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UŽMUŠTAS BRITU GEN. FREYBERG
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Kretos kovoje vokiečiai vartojo dirbtinas 
dujas i"

Naujausias Arafv^ KURPIAI LIKO BE KURPALIU

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
30 d. — Vokiečių karo jėgos 
palaužė britų atsparumą įvai
riose Kretos vietose, skelbia vo
kiečių karo pranešimas.

(ien. B. Freyberg, kuris bu
vo zelandiečių ekspedicijos vir
šininku ir britų įgaliotas gin
ti Kretą nuo “ašies” valstybių, 
žuvo pakeliuj iš Kretos į Alek
sandriją, skelbia vokiečiai. Gen. 
Freyberg orlaivį ištiko nelaimė 
ir katastrofoj taip pat žuvo s ta 
bo viršininkas, gen. Gabery.

Vokiečių karo jėgoms pavy
ko ne tiktai apvalyti Kanea apy
linkes, bet paimti savo kontro- 
lėn.ir Retimo uostą. Vokiečiai 
paėmė nelaisvėn apie 800 britų 
kareivių. Tuo pačiu metu iš
laisvino kelis tūkstančius ita
lų belaisvių, kuriuos britai bu
vo paėmę kovų metu.

Vokiečiai kontroliuoja Suda 
įlankos apylinkes ir jų žinioje 
yra visas uostas, šiuos strate
ginius punktus vokiečiai paėmė 
oru atnešta kariuomene. Jura 
nesinaudojo, nes. britų karo lai
vai butų sutrukdę. ’*

Britai stengiasi traukti į ry
tinę Kretos dalį, kad galėtų 
pasitraukti, bet vokiečių avia
cija juos smarkiai persekioja.

Vokiečiai bombarduoja liku
sius Kretos uostus ir visus ju
ros pakraščiuose besirenkančius 
britų kareivius.

Vokiečiai yra tikri, kad ne
trukus visa Kretos sala bus jų 
rankose ir joje galės įrengti di
delę oro laivyno bazę.

ROMA, Italija, geg. 30 d. — 
Kretos gynėjus apėmė nepapra 
sta panika, kai vokiečiai panau
dojo tolimesniam salos užkaria
vimui dirbtinas dujas. Britų 
kareiviai matė, kad leidžiama 
dirbtina migla, nustojo karin
gumo ir traukėsi.

Italų skelbimas nesako ar vo
kiečiai leido nuodingas dujas, ar 
buvo paprastos dujos tiktai 
priešui gąsdinti.

KAIRAS, Egyptas, geg. 30 d. 
— Britų karo vadovybė skel
bia, kad Kreton vokiečiai pa
siuntė nepaprastai daug orlai
vių ir naujų parašiutininkų. Bri 
tai padarė vokiečiams labai di
delius nuostolius, bet buvo pri
versti pasitraukti į naujas po
zicijas.

Britų aviacija padėjo karei
viams gintis nuo priešo, bet vo
kiečių aviacija yra žymiai stip
resnė ir nusprendžia kovų li
kimą.

BRITAI PASKELBĖ KARO TIKSLUS
Eden kalbėjo užsie

nio diplomatams
LONDONAS, Anglija, geg. 

30 d. — Vakar britų vyriau
sybė pirmą kartą viešai paskel
bė ko ji siekia dabartinio ka
ro metu.

Ministeris Eden kalbėjo Lon
dono mėro rūmuose sukvies
tiems užsienio diplomatams ir 
įžymesniems Anglijos politikie
riams.

Dabartinės kovos pagrindam 
britai deda Amerikos preziden
to paskelbtas keturias laisves. 
Kovoja dėl žodžio ir tikėjimo 
laisvės, kovoja, kad išnyktų 
persekiojimų baimė ir žmones 
aprūpintų būtinais reikmenims.

Vokiečiams neleis 
sustiprėti

LONDONAS, Anglija, geg. 
30 d. — Britai yra pasiryžę 
palaužti vokiečių karo jėgą, kad 
ji vėl negalėtų pavergti Euro
pos, sako Eden.

Paskutiniu šimtmečiu vokie 
čiai penkis kartus sukėlė karus 
Europoj ir atnešė dideles ne
laimes.

Britaf nemano panaikinti Vo
kietijos, ji turės teisę dalyvau
ti naujai atstatytoj ekonominėj 
tvarkoj, bet vokiečių karo j&» 
ga privalės būti palaužta. Bri
tai palaikys Sy rijos nepriklau
somybę.

Prancūzai veža na
cius Amerikon

ISPANIJOS UOSTAS, Trini- 
dad sala, geg. 30 d. — Britų 
kreiseris sulaikė prancūzų lai
vą Winnipeg, kuris artėjo prie 
Martinikos salos.

ACME-NAUJIENU Tplepbntn
Pirmas paveikslas naujųjų Lockheed P-38 naikintuvo aeroplanų, kurie dabar
eina sustiprinimui Dėdės Šamo Armijos aviacijos. Sakoma, kad šie lėktuvai yra 
patys greičiausi visam pasauly. Jie turi po du motoru.

SUSTIPRINTOS SARGYBOS DIRBTUVĖSE, Schmding gyvas, 
sako naciai

Valdžios įstaigoms 
gresia pavojus

WASHINGTON, ,D. C, geg. 
30 d. — Paskelbus-'prezidentui 
rimties padėtį, įvairios Ameri
kos valdžios įstaigos gavo pra- 
nešimuš, kad joms gresia pavo
jus. '

Didelės karo medžiagos dirb 
tuvės dabar saugojamos karei
vių. Kareiviai neša sargybas ir 
prie kitų krašto apsaugai svar
bių vietų. • ’ ’' ''

Ypatingai stropiai saugojami 
uostai. Pašto įstaigos gavo pra
nešimus apie galimą sabotažą 
ir nutarė sustiprinti apsaugą.

Kareiviai saugo avia
cijos fabrikus

SAN FRANCISCO, Cal., geg. 
30 d. — Kai tiktai gautas val
džios oficialus pranešimas apie 
rimties stovį, visose karo avia
cijos dirbtuvėse buvo pastaty
tos sargybos.

Į kareivines dabar neįsileid
žia asmenų, kurie nieko bendro 
su kareivinėmis neturi.

Sargybos privalės daboti, kad 
nebūtų pavartotas sabotažas, 
kaip tai planavo padaryti nacių 
ir fašistų agentai.

Suimtas svarbus na
cių agentas

NEW YORK, N? Y., geg. 30 
d. — Policija suėmė ir nuvežė 
į Ellis Island nacių agentą Kurt 
Rieth.

Jis neturėjo teisės gyventi 
Amerikoje, nes nėjo jokių ofi
cialių pareigų. Rieth buvo nacių 
diplomatu Austrijoj, kai naciai 
organizavo perversmą ir pasi
kėsino prieš Dollfusso, Austri
jos kanclerio, gyvybę.

Rieth buvo tuo nacių diplo
matu, kuris pareikalavo apsau
goti Dollfussą užmušusius žmog
žudžius.

ORAS
šeštadienį — lietingas Jįr šal

tas; sekmadienį -— dębeąųbtas 
ir šaltas.

Saulė teka — 5:18; leidžiasi 
— 8:17.

Laive buvo 751 keleivis. Iš 
jų buvo 210 vokiečių piliety
bės, 76 austrai, kurie dirbo vo
kiečiams ir 70 neaiškios pilie
tybės.

Visi šie keleiviai dirba na
ciams ir išvyko su nacių val
džios nurodymais. Prancūzai 
juos sutiko atvežti Martinikon, 
kad galėtų persimesti Ameri
kon.

Areštuoti visi nacių 
agentai

ISPANIJOS UOSTAS, Trini- 
dad sala, geg. 30 d. — Britų 
valdžios atstovai areštavo visus 
nacių agentus, kurie plaukė lai
vu Winnipeg.

Laive buvusios Amerikos pi
lietės pasakoja, kad visi Vo)- 
kiečiai pradėjo plėšyti doku
mentus ir mėtyti vandenin laiš
kus, kai britai sulaikė laivą. 
Laive važiavę kitų valstybių pi
liečiai bus paleisti.

Prancūzai buvo pasižadėję 
nevežti vokiečių Amerikon, bet 
laive rasti nacių agentai gali pa
bloginti santykius su britais.

■»—----------------- -

Prezidento kalba ja
ponų nejaudina

TOKIO, Japonija, geg. 30 d. 
— Japonų laikraščiai tvirtina, 
kad neverta daug jaudintis dėl 
Roosevelto kalbos, nes ji nebu
vo nukreipta prieš japonus.

Roosevelto kalba buvo nu
kreipta prieš Vokietiją ir buvo 
taikoma pačios Amerikos gy 
ventoj ams.

Roosęveltas nori sudaryti rei
kalingą vienybę savo krašte 
Japonai yra įsitikinę, kad Ame
rikos gyventojai nepritaria pre
zidentui, todėb kalba jiems ir 
buvo taikoma.

Lindbergh kritikuo
ja kooseveltų

PHILADEEPHIA, Pa., geg. 
30 d. — Lakūnas^Lindbergh la< 
bai smarkįai kritikavo preziden
tą Rooseveltą už pasakytą kalx 
bą per radiją.

Prezidentas kaltina Hitlerį 
dėl imperialistinių troškimų, bei 
pats Rooscveltas rengiasi nau
jiems užkariavimams, sako la
kūnas.

Jeigu bus sekama prezidente 
politika, tai bus sukeltas vieno 
kontinento karas prieš kitą, kon
tinentą, kuriam niekad galo ne
bus.

Paskendo 28 laivai 
su J. V. prekėm

WASHINGTON, D. C., geg 
30 d. — Kongresas gavo tik
rų žinių, kad visą karo metą ta
po paskandinti 28 laivai, išplau
kę su Amerikos prekėmis ir iš 
Jungtinių Valstybių uostų.

Pasakojama, kad šiuos davi 
nius kongreso komisijai sutei
kė Emory Land, laivyno komi
sijos pirmininkas.

Dalis kongreso narių mano, 
kad Amerikos laivynas nepri
valo pradėti karo, nes labai ma
ža dalis britų laivų paskandi
nama.• •

Rašid ali Gailani pa
bėgo Iranan

LONDONAS, Anglija, geg 
30 d. — Rašid ali Gailani, su
kilęs Irako premjeras, apleido 
kraštą ir pabėgo Iranan.

Išbėgdamas jis pagrobė ir 6 
metų amžiaus Irako karalių, 
Feisalą II-jį. Manyta, kad Gai
lani bėgs Turki j on, ,nes ten jis 
jau išsiuntė daugiau, negu 20 
savo valizų.

Manoma, kad Gailani mano ir 
toliau kelti prieš britus nukreip
tas intrigas, jeigu jis pabėg
damas pasigrobė ir mažametį 
karalių.

»«!■ Gen. Weygandas įsakė su
stiprinti priešlėktuvines apsau
gas visuose Afrikos uostuose ir 
šaudyti į britui lėktuvus.

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
30 d. — Britų paskelbtos h 
Amerikos spaudos pakartotos 
žinios apie boksininko Schme- 
lingo mirtį, ,neatatinka tikre
nybę, skelbia naciai.

Schmeling nusileido Kretoje 
kartu su kitais nacių parašiu 
tininkais, kovojo prieš britus 
bet yra gyvas.

Vokiečių karo koresponden 
tai matėsi su Schmelingu ii 
spauda aprašinėja kokioj kovoj 
dalyvavo pagarsėjęs boksinin
kas.

Britai bėga iš Kretos
BERLYNAS, Vokietija, geg. 

30 d. — Paskutiniai pranešimai 
sako, kad britų karo jogos sten
giasi pabėgti iš Kretos.

Britai nori pasiekti Sphakion 
uostą, kad iš ten galėtų vykti 
į Aleksandriją. Kai kuriose vie
tose britai iškūlė baltas vėlia 
vas ir pasidavė.

Suimtieji britai pasakoja, kad 
liko visiškai be šovinių, o kare 
ai vynas negalėjo šovinių laiki 
pristatyti. Vokiečių aviacija ne 
Įeis britams pabėgti iš Kreto: 
uostų, sako naciai.

Neduos leidimų 
prancūzų laivams
VICHY, Prancūzija, geg. 3( 

d. — Anglijos vyriausybė pra
nešė Petaino valdžiai, kad atei 
ty neduos prancūzų prekybo: 
’aivams leidimų vežti maistą.

Britai padarė tokį nutarime 
po Syrijos įvykių. Britai laba 
nepatenkinti, kad prancūzai lei 
džia vokiečiams naudotis Syri- 
ios aerodromais, kurie skrend: 
Irakan.

Amerikos Raudonas Kryžius 
negalės duoti daugiau maiste 
prancūzams, jeigu britai neduos 
leidimų.

— Britų karo pranešimas sa
ko, kad Tunisijos uostuose su
stoja “ašies” valstybių laivai, 
todėl britai prancūzų uostus ii 
boinbarduoja. Sfax uoste su
sprogo vienas laivas, nes jame 
buvo italų Tripoliu vežamas pa
rakas ir ginklai.

Vaikams negali 
siųti batukų

KAUNAS, Lietuva, geg. 30 
d. — Visi Lietuvos batsiuviai 
skundžiasi, kad paskutiniu pus
mečiu niekur negali gauti nau
jų kurpalių.

Šančiuose buvo kurpalių dirb
tuvė, kuri aprūpindavo visus 
Lietuvos batsiuvius, bet kai kur
palių dirbtuvę perėmė bolševi
kų komitetas, tai kurpalių ga
myba visiškai sustojo.

Batsiuviai negali gaminti vai
kams batukų dėl kurpalių sto
kos ir daugelis vaikų negali lan
kyti mokyklų.

Gamina blogas odas
KAUNAS, Lietuva, geg. 30 

d. — Batsiuvių artelės pirmi
ninkas Movša Bliumas pareiš
kė, kad Vilniaus valstybinis 
odos fabrikas gamina labai blo 
gą odą.

Jis siūlė fabriko darbuotoju: 
perduoti prokuarturai. Bliumas 
tvirtina, kad avalynei gamint. 
skiriama oda netinka bei ną 
-.ginems, nes ji visiškai neišdirb 
ta.

Britai jau prie 
Bagdado

KAIRAS, Egyptas, geg. 3- 
d. — Britų kariuomenė jau ran 
dasi visiškai prie Bagdado 
šiaurinėje dalyje jau randas 
tiktai penkių mylių atstumo 
nuo miesto sienų.

Britai mano, jog pačiame mie 
ste bus labai mažas pasiprie 
šinimas, nes Rašid ali Gailan 
jau pabūgo iš Bagdado.

Irako sostinei! rengiasi su
grįžti ir išvytas emyras su nau
jai sudaryta vyriausybe. Emy 
ras Illah randasi Faluža mie
stelyj.

— Britų karo laivai ištrau
kė iš vandens apie 100 nacių 
jurininkų, kurie išliko gyvi Bis 
marko kovoje. Visi nacių juri
ninkai išlaipdinti Anglijos uo
ste.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Premjeras Darlanas paskelbė, kad prancūzų kariuomene 

jradėjo karo veiksmus prie Čado ežero ir užėmė laisvų prancū
zų laikomą fortą Afrikoje. Pasipriešinimas buvo labai mažas. 
Vokiečiai leido prancūzams ginti savo imperiją Afrikoje.

— Amerikos ambasadorius Winant orlaiviu sugrįžo į Ame- 
iką ir nuvyko pasimatyti su prezidentu. Jis kalbėsis su sekre- 
;orium Hull apie naujai susidariusią padėtį.

— Transatlantinės bendrovės mano perkelti orlaivių stotį 
š Lisabono į Airiją. Bijoma, kad naciai neužgrobtų Portuga- 
ijos.

— Portugalijos vyriausybė paskelbė, kad jau turi sudariu- 
J savo kolonijų administraciją, kuri valdys kolonijas, jeigu nū
nai užgrobtų pačią Portugaliją.

— Britų juros karininkai tvirtina, kad Bismark turėjo ne 
15,000 tonų įtalpos, bot apie 50,000. Todėl Goebbels Bismar
ką ir vadino nepaskandinamu laivu. Jis buvo daug didesnis už 
Hoodą ir kitų laivų patrankos jo nepaveikdavo.

— Kretoje vyksta labai smarkios kovos. Britai laikosi Kam
elijos miestely ir vokiečių skelbiami gandai yra labai perdėti, 
sako pranešimas.

—. Britų tankai jau įžengė Bagdadan. Tikimasi greitai at
statyti krašte normalią tvarką ir likviduoti Rašid ali Gailani 
sukilimą.

— Vokiečiai negalėjo padėti Irako sukilėliams, nes nacių 
orlaiviai buvo priversti dalyvauti Kretos kovoje, skelbia naciai.

Iš šios odos pasiųti batai bū
tinai reikia priskirti prie tre
čios rųšies, tvirtina' pats Mov- 
ša.

Kauno batsiuviai 
skundžiasi

KAUNAS, Lietuva, geg. 30 
d. — M. Verkelis, Kauno arte
les “Autas” pirmininkas, skun
džiasi, kad iš valdžios visiškai 
negauna medžiagos batams sių
ti.

Puspadžiams gauna tiktai 40 
nuošimčių užsakytos ir reikią**“- 
lingos odos. Pritrukus klijų, 
medinių vinučių ar ko kito, rei
kia lakstyti po įstaigas leidi
mui gauti, o vėliau, gavus lei
dimą, pasirodo, kad medžiagos 
nėra.

Valdžia reikalauja žinių apie 
artelę 17 dienai, o anketas pri
siunčia 18 dieną.

Vėlai išmoka algas
UTĖNA, Lietuva, geg. 30 d. 

— Utenos apskrities ligoninės 
sarnautojai skundžiasi dėl ne
tvarkingo algų išmokėjimo.

Kiekvieną mėnesį algų išmo
kėjimas suvėduojamas nuo 15 
ki 30 dienų. Skundžiasi ir pa
sentai, kad ligoninės vedėjo ■ 
darbo metu kartais tenka lauk- 
'i po tris valandas.

Ligoninėj yra 50 tarnautojų, 
kurie daug sugaišta vedėjui su
rasti. Pasiskundė Kaunan, bet 
ir tai nieko negelbėjo. \

Turi ventiliatorių, 
bet neįrengia

KAUNAS, Lietuva, geg. 30 
d. — Baldų fabrike “Raudono
ji brigada” yra didžiausia ne
tvarka.

Kai kurie daiktai buvo bai
giami gaminti, bet dėl blogos 
priežiūros jie sugedo ir reikė
jo iš naujo perdirbti. Darbinin
kų valgykloje labai blogas oras, 
nes neįrengtas ventiliatorius.

Pradėjus darbininkams skų
stis, paaiškėjo, kad ventiliato
rius buvęs prisiųstas prieš ke
lis mėnesius, bet pragulėjo sar^- 
dėly.
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St. Miščikas-Žiemys.

Pakalbėkime apie žmogaus nagus
I.

Nėra pasaulyje nė vieno da* 
lykėlio, apie kurį nebūtų gali
ma įdomiausių dalykų parašyti, 
kurių žmogus kartais dargi ne
įsivaizduoja.

Kiekvienas kalbos žodis turi 
savo istoriją, kaip lygiai visa

S

MASAŽAI 
SULIESĖJIMUI 

GARO PIRTIS
Lengvas būdas suliesėti, 

vartojant elektrikinį

EXRCYCLE
15 MINUČIŲ CfiČ
MANKŠTA ..................
SERIJA Mankštos, fifl
7 sykiai už ..............

MILLER’S
INSTITUTE

30 Nt Dearborn St. 
Phone DEARBORN 2742 

Valandos: nuo 10 ryto iki 7 v.
LIETUVAITĖS 
PATARNAUJA

IR

Murinę soothes, cleanses and refreshes • 
irritated, reddened membranes caused 
by head colds, driving, winds, movįes, 
close work, late hours. Frte dropper 
with each bottle. At all Drug Stores.

žmogaus kalba, kuri dar šian
dien neišaiškinta istoriniai, nes 
nežinome kokios buvo pirmos 
kalbos, kaip jos vystėsi ir 1.1., 
o jei ką ir žinome šioje srity
je, tai labai abejojančios tie
sos ir nepilnas žinias.

Tas pats ir su žmogaus kūno 
dalimis, kurių kiekviena turį 
savotišką istoriją, jau nekalbam 
apie jų paprastas funkcijas b 
reikšme pačio žmogaus sveika
tai ir gyvenimui.

Visai neseniai viename Ar
gentinon hikrašty’e (“EI Mun- 
do”) užtikau labai įdomu 
straipsnelį p. C, Juare? Melian 
parašytą apie nagus, paprastus 
žmogaus nagus istorijos bėgyje.

Straipsnis kilęs labai prozaišr 
kai, bet be galo įdomus ir nu
tariau su jo turiniu supažin
dinti ir “NAUJIENŲ” skaityto
jus.

Matyti autorius pastebėjo ir 
Argentinoje, kaip ir Lietuvoje, 
ir bene visame pasaulyje paskli
dusį paprotį tarp vadinamų val
dininkėlių bei tarnautojų kon
torose, auginti bent vieną nagą 
ilgesnį, negu visi kiti. Dažniatv- 
sia tas ilgasis nagas yra ant 
kairės ar dešinės rankos mažiu
ko pirštuko ir kuris turi paro
dyti kiekvienam sutiktam, jog 
šio ilgo nago savininkas ne bet 
kas, bet “švaraus” darbo darb - 
ninkas, ne paprastas proleta
ras..,

Bet je’gu paklaustume iš kur 
tas paprotys atsirado ir kada— 
vargu kuris atsakytume, turiu 
prisipaž nti, jog ir aš nežinojau 
iki neperskaičiau minėtame lai
kraštyje, o pasirodo, jog tai tu
ri gavo gan įdomią istoriją.

Aš ilgą la.ką galvojau, jo 
nago auginimo kultas atėjęs ar 
iš kiniečių ar iš tibitiečių, ku
riuos su didžįulįąis nagais irs
čiau fotografijose ir kurių ap 
augoj'mu dargi vartodavo t’in 
ikrus bambukinius- vamzdelius 

ir jog tenai nago jlgis parod> 
kilmingą praeitį ir dargi moks- 
liningumą.

Bet pasirodo, jog nagai savo 
rolę pradėjo vaidinti dąr seno* 
vėje ir jų istoriją siekia dargi 
keletą tuksiančių melų. Maža 
to, dargi apėmęs visą .pasaulį, 
kur vienur viąnąip, kitur ki
taip įsiviešpatavo nagų kultas.

Pasirodo, .jog pas chaldejus, 
prieš keletą tūkstančių metų 
nagas buvo vartojamas vieton 
žmogaus parašo.

Glmldejų pirkliai savo dešh 
nes rankos maži įku pirštuku* 
t. y, nagu (epausduvi) i jš mo
lio Ir šeinių parašytą kontrak' 
tą, tai buvp ir parašas ir aut* 
spauda.

Ta g., išeitų, jog nagų aug. 
.rimas yra pirkliškas reikalas i 
io patvirtinimui užtinkamą dar
gi pėdsakai senovės Hnmos Im 
uorijuj^ kur nagai buvo pa* 
švenčiami Merkur jut kuris bu* 
vo senovės Komoje pirklių dle* 
vaitis, Tiesa, be to, jis buvo b 
vagių dievaitis.

Nemenkesnę rolę vaidino ir 
senovės žydų tikyboje ir jį taip 
aptaisydavo, jog juo galėdavo 
papjauti vištą, kurios kraują 
aukodavo aukuram gi pačią viš« 
tą suvalgydavo tie patys dvaslš* 
kiai.

1 *!* “j .«•.! -Sf-   - ■ ’O-------------—r—

suteikia ne tik nemažo rūpes
čio, bet ir nemažų išlaidų.

Jei Madagaskaro saloje yrą 
nagų valgytojai, tai mes turp 
me manikiures, kurios ne tik 
Už menką atlyginimą aptvarkys 
jūsų rankų, bet dargi ir kojų, 
nagus.

Vienoje fotografijoje, teko 
matyti dargi tokį numerį mo
ters ant kojų nagų, kitos ant 
rankų nagų turėjo fotografijas 
tų vyriškių, kuriuos savo nagu* 
Čiais buvo taip suėmusios, jog 
ntfe bambėjo tai ypač juto mč- 
nešini baigiantis/ar pro banką 
rinant tuos nagučius prisimi
nus.

Be abejo, dar ir š oje srityje 
vyks nemaža pamainų, kurias 
atys pergyvensime.,, 

.... . r.‘tai*!'-'' r1.—1

’i pjhfinai Naujienose
■ Mflfi naudft dėlto,

i 1 I . . 17'1 ♦

'.l'' * j
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Užkviečiamc musų draugus ir pažįstamus į į 

musų naują biznį

RAINB0W TAVERN
658 West 35th Street

BERGHOFF alus, pirmos rųšies gėrimai ir musų patar
navimas jums patiks. *

Savininkai: JOE ir ANNA PETRAIČIAI
rXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTXXXX^
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Golfas ir Maudymąsi
Indian Wood Golfo Klube

(Mokestis Padieniai)
Western Avė. ir Sauk Trail

2Hth St.
Dailus Outdoor Maudytis Prūdas

TOM COYNE, Mgr. _______

ATOSTOGOS PADIENIAI PAS
INDIAN W00D

SUMAŽINTOS KAINOS
— - - ' T 1 ' "........ , ..................... 1' . .......... r

Bet žydai bendrai, jei laiko i 
savo tikybos nuostatų, nelur 
teisės kiekvieną dieną nagut 
karpytis, jau nekalbant npie 
šeštadienį, kuomet bendrai nie
ko negalima veikti, ’ Išskiriant 
melstis, Žydai turi savo nagus 
karpytu tik penktadienį, prieš 
saulėleidį,

II.
Bet su nagais yra nemaža rū

pesčio jr dabartiniams žmo
nėms bei su jais surištų burtų 
tiek pas civilizuotus, tiek pas 
necivilizuotus.

Madagaskąro saloje aristo
kratija, vietos gyventojų, m 
baltaodžių, turi ekstra nagų 
valgytojus, kurie daugiau nie 
ko neveik.a. kąip t k nagus su 
valgo, kunigaikščiui juos nusi- 
kirptis, kad pepągi jebtų jų pik* 
tosios dvasios, (Dargi tarp ci
vilizuotų yra nemažą žmonių 
kurie kąpdž ojasi ir grauš a n - 
gus nuolatos).

Pas Gongo negrus, bayakas 
yra paprotys, jog taikanti'^ 
dviems vadams, susilaikius ą- 
budu nusikerpa nagus ir su jais 
padaro tam tikrą tortą, kurį su
valgo taikos patvirtinimui,

Pas daugelį indėnų giminių, 
tiek Š. Amerikoje, tiek kitose 
Amerikos dalyse, nukirptus na
gus, o ypač mąžų vaikų, užka
sa žemėn, kad kūdikis užaugęs 
turėtų gerą balsą.

Pietų Amerikoje tarp vietinių 
gyventojų, dargi baltaodžių, yra 
paprotys taip pat užkasti nagus?, 
nukirptus, kad. raganes moters 
nepadarytų iš jų arbatos, kuri 
turi savotiškos magiškos reikš
mės, jei ją išgeri.

Maža to, šiaurinėje Argenti
nos dalyje, daugumoje, iki kū
dikis nekrikštytas, jam nagai 
paliekami, kiek amžiaus jis be
būtų, ir pirmą kartą jam juos 
nukerpa po krikšto ir užkasa 
žemėn.

Tarp daugelio tautų, dargi 
tarp lietuvių man pačiam teko 
girdėti nuomonė, jog kūdikiui 
<kj metų laiko negalima nagus 
kirpti, bet turi motina ar tėvus 
ar kąs kitas nukandžioti, nes 
priešingai atsirasiąs kaltūnas ąr 
kentės akimis.

Siamos šokikė nagus augina
X

NELAUKITE
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

Jei norite ųtaitikrinti nuo ugnies namųih baldus, automobilių it, ar 
šiaip ką antUausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad jis pa
rūpintų jums polisu per musų kompaniją. Nelaimei ištikus, netu
rėsite
“Mes

lokių nemalonumų. ' ■
opame oirmaklnsiai nariai Chicagfi Board af tInderwrit<-T?”

O’MALLEY & McKAY, Ine.
W. Adams St. kamb. 1648-54

Telefonas CENTRAL 5208
GENER ALIAI AGENTAI Alų Kompanijų?

AMERICAN INDEMNITY COMPANY
COLUMBIA FIRE INSURANCE COMPANY
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPĄNY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.
■ -- --------------------- , . . ■ <. .. Į .......................... b.............................
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š tikybinio ir dekoratyvinio at
žvilgio, kaip lygiai kiniečių a- 
ristokratai norėdami parodyti 
savo garbingą kilmę.

Aišku, butų galima dar dą|h 
ų’au papasakoti apie nagus ir 
jų vartojimo, neš:ojimo budus- 
bet pakanka jau ir to kas pą- 
♦iakyta, kad įsitikint’, jog šlari 
dien nešiojamas kurio bors pir
što ilgas nagas, ilgesnis^ negu 
visi kiti gali būti visokeriopai 
nuprastas ir ypač to turėtų sau
gotis hitleristai ir visi geri ari
jai, kad nepaskaitytų, jog jie 
kilę iš žydų dvasiškių (lęyiU)’ 
giminės. ’ '

Bet kaip ten bebutų> visgį 
šiandien nagai, ypač pas mote
ris, vaidina didelę rolę ir joms

Žale Sėkmingai Apgina Savo Karūna
• Referee Jolmny Behr pamoja vidurinio svorio bokso 
Ča'mpijonui Tony Žale eiti į neutralį kampą po to kai 
pastarasis išmušė savo oponentą Al Hostak antram roun- 
de rungtynių už titulą Cbicagos Stadijone.

...į...... ... ■ --------———----------------—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------

Čia Fronto PEKLA...

LONDONĄ Kasdien.bombarduoja našių oro arma
dos . . . Griūva istoriniai rūmai, kaip lygiai griūva 

iš prakaito prakusta darbininko gritelė . . . Nekalti kū
dikiai motinų glėbiuose palaidojami mirties griuvė
siuose • T •

Kaip tas karo baisenybes pergyvena didžioji lietu
vių kolonija? Kiek lietuviai nukentėjo nuo nacių bom
bų? Ką šiandien Londono lietuviai galvoja, koki jų 
jausmai? 

■ <■ ./ ■

Londonas šiandien yra fronto širdis...
V'»

Apie tai skaitykite Gegužės 15 d. JAUNIME, kuris 
jau išėjo, Nepraleiskite nepaprastai įdomaus laiško, 
kurį rašo jaunas Londono lietuvis, dabar Anglijos gy
nėjas, telpančio tam JAUNIMO numery. V

JAUNIMAS metams tik vienas doleris. Tas du
kart į mėnesi išeinantis laikraštis patiks ir jums, ly
giai kaip jis patiks jūsų vaikams. Užsirašykite JAU
NIMĄ šiandien.

JAUNIMAS
1739 SO. HALSTED STREET CHICAGO, ILLINOIS

šią iskąhp4 su 
DOI.EHIU PĄSIŲSKITE 
ŠlAUbliEOi

jHt užrinkite JAUNIMĄ

. patiki. y.
Jaunimas metąms tik
»i įijiiuį»Įwis

r-

I

PRISIŲSKITE ŠIA ATKARPĄ IŠPILDYTĄ SU $1.00

JAUNIMAS,
1739 So. ITalsted Street
Chicago, Illinois.

Prisiunčiu vieną dolerį ($1.00) už kurį pra
šau siuntinėti JAUNIMĄ per vienus metus se
kančiai
Vardas, pavardė........................................................
Gatvės adresas ................. ................... ..................
Miestas ir valst. ........ ........................... . ..................

Bukit Praktiški!
Nemokėkit Retail Kainų 

’irkitės Automobilį Tiesiog Nuo I

COOK
COUNTY 

DISTRIBUTORS
COOK COUNTY DISTRIBUTO-1 
RIAI, didžiausi TIESIOGINIAI I 
distributoriai puikių automobilių I 
Suvienytose Valstijose, siūlo ka-1 
rų pirkėjams stebėtiną bargeną I 
kurio nė vienas RETAIL dyleris I 
negali pasiūlyti! Štai SYKI-J- I 
GYVENIMO .proga įsigyti puikų 
automobilių sensacingai žema I 
kaina kurio negalima prilygti | 
bile kur!
GARANTUOTAS ŠUTAUYMAS 

$100 IKI $500 UŽTAI KAD 
. PERKAT TIESIOG

PAS MUS
Suvirš 450 karų, didžiausias pa
sirinkimas REKORD-LAUŽIAN- 
ČIŲ automobilių vertybių kurių 
nerasite visame karų pasaulyje!

1941 BUICKS
Turime 10 1941 Buick Sedans 
ir Coupes—puikiausi karai kurios ' 
pinigai gali pirkti—su radios, šil- | 
dytuvais, white wall tlres—yra 
VISIŠKAI NAUJŲ. Taipgi 25 
1940 Buicks ir 30 1939 Buicks, 
visi kaip nauji, įkainuotos taip 
„<_mai kaip

$425
1941 IvKDS

Puikus kariukas, pilnai įrengtas 
su radio, šildytuvu, white-wall 
tires. Taipgi 12-1940 ir 15-1939 
Fordų taip žemai kaip

*345
1941 PLVMUUTHS

Puikus pasirinkimas 1941 Ply- 
mouths, yra VISIŠKAI NAUJŲ, 
už stebėtiną pasiūlą. Taipgi 1940 
ir 1939 Plymouth, visi GERAM 
STOVY, taip žemai kaip

$365
Taipgi 1938 — 1937 — 1936 ir 
1935 karų, visokių modelių ir 
stilių, pilnai karantuoti už tai 
žema kaina kaip

$85
NEŽIŪRINT KOKIO STILIAUS 
KARĄ NORITE, MES JI TURI

ME PATOGIAUSIA KAINA 
JUM!

JUS GALIT PIRKTI TIESIOG 
JR SUTAUPYTI 
$100—$500

NEŽIŪRINT KUR GYVENATI, 
ATEIKIT--4R PASINAUDOKIT 
PROGA GAUTI VIENĄ IŠ ŠIŲ 

REKORDŲ LAUŽIANČIŲ 
VERTYBIŲ

VISI KARAI GARANTUOTI 
NEPAVADUOJAMAS

PIRKINYS
AR PINIGAI GRĄŽINAMI 

VISI KARAI GARANTUOTI
TOBULUS

IŠRAŠYTA GARANTIJA IR 10- 
DIENŲ IŠMĖGINIMAS

JŪSŲ KARAS ĮMOKĖJIMUI ’ 
DU METAI IŠMOKĖTI — 
LENGVIAUSIOS SĄLYGOS 
PRISTATYMAS TUOJAUSCOOK

COUNTY
DISTRIBUTORS

1340 W. 63rd Street
Atdara Vakarais iki 10 

Nedėliomis iki 7

AUDITORIUM 
RESTAURANT

3131 So. Halsted St.
Lietuviški ir Amerikoniški 

Valgiai Su Geriausiu Skoniu 
P. BALČIŪNAS ir 

M. KOVARSKI, Sav.

PATRUKUSIEJI 
100% užtikrinti 
FITINGAI
Garantuoti fitiniral rHBkia, kad ParaikStč 
telkia 1OO% Aphhukom jr 100% 1'ataisoH 
Fittings. Mum/ tikėtas yra pa- 
gelbėti juniK viHokerlopaitc ra- -1
Urnai* budai* ir nuteikti juiun k f
piiHltenkiiiiiną, kokio niekuomet . /) Į
pirmiau neturėjote. PK.AAV- 1/ (B) I
KITĘ FITINGV DYKAI ir pa- l| Į
matykite, kaip Jiihu paraittėn yi
sali būti pritaikytan, arba I/įSjC. /KY 
Kaukite nauja namiMf t#ip H 
pigiai kaip už Ir turfcdte kįį 
nuoHtabias panikas j arba ra- 
Rykite prarydami Informacijų Vi/ 
DYKAI.

100% RUPTURE AND TRUSS 
SERVICE

20 m. patyrimas įrodo pasisekimą 
1869 N. Damen Avė. Tel. Arm. 8200 
Įėjimas per krautuvę į 2 aukštą<

Valandos: KASDIEN 11 iki 8, l 
Sekmadienį iki 2 vai.
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KO RESPONDENCI JOS
žuviais. Girdėjau, kaip vienam 
piknike labai karšta komunistė

Nepriklausomybes pjn0nes su savo diktatoriškais 
patarimais,> ką veikti, kur ei i 
ir taip toliau. Tur būt, ji jau
čiasi esanti Stalino rojuje ar 

— ji net gąsdino, kad ji 
galinti mušti ir ką daugiau da
ryti, jei taip nešoksi, kaip sta- 
lincai groja. Nežinau, kiek ta 
smarkuolė gali muštis, bet dau
gelis žino, kad ji moka gerai 
kąsti; mat, kada ten Chicagos 
SLA seime net policisto pirštus 
nukramtė. žinoma, nėra baikų 
su tokiais sužvėrėjusiais žmo
nėmis, — jie gali dar daug 
kam įkąsti į pirštą, ar kitur.

B. Keb’aitienė

Detroit, Mich

Gelbėjimo Komitetas tik
rai pradeda išsijudinti 
smarkesniam darbui.

Gegužės 25 d. buvo sušaukta 
draugijų atstovų konferencija, 
kurioje dalvvavo nemažas bū
rys atstovų, nors dar ne visos 
draugijos buvo kviestos. Dabar 
liko nutarta atsišaukti į visas 
draugijas ir kviesti prie vienin
go darbo Lietuvos nepriklauso
mybės gynime. Taigi nutarta 
rengti pikniką su programa, — 
prakalbomis ir kitais dalykais. 
Tuo reikalu rūpinasi laikinė 
valdyba: Dr. J. Jonikaitis, M. 
Kemešienė ir F. Motuzas. Ka
da tas piknikas arba, taip sa
kant, Lietuvių diena įvyks, ta
tai paaiškės vėliau.

Musų Maskvos davatkos irgi 
nemažai dirba Stalino naudai, 
jei nekaip kitaip, tai nors le-

NAUJIENOS, Chicago, III.

PADĖJO PASKANDINTI NACIŲ “BISMARCKĄ”

:i£>: 38$:

i

. ■ d . . . NAUJIENŲ-ACM E Tclophoto
Anglijos karo laivyno milžinas, 35,000 tonų šarvuotis M. M. S. Prince of Wales, buvo dalyviu tos 

flotilos, kuri pirmadienį susekė ir nuskandino Vokietijos naujausią ir galingiausią karo laivą Bismarck. 
Nacių laivą pirmiausiai pažeidė torpedos iš anglų lėktuvų.

WAVAVAYAYAWiVA7i7. 
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.

PASKOLAI n VII V U ry išmokėjimais 
nuo 5 iki 20 metų.

MUTUAL FEDERAL S A VINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
Mokame 3%% Dividendų 

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

TvmsS $1,000,000.00

REZOLIUCIJA
Priimta Detroito lietuvių de

mokratinio nusistatymo drau
gijų konferencijoje.

Detroito lietuvių demokrati
nio nusistatymo draugijų kon
ferencija, įvykusi gegužės 25

Lietuvos Tremtiniai 
Ieško Giminių Am-j e

d. 1941 m. p. Miltono svetainė
je plačiai apsvarsčius padėtį 
Lietuvos po Rusijos raudonuo
ju jungu ir Amerikos lietuvių 
gyvenimą bei lietuvybės išlai-1 Pnv KnilClltaf9 

vimin Lnlvii narniuVn* M VU; r

FOR NEW

PACKARD - CHRYSLER - PLYMOUTH
3451 

Archer Avė.
Tel.

VIRginia
2332

4030 
Archer Avė.

Tel.
VIRginia

1515

BALZEKAS MOTOR
“U WILL LIKĘ US”

SALES

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

POCAHONTAS Mine Run iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta *7,80 
Perkant 5 tonus ar daugiau.

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
i-/j Sales Tax ekstra,

BLACK ĘAND LUMP
*.............     ■ — i i i ii i

*9.75

3

GLOSS

suteikia jūsų mau-

S j. 75
Kvorta

$£.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 

iLiąuid TILING 1 kenas 
Ė1 Šepetys ..............................

Vertė,
Viskas už 25c

No Mail Orders

O Į pinigų ir čekių biurą 
adresu 443 South Paulina St., 
per stogą įsigavo nežinomas 
banditas ir pasivogė $5,962 če
kiais ir pinigais.

Lipinskų, kilęs iš Marijampo
lės apylinkės.

6. PALKOTAS, Jonas, gyve
no New Yorke.

7. RADŽIŪNAS, Kostas 
(Gust Rogers), gyveno Chica- 
goje. Jam yra laiškas.

Ieškomieji asmenys arba apie 
juos žinantieji prašomi tuojau 
atsiliepti. Lietuvos Konsu’atas,

kymą vienu balsu pareiškė:

1) Lietuva galės tapti nepri- PAIEŠKOJIMAS Nr. 119 
klausoma lik laimėjus alijan-| 
tams, ginantiems demokratiją 
ir tautų laisvę, tai yra Ang'ijai' 
ir Amerikai. Demokratijos 
priešai — diktatoriai — juodi, 
rudi ar raudoni — nežada ma- 
žomsėms tautoms laisvės ir ne
priklausomybės, jie visi lygus 
imperialistai, nešą mažosioms 
tautoms vergiją ir išnaikin'mą.

2) Amerikos lietuvių gyveni
me, podraug ir Detroito lietu
vių gyvenime, lietuvių komu
nistiškas gaivalas, musų numa
tymu, yra kenksmingas kaip 
Lietuvos nepriklausomybės at
gavime, taip Amerikos ir Ame
rikos lietuvių gyvenime. Jie 
briaujasi į Amerikos lietuvių 
gyvenimą su savo žalinga pro
paganda ir tuo klaidina gerus 
lietuvius. Kartu jie Jenda ne 
tik į amerikonų spaudą ir re- 
komenduojasi Detroito lietuvių 
reprezentais. Kad tą jų žalin
gą darbą sulaikius, turi bu Ii 
vedama griežta kova. Ta kova 
bus sėkminga, jei Detroito lie
tuvių draugijos ir visi sąmo
ningi lietuviai parems kuo kis 
gali įsteigtą Lietuvos Nepri-

C

( Lietuvos trcin i.ii ii pa’eško 
I savo giminių ir pažįstamų gy
venančių Amerikoje. Ieškomų
jų asmenų vardai čia seka:

1. ADOMONIS, Antanas. Jo 
ieško pusbrolis Antanas Ado
monis, gyvenantis Pietų Ame-

2. BALKUS, Andrius, kilęs iš 
Trakų apskr., Genionių km. 
Paskutiniu laiku gyveno Chica
goj e,

3. GIRŠTAUTIENĖ (Gir h- 
tovl), po tėvais Palkovaitė. Pa
skutinė gyvenamoji vieta buvo 
Pittsburgbe.

4. JUKNIUS, Jonas, gyvena 
Chicago j e. Kilęs iš Batakių. 
Jam yra laiškas.

5.
mis

Illino’s.

“Naujas 
Saliamonas”

Tokį titulą kai kas duos 'ap
skričio teisėjui Rudolph De- 
Sort’ui.

Jis svarstė divorso byla 27 i 
metų Charles Baran’o, iš Crest- 
wood, III., ir 25 m. Mary Ba
ran.

Gavę- perskiras Baran’ai su
sikivirčijo dėl vedybinio paveik
slo. Teisėjas pasiėmė žirkles ir 
paveikslą pęąpjęyę pusiau. Da
lį su ž.rpb.nos ,/^t^aizdu , atidavė i 
Bąran-ieųęi, : Barąp’ui. ■*>

GERIAUSI VARTOTŲ KARŲ
Bargenai Chicagoj

May Motor Sales seniausia ir di
džiausia Oldsmobile Salesroom 
South Sidėj pataria pirkti šiuos, 
ekspertų mechanikų pertaisytus, 
pilnai .peržiūrėtus, automobilius. 
Saimonizinti, sąuare deal su 30 
dienų garantija galimai žemiau
siais terminais, prašant. Galite 
pilnai tikėti, kad čia gaunate 
puikiausi p .tarnavimą.
1940 
1939 
1939 
1940 
1936 
1938 
1937 
1938 
1934 
1936 
1933 
1934
Didžiuma turi radijus ir šildyt. 
200 karų pasirinkimas. Galite 
pirkti gerą karą į kreditą iš May 
Motor Sales. Atdara kasd.: iki 
10 v. v. ir sekmad. iki 6 v. vak.

MAY MOTOR SALES 
7417 SO. HALSTED STREET 
• 501 EAST 69th STREET

Olds Trunk Scdan... 
Olds Trunk Sedan ... 
Buick Trunk Sedan 
Chevrolet Trk. Sėd. .. 
Chevrolet 2 Dr. Sėd. 
Olds Trunk Sedan ... 
Ford Trk. Sedan ...
Ford Trk. Sedan ......
Olds Trunk Sedan
Plymouth Trk. Sd. 

Chevrolet 2 Dr. Sd. . 
Ford Sedan ..............

$695 
$545 
$595 
$595
$195 
$445 
$245 
$385

$95 
$195 
$50 
$50

35c 
25c 
60c

Robertsori & Co.
Į , "The Housc of Liguid Tiling"

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

2514 Devon Ava. 
434 E. 79th St 

929 Davls StR Evanstoa 
•04 S. Fifth Ava^ MayvoU

Atrodykite Metus Jaunesni 
NATŪRALIAI ATRODANTI

Dantų Fleitai

TurtasVirš$5,500,000.00

Gelbėjimo Komi-

Amerikos valdžiai

valdžia gale-

JACKSWIFT

I

KJHILE JIMMY 
AND THE 

PROFE5SOR 
ARE HOLDING 
THEIR FORT

AND IT 6EEN16 TO 
BC LIGHTED BY 
NATURAL 
PHOSPHORUS.

CAVERN — AND 
IT 13 IMMENSE. 
IT 3TRETCHE3

VISI TELEFONAI: 
ATLANTIC 4290

O

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų 
MOKAME DIVIDENDŲ 31/2%

LIPINSKAS, Vincas, su- 
Vinco ir Onos Ž lionytės

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

M

*1 Ele j na Bros

~ $35

Apkain. 
Nemok.

>7

B,.y
Apart Apsaugos, Turime (M r n fiOfi n n 
ATSARGOS FONDĄ Virš U U U. U U

FEDERAUS^INGS 
and ~

LOAN ASSOClATIONofCfucago 
JUSTIN MACKIEWICH, Pres. 
4192 Archer Avenue

VIRginia HM

tetą.
3) Padėti 

ginti demokratiją, išmetant ko
munistus iš lietuvių viešojo gy
venimo. Lietuviai komunistai, 
kaip ir kitų tautų komunistai,

PUIKIAUSIAS PASAULY BOURBON
VIENOK NEBRANGIAI ĮKAINUOrAS

NUO 1795 METŲ

10 MĖN. MOKĖTI A r n 
Pinigų grąžinimo ga- X II h Įj 
rantija. Denturos da- “ *1 
romos tiktai gavus už- U „„į 
sakymą ir nuo formų 
padarytų laisniuotų 
dentistų.

SOUTH GENTER PLUMBING & 
HEATING SUPPLY GOMPANY

Ii West Garfield Blvd. ‘sVV»T"sl>

venimui, podraug ir Amerikos 
gyvenimui, todėl kooperuoda
mi su Amerikos
siine nuo to pikto gaivalo grei
čiau apsivalyti.

4) Persergime Detroito lietu
vius biznierius ir profesijom- 
lus, kad neremtų komun’stų ir 
nutrauktų bendradarbiavimą 
su jais. Jeigu kuris biznierius 
ar profesijonalas palaikys ry
šius su komunistais, mes skelb
sime tų vardus ir pavardes A- 
merikos lietuvių žiniai.

Komisijos sekr. F. Motuzas

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto 
kad pači*/S Naujiem s 
’rp n didingos.

RIKI
;

byiriEPi^^

,0° ^OOF

»< 7 h

’■ n
JI

vBmR 
W :• M ik
w Mg|ĮįL--

Kftiaoy
aOSRBON

•.•A*.'

90 PHoor

VISOS-AMERIKOS DEGTINĖ
DISTILLED AND BOTTLED BY JAMES B. BEAM DISTILUNG CO. Ine. CLERMONT, KENTUCKY 

' DfSTILLERS SINCE 1795

IT WA3 (NMA0ITED ONCE SEE THE 
TRACE6 OF ROADS----- AC4D THERE ARE
THE RUINS OF A CITY IN THE 

DlSTANCe.

| H AVĖ (T. TH13 
IS WHERE THE 
POL-ARlANS ONCE 

lived..
IN6 TO NATŲ R E 
NOW. THERE IO 
ANOTHER W£IRD 
0EA3T FAR DOWN 

THE CAVERN.

VALLEY 
JACK, JOAN 

ANO UNA 
VVANDER 
FARTHER 

AND FARTHER 
INTO THE 

DEFTHS OF 
THE EARTH.

Aua

Pleitai
Pataisomi

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

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

Atdara iki 8:30 v. v.

arcus
RYTINĖ RADIO 

VALANDA 
— iš stoties —

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vaL vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

Garsinkitės “N-nose”
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Britų taikos tikslai
Didžiosios Britanijos užsienių reikalų ministeris, 

Anthony Eden, penkiuose posmuose suformulavo britų 
taikos tikrins. Pirmiaus Britanijos valdžia kalbėdavo tik
tai apie savo karo tikslų, išreikšdama jį vienu sakiniu: 
“Sutriuškinti hitlerizmą”.

Ministeris Edenas dabar prabilo apie tai, ką darys 
Britanijos valdžia po karo, kuomet hitlerizmas bus “su
triuškintos”. Jos tikslai esą tokie:

1. Taika, paremta prezidento Roosevelto paskelbtais 
idealais žodžio laisvės, religinių įsitikinimų laisvės, išva
davimo iš skurdo ir išvadavimo ir baimės.

2. Politinės ir militarinės sąlygos, kurios niekuomet 
daugiau nebeleis Vokietijai ardyti pasaulio taiką ir pa
tapti piktu Europos valdovu.

3. Įsteigti socialinį saugumą namie ir kitose šalyse, 
stabilizuoti valiutas (pinigus), aprūpinti maistu badau
jančias šalis ir užtikrinti darbo pastovumą žmonėms.

4. Išplėsti šitą “dorovinę tvarką” į Tolimuosius Ry
tus, kai tiktai bus likviduotas japonų-kinų konfliktas.

5. Britanijos parama Syrijos nepriklausomybei ir 
suvienytam arabų pasauliui.

Oia yra, žinoma, tiktai bendri dėsniai, kurie palieka 
neišaikintus daugelį klausimų. Apie atskirų tautų atei
tį ministeris Edenas neužsiminė, išimant Syriją ir “ara
bų pasaulį”. Šitose srityse, mat, dabar eina smarki kova 
tarp Britanijos ir Vokietijos šalininkų. Britams svarbu 
čia atremti nacių propagandą.

Bet ir iš to, ką pasakė Edenas, yra aišku, kad Bri
tanijos taikos tikslai skiriasi, kaip diena ir naktis, nuo 
totalitarinio bloko siekimų. Hitleris ir jo talkininkai no
ri pasaulį pavergti, oj demokratinė Britanija stengsis su
teikti žmonijai pastovią taiką, laisvę ir ekonominį sau* 
gumą.

.. - ĮĮrJ?.’-. > I - !'.'■<> 11-

, Bundistai, fašistai ir komunistai
Savo.radio kalboje pereitą antradienį prezidentas 

Rooseveltas pirmą kartą viešai nurodė, kad Amerikos 
saugumui sudaro pavojų ne tiktai priešo puolimas iš lau
ko, bet ir agresorių agentai, kurie veikia musų tęritO'1 
rijoje.

Tarpe tų agresorių agentų prezidentas paminėjo 
“bundistus, fašistus ir komunistus”.

Jisai neįvardijo Stalino kartu su Hitleriu, Bet Sta
lino agentus jisai sulygino su Hitlerio agentais.

Ir tai yra visai teisinga. Kaipo karo jėga, Stalinas 
reiškia nedaug, Jo raudonoji armija gali daryti bandi
tiškus žygius prieš mažas ir silpnai apsiginklavusias tau
tas arba prieš tokias tautas, kurias parbloškįa naciai 
(kaip, pav. Lenkija). Bet stipriam priešui Maskvos dik’ 
tatorius nedrįs šokti į akis.

Šituo atžvilgiu net “Finito” Mussolini yra drąsesnis 
— ir, gal būt, žioplesnis, už Staliną.

Bet Stalino agentų propaganda gali būti ne mažiau 
pavojinga, kaip nacių. Jie pavojingi tuo, kad jie įsiskver* 
bia į darbininkų organizacijas ir, apsimaskayę kaip “dar* 
binipkų draugai”, apdumia akis neprotaujantiems darbo 
žmonėms.

Francuzijoje, šitaip elgdamiesi, komunistai sudemo* 
ralizavo šimtus tūkstančių žmonių ir paruošė dirvą Hit* 
lerio pergatei. Tą patį jie padarytų ir Amerikoje, jeigu' 
valdžia neapsižiurėtų. Gerai, kad prezidentas Rooseveb 
tas šitą pavojų pastebėjo ir nurodė visuomenei.

KAMIENAS IR ŠAKOS

Kalbėdamas “Naujiemj” pik
nike, gegužės 25 d. apie Euro
pos ątelt|, pulk- Kazys Grinius 
palygino Europą su m®džiu. Ji
nai pasakė, jogei nepakanka rū
pintis, kad butų sveikos atski
ros medžio šakos. Jeigu kai ku* 
rlos šakos ir bus sveikos, o bus 
nupuvęs medžio kamienas ir su
gedusios jo Šaknys, tai iš to

Kuomet po dabartinio karo 
Europa persitvarkys šitais pa
grindais, tai joje galės tarpti ir 
Lietuva, atstejgta, kaipo nepri
klausoma demokratine valsty
bė,

> Bolševikiški spekuliantai ban
do šitas pulk, Griniaus pareikš
tas mintis “išaiškinti” taip, kad 
atrodytų, jogei kalbėtojas pasa
kė ką tai priešingo “Naujieną” 
nusistatymui. Bet jie be reika
lo “storojasi”. Pulk. Grinius la
bai griežtai pabrėžę, kad ‘‘Nau
jienų” nusistatymas kaip tik įr 
yra paremtas tais principais, 
kurie, jo nuomone, turi suda
ryti pagrindų busimai Europai,

O kad senojoje Europoje pu
vimas buvo įsimetęs į pačias jo
sios šakute, tai mes šitą faktą 
nurodinėjame nuolatos. Iš kur 
gi butų galėjęs išdygti naciz
mas, jeigu ne iš tų pūvančių 
šaknų? Arba bolševizmas?

Totalitarinės diktatūros—Hit
lerio, Stalino ir Mussolįnio — 
yra to pūvančio Europos me
džio nešvankus vaisiai!

SUPRANTAMAS 
DALYKAS

Išreiškęs savo pasitenkinimą 
tuo, kad pulk. K. Grinius užgy- 
rė Amerikos Lietuvių Tarybos 
nusistatymą atstatyti laisvą ir 
demokratišką Lietuvą, “Drau
gas” tačiau randa reikalinga 
painformuoti svečią,—

“kad ALT tą nusistatymą 
priėmė, nesivaduodama vie
nos ar kitos grupes pirmes
nių nusistatymu, bet visų Ta
rybos narių laisvu noru ir įsi
tikinimu.”
Bet tai yra pats savaime su

prantamas dalykas. Pulk. Gri
nius niekuomet nemanė ir ne
sakė, kad bent viena grupė, įė
jusi į Amerikos Lietuvių Tary
bą, priėmė tą nusistatymą, ku
ris yra išreikštas jos pareiški
me, prieš savo norą arba įsiti
kinimą. » . .

Apie vardinės, kuri tų gru
pių priėmė tą nusistatymą pir- 
miaus, čia nėra reikalo kalbė
ti. Jeigu suteikiama kompli
mentas vienai jų, tai te to ne- 
išeina, kad yra peikiamos kitos.

Jeigu me$ tam tikra proga 
iškeliame aikštėn kurio nors 
žmogaus nuopelnus, tai tas ne* 
reiškia, kad Ries tuo patim pa* 
niekiname kitus žmones. Butų 
net truputį juokinga, jeigu kas 
nors po to imtų skųstis, kad ta
po “užmiršti” jp nuopelnai.

PRIVATUS ŽEMES ŪKIS 
TARYBINĖJE LIE

TUVOJE
Okupuotoje Lietuvoje bolše

vikai pravedė savo “žemes re
formą”, apkarpydami stąmbes* 
niųjų ūkininkų žemes, taip kad 
jiems paliktų ne daugiau, kaip 
30 hą., ir išdalindami “nusavin
tus” žemės sklypus mažaže
miams ir bežemiams, Visa že* 
mė tapo paimta i valstybes nuo* 
savybę.

Privatiniai ūkiai yra dar pa* 
likti, nors ūkininkai jau nebė
ra savininkai. Jie yra tiktai 
ūkių valdytojai — tol, kol jie 
išpildo valdžios reikalavimus. 
Bet kaip yra su samdomuoju 
darbu žemės ūkyje?

Tarybiniai Lietuvos valdovai 
padarė patvarkymus, kaip ūki
ninkas samdo darbininkus ir 
kokį atlyginimą jisai jiems mo
ka. Kauno oficiozas tuos pa
tvarkymus aiškina šitaip:

“Atlyginimas nustatomas 
šalių susitarimu, beį jisai ne
gali būti mažesnis kaip šio 
dydžio: I kategorijos darbi- 
ninkams(ėms) * dirbantiems 
antraeilius, nęreikalapjančįus 
patyrimo bei kvalifikacijų 
darbus, jų tarpe, piemenims 
— nuo lapkričio Į d, ligi ba
landžio 30 d, nuo 20—40 Bb- 
menesiui, nuo gegužės 1 d, 
ligi spalio 31 d, 30—60 Ęb, 
mėnesiui, II kategorijos dar
bininkams (ems), sugebam 
tiems dirbti didumų žemės

medžio nieko gero neišeis — 
anksčiau ar vėliau parvirs vi
sas medis su visomis šakomis.

Atskiros šakos tai — atski
ros tautos. Lietuva yrą tįk vie
na šaka Europos medyje,

Visa Europa po dabartinio 
karo turės būti sutvarkyta nau
jais pagrindais. Tie nauji pa
grindai tai — teisėtumo, teisin
gumo ir demokratijos princi
pai.

Svarbus Klau'simai Paliesti Prezidento Kalboje

Čia parodoma bendras vaizdas svarbiųjų klausimų kuriuos Prezidentas Roosc- 
veltas iškėlė savo istorinėje kalboje. Jis perbėgęs per kasdien vis daugiau besi
plėtojančio karo galimus netikėtumus, paskelbė “Rimties Padėtį’’ Jungtinėse 
Valstijose.

ūkio lauko darbų, o taip pat 
sugebantiems atlikti gyvulių 
priežiūros ir namų ruošos 
darbus — nuo lapkričio 1 d. 
ligi balandžio 30 d. — 70 Rb. 
mėnesiui, o nuo gegužės 1 d. 
ligi spalio 31 d. — 90 Rb mė
nesiui. III kategorijos darbi
ninkams (ėms), sugebantiems 
dirbti visus žemės ūkio dar
bus, įskaitant ir itin sudėtim 
gus ir ’.atsakingus darbus, 
kaip tai; sėti, atlikti derliaus 
nuėmimo darbą, leisti javus 
į kuliamąją mašiną, atlikti 
smulkų 'žemes ukįo jnvento-

• riaus repmnto darbą ir t.t. — 
nuo lapkričio 1 d. ligi balan
džio 30 d. — 80 Rb mėne
siui ir nuo gegužes 1 d. ligi 
spalio 31 d, — 110 Rb mė
nesiui Ji > I!

“Be to',1 samdytojas darbi
ninkui turi duoti butą, kurą. 
Šviesą ir maistą. Valgio turi 
būti duodama tiek ir tokios 
kokybės, kokį valgo paties 
saiųidytojo šeima.”
Jeigu šitie patvarkymai bus 

įvykdyti gyvenime, tai Lietuvo
je neišliks ne vieno privatinio 
ūkio. Tik pagalvokite? ūkinin
kas duoda darbininkui butų, 
kurą, šviesą ir maistą — tokį, 
kokį jisai pats valgo, Be to, 
ūkininkas moka atlyginimo per 
mėnesį? 20 arba 30 rublių pie
meniui, nuo 40 iki 60 rublių 
pusberniui, ir nuo 70 iki 110 
rublių bernui. Ir tdi, už 8 va
landų darbo dieną.

Ūkininkas, kuris turi dau
giausia 30 hektarų žemės, ši
tiek pinigų niekuomet nepada
rydavo.

Tačiau tai dar ne viskas. Kaip 
yra žinoma iš laiškų, kurie bu
vo gauti Amerikoje, ūkininkai 
dar moka įvairius mokesčius 
Valdžiai ir duoda jai visokių 
produktų, štai ką neseniai rašė 
viena ūkininkė moteris, kuri 
turi Lietuvoje 30 hektarų ūkį:

“Per metus nuo 30 ha rei
kės atiduoti (valdžiai) 4 to
nai grudų, 100 centnerių bul
vių ir dar visokių gėrybių — 
ir riebalų, ir mėsos, visko 
tam tikras dalis reikės ati
duoti nuo 30 ha UŽ 1940 me
tus,”
Kuomet ūkininkas turi (Juo* 

H valdžiai šitiek visokių pro? 
dūktų, taį iš ko jisai gali 
keti bernui nuo 70 Iki 110 rub
lių algos per mėnesį, kartu su 
maistu, butu, kuru ir šviesa ?

Bolševikiški okupantai, ma* 
tyt, nori visai išnaikinti priva* 
tintus ukius Lietuvoje įr suva
ryti valstiečius į “kolchozus”,

Tėvynėšaukia
Rašo Dr. Pranas šacikauskas

ras sudarys jam progų nusi
mesti svetimąsias plunksnas ir 
pakelti lietuviškąjį ginklą savo

Musų brangi tėvynė, o kartu 
su ja ir visi mes pergyvename 
labai rimtą ir pavojingą mo
mentą, Tokiais pavojingais mo
mentais visų tautiečių akys žiu
ri į tarptautinę padėtį, į spau
dą ir kiekvienas žodis ar žings
nis visų yra atidžiai sekamas ir 
vienaip ar kitaip aiškinamas.
> Negyvenkime vien jausmais. 
Visi musų sprendimai privalo 
išplaukti iš musų karštų šir
džių ir šalto proto. Taip galvo
jant, mums nebus netikėti pa
skiausieji įvykiai Lietuvoje, nes 
gerai suprantame ir žinome, 
kokiomis sąlygomis ir aplinky
bėmis visi tie įvykiai įvyko. 
Ryžtingai turėsime pergyventi 
šį labai pavojingą musų tėvy
nei momentą, turėsime prisi
taikinti prie naujų gyvenimo 
sąlygų ir toliau dirbti ir budėti 
kovoje už atvadavimą. Šie 
svarbus įvykiai privers daug ką 
iš musų tautiečių rimčiau pa
galvoti apie bendruosius visos 
tautos ir valstybės reikalus, 
apie realų ir radikalų visų mu
sų jėgų subūrimą bendram vi
sos tėvynės labui, kad bendro
mis jėgomis greičiau padary
tume savo tėvynę vėl laisvą, de
mokratinę ir nepriklausomą. 
Niekados neužmirškime, kad 
“tas laisvės nevertas, kas negi
na jos”.

Tauta be drausmės ir susi
klausymo nepriklausomai gy
vent? negalės. Jeigu pašlyja 
tautos drausmė, didžiausiame 
pavojuje atsiranda ir valstybės 
nepriklausomybė, šiandien ne
galime gyventi svajonėmis ir 
duoti valią savo fantazijai, bet 
turime energingai dirbti kiek
vienam pavestą tėvynės gyni
mo darbą, o prireikus, ir pa
aukoti savo gyvybę. Visa tai 
reikalauja iš musų tėvynė su 
tvirta valia ir drausmingumu.

Lietuvių tauta nedalyvavo 
šiame karo konflikte. (Vyriau- 
syb£ dėjo visas pastangas, kad 
Lietuva neįsiveltų į Jęaro sūku
rį- Tačiau bųtupie neteisingi, 
jeigu šiandien sakytum®, kad 
nedalyvaudami kare, ir 
ję aukų, t, y, nesihlokuodami 
kariškai kovoti už viso pašau* 
lio demokratiją, sulig sąvo.įš* 
galės, — laukiam®, kad kas 
nors atneš ir lietuviui laukia
mąjį ir teetektemąjį šviesesnį 
laisvės ir nepriklausomybes ry* 
tojų. Jo niekas lietuviui te ma- 
Jonės neduos, bet gęstąptįfc Uft* 

teisėms ginti. Lietuviai, buda- 
mį greta demokratinių kariau
jančių valstybių, turėtų užtik
rintą rytojų, kurio joki diplo
matiniai žygiai neužvaduos ir 
baigiantis karui, jeigu reikės, 
tai sukurs savo žemėje nauja 
laisvės įr atgijimo gaisrą, tu
pint užtikrintą ginkluotą mate- 
rialę paramą gintis ir atkaklio
je kovoje laimėti. Visos pa
vergtos tautos jau senai eina 
tais keliais ir jųjų tautiečiai 
netarnauja svetimiems sveti
mose kariuomenėse, bet savo 
globojamose armijose (legio
nuose), o musų lietuvius kiek
vienoje šalyje mobilizuoja ir 
lietuviai kariauja, žūsta be vie
šojo vardų ir naudos savajai 
tautai, šiandien atėjo laikas vi
siems suprasti, kad kiekvienas 
lietuvis yra karys,. Juk karys 
ne tik ta», kuris yra būtinoje 
karinėje tarnyboje, ne tik tas, 
kuris yra kareivių eilėse, bet 
ir tas, kuris siekia savo valsty
bei šviesios ir patikrintos atei
ties. Todėl kiekvienas tautietis 
turi aktingai kovoti su besi- 
kverbiančiu komunizmu ir jo
jo įtaka, o taip pat su kitomis 
totalitarinėmis įtakomis, su jų
jų valstybių agentais ir su visu 
kuo, kas tik nori musų tautą 
susilpninti. Tai tautinė visų pa
reiga, kurios uždavinys naikin
ti viską, kas mus silpnina iš 
vidaus.

Apžvelgtos musų visuomenės 
šiandieninės pareigos, žinoma, 
nėra visos, tačiau kurias čia 
suminėjau, reikėtų visiems 
vykdinti sąžiningai, nuoširdžiai, 
atvirai ir griežtai, šiandieninės 
karo sukeltos aplinkybes rei
kalauja, kad butų padarytas 
galas musų tarpusavio skaldy- 
muisi ir kad butų negailestin
gai ištraukta visa, kas tik kė= 
sinasi J musų silpninimą ir sie
kia mus knaisioti iš vidaus,

Atsiminkim® 1918—1919 me
tus; juk if tada, kada vieni iš 
musų drąsiai stojo visomis j ė* 
gomte ir visu sugebėjimu ak* 
tingai ginti, kiti (gerai, kad jų 
buvo labai nedaug) dar mėgi
no abejoti ir dvejoti, kaip te 
dabar gal vienas kitas šiauda- 
dušįs yra linkęs darytį. O kas 
laimėjo? Aišku, kad pirmieji, 
Jei to nebūtume darę, būtume 
tikrai neatgąvę laisvės ir ne

priklausomybės, Todėl ir da
bartės, stodami blokam paro
dysim ir mums Ir kitiems, kad 
mes norime amžinai būti lais
vi, ir kad mes savo nepriklau
somybės be kovų neišsižadėsi
me, Tai yra musų garbingiau
sias tikslas, kurį visada ir vi
sur gerai supras kiekvienas 
garbingas žmogus, neatsižvel
giant į tai, ar jis butų musų 
draugas ar priešas. Tai nėra 
musų tuščias bravuravimas ar 
mosikavimas kardu po pralai
mėtos kovos, bet tai yra rim
tas darbas dar rimtesniam rei
kalui dabar ir ateityje, šiais 
laikais mums reikia ne tuščių 
žodžių, bet daugiau realių dar
bų. Tad į darbą UŽ geresnį tau
tos rytojų. į darbą musų bran
giąja! laisvei ir nepriklausomy
bei atvaduoti. Paskutinių laikų 
karo istorija ryškiai rodo, kad 
vjsa tauta (tautos) turi g’nti 
savo ekzisfenciją, Praėjo tie 
laikai, kada svetimos kariuo
menės gynė arba už pinigus ga
lima buvo sutvarkyti valstybių 
interesai, žodžiu, karo reika
lams mobilizuojamos visos 
tautos geriausios jėgos. Kas 
nepasirengia, tas pralaimi. Dip
lomatai drąsiai kalba, kai už jų 
pečių žvanga moderniškais 
ginklais ginkluota tauta, kuri 
savo egzistencijos egzaminą yra 
pasiryžusi krauju išlaikyti. Tei
sė virto jėga, kuri diktuoja sa
vo siekimus, juos pateisina, ap
gina.

Šiandien kiekviena tauta, ku
ri nori išlikti gyva, privalo aiš
kiai pasisakyti su kuomi eina: 
ar su demokratija, ar su tota
litariniais režimais nustojant 
laisvės, išsižadant nepriklauso
mybės ir t. t. Mums kaip tik 
pridera eiti demokratiška link
me — todėl ir reikalinga stoti 
į pagalbą demokratinėms ka
riaujančioms tautoms, ir iš ten 
ruoštis kariškai reikalui pri
brendus ginti savo brangią tė
vynę, nesigailint didžiausios 
aukos už tą idėją, kuri, duoda 
jnimis laisvę ir nepriklaiisomy- 
bę;Z X ’’v.‘ !

Anglių Kompanijos 
Pakelia Algas 
Savo Darbininkams

<T"- - —

Mokės 3—7c daugiau valandai

Chicagos anglių kompanijų 
sąjunga, Chicago Coal Mer- 
chants Association, pasirašė 
naują sutartį su AFL Teamstc- 
rių unijos lokalų 701.

Einant sutartimi, šoferiai ir 
kiti anglių sandėlių darbininkai 
gaus nuo 3 iki 7 centų daugiau 
į valandą, negu pirmiau. Da
bar šoferiai gaus apie 97 cen
tus, pagelbininkai gaus 67c, o 
paprasti darbininkai — 51 c.

Uždaro Auditorium 
Teatrą, Viešbutį

Nebegali Taksų Sumokėti

Garsaus Chicagos Auditorium 
teatro ir viešbučio savininkai 
ketvirtadienį paskelbė, kad bir
želio 30 d., uždaro ir teatrą ir 
viešbutį, kadangi nebegali ope
ruoti dėl ‘ nepaprastai aukštui 
taksų.

Sako, per paskutinius 12 me
tų, vien abiejų (staigų taksai 
viršiję įplaukas beveik $750,- 
000, Nėra vilties, kad butų ga
lima padaryti pelnas, jei mo
kesčiai visuomet bus tokie auk
šti.

Salė Mėgiamiausia Chicagoj
Auditorium teatras yra apie 

55 metų senumo ir pasižymi 
nepaprastai gera akustika. Tai 
mėgiamiausia Chicagos salė, 
kurioj vaidino, dainai ir gro
jo visi žymiausi paskutinio šimt
mečio artistai iš visų pasaulio 
dalių.
Tr*ser.ei" -*w t, ■■■■................. ....

Garsinkite^ “N-nose’:



Šeatadien., gegužės 31, 1941 NAUJIENOS, Chicago, III.
R. Blaumanis. PREZERVUOJAMA ATEIČIAI

Mirties šešė !y
(Tęsinys)

—Dabar tu prikąsi liežuvį,— 
šuktelėjo jis.

Vaikino veidas persikreipė iš 
apmaudo. Jis sugriebė berno 
ranką ir bandė įkąsti.

Bet /Birkenbaumas ištraukė 
ranką ir suspaudė vaikino ran
kas virš alkūnių lyg geležinėm 
žnyplėm.

Karleno gelsvi dantys įsikan
do išbalusią apatinę lupą ir jis 
bandė spirti Binkerbaumui ko
ja, bet šis pritraukė vaikiną 
taip prti, kad tai nepasisekė. 
Staiga bernas pajuto vaikiną 
nusilpstant. Jis paleido jį, ir 
vaikinas butų pargriuvęs, jam 
už rankos vėl nesulaikius.

Akimirką vaikino galva lyg

negyva gulėjo prie Birkenbau- 
mo krutinės.

—Gerti! — sušnabždėjo vai
kinas. — Duokit gerti!

—Karlen, Kąrlen, kas tau?— 
žadino bernas.

Birkenbaumas nuvedė vaiki
ną prie rogių ir paskui priėjo 
prie Grintalio, klausdamas, ar 
nereikėtų vienam arkliui nuleis
ti kraują? Vaikinąs esąs visai 
silpnas.

—Apie tai reikia su kitais pa
sikalbėti, — atsakė Grintalis.— 
Negi galim arklį piauti vien dėl 
vaikino.

Jis sukvietė visus žvejus ir 
jie nusprendė dar palaukti.

Grintalis rankos mostu parei
škė Birkenbaumui pasigailėji
mą, ir krūvelė vėl išsiskirstė.

IJĄUJIĘNŲ-ACMĘ Tęlephpto
Bob Feller, sensacingasis Clevelando beisbolo ko-

£X&iS^MATYKITE MUS!
Jus persitikrinkite, kad Mes Turime Didžiausį Pasirinkimą

• Lentų
• Medžiagų 

Stogams
• Medžio 

Reikmenų 
Statybai

IR VISOKIAU
SIŲ KITŲ STA

TYBOS ME
DŽIAGŲ

Puikios Rūšies

Mes finansuosime jųsų namo pertaisymą ir pastatymą — Nieko nerei
kia apmokėti. Mokėkite per Tris Metus—Apkainąvimai Nemokamai 

LIETUVIŠKAS PARDAVĖJAS

CARR-MOODY LUMBER 00.
STANLEY LITVVINAS—Generalis Vedėjas

3039 So. HalstedJSt. VICtory 1272

DOMINIKAS KURAITIS — Savininkas
AGENTAI

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

“Shorty”

įiĮĮJMį

0*

BUICK SALES
VIENINTELE lietuvių BUICK’O AGENTŪRA

VIETA:NAUJA

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

VISŲ

Motoristu 
ATYOAI!

5 Galionai Aliejaus 
UTMOST MOTOR 

OIL tiktai už 

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

bet lėktuvams, traktoriams, motorlaiviams. 
Garantuotas—Atgausit Pinigus Jei Nepatiks

TIKTAI PAS

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

500 West Garfield Blvd.
(Šiaurvakarinis Kampas Normai)

SMITHY’S SĘRVICE STATION 
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. ryto.

maudos pičeris, žiuri į savo didelio pajėgumo ranką 
aptrauktą plasteriu. Clevelando Sveikatos muzėjus bė
dina Fcllerio rankos kopiją, kuri bus laikoma muziejuj

Birkenbaumas, šalia kurio tverti... klausyk ,., jei tu ne-
ligšiol vis bodavo Karlcnąs, da- i beiškenti.,. aš .., (pjausiu ąąn
bar 1-ko vienas pats.

Jis priėjo prie Gųrbimo, kaž
ką pasakė, bet žvejas lik žvilg
telėjo į jį ir nieko neatsakė. Jis 
atsisuko į Skrastinį, kurs jį se
kė įdubusiom, gailiom akim ir 
vamptelėjo: — Na, Birkenbau-
ine? — pakratė galvą ir nusi
suko. Jis priėjo prie Daldų, k i- 
rle kalbėjosi apie motiną, apie 
vienatvę, apie išsigelbėjimą. Jis
klek stabtelėjo prie jų, bet šie 
lyg visai jo nepastebėjo, tai ji; 
ir nuėjo toliau. Gulbis ir Žylis 
žiurėjo, kaip Zalga arde mai
šes ir jom šėrė savo arklį. Prie 
to būrelio Birkenbaumas neno
rėjo prieiti. Jam buvo koktu

ko į Grintalį, kurs tą akimirks
nį stovėjo prie karties ir vienas 
pats ją laike. Bet bernas nesu
stodamas’praėjo- pro šalį. Tas 
lieknasis žvejas turėjo kažką 
tokio, ko truko /Birkenbaumui, 
kas jį lyg nematoma ranka slė
gė ir kėlė jame slapto pasiprie
šinimo norą. Jis vėl priėjo prie 
rogių, ant kurių sukniubęs sė
dėjo Karlenas, žiūrėdamas į to
lį išplėstom akim. Birkenbau
mas vieną kartą tykiai praėjo

nas sustingusiom akim ir atvi
rom lupom sėdėjo nejudėdamas 
ir nudavė nematąs berno. Galų 
gale Birkenbaumas atsisėdo ša-

ranką.
Karlenas truktelėjo, susipurte 

ir godžiai žvilgterėjo į Birkem 
baųmo rankas,

Už akimirkos bernas prikišo 
savo kairiąją ranką vaikinui 
prie burnos.? '

Vaikinas sugriebė Birkenbau- 
mo ranką, bandė ją atstumti, 
bet nurimo ir čiulpė...

Paskui bernas nutraukė nuo
kaklo skepetaitę, ją perplėšė ir 
apvyniojo aplink ranką žemiau 
nykščio, ’

Kai vakarą' Grintalis išdalino 
žuvis, užėjo mažas debesėlis ir 
pradėjo" kristi smulkutės snie-

pūtęs ir oras prablaivėjo. Dan
guj maloniaiuinirgėjo Žvaigž
džių būriai,u balsvai švitėju 
paukščių keltos, Bet niekas ne
laimingųjų nepakėlė aukštyn a- 
kių. Klaikioj” Vienumoj jie pra
leido naktį. *-

Su nauju rytu visiems vėl iš
augo naujos viltys, nes oras bu
vo giedras ir rainus. Gal dabar 
koks laivas greičiau pastebės jų 
raudonąjį nelaimės ženklą,

Bet diena praėjo, o viltys ne- 
išsipildė.

Vakare 
kad žuviu v
nom. Gal
vieną žuvį, kad ilgiau pakaktų?

Tegu dar šįvakar lieka po se
novei, nusprendė dauguma, ir 
Grintalis išdalino paprastą skais
čių.

Valcavę vėl visi susėdo į-roges 
tylus, nusilpę, su įdubusiom a- 
kim ir veidais. Vanduo šniokštė 
arčiau, ir ledynės kilpoj imąsis 
buvo labai jaučiamas.

Karlenas prisiglaudė prie Bir- 
kenbaųmo.

—Jau po visam, Birkenbau-

Grin kilis paskelbė- 
tėra vos dviem dies- 
šįvakar teduoti po

Ir |o vaikinas lyg nematė, li
gą laiką taip išsėdėjęs, bernas 
vėl pakilo. Kaip tik jo eilė pri
ėjo stovėti prie karties, Sustin
gęs jis išstovėjo savo laiką, nie
kas prie jo nepriėjo, niekas jo 
nematė. Atidavęs kartį Skrasti- 
njui su Gulbiu, jis nuėjo beveik 
ligi pat ledo krašto. Jei koks 
ledo gabalas kartu su juo at
skiltų, tai kas čia tokio! Reikės 
mirti ar šiaip ar taip, visliek 
teks anksčiau at vėliau nugrim- 
sti, ledui sutirpus, štai jau kaip 
žymiai sumažėjusi milžiniškoji 
ledo lyguma! Ir su kokiu pcat- 
vangumu atskilusios kalades 
trinasi viena į antrą įr j žvejų 
plaustą! O ten toliau — su kei
kiu godumu stengiasi bangos 
persiristi per tas lėkštės pavi
dalo kalades, kad numestų sa
vo baltuosius vainikus po žvejų 
kojų,,,

Birkenbaumas apėjo beveik 
aplink visą ledo lytį ir vėl grį
žo prie rogių. Vaikinas dar iš 
vietos nepajudėjo. Jo platokos 
lupos buvo melsvos, jo siauroji 
kakta, nuo kurios kepurė nu
slinko į pakaušį., spindėjo bali

—Tur būt, — bernas atsakė.
—Tu iškęsi ilgiau už mane.

-Tur būt.
—Tai tu įleisk mane ... Ak, 

kad bent tai visa taip nesitęs
tų... Ak, mielrsąi Blrkcnbaume, 
ak Birkenbaume!

Vaikinas apkabino berno al
kūnę, prispaudė galvą prie jo 
peties ir šnabždėjo.

Birkenbaumas tylėjo.
Penktąją dieną apie pusry

čius Grintalis tarėsi toli šiaurėj 
pamatęs durnus. Su didžiausiu 
akylumu visi žiurėjo į nurody
tą vielą. Pailgas debesėlis daro
si vis aiškesnis ir, pagaliau, ne
teko abejoti, kad jis kilęs iš 
pro šalį plaukusio garlaivio.

—Kelkite vėliavą aukščiau 
Mosuokit ja! — vienas per ki
tą šukavo ir spietėsi aplink kar-

MASTER WIND0W SHADE C0.
jS. J. Vondrak TeL Lalayette 4560

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

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)
Ii............................     ■ ■ ... . . į ................. —J

Jei insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

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

Home Office, Newark, N. J.
5922 W. Roosevelt Rd., Austin 1175

Remkite Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.—VVHOLESALE 

4707 S. Halsted SL
Tel. Poulevard 0014

»*ro»

SU C EDY S IT
SVEIKATĄ
TURĖSITE

DAUG
PINIGŲ.

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

GERESNĮ
MAISTĄ.

SUTAUPYSITE

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

S. Halsted St VICtory 4965 
Stogus, rynas, stoglangius ir 

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

apdraustas.

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

420 W. 63rd SL 
Tęl. ENG. 5883-5840

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted SL
Saukit Tel. VICTORY 0066

• Mūrinius arba medinius
• Taipgi taisome senus
• Parupinam paskolas 

lengvomis sąlygomis
• Jei turi lotą, pastatysim 

namą ir mokėsi už jį 
kaip rendą

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

• Aprokavimas dykai

B. SHUKIS & CO.
4131 S. Francisco Av

Phone LAFayette 5824

mpdelių pasirinkimą. Kainos labai mažos. Pilni 6 
kubiškų pėdų dydžio 1941 FRIGIDAIRES nuo

$12495

4GENCY 0F
U.S. GOVERNMENT

VERY DOLLAR
iNSURED

yra

Birkenbaumas vėl atsisėdo 
šalia jo.

—Karlen!
Vaikinas lyg nieko negirdėjo.
—Gerti nėra ko, — tęsė ber

nas. -— Vienas tiktai ledas. Jei 
tu nori, aš kokį gabalą laikysiu 
rankose; kol jis ištirps ir van
duo atšils. Bet jei nebegali iš

Durnų debesėlis vis augo, ir 
žvejų išbalę veidai atgijo, jų a- 
kys pradėjo žibėti. Net Gurlu- 
mui liežuvis apsivertė porai 
džiaugsmo žodžių ištarti. z

Senasis Dalda pasitraukė 
verkė ir meldėsi Dievui.

(Bus daugiau)
šalį,

JŪSŲ sutąupos, čia padėtos, 
APDRAUSTOS iki $5,000, U. S. fe- 
deralės valdžios įstaigos Federal 
Savlngs and Loan Insurance Cor
poration. Tik pagalvokit ką tai reiš
kia jūsų saugumui ir ramumui— 
ŽINOTE, kad kiekvienas doleris, 
kurį sutaupysite, visuomet bus sau
gus ir verias 100 centų, taipgi neš 
gerą uždarbį. Atidarykite taupymo 
sąskaitą DABAR su bet kokia suma

DABAR MOKAM

Loan Ass’nSavings
1012 WEST 31st STREET

YARDS 3157

Šį Metą Investuokite į

GENERAL MOTORS
FRIGIDAIRE

• ' i

GAUSITE GERIAUSIUS DIVIDENDUS 
SAVO GYVENIMUI

Pamatę kitus, pamatykite General Motors Frigid- 
aires Progress Krautuvėje — greitai persitikrinsite, 
kad Frigidaire yra visais išrokavimais geriausias re- 
frjgeratorius dėl lamstų. Dėl ekonomiško, dėl geres
nio ir saugesnio maisto užlaikymo, dėl patogumo ir 
gražiausios išvaizdos. ’Prpgress Krautuvė yra autori-

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI 
Didi Nuolaida Už Seną Šaldytuvą

* Bsf 1’BII '' Į-'
IK

3222-24-26 South Halsted Street
\ (Prie 32-ros Gatvės)

J. NAKROSIS — Vedėjas

N epriklausomy be 
yrą brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansiniai apsirūpinęs. Statyki
te, remontuokite ir įsigykite na
mus pagal musų ilgamečio iš
mokėjimo planus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $5,000 mokame 3%%.
KEISTUTO SAV1NGS

and LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS, See.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

PEOPLES 
Hardware & Paint Co.

1901 WEST 47th STREET 
Tel. LAFayette 4139

STATOME NAUJUS
3NAMUS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSĮLUS Rft

PRABUVIMAS $Kfi AB
Ligoninėje .............. UU.UU
RAUDONGYSLIŲ COE 
Išėmimas ir Ligon. 
REUMATIZMAS Art
Greita Pagelba .........  V

GYDO VISOKIAS LIGAS
Ekzaminacija A A
ir vaistai ...................... ■
DOUGLAS PARK HOSPITAL

190Q So, Kedtle Avė. Chicago
▼

Garsinkitės “N-nose”
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Packard Pakėlė 
Algas Savo 
Darbininkams

Prašalino streiko pavoju

DETROIT, Mich. — Nebus 
streiko Packard Motor dirbtu
vėse, nes kompanija sul iko pa
kelti darbininkams algas ir 
sudarė naują sutartį su CIO 
Auto Workers unija.

Susitarimo smulkmenos ne
žinomos, nes nei viena nei 
antra pusė jų nepaskelbė.

CIO grąsino streiku Pa- 
ckard’ui, jeigu firma nesutiks 
pakelti darbininkams algas 10 
centų valandai.

Likvidavo Chemijos 
Dirbtuvės Streiką

v

EAST ST. LOUIS, III. — A- 
merikos Darbo Federacijos 
Chemijos darbininkų unija pri
ėmė Monsanto kompanijos pa
siūlymą pakelti algas 7’/2C va
landai ir atšaukė streiką fir
mos dirbtuvėse. Visi 700 dar
bininkų jau grįžo į darbą.

Streikieriai reikalavo 10 cen
tų valandai. Kompanija pir
miau siūlė 5c, bet darbinin
kams propoziciją atmetus, su
tiko pridėti dar 2^2c.

G. M. Corp. Pakėlė 
Algas Elektros 
Darbininkams
Mokės 10c daugiau į valandą 

7-iose dirbtuvėje

DETROIT, Mieli. — General 
Motors korporacija pasirašė 
sutartį su CIO elektros darbi
ninkų unija, kurioje pakelia 
algas 25,500 darbininkų savo 
elektros reikmenų dirbtuvėse. 
Jų turi septynias.

Darbin nkai gaus apie $5,- 
500 000 daugiau per metus, ne
gu iki šiol, kas sudaro apie 10 
centų daugiau valandai.

Bandė Pabėgti
Iš Kalėjimo

ST. CHARLES, III. — Kane 
apskričio kalėjime yra uždary
ti du jauni chicagiečiai, kurie 
sumušė mokytoją St. Charles 
pataisos namuose, po to bandė 
pabėgti. Jie yra: 18 metų Ray- 
mond Raducke, 2’028 19th S f., 
ir 16 m. Alfred McCann, 1246 
Rače street.

Sumuštas mokytojas, Lyle 
Elliott, 46, guli ligoninėj, sun
kiai sužeistas. Jis visuomet bu
vo pataisos namų įnamių dide
lis draugas.

Visa Kita Šalin Šiuo Momentu

NAUJIENŲ-ACME Tolephoto
Larry Goctz, žinomasis beisbolo teisėjas, giliai susi

mastęs, kaip ir milijonai kitų amerikiečių, per Prezi
dento Roosevelto kalbos transliaciją. Tą vakarą New 
Yorko Polo Grounds stadijone Goetz dalyvavo beisbolo 
lošime, kurio pamatyti susirinko suvirs 30,000 newyor- 
kiečių. Kada atėjo laikas transliuoti (Prezidento kalbą, 
lošimas sulaikytas, ir šalies galvos žodžiai perduoti gar
siakalbiais visai publikai.

Žaibas Nutrenkė 
Tris Vaikus

Balsavimai DeKalb 
Dirbtuvėje

Rinks Alumini jų 
Madisone, Wis.

FLAT ROCK, Mich. — 
pertraukos mokykloj, 

s trenkė į medį mokyklos kie- 
ne ir nutrenkė tris berniukus:
juane Emerick, Carl Katz ir 
Cenneth VVeller. Visi trys 
ėjo po medžiu.

Lai
žai-

sto-

Priėmė Nauja 
Cig. įstatymą

SPPvINGFIELD, III. —
Legislaturos butai priėmė 
ją 2c taksų įstatymą ei garė
tam s ir pasiuntė ji gub. Green’- 
ui pasirašyti.

Abu 
nau-

Wurlitzer Darbininkai 
Rinks Uniją

WASHINGTON, D. C. — Fe- 
deralė darbo taryba Washing- 
tone įsakė atlaikyti darbininkų 
^alsavimus didžiulėj Rudolph 
Vurlitzer Co., dirbtuvėje, Dc 
Kalbe, 111. Jie turi įvykti į 30 
lienu. v

Darbininkams reikės pasirink
ti tarp AFL Muzikos Instru
mentų Darbininkų unijos ir ne
priklausomos Musical Workers 
Association of DeKalb.

Trūksta Metalo Karo 
Reikalams

MADISON, Wis. — Kadan
gi karo reikalams, ypač lėktu
vams, pradėjo trukti alumini
jaus, tai valdžia tarp gegužės 
30 ir birželio 6 rinks tą metalą 
nuo šeimininkių Madisone. Pra
šys atiduoti karo reikalams 
įvairius aluminijaus indus, įna
gius ir kitus atliekamus to me
talo daiktus.

O Chicagos atstovas kongre
se, Charles S. Dewey, paskelbė, 
kad paskyrė tris jaunuolius į 
West Point karo akademiją. 
Jie yra Andrew J. Herstel, 1627 
Sedgwick, 19 metų, Wallace 
Moore, 3824 Pine Grove, ir 18 
m. Warren Fox, 1010 Altgelt.

Įvedė Vasaros
Laiką LaSalle’yj

Jeigu šis vajus Madisone duos 
gerų rezultatų, (ai aluminijaus 
rinkimo kampanija bus praves
ta visose Jungtinių Valstijų da
lyse.

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT

LIETUVIS

LA SALLE, 111. — LaSalle 
miesto taryba priėmė, prieš ma
joro H. M. Orr opoziciją, pa
siūlymą įvesti vasaros laiką 
miesto ribose. Jis pradės veikti 
sekmadienį, 2 vai. ryto.

LIETUVIAI

KITI LIETUI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3Toijn Cubeihig
, SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

Visi Tel. YARDS 1741-1742 
b605-07 So. Hermitage Avė, 
4447 South Fairfield Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727 
-k £ KOPLYČIOS VISOSE JUyjLkczl CHICAGOS DALYSE

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

Su POVILU ŠALTIMIERU

CIO Patvirtino 
Sutartį Su G. M

A u •DETROIT, Mich. — CIO 
to VVorkers unija vienbalsiai ^pa
tvirtino neseniai , ^udąry.tjąsu
tartį su General Motors Cor
poration, kuria darbininkams 
buvo pakeltos algos ir page
rintos kitos darbo sąlygos.

Nori Atimti Leidimą 
Garsiam Kabaretui

Sudegė Didžiulė 
Dirbtuvė - 

v 
.---------rlf—

LAWRENCEBURG, Ind. — 
Ugnis visiškai sunaikino Law- 
renceburg Hollef) Mills malūną, 
didžiausį visoje Indianos valsti
joje, padarydama virš $1,000,- 
000 nuostolių, šešių miestų ug
niagesiai, net iš ,Qhio valstijos, 
gaisrą gesino, ^bflk, liepsnų 
pajėgė suvaldyti,.

ne-

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

DraugijosNariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IK 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. .TENKINS
(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

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Nedėlioj pagal sutartį. ---Jnuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro. 
Daugelyj atsitikimų akys atitaiso- ' ----- '
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

Ofiso Tel. VIRginla 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244 
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

DR. MARKERIS
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI

Nedalioj pagal sutartį.

Laidotuvių Direktoriai

YARds 1138
YARds 1139

NARIAI

Kfj
■K?

WAUKEGAN, III. — Lake 
apskričio prokuratūra rekomen
duoja gėrimų kontrolės komi
sijai atšaukti leidimą išduotą 
Bon-Air Country Club kabare
tui, Wheelinge, prie Milwaukee 
Avė. Vieta valdo William R. 
Skidmore, garsusis Chicagos 
“gcmblerių karalius”.

Prigėrė 
Chicagietis

Iškritęs
Milwau-

KENOSHA, Wis. — 
iš laivo, plaukiančio iš 
kee į Chicago, netoli Kenoshos 
prigėrė chicagietis, Roy Boyd, 
40 East Oak street.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
3

Dr. F. Pulsucki LeVan 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. HERZMAN i
IŠ RUSIJOS

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

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

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

Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 Rast ItSth Street TeL Fullman 127«

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

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

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

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

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Žuvo Iškritusi
Iš Automobilio

Paliuosavo Unijos 
Vadą Nuo Karo

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.

III. —-CHICAGO HEIGHTS,
21 metų Miss Mary Mantino 
buvo mirtinai sužeista, kai ji 
iškrito iš automobilio prie 26th 
Street ir East End Avė., South 
Chicago Heights miestelyje, 
kur gyveno.

Automobilį vairavo 23 metų 
Stasys Dykas, nuo 1426 Center 
Street, Chicago Heights.

DETROIT> Mieli. — Detroito 
drafto apeliacinė taryba pa
liuosavo nuo karo tarnybos 
Walter Reuther’į, viršininką 
CIO Auto NVorkers unijos Ge
neral Motors dirbtuvėse. Jį pa
skyrė į 3—A klasę, kadangi jis 
yra vedęs ir turi užlaikyti žmo
ną.

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

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

šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

— 2-ros lubos — 
CHICAGO. ILLINOIS 

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

Nuo 
4 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 13 

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų
Biuru

Tarnybos 
Išrinko “Vyšnių 
Karalaitę”

T ei kia 2i. uas P. pt' 
gimus.

TRAVERSE CITY, Mich. — 
Senorita Cristina Michels, duk
tė Čilės ambasadoriaus Wash- 
ingtone, buvo išrinkta Michi- 
gano “Vyšnių Karalaite” iškil
mėms, kurios prasidės su vyš
nių sezonu liepos 16 d.

AKINIAI
Teisingai JPrirenkame 

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

minavimas dykai.
AKINIŲ KAINOS:

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

Bifocals—Biskį Daugiau.
PAPRASTI AKINIAI Jg

Dykai Didelis Katalogas
JEWELRY • ELEKTRIKINIAI 

ŠALDYTUVAI • NAMAMS 
BALDAI

DR. STRIKOL’TS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso TeL: YARDS 4787

Namų Tel. PROSPECT 1930

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

ADVOKATAI
DR. C. Z. VEZELTS

DENTISTAS
4645 So. Ashland A ve.

arti 47 Street
Telefonas YARDS 2246 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
įrengimų Informacijų Biurą

Draugijos, Kiiubai ir viso
• K)> įstaigos prašomos praneš 
i “Naujienoms” dienas savi

Marvngimų., Taipgi ir rengėjai 
»irm samdymo svetainių, pra 
nine kreiptis į “Naujienas*’

• a<l nesusidurti su kitais pa 
rengimais ir išvengti nepagei
daujamos / konkurencijos. š» 
patarnavimą “Naujienos” teJ 
kia nemokamai.

Žuvo Kelyj Iš 
Tėvo Laidotuvių

KANKAKEE, III. — Važiuo
damas namo1 į Knox, Pa., iš tė
vo laidotuvių Stanley mieste, 
Wis., automobilio ^ nelaimei e žu
vo 44 metų fabrikantas Willard > 
Perkins. Nelaimė įvyko netoli j 
Sheldon, UI., prie aštraus pa
sisukimo vieškelyje. Keli žmo
nės buvo sunkiai sužeisti.

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 
niais 6 vai. vak. — WHFC— 
1450 k. — Ketvirtadieniais 7 vai. 
vak.—WAAF—950 k. — Sekma

dieniais 4:30 vai. vak.

DR. BRUNO J.
ZTTBRTCK’AS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

niai*? nagai susitarimą 
Telefonas Hemlock 7899. 
Namų tel. Republic 4688

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Tel. HYDE PARK 3395
Dr. Susanna Slakis

Moterų ir Vaikų Ligų Gydytoja 
Dabar priiminės ligonius namuose 

6733 S. Crandon Avė.
Vizitai sulig sutarties 

(išskiriant trečiadieniui ir šešta.)

VYTAUTAS TARUTIS 
ADVOKATAS 

3133 SO. HALSTED STREET 
Tel. CALumet 8877

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

Ronm 2014 TeL STAte 757?
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto 

8149 SO. HALSTED STREET
TeL VICUry M79
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Birželio 11-ta Teis
33 Streikierius

Miesto teisėjas McCarthy pa
skyrė birželio 11-tai bylą 38 
streikierių, kuriuos policija su
ėmė prie Wlllson-Jonės bendro
vės, 3300 Franklln bulvaras. 
Juos kaltina “betvarkės kėli
mu”.

Visi suimtieji yra nariai CIO 
International Paper Novelty 
and Toy Workers unijos.

FRANČIŠKUS WENCKUS 
gyv. ad. 2649 W. 43rd St. 
Persiskyrė su šiuo' pasauliu 

geg. 29 d.. 6:10 vai. ryto, 1941 
m., sulaukęs pusės amž., gi
męs Telšių apskr., Rietavos 
parap., Jučaičių kaime.

Amerikoj išgyveno 41 m.
Paliko dideliame nuliudime 

2 dukteris, Frances La Peauq 
ir Ann Andrews, žentus Nor- 
man La Peauq ir Stanley An- 
drews, 2 sūnūs, Louis ir Wal- 
ter, 2 marčias Julia ir Betty, 
6 anūkus, dėde Juozapą Daio- 
rus, pusbrolį Antaną Waichus 
ir daug kitų giminių.

Priklausė Chicagos Lietuvių 
Draugijai ir Keistučio Pašalpos 
Kliubui.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu- 
deikio koplyčioje, 4447 So. 
Fairfield Avenue.

Laid. įvyks šešt., geg. 31 d., 
1:30 vai. .popiet. Iš koplyčios 
bus nulydėtas į lietuvių Tau
tiškas kapines.

Visi A. A. Frančiškaus 
Wenckaus giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Dukterys, Sūnus, žentai, 

Marčios ir Giminės
Laid. dir, J, F. Eudeikis, 

tel. Yards 1741.

A. A.
AGNIEŠKA STANKOVVICZ 
(po tėvais Andrijauskaitė)

gyv. 4622 S. Winchester Avė.
T Persiskyrė su šiuo .pasauliu 

vafč<1^41 
m., sulaukus 76 amž.. gimus 
Lietuvoje, Raseinių apšk., Kra
žių parap., Padvarninkų vienk.

Amerikoj išgyveno 28 m.
Paliko dideliame nuliudime 

3 sūnūs: John P. Stankowicz, 
marčią Nadeždą ir anūkę, an
trą sūnų Victor Stankovvicz 
ir jo žmoną Josephine ir anū
kę, Aloizą Stankowicz gyve
nantį Kinijoj, ir 2 anūkes, 
švogerį Kazimierą Eilikį ir jo 
šeimą ir daug kitų draugų, 
giminių ir pažįstamų. Lietuvo
je paliko brolį Antaną ir ki
tus gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
I. J. Zolp koplyčioj, 1646 W. 
46th Street,

Laid. įvyks jpirm., birželio 
2 d., 8:30 vai. ryto iš koply
čios į šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi Ą. A. Agmeškos Stan- 
kowicz giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie 
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Sūnus, Brolis, Marčios, Anū

kės, švogeris ir Kiti 
Giminės

Laid. dir. I. J. Zolp, tel. 
Yards 0781,

b

MARTHA JUCIUS

Laid. dir. J. F. Eudeikis, tel. Yards 1741

Laidotuvės įvyks pirm., 
birželio 2 d„ 1:30 vai. po- 
ret. Iš namų bus nulydėta 

Tautiškas kapines.

Nuliūdę liekame, 
.MOTINA, GIMINĖS IR DRAUGAI

Visi A. A. Martha Ju
cius giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laido
tuvėse ir suteikti jai pas
kutini patarnavimą ir at
sisveikinimą.

Persiskyrė su šiuo pa
sauliu geg. 29 d., 2:00 vai. 
ryto, 1941 m., sulaukus 25 
metų amžiaus, gimus Chi- 
cago, III.

Paliko dideliame nuliu
dime motinėlę Pauliną, po 
tėvais Straukaitę, ir daug 
kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas randa
si namuose, 4500 So. Em- 
erald Avė.

Ona Gailiene Sugrį
žo Iš Ligoninės

■ f -R"
Pergyveno sunkią operaciją

. BRIGHTON PARK. — šio
mis dienomis, po sunkios ope
racijos, Ona Gailienė jau grįžo 
iš ligonines namo, 4422 S. Ar- 
tesian avė.

Tiek namiškiai, tiek giminės 
ir šiaip Gailių bičiuliai labai 
patenkinti, kad operacija gerai 
pavyko. Pacientė šuoliais eina 
geryn.

Padėka draugams
šia proga Gailių šeima ačiuo- 

ja visiems lankytojams, ypač 
įvardindami šiuos asmenis: biz
nieriai Antanas ir Veronika 
Cukurai, Albert Gricus Jr., An
tanas ir Aldona Milauskai Jr., 
Betty Ebert, Cecile Woods, biz
nieriai Grcgory ir Stella Bur
bai ir jų duktė Gencvieve.

Nuo gyvų gėlių puokščių li
gonės kambarys net skendėjo.

O dukra Onytė, lyg slaugė, 
nuolat budi ir prižiūri savo 
sergančių mamytę.

Kaimynas

PADĖKAVONĖ

AGOTA KESERAUSKIENĖ 
(Kasro), po tėvais Petraitytė

Mirė 13-tą dieną gegužės 
ir palaidota tapo geg. 17, o da
bar ilsis Šv. Kazimiero kapi
nėse, amžinai nutilus ir nega
lėdama. atsidėkavot tiems, ku
rie suteikęs jai paskutinį .pa
tarnavimą ir palydėjo ją į tą 
neišvengiamą amžinybės vie
tą.

Mes, atmindami ir apgailė
dami jos pasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią pa
dėką dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams. Dėkavo- 
jame musų dvasiškam tėvui, 
Kun. Joneliui, kuris atlaikė 
įspūdingas .pamaldas už jos 
sielą, šv. Jurgio parap. 
bažnyčios vargonininkui Prof. 
Antanui Pociui ir dainininkei 
Genovaitei Giedraitienei; dė- 
kavojame graboriui Antanui 
M. Phillips už tvarkingą laido
tuvių surengimą. Dėkavojame 
grabnešiams Chicagos Lietuvių 
Draugijos, gėlių ir mišių au- 
kotojiems, ir pagalios dėkavo
jame visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse žmonėms; o tau, 
musų mylima motinėle, sako
me: ilsėkis šaltoj žemėje.

Nuliūdę lieka,
Sūnūs Bennie, Dukterys 

Helen ir Stella Pudark, 
Žentas Arthur ir Giminės

Rytoj Gražus 
Budriko Programas

Kaip kiekvienų sekmadienį,- 
taip ir rytoj 6 v. v., iš didžiu
lės stoties WCFL bus transliuo
jamas specialis sekmadienio 
programas, leidžiamas pastan
gomis J. F. Budriko korpora
cijos, 3409 11 So. Halsted st.

Jei basebalas anksčiau pasi
baigs, tai programas prasidės 
anksčiau — 5:30 vai.

Dalyvauja Budriko simfoni
nis studio orkestras, radio 
kvartetas. Bus daug naujos, 
gražios muzikos. Taip pat iš
girsite ir įdomių dramų, “Ame
rikos Lietuviai”. (Sp)

Du Dainininkai 
Fordo Valandoje

Fclix Knight ir Kay Lorraine, 
klasinės ir populiarės muzikos 
dainininkai, rytoj vakare dai
nuoja Fordo Vasaros valando
je, iš WBBM Chicago j nuo 8 
iki 9 vakare. (Kitur programų 
transliuoja CBS stotys).

Orkestrui diriguos Meredith 
Willson.

žemiau seka pilnas translia
cijos programas: •
Procession from Sylvia”

............................... Pelikes
Symphony Orchestra

My Sister and I ........... Zaret,
Whitney and Kramer

Kay Lorraine and Rhythm 
Orchestra

Guitar (In Chiffon Style) 
. ............. MoszkovVski
Symphony Orchestra

Prizo Song .................. Wagner
Fe!ix Knight at)d Symphony 

Orchestra
Sunrise Serenade ........... Carl

Kay Lorraine and Rhythm 
Orchestra

Dancc of thc Hours 
............  Ponchielli

Kay Lorraine, Felix Knight, 
Chorus, Symphony and 

Rhythm Orchestras
Rakoczy March .......  Berlioz

Symphony Orchestra
You’ll Remember Me from
“The Bohemian Giri” .... Balfe
Felix Knight and Symphony

Orchestra
You Tai k Too Much 

.,...................... Barlow
Kay Lorraine, Felix Knight. 

Chorus, and Rhythm 
Orchestra

Poet and Peasant ....... Suppe
Chorus and Orchestra

Kaltina Du Negrų 
Pavergimu

Federalis teismas Chicagoje 
apkaltina du žmones praktika
vime vergijos medvilnes plian- 
tacijoje prie Lexingtono, Geor- 
gia valstijoje. Jie yra Hamilton 
McWhorter, advokatas, ir WiL 
liam T. Cunningham, plianta- 
cijos savininkas.

Juos kaltina trys negrai, ku
riems pasisekė iš pliantacijos 
pabėgti į Chicago.

d 3 Gėlės Mylintiems
O O fa Vestuvėms, Ban- 

I IJrA kietams, Laidotu-■ * vgms Papuoši-
GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

OVFIKIS*"—‘'8
- UI LIHI U Visas Pasaulio

Dalis
KVIETKININKAS t

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So, Halsted Street
Tel. YARDS 7308

Aliejus, Automobi
liams Labai Pigiai

’..........— -

Taip, dabar galite gauti pi
giai pirmos rųšies aliejų, tin
kamų automobiliams, trakto
riams, orlaiviams, ir motori
niams laivąms. 5 gal, keną alie
jaus už tik $240, Bet tai dar 
ne viskas. Tas fcenąs galima 
vartoti taipogi gasolinui, aliejui 
ar vandeniui, nes jis turi tam 
tinkamų patentuotų kranukų.

Pabandykite šį aliejų, ir jei
gu nepatiks, tai jums bus pi
nigai sugrąžinti, nes šis aliejus 
parduodamas su pinigų atgavi
mo garantija. Parsiduoda tik 
lai trijose vietose Chicagoje 
— Nop-Gar Gas and Fuel 011 
Company, 480’0-24 S. California 
Avė., 500 West Garfield Blvd. 
(šiaurvakarinis kampas Nor
mai) ir pas Smithy’s - Service 
Station, 1600-Q2 S. Halsted St.

•s (Skelbimas)

Kviečia Lietuvius Į 
Indian Wood 
Golfą Mušti

Lietuviams gerai žinomas In- 
’ian Wood golfo laukas, prie 
vVestern avenue ir Sauk Trail, 
dabar yra profesionaliu lošiko 
Tom Coyne rankoje. Jisai kliu- 
bą valdu.

Naujasis Indian Wood vedė
jas kviečia visus savo lietuvius 
draugus jo k bubą aplankyti ir 
pamušti ten golfų. Laukas tam 
sportui gerai įrengtas ir leng
vai pasiekiamas.

Kas neturi automobilio — tas 
gali paimti Illinois Central trau
kinį iki Mattesono, kur lauks 
kliubo autobusus.

(Skl.)

Zuris Sako Aštriai 
Bausiąs “Švenčių 
Nusikaltėlius”

Naujas saūguiiib teismo tei
sėjas, John T. Zuris, kuris iš 
trafiko teismo į šį teismų per
eina pirmadienį, perspėjo auto
mobilistus, kad aštriai baus vi
sus už trafiko nusikaltimus 
per Memorial Day šventes.

Sako, jiems skirs maximum 
bausmes.

Rado Negyvą 
Moterį Parke

Lincoln Parke, prie Lake 
Shore ir Waveland, buvo at+ 
rastas kūnas 32 metų moteriš
kės, GeorgiaLandis, nuo 3216 
Sheffield Avenue, Prie kūno 
buvo tuščias buteliukas nuodų, 
ir raštelis užadresuotas dėdei 
Peter Gelimis, 2600 N, Kedzie 
Avenue: “Sakiau kad taip pa+ 
darysiu, ir padariau. Operacijos 
nenorėjau.”

Žuvo Dėl 
Skrybėlės

Vejas pagriebė 40 melų chi- 
cagietes Dorothy Bluncč skry-< 
bėlę, ir užnešė jų ant geležinke
lio bėgių, prie Motsę avenue 
stoties. Ji puolė skrybėlės vytis, 
ir žuvo pakliuvusi po atvažiuo
jančiu eleveiterio traukiniu. Bu-< 
vo 40 m., ir gyveno adr. 2730 
Morse avenue.

Pagerbė Chicagos 
Mokslininką

American Laryngological As- 
sociation paskyrė Casselberry 
premiją Chicagos mokslininkui 
Dr. Noah D. Fabricantui, ku
ris profesoriauja Illinois Uni
versitete. Dovana jam teko už 
tyrinėjimus, kuriuos Dr, Fabri- 
cant darė, bandydamas surasti 
paprastų slogų, priežastį ir gy
dymo būdą. ;

, „ .. » —I J»l . . " ■ I , j III r .«! ■ I Uiti,

Pirkite tose kraųtuvBse, ku
rios garsinasi “NĄUJIĘNOSE’

SUSIRINKIMAI
LIETUVIU KEISTUČIO PAŠAL

POS KLIUBO prieš-pusmetinis su
sirinkimas vyks birželio 1 d. Holly- 
wood svet., 2417 W. 43rd St., 12 
vai. dienos. Malonėkite atsilankyti, 
nes yra daug svarbių tarimų.

Helen Chapas, Rast.
DR-STfi TAUTIŠKA GARSUS 

VARDAS LIET. IR LIETUVAIČIŲ 
susirinkimas įvyks birželio 1 d., 2 
vai. popiet, ‘ A. F. Czeanos svet., 
4501 So. Paulina St. Visi draugai 
ir draugės meldžiami būti, nes yra 
daug svarbių reikalų apsvarstyti.

—j. Yuškėnas, Rast 
J ■ ;.r—-Į f
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Diena Iš Dienos
L-u. ..... 1..... . i.. u.,........ „i i.„J

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(CHICAGOJE)
Edward F, Butkus, 31, su 

Josephine Mikutis, 27
Kazimieras Šimkūnas, 46, su 

Eva Gravis, 47
Walter R. Minkalis, 25, su 

Laura A. Petronik, 24
John A. Zakaras, 25, su He- 

leh K. Lukusevic, 25
Peter Adamovitz, 24, su 

Frances Juknevičius, 20
Roberi Johnson, 24, su Helen 

Bertulis, 27
S leve E. Adamczyk, 23, su 

Jeanette Galas, 22
Roy Yuccas, 27, su Rose C.

Skvaju, 29
Rudy D. iRadousky, 24, su

Sh’rley Zolin, 23
Eugene J. Donahue, 26, su

Florence T. Tadavich, 20
Frank Jaruckis, 25, su Doro

thy Radtke, 25
Wilbur N. Niemi, 25, su Ka- 

thryn Z. Mikus, 20
Mario Bassi, 45, su Mary A.

Salavas, 35
Louis Terpinas, 23, su Ros3 

M. Pechos, 25
Charles T. Kropik, 30, su

Anne Jucius, 22
Edward Chapas, 25, su Julia 

Tryonis, 28

Reikalauja
Perskirų

Bernice Nizinskis nuo Louis 
Nizinskis

Joseph Dubiu nuo Bessie Diu 
bin

Gauna
Perskiras

Agnės Stonis nuo John Sto
nis.

Charles Roden nuo Gertrucie 
Roden

Ann Andricks nuo Stanley 
Andfidks

Louis J. Uzdanavičius nuo
Gertrude M. Uzdanavičius

GIMIMAI
CHICAGOJE

SHIDLAUSKI, Jacqueline, 
6436 Normai Boulevard, gimė 
gegužės 16, tėvai: Mathey ir 
Dora.

ZILLA, Joseph Jr., 123 
South Bell Avenue, gimė gegu
žes 18, tėvai: Joseph ir Cecilia.

• ..... ■■■ ' ' 1 ' •

Kaltina Dvi 
Abortais

Apskričio grand džiure trau
kia atsakomybėn dvi moteriš
kes, kurios buvę nares nelega
lių operacijų sindikato Chica
goje.

Jos yra, Marie Larson, 40, 
ir Mrs. Ann Blosser, abi nuo 
6646 Maryland Avenue.

Red. Atsakymai
FRANK KRASAUSKAS: Gai-| 

la, kad negalėjome sunaudoti; 
Tamstos pranešimo apie Legio
nų. Jis atėjo tiktai užvakar po 
pietų. Suvėlavo todėl, kad tur
būt buvo pasiųstas be pašto 
ženklo ant voko.

z*

CLASSIFIED
PERSONAL

Inteligentas vaikinas nori susipa-^ 
žinti rimtai su padoria mergina ar 
moteriške. Mano ieškinis padabonė; 
išlyga—širdis už širdį; aš nenoriu 
nusivilt nė moters suvilti. Rašyki
te 1739 So. Halsted St. Box 2491.

SITUAT1ON WANTED 
Ieško Darbo

IEŠKAU DARBO KAIPO kar- 
penteris ir kitokių darbų aplink 
namus. CICERO 7154.

HELP VVAN1ED—FEIVLU.E 
Darbininkių Reikia

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

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

MOTERYS DIRBTI SAUSAGE 
Cąsing įmonėje. Patyrusioms pir
menybė. Kreipkitės. 1335 West 47th 
Street.

SEWING MACHINE OPERATORS 
On single neeale machines. Lea- 
therette experience pirmenybė, bet 
nereikalinga, Naktinis darbas. Ge
ra mokestis. 1801 South Michigan 
Avė.

BENDRAS NAMŲ DARBAS dai
liame advokato name. Padėti vai
ką prižiūrėti. Paprastas virimas. 
Nėra skalbimo. Savas kambarys ir 
vonia. Paliudymai. Gera mokestis. 
Wellington 8484.

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 
25 E. Jackson Blvd.

, 13 aukštas, Kimball Bldg.

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
cionalini 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 

Corner Lake

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

JAUNUOLIS REIK A LING A S, 
švariai atrodąs, amžiaus 17-23, de- 
livery trokui. $20 savaitei. Atsilan
kykite 7 vai. ryto adresu 329 West 
18th St. Klauskite Mr. Wilkin, ar
ba 3949 Schubert St., klauskite Mr. 
Ebert.

REIKALINGAS PATYRĘS porte
ris iš ryto apklynyti ir barą pa- 
tendyti iki pietų. Tik ne girtuoklis. 
Geram žmogui geras mokesnis. At* 
sišaukit Oak Leaf Tavern, 3428 S. 
Halsted St.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

Renduojamas kambarys dėl vai
kino arba jaunai apsivedusiai porai 
be vaikų. 324Ž So. Union Avė. 2 
aukštas.

FOR RENT—IN ČENERAt
Renddbąi—^Bendrai ,

RENDON 2 arba 3 kambariai dėl 
gydytojo ar advokato, ir pusė storo. 
Labai gera vieta dėl optician.

3223 So. Halsted St.

RENDON STORAS. Meat Market 
buvo ilgus metus. Arba mainysiu 
namą (krautuvė ir 5 flatai) ant 
mažesnio namo. Mary Brazulis, 
3435 So. Wallace St., 3 fl. iš priekio.

ANT RENDOS duonkepykla su 
visais įrengimais. 4 kambariai gy
venimui. Randasi 2006 W. 24 St. 
Kreipkitės 1901 Canalport Avė,

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARSIDUODA BIZNIS su na
mu. Grosernė, Ice Cream, visokių 
valgomų daiktų, cigaretų krautuvė. 
Biznis yra išdirbtas per daugelį 
metų. 3425 So. Union Avė.

KOTELIS IR ROOMING HOUSE. 
32 mylios į pietų vakarus. Ant 
svarbaus vieškelio. Visuomet pil
nas. Daro pinigus. Jack Greene, 
Peotone, III.

WHOLĖSALfc FtlRNllTURE = 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

MOKĖDAMAS CASH— 
už rakandus, sutaupysi nuo 40 
iki 60%. Mes pristatome bile kur 
Pašaukite ar rašykite dėl daugiau 
informacijų. Vien tik nacionalial 
žinomi daiktai randasi* pas mus.

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Węstern Avė., 

Chicago, HL Tel REPublic 6051

REAL ESTATE FOR SAUK 
NamaLžemėPardavimgi

PERKAM, parduodam ir mainom 
namus, lotus, faunas ir biznius. 
Turime didelį pasirinkimą namų 
pirkti ųž 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.

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.

PARSIDUODA APT. BUILDIN- 
GAS, 3 štorai ir 10 flatų — už 
mažiau negu mprgičių kaina. Ren- 
dos $500 į mėnesį.

Dėl informacijų kreipkitės. 
Metropolitan State Bank 
2201 West Cermak Road 

Miss Lucas.

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

PARSIDUODA 6 KAMBARIŲ 
namas, 4 miegami kambariai, vir
tuvė ir frontinė. 2 porčiai su lan
gais. Furnisu apšildymas. 2 karų 
garažaę. Lotas 31 pėdų pločio.
4011 So. Campbell Avė., Brighton 
Parke.

PARDUOSIU ARBA MAINYSIU 
ant gyvenimui namo savo 3 flatų 
ir štorą su taverno įrengimais.

WM. SLAVINSKIS
41g9 So. Sacramento Avė.

TIKRI BARGfiNAI
South Side 3 po 4 flatai. Muro 

namas, steam, stoker, 3 garažai. 
Renda $120.00 mėnesy.

3 mūriniai namai ant 2 lotų. 
Kaina $7800. Prie Union Avė. Sa
vininkas mainys and didesnio na
mo. Su pečiu šildymas. Ir šiaip 
turime didesnių namų pardavimui.

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

ABErdeen 2231

BARGENAS, 36 S. Millard Avė. 
Savininkas samdomas valdžios. 6 
kambarių bungalow. Enclosed por- 
čius. Modernus plumbingas. Geram 
stovy. ’ Atsilankykit šeštadienį arba 
sekmadienį.

FARMS FOR SALK 
Ūkiai Pardavimui

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

PARDAVIMUI sena šeimos far
ma, 40 akrų. Kadangi ji randasi 
keletą mylių į valstijos gilumą nuo 
Chicagos, jus gausite geresnę žemę 
už pigesnę kainą — plūs aliejaus 
galimybę. Geriausias Illinois pirki
nys. Prisiruoškite sekančiai depre
sijai. Tik $50 akrui.

JOHN J. JOHNSTON 
Route 2, Kankakee, III.

PARDAVIMUI
Farmos. Gera žemė. 38 mylios į 

pietų vakarus, 60 iki 180 akrų. Pi
giai. References. John Sereika, 4549 
S. Paulina Avė. Jack Greene, Pėo- 
tone, III.
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SOIL—FOR SALE 
Juodžemis—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 GAVCŲSj

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

. arba WORTH 193.

JUODŽEMIS MAIŠYTAS SU 
HUMŲS—1 bušelis 25c
5 bušeliai už —......  $1.00
10 bušelių už------ ------ ---- $Į4P
Perkraustymas pigiai—Anglis tie
siai iŠ mainų. 

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

Tel. OAK Lawn 193-J-l

PROFESSIONAL SERVICE 
Profesionalia Patarnavimas

TURITE FISTULĄ ARBA PI
LĖS? Aš pasakysiu jums, kaip pa
sveikau. Atsiųskite kon vertą su 
stampa. H. K. Bergman, P. O. Box 
56, Chicago.
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NEPASTOVUS ORAS SUGADINO KAPU
DIENOS IŠKILMES TAUTIŠKOSE

Žmonių Mažiau Negu Paprastai, Bet Labai 
Daug Suvažiavo Piknikui

Nepastovus vakar dienos oras 
sudarkė metines Kapų Puošimo 
Dienos iškilmes Lietuvių Tau
tiškose Kapinėse. Žadėt s pro
gramas įvyko, bet teko jj trum
pinti, ir nebuvo tiek publikos, 
kaip praeitais metais.

Vienok į popietį, orui atšilus 
ir lietaus pavojui praėjus, labai 
daug suvažiavo į Kapinių nau
dai rengtą pikniką Birutės Dar
že.
Atidavė Pagarbą Veteranams.

Programas prasidėjo lygiai 
11-tą, Dariaus-Girėno leg'ono 
maršu ir šūvių salvomis kapi
nėse palaidotiems karo vetera
nams. Maršą vedė Lietuva Be
nas, kuris vėliau grojo ir, pa
čiam programe, taipgi pikniko 
daržeK

įvykiui pritaikintas trumpas 
kalbas pasakė drg. V. B. Am
brose, “biblistų” sektos kalbėto
jas, Beneckas, kuris daugiau
siai skaitė įvairias biblijos cita
tas, ir komunistų atstovas, V. 
Andrulis, kuris vengė politinių 
klausimų, ir tenkinosi aiškini
mu Kapų Dienos prasmės.

Dainavo “Pirmyn”, Vyrų ir 
Kanklių chorai.

Nauji Paminklai.
Kapinėse buvo atidengti keli 

paminklai, kai kurie jų labai 
gražus ir įspūdingi. Kapus pa
minklais papuošė Leistrumų 
šeimyna, Paukštai, Užkuraičiai, 
Sibulskiai ir Tamošiūnai.

Taipgi buvo atidengtas pa
minklas .L Jakeliui, neseniai 
mirusiam Boselando komunis
tui. Prieš atidengiant, jis buvo 
uždengtas raudona vėliava. Pa
minklo viršui yra iškaltas dide
lis kūjis su pjautuvu.

Daug Gėlių.
Kapai šiemet buvo išpuošti 

gal daugiau negu kitais metais. 
Gėlių visur buvo pluoštai, ypač 
prie Leistrumų kapo, kur buvo 
atidengtas minėtas paminklas.

P-ia Mišeikienė šiemet gra
žiai išpuošė visus kapus Bago- 
čių lote, kur ilsisi Dr. D. Bago- 
čius, jos vyras, Vincentas Mi- 
šeika, Dr. Kasputis, Dr. Kara
lius ir inž. Skalandžiunas.

Tikrai gėlių ir vėliavukių, vi
sur buvo tikrai daug.

Per visą rytą ir popietį, be
veik iki sutemos gaudė kapinių 
karilonas, grodamas liūdną mu
ziką įnirusiems atminti nuo gi
minių ir draugų.

Lai kapinių vedėjai nepyksta 
jei pastebėsim, kad kai kurie 
karilono rekordai yra smarkiai 
išsidėvėję, ir turėtų būti pakeis
ti naujais. Kai kurių girgždėji
mas nedaro gerą įspūdį.

Piknikas.
Piknikas buvo gyvas, skait

lingas, ir triukšmingas. Biznis 
ėjo smarkiai, todėl reikia tikė
ti, kad Kapinėms paliks nema
žai pelno.

Kaip parodo metinis rapor
tas, dalinamas lotų savinin
kams, Kapinių įstaigos vertė 
dabar siekia $173,698.39.

Pereitais metais įplaukų tu
rėjo $39,951.36 — iš tos sumos 
$9,300 už lotus ir pavienes duo
bes.

Direkcija.
Kapinių direkciją šiuo laiku 

sudaro šie asmenys: J. Balchu- 
nas. A. Bubinas, P. Daubaras, 
X. Saikus, K. Matikonis, G. K. 
Rimkus, J. Skutas, K. Stuparas, 
A. Tamkevičia ir J. Zalatoris. 
Viktoras J. Schultz yra kapi
nių užveizda. Rs.

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

Memorial Day 
Paradas

Chicagos vidurmiestyj vakar 
įvyko 73-čias metinis Memoiial 
Day paradas, kuriame dalyva
vo visų karų veteranai, prade
dant civiliu karu, baigiant pa
sauliniu, ir dabartinės armijos 
dalys iš Fort Sheridano. Eise
na užtruko apie keturias va
landas. Jos pamatyti Michigan 
gatvėj buvo šimtai tūkstančių 
žmonių.

Grant Parke, užpakalyje dai
lūs muziejaus, dabar yra įreng
ta karo aviacijos paroda, kuri 
vakar sutraukė nepaprastai 
daug žmonių. Paroda tęsis iki 
sekmadienio. Yra nemokama.

Prailgino Laiką 
Taksus Mokėti

Iki birželio 3
Del švenčių, ir kadangi bir

želio 1-ma išpuola sekmadienį, 
Gook apskričio iždininkas To- 
inan prailgino iki birželio 3 d. 
laiką užsimokėti pirmą dalį 
1940 metų real estą te taksų. 
Tokiu budu, kas sumokės tak
sus nevėliau birželio 3d., tam 
nereikės pabaudos mokėti.

Toman skelbia, kad Gook 
'apskričio savininkai taksų jau 
sumokėjo $34 milijonus.

Traukia į Teisiną 
Lietuvio Sereikos 
Pašovėją

Kaltinamas Pasilcęsinimu 
Jį Nužudyti

Apskričio grand džiurė ket
virtadienį apkaltino 46 metų 
chicagietį Tom Devero bandy
mu nužudyti jauną Bridgeporto 
lietuvį Julian Sereiką, kuris gy
vena adresu 3814 Lowe A’venue. 
Jis yra 2’5 metų amžiaus.

Devero yra biznio agentas 
AFL bučerių unijos, prie ku
rios Sereika priklauso.

Sereika pradžioj bijojo liu
dyti prieš Devero, matyt, neno
rėdamas užsitraukti keršto, nuo 
jo sėbrų, bet vėliau pripažino, 
kad tasai jį užpuolė ir pašovė 
prie 40-tos ir Normai, kai lipo 
iš Devero automobilio netoli 
to kampo.

Mirė 25 Metų 
Sulaukusi Martha 
Jučaitė
Sirgo Ilgą Laiką; Buvo Laimė

jusi Gražuolių Konkursą
BRIDGEPORT. — Po ilgos 

ligos gegužės 29 d., pasimirė 
jauna lietuvaitė Martha Jucius, 
duktė Paulinos Jucius, nuo 450C 
South Emerald Avė.

Velionė buvo tik apie 25 me
tų amžiaus. Sirgo metus laiko.

1939 metais ji dalyvavo “Nau
jienų” gražuolių konkurse, ir 
laimėjo antrą vietą.

Pirmadienį ji laidojama iš 
namų, į Lietuvių Tautiškas Ka
pines.

Rado Gatvėj 
Negyvą Žmogų

Policija bando patirti pavar
dę apysenio vyro, kurį užva
kar atrado prie Archer ir Hal- 
sted gatvių kampo. Jj nugabe
no j Peoples ligoninę, ir ten 
pasirodė, kad jis negyvas —* 
tur būt mirė širdies liga.

Dėkoja 1 Chicagiečiams

Pulkininkas Kazys Grinius, trečiadienį aplei
dęs Chicago po kelių dienų vizito, iš New Yorko 
prisiuntė telegramą “Naujienų” redaktoriui, Dr. 
P. Grigaičiui, kurioj dėkoja “Naujienoms” ir 
visiems naujieniečiams už šiltą priėmimą Chica
go j-

Jisai telegramoj sako:
“Širdingai dėkoju jums, “Naujienų“ stabui ir 

naujieniečiams už šiltą sutikimą ir priėmimą. 
Reiškiu pasigerėjimą jūsų nenuilstamu darbu Ne
priklausomos Demakratinės Lietuvos labui,

—Pulkininkas Grinius”.
Kalbėdamas “Naujienų” piknike, pereitą sek

madienį, svečias sveikino “Naujienų” nusistaty
mą Lietuvos reikalu, ir pareiškė, kad ji netru
kus “atsistatys iš dabartinės nelaisvės ndujais, 
demokratiniais pagrindais.” /i'''

28 į Armiją Iš 
Bridgeporto

Šaukia Ir Tris Southside 
Lietuvius

BRIDGEPORT. — Drafto ta
ryba No. 19, 2911 Archer avė., 
pirmadienį, birželio 2 šaukia 
28-is vyrus pradėti armijos tar
nybą. Lietuvių jų tarpe, ro
dos, nėra nei vieno.

Iš D. T. No. 29, 30
Drafto tarybos kitose Chica

gos Southsidės dalyse pirma 
dienj, ir antradienį, birž. 3, šau
kia šiuos lietuvius: (drafto ta' 
rybų numeriai skliauteliuose).:

William V. Augustin, 7701 
South Union avenue (29)

Albin A. Sinkus, 117 Wesl 
74th Street (29)

Louis S. Terpinas, G728 So 
Halsted Street (30).

Šiandien Laidoja 
Vladą Pocių

Mirė Gegužės 26
Iš koplyčios adresu 4348 So. 

California avenue, šįryt laidoja 
mas brightonparkietis, Vladis- 
lavas Pocius, miręs gegužės 26 
d. Po pamaldų vietos bažnyčio 
je velionis bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Laidotuves tvarko Antanas 
M. Phillips.

Velionis gyveno ad. 4204 S. 
Maplewood a’venue. Jis paliko 
dukterį Marijoną, žentą Joną 
Krušą, du anukus, Ronald ir 
Diane, ir daug kitų giminių.

Valdžia Perims 
Navy Prieplauką

Chicagoj eina kalbos,. k?d 
U. S. armija netrukus perims 
karo reikalams didžiulę Navy 
Pier prieplauką, artimoj Nor’h 
sidėj. Visi konCes’onieriai ir 
nuomininkai, kurie prieplaukoj 
daro biznį, turės išsikraustyti.

[• PARENGIMAI
ŠĮVAKAR

Metinių Sukaktuvių Vakarė
lis, Jonistų Salėje, 814 Wesc 
33rd street, 7:30 valandą vaka
re. šokių ir muzikos programas, 
vaišes, ir šokiai publikai.

RYTOJ
Chicagos Lietuvių Vyrų Cho- 

o išvažiavimas, Jefferson miš
kuose, Central ir Milwauke?e. 
Dainų programas. “Pirmyn” 
mergaitės ir “seniai” loš base- 
ballą. Įžanga nemokama.

i Metinis Teisybės Mylėtojų 
Draugijos Piknikas, Liberty 
Grove Darže, prie Willow 
Springs ir Old German Church 
Road. Dovanos, šokiai, vaišės. 
Pradžia 11 ryto, įžanga 10 cen 
tų.

Suvalkiečių Draugijos Pikni
kas, Liepos darže, 92nd ir Kean 
Avė. Dainuos Suvalkiečių cho 
ras. Programas. Įžanga nemo 
;ama.

Dievo Apveizdos Parapijos 
Piknikas, Vytauto Darže, 115th, 
tarp Pulaski ir Cicero avenue. 
Žaidimai, dovanos, programas, 
dainuos Rožių-Lelijų Choras.

Cicerietis Yuška 
Pradeda Aukštą 
Karo Av. Mokslą
Baigė kursus Randolph stoty, 

Texase

Mirė Pranas 
Wenckus

Laidotuvės šiandien.
šiandien Lietuvių Tautiškose 

Kapinėse yra laidojamas brigh
tonparkietis, Pfan'as Wenckus, 
kuris mirė ketvirtadienį, gegu
žės 29 d., sulaukęs senatvės.

Kūnas yra pašarvotas Eudei- 
kio koplyčioje, adresu 4447 So. 
Fairfield avenue.

Jisai gyveno ' adr. 2649 W. 
43rd street. Paliko dukteris 
Frances La Pearią ir Auna An- 
drews, sumls Stanley ir Walter, 
taipgi 6 anukus.

Mergaitės, Stokit 
Apginti Savo Teises!

Prie baro ar prie stalo?

Miesto taryba dabar svarsto 
aldermano McDermotto pada
rytą pasiulynią uždrausti mer
gaitėms gerti alinėse prie barų 
Jei nori gerti, tupi atsisėsti prie 
stalo.

Aldermanas Rowan (1 O-tas 
wardas) stojo mergaites apgin
ti. Kodėl jų neleisti prie baro?

Ateinantį ketvirtadienį, 12 
dieną, miesto taryboj įvyks 
viešas apklausinėjimas, kuria
me mergaitėms bus duota pro
ga pasakyti ką jos mano apie 
pasiūlymą.

Trys Chicagietės 
Autob. Nelaimėj

.. , Į... R,?|. „į
Prie Indianapolis, Ind., su 

privatiniu automobiliu susikūlė 
autobusas, važiuojantis iš Chi
cagos į Cincirinati, Ohio, Jame 
buvę trys chicagietės buvo sun
kiai sužeistos: Johanna Voll- 
mer, Matjorie Padgett ir Grace 
Carlson.
i Gal Lietuvė?

Autobuse važiavo 61 metų 
Estella Urbonas, irgi chicagietė 
(Vilią Park), bet ji išliko svei- 

jka.

Pasekmingai užbaigęs visus 
prirengiamuosius karo lakūno 
kursus, cicerietis V. A. Yuška 
šiandien pradeda aukštąjį karo 
aviacijos mokslą — specializa- 
vimui bombonešių, kovotojų ir 
kitų lėktuvų lėkdinime.

Šiandien iš Randolph Field 
karo stoties, Tėxas valstijoje, 
jisai gauna pilno lakūno paliu
dymus, bet leitenanto rangą 
gaus, kai užbaigs specialius 
kursus. ! I,rl

Jis turbūt ir toliau pasiliks 
Randolph lauke.

Kiti chicagiečiai
Tarp oro kadetų, kurie kar

tu su Yuška baigia reguliarius 
karo aviacijos kursus, yra bū
relis ch’cagiečių, tarp jų G. T. 
Gelatka, nuo 7026 Rockwell 
street, W. J. Chum, 6025 So. 
Karlov avenue, ir P. T. Mets- 
ker, 10140 S. Wallace street.

Užbaigė Arenos 
Mirties Tyrinėjimą

Kaltininko Nerado
Cook apskričio koroneris už

baigė tyrinėjimą nustatyti ita 
lų laikraščio leidėjo, John F. 
Arenos mirties kaltininką. Ji
sai pareiškė, kad trūksta įro
dymų/ kuriais pasiremiant butų 
galima įvykį išaiškinti, tokiu 
budu reikalas užbaigiamas.

Arena buvo nušautas balan
džio 15-tą. Piktadariai užklupo 
jį besėdintį automobilyj.

Prašo Chicagiečių 
Taupyti Vandeni

Majoras Kelly išleido atsišau
kimą į chicagiečius prašydamas 
atsargiai naudoti vandenį, jo ne
eikvojant. Vandens atsarga nė
ra didelė,-ir butų pavojinga, jei 
jo pritruktų ginklų pramonėms.

Ieško Jaunos 
Brightonparkietės

K ■
Iš namų pabėgo 15 metų Ma

ry Jane Morgan, brightonpar- 
kietė nuo 2719 W. 38th street. 
Motina spėja, kad ji išvyko į 
Bremertoną, Wash., kur karo 
laivyne tarnauja merginos 
draugas Edward Krftfck, nuo 
4534 Š. Christiana.

Vakar ir Užvakar 
Cliicagoje

• Kapitonas Thomas J. Cal- 
laghan, žvalgybos viršininkas 
Chicagoj, išvyko į Reg ną, Sa- 
skačevano provincijoj, Kana
doj, kur jis instruktuos garsią 
Kanados raitąją polic ją pažin
ti netikrus pinigus.

• Garsus prohibicijos laikų 
butlegeris Joe Šaltis užvakar 
buvo suimtas ir apkaltintas 
bandymu nužudyti žmoną ir 
sūnų. Ties 9859 South Bell 
avenue, kur Saltis’ai gyvena, 
jisai paleidęs šratų šūvį į auto
mobilį, kuriame žmona ir 22 
metų sūnūs Joe Jr., buvo.

• James B. McCahey ket
virtadienį vėl buvo išrinktas 
Chicagos apšvietos tarybos pre
zidentu devintiems metams.

$ Federalis teisėjas Sullivan 
nuteisė chicagietį Constantine 
Stanley Conforti 10 mėnesių 
kalėjime už pardavinėjimą di
delių kiekių cukraus butlege- 
riams. Jisai darė biznį adresu 
727 South Ashland avenue.

• Keturi chicagiečiai per 
k’aldą automobiliu įvažiavo į 
Leo Ba’inskio ūkį, piie Nor- 
woodo. Įvyko smarkus ginčas, 
po to susišaudymas, kuriame 
keturi žmonės buvo lengvai 
sužeisti. Pašautieji yra automo
bilio keleiviai, Chester Genslic- 
ki, Richard Schmied, James 
Nelson ir Robert Urban. Ūki
ninkas Balinski buvo suimtas.

O Trečiadienio naktį ir ket
virtadienį automob Uai užmušė 
šiuos chicagiečius: 3 metų Des- 
mond Burke, 4219 Prlnceton 
avenue; 28 m. Edward Webb, 
210 East 35th street; 57 m. 
James La Betto, 400 North 
Clark; 10 metų Edwin Linds- 
trom, 5407 Shields avenue, ir 
66 m. Ralph Davis, 196th ir 
Halsted st. '

• 330 kaliniai iš Copk ap
skričio kreipėsi į valstijos pa- 
rolių tarnybą prašydami juos 
p.aĮiuosuoti iš kalėjimų. Jie yra 
kalinami Joliet, Stateville ir 
Pontiac kalėjimuose.

• Už apiplėšinėjimą trokų 
federalis teismas Chicagoje nu
teisė 6 chicagiečius kalėti nuo 
2 iki 3 metų.

O Miesto taryba autorizavo 
Chicagos subway .administraci
ją išleisti $5,900,000 požeminių 
traukinių tunelius įrengti susi
siekimui, taipgi pastatyti sto
tis.

• Policija areštavo 165-is 
žmones keliose “bukių” įstaigo
se, kuriose padarė kratas, vė
liau uždarė. “Bukiai” veikė ties 
504 S. Pulaski, 34 N. Pulaski. 
3228 Roosevelt Road, 1150 S 
Karlov, 139 N. Clark, ir 2824 
W. 55th street.
e Susikrimtusi dėl vyro ir mo
tinos mirties, trijų dienų begyj, 
iš lygsvaros išėjo, ir nusižudė 
57 metų chicagietė, Bertha Do- 
ian, 6565 Lakewood avenue.

Turėjo Tikrai 
Nepaprastai Blogą 
Atmintį

Keturi mėnesiai atgal 24 me
tų Edward Prysborski, buvo pa 
šauktas armijon.

Pradėjo tarnybą sausio 31.
Dviems dienoms praėjus, 

drafto taryba No. 128 gavo 
]aišką nuo moteriškės, kuri pa
sisakė esanti Prysborskio žmo
na, turi 6 mėnesių sūnų, ir vy
rui išėjus į armiją, ji neturi 
kuo pragyventi.

Patikrinę laišką, drafto vir
šininkai Prysborskį nuo toli
mesnės tarnybos paliuosavo. Jo 
paklausė, kodėl jis nieko apie 
šeimyną nesakė, kai buvo kla
sifikuojamas. Jisai atsakė, kad 
visai “apie ją užmiršo”.

Prysborskiai gyvena ad. 191G 
N. Winchester avenue.

PO CHICAGĄ
* PASIDAIRIUS

Su Vygantu

Pagaliau “Vilnies” komuna- 
ciai prisipažino, kad Lietuva 
yra Rusijos okupuota.

Užvakarykščiam numery, pir
mam puslapy, Prūseika rašo:

“Atydžiai klausiausi prez. 
Roosevelto prakalbos. Hitlerio 
vardą suminėjo daug sykių, o 
Stalino nei kartą. Hitlerio oku
puotas šalis kelis kartus sumi
nėjo, o Baltijos respublikų nei 
karto.”

Komunaciai supykę, kad Pre
zidentas Rooseveltas suminėjo 
Hitlerį “daug sykių”, o jų bosą 
ne. Jie taip pat dūksta, kad 
Hitlerio okupacijos gauna dau
giau “pripažinimo’’ negu jų bo
so.

Jie vis dar negali apsiprasti 
su faktu, kad Stalinas užleido 
gengės čiefo vietą Hitleriui ir 
kad Stalinas šiandien pasilikęs 
tik eilinis Adolfo leitenantukas. 
Ir tokių leitenantukų Hitleris 
šiandien turi ne vieną.

—o—
Tie musų ikomunaciai gavę 

sekantį pėdės čekį turėtų aty- 
džiai į, jį pažiūrėti. Labai gali
mas dalykas, kad jame vieton 
Stalino kryžiuko randasi Hitle
rio parašas.

Kas nors tokio dedasi lietu
viškųjų komunistų tarpe. Gal 
numušė pėdės ar kurį? Toj pa- 
šioj kolų m no j, užvakarykštė j 
“Vįlny”, Pruseika komentuoda
mas, kad “bulgarų po’itikieriai 
susipešė ir dabar niaujasi kaip 
katės maiše”, padaro sekančią 
išvadą:

“Bet jiems tame maiše daug 
geriau, negu butų susidrauga
vimas su sovietais”. Tikėsite ar 
ne, tai yra Pruseikos paties žo
džiai. Galima suprasti ką susi
draugavimas su sovietais reiš
kia, Ah?

Tie kurie dar tebekalba apie 
puikųjį “Naujienų” p kniką per
eitą sekmadienį, dabar ruošiasi 
“Jaunimo” piknikui birželio 8 
d., Sunset Parke. Yra tikrai 
vrriii paremti musų jaunųjų 
lietuvių darbuotė. Kada kova 
už Lietuvos laisvę išsivystys vi
su savo platumu ir smarkumu, 
mums bus labai reikalinga ir 
jaunųjų Amerikos lietuvių koo
peracija. Dalyvaudami jų pa
rengimuose (ir dar paremdami 
jų VIENINTELĮ visoj Ameri
koj savystovį laikraštį) mes tik 
sucementuosime ryšius kurie 
’.uri egzistuoti tarp vadinamos 
senosios ir jaunosios kartos.

—o—
Eduardas Uzemeckis, augalo

tasis Daily Times reporteris, su 
savo jaunąja žmonele, buvusia 
Eleanora Platkauskaite, veikli i 
birutiete, dabartniu metu 
džiaugiasi medaus mėnesio ge
rybėmis karštojoj Meksikoj. Iš
buvę meksikonų krašte dar ki
tą savaitę, jaunieji Uzumeckiai 
patrauks savo naujuoju auto
mobiliu Californijon ir paskui 
šiaurinėmis valstijomis namų 
link.

Vienas karštas tautininkas 
pasigavęs mane ka’.ba ap e 
Smetonos tolimesnę veiklą A- 
nierikoje ir sako “jis jokių po
litikų nenori varinėti,” bet tuoj 
apsisukęs pasakoja apie prkš 
kelias dienas įvykusią vienoj 
Michigan farmoje šuntaprocen- 
tinių tautininkų lyderių konfe
renciją su Smetona, kurioje, 
girdi, aptarta “kokios taktikos 
tautinė srovė turės laikytis at
eities veikloje.”

Policijos departamentas iš
leidžia j pensiją keturis policis- 
tus, tarp jų James J. Barry, 
kuris ilgai tarnavo Burnside 
nuovadoj. Jis gyvena adresu 
8226 Sangamon street.




