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PASKENDO HB0E1
Ang’ų Laivai Atmuša Vokiečių Ataką MOTERYS MUŠA RAUDONARMIEČIUSBISMARKO ŠŪVIS PATAIKĖ H00D0 

PARAKO SANDĖLIN
Vokiečių ir britų laivynų kova tęsiasi 

prie Greenlandijos
LONDONAS, Anglija, geg. 

25 d. — Hood, 42,100 tonų įtal
pos britų karo laivas, sprogo 
ir paskendo šiaurinėje Atlan- 
tiko dalyje, kai Bismarko, nau
jai pastatyto vokiečių karo lai
vo, Šovinys pataikė į Hoodo pa
rako sandėlius, skelbia britų ad
miralitetas.

Hoodą aptarnavo 1,300 bri
tų jurininkų ir manoma, kad 
jie visi paskendo kartu su lai
vu. Hood vadovavo britų karo 
laivams, kurie ištisą dieną ve
dė kovą su vokiečių karo lai
vais tarp Greenlandijos ir Ice- 
lando.

Karo laivų kova prasidėjo 
vakar ryte ir tęsėsi visą die
ną. Britų karo laivai visą lai
ką persekiojo vokiškus ir ke
li britų šūviai pataikė Bismar
kui, kuris vadovauja nacių lai
vynui.

Hood buvo didžiausiu pasau
lio karo laivu ir skaitėsi stip
riausia plaukiojančia tvirtove. 
Anglai pradėjo statyti Hoodą 
1920 metais ir atnaujino jį 
1930. Bismark baigtas statyti 
praeitais metais, turi ,85,000 to
nų įtalpos, bet turi daugiau or
laivių negu Hood ir tokiu pat 
stiprumo patrankas.

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
25 d. — Vokiečių karo laivy

BRITŲ AVIACIJA GRĮŽO KRETON
Kovos tęsiasi vaka

rinėj salos daly
KAIRAS, Egyptas, geg. 25 

d. — Vakar britų karo aviaci
ja atskrido Kreton ir padėjo 
jos gynėjams naikinti įsistipri
nusius vokiečius. *

Britų orlaiviai negalėjo nu
sileisti Kretoje, bet jie suda
vė labai smarkių smūgių na
ciams, kurie sugebėjo įsistip
rinti strateginėse pozicijose.

Kiti britų orlaiviai išmetė ne
paprastai daug bombų pietų 
Graikijoj ir mažose salose, ku
rias naciai vartoja Kretai pul
ti.

Vokiečiai mėto iš
kimštus nacius

KAIRAS, Egyptas, geg. 25 
d. — Nacių karo vadovybė jau 
nustojo mėtyti tikrus karei
vius, bet paleido keletą skudu 
rais iškimštų nacių.

Naciai tuo budu norėjo ati
traukti britų dėmesį nuo svar
besnių koncentracijos punktų. 
Vokiečiai yra įsistiprinę Malemi 
apylinkėse ir ginasi mortarais.

Orlaiviais naciams išmesta 
kelios lengvos patrankos ir di
dokas mortarų kiekis. Britų ar
tileriją apšaudo Malemi aero
dromą.

Laivynas paskandi
no 6,000 vokiečių
KAIRAS, Egyptas, geg. 25 

d. — Britų karo laivynas pa
skandino 6,000 vokiečių, kai iŠ- 

nas, kuriam vadovauja admi 
rolas Luetjens, vakar vedė ko
vą su britų karo laivais netoli 
IceĮando. Naujai pastatytas vo
kiečių karo laivas Bismark pa
taikė Hoodui ir manoma, kad 
pstarasis tapo paskandintas, 
skelbia vokiečių karo praneši
mas.

Britų karo laivai pasitraukė, 
o vokiečiai tęsė operacijas be 
didelių nuostolių.

Vokiečių spauda skelbia, kad 
suduotas britų laivynui mirti
nas smūgis ir palaužta Angli
jos juros galia. Paskandinus 
Hoodą, dugnan nuėjo didžiau
sias britų karo laivas, juros jė
gos simbolis.

Visa vokiečių spauda duoda 
labai didelės reikšmės Atlanti- 
ko operacijoms ir jas apraši
nėja daug plačiau, negu Kre
tos kovas.

MADRIDAS, Ispanija, geg. 
25 d. — Visi britų karo laivai, 
kurie stovėjo Gibraltare, vakar 
ryte staigiai išplaukė į Atlan- 
tiką, skelbia Ispanijos žinių 
agentūra.

Atlantikan išplaukė ir didžiu
lis britų lėktųvnėšis. Manoma, 
kad laivai išvyko tęsti juros 
kovos, kuri Vakar visą dieną 
vyko Atlantike.

daužė visą nacių kanvojų, ar
tėjantį prie Kretos.

Vokiečių kanvojų lydėjo vie
nas italų kreiseris ir keli gink
luoti laivai. Britai pirmiausia 
paskandino kreiserį ir ginkluo
tus laivus, o vėliau pradėjo 
skandinti mažesnius laivelius.

Jura buvo pilna plaukiojan
čių vokiečių, bet britų laivai 
negalėjo jų rankioti, nes turė
jo gintis nuo aviacijos.

Naciai šaukiasi 
pagelbos

KAIRAS, Egyptas, geg. 25 
d. — Juroje plaukiojantieji vo
kiečiai šaukėsi pagelbos ir pra
šė britų išgelbėti, bet britai ne- 
galėjo kreipti į juos jokio dė
mesio, tvirtina kovoj dalyve 
vęs britų karininkas.

Britų karo laivai išskandino 
beveik visą nacių kanvojų, nes 
laiveliai neturėjo jėgų pabėg
ti.

Karo laivai kelis kartus per
važiavo per plaukiojančius na
cių burius, kurie vėliau nugaiš, 
mėjo į dugną, nes nebuvo kas 
juos gelbėtų..

Žuvo nacių genero
las GraUert

• BERLYNAS,'Vokietija, geg. 
25 d. — Karo operacijose prieš 
britų jėgas žuvo vokiečių ge
nerolas Ulrich Grauert, skelbia 
vokiečių karo pranešimas.

Vakar pirnąą kartą vokiečių 
karo pranešimas paskelbė, kad 
Kretoj vyksta operacijos. Vo
kiečiai sužinojo, kad ten iš-

Britų lėktuvnešis Eag’e. (vidury) ir kiti laivyno laivai, matomi pro HMS 
NVarspite kanuoles, trumpai pi iš didžiąją kovą ties Cape Matapan, Graikijoj. 
Manoma, kad šie laivai dabar sėkmingu atmuša nacių ataką ant Kretos salos.

mestas didokas parašiutininkų 
skaičius, kuriems pavyko įsi
stiprinti vakarinėje Kretoje.

Manoma, kad gen. Grauert 
žuvo ekspedicijoj, kuri vyko 
į Kretą.

Smarki kova Egė- 
jaus juroje

• f)

ANKARA, Turkijai geg. 25 
d. — Turkų žinių agentūra 
skelbia, kad visą naktį Egč- 
jaus juroje ėjo labai smarki 
juros kova. Mūšyje dalyvavo 
britų karo laivynas su italų 
ir vokiečių karo laivais.

Iš Turkijos pakraščių ma
tėsi juros tolumoje liepsnų 
liežuviai ir girdėjosi nepapras
tai stiprus patrankų trenks
mas.

Manoma, kad britų karo 
laivai sulaikė antrą nacių ir 
italų kanvojų, kuris norėjo 
pasiekti Kretos salą. 

#t .

Paleistos Eufrato 
užtvankos

KAIRAS, gegužės 25 d. — 
Sukilę irakiečiai paleido di
džiules Eufrato užtvankas kad 
sutrukdytų britų kariuomenes 
slinkimą prie Bagdado, skel
bia britų karo pranešimas.

Irakiečiai padarė kraštui 
nepaprastai didelių nuostolių 
ir pakenkė savai kariuomenei. 
Užpludęs vanduo neleidžia 
patiems irakiečiams judėtį.

Paleistas ^vanduo sutrukdė 
britų karo operacijas, bet jis 
nepakenks britų planams. Ke
liai taisomi ir Bagdadas bus 
paimtas.

— Kartu su Hoodu pasken 
do ir jo kapitonas, britų ad
mirolas Holland. Pastarasis 
skaitėsi labai dideliu Anglijos 
ginklų specialistu.

— Hitleris pasiuntė sveiki
nimus admirolui Liutjens, ku
ris paskandino Hoodą. Liutjens 
jau gavo aukštus pasižymėjimo 
ženklus už kovas Norvegijos 
pakraščiuose.

ORAS
Debesuotas ir šiltesnis.
Saulė teka — 5:21; leidžiasi 

— 8:12.

11001)0 LIKIMAS SUKĖLĖ NERIMĄ 
VALDŽIOS SLUOKSNIUOSE

Reikalauja; greičiau 
padėti britams

WASHINGTON, D. C., geg. 
25 d. — Žinia apie Hoodo pa
skendimą sukėlė didelį nerimą 
Airierikos valdžios sluoksniuo
se.

Daugelis valdininkų, kurie 
nenorėjo skubėti britams pagel- 
bon, vakar pareiškė, jog ta pa
rama privalo būti greičiau tei 
kiama. Daugelis kabineto narių 
reikalauja tuojau atšaukti neu 
tralumo aktą ir duoti laisvę 
Amerikos prekybos laivynui.

Manoma, kad netrukus šitie 
reikalu bus paruoštas kongre
sui raštas.

Silpna apsauga pa
skandino Hoodą

WASHINGTON, D. C., geg. 
25 d. —‘ Silpna parako sande
lių apsauga buvo Hoodo ne
laimės priežastimi, tvirtina 
Amerikos karo laivyno sluoks
niai.

Tvirtinama, kad Hoodo para
ko sandėliai buvo tuojau po pa
trankų bokštais ir neturėjo pa
kankamo storumo plieno šie 
nų.

Kitų, britų karo laivų para
ko sandėliai yra geriau apsau
goti, negu Hoodo. Tai ne pir
mas britų karo laivas, kuris nu
ėjo dugnan) dėl blogos parako 
sandėlių apsaugos.

Hillman ir Knudsen 
nepatenkinti

WASHINGTON, D. C., geg. 
25 d. — Sidney Hillman pareiš
kė, kad Anlerikos apsaugos dar
be smarkiai pasistumta pirmyn, 
bet jis vis dar nepatenkintas 
pasiektais rezultatais.

Sako, kad dar toli gražu ne
panaudotos visos Amerikos jė
gos krašto apsaugai stiprinti.

Knudsen pareiškę, kad Ame
rika tiktai pradėjo ginklus ga
minti, bet jis nepatenkintas pa
niektais rezultatais. Mano, jog 
reikia viskas padvigubinti!

Amerikos bendroves 
padeda “ašiai”

WASHINGTON, D. C., geg. 
25 d. — Senatorius Gillette pa
siūlė sudaryti' komisiją iš pen
kių senatorių ir penkių kon
greso narių “ašies” valstybėms 
teikiamai paramai tirti.

Amerikiečių bendrovės nega 
Ii padėti “ašiai”, tvirtina sena 
torius, kai leidžiami didžiaus' 
turtai “ašies” nuskriaustoms 
valstybėms padėti.

Amerikos žibalo bendrovėj 
olandų Indijoj parduoda ben
ziną japonams, kuris vežamas 
“ašies” valstybėms, sako Gil 
lette.

Rengia geriausią pa
saulio kariuomenę
WASHINGTON, D. C., geg 

25 d. — Amerikos karo vado 
vybė nori paruošti geriausią ka
riuomenę pasaulyje, kuri pajėg
tų veikti tropikų karšty ir aši 
galių šalty, sako štabo virši 
ninkas George Marshall.

Paskutiniai manievrai paro 
dė, kad Amerikos kariuomene 
rengiama ne sulig senais atgy
venusiais pavyzdžiais, bet var
toja pačius moderniškiausių 
patyrimus.

Amerikos kareivis mokomas 
veikti įvairiose srityse ir pra
tinamas prie moderniškiaush 
ginklų.

Pataria sekti Ameri
kos nacius

WASHII^GTON, D. C., ge
gužės 25 d. — Martin Dies pa
taria Amerikos vyriausybei 
aktyviai sekti Vokiečių Bundo 
organizacijas, kurios ruošiasi 
smarkiai pakenkti Amerikos 
apsaugos pastangoms.

Bundo organizacijos yra su
tvarkytos kariškais pagrindais 
ir pasiruošusios veikti slaptai.

Dies tvirtina, kad jos yra 
pasiruošusios išvystyti labai 
aktyvų sabotažą. Be nacių, sa
botažui pasiruošė italų fašis
tai ir kitų tautų organizacijos.

Paulauskaitę nutei
sė kalėti

KAUNAS, Lietuva, geg. 2’5 
d. — M. Paulauskaite, kurią 
gatvėje užkabino raudonarmie
čiai, “aktingai jiems pasiprie
šino”, sulig komunistų “Tiesos” 
žodžiais.

Raudonarmiečiai nukentėjo ir 
Paulauskaitė pateko teisman, 
kuris ją nubaudė 'vienu mėne
siu kalėti.

Rusas Liubiancev, prokuroro 
pavaduotojas, nepatenkintas 
šiuo sprendimu. Sako, kad pa
darytas liberališkas sprendi
mas, Paulauskaitę reikėję nu 
bausti vienais metais.

Nelanko profsąjun
gų susirinkimų

KAUNAS, Lietuva, geg. 2’5 
d. — Kauno prekybos ir vi
suomenės maitinimo profesine 
sąjunga buvo sušaukusi savo 
darbuotojų susirinkimą, tačiau 
atėjo tiktai trys nariai.

Iš atėjusių užsiregistravo tik
tai du: šredersas iš “Varpo” 
artelės ir Gitą Gutmanienė iš 
konfekciono siuvėjų artelės.

Čilės “tautos vadas” 
-pamišo

SANTJAGO, Čilė, geg. 25 d. 
—Čilės naujas “tautos vadas” 
Jorge Gonzales von Marees, 
kuris vadovauja vietos na
ciams ir bendradarbiauja su 
vokiečiais, nuvežtas į psichi
atrinę ligoninę protui ištirti.

Jis užsibarikadavo savo na
me ir paleido kelis šūvius i 
policijos valdininkus.

Valdžia turi žinių, jog jis 
ruošė perversmą demokrati
nei krašto vyriausybei nuvers
ti. Manoma, jog jis yra pami
šęs.

— Vokiečiai pasiuntė naujus 
sklandytuvus į Malemi, bet bri- 
L.ų aviacija numušė kelis sklan
dytuvus, kuriems neleido pasiek
ei žemes. Kulkosvaidžiais britai 
numušė besileidžiančius para
šiutininkus.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS 
1 «J ■ <

— Britų karo laivai persekioja bėgantį Bismarką, kuris yra 
sužeistas ir pasiliko vienas. Britams pavyko paskandinti Bis
marką lydėjusius vokiečių karo laivus.

— 19 m. graikas paleido du šuvius į Italijos karalių, bet 
nenušovė.

— Vokiečiai ir britai skelbia, kad Greenlandijos juros lai- 
zynų kovos tęsiasi ir nežino kokios bus šių kovų išdavos.

— Naujai Kretoj nusileidusius vokiečių parašiutininkus ima 
nelaisvėn britai. Vokiečiai stipriai laikosi tiktai Malemi apylin
kėse, bet kitur jų atsispyrimas palaužtas. Britai bandė pulti 
Malemi, bet buvo atmušti.

— Kretoje britai gavo naujų pastiprinimų iš Egypto. Ypa
tingai didelės svarbos teikiama naujai atvežtiems tankams, ku
rie geriausia tinka išmestiems vokiečiams suimti.

— Berlyno radijas skelbia, kad netrukus vokiečių jėgos už
ims visą Kretos salą. Vokiečiai turi kelias labai svarbias stra
tegines vietas.

— Britai smarkiai bombardavo Koe’ną ir kelias Vietas vo
kiečių okupuoto  j Prancūzijoj.

— Karšto smėlio vėjas sutrukdė karo operacijos Lybijoj.
— Petaino Prancūzijos valdžia įteikė griežtą protestą ang

lams dėl laivo-tanko pagrobimo/kuris vyko į Casablanką ir ve
žė benziną. <

i — Sukilęs Irako premjeras Rašid ali Gailani išsiuntė savo 
šeimyną užsienin. Kartu išvažiavo ir dabartinio užsienio mi
nistro žmona.

Aišku, kad tokiam susirinku
sių skaičiui esant, susirinkimas 
įvykti negalėjo. Darbuotojai ne
rodo noro lankyti susirinkimų.

Raudondvario sov- 
chozas nusigyveno
KAUNAS, Lietuva, geg. 2’5 

d. — Anksčiau Raudondvary 
šeimininkavęs baronas Ropas, 
bet dabar ten viskas pasikeitė, 
sako laikraštis.

Nei ūkio komisaras VI. Ur
ba, nei padėjėjas Baika visiš
kai dar nesirūpino remonto dar
bais nei sėklomis. Baigiasi sė
jos laikas, o miežių sėklai dar 
neturima, avižų visai mažai.

Pasikartos rudens reiškiniai: 
reikėjo apsėti 40 ha rugių, o 
apsėta tiktai 22 ha. Taip at
rodo padarytos “pakaitos”.

Valdžia atims kiau
šinius iš kolchozų
VILNIUS, Lietuva, geg. 25 

d. — Sovietų Rusijos valdžia 
išleido įsakymą, kuriuo liepia 
kolchozams duoti valdžiai tam 
tikrą kiekį kiaušinių.

Kolchozai galės pardavinėti 
rinkoje kiaušinius tiktai tada, 
kai'"‘Valdžiai bus atidavę rei
kalingą davinį, šis įsakymas 
galioja ir Lietuvoje steigia
miems ir jau įsteigtiems kol
chozams.

Kolchozininkai mato, kad pir
ma jie privalės aprūpinti val
džią, o likučiai bus jiems.

Biržų gyventojai ne
turi kibirų

BIRŽAI, Lietuva, geg. 25 d. 
— Biržų kooperatyvų sandėly
je nėra svarbiausių ūkininkams 
prekių. Jame trūksta geležies, 
skardos, drabužių ir kibirų.

Kooperatyvas senai užsakė 
minėtas prekes, bet jos niekad 
neateina. Prekės iš Kauno į 
Biržus kartais eina dvi savai
tes.

Apylinkių ūkininkai pasiliko 
visiškai be kibirų, nes visą pa
vasarį reikalavo, bet koopera
tyvai kibirų neturėjo.
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I i e Throws Cannonballs
By ARTHUR Jf. DĄLEY

“Mr. Al Blozis, 247 pounds of co-. gerty, coach of the Georgętown 
ordinated Lithuanian museles, has gr i d iro n forces.

an occasional honorable men- 
for a tackle spot on All-Ame- 
football teams. Maybe he’ll be 
to click on both this year. Ob- 

Georgetown and

criti-

given shot-putting ,.box-office ap- 
peal, a sports phenomenon that 
warrants the attention of track- 
and-field fans.”

Thus write’s Collier’s Weekly in 
lašt Friday’s issue, and gives the 
following interesting story about 
Al Brozis and his experts:

Matt McGrath eyed him 
cally and shook his head.

“Sure, there’s something wrong 
there, lad,” he said. “And I can’t 
for the life of me figure out what 
it is.”

Al Blozis listened respectfully 
because Matt McGrath had been 
an Irish-American “great” of an- 
other track-an-field generation. 
Blozis had just won a shot-putting 
competition at the New York A. 
C. with a 50-foot put. That was a 
year and a half ago.

“ ’Tis not enough for a man your 
size,” said Matt. “How much is it 
you’ll be weighing?”

“About 247 pounds, sir,” ansvver- 
ed Blozis.

“And how tall is it you 
asked Matt.

“Six feet six inches, sir.”
“And your age?”
“Just past twenty, sir.”
“Glory!” exclaimed Matt.

he’s as 
seen,” 
should 
strength, speed and

are?”

great a tackle 
says Hagerty 
know. “He’s

“I don’t think 1’11 break the rę- 
cord this year,” he says with simple 
seriousness.

Holding records is no novelty to, 
him. He established national inter- 
scholastic standards of more than 
59 feet in the 12-pound shot and 
more than 151 feet with thę diącųs 
as a Dickinson schpolboy. Lašt year 
he V/o n the national and intęrcoll- 
egiate shot-putting champian-ships, 
indoor and out, with a few world 
records for good measure.

Fame hi.t him sę suddenly that 
he is not used to it even novf. 
When the Lithuanian minister and 
the Lithuanian consul gęperal tfc- 
peatedly invited him |o come on 
down to dinner, Al repeatędly turn* 
ed down.

“Those fellows scare me,” hę said. 
(Copyright, Cpllier’s Weękly 1941)1941)

Blozis made the All-America 
track team for 1940, būt he rated 
only 
tion 
rica 
able
servers at the 
Boston College gąme lašt season, a 
clash of tremendous lines, were 
convinced that he was the best line- 
man on the field.

“Potentially 
as I’ve ever 
who certainly 
got the size,
combative spirit. In fact he was 
everything exce.pt experience.”

He is quite a man, Al Blozis. 
Because of his 247 pounds, one 
naturally expects him to be a paun- 
chy, ponderous lad hardly able to 
get out of his own way. Būt 
Georgetown junior is eut from 
mold of Hercules. His shoulders 
wide, his arms and legs 
beams 
of fat

and there is not 
on his trim form.

likę 
an

thę
the
are
oak

ounce

Būt Where’s the Irish Blood?

Air Raid Jips
From Animals
Donkey, Parrot, ęats, Degs, Wąrn 
Londoners When It’s Time te Flee 

From German Bombs

U. S, Civil Service (For duty in the‘ field wherever *4* assigned).lixannnąti<MįS
The follovririg new exan)inątion^ Civil Sęryicę Commission.

havfe beęn anribunced by |hė Ūni- sufficient eligibles are ob-
ted States ęiyif Sefvięd ta^d? apphcations
sion: , <

Bepair SHOP SUPERINTEN-
DENT (CLASS C) — $2,30.0 ą yęąr.

Time, for filing applicationsj Be
fore the ciose df bušinėss on June> mi.

Vfill be elosed.
SĘ^IOR LNSPECTOR, SHIP 

CONSTRUCTION, $2,600 a year.
INSPECTOR, SHIP CONSTRUC

TION, $2,300 a year.
ĄSSOCIATE INSPECTOR,

Placę of Employment: ^uart^r-1 CO^T^UCTION, a
masteę elothing artį ęquip?gę re- Eleetrkąl 
pair shops, (Įtfąrtėrm.astęr Corps., J- . į ,
War De.pęftmeiit, Fort Shejridhn, p* įj^ood
Illinois. - ’ Nayy l><‘Partnicnt

SHIP 
year.

Hulls

a Negro church. Attend a program 
of Negro hymns and spirituals. 
Meet at 8 p.m., 3704 S. State St.

Information
day,
and

For further
MONroe 9674 any week 
cept Saturday, between 9 
). m.

b|0 tours will be held 
Metnorial Dąy weekend.

over thel

the

(For duty in the Fięld Whenever 
Ąsslgpęd).

Applications will be received at 
thę Ūnitęd States pivil Service 
Commissioh, Washington, D. C., un- 
til furthęr noticė. YiThen sufficient 
eligible$ are pbtained, the receipt 
of ąpplicatlppa wiil be elosed.

call 
ex- 

3:30

“Sure, 
’tis quite a man you are at that. 
Now I’ve got a notion—no, ’twon’t 
do. No one ever tried it that way 
before.”

Blozis looked questioningly at 
the gray-haired Olympic cham.pion 
of 1912. “1’11 try it, 
vague confidence.

“Here’s the idea then,” declared 
Matt, his eyes brightening. “I’m 
going to tell you two things that 
violate all the rules of shot-put- 
ting. I 
you’re 
man I 
Listen

Words rippled in the softeTipper- 
ary broguę of 'Matt McGrath. "Mfost 
shotputters, Matt said, crouch in 
the back of the circle in order to 
get leverage. Blozis was to stand 
erect and push out his arm 
straight from the shoulder. Most 
shot-putters hop to the front of 
the ring with left leg high to give 
them balance. Blozis faster and bet
ter co-ordinated, was to slide his 
left foot aeross the ground.

The control he has over his body 
is such that he has been able to 
clear six feet in the high jump, 
and his speed is so great that he 
can broad-jump twenty feet, Each 
of those distances is far from a 
record būt each is an extraordinary 
performance for so big a man.

think you can do it because 
the fastest and strongest 

ever saw in a shot-put circle. 
attentively to me now, lad.”

Now He Can’t Be Stopped

If any fault can be found with 
him in the eyes of the worshipers 

he said with1 of Matt McGrath and Pat McDon- 
| aid, it is that he has not a drop 
of Irish blood in his body. Those 
two irreconcilables used to have a 
theory that there never was a top 
weight man who was not a Gelt or 
part Celt. Būt both the father and 
mother of Blozis were born in 
Lithuania.
'Our Blozis was a basketball per

former of moderate skili for Dick
inson High School in Jersey’ City 
before he matriculated at George- 
town. Track’s Big Bertha tried for 
a place on the Hoya freshman 
quintet būt was deftly shunted off 
to the indoor track squad. Coach 
Elmer Ripley took one look at him, 
pietured Blozis damaging his bask
etball bric-a-brac in intrasquad 
scrimmages, and steered him away 
to the wide-open spaces.

Nowadays Al is merely a two- 
sport man—football and track. He 
rather likęs the combination—be
cause he thinks each hel.ps him in 
the 
has 
the 
ens
conversely, the shot-putting strength- 
ens his arm for football.

His tremendous arms, by the way, 
have saved him a lot of embarrass- 
ment on the gridiron. Most college 
players are gullible for mousetrdp 
plays and—būt perhaps a mouse- 
trap had better be first ex.plainęd 
for the benefit of a few persons 
in the back of the room.

This is a maneuver where the 
man playing opposite a guard or 
tackle hauls out of the line leaves 
a wide-open and inviting hole. The 
guard or tackle.bulls through joy- 
cusly and is sideswiped by a block- 
er, the ball-carrier galloping through 
the vacated position.

Nothing makes a football lineman 
feel sillier than to be tricked by a 
mousetre.n. Būt Blozis is so huge 
that he is a hard man to block 
completely and his arms are 
long and so strong that 
has been able to reach 
traper, daintily pluck the 
tęr off his feet and toss 
the nearest goal post.

Blozis ranks football far ahead 
of track. “There’s more to it,” he 
says simply. And he likęs thrqw- 
ing the discus better than putting 
the shot, too. Why? He shrugns hi^ 
m”ssive shoulders and repeąts, 
“There’s more tę it.”

there is 
or bid

is an

Practice it, lad,” said Matt, “and 
next vveek 1’11 be Corning up to see 
how it works.”

Blozis went from 50 feet to over 
52 feet. Within six months he was 
over 55 feet. He broke the indoor 
world reord with the 16-pound bąli 
twelve times. Within a year he was 
beyond 56 feet and now 
no one to challenge him 
him halt.

Ordinarily, shot-putting
event that is watchcd only by other 
shot-putters and elose relatives of 
the contestants. Būt Blozis is so 
extraordinary a performer that he 
promises to become a hardware 
heaver who will bring paying cus- 
tomers to the boxoffice.

He ..nroved that lašt year in the 
post-peason Finnish Relief meet at 
Madison Square Garden. This was 
an all-star carnival that had 
seven events on the program. 
of the advertised attractions 
Al Blozis.

The Georgetovvn University 
hemoth never disappoints his 
stituents either. He pitehed the 
pound bąli more than 55 feet,
12-pound one over 65 and the 8- 
pounder over 78, each better than 
the world mark.

One cf the spcctators was 
Stovo Cwen, coach of the 
York Football Giants. Owen 
not take his cyes off him.

“V/hat a .na ir of shoulders!” 
cxclaimed. “Look at the size 
that fellow! Watch how fast 
movės! See the mtiscular control 
has!”

Stout Steve babbled so raptur- 
ously that even Mrs. Owen paid at- 
tention. She smįled, repressed a 
chuckle and asked innocently, “He 
isn’t a football player, too, Steve, 
is he?”

The only rėason that Blozis is 
not the best tackle in college ranka 
is that hė is the greatest shotputter

only 
One 
was

be- 
on- 
16- 
the

Stout
New 

could

he 
of 
he
he

LUC ACHIEVEMENT PLAQUE

In its efforts to encourage scho- 
larship and extra-curricular acti- 
vity among Lithuanian youths, the 
Lithuanian University Club is again 
to present its beautiful silver A- 
chievement Plaque to an outstand- 
ing Lithuanian high school gradu-

During the lašt meeting of 
Lithuanian Youth Society it was de- 
cided that our rehearsals and meet- 
ings will be held on Monday nights 
instead of Sunday. However, this 
will make it impossible for Severai 
members to attend. Since t___
will be less activity during the 
summer, this column will not ap- 
pear every wcek.

Lašt Thursday we gavę a concert 
of fplk dances at the Mid-west 
Athletic Club, and on Friday morn- 
ing part of the group danced at the 
Bell School in Highland Park.

Marie Sala, one of the hard wor- 
king members who has gone to 
Washington lašt year, will become 
the bride of Mr. Kennedy on 
31. —ABC

there ate of 194L
The recipient of the 1940 award 

was Alfred Savich of Kelly H. S., 
Chicago., and truly worthy of the 
honor bestowed on him by the 
LUC. Al was not only the vale- 
dietorian of his class, būt was a 
leader and active participant in nu- 
merous activities.

X—X—X
The LUC is again awarding its 

Plaque in hope of uncovering other 
students deserving s.pecial recogni- 
tion for their accomplishments.

All that is necessary to become a 
candidate for the Achievemtn 
Plaque is to drop a card or letter 
listing extra-curricular activities 
participated in, special honors, and 
4 year scholastic average to Charles 
J. Rusackas, 3360 So. Wallace St., 
Chgo. Applications will be accept- 
ed until July 1, 1941.

This year Lithuanian high school 
graduates are also eligible for the 
LUC Scholarship. Those who desire 
to continue with their studies by 
attending college būt do not have 
the means for doing so, are urged 
to file an a.pplication with:—Miss 
Helen Domkus, Scholarship Com- 
mittee Chairman, 4067 So. Rich- 
mond Avė. FeC

irutė

MAchine OPERATOR, GRĮND-I 
ĖR (PRECISION) TOOLS — $6.48 
to $8.08 a Day.

MACHINE OPERATOR, TURRET 
LĄtįHE (BULLAKD)^.^ a day.

ORDNĄNCE ^AR
DEPARTMENT RpČK ISLANDI 
ARĘ^NAL, ROCI^ ISLĄND, ILL.

The United States ęivil Service
Commission ahiended the Į
paragraph ąppėarlhg in thę ap-Į 
nouncęment of the abovė ęxapiina- 
tiop, inereasing thę ą$ę
limit from 55 tq 65 years (05 the pp- 
sition of į^achlnę OjMr^oię 0^??^ 
(Frecislon) tęolg. Thę iriaximupi 
age for Machinę Opęrątof, Turret 
Lathe (Bullard) remaips at 55 years.

FOURTH CLAĖS PpSTMASTĘR1 
Receipt of Applications wiR etose 

iVįay 29, Į941.
Applications mušt be filed at Wa- 

shington, D. C. prior to thę hour 
of elosing business on the date spe- 
cified above.

SENIOR INSPEGTOR, ORD- 
NANCE MATERIAL, $2,600 a year.

INSPECTOR, ORDNĄNCE MA
TERIAL, $2,300 A' Year. '

ASSOCIATE INSPECTOR, ORD- 
NANCE MATERIAL^ $2,000 a year.

ASSISTANT. INSPECTOR, ORD- 
NANCE MATERIAL, $1,800 

JUNIOR INSPECTOR, 
NANCE MATERIAL, $1,620 

UNDER INSPECTOR, 
NANCE MATERIAL, $1,440 

MINOR INSPJECTOR, 
NANCE MATERIAL, $1,260 _

Time for filing.$applications—Ap
plications will be received until fur? 
thef noticę.' ,1.'* v ..

Place of Employment:—Ordnąnęe 
Department at large, War Depart
ment, Chicago Ordnance District 
and Detroit Ordnance District. 
....JUNIOR STENOGRAPHER, $1,- 
440 a year.

JUNIOR TYPIST, $1,260 a year.
For a.nppintmėnt in Washing- 

ton, D. C. only.
Application cards, Form 4000- 

ABC (Yeilow), mušt be op file, 
with the United .States Civil Sėt- 
vice Commission at Washington, 
D. C. not later than June 9, 1941.

SENIČR MEDiICAL OFFICER, 
$4,600 a year.

MEDICAL 
year.

ASSOCIATE 
FICER, $3,200

Various optical’ Branches.
Public Health,, Servięe, Federal 

Security Ągency, Food and Drug 
Administraiion, Fedęral ! 
Agency, Vęterans’ 
Civil Aeronautics 
Department of Comtnerce, 
Service, Department 
ior.

Applications mušt 
the United Statės 
Service Commission, Washington, 
D. ę. They will be rated as recei
ved and certification made as the 
needs of the Service requirę. When 
sufficient eligibles are obtained, 
the receipt of applications will ęe 
elosed, in which‘ casę due noticę 
will be given. ’

JUNIOR CŪMTt>DIĄL OFFICER, 
$1,860 a yėar. .

Bureau of Prisons, Department 
of Justice.

Applications mušt be on fije 
with the United States Čivil Serv
ice ComrpiEĮsion at V^ashington, D. 
C., not later than June 19, 1941.

SENIOR INSPECTOR, ENGI- 
NEĘRING MATERIALS, $2,600 ’ a 
year. i ‘ ' . . ■' .

INSPECTOR, ENGI N E E R I N G 
MATERIALS, $2,500 a yęar.

ASSOCIATED INSPECTOR, $N- 
G1NEERING MATERIALS $2,000 a 

, year. . . '
. ASSISTĄNT INSPECTOR, EN- 
G^EįįLNG MATERIALS, $1,80'0 
a year. /

Optięal Branchejs: / 
1. Steel Htilis’ \ 3.' Eleotrięal

ą.Mėflhanical

jis for all? typęs of jobs. < • i

E. M. BUCHANAN, English Jour- 
nalist, in Our Dumb Animals
That animals’ instinet of danger 

is keenr than that of humąn be
ings has had many proofs during 
the present war in England.

A donkey had been some little 
time iri a Londoji shelter for arti
mais, awaiting removal to a .place 
in the country. I was walking a- 
long this Street one day, when the 
donkey began to “hee-haw” loudly. 
Someone seized my arm and drag- 
ged me quickly down into an ai^ 
raid shelter.

“What’s the hurry?” ! panted. “I 
didn’t hear the finai warning.”

A bomb exploding horribly near 
prevented an answer. When the 
noise subsided somewhat my res- 
cuer nodded wisely, and explaimed, 
“That donkey is the best air raid 
warning I’ve ever known. Never 
fails to tell us when danger is 
near”. And so it proved.

Then there is the old 
sleeps peacefully in her 
in her London home, yet 
down in her ! 
bombs come too 
on her bravery, sh^.Janghed.

May

other. Since he is a tackle he 
to do a lot of hand fighting in 
line on defense. This strength- 
his arm for shot-putting and,

opt 
so 
he 
his

often
over 

bąli cąęr- 
him over

ĮĄ^ęntion Members—
BIRUTE chorus will sing June 

14thz Flag Day at G.rant Park. Mr. 
Byanskas would likę to have our 
newer members of the chorus as 
węll as thę older ones. Attend the 

|nęxt iew rehęarsals regularly.
A Farty—

Ą. P. is throwing a birthday 
party Sat. nite, June 14th at 
Woodman Hali, 33rd and Green 
A Very happy Birthday, Ann!

be-

the
St.

New Membcr—
Thanks to Mr. Peter Kazenos 

introdueing Mr. Charles Rey 
Marquette Pąrk to the chorus mem
bers. Charles is quite a jolly fel- 
low—besides being a vvonderful
dancer.

for
of

a year, 
ORD- 

a Year.
ORD- 

a year.
ORD- 

a year.

lady who 
bedroom, 
is always 
d(pre the

Congratulated
?Tm 

not brave. It’s this *clever bid par
rot of mine. She pointed 
knowing-looking gray bird 
cage near her. “That bird 
me in .plenty of time, so 
sleep in peace.”

Then there is “George”. A com- 
mon alley cat. When his family 
take to their shelter ųnder the 
stairs, they say, “Here’s George”. 
And faces are buried in blankets, 
and hands held over ears, while 
George takes his place under a 
chair. Without fail, no sooner is 
George settled, than a very near 
erash is always heard.. And though 
the “all clear” may not have sound- 
ed, if George leaves the shelter, 
the family know that they can safe- 
ly do so.

Dogs, too, have contributed. their 
share in saving life and property in 
this war.

Mike is an old Irish roof-spotter.
He always has “Paddy”, his Irish 

terrier, with him on this job, fęr 
that dog always barks ahead 
the explosion, giving Mikė time 
reach safety himself, ąs well 
ring the warning to the people 
the building he guards.

Hens ,too, showed they sense 
danger, for a floc of these biręls 
flew from their roosts, just before 
their houses were smashed to smi- 
thereens. The chicken farmer said 
the birds were safe, būt some of 
them were so frightened that th^y 
laid an egg no biggęr than a twen- 
ty-five cent .piece.

There’s No Hurry.
As ;

reęord class as

jn the sport today, says Jack Ha-^Al professes no hurry.

to a 
in a 

warns 
I . can

of 
to 
as 
in

Graduates Advised-- .-A
Tp Registęr Af
Ne ar ėstĘipp, Office

Thousapds of young ipep and 
women with abilities essential to 
National Defense produetion will 
be ayailąble to employers within 
a few weęks, dųe to ^ra,d}ua|ions 
taking place npxt ipppth-

Gfaduatęs' needing jpbs are ad
vised to register immediately at 
their neighbprhood Illinois State

yęt he is not, in the worĮd-, Employment Officę, where trąinęd 
class as a hęaver of tnę iRtę^yię^ęrę wįH ąnąlyzę their abi- 

Hellenic platter, although his 169- Rities ^nd classify th.ępr' for job 
foot performances are not far from opertipgs.
it. When .pressed as to just wheh Employers needing workęrs can 
he will become the No. 1 discus reach this ncw supply by čallirig 
thrower of the universe (he is thę the DUnpis State Emplęymęnt Ser- 
intercollegjate Champion now),

workęrs for all? typęs o/ jops.

OFFICER, $3,800 a . / . , .v. •, ■ '■ .

: MEDICAL OF- 
a year.-

Šec.urity 
Administratlon, 
Administration, 

Indiari 
of the Intet-

be filed with
Civil Service

4. Radi o

Contributed—Puzzled—
If variety is the špice of life, 

I’ve got it. If I come home early 
the little womąn want^ to know 
if lam siek. If I come home a bit 
late she says I’m out all times of 
the night. If I stay around the 
house. she says I įbught to go out| 
ahd get some exercjse. If I do that/ 
shę 3ays why don’t I stay in the 
house once in a while and get ac- 
quąipted! Oh, I wish I were single 
again ...
At the fienie—-
Spotted blonde Micl^ęy Lėkis and 
pėtitė Estellė Bodėn at the St. 
Geblrge’s pienie . .. What graceful 
jiggęębugs thęse two are!
Thought of the Day—

“He wanted to be a soldier, būt 
his fathęr persuaded him to be a 
doctor instead—just a change from 
a wholesalęr to a retailer.”

—Little Mouse

Pląn Vįsit To 
tane Tęch Shops 
And Labs

Special Course 
Offered To Train 
Park Lifeguards

Young men who aspire to
come lifeguards at the Chicago 
Park District’s 12 bathing beaches 
this summer, būt who do net pos- 
sess an American Red Cross senior 
life-saving certificate, an American 
Red CroSs Standard first-aid card 
or the equivalent, may enroll in a 
special free course, which will be 
held each evening next wcek from 
6:30 p. m. to 10:30 p. m. The classes 
will be eondueted at Ridge Park 
Pool, 96th and Longwood; La Fol- 
lette Park pool, Hirsch and Lar- 
amie; Blackhawk Park pool, Belden 
and La Vergne, and Independence 
Park pool, 3945 North Springfield.

Other requirements necessary to;from June 7 through June 18, be- 
take the qualifying tests include ginning at 9:00 a. m. at the Wash- 
that the applicants be a Citizen of ington Park pool, 56th Street’, eąst 
the United States, a resident of of Š^uth Park Way.

Chicago, at least 18 years old by 
June 7, 5 feet 6 inches tall, vveigh 
at least 150 pounds and have nor
mai eyesight and hearing.

The qualifying tests will be given

Advertisement Advertisement

Hints for Brides of Today and 
Yesterday

Chi.oggo jTęurs for This VVeek.
A visit to Lane Tech will be 

featured by the WPA Free Chicago 
Tours fpr the weęk of May 25 to 
31. Toyrs f oi; the week ipclude:

Monday, May 26: “Lane Technikai 
High* Šchooi” Tour shops, labor-» 
atofięs and ejassrooms of a modern 
Chicago high school, View įpurals 
by WFĄ artistas. Meet ^t 1:30 p. m., 
2441 W. Addison St.

Tuesday, May 27: “American Na
tional Trąditions” Visit historipal 
exibits at the headquarters of the 
Grand Army of the Repubiic, Tour 
thę centrai offices of the Boy 
Scout^ America to lęarn how 
this orgąpjzętįon is helping. to pre- 

1 merica’s national trąditions.serve
Meet at 2:30 p. m., 85 E. Rahdolph 
St.

^ųesday, May 27: “Greece’s Glor- 
ipus Historic Past”. Hear Prof. Geo
rgę Dręęsos pre^ept the first in a 
ąęrięs of lęętures on Greęk cultural 
ebritributions to the world. Hear 
recordings of songs in important 
periods pf Greck history. Meet at 
8 p. m., 8Q0, S. Halstęd St.
....V^e^ie^dąy, Mąy 2ĮI* “Gracelapd 
Cemetery and Crėmatorium”. Viev/ 
the finai resting places of Chicago’s 
pipneers and distinguished citizėns. 
See rrionuments and tombštones by 
famous artists and seulptors. Meet 
a t 2:30 .p.m., 4001 N. Clark S t.

Wednesdgy, May 28: “By Way 
Of Tjlip Cross Spjritual Shrine”.

A
I

exce.pt
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(FELJETONAS)
Susovietintoji “Maisto’’ 
bendrove skelbia, kad ji 
perka šunų ir kačių kai
lius. (Iš oficiozo “Tary
bų Lietuva”).

Gyveno Kaune šuo. Niekas 
nežinojo, iš kur jis atsirado, 
neikam jis priklausė. Taip pat 
nei mokyčiausias šundaktaris 
negalėjo nustatyti jo veislės. Iš 
snukio žiūrint buvo jis panašus 
į vilką, iš užpakalio atrodė kaip 
dogas, o kojas turėjo kreivas, 
lyg taksiuko kažkaip pasimai
šyta šunų veselijos mėnesiai. 
Na, vienu žodžiu, buvo tat ti
pingas benkartas arba, moder
niškai kalbant, sintetinės rasės 
šuo. Pagaliau, kai šis šuo pra
dėjo roplioti žeme, niekas nė 
nesidomėjo rasės teorijomis...

Nei pastovaus vardo jis netu
rėjo. Bet dažniausiai jis buvo 
šaukiamas “Margio” vardu, tai 
ir mes jį taip vadinsime.

Kaip per sapną musų Margis

MASAŽAI 
SULIESĖJIMUI IR 

GARO PIRTIS
Lengvas būdas suliesėti, 

vartojant e)ektrikin|EXRCYCLE
15 MINUČIŲ 
MANKŠTA ..................... 50*
SERIJA Mankštos,
7 sykiai už ............ *3.00MILLER’S INSTITUTE
30 N. Dearborn. St 

Phone DEARBORN 2742
Valandos: nuo 10 ryto iki 7 v.

LIETUVAITĖS 
PATARNAUJA

prisimindavo, jog ir jis pirmo
mis jaunystės dienomis links
mai šokinėjo aplink savo moti
nos būdą, kažkur netoli Kauno. 
Bet paskum jis atsibastė į mie
stą, nebeatsiminė kelio atgal, 
tad taip ir pasiliko Kaune. Pa
sidarė šuniu bastūnu, benamiu. 
Čia susirado panašių draugų 
kampaniją, susibičiuliavo. Bu
vo tarp jo draugų vienas senes
nis šuo, su kuriuo pradžioje 
buvo sunku net susikalbėti. Vė
liau tik musų Margis suprato, 
kad jo draugas buvo atbėgęs iš 
Maskolijos. Musų Margis išsi
žiojęs klausydavosi jo tiesiog 
neįtikimų pasakojimų, kaip jis, 
gelbėdamasis nuo Maskolijoje 
siaučiančio bado, bėgo per spy
gliuotas vielas, sienomis vadi
namas, kaip atsidūręs Lietuvo
je, kur pirmą kartą sočiai pri
siėdęs, ir 1.1. Anas iš Maskoli- 
jos atbėgęs šuo pasakojo, kad 
jo gimtinėje ne tik šunų bena
mių esama, bet kad ir tūkstan
čiai basų ir nuolat alkanų vai
kų bastosi keliais ir gatvėmis, 
kad tokie vaikai- vadinami bez- 
prizornikais.

Daug istorijų prisiklausydavo 
musų Margis iš ano savo drau
go, perbėgusio Lietuvon iš Ma 
skolijos rojaus. Ypač didelį į- 
spudį jam padarė pasakojimas 
jog Maskolijoje ne tiek reikia 
saugotis nuo kitų šunų, kiek 
nuo žmonių. Esą, Maskolijoje 
žmonės gaudo šunis ir daro iš 
jų dešras...

Musų Margiui tokios kalbom 
pradžioje buvo įdomios. Be 
paskum ji* ėmė jomis netikėli. 
Argi gali būti, kad žmonės gau
dytų šunis ir darytų iš jų deš
ras? Iš vieno savo draugo Šu- 
n:uko, kuris praklausė žinomai 
Kaune šmuilovičiaus šeimai, jis 
nugirdo žodį “agitacija”. Jam 
tas žodis patiko, ir kai tik anas 
iš Maskolijos pabėgęs šuo im
davo pasakoti apie pergyventas 
baisenybes, jis tik sulodavo: “a- 
gitacija, agitacija!”

Reikia pasakyti, kad musų 
Margis savo gyvenimu nebuvo

NAUJIENŲ-A CM,E Te»-nh<»l<

Palrick F. Sullivan (kairėj), Chicago Building Trades 
council prezidentas, ir Earl J. McMahob, sekretorius, ku
rie tapo pripažinti kaltais “Statybos trusto” byloje'.

kažkas girgždančiu balsu vis 
gatvėje šukavo: “Urra, bolševi
kai!” Margis patenkintas; jo šu
niškoje sąmonėje “bolševikas” 
— lai dešra, tai sotus ir laimin
gas gyvenimas! Ir miega sau, 
sapnuodamas apie šviežią gar
džią dešrą — bolševikus...

Margis, kaip žinome, šuo, jo 
smegenys — šuniški, tad ir gal
voti jis kitaip negali, kaip šu
niškai. Vis girdėdaiųas šaukian
čius balsus: “Urra bolševikai!” 
Margis darėsi vis labiau'paten
kintas: jam vis vaizdavosi ge
ras gyvenimas, jam prieš akis 
stovėjo dešra. Jis vis bėgdavo į 
turgų ir vis taikydavo nudžiau
ti dešros gabalą.

Bfet praėjo kiek laiko ir Mar
gio šuniškos akys negalėjo ne
pastebėti, kad kažkas pasikeitė. 
Turguje, į kurį Margis taip 
mėgsta nubėgti, vis mažiau ve
žimų beatvažiuoja. Dar vieną 
kartą jam pavyko nugriebti kur 
dešriagaįį, bet greit jos visai iš-

FOR NEW

PACKARD - CHRYSLER - PLYMOUTH
3451 

Archer Avė.
Tel.

VIRginia
2332

Tel.
VIRgiira

1515

4030
Archer Avė.

BALZEKAS MOTOR SALES
“U VVILL LIKĘ US”

MII llllItMItHlllllllltlIlIHlillllIiiiiniHlllllllllllllHIlli

Į TurtasVirš$5,500,000,00
Į Apart Apsaugos, Turime O J| £ n 
Į ATSARGOS FONDĄ Virš<WU?
• ■ . __ __ ___

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų 
|J____________  MOKAME DIVIDENDŲ 3V2% |

ĮttįDERAL^yiNGS

i LOAN ASSOCATIONof Chicago
Į JU8TIN MACKIEWICH, Pres.
į 4192 Archer Avenue HU

VIRginia tlil KSSc®®
iiiieimiMiiiiiiiiiniiM 111111111111 iiiiiiiiiiiniMiiiiiliiiiiiiiiiiiciiiMiiHiii m • n miiii i*m HlllH III

DYKAI Aprokavimas,
I NEREIKIA NIEKO ĮMOKĖTI, 

36 Mėnesiai Išmokėjimui. 
Tikra lietuvių kompanija.

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

VISI TELEFONAI:
ATLANTIC 4290

j SOUTH CENTER PLUMBING & I HEATIN8 SUPPLY COMPū:..
6 West Garfield Blvd. state^ir^st^st.)

patenkintas. Jis buvo benkar
tas, jis niekam nepriklausė, juo 
niekas nesirūpino. Iš pirmos at
siradimo Kaune dienos jo šu
niška uoslė nuvedė jį į rinką, 
kur buvo prikrautos mėsos stir
tos, dešromis apkabinėtos būdų 
sienos, kur maisto tiesiog kal
nai gulėjo. Jis ėmė sukinėtis 
tarp ūkininkų vežimų, mėsinin
kų būdų. Žmonės buvo neblo
gi: žiūrėk, tai viena bobutė nu
mes duonos gabalą, tai mėsi
ninkas pasvies diktą kaulą, ap
lipusį mėsgaliais. Bado musų 
Margiui neteko kęsti. Jis kas
dien lankydavosi rinkoje, taip 
sočiai prisi tvatydavo, jog net 
lašinukais ėmė apaugti.

Bet Margio natūra jau to
kia buvo, jog jis vis nebuvo pa
tenkintas. Pames jam kas duo
nos gabalą, o jis nenori, vis žiu
ri į dešrą, kyšiojančią iš ūki
ninko vežimo. Ims trainiot’s 
aplink vežimą, o kai tik mitai,-

palojo, palojo ir* eina sau to
liau. Tik girdi, kad jo draugo 
šuniuko šeiminiukai šmuilovi- 
čiai stovi ir vis rėkia: “Ura, 
bolševikai, urra, bolševikai!” 
Musų Margis pąikarpė ausimis 
ir šuniškais smegenimis galvo
ja: Ir šmuilovičiai šaukia “bol
ševikai”, tai ir jiems norisi 
šviežios skanios dešros!

Margis ėmė vizginti uodegą, 
net seilę pradėjo ryti, išgirdęs 
žodį “bolševikai”. O bolševikai 
jam — taii bus gerai, tai bus 
gardžios dešros!

Margis nudūlino į turgų ir ė- 
mė -taikytis prie dešros. Žiuri 
ūkininkai vienas po kilo pradė
to iš turgaus išvdžinėti, nors 
Margis ir be laikrodžio žinojo, 
kad dar turgus nepasibaigė. Bet 
šuniui kas: nutaikė užsižiorso-,

• Kak’

jusią bobelę ir capt už dešros./ 
O‘ten jau šuniškos kojos išgel
bės ! Bekramtydamas patvoryje 
dešrą, Margis vis girdėjo kaip

nyko. Margis ėmė tenkintis 
duonos pluta, kurią patvoryje 
rasdavo. Margis pajuto, jog jo 
šonkauliai lenda pro kailį. Mar
gis jautė alkį. Jis slankiojo po 
ištuštėjusį turgų, jis landžiojo 
po kiemus. Kapstėsi po sąšlavų 
duobes, bet visur pastebėdavo 
niekur ligšiol nematytų unifor
muotų žmonių? kurie kažkokia 
nesuprantama kalba murmėjo 
ir vis kartojo vieną žodį: “So- 
juzutil, sojuzutil”... Margio šie 
svetimieji žmones prie sąšlavų 
duobių neprileisdavo, nes patys 
viską kimšdavo į maišus ir 
kraudavo į automobili, ant ku
rio buvo parašyta: “J Maskvą.”

Margis jautė dar didesnį al
kį, jam ėmė žaliuoti akyse jam 
pasidarė silnna. Jis ats’minė 
savo seną dranga, aną daug 
mačiusi šunį, kuris buvo atbė
gęs iš Maskolijos. Nusilpusio
mis kojomis jis slankiojo iš 
vieno kiemo į kitą, bet šunies 
niekur nerado. Tik vėliau iš

šmuilovičiaus šuniuko, kuris 
dabar atrodė labai nusipenėjęs, 
patyrė, kad anas šuo jau se
niai kažkur pabėgęs, nes paži
nęs tarp naujai atvykusių žmo
nių tuos, kurie dar Maskolijo
je jį gaudė, norėdami iš jo pa
gaminti dešras, šmuilovičiaus 
riebus šuniukas tik sulojo: 
“agitacija, agitacija!” ir greit 
nubėgo, linksmai vizgindamas 
uodegą.

Musų Margis liko vienas. Jis 
vis jautė alkį. Jam akys raibo 
ir todėl atsigulė čia pat patvo
ryje. Jam darėsi vis silpniau. 
Jį krėtė drugys. Margis užsi
merkė. Prieš jo akis atsistojo 
begaliniai ilga dešra, tokia 
šviežia, tokia gardi...

Margis ėmė kliedėti. Tik 
staiga pro kliedėjimą Margis 
užgirdo kažkieno žingsnius, 
kažkas sušuko: “Va šuo! Kišk 
į maišą! Kailį pai duosime 
‘Maistui’. O šiaip padla vos gy
vas, nepadarysi dešrų.”

Išgirdęs žodį “dešra”, jis \yri- 
simine kitą žodį, kuris jo šu
niškoje sąmonėje rišosi su deš
ra: “tikras bolševikas!” — ir 
tuo pat momentu pajuto, kaip 
kažkas jam sugriebė už gerk
lės. —Dr. Anupras KirstukasĮVAIRIOS ŽINIOS

— Bulgarijos valdžia paskel
bė amnestiją, politiniams nusi
kaltėliams. Kraštan galės su
grįžti keli tūkstančiai tremti
nių, kurie buvo įvairiose Euro
pos šalyse.

— Britų karo jėgos paėmė 
dar 800 italų nelaisvėn Etiopi
jos teritorijoj. Britai paėmė 
Hula miesteli, kuris randasi į 
pietus nuo Daile.

Skelbimą; Naujienose 
duoda, nauda dėlto, 
kad pačias Naujiem s 
vrp r» n n d i r

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

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

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

PASKOLĄ^™' I
nuo 5 iki 20 metų.

MUTUAL FEDERAL SA VINGS
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
Mokame 3Vž% Dividendų

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

TvmtS $1,000,000.00

CLOSS

Vienas kotas suteikia jūsų mau
dynei ir virtuvei žvilgančią bal
tą spalvą, švelnią kaip stiklas. 
Dažnas plovimas nesugadins žvil- 

i gėsio. Taipgi 32 modernios spal
vos jūsų rakandams.

Kuponas
Išmėginti Pasiūlymas 

ĮLiąuid TILING 1 kenas 
Ė1 šepetys .............. .........

$|.75
Kvorta
$£.00
Galionas

Vienas kotas

Vertė,
Viskas už 25c

No Mail Orders

35c': 
25c i 
60c j 3

Roberišon & Co.
Cvrta Housc of Liquid Tilhg”

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

2514 Oevon Ava.
434 E. 79th St.

929 Davls $U Evanstoa 
904 S. Fifth Ava., MaywoU

Atrodykite Metus Jaunesni 
NATŪRALIAI ATRODANTI

kys progą — capt už dešros ir 
maut, kiek tai šuniškos kojos 
paneša. Vieną kartą, kai jis bu
vo begriebiąs, , dešrigalį, kai 
spirs jam kažkoks tįsotas ūki
ninkas į pasturgalį, tai- Margis 
net cypdamas nusinešdinO. Bet 
daugiausia Margis užsigavo, kai 
ūkininkas dar sušuko: “Von 
padla, tikras bolševikas! Vis 
jam prie svetimo, vis vogti!”

Margis ne juokais pasipikt - 
no. Palindo patvoriu, laižė į- 
spirtą vietą ir vis galvojo, ką 
galėtų reikšti ūkininko keiks
mas: “Von padla, tikras bolše
vikas!” Ilgai jis bijojo artintis 
prie dešrų, bet kai guzas išny
ko, vėl ėmė vogčioti turguje iš 
ūkininkų vežimų. O pagriebti 
buvo nesunku, nes vežimai bu
vo visokių gėrybių pilni. Bet 
Margis vis tik liko nepatenkin
tas, vis jam norėjosi sučiupti 
gardesnį kąsnį. Ir ne vieną kar
tą jis girdėdavo keiksmą: “Von 
padla, tikras bolševikas!”

Tačiau Margis taip ir nesu
prato, ką reiškia žodis bolševi
kas. Jam buvo stačiai nuosta
bu: kai jis, nors ir nebūdamas 
alkanas, taikydavosi stverti už 
dešros galo, tuojau išgirsdavo: 
“Von padla, tikras bolševikas!” 
Ilgainiui toks vogčiojimas pa
virto tikru sportu. Būdavo, pri- 
siės visoko, ko žmonės gausiai 
numesdavo, ir ims šnairuoti į 
dešrą, kabančią iš vežimo arba 
kyšančią iš kokio krepšio. Jam. 
susidarė įspūdis, kad visa, kas 
tik yra gardesnio, vadinasi 
“bolševikas”. Jo šuniškoje są
monėje kilo vaizdas, kad bol
ševikas — tai kažkas gero, gar
daus, kaip sakysime — šviežia 
dešra! O kas šuniui gali būti 
gardesnio už sultingą dešrą?

Ir ėmė Margis ilgėtis bolš?- 
viko — jo supratimu — geio 
gyvenimo, kuomet jis galėtų 
lupti dešrų iki soties...

Taip slinko dienos, mėnesiai, 
metai. Vieną vasaros dieną 
Margio dėmesį atkreipė nepa
prastas bildesys Kauno gatvėse. 
Jomis traukė kažkokie geleži
niai vežimai, jis pamatė daug 
neregėtų veidų. Na, kas šuniui:

SutaupyKit
\ nuo $30.00 iKi $40.00
tija. Gašli arba mėnesiniais išmokėjimais. 10 vartotų

Mes parduodame nuo $30.00 
iki $40.00 pigiau visų geriausių 
išdirbysčių elektrikinius šaldy- 
tuvus-refrigeratorius, negu kur 
kitur. Visi refrigeratoriai 1941 
m. mados ir su 5 metų garan- 

refrigeratorių norime parduoti 
po $25.00. Dėl aludžių parduodam šaldytuvus po 25c. į dieną. Atvažiuokite pamatyt ar
ba pašaukite mus dėl dykai apkainavimo.

GeneralRadio Furniture
3856 ARCHER AVENUE ' . , - LAFayette 6195

‘ ' Lietuvių Krautuvė Per 13 Metų

Westinghouse Refrigerators

M0R£ EYE-APPEAL
M0R£ BUY-APPEAL

AMERICA’S WITH
COLOR-STVLED INTERI0RS... 
SENSATI0NAI NEW FEATVRES
aiitl Soper Markei FOOD PROTECTION nade 
possible by EXCLUSlVE Troe-Temp Centro!

•f f

Now theęe’s a new thrill in chooslng your new elec- 
tric refrigerator! Leading 1941 Wcstipghouse 
models offer you a choice of color-styled interiors, 
plūs a wide variety of new improvemęnta youTl 
never tire of showing to your friends! The “Martha 
Washington 7,” for erample, has nęw AERO- 
SPRING Self-closing Door with TRIPLOK trig- 
ger-actioi) Latch—new “Window-front’‘ MEAT- 
KEEPER with UTILITRAY top—nęw full-width 
HUMIDRAWER — new ZĘROSEAL Frozen 
Food Compartment —- new SELECT-O-CUBR 
and EJECT-O-CUBE Automatic Icc Traya — and 
many other advantages.

5 REFRIGERATORS |N ONEI
With exclusive TRUE-TEMP CONTROL provid- 
ing steady balanced ęold, your Westinjghou8e 
gives you Super Market Refrigeration—5 kinds of 
proteetion for your 5 kinds of food. See a demon- 
stration of this amazing Westinghoixse iinprove* 
ment. Learn how it keeps meats, milk, greens, left- 
overs and frozen foods for daya in perfect condition. 
See the new 1941 Westinghouse Refrigerators.
COME INI Ask for MX-RAY” PROOF of West- 
inghouse Improvements and Quality Features. 
IT’SNEW!IT’SDIFFERENTI SEE IT TODAY! 4

Than Ever!

GENERAL RADIO & FURNITURE 
3856 ARCHER AVENUE LAFayette 6195

Lietuvių Krautuvė Per 13 Metų

-V

Daniu Fleitai

10 MĖN. MOKĖTI 0 r H 
‘ Pinigų grąžinimo ga- \ II h Į 
rantija. Denturos da- “ rl 
romos tiktai gavus už- VI 
sakymą ir nuo formų 
padarytų laisniuotų 
dentistų.

Pleitai 
Pataisomi $1

$35
Apkain.
Nemok.

Hejna Bros

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.

Sopinę 
Barčus
RYTINE RADIO 

VALANDA 
— iš stoties —

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus {domius 

pranešimus.

Garsinkitės “N-nose”
* « •
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*TM< *ElfWUftNIAN DKfLV &EWS

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

1739 Sputh Halsted Street
Telephone CĄJJal 8500.

^ubscriptiojĮ Ratas:
$6.00 per year in Canada
$6.00 per year outside oi Chicago
$8.00 per yęar in Chicago

3ė per ęopy.
Entered as Second Class Matter 

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

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

Birželio penkioliktoji
£ių ipet-ų birželio 15 d. sukaks lygiai metai laiko, 

įsai soyjętų Ę^udonojį armUa įmaršavo į Lietuvą ir ją 
okupavo, šiandien jau yra visiem^ aišku, kad ta okupą-j 
ęijja reikią Lietuvos pavergimą, o ne ^liaudies išvądą-i 
vimą”, kaip skelbė Maskvos apgavikai.

PejnoJa’ątijos ir Lietuvos Nepriklausojpybės Sąjun
gos vykdomasis komitetas pereitą penktadienį savo pp- 
sėdyįĮę nutarė pasiūlyti Amerikos Lietuvių Tarybai pa
minėti liūdnas sukaktuvęs gedulo mitingais, protesto 
ręzoliuęijon^s ir kitokiais tinkamais parengimais.

Pirmiaus Amerikos lietuviai minėdavo spalio 9 d., 
reikšdami protestą dėl Vilniaus pagrobimo. Bet birželio 
penkioliktoji yra daug liųdnesnė data Lietuvos istorijo
je, nes tą dieną svetimi despotai pagrobė visą Lietuvos 
kraštą.

Tikimės, kad musų srovės, kurios sudaro Amerikos 
Lietuvių Tarybą, šitame reikale veiks kartu.

Netikėtas smūgis anglams
Vokiečiai paskandino juros mūšyje didžiausiąjį bri

tų karo laivą Hood. Tai yra skaudus ir visai netikėtas 
smūgis £rftų laivynui.

Tai, žinomą, dar nereiškia, kad jau gręsia pavojus 
britiį juros galiai. Kąd ir paskandinę tą britų milžiną, 
vokiečių laivai skubinosi pabėgti nuo britų. Tačiau nuo
stolis britams yra padarytas nemažas, o naciai tapo su
stiprinti moraliniai.

Kaip sakoma, “kur trumpa, čia trūksta”. Britani
ja dabar desperatiškai kovoja, stengdamasi atginti nuo 
vokiečių Kretos salą Viduržemio juroje — ir kaip tik 
ti^.Q laiku naciams pavyko sunaikinti ' galingiausiąjį jų 
karo laivą šiaurės Atlanto vandenyse!

Tiesą sakė p^ip^ras Chųrphtllą^, kdbmet įĮisąi pęr-r 
nąi įspėjo Anglijos įmones, kčd ąteit.is jiems siujp .tik
tai “kraują, ašaras ir prakaitą” — pirma negu jie pa
sieks pergalę.

FARMER-LABOR KAN
DIDATUI ^EPASISEKĖ

Minneiapoiiso nomį nacijų 
balsavimuos*^* dMžiaiisią balsų 
skaičių gavo darbininkų kan-i 
didątąs į paarus, T*. A« Ęidę, 
Butępt 34,492. Šekąntis po’ jo 
yra republikonų Įęęmdidatas 
Marvin Kline, surinkęs 32,512 
balsų. Už dabartinį merą 
Leach paduota 25,946 balsai. 
Ketvirtoje vietoje atsidūrė Al 
Hausęn, Farme.r-LubPT kandi
datas, gavęs tiktai 6,157 b.

APIE DR. J. ŠLIUPĄ

Pakartojęs savo “kibirkštyse” 
žinią apie Dr. Jono Šliupo įka
linimą, “DarJjjniųkas” daro to
kią pastabų:

“Reikia pažymėti, kad Dr. 
Jonas šliupas yra visų lietųr 
vių ateistų-bedievių tėvas. 
Jis savo vaikus — Bįmbus, 
Mizarus, Kučinskus ir kitur 
kius laisvamanybės apašta
lus mokino Amerikoje ir tą 
patį darė Lietuvoje, ypaę 
Smetonos režimo metu; lei
do su bedievių evangelijoigis 
laikraštuką.”
Kitas katalikų laikraštis, “A- 

merika”, Kdel tos pačios žinios 
rašo:

“Gauta ir kita žinia —. 
Brazilijos lietuvių ‘šviesą’ 
turinti tikrų pranešimų, kad 
dr. J. Šliupas paskutiniu ląi- 
ku buvo pasidaręs labai 'ti
kybinis ž.mogus. Jis kasdien 
lankydavęs Palangos katali
kų bažnyčią išklausyti mi- v • siu.

“Ne kiek nesistebėtume, 
jei Dr. kurnąs
nuqlat;nįu bažnyęios ląnjky- 
tojii. v tątpyųąl įh'noipi daf 
stambesni vadinami beęįię-r 
via i, grįžę į savo Sutvertojo 
prięglpbsjį. Ja^ąi $*i- 
la, kad tokio senyvo apą?M

.Muvią ?a‘ 
vo myliniame krašte sodina
mas kalėjimam” '

(Išsakyme kalnai
Chicagoje—paštu:

Metams .."J..*_____________ $8.00
Pusei metų —________ ;......... 4.00
Trims mėnesiams  2.00 
Dviem mėnesiams ___ ____ 1.50
Vienam mėnesiui '.75

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija —__________  3c
Savaitei   18c
Menesiui________1________ 75c

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

Užsieniuose:
Metams   $8.00
Pusei metų ............._ ________ 4.00
Trims mėnesiams----------------2-50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderių kartu ąu užsakymų.

Bolševikiški okupantai slegia 
visus Lietuvos žmones, tikin
čiuosius ir netikinčiuosius, o 
ypatingai tuos, kurie atsisako 
būti jų diktatoriškos politikos 
įrankiais. Iš šito taškaregio ir 
reikėtų vertinti pranešimą apie 
Dr. šliupo suareštavimą.

PABALTIJO TAUTOS

New Yorko spaudoje prieš 
kiek laiko pasirodė žinia apie 
Estijos generolą Laįdonerį, 
kuris buk organizuoja Rytų 
Prūsuose savanorius kovai 
prieš sovietų Rusiją, po vo
kiečių vadovybe. Dėl šitos ži
nios Baltijos-Arperikos Drau
gijos pirmininkas, Hardy 
Nurmsen, parašė laišką New 
Yorko dienraščiui World Te- 
Įegram, nurodydamas, kad 
Pabąltijo tautos nelaimėtų 
nieko, kpoperuodamos su na
ciška yokietija net ir kovoje 
prįęš Rusijos bolševikus. Laiš
ko tekstas yra paskelbtas 9-me 
“Jaunimo” ntmięryję/

“Baltijos tautos per šimt
mečius kentėjo dėl išdidžios, 
teutonų arogancijos ir prie
spaudos. Jie įsiveržė į musų 
kraštus 1917 ir 1918 metais' 
ir žiaurus bei nuožmus kai
zerio .armijos metodai da
vę gerą pavyzdį to, kas lau
kia musų tautas po ‘page
rintu’ nacių despotizmu.

“Musų žmonės taip pat 
turėjo pakankamai progos 
pažinti Rusijos tironiją, taip

■ carų, kaip ir bolševikų tiro
niją. Nors jų metodai šiek- 
tiek skyrėsi žiaurumo at
žvilgiu, bet jų tikslas visuo
met buvo toks pat — išnai
kinti Baltijos tautas, jų kal
bą ir kultūrą ir surusinti 
visą kraštą, kuris, guli prie 
Baltijos juros.”
Hardy Nurmsen sako, kad 

Pabaltijo tautų viltis atgauti 
laisvę yra britų pergalėje.

Kažin, ar “Ajnęgįką” butų i^-, 
reiškusi Dr. J*, šliupui savo 
užuojautą jjęigii ji Išbūtų ppy- 
skąičiusi Brazilijos laikraštyje 
“ti^rų pfanęšjąią” tarią-tį 
mą Liet.uvps ?ąušrihinkaV atsi-! 
vertimą prie bažnyčios. “Dar
bininkas” tų praųe^irpų nepa
stebėjo, todėl jisai ne tiktai ne
pasigaili Dr. šliupo, bet beveik, 
pasako, kad jisai ,to 
ką LieĮųvo.s oki^pąįitai jam da
ro. Nes jisai, girdi, mokino 
“savo yajkus — J^i-.
zarus.” • I

Tai nėra bešąĮišĮęą p^žyalgą.* 
Tas fąktas, ka,d Pr. |lįupą§! 
skelbę laisvamanyje day jo 
nepadaro Bimbps ir Nįi^ąrp^: 
“tėvų”. Bolšęvjzmą^, kurį Šie’ 
apakę Maskvps gjįęljąi l-kĮę.įr' 
džia tarp lietuyių, k^s?
kita.

Jeigu bplševikiski pietų yps 
“vadyc|tojąi” pp Šliupą suareš
tavo ir .tfcbeįtąįkp kalėjime (tųs 
žinios įiatikWRtį, deja, kol kąs 
nėra galimumo^ tai čia netu
rėtu būti skirtumo, ąr jisai dar! 
tebėra “bedievis”1, ar sugęjzp .“j. 
savo Sutvęrtojų prieglobstį”. 
Nei viename, nei antrame Rį- 
sitikinįe jis^i pebųtų nusidėjęs 
Lietuvai, žmogaus įsiti^iRįmąi; 
pasaule^iuy^ klausimais yrai 
jo prRto ir s^žįųęs reikalas. 
Reikia tikėtis, kad busimo
je neprikjaųsopipje Lietuvoje! 
kiekvienam žmogui bus užtik
rinta sąžinės laisvė, jkaip, saky
sime, I 
Ameji^p.

Sepiaųs Minnesotoje sjip-' 
riausia, pąyjiją
Labpr. Jos y adąs Ęlmer Bęn- 
son buvo valstijos^gubernątp- 
yius.. Bet fąr^eįių-darbinįRk’ų; 
partija suskilo, kuomęt pjąį 
jos pęįsįplake komunistai, ''Jcų-j 
rie "sudarė joje “kairįjį spar
ną.” Elmer Benson susidėjo1 
su komunistų srove—ir pra-' 
įudė visą savo įtaką.

• • ♦ 1 •' f • A f ■ 4-

Jįęąjjedy prięš Rąo- 
^yeltęĮ^kg

AJpĄNTA, Ga., gegužes 25; 
d. '-4 ijoseplį jiųvęs;

ambasadorius Angr 
įįjojj pasakė ^a^ą.; kųripje 
p,ątar4h Amerikai nęsikp.li ia- 
Tan/ * ■ t

Kennędy žadėjo remti Roo- 
seveltą, nes ųianę, k^d jis

^męri'jį'os 
karąn,"bet jįs Bftkeftę;

savo nuomonę. ' ‘
Europoj ir Azijoj, sako, vyk-l 

sta ’svarbioą ^ęypjįųcijga A? 
Amerįka neprivalo pastotu 
jgms kelio. Kennedy pataria’ 
Amerikai gin^ių^is.

— Smyrnoą apylinkėse, Tur
kijoj, vakar bųyd naujas že
mės drebėjimąs. Du žmonės ta-’ 
po užmušti ir sugriauta nepa- (•’.r r n ruT'-iMUT •
pfas,tai fląug uamu,

i

Jau Skrybėles ir Augalams

. .. t NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Prisibijodama, kad jau 80 dienų besitęsianti sausra viršutinėj New Yorko valstijos 

daly gali visai išdžiovinti jos melonus, ši ūkininkaitė deda tam tikras “skrybėles” 
ant diegų. Jei lietus greitai nepasirodys, tai yra pavojaus, kad daug augmenų rytinėse 
valstijose išdžius.

St. Miščįkas-žiemys,

Jo kišenėje visa Bolivija.T.
• , ' —

I. Ir nelaimėje būna laimė...
Jei kas nors norėtų užginčyti, 

jog Pietų Amerikoje negalima 
amerikoniška laimė, tai yra, 
kad iš nieko gali virsti milijo
nierių arba atvirkščiai, galite 
priminti kaipo pavyzdį “Boli
vijos pilietį Nr. 1” (toks jo ofi
cialus titulas) senor don Simon 
Patino.

Jisviie tik buvo niekas, bet 
buvo šis tas ir vėliau virto nie
kas ir pagaliau taip atsistojo, 
jog sunku dabar į jį bežiūrėti 
ir nežinia ar džiaugtis ar liū
dėti Bolivijai susilaukus lokio 
asmens, nepaprastai gudraus, 
veidmainiško (vienas ir tas 
pats), kuris išgarsino savo .tė
vynę ne lik savo karjera, bet 
ii* savo diplųmafiją, kuri prasi
dėjo jo valios kąru ir baigėsi 
taip pat jo valia, kuomet pama
te, kad šis biznis neišdega ir 
nėra ko daugiau stengtis. ‘

Iš kur jis kilęs, dievas jį ži
no, greičiausiai atvykęs iš Ispa
nijos, kaip jo pati pavardė ro
do, bet ar jis tik ispanų emi
grantų vaikas ar pats atvyko 
šin krašlan dar kaip emigrantas 
ir svetimas pilietis, nepasaky
čiau, bet faktas^ jog savo kar
jerą pradėjo labai paprastai, 
noįys b.ųvp siek tiek prasilavinęs, 
bet Jjįc jo,kių aiškesnių perspėk- 

Tikrosios jo kąrjeros pradžia: 
kųoipet jis gyvendamas Bolįvi- 
jos so’stįųęje gąyo viepoje žy- 
mioję krautuvėje sįkplų ieškoto-

Pelnas Jnivo ne kokis, nes 
Bolivijoje, kaip ir visame pa-: 
gaidyje,. žmoųes. labai gudrus, 
kuomet reikia skolas mokėti 
nuo jų išsisukti, gi didžiausias 
SipiRng pęįpąs buvo kaip kar
iąs tįk skolą išreikalavus.

Mąza tp, tekdavo jam tų sko
lų ieškoti ne pačioje sostinėje, 
La Pąz, bet dargi provincijoje, 
.tgĮęįgąę viefosę, Jęur žmones ne 
tik nežino kaip pasaulis gyvena, 
$ėt ’ąr jie nors tą pasaulį 
pamatys, ar užaugs kas nors, o 
jęį .W ilai inil)irks ir' 
kokia kaina-

Ką^įp mąlotę tarnyba ne iš 
Puikiųjų, įęį ikųpmct nieko go
resnio nėra, imi žmogus J<as 
pirmiausia pasiūloma. Don Si
monui pasiūlė šią vietą — pri- 

:bk$ąs. Re draugas, tuoj 
labiau, kuomet peikia xrupiniis 
ne tik sąvo skilviu, bet ir žino- iV* S* ) ,V‘ rtROS... .

Tai buvo bene 1904 m., kuo
met daugelis Bolivijos žmogių 

ji|sįsukti iš McĮos. 
Tuo didesnėje bėdoje buvo yie-i 
nas jo Jįįjięntas Jįįlarion Arce,- 
kur.įs ^rąutiivei skolingas 
darį^i 195 pęsus ir perspektyvu- 

fląujpš(^olo^ '
Mis.iboclo Simonui pus ji km-

kytis ir vis dar be jokių rezul
tatų ir paskutinį kartą nuvykęs 
pareiškė, jog nenorįs daugiau* 
čia lankytis ir visą reikalą per- 
duosiąs pačiai krautuvei, kuri 
jau per savo advokatą pasi
stengs išgauti skolą.

Arce atsidūrė gan nepatogio
je padėtyje ir norėdamas kaip 
galint greičiau atsikratyti nuo 
skolos dėl viso ko pasiūlė Simo
nui nuosavybės dokumentus 
vienos kasyklos, kurią buvo ka
daise pirkęs, bet kurios negalė
jo eksplotuoti, nes visų pirma, 
neturėjo kapitalo, antra, neži
nojo dargi kaip tai padaryti, 
kuomet nėra tinkamų kelių ža
liavai pristatyti į rinką.

Kasykla buvo alavo apie kurį 
labai mažai teišmanė donas Si
monas. Bet nenorėdamas parva
žiuoti be nieko, priėmę už sko
lą šios kasyklos nuosavybės do
kumentus ir parvykęs namon 
patiekė krautuvei tuos nuosa
vybės dokumentus, bet ten su
silaukė gan nemalonų priėmi
mą.

Pasirodė, jog bendrai šiam 
žmogeliui nesisekė išieškoti sa
vo, o tuo labiau svetimas sko
las, gi. po šio siurprizo, atvežus, 
vieton pinigų tik kažkokius 
nuosavybės dokumentus alavo 
kasyklai, jam pareiškė labai 
sausai, kad jo tarnyba baigta ir 
jis turi pats atlyginti skolą ir 
pasilikti su nuosavybes doku
mentais, jei nenori atsitūpti ka
lėjimai!.

Perspektyva ne iš gerųjų, nes 
ne lik reikia išimti iš savo ki
šenės 195 pesus, bet dar pasi
likti po viso ko be dąrbo.

Bet atsidurti kalėjiman nie
kam nebesinori, nenorėjo ir don 
Simonas ir dėka savo žmonos 
giminių gavo reikalingą sumą 
ir atsiskaitė su krautuve tuo 
pat laiku atsidūręs gatvėje su 
šeima...

Prasidėjo paprasta golgota 
bedarbio, kuris ieško darbo, ieš
ko žmogaus, įstaigos, kompani
jos, kuri norėtų jį pirkti, bet 
visos pastangos nors spstinėjįe, 
bet mažame miestelyje, nuėjo 
veltui ir pagaliau Simonas nu
tarė eiti pažiūrėti savo kasyk
los, gal ten galės ką nors geres
nio rasti.

Pati alavo kasykla buvo la
bai aukštai kalnuose ir toli nuo 
visų kelių, bęt ten visgi buvo 
savotiška bakūžė ar pirkelė, ku
rioje galėjai gyventi.

Alavas buvo žinomas Šimu
liui, iš jo dirbą dąug dalykų, 
nors tąi labai minkštąs metalas, 
pąpasus į sidąbrą, nors ne si
dabras ir daugiausia vartoja
mas sidabrinės popieros gami
nimui, kuriu vėliau įvyniojamą 
papirusai, šokoladas, saldainiai 
geresnės rųšies ir be to suly

džius alavą su variu — pagami
nama bronza. Nęmenkiau nau
dojamas alavas ir veidrodžių 
pramonėje, nes juo pridengia
mas veidrodžio užpakalis, bet... 
kaip ją, kasyklą paleisti į /lar- 
bą?

Pirmiausia nutarė sužinoti 
kokią vertę turi tas metalas rin
koje ir paėmęs kelis pavyzdžius 
nunešė analizui. Analize resul- 
latai buvo labai džiuginanti, nes 
nortamerikietis inžinierius pra
nešė, jog pavyzdžiai esą alavo, 
kuris retai kur pasaulyje ran
damas, gi jo atgabenti pavyz
džiai tuo brangesni, jog turi sa
vyje dar gi 60% gryno alavo, 
kas jau vos ne pasaulinis rekor
das.

Pasaulinis rekordas, tai pa
saulinis rekordas, bet pasinau
dok juo, kad galėtum iš jo gy
venti?...

Nutarė Simonas vėl kreiptis 
prie žmonos dėdės, kuris jau 
kartą juos išgelbėjo prašyda
mas paskolos. į

'-Prašoma paskola nebuvo di
delė, vos 300 pėsų, bet vis gi 
sunkiai išgaunama, nes perspek
tyvos gan menkos.

Daugiausia nuopelnų turi Si
mono žmoną, kuri sutiko atsi
žadėti visų patogumų ir persi
kelti arčiau prie kasyklos, toje 
aplužusioje bakūžėje ir praciėti 
bendromis jėgomis, ^asisam- 
džius dar kelis indėnus, išnau
doti kasyklą.

žmonos pasiaukavimas buvo 
nuoširdus ir ne veltui. Parda
vęs pirmą vagoną alavo, Simo
nas suprato, jog reikia turėti 
lik kantrybės ir viskas baigsis 
gerai...

Didžiausias kantrybės stimu
las yra badas ir viltis, šie abu
du draugai, jei juos draugais 
galima abudu pavadinti, lydėjo 
jaunąją porelę, kuri apsigyve
nusi kalnuose pradėjo tikrų at
siskyrėlių gyvenimą padangėje, 
kur dargi viltys neturėjo toli 
kilti, kad pasiektų debesis.

Iš karto darbas sekėsi sun- I (
kiąi, bet po truputį progresavo 
ir Smioųais, paruošęs vagoną 
alavo — .tųojįu jį parduodavo, 
gį gautus pinigus pąnauę|oęĮąvo 
nę tį|< darbo Jšplętimųį, bet ir 
apjiųkhlįų pįękimui už
manydamas, jog ateityje tai bus 
nepaprastas turtas.

Baigiant antrus atsiskyrėlio 
gyvenimo metus, Simonas" jąu 
įcas savaitę pristatydavo po va
goną alavo gclžkelin, kuriąm 
pirkėjų nebętruko...

Sunkiausias laikas buvo per
gyventas, prasidėjo “ameriko- 
piška” laiiųė jam ir nęlaime jo 
tautiečiams...

‘ .... n.
Simonas pajuto po savo kojo

mis ųe |ik žemę, bet ir turtus.
Jo pristatomas alavas pagąr- 

sėjo ir tie, kurie pas jį pirkda
vo tuojau pranešė kam ręįkią, 
kur šis šaltinis randasi.

(Tęsinys)

\anail Įsi rali.

JUS - DRAUGAS
Žmogus! Ar yra kas daugiau

ulgaru, kaip žmogus? Ar yra 
as mažiau įdomaus, kaip žino
jus? Ar kuo nors lapiau nepa- 
itikima, kaip žmogumi? Nors
;ai butų skaitąs žmogus. Juk vi
ii skaito. Argi yra priežastis 
griebti už pečių skaitantį žmo
gų, prispirti jį į sieną ir sakyti: 
‘Eik šian, kad pažiūrėčiau tau 
akis”.
Oh, pažiūrėti žmogui į akis 

nėra taip lengvąs daiktas! Tuk
siančiai tūkstančių akių susitin
ką. Jų žvilgsniai susiduria su 
inųsų žvilgsniais yienai sekun
dei įr visi nueiną, dešinęn, kai
rėn, nesugrįžtainai; jų žvilgs
niai, kaip tų kąinicn.ų jaučių, 
varomų mušyklon. Ir daugelis 
šių akių, dąųgęlis šitų žvi gsnių 
tikrai galėtų matyti jūsų širdyj 
ir ją suprasti. Bet praeina pro 
šalį ir jus praeinate. Ir laike 
šios sekundės mes paliekame be 
draugo, kuris buvo mums li
kimo skiriamas, be vienintelio
draugo, kurį gyvenimas sutei
kia kiekvienai žmogiškai būty
bei, kad ir kaip niekinga ji bu
tų, be draugo, kuris atiduotų 
mums sgY9 ir Pa”
imtų mūsiškę. Mes pasiliekame 
be jo. Už tai, kad esame žemes
ni už tuos šunis, ką susitikę 
gatvėj uostosi ir sąko:

“Palauk truputį, kad tave pa
matyčiau! Esi vargšas gyvulys 
panašus į mane. Gal turi man 
ką nors pasakyti, ką nors liūd
na ar linksma, bet kas mane 
visvien liečia, nes esu šuo, kaip 
ir tu”.

Žmogus? Gali kalbėti trisde
šimt šešiomis kalbomis, jų tar
pe ir esperanto ir kada kreipia
si į antrą nėra tikras ar pasi
seks jis suprasti. Neturi net šu
nies žingeidumo. Kam eiti prie 
žmogaus? Jis gali nebūti tos 
pačios nuomonės (dėl to, kad 
žmonės turi nuomones) ir tada 
reikia jis nužudyti, arba palik
ti, kad pats žūtų, kas esmėje 
yra tas pat.

Drauge prislėgtas vienumos, 
nežiūrint kur tu rastumeis šia
me pasaulyje, atbusk, buk di
dis, kaip džiaugsmas, kaip 
skausmas, prieš nepažįstamą, 
kuris atsiskubina pasiūlyti tau- 
savo širdį! Nesiderek dėl lobio, 
kuvį slepi, prieš lqbį, kuris tau 
siūlomas!

Kokios nebūtų tos audros, ką 
sunaikino tavo viltis, buk kil
nus, buk pasitikintis, tikėk vi
suomet į tavo paties dvasios 
karštį ir niekad neatsakyk jo 
trokštančiam, kuris tave mal
dauja.* kadangi jį jauti savyje, 
gali būti tikras, kad nesi vie
nintelis, kuris jį turi, ir verčiau 
yra būti apviltam šimtą kartų 
j valandą, kaip neteisingai pa
sielgti su vienu draugu, kuris 
tau lygus.

[ INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabi- 
lities.

NAUJIENŲ
Raštinėje per

A. RYPKEVIČIŲ
1739 S. Halsted St

♦F
Raštinė atdara kas vakaras 
Iki 8 vaL Sekmadieniais — 
nuo 9 ryto iki 1 vaL popiet
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R. Bla umarus. Laukia Teismo

Mirties šešėly
Vis dar tcbepute žiemos va

karų vejas ir milžiniškoji ledo 
lytis vis tebeplaukė toliau ir to
liau į jurą. Ant ledo lyties bu
vo keturiolika žvejų ir du ark
liai. Žmonėms eketes bekertant 
ir tinklus į vandenį beleidžiant, 
nė vienas jų nepastebėjo, kaip 
ledas pradėjo judėti, plaukti to
lyn nuo juros kranto. Tiktai 
kai išsigelbėjimo nebebuvo, jie 
savo nelaimę pastebėjo. Vienas 
arklys pradėjo bėgti į krantą, 
o Karlenas, šešiol.kos metų vai
kinas, antruoju crkliu jį v josi 
ir pavijo .ygiai taip toli nuo ly
ties krašto, kad galėjo matytį 
lytį nuo kranto gerokai nutolus. 
Vaikinas skubiai grįžo atgal 
pas (draugus ir pranešė jiems 
apie įvykį, tačiau kai jie visi 
subėgo prie ledo briaunos, jo
kios vilties nebebuvo ligi kran
to nuplaukti. Skarų Jurgis, ku
ris namie paliko žmoną su tri
mis vaikais, beprotiškai pasiry
žimo pagautas, įšoko vandenin 
ir draugai matė kaip jis, kran
to nepasiekęs, prigėrė.

Nuo to laiko jau praėjo ke
letas valandų, ledo lytis vis dar 
slinko toliau taip pat nepaste
bimai judėdama, kaip ir pačioj 
pradžioj.

Pirmojo išgąsčio nuoblyškis 
dingo nuo vyrų veidų. Tiktai vi
suose ypatingom išraiškom at
simušė suspauta širdis. Veidai 
ątroęįė lyg išsitempę. Visų anta
kiai buvo skausmo sutraukti, 
visose akyse mirgėjo ir švaistė
si liepsnelė, liudijusi apie slap
tą sąmyšį.

Jie visi žinojo, kad su kiek
viena akimirka (nutolsta ne tik 
nuo juros krąnto, bet ir nuo 
gyvybės.

Žvejai pasiskirstė būreliais ir 
tyliai kalbėjosi savo tarpe. Ap

link Karlaną stovėjo jaunesnie
ji ir nevedusieji: Gulbis, Bir
kenbaumas ir Janis Dalda, vi
si sveikos išvaizdos ir galingo 
ūgio vyrai. Vaikinas dar kartą 
jiems papasakojo, kaip ;is va
žiavo ir bėgo, ir kaip jau toli, 
iš akies sprendžiant, buvo lytis 
nuo kranto, kai jis pastebėjo 
nelaimę.

—Ar gi tų nebūtum tada ga
lėjęs iki kranto nuplaukti? — 
paklausė Birkenbaumas.

—Gąl ir bučiau galėjęs, — at
sakė vaikinas. ~ Tiesa, vanduo 
šaltas, bet gal ir bučiau.

—Gaila, jei žinoti, kad vel
tui .. . kad mes vis tiek . .. gal 
geriau buvo bandyti . . .

—0 gal tik Skaro pėdom bū
tinų nuėjęs, — tarė Janis Dal
da.

—Taip, kas žino . .. Bet aš vis 
dėlto manau, kad butų gerai iš
ėję, — atsiduso vaikinas. — Jei 
bučiau numetęs kailinukus ir i- 
sidrąsinęs...

Ir Karlano žydrios akys pri
tvinko ašarom.

—Na, na, nenusimink dar, 
bus gerai, — ramino Birken- 
bąumas. — Vėjas pasikeis, žmo
nės važiuos musų ieškoti. Nesa
kyk nieko.

Vaikinas skubiai (perbraukė 
delnu per įdubusius skruostus 
ir atsakė:

—Aš nieko ir nesakau.
Kiek toliau nuo šio būrelio 

stovėjo ilgas, liesas senis su 
tamsiai plačia šakota barzda ir 
čigono nosimi. Jis žiurėjo į vy
rą, kuris sulinkęs ir rankas su
dėjęs stovėjo prieš jį ir neatro
dė daug jaunesnis už senį. Tai 
buvo Cubukas su sūnumi bu
džiu.

Vedę jauni vyrai nejučiom 
susibūrė atskirai: didysis, g ra-

Virginhis Carter (dešinėj), 
kuris sakoma prisipažino 
nužudęs penkis asmenis In
dianos farmoje, vedamas į 
Lavęrenceburg, Ind. kalėji
mą laukti teismo.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

i i Telefonas PORTSMOUTH 9022 
POCAI1ONTAS Mine Run iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta *7.80 
Perkant 5 tonus ar daugiau.

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
Sales Tax ekstra.

BLACK BAND LUMP ” 19.75

KO N0RITĘ7AR NEAIŠKIĄ, MURZINĄ? 
AR SKAISČIĄ, RYŠKIĄ MALIAVĄ?

žinoma, kad norite maliavos, kuri kupskaisčiau- 
l šia ir' grasiausia. Tokia maliava yra O’Brien 
k “Keyed”' (“suderinta”). Maliava Sienoms ir Med
aliui ... gražesnė, naujesnė, gerešhė Į./ ^Skderinta 
rharmonizuotis su jūsų įrengimais. Gatavai šu- 
malšytą, priruošta naudoti. Ir nekainuoja daugiau!

O'BRIEN'S Jluįujd-
maliava sienoms, kuri ištikto 
yra nuplaunama—maliorių fa
voritas. Gaminama Suderintose 
Spalvose— "T
Galionas ...................... ■ y

G B.RIEN’S
didelio spindėjimo • finišas sie
noms, luboms ir medžiui. Vi
suomet gali nuplauti". * Nesite.ps. 
Suderintos Spalvos ' *3 K
Galionas ............... ...... T

O’BRIEN’S
rupi maliava sienoms, luboms, 
medžiui. Labai moderniška. Ge
tai plaųpasi. Sude- $4 "JFE 
tintos Spalvos. ’Ą GI. ■ ■ ■ y

Negelstantis paltas ĘNAMĘL 
BĮizgėte blizga* virtuvėm^ ir. 
maudyklėms, nepagel t b h ii o š. ‘ 
Vieno cįažymo užtenka. Plau- < 
narna. Iš^žiųsta pęr g 4 Atft 
naktį. KvQrtav ■ ■ yy

BARTĄ LEJCAR
H 4163

33.54
1923

ARCHER AVĖ.
WEST 26th STREET
BLUE ISLAND AVĖ.

LAFayette
R0Ckwell

CANal

9500
1740
4716

KAS RYTĄ!
LIETUVIŠKI RADIO ’ PROGRAMAI

f . 9 ) ♦. . . T T /
— Iš Stoties —

1240 Kilocycles
KAS PENKIOS MINUTES PADUODAMAS TIKRAS LAI 

KAS IR TEMPERATŪRA** MUŽIKĄ • DRAMA ‘ 
JUOKAI • PRANEŠIMAI • IR T. T.

7:00—7:45 VAL. RYTE '

žusis vyras Grintalis, dručkis 
Skapanas su labai apskritais ir 
raudonais skruostais, išblyškęs, 
švelnusis Skrastinis ir petinga
sis Žylis.

Senasis Dalda kalbėjosi su 
Sturiu, pagyvenusiu senberniu, 
o Zalga su Gurlumu stovėję 
kiekvienas atskirai.

Grintalis savo balsu ir drąsiu 
laikymosi vyravo savo būrely. 
Jis kalbėjo beveik vienas pats, 
keldamas įvairius klausimus, į 
kuriuos pats sau ir atsakydavo. 
Jis laikėsi drąsiai, nenusimin
damas, ir visų akys sekė jo lu
pas.

—Jei mes neilgai, — dvi, tris 
dienas taip plauksim, — tarė jis 
tokiu įtikinančiu balsu, lyg visi 
butų jo vadovaujamo laivo ke
leiviai, — dvi, tris dienas. O jei 
ir kokią dieną ilgiau .. . pakaks 
žuyių iš Zalgos vežimo, jei. ne, 
paimsim kurį nors arklį.

-—Taip, — patvirtino Skrais- 
tiiiis, nušviesdamas šypsena sa
vo blyškų, malonų veidą, nes 
kur tik galėdamas, jis savo žo
džiam stengdavosi suteikti juo
kingą pobūdį, — imsim kurį 
nors arklį. Arklio mėsa, sako, 
esanti saldoka.

Dručkio Š,kapano raudonosios 
lupos tuputį susiraukė, o Žylio 
veide pasirodė atviras pasišlykš
tėjimas.

—Dar gi iievalgom, — juoka
vo Grintalis.

—O kai valgysim, žiūrėk, dar 
jis. paprašys dįdžįąųsio kąsnio

tarė Ęyasfl;inis. — o gal tų 
sutiksi atiduoti sąvo dalį, Žyli ?

—Ką čia sutikti ar nesulikti, 
—tingiai atsake Žylis Jei jau 
reikės valgyti — valgysim. Bet 
tokių.įvykių čia sęųiai negirdė
ta. Tiesa, užpernai bene iš Jam- 
burgo, ar kitur kur, žvejai bu
vo nunešti į jurą, bet už trijų 
dienų juos išgelbėjo.

—Taip, — Grintalis patvirti
no. — Ir aš pernai tokią pat ži
nią skaičiau laikraščiuos apie 
Suomų salą. Ir čia pat, ties Kur- 
žernio krantais tokių dalykų y- 
ra buvę. Tiktai musų krašte dar 
girdėti neteko.

—Mano tėvas pasakojo apie 
tokį pat įvykį, — kalbėjo sena
sis balda, atsisukdamas į būre
lį. — Aš nežinau dabar, ar ten 
devyni, ar dešimts, ar vienuoli
ka žmonių žuvp tada.

—Žuvo? — pakartojo Skras
tinis, — žuvo?

—Taip, žuvo, — tyliai patvir
tino senis, ir jo kiek išblėsusių, 
paraudusių ir patinusių akių 
žvilgsnis įsmigo į jo sūnų Janį.

Jie nutilo, ir nė vienas nežiu- 
[rėjo antram į akis, nes didelės 
ųęląųnės žmogus, gėdisi (aip 
pat, kaip ir didelės gėdos.

—Na, — pradėjo vėl Grinta- 
lis už akimirkos, — nejau ir su

mumis taip įvyktų. Aš tuo ne
tikiu. Man vis taip rodos, kad 
tai visa tiktai. . . toks . ... kaip 
čia sakyti.. . toks šiek tįek pa
vojingesnis pasivažinėjimas ir 
daugiau nieko. Pirmą akimirką, 
tiesa, ir man perbėgo toks Šiur
pas, juk vis dėlto, ne juokai... 
bet dabar... tik pagalvokit, 
musų keturiolika žmonių, ku-, 
rįų vienas, du, keturi, šeši, as
tuoni: — ir tie aštųoni kąip 
rinkto parinkti, negi galim taip 
sau nei iš šio nei iš to prapul-' 
ti... žūti. Negali tai būti!

Grinlalio galingasis, gilusis 
balsas draugam skambėjo taip 
maloniai, kad jų veidai kiek 
nušvito. Nors niekas jo žotlžiąis 
netikėjo, nes nebuvo jie vaiką’, 
kurie nesuprastų, kad jaunatvė 
T jėga negali sulaikyti nelaimės 
ir likimo, o vis dėlto pasidąrė 
lengviau besiklausant to vyriš
ko balso, kurs šu tokiu įsitiki
ni inų išreiškę tai, ko kiekvieno 
Širdis virpėdama troško.

—Tai negali būti, — pakarto
jo kalbėtojas. — Mano žmona 
namie visada nelaimę nusap- 
nuoja. Ne, tikrai, be juokų... 
O šį kartą ji. man nieko nepa
sakė. Ir pažiūrėkit tiktai į Bir- 
kenbaumą! Jau vieno tokio vy
ro Dievas pasigailėtų, o ką čia 
kalbėti apie mus visus!

Birkenbaumas švelniai nusi
šypsojo ir žvilgterėjo į vieną ir 
kitą. Jis turėjo nepaprastai aiš
kias ir malonias vaiko akis, o 
rausvų skruostų vidury buvo 
balsvi plaukeliai, lyg kas ten bu
tų palietęs baltų pavasario žie
dų dulkelėm. Visi kiti suprato, 
kad Grintalis vaikiną pajuokė, 
tiktai jis vienas pats žvejo pa
gyrų žodžiais patikėjo. Jis pri
ėmė juos kaip taikytus jo išvaiz
dai, o kiti nuvokė, kad kalbėjo 
dėl jo budo, apie kurį visi bu
vo blogos nuomonės. Birken
baumas nebuvo kuržemietis, bet 
atklydėlis iš Vidžemįo. Seniąu 
jis leisdavo sielius iš Uogrės 
Dąuguvon, paskui Dauguvos ti
pe Rygon. Iš Rygos jis nusibasr 
tė į Mintaują, Kuldigą, Liepoją 
ir, galų gale, nuėjo bernauti pas 
Zalgą, kurs dabar stovėjo atsi
skyręs vienas pats, visai išgel
tęs ir sumišęs.

Birkenbaumas kaimiečių tar
pe buvo pažįstamas kaip didelis 
stipruolis ir amžinas mušeika. 
Jis savo jėgom švaistėsi taip, 
kaip lepūnas amerikono milijo
nieriaus sūnūs tėvo pinigais. 
Bet jų ir neišsenkapių butą! Iš
raudęs ir guvus jis žiurėjo į sa
vo likimo draugus.

—Bet reikia pripažinti, kad jį 
daugiau akių apraudotų, nei 
bet kurį iš musų, — tarė Skra
stinis gailiai nusišypsojęs. — Al
ne tiesa, Birkenbaume? — Aš 
turiu žmoną, berniuką ir merr 
gičką, jie verktų manęs, o kaip 
daug lokių, kurios tavęs raudo
tų ?

Birkenbaumas truktelėjo pe
čiais.

- Surinksim dabar žuvis, — 
tarė Grintalis, nes Zalgos veži
mo žilvių dalis buvo išsidraikę 
po ledą. -- Ką gali žinoti, kur 
koks luitas nuskils, o kiekvieną 
žuvelė dabar brangi.

Būrelis suskydo ir netrukus 
žvejai suJrlnko pas Zalgos ve
žimą, norėdami surinktas žuvis 
atgal sumesti. Bet Zalga sėdėjo 
ant vežimo ir nieko neleido prie 
jo prieiti.

—Imkit sau, imkit, — tarė 
jis. — Kas jau žuvo, lai pra
žuvo.

—Ką tai reiškia? Ką tu čią 
manai? — paklausė Grintalis.

—Tai reiškia, kad vežimas, 
mano ir niekas kitas negali ja
me šeimininkauti,—atsakė Ząl- 
ga ir gobšiai rūpestinga ranka 
ėmė užkamšinėti gūnia ir mai
šėm rogių krepšį.

—Ar jis pasiuto! — sušuko’ 
Birkenbaumas. — Gal jis manoj 
vienas pats visą vežimą suėsti!!

—Tai inano reikąlas, ką aš 
manau’ — atrėžė Zalga ir įjo 
geltonojo veido bruožai suju^oj 
o akys sužibo beždžionės žvilg
sniu.

Birkonbaųmą apėmė pyktis,

—Tikrai, jis dar mano vienas 
esąs tų žuvių ponas! — sušu
ko jis. — Šalin nuo vežimo, sės 
iii!" •

Ir jis numętp savo žuvis an.l 
leejo, sugriebę Zalgą, nogėdamas 
jį varu nuo vežimo nutraukti. 
Bet šis buvo tvirtai įsikibęs į 
gūnią ir maišės, lyg voras į sa
vo tinklą, kai jų traukia lau
kan iš jo urvo.

—Tegu sau, Ęirkenbaume, — 
ramiai tarė Grintąlis ir atsisto
jo jų tarpe. — Jau kaip nors 
geruoju susitarsim. Jei kitaip 
neduos, nupirksim iš jo tas žu
vis.

Birkenbaumas paleido Zalgą 
ir tas vėl užsirioglino ant veži
mo. Bet visiems žvejams stai
ga pasirodė, kad Birkenbaumas 
ne taip blogas žiųpgys, o vienas ■ 
kitas tai ir garsiai pareiškė.

Tiktai Gurlumas stovėjo nuo- ’ 
šaliai ir nieko nesakė. Tai bu
vo šiurkštus žmogus ir žinojo, 
kad jam niekas gero nelinkėjo. 
Jo vienintelis rūpestis buvo da
bar neduoti pagrindo pašaipom. 
Mat, jis labai greit įsižeisdavo 
ir buvo tuščiai išdidus. Savo iš

gąstį jis bandė paslėpti nuduo
damas niūrumą ir abuojumą. 
Jis jau dabar bijojo, kad tik 
jam pakaktų drąsos garbingai 
žūti, kai nebebus vilties išsigel
bėti.

Apie dienpvydį vėjas sukėlė 
didesnes bangas ir ledas pradė
jo keistai braškėti. Tas braškė
jimas vis didėjo ir žvejai, nuo 
kųrįų tamsieji šešėliai buvo jau 
kiek išsiblaškę, vėl paniuro if 
nutilo.

Staiga lyg visa ledo lytis su* 
braškėjo.

Karlanas, kurs stovėjo ties 
Birkenbaumu, nutvėrė berno 
ranką?

—Baisu? — tane Birgenbau- 
mas ir bandė šypsotis.

Mėlynos, skausmingo sielvar
to apimtos vaikino akys žvelgė 
į berną.

—Ledas tur būt. . . tur būt. .. 
—pradėjo jis, bet neužbaigė.

—Kaip gi, lūžta. Maža vargo 
butų, jei galėtumėm ant tokio 
griozdo visą laiką plaukioti.

—Aš liksiu su tavim!
(Bus daugiau)

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

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

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

Remkite Lietuvišką 
žyduką,

NATHAN RANTEI
MUTUAL LIQUOR 
00.—VVHOLESALE 
4707 S. Halsted SL 
Tel. Roulevard 0014

/ i............................... ............——' i m

BRIDGEPORT ROOFING AND
šhėet METAL CO.

S2Į6 S. Halsted Št VICtory 4965
Stogus," jiynas, stoglangius ir

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

Į apdraustas
k
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DOMINIKAI KURAITIS — Savininkas
AGENTAI

Jonas Rodinas, Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas, H. RajeWski 

c “Šhorty”

rBUICK SALES
VIENINTELĖ LIETUVIŲ

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

' and LOAN ASSOCIATION 
JOS. m". MOZERIS. Sec. '

3236 S. Halsted St. • CAL. 4118

NAUJA

BUICK’O AGENTŪRA

VIETA:

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

PEOPLES 
Hardware & Paint Co.

1901 WEST 47th STREET 
Tel. LAFąyette 4139 

i" ............................... ■ ■111
2499

i.-....... ... ... ..

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

Kfąutuyė

PAMĄW N AJJJUS RAKANDUS
PĄRLOR .SETUS, ^lĘGĄMO KAMBARIO SETUS, GASI- 

NIUS'PEČIUS, NĄRPE'jTUS, ELEKTRIKINIUS 
■ " ' ’ • " ŠALDYTUVUS ‘ ‘ '

Didelis Pasirinkimas Visų Žinomų Geriausių Įšdirbysčių
KAINOS IR SĄLYGOJ ČIONAI YRA GERIAUSIOS 

k 4 * ■ • ». r 4 •

Trijų ir dviejų šmotų Parjor Setai padaryti tvirtai įvai
rių vėliausitj spalvų po ^69.5° už dviejų šmotų, ir $94-50 ūz rtrijų šmotų setą.

Jos. F. Bud rik
•*<*< 1 r »l* ‘H į — ..

INCORPORATED

FURNITURE HOUSE
3409-11 Sįo. Halsted St.

įelgjihone YARDS 3088 \

^CFLj 1000 &U- .Nedėlios Vakarė, 6 Vai. Žymus Programas

STATOME NAUJUS
NAMUS

• Mūrinius arba medinius
• Taipgi taisome sepus
• Parupinam paskolas 

lengvomis sąlygomis
• Jei turi lotą, pastatysim 

namą ir mokėsi už jį 
kaip rendą

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

• Aprokavimas dykai

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

Phone LAFayette 5824

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DIŠTANCE 
4 MOVING

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

321 į So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0066

• FOTOGRAFAS 
CONRĄD 

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir- . 
mos rųšjes su mo
derniškomis u ž 1 * i- 
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

Garsinkitės “N• / • v v...« H * ♦ • ?. z.'
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NAUJIENOS, Chicago, III.

linois-Indiana-Michiis(aii”Wisconsin.k'

Likvidavo Streiką
Waukegane

WAUKEGAN, III. — Po 35 
dienų streiko šiandien į darbą 
grįžta 600 darbininkų Griess 
Pfleger Tanning Company dirb
tuvėje. Streiko likvidavimą 
paskelbė Illinois darbo departa
mento viršininkas, Martin Dur- 
kin, bet nenurodė susitarimo 
sąlygų.

Svarbiausia ginčo priežastis 
buvo algos.

leisti — buvo nuteistas kalėti 
visą amžių. Reikėjo šauktis 
Indianos gubernatoriaus 
ckerio pagalbos.

Jisai pasirašė dekretą 
damas Skutter’į vienai 
“paroliaus”, policija jį nugabe
no j firmos raštinę 
pertas” kaip mat

darė.

Su Gubernatoriaus 
Pagalba Banditas 
Atplėšė Seifą

Kalėj’mo spynų

Jam pasiūlė atlyginimą.
Nereikia, atsakė Skutter. Pa

dėkoki t Michigan Cityx kalėji
mui. “Kai mane ten uždarė pir
mą kartą — nieko neišmaniau,
bet greit visko išmokau ten be
būdamas.”

Skutter Michigan City kalė
jime yra spynų taisytojas.

Kalėjime jis v‘ską išmoko
LĄ PORTE, Ind. — Sugedo 

seifo kombinacija William 
Meinke & Sons raštinėje. Jo
kiu budu nebuvo galima jo ati
daryti.

“Ar neturite už grotų profe- 
sionalio seifų plėšiko?” firmos 
savininkas kreipėsi į La porte 
policiją. Jam atsakė, kad netu
ri, bet patarė kreiptis į Michi
gan City kalėjimą.

“Expertas”
Ten buvo “ekspertas” to

kiam darbui — Bill Skutter’is. 
Bet kalėjimas negalėjo jo iš-

Gal Žinote 
Kaip Jiems 
Pagelbėti?

CIO Unija Laimėjo Fordo Rinkimus

ir ten “eks-

mikliai ati

taisytojas

:3K

išleis- 
diena

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Džiaugsmingai nusiteikę Fordo dirbtuvės darbininkai kelia ovacijas unijos va
dams kurie praneša, kad 70 nuošimčių visų balsų paduotų rinkimuose pasirin
ko CIO.Ne Vien Anekdotuose 

Taip Būna
NAPERVILLE, III. — Paul 

ir Richard Koehler, 120 North 
Cohimbia Street, Naperville, at
sidūrė situacijoj, apie kurią tik 
anekdotuose pasakojama. Per 
devynis mėnesius jie statėsi lai
vą. Sunkiai ir kruopščiai dir
bo.

Laivas išėjo didelis ir gra
žus.

Tik po laiko apsižiūrėjo, kad 
turi netikėtą problemą. Kas ge
riau : ar namo sieną griauti ar 
laivą išardyti ?

Jie pastatė laivą, namo skie
pe, ir nežino kaip jį iš skiepo 
išimti. Durys pemažos, o ką 
jau bekalbėti apie langus?

Gal jus galite jiems pagelbė
ti?

I Atšaukė Streiko
■ > :• ■ , ■' :

Skelbimą ;

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Bfotjn jf. Cutieito
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

Pirkite tose krautuvėse, ku- 
ios garsinasi “NAUJIENOSE’

DETROIT, Mich. — CIO plie. 
no unija atšaukė valstijai duo
tą pranešimą, kad skelbs strei
ką Great Lakęs Stec1, Michigan 
Steel ir liauna Furnace plieno 
dirbtuvėse.

Dirbtuvės sutiko derėtis su 
unija pirmadienį.

____—-------- -----X........... . i

Nauji Kontraktai 
Dirbtuvėms už *
Chicagos

Pašovė Žmoną, 
Dukteri, Ir Nusišovė

POPLAR GROVE, 111. — Pa
što tarnautojas Ernesl Rey
nolds po šeimyninio ginčo sun
kiai pašovė savo 55 metų žmo- 

, ną Mabell, 22 metų dukteri WA£HINGTON, D. C. - Ar-ir jų akyvajzd(^je atfJ
mija ir laivynas paskyrė šiuos sau gyvybę.
karo kontraktus Illinois valsti 
jos dirbtuvėms, už Chicagos:

Du Į Moline, East Alton 
ir Aurora

Austin-Western Mach. Co., Gaisras Apgadino
Aurora, $428,170. n i • r i ±

. z. . Penkis LokomotyvusWestern Carlndge Co., East _____
Alton, $30,520. iiAAntAvn . j1IAMMOND, Ind. — Monon

John Boos & Co., Effingham, gelžkelio jarduose kilo gaisras,
$20,627. kuris apgadino penkis garve-

Herman Nelson Cornoration žius ir daUg jardo *ren«imM’MoHno W C 1 ’ padarydamas apie $200,000 nuo-

Montgomery Elevator Com- 
pany, Moline, $5,098.

Skelbimai Naujienose
duoda naudą dėlto, Į Tek Hemlock 5849

kad pačios Naujienos 1 Dr. Peter T. Brazis 
vra nandinefos

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT

LIETUVIS

LIETUVIAI

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
6757 S. Western Avė. 

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

DR. A. .TENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

Draugijos Nariai.________
Phone CANAL 6122

DR. S. BTEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Scredomis ir Nedėk pagal sutartį. 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
j mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vak. 

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

pirma.
1712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373

MADOS

KITATAUČIAI

nuo

t

GLASSES

ADVOKATAI

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

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

TeL STAte 7571 
9:00 iki 11:00 ryto. 

HALSTED STREET 
VICtory M7»

Sekmadie 
WHFC— 

Ketvirtadieniais 7 vai. 
-WAAF—950 k. — Sekma
dieniais 4:30 vai. vak.

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

Budriko Badio Programos: 
WCFL—1000 k. 
niais 6 vai. vak. 
1450 k 
vak.

Miesto 
Kamb. 
Namų 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

Tel. YARDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 4 

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

Šventadieniais: 11 Iki 12.
DR. V. A. Šimkus

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko.

3343 SO. HALSTED ST.

Dr. F. Pulsucki LeVan 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. C. Z. VEZEL’TS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Tel. YARDS 1741-1742 

b605-07 So. Hermitage Avė, 
4447 South Fairfield Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727
T'fc-.jLr _ • KOPLYČIOS VISOSE 
JLZyKkai CHICAGOS DALYSE

Nuo 
4 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

AKINIAI
Teisingai Prirenkame 

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

minavimas dykai.
AKINIŲ KAINOS:

FULL VIEW $0 QC 
STYLE ........................

Bifocals—Biskį Daugiau.
PAPRASTI AKINIAI Jg

Dykai Didelis Katalogas
JEVVELRY • ELEKTRIKINIAI 

ŠALDYTUVAI • NAMAMS 
BALDAI

Jos. F. Budrik*
FURNITURE HOUSE

3409 S. Halsted St.
Del sąžiningo radio .pataisymo 

pašaukite
YARDS 3088

Atsiminkite — Krautuvė Su 
Mėlynu Frontu.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

4749

M

to

No. 4749 — Išeiginė suknelė. Su
kirptos mieros 14, 16, 18, 20 taipgi 
32, 34, 36, 38, 40 ir 42.

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. BRUNO J.
ZTTBRTCK’AS

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

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

Dr. Charles Segal 
OFISAS

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

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso Valandos:

10—12 vai. ryto, nuo 2 iki 
popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai

31

Klausykite musų radio programų Antradienio ir Šeštadienio ryt 
mečiais, 10:00 vai. ryto is 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

II t tlIMIHIIH II t III I lt lltlll 111111111111

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 1081 h Street Tel. Pullman 1276

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

ANTHONY B. PETKUS
6812 So. Western Avė. Phone GROvehill 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVICIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

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

Telefonas YARDS 1419.________________

I. J. ZOLP
Phone YARds 07811646 West 46th Street

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

YARds 1138
YARds 1139
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Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
Icutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept 
1739 S. Halsted St., Chicago, IU.

Čia įdedu 15 centų ir prašau 
atsiųsti man pavyzdį No_ ____

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

(Vardas Ir pavarde)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

$3,350,000 
Seneliams

SPRINGFIELD, III. — Per 
gegužės mėnesį Illinois valsti
ja išmokėjo $3,350,243 pensi
jomis 145,883 seneliams. Pensi- 
jas gavo 724 daugiau senelių 
ir jiems išmokėjo.,$43,389 dau
giau ' riėgti peVeitd1 mėnesį.

f 'v;/? ■ ■

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rezidencijos Telefonas:

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS'IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos:

1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro. 
. Nedėlioj pagal sutartį.; L. ? Li

Saulė Nustato 
Jo Darbo Laiką

LAWRENCEBURG, Ind. — 
Jeigu J. Valstybėse yra kitas 
žmogus,, kurio darbo laiką 
nustato* saulės tekėjirnas ir nu
sileidimas, o ne laikrodis, tai 
Grover Kaffenberger, šio mie
sto gyventojas, norėtų palygin
ti savo almanakus su juo.

Šioje valstijoje' veikia senas 
įstatymas, išleistas pirm negu 
elektra .buvo surasta. Įstatymas 
yra taikomas gaisrų pavojui 
sumažinti distiliuotų spiritų 
sandėliuose. Grovcriui legaliai 
uždrausta ateiti į darbą prieš 
saulės tekėjimą ir pasilikti dar
be po to, kai saulė nusileido. 
Grover yra prakiurimu medžio
to j as—“leak hunter”—Schenley 
Distillers Corporation vietinėje 
įmonėje.

“Lengva vasaros laiku”, sa
ko jis, “bet;žmogus turi tėmy- 
ti savo almanachą, žiemos me
tu, kad galėtų įspausti į dar
bą astuonias valandas.”

Tačiau esąs tūlas žymus pa
togumas jo dabe, tvirtina, Gro
ver.

“Aš esu vienas asmuo, ku
rio negalima apkaltinti laikrod
žio saugojimu.”

Taisykite Savo 
Namus Pakol

Jeigu neturite pinigų, kreip
kis į Naujienų spulką,— 
gausi paskolą jąnt ILGŲ 
METŲ.

1739 So. Hąlsted St.
CHICAGO, ILL.

Tel. HYDE PARK 3395
Dr. Sušauna Slakis

Moterų ir Vaikų Ligų Gydytoja 
Dabar priiminės ligonius namuose 

6733 S. Crandon Avė.
Vizitai sulig sutarties 

(išskiriant trečiadieniu* ir šešta.)

DR. HERZMAN
TŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

piet, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 3206

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALomet 6877

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

Room 2014
Vai.: nuo

3149 SQ.
Tai.
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Žemaičiai Rengiasi
Piknikui Birželio
22-trą

Iš žemaičių Kultūros Kliubo 
Susirinkimo.

Gegužes 31-nią d., įvyko Že
maičių Kultūros Kliubo susirin
kimas, Hollywood Inn svetainė
je, 2417 W. 43rd St. Susirinki
mas ėjo sklandžiai ir buvo grei
tai užbaigtas.

Ęengiaai Prie Pikniko.
Pikniko kuųiįsija praneša, 

kad prie pikniko, kuris įvyks, 
birželio 22 d., Kubiliaus darže, 
priešais Tautiškas kapines, yra 
jau viskas prirengta. Bus duo
damos dovanos. Dalyvaus že
maičių Kapelija, žemaičių Ricc- 
rių 1-moji Brigada, Kepurninkų 
Korpusas ir Klumpininkų 3-člas 
Batalijonas. Dalyvaus ir žemai
čių “Prezidentas”.

Yes, žemaičiai šiame piknike 
pajudins žemę. Beje, suvalkie
čiai ir žemaičiais trauks virvę 
(žemaičiai sako “šniūrą”).

- Dr. T. Dundulis Kalbėjo 
žemaičiams.

Po susirinkimo Dr. T. Dun
dulis kalbėjo žemaičiams apie 
sveikatą. Ir reikia pripažinti,

JOKŪBAS GIRCUS 
gyv. 11826 S. Lowe Avė. 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 24 d., 2:30 v. ryto, 
1941 m., Sulaukęs puses amž., 
gimęs Lietuvoj, šviekšnos pa- 
rap., Surinkiškių kaime, Tau
ragės apskr.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Jievą, po tėvais Gri- 
caitę, seserį Domicėlę Vila- 
vičienę, o Lietuvoje— brolį 
Kastantą ir 2 seseris: Uršulę 
ir Marcelę ir daug kitų gimi
nių ir pažįstamų.

Kūnas .pašarvotas Carlson 
Euneral Home, 304 W. 119th 
St., Chicago. Laidotuvės įvyks 
antradienį, gegužės 27 d., 1 
vai. popiet. Iš koplyčios bus 
nulydėtas į Lietuvių Tautiš
kas kapines.

Visi, a. a. Jokūbo Girčiaus 
giminės, draugai ir pažįstami 

lėsat nuoširdžiai kvječiami da- 
* ly Vaurtfc Jtąidotuvėęe Suteik- . 

ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Moteris, Seserys, Brolis 
ir Giminės.

Laid. Direkt. Carlson Fune- 
ral Home, Tel. PULlman 0184

kad jo prakalba buvo labai įdo
mi ir pamokinanti.

Sekantis kliubo susirinkimas 
įvyks birželio 18-tą d. toj pa
čioj svetainėj. Po susirinkimo 
bus programas.

Steponas Narkis, Kor.

Per 12 Metu
Pilstė Gasoliną 
Ir Alyvą —

Dabar Pilstys Alų ir
, “Skaidriąją”.

BRIGHTON' PASK.i— Jacob 
ir Anna Gravas per 12 metų, 
prie 8-th ir Jackson St., Wau- 
kegane, pilstė Phillips gasą ir 
alyvą. Tą vietą išrendavę, Čhi- 
cagoj prie Archej* ir Richmond 
gatvių, nusipirko taverną, “Ją- 
cob’s Palm Qarden”, 4177 Arch
er Avė.t • f ]

Gęg. 17 ir 18 d.d., įvyko 
“Grand Opening”.

Dalyvavo Daug Svečių.
Svečių buvo net iš Waukega- 

no, Julių šeima, tėvai, sūnūs 
Mary ir Frances, dukteris, ir 
Frances vaikinas; Steponas ir 
Ona Bartkai, Nastazija Vose- 
liauskienė, Ona Gilbaitienc ir 
kiti.

Ona Bartkienė gaspadinavo 
su trimis pagelbininkemis. Val
giai buvo tikrai gardus ir sma
giai grojo trijų muzikantų or
kestras.

Per abi dienas atlankė jų į- 
staigą apie 500 žmonių. Chica- 
gicčių nedaug tepažinau, tik 
musų “drutuolį” Juozą Bance- 
vičių su žmona ir Juozą Kisie- 
lių.

Barą aptarnavo Stanley 
Drous, Tonis Burba ir Rapolas.

Jacobs ir Anna Gravai “Nau
jienų” skaitytojai ir malonus 
žmones. Jų nauja įstaiga erdvi 
ir graži.

Linkėtina jiems gero pasise
kimo. Dalyvavęs

« \ tf ii 1 rt Siunčiam Gėles l0^iĮdSs=o' 
Dalis 

KVIETKININKAS ’
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabapis 
33IH So. Halsted Street 

i Tel VARUS 1?UIH

BERTHA BUDZINSKY 
gyv. 1621 N. Keating Avė.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 24 d., 1941 m., su
laukus 24 metų amž., gimus 
Adamson, Okla.

Paliko dideliame nubudime 
tėvą Povilą, seserį Margaret 
LaSasso, brolį Krank ir gP 
minės.

Kūnas pašarvotas koplyčio
je, 2500 North Cicero Avė.

Laidotuvės įvyks antradie
nį, gegužės 27 dieną, 9:30 vai, 
ryto iš koplyčios į St. Petėf 
Cėnisius parapijos bažnyčią^ 
North Avė. ir LeClair, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už veliones sielą, o 
iš ten bus nulydėta į Mt. Car
inei kapines.

Visi a. a. Bertha Budzinsky 
giminės, draugai ir .pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį pątarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame:
Tėvas, Sesuo, Brolis ir 
Giminės.

La’d. Direkt. William C. 
Smith, Tel. BERkshire 8070.

Laid. dir. J. Liulevičius, tel. Ųafayętte 3572.• * w .

Batrpna B>tribol
(Gyveno adresu 6641 So. Albany Avė.)

(N[amų Telefonas Prospect 1930)
Persiskyrė su Šiuo pasauliu gegužės 23 dieną, 2:45 valandą 

popiet, 1941 m., sulaukus 80 m. amžiaus, gimus Panevėžio aps
krity, Ramygalos parapijoj, Dvariškių kaime.

Amerikoj išgyveno 35 metus.
Paliko dideliame nubudime mylimą ąunų D-rą. Miką Stri

ko!, jo moterį Petronėlę ir anūke Elaittfe, pęnkias ’ dukteris: 
Anastaziją Jurgaitis, jos vyrą Joną ir jų šeimą, Opą Vitkus ir joą 
vyrą P-rą Joną Clevęlande, Ohio; Amsterdam, N. Y'., Uršulę 
Strikol, Agniešką Sakadulskiene, jos Vyrą Petrą ir jų šeimą, 
Juzefą Kindėrienę, jos vyrą Petrą ir jų šeimų įr D-rą Adomą 
Kinderį, giminaitį D-rą Albertų Strikol iš pęląware valstijos, jo 
brolį, Juozapą iš Washington, D. C., švogefį Andrių Štrikol ir 
jo šeimą ir daug kitų giminių Lietuvoje ir Amerikoje.

Kūnas pašarvotas koplyčioje adresu 6$12 So. Western Avė.
Laidotuvės įvyks antradienį, gegužės 27 d., 1:30 Vai. popiet 

iš koplyčios į Lietuvių Tautiškas kapines.
Visi A. A. Katrynos Strikol giminės, draugai ir pažįstami 

esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse' ir suteikti jki 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuludę liekame,
SŪNŪS. DUKTERYS IR GIMINES

Diena Iš Dienos
I-II! ................................ * ............  -Įl

Joseph Miller ir ' 
Estelle J anų šaukus 
šaunius Vestuves

Svečių Dalyvavo per
Sekmadienį, 2 vai. popiet, ge

gužės18 :£, jaunayęcjžiai ėmė 
šliubą įy. įCryžįaųs bąžpyčipję. 
Baž^yė^ buvo pąpupštą gyvų 
gėlių plųpStąįs k visjfe bm 
labą! tvarkiai pprųoHų. Su jau
nikiais »vęčių a.tyyko 
daug.

Ąpię 5 vai. yąkąrp yįsį 
čiai ^įripko į Ho(lywpp4 įyį- 
tainęrir ten prasidėjo vestuvių 
puoįą. Čią ų^yęį^dą H’ 
šeimininkės svečius širdin ai 
sutiko ir susėdus už gražjai pa
ruoštų ir gėlėniis papuoštų sta
lų vįstis aptarnąvo skanių 'lui
stu, gardžiais gėrirųais į Ra
škomais. Svečiai Į jaunųjų svei
katą išgėrę toastą ir pavalgius 
pietus prasidėjo Širdingi sveiki- 
ninąąi ir linkėjimai.

Antros Vęatuyėę Millerių 
šeimynoj.

Juozas yra sūnūs Alex ir Ka
ziui ieros Millerių, kurie užlaiko 
užeigą adr. 4258 S. Western 
Avė. Į pusantrų metų laiko Mįl- 
leriai turėjo antras vęstuyes 
Pirmiau apsivedę Alex, dabar 
Juozas ir dar pasiliko duktė 
Kristina, kuri tebeląnko moks
lus.

Išvyko “Medaus Menesiui”.
P-ai Milleriai, Janušauskai ir 

jaunavedžiai svečiams širdingai 
dėkoja už atsilankymą ir už 
brangias ir puikias dovanas. 
Taip jau ar p. Ragauskienei, ir

kojos operacija. Man yra pra
neštą, kad drg. Mikė Biago jų.u 
bąigia pasveikti ir numatomą, 
kad jis greit sugrįš į Chicago. 
Lauksime.

Jo biznį dabar tvarko jo 
žmona Dorothy. Steponas

Išaugo. į Trečia 
Didžiausią 
Draugiją Chicago j

z
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jų triūsų ir sumaningumų. Sve
čių buvo virš 3Q0 asmenų ir vi
si geroje nuotaikoje linksmino
si. Dabar jaunavedžiai išvykę

■L—Jūsų Ona

Iškilmingos Jono 
Cheponio-M. 
Derniouth Vestuvės
Abu Brightonparkiiėių Vaikai.

nas Cįieponis sų Martha Der- 
mouth. Šliubą ėmė Brighton 
Parko lietuvių bažnyčioje. Po 
bažnytinių ceremonijų ppkilis 
įvyko J. Zępąlto svetainėj, 4400 
So. Washtenaw Avė.

pic 300 (žmonių. Stalai buvę 
turtingai prirengti, o baras pil
nas gėrimų. Svečiai baltavojo 
gėrė ir šoku iįi vėlybos nak
ties.

'Vę.yai žinomj, Brightonpar- 
kięęiaį.

Reikia žymėti, kad jaunave
džio Jono Cheponio tėvai yra 
plačiai pažįstam! Brighton Par
ke, t. y. Jonas ir Sofija Chepo- 
niai, gyvenų 4414 So. Talman 
Avė. Nemažiau populiarlški yra 
ir jaunosios Marthos tėvai, t. 
y. Joe ir Sofija Dermoųth, gy
venų 4345 So. Washtenaw Avė.

Nuo savęs linkiu jaunave
džiams laimingo ženybinio gy
venimo. —Steponas

Mike Biago 
Jau Sveiksta
Guli Woods, Wis., Ligoninėje.

Vįsiępus gerai žinomas p-righ- 
ton Parko populiarus biziiięriųs 
Mike Biago, kuris užlaiko Cali- 
fornįą. įn», 43-58 Sp. Cąlįfornįa 
Avę., jau iųię> balą.iidzjo j irios 
randasi Way yeterųus ligpni- 
ixėj.r Woo<,įs, Wis»., VĮ’ 
Pųopi 3/

Padarė Operaciją.
Jam lapo padalyta sėkminga^

i ■ Evelyn Savage nuo Stovo

Uetųvių Demokratų 
15-to Wardo Pikni
kas Gerai Nusisekė
Sutraukė Daug Publikos; Pro

gramą Pildė Suvalkięčial.... . . . , • > . 9 .v.
Gegužės 18 d., Lietuvių De

mokratų klubas 15 Wardo bu
vo surengęs pikniku, Liepos 
darže. Diena pasitaikė labai 
graži ir buvo daug svietelio. 
Dainavo Suvalkiečių Vyrų cho
ras, tikrai gražiai ir sutartinai. 
Į žmones padarė gerą įspūdį.

* ' ■ z . ' . J f

žemaitė Mokina Suvalkiečius.
Suvalkiečių cŲorą mokina p- 

lė Pipiraitė, žemaite. Ir taip su- 
pulk! Suvalkiečius “dainįoti” 
mokina žemaitė! (Beje, Suval
kiečių Klubo ir choro piknikas 
įvyks June-birželio 1, Liepos 
darže),

Liet. Dciię 15 wardo klubas 
savo išvažiavime turėjo ir do
vanų. Jas gavo kas giliukį turėr 
jo. Orkestras šokiams buvo ger 
ras. ? žemąięio Sūnūs

Tęisybės Mylėtojų Draugystės 
Veikla.

Balandžio 28-tų d., 1897 m., 
sųsispiefž būrelis pažangesnių 
Chjęagos liętuvių ir sutvėrė 
tąųtišįų draugijų, pavadindami 
jų Teisybės Mylėtojų Draugys
te.

Nuo pradžios Iki 1,9.30 metų 
“Draugystė” išaugo iki 270 na- 
rių. ipetus, ji j^u
paeito, iki 550 nąrių. šiandien 
jos yya Įię^pį-ąstai ge-

to $$ narių ię ąjjie $10,- 
(K)0 turto,

$ F?1? 3-či<?j
vieto-i 1‘itU Cliieagoj'' g}’- 
vup j ančių liętuviškų
pašąlpįnių orgąnįžacijų.

Rijntųį žiūrint, atrodo, kad ši 
Draugystę turį gerų prospektų 

i^ijį bąęttį gyVayįmŲi.
Iš pąMięs' eina gildai, kad 

^aųgęįįs silppiau gyvuojančių 
ęįiięįgųs iįeiuyįų draugijų da
ro plaųųs prisidėtą prie Teisy- 
bęs Mylėtojų Drąugyįt&.

^eįl, jei,' taip, tad patartina, 
kad jos negaiŠautų perdaug il
gai, nęs pas juos dalykai taip 
gali susidaryti, kad apie priėmi
mų nebus nei kalbos.

Rengia Piknikų.
Draugystės piknikas įvyksta 

biržeįip 1-njų Ų., Liberty Grove, 
ŲUiĮlow Springs, III. Komisija, 
kuri susideda iš J. Norkienės.

y? i . , •. t •. ,

J. Dimšos ir J. Budreckienės 
jau viską yra paruošusi.

Darbininkus Nuyęš Trokas.
Pikniko darbininkus nuveš 

trokas, bet jie turi susirinkti 
prie Lietuvių Auditorijos, 3133 
So. Halsted St., nevėliau kaip 
10:00 vąl. ryto. Iš čia trokas 
išvažiuos punktualiai ir sustos 
Brighton Ųarke, prie Hollywood 
Inn svetaines, 2417 įW. 43rd St., 
10:25 ir iš čia’ tiesiai važiuos į

y HELP VVANTEl) FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

1335 West 47st Street.

OPERATORS
Patyrusios siūti chenille 

spreads, comforters and fancy 
low$.

512 S. PEORIA ST. 
2nd Floor

bed 
pil

REIKALINGOS PATYR U S IO S 
moterys skudurus sortuoti.

Advance Iron and Metai Co.
1144 So. Eairfield Avė.

• Personai 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU savo brolio Tadaušo 
Venckaus, gyvenančio po antrašu 
4622 So. Marshfield Avė., Chlcigo, 
Ilk Gegužės 3, 1941, prasišalino nie
ko nesakydamas, kur važiuojąs ar 
einąs. Gegužio 6 telefonuoja Pivaru- 
fiai, klausdami ar nėra Tadaušas 
prie musų. Atsakom, kad ne. Mes 
pradėjom ieškoti vienur ir kitur, 
nesurandam. Nežinom, ar nelaimė 
ištiko, ar kur pavažiavęs dirba. Jis 
yra aukšto ūgio, lėtos kalbos. Jis 
pats ar kas kitas, žinantys kur jis 
randasi, meldžiam pranešti mums, 
už ką busiu dėkingas. Stanley Venc
kus, 15625 Lexington Avė., Harvey, 
III.

Vęš Pašalinius.

TARP MUSŲ

7

Pęrsikęlė į Naują 
Vietą

BRIGHTON PARK. — Vai- 
šių ir daržovių pristatytojas 
Pony Namovičius dabar randa
si naujoj viętoj, bųtęųt, 4149 
So. Campbęjl’1 Avė.

Jis čia,, tūri. įrengęs įr deli 
katesų krautuvę, kurią, dau
giausia; tenka vesti ir prižiu- 
ičti vyresniąi dųkterei, Jose- 
phinai.

Kaimynas.

Pakeitė Laiką B. Si? 
bulskię Fąminįla 
Šventinimui
Įvyks Gegužęs 30, 10 v. ryto 

\ > J ». •

mir$Boleslavas Šibulskis 
rugsėju 8, 1940 m.

Pagal Lietusių Tautiškų Ka
pinių patvarkymų, paminklo 
švęntiniųio apeigoj įvylįą 1Q 
vai. ryte, o ne 11 val< kaip pirr 
lųiąus. buvę Ųashįęlbjta. Vi$i at
vykite ir dalyvaukite tuo laikių 
peš ajpęig.ęs ųrąsidės punktua
liai.

šį brangų ir gražų paminklą 
pastate velionio žmona Barbo
ra. Jo šventinimo apeigas iš
pildys arkivyskupas Geriibtis. 
Taip pat prograrrfe dalyvaūš pr 
Grušo benas ir kvartetas. Vi
sus širdingai prašo dalyvauti 

Sibulskienė.Barbora
o. Jž,

t.

REIKALINGOS MpTERYSĮ laun- 
drės dąrbo dirbti. Patyrimas, nerei-

SUBURBAN LAUNDRY 
3522 West 63rd St.

HfitP r W AMTEb-MALi-WMJd.M 
Darbininkų-Darbininkių Reikli

100 VAIKINŲ IR MERGINŲ
Baigusių High School. Patyrimas 

nereikalinga^. Mokytis ofisų darbo, 
amato,' dirbti įmčnėše, etc. Algos 
$15 iki $20. Pastovus, užtikrintas 
darbas.

' TRIANGLE AGENCY
25 K. Jackson Blvd.

13 aukštas, Kitnball Bldg.

blTUATION WANTED 
Ieško Darbe

Bartenderis. patyręs, ieško dar
bo. Box 2487, 1739 S. Halšted St.

_______ r ’

' FOR KENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

RENDON STORAS, su tavemo 
fiksčeriais — 4 kambariai užpaka
ly ir svetainė. Savininkas ant 2-rų 
liibų. 3259 So. Uničn Ave. Antros 
lubos.
• ’ I •

GERIAUSI DARBAI. Darbininkai 
ir dafbinihkės reikalingi koteliams, 
restoranams, country klubams, re- 
šortamš.

MODERN HOTEL 
879 N< State,; ’

R^AL EŠTATE FOR SALK

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

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

tięiKALINGAS BARZDASKU- 
TIS, ūnijistas, suprantantis gerai 
tą amatą. Vakarais ir visą dieną su- 
batoj. Darbas nuolatos.

PAUL’S BARBĖK SHOP 
4309 West 63rd St.

PAPER AND FOIL condensers 
and winders. Patyrę. Electrical Uti
lities, 2900 S. Michigan.

SCRAPER HANDS — mašinų 
tulšėms perbudavoti.

'LAKE MACHINERY CO. • 
654 W. Lakė St.

REIKALINGI VYRAI 
^variai atrodą, agresyvus ir darbš
tus Vyrai, amžiaus 25 iki 50 metų, 
turi progą uždirbti nuo $35 iki $50 
per savaitę savame nedideliame biž- 
fiy it heįvestuodami nieko. Ši na
cionaliai žinoma firma teikia ne
paprastą progą vyrams turintiems 
aukščiau minėtas kvalifikacijas. At- 
šllaiįkykite bet kurią dieną* 9 iki 4 
vąl. popi/at ir gaukite pilųąs infor
macijas. Klauskite:

MR. RAYMOND
203 N. Wabash Avė., Room 618 

Corner Lake

4631 S. Ashland Avė.
TeL YĄRDS 1601.

ir ne darbininkai. Todėl, kurię 
norite važiuoti su troku, buki
te visi paskirtu laiku. Visi pą- 
simatysimę birželio 1 d., Liber
ty Groye darže.

Steponas Narkis
T. M. Dr-jos koresp.

Barta & Lejcar 
Maliąvęs

Kokios maliavos norite? 
noma, kad norite skaisi

Šitokia piųjiava yra O’Brien 
.sud,ęrinta maliavų — “,keyęd”. 
Ji padarytą sienom^ ir mę-

Suderintų taip, kad harmopi- 
zuctųsi su jūsų įręngiinais. (da
tavai sumaišyta, priruošta var
toti tuojau. Ir nekainuoja dau-

šiai keli pavyzdžiai: O’Brien’s

— nuplaunama, inaliorių mė
giamoji; O’Brien’s Salin Finish
— rupi maliava ąicnęmą, lu
boms, medžiui, tikrai moder
niška; O’Brien’s Interior Gloss, 
turinti (lidc)į spindėjimų; ne- 
geistąnti balta Enaniel. Dųug

O’Ęrięn’ą

vėse: r4163 Archer Ąye. Lafayette 
D50O

3.354, Wcst 26th Si. Ropkwell
1740 y

1923 Blue Island Ąve. Capaį 
471’6 > ' ’

9500 r

Ii..........

GBRB. Naufienų tkaityto- 

pirkinių reikalais M į 

ekelbiasi Mcmjtenoec

t*.f

PIRŠTINIŲ . KIRPĖJAI
ODOS IR AUDINIU, 

dienos ir nakties pakaitos, nuoda- 
lus darbas, .pastovus.

GLOVĘMAKERS, Ine., 
2835 NT. Western Avė.

LOŠT AND FOUND

'PAMESTA
KAS RADOTE pluoštą raktų 

apie 18 ir Union Avė., prašome 
priduoti į Naujienas, Box 2489.

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 Avenuę 
REPublic 3713. Vak Prospect 1111.

> - . - * - --------- a -- - -- --------------•» ■

ŠIOS DIENOS BARGENAI
2 aukštų muro namas, storas ir 

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

Taipgi turime pardavimui viso
kios rųšies namų.

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

ABErdeen 2281.

WEST SIDE
Dviejų flatų pb 4 kambarius na

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

PARDAVIMUI gražus katedžius 
ant Archer Avė. 7 kambariai, ce
mentinis beismentas, karštu vande
niu apšildomas, naujas boileris, stik
liniai uždaryti porėtai, naujas 2 
karų garažas. Tik už $3600.00. 
Kreipkitės pas savininką, 3257 Ar
cher Avė., tel. Lafayette 1705.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai PArdavimui

SUSIRINKIMAI
Lietuvių Keistučio Kliubo Choro 

mėnesinis susirinkimas įvyks pir
madienį, gegužės 26 d. 8:00 v. v. 
Hollyvyood svetainėj, 2419 W. 43rd 
St. Bus atskaita išduota1 iŠ choro 
išvažiavimo ir daug kitų neužbaig
tų reikalų apsvarstyta. Nauji na
riai, nogėdami stoti į chorą darbuo
tis, irgi prašomi atsilankyti į šį su
sirinkimą. Lucille S. Dagis, rast.

Chicagos Lietuvių Suvalkiečių 
Draugijos mėnesinis susirinkimas 
įvyks .pirmadienį, gegužės 26 d-, 
7:30 vai. vakare, Hollyvvood salėj, 
2417 W. 43 St. Visi nariai dalyvau
kite ir naujų narių atsiveskite. Ku
rie užsilikę su mokestimis, malonė
kit užsimokėti.

—Ona Svirmickienč, rast.
I..rI .ui J . J -L iii -L _i r

Gegužes 28-tą d., 
Prekybos Buto 
Susirinkimąs
Pranešimas Nariams Lietuvių 

prękybos Buto
Lietuvių Prekybos Butas tu

rės narių ssuirinkinią geg. 28, 
8:00 P. M. Dariaus-Girėno sve
tainėje,’ 4416 S. Western Avė.

šiame susirinkime bus rodo
ma filmą po vardu “Garden in 
the City“, kalbės “Mr. Pącky 
\Valsh” ir dar bus užkandžių 
nemokamai.

Prekybos Butas į šį susirin
kimą kviečia atsilankyti narius 
ir jų draugus, kurie užintėre- 
suoti veikimu 
bos Buto.

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

150 AKRŲ FARMA, su 1000 pė
dų frontu siekančiu ėžerą, Wheat- 
land Tovvnship, Kenošha Couhty, 
Wis.

FRED KOHL
Route 4, Burlington, Wis.

FARMA, 80 AKRŲ, 30 mylių 
vakaruosę nuo Menominee, Mich. 
Sodas, barnės, namas, etc. Nebran
giai. MR. W. THEISEN, 7720 W. 
Dixion, Milvvaukee, Wis. 

.......... ........... *.............
SOIL—LQR SALE 

Juo^em^
JUODŽEMIS MAIŠYTAS SU KŪ
MUS it Pėat Mosi, įtręštas, parduo
damas bušeliais ir vežimais. 5 bu
šeliai už $1.00, 10 bušelių už $1.50.

Fristatom visur. *f 
CHARLES GAVCUS, 

South West Highway and 
Harlem Avė!,' Worth, Kl. 
Tek WENTWORTH 7042 

arba WORTH 193.

JUODŽEMIS MAIŠYTAS SU 
HUMUS— 1 bušelis 25c
5 bušęlial už -- --------   $L00
10 bušelių už ------------— $1.50
Perktaustymas pigiai—Anglis tiė- 
sidi iŠ mainų. * '

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

Tek OAK Latfn 193^1-1 4

Lietuvių Preky

už rakandus, sutaupysi nuo 40 
iki 60%. Mes pristatome bite kur. 
Pašaukite dr rašykite dėl daugiau 
informacijų. Vien tik nacionaliai 
žinomi daiktai randasi pas rriUS.

• ALttAUSKAS. SUNŪS,

ChĮcago, 11L 6051



NAUJIENOS, Chicago, Iii. Pirmad., gegužės 26, 1941

TUKSIANČIAI ŽMONIŲ “NAUJIENŲ” PIRMAM PIKNIKEV t.

Iškilmingai priėmė 
pulk. C. Grinių

Svečias Padarė Labai Gerą Įspūdi; “Lietu
va po Karo Bus Demokratinė”

APIPLĖŠĖ PEOPLES FURNITURE C0. 
KRAUTUVĘ BRIGHTON PARKE

Iš Seifo Pasiėmė $1,000

Tuksiančiai Chicagos lietu
vių vakar susirinko “Naujie
nų” pirmam šių metų piknike, 
ir Liberty Grove Darže iškėlė 
triukšmingas ovacijas nepap
rastam svečiui, pulk. Kaziui 
Griniui.

Ilgai plojo publika, kai jis 
pirmu kartu pasirodė estra
doje—aukštas, gražiai nuau
gęs, ir iš veido labai jaunas 
vyras, nors jis priskaito jau 
42 metus.
Buvusi Valdžia Neatsistatys.

Publika jį priėmė ne vien 
kaipo nuoširdų ir gerą Lietu
vos sūnų, bet ir atstovą demo
kratinės Lietuvos ir jo tėvo, 
Dr. Kazio Griniaus, kuris tai 
.Lietuvai labai daug dirbo nuo 
šio šimtmečio pradžios.

Piknike susirinkusiems tūk
stančiams lietuvių jis pasakė 
kalbą, labai atsargią, apgalvo
tą—kalbėjo kaip dera diplo
matiniam žmogui. Jis pareiš
kė; kad po karo nebeatsistatys 
buvusi Lietuva — pokarinė 
Lietuva bus demokratinė, nes 
buvusi administracija nebetu
rės progos grįžti į valdžios 
viršūnes.

Pasakojo apie rusų okupa
ciją—ir davė suprasti, kad 
Kaune iki paskutinių valandų 
žmonės, kaip jam atrodė, ti
kėjo, kad rusų norai yra geri, 
ir kad jie buvo nuoširdus, 
kuomet sakė, kad Lietuvos 
nelies.

Nuo 1900 Metų.
Svečią publikai perstatė Dr. 

Pins Grigaitis, “Naujienų” vy
riausias redaktoirus. Jisai pri
siminė, kad šio šimtmečio 
pradžioje jis suėjo su Grinių 
šeima Mariampolėje, kuri jį 
jau ten darbavosi Lietuvos la
bui ir dalyvavo 1905 metų re
voliucijoje.

Dr. Grigaitis sveikino pub
liką, susirinkusią į šį pikniką 
nepaprastai skaitlingai. Tas 
parodo, jis sakė, didelį ameri
kiečių pritarimą ne vien prin
cipams, kuriuos “Naujienos” 
čia atstovauja, bet ir nusista
tymui Lietuvos reikalais, ku
ris yra surištas su Grinių var
du.

Sūnūs Tėvo Keliais.
Už laisvą, demokratinę Lie

tuvą Dr. K. Grinius kovojo,! r. 
tais keliais eina ir jo sunusj 
pulkininkas Grinius, kuris nuo 
jaunų dienų tarnauja Lietu
vai:—Nepriklauomybės kovo
se dalyvavo kaipo savanoris; 
vėliau tarnavo Lietuvos gene- 
raliam štabe, o paskiausiu lai
ku buvo Lietuvos karo atstovu 
Berlyne, iš -kur atvyko į A- 
meriką bolševikams ten perė
mus Lietuvos pasiuntinybę.

Oras Labai Gražus.
Žmonės pradėjo važiuoti 

piknikan anksti, nes buvo aiš
ku, kad diena bus graži., Ry
tas išaušo truputį vėsokas, bet 
skaistus ir giedras, ir buvo 
galima spėti, kad į vidudienį 
saulės spinduliai pradės gerai 
šildyti. Nebuvo lietaus pavo
jaus.,

Suvažiavo tūkstančiai chi- 
cagiečių, ir būriai užmiesčio 
lietuvių, kurių vardus paduo
sime rytoj.

Muzikaliu programų publi
ką linksmino visas būrys “Pir
myn” Choro dainininkų, ku-.

rįems akompanavo garsusis 
akordionistas Andy Narbutas. 
Šokiams smagiai grojo Kazio 
Steponavičiaus, “Pirmyn” cho
ro vedėjo suorganizuotas or
kestras.

Tas Packardas.
Didelį susidomėjimą pikni- 

kininkų tarpe kėlė tas 194Į 
metų Packardas, kuris skiria
mas dovana sekančiam “Nau
jienų” išvažiavime, liepos 27 
d. A. Ambrozevičia su štabu 
pardavinėjo tikietelius sušilęs.

Žodžiu, šis “Naujienų” Pik
nikas buvo ne vien pasekmin
gas, bet nepaprastai smagus, 
gyvas ir reikšmingas dėl sve
čio, pulk. Griniaus, kuris jame 
atsilankė. Tai beje, buvo jo 
pirmas, “amerikoniškas” pik
nikas.

Atvyko Iš Rytų.
Jis atvyko į Chicago šešta

dienio rytą, Pennsylvania 
traukiniu. Union stotyje jį su
tiko Dr. Grigaitis. Padaręs 
trumpą “sightseeing tour” po 
miestą, pulk. Grinius atvyko 
į “Naujienų” redakciją, kur 
susipažino su jos nariais. Vė
liau vakare įvyko vakarienė, 
kurioj svečią priėmė ir atlaikė 
ilgesnį pasikalbėjimą didesnis 
būrys “Naujienų” bendrovės 
narių.

Svečias bus Chicagoj tik 
kelias dienas, bet žada aplan
kyti didesnes lietuviu įstaigas 
ir susipažinti su platesniu bū
reliu Chicagos lietuvių. —Rs.

įsakė Atlaikyti 
Balsavimus Int. 
Har. Dirbtuvėse
Chicago, Ir Keturiuose Kituose 

Miestuose.
Federalė darbo taryba šešta

dienį patvarkė, kad netrukus 
turi įvykti darbininkų balsavi
mai keliose International Har- 
vester dirbtuvėse, nustatyti ku
riai unijai priklauso teisė juos 
atstovauti.

McCormick ir W. Pullman 
Chicagoj.

Balsavimai įvyks Chicagos 
McCormibk ir West Pullmano 
dirbtuvėse, taipgi firmos įmo
nėse Mihvaukėj, Wis., Rock Is
lande, Rock Falls, ir East Mol
ine, Illinois valstijoje.

Už teisę darbininkus atsto
vauti varžosi CIO ir AFL.

Jauna Moteriškė 
Išgelbėjo Kūdikį

O Vyras Nedrįso
Pastebėjusi, kad į Michigan 

ežerą įkrito mažas berniukas, 
22 metų Mrs. Edith Vander- 
mark šoko į vandenį ir jį iš
traukė. Nuo stataus kranto rei
kėjo šokti septynias pėdas.

Išgelbėtas berniukas yra Ro- 
bert Waswe, 3935 N. Paulina 
Street.

Mrs. Vandermark gyvena ad. 
823 Waveland avenue. Ji yra 
dviejų vaikų motina.

•Netoliese Addison gatvės 
kranto, kur berniukas įkrito, 
stovėjo nežinomas vyras. Jis 
įvykį matė, bet bedrįso berniu
ko gelbėti.

Dewey Susipažįsta Su Kareivių Gyvenimu

Thomas E. lJcwcy (vidury), Ncw Yorkb (listrikto gynėjas ir United Servlc? O - 
ganizalion pirmininkas, kalbasi su kareiviais Fort Sheridan, 1’1, kur ji i - epsiknke 
pastudijavimui rekreacijos reikalų. ‘ ‘ ■

Vėliausi Karo 
Kontraktai Chicagos 
Dirbtuvėms

Gavo Republic Steel, 
Int. Harvester

Pereitą šeštadienį armija ir 
laivynas padalino' sekamus 
kontraktus Chicagos dirbtu
vėms:

American Automatic Eelect- 
ric Sales, $122,172

Superior Sleeprite Corpora
tion $1.500 ir $2,050.

Nu-Friedy Mfcnufa c t u r i n g 
Company, $900.

International Harvester Com
pany, $2,225.

Republic Steel Corporation, 
$3,692.

Black Products Company, 
Chicago, $10,749.

Lea and Sachs, $2,945.
Socony-Vacuum Oil Company, 

Ine., $12,126.
Foote Brothers Gear and 

Machine Corporation, $160,692.

Rytoj Fair Co. 
Darbininką 
Balsavimai

Fair departamentinės krau
tuvės darbininkai rytoj nuspręs 
ar jie pritaria CIO unijai ar 
ne. Mat, rytoj įvyksta darbe 
tarybos paskirti balsavimai.

Krautuvės darbininkai g&leč 
pasisakyti tik už CIO ar prieš, 
o firmos sandėlio ir garaže tar
nautojai galės pasirinkti tan 
CIO, AFL, ar nei vienos.

Siekė $30,000, 
Prarado $2,500

Benjamin Ziff, 926 Hydc 
Park, ir Bruno Arena, 529 N 
Hamlin, vakar persiskyrė si 
$2,500. Pinigai dingo su neži
nomu ispanu, kuris jiems pri
žadėjo $30,000, jeigu jiedu, pa
darys jam paskolą, kad jis ga
lėtų grįžti Ispanijon.

• Jus jau žinot kas su ispanu 
ir chicagiečių pinigais atsitiko.

Prie Argo
Sudužo Traukinys

ARGO, III. — Dėl atdaro svi- 
čiaus susikūlė Indiana Harbor 
gelžkelio ir Baltimore and Ohio 
prekiniai traukiniai. Pirmasis 
traukinis nušoko hiio bėgių ir 
sudužo, bet sužeistų žmonių ne
buvo. ,

------------------------------- n-T-------------------------

Nubaudė Anglių 
Firmą

Už pardavinėjimą apgadintų 
ir pigios rųšies anglių vietoj 
rekliamuojamos geros rųšies, 
miesto teisėjas Hasten pritei
sė anglių firmą, Chicago Water- 
ways Fuel/Co., užsimokėti $100 
pabaudos.

Firma turi sandelius ad. 1110 
Division street.

Florsheim Uždirbo 
$510,000

Į , ; f > t

Per paskiitinidš’ šešis mėne
sius, pasibaigtisifts ‘ balandžio 
30, Florsheim Shoe kompanija 
Chicagoj e uždirbo $523,064, at
skaičius visus federąlius ir vals
tijos taksus. 1

Uždare Garsų 
Kabaretą

LZa__ LLShlJ' '•

Chicagos policija uždarė gar
sų Theater-Cafe kabaretą, 4812 
N. Clark street, ir suėmė devy
nis savininkus ir tarnautojus 
už pardavinėjimą svaiginamų 
gėrimų nepilnamečiams.

Jauni Lietuviai 
Baigią Cicero 
Prad. Mokyklas 

.'4 '

Birželio Pradžioj Gaus 
Pažymėjimus.

CICERO.—Už ^keliolikos die
nų Cicero praęįiįiės mokyklos 
užbaigs ihokslo įmetus ir išdab
ins /pažymėjimtį baigiantiems 
madinius kursus. Jų tarpe bus' 
ne jauni lietuviai: ’

Roosevety ^ĮokykĮa.
Armalis, ĘrąiS$> 1435 S.

I9th Avė.- ' .
Baltekonis, Viįior, 1503 S.

19th Avė. ' f S *

Gaddis, Richatd (?), 4839 W.
14th Št. -

Linge, Geraįdine, 1325 South 
19th Avė. - 27

Stanaitis, Ruth, 1335 S. 50th
Ct. ' ■'■'■ £■■■;r : ■' ■■

Yodites, Josephine, 1423 So.
48th Ct. į '

Sarno, Jenny, 1332 So. 50 h
Ct. . 1 i ■ .

Alis, Delphine (Cicero mok.), 
4924 W. 24th PI. (

Walantis,, Ėdward (Cicero 
mok.) 5230 W. 24th St.

■ ' —-o-U-
Silelis, Esmene, (Wil on 

mok.), 5336 W. ^th St.

Gatvėje Rado 
Mirtinai Sužeista 

c

Lietuvį
Ieško “Hit-and-Run” 

Vairuotojo
WEST PULLMAN. — šešta

dienį popiet prie 128-tos ir Hal- 
sted gatvių buvo atrastas mir
tinai sužeistas 56 metų lietu
vis, Jokūbas Griczus.

Jį tuojau nugabeno į South 
End ligoninę, ir ten Griczus pa
simirė sąmonės neatgavęs.

Policija spėja, kad jį suva
žinėjo automobilis, todėl ieško 
vairuotojo. Jis*, bus kaltinamas 
pabėgimu iš nelaimės vietos.

Griczus gyveno adresu 11826 
Lowe Avenue.

BRIGHTON PABK.—Iš Peo- 
ples Furniture Company krau
tuvės du nežinomi plėšikai pa
sigrobė apie $1,000 čekiais ir 
pinigais.

Apiplėšimas įvyko naktį iš 
šeštadienio į sekmadienį.

Atplėšė Seifą
Nežinia kokiu budu įsigavę 

krautuvės vidun jiedu atplėšė 
seifą krautuvės raštinėje, kur 
pinigai buvo padėti.

Seifui atidaryti atsinešė pluo
štą visokių įrankių.

Paliko Įrankius
Kai netikėtai raštinėje pasi 

’ rodė krautuvės sargas, abu 
banditai spruko laukan. Pinigus 
turėjo susidėję kišeniuose, bet 
savo įrankių nespėjo susirink
ti, ir juos prie seifo paliko.

Peoples Company krautuve 
yra lietuvių valdoma ir randa
si ,adresu 4183 Archer avenue.

Piktadarius užklupęs, sargas 
Martinas Balmis pradėjo į juos 
šaudyti revolveriu, bet nekliu
dė nei vieno.

Policija spėja, kad gal pasi
seks abu susekti pagal pirštų 
nuotraukas, kurias jie palike 
ant įrankių.

Įvairios Žinutės 
Iš Cicero Lietuvių 
Gyvenimo
Vestuvės — Nelaimė — Kapų 

Puošimo Diena,
CICERO. — Apie vestuves 

Praeitą šeštadienį P. ShameU) 
svetanej įvyko p. (Zenevičiutės 
vestuvių puota? Ji susituokė su 
kitataučiu, tad vestuvių svečiai 
buvo ma šyti, bet visi gražiai 
užsilaikė. Turėjo visko pilnai 
valgyti ir gerti, ir gera muzika 
•linksmino net iki sekmadienio 
ryto.

Jaunavedžiai abu jauni, gra
žus, atrodo, jog jiems seksis šei
myninis gyvenimas. P. Zenevi- 
čienė liko viena, nes abi duk
terys jau vedę.

Susižeidė Ranką.
Beje pernai ją išliko, nelaimė, 

langas ranką sužeidė. Dar ne
gali dirbti, o iš dirbtuvės atly
ginimo kaip ir nėra. Reikia ieš
koti teisybės per teismą, bet ir 
čia [pasekmės abejotinos, /štai 
pavyzdys -----  jau antri metai
kaip Leo Švėgžda, sužeistas au- 
tomobiliaus, yra invalidas, o ką 
gavo? Dar nei teismo nebuvo. 
Panašių nuotykių šimtais yra. 
bet neturėtų būti.

Kapų Diena Nebetoli-
Kapų Puošimo diena jau ne

toliausiai. Jeigu oras palankus 
tai galybes žmonių važiuos ka
pų lankyti, mirusiųjų prisimin
ti. Po kapinių apeigų eina k‘ek- 
vienas sau. Yra rengiami pikni
kai, bet visus sutalpyti vienoj 
vietoj /neįmanoma, štai geras 
patarimas. Kas norit ramiai, ty
rame ore laiką praleisti, užsu
kite Liberty Daržan. Tikrai ne- 
apsivilsite. Savininkai p. Jonas 
Pilkis ir dėdė Mjliauckas su sa
vo štabu atsilankiusius tinka
mai priims skaniu suriu ir sal
džiu ar rūgščiu pienu. D.

Ištraukė Nežinomą 
Skenduolį

Iš Chicagos upės, prie 
Throop ir 22-tros policija iš
griebė lavoną nežinomo apyse
nio vyro. Spėjama, kad kūnas 
išbuvo vandenyje apie savaitę 
laiko. Skenduolis buvo apie 5 
ir V2 pėdų aukščio, svėre 180, 
ir turėjo rudus plaukus.

Nuteisė 
Bridgeportietį

KriminaLs teismas šeštadienį 
nuteisė Sam Orlando, Bridge- 
porto politikierių, už balsavimų 
netikslumus 1939 metų teisėjų 
rinkimuose. Jisai buvo 11-to 
wardo 52-ro precinkto demo
kratų kapitonas. Teisėjas Bols- 
ton paskyrė birželio 6 d., baus
mei nustatyti.

Ray Vistartas 
Tarnauja American 
Airlines Linijai
O. Dovgin Sūnūs; Skrido New 

Yorkan, Atgal.
Ray Vistartas, Onos Dovg’n 

sūnus, 6108 S. State St. aero
planu buvo išvykęs į New Yor- 
ką ir už poros dienų laiko jis 
ir vėl sugrįžo, New Yoke jis 
svečiavosi pas pp. Vitaičius ir 
atlankė Amerikos Katalikų Baž
nyčias ir laikraščių įstaigas.

Jis labai džiaugiasi lietuvių 
svetingumu ir ypatingai jis la
bai vertina pp. Vitaičlų ir Ali
šausku širdingumą.

Mano N. Y* Apsigyventi.
Ray Vistartas jau beveik me-

tai kaip dirba prie American 
Air Lines, tad jis ’jr š:ą progą 
turėjo iš savo kompanijos pa
matyti New Yorką ir atlankyti 
savo pažįstamus. Jis taip ma
no, kad dirbant prie aeroplanų 
vėliau jarti reikės New Yorke 
apsigyventi. —AŠ

Vakar Ir Užvakar 
Chicagoje•

• Aludininkas Louis Jannoto, 
2828 Ę. 104th st., buvo suim
tas už paŠovimą dviejų žmonių 
savo alinėje tuo pačiu adresu. 
Pašautieji yra, 24 m. Joseph 
Kropei, 2839 E. 103rd, ir 29 m. 
Michael Pukalo, abu Wisconsin 
Steel Co., darbininkai.
• Wolf ežere, prie Hammondo, 
Ind., prigėrė 14 metų berniukas 
Charles Roesler, 9017 Rurlejr 
avenue. Jisai bandė ežerą per
plaukti.
• Pereitos savaitės pabaigoje 
automobiliai užmušė šiuos žmo
nes: 5 metų Donald Gawne, 
2715 N. Hoyne avenue, prie 
Damen ir Diversey, ir 66 m. 
Dr. J. M. O’Malley, iš Ohio, III-, 
prie 183rd ir Cicero.
• Prie Superior ir LaSalle gat
vių širdies ataką gavęs mirė 65 
metų James Flynn, 721 N. 
Wells street. Su juo buvęs St. 
Bernard veislės šuo tol budėjo 
prie kūno, kol neatvyko į nelai
mės vietą velionio žmona.
• Miesto planai pastatyti nau
jus adminįstracijos rumus Chi- 
eages miesto airporte iširo- 
Lėktuvų linijos atsisakė prisi
dėti prie sumanymo pinigais. Iš 
jų miesto valdyba tikėjosi gau
ti apie $400,000.

• Policija ieško $700 ir 15 
metų mergaitės, Helen Logan, 
kuri pabėgo’ iš namų užvakar 
rytą. Gyveno ad. 2349 Elston 
įvenue. Pinigai priklauso jos 
tėvui.

O Du banditai vakar anksti 
rytą susikolektavo $236 iš še 
šių gasolino stočių Chicagoj ir 
priemiesčiuose: 9397 Ewing,
10400 Torrence, 130th ir Tor- 
rence, 42nd ir Halsted, 147th 
ir Halsted, ir 15437 Broadway.

• Prie Roscoe ir Pulaski gat
vių du ginkluoti banditai atėmė 
$58 nuo pieno išvežiotojo, Wal- 
ter Gramzos, 3343 N. Avers 
avenue.

• Policija suėmė kamantinė
jimui 31 metų John Sompordo- 
nis, kaltinamą padegimu namo 
adresu 16 S. Paulina St. Poli
cijai jį išdavė tėvai.

• Northwestern gelžkelio 
traukinys užmušė 10 metų ber
niuką James Francis Sweeney, 
prie River Forest stoties. Mo
tina buvo jį pasiuntusi krau
tuvėm Gyveno ad. 8226 Lako 
street.

• Neišaiškintas gaisras pa
darė $1,000 nuostolių remon
tuojamam name adresu 4835 
Soi*,th Loomis street. Gyven
tojai išbėgo į gatvę vienmarš
kiniai, neturėję progos jokio 
turto išgelbėti.

• Atėjęs į daktaro raštinę 
ad. 58 East Washington street, 
diognozei, širdies ataką gavo ir 
staigiai mirė 42 metų William 
Kiragis, 1512 N. LaSalle st

• Mažai bus naudos iš gro
bio piktadariams, kurie apiplė
šė Charles Buelow’o namus, ad. 
6431 Yale avenue. Pasivogė 87 
vyriškus čeverykus. Visi tinka 
tiktai dešinei kojai.
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Skelbimai Naujienose 
iuoda naudą dėlto, 
-ad naėios Naujienos 

naudingros




