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SAKO, AMBASADORIUS BULLITT RODĘS 
PRITARIMO TALKININKAMS

Nacių aiškinimas remiamas surastais 
Lenkijoj dokumentais

BERLYNAS, \ Vokietija, ko
vo* 29. — Vokietijos užsienių 
reikalų ministerija išleido “bal
tąją knygą”, kuri, nacių aiš
kinimu, vaizduoja Jungt. Val
stijų valdžios, ypatingai prez. 
Roosevelto, vaidintą ryšium su 
Europos karo pradžia rolę.

Naciai sako, jų aiškinimas 
remiasi dokumentais, kuriuos 
Vokiečiai užtiko Lenkijos už
sienių reikalų ministerijos ar
chyvuose, kai jie užkariavo 
šalį.

Tie dokumentai tai Lenkijos 
ambasadorių pranešimai Var
šuvai iš Washingtono, Pary
žiaus ir Londono, taipgi Len
kijos pasiuntinio pranešimai iš 
Stockholmo.

Vienas dokumentas komen
tuoja neva Jungt. Valstijų am
basadoriaus Paryžiui, William 
Bullitto, pareiškimą. Bullitt gi 
išdėstęs prez. Roosevelto pa
žiūras. O esmėje Bullitto pa
reiškimas buvęs toks:

Reikia dėti pastangos, kad

Vokietijos laivai 
ruošiasi' plaukti 

namo
SINGAPORE, Straits Settle- 

ments, kovo 29. — Vokietijos 
laivai Holandiios Indijoje, ra
dę čia prieglaudą nuo karo pra
džios, ruošiasi plaukti namo ir 
mėgins praslisti sąjungininkų 
blokadą. Į juos kraujamos pre
kės ir provijantas.

Net šeši dideli nacių laivai 
daro prisiruošimus išplaukti, 
sako laikraščio “Straits Times” 
pranešimas iš Batavia, Java.

Vokiečiai sakosi ua- 
skandnie britų karo 

laivą 
/ X

BERLYNAS, Vokietija, ko
vo 29. — Vokietijos karo va
dovybės komunikatas penkta
dienį kalba apie nacių lėktu
vu,. ataka prieš britų laivu kon
vojų. Vokietijos pranešimu 
Vienas Britanijos karo laivas 
paskandintas ketvirtadienio va
kare, vienas prekybinis laivas 
padegtas, o kitus šešis preky
binius laivus užgavo Vokieti
jos lėktuvų bombos.

[Britanijos admiralitetas pri
pažįsta, Rad tą dieną nacių 
lėktuvai užpuolė Britanijos 
konvojų Shetland salų apylin
kėje,; į Šiaruę nuo Škotijos, ir 
numetė šešias bombas. Bet ne 
viena tų bombų nepataikė į lai
vą, sako pranešimas.]

f

Rusija ir Vokietija pradėtų ka
rą. Tai duotų progos talkinin
kams prisiruošti ir pulti jau 
nusilpnintą Vokietiją. Jungt. 
Valstijos paremtų talkininkus.

šitokį pranešimą pasiuntęs 
Lenkijos užsienių reikalų mi
nisterijai Lenkijos ambasado
rius Washingtone, grafas Po- 
tocki. Be to minimas Jungt. 
Valstijų ambasadoriaus Londo
nui Kennedy pasikalbėjimas su 
Lenkijos ambasados Londone 
komerciniu atašė Jan Wszela- 
ki. Ir Kennedy, nacių aiškini
mu, rodės susidomėjimą lenkų 
pajėgomis kovoti su Vokietija 
ir pritarimą Lenkijai.

Bet reikia atminti, kad tai 
yra nacių aiškinimai.

Washingtone paneigtas Vo
kietijos įtarimas, buk Jungt. 
Valstijos padėjusios karą iš
šaukti.’ Bendra nuomonė reiš
kiama, kad nacių propagandos 
ministerija iškraipė lenkų do
kumentus, jeigu juos užtiko, 
arba gal savus sugalvojo.

Rodė Vokietijos ka- 
nūblių paveikslus
BERLYNAS, Vokietija, ko

vo 29. — Vokietijos spauda 
penktadienį įdėjo naujų nacii1' 
kanuolių paveikslus. Paveikslri 
tilpo praktiškai visuose Berly
no dienraščiuose. O iš to fakte 
daromas išvadas, kad jie tilpo 
karo vadovybės įsakymu.

Kai kurie kanuolių paveik 
šiai užima net po pusę lapo — 
nežiūrint popieros trukumo 
Vokietijoje. Manoma, Hitlerio 
vyriausybe norinti suraminti 
vokiečius: jeigu kiltų agresy
vesnis karas, tai nebijokit — 
Vokietija yra prisiruošus, štai 
kokius pabūklus turi!

Jūreiviai per Rusiją 
grįžta į Vokietiją
TOKIO, Japonija, kovo 29. 

— Nuo karo pradžios iki šiam 
laikui į Japoniją atvyko dau
giau nei 1,000 Vokietijos jū
reivių. žymi jų dalis tarnavu
si Amerikos laivų kompani 
joms, bet paleista iš darbo kai 
karas prasidėjo. Iš Japonijos 
jūreiviai pasiekia Rusijos teri
toriją ir per Sibirą grįžta į 
Vokietiją.

Praeity, japonų laivai atga
bendavo juos į Rusijos uostą. 
Dabar, Britanijos ir Japonijos 
susitarimu, japonų laivai nebe
ima karinio amžiaus vokiečių 
jūreivių. Todėl jiems tenka 
laukti iki atplaukia į • Japoni 
ją kuris rusų laivas.

- Naujienų-Acme Telephoto
Valstijos sekretorius Cordell Hull ir ką tik iš Eu

ropos grįžęs Sumner Wellcs.
i-,’?.,.,, / ■ n-1. t......

KOMUNISTAMS IR DINAMITAS 
REIKALINGAS r 

\ ' ' '

NEW YORK, N. Y., kove 
29. — Pereitų metų lapkričio 
30 dieną buvo rasta dinamito 
skrynia Passaic upės pakran
tėje. Sprogstančios medžiagos 
skrynioj užtikta tiek, kad jos 
butų ištekę bet kuriam tiltui 
ar pastatui New Yorke išsprog
dinti.

Penktadienį valdžios atstovai 
paskelbė, kad New Yorko ko
munistas George Sauer prisi
pažino, jogei jis buvo komu
nistų dinamituotojų grupės va-

VOKIETIJOS LAIVYNAS PLAUKIĄS 
MUŠIUI

LONDONAS, Anglija, kovo 
29. — Pirmiausia Italijos ara- 
dTjas pranešė, kad Vokietijos 
karo laivynas plaukia iš Wil- 
helmshaveno į juras dideliam 
mušiui su Britanijos karo lai-

30 žmonių žuvo dėl 
viesulo Louisianoje

NAPEONVlLLE, La., kovo 
29. — Louisiana Light and 
Power Co. gavo pranešimą, 
kad tornado (viesulas) užgavo 
mažą Pierre Part miestelį ir 
kad 30 žmonių jame užmuš
ta.

das. Policija ieško dar dviejų 
jo bendrų. *

Kad dinamitas priklausė ko
munistams, apie taį policiją 
painformavo vienas iš dinami
to meistrų grupės, tūlas* Da- 
niel Skakun. , .

[Svetimų pinigų suvartoji
mas, falšyvų pinigų skleidimas, 
šnipinėjimas Rusijos intere
suose, o dabar dar dinamitąs 
pasirodė įeiną p komunistų dar 
bų programą.]

’vais. Po to kiti panašus pran^- 
Šimai paplito visose Europos 
šalyse penktadienį.

Vėlesni penktadienio prane
šimai nepatvirtino pirmesnių- 
jų, ir kol kas atrodo, kad tie 
pranešimai buvo netikslus.

*

Balandžio 7 d. sau
lės užtemimas

NEW YORK, N. Y., kovo 
29. — Sekmadienį, balandžio 
7 d., praktiškai visose Jungt. 
Valstijose įvyks dalinas sau
lės užtemimas.

Atstovų rūmai už
miršo taupumą

WASHINGTON, D. C., ko
vo 2’9. — Dabartines kongreso 
sesijos pradžioje daug kalbė
ta, kad reikia “taupyti”, kad 
valdžia privalo mažiau išlaidų 
daryti.

Teisybė, atstovų rūmai nu
tarė duoti Darbo Tarybai $337,- 
000 mažiau, ne kad prez. Roo
sevelto biudžeto sąmatas rei
kalauja. Algų-darbo valandų 
įstatymo administracijai atim
ta $1,080,000.

Bet šįmet yra rinkimų me
tai, reikia gerintis įtakingoms 
gyventojų grupėms. Taigi at
stovų rūmai nubalsavo asignuo
ti kai kurioms valdžios agen- 
tijoms daugiau fondų, negu 
prezidento sąmatas reikalauja. 
Ir dabar atstovų rūmai pasky
rė socialinio saugumo reika
lams $55,000,000 daugiau, ne
gu valdžios sąmatas prašė pa
skirti.

Norvegijos laivas 
paskandintas

LONDONAS, Anglija, kovo 
29. — Reuters, Britanijos ži
nių agentūra, praneša, kad ket
virtadienį paskandintas Norve
gijos prekybinis laivas Burgės, 
3,220 rytų- Anglijos pa
krašty. Laivo- įgulos 32 nariai 
išgelbėti. .

Papročiai mokyklo
se pasikeitė

MANCHESTER, N. H., ko
vo 29. — Atidarant šiame mie
ste naują mokyklą akcentuota, 
kad papročiai mokyklose pasi
keitė, Esą net mažytis Jonu
kas nebeatneša mokytojai obuo
lio dovanų. Vietoj obuolio jis 
atneša cigaretų pakelį.

Įvykdė mirties baus
mę kunigui

TRENTON, N. J., kovo 29. 
— Nužudytas elektros kėdėj e 
kunigas Walter Dworecki. Mir
ties bausme įvykdyta jam dėl 
to, kad jis pasamdė piktadarį 
užmušti jo, Dvvoreckio, 18 me
tų dukterį, norėdamas gauti 
$5,000 apdraudę.

Teismas gresia ko
munistams

WASHINGTON,~ D. C., ko- 
vo 29. — Atstovų rūmai skai
to, kad du Pittsburgho komu
nistai, Dolsen ir Powers, atsi
sakę duoti paaiškinimų ne- 
arperikoniškai veiklai tyrinėti 
komitetui, paniekino komitetą. 
Atstovų rūmai užgyrė žings
nius iškelti šiems komunistams 
teismuose bylą.

SĄJUNGININKAI NORI KARO SU RU
SAIS - SAKO M0L0T0V

MASKVA, sovietų Rusija, 
kovo 29. — Rusijos premjeras 
Molotov padarė pranešimą pen
ktadienį vyriausiojo sovieto 
abiejų rūmų posėdžiui. Molotov 
aiškino:

Didžioji Britanija ir Francu- 
zija užėmė nepalankų sovietams 
nusistatymą. Jos ieško prieka
bės karui paskelbti, nes klai
dingai įsivaizduoja, kad Rusi
ja padedanti vokiečiams.

Rusija nesikiš į karą vaka
rų Europoje. Rusija nebus sve
timų šalių politikos įrankiu. 
Sovietų draugingumas su Vo
kietija’ pasilieka, kuomet san

RUSIJA SIŪLO PREKYBOS SUTARTĮ 
BRITANIJAI

LONDONAS, Anglija, kovo 
29. — Sovietu Rusija pasiūlė 
Britanijai pasirašyti prekybos 
sutartį. Pasiulyma i teikė, Ru
sijos vardu, sovietu ambasado
rius Londone Ivan Maiski. Mai- 
ski ypač akcentavo svarbą są
jungininkams sutarties su Ru
sija ir palanku jiems Rusijos 
neutralumą, kaipo sutarties re
zultatą.

Diplomatinuose Londono šiuo
— „ , -X! '--.MM llMIgr.’.T-T

Japonai išvystė nau
ją ofensyvą

* HONG KONG, Kinija, kovo 
29. — Taio japonu, kaip ir ki
nų pranešimai penktadienį kal
ba anie naują Japonijos kariuo
menės ofensyvą Kvvangsi pro
vincijos pietų daly.

Pasak japonu, ofensyvas 
pradėtas prieš porą dienų tik
slu išsklaidyti kinų kariuome
nės burius į vakarus nuo Nan- 
ning-Yamchow geležinkelio. Ju
nonai jau paėmė miestą Sohu. 
30 mylių į nietų rytus nuo 
Nanningo. Kinu pranešimas 
kalba, kad japonai sutinka stip
rų pasipriešinimą.

Anglai paleido rusų 
laivą, franeuzai 

suėmė jį
LONDONAS, Anglija, kovo 

29. — Pranešama, Rusijos lai
vas Selenga, kurį anglai laikė 
Hong Kong uoste, tapo palei
stas. Bet jį paėmė franeuzai 
ir, maribma, galvena į Francu- 
zijos laivų bazę Indo-Kinijoje.

Rusų laivas gabeno iš Ame
rikos svarbias karo reikmenas 
į Vladivostoką kai tapo sulai
kytas. Nužiūrima, kad karo 
reikmenas rusai siunčia per Si-' 
birą į Vokietiją.

tykiai su Britanija ir Francu- 
zija ima irti.

Karą Suomijoj iššaukė sve
timšaliai imperialistai. Suomi
jos kare rusų žuvo 48,795, o 
sužeistų / buvo 158,863; suomių 
gi užmušta 60,000 ir 250,000 
sužeista.

Rusija priešinga Skandina 
vijos šalių sąjungai. Santykiai 
su Jungt. Valstijomis pasilie
ka kokie buvo. Importai iš 
Jungt. Valstijų į Rusiją šįme* 
padidėjo.

Rusijos kaimynai (Turkija) 
žaidžia ugnimi ir įvykiai Sy- 
rijoj atrodo nužiurėtini.

ksniuose abejojama, ar Brita
nijos valdžia priims rusų pa
siūlymą. Nužiūrima, kad, gavę 
pagal sutartį iš sąjungininkų 
reikmenų, komunistai gali pa
siusti jas Hitleriui.

Ypatingai abejingi esą fran
euzai. Ir įvykusioj ketvirtadie
nį sąjungininkų konferencijoje 
Londone diskusuotas sovietu 
pasiūlymas. Ir čia išreikštom 
abejonės. o

'HE - - >4 .

Vasara ilffėia Jungt.
Valstijose

WASHINGTON, D. C., ko
vo 29. — Jungt. Valstijų Oro 
Biuro rekordai per 80 pasku
tinių melų rodo, kad laikotar
pis nuo paskutinio pavasario 
ir pirmutinio rudens šalčio da
rosi ilgesnis. Kitaip tariant, 
ilgesnis darosi vasaros laiko
tarpis. Oro biuro rekordai ro
do, kad šiltesnio oro laikotar
pis į 80 metų pailgėjęs tari) 
dviejų ir trijų savaičių per me
tus.

Jungt. Valstijų lai
vyno manevrai ba

landžio mėnesį
WASHINGTON, D. C., ko

vo 29. — Jungt. Valstijų lai- 
vvno manevrai Pacifike prasi
dės balandžio menes’. Smulk
menos apie manevrus neskel
biamos.

Chicagai ir apieilnkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Debesuota; saulė teka 5:40 
v. r., leidžiasi 6:11 v. v. Sek
madienį debesuota; nešalta.

R ytoj “NAUJIENŲ” KONCERTAS!
SOKOLŲ SVETAINĖJE, 2343 South Kedzie Avenue

PROGRAMOJ DALYVAUJA: “BIRUTES” CHORAS; NAUJOS GADYNES CHORAS; CHICAGOS LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS; GENOVAITĖ GIEDRAITIENE ir kiti.

ĮŽANGA 75 CENTAIPROGRAMOS PRADŽIA 4:00 VALANDĄ POPIET. UŽPRAŠOME VISUS!
A t' , . ! • • -
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COOK COUNTY’S
DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMAS I 20 METŲ 

350 IŠ PUIKIAUSIŲ CHICAGOJE ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
PARDAVIMUI — PRAKTIŠKAI JŪSŲ PAČIŲ KAINA 

20 DODGES, 1939, 1938, 1937 ir 1936 kaip nauji, kaikuris su radio, 
pigiai kaip $235; 35 BUICKS, 1939, 1938, 1937 ir 1936 kiekvienas 
parsiduoda pigiai kaip $265; 10 PONTIACS visi kaip naujutėliai už 
vos $235; 10 CHRYSLERS 1938, 1937 ir 1936 garantuotas kaip nau
ji pigiai kaip $245; 24 OLDSMOBILES 1939, 1938, 1937 ir 1936 taip 
žiba ir tobuli kaip naujas sidabrinis doleris, pigiai kaip $255; 8 
HUDSONS nuo 1939 iki 1935 kiekvienas garantuotas, pigiai kaip 
$195; 30 FORDS, 1939, 1938, 1937 ir 1936 visi naujų karų sąlygose, 
pigiai kaip $125; 12 PACKARDS nuo 1939 iki 1936. Visi garantuoti, 
kaip nauji, pigiai kaip $295; 8 LA SALLES nuo 1938 iki 1936 ypa
tingai puikus karai, pigiai kaip $290; 12 PLYMOUTHS 1939, 1938, 
1937 ir 1936 vos vartoti, pilnai garantuoti, pigiai kaip $225; 18 
CHEVROLETS nuo 1939 iki 1936. Visi modeliai kaip nauji, pigiai 
kaip $225; 15 STUDEBAKERS ųuo 1939 iki 1936 modeliai visi 6 
cil. kaip nauji, pigiai kaip $195.
Taipgi turime virs 150 senesnių karų iš visų gamybų ir modelių 
nuo 1935 iki 1932—visi garantuoti už pigiai kaip $45.
Atminkite, kad kiekvienas karas yra pilnai garantuotas ir duos 

jums metu patarnavimą ir patenkinimą.
Jums nereikia ir pinigų, mes imsime jūsų karus kaipo |mokėjimą, 
o likusią dali jus galite išmokėti kaip patogiau.

Atdara kasdien iki 10 v. v. ir visą dieną sekmadienį

COOK COUNTY FINANCE CO.
1340 W. 63rd STREET (Prie Lpomis)

—............ .. , ... ... i, ,t .
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Istorinis romanas iš Amerikos lietuvių gyvenimo tais laikais, 
kada labai ąštri kovą ėjo tarp iaįąvąmanių (“šliuptarpių”) 
ir katalikų (}>KryŽlPkŪ‘})

(Tęsinys)
Rokp dešinioji’

ųrčiąu akių ir pamatė kraujų. 
"Antųmii, Antanai, kas įuu? Sa
kyk, sakyk!” Jis bandė jį pa
purtyti. Bet ranka lik giliau pa
sinėrė į kažkų šiltų, šlapių, 
minkštų. Jis staiga jų ištraukė. 
Ji dabar buvo vit$a kruvina ir

klupdamas Lėgo šauktis pagal
bos.

šeštadienis, kovo 30, 1940

<;itą tiesos ir kovos romaną skiriu dr. Jonui šliupui
----------------- -  AL. MARGERIS -- ---------- -------

i

Rokas svetimoje žemėje pirmų
kartų tepasi liko Antanų — kaip 
‘velnių”. Paskui jis gailėjosi, 
Ąniųpų ųlsipraš.pėjo, kam taip 
žiauriai įtarė jį —;Ekį aukštų 
dorybių žmogų,

Dabar jam atjsigamino galvo 
je los mintys, tie vilizdai ir jau 
šhiai baimės, iųaiŠytos su. gėda

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių mainų,
daug dulkių išimta Perkant $7-65
5 tonus ar daugiau ............................. *r | •
PETROLEUM CARBO1T COKE $7.75
Perkant 5 tonus ar daujiaų Tonas ■ "

Sales Tax ekstra.

Padėti Pinigai kas Mėnesį Prieš 11 d„ neš Nuošimtį Nuo 1 Dienos

Turtas virš - - - - $4,000,000.00
Atsargos fondas virš $300,000.00
Dabar Mokame 3’/o% Už Ran
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki £0 nR.

N

Grįžo keliese, susirikę, labai 
skubėdami. Durnai jau buvo 
prasiskirs!#, praretėję. Urvo 
dugnas kuone aiškiai matėsi. 
Tuoj alvertė nuo Antano ang
lies ir skalos gabalus. Jis buvo 
visas sulamdytas, prie ramsčių 
priblokštas, priplotas. Vienas 
nubėgo nešyklių. Kiti iškėlė iš 
anglies, skalos ir uolienų lavo
nų. Galva buvo sutrupėjus. Ma
tyli, tiesiog palaikė į storų, stip
riai įremtų ir baisiai sunkių lu
bų slegiamų stulpų. Pažinti jo 
veido dabar nė Rokas nepažino.

LOAN ASSOClATlONofChicago

JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.
Vai. 9 iki 5. Ser. 9 iki 12 

Sub. 9 iki 8 vak.
Tel. VIRgiųia Į141

CHĄRTERED BY U, S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INKŲ RED

4192 ARCHER AVENUE

Vėliausias

I S RA DI M A S
KAIP ANT PEČIAUS VIRŠAUS KEPTI IR 

BE VANDENS VIRTI
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ir kojų, kuri buvo aukščiau ke
lio nutrenkia. Nešė tuo pačiu 
urvu, kurį jis išsprogdino, ang-
lį iškasė, dažnai galvodamas a- 
pie savo žmonų, vaikus, ku
riuos tarėsi padarysiąs laimin
gesniais už save, kad nereikėtų 
jiems tokiuose urvuose raustis, 
savo gyvybe žaisti, kad jie 
“šviesoje/dirbtų, saule ir moks-

Iškėlė" į viršų ir vežė tiesiog 
pas laidotojų.

Saulė buvo dar tik dviejose, 
Ta pati saulė, kuri ir Lietuvoje 
šviečia.-Tik lenai ji inate Anta- 
ną sveiką, sti^$0^ 
o; čia... ,, Į ’

Rokas nuo Antano’heaUsitraUf 
kė, tame pačiame vežimo važia-, 
vo. Ir vargu kada nors žmogus 
žmogaus įaip gailėjosi, kaip da-t 
bar Rolfas gailėjosi Antano. O 
kų jis sakys jo žmonai, vaL 
kams, kai juos Visus pasiliks 
stotyj — šiandien — vakare?

Eidamas nuo laidotojo nanjo.

O šęiminiūkė.
tik greičiau vyrai pareitų, kad 
lik greičiau, — dūsavo ji. — 
Kų sakysiu^ darysime su 
žmona ir vgj|kia}»?'

Sekundos ’ virto .minutėmis, 
minutės — ^|lgnd^uU, kol vy^ 
ra i iš darbo ?

Jžepgę pro dtiiliš^ h pamatę 
šeimininkę vįsų ąpsiblųusiusįų, 
apsiašarojusių kėdėj e, o Rokų 
su nuleista galvą :plne lango, vL 
si labai nustebo.

—Kas čia dabar? Kodėl tu, 
Rokai, jau nųmid? Kur Tonis?
— klausinėjo šeimininkas.

—Antanas — žuvo, — galvos 
nepakėlęs atsake Rokas,

—Tonis žuYOhTu-uis ŽU-vo„.
— sunkiai jįtai^i šeimininkas.
— Ir vėl nelaimi juusų namuo
se, ! ;•

—Sakyk, kaip atsitiko? šovi
nys per greitai sprogo, ar uola 
užgriuvo, ar kas? -^-klausė Ro- 
kų l^azys. ( Į / , ..

į. (Bus .ęjaugiaų)

STATO “FAUSTA■er

Eleanora Bcdnt

• Nuo amonijos dujų alinėj 
ties 5301 Nevvport avenue pa
simirė savininkas Anton Pan- 
czak, 45 metų amžiaus lenkas. 
Sudego alinėj įrengtas šaldy
tuvas.

Rytoj vakare, 8:20, Chicago 
Women’s Club. „Teatre bus su
vadinta Gounodo opera “Faus
tas”. Jų stato nąuja opera, 
The American Opera Company, 
kuriai vadovauja Mrs, Del 
Freda. Vedamose rolėse bus 
E. Ęedrit ir Charles Hax.

(Skl.)
,iį, 1,1 .,1

Naujas Standard 
Federal Telefonas

Sveikata Ligoniams

Telt YARDS 8146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

4 ir 7 iki 9.
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 0 

šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko
3343 8. HALSTED ST

Knygelė, kuri aprašo apie 350 
visokių žolių, medžių žievių, 
žiedų ir šaknių su nurodymais 

delko juos vartoti.
Taipgi yra nurodymai Europos lai
vynų Ir orlaivynų, kurie dabar da
lyvauja muštuose jų kelių toliai ir 
lt. Tas viskas parodoma spalvuotu 
žemlapiu. Kaina 35c, 3 setai už

M ZUKAITIS
334 DEAN BLVD. 

SPENCERPORT, N. Y.

$1.

Garsinkitės “N-nose”

Dr. V. E SIEDLINSKI
DENTISTAS

Pirm., Trečiadienį, šeštadieni
1631 So. Ashland Avė

Tel. YARDS 0994
Antrad., Ketvirtad. Penktadieni
4143 So. Archer Avė

Tel. LAFAYETTE 3650

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. VVestern av.

Telefonas:
HEMLOCK 9252

Valandos nuo 10:00 
v. r. iki 5 v. popiet 
Nuo 6 iki 9 vak., 
Treč. ir Penkt. nuo 
12 iki 5 ir 6 iki 9 
v. vak. šeštad. ir 
Sekm. pagal sutartį

VlRglnia 1141
Standard Federal Savings 

and Loan Ass’n dėl biznio pa
didėjimo buvo priversta įdėli 
dauginus telefonų. Todėl ir te
lefonų “Exchange” turėjo bū
ti / permainyta.

Dabar telefono numeris bus 
VIRGINIA 1141,

4KIŲ SPECIALISTAI

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

vak. Nedėlioj pagal susitarime 
Ofiso Tel.: VAROS 4787 

Namų Tel.: PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

Kiti Lietuviai Daktarai

vakaro, trečiadieniais ir sekmadūr 
niais pagal susitarimą.

Telefonas HEMLOCK 6111

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA JR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO JSTĄ1GA

'."„AMbulanc^
z. enevU DIENĄ IR NAKTĮ' * ’

Visi Tdelefonai YARDS 1741-1742
"18^5-07 So. Hermitage Avė. 

j 4447 South Fairfield Avenue 
' • ■f'i- Telefonai LAI AVETTE 0727

koplyčios visose
T

žinodamas, kurlink eiti. Taip 
viskas čia jum svetima, liūdnų 
ir klaidu buvo.

Parėjo susukta galva. Atsisto
jo prieš šeimininkę ir stovi, tat 
rytumei s'ųlpajs, bę žado. Jį 
krūptelėjo, pašuko žingsnį atgal 
ir tarė;

—Rokai! Kas tau? Pabludaij
—Antanų...
—Toniukų!?

Klausykite tauaų radio programų Antradienio ir šeštadienio ryt> 
‘ meMafc, 18:00 vai. ryto iš VV. H. I. P. stotie* (1480 K.) 

ra POVILU ŠALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optomętrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
itikimuose egząminavimas daromas 

su elektra parodančia mažiausias 
klhidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus, 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10

Nedėlioj pagal sutupi. 
Dąugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutarti. 
Ofiso TeL PROSPECT 6731
Namų Tel. VIRGINIA 2421

Kreivos akys

ryto iki 8 v,
sutartį

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So, Halsted St.

Valandos—1—4 po pietų. 7—8 vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis.

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi« 
rurgas įr akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus 3£-Ray ir kitokius 
elektrikos prietąisųs.

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 vakai 
ir nedėliomis.

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464'6UAR0/M 
<hrelof>t<! tad fiittV '

Phone CANAL 6122

ADVOKATAI

j

6 ikį 8 vak 

•srr

Nuo
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8;’O vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki |2 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

lllltlILHlflIlIltlIlIlIlIlIHIlIlIlII
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S. P, MAŽEIKA
3319 Litųąnięą Avenue

Yards 1139

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place

P. J, RIDIKAS
3354 Sc. Halsted Street YARDS 1419

f

iiiiiiiiiMniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUiiiii

NARIAI.
Chiėagos,

šį išradimų mes jums parodysime jūsų namuose. Sukvies- 
kite pas save apie 10 svečių, o mes pagaminsime puikiausius 
pietus JŪSŲ VIRTUVĖJE visiškai veltui. Prie to dar namų 
šeimininkė gaus gražių dovanų.

Dėl susitarimo dienos ir laiko kreipkitės /

JAMES GODITUS
536 Lake Shore Drive, Room 304 Chicago, III

Telefonas SUPERIOR 3391.

NELAUKITE—
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius, ar 
šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad jis pa
rūpintų jums polisą per musų kompaniją. Nelaimei ištikus, netu
rėsite jokių nemalonumų.
“Mes esąme pirmaklaąiai nariai Chicago Bųard of Undcrwriters”

O’MALLEY & McKAY, Inę.
222 W. Adams St. kamb. 1517, 1519, 1521

Telefonas CENTRAL 5208 • Telefonas CENTRAL 5209
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų;

AMERICAN INDEMNITY COMPANY
COLUMBIA F1RE INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANOE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CQ. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS BONDING & INSURANCE COMPANY 
PHQĘNIX INDĘMNITY COMPANY.

—Toniukų!? ‘Ir vėl nelaimė 
mainoso? / k .

—Antanų — šovinys — pagu-« 
vo...

—Toniukų! Dieve mano, kaip 
čia seniai Džiovukų, o dabar 
Tomukų 1

—Taip, Toniukų, miselc. Nih 
vežėme pas laidotojų. Vietoje 
užmušė- Raišiai sulamdė, gu’.vų 
sutriuškino ir Kojų nutraukė.

—Toniukų. Dieve maqo. Toks 
žmogus — kaip angelas. Siapi 
dįęn jo žpiona ir vaikučiai at
važiuoja. Dieve mano, kų dtH’y- 
sįme, kų sakysime?!

Lauže rankas jautri šeiminin
kė, kuri šiandien per visų die
nų tik ir galvojo, kaip pųsitiR-

mylėsianti Antano žmonų ir vai
kus.

Rokas atsisėdo apt ąųplo, prie 
to pačio Įaugo, prje kurio jis 
sėęlčjo ant rytojaus pa atvažia
vimui iš Lietuvos ir mulė, kaip 
parėjo trys vyrai, “juodi kaip 
velniai”, kiekvienas su didele 
skardine rankoje ir žibintuvų 
prie kaktos, Jis tųila tikėjo, jog 
jję visi yra tikri velniai, ir krųp* 
tolėjo, iš baimės Į kertę pasi
traukdamas. O kadangi tep bu
vo Antanas, Juozas ir Mikaš, tai

Cicero
Lietuvių
Direktorių
Asociacijos

SKYRIUS: 4244 East 108th Street

4704 So, Western Avenue

Ambulance
Patarnavi
mas Diena

ir naktį
TURIME

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO

DALYSE

Yards 1138

Phone Canal 2515
Tel. Pullman 1270

ALBERT V. PETKUS
Phone Lafayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituamca Ayęnue Phone Yards 4908

6834 So. Węstern Ąvę,
ANTHONY B. PETKUS

14|Q South 49th Court, Cicero
Phone Groveh|li 0142

Phone Cicero 2109

J, UULĘVICIŲS
4348 S. -Caiifornia Aveiiyę Phone Lafayette 3572

I. J. ZOLP Phone Yards 0781
1646 West 46th Street

GYDYTOJAI IR DENT1STAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 
________Draugijos Nariai.______

Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107,

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valanaos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. Caiifornia Avenue

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036, 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
. Ofiso valandos: 

nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakąro 
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.

Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal ąutartį.

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

1957 W. Garfield Blvd,
CĮor. Domėn, Hemlock 6699

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

2100 VVEST MADISON STREET
VaL 1 iki 8

Telefon
Narna telel

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS 

10—12 vai. ryto; nuo 2 iki

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos.
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone PLAZA 3200

K.P.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn S L 
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo § iki 8;?0 

Telefonas YARDS 9818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį

A A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St 
Room 1230

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



šeštadienis, kovo 20, 1940
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NAUJIENOS, Chicago, III. .

LAIKYKIT SAUGIAI SAVO VERTYBES
. . . DROVERS DEPOZITŲ APSAUGOS 

VAULTUOSE
Mes kviečiame jus užeiti j Drovers banką ir apžiūrėti 
jo vaidins bę prievolių. Patys pamatykite tą stiprią ap
saugą, kokią galite gauti savo vertybėms apsaugoti už 

kiek daugiau kaip vienas centas į dieną.
ATDARA

Kasdien: 9 v. r. iki 3 v. p. p. 
šeštadienj: 9 v. r. iki 2 v. p. p.

Drovers National Bank
Drovers Trust &. Savings Bank

MEMBERS, FEDERAL E2POSIT INSURANCE CORPORATION

. MASTĖS WIND0W SHADE C0.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

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

1803 WEST 47th STREET (ARTI VVOOD ST.)

*>,*»■ ...............IR.............................  ... .. -y... .

SOUTHTOWN’O DIDŽIAUSIA 
FINANSINE IŠTAIGA

ĮSTEIGTA 1893 M.

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

Sutaisė Dr. D. Pilka. Ji yra tinka- 
Tiiaulsia Ameriicos lietuviams. Turi 
oaaiškinimus angliškai ir žodynėlį.

KAINA $1.00
Galima gauti “Naujienose”, 1739 S.
Halsted St„ Chicago. m., arba Dr. 

pu’rą. 528 Columbus Avė., Bos
ton, Mass.

PIRKIT NAUJĄ BUICK
MILDA

AUTO SALES
Pirmas ir vienintelis Chicagoj lietuvis Buick pardavė
jas užkviečia jumis dėl apžiūrėjimo ir demonstravi
mo naujų 1940 metų modelių automobilių.

806 WEST 31st STREET
DOMINYKAS KURAITIS, Sav. 

Telephone Victory 1696 
ATSTOVAI

ATSTOVAI: KASTAS SABONIS, CHARLES STEPHENS, 
JUOZAS ŽUKAS. RODIN & SIIORTY.

Peoples Krautuvė
SIŪLO ŠIŲ METŲ

DIDŽIAUSIĄ
-a n >g. *«

VERTYBĘ ' .
‘ •< - i * • > .<4 ' '

6 Kubiškų Pėdų 
Dideli 1940 Metų 

WESTINGHOIISE 
REFRIGERATOR

$11475
Didelė Nuolaida Už Seną

Refriyeratorių 
Mainant Ant Naujo

Lengvus Išmokėjimai

PEOPLES KRAUTUVE Džiaugiasi Pasiūly
ti Tamstom Didžiausią Vertybę Refrigerato- 
rių Istorijoj. Tik Panąstykit—6 kubiškų Pė

dų, Tikras WESTINGHOUSE 
Refrigeratorj Už $■) Ų4-75

UŽSISAKYKIT TUOJAUS, NES ŠI KAINA

TIK TRUMPAM LAIKUI.

PEOPLES KRAUTUVĖ Pilnai Autorizuota Parduoti WES- 
TINGHOUSE Produktus ir Turi Pilną Pasirinkimą Šių 

Po Pasaulį Pagarsėjusių Refrigeratorių Visokio Didžio 
Modelių ir Kainų.

EOPLEriJRNITURE
4179-83 ARCHER AVENUE

TELEFONAS LAFAYETTE 3171

Vedėjai ir Pardavėjai VisiemsM aloniai Patarnaus 
—M. T. Kezes, J. A. Krukas, S. J. Krukas,

K. Lesnikas ir Kiti.

ANTANAS KAMINSKAS
Dalyvauja, “Naujienų” Koncerte

MM*W •

KORESPONDENCIJOS
Washington, D. C. boj but‘’"*? mė* “ j™ ži-° t 1 'Home, kad kur tik tautos vą-

lai” valdo, tai ten liaudis keli 
a. Tegul jie sau su medaliai 
1 auglasi, o mes SLA. nartai 
rime gerą iždininką Gugį ii 

ž jį balsuokime.
Kitame lapelyj “Gerovės Gy 

Įėjai” perša V. Laukaitį į SLA 
prezidento vietą. Kąip matyti,“ 
ai tie “gerovės gynėjai ’ ncliii 

ki Susivienijimui gero. Mes ži- 
tome, kad Bagočius daug yra 
irirašęs narių prie SLA ir daug 
lėl SLA pašventęs laiko bei pa
akys daug prakalbų. Bet ką 
kiši vienijimui V. Laukai- 
is ? Niekę. Jįs ne savo kuopoj

Juozapas Gabnlevičius
Prieš kiek laiko įvyko šauni 

parė Washingtoho viešbučio re
storane, kur susirinko grupė a- 
merikonų ir lietuvių pagerbti

pą Gabrilevičių už jo patriotišką 
veikimą Amerikos ir Lietuvos 
žmonių gerovei.

Keletas kalbėtojų savo kalbo
se nurodė, kiek sunkaus dąrbo 
ir lėšų pridėjo p. Gabrilevičius 
prie organizavimo lietuvių vie
tinės draugijos bei rėmimo įvai
rių lietuviškų ir amerikoniškų 
įstaigų.

Taipgi tą patį vakarą susirin
kusieji svečiai išgyrė Lietuvos 
valdžią už tai, kad ji apvainika
vo musų Juozą suteikdama jam 
D. Kun. Gedimino garbės me
dalį.

Ponas Gabrilavielus gerai ži
nomas “Naujienų” redaktoriui 
p. Grigaičiui ir kitiems la’kraš- 

n nkams, kurie kartas nuo 
■ irto lankosi šiame mieste.

Rep.

Baltimore, Md.
Ką jie rekomenduoja?

šiomis dienomis SLA. nariai 
t>o labai šlykštaus turinio la- 
ciius, kuriuose kriminališkai 
. le^žiama dabartinė SLA. P. 

Taryba, ir visam Susivienijimui 
panašaujama mirtis. Viename 

apexyj SLA. 42-ros kuopos ko
mitetas rekomenduoja SLA na
riams balsuoti į tenlro iždinin
kus už J. J. Bačiuną ir susiries- 

'darni jį giria: girdi, jis vėlai gli
čia, anksti keiiasi. Tai koki nau
da Susivienijimui bus, kad Ba
čiunas anksti atsikels vietas pa
lesinti? Bet mes SLA nariai ži
nome, kad p. Bačiunas iki šiol 
labai mažai prisidėjo prie pakė
limo SLA. nariais ar kitu kuo. 
Tas 42-ros kuopos komitetas di
džiuojasi, kad Bačiunas gavo iš 
Smetonos medalį. Kurie aukšti
na 
tai

kuopos ■siiširftikimus ateina tilę 
tada, kai esti renkami į SLA. 
Seimą delegatai ir kaip kadd į 
metinį kuopos sųjsirįnkimą. Pra
kalbų dėl SLA’ agitatyvio turi
nio nė negalėtų lietuvių kalba 
pasakyti. Taigi žinant Laukaitį 
ir žinant Bagočių, tai Bagočius 
daug daugiau užsitarnavęs blifi 
SLA'’prezidentų. V. Laukaitis in
kilo Tarp lietuvių tik nuo to lai
ko, kai-Marylando- legislatu^a'; 
pripažino vasario 16 d. kaipo 
lietuvių nepriklausomybės šveh- 
tę. Kitų miestų lietuviams atro
do, kad užtai jis turėtų būti die
vinamas ir keliamas į padanges. 
Kad pasidarbavo ; ' dėl \ lietuvių 
tautos labo, tai užtąj, žinolpaį 
mes visi duodame jąm kfeditą,' 
bet kiti) miestų lietuviai mano, 
kad tai buvęs didelis jr sunkite 
darbas. Nieko panašaus; turint 
legislaturoje savo partijos poli-; 
tikierių ir tuo pačiu laiku dar j 
jeigu ir tos pačios partijos gu
bernatorius, tai, žinote, kad po- i 
litikieriai norėdami pasigerinti ■ 
lietuviams ir gauti iš jų rinkim 
iriuose balsų, paprašius, ir pri J 
ėmė rezoliuciją, kad M >rylan 
do valstijoje vasario 16 d. butų 
Lietuvos nepriklausomybės die
na? Čia niekas tą dieną nešven į 
čia, o tik kai kurie pasistato VČ 
liavas, — tai ir tiek. Su tuo, ži-, 
noma, Susivienijimo centro vaL 
dybds rinkimų nereikėtų maišy- ' 

į ti, bet jeigu Jie “gerovės gynė- ’ 
jai” priraišo visokių nebūtų pra ' 
simanytų šmeižtų ant dabarti
nės SLA Pildomosios TarybOš, 
tai musų pareiga yra parodyti^ 
kad jų giriami kandidatai neuž
sipelnė būti SLA viršininkais.<

SLA. 64-tos kp; Naryš

ir džiaugiasi tautos vadais, 
tie netinkami SLA P. Tary

• Vakar ir užvakar Chica
goj lankėsi New Yorko prokii* 
poras Thomas J. Dewey, kuris 
ieško republikonų partijos no
minacijos j prezidentus. Užva
kar jis pasakė kalbą Chicagos 
Stadijone, kurioj aštriai ata
kavo naują {dalybą ir Chicagos' 
demokratus už įvairias, pūliny* 
tais ir nepelnytas, nuodėmės. .

NEKILNOJAMO TURTO
PASKOLOS

PIRKTI! STATYTI!
REFINANSUOTI!
FHA PASKOLOS

KONVENCIONALES PASKOLOS 
ILGŲ TERMINŲ FINANSAVIMASŽEMIAUSIOS PALŪKANOS

■'t -r!) a->ciž: " -p-'- "jarr
ar \rasykife šiand’en. Patirkite kaip 

•r greitai galite č’a susitvarkyti 
paskolai žemiausiom palūkanom gauti.

CHICAGO CITY BANK & TRUST CO.
Hąlsted at Sixty-Third Wentworth 8800

Narys Federal Deposit Insurance Corporation

■ ),igu SERGI “
Jęigti nepašalinsi užsisenėjusių ligų, tai kasmet jausies neramesniu, o 
prie galo, išsivystis; kas tai Į tikrą ligą. Nelaukite tiek, jei norite svei
kais būti. Ir labiausia užsisenėjusios ligos išnykę, neužs^spirkite. Įdo- 
mAukitės geru pasekmingo gydymo rekordu, įgytų paskutinių 14 me
tų Ifiikii, gydant tūkstančius su įsisenėjusiom ligom šioj gydymo 
įstaigoj.

VITARIUM
? Garsiam Sveikatos Centre Chicagoj

’ 3854 W. MADISON STREET
Šioj įstaigoj turi naujausius gydymo aparatus. Gydo naturaliu-mok- 
sliiiiu budu užsisenejusioms ligoms nuraminti ir sveikatai grąžinti...

BE SKAUSMO! BE OPERACIJOS >. ■ - . , . ■
Vit^rhirrt įstaigos gydymo metodai gavo nuostabiai puikius vaisius gydant vyrus ir 
motetls,.' nilo skilvio ir nervų ligų, kraujo antplūdžio l galvų, užkietėjimų, tulžies, 
lotynų, nemigos, odos ligas, reumatizmų, kraujapludj. storosios žarnos, moterų ligas, 
ęūkrinę. aukšto kraujo spaudimų, nervų uždegimų, prostatų, bronchų uždegimų, dusui), 
ž*ii4ą kraujo . spaudimų,. svorio stoką, glaudus, mažakraujystę, galvagėlą, nusilpimų, 
strenfcČIų, ausų Ilgas, arterijas ir t. t.

Perskaitykite Šiuos Laisvus Paliudymus!

iniai visokių madų, pritaikyti 
akims su pilna garantija už 
2.45 ir aukščiau. Atitaiso žmo

gui regėjimą ir prašalina daug 
■ įsokių nesmagumų.

Sulaužyti akiniai sutaisomi už 
įžeminta kainą, kaip, nauji 
mpeliai 50c, sulaužyti stiklai 
.30 ir aukščiau. Egzaminavi- 

nas akių veltui.
Dr. Karolis Nurkat-Nurkaitis, 

randasi didžiulėje Jos. F. Budri
ke krautuvėje kožna diena ir 

nedėlioję iki 4 vai. po pietų.

JOS. F. BUDRIK
Furn:ture House

3109-11 S. IIALSTED ST.
Tel. Yards 2’51

PASKOLOS
ANT rMViR2 RV Morgiciy 

GREITA VEIKLA—GERI 
TERMINAI 

PETERS BROS.& CO 
1647 WEST 47th STREET 

2-ras aukštas.
'Tarpe Marshfield ir Paulina gt.)

1 i
RIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET METAL CO.
12’6 S HalstedSt. VICtory 4965

Stogus, rinas, stoglangius ir 
sienų apmušinus.

Taisome bet ką. Atnaujiname bet 
ką. Dalbas užtikrintas. Pilnai 

apdraustas.

Y1U VAISIŲ IR NUUIUaS 
KRAUTUVĖSE

, jtslĮt4y- Patodd Tikrąjį Stovi 
vltnrium Health Center: 
J Ijį-al kenčiau vidurių didelius skau- 
MnįuB ir svoris nukrito. Turčiau chro
nišką užkietėjimą, ką išgydyti negalėjau. .

Jueų X-Ray parodė; kad kenčiu 
ptorosioB žarnos spazmatini uždegi- 
■nu -ir kraujapludj. Po keletas pa- 
-.♦arffi) pajutau pagerėjimų, dingo 
skžiUŠmM ir užkietėjimai.

Gerbtu Watten’o. metodą, už ge- 
’-taUBtų visų gerovei gydymo metočją.

Bernard Skyrme
.5138 S. Albany Avė,; Chlcago

Pasekmingas Goiterlo Gydymas
V i tari u m Heal th Cen ter:

Priefi metus pradėjau netekti svo
rio. pradėjau nervintis, nusilpau, ken
čiau ir skilvio neveikią. Tariaus su 
nekurtais gydytojais, pripažino, kad 
turiu goiterlo užnuodljimą. Nors var
tojau vis >kių vaistų, jaučiau blogiau.

Po gydymosi pas jus. nervingu
mas ir silpnumas dingo, grjžo ir ape
titas. -Tyrimai parodė, kad jau nebe
turiu goiterio.

Estelle Bonkowitz
2310 N. California Avė., Chicago

IM8——M————WWHS I I

NAMIE VENZYTI 
LAŠINIUKAI 

(su Hickory medžio dūmais) 
Galima valgyti žalius arba 
virtus. Labai tinka dėl už
kandos Tavernoms. Taipgi 
turime venzyto porčepso ir 
batsų. Musų pačiu išdirbi- 

mas.
J U S T I N ’ S 

Food Store 
5519 S. Halsted St. 

Tol. Englewdod 9134 
Persikėlėm nuo 10804% So. 

Michigan Avenue)

• p . ■ ...... . .
Niękur Nesijaučiau Geriau

> iN'.tiUin Health Center:
Kur tik' buvau pirm jus su skaus

ti,v.'a, helnoroĮdo kranjapludžiu, abe- 
i .q i išgijimu Hemoroidas blogėjo, 
!t;j i m.pasic.aviau operacijai. Nuta- 
yiėit iftmcginti jūsų! būdų, jų pašali- 
- i-1 . : ■■■ s'ciusmo ir peilio.

i; . i.ą't■ j,'iu'iuo» kaip niekad geriau. 
.į ■Giriu visliuos sergantiems eiti pas 
jis ' .

Dan Kraft,
134 N. Cicero Avė., O'dcago

»■■■ i 1..... . .......... ■■■■"
Laisva Nuo Visų Skausmų

’ ■(m-luin Health Center:
Trokėlu pasakyti visoms moterims, 

K-y.t pirm pradėsiant gydyties pas jus, 
gydžiausi nopasekmingai pas kele- 

,s gydytojų per 3 mętus.
Pasidavusi jūsų pastangoms, tuoj 

nstebėj'au pagerėjimą. Dingo visi 
■'kausmtli; didžiai nusistebėjau kaip 

-skausmis .yra jūsų natūralūs gydy
mas Ir padedąs nęsveikaujančioms 

terinis.
. Mrs. A. Bepetgos,

718 North J^onticello

Y.DAV A nAl
PICTURE OF ANY

REGION OF THE BODY
’ < M yitč(rįuni Service 
That En^ds G u es^sųj o rjt 1

1 . . .zt . r., vi. J .-v,’’• S i P------- *

PICTURE OF ANY

ATEIKITE. NEMOKAMŲ PATARIMŲ 
PRIE KURIO NORS VITARIUM STABO GYDYTOJO, ARBA. KREIPKITĖS 

PRAŠYDAMI NEMOKAMOS KNYGELES APIE SVEIKATĄ.

Kai Kurioms Dalims pilnas Pagrindinis

kalkurltfosę departmentuose, įskaitant 
šlapumo analyzą ir kraujo   ^9 
spaudimo ištyrimą

Užtikrinti Moksliniai Gydymo Budai 
Kaikurluose Departnientuose

$1 į $2
ir gydymuisi • • • visas 2 aukfitasTS Atskiri kambariai diagnozui 

įsteigta 103S Metals

VITARIUM HEALTH CENTER
Gydytojų Prležlnroj

3854 W. Madfeon St. Tel Van Buren 5252
ATDARA: Kasdien, nuo 40-v. r. iki 8 v. vakaro Ir leitadlenl iki 4 ▼: popletųi

Sekmadieni uždaryta. Kviečiame susitarimui.
M ........

Vnle:n* S Ger ąn iu Skoni*

l‘ RAUCIC'AS u
M. KOVARSKI Sav

/........................... 1 111 A
Phone Virginia 9780

T "y! olas or Elzb’eta 
GUDAUSKAI 

HOLLYWOOD INN, Prop.
Svetainę renduojam susirinki
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams.
2417-19 WEST 43-RD STREET 

Chicago, Iii.

AUDITORIUM
ESTAtJRANT

Nepamirškit Užeiti Pas
JOSEPH LĘPPA

Visados turi skanių sendvičių 
ir vištienos.

Pabst Blue Ribbon 
Alus

Daržas Mažiems Piknikams 
(Visos Subatos neužimtos ir vi
sos dienos Aug. ir Sept. atdaros)

82 ir KEAN AVĖ.
Tel. Willow Springs 45.
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Nacių Baltoji Knyga
Kariaujančios valdžios laiks nuo laiko paskelbia pluo

štus dokumentų su paaiškinimais, kurių tikslas parodyti, 
kad dėl karo esanti kalta priešingoji pusė. Toks leidinys 
paprastai yra vadinamas “knyga” — Mėlynoji Knyga, 
Geltonoji Knyga ir t.t. .
’ > Vokietijos užsienių reikalų ministerija tik-ką išlei
do Baltąją Knygą, kurion yra sudėti įvairus raštai ir do
kumentai apie karą su Lenkija. Naciai sakosi tas popie- 
ras užtikę lenkų archyvuose Varšuvoje. Iš jų esą matyt, 
kad dabartinį Europos karą dalinai sukursčiusi Ameri
kos valdžia. To įrodymui Baltoji Knyga cituoja tariamus 
Lenkijos pasiuntinio Washingtone, grafo Potockio, ra
portus jo vyriausybei. Tie raportai buvę paremti dau
giausia Potockio “įspūdžiais” iš pasikalbėjimų su Jung
tinių Valstijų pasiuntiniu Paryžiuje, Bullitu.

Tai, kaip lenkų patarlė sako, “dešimtas vanduo nuo 
kisieliaus”. Imti tokius neva raportus, kaip rimtus įrody
mus, butų juokinga. Bet naciai neriasi iš kailio, stengda
miesi įtikinti savo publiką ir užsienius, kad prezidentas 
Rooseveltas tikrai darė “konspiraciją” įtraukti į karą 
Europos valstybes. O Vokietija, mat, esanti tos konspi
racijos auka. Lyg pasaulis nežino, kas karą pradėjo!

Diktatoriai sukurė naują “meną” paversti juodą bal
tu, o baltą juodu. Jie kurį nors kaimyną užpuola ir api
plėšia, o paskui “įrodinėja”, kad kaltas yra tas, kuris bu
vo užpultas, arba kalti yra tie, kurie užpuoliko aukai 
simpatizuoja!

Taip daro Stalinas* Savo užsienių reikalų komisaro 
Molotovo lupomis jisai aiškina, kad sovietų karą prieš 
Suomiją sukurstė “sveiimtj šalių imperialistai”. Taip da
ro ir Hitleris, kurio, .ipįąisteris Ribbentrop net “doku
mentais” įrodinėja, kad nacių įsiveržimas Lenkijon bu
vęs “Amerikos konspiracijos” vaisius! ,

Aišku, kad jie meluoja; bet jie, matyt, bijo visuome
nės opinijos. Kas nebijo, tas neturi reikalo meluoti ir ap
gaudinėti.

F. J. Bagočius, 
S.L.A. prezidentas.

Gerbiamas Redaktoriau: (
Susivienijimas Lietuvių A- 

merikoje kaipo didžiausia ir 
turtingiausia lietuvių organiza
cija išeivijoje dažnai yra mini
mas Tamstų gerbiamam laik
raštyje. Dabar Susivienijimas 
pergyvena Pildomosios Tary
bos rinkimus, ir savaime sU* 
prantama, kad rinkimų metu 
agituojant vieniems ar kitiems 
už savo numatytus kandidatus, 
pasitaiko agitacijos literatūroj 
išsireikimai, kurie nea ta tinka 
tikrenybę. Rinkimų agitacijos 
atbalsiai įsiveržia, ir į musų A- 
merikos lietuvių plačiąją spau
dą, ir pasitaiko kartais, kad 
kai kurie išsitarimai, ar tai iš 
kandidatų draugų pusės, ar 
kandidatams palankių laikraš
čių komentarai, ne tik kad ne- 
ata tinka faktų, bet yra kenks
mingi Susivienijimo prestižui, 
gerbūviui ir ateičiai.

Iki šiol Susivienijimo virši
ninkai buvo nusistatę nereaguo
ti, kad ir į klaidingus išsitari
mus, ir aš kaipo organizacijos 
pirmininkas to laikiaus. Vienok 
dabartiniuose rinkimuose įsi
karščiavimas pasiekė tokio, laip
snio, kad reikia rimtai Susivie- 
himu visieiiiz, sųsirupįnti, la
biausiai. lodęj, kadkai kurie 
labai rimti įtarimai Ir užmeti
mai paeina neva iš oficialių 
šaltinių ir Susivienijime seniai

Susivienijimo Pildomoji, Ta-

ABUDU TOKIU

zacijai pavojų ir žalą, rado rei
kalingu padaryti “Pareiškimą

kai kurių) užsidarinėjimo lai- bent kas taip naivus, kad tikę-į moji Taryba gavo aukščiausius 
ku. Todėl komisionierių suva
žiavimai nutarė suteikti tam 
tikras privilegijas kai kurių ka
tegorijų silpniems bolidams, at
imdami tokias privilegijas ki
tiems. Taigi mes buvome pri
versti bondus be privilegijų 
[parduoti, ir pirkti negeresnės 
vertės ir neaukštesnės kainos 
bondus, kurie turėjo amortiza
cijos privilegijas. Ki taip mes 

I būtume netekę 100% atsakomy
bės (solvency) ir butume turė
ję apkrauti narius extra mo
kesčiais. Nuo to mes SLA na

trius išgelbėjome. Ir jei mes tu- 
Irėtume tuos bondus, kuriuos 
mums valdžia pripažįsta $100 (Mockus) peržiūri kiekvieną iš
vertės dabar parduoti ir pirkti 

I aukščiausios vertės bondus, už

tų, jog toki institucija kaip pagyrimus už pavyzdingą tvar- 
Mellon National Bank ip Mellon ką ir teisingą SLA reikalų ve 
Securities Corporation, kuri tu- dimą. Todėl negražu, pasakius 
ri ir tvarko bilijonus dolerių, 
išstatys save į tokį pavojų, kad 
duoti SLA viršininkams už per 
juos bandų pirkimą kelis nike
lius ar dešimtukus?

6. Susivienijime jokio graf- 
to ir raketierizmo nėra ir ne
gali būti. Visi išmokėjimai, nuo 
kelių centų iki tūkstančių dole
rių yra daromi su parašais Dr. 
Viniko, adv. Gugio ir mano. Jei 
įtariamas yra vienas, įtariami 
yra visi trys. Bet be to, SLA 
iždo globėjai (Mikužiu tė ir

LOKIO PATARNAVIMAS
Nešvankus Kl. Jurgelioniu 

“editorialas” apie SLA. “sąšla
vynus” ir “šiukšlynus” papuo
šė komunistų laikraščius. Jie 
džiaugiasi, kaip geležėlę radę, ir 
bubnija kartu su Bachuno “ge
rovės gynėjais”, kad Susivieny- 
nie “cenzūra, “ sukonfiskavo” 
Jurgelionio šedevrą. Kodėl jie 
džiaugiasi ir kodėl jie niekina 
SLA., aišku iš sekančio komu
nistų pasigyrimo:

“Pas mus geriau. Lietuvių 
Darbininkų Susivienijime nė
ra jokių kivirčų. Darbas eina 
sutartinai. Kas nori kritikuo
ti kitus, gali, bet niekas nę- 
kritikuoja, nes nėra reikalo.

“LDS nėra kivirčų, nerei
kia konfiskavimų.”
Tai, žinoma, melagių pasaka. 

Jeigu koinunistų susivienymo 
organas bandytų kiek griežčiau 
pakritikuoti viršininkus, tai re
daktorius atsidurtų gatvėje, 
pirma negu jisai suspėtų užsi
dėti kepurę.

Ir netiesa, kad Susivienyme 
Lietuvių Amerikoje yra slopina
ma kritika. Jurgelionio “edito
rialas” nėra kritika, o tik nie
kinimai, užgauliojimai ir šmeiž
tai. Jeigu Jurgelionis ir norėjo 
ką nors juo pataisyti, tai jisai 
pasiekė visai ne to: jisai paga
mino “medžiagą” tiems, kurie 
prieš SLA. kovoja.

Šiai dčlko komunistai tą jo 
rašinį “smokavoja”. Susivicny- 
iriui Lietuvių Amerikoje jisai 
pasitarnavo panašiai, kaip tas 
lok i s, kuris akmeniu bandė nu-

Ch. Pušynas “Keleivyje” ra
šo : >

“Teko matyti L. Trockio 
‘Re volių lionary Age’. Stebėti
nas tas žmogus. Jis kritikuo
ja Staliną, kad šis 1920 me
tais pastojęs jam kelią pa
smaugti Suomiją. Trockis 
jau tada butų sudorojęs suo
mius, bet jį sulaikę Stalinas 
ir Leninas. O po 20 metų 
pats Stalinas jo, Trockio, pla
nus vykdąs. Atrodo, kad 
Trockini nėra dėl ko su Juo
zu pyktis, nes jie vienas ki
to pradėtus daraus papildo, 
nors ir po 20 melų laikotar
pio.”
Tiesa. Todėl Stalino kova 

prieš “trockizmą” arba Trockio 
kava prieš “stalinizmą” nėra 
principų kova. Tai varžytinės 
tarpe dviejų kraugerių dėl val
džios. Vienas jų buvo gudresnis 
ir'antrąjį išspyrė, — tai antra
sis pyksta.

SOVIETŲ NVOŠNMAI
SUOMIJOJE

Komisarų tarybos pirminin
kas ir užsienių reikalų komisa
ras, Viačeslav Molotov, raporta
vo Vyriausiajai Sovietui apie ka
rą su suomiais. Kalbėdamas 
apie karo nuostolius, jisai pa
sakė, kad rusų buvo užmušta 
48,795, sužeista 158,868. O suo
mių pusėje, jo apskaičiavimu, 
užmuštų esą 60,000, sužeistų 
250,000.

vyti musę nuo žmogaus kaktos. Čia ir Molotovas pripažįstą,

kad raudonoji armija neteko, 
užmuštais ir sužeistais daugiau 
kaip 200,000 kareivių.

Bet jo skaitlinės, veikiausia, 
yra labai sumažintos, kiek jos 
liečia rusus, ir žymiai padidin
tos, kiek jos liečia suomius. 
Daugelis neutralių šalių kores
pondentų mano, kad raudonar
miečių žuvo tame kare tarp 
200,000 ir 250,000. Vieni jų bu
vo užmušti, kiti mirė nuo šal
čių arba žaizdų. Ir kita tiek, t. 
y. apie 250,000, rusų buvo sun* 
kiai sužalotų. Tuo galima tikė
li, nes Suomijoje buvo sunai
kintos kelios ištisos divizijos 
šiaurę nuo Ladoga ežero. Dau
gybė raudonarmiečių, be to, žu
vo atakoje prieš Mannerheimo 
tvirtovių liniją. Tos atakos <ejp 
be paliovos per pusantro mėne
sio, ir tik vakarinė linijos dalis 
buvo pralaužta. ‘Reiškia, suo
miai labai smarkiai gynėsi. Už
puolikai čia krito, kaip musės.

Apie suomių nuostolius neu
traliai korespondentai sako, kad 
jie buvo beveik dešimtį karty 
mažesni, negu bolševikų. Suo
mių užmuštu apskaičiuojama 
netoli 30,000, o sužeistų apie 
35,000. / '

Kaip Molotovas skaitosi su 
tiesa, matyt dar ir iš kito jo pa* 
aiškinimo apie tą karą. Jisąi 
Vyriausiam Sovietui pasakė, 
kad už tąjmrą su Sudmija ęsų 
atsakomiugį “svetimų šalių im
perialistai”. Maskva, be jokios 
provokacijos iš suomių f pusės 
juos užpuolė, bet kalti —sveti* 
my šalių imperialistai!

Jeigu Vyriausias Sovietus už 
šitą žioplą Molotovo melą jo n$- 
nušrilpę, tai ai^ku, iš ko tąs/so-^ 
vielas susideda.

> • . • ■ •

Susivienijimo Nariams”, kuris 
tilpo SLA organe “Tėvynėje” 
kovo 22, 1940, nunA. 12. Taigi 
Susivienijimo nariai yra pilnai 
supažindinti su SLA stoviu ir 
jo problemomis. Bet man rupi Į 
ne tik atitaisyti klaidingas ži
nias, kurios buvo narių tarpe 
paskleistos, man rupi taipgi, 
kad musų plačioji visuomenė, 
kuri dar nėra SLA nariais, ir 
kariuos mes stengiamės Antra
me Pažangos Vajuj.Susivieniji
mu suinteresuoti, kad jie su 
musų organizacijos stoviu bu
tų pilnai supažindinti. Aš ne-
rįsciau anis os prasy i, m kuriuos už $100 bondus reikia tų. Bet galų gale visus Susivie- 

tą m Tarybos Pardškimą. jki rek^d sekant
perspausdintumet, nes Jis yra o an( va]džiai mes ne. konstituciją, per-
ilgas,, ir Tamstos redaguojamo1 1 £ r
laikraščio vieta yra per brangi, 
kad mustj organizacijos proble
moms tiek vietos suteiktumėte.
Bet musų SLA turi teisės Tam
stą prašyti, kadangi Tamsta su
teiki žinias visiems savo skaity
tojams apie visus musų gyveni
mo vargus ir įvykius, 
SLA reikalai batų teisingai per
statyti. Todėl prašau Jus 
šį laišką savo laikraštyje su se
kamais kiek galima trumpais 
paaiškinimais.

1. Susivienijimo finansinės 
problemos nėra vien tik Susi
vienijimo prpblemos ir vargai* 
Užėjus depresijai, tūkstančiai 
bankų bankrutavo, šimtai In
surance kompanijų perėjo į 
“receiverių” rankas, ir daugelis 
fraternalių organizacijų (pa
našių į Susivienijimą) buvo 
priverstos konsoliduotis su ki
tomis organizacijomis, kad ap
saugoti sayd narius. Susivieni
jimas negalęjo išlikti nepalies
tas to finansinio ir ekonominiu 
savos rųšics kataklizmo. Ne tik 
Susivienijimas, bet tūkstančiai 
kitų finansinių institucijų susi
dūrė su panašia problema: boli
dai ir kili vertybės popieriai, 
už kuriuos mokėta po $100 ir 
laukta aukštų nuošimčių, nu
puolė vertėje arba visai defątil- 
tavo. Ir tąjAuvo ne tik su ge
ležinkelių (kuriuos automobi
lių industrija prie sienos pri
spyrė), ne tik\ industrialių 
(įvairios rųšies kompanijų) ir 
ne tik viešo aptarnavimo (nes

• federalū valdžia visokiais; pro- 
•į.jektais eina lenk tynęs na su pri

vačiomis kompanijomis), bet 
miestų, s'iibdivizijų ir pačios 
USA valdžios bolidai puolė'. 
Kai kurių miestų šimladoleri- 
nius bondus dabar galima pirk
ti po porą dolerių ir žemiau. 
Daugelis atsimena, kad USA 
“Liberty Bondai” parsidavinėjo 
po $85 ir žemiau. Taigi ir Su
sivienijimas panešė didelius 
nuostolius. Bot tie bondai ir se- 
Ijuracijos buvo dar iš taip va
dinamų “prosperity” laikų, su 
kurių pirkimu dabartinė Pildo
moji Tarybų, nieko, bendro ne
turėjo, kuriuos pavelde jome 
193.4 m. Detroito seime.'

2. Kai kurie ir vėliau įgytieji 
nėra geri. Bet jie buvo iškeisti 
už senuosius’. Blogi bondai, ku
rie Susivienijimui visai neturė
jo vertės, būvo išinainyti į ne- 
geęesųės katagorijos, bet su 
tam tikra knygų verte (amor
tizacijos tęįšėmis). Priežastis 
tokių transakcijų nelengva’ 
trumpame straipsnyje išaiškin
ti. Padėtis susidėjo toki: ne 
vien Susivienijimas, e bet tūks
tančiai kitų fraternalių organi
zacijų, insurance kompanijų, 
Irusių ir bankų turėjo tokių 
beverčių arba mažos vertes 
bondų už bilijonus dolerių. Jei 
Insurance departamentai . ir 
bankų departamentai butų ver+ 
tę visus tokių bondų savinin* 
kils tuos bondus parduoti, bir
žoj pirkėjų nebūtų buvę, vis
kas butų reikėję išmesti kaipo 
beverčius popierius, 
bankų, 'inšuranče kompanijų ir 
fraternalių organizacijų butų 
gurėję uždaryti duris. Tas butų 
padaręs šimtą syk didesnį chao
są, kaip 1982 mėtų bankų (bk

kad ir

ir 90%

nugalėti 
tinkamai

man pa-

kuo švelniausiai, musų organi
zacijos veikėjams ir viršininkų 
vietų siekiantiems nariams 
bjauriai apie savo organizaciją 
kalbėti, kada oficialios ir ko- 
mercialios įstaigos (kaip 
Dunn’s Insurance Reporls, 
Standard Statistics, etc.) musų 
Susivienijimą giria kaipo orga
nizaciją, kuri įstengė 
visokius sunkumus ir 
susitvarkyti.

7. Pagaliau, leiskite
reikšti, kad Susivienijimas Lie
tuvių Amerikoj dabar yra ne
palyginamai geresnioje padėty
je, kaip bent kada per pasku
tinius dvylika metų, ir kad tie 

nijimo rekordus, sekant įstaty- trukumai, tie negerumai, kurie 
mus ir musų konstituciją, per-(dar užsiliko, bus planingai, 
žiuri New Yorko valstybės už- laipsniškai, be skriaudos Susi
tvirtintas aktuaras ir Pennsyl-Į vienijimui ir be sunkumų jo 
vanijos Valstybės 
Departamento 
Kiekviena įplauka ir kiekvienas 
išmokėjimas yra smulkmėms-Inu

mokėjimą. Jei butų kokie nere
guliarumai, tai juodu paskeib*

galime raportuoti daugiau kaip 
$100, tai musų atsakomybė 
tuoj aus nupultu ir SLA nariai 
butų ar apdėti naujais exlra 
mokesčiais, ar jų pašalpa turė
tų būti numušta, ką jau sykį 
ką tik nebuvom priversti (apie I kai studijuojami. Padarius to-Į 
5 metai tam atgal) padaryti. Į kią knygų reviziją, SLA Pildo-Į 
Taigi tie geri žmonės, kurie 
įkalba apie investmentus ir bon- 
____; ir klausia “kas pirmiau 

Susivienijimas, ar jo na- 
neturi didelio 
tuos dalykus. Dabartinė

žinojimo
mirs 
riai, 
apie 
Pildomoji Taryba su tuo nelai
mingu “kraičiu” grumiasi per 
paskutinius penkis metus, ir da
bar jau musų Susivienijimas 
stovi (sulyginus su 1934 m. 
stoviu) Štai kaip bondų srity
je:

1934 m. 1940 m.
24.9% 
15.2% 
24.9%

65.0%

USA valdžios .......
Miestų etc..................
Aukščiausios rųšies ...

13.4%
15.0%

. 4.5%

Viso geriausios 
rųšies bondai ........... 32.9%
Vidutinės vertės 
bondai ..............•........ 22.1%
Abejotinos vertės .... 27.3%
Defaultuoti ............... 17.7%

Taigi aišku, kad

ir Pennsyl-(vienijimui
Insurance nariams, laikui bėgant ir aplin- 

egzaminatoriai. Įkybėms leidžiant, prašalinti.
Su pagarba Jums ir “Naujie- 

skaitytojams, .
F. J. Bagočius, 

SLA Prezidentas.

“LABAI NESVARI AGITACIJA”

4.3% 
19.0% 
8.6% 

daug neti
kusių bondų. jau iššluota, ir
kad SusiyMiiijimo myestmcntai 
dabar stovi 100% geriau, kaip 
Detroito seime. Ar tai SLA vir
šininkai, kurie sugebėjo tai pa
daryti, užsitarnavo to, kad jie 
butų drabstomi purvais?

3. Mortgečių srityje padarytas 
ne tik progresas, bet tiesiog re
voliucija. Visi žinome, kad nuo 
1929 m. nejudinama nuosavy
bė nupuolė vertėj 50% ar ir 
daugiau. Dabartinė P. T. turė
jo forklozuoti suvirš 20 mort
gečių ir j pasiimti namus. Na
mai išnletlioti po plačią Ame
riką. Sutvarkyti juos nelengva. 
Dar sunkiau su pataisymais. 
Dauguma jų gauta nelemtame 
stovyje. Taisant senus namus, 
susitinki su tokiomis problemo
mis, apie kurias tiktai senų na
mų savininkai gali suprasti, ne
parašius tame klausime visos 
knygos. Pildomajai Tarybai 
daug, butų maloniau kalbėti 
apie steigimą Amerikos lietu
viams" kolegiją, skautus, vaka
rines mokyklas, vieloje apie 
taisymus slogų ir. įdėjimus nau
jų vonių. Bet ar SLA nariai no
rėtų, kad jų P. T. apleistų ir 
numotų ranka ant pusė milijo
no vertės nuosavybių? Kai ku
rie gal ir geros valios asmenys, 
kurie Pild. Tarybos vargų ne
pažįsta, gal norėtų, kad tas bu
tų padaryta. Bet nebus: mes 
rūpinsimės išgelbėti Susivieni- 
mo turtą.

4. Dabartinės Pildomosios Ta
rybos išduoti ir užgimti morlge- 
čiai nė vienas dar nėra defaiil- 
tavęs. Visi yra 100% tvarkoje. 
Nė vieno nereiks forklozuoti ir 
bent centą SLA įdėtų pinigų 
troly ti.

5. Nešvariausios iš visų įta
rimas yra, kad dabartine iu- 
vestmentų komisija, kati susi
deda iŠ Dr. Vipiko, adv. Gtigię 
ir pdės Mikužiutės gauna ko
kius nuošimčius už perkamus 
bolidus. To nėra ir negali butk 
nes mokėjimai į>ite kokių komi
su yra kriminalis prasižengi
mas nfe tik tam, kas ima, bet ir 
tam. kas 

■ :

E. Mikužiutė, 
S.L.A. Iždo Globėja.

P-lč Euphrosine Mikužiutė, 
SLA. iždo globėja, buvo užklau
sta, ką ji mano apie lapelius, 
kuriuos vadinamieji “S.L.A. Ge
roves Gynėjai” siuntinėja Susi
vienijimo nariams.

tai labai nešvari agitacija”, tarė 
iždo globėja. “Nesuprantu, kaip 
žmonės, kurie yra fraternalės 
organizacijos nariai, drįsta ši
taip apie savo organizaciją ra
šyti! Viename tų lapelių, išsiun
tinėtų iš Sodus, Mich., jie pa
skelbė, kad Susivienijimas Lie
tuvių Amerikoje ‘mirs’ ir narių

duoda. Ar gali būt

giai bus išmokėtos. Kiekvienam 
turėtų būti aišku, kad taip 
skelbti gali tiktai SLA. priešai.

“O betgi žmones, kurie šitą 
kenksmingą literatūrą skleidžia, 
pasivadino ‘S.L.A. gerovės gy
nėjais’, ir jie siūlo p.p. Laukai
tį, Kcrševičių, Bacliuną, Brazau
ską į Susivienymo Pildomą Ta
rybą. Gal būt, jie nori, kad šitie 
asmens butų Susivienymo gra- 
boriai. Bet Susivicnyinui grabo- 
rių dar nereikia. Pennsylvanijos 
Apdraudos departamentas ofi
cialiame raporte sako, kad SLA. 
stovis yra geras; o svarbi ir vi
soje Amerikoje ir užsieniuose 
žinoma kredito informacijų fir
ma, Dunn’s Insurance Reporls, 
viešai pareiškė, kad musų Susi
vienymo “certificatcholder’s ral- 
ing” yra “A-f- (Excellent))”.

Dabartinėje SLA. Pildomoje 
Taryboje p-ie Mikužiutė yra 
viena tiktai moteris, ir jai, gal 
būt, daugiau negu kitiems Piki. 
Tarybos nariams, tenka gilintis 
į visokius organizacijos deta
lius. Reikia turėti nęinažai kan
trybės, patikrinant SLA. kny
gas, kas yra jos pareiga, kaipo 
iždo globėjos; be to, jai dar pa
vesta prižiurti nuosavybes, ku
rias Chicagoje Susivienymas 
yra perėmęs. Savo darbą p-lė 
Mikužiutė atlieka gabiai ir rū
pestingai.

“Bet ką Tamsia manai”, ji 
buvo paklausta, “apie trečiąjį 
tų ‘geroves gyučjų’ leidinį, kur 
sakoma, kad ‘cenzūra smaugia 
e r a »*>»»

“Tai beveik dar piktesnis 
šmeižtas, negu tas prasimany
mas, kad Susi vieny mas mirsiąs. 
Tame leidinyje yra perspausdin
tas Kl. Jurgelionio straipsnis, iš
imtas iš ‘Tėvynes’. Straipsnyje 
aiškinama, ‘kame Pildomoji Ta
ryba galės pasitaisyti’. Aš neži
nau, kas redaktoriui Jurgelio- 
niui davė teisę mokyti Pildomo
sios Tarybos narius, kaip jie tu
ri ‘pasitaisyti’. Mes niekuofnet 
neprašėme, kad jisai duotų 
mums nuodėmių atleidimą. 
Mes, Pildomos Tarybos nariai, 
atsakome prieš 15,000 SLA. na
rių, kurie mus rinko, ir prieš 
Seimą. Atsakome taip pat prieš 
Jungtinių Valstijų įstatymus. 
Bet ne prieš p. Jurgelionį.

’ i
“Pildomoji Taryba faktinai 

gali atsakyti ir už paties Jurge
lionio klaidas, nes jeigu jisai į- 
dėtų kokį neapgalvotą rašinį į 
‘Tėvynę’, tai nukentėtų visas 
Susivienymas — o ką tuomet 
SLA. nariai kaitintų, jei ne vir
šininkus? Bet redaktorius Jur
gelionis pasienio autoritetą, ku
rio niekas jam nėra suteikęs, ir 
liepia mums ‘pasitaisyti’. O ka
dangi mes nesitaisome, kaip ji
sai nori, tai jisai visaip niekina 
musų darbą ir sako, kad mes 
krapštomos ‘sąšlavyne’!

“Well, gal būt, rašymas 
šmeižtų apie organizacijos vir
šininkus yra ‘prakilnesnis’ dar
bas, negu rūpesčiai apie SLA. 
turtą, kuris yra pavestas Pildo
mąją! Tarybai prižiūrėti ir tvar
kyti. Bet tokia nuomonė, kiek 
aš žinau, nėra Susivienymo na
rių nuomonė. Tai kodėl ji turi 
būti skelbiama oficialiame SLA. 
organe. Ar ‘Tėvynė’ yra leidžia
ma tam, kad jos puslapiuose 
butų tyčiojamasi iš Susivieny
mo ir butų užgauliojami virši
ninkai?

“Tačiau, kuomet prezidentas 
F. J. Bagočius nurodė redakto
riui, kad tokiam raštui ne vie
ta ‘Tėvynės’ puslapiuose, tai ta
riamieji ‘gerovės gynėjai’ šau
kia: ‘Cenzūra’! Prezidentas, ma
no supratimu, atliko tiktai savo 
pareigą. Mes visi privalome 
saugoti savo organizaęjjos gar
bę visuomenės akyse, o prezi
dentui yra pavesta veikti visas 
Piki. Tarybos vardu, kuomet ji 
nėra nusirinkusi. Jeigu oficia
liame musų Organe butų lei
džiama drapsiyti organizacijos 
viršininkus ir pačią organizaęb 

\ tai į ką gi Susivienjinas, ga
lų gale, pavirstų? Ar bent vie
nas save gerbiantis žmogus no
rėtų tokios organizacijos vado
vybėje stovėti?

“Nemanau, kati SLA. nariai 
yra tokios žemos nuomonės 
apie savo organizaciją, kaip tie 
‘gerovės gynėjai’, kurie reika
lauja ‘laisvės’ šmeižti.”

I
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Iš Politikos Lauko Vėl Kandidatuoja
Į Kongresą

Augustas žilius 
Eina Geryn

J. J. Lazdauskas

DEGANTIS LAIVAS
AR CICERO GYVENTOJAI GALI PASITI 

KETI REPUBLIKONAIS
Vokiečių karo laivas “Admirolas Graf von Spee” Urug> 

Krito bom- 
Vienas prieš tris.
- Kiek žuvo anglij.*— 

Vokiečių karo laivas “Graf von Spee” tarnavęs Vo
kietijai, bet ne Hitleriui. — Anglų laivai naudojo ko
voje apakinančius gazus. — Urugvajaus visuomenė 
simpatizavo vokiečių jurininkams. — J anglų juri
ninkus žiūrima su panieka. Laivo “Graf von Spee’' 
padegimas ir jo kapitono Hanz Langsdorff didvyriš
kumas ir mirtis, etc. etc.

(Musų specialąus korespondento Urugvajuje)

BALSUOKITE UŽ DEMOKRATŲ SĄRAŠĄ

vajuje. — Nelaimingoji gruodžio 13. 
bos į Urugvajaus teritoriją.
36 vokiečių jurininkų lavonai

čių prižadėjimų tų vyrų, kurie 
kada jie valdė miestą, neatne
šė nė jokia gero, bet net 'visai 
apleido Cicero ir Cicero gyven
tojų gerovę. Antradienį balsuo
kime už visus demokratų są
rašo kandidatus.

ga- 
re- 
da-

t.

(Tęsinys)
“Admirolui Graf von Spee” 

netruko maisto produktų
Buvo pranešta, kad viena 

vyriausių priežasčių, privertu
sių “Ad. Graf von Spee” at
plaukti į Montevideo uostą, tai 
maisto produktų trukumas. Vė
liau buvo pranešta, kad vokie
čių kreiseris įsikrovęs gan daug 
maisto produktų iš Montevideo 
uosto, ir... jau ruošiasi bėgti į 
atvirų jurų.

Bei greit paaiškėjo, kad vo
kiečių kąfo laivas nebadavęs. 
Buvę anglai belaisviai papasa
kojo, kad maisto produktų bu
vę net perdaug, ištuštinus 9 
anglų prekinius laivus, pasi
imant visus produktus “Admi-

džiąsias valstybes sudaryti 1922 
>ii. Vašingtone sutartį, kuria ei
nant butų sumažinta karo laivų 
statyba, o taip pat sumažinta 
karinė karo laivų potencija. Ši 
sutartis buvo ištikimai pildo
ma ilgą laiką. Ištisus 14 metų, 
praktiškai iki 1936 m., nebuvo

Jurų karo laivyno progresas
Ekonominiai pareikalavimai 

po 1914 m. karo privertė dt-

Pikietuoja Nacių 
Raud. Kryžiaus 
Viršininką „ .

Astuoni lenkai ir čekai su 
anti-naeiškais plakatais pikie- 
tuoja Drake viešbutį, prie Mi- 
chigan ir Oak gatvių. Ten da
bar yra apsistojęs 
Saxe-Coburg-Gotha, 
Raudonojo Kryžiaus
kas. Pikietininkai jį 
“Hitlerio propagandistu”.

Bet šiai sutarčiai buvo pradėta 
kenkti iš karo fabrikantų pu
sės jau 1919—1922 metais. 
Šiaurės Amerika ir Japonija, 
pirmoji pastatydama septynis 
karo laivus, o antroji — du: 
“Mutsu” ir “Nagato”. Tai nebu
vo dideli laivai, nes sudarė, 
oendrai imant, tik 33,000 tonų 
įtalpos, bet užtad buvo nusi
ginklavimo paraližiavimo pra
džia pasireiškusi kartu su to 
nusiginklavimo užgimimu.

Tame laikotarpyje vieni šau
kė nusiginkluoti, gi kiti tylėjo 
ir ginklavosi, nors ir išlengvo. 
Kiekvienais metais, švenčiant 
taikos sutartį pasirodydavo vis 
labiau atgyjantis karo laivynas, 
pirmiausia taisant senus laivus 
ir duodant jiems vis didesnę 
karinę potenciją, o vėliau jau 
ir nauji karo laivai buvo pra
dėti statyti visaip motyviiojant 
jų reikalingumą, kol pagaliau 
buvo iššauktas lenktyniavimas.

“Karo laivų statybos poilsis” 
galutinai pasibaigė 1936 metais,

herzogas bekombinuojant ir bestatant 
Vokietijos karo laivus vis didesnės įtalpos 

viršinin- ir vis didesnės karinės potenci- 
vadina jos.

•(Bus daugiau)

Panagrinėjus rėkordus tų 
kandidatų, kuriuos republiko- 
nai stato prieš demokratus, pa
sidaro gana aišku, kaid Cicero 
gyventojai, saugodami savo ge
rovę, negali kitaip balsuoti, 

f kaip tik už demokratus.
Pavyzdžiui, ar ciceriečiai 

Ii remti Frąnk Christenson, 
publikonų kandidatą, prieš 
bartinį Assessorių, Henry
Schwarzel? Christėnsonas 1931 
m. buvo republikonų partijos 
narys ir buvo jų kandidatas i 
valstijos atstovus. Demokra
tams gavus pergalę 1932 m. 
Christenson metė tą partiją, 
kuri jį net kandidatu padare, 
ir nusprendė tapti demokra
tu.

Demokratai, o ypatingai da
bartinis Assessorius, Henry R. 
Schwarzel, jam padėjo gauti 
darbą prokuroro Courtney’o 
tarnyboje. Bet ir tada jis ne
paliko ištikimas, nei savo par
tijai, nei draugams, šįmet jis. 
atsisakė nuo tarnybos proku
roro raštinėje, ir vėl tapo re- 
publikonu — ir net oponentu 
savo geradariui, Henry R. 
Schwarzel!

Ar galima tikėtis, kad žmo
gus, kuris nėra ištikimas savo 
partijai ir savo draugams bus 
ištikimas Cicero gyventojams? 
Aišku kad ne!

štai demokratų kandidatų 
sąrašas:

Už Prezidentą
GEORGE STĖtlRONSKY

Z

Už Miesto Klerką
ANTON J. KRUPICKA

Už Kolektorių
JERRY J. VITERNA

Už SupervisOrių
LEO KASPERSKI

Už Assessorių
HENRY R. SCHWARZEL

Už Triitetistą ,
EDWARD GRtSKO

(Skelbimas)

Adolph J. Sabath
Y

Kongresmanas A, J. Sabath 
atstovauja 5tą Distriktą J._ V< 
kongrese per Š4 metus. Jis yrą 
seniausias kongreso narys ir 
dabar yra Čhairmdh of Rulete 
Committeė, kuris yra svarbiaU- 
sis komitetas visame kongre^ 
se.

Jis taipgi yra Committde- 
man 21-ųio Wardo ir šį ofisą 
laiko virš 40 metų. Yra žino
mas lietuvių prietelis ir dau
geliui pagelbėjo įvairiais bu
dais.

šįmet kongresmenas A. J. 
Sabath vėl kandidatuoja į abi 
vietas, b.utent į Committeem^- 
nus 21-mo Wardo ir taip pat 
į 5to Distrikto Kongresmanus, 
Jis yra vienatinis kandidatas 
indorsuotas it reikiamas Regti- 
Karės iJeriiokratų OrgahižaCi- 
jcs. ' '<■ (Skl.)

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad paži'>š Naujienoj 
yra tiUuditigos.

Steigs šviesų Sistemą
Henry R. Sc'hwarzel, betgi, 

tvirtina Cicero gyventojams, 
kad vėl išrinkus demokratus, 
jie gali tikėtis, kad tas progre
sas, kuri demokratai pradėjo 
prieš ašta-miš metus, tęsis ii 
toliau. Schwarzel sako, kad, 
kadangi jau beveik visos s va v 
besnės miesto gatvės yra pa
taisytos ir net kai kurios-pa
platintos, demokratų adminis
tracijos sekanti užduotis, jiems 
pasilikus valdyboje, bus įsteig
ti papuošančią šviesų sistemą 
visoj Ciceroje, kuri nieko ne
kainuotų taksų mokėtojams. 
Gasolino taksai bus tam pa
naudoti.

Su Prezidentu Roosevelt’u
IR NAUJA DALYBA

Kad sustiprinti Demokratiją, įvykdinti Socialę lygybę ir žmo
nijai gerovę, BALSUOKITE UŽ PREZIDENTO ROOSEVELT’O 

NAUJOS DALYBOS KANDIDATUS—

DEMOKRATŲ PRIMARY BALSAVIME, 
BALANDŽIO 9 tą DIENĄ

IIARRY B. IIERSEY—Demokratų Kandidatas į 
Gubernatorius.

WALTER ORLIKOSK1—Demokratų Kandidatas į 
Kongresmau at largo.

ADOLPH J. SABATH—Demokratų Kandidatas į Ward 
Commilteeman 21-mo Wardo.

MATT FRANZ—Demokratų Kandidatas į State

JAMES ’POLODNA—Demokratų Kandidatas į State 
Rcpresentative.

šie Kandidatai yra indorsuoti Demokratų Reguliarės Organizaci
jos, kurie eita, kartu su Prezidentu Roosevelt’u ir jo pastangomis 
pagerinti žmonių būvį. Didelis skaitlius balsų už šiuos kandidatus 
padės Prezidentui nuspręsti ar statyti jį kandidatu į Prezidentus.

ADOLPH J. SABATH yra Congressmaftas iš 5-to Distrikto ir 
21-mo Wardo ir yra Seniausias Amerikos Kongreso Narys ir de
šinioji ranka Prezidento Roosevelto Naujos Dalybos.

MATT FRANZ tarnavo Valstijos Legislatųroj v per ilgus laikus, 
ir yra geriausiai susipažinęs sti tuo darbu it su savo 15-to distrik
to žmohių reikalavimais.

JIM POLODNA yra labai darbštus, gabus žmogus visiems gerai 
žinomas 15-mO distrikte ir gerbiamas už savo gerą bud$. Jis yra 
indorsuota& reguliarės 21-mo Wardo ir visos Demokratų Organiza
cijos.

15-tas Senatoriškas Distriktas randasi tarpe Canal Street, Hoyne 
Avė., ir 16th Street ir Blue Island Avenue.
TAIGI, VISI IEŠKANTIEJI TEISYBES VALDŽIOJE IR PROGOS 
GERESNI

Ta šviesų sistema ne tik pa-* 
darys musų gatves saugesnes 
nakties laiku, bet ir tobulai 
pagražins residencijų sekcijas. 
O kas yta gyventojams labai 
svarbu, miesto valdyba sako, 
kad ji tai padarys be naujų 
asesmentų ir be padidinimo 
taksų, taip kaip ir į’vykdino 
daugumą tų pagerinimų, ku
riuos Cicero susilaukė per pa
staruosius aštuonis metus.

Knygynas Atidarytas
Grant Works ir Parkholmc 

apylinkės viešas knygynas bu
vo formaliai atidarytas kovo 
19 d. šiai apylinkei jau seniai 
buvo reikalingas knygynas, bet 
senoji knygyno valdyba ne
stengė tai padaryti. Apylinkės 
gyventojai entuziastiškai pri
ėmė tą jients naują pagerini
mą. Keletas šimtų žmonių už
siregistravo pirmomis dieno
mis. Tai buvo labai didelis kom
plimentas Stanley H. Hines’ui 
ir George Sassetti’ui, naujai 
išrinktiems knygyno valdybos 
nariams, kurie po vienų metų 
tarnybos, įstengė padaryti 
ką kiti negalėjo.

Rinkimai Antradienį
Ciceriečiai, įvertinkime 

mes turime ir nepaisykime

tai

ką 
tuš-

BO ŽMt

■jum

L BALSUOKITE UŽ ŠIUOS KANDIDATUS 
IDENTU1 ROOSEVELTUI ATSIEKTI KILNIŲ 

SOCIALI APSAUGĄ IM PAGERINIMŲ 
SĄLYGŲ.

Listen 16 and Advertise over

PALANDEGH'S YUGOSLAV RADIO 
F alk Songs and Mušte 
Tamburitza Orchestra

Stati on WWAE, Every Sunday 1 to 2 
5 S. Clark Sfr.f Chjcago — Bar. 3006

f

viaį

norte

NORTH fclDF. — Po 
nelaimių ir sdnkios ligos 
gustas žilius eina geryn, 
ir labai lėtai.

Kaip! būVo rašyta keletą sy
kių, Žilių šeimyna susidėjo iš 
keturių ypatų. Porų mėtų at
gal, per Kalėdas, neteko žmo
nos, o po Kalėdų, mirė ir sū
nūs, Vytautės, vaikinas kaip 
ąžuolas.

Tėvo paskutinė viltis dingo 
ir, po kelių mėnesių, sunkiai 
susirgo. Dukrelė, Estella, irgi 
turėjo daug perkentėti. Tokioj 
jaunystėj tiek vargo ir nelai
mių turėjo pernešti kad, kai 
pagalvoju, sunku yra suprasti 
kaip ta mergaite tą viską ga
lėjo pakelti. Gamta ir tankiai 
pasielgia neteisingai.

PIRKIT NAUJĄ 
Chrysler arba Plymoutb

Tai yra Geriausi ir Gražiausi

i išmokėjimai. Tei-

BALZEKAS MOTOR SALES 
“Ų WiLL UKfc tiS” 

4030 So; Areher Avenue 
Vyginte 1*15

D<r iii tiliKM »«ti »■■■■ ih .ii ■ii.i

r< ĮMawTi ii^irtfitfiito^f« > ■■ iai.il ..................

------------ Remkite
žyduką

Nathan kanter 
MUTUAL UQUOR 
UO. - Wholesale

S. Halsted SU 
TeL Boulėvard 0014

P. š. M

Sėdymos žarnos Ligų— 
RYLOS IŠGYDYMAS 

GARANTUOTAS
Prašykite knygelės DYKAI 

Konsultacija DYKAI.
Dr. DON C. McC0WAN
N; 1517 25 E. Jackson Boul.

TeL Webster 3043

Victor Bagdonas
LOCAL 4c LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forniėius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus miestus. 
Žema kainą. Musų Darbas ga
rantuotas. l’aipgi pristatėm an
glis į visas miesto dalis.
3406 So. Halsted St.

Saukit TeL YARDS 3408

• fotografas

CICEROS PILIEČIAI
iįiįlw8iį.iiinTiTi' ii,-jjlĮ

(X) BALSUOKIT UŽ S t RE IT . . i j m i ■ .... .

DemoKratų Sąrašą
DEL TAUPOS, PAŽANGOS IR PILIEČIU GERBŪVIO

am;

GEORGE 
STW«0JiWY
FOR PRES-1OENT 
TOWN OP CICERO

ViTERNA
FOR COtLECTOR 
T'oWN of cicero.

LEO KASPERSKI

CONRAD
FOTOGRAFAS

Stddija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis . užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbai 
garantuotas.

420 W. 63rd St.
Tel. EN6. 5883-6840

m

HENRY R. 
ŠCHWAR2&L 
FOR ASSESSOR 
TOWN OF CICERO

PARAIŠČIAI 
GYDO KYLĄ

Stato naujus audinius kaip ois- 
teris perlus, be piovimo, skaus
mo, laiko sugaišties. Specialistas 
laisniuotas daktaras įrodo išgi
jimą į 10 dienų. Vartok senąjį 
paraištį ar pirk naują—pigiai 
kaip $5.00. Lengvus išmokėjimai 
Gydome moteris—moteris prižiū
rėtoja. Kreiptis dykai ekzamina- 
cijos ir bandomojo gydymo. $1.

■100% TRUSS SERVICE 
1869* N. DAMEN Avė. Arm. 8200 
Dr. Pcter Schyman, Direktorius 

Jst. 18 metų Laisniuotas Dr. 
prižiūrėtojas.

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA

iš stoties

Kasdien nuo 8:30 v. ryto 
iki 9:15 vai. ryto

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką u kitus įdomius 

hf atnešimus.

“NĄUJIENOS” TURI 
ĮSTEIGUSIOS

“TRAVEUNG 
BUREAU”

EDWARD GRISKO

Ar nori keliauti juromis? 
Ar važiuojate atostogoms 
į CaRforniją ar kitur? 
Ar važiuojate į rytines 
v&lstįjas? Kreipkitės į 
NAUJIENAS, e io n a i s 
gausite patarimą kaip pa
togaus ir nigiaus tokias 
keliones atlikti.

• Turbane agentūras, lai
vų, traukinių, basų ir ot, 
iaitių.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.Pažangius Žmones

FOR TRUSTEE 
TOWN OF CICERO

ANTON J. 
KRUPICKA 

FOR CLERK 
TOWN OF CICERO

FOR SUPERVISOR 
t6wn of cicero

Ir vėl pasiųskite šituos Demokratų
J MUSU NAUJĄJA

Balsavimas Balandžio-April 2 d., 1940
Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingo?

w
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Iš Politikos Lauko
Advokatas Olis
Kandidatas Į 
Teisėjus

Kreipiuos į Chicagos lietu
vius — Amerikos piliečius, pra
šydamas balandžio 9 dienos 
rinkimuose balsuoti už lietuvį 
advokatę Antanę A. Olį.

Advokatas Olis kandidatuoja 
į teisėjus. Jis gimė Chicagoj, 
yra 41 metų amžiaus, mokslus 
ėjo Chicagos Umversite'e, kur 
įgijo teisių daktaro laipsnį. Per 
19 metų praktikuoja advokatū
rą, gindamas bylas Illinois teis
muose ir Aukščiausiam Teisme 
VVasliingtone. Priklauso prie 
Chicagos advokatų draugijos 
ir yra buvęs Amer. Lietuvių 
Advokatų Dr-jos prezidentu. 
Margučio radijo klausytojams 
yra žinomas savo teisiniais pa
tarimai.

Adv. Clis sutiko pisla'yt’ 
kandidatūra iepublikonų p rti 
jos sąrąs? lietuvių prašomas ir 
vienkart, norėdamas pr's dė, 
prie pakėlimo lietuvių vard 
svetimtaučių akyse. Tad, p ie
čiai, jums belieka duoti sivj 
sutikimas ir rinkimų dienoje 
— balandžio 9 d. padėti kryžių 
ką ties jo vardu.

Rytoj, Kelly High School, 42 
ir So. California avė. 2 vai. po 
pietų įvyks viešas susirinkimą*, 
dalyvaujant žymiesiems kandi 
datams. Norintys susipažinti su 
jų siekiais kvic iami a'.silnky- 
ti. —Adv. Joseph J. Grish

PETER SUDENT’ 
ir 

PIKNIKAMS DARŽĄ 
Graž’.s tavernas, na togas dvi va 
žiav;mns graži vieta piknikams. 
6600 W. lllth St.. VVorth, III. 

........... ■■■... . ........ ......... ...............

Cicero Politika
Ir Cicero Lietuviai

Už Ką Balsuoti?
CICERO. — Miestelio rinki 

mai jau čia pat. 2 diena ba
landžio “teismo diena”. Kaip ir 
visuomet, prieš rinkimus atsi
tinka visokių dalykų. Partijų 
žmonės darbuojasi sušilę ir iš
kelia visokių slaptybių. Jeigu 
ne rinkimai, tai pašaliniai pi
liečiai to viso nematytų kaii 
jų išrinktieji valdovai darbuo
jasi visuomenės labui. Jau aš
tunti metai čia šeimininkauja 
demokratai, kurie buvo davę 
galybes gerų prižadų pagerin 
ti Visą apylinkę. Kaip jie pil
dė tuos savo prižadus, vieti- 
nieji gerai žino. Po tos ilgos 
tarnybos jie vėl nori būti iš
rinkti dar keturiems metams. 
Tik vienas iš jų, M r. Hen 
driekse, pasitraukė su pareiš
kimu, “Ilgiau negaliu pakęsti 
nešvarios politikos.” Tai gar
bės vertas žmogus už atviru
mą.

Demokratų oponentai Repu- 
blikonai drąsiai, atvirai sako, 
“Duokite mums vadovybę, me 
parodysime kas yra ekonomi
ja, taupumas.” Čia baisiai iš 
kelti taksai ant namų ir už 
vandenį. Tiems savo pareiški 
mams jie išsiuntinėja laišku 
visiems balsuotojams kaipo už
tikrinimą savo prižadų, vadi
nasi yra juoda ant balto. Tai 
reikia už juos balsuoti. Kas gi 
nenori taupumo, ekonomijos? 
Juk daug žmonių prarado na 
mus dėl aukštų taksų ir bran 
Taus vandenio.

Kaip Lietuviai stovi politi
koj ? šiuoce rinkimuese yra pa 
aidi, vadinasi neturi organi

zuoto kūno. Dėlko taip? Ju’r 
musų skaičius nesumažėja. C 
gerai padidėjo, subrendo. Tu
rim atsakančių vyrų, kurie vi
sur tinka. Vienok nei vieno 
nėra nei Demokratu nei Repu 
blikonų sustato. Tai tokiu bu 
du ir aktyviškumo nėra. Drau 
gijos, Kliubai ty’i. Nekalbam' 
apie pavienių veikimą, to ne
truko ir netruks. O lietuviu 
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obalsis yra visiems balsuoti už 
savo taut:etį, nežiūrint kokis 
jisai nebūtų ir jeigu 'visi to 
aikytųsi, tai mes ne vieną sa

vo atstovą turėtume valdžioj. 
Bet praeitis mums rodo visai 
ka kita. Lietuviai vienas ki
tam pąvydi ir tas pavydas vis
ką gadina ir iŠ to nelemto pa-

vydo visko išsivysto, štai iš
dygo trečia partija po vardu 
“Geresnės Valdžios”. Ir čia fi
gūruoja musų tautietis, p. W. 
Babitz, teatro savininkas. Su
sirado keletą pasėkojų, na, ir 
triukšmauja. Aišku, laimėti 
nėra progos. Tik pasitarnauti

Demokratams. xNes kitaip jie 
pralaimės, tad — žūt būt spe
kuliuoja su žmonių pinigais. 
Balsuotojai, bukite atsargus, 
žiūrėkite kam jūsų balsas klius 
ir kokia nauda bus dabar ir 
rytoj. Christensono draugas 

(Skelbimas)

RINKITE ( x) REPUBLIKONUS

FRANK E. SVOBODA 
Į Prezidentus

JERRY DOLEZAL 
Į Kolektorius

FRANK A. MAREK 
I Supervizorius

MAŽINKITE VANDENS BILAS IR 
MOKESČIUS - STABDYKI? TOLIMESNĮ 

BONDŲ IŠLEIDIMĄ
Rinkite Geriausią Kandidatų Grupę 

Ciceros Istorijoje
CICEROJ REIKALINGA PAMAINA

JOHN C. STOFFEL 
Į Klerkus

STATOME NAUJUS
NAMUS

Diena Iš Dienos
l -J

ššš, Tik Niekam 
Nesakykit!

NORTHSIDE — Truputį nu- 
girdau, kad vienam stambiam 
biznieriui yra rengiama “Sur- 
prise Party” gimimo dienai 
paminėti. Mane kvietė, bet 
prašė niekam “nesakyti”.

Taip ir padariau. Prižadėjau 
niekam nesakyti kam ta pare 
rengiama, bet galiu pasakyti, 
kad ji įvyks šį vakar, pas .7. 
Benikaitį, northsidėj, adresu 
1656 No.. Troy St.

Visi bukim tenai, tik, ššš, 
niekam’ nesakykit. P. S.

Išvažiuoja

Progress Krautuvės 
Radio Programas Bus 
Gražus ir Įdomu's

Kaip ir kas sekmadienį, taip 
ir rytoj radio klausytojai už- 
sistatę radio ant stoties \VGES 
11:30 valandą prieš piet, gir
dės smagią valandėlę.

Programas susidės iš gražių 
dainelių, muzikos, patarimų 
ir svarbių pranešimų. Prie to, 
radio klausytojams bus nau* 
dingą išgirsti gerų žinių iš 
Progress Krautuvės didelio 
pavasarinio išpardavimo ir 
gražių pinigų sutaupymui. Ne
pamirškite pasiklausyti.
/ Re p. 3

Clevelandan
šįrytą Clevelandan, kartu su 

“Pirmyn” choru, išvažiuoja pp. 
J. Kriščiunienė, p. Kazio Kriš
čiūno žmona, 4501 South Ash
land ayenue, ir p. A. Kazienė. 
žmona p. Frank Kazy, 7253 S. 
Western avenue.

“Pirmyn” choras Clevelan’e
sekmadienį stato operetę “Blos 
som Time”, v’etos Kultūros 
Darželio naudai. Visi choristai! 
grįš Chicagon pirmadienį, o pp. 
Kriščiunienė ir Kazienė gal pa- 
M’iks ilgiau. į

Budriko Oro Teatras ir 
Radio Valanda
Iš Radio Stoties 970
k. Sekmadienio Vakare Nuo 
5:30 iki 6:30 P. M.

Programą išpildys didžiule 
simfonijos orkestrą ir daini
ninkai — Ona Juozaitienė. An-

Visų Rūšių Muzikos Instrumentai 
Specialiai žema Kaina

Vėliausi gaidų sąsiuviniai, re
kordai 3 už .....................  $1.00
Specialus Drum Sticks ......... 15c
Conn kornetas ir dėžė vertės 
$80 už ........................ $15.00
Smuikos reikmens ..............  $5.00
Grand Pianą ................... ... $50*00
Akordionai
Dirmavonės, komunijos atviru
tės 3 už ................................. 5C
Taisome Visokius Instrumentus 
1836 SO. HALSTED STREET 

Atdara Sekmadieniais 10:00 
v. r. iki 4:00 p. p.

SVEIKATOS KLINIKAS 
fONSILUS C4AEH
Išima Už ............
PRABUVIMAS Ctn AA
Ligoninėje .......... ^OU.UU
RAUDONGYSLIŲ C *r AA
išėmimas ir Li^on. 
REUMATIZMAS ftA
G r ei Ja Pagelba ...... ^kiUU
GYDO VIS|S LIGAS 
Ekzaminacija 
ir vaistai ..................
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 S. Kedzie Avė. Chicago

NAUJA GENERAL 
ELECTRIC

RADUA

MŪRINIUS ARBA MEDINIUS. TAIPGI TAISOME SENUS. 
PARŪPINAME . PASKOLAS LENGVOMS IŠLYGOMS
• Mokėdami kaip rendą—išmokėsit už savo namą.
• Pirm negu duosit darbą, kreipkitės pas mus, gausit geras 

sąlygas. APSKAIČIAVIMAS DYKAI.

B. SHUKIS & CO.
4131 SO. FRANCISCO, AVĖ.

Telefonu LAFATETTE 5824

KLAUSYKIME
ŠALTIMIERO
W. H. I. P.

1480 KYLOCICLES

Rytmetinių
LIETUVIŠKŲ

RADIO
PROGRAMŲ

10:00 VALANDĄ RYTO
RAŠTINE:

6912 SO. WESTERN AVĖ. PROSPECT 4050
«■——  ■ IIM Ii'II     >-

DEL GALIMAI GERIAUSIOS. VALDŽIOS — 
RINKITE REPUBLIKONUS

Rinkimai Antradienį, Balandžio 2,1940
Rinkimo Vietos Atdaros Nuo 6:00 v. r. iki 5:00 v. p. p.

' ė Leidimus
(Chicagoj) z
Henry Fludson, 30, su Adella 

Bruozis, 23. Abu iš Franklin 
Parko.

Stevc Postoialka, 47, su Au
na Yakstas, 48

Dominick Ulbras, 48, su
Mary Kieffcr, 44 y

John Nowicki, 30, su Aline 
Cirviiiskas, 26

Ralph Gerdos, 25, su Harriet 
Millcr, 25 .

Alex Doyviatt, 29, su Victoria 
Bicrnacki, 231

'Įeik alau ja
Vrskyrų
Ann Stradomski nuo Leo 

Stradomski
Stel a Procuskis nuo Walt r 

Procuskis
Laura Dust nuo Walter 

Dust

Gavo
Pcrskiras

Anne Bultrum nuo Sylvester
Biiljrum

I

Prakalbos
Sekmadienį, kovo 31 d. 1 vai 

po pietų Mildos svetainėje, 3132 
S. Halsted St. Chicago, įvyks
labai įdomios prakalbos. KalŲės 
3 kalbėtojai. Pirmas kalbėtojas 
kalbės nuo pirmos vai. po pie- 
’ų, antras nuo 3:30 ir trečia* 
>uo 4 vai., temoje ką re škia 

žodžiai “Ateik Kralystė Tavo ir 
imk valia Tavo ant žemės, ko- 

<a yra danguje”.
A vieš-ame \isut dalyvauti, į- 

veltui, r nkl’avos nėra.
Rengia ir kviečia Biblijos s u 

žentai. < (Ske-b.

Jraugišiias
asilinLsimmmo 

Vakaras
Rytoj, įvyks Tautiškos Pa

rapijos svetainėje, prie 35th ir 
So. Union Avė. Vakaro pradžia 
7 vai. vakare.

Kviečiame visus, kas tik no
ri linksmai ir draugiškai laiką 
praleisti — Valdyba)

tanas Chapas, p-lė Jadvyga 
Gricaitė ir didelis choras, pir
mą kartą dalyvaujantis Budri
ko programe. Taipgi toliau ei
na Makalų drama.

Didžiulė Budriko Rakandų 
ir Radijų Krautuvė, kuri lei
džia šiluos programos, širdin
ga ikviečia visus pasiklausyti 
šilo žymaus radio programa, 
kuriame dalyvaus 50 žmonių 
klausytojų palinksminimui.

Nuo balandžio 11 d. Budri
ko radio programas iš V7CFL 
radio stoties bus duodamas vė
liau, devintą valandą sekma 
-dienio vakare Chicagos laiku. 
O iš naujos radio stoties \VA 
AF—920 k. nuo 5:30 vai. vaka
re Budriko programas bus 
kiekvieną sekmadienį, prade
dant balandžio 15 dieną. Taip 
bus per vasarą.

—Pranešėjas 

“NAUJIENŲ”" 
Metinio Koncerto 
Patarnautojai

Šie draugai yra kviečiami 
pagelbėti “Naujienų” koncerte, 
kovo 31 d., Sokolų svetainėj, 
2345 S. Kedzie Avė.

Yra prašomi i svetainę pri
būti ne vėliaus 3 vai. po pie
tų.

A. Ambrazevičia
J. Shumakaris
Joe Ascila
A., Vaivada
Milda Vaivada
Lillian Stuparas 
Mr. Skurskis 
J. Bačiunas

išduoda tobulą balsą be jokio 
zirzėjimo, gerai pagauna mažą
sias stotis ir veikia trumpąsias 
bangas be vielų. $Qn E A

Kaina ...................... 09.OU
Elektrikinis Fonografas rekor7 
dams groti su ta ja radi ja ir 20 
rekordų DYKAI. Kitas geras pir
kimas GENERAL ELECTRIC ra- 
dijos su fonografu krūvoje, pa
dedama ant stalo, verta dusyk 
tick’ už -■■■■■;..$39.50
ir 20 rekordų DYKAI. $1.00 te
reikia įmokėti.
Mažutės GENERAL ELECTRIC 
RADIJOS po .......... $g gg

A. Narbutas 
J. Pučkorius 
X. Shaikus 
P. Galskis 
J. Martinaitis 
J. Tamosa 

. švelnis
Vilis

P. Balčiūnas
S t. Stašaitis
1 Gudauskas 
.thur Tum sa 
bin Sma’elis

J š Kintas '
John Ascila

2xS. šmotelienė
Mrs. Radžienė 
Mrs. O. Vilis 
Mrs. Bron. Tarnas 
Bronicė Laučaitė 
Mrs. Radišauskienė
Mrs. V. Ambzozienė 
Mrs. Balčiūnienė

1940 GENERAL ELECTRIC 
Refrižeratoriai •

Kainos žemos, .............  $114.50
6 pėdų ir geriausios po $234.95 
Geųeral Electric Skalbiamos Ma
šinos, Dulkių Valytuvai, Mix- 

į moteriai Prosai. Rasite pilną 
p-sirinkimą Bud’iko Krautuvėje.

3417-21 S. Halsted St.
Te). YARDS 3088.

v

Pirkite tpse krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE’

WCFL. 970 k. žymus radio pro
gramas leidžiamas Budriko ne
dėlios vakare 5:30 iki 6:30. Per 
vasarą programų laikas bus per
mainytas nuo bal. 14 d. progra
mas prasidės 9 vai. nedėlios va
kare, o i§ WAAF. 920 k. naujas 
programas prasidės 5:30 vai. ne
dėlios vakare.

IŠGIRSTI

LIETUVIŲ MASINIAM SUSIRINKIME

Kelly High School Audit 
42nd and SO. CALIFORNIA AVĖ.

MALONĖKIT ■ B . M jf^l"Adv. Antnony A. Olis ’40
fSEKMADIE

KOVO 31,
2 VAL. PO PIETŲ
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TAI BUVO 12 APAŠTALŲ, BET PASIRODĖ 
VISAI NE KOKIE...

Dalyvauja “Naujienų 
Koncerte

Seni Atsiminimai
GĄRY, Indiana, — Lietuvių 

Socialistų Sąjungos 35 metų su
kakties minėjimo vakarienėje 
buvo ir mano pirmos pažinties 
du socialistai draugai, Antanas 
Vasiliauskas ir Petras Galskis. 
Musų pažinties pradžia, rodos, 
buvo 1915 metais.

Aš tuomet gyvenau Gary, In? 
tlianoje, ir nors dar buvau nuo 
prietarų netoli nužengęs, vienok 
jau “Naujienas”, “Keleivį”, 
“Laisvę”, “šakę” ir “Kovą” už
rašinėjau ir pavieniais pardavi
nėjau. Be to,‘ vieną po kitam 
prietarų siūlą traukydamas —

; <A.
Barbora Rimkienė,

po tėvais Kiaunąitė.
Persiskyrė su šįuo pasauliu 

kovo 28 d., 7:30 vai, ryto, 1940 
m., sulaukus pusės amž., gi
mus Krekenavos parap., Pa
nevėžio apskr. Amerikoj išgy
veno 34 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Kazimierą, sūnų Ed
mondą. seserį Karoliną Sku- 
tienę ir švogerį Juozapą, 2 
brolius, Pranciškų ir Joną 
Kiaynus ir brolienes Karoliną 
ir Stanislavą, jų šeimynas ir 
daug kitų giminių ir pažįsta
mų.
Kūnas pašarvotas 3363 Lowe 

Avė. Laidotuvės įvyks pirma
dienį, balandžio 1 d., 1:00 v. 
popiet. Iš namų bus nulydėta 
į Liet. Tautiškas kapines.

Visi a. . Barboros Rim
kienės gimi s, draugai ir pa
žįstami esat hųoširdžiai kvie
čiami dalyvauti" laidotuvėse ir 
?uteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Vyras, Simus, Sesuo, Broliai, 
Švogeriai, Brolienės ir Gim.

Ląld. Dir. J. F. Eudeikis, 
Tel. YARDS 1741.

lyg kad atsimokėdamas už tai, 
kad taip ilgai tuose prietaruo
se buvau sunarpliotas — rašiau 
labai daug jr apie viską į'mano 
pamylėtus laikraščius.

Buvau įstojęs į vietinę Lie? 
tuvių Mokslo pdšalpinę draugi
ją ir likau tuojau išrinktas pro
tokolų raštininkų.

Lietuvių Mokslo Draugijos 
vąrdų pasikvietėm draugą An
taną Vasiliauską įš Chicagps pa
sakyti prakalbą. Draugas Vasi
liauskas atvažiavo ne vienas, 
Rodosi su juo atvažiavo ir* JO1' 
įaitis pasakyti monologą.

Draugo A. Vasiliausko kalbos 
teipa buvo “Svarba spaudos 
dąrbininkų judėjime”. Jo kalba 
buvo trumpa, bet labai rūpes
tingai apdirbta. Dėl to man ir 
dar kai kuriems patiko. Tačiau, 
didžiumai musų klausytojų, ku
rių galėjo būti 30 ar daugiau, 
daugiau patiko monologas. Išei
dami sako, “O t, lai tas tai buvo 
geras kalbėtojas!”

“Organizuoja Parapiją”,
Tais pat metais Gary, India

noje, buvo organizuojama lic-

4

PETRAS KAREUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 28 d., 6 vai. vak., 1940 
m-, sulaukęs pusės amž., gi
męs Pavijos kaime, Naujų 
Mokaių valsč., Mariampolės 
apskr. Amerikoj išgyveno 30 
metų.

Palįko dideliame nuliudime 
dukterį Virginiją, Edną, seserį 
Julijoną Dikšienę ir švogerį 
Antaną, jų šeimynas, pusbro
lį Sirminską ir švogerį Felix 
Staugauti ir šeimą, Lietuvoje 
--seserį Emiliją Miežlaus- 
kienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas P. J. Ri
diko koplyčioj, 3354 S. Hals
ted St. Laidotuvės įvyks pir- 

/madienį, balandžio 1, 1:30 v. 
popiet, 
į Liet.

Visi 
minės, 
esat nuoširdžiai kviečiami da*- 
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Duktė, 
Seserys, švogeriai, Pusbroliai 
ir Giminės.

Laįd. Dir. P. J. Ridikas, 
Tel. YARDS 1419.

BARBORA VAIČIENĖ 
PO tėvais Krušaitė.

Persiskyrė pu šiuo pasauliu 
kovo 29 d., 9:45 vai. ryto,
1940 m., sulaukus pusės amž. 
gimus Telšių apskr., Kvėdar
nos parap. ir mieste.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Antaną, dukterį Adelę, 
anūkę June, brolienę Julijo
ną Račkauskienę, švogerį 
Pranciškų Venskų, sesers sū
nų Kazimierą, sesers dukteris 
Marijoną, Kotriną ir Oną Ai- 
tučius ir kitas gimines, Lie
tuvoj—2 brolius Joną ir Juo
zapą ir kitas gimines.
Priklausė prie Lietuvių Kei

stučio Paš. Klubo.
Kūnas pašarvotas Antano 

M. Phillips kopk,‘ 3307 S. Li- 
tuanica Avė. Laidotuvėą į- 
vyks antrad., balandžio 2 
8:00 vai. ryto iš kopi. į 
Jurgio parąp. bažnyčią, 
rioje atsibus gedulingos 
maldos už, velionės sielą, o įš 
ten bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. ą. Barboros Vaičie
nės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsįsveikinimą.

Nuliūdę lieka: Vyras, Duk
tė ir Kitos Giminės,

Laid. Dir. Antanas M. Phil
lips, Tel. YARDS 4908.

d., 
Šv. 
ku- 
pa-

Iš kopi, bus nulydėtas 
Tautiškas kapines.
a. a. Petro Karpio gi- 

draiigai ir pažįstami

LOVEIKISs‘=JDalis 
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankletams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

«
Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, I^ddotų- 
vėms, Papuoši*

GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE S800

ELEONORA ĮVAN, 
po tėvais švaikaite.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 28 d., 12:05 vai. ryto, 
1940 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Tauragės apskr., Gir
diškės parap., Požerės kaime.

Amerikoj išgyveno 40 m.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Povilą, dukterį Josephi- 
ne, žentą George Wheeler, 2 
švogerkas: Barborą Wilchau- 
skienę ir Oną Ciparienę ir jos 
vyrą Franciškų, jų šeimynas 
įr daug kitų giminių, draugu 
ir pažįstamų—Lietuvoj —se
serį Oną ir brolį Franciškų.

Kųnas pašarvotas John F. 
Eudęikio kopi., 4605 S. Her- 
mitage Avė, Laidotuvės įvyks 
pirmad., balandžio 1 d.,. 9:00 
vai. ryto. Iš koplyčios bus nu
lydėta į Liet. Tautiškas ka
pines.

Visi a. ą. Eleonoros lyan gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą-

Nuliūdę liekame: Vyras, 
Duktė ir kitos Giminės.

Laid. Dir. J. F. Eudeikis, 
Tel. YARDS 1741.

JURGIS STEPONAVIČIUS

tuvių Ryino |<alalikų parapija, 
Orgąpizatorimn buvo kui). Ąin- 
broząitis.

Vieną kartą sukvietė milingą 
ir išrinko Į2 direktorių, kurio 
buvo nusiųsti pas vyskupą iš
gauti parapijos steigimo patvir
tinimų. Tačiau, vėliau pasirodė, 
kąd tie 12 parapijos ir organi
zuojamos bažnyčios direktoriai, 
kuriuos vyskupas užtvirtino ar 
Įšventino, buvo visi laisvama
niai!

Man llsa lai buvo gerai žino
ma ir, dčlto, kuomet šitie 12 di
rektorių ąr apaštalų parvažia
vę sušaukė milingą išduoti ra
portą busimiems parapijonams, 
dalyvavau ir aš. O kadangi Pet
ras Galskis tuo laiku buvo Ga- 
ry’e savo biznio reikalais, aš pa
prašiau, kad ir jis eitų su ma
nim išgirsti, pamatyti, pasiklau
syti, ir — jeigu butų reikalas -- 
užtvirtinti arba ratifikuoti 
vyskupo parvežtą raportą.

Taigi, bematant, mes jau ir 
mitinge. Klausome ir girdime 
kad, trumpai pasakius, visi 12 
apaštalų kaip vienu balsu pra
neša, kad vyskupas sake, kad 
nieko bendro neturėtų su kun. 
Ambrozaičiu, nes jis esąs ne 
kunigas, arba visai prastas ku
nigas! Ir tai pranešė paties kun. 
Ambrozaičio sušauktame ir ve
damame susirinkime!

Vaje tu mano, kas ten buvo! 
Kunigas Ambrozaitis turėjo laz-

lio

ti, kolioti visus 12 apaštalų gir
tuokliais ir šiokiais ir tokiais! 
Tokiame momente, manau, ga
lite suprasti kokiame humore 
visi dalyviai, aš ir mano senas 
draugas, Petras Galskis, buvo
me.

Pasimatysim “N.” Koncerte!
Taigi, minimas parapijos or

ganizavimas nepavyko. Dabar, 
betgi, parapija ir bažnyčia Ga
ry’e jau yra.

Aįrie tą patį laiką persikėliau 
į Chicagą ir tuojau P. Galskis 
prirašė prie L.S.S. 81 kuopos.

Tai byvo, kaip matote iš šįų 
mąno atsiminimų, prieš lyg’ai 
25 metus. Dėlto norėčiau pa- 
kviesti visus Gary lietuvius į 
Naujienų koncertą, atšvęsti 2B 
metų Naujienų gyvavimo su
kaktį, musų 25 melų nesimaty
mu ir tuometinio veikimo su
kaktis išnagripėti ir pertikrim
ti ar tiesą kas viršuj parašytą, 
Visą t»i galėsime atlikti “Nau
jienų” knncęnte. Iki pasimatys 
1110! J. B. Aglinskas

• Prie 15-tos įr Halsted va? 
kar anksti rytą tarp policijas 
ir nežinomo piktadario įvyko 
susišaudymas. Piktadaris pabė
go. Jis papildęs dvi vagystes.

——R——

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
—w

.... i.......... i.-rss.-.1-1. 1............. 1 1 ==
LEGAL NOTICES

Legalus Pranešimai.______
1 ■ ■ I ■■■ ■ ■ M——

KAUNTĖS KLERKO RAŠTINĖ
COOK KAUNTĖ, ILLINOIS

ILLINOJAUS VALSTIJA 
COOK KAUNTĖ

Pasiremdamas Ulinojąus Rinkimų 
Įstatymų 34 dalimi, šiuo liudiju, 
kąd primary rįnkimųose balionų po
pieriaus spalvos, kurios bus varto
jamos Primary Rinkimuose atitin
kamų partijų Cook Kąuntėję už 
šių miestų Berwyn, Chicago, Chica
go Heįghts ir Ęarvey, Cicero mies
telio ir Elmwood Park, Morton 
Grove, Nilęs Center, Sųmmit ir 
Stįcknęy kaimų ribų, antradienį, 
balandžio 9 d., Į940 metais, turi bū
ti kaip seka:
Demokratų Partijos ............ Rožava 
Hepublikonų ^Partijos ....... Rausva

šio patvirtinimui pąsirašau ir 
pridedu Cook Kauntės ąntspau? 
dą, šią Kovo 25 dieną, 1940 
metais.

MICHA1EL J. FLYNN
Kauntės Klerkas 

(SEAL) Cook Kąuntė, Illipois

PERSONAL 
Asmenų Ieško

SS

PAIEŠKAU CIPRO- IR ANTANI
NOS Kauneckių. (Antaninos vyro 
varbo nežinau). Gyvena Waterbu- 
ry, Ųonn. Meldžiu atsišaukti ar 
kas kitas man prisiųskite antrašą, 
už ką busiu dėkinga. Agnės But
kus, 3703 Sheridan Rd., Kenosha, 
Wis.

PERSONAL SERVICE

PRIIMSIU PRIŽIŪRĖJIMUI sa
vo namuose vaiką ar mergaitę — 
pilnai prižiūrėsiu ar didesnius vai
kus ar . kūdikius. LAFAYETTĘ 
5973. ,
•' . ........... ... .........................................gggį

SITUATION WANTED
Ieško Darbo

MERGINA BENDRAM RUOŠOS 
darbui, virimo nėra, geri namai, 
būti, nuolatinis darbas, $6 pradžiai. 
Belmont 0025.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

KAMINUS TAISAU IR NAUJUS 
murinu, taipgi taisau stogus, šau
kite PORTSMOUTH 6663. 4035 W. 
69th Street.

BUILDING SERVICE & SUPPLIES 
Namų Patarnavimas ir Reikmenys

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
ruošos darbių, vaikų nėra, savas 
kambarys, ir vana, priemiestyje, 
$7.00. P. O. Box 2321, 1739 South 
Halsted St.

REIKALINGA PATYRUSI mer
gina dėl abelpo namų darbo. Maža 
šeįmyna, $8 iki $10'savaitei.

NEVADĄ 8570.

REIKIA TEISINGOS MERGINOS 
dirbtį kaipo veiterka Roadhousėj. 
Turi būti’ vietoje. Valgis, kambarys 
ir $8 savaitei. Tinkamai, mergaitei 
gal ir daugiaus. Lengvas, geras 
darbas. 5900 W. lllth St., Oak 
Lawn 56.

PARTNERS VVANTED 
Reikia Partnerių

REIKALINGAS PARTNĘRYS į 
bučernės biznį. Pavienis, nemokan
tį bučeriąut išmokysiu. Atsišaukite 
5358 So. Morgan Tel. Boulevard 
6999. z

FURNISHED ’ ROOM—TO RĘNT 
Gyvenimui Kambariai

RENDON VIENAS FORNIŠIUO
TAS KAMBARYS, arba miegamąs 
ir kuknė sykiu. Pirmas aukštas. 
4058 So. CampbeR Avė.

RENDON FORNIŠIUOTAS Kam
barys vyrui—Pigiai—Maža šeimy
na. Antros lubos priekyje. 817 W. 
51st Place.

RENDAI KAMBARYS prie ma
žos šeimynos bungalow — valgį 
galima pačiam pasigaminti. 7042 
South Campbell Avė.

IEŠKO DARBO KAIP VAČMA- 
NAS ar dženitorius, negirtuoklįs, 
Kreiptis D. Slausgalvis, 653 West 
18th St. Tel. Canal 4304.

PAIEŠKAU ĄRBO prie NAMŲ, 
prie gerų žmonaų. Ęsu patyrus vi
duramžė. Atsakanti moteris. Box 
2322, 1739' So. Halsted St.

•’ HELP WĄ^7EP---MALE '' 
_______Dąrbin^įčą Reikia

PAtEšKAU PUSAMŽIAUŠ žmo
gaus, kuris supranta bučernės dar
bą. Valgis ir guolis ant vietos. 
Kreipkitės 10 vąl. iš ryto. 2649. W* 
43rd St.

......— ' -.t ■ ...........  ‘ ........... ■■■ ' '

SUSIRINKIMAI
i 12-TO WARDO LIETUVIŲ ,.J)E- 
MOKRATŲ ORGANIZACIJOS^ ma
sinis susirinkimas įvyks Sekrnridib- 
nį, kovo 31-mą d. 1:30 vai. popiet, 
Dariaus-Girėųo .Ąm. Legion Svet., 
4411-4416 So. *.Western Avė. Bus 
l^rutami paveikslai—geri kalbėto
jai. Dalyvaukite visi. Įžanga ne
mokama. -—Valdyba.

SLA 238 KUOPOS narių sųsįrin- 
kirpas įvyks kovo 31 d., K. Grą- 
jnonto svetainėje, 4535 So. Rockr 
well St,, 2 vai. popiet. Bus balsa
vimų dienos ir seimo delegatų rin
kimai. —-Frąnk T. Puteikis, sekr.

PARENGIMAI
PRrJOS SALŲŽ. ŠIRDIES JĖ

ZAUS narių metinis balius įvyks 
šįvakar, 7 vai., Chicagos Lietųvįų 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted St. 
Malonėkite atsilankyti. Atsivesti 
draugus, bus gera piuzika.

Laukdami tamstų—Valdyba.

Šį Vakarą Visi 
Bukite Pas 
Žagariečius

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemč Pardavimui

6336 BRYRON, 5 KAMBARIŲ 
modernas, plytinis bungąlovv, tile 
virtuvė, vana, pusiau ait-cbndition. 
3alisąde 4841, savininkas.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

OCEANA KAUNTĖS, MICHIGAN 
' ŪKĖS.

50 a., mažas namelis, gera beis-
ment barnė, 2% a. aviečių lotaillldlV mUIIIVj *> į A Q 

STATEMENTAS antšįeno žemės, prie vieškelio, $1475. 
rimnnioi lirai— ’__

PILNAS !
pareikalavįmo, 6 apartmentai įkai- 
luoti $12,000, nuomos $2,900, arti ____ ___„_______
63 gat.; 12 apartmentų įkainuoti muf geriausias pirkinys už $190'0. 
$20,000, nuomos $5,300, arti 65 gt.; 1 tik 2 mylios nuo miestelio, skersai 
14 apartmentų kaina $3,250, nuo-1 teka upelis, gali pradėti imti tuoj 
mos $6,960. arti 55 gat. ir beto 55 pinigus, visa išskyrus 2 ak., apau- 
bųngąlęw pasirinkimas Jr du apart- gusį žole, geri budinkai.

40 a., 4 mylios nuo miestelio, la
bai puiKi rezidencija, furnasas, ele
ktriką, upelis teka skersai, šalikė
liai apsodinti puikiais klevais, kele
tas žingsnių nuo mokyklos, nuosta
bus pirkinys už $1500.00, $175.00 
įmokėti.

šie ir daug kitų lengvais termi
nais. Atvykite į Hart ir leiskite 
jums parodyti kokius čia bargenus 
galite gauti. Dar niekad kostumerių 
nesuvylėme.
HANSON-OSBORN, Hart, Mich.

su terminais.
30 a., dalinai aprūpinta mulų ty-

mentiniai budinkai, 10% įmokėti, j 
J. J. JILEK, 5348 So. Kedzie Avė., 
Prospect 6818.

KAMBARYS ANT RENDOS dėl 
vaikino prie mažos šeimynos, švie
sus .apšildomas ant pirmų lubų.

7030 So. Ąrtesian Ąvenue.

FURNISHED ROOMS—WANTED 
Reikia Gyvenimui Kambarių

ŠVARUS IR INTELIGENTIŠKAS 
vyras ieško kambarių, 18-oj arba 
Bridgeporto apylinkėj. Praneškite 
laišku: 1739 So. Halsted St. Box 
2319.

. FOR KENT—1N GENERAL 
Renda!—Bendrai

EXTRA! EXTRA!—Pigi Renda. 
RENDON pekarnė su visais įtai
symais. Taipgi gerą vieta dėl ta
vernų ar kitokio biznio. Lafayette 
0591.

WHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisą! Pardavimui

Mokėdamas cash už rakandus, su
taupiusį nuo 40 iki 60%. Mes prista
tome bile kur. Pašaukite ar rašy 
kitę dėl daugiau informacijų. Vien 
tik nacįppalįai žinomi daiktai ran 
dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Su 
nūs, 6343 S. Western Avė., Chicago 
III. Fhone Republic 6051

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARSIDUODA TAVERNAS su 
NAMU 6611 West Pershing Road, 
Berwyn, III. Gražus namas ir gra
žiai išdirbtas tavernas viduje. Ne
brangiai. Biznis išdirbtas per daug 
metų. Laisnis tiktai $200 į metus. 
Geram lietuviui yra gera proga. 
Tupi būti parduotas iki 1-os ge
gužės. Dėl platesnių informacijų 
kreipkitės pas JOE ADOMAITIS, 
5700 West 79th St.

PARSIDUODA MEDINIS 2-flatis 
po 4 kambarius. Nebrangiai. Base- 
mente 2 kambariai. 4058 South 
Campbell.

PARDAVIMUI TAVERNAS, — 
Gold Mine Sieben alus įš krano. 

1932 West 63rd St. kampas.

BRIGHTON PARKE ant Maple- 
wood Ava. netoli 40 gat., 4 ir 5 
kambarių namas, platus lotas, gara- 
džius, rendos į mėnesį $48.00. Kai
na $3850.00. Mažas įmokėjimas. 
Mainys ant farmos arba ką jus tu
rite. C. P. SUROMSKIS, 6921 So. 
Weštern Avė. Tel. Republic 3713. 
Vakarais—Prospect 0176.

RENDON 40 AKERIŲ FARMA— 
netoli Chicagos. Gera vieta. Pigi 
renda. 2519 West • 45th Street. Vir- 
ginia 1398.

PARSIDUODA PIGIAI 1 akras 
žemės. Tinka daržovių ir paukščių 
ukiui. llOth ir Cicero Avė. Telefo
nas YARDS 3690.

MARQUETTE PARKE ant Map- 
lewood Avė, netoli 68 gat. 5 ir 3 
kambarių mūrinis bungalow, karš- PARSIDUODA 40 AKRŲ FAR

MA.; Indianoj — Gera žemė. Prietu vandeniu šildomas, 2 kai ų ga- didelio kelio—mažas namas, 2 ark
ražas, rendos į mėnesį $73.00, kaina 
$5,900. Mažas įmokėjimas, priims 
mainus senesnį namą arba ką jus 
turite. C. P. SUROMSKIS, 6921 So. 
Western Avė., Tel. Pepublic 3713.

ąiai, 4 karvės ir 3 mažesnės. Visi 
įrankiai—80 mylių nuo Chicagos 
—$2,000. Turiu daugiau farmų. 
pardavimui. Visokių dydžių.

Stnaukas, 2462 W. 46th Place.

NAMŲ VERTĖ IR RENDOS KYLA 
PIRK DABAR NUOSAVYBĘ— 

LAIMĖSI.
Muro namas, 2 po 5 ir 3 kamb. 

beismonte. Randasi naujoj apielin- 
kėj Chicago Lawn. Kaina tik $7,800 

moderniškas muro namas, 
Marąuette Parke. Rendų 
metus. Kaina tik $28,500. 
moderniškas muro namas.

Marąuette Parke, kaina

• 11 fl. 
randasi 
$5,184 į

8 fl. 
Randasi 
tik $23,500.

4 fl. gražus muro namas, randa
si Marąuette Parke. Kaina tik 
$12,500; įmokėti $5000.

2 fl. po 6 kamb.i 
muro namas, randasi 
Parke. Kaina trumpam 
$8,800.

Publičnas garažas, ir

moderniškas
Marąuette 
laikui tik

Automolių 
pardavimui kamb., randasi geroj 
vietoj ant Western Avė. Kaina tik 
$12,500.

Bungalows 6 arba 5 kamb. gra
žiai atrodo, ir pigiai parduodame 
su mažu įmokėjimu. Pamatyk, ne
sigailėsi.

Biznio namas, 4 storai ir 4 fl. 
Randasi Marąuette Parke. Pirmiaus 
kainavo $73,000, o dabar parduosi
me tik už $20,500.

Dėl platesnių informacijų kreip
kitės į įgaliotinį:

K. J. MACKE-MAČIUKAS 
2346 West 69th St. 2-ros lubos. 

Prospect 3140.

BRIGHTON PARKE pardavimui 
2 flątų plytinis, 4 ir 4 kambariai, 
karštu vandeniu šildymas, agentai 
nesikreipkite, savininkas antram 
aukšta. 4326 So. Talman.

2 FARMOS: VIENA 40 AKRŲ, 
kita—160, arti Crown Point, Ind. 
4918 So. Wood St. Basemento prie
šaky.

40 AKRŲ FARMA DIDELĖ bar- 
nė ir 4 kamb. namas, elektriką, 
vaisiai ir šienas, prie žvyruoto ke
lio mylios nuo Pentwater, 
Mich. arti mokyklos ir bažnyčių, 
nebrangiai. Parduoti arba mainyti. 
R. Valentine, 4317 Wallacc St., ant
ras aukštas.

FARNS—TO EXCHANGE 
Ūkiai Mainais

MAINYSIU FARMĄ J NAMĄ 
Chicagoj. Budinkai geri, 11 karvių, 
vištų. Priežastis—senatvė. Rašyki
te Box 2318. 1739 So. Halsted St.

mmURE-F1XTURE FOR-8ALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

KLEJONKES ĮDEDAME DYKAI! 
Congoleum ketv. pėd.............. 33c
Inlaid Linoleum ketv. pėd...... 69c
Annstrong Inlaid Linoleum k. p. 98c 
Linoleum Rūgs 9x12 .............. $2.88
BLETSTEIN LINOLEUM STORE 

4957 So. Ashland Avė. 
Tel. YARDS 5015.

» ............ •1 ■ 11 — .....—

PARSIDUODA TAVERNO fįk- 
čeriai, “Direct draw”—Stalai ir 
visi kiti tavernui reikalingi daik
tai. Labai pigiai. Anna Mitcheli, 
3300 Archer Avenue.

AUTOS—TRUCKS WANTED 
Automobilių ir Trokų Reikia

PARDAVIMUI VARIETY and Nb- 
velty krautuvė, įvairių prekių 
Krautuvė, b'e skolų. 10 metų įsteig
ta, gyvenimui kambariai užpakaly, 
pardavimo priežastis—senatvė. A- 
gentai nesikreipkite. 2519 West 
63rd Street.

PARDAVIMUI ROAD HOUSE, 
laisnis ir renda, pigiai, Green Lan- 
ding, Route 49, 1 mylia šiaurėje 
nuo Kankakee.

4416 MILWAUKEE AVĖ. arti 
Montrose—2 aukštų plytinė krau
tuvė ir narnąs. Vieta — nėra ge
resnės ant Milwaukee Avė.

FREDERICK H. BRAMMER 
155 N. Clark St. State 1820.

30 PĖDŲ LOTAS, gyvenamų na
mų apylinkė, prie Avenue N—131 
gatvės, Hęgęvvisch, III., pagerini
mai atlikti ir apmokėti, title be 
skolos. Kaina greitam pardavimui 
$350. Box 2320. 1739 So. Halsted.

MAŽAS ĮMOKĖJIMAS AR SENA
SIS KARAS 

BE .{MOKĖJIMO 
jei turi darbą 

DAVIES F1NANCE CORP.
Valstijos—miesto laisnė dykai 

Parduodam už morgičius 
266 KARŲ PASIRINKIMAS 

iš 1932 iki 1940 visų išdirbysčių—
Sedan, Coupe ir Convertąble. 

Buick, Chevrolet, Chrysler, Dodge, 
Ford, Lincoln, Zep., Nash, Oldsmo- 
bile, Plymouth, Packards, Pontiac, 
StudebaKer. Diduma turi radijus, 
šildytuvus, 90 dienų garantija, 7 
dienų bandymo laiką. Pats termi
nus

PARDAVIMUI TRYS AKRAI su 
modernu 6 kamb. namu. Graži 
vieta arti mokyklos, bažnyčių ir 
susisiekimo. Dviejų karų garažas, 
didelė vištidė, namas 20x80. Tur
tingas juodžemis, dideli ir maži 
vaismedžiai, krūmai ir gėlės. Bar- 
genas greitam pardavimui. Kreiptis 
į savininką vietoj. Jacob Schor,. 
Aurora Road. Warrenville, III.

pasidaryk. Pinigais ar mainyki 
KAINA $60 iki $795.

DAVIES FLNANCE CORP.
2209 MICHIGAN AVĖ.

Visada atdara.
PARSIDUODA LABAI PIGIAI 

Kąmpinis tąverpąs, nėrę- kompę|i- 
cijos. Kambariai užpakaly. Renda 
$35.00. South Sidėj parsiduoda mū
rinis namas — 5—6 kambarių ar
ba išmainys į bizpiavą namą. Gali 
agentai atsiliepti. Spaulding 2614.

Vakaras Cicero j
Kaip žipoma, žagariečių drau

giško klubo parengimas su vai
dinimu, “Taip Tėvas Liepė”1 
įvyksta šį vakarą Cicero j, Liuo- 
sybėp svetainėj. Apart teatro, 
bus juokų, monologas Raseinių 
Magdės ir Telšių Pliumpiu, ir 
kitokie pamarginimai. O po vi
so to prasidės smagus šokiai 
ir puikios vąišės.

• f ■ '' ' , ' *

Įžanga nedidelė, nuo 35 iki 
40 centų. Kadangi tai bus šeš- 
tądiepio vnkąras, tai turėsime 
4ąug ląikp linksmintis. Valgy
sime žagariečių moterų gard
žiai pagamintus valgius, o vy
rų pąrupįntus stiprius ir tvir
tus .gėrimus. Tadgi, visi į Liuo- 
sybes svetainę, pas žagąrįe-

AUTOS-TRUCKS—MISCELLAN. 
Automobili aiirTrokai—Bendrai
OFICIALĖ TROKAMS TESTIN- 

TI VIETA. Permitas No. 441.
HIGHWAY GARAGE,

7431 So. Western Avenue.
PĄRSĮDUODĄ GAS STATĮON 

outfitas. Visas complete. Pumpos, 
tankas, air pressure, tire taisymo 
mašina ir visi kiti reikalingi įran
kiai. Viskas kartu už $175.00. šau
kite šeštadienį nuo 2 popiet ir Sek
madienį iki 12 dieną. Tel. Virgįnia 
0148, 4455 So. Talman Avė. 2-ras 
aukštas.

PIGIAI • PARSIDUODA MEDI
NIS NAMAS, 2 po 4 kambarius. 
4246 So. Ąrtesian, Savininkas 2 au
kšte. • MOVING AND EXPRESS1NG 

Perkraustymas ir Važma
‘ $2100 NUPIRKS 4 IR 4 kamb. 
medinį namą prie Cullerton Ąve. 
prie Damen Avė., puikus stovis, 
ręndos $31. 1Q6 N. Pulaski Road,
Van Buren 4770.

BALDŲ — PIANŲ KRAUSTY
MAS anglių, juodžemio pristaty
mas. Seniausias lietuvis baldų 
kraustytojas Chicagoje. Visi baldai 
nešami su ypatinga atsarga, darbas 
užtikrmtąs. AL1SAUSKAS SONS, 
7100 So. Talman Avė. Prospect 0742

•«

t

čius
K. $. Ąye„ 1 lubos užpakaly. •**— M *

RŪGS į

PARSIDUODA TAVERNAS ir 
lunch; išdirbtas per daug metų. 
Iš priežasties ligos parduosiu pi
giai. Tarpe didelių dirbtuvių.

4949 So. Halsted St.

PARSIDUODA TAVERNAS su 
pikniko daržu. Savininkas’ parduos 
biznį labai pigiai. Willow Springs 
926 W.

CHAS. URNICH (Urnikas), 
‘ 63rd St., 2nd floor, Tel.

6025.ir “Mągdė”

PARSIDUODA TAVERNOS BA
RAI 16 pėdų ilgumo, kėdės ir stik
lai. Parduosiu pigiai. Kam reikia, 
atsiliepkit tuojau. 7119 So^ Francis-

-S NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS ISMOKSJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine.
*THE HOME OF FINE FURNITURE* SINCE 1904

’ 1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

1500 NAUJŲ 
KAURŲ

600 NEATSUMTŲ 
KAINOS SmnažlntpH 50% 

Numuktos iki 
D1UEL1V KAURŲ

BARGENAI
NeatHiimtn 0x0. 8x10, 9xl‘4,'9x15,11x10 
Vertė nuo SU Iki ŠUO. Unbar SU iki S40 
Nauji <|x0, 8x10, 0X12, 12x18, 10ftxl5 
Vertė S20 Iki S85. Dabar $10 Iki $12 

ir uukčė.
10 0x12 tikry orientąllu. fiO kitokiu 

MleroH 2x4 iki 11x18, 40% nuolaidos 
1OOO jardu karietų po 50c jard ir auk&č.CHECKER CLEANERS 

SANDELIAI
6208-16 8. UACINE—-Dienomis, 3 vakarus

PARSIDUODA ARBA MAINYSIM 
4 flatis mūrinis pamas ......... $3950
4 flatis medinis namas ......  $1,850
Madinė katėdžė 6 kambarių $3000, 
cash $1000. Naujas mūrinis bun- 
galow oktagon front $5500, $1,500 
cash, 13 flatų naujas mūrinis na
mas .$16,500. 9 flatų mūrinis kamp. 
$14,000. 6- flatų naujas mūrinis na
mas $12,500. Teisingas patarnavi
mas. 
' ' i— 
2500 W. 
Prospect

LOANS

PASKOLOS DĖL NAMŲ 
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS & LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO 

2202 W. Cermak Road 
CANAL 8887

BEN. J. KAZANAUSKAS, Rast
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KUR ČIA VISKĄ IŠPASAKOSI
Viskuo Pasigirs!

Jeigu nežinot, dar kartų pranešam, kad RYTOJ 
“Naujienų” metinis koncertas. Ten smagiai pasišoksim 
prie dviejų orkestrų.

Ten turėsim gražias, linksmas vaišes.
Ten susitiksim senai matytus ir nematytus draugus 

ir šauniai jų tarpe praleisim vakarą. * -
Ten išgirsim garsią ir visų lietuvių mylimą daini

ninkę Genovaitę Giedraitis.
Ten išgirsim ir tris iš geriausių Chicagos chorų:
“BIRUTĘ”,
“NAUJOS GADYNES” CHORĄ ir aukštų, didelių 

vyrų
CHICAGOS LIETUVIŲ VYRŲ CHORĄ, kurį ves 

viešnia p. Salomėja čerienė.
Su chorais dainuojant išgirsim ir būrį solistų, kaip 

Aldoną Griniūtę, Ievą širvaitę, Antaną Kaminską jr 
daugelį kitų. 11 ' T ’ *

Išgirsim ir Joną Byanską, “Birutės” choro vedėją. 
Jo vikrus pirštai lakstys piano klavišiais, pildydami 
mums ir kelias gražias piano melodijas.

Išgirsim dar ir — bet kur čia žmogus viską išpasa
kosi, viskuo pasigirsi! Reikėtų visą sieksnį prirašyti 
Geriausia padarysim, jei dar kartą pasakysim, kad ta: 
bus toks šaunus ir gražus vakaras, kad butų griekas jį 
praleisti.

Taigi, nebūkime griešninkais ir visi rytoj po pieAų 
traukini į “NAUJIENŲ” METINĮ” KONCERTĄ!

Vieta Sokolų salė, 2343 S. Kedzie Avenue.
Pradžia — 4 vai. po pietų.
Įžanga — 75 centai.
Pasimatysim Sokolų salėj!

Hfc 
OjsS,’.

fao
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susės
DAINUOS “NAUJIENŲ” KONCERTE

IEVA ŠIRVAITĖ

G E N O VA / T Ė GIEDRAITIS

Dainuos “Naujienų” 
Koncerte

Paskutinė Proga 
Pamatyt Liet. Karių 
Įžengimą Į Vilnių

Ketvirladien’, balandžio (ap- 
ril) 4 d. Lietuvių Auditorijoj, 
3133 S. Halsted St.

Rodymo pradžia visur 7:30 
vai. vakaro. Kiekvieno tautie
čio pareiga pamatyti šiuos is 
(orinius vaizdus. Rodys br. Mo
tuzai. Kviečia visus,

Lietuvai GclbėtL Fondas.

DAINUOS “N-NŲ” KONCERTE

Dalyvauja “Naujienų” Koncerte

ALDONA GRIGONIUTE RYT DIENOS NAU
JIENŲ RADIO PROGRAME

___________________________I -----------------

Nauja Operetė 
Pirma Karta 
Anterikoje
Birutė Statys “Viengungiai”
Rytoj Birutės choras daly* 

vaus “Naujienų” koncerte. Bei 
už trijų savaičių, būtent ba
landžio 21 d., Birutės choras 
rengia savo metinį vakarą, su 
operete ir koncertu, Lietuvių 
Auditorijoje.

Vaidinama operetė, “Vien
gungiai”, buvo neseniai para
šyta Lietuvoje ir Birutė galės 
didžiuotis, kad jai teko pir
miausiai supažindinti Amerikos 
lietuvius su nauju, tikrai lie
tuvišku muzikos kuriniu.

Aldona Grigoniui ė

mu-

pasekmingiausių 
operečių išpildy-

tarpe operetėje

Universal Bankas 
Išmokėjo Dar 5% 
Dividendų

Kartu su Universal Banku 
dividendus vakar išmokėjo ir 
septyni kiti užsidarę bankai:

Southvvest Trust and Sav- 
ings Bankas (4%)

Halsted Street State Bankus

Jirmiau Jau Grąžino
Buvę užsidariusio Universal 

State Banko depozitoriai va
kar gavo 5% dividendų čekius 
nuo receivcrio Charles II. Al- 
bers.

Nauji čekiai atstovauja 5ilq 
dividendą. Pirmieji keturi di-

Morgan Park Trust and Sav- 
ings Bankas (5%)

Novak and Steiskal Bankas

rytų pinigų ir prie to pridėjus 
vėliausią išmokėjimą, pasiro
do, kad depozitoriai ikišiol at
gavo 421/2%, arba 42 ir pusę 
cento nuo dolerio.

Ridge State Bankas (5%)
Stockmen’s Trust ‘ and Sav- 

ings Bankas (5%), ir
West Highland Bankas (5%)
Visų astuonių bankų depozi- 

toriai atgavo $284,000.
Rs.

galutiną

dividen-

Receiveris Albers 
čiuoja, kad prieš 
banko likvidavimą 
riai gaus dar vieną
dą, apie 3%—5%. Tas pakel
tu gražintų pinigų nuošimtį 
iki 4516—4716%, beveik pusės

Jcigu kas negavo vėliausio 
dividendų čekio, tai reikia 
kreiptis prie receivcrio, Al- 
bers, adr, 7 So. Dearborn St.

Kitų Bankų Dividendai

NAUJTENV-ACME Telephoto
PITTSBURGH, PA. —Ja

mes Dolsen, kuris liudija 
Dies komitetui.

Rinks SLA Pildoma
(e

Taryba, Delegatus
Rytoj SLA 238 Kp. Mėnesinis 

Susirinkimas
SLA 238 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks kovo 31 d., 
rytoj, K. Gramanto svetainėje, 
45th Place ir Rockw.ell, 2* vai. 
popiet.

Šis susirinkimas yra labai 
svarbus visiems SLA 238 kuo
pos nariams, nes jame balsuo- 
s me už Pildomosios Tarybos 
kandidatus ir rinksime seimo 
delegatus. Taipgi, bus pakeltas 
klausimas susirinkimų dienos 
Pakeitimo, seimui įnešimai, ir 
daug kitų svarbių klausimų.

Nariai yra prašomi nesive- 
linti, kad galėtume anksti už
baigti susirinkimą ir visi vyk
ti į “Naujienų” koncertą,’ So- 
kolų salėje, 2343 S, Kedzie avė.

’ Narys.

Mirė Veteranas
A. Gudelis

“Broliška Meilė”
NORTH SIDE. — pereitą 

savaitę^ Hines ligoninėje, pa
simirė Antanas Gudelis, pasau
linės karės veteranas. Tapo pa
laidotas Tautiškose Kapinėse 
kovo 27 d. Paliko du broliu, 
Jurgį ir Joną.

Nežinau ar broliai dalyvavo 
laidotuvėse ar ne, nes nors tu
rėjau labai didelį norą daly
vauti, dėl tam tikrų priežasčių, 
negalėjau. Laidotuvių dalyviai 
pasakoja, kad vienas brolis 
buvo pasižiūrėti, o antras vi
sai nebuvo. Tai broliška mei
lė! ' —P.

SALOMĖJA ŠERIENE*

JONAS BYANSKAS

“Viengungiai” susideda 
dviejų trumpų, bet gražios 
zikos pilnų, aktų. Tikimasi, 
kad šis perstatymas galės pri- 
Silyginti prie 
Birutės choro 
tų praeityj.

Vaidintojų
girdėsite tokius mėgiamus ar
tistus kaip Ieva širvaitė, Vy
tautas Tarutis ir Jonas Balan
da. Kitas svarbesnes roles iš
pildys Aldona Gulbinas, Zenon 
Praninskas, Jonas Svitoris > ir 
Jonas Daučkus. Genovaitė 
Giedraitienė resižorauja.

Dainuos Gary, Ind.
Sekantį nedėldienį po opere

tės, balandžio 28 d., direkto
rius Jonas Byanskas pasirodys 
su Birutės choru Gary, India
noje, Saxon salėje, 1625 W. 
15th avė., kur išpildys koncer
tą Lietuvių Kultūros Draugi
jai.

—----------------

Užsimušė Nušokęs
Nuo Tilto

Buvo Bedarbis

DAINUOS “NAUJIENŲ” KONCERTE
>£WJ«

'w

i-ę-.

BIRUTĖS [CHORAS

NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS 
Kovo 31 d., 1940 
SOKOLŲ SALĖJE 

23431 SO. KEDZIE AVĖ.

VAKAR CHICAGOJE
9 Prie Madison ir Wash- 

tenaw įvyko automobilio-gatve- 
kario nelaimė, kurioj buvo už
muštas John TI. Robinson, Car- 
penterių unijos , iždininkas. Jis 
buvo 64 metų amžiaus.

NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS
Kovo 31 d.. 1940
SOKOTIT SALĖJE

2343 SO. KEDZIE AVĖ.

muhHeE ’^>*iL.

Graži ir talentinga daininin
kė, p-lė Grigoniutė rytoj dai
nuos “Naujienų” radio progra- 
ine, kuris transliuojamas kiek- /
vieną sekmadienį, 11 vai. ryto, 
iš stoties VVGES, 1360 kilocy- 
cles. Ji sudainuos vainiką gra
žiu lietuvišku dainų.

v ’ *• **

Šį kartą programą ves p. 
Nora Gugienė, “Naujienų” mu
zikos žinių skyriaus vedėja.

Kaip ir kas sekmadienį, pro- 
grame bus paduota vėliausių 
pasaulio ir Lietuvos žinių su
trauka ir pranešimai ią Chica- 
gos lietuvių gyvenimo ir “Nau
jienų” pastoges.

Maloniai kviečiam visus lie
tuvius programo pasiklausyti.

P-lė Grigoniutė sudainuos 
sekamas dainas: \

Miela širdžiai .....................
............................. Laumenskienė

Vakaras ....... Laumenskienė
Aria iš operos “čigonaitė—

......................................... Balfe 
Obelių Žiedai .........................
.......................... Laumenskienė

Ar-gi kartis aš turiu? ..........
..................................... Wilson

Vakar rytą nuo Danien 
tilto, prie 31-mos, nušoko

Jis buvo bedar-
amžiaus,
3311 So. Clare-

ras Karpius.
Ms, 55 metų
veno 
mont

Jis 
giu, 
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Pet-

ir gy-

ant gelžkclio bė- 
virš kurių tiltas yra

Naudokitės “Nau- 
ienų” Informacijų 
’iuru
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Teikia Žinias Apie Paren
gimus.

Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
a rengimų Informacijų Biurą
Draugijos. Kliubai ir viso 

• ns įstaigos prašomos praneš 
“Naujienoms” dienas <sav< 

įrengimų. Taipgi ir rengėjai 
irm samdymo svetainių, pra 
ome kreiptis į “Naujienas”, 

kad nesusidurti su kitais pa 
rengimais ir išvengti nepagei 
taujamos konkurencijos, š 
patarnavimą “Naujienos” tei 
kia nemokamai.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Maine delegacija už 

Rooseveltą
BANGOR, Me., kovo 28. — 

Maine delegacija j nacionalę 
demokratų partijos .konvenciją 
tapo instruktuota konvencijoje 
remti prez. Rooseyelto kandi
datūrą trečiam terminui. Dele
gacija susideda iš 10 asmenų.

Jau keliose valstijose yra iš* 
rinktos delegacijos į demokra
tų partijos konvenciją. Visos 
jos iki šiol instruktuotos rem
ti prezidento kandidatūrą.

Pakorė 
“Staliną”

“žmogus pasikorė!1.”
Gavusi žinią, Chicago avė. 

nuovada tuojau išsiuntė patrol- 
ką nurodyton vieton, prie Wells 
ir Chicago avenue. Ten nuo 
keturių aukštų namo stogo, iš- 
tikro kabėjo žmogus! Kai jį 
nuėmė, pasirodė, kad tai buvo 
šiaudų prikimštas pavidalas pa
našus Stalinui.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 

<i pačios Naujienos 
'siidineos
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MIAMI, FLA. — Gladys 

Swarthout, operos daininin
kė, kuri, ekspertų manymu, 
yra viena gražiausiai pasi
rėdžiusių moterų.




