgęs, 
Gulėjo Burnside ligoninėje, bet 
dabar jau namie ir skubiai ei
na geryn.

Saljų Roselande Reikia.
P-ąs Balchunas yra savinin

kas Rosemoor Buffct, aukščiau

remontuoja, ir prie biznio žadą 
įrengti salę. O salių Rosclandę 
labai trūksta. N.

Važinėja Nauju 
Autąjąyhjliu

— l’p. L Puk 
jęoriąį, 100|l Perįy ąveinie, šio- 
liįlis dienomis įsigiję’ didelį ir 
gražų naują 1941 metų Buick’ą. 

‘‘Naujieji ratai” ląbąi gerai 
bėgą, todėl savaitgaliais pp. 
^•ųčkoriųs dabąr turbut bus 
sunkiu nąmie. A. N.

ŠIOS DIENOS BARGENAI
2 aukštų muro namas, storą? ir 

3 flatai po 4 kambarius, štymu gil
domas, prie 69-tos ir lląlstėd; nė$b 
getą rėnda; Rinkamas tavernui. 
Kaiha tift $9500. Pusė cash.

Taipgi turime pardavimui viso
kios rųšieš namų.

NARTEN REALTY CQ.
Klauskite Mickeviče, 
6839 So. Halsted St., 

ABRrdeen 323Į.

PARDAVIMUI 6 LQTAI. Impro- 
ved property su 3-mis trobesiais.

Kreipkitės 4209 Maplevvood Avę.
Tel. LAFayette 4951. '

5 KAMBARIŲ MURO RŲNGĄ- 
LOW. 37 ¥2x125. 2 karų garažas. 
Furnesas, Enclosed plorČius. Storm 
windows. Vario skrynai. 
Savininkas. 3506 West 65th Placę. 
REPublic 7123.

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

“T EĄRMS FOR ŠALĘ 
Ūkiai Pardavimui

40 AKRŲ — ARČIAU N?3 % 
mylios iki Hart; 8 akrai sėjami; 
akrai vaisių, vyšnių ir obuolių;, 
upelis; 8 kambarių namas, beis- 
mentas; šulinys; barnė; vištininkaS 
20x30. Geriausias galimas pirkinys 
—$2650.00.

HANSON-OSBORN, 
Hart, Michigan.

8Q AKRŲ FARMA pardavimui., 
Pilnas įrengimas. Kaipa $6,500. Ed4 
ward A. Mayer, R. 2, Poųną, Wis., 
Mainette County.

SOIL—FQR SALE 
J uodžemĮs—pardavimui

JUODŽEMIS MAIŠYTAI SU HU- 
MUS ir Pea| Moss, įtręštas, parduo
damas bušeliais it vežimais. 5 bu
šeliai už $1.00, 1Q bušeliu už $1.50.

Pristatom visur.
’ OAVCUS, 

wąy and

7942
South 
Harlėm 
Tel

JUODŽEMIS, MAIŠYTAS SU 
HUMUS— 1 bušelis -L______  25c
5 bušeliai už ------------------ $1.00
10 bušelių už____________ $1.50
Perkraus tymas pigiąi—Ąn^lią tie-

no

m

huo 40už n
iki 60%. Mes pristatome bile kur. 
Pašaukite ar rašykite dėl daugiau 
informacijų. Vien tik nącionaliai 
žinotni daiktai randasi pas mūs.

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS.
6343 So. Westem Avė.,

Chicago, Iii. Tek REPublic 60SĮ
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NAUJIENOS, Chicągo, Iii. Pirmad., gegužės 19, 1941
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Šis puikus Packard automobilius bus dovanotas laimingam asmeniui “Nau
jienų” rudeniniame piknike, sekmadiė’nj, Liepos-July 27, 1941, Sunset Darže, 
Lemont, III. JĮ PAMATYSITE IR ŠIAME PIKNIKE. Jis yra pirktas pas 
Balzekas Motor Sales, 3451 Archer Avenue.
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dainų, šokių, pažinčių iškilmingas suvažiavimas
1941 M.

BIRŽELIO
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Gegužės-May 25 d. 1941
Liberty Darže

' 'm '___  ■: '

Willow Springs, Illinois
JAUNIMO
PIKNIKAS
SUNSET PARKE

■■■■H

šaunus orkestras grieš visą dieną
Įžanga nemokama

v

NAUJIENŲ 
NAMO FONDO 

PIKNIKAS

PACKARDAS BUS 
DOVANOTAS 
LAIMINGAM 

ŽMOGUI

SUNSET CROVE 
DARŽE




