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SOVIETU KARO JĖGŲ VADOVYBĘ DIK
TATORIUS SUTRAUKĖ Į SAVO RANKAS
Centralinėje fronto zonoje vyksta labai 

smarkus mūšiai

RUSŲ TANKAI A'ii’JUšA VOKIEČIUS OKUPANTAI LIETUVIUS MAITINO 
' SKAITMENIMIS

MASKVA, Rusija, liep. 20 d. 
— Sovietų sąjungos visų karo 
jėgų komisaras Semionas Timo- 
šenko šiandien tapo pašalintas 
nuo komisaro pareigų. Karo jė
gų komisaro pareigas paėmė 
premjeras Stalinas.

šias svarbias aukštos sovietų 
karo vadovybės pakaitas pada
rė aukščiausias sovietų prezi
diumas. Pakaitų dekretas tapo 
pasirašytas sovietų prezidento 
Kalinino ir prezidiumo sekreto
riaus* Gorkino. Maršalas Timo- 
šenko paskirtas karo vicekomi- 
saru.

Josifas Stalinas, be premjero 
pareigų, šiandien tiesioginiai 
kontroliuoja visą^sovietų sąjun 
gos karo jėgą. Jo vadovybėje 
yra raudonoji ^rmija. 'kato avia
cija ir sovietų laivynas.

Vakar ir šiandien vokiečiai 
stengiasi prasiveržti centralinė 
je zonoje ir priartėti prie Mas
kvos. Polocko, Nevel, Smolen
sko ir Novograd Volynsko sri
tyse ištisą dieną ir naktį ėjo 
labai smarkios kovos.

Sovietų karo jėgoms pavyko 
numušti 71 vokiečių lėktuvas.

BOLIVIJA IŠVYJO NACIU PASIUNTINĮ
Vokiečių agentai or
ganizavo perversmą

LA PAZ, Bolivija, liep. 20 d.
— Bolivijos vyriausybė paskel
bė visame krašte karo stovį ir 
pradėjo areštuoti perversmą 
rengusius politikierius.

Tapo areštuota daugelis na
ciams simpatizuojančių veikė
jų*

Tuo pačiu metu Bolivijos val
džia įsakė vokiečių ministeriui 
galimai apleisti greičiau kraštą. 
Berlyną valdžia informavo, kad 
dabartinis ministeris yra per
sona non grata.

Naciams perversmas 
nepavyko

LA PAZ, Bolivija, liep. 20 d.
— Nacių ruoštas perversmas
nepavyko. Policija areštavo 
* " " ' ..... ..—

Naciai šaudys į 
Amerikos laivus
LONDONAS, liep. 20 d.—

Visa Anglijos spauda ko
mentuoji sovietų radijo pa
skelbtą žinią apie Hitlerio 
įsakymą šaudyti į Jungtinių 
Valstybių laivus.

Kai tiktai Amerikos ju
rininkai okupavo L landi ją, 
Hitleris davė įsakymą vokie
čių karo laivų kapitonams 
šaudyt9 į Jungtinių Valsty
bių laivus.

Vokiečiai deda pastangas per
kirsti Maskvos-Leningrado ge
ležinkeli, bet sovietų kontraata
kos privertė vokiečius pasi
traukti.

Dideli sovietų tankų daliniai 
puola vokiečius iš dviejų pusių 
Maskvos-Smolensko vieškelio 
kryptimi. Vokiečiai sugebėjo 
pramušti kylį šioje zonoje, bet 
dabar rusai deda pastangas nu
kirsti pirmyn prasiveržusias 
dalis.

Užsienio koiąisariato valdi
ninkas Lozovskis pranešė laik
raštininkams, kad sovietų val
džia nutarė užmegzti santykius 
su visomis tomis valstybėmis, 
su kuriomis ji palaikė santy
kius normaliais laikais. Sovie
tai užmezgė santykius su Čeko 
dovakijos ir Graikijos vyriau
sybėmis užsienyje. Šiomis die
nomis bus užmegzti santykiai 
su Lenkijos vyriausybe Londo
ne.

LONDONAS, Anglija, liep. 
20 d. — Vokiečiai tvirtina, kad 
sovietų kai*įuom^ę, - besitrauk
dama iš KiŠinevo, padegė visą- 
miestelį.. Tapo padegtos visos 
svarbesnės miesto dalys. Gais
ras taip smarkiai išsivystė, kad 
visos gaisrininkų pastangos nu
ėjo niekais. Jau trečia diena 
Kišinevas paskendęs liepsnose 
ir nemanoma, kad išliks nuo 
gaisro nors vienas didesnis na
melis.

daugelį politikierių, kurie pa
laikė ryšius' su vokiečių agen
tai? ir rengėsi nuversti dabar
tinę Bolivijos vyriausybę.

Vyriausybė uždarė kelis laik
raščius, kurie reiškė simpatijų 
naciams.

Valdžia turi įrodymų, kurie 
aiškiai sako, jog vokiečių diplo
matiniai agentai palaikė glau
džius ryšius su sukilėliais.

Sukilėliai norėjo 
Įsteigti diktatūrą

LA PAZ, Bolivija, liep. 20 d. 
— Nacių agentai norėjo įsteig
ti Bolivijoj diktatūrą, kurią 
butų kontroliavę patys vokie
čiai.

Visi nacių planai laiku pate
ko į valdžios rankas ir sukili
mas nepavyko. Skelbiama, kad 
vokiečių pasiuntinys ’ Wendler 
išvažiuos iš Bolivijos šiandien 
vakare. >■ _

Ministeris Wendler rengiasi 
išvykti į Argentiną arba Čilę. 
Išvytą ministerį paseks ir kiti 
nacių agentai.

Rusai rengiasi pul
ti nacius

LONDONAS, Anglija, liep. 
20 d. — Gauta žinių, kad so
vietų valdžia traukia nepapras
tai dideles karo jėgas į vaka- 

tfus nuo Maskvos.
Tviriinanąa, kad vokiečių šta •

NAI|.HENŲ-Ar'f ToJnnhoto
Du rusų amfibiniai tankai plaukia per neįvardintą upę sutikimui nacių ata

kos. Paveikslas atsiųstas iš Maskvos per radiją.

boi planai tapo visiškai išardyti, 
nes nacių lyderiai nemanė, jog 
rusai sugebės taip pasekmingai 
priešintis.

Geriausiai kovoja maršalo Ti- 
mošenko vadovaujamos daly f 
Prie Maskvos 
vokiečius rusai 
neišvargusioms 
menės dalims.

besiveržiančiu 
rengiasi sutikt 
sovietų kariuo-

Švedijoj sprogo gin 
klų traukinys

STOCKHOLMAS, Švedija, lie
pos 20 d. — Krylbo stotyje 
sprogo municijos traukinys, ku
ris susidūrė su kitu traukiniu.

Girdėjosi nepaprastai didelis 
sprogimas ir tapo sunkiai su
žeista 12 asmenų. Vežamos mu
nicijos buvo sukrautos į vokiš
kus* vagonus.

Viena vokiečių divizija iŠ 
Norvegijos perėjo Švedijos te
ritoriją ir šiandien jau randa
si Suomijoj, švedai neleis dau
giau nacių divizijų per savo te
ritoriją.

Britai pataria Euro
pai sukilti

LONDONAS, liep. 20 d. — 
Vakar britų propagandos mi
nisterija pradėjo vadinamą “V 
for vietory” propagandos pro
gramą.

Programas buvo pradėta pa
ties Churchillo paruoštu prane
šimu, kurį paskaitė britų val
dininkai.

Britai pataria visiems Hitle
rio pavergtų kraštų gyvento
jams užrašyti ant tvorų ir kitų 
vietų raidę V, kas reiškia per
galę. Pirmos žinios rodo, kad 
ši propaganda turi didelio pasi
sekimo.

: — Sovietų pranešimai tvirti
na, kad raudonasis' karo laivy
nas užpuolė vokiečių laivus Bal
tijos juroje ir paskandino 12. 
Plaukusieji nacių kareiviai pa
skandinti.

— Italijos valdžia dekretu 
panaikino Italijos tautines šven
tes visam karo metui. Visi pri
valės dirbti.

— Vokiečiai skelbia, jog Goe- 
ringas neareštuotas.

ORAS
Giedras ir šiltas.
Saulė Teka

VALDŽIA SUMAŽINS AUTOMOBILIU 
GAMYBA

P-

Gamins mažiau šal
dytuvų, iskalbtuvu

-—--
VVASHINGTON, 

20 d. — Valdžios 
nistra torius-). J&ėon H.endęrson 

planas 50sumažinti automo
bilių gamybą Jungtinėse Vai s 
Lybėse.

Bis sumažintas gaminimą 
visų namų ruošai ,reikaLngų 
mašinų, šaldytuvų ir kitų prie
taisų.

Vyriausybė jaučia, jog netru
kus bus didelis žalios medžia
goj' trukumas, todėl iš anksto 
rengiasi imtis taupumo prie
monių.

Pataria vartoti ma
žiau benzino

VVASHINGTON, D. C., liep. 
20 d. — Sekretorius Ickes šian
dien prašė visus rytin ų valsty
bių gyventojus trečdaliu suma
žinti benzino vartojimą.

Jis pataria pertvarkyti per
daug benzinos vartojančius mo
torus ir nori, kad gyventojai 
savo valia sumažintų benzino 
naudojimą.

Ickes pareiškė, kad pritrukus 

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Stalinas padarė naujas pakaitas valdžioje: sujungė vi

daus reikalų komisariatą su saugumo komisariatu. Komisaru 
paskirtas Berija, čekos viršininkas.

— Hitleris paskelbė, kad rusai smarkiai priešinasi ir pats 
Maskvos paėmimas neturės didelės reikšmės. Vokiečiai nepa
skelbė skelbtų laimėjimų.

— Churchill išmetė iš kabineto Duff Cooper, kuris tvarkė 
informacijos ministeriją, šią vietą užėmė Bacon, asmeniškas 
Churchill sekretorius, o Duff Cooper gavo paskyrimą Singa- 
poore..

— Mussolini pasiuntė dideles kariuomenės jėgas į užimtas 
graikų salas prie Dardanelų sąsiaurio. Manoma, kad jis ren
giasi pulti Dardanelus. Hitleris reikalauja, kad italai padėtų 
pulti Rusiją Juodojoj juroj.

— Sovietų karo pranešimas tvirtina, kad kontraatakos prieš 
nacius pasisekė, vokiečiai visur sulaikyti. Smarkiai kaujasi Smo
lensko srityje.

— Bolivijos valdžia uždarė 4 laikraščius, kurie buvo pro- 
fašistiški. Areštai tęsiasi, bet manoma, kad sukilimas likvi
duotas. /

— Britų ir laisvų Prancūzų karo jėgos smarkiai fortifikuo- 
ja visas svarbesnes strategines vietas Syrijoj. šiam darbe ben
dradarbiauja su turkais. . ’

— Washingtone sovietų ambasada stato stiprią siunčiame-
5:32; leidžiasi | ją r.adio stotį, kad galėtų susižinoti su Maskva. Karas nutraukė 

[susisiekimą su sostine.

benzino, valdžia bus priversta 
įvesti korteles. Jos butų iš

Komisiją juodukų

VVASHINGTON, D. G., liep. 
20 d. —- Prezidentas Roosev 1 
tas paskyrė komisiją, kuri ta- 
i'ės tikslu t rti juodukų nusi
skundimus dėl darbo karo pra
monės šakose.

Komisijos pirmininku pa
skirtas Mark Ethridge, o na
riais Phiilip Murray, Will am 
Green, David Sarnoff ir du juo
dukai iš Chicagos.

Juodukai skundžiasi, kad ne 
visose karo pramonės šakose 
jiems duodamas darbas.

— Fašistų laikraštininkas 
Gayda rašo, kad juodojo sąra
šo paskelbimas yra didžiausias 
prekybinio terorizmo žingsnis, 
kurį pažįsta istorija. Jiems ne
patinka šis Roosevelto nutari
mas.

— Suomiai skelbia, kad jiems 
pavyko sulaikyti sovietų lėktu
vus, kurie skrido bombarduoti 
Hiitinen ir Kymi miestelius.

Valdžia falsifikavo 
statistikos duo

menis
BERNAS, Šveicarija, liep. 20 

d. — Išaiškinta, kad sovietų 
valdymo metu, okupantai sten
gėsi įtikinėti Lietuvos gyven
tojus apie geresnes gyvenimo 
sąlygas falsifikuotais statisti
kos daviniais.

Bolševikų agitatoriai ir spau
da įtikinėjo gyventojus, kad 
okupacijos laikais suvartojama 
daugiau mėsos negu nepriklau
somybės laikais.

Gyventojai reikalavo maisto, 
o ne statistikos skaitmenų.

Vokiečiai artėja prie 
Maskvos

BERLYYNAS, lep. 20 d. — 
Vokiečių karo vadovybė skel
bia, kad jiems pavyko pralauž
ti liniją centralinėje fronto zo
noje ir vokiečių jėgos jau ran
dasi mažiau, negu 200 mylių 
nuo Maskvos.

Rusai buvo sutraukę nepa- 
praštai dideles, Jėgas Smolens- 
ko-Maskvos bet vokie
čių tankai su aviacija prasky
nė kelią pėstininkams.

Vokiečiai išardė sovietų gele
žinkelius ir raudonos kar.uo- 
menės judėjimas sustabdytas.

Britų orlaiviai cen- 
tralinčj Vokietijoj
BERLYNAS, liep. 20 d. — 

Vokiečių štabo pranešimas tvir
tina, kad praeitą naktį britų 
orlaiviai prasiveržė į cen tralinę 
ir šiaurės Vokietiją.

Buvo išmestas didel s st'piių 
bombų skaičius, bet kariškų 
nuostolių padaryta labai ne
daug.

Daugiausia nukentėjo pa
prasti gyventojai, nes britų iš
mestos bombos sukėlė gaisrus 
ir išgriovė daug privatinių na
mų, sako karo vadovybė.

Meksika pritaria 
juodajam sąrašui
MEKSIKA, sostinė, liep. 20 d 

— Meksikos visuomenės vei
kėjai pritaria prezidento Roose- 
velto paskelbtam juodųjų pirk
lių sąrašui.

Meksikiečiai pasižada nepirk 
liauti su tomis užsienio bendro 
vėmis, kurios perleidžia save 
prekes naciams.

Vienas politikierius pąsiulč 
valdžiai konfiskuoti turtus vi
sų tų bendrovių, kurios yrr 
įtrauktos į Jungtinių valstybių 
juodąjį pirklių sąrašą.

— Turkijos sostinėn atvykę 
sovietų valdininkai tvirtina, 
kad vokiečiai sovietų fronte 
vartoja 12,000 orlaivių. Tai su
daro tris penktadalius vokie
čių aviacijos pajėgumo.

— Kiniečiai skundžiasi, kad 
18 Kinijos kariuomenė, kuriai 
vadovauja komunistams ištiki
mi karininkai, sukilo prieš čąn* 
kaišeką ir šaudo nekomunisti
nes dalis.

Okupantų skelbiami 
maisto kiekiai

BERNAS, Šveicarija, liep. 20 
d. — Okupantai skelbė, kad 
1939 m. gruodžio mėnesį “Mai
sto” bendrovė Kaune pardavu
si 581,000 klg. mėsos. Tuo tar
pu 1940 metais gruodžio mėn. 
pardavė 2,260,000 klg.

“Pienocentras” 1939 m. gruo
džio mėn. pardavė 92,000 klg. 
sviesto, tuo tarpu praeitais me
tais tuo pačiu mėnesiu parda
vė 191,000 klg.

Lietuvos gyventojai 1940 m. 
matė mažiau sviesto ir mėsos, 
negu 1939 m.

Okupantų slėpti 
daviniai

BERNAS, Šveicarija, liep. 20 
d. — Bolševikų agitatoriai, 
skelbdami fabrikuotus statisti
kos davinius, niekad gyvento
jams neprimindavo, kad di
džiausioji sviesto ir mėsos da
lis eidavo okupacijos kariuome
nei.

Bolševikų spauda nutylėdavo, 
kad 1939 m. kooperacijoj ben
drovių “Maistas”' h* “Pienocen
tras”, Kaune veikė ke’i šimtai 
kitų mažesnių gamybos centrų, 
kurie 1940 buvo nacionalizuoti 
arba visai uždaryti.

Klaipėdos netekimas 
kenkia Lietuvai

KAUNAS, Lietuva, liep. 20 
d. — Pagrobus Vokiečiams Klai
pėdos kraštą, Lietuvoje labai 
sumažėjo įvairių cheminių iš
dirbinių gaminimas.

1939 m. cheminių produktų 
buvo pagaminta už 5,500,000 
dolerių vertę, tuo tarpu 1938 
metais jų buvo pagaminta už 
7,100,000 dolerių.

Lietuvai didžiausių nuostolių 
atnešė celiulozos gaminimo dirb
tuvių netekimas. Lietuva pasi
liko be muilo ir kitų cheminių 
fabrikų.

Komunistai propaga
vo caro imperializmą

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
liep. 2’0 d. — Visą okupacijos 
laikotarpį sovietų atsiųsti val
dininkai skiepijo vadinamą “so
vietinį patriotizmą”.

Principuose šis patriotizmas 
visiškai nieku nesiskyrė nuo 
carų imperializmo.

Bolševikai kėlė į padanges 
Petrą Didįjį, kuris prijungė prie 
Rusijos Pabalčio kraštus. Gar
bino generolą Suvorovą, kuris 
Lietuvos-Lenkijos padalinimo 
metu prijungė dalį Lietuvos 
prie Rusijos. 
/--------------------------------------
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ATCHANUTB FIELD
Meet The Men Bėhind The Man Behind The iStick
(Continued From Previous Issueš)

Enthusiasm for the Service is 
so great that Lieut. Col. Edvvard 
C. Black, executive officer at Cha- 
nute, speaking in the absence of 
Gen. Lincoln and Col. R. E. O’Neilj 
post commandant, says that the 
corps could get 500,000 recruits at 
once if it had facilities to take
them.

The students come from theį 
trade and vocational schools of 
Mihvaukee and Wisconsin and 
other statės. There are lads from 
CCC camps, from the fishing vil4 
lages of New England, from the. 
mountains of Vermont, the farms 
of Illinois, the fbrests of the Pači-- 
fic northwest—-from all over the 
nation.

Because so much vvill depend 
upon the skili of these lads, the 
training is intensive and thorough, 
Before the defense .program, thd 
course vvas nine months long. To-( 
day it is packed into six months, 
A passing grade of 70 mušt be| 
maintained.

Chanute field is in great turmoili 
So vital is the need for technicians 
and so crowded is the school that 
night classes as vvell as day are 
held.

Men of the day shift start their 
classes at 6 a. m. and keep going 
until 2 p. m., with a half hour out 
for lunch and ręst periods now and
then. The day classes are hardly 
out when the night groups come 
on at 2:10 p. m. They are in ses- 
sion until 10:30 p. m., save for the 
supper period and recesses.

That makes seven and a half 
hours in school, five days a vveek. 
Būt that is not all. There is home- 
v/ork and plenty of it. For two 
hours a day, on the average, stu
dents study after school in study 
halls where they can cram in quiet. 
For their reading, they jam the li- 
braries of the post for technical 
books.
Leams First 
to Be Soldier

The student spends his first 
month learning what it is to be a 
soldier. He is “vvised up” on disci- 
pline, military courtesy and pro
cedūra, posture and exercise, and 
is given the rudiments of march- 
ing. From then on, he gets no more 
drilling. His is a college life, ex- 
cept that he marches to and from 
class in formation, salutes officers 
and says “sir” to his superiors. 
Student are not heckled by offi
cers, as seems customary in other 
branches of the army. They have 
more than the usual freedom, stand 
no formations, and the only roll 
call they mušt sūrely ansvver is in 
class. Woe to them if they miss that.

The course for mechanics runs 22 
vveeks, divided into 11 phases of 
two weeks each. Just to give an 
idea of the thoroughness of the 
training, hera is the curriculum: 
Tvvo weeks in rudiments of shop 
mathematics, mechanical drafting, 
blue print reading, air corps funda
mentais, elements of electricity and 
elements of metai work; then tvvo 
weeks spent on each of these sub- 
jects: Airplane structures, hydrau- 
lic systems and miscellaneous e- 
ąuipment, propellers, airplane In
struments, engines, etectrical Sys
tems, engine operation and testing, 
inspection of single engine planes, 
inspection of multiple engine 
planes.

The student upon arriving at 
Chanute field finds an atmospherė 
that is a mixture of soldier life, 
college campus, aviation field, fac- 
tory shop and boom town. Until a 
few years ago Chanute vvas a lot of 
prairies vvith a fence around it and 
a few old World war buildings, 
gray with age, within the enclo- 
sure. Then came a mushroom 
grovvth. In three years $15,000,000 
has been spent on nevv buildings, 
and runways. Another $1,500,000 
is being spent -for further develop- 
ment. More millions are invested 
in airplanes, costly machinery and 
technical equ>pment.

The air corps first attempted to 
create a West Point in miniature 
at Chanute. lt started to erect

’helped the Wright brothers 
and other aviation pioneers in 
their experiments. He released 

feathers in front of airplanes in 
flight and by vvatching the 
course that the feathers took 
contributed valuable knowledge 
of the paths that air currents J 
follovv as they sweep past the 
vvings. He also contributed da
ta on the lateral stability of 
aircraft. Chanute died in Chi
cago in 1910, aged 78. He vvas > 
a civil engineer. The insignia 
of Chanute field displays three 
curled feathers in tribute to 
the memory of 'Chanute.

permanent buildings of red brick 
vvith vvhite trim in an ‘English co4 
lonial design. It built agreat cent-i 
ral dorjnitory three stories high 
and Severai city bloeks in area to 
house 2,200 men. This the studentu 
dubbed “Buckingham Palace” be-i 
cause of a degree of similarity to 
that edifice in England.

Then came a .pillared pošt head-į 
quarters building, a 150 bed hospi-į 
tai, a domed dining hall seating 
1,600, brick dwellings for officers. 
Then followed four huge metai 
hangars, 218 feet by 300 feėt, three 
of them with arched roofs rising 90 
feet to the peak. Around these han
gars on three sides were built 
sprawling one story factory type 
buildings. The shops and the clas
ses are in these buildings as vvell 
as in the hangars.

Būt these facilities and their 
companion utility buildings were 
not sufficient. Sixty-three wallboard 
barracks, nicknamed “Cardboard 
City”, vvere throvvn together to 
house 4,100 men. Then camę “Boom- 
tovVn”—160 clapboard barracks— 
to house 9,600 more. Now another 
Boomtovvn is going up -to empty 
odt a tent city that has cre.pt in.

The soldier student who takes up 
the mechanical course has at his 
disposal the best tools, the best 
machines and the best Instruments 
that can be 'bought. When he ad- 
vances far enough to put classroom 
theory and shop practice into ūse 
on planes, he has one of every 
type of ship the 'army boasts on 
vvhich to try his skili.

Every boy with a mechanical 
bent or an aviation leaning would 
get »a thrill out of ,every classroom 
and every sop at the school. Come 
on a tour and see the students at 
vvork in immaculate <overalls. They 
are “grease monkeys” in the mak- 
ing, būt they learn to keep from 
betting greasy.

(To Be Continued)

The Drugstore

Named For Frenchman

Chanute Jield is named after 
Octave Chanute, a Farisian vvho 
became a Chicagoan, and who
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ROSE B0WL HERO WEDS rPAPA RHEA TAKES OVER A HOT 
WEATHER JOB IN ;THE LINCOLN 

PARK ZOO

the 
be- 
in- 
the 
heZ •«fAUjIR:NŪ-AOMF

Viscount (Vike) Francis, Nebraška senior 'ftillback, and 
hero of ’last Rose BovVl gante, with bride, 'the former Yvonne 
Costello, ?also a Nebraska <senior, after marriage at >WGlthill,Nėb.

Mama Rhea after having laid 
nine huge eggs vveighing approxi~; 
mately one and a half pounds eachį 
deeid-ed the vveather vvas too vvarrh 
for her to šit on and hatėh them.1 
She got up and nonchalantly vvalk
ed avvay from the job much to 
dismay of her better half, vvho 
ing a malė of štrong paternal 
<stincts realized the necessity of 
eggs being hatched. Therėfore,
has taken over the job vvhich vvill 
require about 32 days time, vvhich 
is no pleasant undertaking even for 
a malė fhea during this hot vvea
ther.

Rheas are a large ostrich-like 
bird native to South America.

:Floyd S. Young, Zoo Director,' 
opines that there vvill be nine fuzzieį 
little rheas in due time breaking! 
into 
late

THE UITHUANIAN ©AILY NEWS

PIRMYN
SHARPS AND FLATS

Ritutė

New Civil Service 
Examinations

haveThe follovving examinations 
been announced by the United 
States Civil Service Commission: 
CHIEF HOUSING MANAGEMENT 
SUPERVISOR, $6,500 A Year.... M 
PRINCIPAL HOUSING MANAGE
MENT SUPERVISOR, $5,600 A Year 
SENIOR HOUSING MANAGE
MENT SUPERVISOR, $4,600 A Year 
HOUSING MANAGEMENT SU- 
PERVISOR, $3,800 A Year. 
ASSOCIATE HOUSING MANAGE
MENT SUPERVISOR, $3,200 A Year 
ASSISANT HOUSING MANAGE
MENT SUPERyiO^, $2,600 A year 

Federal Works agency, Office 
Administrator, Defense Housing Di- 
vision, U. S. Housing Authority.

•Applications mušt be on file vvith 
the U. S. Civil Service Commission 
at Washington, D. C, not later than 
August 14, 1941. 
SENIOR COAL MINE INSPECTOR, 
$4,600 A Year. 
COAL MINE INSPECTOR, $3,800 a 
Year. 
-ASSOCIATE COAL MINE
SPECTOR, $3^00 A Year. 
ASSISTANT COAL MINE
SPECTOR, $2,600 A Year.

Bureau of Minės, Department of 
the Interior.

Applications vvill be rated as re
ceived at the U. S. Civil Service 
Commission, Washington, D. C., 
til December 31, 1941. 
ASSISTANT INSPECTOR 
HULLS, $3,200 A Year. 

ASSISTANT INSPECTOR 
BOILERS, .$3,200 A Year.

Bureau of garine Inspection 
Navigation, 
merce.

Applications mušt be on file vvith 
the U. S. Civil Service Commission 
at Washington, D. C., not later than 
September 4, 1941. 
■SENIOR 
$1,440 A 
JUNIOR 
$1,260 A 
SENIOR
TOR, $1,440 A Year. 
JUNIOR PHOTOSTAT ^OPERA- 
TOR, $1,260 A Year.

(For appointment in Washington, 
D. C., only) 

Applications 
ceived at the 
Commission, 
until June 30,
CHIEF PROJECT AUDITOR, $5;600 
A Year. \ 
HEAD PROJECT AUDITOR, $4,600 
A Year. 
PRINCIPAL PROJECT AUDITOR, 
$3,800 A Year. }
SENIOR PROJECT AUDITOR, $3,į 
500 A Year. 
PROJECT AUDITOR, $3,200 A Year 
ASSOCIATE PROJECT 
$2,900 A Year. 
ASSISTANT PROJECT 
$2,600 A Year.

Quartermaster Corps, 
partment.

Applications vvill be rated as re
ceived at the U. S. Civil Service 
Commission, Washington, D. C., .and 
certification made as the needs of the offices of the Illinois State Em- 
the service require, except vvhen. P

Ne w Curriculum 
To Aid Def ense 
At Illinois Tech 

.'J A ' 1
the nevv vvorld to bask 
summer sunshine.\______________

IN-

IN-

Heilo, folks, it’s me again. This 
vacation from 'rehearsals is sure 
getting me, hovv about you people? 
The gahg is too scattered and y^u 
don’t knovv vvho’s 
vvhere.

Well, anyvvay 
the prof and his 
Mrs. ‘Stephens) and their sidekick 
this trip (Stell Parker), from 
Brockton, Mass., vvere they are 
vacationing and having a svvell 
time. The .prof vvrote me and said 
to be sure to have you folks dovvn 
to rehearsals tomorrovv (Tuesday, 
July 22) for vve have a lot of vvork 
ahead of us. For instance August 
9, over radio station W. G. N, 
vvere, I assure you, vve have tcj 
make a >good shovving for thatf 
certain program is travelling coast 
•to coast. Sounds good doesn’t it?' 
Well, then there is Aug. 16th th^ 
Tribūne Festival and that’s 
another affair vve have to mak^ 
good. -So, come dovvn tomorrovv and 
shovv our prof that vve are ready! 
and vvilling to vvork to make these 
tvvo affairs a success and keep 
Pirmyn Chorus in the limelight atį 
all times. i

doing what and

we heard from 
vvife (Mr. and

in the

FIRECRACKERS—
Ter- 
Det- 
Wis- 
took

Of the 4th—our gal, Sadie 
menas, took a drive down to 
roit—Peter Kazenos visited 
consin — Aldona Barsevsky
suddenly iii—A.nna Kampikas spent 
her vacation in an unknown part 
of Wisconsin—Sue Katilavas was 
štričken 
and had 
do hope 
soon.

vvith acute appendicitis 
the appendic removed. We 
she’ll be back vvith us

Pajauskas, 
Davis. We

The sunset-crimson and the sea- 
green jars,

Burning in vvindovvs of the corner- 
store,

Are luminous flambeaux spilling 
colors out

Over the rainy, wet black-lacque- 
red vvalks;

Until .the drugstore, in the to.pic 
night,

Smolders likę some old sorcerer’s 
luring den.

Where magic potions brew in 
vvitches oils.

Inside, 'upon the snug, complacent 
shelves,

Nepenthes sleep in bottles, row on 
row;

Opiates sl»umber, dreams to salve 
all hearts;

Morphines to lull the conscience;
anodyries

To drug men’s impotent; and mag
ic spells

To quiet men vvho glimpse their 
inner selves.

Here nieasured Heavens huddle in 
the bottles.

To drench the • charring flames from 
inner Helis.

Here, too, within the pungence of 
the store.

The sultry tropics crnwd in gleamr 
ing jars;

Here India, \China, Persia, every 
clime

Are curled asleep in rows of col- 
ored bottles

For vveary souls that mušt escape 
tremselves—

Or seek a philtre for outvvitting 
Death.

LOUIS GINSBERG, 
In Nevv York Times.

un-

OF

OF

and
Department of Com-

Demand for Skilled Men Prompts 
Free. Courses; U. S. Co-operates.
4 Training for defense is the idea 

behind a nevv curriculum, sup.ple- 
menting its regular educational 
activity, establishedcby the Illinois 
Institute of Techonology in co-op- 
eratįon vvith the. jUpited States Of
fice of Education.

With a steadily jpcreasing de
mand for skilled; vvorkmen soon to 
be augmented by the /Opening of 
huge nevv defenjle'' plants in this 
area; • novvhėre išii^h’e •demand. for 
persons vvith engineering training 
so apparent as ių( the Chicago areaį 
students of the p>roblem assert.

The variety of fpourses being of- 
fered at Illinois .Institute of Tech
nology are given vVithoUt a :tuition 
fee; they are fiH^Hded by the ted
arai government to speed the de- 
fense .program.

fceep Regular Curriculum.
They do not take the .place of 

the institute’s regular curriculum; 
in fact the school is intensifying its 
program of .turning out four-year 
graduates in civil, eleetfical, Chem
ical and Tire-protection engineer
ing.

Both day and evening courses are 
offered, the evening classes espe- 
cially for men novv vvorking .in de
fense Industries, to fit them for 
more responsible or more expert 
jobs. Training includes testing met- 
hods, Diesel engine theory, elec- 
tronies -and Communications, -ele- 
mentary .Chemical engineering, įme- 
chanics and maefaine design, ex- 
plosives, foreman training,
lography, materials testing, metal- 
lurgy, .produetion methods, 
engineering, tool design and

Stell Parker is hunting for east- 
ern hill-billies for our coming 
farm dance and hope to find them 
and bring them back vvith her^ 
Well, here’s happy hunting, Stell?

—o—
And, another thing, I vvonder 

who wąs chaperoning, Evelyn Ka-į 
zy, and Christine Krischun and at: 
Sand Dunes lašt week end?

—o—
Looks likę “somebody lovves me”.; 

John Avelis and Bernice Zabelare 
keeping their 
each other 
Thanks to 
how to tie 
holds. You 
shpe string 
wore at Al 
party lašt
bunch of the > Pirmyn 
present at the party 
consisted of 
party on Aldona,
had a good time.

Also, we hear and talk about 
modern • design. Well, you should 
see Al’s nevv home, then you vvill 
knovv vvhat modern design realiy 
is.

AH, NEVV MEMBERS—
And they are Dorothy 

Tony Zickus and Albert 
are happy to have you people vvith
us and I’m sure vve are going -to 
have plenty of fun together. The 
music notes may be a bit hard at 
first būt think of the swell times 
we are going to have after vve do 
learn the difficult songs of our 
coming operetta.

—o— 
OUTSTANDING PERSONALITY—

This vveėk, we have chosen Mary 
Barnett prasident of BIRUTE. We 
knovv Miss Barnett vvill make a 
fine president seeing that she con- 
ducts herself in a friendly, busi- 
nesslike manner, that a president 
should. With her integrity and the 
time that she has devoted 
the vvelfare ,df BIRUTE, 
only fitting that she :be 
Good luck, Miss President;
you have alvvays done in the past, 
may >you forevermore think of BI
RUTĖ first.

tovvard 
it vvas 
ėlected. 
and as

vvord in keeping! 
from being lonesome.1 
Bron he really knovv^ 
that knot so that i1į 

should have seen that; 
hovv.,
Brazis’ house vvarming 
Saturday. Yes, a nice 

gang vvas 
vvhich also

a surprise birthday 
Al’s vvife. All

tie that Bron

Grabas vvalked away

metai-

BLUEPRINT OPERATOR, 
Year. '
BLUEPRINT OPERATOR, 
Year.

PHOTOSTAT OPERA-

safety 
others.

o>— 
CUFFNOTES—

One of our so-called prospective 
members, Ann Prunchunas, Ihad a 
svvell birthday 
nite.
hope you’ll join in vvith us soon, 
Ann. JSŲrety. .one of your thr^ę 
handsome 
come and

party Sstturday
It sure was fun and we do

brothers would likę to 
jom too!
clever secretatary Helen 
young miss who hasn’t 

at all

regularly; good for you, He-

sure are missing one grand 
by the name of Zen Prane, 

of the lucky

in the aircraft engines plants 
under contsruction in the area. 
training consists of inten- 
10-weėk, full-time courses.

vvill be rated as re- 
U. S. Civil Service 

Washington, D. C., 
1942.

Day classes are for the purpose 
of training specjal engineering 
vvorkers for jobs to open- up next 
fall 
novv 
The 
sive
Persons vvho complete the vvork sa- 
tisfactorily vvill qualify for jobs as 
airplane engine testers, produetion 
inspectors, metallurgical inspectors, 
mechanical designers and heat- 
treatment and pyrometry experts.

College-Level Courses.
courses are on a -college 
personą accapted for them 

have a high-chool education

AUDITOR

AUDITOR

War De-

All 
level; 
mušt 
or the equivalent, .and some cour
ses call 'for some 'college training 
as a preliminary. Applicants for 
daytime courses njust 'be American 
born, not novv vvorking -in <defense 
Industries, *and prepared to take 
jobs next fall.

•College Students intending to re- 
turn to college next fall are not 
acceptable. <

Applications 'Should be filled vvith

Service. Persnns not

A clean sparkling sand dune 
sloping tovvards a gjįttering vvhitę 
capped beąchf Sunshine drenchin^ 
the L. U. C. picnikefrk'out to enjoy’ 
one "df the gtahdešt' SUndays thią 
summer.' There. vvas the usual base* 
bąli, volleyball, lunch, cat naps —į 
and the unusuąl boat ride—a ride 
over the vvaves in 'the greatest of 
little boats—Vic Krauchunas’ kay- 
ak.

Did ytou ever sail a kayak? Or, 
did you ever see one? Well, it’s 
a microscopic affair. Tvvo people 
squat on the floor of-the bpat andj 
paddle. Can you imagine those twq' 
hulking briites—Charles Rusackas 
and Frank Jencius, — hunched iri 
that vvater' cradle ? Just piėture tvvo 
pair of!bony knees .protruding from 
out above the vvater, tvvo eurly 
heads .bobing around, and arms 
paddling avvay likę vvindmills — 
you have a ^general idea.

Aldona
vvith chef honors—particularly vvith 
the piping hot coffee she served.

Our fair skinned young maidens 
—Anne Bennes and Stell Bartkus— 
peered out *from under blankets 
and packets most of the day tq 
e vade 61’ Sol’s burning caresses, 
Būt vvhen Stan Drigot brought 
forth one huge luscious ice cold 
vvatermelon and a case of pop, all 
etiquette vvas shed and everyone 
.piled in.

■Tvvilight deseending, vve reluct- 
antly departed “tired būt happy” 
and already looking forvvard to 
another Dunes outing as pleasant 
as lašt Sunday’s.

WO’S WHO.
The University Club novv boasts 

of stvvo navy officers in its ranks. 
The first vvas Bill Charm, novv on 
the Pacific. And novv -Al Childs — 
nevviyi appointed ensign. As Mid- 
shipman he attendod ’Northvvestern 
University for three months, and 
from a class of 732 graduating 
Ensigns Al vvas graduated as 
foufth highest man in his člass. 
Because of his superior scholastic 
ability .'he vvas >sent to ianother 
school in Los Angeles for several 
months. Al telis that an Ensign’s 
career is unusual and exciting. One 
mingles vvith the cream of society 
—•that \paft of -society you read 
about in the papers. Būt dt^s .also 
a lot of hard„ vvork. ’We knovv Al 
vvi|l continue his success and 
hope that some day he vvill 
occasion to return to Chicago 
though it isn’t a sea port.

MEETING.
Regular monthly meeting vvill 

held Wednesday, July 23, 7:30 
M. at Fellovvship House, 83T West

Wally Zemgul, Ed. Danse, and 
“Alle Goot” Joe Sargeda want to 
go out to Eagle Lake again, for 
they really enjoyed the lašt outing.

Well, will see vvhat vve can do for 
them in the very near future.

—o—
Būt now, just a reminder again, 

rehearsals starting Tues., July 22^ 
tvvice a vv-eek at
coming affair—£>at. August 9 over 
W. G. N. Sat., August 16 partici-j 
pating in the Tribūne festival, so 
you see gang a lot of vvork and 
a short time ^to do it in, so come 
dovvn to rehearsals and start the 
bąli rolling.

Nėffas for the

Aug. 17 that’s the Sunday after 
the Tribūne ‘Festival, a day vvhen 
we are going to celebrate, at the 
Indian Wood Country 
golf, 
have 
later.

So
at Neffas’, I hope to 
you all. —B.

svvimming, eating 
you. More about

till tomorrovv at

only 
have 
even

b£ 
P.

sufficient eligibles are obtained, m'khowing the location of the near-|33rd Place. Learn all the dope on. vi . / --- 1--- all ypijr
VVenetta.

vvhich case due notice vvill be gi- ėst •regionai offįce' shoujd telephone the coming sočiais and 
Ven< i State 4732 or 4783. Į friends.

Club, vvith 
and vvhat 

this outing

7:30 
be

Cruel and Inhuman
—From Hjemmet (Denmark)

Mr. Henpeck, standing in the 
vvitness box in a sorely battered 
statė, was being cross*examined by 
a bullying counsel.

“Do you mean to tell me that 
you have alvvays treated your vvife 
vvith respect?” asked counsel.

“Alvvays”, replied Henpeck firm-i 
ly.

“And you’ve .never onee apoken 
a basty vvord tfo 'her?”

Mr. Henpeck hesitated for ai 
moment, and the barrister vvas 
quick to seize the opportunity.

“Be careful hovv you ansvver,”; 
he roąred. “I 'Want the trdth”.

“Well”, faltered Henpeck at lašt. 
“I ręmember I did once say to 
her: ‘Put dovvn that poker?”

A eute, 
Sabon,- a 
been dovvn to rehearsals 
has finally made up her mind to 
attend 
len!

We 
fellovv
Mr. Prane vvas one 
graduates vvho received a commis- 
sion in the Navy from that tall 
grey-haired man, Uncle Sam. 
,i.! •_____
THE ODDS—

W.hdt do the 
of a pavvnshop 
you don’t get
SURPRISE—

I opened the door, vvith curlers 
in my hair, looking likę Franken- 
stein and found my best boyfriend 
standing there grinning for all he’s 
worth.

three balls in front 
mean ? Tvvo to one 

it back!

Famous Lašt 'Words: ‘If I step on 
it, III just make it in time!”

MIDDLE-flGED
PEOPLE

are common offenders

P. M. 
seeing

Ifyou’re past 40, the chances are 
that .your breath vvill be dffensive 
of tener than that of a young person. 
Fermentation of tiny food.particles 
caught *by rpartial platės and den- 
iuresfrequentlyeausethis condition 
vvhich you^yourself may not detect 
btit which is «o offensive to others. 
Why not takethe easy; pleasarit pre- 
caution thabeo many-fastidious peo
ple ūse to halt this fermentation— 
Listerine Antieeptte employed -as a 
mouth rinse. It immediately makes 
the breath sweeter,purer, lesa likely 
to offend. Lainbert Pharmacal Co.,'

Loui8f Mo.
Before Any Date Uee

LISTERINE ANTISEPTIC
TU Make Your Breath Sweeter.
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F’ittshurgh’o Haujietm
GINKLAI RUSŲ PARTIZANAMS

PITTSBURGHO LIETUVOS GELBĖJIMO 
DIENOS PROGRAMAS

Sukaktuvės Lietuvos Nepriklausomybės 
Pripažinimo; Kalbėtojai, Sporto Lošimai, 

Didžiuliai Chorai

Lietuvos 
kuri yra

Country

Gelbėjimo Die- 
rengiama liepos 
Ūkyje (Lithua- 
Chib), Willock,

Pittsburgho organizacijos jau 
per kiek laiko stropiai ruošiasi 
prie 
nos, 
27 d. 
nian
Pa., prie 51 kelio netoli airpor- 
to. Tai bus bendras visų Pitts
burgho lietuvių parengimas, 
kurį suvažiuos visi lietuviai ne 
tik iš visų dalių Pittsburgho, 
bet ir iš visų apylinkių, kad 
bendromis spėkomis parėmus 
Lietuvos gelbėjimo darbą ir at
žymėjus 21 metų sukaktuves 
kaip Amerika pripažino LieLi-

Pirm 21 metų, 1920 m., lie
pos 27 d., Jungtinių Valstijų 
valdžia, vadovaujama preziden
to Woodrow Wilson, pripažino 
Lietuvą nepriklausoma valsty
be. Amerikos lietuviai tada vi
sose lietuviškose kolonijose 
rengė džiaugsmo paradus, 
reikšdami didžiausią padėką 
Amerikos valdžiai už jos didelį 
pasitarnavimą musų gimtajam 
kraštui.

Šiandien ir vėl siaučia baisu
sis pasaulinis kiras. Lietuva ir 
vėl yra pavergta. Šios Lietu\ os 
nepriklausomybės pripažinimo 
sukaktuvės, žinoma, nėra 1 nks- 
mos, bet neturim prarasti vil
ties, kad Lietuva ir vėl bus 
laisva ir kad musų v.sų Ameri
kos lietuvių šventa pareiga yra 
pagelbėti savo gimtajam kraš
tui visa s galimais budais at'-

specialiau prirengtas tai dienai 
iš kalbų, dainų, muzikos ii 
sporto žaidimų.

Kalbėtojai
Kalbėtojais bus Lietuvos 

konsulas Petras Daužvardis, 
neseniai iš Lietuvos atvažiavęs 
kapitonas Kuizinas, SLA prezi
dentas adv. F. J. Bagočius. 
Pennsylvanijos gubernatorių 
James, Pittsburgho miesto ma
joras Cornelius D. Scully ir ke
letas kitų.

Sportas
Lošimuose dalyvauja 

si Amerikos lietuvių 
Basketball (krepšinio)
Solio lietuviai lošikai, kurie yra 
laimėję 1941 m. krepšinio loši
mo nacionalį čampionatą, susi
kibs su Duąiiesne lietuviais lo 
šikais, kurie laimėjo 1940 m. 
krepšinio čampionatą. Reiškia, 
bus nepaprastos imtynės ir bus 
ko pasižiūrėti sporto mėgė
jams. Taip pat bus ir kitokių 
visokių atletikos numerių.

Didžiulis koncertas

geriau- 
a t lėta i. 
lošime

Koncertinę dalį programų pil
dys du didžiuliai Pittsburgho 
lietuvių chorai: (1) Pasaulinė 
Parodos Choras, susidedantis 
iš 60 dainininkų, vadovauja
mas Aleksandro Sadausko ir 
(2) Maironius Choras, 
dantis iš 80 dainininkų, 
vybėje muziko Bažio.

Muzika

,, J;

į ■>, 3|

■

' r ACME-N ATIJIENŲ Phofn 1
Jaunas rusas dalina šautuvus “išnaikinimo batali- 

jonui”, sako rusų cenzoriaus pridėtas prierašas prie šios 
per radiją iš Maskvos prisiųstos fotografijos. Šio batali- 
jono narių zparciga iš pasalų puldinėti priešą, kur tik 
jis užtinkamas.

Lietuvių Mokslo 
Draugyste Vaišino 
Savo Narius

su-

Įvairios pasaulinės žinios
Syrijoj paleisti britų 

belaisviai
BALBEKAS, Libanas, liep. 18 

d. — Šiandien -Betaino prancū
zai paleido nelaisvėn paimtus 
australiečius, britus, indus ir 
kitus kareivius.

Britų karo vadovybė pasitiko 
sugrąžintus karius ir visiems 
suruošė iškilmingus pietus.

Belaisviai tvirtina, kad su jais 
elgėsi žmoniškai, bet valgį da
vė labai blogą. Labiausiai skun
dėsi indai, nes jiems nedavė 
įprasto Indijos maisto.

Airiai traukia Ame 
riką karan

BELFASTAS, Airija, liep. 18 
d. — šiaurinės Airijos prem
jeras Andrews šiandien pareiš
kė, kad Jungtinės Amerikos 
Valstybės privalo stoti karan.

Juo greičiau stos karan, tuo 
bus geriau, tvirtipa Andrews. 
Premjeras pareiškė, kad Ame
rikos vyriausybė gali daryti ką 
tiktai ji nori šiaurinėje Airi
joj.

Britai neturi pakankamai

žmonių, todėl jie ir buvo pri
versti pakviesti Amerikos tech
nikus uostui taisyti ir kitiems 
darbams.

—.Senatorius Pepper reika
lauja, kad Jungtinės Valstybei 
suliktų apginkluoti ir teikti vi
są reikalingą medžiagą gene
rolui Weygandui Afrikoje, tai 
jis tikrai pasipriešintų naciams 
ir neleistų užimti Dakaro.

— Nacių generolas Schroeder, 
kuris komandavo nacių armijas 
Jugoslavijoj, smarkiai susižei
dė Belgrado aerodrome. Jo or
laivis nukrito.

— Britų štabas 
nacių dokumentus, 
ėmė Kretos saloje,
bas numatė visas 
smulkmenas ir penktos kolonos 
agentams paskyrė slaptažodį.

studijuoja 
kuriuos pa- 
Nacių šta- 

užėmimo

Naujienų Namo Fondo

PIKNIKAS
Sunset Grove Darže

135th and Archer Avė.

Sekmadienį
Liepos 27 d., 1941 m

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

1216 S. Halsted St VICtory 4965
Stogus, rynas, stoglangius ir 

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

apdraustas.

Nepriklausomybė 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansiniai apsirūpinęs. Statyki
te, remontuokite ir įsigykite na
mus pagal musų ilgamečio iš
mokėjimo planus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $5.000 mokame 3%%.
KEISTUTO SAVINGS 

and LOAN ASSOCIATION 
JOS. M. MOZERIS, Se..

3236 S. Halsted St. UAL. 4118

Atvykit ir Paimkit Jį! .

MIRACLE HOME
Kurs Tinka Kiekvienai šeimai 
Visokio Dydžio ir Visokių Pajamų 
4-5-6 KABARIAI 9 0 A 
40 pėdų Lotai-— 9 / U 
VISI pagerinimai Į _ I 
yra. 7c karteris į V 
Vidurmiestį. BAŽ
NYČIOS, KRAU- I MĖNESI 
TUVĖS, MOKYK- Mažas 
LOS. Išvystyta su- Jmokėjlmas 
siedija. Visas muro. Pilnai 7 pė
dų aukščio beismentas. Moderni 
Virtuvė ir Voninė. Robinson Ali 
Steel Apšildymui Vienetas.

FHA Finansuojami—Užgirtl— 
Apžiūrėti

Mažas

Karšto Vandens Įrengimai:
• ŠTYMO—FURNASAI—
• ALIEJAUS PEČIAI IR
• “STOKEROLA” STOKERIS.

NO GEARS—NO OIL
3 metų garantija.

ATSILANKYKIT arba pasiuskit 
Kuponą Reikalaudami Apskai
čiavimo DYKAI.
• Nereikia įmokėti.
• 36 mėnesiai išmokėti.
• Pirmas mokėjimas spalių 1.

Liepos 14 d., Juozapo ir Mary 
Urbonų, 800 Arch St., N. S. 
Pittsburgh, Pa., 8 mėnesių duk
relė Lillian buvo apgyvendinti- 
30-čiai dienų šventos Rozalijos 
vaiku prieglaudoje.

Dalykas buvo toks. Tev.-i įsi 
dėjo savo dukrelę į vežimuką 
išėjo pasivaikščioti ir ją pa ve 
žinoti, bet jie nei nejuto kai) 
iš Northsidės ,i><atsidurė no. 
Southsidėj. Tenai fbuvo policijos 
sulaikyti pačiame vidurnaktyje 
bevaikščioją po Sarah gatvę, 
skersai ir išilgai. Statė savo ir 
dukrelės gyvybės F įįdžia'usį pa
vojų po lekiančiais automobi
liais.

Urbonai policijos teisme Ma
gistratui WiDiam D. McClel
land aiškinosi, kad jie buvo už
ėję į vieną vietą”i kitą, ir gė
rė, bet jie neatpiępa kaip jie 
galėjo pasiekti Soutbside. Tei
sėjas Urbonus 30-čiai dienų pa
siuntė J kalėjimą, o jų dukręlę 
į prieglaudą.

PLUMBTNGO ARBA APŠILDYMO REIKALU 
Pamatykite 

“SOUTH CENTER”

Suplanavo ir Pastatė

Finitzo Bros., Ine.
Miracle Home Kūrėjai ir 

Statytojai
5444 ARCHER AVĖ.

1 bl. vakaruose nuo Cicero Avė.

r

MADOS

Surengė Iš .nžiavi .r.ą 
Lietuvių Ūky j.:

Liepcs 13 d., LMD. buvo 
rengusi savo narių išvažiavimą
į Lietuvių Ūkį. Diena pasitaikė 
tikrai graži. Buvo labai malonui 
ir draugiškas šis narių ir šei
mynų išvažiaviinas. Ne tik ne
buvo jokios įžangos,( bet nariai 
ir narių šeimynos buvo pavai
šinti šaltu alučiu, užkandžiais, 
“aiskrimu” ir lengvais gėrimais. 
Išvažiavime • viešpatavo tikrai 
draugiška nuotaika, 
nariai visiems labai 
patarnavo.

Reikia pasakyti,
turbut vienintelė Pittsburgho 
lietuvių Draugija, kuri bent kar
tą į metus savo narius pavai
šina ir 
vimus.

SOUTH CENTER PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO., Ine.

6 W.' Garfifeld Blvd. prie State St. 3^^5530
Telefonas ATLANTIC 4290.

vado-

gros
Vardas

Adresas

Telefonas

kad LMD.

parengia tokius išvažia-

dabar, kad, bedarbei už-

— Koresp.

l Vardas ir pavard* .

<

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Komiteto 
mandagiai

okupavę
Stalino 

lietuviš- 
siulinėti

C] Stokeriu
□ Sienų Tailu

Ateičiai
wwwvwwwwwwv

Ofisas kasdien atdaras nuo 8 vai. ry
to iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais iki 
6 vai. vakaro.

Čia jūsų indėliai NEŠA ^V2 
nuošimčio. Yra apdrausti. iki $5,000 
per Federal Savings and Loand Insu
rance Corporation, Washington, D. C.

No. 2847

» » »
Berniukai Demonstruo-
Savo Patriotizmą

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.
| 17W 8c. Hahrted St, Chicago, I1L

I Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No

Taupykite
ėjus, nereikėtų dejuoti. Taupykite 
saugioje įstaigoje, kaip UNIVERSAL 
SAVINGS and LOAN ASSOCIATION.

Nėra kilnesnio jausmo už 
gimtinės meilę. Nieko vertas 
tas, kurs savo gyvybę vertina 
labiau, negu tėvų žemės lais
vę.

Aš esu užinteresuotas sekamais 
dalykais, pažymėtais X (nėra 
prievolės):

□ Apšildymu
□ Plumbingu

0

4810

(Adresas)

■■ i,.Iii

Todėl ir mes, Pittsburgho 
lietuviai, liepos 27 d. suvažiavę 
į Lietuvių Ūkį ne tik kartu su 
visų kitų Amerikos lietuvių ko
lonijų lietuviais minėsim tas 
reikšmingas Lietuvos nepri
klausomybės pripažinimo su
kaktuves, bet demontruosime 
savo vienybę ir pasiryžimą gel
bėti Lietuvą.

Lietuvos Gelbėjimo Dienos 
programas yra turiningas ir

Skaitlingas orkestras 
įvairius šokius ir liaudies dai
neles. Šokių mėgėjai galės pa
sišokti tiek, kiek tik norės.

Todėl bukime visi kaip vie
nas Lietuvių Ūkyje liepos 27 d. 
ir dalyvaukime Lietuvos Gelbė
jimo dienoje. —S. Bakanas,

Spaudos kom. narys pradek taupyti
ŠIANDIE

FOR NEW ‘

PACKARD - CHRYSLER - PLYMOUTH
3451 

Archer Avė.
Tel.

VIRginia
2332

BAL
“U WILL LIKĘ US”

4030 
Archer Avė.

Tel.
VIRginia j

1515 j

LES
1

COPft **O, NUDLSCRAFT SERVICE, INC 

KNITTED SOUARE PATTERN 2847
No. 2847 — Nerta lovatiesė

Užsisakė Graboriy, 
Po To Nusižudėja

Lietuvių Mokslo Draugystės 
/ažiavime teko pastebėti po-

Stalino berniukų. Jie 
u yra atgavę kvapą, 
no to laiko, kai drau- 
apą. Nes to laiko kaip drau- 
s Hitleris pradėjo mušti drau- 
Staliną, tai ir mūsiškiai sta

lčiai jau turi progą pademon
struoti savo rusišką patriotizmą 
ir pagrūmoti tam biaurybei Hit
leriui paguosti Lietuvą, na, ir 
garbinti demokratiją.

Kai bolševikai buvo 
Lietuvą, Pittsburgho 
berniukai nedrįsdavo 
kuose išvažiavimuose
savo tikietų pardavimui, nes jie 
gaudavo patarimų juos nešti 
parduoti draugui Hitleriuil Bet 
dabar tie lietuviški ruskeliai ma
no, kad jau žmonės yra užmir
šę ką jie pirmiau kalbėdavo ir 
jau jie gieda iš kitokių natų.

Kaip teko pastebėti, tai lietu
viškiems stalinčiams bus ne
lengva atgauti lietuvių simpati
jas. Mat, pertankus ragožium 
vartimasis ir linijų mainymas 
nieko gero. nežada.

LMD. Narys.

“Heilo. Mr. Cray?” riktelėjo 
balsas per telefoną graboriui J. 
P. Cray, 33 Balph Avė., Belle- 
vue, Pa., liepos 14 d., lygiai 
11:15 vai. vakare. Kai grabo- 
rius atsiliepė, tai šaukiantis pa
sisakė: “šičia kalba Samuel 
Topping iš 717 N. Homewood 
Avė. Aš einu papildyti saužudy- 
stę ir aš prašau savo žmonos, 
kad ji paimlų jus mano laido* 
tuvėms.” Tada šaukiantis pa
skaitė graboriui iš raštelio, ku
rį jis buvo parašęs savo žmo
nai ir užkabino telefoną.

Už 45 minučių i Allegheny 
upę nuo Highland Parko tilto 
kas tai įšoko į vandenį.

Pasigirdo ir šauksmas, “Gel
bėkit”, Gelbėkit”. Bet kol pa
galba pribuvo su laiveliu, tai 
Topping jau buvo prigėręs. Ant 
tilto buvo palikti drabužiai ir 
tas raštelis, skiriamas jo žmo
nai.

Užtikrinti!
vawmW.,a\wawaw.

Dukrelė Gavo “Ato
stogų”, 0 Tėvai 
Kalėjimo

žmogus, kuris turi’ idėją, yra 
tvirtesnis už devyniasdešimt 
devynis, kurie turi interesą.

Millsas.
Keistas Šeimyninis Įvykta I ' — — —
s. s. pittsburgh. Pa. — Garsinkitės “N-nose

INSURED

No. 4810 — Praktiška suknelė. 
Sukirptos mieros 36, 38, 40, 42, 44, 
46, 48 ir 50.

Norint gauti vieną ar dau* 
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa* 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti f 
Naujienos Pattern Dept, 173$ 
So. Halsted SU Chicago, HL i

Universal Savings
AND LOAN ASSOCIATION

1739 , SO. HALSTED STREET

NAUJIENOS Pattern

(Vardu !r pavarai)



NAUJIENOS
Thr Lithuanian Daily Nkw*

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

1739 South Halsted Street 
Telephone QANal 8509.

Subscription Kates:
$6.00 per year |n Canada
$6.00 per year outsieje of Chicago
$8.00 per year in Chicago 

3c per copy.
Entered as Second Class Matter 

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

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžią Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St., 
Chjcągo, IU. Telefonas Canal 8500.

Pergalės kampanija
Britanija ėjnė vesti smarkią propagandos kampani

ją, prieš hitlerizmą, skatindama žmones nacių okupuo
tose šalyse sukilti. Tos kampanijos tikslas yra iššaukti 
revoliuciją Europoje.

Kaipo simbolį šitam revoliuciniam judėjimui britai 
vartoja raidę fiV” — pirmąją raidę žodyje “Victory”, 
kuris reiškia pergalę.

Šitą propagandos būdą išbandė kelis kartus “Lais
vieji Francųzai”, kuriems vadovauja gen. Charles de 
Gauije, savo gimtame krašte. Jie atsišaukė per radio į 
Francuzijos gyventojus, ragindami juos parodyti, kurie 
jų geidžia, kad anglai sumuštų Vokietiją; ir kaipo ženk
lą, kad jie stoja už Anglijos pergalę, jiems buvo patar
ta parašyti ant savo namų didelę raidę “V”. Po to atsi
šaukimo kai kuriuose Francuzijos miestuose kuone ant 
visų namų stogų ir sienų pasirodė “V”.

Dabar šitą priemonę kovai prieš hitlerizmą nacių 
užkariautose šalyse priėmė ir Anglijos valdžia. Raidę 
“V” ji pataria vartoti pavergtos Europos žmonėms vi
sur ir visokiais budais: rašyti ją kreida ant sienų; barš
kinti restoranuose i stalus “taškas-taškas-taškas-brukš- 
nys”, kas telegrafo kodekse reiškia raidę V; ir t. t.

Nacių užkariautose šalyse gyvena 125 milionai žmo
nių. Didelė dauguma jų neapkenčia savo pavergėjų. Jie 
sudaro milžinišką revoliucijos jėgą prieš hitlerizmą. 
Prie jos, laikui bėgant, prisidės, be abejonės, ir dauge
lis žmonių Vokietijoje. Be Vokietijos liaudies paramos 
Hitlerį nugalėti butų iš viso sunku.

Reikia pastebimi, kad Vokietijos sęcialdemokrątai 
jau pačioje karo pradžioje ragino demokratinių Šalių 
valdžias imtis revoliucinės propagandos, kaipo kovos 
įrankio prieš naęių diktatūrą. Bet tų valdžių konserva- 
tyviškumas iki šiol neleido joms šituo patarimu pasi
naudoti. propagandą vartojo diktatūrų agentai prieš 
demokratijas, q šios nenorėjo tuo pačiu ginklu kovoti 
prieš diktatūras.

Dabar Anglija nutarė daųgiaus nebedaryti “cere
monijų” su rudaisiais barbarais, šis pasaulio karas, 
kaip “Naujienos” yra ne kartą nurodžiusios, virsta Pa
saulio Revoliucija, Jos pasėkoje pasaulyje įsigalės ne 
tiktai politinė, bet ir socialiniai-ekonominė demokratiją.

Bolševizmo kapinynas .
Tai šlykštybei, kuri prieš 23 metus užplūdo milži

nišką Rusijos imperiją, artinasi galas. Bolševizmas, kai
po reali politikos jėga, faktinai nugaišo šių metų birže
lio 22 dieną, kuomet prieš jį atsisuko buvęs jo draugas 
ir partnerys, hitleriziųas.

Nuo tos dienos bolševikai buvo priversti atsižadėti 
savo tikslo; demokratinių valstybių sunaikinimo. Vieto
je to, jie patys dabar turi padėti demokratijoms naikin
ti pavojingiausiąjį jų priešą, kurį jie užaugino ir pada
rė galingu!

Ir bolševikų tragedija yra ta, kad jiems nėra jokios 
vilties šitą kovą laimėti savo naudai. Jie visą laiką sva
jojo pastatyti savo diktatūros sostą pąsąulyje ant nužu
dytų demokratijų kaulų, o šiandien jie patys savo lavo
nais turi sudaryti tiltą, kuriuo demokratijos pasieks 
pergalę!

Anglijos valdžia paskelbė Rusiją savo sąjunginin
ku, bet premjeras Churchillas labai aiškiai pabrėžė, kad 
anglų sąjungininkas yra Rusija, o ne Stalinas ir jo gen- 
gė. Stalinas buvo pardavęs Rusiją Hitleriui — taip, kaip 
anąmet kad buvo pardavęs ją Leninas kaizeriui.

Bet Rusiją kovoja. Stalino judošystė pastatė ją į to
kią padėtį, kad ji šiandien visame Europos kontinente 
nebeturį nė vieno talkininko. Todėl jai teks užmokėti už 
Kremliaus piktadarybę melionais gyvasčių, ir galimas 
daiktas, kad nacių divizijos vistiek sutremps kraštą. 
Bet, nežiūrint, kaip ši pasibaisėtina kova baigsis, bolše- 
vigmp Rusijoje dąugiaųs nebebus.

Jisai dar nėra pakištas po velėna tik dėl to, kad 
Rusija dabar neturi ląiko gaišinti tokiam darbui. Todėl 
ir tie sutvėrimai, kurie skleidžia nešvankų “stalinizmo” 
kvapą Amerikoje, kol kas dar gali skeryčiotis. Jie dar 
nežino, kad jų “saulė” jau užgeso.

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu:

Metams----------------------------$8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams —------------ 2.00
Dviem mėnesiams----------- 1.50
Vienam mėnesiui-------------- .75

Chicagoj per išsiuntinėtoj us:
Viena kopija 3c 
Savaitei ..................... ......—- 18c
Mėnesiui ................................  75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
Metams .....   $6.00

Pusei metų ------------------— 3.25
Trims mėnesiams --------- 1-75
Dviem mėnesiams —.......— 1.25
Vienam mėnesiui .75

Užsieniuose:
Metams ------------  $8.00
Pusei metų ---------   4.00
Trims mėnesiams ..................  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

“MARINAI ATVYKO!”

“MORALINE DEMOKRA
TIJOS INTERVENCIJA”
Senas Rusijos liaudininkų 

vadas, Viktor Černov (kuris 
neseniai atvyko iš Francuzijos 
į Jungt. Valstybes) sako, kad 
turi būt padaryta “moraline 
demokratijoj intervencija Ru
sijoje” — kitaip Rusija ne
stengs ilgai priešintis nacių in
vazijai.

Tokią nuomonę yra seniui 
išreiškusios “Naujienos”.

Kai Rusijos tvirtovių linija 
bus paimta ir jos kariuomenė 
bus nustumta už Maskvos, tęs
ti kovą prieš Hitlerį galės tik
tai Rusijos liaudis. Jeigu Stali
no klika nenorės grąžinti liau
džiai teisių, tai krašte kils su
irute, kuria Hitleris gali pasi
naudoti. Europos ir Amerikos 
demokratija privalo pasirūpin
ti, kad to butų išvengta.

VIETOJE LAISVĖS, 
PRIEVARTA

Presidentas Roosevel tas pa
skelbė, kaipo demokratijų tai
kos tikslą, “keturias laisves”. 
Viena jų tai — religijos laisvė.

Bet kai kurie žmonės nori tą 
laisvę paversti prievarta. Pa
vyzdžiui, vienas “D-go” ben
dradarbis neseniai parašė apie 
Lietuvą:

“Musų tauta yra grynai 
katalikiška ir turi būti val
doma grynai katalikiškais 
pagrindais.”
Žynius nuoširųtis Lietuvos 

gyventojų nėra katalikai. Be 
to, didelė Ralis žmonių Lietu
voje, l<a<J ir priklauso prie ka
talikų bažnyčios, bet nenori, 
kad religija, butų kišama į po
litiką. Sakysime, dauguma ūki
ninkų Lietuvoje balsuodavo 
((kuomet dar. nebuvo sugriauta 
demokratinė tvarka) už vajs- 
tįęčiusj* liaudirųfikus, o ’he už 
krikščionis demokratus.

Tiems žmonėms krašto val
dymas “grynai katalikiškais pa
grindais” reikštų priespaudą.

MASKVOS PAKALIKAI
L. Sp. žįųio.s (Washingtone) 

rašo:
“Neseniai pradėtame New 

YorLe leisti pasivadinusiam 
rusą sociąLdemokratų orga
ną Būt’ Nr. 5—6 iš 
liepos 5 d. jtilpo G. M. Val- 
diso straipsnis, užvardintas 
‘Anapus barikadų’, kariame 
rašoma apie padėtį Pabaltos 
valstybėse, tame tarpe ir Lie
tuvoje,

“Tarp kitų tvirtinimų, ta
me straipsnyje rašoma, esą, 

• Pabalt.es valstybes privalėję 
sios rinktis tarp vokiečių ir 
sovietų ir pasirinkusios so
vietus. Bolševikai, esą, turė
ję visuomenės pritarimą: 
darbininkai, ūkininkai, jaut
uliuos ir dargi inteligentai 
simpatizavę bolševikams ir 
t. t., ir t. t.
. “Ryšyje su tuo pastebėti
na, kad lietuvių tauta savo 
pasirinkimą padarė dar 1918 
m. Nuo to laiko Lietuvos 
žmonių pasirinkimas nepasįr 
keitė. Visokia globa: rusišr 
ka, vokiška, lenkiška ar ki? 
tokia, nėra lietuviams prL 
imtina. Lietuvis stovi UŽ vi
sišką savo tautos laisvę ir 
nepriklausomybę.”
Čia reikia pastebėti, kad tą 

rusų laikraštį leidžia bolševį- 
kuojančioji Dano-Jugovo gru
pė. Rusijos socialdemokratų 
vadovybė jos nusistatymą aL 
metė.

Z , . \

SUPUVUSI PREKĖ
L. Sp. Žinios rašo: 

“Komunizmas Kanadoje 
skaitomas supuvusia preke. 
Iš patikimų šaltinių patirtu 
kad Kanados vyriausybė pri
taikė besiveržiančiai per Ka

nados sienas komunistų lite
ratūrai tam tikrus muito 
nuostatus. Tų nuostatų pri
taikymo pasėkoje į Kanadą 
nebeįsileįdžiama pei ‘Laįs-1 
yė’, nei ‘Vilnis’. Taip pat 
draudžiama įsileisti ir ko
munistų propagandinis šlam
štas ‘New Litbuania’ (Nau
joji Lietuva). Jos autorė yra 
Auna Louise Strong,”

NACIŲ “GEOPOLITIKA”
Vokietijos nacių globoje išsi

vystė naujas mokslas: “Ge<rpo- 
litika”.

Jos įkūrėjas yrą atsargos ge- 
neroias-majoras Haushofer, ku
ris po pasaulių ką r o gavo pro
fesoriaus vietą Miuncheno (Ba
varijos sostinės) universitete. 
Kol Vokietijoje buvo kritikos 
laisvė, tas mįlitaristas profeso
rius neturėjo įtakos visuome
nėje. Jo idėjos buvo aštriai 
kritikuojamos ir pajuokiamos. 
Bet nuo to laiko, kai Hitleris 
paėpiė į savų rąpkas valdžią, 
tai Dr. Kąri Haųshofe^ pąsįda- 
rė stambus žmogus, Šiandien 
jį galima laikyti vyriausiu na
cių politikos aiškintoju, hitle- 
rizmo pranašu.

Žodis “geopolitika” yra su
lipdytas iš “gė” (žemė, graikų 
kalboje) ir “politika”, šis Hau
shoferio mokslas tai — geogra
fijos, etnologijos ir ekonomi
nių bei politinių spekuliacijų 
šiupinys. Prof. Haushoferis tu
ri didelį štabą “ekspertų” pa
dėjėjų, kurie tyrinėja, kokia 
turinti būti vokiečių tautos 
“vieta” pasaulyje. Bet tie neva 
moksliški tyrinėjimai yra tik
rumoje įrankis Hitlerio ekspan
sijos (plėtimosi) politikai pa
teisinti. \

i

Kuomet Hitleris planavo pa
grobti Austriją ir apiplėšti Če
koslovakiją .ir Lenkiją, tai 
Haushoferio “geopolitika” bu
vo suradusi, kad vokiečių tau
tai reikią platesnės “gyvenimo 
erdvės” (Lebensraum). Na
ciams užkariavus visą eilę sa
vo kaimynų, “geopolitikos” 
ekspertai pradėjo įrodinėti, kad 
vokiečių tautai yra lemta vieš
patauti yisoje Europoje; ir na
cių propaganda ėmė skelbti, 
kad Europoje turėsianti būt 
įvestą “n.auja tvarka” (Neue 
Ordnung). Haushoferis ir jo 
štabas rašė straipsnius, aiškin
dami, kad Europa gali būt vi
sai nepriklausoma nuo pasau
lio ekonomiškai; todėl ekono
minė “naujosios” Europos po
litika busianti “autarkiška”.

Bet pastaruoju laiku Hau
shoferio organą s. “Zeitschrift 
fuer Geopolįtik” (Geopolitikos 
Laikraštis) jau skelbia kitokią 
teoriją. Patyrimas, girdi, paro
dė, kad Europos kontįnentąs, 
deja, neturi pakankamai nei 
maisto savo gyventojams, nei 
medžiagų savo pramonei. Žiu-, 
richo savaitraštis “Die Welt- 
woche”, kalbėdamas apie šitą 
naują krypti Haushoferio min
tyse, rašo:

“Esą, todėl reikia įjungti 
į naująją gyveninio erdvę Af
rikos maisto išteklius ir jos 
žaliavas, ir tokiu bųdu ši gy
venimo erdvė išsiplečia, ap
imdama Europos-Afrikos u- 
kio erdvę.”
Kaip matome, Hitleriui jau 

nepakanka vieno Europos kon
tinento. Jisai nori valdyti ir Af
riką. Ir prof. Haushoferis su 
savo “geopolitika” tuojau iš- 
kepa naują teoriją, įrodinėda-? 
mas, kad to reikalauja moksr 
las,

Apie tą laiką nacių šarvuoto-, 
sios divizijos pradėjo savo žy
gius Lybijoje. Bet anglai čia 
jas sustabdė. Dabar Hitlerio 
karo mašina pasuko į rytus ir 
įsiveržė į Rusiją. Nacių “geopo
litikai” netrukus ims aiškinti, 
kad vokiečių tauta privalo val
dyti Aziją. /

' JNAUJIEN Ų-ACME Telep tinto
Pirmos J. V. Marinų Divizijos nariai laipdinami iš 

laivo ties Onslo Bcach, N. C., kranto puolimo prati
muose,

JURININKU PABAISOS KINIJOS 
VANDENYSE

Romantiškoj jurų senovėj to
limųjų vandenynų burlaiviams, 
ypač plaukioj autiems Azijos 
vandenyse, nemažiau už audras 
ir slaptąsias uolas, įvarydavo 
baimės ir jurų plėšikai, pira
tais vadinami. Senovėje visko 
galėjo atsitikti, galvoja atsar
gus musų laikų skaitytojas, bet 
šiandien tik kiekviena juros 
pėda yra saugi, todėl ir tokios 
išgąstingos piraterijos nebegali 
būti.

Nebetikintiems į piratų buvi
mą priminsime 1933 metų lie
pos 12 dienos Anglų žemųjų 
rtimų posėdį, kuriame vienas 
atstovas paklausė, kaip su tais 
anglų jurininkais, kuriuos kinų 
piratai paėmė įkaitais.

Jei jau parlamentuose duo
damos interpeliacijos piratų 
reikalais, tai kiekvienas turi 
pripažinti, kad ir šiais laikais 
kai kuriose jurose tebesiaučia 
šie vandenų gėngsteriai, kaip 
jie siautė prieš keletą šimtų 
metų. Žinoma, siautimo sąly
gos yra žymiai pablogėjusios. 
Bet kadangi šiandien yra pa
blogėjusios visokio gyvenimo 
sąlygos, tai jurų plėšikai neno
ri kito darbo ieškoti.

Minėtame anglų parltmenlo 
posėdyje buvo kalbama apie 
anglų garlaivį Nanchang, kurį 
1933 metų kovo 29 dieną puolė 
kinų plėšikai ir nuginklavo įgu
lą. Plėšikai nepasitenkino vi
sais vertingais daiktais, buyu- 
siąis laive, bet dar pagrobė su 
savim keturius laivo karinin
kus įkaitais. Vieną jų, tretįjį 
inžinierių, pasiuntė į New- 
changą su mandagiu praneši
mu, kad už likusių trijų juri
ninkų išlaisvinimą gaujos va
das turįs garbes prašyti 100 
angliškų kulkosvaidžių su 500,- 
000 šovinių, toliau 120 vokiškų 
revolverių su 5,000 šovinių, ir 
be to, dar 1 milijoną dolerių. 
Įteikus šiuos menkniekius, vy
rai busią paleisti, kurie dabar, 
kaip pridera Didžiosios Brita
nijos piliečiams, yta rūpestin
goj piratų karalijos globoje.

Taip rašė piratai, Ąngląi, vie
toj siuntę piratams girikhj ir 
pinigų, pareikalavo, kad japo
ną ir Mandžuko vyriausybės 
pasiųstų į piratų landynes bau
dos ekspedicijas. Tai buvo ir 
padaryta. Septynios piratų 
džiunkos (laivai) buvo sude-

! gintos, dvidešimt piratų nušau
ta. Tačiau apie paimtuosius 
anglų įkaitus nieks daugiau nė 
žodžio nebegirdėjo. Aišku, juos 
nužudė piratai.

Ir tai ne pirmas, nei pasku
tinis atsitikimas. 1926 metų 
lapkričio 14 d. išplaukė iš Hon
kongo į jurą anglų keleivinis 
laivas Sunnig, — tas pats lai
vas, kuris, laikraščių praneši
mu, šių metų rugpiučio mėnesį 
siautusio taifūno buvo išmestas 
į krantą. Kaip ir visuomet, lai
vo denyj ir kajutėse buvo pil
na keleivių. Kol užėjo naktis, 
kalnuoti krantai jau buvo din
gę iš akių. Ir štai apie vidur
naktį laive kilo šauksmas, švil
pimas, blyksterėjo šūviai, su
dejavo sužeistieji. Nespėjus lai
vo karininkams susivokti, ko
mandos tiltelis ir mašinų patal
pos buvo, jau piratų rankose. 
Jų buvo apie keturiasdešimt 
vyrų, užlipusių į laivą kaip nie
kuo nedėti keleiviai.

Su atkištais revolveriais lai
vo navigacijos karininkai buvo 
priversti pakreipti kursą į Bias 
įlanką, kuri su šimtais salų-sa- 
lelių sudaro labai patogias pi
ratų slėptuves. Čia kaip tik ir 
viešpatauja žinomo kinų plėši
ko Hakką gauja. Jie plaukią, 
juromis, nuduodami žvejys, už
lenda laivams už kelio, ir kai 
šie, nenorėdami užplaukti ant 
vargingos žvejų džiunkos, su
laiko mašinas arba pasisuka įš 
kurso, piratai puola laivą ir 
dažnai jį paima.

, Laivo karininkai, nepaisant 
šuniškos būklės, nesiliovė ieš
koję planų išsivaduoti iš plėši
kų pankų, Kai antrajam laivo 
šturmanui pasisekė valandėlei 
įtraukti į kalbą tiltelyj juos 
saugojusius piratus ir nukreip
ti kiek nuo savęs jų dėmesį, 
laivo kapitonas su pirmuoju 
karininku skėlė plėšikams į 
galvą ir šiedu sukrito vietoje. 
Žaibė greitumu jie apsiginkla
vo permuštų piratų ginklais^ ir 
pasuko laivo kursą vėl priešin
gon pusėn. Pastebėję šį ma
nevrą kiti piratai tuoj suprato, 
kad komandavimo tiltelis vėl 
laisvas. Jie sustabdė mašinas ir 
puolė komandos tiltelį, kur sto
vėjo kapitonas su šturmanais. 
Pasipylė, nuo tiltelio šūviais į 
puolančius piratus, ėmė kristi 
ant denio lavonai. Matydami,

kad nebegalės laivo vadovavi
mą paimti į savo raukas, likę 
gyvi plėšikai nutarė padegi i 
laivą ir pasprukti pagalbos val
timis. Sunku pasakyti, kuo bu
tų pasibaigęs šis laivo gaisras, 
jei tuo momentu nebūtų staig i 
priplaukęs anglų artilerinis lai
vas Bluebell, kuris padėjo gais
rą užgesinti ir piratus nugink
luoti. Trisdešimt jų dar buvo 
suimti laive, dešimt buvo nu
šauti, o šešiolikai pasisekė pa
sprukti.

1927 metais piratai paėmė į 
nelaisvę angly 1400 tonų gar
laivį Irene, kuris plaukė iš Šan
chajaus į Amoy. Visa džiunky 
Rotihja apspito anglus ir po ar
šios kovos jie turėjo pasiduoti. 
Nuostabiu būdų čia pasirodė 
angly pakrančių apsaugos lai
vas, kuris tuoj atidengė ugnį 
piratų paimtam laivui. Apšau
dant kilo gaisras ir netrukus 
po to laivas nuskendo.

1928 metų lapkričio 10 d. 
pateko piratams į rankas kinu 
1900 tonų laivas Hsin-chi. Jie 
sulipo uoste kaip keleiviai, o 
laivui išplaukus atviron jūron, 
užpuolė laivo vadovybę ir ma
šinistus ir visus išskerdė. Tai 
rodo, kad kiniečių piratai su 
savo tautos žmonėmis dar žiau
riau elgiasi, negu su svetimtau
čiais. Laivas buvo įgabentas į 
ramią įlanką, apiplėštas ir su
degintas.

1929 metų gruodžio pradžio
je anglų garlaivis Hai Ching 
plauke iš Swatow į Honkongą. 
Buvo vidurnaktis. Keletas turis
tinės klasės keleivių, anglų ir 
amerikiečių, ir trejetas šimtų 
denio keleivių buvo pačiame 
įmigyje. Ant tiltelio stovėjo bu
dintis karininkas, vairininkas ir 
du vyrai iš indų įgulos. Visi 
buvo ginkluoti. Įėjimas į tiltelį 
buvo užrakintas. Ir štai apie 30 
vyrų puolė tiltelį, apšaudyda
mi revolverių ugnim ir mėgin
dami išlaužti duris. Vienu aki
mirksniu apie tiltelį susirinko 
visi europiečiai ir prasidėjo 
smarkus susiašudymas: su pira
tais.-Vienas banditas, neboda
mas lekiančių kulkų, palindo 
prie tiltelio langų ir paleido 
taiklų šūvį į širdį trečiajam 
šturmanu Woodward. Vienas 
indas buvo taip pat nušautas, 
antras šturmanas sunkiai su
žeistas. Jokia skerdynių filmą 
negalėtų atvaizduoti tų žiauru
mų,, kurie dėjosi laive. Įniršę 
piratai puolė be atvangos tilte
lį, nuo kurio ėjo salvės šūvių 
į. jų eiles. Staiga piratus ap
švietė nežemiška šviesa, nuo 
kurios jie tamsią naktį pasida
rė visiškai akli. Laivo karinin
kams atėjo į galvą gera mintis, 
atsukti prieš piratus laivo pro
žektoriai ir jo galinga šviesa 
juos apakinti. Taiklus šūviai 
dabar ritino vieną piratą po ki
to, kol galiausiai likusieji ėmė 
trauktis atgal.

Bet piratai nebūtų piratais, 
jei nenorėtų atkeršyti už nepa
sisekimus. Jie sukrovė denyje 
prekių barįkadą, apipylė benzi
nu ir padegė. Po to jie puolė į 
pagalbos valtis, kuriomis .tikė
josi pabėgti iš degančio laivo. 
Laimei į laivo pagalbos šauks
mus per ix?vielį telegrafą atsi
skubino anglų krantų apsaugos 
laivas Steriing, kuris tuo pietų 
buvo netoli Bias įlankos. Jo 
pagalba laivui pasisekė nugalė
ti piratus ir užgesinti ugnį. Pa
tekėjusi saulė apšvietė šiurpų 
vaizdą. Keletas šimtų negyvų 
ir sužeistų, sukepusiais krau
jais žaizdose, gulėjo visokiose 
pozose laivo denyje.

Ir tai atsitiko ne 17-lame ar
ba 18-ame amžiuje* bet prieš 
keletą metų. Tokie piratų už
puldinėjimai atsitinka ir dabar. 
Todėl nenuostabu, kad piratų 
žygiai dažnai yra aptariami net 
anglų įfarlamente.

Naujienų Namo Fondo
PIKNIKAS

Sunset Grove Darže 
135th and Archer Avė. 

Sekmadieni
Liepos 27 d., 1941 m.

Pabalt.es


Pirmadienis, liepos 21, 1941 NAUJIENOS, Chicago, III
VLADAS VYTIS

PIRMOJI MEDŽIOKLĖ
Jaunos Pords Vedybinės Bėdos

Novelė. juo patenkintas. Einu medžio-Pufus. baltutėlis sniegas, nu-1*1" Kai,p keiata . ir, ,malonu' žertas saulės spinduliais, ver-!Pirm«. kar‘® tal ;vyksta mano Čia prisimerkti. Aplink, toli ir gyvenlme* arti balta balta, tik kur-ne-kur silpnas, melsvas šešėlis. Atrodo, lyg tai butų jura, balta, marmurinė jura, kažkada bangavus, šėlus ir sustingus.Ūkininkų trobos atrodo, lyg maži žaisleliai, lyg degtukų dėžutės, ilmėtytos baltoje raukšlėtoje skraistėje.Niekur gyvos dvasios, tik šen bei ten, toli toli juda tamsus taškai, tai pamaldžios musų apylinkės moterėlės skuba į bažnyčią. Mat, šiandien sekmadienis.Virš galvoj mėlynė, beribė mėlynė, o iš jos taip skaisčiai šypsosi saulė, šis skaidrus, akimis neišmatuojamas, gaubtuvas paliai horizontą taip nežymiai susilieja su baL tuma, kad vos vos galima atskirti, kur baigiasi sniego jura ir prasideda melsvumos anas.Tyla, kapų tyla aplink, karčiais, rodos, kažkas skamba, nusikvatoja, bet tykiai, taip neaiškiai, kad negalima suvokti, kuria kryptimi. Apsidairau ir, supratęs, kad taip tik nusigirdo, vėl žengiu, ktampoju per sniegą, kuris tūkstančiais kibirkščių įvairiomis spalvomis žaidžia, erzina akis.Aš palieku užpakalyj savęs pėdas, kurios toliau susilieja į vieną kreivą liniją. Toli toli tęsiasi toji linija ir dingsta pakalnėje, o toliau vėl išlenda ir nedrąsiai, vos matomai tys- ta plona gijele per kalnelį.Rankose šautuvas...! bet koks?! Gėdyčiaus žmogui parodyti, susitikęs. Senas, aprūdijęs... t |hBet. vistiek šautuvus,,tir aš

oke-Ret- su- taip

Buvo taip.Kartą nuėjau pas savo draugą Petrą ir iš jo sužinojau, kad jis šautuvą įsigijo. Aš be galo nudžiugau, ir Petras pasiūlė man eiti kartu su juom medžioti, šiandien, apsirūpinę visais reikalingais daiktais, ištraukėme į pirmąjį žygį. Išeidami susitarėm šauti pakaitom. Pirmą šūvį teks man paleisti...Teoretinių žinių apie šaudymą šiek tiek turėjau, bet praktinių nė trupučio, o ypač apie medžioklę. Nenusimaniau, iš kaip toli galima pataikyti. Bijau, aklai pasitikėdamas likimu. Gal vis pasiseks. “Nejaugi likimas bus man toks žiaurus....” — pamaniau ir sišypsojau pats iš savęs mane baugino ir vilijo.—Ką šausiu?... siu?... Ar spėsiu? Ar pataikysiu?...klausimų žybčiojo smegenyse.Išėję iš namų, žingsniavome labai atsargiai. Akys smigo į kiekvieną kupstelį, glostė baltąją inarsuą. Vejas plakė įtemptas akis, akino blizgąs sniegas, o aš žengiau ir žengiau, įsmeigęs jas priekin, kartais net užmiršdamas ko.Kyšt ir išauga kiškis iš sniego, styptelia, išsitiesia ir pasileidžia šuoliais, širdis kuju trenkia, šautuvas momentaliai pakyla prie peties... bet... traukiu, traukiu visa jėga — nė krust.Per skubėjimą ne ten pagriebiau, 'kur reikia. Kaip pikta ir gaila! Tokia proga! Petras žiuri ir rankom skėsčioja. Aš susigėstu. “Na, o kas pasidarė?”—šaukia jis. Aš nežinau ką atsakyti. Ir pikta ir gėda, o

nu
KaipAr šaus?...— Milionaišau

kai duosiu, tai velniai -pasijuoks.Leidžiamės pakalnėn. Ęinu atsargiai, dairausi sustodamas, širdis vėl pradėjo smarkiai

NAUJIENŲ-ACME PhotoMrs. Lenore Long Balęs Bowmari, 18 metų, ir Lynu V. Bowman, 19 m., policijos priežiūroje Wichita, Kaušas, kurie sulaikyti po to, kai Bowman, tariamai, pasigrobė jaunąją mergaitę iš jos namų tikslu įtikinti ją, kad toji ištrauktų reikalavimą panaikinti juodvicjų vedybas įvykusias liepos 1 d. Ji nusiskundė, kad jis ją “kidnapindamas” nedavė progos nei batukų užsiauti. Ji . taip pat sako, kad ji tebenori vedybas panaikinti.

Visai arti* pakyla didelis būrys kurapkų. Prisitaikau ir šaunu. Kraštutinė atsiskiria ir, kiek palėkus, nusileidžia. Aš pašoku, tartum išganymą pamatęs. Kurapka dingo... Aš pri lekiu prie tos vietos ir negaliu suprasti, kas čia pasidarė. Bet tuoj susigriebiau:( Į sniegą įlindo, — šukteliu atpuškuojančiam Petrui. —Atsargiai, atsargiai! — šaukiu jam,—kad išlindus vėl nepalėktų 1Drebančia širdimi graibau sniegą. Petras taip pat ieško.—Jau! — išstūmiu vien džiaugsmą per gerklę ir gyvą, burzdančią kurapką iškeliu į viršų..—Taip seniai reikėjo! —sušunka Petras, griebdamas jąUš mano rankų.Bet vargšo paukštelio baigėsi paskutinės jėgos. Galvelė nusviro, sparneliai apjėpo. Petras padeda ją ant sniego.

Ji susipurto ir atsiverčia auk- štelninka. Skausmų suimta žioja snapelį, trauko kojeles, purto sparnelius. ■ ’ A1—Palaikus skiria, — pastebi Petras, ir aš girdžiu, kaip jo balsas suvirpa. Jis nusisuka. Aš stoviu ir tyliu, kaip žemė, akis įsmeigęs į besikankinantį paukštelį. Man kažkas suspaudžia gerklę. Matau, kaip Petrui rieda ašaros viena po kitos ir (Jlngsta sniege. Jis jų nešluosto, nes bijo, kad aš nepastebėčiau,P.aukštejįs paskutinį kartą timptelia kojomis ir nurimtsa.Stoyime abu lyg didžiausi nusikaltėiai, nedrįsdami keltį akių...
*) Brakonieriai—ž m onės, 

medžioja be leidimo.
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VĖSU—AIR CONDHTONED
World Playhouse 
4JO S. Michigan Avenue 

arti Van Buren.
Tęsiasi nuo 11:15 A. M. iki vi

durnakčio—35c iki 6:30.
DĄBĄR IR VISĄ SAVAITĘ! 

'f RAUDONOJI ARMIJA VEIKIA.

I
 “Soviet Frontiers”

Raudonoji Armija Besarabijoj 
{Aiškumas anglų kalba) 
Teisybė prieš jūsų akis!

Turtas Virš$6,000,000.00
Apart Apsaugos, Turime (M n r nfifl n 

ATSARGOS FONDĄ ViršuHuJęUUUiU

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 117*

Remkite Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LfQUOR 
CO.—WHOLESALE 
470Y S. Hąlsted St 
Tel. Poulevard 0014

, ■ ■■■■■ —

PASKOLĄ^S’
nuo 5 iki 20 metų.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASS0CIAT|QN 

OF CHICAGO
Mokame Dividendų

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

'vSr M.000,000.00

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG D1STANCE 

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

3212 So. Halsted St.
šaukit Tel. VICTORY 0066

nūn ..................................... ......................

• FOTOGRAFAS 
CONRAD 

FOTOGRAFAS 
SįLųdija įrengta pir
mos rųšięs su mo
derniškomis u ž 1 9 i- 
domis ir Holiywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

t

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pjpigų.
Savaitės dienomis 9 A. M. iki 4 p. M,, Trečiad. .9 A. M. iki 12 

dienos, šeštad. 9 A. M. iki 8 P. M. _________ _

arcus

■mj Rakandų, šaldytuvų, gasinių pečių, radio, skalbiamų mašinų, nereikia lanktį—prekių yra užtektinai pas Bųdriką ir sutaupymas nuo

1942 Radio iškrautos ant parodos. Radijos visų geriausių išdirbysčių Amerikoje, $99.50 vertės, už $59-soMažutės, Portable Radios, panešamos visur, po $9-95 
$ j g.95. ir $20.95

Jos. F. Budriki

šautuvą, giliai nuskendusį į purų sniegą. Patikrinu spyną ir vėl, prie šono prisispaudęs marš. Užmirštu atsargumą, vėl žengiu, skubu, lyg akis išdegęs- . 'Padrykt kiškis už penkiasdešimt žingsnių. Aš trukt šautuvą prie nosies ir ne kiek neprisitaikęs, iššaunu. Kiškis pašoka į šalį ir, kiek įkabindamas, nurukstd! Žiuriu akis išpūtęs, išsižiojus ,ar ųors nešlubuoja. Aašaros užplūsta

„:J. mn<.s 
LOAN ASSOCIATIONpI Chicago 
JVSTIN MACKIEWICH. Pres. 
4192 Archer Avenue

akis. Supykęs trenkiu šautuvą ' į žemę, brūkšteliu per ašarotas akis pirštinėm, bet kiškio jau nesimato. Petras ateina pas, kažką rodo. Pamanau, I mane, užjaučiančiai šypsoda-j mąsis ir džiaugdamasis, kad atėjo jo eilė šauti.—Nuėjo, kaip velnias...—sako jis.—Nuėjo...—karčiai nusišypsau ir aš.Petras graibo , sniege šautuvą ir, pakėlęs, krato nuo jo sniegą. Išima tuščią šovinį ir atiduoda man. Lydžiu akimis, kaip jis deda naują šovinį, ir linkiu jam tokio pasisekimo, kaip ir man. Spyna brakštelia ir mudu išsiskiriam.Aš, palaužtas dvasioje, slenku iš lėto ir vis žiuriu į Petrą. Trokštu, kad kas nors pakiltų, ar kurapkos, ar kiškis, o Petras iššautų ir nepataikytų. Tuomet aš vėl gaučiau šautuvą, ir tada jau vargas tam, kurs pasirodys.—Nesikarščiuosiu. Koks aš kvailas buvau! Ko čia jaudintis? Ar dvarą pralošiu? —peikiu ir raminu save.Tuo tarpu terkštelėjo suvis Petras, pakėlęs kiškį, šovė Sniegas tik sudulkėjo per kalnelį, ir dingo ilgakojis. Petras pasileidžia bėgti į tą vietą.—Nejaugi kirto?...—nežinau, ar nudžiungu, ar nubustu. Laukiu, kas dėsis. Užbėgo jis ant kalnelio viršūnės ir dairosi, paskui rodo ranka. Lengva širdimi bėgu pas jį, griebiu iš jo šautuvą, išimu tuščią šovinį ir dedu naują, pilnas vilčių.—Na, dabar jau žinosiu, kaip elgtis, kalbu į Petrą, o jis vis dar žiuri į horizonte juoduojantį tašką.—Tik aš jį turėjau pakept, —kalba jis,—taip gerai buvau nutaikęs...Aš pasismagindamas kelis kartus pridedu šautuvą prie imti šaltą, peties ir taikau į ‘kokį hdrs kupstą.—Tegul tik pasirodo dabar,

RYTINE RADIO 
VALANDA 

— iš stoties —Išpardavimas
Sales

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Spausdinam

Vardas

Adresas

Miestas

Valstijaišsikrapštau
pa- - o

KAINA 15 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:

NAUJIENOS 
1736 So .Halsted St 
Chicago, HL

REMKITE TUOS, KURIE GARSINASI

FURNITURE HOUSE

DMBH kr

Si s®

Kasdien nuo 8:45 v. ryto 
iki 9:15 vai. ryto. • 

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

Pirmadieniais taipgi 7:00 
vaL vakare.

Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022WEST VIRGINIA Pocahontas Mine Run iš geriausių mainų, daug $8.00 dulkių išimta................................... ~Perkant 5 tonus ar daugiau.

SMULKESNI YRA DAUG PIGESNIBLACK BAND LUMP ...... ,... $9.95
taksai ekstra. 

■ i i n i ...........

KAS RYTĄ!
LIETUVIŠKI RADIO PROGRAMAI

— Iš Stoties —

1240 Kilocycjes
KAS PENKIOS MINUTES PADUODAMAS TIKRAS LAI

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

7:00—7:45 VAL. RYTE

PLAKATUS, BILIETUS 
BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 

■KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

NAUJIENOS
1739 South HalttcJ Str.it 

CHICAGO, ILLINOIS 
TtL Canal 8500

ta širdis lyg pasiutus daužosi. Aš tik trukteliu pečiais:—Nepavyko, — ir vėl žengiu toliau su tvirčiausiu įsitikinimu, kad antras kartas nemeluos. Juk taip, rodos, puikiai buvau nutaikęs! Pasi- spjaudau delnus, nors pirštinėtus, suspaudžiu šautuvą, net pirštai subraška. Smilių padedu ant pat “gaiduko”. Vėl einu iš lėto, dairydamasis. Širdis nurimo, nors dar negaliu pamiršti tokio nepasisekimo, bet naujos viltys nutrina ir tą juodulį. Girdžiu:—Tsss... tss... tss...Apsidairau. Petras ranka moja,kad kokį nors šaunamą padarą. Rankos automatiškai pakelia šautuvą. Slenku prie jo dairydamasis. Jis kažką nepaliauja rodyti ir pasilenks traukiasi atgal. Aš pasistiepiu ir žiuriu... kažkoks žmogus anapus kalnelio. Momentaliai susiriečiu į kamuolį ir, kiek įkabindamas, pakalnėn...—O kas bus, jei policininkas?—baisus klausimas ir, jei iš tiesų taip, baisios pasėkos, —tardymas, byla, ekonomiškas ir morališkas nuostolis.Tuoj prisimenu vieno brakonieriaus*) liūdną istoriją.Metu šautuvą į vagą, ir jis paskęsta sniege. Pabėgėjęs keletą žingsnių, cinu, kaip niekur nieko. Policininko vis nesimato. Nusileidžiu į duburėlį. Čia pat ateina ir Petras. Kaip tik šiuo momentu kyštelia ano keleivio pakaušis. Mudu įtraukiam galvas už stataus kranto, tuoj vėl nedrąsiai iškišam, o jis žingsniuoja, kaip žingsniavęs, nekreipdamas dėmesio į mudu. Jis eina kita kalnelio puse pakalnėn. Mes tuo tarpu vis kylam ir kylam, neišleisdami jo pakaušio iš akių. Matom, kad kepurė ne policininko, bet kas ištiktųjų žino... Jau praėjo pro mus, atsisuko beveik užpakaliu. Tada jau drąsiai žengiame ant kalnelio ir žiūrime 'į besitolinantį baų- gintoją. \-—Tfu, kad tave šimtas pypkių, tai Sėlio bernas! —sušunka Petras.—Tai vis per tave!—baru jį.—Atsarga gėdos nedaro, — teisinasi jis. >—Atsarga!... Gėdos!... kartoju nepatenkintas man dabar reiks snieguotą Šautuvą.
3409-11 S. HALSTED STREET

Tel. YARds 3088
. ..■■i. .■y...„       ■ . ,, i . i . 1

Sudriko Žymus WCFL, LOGO kil. rądie programas nedėlios
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NAUJIENOS, Chicago, III. Pirmadienis, liepos 21, 1941
■*

Illinois I't, •V
« k^diana-Michiigaii-Wisconsini Žinios j
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Fordas Atmokėjo 
Darbininkams 
$49,243

Paėmė Atgal į Darbą,
DETROIT, Mich. — Pildy

damas darbo tarybos patvar
kymą, fabrikantas Henry Ford 
atmokėjo $49,243 užsilipusio
mis algomis 23-ims darbinin
kams, kuriuos pašalino kiek 
laiko atgal, taipgi sutiko juos 
priimti atgal j darbą.

Fordas juos buvo pašalinęs 
už veikimą unijoje.

Šitos Vištos — 
Visos Bolševikės

Pasaulis Joms Raudonas

LYNXVILLE, Wis. — Ūki
ninko W. L. Tallmadge ūkyje 
visoms vištoms pasaulis yra 
raudonas — kur jos nepažiūri 
viskas tik raudonuoja.

Mat, visos vištos yra aprū
pintos raudonais akiniais.

Jos turbūt yra labai nuož
mios, nes- Tallmadge skundėsi, 
kad prieš akinių “erą”, vištos 
tuojau užkapodavo savo sesu
tes, kurios susižeisdavo ir ant 
kurių pasirodydavo kraujas.

Raudonus akinius uždėjus, 
vištos kraujo nebemato, tokiu 
budu susižeidusiu nebeužka- 
poja.

“Dūkią” Įstatymas 
Nekonstitucinis

Green Jį Vetavo.
SPRINGFIELD, III. — Vals

tijos prokuroras Edward J. 
Barrett paruošė opiniją, ku
rioje sako, kad legislaturos 
priimtas Įstatymas legalizuo
jantis “bukins” yra nekonsti
tucinis.

Gubernatorius Green vakar 
tą Įstatymą vetavo, nors ir 
prieš tai, kol dar nežinojo, 
kad jis nekonstitucinis, jis 
rengėsi Įstatymo nepasirašyti.

Biliaus priešai jį smerkė, 
kad buklų legalizavimas kaip 
ir uždeda valdžios aprobatą 
bizniui, kuris “neteisingai” ati
ma daug pinigų iš žmonių. 
Šalininkai aiškino, kad bukins 
legalizavus, juos bus galima 
geriau prižiūrėti ir kontro
liuoti, negu dabar, jiems vei
kiant slaptai.

Žuvo Du 
Chicagiečiai

VAIjPARAISO, Ind. — Ne
toli Valaparaiso, ant vieškelio 
U. S. 6, automobilių nelaimėje 
buvo užmušti du chicagiečiai, 
Fred Benning, 65, nuo 7640 
So. Aberdeen st., ir 58 m. 
Clara Benning.

Antrą automobilį vairavo 
chicagietis Robert Krajewski, 
2740 N. Spaulding avenue.

Duelistas Apsiveda Kalėjime.

NAUJTENU-ACME Photo
Taikos teisėjas jungia moterystės ryšiais Joe Sirac- 

ki ir Mrs. Edith Garlich, policijos ligoninėje, Hansas Ci
ty, Mo., kur Siracki gydo žaidas apturėtas duely su Mrs. 
Garlich divorsuotu vyru Jake Garlich, kuris duely bvo
užmuštas.

Civil Service
Commission Turi 
Tūkstančius Darbą
Nori Daugiausiai Mechanikų;

Reikia Laikyti Kvotimus
Federalės valdžios Civil Ser

vice Commission Chicagos sky
rius skelbia, kad turi tūkstan
čius darbų, kuriuos reikia tuo- 
au užpildyti, todėl nuolat pri

ima aplikacijas ir kvočia apli- 
kantus, kurie tų darbų pagei
dauja.

Reikia daugiausiai mechani
kų, bet turi daug vietų ir įvai
riems kitiems darbams, kaip in
spektoriams, auditoriams, pa
prastiems darbininkams, elc.

Civil Service darbininkai gau
na reguliares algas, geras va
landas ir Įeina Į federalės val
džios darbininkų pensijų siste
mą, iš kurios gauna pensijas po 
tam tikro darbo laiko.

Chicagos raštinė randasi nau
jo pašto 11-tame aukšte.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Jofm Jf. <uiieifcis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Tel. YARDS 1741-1742 

4605-07 S o. Hermitage Avė, 
4447 South Fairfield Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727 
~ ; KOPLYČIOS VISOSE 

JLfyiVai CHICAGOS DALYSE

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

Su POVILU ŠALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI

YARds 1138
VARds 1139

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

Telefonas YARDS 1410.

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

LACHAWICZ IR SŪNUS 
2314 West 23rd Place Phone CANai 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

J. LIULEVIČIUS
4348 S. Califomia Avenue Phone LAFayette 3572

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

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

Sustreikavo A.F.L.
Darbininkai Auto.
Dirbtuvėje

Čiepija Marinus 
Tarnybai Šiltuose 
Kraštuose

ANN ARBOR, Mich. — Į 
streiką už geresnes darbo są
lygas ir pripažinimą .išėjo 150 
darbininkų Precision Parts 
Company dirbtuvėje, kuri ga
mina dalis automobiliams ir 
ginklams.

Streiką paskelbė AFL Auto 
Workers unija.

Nori Sumažinti 
Auto. Gamybą 50%

>• 11 f 0 • • t • ; » 

Varžys Šaldytuvų ir Skalbimo 
Mašinų Dirbtuves,

WASHINGTON, D. C. — 
Federalės valdžios kainų ad
ministracija paskelbė, kad dėl 
žaliavų trukumo per ateinan
čius 12 mėnesių žada suma
žinti keleivinių automobilių 
gamybą apie 50%.

Panašiai žada sumažinti 
gamybą šaldytuvų, skalbiamų 
mašinų, ir kitų panašių maši
nų dirbtuvėse.

Išimtis padaroma tiktai sun
kiesiems trokams, kurie rei
kalingi karo reikalams.

Svarbiausia .suvaržymų prie
žastis yra minėtas metalų tru
kumas, be to, valdžia nori 
sunaudoti atliekamą vietą 
dirbtuvėse, taipgi darbininkus 
ginklų gamybai.

Nori Apsaugoti Nuo Geltono
sios Šiltinės, i

Pereitos savaitės pabaigoje 
armijos daktarai čiepijo ma
rinus, priskirtus prie Chica
gos karo distrikto, kad apsau- 

i goti juos nuo geltonosios šilti
nės. - 1 >

Kaip sako marinų viršinin
kai, jie bus siunčiami tarny
bai Į šiltus kraštus, kur toji 
šiltinė yra paplitusi. Vietų 
vardų armija pięnurodo. Kol 
kas tai karinė paslaptis.

Statys Didžiulį 
Trokų Sandėlį

BRIDGEPORT. — Prie 31 • 
mos, netoli Ashland, netrukus 
bus ^pradėta statyti $250;000 
sandėlis ir garažas vienai tro
kų transporto linijai, Denver- 
Chicago Trucking Company. 
Firma operuoja 350 trokų, tarp 
Chicagos ir vakarinių valstijų.

Traukinys Sudaužė 
Automobili, Tris 
Sužeidė

ALLEGAN, III. —t Pere Mar- 
ąuette traukinys sudaužė ke
leivinį automobilį prie Pearl, 
Mich., kur jis sustojo ant bė
gių, motorui užsikirtus.

Visi trys keleiviai buvo slin
kiai sužeisti, bet visi trys iš
liko gyvi. Jie yra 16 m. Char
les Vandgriff, 18 m., Floyd 
Traylor ir 16 m. Carl Johnson, 
visi iš Mancelona, Mich.

Paskelbė Kvaranti- 
ną Kankakee Mieste

KANKAKEE, III. — Nudvė- 
sė du pasiutę šunes.

Kadangi jie buvo apkand
žioję kelis kitus šunes, ir ke
lis vaikus, tai miestas šian
dien įveda kvarantiną, ir visi 
šunes, taipgi katės, užtikti gat
vėse, bus nušauti, šunų savi
ninkai, kurie neprisilaikys 
kvarantinos, gali būti nubaus
ti iki $100.

Diena Iš Dienos
Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(CHICAGOJE)
Paul J. Jancovic, 23, su Fern 

Johnson, 20
Frank E. Salton, 24, su The- 

resa Strobot, 26
Gauna
Perskiras

Petronella I. Gaidowskas nuo 
Charles K. Gaidowskas

Charles A. Pankonin nuo Eva- 
lyn Pankonin 

gimimai“““
CHICAGOJE

EROMIS,-----------------, 1134
Noble Street, gimė liepos 3, tė
vai: Frank ir Olga.

DAUGIRD, Michael Jr., 1108 
North Damen Avenue, gimė lie
pos 8, tėvai: Michael ir Lucille.

TATKUS, John R.,, 10132 Nor
mai Avenue, gimė birželio 28, 
tėvai: John ir Beverly.

SALUSKY, Anna, 4105 South 
Maplewood Avenue, gimė liepos 
4, tėvai : Paul ir Lorna.

ZĮX, Donald Edward, 2037 
North Kildare Avenue, gini ė lie 
pos 9, tėvai: John ir Marga- 
ret. 

K

Dr. Vaitush
Priima Pacientus

Dr. Vaitush pereitos savaitės 
pabaigoje grįžo iš atostogų Ca- 
lifornijoje, ir jau vėl priima pa
cientus savo ofise, adresu 4712 
South Ashland avenue.

Valandos tos pačios, kai ir 
pirmiau.

Tenoras, Bosas 
Ar Baritonas?

Ir Jis Bus Viktoras...
Jei išgirsite Viktorą Benderį 

dainuojantį arijas ypatingu už
sidegimu, žinokite, kaa tam yra 
svarbi priežastis.

šeštadienį jisai paliko “papa”. 
P-ai V. Benderienei 2:15 po 
pietų, St. Joseph ligoninėje gi
mė 7 svarų, 11 uncijų sunūs. 
Kaip kūdikis, taip ir motina po 
garnio vizito jaučiasi kuoge- 
riausiai, o ypatingai gerai tai 
tėvas.

Jau Gali Smarkiai Rėkti
Paklaustas kokį duos vardą 

kūdikiui, V. Benderis atsakė, 
kad “man geras Viktoro var
das, tad bus geras ir jam”. .

Tėvas yra pagarsėjęs daini- 
ninkas-tenoras, bet apie sunaus 
balso palinkimus jis dar netu
ri žinių. Gali tik tiek pasaky
ti iš pirmų patyrimų, kad jis 
moka visai smarkiai užrėkti, ir 
rėkia gana ilgai.

Pp. Benderiai gyvena ad. 1849 
North Cleveland avenue.

Schubertas.

Automobiliai Vakar
Užmušė šešis 
Chieagiečius
Daug Nelaimių, Daug Sužeistų

Vakar Chicagoj ir apylinkė
se įvyko didelis skaičius auto
mobilių nelaimių, kuriose bent 
šeši žmonės buvo užmušti. Su
žeistų yra keleriopai tiek.

Užmuštieji buvo:
Axel Zetterlund, 55, 1464 Le- 

land avenue
Beryl, jo žmona, ir
Adeline Berbischer, 4411 Wal- 

ton Street (jie žuvo prie Hig- 
gins Road ir Nagle avenue);

Mrs. Mabei Gross, 31, 2813 
West End avenue, ir
. LeRoy Payne, 27, 3859 Wil- 
cox street (abu prie Laramie 
ir Jackson bulvaras) ;

Trečioje nelaimėje žuvo 29 
m. Joseph B. Espinoza, nuo 229 
E. 17th Street, Chicago Heights, 
III. (prie 196th ir Halsted st.).

Naujienų Namo Fondo
PIKNIKAS

Liepos 27 d., 1941 m.

LIETUVIAI
AKIU SPECIALISTAI

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas 1 Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

kampas Halsted St.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Spredomis ir Nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. Califomia Avenue

Telefonas Republic 7868

Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 3 
Nedėliomis pagal sutartį.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

Ofiso Tel. VIRginla 9034 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244 
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

KITI LICTUVIAI DA^
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. A. .TENKINS-
(Lietuvis)__

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street 

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

DR. MARGERTS
3325 So. Halsted St. ‘

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI

Optometrically Akių Specialistas
Palęngvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

Dr. F. Pulsuoki LeVan
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS .

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyru, 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 3116
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 74€4

Jos. F. Dorink
INCORPORATED

FURNITURE HOUSE 
3409-11 S. Halsted St.

DIDELIS PASIRINKIMAS

Laikrodėliu

Akiniai teisingai prirenkami per 
patyrusį lietuvį daktarą 

Dėl sąžiningo radijo pataisymo 
z pašaukite 

YARDS 3088

BUDRIKO RADIJO 
PROGRAMAI

WCFL—1000 K. nedėliomis 6:30 
Ival. vakare.

WHFC—1450 K. ketvirtadieniais 
7 vai. vakare.

WAAF —. 950 K. Hawaiian — 
nedėlioj 4:30 po piet.

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

Nuo 10—12 vai. ryto, nuo 2 iki 
4 vai. popiet Ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

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

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR C. Z. VEZEI/F
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2240
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

Telefonas YARDS 6994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

piet 7 <ki 8 vai. N*»d nuo 10 iki 13
Rez. Telephone KENwood 4300

ADVOKATAI

DR. BRUNO J.
ZUBRTCK’AS

OYDYTOIAS IR CHIRURGAS
NAUJOJE VIETOJE

2403 West 63rd St.
VALANDOS; 2—4 popiet ir 7—P 
vAkarn. trpčindieniais ir sekmodie- 

nlRis nagai susitarimą 
Telefonas Hemlock 7899. 
Namų tet Republic 4688

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 Sn Dearhorn St.
Rnoro 1230 •

Ofiso te L CENTRAL 1824.
Namų teL—Hyda Park 3395



Pirmadienis, liepos 21, '1941 NAUJIENOS, 'CKIcftgO, DI.

NMA ILGAI LAUKTI Amerikos Vyšnių Karaliene 8 Milionai Dolerių 
faiįjais Karo

Šį sekmadienį visi sužinosite kam tenka tas; 
1941 metų Packardas.

Kai išauš sekmadienis, negaišuodami trairi 
ikite i Sunset Park daržų 135th ir Archer avenue, 
kur įvyksta “Naujieų” pikikas, ir kur Packardas 
hus kam nors padovanotas. į

Kas žino, gal jus kaip tik ir busite tuo lai
mingu, parinktuoju žmogum... į

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

''Dirlžiausį Gavo ’Harvey
®0rtdrovė

ŠIANDIEN PRADEDA RINKTI 
ALUMINIJU

Pradedant šiandien, per visą 
savaitę Chicago j ir apylinkėse 
bus renkami atliekami dlumini- 

’jaus daiktai karo reikalams.
Per namus eis įgaliuoti rin

kėjai, ir šeimininkės ga’ės jiems 
drąsiai atiduoti puodus, keptu
vus, ^etc., ’Su užtikrinimu, kad 
jie bus sunaudoti Dėdei Šamui 
apgirikluoti.

Metalo rinkinio vajus Chica
go j e bus pradėtas šįryt su dirb
tuvių sirenų kaukimu. Visas 
surinktas metalas bus sukrau
tas Grant Parke, kur kiekvie
nas galės pamatyti, kiek alu- 
minijaus chicagieciai sudėjo.

Dr. Grigaitis

Vakar dviejų savaičių atosto
goms išėjo Dr. P. Grigaitis., 
‘Naujienų” redaktorius.

Grįš prie pareigų apie rug- 
piučio 8 d.

Kamantinėja Pašau
ta Lietuvi Bruno c

Panava

Armija Perspėja 
Dentistus seštadie- 

21 metų 
Panavas.

Netraukite Bereikalingai 
Dantis!

Armijos drafto viršininkai 
išleido perspėjimą den tįstam s 
kurie bando pagelbėti I kai ku
riems vyrams ištrukti 'nuo ka
rinės prievolės, bereikalingai iš
traukdami ‘jiems '-kai kuriuos 
dantis. Susėkti dentistai bus 
traukiami ‘teisman ir baudžia
mi. '

įokių 
dentistų mažai, ’bet pų visgi 
yra. . \

Atėjo Į Ligoninę Prašyti 
Pagalbos

Į apskričio 'ligoninę 
nį pagalbos atsišaukė 

:townoflakietis, tBruno
Jis buvo pašautas — kulka su
žeidė koją.

Paklaustas kas jį pašovė, Pa
navas atsakė nežinąs. Tolimes
niam kamantinėjimui apie iįvy- 
kį policija paguldė jį Bridewell 
kalėjimo ligoninėje. *

Panavas gyvena ad. So.!
Wood Street.

Grįžojš. ?
Massachusetts

Trie Darbo

Teeitą ‘savaitę -kuro :ir lai

'virS -$8(000(030, kariukais kon- 
rtrdktais tChicagos ?ir apylinkės 
Zfirmcnrs. Didžiausias kontrakJ 
iftas, jšieliiailtis virš $2t000i000 
lėko TIarvey, 111., ’vVVymanJGor- 

^bendrovei.

■ departamentai ipatialino

MOTERIS BENDRAM NAMŲ 
darbui. Paprastas virimas, nereikia 
skalbti. 4 suaugę. Gera alga, geras 
namas. Pastoviai. 305 N. Taylor 
Avė., Oak Park. Tel. Village 6363. 
Telefoną apmokės skelbėjai, karte
rį sugrąžins.

OPERATORS — LINE STICK 
and single needle. Gera mokestis. 
Patyrusios prie medvilnės dresių.
SILVERSTEIN GARMENT CO. 

213 Institute Place.

KRAUTUVĖ SU 5 KAMBARIŲ 
flatu užpakaly. Randasi adresu 2200 
West 23rd St. Nebrangiai. -Gera 
vieta grosernei, meat market, etc.

Šaukite ROCkwell 2855 arba 
ATLantic 3780.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

LIQUOR STORE WITH BAR. 
Ali new fixtures. No competition. 

GOOD NEIGHBORHOOD. 
3605 N. ASHLAND AVĖ.

(Žemiau -sėka koifti rfktų ss.ara-

Abbot .Laboratories, North
"Chicago .........  $20,765

Aircrafl Appliance C >rp.

MERGINA, MOTERIS, virti, ben-
dram amų darbui, gyvenanti arti I PARDAVIMUI GROSERNfi ir 
Wheaton, III. $10—$14. Mrs. J. U. Į meat marketu arba mainys į jiamą. 
Snydaker, Orchard Lane, Wheaton, 
Illinois.

Išdirbta per 6 metus. Renda $30 su 
kambariais. 2210 W. 23rd Place.

Ąmerican

Anėhor Products 
Anie \ aper Co 
A - vmi rr I'.

Co. 51,850

i O :1 Cc

OPERATORS, SINGLE NEEDLE, 
prie plaunamų drabužių. Patyru
sios, pastoviai. Jauki aplinkuma.

404 So. Racine, 2nd.

ŪSO Jau Turi Virš 
Pusę' Miliono

PARDUOSIU ARBA MAINYSIU 
ant mažo namo. Graži grosernė ir 
geras biznis. 5519 ‘So. Haisted 3St.

PARSIDUODA GROSERNfi su 
meat marketu. Biznis geras ir yra 
išdirbtas per ilgus 'metus. 2646 W. 
71 St.

\ A n.JlENU-ACM E Telenhotf.
Senorita Christina Michels, Chili valstybės ambasa

doriaus J. V. duktė, vainikuojama Amerikos Vyšnių 
Testivalo karaliene, Traverse mieste, Mich. “Karunavi- 
inųą” atlieka Michigan valstijos gubernatorius Murray 
T). Van Waggoner. Vyšnių augintojai sako, kad šios 
“karalienės valdymas” bus laimingas, nes per karū
navimo iškilmes gerokai palijo, kas reiškia geresnį

“GIMINES” NORI PANAIKINTI SENELIO
DAUGELEVIČIAUS VEDYBAS

“Nežino Ks Daro”' i ■'
------ '■---- ;L 

Neįvardintų giminių vardu,!
<du Chicagos advokatai užvedė 
tbylą Superior *t8isme, reikalaut 
idami panaikinti vedybas senei 
•lio Stasio 'Daugelevičiaus, ku-j; 
riam priklauso Emejald Dairy 
Company pieninė,- ‘3^45 Emerriild 
avenuė: i

‘‘Prievartų

. <*' -      ............... . 1—

Vakar ir Užvakar
C h i c a g o j e

Ancw Petroleum Co., Forest
Park ........................... 49,599
Autovent Fan & Blower Co?

SALHOMIJA SADAUSKIENĖ, 
po tėvais Junevičaitė. M

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 20 d., 6:45 v. ryto, 1941 
m., sulaukus 64 m. amž., gi
mus Lietuvoj, Panevėžio ap
skrity, Krekenavos parap., 
Papalčių kaime. Amerikoj iš
gyveno 35 metus.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Juozapą, dvi dukteris: 
Oną, žentą Joną Jurgelionius 
ir jų šeimyną. Mary, žentą 
Vincentą Zubrickus, 3 sūnūs: 
Augustiną, jo moterį Priscillą, 
Bruno, jo moterį Frances, 
Bernardą, jo moterį Helene, 
žentą Antaną Vainorį ir jo * 
šeimyną, brolį Juozapą June- v 
vičių ir jo šeimyną, giminai- 
čius .Joną Jašinską ir jo šei
myną, Joną Smigelskį ir jo 
šeimyną (iš Melrose Park), 
ir daug kitų giminių ir drau
gų.

Priklausė prie L. R. K. A. I 
Susivienijimo 160 kuopos.

Kūnas pašarvotas namuose, 
2835 W. Pershing Rd. Laido- ! 
tuvės įvyks ketvirtadienį, lie- ' 
pos 24 d., 9:00 vai. ryto iš 
namų į St. Anne’s parap. 
bažnyčią, 38th ir S. California 
Avė., kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės šie- , 
lą, o iš ten bus nulydėta į ‘ 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Saliomijos Sa
dauskienės giminės, draugai 
ir pažįstami esat uoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikini
mą. Nuliūdę liekame: Vyras, 
Dukterys, Sūnus, žentai, Švo- 
geriai, Giminaičiai.

Laid. Direkt. J. Liulevičius, 
Tel. LAFayette 3572.

Vakar po dviejų savaičių ^yi- 
aito -pas motiną Broėktone, 
Mass., į Chicago sugrįžo .p. Ka
zys 
choro 
Anelė 
myn” 
Stella

Steponavičius, ‘Tirmyn” 
vedėjas, jo žmona, p-a 
Steponavičienė, ir “Pir- 
choro vaidybos narė p. 
Pūkis.

Grįžęs iš atostogų p. Stepo
navičius pradės ruošti “Pirmyn” 
chorą dainuoti “Tribūne” Mu
zikos šventėje, taipgi naciona- 
liame radio programe, per MBS. 
Programą tranšliuos visos to 
tinklo stotys.

Užuojautos Vakaras 
Steponui Diliui

tai

Siunčiam Gėles I

Dalis 
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bsmkietams 
ir Pagrdbams

<33*16 -So. Haisted Street
YARDS 7308 ?

‘Pagerbė žmonos Atmintį
ROSELAND.

,kų namuose šeštadienio vąka 
;e įvyko kuklus šeimyniškas už
uojautos vakarėlis surengtas 
laisvamanių veikėjui p. Stepo
nui Diliui.

Neseniai mirė p. Diliaus žmo
na.

Susirinko mažas būrelis ar
timų draugų, jų *trrpe ir p. A. 
Laurutanas, SLA 63-čios kuo
pos finansų sekretorius, kuris 
įteikė p. Diliui pųpirtinės če- 
Ir, gautą iš SLA’centio.

Plačiau apie vakarėlį bus vė
liau. *U.

Nusižudė 
Automobilyj

Pp. K uči li

•'•■■■■■MrMBHMManMHaMai
I 11 n H A Gilta MyliatiMBfe

i I M U A ‘Vestuvėms, Ban-
I UriD«» kietams, Laidota-

Gėlininkas
4180 Jtaiher Jtaamft l

Phone IzAIOLSEITE '6800

.Automobilyje -ties £733 .South 
Central Park avenue, nusišovė 
30 metų chicagietis, Jerry Mach, 
gyvenantis ties tuo pačiu ad
resu. Automobilis 'buvo garaže, i

^Giminės saka, kad didėli gal- 
vos sapaliai kankino sped 
kelis mėnesius laiko.

1 ■
Gimines sako, 'kad Daugele-!'; 

<vičius nėbegdli ..atsakyti už ša-į 
<yo elgesį, ir -kad -apie liepos 
jd., jo šeimmirikė ((prievarta 
nusigabeno į vedybų teismą, 
ten su juo apsivedė.

5 
ji 
ir

Turi $100,00.0 Turto
Daugelevičius, sako, turi apie 

$100,000 turto, šeimininkė, su 
kuria senelis nuėjo arba buvo 
“nuvestas” prie altoriaus, jam 
tarnavo per apie 30 metų lai
ko, nuo Daugelevičiaus pirmo-t 
sios žmonos mirties.

y© Wlawel1 updlicijo3 nuovada 
4eško ’ftežinoinl) (jauno >Žniogžud- 
Žio. kuris nudurė 28 Wėtų 18- 
idtį, Midhėll lįĮąrp, ‘gyvenantį 
adresu d'4T2 Nevvberry avanue.

© •RųudcnAils -Kryžiustįiaskel- 
!'bė, >kad dėl kainų ‘prikilimo, tu
ri pabranginti maisto ryšulius, 
siunčiamus karo belaisviams 
Vokietijoje, -nuo "$2.2Q iki $2.75. 
R. K. priima užsakymus, pa
ruošia ryšulius, -ir per tarptau
tinį R. K. Šveicarijoje išdalina 
juos belaisviams, 'kuriems ry
šuliai 'yra .•'skiriami.

100 Ar 8 7 m.?
Sakoma, kad Daugėlevičius 

esąs apie 100 metų amžiaus, 
byloje paduodamas mmžius

Advokatai yra, Davis
Hayes ir Joseph IL. Mack.

Suėmė 8 Vaikų 
Tėvą Už Vogimą

bet 
yra

Albany Park dbštrikte 
cija areštavo -8 Valkų 
Frank Van Buskirk ;UŽ apiplė
šinėjimą jaunų žmonių automo
biliuose, ir pavogimą jų auto
mobilių. Jisai yra 29 metų 
žiaus ir gyvena ad. 4657 Lexing-« 
ton avenue.

Kartu su juo policija suėmė 
eks-kalinį, George Stilvvell, 1854 
North Francisco avenue. -

Apvogtųjų tarpe buvo 23 me
tų mergina, Miss June Latus, 
nuo 3759 Irving Park Boad.

Fair Krautuvė
Pasirašė Sutarti
Su C.I.O.

tėva.

© Kiek laiko atgal mieste, 
su WPA bedarbių fpagalba pra
dėjo naikinti "žiurkes Ghicago- 
je. Dabar ^darbas turi būti nu
trauktas, nes nebėra darbinin
kų. Per metus laiko 800 <dar- 
biriinkų Tšnaikino apie ntiilioną 
Žiurkių.

3$ «Tš moteriškų ‘rūbų 
tuvės, adresu 11103 S. Weštern 
avenue, vagys išnešė 300 porų 
kojinių.

© Už neatsargų važinėjimą 
buvo suimtas 26 mėtų 'vairuo
tojas, Phillips Kane/69 i-E. (B^lle- 
vue Place. Jis važinėjo ;!be šate
nių, o automobilis neturėjo 
stabdžių. /n

© PojareŠtu'yra 32<metų chi- 
ceagietis, William Conlon, 135$ 
’N. tLavundale avenue. Jisrii išsi
laužė j "National TFea <Go., krau
tuvę, ad. 3744 W. Grand avė., 
ir iš registerio pasivogė 22 cen
tus. Ten tiek tebuvo.

Bell & Howell Co...... '258,862
Chicago Belting ...............  152
Chicago Bridge & Iron Co. 
....................................... 52,510 
Chicago Flexible Shaft Co. 
..................................... 901,529 
Chicago Tool & Kit Mfg. Co. 
...................... i;952 
Delta-Star Dlectric Co. 77,446 
•Oscar B. Depue ........... '3,201
A. B. Diek Co..........  254,770
Dole Valve Co..........  150,393
Eicor rGo. ................... 300,009
Garden Gity.Tlating Co, (

. ' '13SK998 
Guardian Electric Mfg. Co. 
............................... i..............  15 
Guiberson 'Diesel "Engine <Go.
...................................
Haggard .& Warcussun 'Co.
............ ........................

garris-Hub. Bed & 'Spring 
o.! Cicero ............  256.W»,

Independent Pneumdtic Todl 
Co. ................................. 197,150'
International 'Harvester «3o.< 
Spare fparts •(‘Quartermašter 
Corps, Dept.) ........ *8(000.
AdajJter i'boostcrs (War 
Dept., "Ordnance) .... 128,400 
75 tractor-drawn disc 
harrows (War Dept., 
Air Corps) ................... 9,000
Dump trucks (War Dept., 
Quartermaster) ....... 26,920
Trucks (War Dept., 
Quartermaster) ....... 283,800
International Register Co. 
.. ............................. 1,593,700 

jJJ. W. Johnson Co. .... 72,000 
’Kėllogg Switchboard & 
Supjily Co................. 204,286
Lea ^Sachs, 1,250,000 yds. 
of cotton wcbbing (War 
Dept., (guartermaster) 25,000 
Marųuei’te ‘Cement -Mfg. 'Co? 
....................................... 54,750 

4,631

United Service Organizations 
(ŪSO) Chicagcjc jau sukėlė 
virš $5G0,000, karo naujokų rei
kalams. Fondas netrukus žada 
išpildyti ir savo kvotą', siekian
čią apie $700,000.

Įvedė “Parking 
Myterius”

KEAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

PERKAM, parduodam ir mainom 
namus, lotus, farmas ir biznius 
Turime didelį pasirinkimą namų 
pirkti už cash arba mainais. Norinti 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnin^a- 
tarnavimo šaukite:
PAUL M. SMITH & UO.

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Ava.
TeL YARDS 1001.

Ran-

Jas. P. Marsh Corp. 
McWilliams Drcdging

Murphy 'Marnish Co. 
National EBrush 'Co.,

Fair departamentinė krautu
vė, priklausanti Kresge kompa
nijai, pereitos savaitės pabai
doje Npasirašė nutartį -«u >010/ 
duodama unijai išimtiną pripa
žinimą, ir pakeldama darbiniu 
ksms algas '

© Bevažiuodamas eleveiteriu, 
35 melų Patrick McMahon, 4440 
Clifton avenue, pamalė lange 
savo veidą. Kadangi jis nebuvo 
labai blaivas, tai nusprendi, kad 
veidas lange yra nėlaboji 'dva
sia, trr drožė kumščiu į stiklą. 
Pats ^susižeidė ir lengvai sužei
dė vieną pkėleivę. Sčtfi kalėjime. ‘

• Užvakar ir. vakar polįcija 
padarė kratas keliose “bukių” 
Ištaigose Chicagoje, ir sueitie. 
(3^0 Wiones. Daugiausiai 
tavo <ėigaretų krautuvėje, ^tie^

99,450 
.... 330 
Aurora 
... 362

Pape Engrg. Co.............. 569
Pittsburgh Plate Glass Co. 
........................................ 6,314 
Pittšburgh-Des Moines Steel 

<’Co. ................................ 71,100
Tresto Gas Mfg. Co. 30,071 
Protectoseal Co. of America, 
Ine...................   7,347
Reid, Murdoch & Co. 5,146 
Reynolds Electric Co...... 262
Rock Road Construction Cc. 
.......J..............     67,000 
Sherwin-Williams Co. 1,050. 
Supcrior Slecprite Corp. 
......1............    313,000 
U. S. Needle Co. ...... .
Vau^han & Bushnell Mf&'Co.' 
......      <1457 
Wyman-Gordon Co., Harvey 
........ .................... . 2,046|845 
Yeoman’s Bros, Cq...... l,-84(\

Naujienų Namo Fondo
■ RMA8 i

3146 N. Ashland avenue.

Chicagos paežerėje, nuo 
dolph iki Monroe, Parkų dis- 
triktas įvedė “myterius” auto
mobiliams parkinti. Kas nori 
pastatyti savo automobilį pa
krantėje, turi įmesti į “myte- 
rį” 25 centus už 3 valandas.

Dargiai Išvyko 
Pittsburghan

Chi-Po kelių dienų atostogų 
nagoje, pas gimines ir pažįsta
mus, vakar įPittsburghan. Pa., 
•išvyko pp. Povilas T. ir Ger- 
sbruda Dargiai. Jie lankėsi “Nau
jienų” redakcijoje, ir kitose 
'liėtuvių įstaigose.

jie atvyko tChicagon iš Atlan
tic <City, N. J., kur buvo nuvy- 

’^kę konvencijai.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1941 Metams
ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO 
VALDYBA 1941 METAMS: Pirmi

ninkas—Steponas Narkis, 4353 S. 
Talman avė., tel. Virginia 1279; 
Pirm, pagelb.— M. čeplinskas, 
3329 So. Lituanica avė.; Nut. rašt. 
—Julia Petraitienė, 812 W. 33rd 
st.; Fin. rašt.-- Leonas Genio-
tis, 4905 So. Kominsky avė.;
Ižd. — Paul J. Petraitis, 812 W. 
33rd st.; Ižd. pagelb. — Ona Ja- 
cobs, 4409 S. Artesian avė.; Mar
šalka
W. 43rd st.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY- 
STĖS VALDYBA 1941 METAMS:

Joe Balchunas—pirm., 3200 South 
Lowe avė.; O?. P. Kilis,—Vice- 
pirm., 3347 Lituanica avė.; A. 
Kaulakis — Nut. rast., 3842 So. 
Union avė.; Felix Kasper—Fin. 
rašt., 3534 So. Lowe avė.; J. 
Rachunas— Iždininkas, 3137 So. 
Haisted st.; Zig. Grigonis •— 

"Kont. rašt.; J. Racevičia—Iždo 
glob.; Kaz. Valaitis — Ligonių 
prižiūrėtojas, Dr. J. P. Poška— 
Daktaras kvotėjas; Steponas Nar
kis—Korespondentas; L. Jucius 
Maršalka. Susirinkimai įvyksta 
kas antrą sėkmadienį kiekvieno 
mėnesio, 12 vai. dieną, Chic. L. 
Auditorijoj, 3133 S. Haisted st. 
Nariai priimami nuo 18 metų 
iki 45 metų, vyrai ir moterys.

DRAUGIJOS PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1941 METAMS:

Pirmininkas ir Auditorijos atsto
vas—J. Jackus, 6504 So. Rock- 
well st., tel: Rep. 7929; Vice-pir- 
min.—J. A. Shulmistras, 4016 S. 
Archer avė., Laf. 6300; Nut. rašt. 
—Lucille S. Dagis, 2902 W. Per
shing Rd., Laf. 6300; Fin. rašt.— 
F. 'Mikliunas, 4917 S. Comenskey 
avė., Laf, 1152; Kontr. rašt. — 
F. Margevičius, 4409 S. Fairfield 
avė.; Kasos globėjas ir koresp. 
-4B. ’J. Jakaitis, 826 W. 34th PI., 
tėl. Yards 2252; Ižd.—T. Janulis, 
3430 S. Morgan st., Yards 4863; 
Maršalka—<A. šaškas, 3622 South 
Union avė; Ligonių prižiūrėtojas 
—A. Augustinas, -656 W. ‘35th st., 
Yards 6701; Teisėjas—K. Stulas, 
Teismo sekt—Jw. Juoius. 'Draugi
jos susirinkimai ųvykšta kas antrą 
trečiadienį, kiekvieno mėnesio, 
Chicagos Liet. Audit., 3133 So.

iHalsted st.

Frank Venckus, 2649

JPirkite tose krautuvėse, ku

DYKAI! DYKAI!
Musų sąrašas No. 263 dabar išėjęs 
ši spaudos. Jį sudaro 216 TIKRŲ 
reaį estate bargenų, esančių Cice
ro j, Berwyne, Riverdale ir Lawn- 
dale. Jis yra jūsų pagal pareika
lavimą. Telefonuokit ar rašykit, ar
ba atlankykit musų ofisą, o gausit 
mandagų, greitą ir protingą patar
navimą. Bukit išmintingi! Taupyklt! 
Pralenkite infliaciją!

•JOHN O. SYKORA
REALTOR

27 metai real estate bizny 
‘Gyvų vielų organizacija

2411 So. 52nd Avė.
!Phone Cicero 453

Sekmadięniais uždaryta visą dieną 
,n Mes vadovaujant greitiem 

f pardavimam

PARDAVIMUI BIZNIA.VAS NA
MAS. 8 kambariai viršuj .ir 2 už
pakaly štoro, 2 karų garažas. Kar
štu vandeniu šildomas.

1847 W. Marųuette Road.

6 KAMBARIŲ MURO BUNGA- 
LOW. Furnaso šiluma, stokeris, 2 
karam garažas, gera transportacija. 
$5,800. 4829 W. Polk St.

10744-48 S. MICHIGAN. 2 auk
štų muro namas. 3 krautuvės, 7 
ofisai (21 kambarys), 5 karam mu
ro garažas, štymo šiluma. Metinės 
pajamos $3,576. Duokit pasiūlymą, 
šaukite Mr. Peterson, Vincennes 
0606.

PARDAVIMUI 3 FLATŲ mūras, 
7 kambariai, štymo šiluma, moder
ni refrigeracija, arkos durys, ąžuo
lo trimas, puikiam stovy, gerai už
laikomas. Metinės pajamos $1,476. 
Kaina. $7,000.

5741 Princeton Avenue. 
ENGlewood 1025.

PARDAVIMUI PIGIAI -30 pėdų 
lotas tarp 18th ir 19th ant 55 
Court, Ciceroje. Be priekabių. Pri
vatus asmuo. Klauskite: Toman, 
1913 Scoville Avė., Berwyn.

LOTAS SU MEDŽIAIS. Beverly 
Shores, 1% bloko prie Michigan 
ežero. Arti kauntės rubežiaus ke
lio. Parsiduoda pigiai. Lengvi iš
mokėjimai. Box Z2, 1739 South
Haisted St.

--------------- j----------

3 AUKŠTŲ, KRAUTUVIŲ pasta
tas. Dirbtuvė užpakaly. Tuščias me
dinis pastatas su maža dirbtuve. 
3 karam garažas užpakaly.

1533 Augusta Blvd.

FARMS FOR SALE 
Pardavimui

PARDAVIMUI, PATVARUS na
mas, Crystal Lake, III. Modemus, 
dailus landšaftas, vaisių medžiai, 
etc. DIVersey 5772.

PARDAVIMUI 250 AKRŲ su 
moderniais pastatais. Asmeninė sa
vastis. Kaina $12,000.

HAROLD TIRNER, 
Kewaunee, Wis.

VVHOLBSALE URN1TURE
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

už rakandus, sutaupysi nuo 40 
iki 60%. Mes pristatome bile kur. 
Pašaukite ar rašykite dėl -daugiau
žinomi ^daiktai srandasi d* mum.



NAUJIENOS, Chicago, III

!!***•

Puikus Packard Automobilius Dovanai Laimingam Asmeniui

LIEPOS DAUGELIS
JAU

TURITE

PLATINIMUI

TIKIETŲ 

KNYGUTĘ?

NUSIPIRKĘ

PO VISĄ 

KNYGUTĘ

NAUJIENIEČIŲ

TURI

SUNSET GROVE DARŽE
135th STREET IR ARCHER AVENUE, LEMONT, ILLINOIS PRADŽIA 10 VAL. RYTO




