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KOVOJ DALYVAVO BRITU ORO IR JUROS 
LAIVYNAI

Anglijoj žinia sutikta su nepaprastu 
džiaugsmu

VOKIEČIAI ANGLŲ BELAISVIAI AFRIKOJE. SOVIETU ĮSTAIGOSE NAKTĮ UŽRAKINA 
RAŠOMĄSIAS MAŠINĖLES

LONDONAS, Anglija, geg. 
27 d. — Anglijos oro ir juros 
laivynų pajėgoms suderintai 
veikiant, šiandien vienuoliktą 
valandą ryto tapo paskandin
tas naujausias nacių karo lai
vas Bismark, praneša britų ad
miralitetas.

Kelioms minutėms vėliau 
premjeras Churchill pranešė šią 
žinią britų parlamentui, kuris 
svarstė karo ir vidaus politikos 
reikalus paprastame posėdyje.

Hood, šeštadienį paskandin
tas britų didžiausias karo lai
vas, prieš skęsdamas, pataikė 
vieną torpedą į Bismarką. Ta
tai žymiai sumažino pastorojo 
greitį ir daug prisidėjo prie jo 
paskandinimo.

Paskandinus Hoodą, kiti bri
tų karo laivai persekiojo Bis
marką Grenlandijos vandenyse, 
pataikė jam kelis šuvius, bet 
blogas oras ir naktis davė pro
gos Bismarkui pasprukti iš bri
tų akies.

Vakar rytą Amerikoj gamin
tas britų lėktuvas, kuris patru
liavo vandenyno plotus, surado 
Bismarką, • kuris skubėjo prie 
Prancūzijos krantų. Britų lėk
tuvas radijų pranešė laivyno 
vadovybei apie laivo padėtį. Tuo
jau buvo pasiųsti kiti lėktuvai 
su torpedoms, kurie pataikė ir 
dar žymiau sumažino Bismarko 
greitį.

KRETOS VANDENYSE BRITAI PRARADO 
ŠEŠIS KARO LAIVUS

Vokiečiai sustiprino 
pozicijas

KAIRAS, Egyptas, geg. 27 
d. — Praėjusią savaitę Kretos 
vandenyse britai prarado du 
kreiserius ir keturis destroje- 
rius, skelbia britų karo prane
šimas.

Vokiečių skelbtos žinios apie 
kreiserių skandinimą yra labai 
perdėtos. Vokiečiai gavo žymių 
sustiprinimų ir Kanea apylin
kėse pajėgė praplėsti savo po
zicijas.

Be minėtų paskandintų laivų, 
tapo sužeisti keli kiti karo lai
vai, kurie netrukus bus patai
syti.

Britai užmušė 18,000 
nacių

KAIRAS, Egyptas, geg, 27 
d. — Britų karc\vadovybė skel
bia, kad Kretos kovų metu 
jiems pavyko užmušti 18,000 
vokiečių kareivių, šian skai- 
čiun neįskaityta nelaisvėn par
imti parašiutininkai.

Vokiečiai bandė išlaipdinti 
antrą ekspediciją vakarinėje 
Kretoje, bet britų karo laivai 
ir pastarąją išvaikė,

Kretos nepasiekė nei vienas 
vokietis juros keliais. Vokiečiai 
savo kareivius tebemato para
šiutais ir sklandytuvais.

Šiandien rytą priartėjo britų 
karo laivai ir pradėjo perse
kioti stipriausią pasaulio laivą. 
Britų karo laivai paleido dido
ką šovinių kiekį, bet šoviniai 
labai mažai paveikdavo moder
niškiausią drednautą. Britų lai
vyno vadovybė įsakė paleisti 
dar kelias torpedas.

Gavęs ke’As smarkius smū
gius Bismarkas pradėjo sukinė
tis vietoje. Torpedos pataikė į 
laivo vairą ir sraigtus. Britai 
manė, jog Bismarko kapitonas 
pasiduos, norėdamas išgelbėti 
jurininkus nuo mirties, bet ke 
lias valandas pasisukinėjęs, na
cių laivas vėl pradėjo bėgti, at
sišaudydamas. Dabar Bismarkas 
darė tiktai 8 mylias į vai.

Britų karo laivai paleido dar 
kelias torpedas ir, 400 mylių 
atstumo j nuo Prancūzijos kran
tų, Bismarkas tapo paskandin
tas. Daugiau negu 1,300 nacių 
jurininkų, dėl kapitono užsispy
rimo, paskendo kartu su laivu.

žinia apie Bismarko paskan
dinimą labai džiaugsmingai ta
po sutikta ne tiktai Anglijoj, 
bet ir visoje britų imperijoj. 
Anglai sako, jog atkeršyta už 
Hoodo paskandinimą, o Chur 
chill pareiškė, kad juras dar 
kontroliuoja britų laivynas ir il
gai jas dar kontroliuos.

Kreton pasiųsti 
sustiprinimai

KAIRAS, Egyptas, geg. 27 
d. — Britų karo vadovybė iš- 
laipdino naujų karo jėgų ir at
vežė naujos karo medžiagos į 
Kretos salą.

Vokiečių aviacija dominuoja 
Kretos orą, bet vokiečiai juro
mis negali priartėti prie salos 
ir nesijaučia stiprus pakraščiuo
se. Britų karo laivynas nuo pa
kraščių veja vokiečius.

Sugrįžę Egyptan britų karei
viai tvirtina, kad pirmomis die
nomis užmuštas nepaprastai di
delis nacių parašiutininkų skai
čius.

Bismarkas kovojo 
ligi paskutinio

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
27 d. — Vokiečių karo vado
vybė paskelbė, kad britų karo 
laivams pavyko paskandinti Bis
marką, kuris buvo sužeistas 
praeitą šeštadienį.

Nacių admirolas Liutjens, 
prieš garmėdamas į dugną, pa
siuntė Hitleriui telegramą: Lai
vo negalime suvaldyti. Kovosi
me iki paskutinio šūvio. Tegy
vuoja fiureris!

Vokiečiai pasiuntė orlaivius 
Bismarką paskandinusiems lai
vams bombarduoti.

NAUJIEM U-ACM E Telepiioto
Ši fotografija, atėjusi kliperiu, parodo anglų karių lydimą vokiečių belais

vių grupę Egipte. Naciai vedami į koncentracijos stovyklą užfrontėj. Jie tapo 
sugauti kovose ties Sollum.

Britai senai sekė 
Bismarką

LONDONAS, Anglija, geg. 
27 d. — Britų admiralitetas tu
rėjo žinių apie praeitos savais 
tės Bismarko'judėjimą, v

Britų aviacija matė, kaip Bis
markas, ki£o karo laivo lydi
mas, atvyko į Norvegijos uostą 
Bergen.

Kai Bismarkas išplaukė į 
šiaurės vandenyną, dideli britų 
karo laivai jau buvo išskirsty 
ti jam kelią pastoti. Hood pir
mas jam pastojo kelią, kai ban
dė prasiveržti į pietų Atlantiką< 
Kiti britų laivai jį paskandino.

Pataria teisti Hessą
LONDONAS, Anglija, geg. 

27 d. — Vienintelis komunis
tų atstovas britų parlamente 
pareikalavo valdžią, sudaryti 
Hessui teismą ir greičiau nu
teisti. Pasiūlė bausti už nele
galų sienos perėjimą ir karo 
uniformos dėvėjimą.

Churchill atsakė, kad valdžia 
šiuo reikalu padarys reikalin
gus nutarimus, be patarimų. 
Hess skaitomas karo belais
viu.

Pasakojama, kad komunistų 
atstovas gavo įsakymą iš Ber
lyno per Maskvą padaryti tokį 
pasiūlymą.

Prancūzai bėga 
pas britus

JERUZALĖ, Palestina, geg. 
27 d___Kai tiktai atskrido pir
mi vokiečių lėktuvai į Syrijos 
aerodromus, didelė prancūzų 
dauguma nebenori daugiau tar
nauti kariuomenėje.

Pulkininkas Collet sukvietė 
visus savo karininkus ir pareiš
kė, kad jis eisiąs pas laisvus 
prancūzus. Jį pasekė visi pul
ko karininkai.

Palestinon atbėgančių pran
cūzų skaičius yra toks didelis, 
kad atrodo, jog prancūzai ją 
puola.

ORAS
Šiltas ir truputį debesuotas.
Saulė teka —r 5:19; leidžiasi

— 8:14.

Bijo valdininkų va
romos propagandos

KAUNAS, Lietuva, geg. 27 
d. — Visose sovietų Lietuvos 
įstaigose paskutiniu metu įves
ta nauja tvarka:

Pasibaigus tarnybos valan
doms, visos rašomosios mašinė
lės, rotatoriai ir kitoki spaus 
dinimo aparatai turi būti kiek
vieną vakarą sunešti į atskirą 
kambarį, kuris ne tiktai užra
kinamas, bet ir užantspauduo
jamas.

KOMUNISTAI TRUKDO PAGALBĄ BRI
TAMS, SAKO VALTIN

Padare svarbius pa- 
reiškirftu^ kongresui

WASHINGTQN, >P. C., geg. 
27 d. -— Ričard Krebs (J. Val- 
tin) kongreso komisijai pareiš
kė, kad komunistai deda pa
stangas galimai daugiau truk
dyti britams teikiamą pagelbą.

1932 metais Hamburge susi
rinkę komunistų atstovai išrin 
ko Tommy Ray Amerikos ju
rininkų lyderiu.

Komunistai pasiuntė J. Cur 
ran į vakarų Indijas agitacijos 
ir špionažo darbams. Curran 
klauso visų < Ray duodamų in- 
strukcijų ir nurodymų.

Valtin siuntinėjo ko
munistams pinigus

WASHINGTON, D. C., geg. 
27 d. — Kai komunistai pave
dė Krebsui vadovauti jurinin
kų . organizacijai, tai jis 1930 
metais pasiuntė George Minkui 
40,000 dolerių.

Vėliau Minko įpėdiniui kiek
vieną mėnesį siuntinėjo po 300 
arba 400 dolerių.

Šie pinigai buvo gaunami iš 
Maskvos ir skiriami komunis
tų verbavimui jurininkų tar 
pe.

Betainas neatiduos 
laivyno

WASHINGTON, D. C., geg. 
27 d. — Prancūzų ambasado
rius Haye šiandien įteikė už 
sienio departapientui raštą, ku
riame sąvo valdžios vardu pa
sižada neperieįsti svetimiems 
prancūzų karo laivyno ir kolo
nijų.

Hull pareikalavę tokio pareiš
kimo, nes žodžiais jis daugiau 
Petaino prancūzais nebetikėjo.

Haye turi vilties, jog dabar 
vėl pagerėsią Jungtinių Valsty
bių ir Petaino Prancūzijos san 
tykiai.' •

Antoneseu padare Rumunijos 
jauną karalių vyriausiuoju rur 
mijnų kariuomenės maršalų.

Witt. Green senato 
v komisijoj

WASHINGTON, D. C., geg. 
27 d. — William Green, AFL 
prezidentas, šiandien senato ko
misijai padarė pareiškimus apie 
streikų .padėtį.

Senatorius Truman pareika 
lavo, kad AFL vadovybė išmes
tų. iš savo sąjungos streikuo
jančius mašinistus, kurie su
trukdė laivų statybą ir nusi
žengė unijos nutarimui.

Green patarė dėti pastangas 
išrišti konfliktą susitarimu, nes 
išmetimas streikuojančių iš uni
jos, konflikto neišriš.

Prezidento kalba 
15-oj kalbų

WASHINGTOnT d. c., geg. 
27 d. — šiandien vakare šaky 
ta prezidento Roosevelto kalba 
per radiją bus pasakyta pen
kiolikėj kalbų.

Radijo bendrovė ją išvers ir 
pakartos ją svarbesniom pašau 
do tautom. Prezidentas kalkė, 
angliškai. Vėliau kalba bus pa 
sakyta arabiškai, vokiškai ii 
prancūziškai.

Dar vėliau ji bus pakartoti 
serbiškai, norvegiškai, rumu
niškai,- bulgariškai, ispaniška* ii 
kitoms kalboms.

Italai sušaudė jauną 
graiką

ROMA, Italija, geg. 27 d. — 
Tiranos kalėjime šiandien ita 
lai sušaudė 19 metų jauną grai 
ką Vasail Michailov.

Jį kaltino noru nužudyti Ita
lijos karalių, kai pastarasis lan 
kėši Albanijos teritorijoj. Italv 
karalius važiavo su Albanijos 
premjeru, o Vasail Michailov 
paleido į jį 4 šuvius, bet nei 
vieno nepataikė.

Pąsikėsintojas buvo teisia
mas italų karo teisino.

■■■■■■ . .................... h ’...............

— Britų valdžia paskelbė, 
kad neims kariuomenėn vyrų 
iš šiaurinės Airijos.

Bijo, kad įstaigų tarnautojai 
nepanaudotų valdiškų mašinėlių 
draustoms prokla m a c i j o m s 
spausti.

Stiprėja propaganda 
prieš okupantus

KAUNAS, Lietuva, geg. 27 
d. — Nežiūrint į didelį okupan
tų agentų šėlimą, Lietuvoje va
roma stipri propaganda prieš 
bolševikus ir jų pakalikus.

Rašinėjami laiškai, spaudžia
mi atsišaukimai ir šafirogra- 
fuoti lapeliai. Bolševikai atėmė 
beveik iš visų privatinių asme
nų rašomąsias mašinėles.

Dabar rakina sovietiškų įstai
gų mašinėles ir tuo budu mano 
sulaikyti smarkiai praplitusią 
propagandą.

Kaip Zaleskiui skry
bėlę valė

KAUNAS, Lietuva, geg. 27 
d. — Kaunietis Zaleskis nune- 
šą,valyti savo skrybėlę į subol- 
ševikintą šv. Zitos skalbyklą.

-Kai nuėjo skrybėlės atsiimti, 
tai išvalyta skrybėlė buvo to
kia pati, kokia ji buvo nevaly
ta, nors “valymas” užtruko ke
lias savaites.

Paliko dar savaitei per valy
ti, bet turėjo atsiimti tekia, ko
kią jis ją atnešė skalbyklom 
Savo patyrimus Zaleskis apra
šė bolševikiškuose Kauno laik
raščiuose.

Sustabdytas Kauno 
trafikas

KAUNAS, Lietuva, geg. 27 
d. — Praeitą mėnesį Nemunu 
pravažiavo didesnis garlaivis ir 
reikėjo pakelti tiltas.

Tiltą iškėlė 8 valandą ryto, 
kada vyksta didžiausias judė
jimas. Tiltas buvo iškeltas vie
ną valandą ir 20 minučių ir 
prie tilto prisirinko daug ve
žimų ir tūkstančiai žmonių.

Greitos pagelbos automobilis 
buvo priverstas pralaukti pus
antros valandos, nes užsikirtes 
tilto keliamas mechanizmas.

Naciai puola prie 
Sollumo

KAIRAS, Egyptas, geg. 27 
d. — Kelios ginkluotos nacių 
grupes prasiveržė pro Egypto 
sieną ir stengiasi pasistumt. 
pirmyn, ši nacių pažanga pa 
daryta prie Sollumo.

Kitose vietose nacių ginkluo
tos dalys įsiveržė dar giliai. 
Egyptan, bet netrukus vėl bu 
vo priverstos pasitraukti.

Britų aviacija seka nacių ju
dėjimą, dykumoje ir informuo 
ja kariuomenę apie visą judė
jimą Lybijoj.

— AFL taryba šiandien pa
reiškė prezidentui Rooseveltui 
kad jos nariai rems preziden
to politiką, nes turi visišką pre 
zidento pasitikėjimą. AFL no
riai darys visus reikalingus pa 
siaukojimus demokratijai ii 
kraštui nuo priešų apginti.

— Turima žinių, kad vokie
čiai rengiasi vartoti nuodingas 
dujas Anglijai užpulti. Lig.' 
šiam metui dujų nevartojo, nes 
bijojo Jungtinių Valstybių. Bi 
jo, kad Amerika nepaskelbtų 
karo, pradėjus vartoti nuodin
gas dujas.

— Nevv Yorko uoste įvyke 
abai didelis gaisras. Sudegė L’o 
dideli prikrauti vagonai, kurie 
nesenai buvo atvežti.

— Anglai paėmė nelaisvėn 
Jar 1,900 italų, kurie buvo už
silikę Abisinijoj. Šiomis dieno
mis paėmė nelaisvėn ištisas 4 
Mussolinio divizijas.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Visuose pasaulio centruose buvo labai atydžiai sekama 

Roosevelto kalba. Italai, japonai, prancūzai, britai ir vokiečiai 
aukė ilgas valandas, kol prezidentas nubrėžė Amerikos politi
kos gaires.

— Britai skelbia, kad vakar jie buvo priversti apleisti va
karinę Kretos dalį, nes vokiečių parašiutininkų įkaičius buvo 
Teapsakomai didelis. Britai pritruko šovinių kulkosvaidžiams 
r priešlėktuvinėms patrankoms.

— Visa vokiečių spauda labai apgailestauja Bismarko pra
žudymą. Pats Hitleris labiau gilisi admirolo Liutjens, negu pa
skandinto laivo su jurininkais.

— Britų admiralitetas skelbia, kad U britų karo laivų gau
dė Bismarką vandenyne.

— Vokiečiai jau paleido Zamzam laive plaukiusius misio
nierius ir moteris,

— Naciai Skelbia, kad pagarsėjęs boksininkas Smėlingas 
savanoriu išskrido į Kretą ir nusileido kovon prieš britus.

— Darlano valdžia nutarė žymiai padidinti policijos kad
rus, nes gyventojų tarpe jaučiamas didelis pasipriešinimas ir 
nepasitenkinimas valdžios darbais.

—' Prezidentas Rooseveltas vakar pasiuntė kongresan raš
tą, kuriame prašo paskirti pusketvirto bilijono dolerių oro lai
vynui padidinti.

— Nacių jėgos veržiasi Egypto gilumon. Pradėjo puolimą 
prie Sollumo.
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Kanados lietuvių žinios iRunyan Laimi Goodail Golfo Turnyrą

Kanados Lietuvių 
Taryba Šauks Kana
dos Lietuvių Seimą

yra visos lietuvių tautos ger
biamas ir, prie to, turi vėliau
sių žinių iš Lietuvos, kaip ją 
raudonieji barbarai okupavo 
ir galabija geriausius Lietuvos 
veikoj us.

Antras tarimas, tai šaukti
Kanados Lietuvių Taryba 

savo posėdyje iš gegužės mėn. 
25 d. š. m. padarė du reikš
mingus tarimus. Pirmas tari
mas,—tai užkviesti gerb. pul
kininką Kazį Grinių, kad pa
sakytų prakalbą gegužinėj 
(piknike), kurį rengia Kana
dos Lietuvių Taryba birželio 
mėn. 15 d. Šv. Augustino Se
minarijos lankose. Be pulki
ninko K. Griniaus, bus ir dau
giau svarbių svečių. Rengimo 
komisija deda pastangas, kad 
gegužinės programas butų į- 
domus ir įvairus, tai bus tik
ras “surpri.se” piknikas, kokio 
dar Toronto lietuviai nėra tu
rėję. Patartina visiems Torom 
to ir apylinkių lietuviams įsi
dėmėti mirželio 15 d. datą, nes 
kasgi nenorės išgirsti tokio 
svarbaus svečio kalbos, kuris

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

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

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Kanados Lietuvių Seimą Mon- 
trealc. Šį Kanados Lietuvių 
Seimą sudarys visos Kanadoje 
esamos Lietuvių organizacijos 
kurios remia K. L. T. judėji
mą už Demokratinę Lietuvos 
Nepriklausomybę. Tokio Sei
mo laikas numatomas rugpiu- 
čio 31 ir rugsėjo mėn. 1 dieną. 
K. L. Seimo dienotvarkė ir ki
tos programos smulkmenos 
bus paskelbta vėliau. Kadangi 
šis K. L. Seimas, be abejo, bus 
įtrauktas į Lietuvos istorijos 
lapus, lodei Kanados lietuviai 
yra kviečiami atatinkamai 
rengtis prie jo. Kanados Lie
tuviu leidžiamas mėnesinis c

žiurnalo “Nepriklausoma Lie
tuva” trečias numeris jau išėjo, 
ir jau ruošiama medžiaga dėl 
ketvirto, bet dar nemažai lie
tuvių randasi, kurie remia šį 
judėjimą, tai yra kovą už pa- 
siliuosavimą iš po raudonojo 
imperializmo jungo, bet nėra 
dar užsiprenumeravę, o jei už
siprenumeravo, tai gal gali 
kaip ką ir parašyti į ją, tai yra 
žinučių iš savo kolonijos lie
tuvių veikimo. K. L. T. kvie
čia visus geros valios tautie
čius atlikti savo pareigą. Ko
respondencijas bei prenumera
tos pinigus galima siųsti se
kamu adresu: Lithuanian 
Council of Canada, Box 1046, 
Postai Station C, Toronto, Ont.

K, L. T. pirm. A. F.

NAUJIENŲ-AOStE Photo
'Paul Runyan (kairėj) priima Goodaliį po

paėmimo pirmos vietos tam svarbiam goldįo turnyre. 
Su trofėjų jis gavo ir $1,000 čekį.

FOR NEW

PACKARD - CHRYSLER - PLYMOUTH
3451 

Archer Avė.

Tel.
VIRginia

2332

4030
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Archer Avė..
Tel.

VIRginia
1515

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US”

r

Turtas Virš$5,500,000.00
Apart Apsaugos, Turime maro nnn r.f] 
ATSARGOS FONDĄ Viršui SUjUVU.UU

Nėra Saugesnės Vietos Dėl ,Taupymo Pinigų 
MOKAME DIVIDENDŲ 3>/2%

and
LOAN ASSOClATIONofChicago 

JUSTIN MACKIEVVICH, Pres. 
4192 Archer Avenue

VIRįfirua if'il

WINGS

3

....................................................... ................. A
VISŲ

Motoristų
ATYOAI!

5 Galionai Aliejaus
UTMOST MOTOR 

OIL tiktai už

$2.10!
GERIAUSIOS RŲŠIES ALIEJUS—tinka ne vien automobiliams, 

bet lėktuvams, traktoriams, motorlaiviams. 
Garantuotas—Atgaiisit Pinigus Jei Nep^tik^

TIKTAI PAS

N0P.-GAE CAS RJB ®. f® ’'S 
4800-24 South California Avė. ir 

500 West Garfield Blvd.
(šiaurvakarinis Kampas Normai)

SMITHY’S SERVICE ST.AT’071 
1600-02 South Halsted St

Klausykitės musų Radio Programų kas Trečiadieni, Penktadieni ir 
Šeštadienį, kuriuos leidžia MBM Radio Grupe iš stoties WSBC, 

1240 kil., nuo 7:00 iki 7:45 vai. ryt<x

KORESPONDENCIJA sotiale apdrauda
■ 

■

Bart, Mich
VISOKIOS ŽINIOS

Šiemet ankstyvas pavasaris. 
Pačiame sodnų žydėjime per 
keturias 
šalnos ir labai pakenkė sod
nams, labiausiai vyšnioms ir 
braškėms, — nušaldė žiedus.

Ūkininkai skubinasi baigti 
sėją, nes šienai skubiai auga 
ir neilgai laukus reikės piauti.

—o—
Motinų dieną apvaikščiojom 

'labai gražiai. Buvo gražus 
programas: kalbos, deklama
cijos, dainos ir paskaita. Pro- 
grame dalyvavo' Onutė; Rįdu- 
liutė, Silvija Wv<iuK J- 
Chesnicnė, Vosili^c, A. Wasi- 
lauskicnė, Andriuliene ir M. 
i). Po piogrąmo turėjome ska
nius pietus. Motinos susinešė 
skaniausiai pataisytų visokių 
valgių ir be užkandžiaujant 
sulaukėm vėlaus vakaro. Visas 
tas linksmai laikas praleistas

naktis buvo didelės

mamytės ir dviejų jo 
Sudėti į tam tikrą 

maišą sidabriniai $25. 
kelias dienas apsilan

BURK
De Solo — Plymouth

TAI YRA SPECIALUS BARGENAI PA
RINKTI DECORATION DIENAI

.•

SUTAUPYKIT DAUG PIRKDAMI SAU 
MAŠINA DABAR

Burke’s DeSoto-Plymouth naujų automobilių sandėlis randasi ant 
kampo 65-tos ir Western Avė. Tai yra vienas parinktiniausių Cook 
Kauntėj sandėlių naujiems automobiliams parduoti. Nuoširdžiai 
kviečiame apžiūrėti musų patarnavimus, kurie pripažinti kaip ge
riausi šaly, čia kiekvienas automobilis pereina per rūpestingą mu
sų mekanikų apžiūrėjimą, pirm negu jis yra parduodamas. Lai

komės nusistatymo!—Tinkamo patarnavimo ir teisingų sąlygų 
parduodant

398 VARTOTI AUTOMOBILIAI 
ŽEMOMIS KAINOMIS

MASAŽAI 
SULIESĖJIMUI 

GARO PIRTIS
Lengvas būdas suliesėti, 

vartojant etektrikinį

EXRCYCLE
15 MINUČIŲ KftČ
MANKŠTA ..................
SERIJA Mankštos, C O rt
7 sykiai už ..............rU.UU

MILLER’S
INSTITUTE

30 N. Dearborn St.
Phone DEARBORN 2742

Valandos: nuo 10 ryto iki 7 v.
LIETUVAITĖS 
PATARNAUJA

IR

’39
’38

’36

Sėd.
Sėd.
Sėdi
Sedan, Apšild.

BUICKS
Rad. ir Apšild, 
Rad. ir Apšild. 
Rad. ir Apšild.

$595
$395
$295
$195

Socialės Apdraudos Tarybai 
kreipia vįąų dėmesį į 
infoFmacijaa.

Su> išsivystymu tautiško sąus- 
gumo programoj daug darbi
ninkų pakeičia Šavo darbą ar
ba pradeda dirbti pirmą kartą.

Neišpasakytai svarbu kiek
vienam darbininkui yra turėti 
socialūs apdraudos sąskaitos 
muįerį. Sąskaitos kortelė, ku
rią kiekvienas darbininkas gau
na, yra individuališkai užnu- 
meruota, ir Soęialės Apdaudos 
Taryba pradeda' sąskaitą dar
bininkui po tuo numeriu. Vi
sos algos, kurias darbininkas 
uždirba, yra kredituotos jo są
skaitoj; tas dar(ixna nuo darb
davio pasįųsb| Pats
sąskaitos ^vartojamas

kaip ilgai ar kaip 
darbid;inkas dirbo ii? 
kiek į darbdavių jis 

turi.
Iš to matyt, jog dairbininkas 

privalo turėti lik vieną sąskai
tą ir vieną sąskaitos numerio 
kortelę.

Taipgi 7 Kiti Ęuiek’aL

FORDS
Sėd. Pilnai {rengtas
Sedan, Apšild..........
Sėd. Piln. įrengti
Sedan, 2-Durų .......

’40 
’39 
’37 
’36

$495 
$365 
$195
$165

Taipgi 37 kiti autai pasirinkti.

DE SOTOS
Sėd. R., Apšild.......$645

Sėd. R., Apš. Pl.Įre. $575 
Sėd. Piln. Įrengtas 
Sėd. Rad. ir Apšild.

’36 Sedan, Airflow ...... 
’37 Sėd. Rad. ir Apšild.

ko
’39
’39
’38

$445
$345
$295
$295

sąskaitos 
nepaisant 
trumpai 
nepaisant

darbininkas pa
darką, gauna naują 
apdraųdos sąskaitos; 

ir pradeda kitą sąskai-

’40
’38
’37
’37
’36

PLYMOUTHS
Sėd. Rad. ir Apšild. $495 
Sėd. Rad. ir Apšild. $375 
4-Durų, Sedan, r., a. $345 
Sedan, Apšild......... $295
Sėd., Rad. ir Apšild. $245

Taipgi 49 Kitoki.

CHRYSLERS
Sėd. Rad. ir Apšild. $595 
Sėd. Rad. ii* Apšild. $395 
Sedan, Overdrive .... $245 
Sėd. Pilnai Įrengtas $225

Taipgi 10 Kitokių Chryslers

DODGES
Sėd. Pilnai Įrengtas 

Sedan, Apšild........
Sėd. Rad. ir Apšild. 
Sėd. Rad. ir Apšild.
Sėd. Rad. ir Apšild. $ 195
Sėd., Apš. Įrengtas $ 145

Taipgi 15 Kitokių Dodges.

PONTIACS
’40 Sėd. Rad. Apšild. PIGIAI 
’38 Sėd. Rad. ir Apšild. $365 
’37

’39 
’38 
’37 
’36

’40 
’30 
’38 
’37
’36 
’35

$645 
$395 
$345 
$245

DOCTOR’S AMAZING LIQUID
GREAT SUCCESS FOR

SKIN TROUBLES
(externally caused)

praised 
FROM 

COAST 
TO

COAST!

No matter what you’ve tried without 
success for unsightly surface pi m plės, 
blemishes and similar skin irritations, 
here’s an amazingly succėssful doc- • 
tor’s formula—powerfully soothing 
Liauid Žemo—which ųuiekly relieves 
itening soreness and starta right in to 
help nature promote FAST nealing. 
30 years continuous success! Let 
Zemo’s 10 different marvelously effec- 
tive ingredients help YOUR skin. 
Also ointment form. Severe cases 
may need Extra Strength Žemo.

MADOS
VB

je.
D. Andrulienė dėl motiną 

dienos gavo gražių dovanų 
nuo savo naujų giminaičių, t. 
y. nuo savo žento Povilo Vir- 
šilo, jo 
sesučių. 
Audinio

Prieš
kė Hartc pas lietuvius ūkinin
kus J. G. Millerio Evanstono, 
III., golfininko žmona ir duk
tė Juzytė, drg. J. Mockienė ir 
duktė Birutė. Pasiviešėję Har
tc, išvažiavo pas savo brolienę 
Onutę Millerienę į Shelby, M.- 
chigan.

:P-ia Eva Hanson-Osborn 
kalba, kad jinai turi labai ge
rų farmų dėl pardavimo už 
labai žemas kainas. Tai, ro
dos, kąd reikia jas ir nupirkti!, 
kuomet pigios, o vėliaus gal 
brangiau mokėsime, o mažiau 
gausime, o

—Marė Dunduliene.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
AMERIKOS LAIVAI STIPRESi- 

NI Už HOODĄ

WASHINGTON, D. C., geg. 
26 d.—Amerikos karo vadovy 
bė žinojo tilpnąsias Iloodo \ i > 
tas ir ('ėjo pastagas apsaugot 
Statomus Amėr kos karo laivus

i V o ; a na t i ų nela i m n ’.
Numatyta pastatyti (5 Cidel 

kovos laivai, bet bus d'dairo 
pastangos str tipriii'i visas p i- 
oj'ngas laivų viela".
JIco.’i dar ne b vo p:; skaudi li

tas. bet Amerikos karo nž n’e- 
r.’ai jau paruošė žym ai rakeis- 
,tus naujų ta’vųs plaųns.

------ -----—- .... ...... . ..... ............

rsi n R it es “N - nosy

keičia 
socialės 
numerį 
lą, tai turės daug bėdos, kai
vėliaus jis prašys jam priklau
sančią apdraudą. Jeigu darbi
ninkas turi daugiau kaip vieną 
Socialės Apdraųdos Tarybos- 
kortelę, jis privalo susinešti su 
vietine Sočiai Security Tarybos; 
raštine, prašyti, kad jam butų 
duotas tik vienas numeris. Jei
gu jis pamestų kortelę, jis pri
valo prašyti dupl kato, o ne 
naujos kortelės.

SociaNSs Apdaudes Taryb-u 
taipgi nurodo, jog ddrbininkas 
kartais gali už kitą dirbti per 
dvi arba tris dienas. Tokia dar
bininkas turi1 matyti, jog var
das ir socialės apdraųdos nu
meris ir ne to darbininko, ku
rį jis pavaduoja1, darbdavio už- 
rekorduo-tas. Kitaip, reguliari? 
darbininkas gaus^algos kreditą, 
kas jam nepriguH.
toks laikinas darbas užbaigtas*, 
darbininkas, turi gauti nuo 
darbdavio raštą apie kiek algos 
jam 
turi

Kaip tik

buvo išmokėta. Darbdaviai 
taip daryti pagal įstatymą.

FLIS.

— Britų aviaciia smarkiai 
'x>mbardovo Mos.uJo aorodro.- 
min ir irakieMams padare di- 
dob’ii nuostoliu. Bąkuba mieste 
britams pavyko- sunkinti ke-

vokieču' sr’aiviufĮ, lku- :e at
skrido irrkievinxi"ą. 1

— Airijos reąpųb.Mkonai ^a- 
da ruošti srki'iipt'a nrieš k1’ 
tus, jeigu pastsripji bandys rųo- 
binziioti U’stcriD' vyrus-kariuo-. 
mohėn.

tose k rimuivese».
v >,4 aisi * N A t VI F N OS '

CHEVROLETS

JŪSŲ AUTOMOBILIS (LMA

6444
S. WESTERN AVĖ

ir Apšilti. $295 
ir Apšild. $225 
Pasirinkimui.

’40 Sėd. Rad.
’39 Sedan, Apšild.
’38 Sėd. Rad. ir Apšild. $345

’40
’39
’38
’37
’36

ir Apšild. $495
$395

’37 Sėd. Rad. ir Apšild. $295 
’36 Sedan, Apšild.......... $295
Taipgi 29 Kiti Chcvrolets.

BŪTI PRIIMTAS MAINAIS 
KAIPO .PIRMAS [MOKĖJIMAS

Atdara Kasdien Iki 10 Vai. Vakaro ir Visą Dieną Sekmadienį

Sedan, Apšild. $295
’36 Sedan, Apšild.......... $ 195
Taipgi 14 Kitų Pasirinkimui.

Taipgi 37 Kiti De Sotos.

OLDSMOBILES
Sėd. Rad. ir Apš. PIGIAI
Sėd. f Piįųai, Įrengtas $465
Sėct. Rad. ir Apšild. $395 
Sėd. Rad.
Sėd. Rad.

Taipgi 9 Kiti

VISI TELEFONAI:
ATLANTIC 4290

DYKAI Aprokavimas »
NEREIKIA NIEKO ĮMOKĖTI, 

36 Mėnesiai Išmokėjimui. 
Tikra lietuvių, kompanija.

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

SOUTH GENTER PLUMBING & 
HEATING SUPPLY GOMPANY

6 West Garfield Blvd. state^ir^sth^t.)

KAS RYTĄ!
LIETUVIŠKI RADIO PROGRAMAI

— Iš Stoties —

1240 Kilocycles
KAS PENKIOS MINUTES; PADUODAMAS TIKRAS LAI

KAS FR TEMPERATŪRA • MUZIKA • DRAMA 
JUOKAI • PRANEŠIMAI • IR T. T.

7:ft0—7;45 VAL. RYTE
4.. •» . Z. .. ... .

No. 4707 — Išeiginė suknelė. Su
kirptos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46 ir 48.

Norint gauti vieną ar daiH 
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan-

kiai parašyti tavo vardą pa
varde 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 S t., Chicago, III.

NAUJIENOS Patiem Dept.
1739 S. Halsted SL. Chicago, IR. 

čia jdedu 15 centų fe prašau

atsiųsti man pavyzdi No

Mieros - -, - - - per krutina

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas fe valstija)



Trečiad., gegužės 28, 1941 NAUJIENOS, Chicago, III.
---------------------------
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Iš Pietų Amerikos
i ■■*■■■ • imu nu i   ii i i    ,M

ŽINIOS 1S URUGVAJAUS
(Specialaus Korespondento)

KOMUNACIAI APGAUDINĖJA 
PUBLIKĄ

Komunaciai stengiasi paslėp
ti savo tikrąjį veidą, čion Mon- 
tevideo prisidengę lietuvių kul
tūros organizacijų vardu, jie 
rengia kas sekmadienis pasi
linksminimus su šokiais, ir su 
lietuviškomis trispalvėmis.

Visi geros valios lietuviai pri
valo neužmiršti, kad tų rengė
jų prešaky stovi aiškus komu
naciai. Nežiūrint kokiomis kau
kėmis jie bando užsimaskuoti, 
bet savo išdavikiško darbo Lie
tuvos atžvilgiu jie negali pa
slėpti. Niekam juk nėra paslap
tis, kad tie rengėjai yra Stali
no garbintojai, kurie reiškia sa
vo džiaugsmą dėl Lietuvos ne
laimės. Jie džiaugiasi, kad Sta
lino gaujos baigia alinti Lietu
vą, baigia gyventojus ubagais 
paversti. Laiškai, kurie prasi
veržia pro spygliuotą, Stalino 
satrapų cenzūrą, puikiausiai liu
dija, kaip biauriai atpludę ka- 
capai plėšia Lietuvos žmones.

Urugvajaus lietuviai privalo 
kartą ant visados nusistatyti, 
kad jie nenori nieko bendro tu
rėti su Maskvai parsidavusiais 
gaivalais, kurie yra tiek nusmu
kę, jog 
Lietuvos

klausomybfc’*. Butų stambi klai
da taip tnanyti. Nepriklausomy
bė automatiškai neateis. Ji rei
kalinga didelių, nežmoniškų 
pastangų, atkaklaus, net aky- 
plešiško ryžtingumo, ir kruvi
nų kautynių ir lėšų, lėšų... Rei
kia nepamiršti, kad daug, daug 
priešų išorinių ir vidujinių! — 
pastos Lietuvai kelią į laisvę. 
Be to, reikia visados turėti 
omenyje, kad rusai nusistatę ne 
vien Lietuvos laisvę paneigti, 
bet ir visą lietuvių tautą palai
doti. Kas nemato, kad jie sku
biai tam tikslui darbuojasi? 
Mes negalim abejingai į tai žiū
rėti. Mes turime vaduoti ne tik 
Lietuvos valstybę, bet ir lietu
vių tautą, kuri dabar gyvena 
kritiškiausį momentą.

ATIDENGIA PAMINKLĄ ORGANIZUOTAM DARBUI

NAUJIENŲ-ACM E T^lephoiu
Keturių tūkstančių minia klauso Illinois gubernatoriaus Dwight H. Green 

kalbos paminklo organizuotam darbui atidengimo iškilmėse Lincoln, III. Pa
minklą pastatė Logan apskričio darbininkai.

Reikalauja Chi-je
Pagerinti Autob.
Patarnavima

Nori Patarnavimo Naktimis, 

Daugiau Linijų

City Club of Chicago įteikė 
pareiškimą Illinois 
komisijai, kuriame 
priversti Chicagos 
bendrovę pagerinti 
ma. v

komercijos 
reikalauja 
autobusų 

patamavi-

ti patarnavimą per visą naktį; 
paleisti daugiau autobusų kai 
kuriose linijose ir pastatyti du 
žmones juos aptarnauti didelio 
judėjimo valandoje; įvesti ke
lias naujas linijas, ir aprūpinti 
dabartinius autobusus prietai
sais, kad iš motorų nesiveržtų 
didžiausi kamuoliai dvokiančių 
durnų.

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.

PASKOLA-"5-““-' I n u lt v LFĮ išmokėjimais 
nuo 5 iki 20 - metų.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
Mokame 3Vž% Dividendų 

8202 W. Cermak Rd. Canal 8887
Ben. J. Kazanauskas, Sec.

TvmsS $1,000,000.00

3®
UQUI0.N<.

suteikia jūsų mau-

with

SAVE MONEY-BUY THE CA$E

Tavern Dale

pas (žinoma padedant buvu
siam mokytojui draugui Bro
niui Savickui) atremontavo ir

Vietos 
buvusios

TAUTINIŲ ŠVENČIŲ 
REIKALU

obertson & Co
"The Housc of Liquid litinėj

Urugvajaus lietuviai sako: 
kad remdamiesi buvusios Lie
tuvos valstybės laimėjimais, 
mes negalime šitaip sakyti: 
“Jei lietuvių tauta tiek susipra
tusi, tai ji savo jėgomis išlaikys 
šitą audrą ir, politinėms aplin
kybėms laimingai susidarius, ji 
automatiškai atgaus savo nepri-

1 kenas 35c
__________25c

Vertė, 60c

Tavern Pale
The Beer (oi a GOOD HEAD

reiškia džiaugsmą dėl 
pavergimo.
komunaciai nusamdė

Dr. Jono BasanavL

Aįrodykite Metus Jaunesni 
NATŪRALIAI ATRODANTI

Dantų Fleitai
Maskvos “dėdė” Stalinas tuos 
nuostolius padengs? Gal tai bus 
padengtą iš specialių ”fondų” 
vierniems' Maskvos tarnams 
remti...

TheBeer GOOD/HEAD!

Pleitai

1342*44 W. Madlson $t. 
5340*42 N. Clark SL 

2514 Devon Ava. 
434 E. 7919 St.

928 Davh Sk Evanstoi 
904 S. Flftb Ava, Maywat4

Lavmdalė 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.

10 MfiN. MOKĖTI rtArn 
Pinigų grąžinimo ga- X 11 H II 
rantija. Denturos da- ▼ ’ J*
romos tiktai gavus už- U 
sakymą ir nuo formų .

Apkain. aentistų. “•
'----------— -----—-į Nemok.

Pataisomi ’ J Hejna Bros

STALINO ŽVALGYBA
Kaip visur, taip ir čion pas 

mttmiš Urugvajuj, penktąkojai 
pažangiečiai (komunistai) 

kiekvieną žmogų, kuris nepri
taria Lietuvos okupacijai, jie 
vadina “smetonininku” Urugva
jaus lietuvių visuomenei, kuri 
darbuojasi dėl Lietuvos nepri
klausomybes atsteigimo, jie pri
kaišioja norą atsteigti “Smeto? 
nos; viešpatavimą” Lietuvoje, 
Komunistai žįno, kad jie me
luoja, nes “Smetona” šalininkų 
labai mažai čion, gal visiška; 
neturi. Visos musų prieš bolše
vikiškosios srovės yra aiškiai ir 
pakartotinai pasisakiusios už 
demokratinės Lietuvos atsteigi- 
mą. Tačiau komunistiški mela
giai nesiliauja publiką mulkinę, 
ir dabar, kai p. A. Smetona, at
vyko Amerikon, tai jie neriasi 
iŠ 'kailio, stengdamiesi pasipel
nyti “politinio kromeliui kapi
talo” savo partijai ir pasižve- 
joti “žuvelių"...

Lietuvos Vadavimo Sąjunga 
Urugvajuje nusistatė ir ateityje 
švęsti Lietuvos šventes be pasi
linksminimų ir be šokių, o vi
somis švenčių progomis atžy
mėti griežtą protestą prieš 
Kremliaus valdovus ir tuos pro
testus ne tik paskelbti per vie
tinę spaudą, bet pasiųsti ir į 
Maskvą, reikalaujant, kad kuo 
greičiausiai sulaikytų Lietuvon 
inteligentijos ištrėmimus, kali
nius ir žudymus, ir t.t.

, šios Decor- 
Tavern Pale 

, kuo geras alus 
.. sustiprinąs,/ patenki

nąs. Ir jūsų smagumas yra padidintas žino
jimu, kad Tavern JPale’s “gera galva” reiš
kia, jogei jo vyrimui buvo vartojamos gc-*

• riausios medžiagos, kokias pinigai gali pirkti.

ŠTAI ĮRODYMAS! Tavern Pale tapo išbandytas prieš 10 kitų gerai- 
garsinamų alų. Tūlas skaičius stiklinių išstovėjo vienokio ilgio laiką 
nuo įpylimo. Po to kiekviena stiklinė buvo patikrinta. Tavern Pale 
parodė 67% didesnę “galvą ” negu vidutiniai parodė kiti bandomi alus. 
Bandymas darytas griežtoj priežiūroj Altschuller, Melvoin ir Glasser, 
Certifikuotų Viešųjų Akauntantų, Chicago, III.
NE STEBĖTINA . . . tūkstančiai nusimanančių. apie alų chicagieČių 
dabar sako... “Gerkite Tavern Pale... jus negalite pirkti geresnio 
alaus”. Gaukite sau TAVERN PALE ŠIANDIEN.

DYLERIAI . . . Susižinokite su savo parin
ktu Tavern Pale distributoriu tuojau arba 
telefonuokite
ATLANTIC BREWING COMPANY
1549 West Fullerton, Chicago, Illinois • LINcoln 8010 BEER

CLOSS

q.75
Kvorta
$0.00

Galionas
Vienas kotas

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

................. . Kuponas ......... ••••••••••••♦ 
Išmėginti Pasiūlymas

Liųuid TILlNG
.1—šepetys------

Viskas už 25c 
No Mail Orders
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arcus
BE PREPARED
■ for

UŽŠAKYKIT 
KEISĄ PAS 

SAVO 
MĖGIAMĄ 

PARDAVĖJĄ 
ŠIANDIEN!

RYTINE RADIO 
VALANDA 

— iš stoties —

W.G.Ė.S.
Kasdien nuo 8:45 v. ryto 

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

‘ vaL ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vaL vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus Įdomius 

pranešimus.

Garsinkite “N-nose”
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Atkeršijo
Vakar britai atkeršijo naciams už karo laivo “Hood” 

paskandinimą. Jie paskandino vokiečių juros milžiną 
“Bismarcką”, kuris prieš trejetą dienų buvo sudavęs tą 
smūgį britų laivynui,

“Hood” buvo didesnis laivas, negu “Bismarck”, bet 
“Hood” buvo senas laivas, o “Bismarck” visai neseniai 
pastatytas, puikiai apginkluotas ir apšarvotas. Berly
ną® gyrėsi, kad nėra pasaulyje kito laivo, kuris galėtų 
lygintis su “Bismarcku”. Tuo skaudžiau dabar bus pu
blikai Vokietijoje išgirsti, kad ta nacių laivyno pažibai 
jau guli Atlanto dugne.

Reikšmingas yra tas faktas, kad britai likvidavo vo
kiečių laivą per 72 valandas po to, kai jisai paleido fa
tališką šūvį i “Hoodą”. Tai rodo, kad britų galybė van
denyse nėra palaužta. Vokiečiai gali iš netyčių užpulti 
tą arba kitą anglų laivą ir jį sunaikinti. Bet, kirtę smū
gį, jie turi bėgti ir slėptis, kaip žiurkė oloje; jeigu nesu
spėja pabėgti, tai anglai puoliką pagauna ir padaro jam 
galą.

Vandenynai tebėra britų kontrolėje.

Europoje, bet ir rytuose. 1700 
metais prasidėjo vadinamasis 
didysis šiaurių karas, kurį pra
dėjo ęaras Petras prieš Švediją. 
Su mažomis pertraukomis ka
ras, nusitęsė ikį-1721 m, Rusija 
išėjo laimėtoja ir prijungė Pa
baltijo pakraščius ir Suomiją.

. Vos spėjo baigtį karą su šve- LEISTA TAIKOJE. KARAI, KURIE TĘSĖSI PO dąis> uJp Didy8I8 pradiC 
KELIS IR KELIOLIKA METŲ. — MILŽINIŠKI jo naują ekspansijos žygį: 1722 
NUOSTOLIAI. — NAI’ALEONO KARAI. — MU- m. jis nugalėjo persus ir pri- 
SŲ LAIKŲ KARAI. ' junge prie Rusijos naujas teri-

torijas su miestais Baku ir Der- 
lenšteinas pasižymėjo.tokiu jauĮ^hv 
žiaurumu, kaip ir Atila, Ten, Paskui prasidėjo karai su 
kur žygiavo jo vadovaujama I Lenkija ir Balkanuose, Bendrai 
armija, be pasigailėjimo buvo imant* pirmoje 18-to šimtme- 
naikinami gyventojai ir kultu- čia dalyje Rusija kariavo 33 
ros palaikai, metus! Per tą laiką ji pražudė

Kokios buvo to kuro pase J apie pusantro milijono žmonių, 
kos? Pradėjusi kąrą Vokietija (Bus daugiau)
buvo nugalėta ir prarado did^-l 
liūs žemės plotus Francu^ijai ir 
Švedijai. Karo pasėkoje Vokie
tijos imperija subyrėjo į kuni
gaikštystes, 'Gyventojų skaičius 
sumažėjo beveik per pusę. Kaip gražus veidas, jo akys pirmiau- 
baisiai nukentėjo kai kurie mie-1 šia padaro į mus įspūdį. Albu- Į plomatas, švaistėsi po svetimų 

taipgi valstybių kanceliarijas, gynė 
nuo “valstybės” reikalus, kurie bų-

Auguras. ,

Paskutiniųjų keturių 
šimtų metų karai

KRUVINOS GAIRĖS. — TIK 140 METŲ BUVO PRA.

Kažkas yra pasakęs, jog ka
rai yra kruvinos gairės, kurios 
įspėja žmoniją, kur nereikią ei
ti. Tąčiąu žmonės nekreipia į 
tai dėmesio, — jie vis lieja 
kraują, vis žudo vieni kitus. Vi
sai teisingas yrą tas pasak s, 
jog istorijos pamokoj susiveda 
prie to, kąd mes nieko iš jų ne- 
pasimokiname.

Senovės laikais karai buvo* 
taip sakant, kasdieninis reiški
nys. Faktiškai kai kurios tautos 
tik ir pasilaikydavo iš karų. Va
dinasi, karai buvo lyg ir pra
gyvenimo šaltinis: užpuolei sa
vo kaimyną, apiplėšei jį, ir 
baigta. O kai grobis išsibaigė, 
tai ieškok naujos, aukos.

Apie tuos laikus Čia nekalbė
sime, Padarysime tik trumpą 
apžvalgą karų, kurie įvyko per 
paskutinius keturis šimtus me
tų. Įdomu bus pastebėti, jog 
per tą laikotarpį karingų metų 
priskaitoma 260, o taika viešpa
tavo tik 140 metų. Dažnai ir 
tie taikos metai nebuvo labai 
ramus, — tai vienur, tai kitur 
žvangėdavo ginklai.

St. Miščikas-žiemys.

Jo kišeneje visa Bolivija
šio mokesčio devynias dešim

tąsias dalis užmokėjo ne kas 
kitas kaip ponas Simonas.

Reakcinė spauda iškėlė tai į 
“ | pądangę, bet.,. pasirodė, jog 

jis nė ęento neužmokėjo dau
giau, negu reikėjo, o jei jam 
teko užmokėti devynias dešim
tąsias šio mokesčio, tai vien to
dėl, kad Simonas yrą devynis | 
kartus turtingesnis vienas už vi
sus. Bolivijos kapitalistus!.*

Kaip matote, iš Simono pusės 
buvo didelė “auka” valstybės 
deficitui sumažinti..,

Bet didžiausias “nuopelnas” 
lenką Simonui dėl vieno svar
baus ir istorinio įvykio: Bolivi
jos ir Paragvajaus karo, kuris 
užsibaigė vos po penkerių me- 

Kuomel mus patraukia koks Lų prasidėjęs 1932 metais.
_ _ • | Tuomet Simonas jau buvo di-

SVEIKATA

buvo nepakenčiama, viskas sve
timą.

Daug kartų teko bolivijie- 
čiams prašyti savo priešų pi- 
ragvajiečių, kad eitų ieškoti ir 
paimti į nelaisvę kurią nors jų 
kariuomenės dalį, kuri pakly
do miške ir baigia trokšti ne
rasdama vandens. Patys pąrag- 
vąjiečiai, aišku* taip pat visko 
kęsdami* visgi geriau orienta
vosi tuose miškuose ir suteikė 
iš pat pradžių, mūšiams pa
aštrėjus. ke’etą gerų smūgių, 
nežiūrint, jog bolivijiečių ka
riuomenei vadovavo vokiečių 
generolas ir vokiški karininkai.

Po kelerių metų karo, berei
kalingų aukų, tas pats Simo
nas, būdamas Paryžiuje, kaip 
diplomatas, stengėsi baigti karą 
kaip galint greičiau, nes p.i- 
matč, kad avantiūrą nepasiąe-

Amerikos pagalba
Sensacinga juros medžioklė, kuri pasibaigė vokiečių 

laivo “Bismarcko” žuvimu, davė britams pasisekimą, pa- 
sidėkojant Amerikai. “Bismarcką” surado šiaurės Atlan
to vandenyse Amerikos darbo lėktuvas “Catalina”. Jisai 
davė signalą britų laivynui ir šis jį ėmė vytis.

Laivynas be aviacijos šiandien nebegali veikti. Lėk
tuvas ne tiktai pastebi priešo laivus toli už horizonto, 
kur jų nebūtų galiipą, pamatyti per jokį žiūroną. Bet ji
sai yra ir stiprus ginklas kovoje su karo laivais.

Vokiečių “Bismarcką” sužalojo pirmiausia oro tor
peda, kurią į jį paleido britų lėktuvas, Paskui daugiau
sia oro torpedomis “Bismarckas” buvo pribaigtas.

Tokiu budu Amerikoje pagamintų lėktuvų vaidmuo 
dabartinėje Anglijos kovoje prieš Hitlerį jau šiandien 
yra labai svarbus. Toliau jisai pasidarys dar svarbesnis. 
Galų gale, ateis laikas, kuomet britai su pagalba Ameri
kos karo įrankių ims triuškinti nacių jėgas ne tiktai ju
rose, bet ir sausumoje. Tuomet vokiečiai supras, kad 
jiems artinasi “kaput”.

Pereitame pasaulio kare kaizerio armijos nebuvo su
muštos, bet Vokietija padėjo ginklą ir besąlygini kapi
tuliavo. Kodėl? Todėl, kad ji įsitikino, jogei nebėra vil
ties karą laimėti. Kokia prasmė toliaus lieti kraują, kuo
met yra aišku, kad pralaimėjimas neišvengiamas?

Už kokių metų laiko ir Hitlerio valdiniai pradės to
kiu pat budu galvoti. Jie pamatys, kad po visų laimėtų 
pergalių Vokietijos padėtis yra be vilties, arba, kaip ang
liškai sakoma, “our position is splendid — būt hopęlęss”.

Valtino įspėjimas
Pagarsėjusios knygos “Out of the Night” autorius, 

Jan Valtin, sako, kad komunistai Amerikoje stengiasi 
kaip įmanydami sutrukdyti Amerikos ginklų ir kąyo 
medžiagų pristatymų Britanijai. Jisai įvardijo keletą as
menų, kuriems Kominternas pavedė organizuoti Ameri
kos jurininkus ir uostų darbininkus, kad, jie keltų strei* 
kus, darytų sabotažą ir kitokiomis priemonėmis ardytų 
susisiekimą jurose.

Jan Valtin yra vokietis, per eilę metų dirbęs komu-, 
nistams. Tikrasis jo vardas yra Richard Krebst Kadangi 
jisai buvo komunistų organizacijos narys dar tuo laiku, 
kai jisai atvyko į Jungtines Valstybes, tai pagal įstaty
mą valdžia galėtų jį deportuoti. Bet kongreso yra įteik
tas įstatymo sumanymas, kad Valtinųį-Krefesui butų leis
ta gyventi Amerikoje, nes jisai duoda Amerikos valdžiai 
daug informacijų apie “penktakojų” veikimą šioje šalyje.

Tarp slaptųjų Stalino agentų, veikiančių Amerikos 
jurininkų organizacijose, Valtinas paminėjo šiuos: Tom- 
my Ray, Joseph Curran įr George Mink. Pastarajam 
Valtinas sakosi pats pasiuntęs iš Hamburgo $40,000.

Komunistų propagandai Maskva, kaip matome, išle> 
džią dideles sumas pinigų. Jos agentai šiandien dirba iš
sijuosę Hitlerio naudai, kadangi Stalinas nuo 1939 m. 
rugpiučio mėnesio pasidarė Hitlerio talkininkas kovoje 
prieš demokratijas.

Amerikos valdžia turėtų tuos gaivalus be atidėlioji
mą surankioti ir pasiųsti į sovietų “rojų”.

Pradėsime nuo karų, kuriuos 
vedė Pilypas U, Ispanijos ka
ralius. Tie karai baisiai sunai
kino Ispaniją, Portugaliją Ir 
Niderlandus (dabartinę Belgiją 
ir Olandiją).

Karalius Pilypas pasižymėjo 
nepaprastu religingumu. Vos 
tik jis 155,5 m. užėmė sostą, 
kaį kardu, ir ugnimi pradėjo 
eretikus ir kitatikius “ant gero 
kelio” atvesti. Viešpatavo jis 43 
pietus, ir per tą laiką nuo jo 
vedamų karų žuvo apie 2 mili
jonai žmonių. Po. jo mirties 
(1598 m.) Ispanija buvo visiš
kai sunaikinta. Vien tik karas 
su Niderlandais atsiėjo pusę bi
lijono auksinių pesetų, Nežiū
rint to, kad ispanai turėjo auk<_ 
so ir sidabro kasyklas Meksiko
je ir Peru* Ispanijos skolos pa
šoko iki 800 milijonų pezetų. 
Tais laikais tai buvo tiesiog pa
sakiška suma,

Bankroto kaipo valstybe Is
panija išvengė tik dėl to, kad 
ji savo gyventojus apkrovė tie
siog nepakeliamais mokesčiais, 
Tie mokesčiai pavertė milijonus 
žmonių ubagais, žydinti šalis 
liko fanatiko ir jo aklų pasekė
jų auka. Vienas jų, hercogas 
Alba, kurį Pilypas IĮ pasiuntė 
malšinti sukilusius olandus, sa
vo žiaurumu ir nežmoniškumu 
galėjo pilnai prilygti Atilai. O 
Ątila, kuris buvo pavadintas 
“Dievo rykšte”, penkto šimtme
čio viduryje ^skandino Euro
pą kraujuose, Hercogas Alba be 
jokio pasigailėjimo plėšė kai
mus ir miestus. Jo kelias buvo 
atžymėtas pelenais, kartuvėmis 
ir naujai išdygusiais kapais,

Beveik tuo pačiu metu siautė 
religinis karas Prancūzijoje. Su 
mažomis pertraukomis tas ka
ras nusitęsė apie dežimt metų. 
Pasižymėjo jis dideliu Žiauru
mu, Istorišką Baltramiejaus 
naktį, rugp. 23 d. 1572 m., bu
vo išžudyta apie 15,0Q0 huge
notų, Apie 506,000 protestantų 
pabėgo iš Prancmdjos,, kadangi 
jie te u nežmoųifel buvo, per
sekiojami. Tai labai paveikė 
krašto gerovę, kailangi protes
tantai pasižymėjo darbštumu ir 
sumanumu,

Išgarsėjęs trisdešimt metų 
karas, kuris siautė tarp 1618 ir 
1648 metų, istorikų apskaičia
vimu, nuvarė be laiko į kapus 
apie 5,000,000 žmonių. į tą k®’ 
rą buvo įtrauktos beveik vįsos 
Europos valstybes, Vokietijos 
imperatoriaus karo vadas Va-

štai, bus numanu iš to, kad, h<ę arba silpnos akys, 
pavyzdžiui, Augsburgas po ka- ašarojančios daugiausia 
ro turėjo vos tik 6,QQQ gyven-Į 
tojų, o prieš karą to miesto, gy
ventojų skaičius siekė 100,000. 
Premonė ir Žemės ūkis visišką! 
susmuko.

Jei kam tas kąrąs buvo nąu 
dingas, tai tik Šveicarijai ir Ni- > 
derlandams, nes tie kraštai at
gavo nepriklausomybę.

• Maždaug • tuo laiku anglai ka
riavo su skotąįs ir airiais. Tai 
buvo religija pagrįstas karas įr 
tęsėsi aštuonis metus, žuvo 
apie pusė mįliopo žmonių. 
Skaudžiausiai nukentėjo Airija*

Pravartu bus paminėti karus, 
kuriuos vedė Švedijos karalius 
Karolis X septyniolikto šimt
mečio viduryje su Lenkija (ke
turis metus) ir su Anglija. Ta
čiau tie karai buvo tik menk
niekis palyginus su tais, ku
riuos vedė “karalįus-saulė” Liu
dvikas XIV (1638—1715).

Pradėjo jin nuo karo ąu L" 
paniją. Paskui sumanė su. olan
dais “pasiboyyti” (pastarieji su
naikino tvankas, kad tuo budu 
galėtų priešą sunaikinti). Vė- 
tiąu prancūzų kareiviai teriojo 
Vokietijos teritorijas. Tie karai 
baisiąį nubiednino Prancūziją.

Tačiau žiauriausias ir pragai
štingiausias iš visų karų, ku
riuos vedė “saulū-kąralius”, bu
vo susirėmimas dėl vadinamo
jo ispanų palikimo, Kai pasi
mirė Karolis II, tai dėl jo pali 
kimo tarp Habsburgų ir Liud
viko XIV prasidėjo ginčai ir 
vaidai, kurię#j privedė prie karo. 
Tas karas nusitęsė 13 metų. Jis 
pasižymėjo masinėmis skerdy
nėmis ir plyšimu ramių ir ne. 
kaltų Bavarijos, Prąncu^ijos Ir 
Ispanijos gyventojų. 1706 prie 
RapŪlio buvo sunaikintą beveik 
visa prancūzų armija. Kita ar
mija tokio pat likimo susilau
kė prie Turino.

Prencuzai vis labiau ir labiau 
biednėjo. Pakeliais atsirado 
tūkstančiai elgetų. Dėl karų 
laukai pasiliko neužsėti, o gy^. 
yentojai badavo. Iždas visai iš
tuštėjo. Prieš galą Liudvikas 
turėjo šiokių tokių laimėjimų 
karo laukę, kadangi ir jo prie
šai visai nusilpo. Pagaliau 1713 
m. Utrechte buvo pasirašyta 
taika.

Dviem metam praslinkus po 
taikos pądąrymę Liudvikas XIV 
pasimirė. Iš viso jis karaliavo 
60 metų, Iš tų 60 metų jis 45. 
m. praleido bekariaudamas 1 JO; 
vedamuose karuose žuvo ąpio 
trys milijonai žmwių. Krašte 
buvo visąi sunąikįntąs, Prąncuv 
zijos skolos po jo mirties pašo* 
ko iki 3 bilijonų frankų.

Nieko stebėtino, kad gyvein 
tojuose buvo jaučiama didžiau
sia neapykanta karaliui-saulei. 
Nedrįso jo net Paryžiuje laido
ti; slapta jo. lavoną išvežė į S^ąn 
Denis iy ten palaidojo. Tai bu
vo padaryta atsargumo dėlei,— 
bijotasi, kad laidotuvių mętu 
nekiltų riaušės.

Karas siautė ne tik Vakarų

ašarojančios 
pęrdįdelio įtempimo ir persi-I vo ne kas kitas, kaip jo paties 
dirbimo. Kuomet skaitai arba reikalai...
siuvi, turį sėdėti taip, kad švie- o jo reikalai reikalavo ne ko 
są pultų iš kairės pusės nuo kito* kaip išėjimo į jurą, gavi- 
peties, taip kad ji nešviestų tie- mo naftos šaltinių, kurie buvo 
siąi į akis, bet pultų tiesiog ant reikalingi jo fabrikų ir kasyklų 
to daikto, į kurį žiuri. Geras eksplotacijos išplėtimui.
būdas atgaivinimui ir atsilsini- 
mui akių yra švelniai braukant 
pirštų galais užmerktas akis, 
Spausk lėtučiai ratu braukant* 
pradedant nuo baltimo iki lė’ 
linkės. Po to vėl užmerkus akis 
reikia uždengti ranka iki jos 
atsigaivinu, Daryk tą tankiai ir 
perplauk akis nuolat su nela
bai suriu vandeniu naudojant 
akims plauti puodelį.

ODA
Pažiūrėk į savo odą po mik

roskopu ir pamatysi milijonus 
mažų skylučių, Tos skylutės 
surenka dulkes ir purvą iš oro. 
Tas puryąs užkemša skylutes 
įr turi būti prašalintas, jei no
ri turėti gražią odą ir išvaizdą• 
Užlaikymui odos švariai ir 
sveikai labai svarbu užlaikyti 
tas skylutes švarias ir liuosas 
nuo suteršimo. Pirm gulsiant 
vakare, nusimazgok veidą geru 
muilu ir vandeniu ir . paskui 
įtrink gero ‘Voki cręąm’\ Tąsi 
atliuosuos purvą ir išvalys sky-= 
lutes, Jeigu norit turėti švarią, 
sveikų odą, turit taip ją valyti 
kas vakaras.

DANTYS
Ar jūsų dantų smegenys 

lengvai paleidžia kraują? Ar jie 
minkšti, skausmingi ir išblyš
kusios spalvos? Ar turit bur
noj bįogą skonį, Ar dantys ap
traukti juodumu prie smegenų 
ir- po jais? Gal būt jus turit 
rukštį burnoj ir filmą ant dan
tų, kuri surenka ligų perus ir 
sunaikina spalvą. Patirsite, jog 
geras abelnai naudojamas dan
tų valytojas pataisys daugeli 
dantų negerumų,, nes valyto
jas turi medžiagų, kurios nai
kina actus burnoj ir nuima 
nuo dantų plėvės. Turit nueiti 
pas dentistą du syk per metus 
ir jūsų rūpesčiai dėl dantų tu
ri pranykti. Protinga atsįmim 
ti, jog geri dantys reiškią gere 
sveikatą.

SAULĖS SPINDULIAI
Kur negyvensite, mieste ar 

ukiyje, visados naudokitės kuo- 
daugiausia saulęs .spinduliais. 
Ląį vaikai; žaidžia juose ir ren
kite juos kuo mažiausiai. Mies
te galima turėti daug smagu
mo • parengei juos maudynių 
drapanom* ir lai žaidžia po 
laistytoju. Ukyję paprastai yra 
upeliai ar prūdai, ir daug orę 

J ir saulės. Reguliariuos valan
dos valgymo, miegojimo ir pa
silinksminimo pagęlbstį palai
kyti sveika; visus, bet taipgi la
bai svarbu du syk į metus pa
siduoti egzaminui, kad patik
rintų sveikatos ir kūno stovį. 
Ta apsauga užtikrina sveikatą, 
iy to turi prisilaikyti kožnaa 
tėvas ir motina. —FLIS

_ .__________________________________________________________________________________

tui.
šįs kavas buvo nepopuliarus 

ir jis buvo baigtas, nors jo su
teiktos žaizdos ne taip greitai 
užgis.

Simonas, dėl tariamų savo 
nuopelnų šio karo užbaigimui, 
kurį pats pradėjo, kuris buvo 
"jo karas’1, kaip kadaise sakeVisą tai galėjo įgyti Bolivija, 1° Raras > ka’V Kanaise saRC 

teisingiau pasakius Simonas, Į Napoleono. IlI-čio žmona apie 
vien prasimušęs pro čako neį-JkarU Prūsija, gavo iš Boli- 
Žengiamus miškus, kurie ture-P08 Parlaiuento titulą: Patri- 
jo teikti ir naftos ir jo alavui U°^as ••• 
išėjimą į jurą prasimušus prie Bet šis “didysis patrijotas” 
Paragvajaus upės. paliko šimtus tūkstančių naš-

Nežinia, ar Simonas buvoPa/^\^ abiejose valstybėse ir 
menkas diplomatas ar diplomą- yi‘s8i ramia sąžine dilba toliau 
tijos keliu niekas nebūtų viso P1 vėl drumsčia Pietų Ameri- 
to iš Paragvajaus išsiderėjęs ar į<os taiką, nors šį kartą vargu 
Paragvajus žinojo, kad ten yra Ua,n biznis pasiseks.
ne tik naftos, bet ir alavo ir ki- Bet visgi dar šiandien visa 
tų žemės tuftų, bet faktas tas, Bolivija šio žmogaus kišenėje 
jog pagaliau Bolivija, tai yra, ir jis, o ne kas kitas, valdo Bo- 
Simonas, nutarė, kad be karo liviją.
nėra išeities, o kadangi Para
gvajus turi kaip kartas tris kar
tus mažiau gyventojų, negu Bo
livija, nutarė, jog karas bus 
vien paprastas pasivaikščiojimas 
Bolivijos indėnams, kurie ir 
taip visą laiką dirbo. Simono la
bui jo kasyklose ar kitur, kur 
jis turėjo didelės įtakos.

Kadangi kiti valdžios nariai 
nebuvo visai tos pačios nuomo-

4

nes, Simonas nutarė, jog šis ka
ro biznis vertas kelių milijonų, 
dargi dešimčių milijonų, jei in
dėnai savo kūnais nuklos kelią 
į Paragvajaus upę ir tuo pat jo 
alavui kelią nugrįs

NAUJOS lilSlES 
DUONA

į Atlanto

Kilo karas...
Simonas tuojau 

šiam bizniui 39 milijonus ne pe
sų ir jąų ne dolerių, bet svarų 
sterlingų,..

Rodos žinau gerai istoriją, 
nesigiriant, bet turiu prisipa
žinti, jog niekad istorijoje ne
sutikau nė vieno karo pradėto 
dėl vieno žmogaus bizniu ių su
metimų, jam nesant krašto val
dovu arba dargi ministeriu, 
kaip Bolivijos-Paragvajaus ka
ras.

Tai buvo taip visiems aišku, 
jog dargi indėnai, kurie suda
rė Bolivijos kariuomenėje 75%, 
tąi suprato. Tiesa, biznis buvo 
vertas ir karo ruošėjas tikėjo, 
jog šis karas bus Bolivijos lai- 
Uięjiinaą, nes Bolivija turėjo 
tris milijonus gyventojų, gi Pa
ragvajus vos vieną ir tai nepil
ną.

Be U* daug ko nenumatė biz- 
liveriai. Svarbiausia, vieta ka
rui buvo pasirinkta labai nepa
ranki, tikras Žaliasis pragaras, 
kaip, vadinasi Cako miškai, bet 
ne pąragvąjiečiams, kurie pra
tę ne tik tokiose klimato sąlyr 
gos.e gyventi, bet ir dirbti ir 
kurie tose vietose buvo jau 
įpratę, pažinojo daugiau šias 
vįetas, negu bolivi j iečiai.

Bolivijos indėnai, atvykę iš 
Bolivijos kalnų, gyvenę 2500— 
3000 metrų aukštybėse, atsidū
rę žemumose, pradėjo sirgti ir 
mirti Jįą greitai pasijuto tik
rame pragare, kur viskas jiems

paaukojo

Tautiško Saugumo Patarėjų 
Komisijos Vartotojų Skyrius 
pranešė tyrinėjimus su-naujos 
rųšies duona. Duona jau krau
tuvėse parduodama. Dabartiniu 
laiku ji i vadinama “cnriched” 
duona. Balti miltai vartojami 
naujoj duonoj yra žymus pa
gerinimas.

Vitaminai ir mineralai, kurie 
dabartinių laiku žūsta malimo 
procese, bus atgal grąžinami, 
pagal šitų ekspertų išradimą. 
Šitie yra Vitaminas BĮ, gėlo 
žios junginiai* pęllagrą sulai
kymo faktorius, ir nikotinišra 
rūgštis, kiek randasi visų kvie
čių grūduose. Kadangi šitas pro
duktas yra daug geresnis už 
duoną iš paprastų bailų miltų, 
bet negalima lyginti jį su visų 
kviečių miltų mineralais ir vi
taminais. Pagaminimas vieno 
svaro kepalo, ekspertai prane
ša, yra tik 2/10 cento daugiau 
už kainą paprastos baltos duo
nos. Tikime, jog įvedimas nau
jos rųšies duonos pradės mus 
apsaugoti nuo vitamino bado.

MAISTAS
Panelė Harriet Elliot, Tau

tiško Saugumo Patarėjų Komi
sijos Vartotojų Komisionierius 
sako, jog mes šioje šalyje turi
me užtektinai cukraus 
maisto. Ji taip praneša, 
reitą mėnesį
skleisti, jog ne tik kad 
sime gana cukraus, miltų ir ki
tokio maisto, bet jų kainos ne
žmoniškai kils.

Miss Eilioti praneša, jog da
bar cukraus yra gana, ir gali
ma dar daugiau jo gaminti. Be 
to, iš Kubos galima partraukti 
daug cukraus, nes Kubai Euro
pos rinkos yra uždarytos. Im
portavimą cukraus į Jungtines 
Valstijas valdo kvotos sistema, 
bet tą prezidentas kaip tik ma
to, jog daugiau cukraus reikia, 
gąli pertraukti. —FLIS.

gandai

ir kito 
jog ne

buvo 
netu rė-

.... -....  ....—
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Mirties šešėly
(Tęsinys)

O dabar visa tai dingo. Nie
kada daugiau nebegulės jis lo
voj su karštai plakančia širdim, 
atvirom akim ir nelauks, kad 
visįems užmigus, gagėtų tyliai 
atsikelti ir, atsargiai statyda
mas basas kojas ant šaltų grin
dų, nuslinkti į kitą kampų ... 
Niekada jis jau nevarstys klė
teles durų, niekada laisvai š;i- 
draųk.ęs negulės išsitiesęs pa
šiau sumesto šieno kūgio pavė
sy, nesidžiaugs savo saulėj ap 
degusiais pirštais. lr kaip tai ga
lėjo jvyklį? Kaip jis čia pate
ko? Ten toli, Egbų kalnuos, jis 
ėjo ganyti, ilgus metus gyveno, 
gėrė, šėlo ir džiaugėsi, vaidino 
kaimo teatre, dvi dienas juo
kais išgulėjo kalėjime, o jdabar 
.., dabar,.. jis aut žvejo rogių 
ir jura šėlo apmik jk o jis pats 
plaukė j mirties nasrus. Tai ne
gali būti! Tokie dalykai vyksta 
tiktai pasakose. Tai buvo vie
nas tų baisiųjų sapnų, kurie to
kie gyvi ir ryškus, kaip pats 
gyvenimas. Kad galėtų bent pa
busti! Pabusti! Kokie monai! 
Jis gerai žinojo nesapnuojąs. 
Tas ledas, tas sūrūs juros vėjas, 
tas ūžesys, visa buvo tikrenybė, 
jis tikrai buvo alkanas ir tikrai 
jis turės mirti — numirti badu, 
arba nugrimsti tamsion van
dens bedugnėn kartu su tuo 
vaikinu, su Grintaliu ir visais 
kitais gyvais ir sveikais vyrais... 
Šaltas šiurpas vieną akimirką 
perbėgo berno nugara, ir jo 
burna pasidarė sausa ir kieta.

Ne, tai vis tik negalėjo būti! 
Tokios baisenybės įvykdavo to
limuos, svetimuos kraštuos ir 
apie juos pasakota ir skaityta, 
lyg apie kasdieninius reiškinius, 
bet kaip čia pačiam atsidurti 
tokio Įvykio auka! Birkenbau- 
mas vis buvo [įsitikinęs, jkad jis, 
sveikas išeis gyvenimo kelią. 
Kai kur nors kas supjaustydavo 
sau ranką, perkirsdavo koją, 
būdavo mašinos sulaužytas, pri-r 
gerdavo, bernas tų naujienų 
klausydavosi, galvodamas, kad 
jo niekada tokios nelaimės ne
ištiks. Ir štai sėdį jis ant lūž
tančio ir įrančio ledo luito, o 
aplink siaučia naktis ir mirtis.., 
0, tas Valgai Kad jis nebūtų jo 
įkalbinėjęs! Tada jis gal vėl bu
tu nusidanginęs į savo kraštą, 
gulėtų šiltoj lovoj, ir šeiminin
kas išėjęs iš savo kambario, su 
maža lempele rankose, dabar 
jį pažadintų arklių šerti,

Bernas sudrebėjo ir nenorom 
suspaudė JCarleno pirštus taip 
stipriai, kad tas neramiai suju
dėjo. Birkenbaumas atsikvošė
jo, paleido vaikino pirštus ir, 
lyg ramindamas, savo antrąją 
ranką uždėjo ant jo peties. Jo. 
susijaudinimas pamažu atslūgo. 
Dar buvo vilties, dar valgio jie 
turi pakankamai, visaip dar ga
li būti.

Bet nakčiai nuobodžiai ir ne
paprastai ilgai besitęsiant, jo 
neramumas vėl augo, gyvenimo 
troškulys šaukė išgelbėjimo, 
kol, pagaliau, rytuose prašvito 
pirmoji aušra, ir bernas galvą

Teniso Čampijonas Apsivedė

■ »■ I I R «

Ęemkite Lietuviuką 
Žyduką,

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.—WHOLESALE 

4707 S. Halsted St. 
Tel. Poulevard 0014

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

Prudential Ins. Co. of America 
175 W. Jąęksęp HĄR. 2590

Home Office, Newark, N. J.
4432 S. CaLiforųįą Ąve, Lai. Q|71

MOVI N G SALE!

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

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

1216 S. Halsted St VICtory 4965
Stogus, rynas, stoglangiu? ir 

sienų apmušimus.
Paisome bet ką. Atnaujiname bet j 
ką. Darbas užtikrintas. pilnai 

apdraustas.

ivAUJIENŲ-ACME Telephoto
Don Budge, garsusis tenisininkas, Amerikos pro- 

gresinio teniso čampijonas, matomas su savo jauna 
žmona po vedybų ceremonijos Chicagoj e

nulenkęs, truputį užmigo.
Drebėdamas jis pabudo. Kiti 

jau buvo iš rogių atsikėlę ir 
stovėjo žiūrėdami į jurą. Buvo 
nejaukiai šalta, Karlenas taip 
pat drebėjo, bet vis tebesnaudė, 
Birkenbaumas nenorėjo jo ža
dinti ir nesistojo, kol vaikinas 
pats nubudo. Tada ir jie atsikė
lė ir kartu su kitais ėmė dairy
tis aplink.

Tas pats vakarykštis beviltis

i iI.

PAY TRIBUTE
WITH FIOMERS

išsi- 
savo 
sim- 
drą-

Atminties Dienoj, vie
noj metų dienoj, pa
skirtoj pagerbti tuos, 
kurie pirm musų 
skyrė, sudėkite 
pagarbą Gėlėmis, 
boliu ramybės ir
sos, liūdesio ir užuo
jautos. Visur jos kalba 
amžina visatos kalba. 
Pasitarki! su savo gė
lininku šiandien; jis 
padės jum išsirinkti 
tinkamų gėlių atmin
čiai.

AUlfD (.GRISIS

N epriklausomybė 
yra brangiausias tąutos turtas. 
Atskiras žiogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansiniai apsirūpinęs. Statyki
te, remontuokite ir •įsigykite na
mus pągal musų ilgamečių iš
mokėjimo planus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių įstąigoje. Už ąpd.i- F. g. 
ligį $5,QQQ mokame 3Mj%.
KEISTUTO SAVINOS

and LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS, Sec.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

M AT YKITE MUS!
Jus persitikrinkite, kad Mes Turime Didžiausį Pąsįrinkimą

• Lentų

Puikios Rusies

• Medžiagų
Stogams

• Medžio 
Reikmenų 
Statybai

IR VISOKIAU
SIŲ KITŲ STA

TYBOS ME
DŽIAGŲ

Mes finansuosime jūsų namą pertaisymą ir pastatymą — Nieko nerei
kia numokėti. Mokėkite per Tris Metus—Apkainavimai Nemokamai

LIETUVIŠKAS PARDAVĖJAS

CARR-MOODY LUMBER CO.
STANLEY LITWINAS—Generalis Vedėjas

3039 So. Halsted St. VICtory 1272
........................................ ——..M. ■ . ............ , i ji , Į |J II H ii.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
f’OCAHONTAS Mine Run iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta *7,80 
Perkant 5 tonus ąr Jaugiau, 

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
Sales Tax ekstra.

BLACK BAND LUMP ....... *9.75
M

MILDA
BUICK SALES
VIĘNĮNTfipe UĖTUVIV BUICK’O AGENTŪRA

NAUJA VIETA:

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

tais putų vainikais ir aukštai 
pilki debesys. Ledo plaustas pa
sidaręs jau mažesnis ir apskri- 
tesnis, nuovėjoj jo kraštais try
nėsi žalsvos ledo (kalades. Žve
jų veidai visi atrodė daug se
nesni kaip vakar, ir visų akyse 
galėjo išskaityti, kad juos buvo 
apsėdę aitvarai, kurie reikalau
ja širdies kraujo aukos,

Skrastinis, pasikalbėjęs su. 
Janiu, kurs jam buvo kiek 
draugas, ir su miela užuojauta 
paglostęs Karleno pečius, priė
jo prie Grintalio. Ir jis, ir v si 
kiti žiurėjo į Grintalį, kaip į ue- 
laimįngųjų būrelio ;galvą.

—Kaip dabar su pusryčiais?
— paklausė jis.

—Valgysim vėl žuvis, — a t-, 
sakė Grintalis, — Kas nori lai 
valgo žalias, o kitiems pašutin
siu!, kol dar malkų turim.

Vėl užkurus ugnį žuvis a.pvi-. 
rino tąip pat, kaip ir vakar. Pą- 
sišlykštėdami žvejai jas valgė. 
PasJkui ĮUi^keubauiuas nuvedė 
vaikiną į šalį ir abudu dav kiek 
gurkštelėjo,

--Tų man kaip tikras brolis,,
— tarė vaikinas.

—Ai ką tu čia ... niekai. Tu 
geras vaikinas. Aš tave į mit
rius bernus, išvesčiau.

—Žinai, jei ištruksiu! kaip 
nors, tai. . , tai gerai sugyven-. 
sim,

—Gerai, tebūnie taip.
Kai jie vėl grįžo prie kitų, 

Grintalis liepė Birkenbaumųi 
prie jenos galo pririšti vieną 
kaliakotį,, nes, ręikia pakelti vė
liavą. Ar turi kas raudoną ska
rą? Pasirodo, tokios nesama, 
bet užtat raudonus marškinius 
turėjo trys: įGrintalis, Janis ir 
Skrastinis.

—Kaip čia bus, Skrastinis, su 
tavo marškiniais? — klauso 
Grintalis.—Ar duosi juos aukš
tyn iškęltU?

—Jei reikia, tai reikia, — 
gailiai atsakę Skrastinis. -— Bst 
šalta bus man be jų, Aš toks 
šaltakunis žmogus. Ir su visais 
marškiniais man lupos mėly
nos. Bet jei reikia, reikia.

Visi pažiurėjo į jo lupas, ku
rios tikrąi buvo melsvos. Grin
talis negalėjo nuslopinti leng
vos šypsenos.

—Na, tai bandysim kaip in,ors 
be tavęs išsiversti, —- tarė jis.

— Aš sutinku męsti burtus su 
Janiu, kuriam čia musų reikės 
atiduoti savo marškinius.

—Ir aš sutiųku, — atsakė Ja
nis.

Grintalis ištraukė iš užančio, 
kišenės knygutę, išplėšė lakštą, 
perplėšė pusiau, vieną pusę pa
žymėjo kryžių ir abu lakšteliui 
suru lubojo.

—Kryžius reiškia marškinius, 
tarė jis, paduodamas Janiui 

ant delno burtus.
Janis pagriebė vieną1 — su 

kryžium.
—Užslokit vėją, — paprašė 

jis, greit nuvilko kailinius, švar
ką, liemenę, vieną akimirką 
švystelėjo jo raumeningos ran
kos ir krūtinėj ir greit vėl jis 
stovėjo kailiniais apslvlkę;, 
kaip visi kiti.

—Tai buvo kaip šokimas į1 
šaltą vandenį, — pastebėjo jis/

Marškinius pakub.no j r e 
kabliakoęio galo ir pakelė aukš
tyn. žvejai norėjo iškalti ledo, 
skylę ir ten įstatyti ienos galą, 
dar pririšus prie rog ų išlanko ;, 
kad nereikėtų karte; laikyti. 
Bet Grintalis, norėdamas susi
jaudinusius žmones kokiu nor-; 
darbu numaldyti, tam priešino
si ir nustatė, kad paeiliui po du 
žmonės turi kartį laikyti ir žiū
rėti ar iš kur nors nesiartina

Kai priėjo Birkenbaumo eilė, 
jis norėjo vienas pats savo lai
ką išstovėti, bet Karlenas nelei-. 
do, sugriebė kartį ir padėjo lai
kyti blaškomą ir draskomą ne
laimės ženklą.

—Noriu gerti, ■— skundėsi
vaikinas.

—-Manai, kad aš nenoriu? Te

atsakę Birkenbaumas,—Graužk 
ledą, čiulpk tędą.

—Graužk ir graužk! Kad Įv

Viskas Kas Tik Randasi Krautuvėj

FURNITURE C0
2602 West 69th Street

Turi būt išparduota labai numąžintom kainom, kad palengvinus 
persikraustymą į naują vietą

6924 S. WESTERN AVĖ.
PREKĖS SUMAŽINTOS

Paskutiniųjų 5-kių Dięnų Bargenai
Springsiniai matracai, vertės $12,95, tik po .... $7.25
Radios vertės $11.95, lik po .............................. 6.95
Floor Lempos, vertės $8.09, tik po ...................... 4.65

PEOPLES 
Hardware & Paint Co. 

1901 WEST 47th STREET 
Tel. LAFayette 4139 

............. i i ■ i i «y-RR m

STATOME NAUJUS 
gNAMUS 

O

50%

• Mūrinius arba medinius
• Taipgi taisome senus
• Pąrųpinąm 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

■———i

DECORATION DAY SPECIALS
MUSU GARANTIJA KIEKVIENO AUTO

MOBILIO PIRKTO PAS MUS YRA
Užtikrinimas’ Kad Parduodam Automobilius 
kuriais galite pilnai pasitikėti. Su jąis neturėsite jokio vargo, žino- 
sit, kad kiekvieną kartą jums ir šeimynai jis duos malonumo.

Atai tik kelętąs ąųtomobilių, iš tiesiog šimtų, kuriuos turime 
ų- juW išrinkęme, specialiai numąžintom kainom — TIK ŠIAN- 
DIĖN IR RYTOJ._______________
1939 PLYMOŲTH trunk sedan. 
Šios mašinos tikrai neatskirsite 
nuo naujoj, t^uogjęriąuąiąm sto
vyje. Viduj |r lauke be vartoji
mo ženklo. Dąųg ekstr-ų. Padan
gos mąžąi vartotos ! 
Tiktai ....................... .........ilgai mos. taip išlaikytum?

—Taip, Dievus tik žino, tur 
būt niekas mūsiškių dąr to nė
ra pergyvenęs.

—Ak, kad butų bent vięnąs. 
lašelis ir galėtų padoriai atsi
gerti.

-T-Neur^g$k, — pykn Bivken- 
batunąs,

-—Gerai, kad tu didelis, o bū
tum toks kaip aš, taip nekalbė
tum.

Bernas prisiminė pęreitų nak
tį ir vėl pasidarę švęlnus.

—Žinoma, sunku tai sunku, 
bet ką čia padarysi, — tarė jis.

—Aš jau visada šalto bijoda
vau, — skundęsi Karlenas to
liau. — O dabar tenka ryti gy
vas ledas. Man čia kairiam šo
ne po šonkauliais taip diegia, 
taip diegia. O kartais lyg iešmu

—Man tai niekai, ir tas ledi
nis vanduo man visai nekenkia.•

(Bus daugiau)

1939 DODGE trųnk sėdam Radio 
ir šildytuvas. Mąžąi mylių. Iš 
oro ir vidaus kaip naujas. Pui
kiai įrengtas 
Tiktai .......

1939 CHEVROLET sedan, 4 du
rys. Turi visokiausius ekstra 
įrengimus. Motoras kuogeriau- 
siam stovyje. Padangos, maliava 
naujutėliai. Laimingas, kuris nu- 

ir rytoj $^95pirks- šiandien i
Tiktai ...............
1936 DODGE — 4 durys, sodan. 
Mašina nuodugniai peržiūrėta ir 
busit ja labai patenkinti. Geras 
motoras, geros padangos, šildy-*475 tuvas ir kiti priedai. *195

1940 PONTIAC pe Luxę,‘ 2 du- 
rysx sedan. Automobili?, ku
rių. aęątskirsite nuo naujo. Įren
gimai be dėmės. Daug ekstras ir

..... ....... *595

1935 PACKARD, 4 durų sedan. 
Labai geram stovyj viduj ir iš 
lauko. Turi šildytuvą ir kitus 
priedus. Labai žema
kaina. Tiktai .............. ■

$ios mašinos .perėjo meistro inspekciją, yra padarę tik nuo 6 iki 
12,00(1 mylių ir visais atžvilgiais yra kaip naujos.
150 visokių gerų vartotų mašinų, kurias nupirksite 

nuo 25 iki 725 dolerius.
Ąteikitę, pamatykitę, pavąžibėkite!

KIEKVIENA MAŠINA GARANTUOTA IR LEN
GVAI PEREIS SAUGUMO INSPEKCIJĄ.

LENGVI IŠMOKĖJIMAI 
JŪSŲ MĄŠINA MAINAIS

Turime šimtus patenkintų pirkėjų, labai daug ir 
lietuvių. Jie pas mus visuomet grįžta kai maino 

automobilius.

Jony Piet Motor Sales
NAUJŲ PONTIAC Automobilių AGĘNTURA.

6617 SO. WESTERN AVĖ.
VARTOTI AUTOMOBILIAI RANDASI LOTE TIES

6557 SOUTH WESTERN AVENUĘ 'fel. PROspect 31$6

VICTOR BAGDONAS
LOCĄL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Šaukit Tel. VICTORY 0066

• FOTOGRAFAS 
CONRAD 

FOTOGRAFAS 
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis u ž 1 » i- 
domis ir Hollywood 
šviesomis. JĮ a r b a s 
garantuotas.

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

SVEIKATOS KLINIKAS 
TONALUS $iq c n

PRĄBŲVIMAS 

rąudongysliv 
išėm>mas if Ligon. 
reumatizmas $o aa 
Greita Pagelba ........... V

GYDO VISOKIAS LIGAS
Ekzareinacija $1 Aft
ir vaistai   ................... 1 •vM
DOUGLĄS BARK HOSPITAL 

1900 So. Kedzie Avė. Chicago

T

Garsinkitės “N-nose’

pakub.no


manai
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llii\ois-Indiarka-Mich.i.ganL-Wiscon.sisi Žinios
--- ----------- --- ..... ... ... ................. ........ ........ ..... . ......... ................. ——— ---
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Pataria Nešaukti 
Armijon Ūkio 
Darbininkų

Baigia Statyti 
Amunicijos 
Dirbtuve

PaulSPRINGFIELD, III. — 
Armstrong, Illinois drafto ad
ministratorius, išsiuntinėjo pra
nešimus visoms lokalėms draf
to taryboms, ragindamas jas 
neskirti karo tarnybai darbi
ninkų, reikalingų ūkiuose. Jis 
pataria jų pašaukimą atidėti 
šešiems mėnesiams ar bent 
po derliaus.

LA PORTE, Ind. — čia prie 
pabaigos eina statybos darbas 
Kingsbury Ordnance dirbtuvėje, 
kur bus gaminama visokia amu
nicija 
užima 
tą.

U.S. armijai. Dirbtuvė 
13,000 akrų žemės plo-

Aukos “Naujienų”
Namo Fondui

“Naujienos” yra dėkingos visiems rėmėjams ir prie- 
teliams, kurie prisideda savo aukomis remontaviinui “Nau
jienų” namo. Kiekviena auka, nežiūrint kaip didelė ar ma
ža, yra ženklas, kad naujieniečiai įvertina šio laikraščio 
ilgametę darbuotę Amerikos lietuvijoje. Dėkui jums, hau- 
jieniečiai.

i

iki

Vinis Išgelbėjo
Moters Gyvybę

Užsakė 568 Vagonus 
Sūrio

Diena Iš Dienos
Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 

(CHICAGOJE)

GIMIMAI 
CHICAGOJE

PRIMAK, Michael, 2049 W. 
Division Street, gimė gegužės 
12, tėvai: Alexander ir Helen.

Charles Flynn, ugniagesys iš 
No. 111 komandos buvo skau
džiai apdegintas begesinant 
gaisrą apartamentų name ties 
1920 N. Kedzie avenue. Viduj 
buvę žmonės išsigelbėjo.

PANA, III. — 74 metų 
lė, Delfa Billet, sumanė 
žudyti, ir šoko į gilų šulinį sa
vo namo kieme. Bet krentant 
jos suknelė užsikabino už vi
nies, ir ji pakybo ore. Kaimy
nai ją išgelbėjo.

sene
li u si-

MADISON, Wis. — U.S. ka
ro departamentas Wisconsine 
užsakė 13,835,430 svarų įvai
raus sūrio, kas sudaro viso 
vagonus. Dalis sūrio bus 
naudota Amerikos armijai, 
lis bus pasiųsta Anglijon.

568
sū
dą-

Šaukia Fordo
Anūką Armijon

Statys Sandėlį 
Prie Hines Lig.

DETROIT, Mich. — Macomb 
apskričio drafto taryba No. 2 
pašaukė Bensoną Fordą rapor
tuoti armijon birželio 14 d. Ji
sai yra sūnūs Edsel Fordo, anū
kas automobilio fabrikanto, 
Henry Fordo.

MAYW00D, III. — Veteranų 
administracija Washingtone 
paskyrė $947,715 kontraktą Chi
cagos William R. Goss kon
traktorių firmai pastatyti di
džiulį sandėlį prie Hines vete
ranų ligoninės. Darbas turi bū
ti padarytas į 240 dienų.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joįn Jf. CubeiUiž
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Tel. YARDS 1741-1742 

k605-07 So. Hermitage Avė, 
4447 South Fairfield Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727 
_ • KOPLYČIOS VISOSE

JLFy ilO 1 CHICAGOS DALYSE

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

Su POVILU ŠALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai

’ • r

r 4

NARIAI
Chicagos 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktj

(Tęsinys)
NATALIJA MICKEVIČIENE, Chicago .............. .....
P. MOTIEČIUS, Waterbury, Conn......................
C. W. W., Plainsville, Pa..................... .............. . .
P. M. K., Chicago „•........................ .......... .■........
MARIJONA ir KASTAS SUTKAITIS, Chicago ......
LIET. BRIGHTON PARKO MOTERŲ KLUBAS
F. CIPARIS .............      1.... . .....i
Buvo Paskelbta (bal. 9) .................. ............... .......

. $ 1.00

. 5.00

. 1.00

. 5.00
1.00

10.05
1.00 

1,169.03

John R. GalEch'o, 
Irene Guzda, 22

Anthony Msheikis, 
Bernice Vaisius, 25

John Miknis, 46, su
D. Tamulis, 28

Alphcnso Locascio, 
Anne Sabas, 22

Harold Aklstrom, 24, 
nice Jurionas, 24

Joseph Lukawszczyk, 
Leoną Rozickis, 20

21,

24,

VISO $1,193.00

su

su

Bernice

24, su

su Ber-

22, su

(Bus daugiau)

Traukia 13 Teisman Du Broliai Varžos

Reikalauja
Perskirų

Eleanor Kriscke nuo 
mond Kriscke -

Ray-

Už Grafta Del $159,800 AKIU SPECIALISTAI

Bandė Apiplėšti 
Aline —

Taking your giri to the 
movies?

VVATCH OUT!

DETROIT, Mich. — Wayne 
apskričio teismas patraukė at
sakomybėn Dearborn miestelio 
policijos viršininką Carl A 
Brooks ir 12 kitų žmonių už 
kyšių ėmimą. Už kyšius jie da
vę protekciją paleistuvavimo 
ir pinigų lošimo įstaigoms.

Majoras John L. Carey 
Brooksą ir kilus tuojau suspen
davo iš pareigų.

OAK PARK, III, — 1940 me
tais mirė turtinga gėlių firmos 
savininkė, Jessie Preston Har- 
vey. Ji paliko biznį ir apie 
$150,000 savo dviems sunams, 
John G., ir Harold P.

Netrukus abu susikivirčijo, 
vienas brolis išmetė antrąjį iš 
biznio, ir dabar abu atsidūrė 
teisme, kur kaip vienas, taip 
kitas savinasi visą motinos pa
likimą.

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

Prašalino Dar Vieną 
Detroito Aldermaną

DETROIT, Michk-6 likusieji 
Detroito miesto tarybos nariai 
prašalino iš vietos aldermaną 
Robert G. Ewaldą. Kaip ir pir
mesni du, taip ir Ewald nete
ko vietos dėl kyšių, kuriuos ji
sai priėmė nuo vienos Chicagos 
kon traktorių firmos už balsą 
atiduoti $8,300,000 statybos 
kontraktą Detroite.

Atidaro Plytų 
Dirbtuvę <

Ka-

Autorizavo
Dividendą

NORTHBROOK, III.
daugi statyba, smarkiai padidė
jo ir reikalauja daugiau piytų, 
darbui atidaroma Illinois Brick 
Company plytinė šiame mieste. 
Ji nedirbo ilgą laiką.

Dabar ji ruošiama darbui. 
Kai pradės gamybą, tai paims 
apie 100 darbininkų. Pagamins 
apie 300,000 paprasti) plytų į

HUNTLEY, III. — Valstijos 
auditorius Lueder autorizavo 
Huntley State Bankų išmokėti 
depozitoriams 10% dividendą 
siekiantį $7,634. Tai pinigai, ku
rių depozitoriai buvo atsižadė
ję, kad bankas galėtų persior
ganizuoti ir atsidaryti.

Marinai Sumažino
Rekrutų Amžių

pa-
re-

U. S. marinų vadovybė 
skelbė, kad ateityje priims 
krutus nuo 17 metų amžiaus 
iki 30. Pirmiau amžiaus normą 
buvo nuo 18 iki 30.

Bet Registeris Buvo Perdaug 
Komplikuotas.

ROSELAND. — Du ginkluo
ti banditai nepasekmingai j 
bandė apiplėšti alinę adresu 
408 West 103rd Street, kuri 
priklauso 51 metų Jonui Wal-| 
lis ir jo žmonai. Piktadariai 
suvarė visus į užpakalinį kam
barį, ir pradėjo šeimininkauti 
už baro. Registerio betgi ne
galėjo atidaryti.

Be to, vienas kostumeris bu
vo beeinąs alinėn, bet pamąs
tęs, kas viduj dedasi, jis din
go. Nusigandę, kad jis praneš 
policijai, plėšikai pabėgo.

Watch out that your breath does not 
offend ... you yourself probably don’t 
know whether It’s oftenslve or otherwise. 
It you want to make a hlt with your 
giri friend, there’s a way to make your 
breath mote agreeable. And it’s easy. 
Bimply rinse the mouth with Listerine 
Antiseptlc before you start out. Listerine 
halts food fermentatlon in the mouth, 
the usual cause of breath odors accord- 
Ing to some authorlties, then over- 
comes the odors fermentatlon produces. 
Lambert Pharmacal Co., St. Louis, Mo.

R^fore Ąjny Date Ūse

LISTERINE ANTISEPTIC
To Make Your Breath Sweeter

LIETUVIAI

KITI LIETU VI AĮ D AKTARAf
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

h

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometricalty Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

_____ Draugijos Nariai.________
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)__

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street

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

‘J

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 

Nedaliomis pagal sutartį.
3

GLASSES

Ofiso Tel. VTRginla 003«
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.

DR. MARGERTS
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

nuo

Dr. F. Pulsucki LeVan 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Tel. YARDS 314®
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

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.

KITATAUČIAI^ 
DR. HERŽMAN1

Tš RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gvdo 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

1

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso Valandos:

10—12 vai. ryto, nuo 2 ikia

iiihihii Mitinai m lininiu •••••i ii.•U

ADVOKATAI

1646 West 46th Street

A
6812 So. Weetem Avė.
1410 South 49th Court, Cicero

sutarties 
lui Ir AeSta.)

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE DR. STRIKOL’TS

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki F 

■ vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Tek: YARDS 4787

Namų Tel. PROSPECT 1930

fe

*

. f

Telefonas YARDS 9994

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 320®

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St 
Room 123®

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

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avenue Phone LAFayette 8024 DR. C. Z. VEZEL’TP

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47 Street 
Telefonas YARDS 2246

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį.

LACHAWICZ IR SŪNŪS 
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 Rast I«8th Street Tel. Pullman 127»

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

ANTHONY B. PETKUS
Phone GROvehill 0142

Phone Cicero 2109

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Nuo
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

-- -------------------- --------- —

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

__ __________________Telefonas YARDS 141S._____________

L J. ZOLP
Phone YARds 0781

V

t«»«

2756

DR. BRITNO J. 
ZUBRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

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

rin

YARds 1138
YARds 1139

’n‘

COPR. NCEDLGCRAFT SERVICE, INC.

FILET CROCHET CLOTH PATTERN
No. 2756 — Mėgsta staltiesė

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT 

j 1739 So Halsted St, Chicago IU

i. čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį N6

No. 2756

1 Vardas ir pavardė

Adresą^ ..

Miestas ir valstija

AKINIAI
Teisingai Prirenkame 

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

minavimas dykai.
AKINIŲ KAINOS:

FULL VIEW CfJ QC
STYLE ........................

Bifocals—Biskį Daugiau.
PAPRASTI AKINIAI Jg

Dykai Didelis Katalogas
JEWELRY • ELEKTRIKINIAI 

ŠALDYTUVAI • NAMAMS 
BALDAI

Jos. F. Budrik’
FURNITURE HOUSE 

3409 S. Halsted St.
Del sąžiningo radio .pataisymo 

pašaukite
YARDS 3088

Atsiminkite — Krautuvė Su 
Mėlynu Frontu.

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

dieniais 4:30 vai. vak.

Tel. HYDE PARK 3395
Dr. Susanna Slakis

Moterų ir Valkų Ligų Gydytoja 
Dabar priiminės ligonius namuose 

6733 S. Crandon Avė.
Vizitai 

(išskiriant t

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALomet 8877

Vai.: nuo 1:00 popiet Iki 8 v. vak.
134 N. LA 8ALLE STREET

Room 2014 Tel. STAte 7571 
Vai.; nuo 9:00 iki 11:00 ryto. 

SO. BALS) JD STREET 
TcL VIC»aiy 2679



Trečiai, gegužės 28, 1941 NAUJIENOS, Chicago, m

Šįvakar šaukia 
2-rą “Relyviniif 
Susirinkimą

Skundžiasi Lietuvių 
Nerangumu

1&-TA APYLINKĖ. — Jau 
musų Gerb. dienraštis “Naujie
nos” pereitoje suvaitoję rasė, 
kad “relyviniams” reikia orga
nizuotis ir tam reikalui buvo 
saukiamas susirinkimas.

Bet buvo taipr kaip papras
tą! yra pas lietuvius — “tegul 
kitas už mane atlieka, o kada 
jau viskas paruošta, tai ir man 
turi būti.“

Kodėl, o kodėl musų žmonės 
tokie nerangus? Patys savo ge*- 
rove nesirupma.

Rinks Komisijas
Pereitą trečiadienį buvo pir

mas susirinkimas, žmonių at
vyko nedaug, todėl visų komi
sijų rinkimai atidėta šiam tre
čiadieniui, gegužės 28 d., šv. 
Marijos bažnyt. svetainėje, 2235 
So. Damen Avė. (Kadaise Ro- 
bey street.)

Visus “relyvinius“ kviečiame 
atsilankyti. Visi bukit? gegužės 
28.

Už Komisiją,
Juozas Kuzmickas.

PAVOGĖ TROKĄ, $4,009 
GROBIO NELIETĖ

18 APYLINKĖ. — Nuo Ser
vice Transfer and Storage 
Company aikštės, adresu 1234 
W, 21 st street, kas lai pavogė 
troką, kuriame buvo apie $4,- 
000 rūbais ir kitokiomis prekė 
mis. Trokas už kiek laiko buvo 
atrastas prie 23-čios ir Halsted. 
Vagiliai prekių nelietė.

f

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra

t i

M1RACLE .WH!P!
’ flavor

MILUCNS AOREE—Miracle Whip does work teonders 
with salads! A unique combination of old-fashipnerl 
boileri dressing and fine, mayonnaise, Mirac’c "" • 
by far America’s fr.vor'. ? valad

j | Everybody ravės about your 
) salads, Peg.Whafs fhe secret?

JACKSWIFr<

Šie Lietuviai 
Kviečiami Dirbti 
Kapinių Piknike
Prašomi Susirinkti 9 Vai. Ryte

Darbininkai, kurie dirbs Tau 
tiškų Kapinių piknike, gegužes 

■JO dieną, Birutės darže:
J. Stumbris

' M. Staninas
K. Steponavičių
Danelis
J. Dumčius
M. Valaitis
G. Bay
Mrs. Tamošiūnas
Mrs. Budria
W. Viperiotas
F. Bernotienė
M. Ascilla
K. M-atikonis
J. Dočkus
A. Budaitienė
E. Strazdas
Mrs. Balchiunas
Mr. Balchiunas
P. Staponavičia
C. Lėkis
K. Dagi s
V. Ascilla
P. Zapustas
K. Katėta
V. Jašmontas
J. Keturakis
J. Gurgžda
W. Urban
J. Glebauskas
J. Katilius
G. Mittskus
J. Gura

Visi darbininkai prašomi bū
ti Birutės darže kaip 9 valandą 
ryto.

Už pikniko rengimo komisi
ją, X. Shaikus.

Vyrų Choras Rengia 
Išvažiavimą

Susirinks Sekmadienį 
*’■’***XŽ'irųxPakalnejb 4

Chicagos Vyrų Choras, už
baigęs savo lavinimosi sezoną, 
nutarė surengti linksmą išva 
žiavimą sekmadienį, birželio 1, 
Jefferson miškuose. Vieta gra
ži, visiems gerai žinoma, nuo 
senų laikų vadinama “Ašarų 
Pakalnė“. Ji yra į pietus nuo, 
upelio.

24 “Skirtingi Balsai”
Programas bus įvairus. Pa

matysime kaip Vyrų Choro, se
niai loš bolę su Pirmyn mer
gaitėmis, taipgi bus dainų, su
sidedančių net iš 24 “skirtin
gų“ balsų.

Choras užprašo visus atsilan
kyti. D. M.

O G P U ir Gestapai 
Plačiai Veikia J. V.

NAUJIENV-ACME Telephoto
Richard (Jau V a 11 i n) 

Krobs, kuris parašė garsią
ją knygą “Iš po Nakties”, 
liudija atstovų buto ne-A- 
merikoniškos veikslos tyri
nėjimo komisijai. Jis z pa
reiškė, kad rusų OGPU ir 
vokiečių Gestapo yra labai 
išsišakoję šioje šaly.

Atminties Diena
Ateinantį penktadienį, ge

gužės 29-tą, musų šalis minės 
Atminties Dieną— Memorial 
Day. Tai bus pagarba didvy
riams, kurių gražus darbaį 
amžinai gyvens musų didžios 
šalies istorijoje.

Tai yra diena, kai mes turė
tumėm apsistoti ir nukreipti 
savo mintis ir užuojautą į iš
siskyrusius iš musų tarpo 
draugus ir gimines,..

.-ir < ., 'i v ,
Todėl Atminties Dienoje, 

vienoj metų dienoj,'np*askifT6j 
atminti tuos, . kurie išsiskyrė 
pirm musų, sudėkite savo pa
garbą jiems gėlėmis, kurios 
yra simbolis suraminimo, sie
los tvirtumo, liūdesio ir už
uojautos. Visur jos kalba am
žina visatos kalba.

Ateinantį penkiadienį, kai 
prisidėsite prie milionų kitų 
vyrų, moterų ir vaikų atiduoti 
pagarbą jums brangių įniru
siųjų atminčiai, turėkite ome- 
nėje, kad nėra tinkamesnio; 
už gėles budo tai padaryti.

Visų Lietuvių Tautiš
kų Kapinių Lotų Sa
vininkų Atydai

Visiems lotų savininkams yra 
išsiuntinėti laiškai ■ ir sykiu ti 
kietai įžangai į pikniką, kuris 
yra rengiamas Birutės darže, 
Kapų Puošimo dieną. Kurie ne
gavote laiškų dėl' kokių nors 
priežasčių, kreipkitės į kapinių 
raštinę. Tenai juos gausite.

X. Shaikus.

Metalo dirbtuvėj, ties 108th 
ir Calumet River, sudegė 20 
metų darbininkas, Frank Lon- 
ghi, nuo 9206 Anthony street.

Jam bebildant ištarpintą ge
ležį į formą, įvyko sprogimas 
ir karštas metalas visą jį aptaš
kė.

. HE*S NO BEAUTY. BY 
HES A DINO5AŪR OF 
SOME KIND.

PIRMAS AMERIKO
NUKAS ŽURNALAS 

t r.» ■ 1

Vasario 13 d. 1741 m. pirmas 
; amerikoniškas žurnalas pasiro
dė PhiMdc.phij.oj>.

Šiandien yra daugiau kaip 
6,000. įvairių žurnalų musų vi? 
soje šalyje, ir žurnalų išleidi
mas tapo svarbiausia dalis ša
lies didžios spausdinimo ir iš- 

i leidimo industrijos.
; Pirmoj''vietoj, Amerikos laik- i 
raštis ir antroj žurnalas yra i 
st ’priausta apšviętos jėga. Iš j,ų i 
milijonai žmonių pasimokina, ir 
jie teikią puikaus pasilinksmi- 
nipao.

Kiekvienas nąujas darbas, 
Skuvs i;2Šk» viešos- paramos, vi 
suomei įsteigia žurnalą persta
tyti jo, tikslus. Prieš Ainerikos 
r< /o'iucijos karą 1776 m. šauks
mas j žmones ginti jų teises 
pasirodė Išaiafi Thomas’s “Ro- 
yal American Magazine“. Prieš- 
vergijos kova, kuri užsibaigė 
civiliu karu, prasidėjo, žurnale, 
kuris buvo įsteigtas tam tikslui 
1830 metais. Net prohibicija, 
pradėjusi 1920 m. ir išbandoma 
per 14 metų, per šimtą metų 
prieš patį pavedimą buvo gar
sinama ir platinama blaivybės 
draugysčių žurnaluose.

Pirmo žurnalo Amerikoje is
torija yra trumpa. Keliems mė
nesiams prieik jo išleidimą Ben- 
jarnin FrankW, Amerikos gar
sus visų darbų meistras, pra
nešė projektą išleisti žurnalą, 
sekant pavyzdi: Anglijoje lei
džiamų žurnalų. .Jis apkalbėjo 
yiską su redaktorium >Iohn 
Webbe, o tas viską išdėstė ki
tam spaudėjui, Andrew Brad< 
ford, tikėdaiųas sau sulaukti di
desnio pelno., Lenktynes tarpe 
dviejų spaudėjų prasidėjo. 
Franklinas pralaimėjo. Brad- 
ford’o leidinyą .“The American 
Magazine“ |(MoAthly View of 
the Political State of the Bri- 
tish Colonies) pašird&ėWlšario 
13 d. Trims dienoms vėliau pa
sirodė Frankfe’o ? ‘JThe General 
Magazine“, skiriamas visoms 
Britų plantacijoms Amerikoj.

Bradford’o leidinys egzistavo 
tik tris mėnesius, Franklin’o 
šešis.

Žiūrėdami į tuos leidinius 
šiandien randame, jog jie' ne
buvo interesingi. Bradford’o lei
dinys aprašė seimų susirinki
mus Pennsyl'vanijoj, New Yor- 
ke, New Jersey ir Mary landė, 
kas užėmė beveik pusę viso lei
dinio. Kiti šurarpsniai buvo apie 
Pennsylvanijos istoriją, kitas 
dialogo formoj “The Wiles of 
Popery”, ir kelis trumpus 
straipsnius apie Austrijos karą, 
apie pinigus ir meteorologiją. 
Šiandien sunku skaityti lokius 
straipsnius.

Franklino pastangos buvo ly
giai neinteresingos. Jo žurnale 
žmones skaitę prakalbas, verti
mą Ovid, apie' veikimą minis
tro, kuris tuo laiku vedė po- 
puliarišką tikejimišką atbudimą. 
Jis mėgo kritikuoti kaikuriuos 
Anglijos parlamento aktus. Ir 
perspauzdino trumpus straip- 
snuis ir eiles iš. kitų laikraš
čių. į,./.

Abudu žurnalai šiandien turi 
tik istoriškos vertės.-

— PLIS
, ............—................ .......... ... .....................■ .......................................... ... - -

Garsinkites “N-nose”

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1941 Metams
DB-STĖS TAUTIŠKA GARSUS 
VARDAS LIET. IR LIETUVAIČIŲ 
VALDYĘA 1941 METAMS: Pirmi

ninkas— Peter Ukockis, 2539 W. 
46 PI.; Pirm, pagelb. — St. Vai- 
tikaitis, 3508 W. 61st St.; Nut. 
rast.—J. Yuskenas, 2547 W. 45th 
St.; Fin. rašt.—Bruno Judeiko, 
4512 Wood St.; Ižd.—P. F. Pik
turna, 1425 W. 45th St.; Kasos 
glob.: Frank Wenskus, 2639 W. 
43rd St., Ant. Ivonaitis, 5542 S. 
Talfnan Avė.; Trustee — J. Yuš- 
kenas, 2547 W. 45 th St.; Ligonių 
apiekunas —A. F. Czesna, 4501 
S. Paulina St.; Anna Pikturna 
1425 W. 45th St.; Maršalka — J. 
Yucikas, 4624 S. Mozart St.

L. ŽAGARIEČIŲ KLUJBO VAL- 
įDYBA 1941 METAMS: P. Arlaus

kas—Pirm., 2109 N. Cleveland 
Avė.; A. Niprikas—Pirm, pagelb., 
1303 S. Pulaski Rd.; J. Ketura
kis—Nut. rašt., 1525 S. 51st St., 
Cicero, III.; Stella Kasper—Fin. 
rašt.,, 3155 S. Emerald Avė.; E.
Ramašauskienė—Kontrolės rast., 

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

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

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

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

KEISTUČIO PAŠALPOS KLUBO 
VALDYBA 1941 METAMS: Jos.

Sholteman—Prezidentas, 4508 S. 
Francisco Avė.; J. Stulgaitis — 
Vice-prez., 1531 So. 50th Court, 
Cicero, III.; Helen Chapas—Prot. 
rast., 2441 W. 45th Place; Dr. 
F. .A. Zubas—Finansų rašt., 4276 
Archer Avė.; Dr. M. T. Striko! 
.-—Klubo gydytojas, 4645 So. Ash
land Avė., ‘ Tdl. Prospect 1930; 
Paul J. Ridikas—Iždininkas, 335< 
So. iHalsteddSt.; Lucillei S. Dagis 
—Kontrolės rast., 2902 W. Per- 
shing Rd.; Nellie Viršila—Kasos 
Globėja, 3435 So. Wallace St.; 
Frank Jakavičia—Kontrolės ko
misijos pirm., 2857 So. Emerald 
Avenue; Michael R. Kazunas — 
Klubo legalis patarėjas, 69 Wes. 
Washington St., Tel. Centrą? 
0592.

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

tanas Shimkus, 3123 Lyndale 
Avė.; Vice-pirm.—A. Sobol, 1927 
N, California Avė., tel. Armitage 
4290; Rašt.—M.Chepul, 3327 Le- 
Moyne st., tel. Spaulding 7903; 
Ižd. kas.—L. Striupas, 3636 North 
Avė., tel. Spaulding 0745; Fin. 
rašt.—B. Rogers, 2345 N. Kedzie 
Avė., tel. Spaulding 3180; Kas. 
glob.—A. Lungevicz, 1814 Wa- 
bansia Av^., tel. Humboldt 2285; 
Kas. pagelb. — S. Buneckis, 3327 
Le Moyne St., tel. Spaulding 
7903; Maršalka — A. Kuprevičia, 
3448 Le Moyne St. Susirinkimai 
atsibuna kas pirmą ketvirtad., 
Grigaičio svet., 3800 W. Armitage 
Avenue.

Mirė Plieno
Dirbtuvėj

Carnegie-Illinois plieno dirb
tuvėje, 3426 East 89th street, 
darbo metu staigiai sukrito ir 
mirė 64 metų darbininkas, An- 
drew Matczak, nuo 8505 Buf- 
falo avenue.

Priežastis buvo kaitra ir silp
na širdis.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE'

CLASSIFIED ADS.
HELP WANTED—FEMAIJE 

Darbi^nki^ ReMkla
REIKALINGOS MOTERYS dir

bti Sausage Casing įmonėje. Paty
rusioms pirmenybė. Kreipkitės— 

1335 West 47st Street.

OPERATORS
Patyrusios siūti chenille bed 

spreads, comforters and fancy pil- 
ows.

512 S. PEORIA ST.
2nd Floor

REIKALINGOS MOTERYS laun- 
drės darbo dirbti. Patyrimas nerei
kalingas.

SUBURBAN LAUNDRY 
3522 West 63rd St.

REIKALINGA MERGINA dirbti 
už baro tavernoje. Nuo 25 iki 35 
metų. 3749 So. Halsted St. VIR- 
ginia 9019.

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
darbui. Nėra skalbimo. Geras na
mas. Savas kambarys. $10 pradžiai.

4950 N. Drake. IRVING 6091.

LAUNDRĖS, MARŠKINIŲ proso 
operuotojos. Patyrusios. Pastovus 
darbas.

MICHIGAN CLEANERS 
1339 West 63rd St. 

Mr. Platz.

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
darbui. Nėra skalbimo. 2 mokyklos 
vaikai. Savas kambarys. $10.00. 
Kreipkitės rytmečiais. Paliudymai.

3308 Palmcr. BELmont 7384.

MERGINA, MOTERIS bendram 
namų darbui. 2 vedę dirba, nėra 
vaikų. Privatus kambarys. $8 iki 
$10. DEArborn 0435.

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
darbui. Paprastas virimas. Nėra 
skalbimo. 2 vaikai. Sava voninė. 
Radio. $8—$10. HYDe Park 2101.

MERGINA—MOTERIS bendram 
namų darbui. Maža šeima. Būti 
vietoj. HYDe Park 2060.

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-Darbininkių Reikia

100 VAIKINŲ IR MERGINŲ
Baigusių High School. Patyrimas 

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

TRIANGLE AGENCY
į 25 E. Jackson Blvd.

13 aukštas, Kimball Bldg. '
GERIAUSI DARBAI. Darbininkai 

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

MODERN HOTEL 
879 N. State

PATYRUSI VIRĖJA, veiterkos, 
indų plovėjos-jai. Pastovus darbas. 
Gera mokestis.

HESPERIA RESTAURANT 
545 Rush St.

FURN1TURE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir {taisai Pardavimui
PARSIDUODA ARBA renduoja- 

si naujos mados tavern fikčeriai 
su vjsu įrengimu — Priežastis: tu
riu kitą biznį. 1720 So. Union Avė. 
CANĄL 1256.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

GROSERIŲ KRAUTUVĖ parda
vimui. Nebrangiai. 3001 So. Emer
ald Avė.

PARDUOSIU GROSERNĘ su fik- 
čeriais labai pigiai iš priežasties 
mirties, šaukite CRAvvford 4938.

7

PARENGIMAI
LIETUVIŲ TAUTINĖ KATALI

KŲ BAŽNYČIA. Gegužės 29, 7 vai. 
vakare įvyks šokių ir pasilinksmi
nimo vakaras Milda svetainėje, 2-e 
aukšte, 3140 So. Halsted St. Vi
siems bus smagu šokt prie geros 
orkestros. širdingai visus užprašo 
atsilankyti’, Parapijos Komitetas.

Klebonas Maskoliūnas.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGI VYRAI 
Švariai atrodą, agresyvus ir darbš
tus vyrai, amžiaus 25 iki 50 metų, 
turi progą uždirbti nuo $35 iki $50 
per savaitę savame nedideliame biz
ny ir neįvestuodami nieko. Ši na- 
cionaliai žinoma firma teikia ne
paprastą progą vyrams turintiems 
aukščiau minėtas kvalifikacijas. At
silankykite bet kurią dieną 9 iki 4 
vai. popiet ir gaukite pilnas infor
macijas. Klauskite:

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

Comer Lake

REIKALINGAS DARBININKAS 
ant farmos. Gera mokestis ir už
laikymas. Darbas ant visados. At
smaukite. Adam Balukevicz, Cus- 
ter, Mich., R. 1.

DARBININKAS MAŽAI FAR- 
MAI (Brookshaven). Northbrook, 
III. Phone 116J.

REIKALINGAS JAUNUOLIS apie 
17 metų dirbti canvas šapoj, kaip 
mokinys. 1708 So. Halsted St.

REIKALINGAS PATYRĘS au
tomobilių mekanikas. Taisymui bo- 
dy ir fenderių. Geras užmokestis. 
Nuolatinis darbas. Atsišaukite tuo- 
jaus. 4318 So. Western Avė.

REAL ESTATE FOR SAUS 
Namai-žeme Pardavimui

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

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

NAMŲ BARGENAI
Turime 97 namus visokio didumo 

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

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

ŠIOS DIENOS BARGENAI
2 aukštų muro namas, storas ir 

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

Taipgi turime pardavimui viso
kios rųšies namų.

NARTEN RE ALT Y CO.
Klauskite Mickeviče, 
6829 So. Halsted St., 

ABErdeen 2231.

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

CICERO BARGENAS
Pigiai parduoda 5 ir 6 kambarių 

muro namą. Pirmas aukštas apšil
domas. Lotas 50x125. Randasi 1426 
So. 49th Ct., Cicero, III. Namas ge
ram stovy. Kas norite įsigyti už 
mažą kainą, atsišaukite.

J. VILIMAS CO., 
6753 So. Rockwell, 

Hemlock 2323.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI FARMA, 92 ak
rai, gera žemė, labai geri pastatai 
ir tvoros. Upelis per farmą. Su 
pabūklais ar tjp pabūklų. Kaina 
$5000. Rašykite savininkui. Harry 
Brandan, R. F. D. 4, Allegan, Mich.

SOIL—FOR SALE 
J uodžęmis—Pardavimui

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

Pristatom visur.
CHARLES GAVCUS, 

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

arba WORTH 193.

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

STANLEY GAVCUS
110 So. Ridgekmd Avė., Worth,IU. 

TeL OAK Lawn 193-J-l

VVHOLESAŲF FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

MOKYDAMAS CASH— 
h* rakandus, sutaupysi nuo 40 
ik! 50% Mes pristatome bite kur; 
Pašaukite ar rašykite dėl daugiau 
informacijų Vien tik nacionaltel 
žinomi daiktai randasi pas mus.

ALIŠAUSKAS. SŪNŪS, 
a343 Sn WF>stern Avė., 

TU Tp| HEPtihHc MOSI

Kerokite tuos, kurie 
tr&rsinasi 

“NAUJIENOSE”
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uAfiimGAK.su lietuvi smwffiĄ
JUOZĄ PLATAKĮ—JOE PLATAK

Skundžiasi Bokso Komisijai “Apvogimu.”

Įteikė Jam Dovanų Naują 1941 Metų 
Automobilį

Juozas Platakis.
Nuo l.'c’uvių — konsulas Pe 

ras Daužvardis, ir šimtai gar
sių žmonių iš sporto, teatro ir 
filmų pasaulio, vakar iškilmin
gai pagerbė bridgeportietį Juo
zą Platakj—Joe Platak.

Lake Shore Club ballroomyje 
įvyko labai skaitlingas bankie- 
tas, kuriame susirinkę svečiai 
kėlė Juozą į padanges už jo ne
paprastą gabumą sporte, jo 
kuklumą, draugiškumą ir gra
žų pavyzdingą gyvenimą.

čarrtpionas Septinti Metai.
Nežiūrint fakto, kad jis ran

kinio švietimo sporto čempio
nas jau septinti metai, Juozas 
ne tik nėra išdidus ir nestato 
aukštų pretenzijų, bet vengia 
pagarbos ir pripažinimo, kuris 
jam pelnytai priklauso.

Konsulas P. Daužvardis pasa
kė bankiete kalbą, kurioje d:- 
džiavosi faktu, kad Juozas yra 
lietusių kilmės, jis paeina iš 
tautos, pareiškė p. Daužvardis, 
kuri Amerikai yra davusi ne 
vien daug pavyzdingų piliečių, 
bet daug pasižymėjusių žmonių 
sporte, kultūroje ir visose kito
se gyvenimo srityse.

Daug Garsių žmonių.
Tarp žymesnių svečių banke

te buvo Robert Quinn, naciona- 
lis American Athletic Union vi- 
ce-prezidentas, Maynar Fessen- 
den, Chicago District Golf As- 
sociation pirmininkas; George 
Halas, Chicago Bears footba’lo 
komandos prezidentas, Dr. 
Wil|iam E. Code, ir eilė sporto 
rašytojų nuo dienraščių.

Gavo Naują Mercury.
Bankie to pirmininku buvo 

Chris J. Hill, didelis Platakio 
draugas, kuris visų susirinku
sių vardu, taipgi nuo Platakio 
draugų, įteikė jam dovanų nau
jutėlį 1941 metų Mercury auto
mobilį.

Draugai ir banketo svečiai 
nupirko tą automobilį aukomis.

Smagu buvo lietuviui tame 
bankete būti ir matyti kaip pa
garsėję žmonės reiškė savo pri
sirišimą ir pagarbą musų tau
tiečiui.

Harold Lloyd Sveikino.
Sveikinimo telegramą Plata- 

kiui prisiuntė Harold G. Lloyd, 
filmų aktorius, kuris buvo ban
keto garbės pirmininkas. Buvo 
ir daugiau įvairių sveikinimų.

Rs.

Reikalauja $10,000 
Už Sužeidimą

Traukia teisman alinę

21 metų Jean Odrowasz už
vedė bylą apskričio teisme, ku
rioje reikalauja $10,000 iš 
Chester Gorski’o, savin nko 
alinės adresu 3406 N. Laramie 
avenue.

Skundėja sako, kad toje ali
nėje. nusigėrė vienas Edward 
Glėbą, ir važiuodamas girtas, 
savo automobilį sukulė, ir ją 
sunkiai sužeidė. Ji 21 m. am
žiaus, gyvena adresu 2240 N* 
Damen avenue.

Liepos Pirmą dieną 
Registruos 38,000 
Chicagiečią Armijai

Juos šauks įkai pasibaigi 
dabartiniai sąrašai

Einant prez dento Roosevel- 
to proklamacija, liepos pirmą 
dieną Chicagoj, kaip ir po vi
są Ameriką, bus registruojami 
draftui vyrai, kuriems -suėjo 21 
metai po pereitos registrai jos. 
ir kurie bus 21 menų prieš l’e- 
pos 1-mą.

Tokių vyrų Chicagoj e yra 
apie 38,000, ir apie tiek pat ki
tose Illinois valstijos dalyse.

Registruos drafto raštinėse
šį kartą vyrai bus registruo

jami ne mokyklose, bet arti
miausiose drafto tarybose.

Armija naujai registruotų 
vyrų, sako, nešauks tarnybon 
tol, kol buvusios registracijos 
sąrašai nebus išsibaigę.

Priėmė Chicagos 
Vieškelių Projektą
Legislatura nori juos finansuo

ti muitais

Legislaturos atstovų butas 
87 balsais prieš 27 priėmė pa
siūlymą išvesti eilę ekspres nių 
vieškelių iš Chicagos vidur- 
miesčio į užmiestį ir juos fi
nansuoti kolektuojant muitus 
iš automobilistų, kurie vieške- 
litis naudos.

Įstatymas dar turi eiti į se
natą, kur turbūt bus pri'mtas.

Pullman Tarnauto-
jai Reikalaus Pakelt 
Jiems Algas 30%

Derybos birzelyj

Pullman firmos raštinės tar
nautojai, ir kiti “baltakalnie- 
riai’ darbininkai, kreipiasi į 
kompanijos vedėjus, reikalau
dami pakelti jiems algas 30%.

Derybos šiuo reikalu įvyks 
birželio mėnesio pradžioje.

$584,000,000
Karo Kontraktais 
Chicagai
$110,000,000 Sub-kontraktais
Nuo pereitų metų birželio 

mėnesio, kuomet pradėta vy
kinti ginklų programas, 734 
Chicagos dirbtuvės gavo $584,- 
288,000 karo ir laivyno depar
tamentų kontraktais.

Į tą sumą neįeina sub-kon- 
traktai, kuriuos Chicagos dirb
tuvės gavo iš dirbtuvių kituo
se miestuose. Sub kontraktai 
siekia apie $110,000,000.

93 Darbininkai 
Atgavo $2,852 
Algomis

Dvi Chicagos firmos federa- 
liam teisme vakar sutiko pri
mokėti $2,852 užsilikusiomis 
ir viršlaikio algomis savo 93- 
ięms darbininkams.

Jos yra, The Lieberman Ma- 
nufacturing Co., 801 W. Mon* 
roe Street, ir Kirshbaum-Hal- 
braun Ine., 216 W. Jackson bul
varas.

Buddy Baer ir jo menedžeris, Ancil Hoff’man, liudija prieš Columbia dis-
trikto bokso komisiją, po nusiskundimo, kad' Baer esą buvo “apvogtas”, kada po 
neseniai įvykusių rungtynių su Joe Loui.^, pasaulinis čampionatas pripažintas 
Louis’ui. Bear tebenešioja Louis’o paliktą “juodą akį.”

Pulk. K. Grinius 
Chicagą Apleidžia 
Šiandien Po Pietų

Išvyksta Traukiniu į 
Long Island Namus

Pulk. Kazys Grinius, pralei
dęs Chicagoje tris dienas, šian
dien po pietiniu traukiniu iš
vyksta atgal į rytus. Chicagą 
apleis 5:30 'vai. p.p. (Chicagos 
Dienos šviesos Taupymo Laiku) 
iš Union stoties ir vyks į Sea 
Cliff, Long Island, kur jis su 
šeima laikinai apsistoję. Griniai 
turi vieną trylikos metų sūnų, 
kuris dabar lanko amerikoniš
ką vidurinę mokyklą.

Pirm išvyksianįM));t šiandien, 
pulk. Grinius dar^aplankys kai 
kurias lietuviškąsias instituci
jas, tarp jų Tautiškąsias bei 
Šv. Kazimiero kapines.

Aplankė Konsulatą 
Vakar svečias aplankė Lietu

vos konsulatą ir priėmė daug 
įvairių lietuvių, jų tarpe kelis 
pabėgusius iš Lietuvos su ku
riais jis susipažino Berlyne.

Vakare jis patiekė platų pra
nešimą apie Europos stovį ir 
žinias iš Lietuvos, kurias jis 
patyrė iš daugybės pabėgėlių 
atvykusių į Berlyną, kada jis 
dar buvo Lietuvos karo atsto- 
vu Vokietijos sostinėje, skait 
lingam Chicagos lietuvių veikė
jų posėdy, kurį sušaukė Demo
kratijos ir Lietuvos Nepriklau
somybės Sąjungos centro val
dyba.

Lietuviai Dalyvauja 
Pavasarinėj Šventėj

Iškilmės šįvakar, Harrison 
Parke

WESTSIDE. — Harrison Par
ke, prie 18th ir Wood, šįvakar 
7-tą įvyksta dainų ir šokių pro
gramas, pašvęstas “Pavasariui”. 
Jame dalyvauja 23-ios tautinės 
grupės, tarp jų ir vietos moky
klų lietuviai.

Bus renkama gegužės kara
laitė, įvyks paradas, taipgi da-’ 
lyvaus karo veteranų organiza
cijos.

Pašovė Nuomininką 
Paliko Be Pagalbos 
10 Valandų

Susiginčijo Del Elektros 
Sąskaitų.

T0WN OF LAKE. — 39 m. 
townoflakietis. George Szew- 
czyk, 4542 South LąfĮin avė., 
sekmadienį smarkiai susigin
čijo su savo nuomininku, To-

ny Golembieski, apie elektros 
naudojimą. Sąskaitos perdide- 

! lės, perdaug elektros degini, 
barė savininkas Golembieskį.

Ginčui ismarkėjus, Szew- 
czyk pasigriebė j revolverį, ir 
suvarė kelias kulkas nuomi
ninkui į vidurius, Jis paliko 
Golembieskį kambaryje kur 
tas išgulėjo be pagalbos apie 
10 valandų.

Pasidavė Policijai, 
daliau, Szewczyk nuėjo * į 

policijos nuovadą, prie 47th 
ir Paulina, ir ten pasakė kas 
įvyko. Golembieski dabar bri- 
dewell ligoninėj.1 Jis kritiškoj 
padėtyje.

Jlį

Dingo Apdraudos 
Firmos Viršininkas 
Su $131,ftJ M
Ieško Policija, Valdžios Agentai

Illinois valstijos policija ir 
federaliai agentai kitur ieško 
chicagiečio Francis R. Carlin, 
vienos apdraudos firmos virši
ninko. Jisai dingo keletą die
nų atgal su $131,000 vertybė
mis; kurios priklausė St. George 
Fratefnal Insurance Šociety fir
mai. Ji turi raštinę adresu 330 
South Wells; street.

žada Bėgti Užsienin
Carlin gyveno ad. 650 Essex 

st., Glen Ellyne/ Spėjama, kad 
jis bandys pabėgti į Kanadą ar 
Meksiką, todėl agentai saugo 
pasienius.

Norėjo Pasaulį 
Pamatyti —

Nemokamai, Ir Per Nekokią 
Vielą

Eleveiterio trakinio langas 
nėra geriausia iiėta per kurią 
pasaulį pažinti,^ bet lango už
teko 3 metų Mą^Įinai J. Peter- 
sonaitei, nuo T408 North Honore 
Street.

Įlipusi į Wicker Park stotį 
Northsidėj, ji pralindo po ka- 
sieriaus langą, taip kad jis jos 
nepamatė, įlipo į traukinį ir va
žinėjo per ilgą!. lĄiką, susipa 
žindama su Chipągos įelomis ir 
jardais. ,.y•/

Mat, iš eleveiterio traukinių 
langų ne daug kas kita rtiaty-

. ■ į

Pasibaigė Diržais
Konduktoriai, galinu mergai

tę išsodino Cąnąl štotyj, ir per 
davę policijai, Ten netrukus at
sišaukė tęvai, ir Marlįnos pir
ma* ekspedicija į pasaulį pasi
baigė, — diržais. f

Pirkite tose krautuvėse, .ku
rios, garsinasi “NAUJIENOSE”

Perka Labai Daug 
Automobilių, 
Šaldytuvų

šeimininkės Skuba Pirkti ir ' 
Skalbiamas Mašinas

Baimė, kad netrukus gali jų 
pritrukti, ir kainos labai iškil
ti, skatina chicagiečius pirkti 
visokius pramonės produktus.

Nespėja Autom. Pristatyti
Smarkiausią biznį daro auto

mobilių agentūros, kurios kli- 
jentų nespėja aprūpinti, nes ne
gali gauti užtektinai mašinų iš 
dirbtuvių. Per 20,gegužės die
nų agentūros išpardavė 14,150 
automobilių, apie .2,500, dau 
giau, negu per ,4 rekordinio ba
landžio mėnesio 2'3 dienų.

Šeimininkės skuba pirkti ir 
elektrinius šaldytuvus, taipgi 
visokios rųšies skalbiamas ma
šinas.

Parduoda Daug Rūbų
Didelį biznį taipgi raportuo

ja geležinių daiktų sandėliai ir 
rūbų krautuvės.

Paleido Suimta
. ’ . .. • ' ' • v 6*

Townoflakietj
TOWN OF LAKE. New 

City policijos nuovada, prie 47 
ir Paulina s t., paleido 27 metų 
Jokūbą Stygar, kuris užvakar 
buvo suimtas kamantinėjimui 
apie gaisrą Sacred Heart mo
kykloj, 4609 S. Wolcott street. 
Ugniagesių departamentas spė
ja, kad mokykla buvo padegta.

Stygar gyvena adresu 4335 
South Wood street. Pareiškė 
policijai nieko apie gaisrą neži
nąs.

Ten Priešai, o 
Čia Kaimynai

Prie Michigan avenue, ir Chi
cagos upės, adresu 333 North 
Michigan, randasi Vokietijos 
konsulatas, kur konsulu yra Dr. 
Emil L. Baer.

Kitoj gatvės pusėje, London 
GuarAnty rūmuose, beveik tam 
pąčiam aukšte, . yra Anglijos 
konsulatas, kur kpnsulauja 
Lewis JBernays. ’

, ■ r

Tankas Užmušė 
Chicagos Kareivį

Tankui apvirtus Camp For- 
rest karo stovykloj, Tennessee, 
buvo užmuštas kareivis iš Chi
cagos, serž? William Fox, 7420 

’ Yates avenue. Jis buvo 25 me
tų amžiaus, Trys kiti kareiviai, 
buvę tanke, išliko lengvai su
žeisti.

, / ,. Trečiąd., gegužes 28, 1941

PENKTADIENI KAPŲ PUOŠIMO IŠKILMĖS 
LIETUVIŲ TAUTIŠKOSE KAPINĖSE

Aplankykit Gražią, Tikrai Lietuvišką 
Chicagos Lietuvių Įstaigą

Iškilmėse Dalyvauja Chorai, Dariaus-Girėno 
Postas.

Akimirksniu prabėgo metai 
nuo tos dienos, kada Chicagos 
ir apylinkės lietuviai tūkstan
čiais lankė Lietuvių Tautiškas 
Kapines.
, “Tyliųjų Miestas”

Štai ir vėl prisiartina ta die
na, kame vėl dar skaitlinges- 
nės minios aplankys tą Tylųjį 
miestą, kuris kas kart plečiasi 
ir gražinasi, nors patys to mie
sto piliečiai ramiai sau ilsisi, 
nejausdami neteisybių ir bai
sybių, kurios dabar vyksta pa
saulyje.

Gal gyvi būdami daugelis ne
manė jau dabar apsigyventi ši
tame Tyliųjų mieste, bet gyve
nimo likimas čia juos atsiuntė, 
ir štai, jie jau ramiai ilsisi tar
pe savo kaimynų, nežiūrint, kad 
pirmiau gal ir turėjo kokius 
nors skirtumus.

Gražus Muzikalis Programas
Gegužės 30 dieną, tai yra 

Kapų Puošimo dieną, vėl visi 
yra kviečiami atlankyti Lietu
vių Tautiškas Kapines ir tas iš
kilmes, kurios tam tikslui yra 
rengiamas, su turtingu muzika
liu programų. Taipgi šiose iš
kilmėse dalyvauja ir Chicagos 
lietuvių garbingas Dariaus-Gi
rėno Postas.

Po programo yra rengiamas 
milžiniškas piknikas, nuo ku
rio likęs pelnas yra skiriamas 
vien tik kapinių gerinimui ir 
puošimui.

Piknikas “Birutės” Darže t f

Piknikas įvyksta dideliam 
Birutės darže, kame tarpe šim
tamečių ąžuolų praleisim tas 
metines iškilmes.

Beje, dar reikia priminti, kad 
Lietuvių Tautiškos Kapinės yra 
pačių lietuvių savastis, ir jos 
yra valdomos lotų savininkų ir 
draugijų atstovų išrinktų direk
torių.

čia Visi Lygus
Patartina visiems atsilankyti 

į tą Chicagos Lietuvių didžiąją 
šventę ir sykiu prisidėti prie tos 
vietos, kame priima visus — 
be jokio skirtumo, ir kame vi
si lygus. X. š.

Netrukus Varžytinės 
Chicagos Pašte

Išparduos nepristatytus 
siuntinius

Ateinantį antradienį ir tre
čiadienį centraliniame Ch'ca- 
gos pašte, prie Van Buren ir 
Canal, įvyks varžytinės, kurios 
visuomet įdomios pamatyti, be 
to, duoda progų įvairių daiktų 
nusipirkti gana žemomis kai
nomis.

Paštas varžytinėse išparduos 
siuntinius, kurių dėl blogų ad
resų negalėjo pristatyti, ar su
grąžinti siuntėjams.

Siuntiniuose yra rūbų, avali
nės, bižuterijos, maisto, kny
gų, vaistų, dalių automobiliams 
ir galybės kitokių daiktų.

Birželio Pirma — 
Paskutinė Diena 
Taksus Mokėti

Cook apskričio iždinė per
spėja namų savin nkus, kad 
birželio 1 dieną pas*baigia lai
kas sumokėti pirmą dali 1940 (ran, 3419 S. Ashland, Timothy 
metų real estate taksų. Suvėla- Culnan, 5257 Iowa street, ir 
vus, reikia mokėti pabaudą. John Callan, 4402 So. Union.

VAKAR CHICAGOJE
•

• Federaliai agentai kaman
tinėja 29 metų chicagletį, Ar- 
chie Merton, kuris buvo suim
tas prie St. Joseph prieglaudos 
seneliams, 739 East 35th street. 
Jisai bandė į namus įsilaužti. 
Suimtasis buvo perduotas fe- 
deralei valdžiai, kai pas rodė, 
kad jis neužsiregistravo armi
jai.

• 13 Chicagos aludininkų, 
kuriems laisniai buvo atimti už 
nesilaikymą valandų, pardavi
nėjimą gėrimų nepilname
čiams, etc., padavė apeliacijas 
valstijos gėrimų komisijai, rei
kalaudami teisės biznius toliau 
varyti.

• Ceal Milier, 41 metų chi- 
cagietis, 326 N. Bell st, įvažia
vo ir apdaužė automobilį pa
statytą ties 842 Hudson st. Jis 
bandė pabėg i nuo policijos, 
kuri atvyko jį areštuoti, ir žu
vo, kai polie siai pradėjo šau
dyti.

Adresu 7146 South Lowe 
avenue, eleveiteris sutrynė ko
ją 13 metų berniukui Robertui 
Hurley. Jis guli St. George li
goninėje. Daktarai spėja, kad 
turės koją nupiaut5.

O Chicagos vidurmiestyje 
vakar po pietų įvyko didžiulis 
ROTC paradas, kuriame daly
vavo apie 9,000 uniformuotų 
moksleivių. ROTC tai savano
rių kariška organizacija, kuri 
duodą ĮĮjoksleiviains mokyklo
se ir kolegijose pradinius karo 
mokslus.

• Per 21 metus Spring 
Chandler svajojo apie skraidy
mą lėktuvu. Jis užsiėmė viso
kiais darbais, paskutiniu Laiku 
lenktyniavo automob;liais, ir 
liuos'aikiu mokinosi aviacijos. 
Dabar jis 38 m. ir galiau gavo 
karo lakūno sparnus. Vakar 
buvo paskirtas leitenantu.

• Chicagietis Sirilo Campos, 
4143 Wenthworth avenue, bu
vo nuteistas 90 dienų kalėjime. 
Balandžio mėnesį jam buvo už
drausta važinėti automobiliu 
metams. Bet jisai tam draudi
mui nusižengė, ir buvo suim
tas prie automobilio vairo — 
šį kartą girtas.

• Billings ligon'nės, 59th ir 
Cottage, pabėgo 16 metų mer
gaitė, Barbara Neivelt, 1827 S. 
Cicero avenue. Ji tenai buvo 
uždaryta observacijai. Turi 
nervų pairimą.

• Camp Forrest stovykloj, 
Tenn., vakar buvo suimtas nau
jokas, Carmen Manata, chica
gietis nuo 2132 W. Division st. 
Jisai ir trys kiti chicagiečiai 
yra kaltinami nušovimu krau
tuvininko Hyman Hymovitz, lai
ke jo krautuvės apiplėšimo pe
reitais metais. Hymovitz darė 
biznį ad. 1223 N. Leavitt st.

O Vakar koks tai šposinin
kas davė ugniagesiams 10 ne
teisingų aliarmų nuo 63-Čios ir 
Halsted, ir apylinkės.

Keturi Sunkiai 
Susižeidė

Keturi darbininkai valė elekt
ros afišą nrie krautuvės, adre
su 6348 Šouth Halsted street. 
Lentos, ant kurių jie stovėjo, 
staigiai sugriuvo ir visi keturi 
nukrito 16 pėdų gatvėn. Visi 
buvo sunkiai sužeisti.

Jie yra: John Duffy, 10829 
Maplewood'avenue, John ,Mo-
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