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REAKCIJOS ELEMENTAI NORI PRISIDĖTI 
DIKTATORIŲ “AŠIN”

Atsistatydino trys ministeriai ir paleisti 
atsargon 4 generolai

PREZIDENTAS IŠPLAUKIA JŪRON POILSIUI. DAKTARU BUTUOSE APGYVENDINAMOS 
NEPRAUSTBURNES MERGINOS

BELGRADAS, Jugoslavija, 
kovo 21 d. — Trys Jugoslavi
jos ministeriai įteikė atsistaty
dinimo pareiškimus, kai sužino
jo, jog karūnos taryba nutarė 
kraštą įjungti diktatorių “ašin”.

Regentas princas Povilas ne
priėmė atsistatydinimo pareiš
kimų. Jis pareikalavo, kad at
sisakiusieji ministeriai pasilik
tų valdžioje kol paktais su na
ciais bus pasirašytas nr Jugo
slavija įtraukta “ašin”.

Atsistatydinusieji ministeriai 
sako, kad jie nieko bendro ne
turi su dabartine valdžia ir ne
pritaria prisidėjimui prie 
“ašies”. Jie nekreipia dėmesio 
į regento reikalavimus.

Tvirtinama, kad dar vienas 
ministeris, kuris šiuo reikalu 
savo nuomonės kabinete nepa
reiškė, mano atsistatydinti, nes 
jis nenori vokiečių. Jugoslavi
jos ministeris Rusijoj taip pat 
įteikė savo atsistatydinimą.

Ministeris pirmininkas Qvet- 
kovič sekmadienį jau noręjo va
žiuoti Vienon ir prisidėti prie 
“ašies’*, bet dabar krašte • yra 
didelis krizis ir prisidėjimas ga
li būti atidėtais.

Didžiausiu nacių priešu Jugo

ŽUVO FARINACCI, ARŠUS FAŠISTAS
Graikai nušovė di
džiausia ekstre

mistą
BELGRADAS, Jugoslavija, 

kovo 21 d. — Iš kovos lauko 
ateina žinios, kad Albanijos 
fronte žuvo pirmas Italijos fa
šistų partijos sekretorius Ro
berto Farinacci.

Jis komandavo italų batalijo- 
ną, kai graikų buvo nušautas. 
Fašistai stengėsi atgauti jo la
voną, bet graikai neleido.

R. Farinacci buvo fašistų laik
raščio redaktorius ir visą lai
ką bjauriausiai puolė visus fa
šizmo priešus.

Britai paėmė Har- 
geisą Somalijoj

NAIROBI, Kenya, kovo 21 d. 
— Britai skelbia, kad jų ka
riuomenė, vakar rytą paėmė Har- 
seigą miestą britų Somalijoj.

šį miestą užėmė kariuomenė, 
kuri išlipo Berberą uoste pra
eitą savaitę. Hargeisa randasi 
30 mylių atstume nuo Abisini
jos. j

Kai italai įsiveržė britų So
mali j on praeitais metais, tai 
Hargeisa miestas pirmiausia jų 
buvo užimtas. Britai dabar kon
troliuoja beveik visą savo So- 
maliją.

Smarkios kovos Ke- 
ren apylinkėse

KAIRAS, Egyptas, kovo 21 
d. — Britų aviacija labai smar
kiai bombardavo svarbesnius 
strateginius punktus Keren 
fronte. Išmesta daug bombų pa-

slavijoj yra kariuomenė. Ją pa
laiko žymi visuomenės dalis. 
Nacius palaiko tiktai karališko
ji “smetonėlė”.

Dabartinė valdžia, bijodama 
griežtesnio kariuomenės veiks
mo, pradėjo šalinti iš kariuo
menės žymesnius nacizmo prie
šus. Praeitą savaitę valdžia pa
leido atsargon 4 gabiausius ju
goslavų generolus. Pašalino ir 
kitus karininkus.

Vyriausias kariuomenės šta
bas yra priešingas “ašies” kom
binacijoms, nes mano, kad jos 
bus kenksmingos visai valsty
bei.

LONDONAS, Anglija, kovo 
21 d. — Britų diplomatai krei
pia labai didelio dėmesio i gink
luotas Jugoslavijos jėgas. Turi
ma žinių, kad yra maža politi
kierių grupė, kuri nori įtrauk
ti kraštą “ašin”, tuo tarpu di
delė krašto dauguma yra prie
šingai nusistačiusi.

Jeigu britams pavyktų įti
kinti jugoslavus ir turkus, tai 
Vokiečiams Bulgarijoj galėtų 
labai smarkiai pakenkti. Grai
kai, turkai ir jugoslavai, britų 
padedami, galėtų nacius visiš
kai iš Balkanų išstumti.

čiame Keren miestelyj.
Turima žinių, kad italai su

traukė į Keren apylinkes žy
mias savo kariuomenės dalis iš 
Abisinijos ir kitų Afrikos vie
tų.

Britai bombardavo italų oa- 
zius, kurie išmėtyti didelėje Ly
bi jos dykumoje.

Olandiečiai gins savo 
kolonijas

BATAVIJA, Olandų Indija, 
kovo 21 d. — Kolonijos vado
vybė skelbia, kad invazijos at
veju visi kolonijos gyventojai 
ginsis, kol atvyks pagelbinės 
jėgos.

Kolonijoj turima pakankamai 
ginklų priešui sulaikyti. Guber
natorius tvirtina, kad ten yra 
investuota pusantro bilijono do
lerių Jungt. Valst. kapitalo.

Užsieny j apsistojusi Olandi
jos vyriadsybė deda visas pa
stangas ginti visas savo kolo
nijas.

Matsuoka aplankys
Londoną

BERLYNAS, Vokietija, kovo 
21 d. — Valdžios sluoksniai pa
skelbė, kad japonų ministeris 
Matsuoka, apsilankęs Berlyne, 
gali išvykti į Londoną.

Vokiečiai nežino ar vėliau 
Matsuoka panorės grįžti per 
Jungtines Amerikos valstybes.

Nacių valdininkas/ atsisakė 
paaiškinti koki galėtų būti Mat- 
suokos tikslai Londone, taip pat 
jis nepasakė ar ši žinia japonų 
yra patvirtinta.

Jackson, ir sekretorius Harold Ickes, kalbasi prezidentinėje Potomae jachtoje
prieš Prezidento išplaukimą jūron ties Florida pažuvauti. Valstybės galva nori 
praleisti apie dešimt dienų ramiam poilsiui.

VĖL KETURI BILIJONAI KARIUOMENEI
Didelės sumos karo 

fabrikams
- ■ ‘-Į

WASHI^GTpNr;D. feovo 
21 d.—Kongreso finansų ko
misija šiandien patarė kon
gresui paskirti naujus keturis 
bilijonus dolerių Amerikos 
kariuomenei.

Nutarta statyti nauji'kaso 
medžiagos fabrikai, kad galė
tų aprūpinti ginklais keturių 
milijonų kariuomenę.

Dalis šios didelės sumos eis 
pagamintai karo medžiagai 
pirkti, o kita dalis karo fabri
kams ir karo laivams statyti.

Paruoš 30,000 karo 
lakūnų

WASHINGTON, D. C., kovo 
21 d. — Karo vadovybė skel
bia, kad ji yra pasiryžusi 
ateinančiais metais paruošti 
30,000 karo lakūnu.

Kariuomenė planuoja įsi
gyti 3,600 moderniški ausius 
bombanešius. Kitų orlaivių 
skaičius neskelbiamas, bet jis 
bus žymiai didesnis.

Senato komisija 
klausinėja Knudseną

WASHINGTON, D. C.,’kovo 
21 d. — Senato komisija išti
są valandą klausinėjo W. 
Knudseną dėl 7 bilijonų dole
rių. •

Jis pareiškė, kad ši suma 
yra reikalinga ir pridėjo, kad 
ateinančiais metais ji bus iš
leista. Vyriausybė jau turi 
paruošus planus kaip sunau
doti paskirtus pinigus.

Visi karo atstovai patarė 
senatui skubiai priimti prašo
mą sumą, nes greitas veiks
mas smarkiai paveiks nacius.

ATSISTATYDINO MOBILIZA
CIJOS PIRMININKAS

WASHINGTON, D. C., kovo 
21 d.
bilizacijos komisijos pirmL 
įlinkas, atsistatydino iš savo 

I pareigų.

Prezidentas, jį paskyrė tar
pininkavimo komisijos pirmi
ninku streikams išvengti. Dar 
nepaskirtas naujhs mobilizaci
jos pirm in i akas. ■

Karo policija šniarkiaį su
sirūpinusi karo departamento 
tarnautojos Riith Egoscue pra
puolimu. Prieš 2 dienas ji iš 
buto išėjo* darban, bet depar- 
mento nepasiekė. :

Britai praleis Ame
rikos dovaną

WASHINGTON, D. C. kovo 
21 d. — Valdžios sluoksniuose 
pasakojama, kad britų val
džia sutiko praleisti per blo
kadą du didelius laivus javų.

Amerikos valdžia šiuos du 
javų laivus dovanojo neoku
puotos Prancūzijos gyvento
jams. Javų išskirstymą gyven
tojams prižiūrės Raudonojo 
Kryžiaus atstovai.

Prancūzų ministeris pareiš
kė, kad dovanoti javai labai 
prancūzams yra reikalingi.

- ■ - -

Ima savanorius juo
dukų eskadrilei

WASHINGTON, D. C., kovo 
21 d. ■— Karo departamentas 
skelbia, kad priima kariuome
nėn juodukus.

Iš jų bus sudaryta viena avia- 
cijos eskadrilė. Iš viso reikia 33 
lakūnų ir 276 kareivių orlai
viams aptarnauti.

P e t a i n išdavė na
ciams socialistus

VICHY, Prancūzija, kovo 21 
d.—Pasitvirtino žinids, kad Be
taino vyriausybė perdavė na
ciams du žymius vokiečių1 so
cialdemokratijos lyderius.

Praeitą savaitę Badams buvo 
atiduotas RudioĮf Hilferding, 
kuris buvo vokiečių respublikos 
finansų nrtvrtenu. >

— Clarence Dykstra, mo4> TaiP Pat Hitleriui- perduotas 
Rudolf Breitseheid, socialdemo
kratų frakcijas parlamente ly
deris.

Smarkiai nukentėjo 
Plymouth

LONDONAS, Anglija, kovo 
21 d.—Praeitą naktį vokiečių 
aviacija labai smarkiai bombar
davo ’.PĮymouth/.

Anglijos karalius lankę mies-^ 
tą. bet 'ivo& kelioms valandoms 
prieš bombardavimą išvaž avo į 
Londoną. Naciai sugriovė tris 
bažnyčias, vieną kino teatrą ir 
daug gyvenamų namų.

Anglas apgavo 
nacių lakūnus

LONDONAS kovo 21 d. — 
Vienas anglų lakūnas įsimaišė j 
grįžtančią namo nacių eskadri
lę. Naktį vokiečiai nepastebėjo 
britų lėktuvo.

Lakūnas šviesomis padalė 
Heil Hitler signalą. Kai nus’lei- 
do 12 nacių lėktuvų, jis nusilei
do visai žemai ir išmetė visas 
savo bombas, sunaikindamas 
lėktuvus. Vėliau sugrįžo.

Amerikos laivai 
lydės kanvojus

LONDONAS, Anglija, kovo 
21 d.—-Labai didelę sensacija 
sukėlė iš Washingtono atėjusi 
žinia, kad Amerikos karo laivai 
lydės ginklų kanvojus ligi Ice 
lando.

Laikraščiai rašo, kad Ameri 
kos ikaro laivai ir aviacija lydė 
ginklų prikrautus laivus pei 
Labradoro pakraščius, Greeri- 
landiją ligi Icelando.
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Meksika konfiskuos 
“ašies” laivus

MEKSIKA, sostinė, kovo 2f 
d.—Valdžios atstovas pareiškė 
jog karo metui ruošiamasi kon
fiskuoti Meksikos uostuose sto
vinčius “ašies” laivus.

Valdžia bandys geruoju susi
tarti su laivų savininkais. Jeigu 
nepavyks, tada jUos konfiskuos. 
Meksikoje randasi 12 italų ir 
vokiečių laivų.

ORAS
šeštadienį: giedras; sekma

dienį: debesuotas.
Saulė teka 5:52’ v. r., leid

žiasi 6:03 v. v.

Kontoruose kyla di
džiausi skandalai
KAUNAS, Lietuva, kovo 21 

d.- — Gydytojas C. Ch. Joffe 
“Tiesoje” skundžiasi, kad butų 
skyrius prievarta apgyvendino 
jo bute vieną moterį ir vieną 
merginą.

Jos be butų skyriaus leidimo 
įsileido dar vieną merginą. Pra
dėjo nakvoti jų kambaryje dar 
vyrai ir moterys.

Prasidėjo triukšmas, skanda
lai, grasinimai. Gydytojas ban
dė geruoju susitarti, bet bergž
džios buvo jo pastangos.

Gydytojui nori gal
vą pramušti

KAUNAS, Lietuva, kovo 21 
d. — Gydytojas Joffe nuėjo į 
butų skyrių skųstis, prašė, kad 
iškeltų atsiųstus gyventojus.

ATSISTATYDINS REPUBLI- 
KONŲ PIRMININKAS

INDIANAPOLIS? kovo 21 d 
—Kongreso atstovas Joseph W. 
Martin pareiškė, kad jis įteiks 
savo atsistatydinimą suvažiavu
siems reptiblikonams.

Partijos centro komitetas tu
rės rinkti naują part jos p rini- 
ninką. Republikonų partijos iž
dininkas Goodspecd taip pat 
mano pasitraukti iš centro ko
miteto.

Baigtas New Yorko 
transporto streikas

NEW YORK, N. Y., kovo 21 
d.—Transporto unijos pirln’- 
ninkas š’andien paskelbė, kad 
autobusų tarnautojų streikas 
baigtas.

Rytoj stos darban 1,1 16 šofe
riai. Pirmininkas nieko nepa
kelia apie galu inus streiko re

zultatus.

GUBERNATORIUI LEISTA 
ŠAUDYTI OLANDUS

AMSTERDAM, Olandija, ko
vo 21 d.—Vokiečių vyriausybe 
paskelbė, kad ji davė teisę pa
skirtam Olandijos gubernato
riui Seys-Inquartui, šaudyti nu- 
eistuosius olandus.

Jis taip pat turi teisę paleisti 
š darbo bet kurį olandų įstai- 
;ų tarnautoją.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Anglai skelbia, kad vokiečių kreiseriai Schamhorst ir 

Jlneisenau išplaukė vakarų Atlanfikan. Jie lauks kanvojų su 
Amerikos ginklais.

— Britai paėmė Girarabub oazį Lybijoj, kuris ilgai buvo 
ipsuptas. Manė rasti daugiau italų, bet nelaisvėn paėmė tik
tai 800.

— Italai skelbia, kad Napolin atvyko daug vokiečių karei
vų ir Italijos moterys juos pdsveikino.

— Vokiečiai skelbia, kad ekvatorinės Afrikos pakraščiuo
se paskandino kelis britų laivus. Vieną laivą paskandino prie 
Kretos salos.

— Atsistatydino dar du jugoslavijos ministeriai, protes
tuodami prieš dėjimąsi prie “ašies”. Eina gandai, kad Hitleris 
davė 48 valandas Jugoslavijai prisidėti prie “ašies” ir pradėjo 
traukti kariuomenę prie sienos.

— Vokiečiai skelbia, kad graf-jai paėmė Tepeleni, bet Atė
nai nieko nesako.

— Naciai skelbia, kad pramonininkas Thyssen randasi pie- 
|tų Amerikoj.

Už poros dienų gydytojas ga
vo orderį, kad įregistruotų vi
sus gyventojus. Merginom atne- 
šusios orderį su keiksmais “cho
lera”, su rusišku “... matj” ir 
grasinimais pagaliu praskelti 
daktarui galvą.

Keturis mėnesius vargo Jof
fe ir viešai klausia kada bus pa
darytas galas jo kančiom.

Mokyklų vaikai vir
to spekuliantais

KAUNAS, Lietuva, kovo 21 
d. — Šančiuose, Sodų ir Suo
mių gatvėse, pavakarėm mato
si grupelės mokyklinio mažiaus 
vaikų.

Apsikamšę kepalėliais pyrago 
jie slankioja apie kareivinių ra
joną. Pasirodo, kad jie prisi
perka maisto ir žymiai bran
gesne kaina jį pardavinėja rau
donarmiečiam.

Sovietų laikraščiai juos va
dina jaunais spekuliantais ir 
kaltina tėvus, kad neprižiūri 
mokyklinio amžiaus vaikų.

Merai baudžia pri
verstinais -darbais
KAUNAS, Lietuva, kovo 21 

d. — Kauno miesto vykdomo
jo komiteto pirmininkas (mū
ras) Šimanas išleido naują įsa
kymą gatvių valymo reikalu.

Kad įsakymas turėtų daugiau 
galios, jį pasirašė iš Maskvos 
atsiųstas mero pavaduotojas J. 
šermušenko.

Kas tinkamai gatvių nenuva- 
lyts, bus baudžiamas iki 10 rub
lių, o baudos nesumokėjus, toks 
žmogus bus išsiunčiamas 5 die
noms j priverstinus darbus.

Žiemą susisiekimas 
keliais nutrauktas
VILNIUS, Lietuva, kovo 21 

d. — Visi skundžiasi, kad žie
mą susisiekimas keliais beveik 
visai nutrauktas su užmiesčiu.

Keliai užversti sniegu ir nė
ra kas jį nuvalytų. Paskirti val
dininkai tvirtina, kad kelių val
dyba laiku nesuremontavo snie
gui valyti mašinų. Keliams va
lyti mašinos sugedusios ir nie
kas jų netaiso.

Vyriausiuoju Lietuvos kelių 
viršininku paskirtas Lochma- 
tov.



NAUJIENOS, Chicago, III. šeštadienis, kovo 22, 1941

Sunkiai Sumušė 
Jauną lietuvį

Muzikos Ir Sporto Vakaras Cicero Liuosy 
bes Svetainėje Šiandien

STOKOWSKI ir ĘHILĄpEL- 
PĮHA 'SIMFONIJOS' 

ORKĘSTRAS ’

skau-Nežinomas užpuolikas 
džiai sumušė 2,6 metų lietuvį; 
Petrą Plekavičių, nuo 2121 
51st street. Su kietu daiktu jam 
pramušė galvą.

Užpuolikas pabėgo, palikęs su- 
„ l'l r- '» f
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Nuosavas Namas 
Jums Duos Prestižą
Pąsitenkiųiiųį
.D^ibąr prolipgąs laikas inves- 

į ^UGąąy/bes, sako garsus

Sunkiai Sužeidė 
Adęlfą Rochkų 
Auto. Nelaimėje

Kąs Nors Nąujo 
Šįvakar Syrena 
Ballruimyj

Štai, pakląusykit!
A. C.—Sakai, nieko naujo pa

saulyj ? Dėdė Brukai, kur taip 
ilgai mięgojąi.

DĖDĖ BRUKĄS.—Jei toks 
smart, pasakyk, kąs tokio nau
jo yra?

A. C.—Na, žiūrėk šį vakarą 
kas įvyksta Syrena svetainėj.

DĖDĖ.—Na, sakyk, — o ne
plepėk “į rinkį”. 1

A. C.—Šįvakar įvyksta “Pir
myn” choro “Truth ir Conse- 
ųųences.” paręngimas. i

'l)|Dfi.—“Truth ir Conso
ųuences?” Kas tas yra?

A. C.—Jei pasakyčiau, taj 
žinotum. Atvažiuok šįvakar į 
Syrena ballropm, 4270 Archer 
Avė. ir sužinok. Įžanga tiktai 
35c.

DĖDĖ.—Ar bus gražių lei
džiu?

A. C.—Bus ir leidžiu ir visko 
kitko. Ątvažiuokit ir atsivežkit 
pažįstamus.

DĖDĖ.—Ali right! Sakai, kad 
tik 35c ir kad įvyksta Syrena 
sveL, 4270 Archer Avė.? No
rių žinoti kas tas “Truth ir 
Conseųuences” yra. Ali right, 
atvažiuosiu. — A. C.

Prašoip Pas 
Žemaičius

šiandien Liuąsybės svetainėje 
(14 St. ir 49 Ct.) įvyks nepa- 
prastai įdomus vakaras, kurio 
programa susidės iš dainų, mu
zikos, šokių ir imtynių. Kon
certinėje dalyje dalyvaus pane
lės A. Ančiutė ir Jęanette Prą- 
ninskas, kurios padainuos 'vė
liausias lietuvių liaudies dainas. 
Dainuos taip pat Al. Brazis ir 
Stasys Rimkus.

Paskum bus imtynės. Risis 
jaunas ir jau išgarsėjęs Vytau
tas Bancevičius su G. Marsh,

Rytoj, kovo 23-čią d., Žemai
čių Kultūros Kliubo orkestras 
rengia šaunų vakarą su progra
mų ir šokiais.

-»t r- *T

Numatoma, kad šiame paren
gime dalyvaus visi žemaičiai i^ 
kitų kraštų lietuviai ir parems 
šį prakilnų kulturinj darbą.

Vakaras įvyks Hollywood Inn 
svetainėj, 241V W. 4Šrd strępt. 
Prašau visus pas žemaičius, 
sekmadienį, 6 vai. vakąrc.

— Steponas.

Rytoj Roselando 
Kl.-Draugijų Sus 
Metinis Vakaras

dinskui nęatsiĮankiuą j susirin
kimą ąųtru kurtu ir neprane
šus prįežąsties, jo vieton liko 
ši-iiųtas Katėta. Draugijų; 
narys Juozas Vašias atėjo į su- 
s.lenkimą nešinąs dėžę “ken- 
dŽių” d.ėl kupiškięčių moterų 
o vyrams butelį ‘‘Old TąyĮoy”. 
Padarė visiems ihpr;?ų. pasyej- 
įdno Kųiųškėpųs šu Juozų var
do dieną. Ačiū |ųu, Juogai, u? 
yą šes. J^ųpišlįLęjiąi linki 
tai ilgiąųsip .ųiętų. ijąr ačjų 
draugams Jųątekpn'an.is ų| yąį- 
sęs. šiųp sykiu yąįlgiąi bųyo 
gaminti p-lės Ęįcąiję.es. Tikrą i 
buyp skanus. Ačiū tąmstąi, 
Pranutę, ųg pasįdąybąyinią.

PaMlpoBUotmo 
Automobilių

tu berniukas Eugene Wisnie« ■ 
sjti, sūkiai (SUąižeuJjė pa^liuy^s 
1)0 automobiliu, kurį vairavo lie
tuvis Gęprge petraitjš.
kąs palindo pp ratais, nepaste
bėjęs, kad mašiną “bękiayo” iš 
gasolino stoties adresu 4301 S. 

Į Marshfield avenue.
Gyvena ad. 4323 S. Mansh-

taipgi čempionė mergina Nell 
O’Donall, “drapiežnas dzūkas” 
ir Jack Ross.

Tai bus tikrai įdomus dainų 
ir sporto vakarais, kokio cice- 
riečiai nėra turėję. Po 
ir sporto programos 
Įžanga tik 40 centų. 
7:30 vai. vakaro.

o o o
Rytoj vakare Vytautas Ban- 

cevičius risis 18-toje kolonijo-. ..
j e, bažnytinėje svetainėje. Pra- Nąujienybes 
džia 7 vai. vakaro. Dalyvaus U 
ir visa eilė kiUj .jgepj vp4įikųf. • '

koncerto 
šokiai.

Pradžia Mabio=
4 v- ■

reale; tatininka;
Nelaime Prie 54th ir California

Dviejų automobilių nelaimėje 
labai pavojingai buvo sužeistas 
28 metų Adolfas Rochkus, nuo 
5245 Sputh Fairfield avenue. Ji 
rsai važiavo automobilyje su vie
nu Michael P. Gailėtis, 4458 So. 
Spaulding avenue, į kurią įva
žiavo kita mašina, vairuojama 
John Melnyk’o, 5245 So. Fair
field avenue.

Nelaimė įvyko prie 54-tos ir 
California avenue.

Rochkui buvo perskelta gal
va. Guli apskričio ligoninėje 
(?).

John O. Sykora ,
..'.Y/,,

Nuosavas nąmas kiekvienam 
žmogui duoda ųę tik didelio 
pyęstjžp, bet saugumo ir dide- 
lįp gĮąsiįeukiriiino jausmą. Kai 

turi namą, tai žinai, 
kątd pinigus esi sudėjęs nę į ko- 
kįąs vęrtybes, kurips gali išga- 
1 uoti, bei j ąpčįųppįąnią, saugų

Nėra Tėvelių, Nėra 
Sesučių, Nebėra 
Nei Lietuvos

Bukit Praktiški! I
Nemokėkit Retail Kainų 

Pirkitės Automobili Tiesiog Nuo

COOK 
COUNTY 

DISTRIBUTORS
TAUPYKIT $100 iki $5000 

Jus Sutaupysite Retailerio Pelną 
COOK COUNTY DISTRIBUTO- 
RIAI, didžiausi TIESIOGINIAI 
distributoriai puikių automobilių 
Suvienytose Valstijose, siūlo ka
rų pirkėjams stebėtiną bargeną 
kurio nė vienas RETAIL dyleris 
negali pasiūlyti! štai SYKI-Į- 
GYVEN1MO .proga įsigyti puikų 
automobilių sensacingai žema 
kaina kurio negalima prilygti 
bile kur!
Suvirš 450 karų, didžiausias pa- 

1 sirinkimas REKORD- LAUŽIAN
ČIŲ automobilių vertybių kurių 
nerasite visame karų pasaulyje.!

OLDSMOBILES 
pasirinkimas 1941 Ply- 
yra VISIŠKAI NAUJŲ,

Marflįiette Parį
PARSIDUODA MEAT MAR

KEI ĮR GROCERY 
KRAUTUVĖ

PUIKI VIETA

Didelis Prekių Pasirinki
mas — Fiksčeriai ir Deli- 
very Trokas.—2 Kambariai 

Užpakalyje

Mr. Victor Petkus
2500 W. 69th Str.

Andrejevo šokėjai p Idys 
programą

ROSELAND. — Rose’.ando 
- f

Klįubų ir Draugijų Sushieniji- 
mo metinis parengimas įvykstą 
sekmadienį, kovo 23 d., Darbi
ninkų svetainėje, 10413 Mielu- 
gan a ve.

A. Andrejevo žokėjų grupė 
yra pakviesta išpildyti progra-

Kupiškėnai Jau 
Ruošiasi Vasarai, 
Žiūrinėja Daržus

Pagerbė m rusią narę, Ane ę 
Gaubienę »

Kovo 15 dieną K. Matekonio 
bute, 3535 Wcst Jackson Blvcl.

Budriko Oro Teatre
Sugros specialius muzikos 

numerius
Programas iš radio stoties 

WCFL, 970 kil., sękmadlenįo 
vakare, nuo 5s30 iĮ<i (5:15. Da
lyvaus didžiulis Bu.driko Radi
jo Orkestras, sųgrąs naujus lie
tuviškus kurinius specialiai pa
rašytus dėl rądip, .‘Nemuno 
Vilnys”, “Sunku Man Gyventi0

Rpkįos nuomonės savo biz
nyje visuomet laikosi stambus 
Cįiįcągos priemiesčių reąlesti- 
Un.iųkas, John Q. Sykora, ku
ris tame biznyje yra 26-ti me
tai, ir parduoda rekordinį skai
čių nuosavybių.

Namai kyla
Dabar, jis sako, “laikas in

vestuoti pinigus nuosavybėse. 
Namai neabejojamai kyla, taip
gi nuomos, ir protingai pada
rys tas, kas ieškos gero invest- 
mento nejudinamam turte.”

Nemokamas sąrašas
Mr. Sykora tokiems investo- 

rialus, turi ‘sudaręs- labai platų 
pardiiodamų nuosavybių sura
šą (hceroj, Bėrwyne, Riversidę 
ir Lawndale-Crawford apylin
kėse, kuriame kiekvienas' atras 
visą eilę nepaprastų, retai te 
pasitaikančių ba r genų.

pašaukilę telefonu Cicero 453, 
arba sustokite Svkora raštinė- . •> t ’ t

je, adresu 2111 S. 52nd avenue, 
, ' • » i t .» » ,

Cicero. Ofisas atdaras ir sek-

Kaip Daug Gali Įvykti 
Pjer Tris Metus!

Trys metai atgal, 1938, Lie
tuvoje lankėsi chicagietč p. Stel- 
la Conrad, 4343 South Troy 
Street.

Tuo laiku ji to nežinojo, bet 
tai buvo jo3 paskutinis pasima
tymas su tėveliais.

Rodos, nespėjus p ai S. Con
rad sugrįžti į Ameriką, atėjo 
žinia iš namų, Lietuvoje, kad 
mirė jos motina, Maryte Metu- 
žienė, sulaukusi 80 metų am
žiaus. Tai įvyko liepos 15, 1939.

Mirė Dvi Seserys
Metams nepraslinkus, atėjo 

kita žinia, kad birželio 18, 1940, 
mirė jos sesuo, Aleksandra Me- 
tužytė. (Keletą metų prieš tai 
mirė ir sesuo Elytė Kvietkau- 
skienė, Varšavoje, Lenkijoje.)

Ir, štai, atėjo lik-ką naujas 
laiškas iš Lietuvos, ir vėl su 
liūdna žiųįą. Per Kalėdų šven
tes mirė p-s Štellos Conrad tė- 
vas, Jokūbas Metužas. Jis buvo 
81 metų amžiaus.

“Mirė” Ir Lietuva
Per tris trumpus metus, sa

ko p. Conrad, ji ne tik neteko 
tėvelių, nons, rodos, juos svei
kus paliko 
sesutės, bet 
tus “mirė” 
vos kraštas.

Tik trys
kaip daug skausmo ir ašarų jie 
gali atnešti. Drg.

1941
Puikus 
mouths, 
už stebėtiną pasiūlą. Taipgi 1940 į 
ir 1939 Oldsmobiles, visi geram 
stovy, taip žemai kaip

*365
1941 buiCKS

Turime 10 1941 Buick Sedans 
ir Coupes—puikiausi karai kurios 
pinigai gali pirkti—su radios, šil
dytuvais, white wall tires—yra 
VISIŠKAI NAUJŲ. Taipgi 25 
1940 Buicks ir 30 1939 Buicks, 
visi kaip nauji, įkainuotos tarp
^mai Kaip

$425
1941 CHEvROLETS

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

$345
1936 irTaipgi 1938 — 1937 

1935 karų, visokių modelių ir 
stilių, pilnai karantuoti už tai 
žema kaina kaip

NEŽIŪRINT KOKIO STILIAUS 
KARĄ NORITE, MES 

ME PATOGIAUSIA

JUS

JĮ TURI-
KAINA

TIESIOG
JUM! 

GALIT PIRKTI 
IR SUTAUPYTI 
$100—$500 

NEŽIŪRINT KUR GYVENATI, 
ATEIKIT IR PASINAUDOKIT 
PROGA GAUTI VIENĄ IŠ ŠIŲ 

REKORDŲ LAUŽIANČIŲ 
VERTYBIŲ

VISI KARAI GARANTUOTI 
NEPAVADUOJAMAS 

PIRKINYS
PINIGAI GRĄŽINAMI 
KARAI GARANTUOTI 
TOBULUS

IŠRAŠYTA GARANTIJA IR 10- 
DIENŲ IŠMĖGINIMAS 

JŪSŲ KARAS ĮMOKĖJIMUI ‘ 
DU METAI IŠMOKĖTI — 
LENGVIAUSIOS SĄLYGOS 
PRISTATYMAS TUOJAUS

COOK 
COUNTY 

DISTRIBUTORS 
1340 W. 63rd Street 

Atdara Vakarais iki 10 
Nedėliomis iki 7

AR 
VISI

•> r, r;.. ' r;__

Lietuvoje, neteko 
per tuos tris me- 
ir mylimas Lietu-

.r įvairių šokių.
. Įžanga — 25c

Visi roseland’ečlai prašomi 
atsilankyti į mųsų metinį pa
rengimą, kuris bus tikrai ma- 
’onųs, pąmątysįte gražų pro
gramą ir linksmai pąbal’avosi 
te gi-ąžioje sueigoje. Įžanga tik 
25 centai. - Rengimo Komisija.

------------r— ■■ i.-------------------------------- .. . ■■■

Lietuve Užsinuodijo 
Suvalgius Sriubos

ŠRIDGEPORT. — Užvalgusi 
Sriubos, pagamintos su vištie
na, sunkiai užsinuodijo hridgę- 
portietė, Sofija Gramonta(s, 320Į 
Litąanięa avenue.

F Pirmą pagalbą suteikė Dr. 
Agnės Kowarski, 2100 W. 35th 
Street.

Kultūros Draugijos menes.ms 
susirinkiinas. Pirmininkas F. 
Stąnionis atidaręs susirinkimą 
paprašė visų narių atsistoti pa
gerbimui mirusios nares, A. 
Gaubienes;. s

Visi nariai atsistojo, nulenkę 
galvas pastovėjo minutę. Kai 
kurie šluostė ašaras, nes gailą 
naręą, kuri ųęapjeisdąyo nei 
vieno susirinkimo, jeigu jai tik 
spėkos leido, ir visuomet sutik
davo su draugijos nutarimais. 
Įi niekad neatsisakė padirbėt 
draugijai, jei tik jos reikalavo.

. i •.

Ap?ankykim velionės kapą
Dabar Anelė po tų visų Rar- 

bų ię rūpesčių ilsisi, o mes 
stenkimės ją aplankyti ir iš
tariam ramiai, Ilsėkis, Anele.

Toliau iš valdybos bei komi- 
djų raportų pasirodė, kad bun- 
co ir kpptų parengiipąs įvyksią 
balandžio 26 diedą, 4§08 W.e.st 
16 J>t, Ciceroj, su dovanomis, 
muzika ir kitais pamargini 
mais. Įžangos bilietai til> 20s.

Bus dramą .iš Ąiuerikę^ lie
tuvių gyvenimų. Panelę Įjpįcąi- 
tė,. artistę, Išmokino naują dai
nelę, “Payąsąrjo Aįdąi”. Bus 
įdomu pasirausyti Rainuojant 
su didžiuliu orkestru, taip kaip 
yra išpildomi didieji radio tink
lų programai. ' •

•. \ < ♦ ■ • **.*•" * «.

Kovu 29 radio stočių vietos' 
(kilocycles) bus mainomos. 
WCFL stotis bus girdima pėr 
1000 kil.

Budrike Pranešėjas

D-]U.

Mr. t>ykprą dabar, yrą ąekre- 
torius Berwyn-Cicero Real 
Estą te Board, nuo 1932 metų, 
o pirmiau buvo tos organizaci
jos ųrezidentas. (Sp). —M. L.

trumpi melai, bet

AUDITORIUM 
REŠTAURANT

Chicayos Lietuvių Choras

“ P I R M Y N ”

Tbęatre
Monroc ir Mjchigan

Bize to 4 Aktų Ppcra

“CARMIN"
Balandžio 6

riiis visose Chięagps dalyse.
•. ) • I t - • • • fs «. < * f '’į * 1 ‘

Piknikai
padengime dirbs kup škietės 

lųcferys, o vyrai, liuosj nuo 
darbo, galės baliąvoti.

Nutartą ruošti keletas^ vasa
ros išvažiav mų. Išrinktą komi- 
.sija, P. šy.ęlnis, I<. stąnionis įr 
A. Zalubas, sūnelį tinkamą vie
ta įr atlikti KjtUs jdai^ug suriš
tus su išvažiavimais.

Naujas f n. sekretorius
F i namų sekretorių i ‘ A. Rų-

Smuiko Virtuozas 
Radio Prpgrąme

-rT-------U.--------

Efrem Zimbalist Gros Fordo 
Valandoje ;

Efrem ZijųMlist, vienas gar
siausių pasaulio smuikininkų 
rytoj žavės smuiko mėgėjus, ku- 
yie atsisuks rą-dio aparatus' £-tą 
valandą vakare ąųt CBŠ stočių 
(W.B.Ė.M. Čiiicagojel. " ;

Jisai bus solisfe Fordo sek: 
madienio vąĮandoje, Sundąy 
Ęyęniąg fį^ųr. .Gyps Saiąt 
Saęns’o “Ihivą.naise”, Wagnerio 
“Prize Sorig” ir Novack’o “Per- 
petuuių Mąbile”.

Jąm akojnpąnuoj ą FortĮo sim
fonijos orįcėsįrĄs, vedamas <ji- 
rigėųįo, l&Ugeh^ Orm^ndy.

DaĮyvaųs Fordo Valandose
Kovo 30 d., Fordo valandoj 

dainuos Richard Grooks. Kituo
se programuose ateityj dalyvaus 
Ilelęn TraubeĮ, Nelson Eddy, 
Grace Moore, 1 lelen Jepson, 
Charles Kuiliuan, Gladys Swar-' 
thout ir Lansinž Įlatfiold.' ‘

PUSĖ MILIONO

MILWAUKEE GATVEI
. • f f i' k.

Vąlsijją skiria pusę milionp 
(^pjerių praplatinti ir pataisyti 
Mil\Yąįkeę gatvę, tarp Grand ir 
Diyision gatvių.

3131 So. Halsted St.
Lietuviški ir Amerikoniški 

Valgiai Su Geriausiu Skoniu
P. BALČIŪNAS ir

M. KOVARSKI, Sav.

ŽINOK KOKIĄ KYLĄ 
TURI

ATEIK PRIE MUSŲ
DYKAM Tyrinėjimui
Mes turime modernišką metodą 

gydyti kylą be operacijos, šis me
todas leidžia gamtai sukurti nau
jus udis aplink kylą, taip kaip au- 
steris gamina perlą. Tuojaus patė-

v ’ 15 TROSŲ jums' 'PATARNAŪ'fl ' 
Teršima Teįefopuofi — HEMLOCK 2500

ji

B ■ • ..\x >.<• • •

S

iii

tūbiniu maišas uz $1.00
fER VISĄ SAVAITE

Įvedam 2 Naujus Taupumo Patarnavimus
Staltieses ir Patalines Kprosinam už Revoliuciniai ^emą Kainą!

Jdkia' kita skalbykla” niekad n’ėra padariusi panašaus pasiūlymo 

įrengimai duoda mums galimybę padaryti jums 
u

H Šeitnininkėms.'“Mušų nauji metodai ir moderniški 1 0 už svarą
* dunda mums jyalimvhė nadarvti iums ■

gitas sutaupąs.
| NAUJAS S^ECIALIS PASIULYyĮĄS

Justi' visi skalBlhiai 'buš išdžiovinti tik(tai už

MARŠKINIAI.
MES' ,QPĘRUQJAM£ 100% UNIJINE SKALBYKLĄ

GAGE PARK LAUNDRY, Ine.
'5001-05 Šotrth Westdm BOtilevarA

uz svarą

RANKOMS ATLIKTAS DARBAS, 
GUZIKUS PRISIUSIM, PATAISYSIM v $

mysit pataisymo eigą, jausite len
gvumų ir laisvę. Trumpam laike 
galėsite kraipytis be jokios baimės.'

PAŽENKLINK 
KYLĄ 

ATSINEŠK ŠI 
SKELBIMĄ

Kainos žemos. Sąlygos.
/jei reikia RAIŠTĖS 
k KYLOS DAKTARUIleis

SPECIALISTUI pritaikinti. ' Taip 
žemai kaip $5 su GARANTUOTU 
100% PRITAIKYMU. ATEIK DA
BAR ir gauk EKSPERTŲ priežiūrą.

100% RUPTURE & TRUSS 
SERVICE'

Po Lasniuotų Daktarų Priežiūra 
Musų 20' metų patyrimas užtikrina 

pasisekimą.
1869 N. Damen Are. Tel. Arm. 8200 
Įėjimas per krautuvę j 2 aukštį 

Vai.: Kasdien 11-8; sekmadienį iki 2

Garsinkitės “N-nose”
. - - - --------1

)

%25c4%2598%25c4%25afc%25c4%2585ij%25c4%2599.es


$eštądienia, kęvo 22, 1941 NAUJIENOS, Chicago, Iii.
__________________ ... ----- ...
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BĖGIKAS PAMAINO BATUS

KORESPONDENCIJOS
pralcnkc Krukonį visu 100%. 
šioj srity man tave, broli, ne-

Kenosha, Wis.
Ką veikia kenoshiečiai. — 

Darbai ir uždarbiai. — 
Kultūros draugijos pa
rengimas. — Waukegano 
Lietuvių Kultūros Drau
gijos vakaras.

Atrodo, kad visi kenoshiečiai 
namie miega. Tačiau iš tiesų 
taip nėra: kai kuriems dažnai 
tenka su mažai miegu apsieiti. 
Pastaruoju laiku darbai tam 
tikrose dirbtuvėse tiek padidė
jo, jog prisieina ir viršlaikis 
dirbti. Žinoma, tai nereiškia, 
jog bedarbių jau nebėra. Ta
čiau vis dėlto reikia pasakyti, 
kad dirbančių nuošimtis žy
miai padidėjo. Kai kurie neblo
gai uždirba ir naujus automo
bilius perka.

Drataunės darbininkai gavo 
pusėtinai nemažus bonus. Vi
dutiniškai imant, rodosi, po 
keturis šimtus. Per melus kai 
kurie po tris tūkstančius ir 
daugiau dolerių uždirbo. Bet 
kada reikėjo pajamų mokes
čių blankas išpildyti, tai buvo 
daug dejavimo ir nusiskund- 
mo. Mat, labai jau ncmalon i

buvo su keliais doleriais atsi
skirti.

Dabar jau tos bėdos praėjo, 
— lauksime kitų. Baigiasi ir 
žiemos sezonas. Visos musų or
ganizacijos turėjo po parengi
mą. Vienok gal vienas sėkmin
giausių buvo kultūros draugi
jos. Nuo to parengimo ir 
no liko. Kultūros draugijos 
nesinis susirinkimas įvyks 
landžio 2 d., 7 vai. vakaro, 
teliunienės name.

pel- 
mė- 
ba- 
Po-

Šia proga noriu prisiminti ir 
apie savo draugingą kaimyninę 
koloniją. Čia turiu galvoje wau- 
keganiečius, kurie niekad musų 
neužmiršta. Kai mes ką reng'a- 
me, tai vvailkegan’ečiai vi ada 
mums į talką atskuba, žinoma, 
mes bandome irgi tuo pačiu at-

Kaip ten bebūtų, bet wauke- 
ganiečiams reikia kreditas ati
duoti. štai visai neseniai ten li
ko suorganizuotas moterų cho
ras. Palyginti, choras nedidelis, 
tik dvylika narių. Bet 
kiekviena choristė gali 
dainuoti, tai dainuojamos 
uos skamba tikrai gerai,
rui vadovauja p-ia Pranaitienė

ge ra i 
dai- 

Clio-

* a • • l E N t '• riU-M K Tel<-ph(«’r>

Charles Fenske (dešinėj), pasauliniai pagarsėjęs 
distancijos bėgikas, pasidavė armijon savanoriu ir vie
ton įprastų bėgimo kurpių turės dabar aveli sunkiuosius 
kario čebatus.

So. Boston, Mass unu nieko rašyti. Bet patarlė 
sako: “Kva lo nesudrausi, lai 
jis tau ir ant sprando užsiriog-

kol o-

So. Bostone 
grak orius, J.

buvcs

TONY LUKOŠIUS
Geriausias Brighton Parko

DRABUŽIŲ
VALYTOJAS 

2555 W. 43rd St. 
Reikalui Esant šaukite: 

Tel. Lafayette 1310

Choras buvo surengęs vaka
rienę. Įžangos ėmė tik 50 centų. 
Ir už tą mažą kainą svečius tiek 
pavaišino, kad geriau nė nerei
kėjo.

Štai rytoj, kovo 23 d., Wau- 
kegano Lietuvių Kultūros Drau
gija turės vakarą Liuosybūs 
svetainėje, 8-th ir Adams St. 
Programa prasidės 5 vai. po 
pietų. Programą pildys Wauke-

PLEPERIS
Komunaciy ex-graborius 

jasi kaip piemuo 
yra toks
Petį uškevičius. 
dideliu žmo

gum esąs, vietos bolševikėlių 
lyderis ir “Laisves” korespon
dentas.

Petruškevičius iš visų šmei
žiamųjų labiausia myli šmeižti 
ir užgaulioti mane. .Jis ne' tik 
užgaulioja mane kelintas mc- 

ir donosus ant manos

M A D0S ris, Bernice Malela (Lima), Gi
gą Bitvinskaitė, BiIvinskis, o iš 
Chicago.* atvyks Algirdas Bra
zis ir “dėdė” Brooks.

Brazis kenoshiečiams yra ge
rai žinomas. Kultūros draugijos 
parengime jis 
mino publiką 
dainomis.

Kenosbiečių
vykti į svečius pas vvaukeganie- 
čius. Su jais bus smagu porą

Rašyt Petruškevičius tiek 
moka, kaip višta ant skiedry
no. Bet “Laisvė” jo “raštus” 
perrašo ir talpina. “laisvei” 
kaip tik ir patinka toki “ben
dradarbiai”, kurie moka gerai 
ke kti. O Petruškev čiaus šioj 
srity nieks nesukirs.

Petruškevičius, kuris “Lais
vėj” pasirašinėja “Jaunučiu”, 
jau treti metai, kaip “Laisvėje” 
rašinėja-terlioja ir kiekvienam 
savo “rašte” šlykščiausiai už
gaulioja tiek atskirus asmenis, 
tiek įstaigas, šis sutyėęimas

tas, bet 
neša.

Anais 
majoro 
čius,

metais, kuomet buvo 
rinkimai, Petruškevi- 

kaip pasamdytas per

Jis jį gyiė, į padanges kėlė. 
Tuomet aš vienoj vietoj trum
pai pastebėjau, kad nėra jokio 
reikalo kandidatą girti, nes ne
žinia, koks j’s bus geras maj:i-

šauniai palinks- 
savo gražiomis

rengasi

—K. Rodavičienė

1NAMŲ SAVININKAI

ŠILDYMUI
ALIEJAI

Pirkit Dabar! Taupykit!
KAINOS DABAR GILIUOJA

Pečiams Aliejus "9^ gaL
Ne mažiau 150 gal. ■
Furnasams Aliejus gal-
Ne mažiau 400 gal. V y

FELDMAN
PETROLEUM COMPANY

Tel. HARRISON 3500

atsikrankštęs spjaudosi, kad 
net koktu darosi. Ir stebėtis 
reikia ne Petruškevičium, bet 
“Laisvės** redakcija, kuri to
kios rųšies “raštus” laikrašty 
deda. .

Petruškevičių So. Bostonas 
gerai žino, ko tas žmogus ver
tas. Iki šiol nei aš. nei Bago 
čius, nei “Keleivis”, nei Min- 
kus, nei visa eile kitų ex-grabo- 
riaus užgautų žmonių nekrei
pėme jokio dėmesio, 
čia i

Nii, sta- 
negražu su tokiu tipeliu

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

mus duoti. Bet musų tas tylėji
mas, to šlamšelio ignoravimas 
— Petruškevičiui tik didesnius 
ragus užaugina. Jeigu j šlamš
tą nieko neatsako, tai jis ma
no, kad atsakyti neturi ką — 
taip gudriai jis parašė. Tokios 
pat nuomonės būna daugelis 
bolševikėlių.

Ir šį kartą tuo reikalu nema-

4712—Pavasarinė išeiginė suknelė. 
Sukirptos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46. 48.

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

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta 57.80 
Perkant 5 tonus ar daugiau.

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
Sales Tax ekstra.

BLACK BAND LUMP .... 59.75

ŽIŪRĖKIT, KUR MUDU 
ATSIDŪRĖM!

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted St^ Chicago, HL

Čia (dedu 15 centų Ir prašau
atsiųsti man pavyzd] No .
Mieros - per krutinę

(Vardas ir pavardš)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

Atvažiuokit. Atnaujinsim Pažintis!
W. O. HUBBARD, Sav.

JONAS BAGDONAS, Pad.

HILLSIDE TAVERN
IR PICNIC GROVE
135th and Harlem, Orland Park, III

Tel. Orland Patk 45-M-2

Draugystės kviečiamos renduoti musų daržą piknikams

^Beragaudamas iš “džiogo” 
rugihę ir kitą “trucizną” bolše
vikais Petruškevičius praraga- 
vo $7,00J vertės farmą Penn- 
sylvania valstijoj, “paragavo* 
šešių šeimynų namą So. Bos 
tone, graboriaus biznį ir t. t. 
Tuo tarpu Krukonis “ne;rara- 
gavo” nieko, ir gyvena norma
liu gyvenimu.

Ateity į tokius Petruškevi 
čiaus-Jaunučid sapaliojimus nc- 
atsaklnėsiu ir nekreipsiu jokio 
dėmesio.

NEKRĖSKIT JUOKŲ
Pereitą sekmadienį, kovo 16, 

Minkų radijas pranešė, kad ko
vo 23 d. rengiamos prakalbęs... 
poniai Jadvygai Tubelienei.

taturos yra biaurus padarinys. 
Visos diktatūros vieno velnio 
išmislas. Ir naivus te lietuviai, 
kurie mano, kad Smetonos bu
vusi diktatūra buvo gera, vi
sai ne tokia, kaip Hit’erio, Sta
lino ar Mussolinio. Nors,'tie
są pasakius, vienur ta diktatu- 
ra pasireiškia švelnesne j, kitur 
labai žiaurioj formoj. Bet tai 
iriklauso daugiau nuo pačios 
visuomenės: jei visuomene
tamsesnė, jei visuomenėj nepa
sireiškia pasipriešinimas dikta
tūrai, ten ji, laikinai, įgyja 
švelnesnę formą.

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas 

Carr-Moody Lumber Co. 
NAUJOS LENTOS, STATYBOS 
medžiaga, rėmai, durys, stogai na
mams. Pagerinimus finansuojame, 
nereikia (mokėjimų—3 metams iš
mokėjimai, lietuvis pardavėjas.

STANLEY LITWINAS.
Generalis Vedėjas.

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

STATYKITE NAUJA 
NAMA

Petruškevičiaus išgirtasis p-. 
Tobinas laimėjo. Ir vos t k jis 
užėmė majoro yįęj$,. ka’p pas 
jį tuojau nuskubėjo Petruške
vičius su skundu unt manęs, i 
Jis nusinešė mano 'straipsnį ir 
išvertė jį majorui. ^Aišku, pa-1 
pasakojo ant manęs Jiytų ir ne
būtų dalykų. k Mane/ besti ji, 
man pakenks (aš tuomet bu
vau ant Welfare), o sau karje-

bėjau. Nusistebėjau dėl to, kad 
niekad netikėjau, jogei ir So. 
Bostone mes vis dar turim taip 
vadinamų “smetonininkų”, ku
rie su buvusio diktatoriaus kli
ka niekaip negali atsisveikinti.

Stebėtis iš tokių žmonių rei
kia ypač dabar, kuomet pasau
ly eina kruviniausiu kova tarp 
žmoniškumo ir barbarizmo 
tarp demokratijos ir totalita
rizmo, arba diktatūros. Denio 
kruti ja ir diktatūra nesuderi
namos, taip kaip vanduo ir ug
nis. Demokratiją mes žinom ir 
ja naudojamės liti p senai, kaip 
senai gyvename šioj šaly. Dik
tatūrą mes žinom daugiausia, 
taip sakant, iš rašto; nors ne 
vienam Amerikos lietuviui te
ko diktatūrą pajausti ant savo 
kailio irgi. Aš pats ragavau 
Ęusiios bo’ševikų diktatūros 
1917-1918 metais pačioje Ru
sijoje. Ragavau ją Lietuvoj 
1926- 1928 metais. Visos dik-

Grjžtanl prie prakalbų, ku
rias rengia A. Smetonos švo- 
gerkai, Smetonienės seseriai J. 
Tubelienei. Per radiją r s nenu 
girdau, kas tas prakalbas ren
gia ir todėl pasigavau anaun- 
serį p. M inkų ir užklausiau, 
kas davė tą garsinimą ir kas

garsinimą mums pridavė M. 
Venys ir tas prakalbas rengia 
“Vilniui Vaduoti Sąjunga'*. 
Esą, buvę manyta tas prakal
bas surengti. Komiteto Lietu
vos Nepriklausomybei Ginti 
vardų, bet... komiteto didžiu
ma nesutiko.

Savo laiku So. Bostone bu
vo net du VVS skyriai: katali
kų ir Moekinis. Bet ji? ja i se 
liai nustojo savo esmės ir turė
jo likviduotis. Ir dabar neša

kalbas — išeina labai kęsta.
Bengti prakalbas Tubelienei, 

Valiušui ar pačiam Smetonai 
niekas neuždraus. Jo sekėjai 
gali tą daryti, kada tik nori, ši
tas pastabas darau tam, kad vi
suomene nepamanytų, jogei po

kalbas rengia Komitetas Liet.
Neprikl. Ginti. —J. Krukonis.

nosčikui” nieko geresnio neda
vė, lik pasiuntė į Welfare, kur h
jis su šluota 
Thomas Park

ir “?IIoki-poki” 
gatvę Šlavė, 
aukščiau sakiau-

pasigyrė “Lais- 
olačiau. Aš ta iš-

Petruškevičius 
vėje”, tik dar 
karpą ir dabar turiu. Charakte
ringa tas, kad dėl tokio biau-. 
raus Petruškevičiaus elgesio aš' 
pasiskundžiau vietoj bolševike-1 
liams, net jų komisarui, tūlam 
Key. Sakau, vyrai, sudrauskit 
savo partijos narį, jis “donos- 
čikas”, negražu. Bet bolševikė- 
liai nerado reikalo nė žodžio 
Petruškevičiui už lai pasakyti. 
Matomai, “donosams J e, vlsi

šlamšta 
almėsiu

Visą Petruškevičiaus 
ir manęs tcrliojimą aš 
ir paimsiu tik paskutinįjį, ku
ris tilpo “Laisvoje” iš vasario 
24 d. Čia jisai puola mane, 
“Keleivį” ir prikergia dar “Jad
vygą”, reiškia Tubelienę. Ir čia 
pas Petruškevičių "gaunasi to
kia “chopsuey”. Jis, nabagas, 
būtinai norėtų Krukonį pada
ryti fašistu-smetonininku ir pa
skui rodyti savo kacapams, štai 
kokis Krukonis niekšas: sėdėjo 
kalėjime, koncentracijos sto
vykloje, o dabar eina už Sme
toną.

Bet kas pažįsta Krukonį ir 
skaito , mano raštus, tas žino 
mano nusistatymą Smetonos 
reikalu. Tas nusistatymas bu
vo, yra ir bus tas pats ir ne to
kiam Petruškevičius jį pakeis
ti.'- .

Įdomiausia ta vieta, kur Pet
ruškevičius kalba apie “ragavi
mą” iš Maikio Tėvo “džiogo” 
ruginės ir kitos “truciznos”.

Reik pasakyti, Petruškevičius 
niekados nepavys Krukonio nei 
moksle-išsilavinime, nei laik- 
raštinėj -visuomeninėj veikloj. 
Bet “ragavime” ruginės ir ki
tos truciznos Petruškevičius

REFRIGERATORIŲ KAINOS JAU
. KYLA AUKŠTYN! h

Pasiskubinkite Nusipirkti, Kol Dar Galite
Sutaupyti—

Nuo $20.00 iki $60.00
PEOPLES KRAUTUVĖJE

Pragarsėjusius

WESTINGHOUSE
REFRIGERATORIUS

Jie sušaldo daugiau ledo į greitesnį laiką, mažiau elek
tros suvartoja, gražiau atrodo ir ilgiau nesugenda, nes 
turi daugiau metų garantijos.

Peoples Krautuvė turi didelį pasirinkimą 1941 metų 
Westinghouse ir kitokių išdirbysčių refrigeratorių už to
kias žemas kainas, kaip ....... $114.50 ir

aukščiau

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI .

•Perkant naują refrigeratorių, duodame didelę 
nuolaidą už jūsų seną.

« 4179-83 ARCHER AVĖ
... .

CHICAGO, ILL.

Kam pirkti seną namą kada aš 
tamstai galiu pastatyti naują gražų 
namą dar pigiau negu tamsta tu
rėtum užmokėti už seną.

Mano statomi namai yra (reng
ti su vėliausįąis pagerinimais, su- 
budavoti iš geriausios medžiagos 
ir yra žinomi kaipo geriausios kon
strukcijos namai.

Dabar yra geriausias laikas pra
dėti statymo darbą, todėl neatidė
liokite tolesniam laikui. Statykite 
dabar kol dar kainos nėra iškilu
sios. O kad kainos kils tai nėra 
abejonės.

Dėl platesnių pasitarimų šauki
te arba atvažiuokite į mano ofisą, 
kuris kasdien atdaras nuo 9 ryto 
iki 8 vakaro, trečiadieniais ir penk
tadieniais iki 5 vakaro, nedėliomis 
iki 12 vidurdienio. Atvažiavusiems 
parodysiu užbaigtus ir apgyvendin
tus namus. Esu tikras tie namai 
tamstai patiks, nes jie yra labai 
gražios formos, ekonomiški ir 
brangus (didžiumoj 2 flatų).

Per paskutinius 18 metu 
oastates arti 300 namų ir visi
no kostumeriai yra pilnai paten
kinti, kas liudija, jog ir tamsta 
pavedęs man savo namo statymo 
darbą busi pilnai patenkintas.

Turiu porą užbaigtų naujų na
mų pardavimui už labai prieinamą 
kainą.

JOHN PAKEL
BUILDING CONTRACTOR

6816 So. Wcstern Avė.
Tek GROVEHILL 0306—0363

ne-
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UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CIIICAGO 
Mokame 3V4% Dividendų 

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

Tvmts $1,000,000.00

Atrodykite Metus Jaunesni 
NATŪRALIAI ATRODANTI

Dantų Fleitai

10 MĖN. MOKĖTI 
Pinigų grąžinimo ga
rantija. Denturos da
romos tiktai gavus už
sakymą ir nuo formų 
padarytų laisniuotų 
den tįstų.

Pleitai 
Pataisomi

Apkain.
Nemok.

Hejna Bros

Lawndale Centai lab.
30 N. DEARBORN—Kamb. 806 
Atdara iki 6 v. v., antrad. ir 

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

Atdara iki 8:30 v. v.
Vidurmiesčio Ofisas Atdaras 

Sekm. 10 iki 4.

opine
arcus

RYTINĖ RADIO 
VALANDA 

— iš stoties —

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vaL vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus (domius 

pranešimus.

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkimu Rei-
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Dar vis bando trukdyti
Izoliaęionistai pralaimėjo kongrese. Bet kraštutinis 

jų ppąrpas dar vis bando trukdyti Amerikos patangas 
padėti Anglijai. Pulk. Lindberghas, kuris yra gavęs or
diną iš Hitlerio ir kuris aiškiai pritaria naciams, o taip 
pąt senatorius Wheeler, kuris Amerikoje nori suvaidinti 
frąncuziškojo Lavalio rolę, — šaukia publiką priešintis 
prezidento Roosevelto žingsniams, vedantiems Ameriką 
*1 Kąrą”.

Jų dviejų pro-naciškus šauksmus skleidžia Chicagos 
laikrąstis “Tribūne”, kurios editorialai taip patinka Ber
lynui ir Romai, kad “ašies” spauda ima iš jų citatas, pa
remdama jomis savo atakas prieš Amerikos valdžią.

Jeigu Amerika bus įvelta į karą, tai tie izoliacionis- 
tai ir nacių simpatizatoriąi bus labiau kalti, negu kas 
kitas. Nes jie daro ką galėdami, kad Anglija negautų 
pagalbos iš Amerikos ir butų sumušta; o Anglijai suklu
pus, Amerika nelauktų, iki Hitleris čia ateis ir ją užpuls. 
Vienintelis būdas Amerikai išvengti karo, tai padėti ang- 
ląms sumušti Hitlerį. Ir mažas vaikas gali tai suprasti. 
Ar Lindberghas ir Wheeleris to nesupranta?

Suprastų, jeigu apie tai bešališkai pagalvotų. Bet 
bešališko galvojimo pas juodu nėra. Lindberghui kažin 
kas įkalė į galvą, kad naciai esą “nenugalimi”, — ką ji
sai yra atvirai pasakęs kongreso komisijos klausinėjime. 
Tokį pat įsitikinimą, matyt, turi ir Montanos senatorius, 
nors jisai nėra toks atviras, kaip trans-atlantinio skri
dimo didvyris.

įdomu, kad savo pareiškimuose jie šunis karia ant 
prezidento Roosevelto ir aut Anglijos valdžios, bet nie
kuomet nepasako nė vieno žodžio prieš nacius ir fašistus. 
Tai aiškiai parodo, kuriai pusei jie užjaučia.

Lietuvos pabėgėlių vargas
Lietuvos Piliečių Draugijos komiteto narys, Dr. Pr. 

Ąncevičiųs, prąneša apie vargingą pabėgėlių pųdėtį Vo
kietijoje. Juos reikia sušelpei. Nesvarbų, kad daugelis jų 
tąrnąvo Smetonos valdžiai. Per 14 metų kitokios valdžios 
Lįetųvoję pefrųvo.

Tarp pabėgėlių yra nepiažas skaičius besimpkįnap- 
čių jaunuolių, kurie dar jokioje politikoje nėra dąlyvayę. 
Kai kurios šeimos pabėgo su mažais vaikais. Tiems ne? 
kaltiems kūdikiams teks kęsti badą, jeigu niekaą jų nęr 
sušelps. Butų nežmoniška, jęigu Amerikos lietuviai heiš- 
tiestų jiems rankos tik dėl įo, kad jų tėvai buvo valdi? 
ninkai. Jie visi dabar yrą skurdžiai, radusieji ląikiųą 
prieglaudą svetimame krašte.

Kiekviena draugija galėtų ir turėtų paaukoti šitąną 
lą^dąringam tikslui bęnt po keletą dolerių iš sąvo iždo. 
Kai kas sakys, kad tie doleriai, galų galę, pateks į Vo
kietijos valdžios rankas. Bet Hitlerio tai neišgelbės, o ne 
vienas iš Lietuvos pabėgėlių, gal būt, bųę apsaugotas nuo 
bado.

vedėjas buvo specialus komisaras iš Maskvos su diktato- phnga buv. režimo šalininkų ei- 
riaus galia.

Berlynas buvo ne tiktai Vokietijos komunizmo cen
tras. Nuo 1929 metų jisai pasidarė viso Komunistų In
ternacionalo veikimo centru. Vakarinis Kominterno Sek- 
retorijatas buvo įsteigtas Berlyne. Jį vedė Georgi Diipi- 
trov, kuris buvo atsakomingas tiktai Molatovui Maskvoj.

Nuo 1929 metų, kai prasidėjo dipresija, ėmė sparčiai 
augti Vokietijoje ir nacių partija. Gerai suorganizuota ir 
gausiai aprūpinta pinigais, ji be atodairos puolė kitų or
ganizacijų susirinkimus ir teporiza^o jų veikėjus. Nuo
latos įvykdavo kruvini susirėmimai tarp nacių ir, komu
nistų. Komunistams buvo duotas įsakymas “mušti nacį, 

I kur tik jį sutinki.” !
“1932 metų pavasarį galingos socialistų pąrtijos 

susitarimas su Vokietijos komunistąis”, rašo Jan 
Valtin savo knygoje, “butų galėjęs sulaikyti hitįeriz? 
mo potvynį ir pakeikti pasaulio istorijos, eigą.” 
Bet komunistų vadai pasirinko kitokį kelią. Kova su Į vykęs susirinkiman Amerika? 

naciais jiems buvo tik antraeilis dalykas. Svarbiausias lietuvis Jonas ,Kk1ov11s’ kuris Yra 
partijos uždavinys jų akyse buvo sunaikinti Soeial-De-lonas KktoUs 
mokrątiją tą, anot jų, vyriausiąjį priešą, stovintį Laį 1905 metų kovotojas, Di- 
skersai kelio, vedančio į sovietinę Vokietiją. džiojo Vilniaus Seimo dalyvis ir

“Ąklą neapykanta socialdemokratams pasireiš-
, - . v/ . Ji • X \ • upelų gruodžio menesį bėgęske griežtam pasisukime (komunistų politikos) apie I carinčs Rusijos valdovų į 
1931 metų sausio in. vidur j , sako Jan Valtin, kai Į Ameriką 1939 m jis atvyko 
Dimitrov išleido slaptas instrukcijas visiems komu- aplankyti savo gimtąjį kraštą, 
nistų vadams. Trumpai suglaudus, tos., instrukcijos Beviešint gimtinėj užklupo jį 
buvo tokios: ‘Bendras komunistų partijos ir nacių Vokiečių-Lenkų karas, greitai 
partijos veikimas, kad greičiau suirtų griūvantis de- V11’įęs ^liroP°^ karu- 
mokratinis blokas, kuris valdo Vokietiją . | raudonieji maskoliai ir, štai,
Tokiu budu nuo 1931 metų pradžios komunistai ėmė Jonui Kkloliui po 35 metų ir 

veikti bendrai su naciais ir griauti demokratines Vokie- r^1 gruodžio mėnesį jau kaip
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tįjos respublikos jėgas. Patys komunistai buvo be galo 
nustebinti, kad Kominterno atstovas Dimitrov ir Vokie
tijos komunistų centro komitetas pasirinko tokią bepro
tišką taktiką. Knygos autorius “Out of the Night” sako, 
kad vienas stambus Vokietijos komunistų šulas, išgir
dęs Dimitrovo įsakymą, sušuko: “Kooperuoti su naciais? 
Kas išsikraustė iš proto? Mes — ar Centro Komitetas?” 

Bet kominterno įsakymas buvo vykdomas. Vokieti
jos komunistai ėjo išvien su naciais reichstage, landta
guose (seimuose) ir miesto tarybose; kartu skelbė strei
kus, kartu kėlė riaušes gatvėse ir visokiais kitokiais bu
dais kovojo prieš respubliką ir prieš socialdemokratinį 
darbininkų judėjimą.

Jiems pavyko bendromis jėgomię demokratinę res
publiką sunaikinti. Kominternas tikėjosi, kad, respubli- 
kąį griuvus, valdžia pateks į komunistų rankas. Komu
nistų vadai Vokietijoje darbininkams sakė: “Nebijokite 
Hitlerio. Jeigu jis pagrobs valdžią, mes jį nuversime. Po 
Hitlerio — valdžia bus musų rankose!”

193'3 metų sausio mėn. pabaigoje1, Hitleris buvo pa
skirtas Vokietijos kancleriu. Bet komunistai jo nenuver
tė. Reichstago gaisras (pačių nacių užkurtas) buvo sig
nalas nącams prąclėti medžioklę prieš komunistus. Jie 
juos gaudė ir žudė, kaip pasiutusius sunis.

Taip Kominternas pątarnavo Hitleriui ir kartu už
nėrė kilpą ant kąklo savo ąkliems tarnams Vokietijoje!

Bet šiandien Stalinas su Hitleriu vėl kooperuoja. 
Stalinę pągalbos dėka, Hitleris dabar galėjo užkurti di- 
dęsnį gąįęrą, negu padegdąmas reichstagą: pasaulio ka
ro gaisrą,

lėse.
Greta paprastų kas savaitinių 

sueigų musų pabėgėliai susiren
ka ir nepaprastoms sueigoms, 
kaip praėjusios Kūčios, visuoti
nis Sąjungos narių susirinki
mas, ar Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo — Vasario 
16 diepa.
Piliečių Sąjųpgos Susirinkimas.

Šį kartą kiek plačiau norių 
painformuoti Amerikos lietu
vius ąpię buvusį antroj sausio 
pusėj visuotiųį Sąjungos narių 
susirinkimą. Kąlbąųt apie jį, ne 
pro šalį bus pažymėti, kad i i° 
garbės prezidiumą greta jun
gos Garbes Pirmiumko buv. 
Lietuvos mmistęrio Berlyne Ę. 
Škirpos buvo pakviestas ir a t-
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žinoma, kad tai juokingai ma-1 
ža suma, tačiau jau ir iš tošį 
sumos suteikta porai studentų 
paskolos užsimokėti už mokslą 
ypįYęysitetę, q fcęlįęĮm besimo
kantiems vokiečių kalbos nu
pirkta vadovėliai. Tą fondą Są
jungos vadovybė yra nusista
čius kuo labiausiai plėsti, kad 
juo geriau prisidėti prie lietuvių 
inteligentų ugdymo.

Bet tiek fondo plėtimas, tiek I Nieko neišmokusį ir nieko ne- 
šeimų šelpimas išimtinai pareį- pamiršusį smetoninio režimo 
na nuo turimų Sąjungos lėšų, šulą taip smarkiai sudraudė 
O Sąjungos lėšos, bukime atvi- garbės pirmininkas Škirpa, kad 
ri,/pirmoj eilėj nuo jūsų, bro- jis net iš susirinkimo paspruko, 
liai amerikiečiai, pareina. Tų- Tenka pabrėžti, kad Valiukėno 
rint tai galvoje, visai supranta- išsišokimas neturėjo jokio po- 
ma, kodėl Sąjungos garbės pir- veikio susirinkimo eigai. Škir- 
mininkas Kazys Škirpa pasiūlė pos pasiūlytieji kandidatai bu- 
susirinkimui išrinkti į valdybą vo vieninteliai, nes kitiems ir 
tokius žmones, kuriuos geriau- nebuvo ką geresnio siūlyti, 
šiai žino, o dar svarbiau, kų- Naujoji Sąjungos valdyba pa- 
rįems pasitiki Amerikos lietų- reigas pasiskirstė šitaip: pirmi- 
viai. Ir jei toki žmonės pasiro- įlinkas — advokatas Rapolas 
dę besą tik buv. smetoninio re- Skipitis, vicepirmininkas — Dr. 
ziųio opozicijos žmonių tarpe, P. Karvelis, sekretorius — ad- 
tai čia, žinoma, ne Kazio škir- yokatas J. NaŠliunas, sekreto- 
pos kaltė. Jis, vadovaudamasis riaus pavaduotojas—kun. prof. 

; tik bendru interesu ir prieš tai St. Yla ir iždininkas — Dr. Pr.
pareikštu Amerikos lietuvių pa- Ancevičius.

i geidąviipų, į Sąjungos vadovy- Sąjungos dabartinis adresas: 
. bę pasiūlė: advokatą Rapolą Verband Litauischer Staatsbur- 

Skipitį, Dr. Petrą Karvelį, Dr. ger in Berlin c. V. Berlin Char- 
Praną Ancevičių, kun. prof. Ylą lottenburg 2, Kantstr. 141. Hp. 
ir advokatą Joną Našliuną. Bu- r. bei Ancevičius. Tą adresą 
dingą, kad renkant tokio sąsta- prašome pranešti ir kitiems A- 
to valdybą neiškentė smetoni- merikos lietuvių spaudos orga- 
nio režimo šulai. Vienas jų, pa-'nams ir kitoms organizacijoms.

60 metų žmogui, tenka ko grei
čiau skubėti iš maskolių terio- 
jamos Lietuvos į Ameriką pas 
savo šeimą. Tas atsitiktinis Ą- 
merikos lietuvių atstovas buvo 
gyvas liudytojas pabėgėliškų 
vargų ir rūpesčių, kurio ir susi
rinkime atsispindėjo.

Nesgi ir kas daugiau galėjo 
atsispindėti susirinkime tos Są
jungos, kurios vyriausias tiks
las yra alkaną papenėti, nuogą 
pridengti, benamį priglausti, be
darbiui surasti darbo?... Dar ir 
suprantama, kad valdybos apy
skaitoje dominavo kasdienines

Kaip gyvena Lietuvos pabėgėliai
LAIŠKAS Iš BERLYNO

Kaip kominternas pardavė Vokietijon 
respublika

Dabartinis pasaulio kąrąs tai Hitlerio darbas.
Hitleris pagrobę valdžią Vokietijoje, pasidėkojant 

Stalinui įr jo įrankiui, Komunistų Internacionalui. Be 
komunistų pagalbos Hitleriu nieku budu nebūtų patapęs 
Vokietijos diktatorium. /

Tai — seniai žinomas dąlykąs, bet apie jį naujų fak
tų pateikė savo pagarsėjusioje knygoje “Out of the 
Nigfot” buvęs Vokietijos komunistas, kuris rašo po p^ę? 
ųdonimu Jan Valtin. Jisai pasakoja, kokia padėtis buvo 
Vokietijoje nuo 1929 metų pabaigos iki to laiko, kai su
griuvo demokratinė Vokietijos respublika (1933 metų 
sausio 30 d.) < • /

Komųnįstlį partija Vokietijoje buvo išaugusi į (įįde? 
lę jogfti Ji turėjo ketvirtadalį milijopo nąifį, leido 27 
dienraščius su bendrą cirkuliaciją kękiy 5 JI
turėję tuziną knygų ir žurpaių leidimo imomui dldęJi 
skąĮęių dąr^inlnkų klubų, tęątro trupių, vąsąrnąpnu, 
ripįę HlM^ro mnkykhji vieną kinemątogrąfų kompaniją 
įr net popierai gaminti fabriką. Kiekvieno departamento

Trcčiojo Reichp sostinėj šiuo 
metų yrą per 400 lietuvių pa
bėgėlių. Veik visi jie priklauso 
Lietuvos Piliečių Sąjungai Ber
lyne, kuri yra reorganizacijps 
stadijoje. Sąjungos vadovybes 
pąstąngomis dauguma lietuvių 
susirenka kas sekmadienis šv. 
Ludgerps bažnyčioj į lietuvių 
pąmąldąs, o kas penktadiepįo 
vakaras Imperial Kavinėj. ĄĮąi 
tqs sueigos įgalina didmies|y 
išsisklaidžiusią saujelę liętuyįų 
susitikti, pasidalinti mintimis ir 
pilko vargingo gyvenimo įspū
džiais.

Pabėgėlių dauguma yra buv. 
smetoninio režimo šalininkai ir 
ramsčiai; kurie gimtajame kra
šte laikėsi gyvenimo paviršiuje, 
diktavo jo toną, žodžiu, priklau
sę vąldąpęiųjįį kastai, kuriui 

I sni6toniš|4oj ĮJętuyoj galioną 
buvo jaustis, kaip inkstui tau
kuose. Ątsįdųrųs tokiems pp- 
pajps ęinįgraęjjoj, staiga tęj>p 
ųpsilęj^įį į gyyępįpio apačią ir 
porom — neiiproin įenl<iplis fi
zinio darbo darbinininko arba 
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Rašo Dr. Pr. Ancevičius.
paprasčiausio kontorislo dalią, 
kad kaip nors patikrinu/ sap

dauguma buvusios “smetone- 
lęs” dirba darbininkais ir kon- 
toristais berlyniškėj “Deutscher 
Verlag” leidykloje. Mėnesinis 
brutto uždarbis neprašoka 200

vienišiai verčiasi pusėtinai, o su 
šeimomis lik-ljk gali pragyyen? 
ti. AišĮtų, kad vąkąi'ykŠtįems 
valdančios kastos atstovams tas 
priverstinis tikrojo gyvęnimp 
pąžinįipas teikia daug temų kal
bomis įr Jislfųsijoiųs. Naujos 
sąlygos reikajaųją prisitaikinti, 
pėrsiorijęntupti, pervertinti ver
tybes, Tup budu dauguma pa
bėgėlių šiandien priversti ypa 
ęįti kietą gyvenimo mokyklą. Ir 
pęrą jokios ąbejonės, kad dau- 
gųpiąs tą mokyklą išėję, bus vi
sai kili žmonės, negu prieš tai 
kad buvo. Betgi nestigs, žino
mą, iv tokių, apie kuriuos bus 
gąjima pasakyti, kad jie nieko 
nepamiršo ir nieko neišmoko. 
Tokių typų, kaip atrodo, ne-

sižymėjusio visuomenės santy
kių nuodijimu Lietuvoj, “Vai
ro** redaktorius Valiukėnas An
tanas puolė kai kuriuos pasta
tytus kandidatus už tai, esą ko
voję prieš Lietuvos nepriklau
somybę. O kovą prieš Smetonos 
režimą Valiukėnas senu įprati
mu ir smetonišku supratimu: 
“Lietuva — tai mes’’, ir išsiaiš
kino kaip kovą prieš Lietuvą.

J. Krukonis.

NETIKĖKITE SAPNAIS
(Monologas)

Tegul bus pagarbintas! La- mokytas: nei skaityt, nei ra- 
bą rytą, piliečiai ir pilietukės. šyt jis nemokėjo. Skaičiuoti 
Kaip gerai miegojote? Ką sap- irgi. Du ir du — greičiausiai 
navot? Hm.... Nepadarykite ir jis butų sakęs penki. Bet tai 
jus klaidos, kaip aš kadaise 
padariau. Netikėkite 
nais.

Dar buvau vaikas, 
paauglys, pusbernis,
Sykį rozą atsiguliau ir sap
nuoju; nu regli sapnuoju ki
sielių. O aš kisielių labai mė
gdavau. Mano nabašninkė mo
tulė visuomet kučioj, arba pa-

jus sap-

aha—iru, 
sakysim.

šeimyną savo jis gerai žinojo.
Kartą musų kaime kalėdo

jo kunigas. Užėjo jis pas Ka-

pabėgėliai reikalingi paramos, 
liudyja faktas, kad per atsiskai
tomąjį laikotarpį (1940.VIII.il. 
iki 1941.1.14.) buvo suteikta 51 
asmeniui paskolų 2600 Rm. su
mai nuo 5 iki 150 Mk. vienam. 
Be to, 20 šeimų išdalinta pašal
pų apie 1500 Rm. Vienu žodžiu, 
kalba eina apie smulkias sumas, 
apie centus, bet juk ir tos su 
dideliu vargu surinktos. Jų su
daryme veik žymiausia vieta 
tepką Amerikos lietuviams, ku
rie per tą laiką, kaip Amerikos 
Lietuvių m Susivienijimas ir Ka
talikų Federacija suteikė Są
jungai didžiausią paramą.

Greta bendros pagalbos aktu
aliausias klausimas1 yra pabėgė
lių šeimų ir jaunimo aprūpini
mas. Pabėgėlių tarpe yra pora 
dešimčių šeimų turinčių po 3 ar 
4 narius.

Jų išlaikyti vienas dirbantis 
asmuo negali. Jei dar galėtų 
šiaip taip išmaitinti, tai nėra 
kalbos apie apręngimą. Be fo, 
yra ir tokių šeimų, kuriose nė
ra kas dirba. Tokių padėtis yra 
stačiai tragiška. Tačiau Sąjun
gą čja yra bemaž kad bęjpgė, 
nes negali jas sistemingai rem-

lių.
Taigi, aš sapnuoju kisielių. 

Didžiausias bliudas stovi ant 
stalo. Aš laižausi, riju seilę. 
Ieškau šaukšto, šaukšto nėr. 
Išverčiau, išgrozdžiau visur— 
šaukšto nėra ir gana! Nu, vi
sai nėr, aha! Taip, kaip žemė 
juos prarijo. O kisieliaus gi 
sauja nevalgysi! Rieškučiom 
nesrėbsi.

Taip ir nubudau kisieliaus 
neparagavęs.

no, paskui atsisėdo užrašyti 
kiek dūšių šeimynoje.

—Didelę šeimyną turi, Ka- 
bamurzai — sako kunigas.

■ '—Didelę, kunigėli — sako 
Kabamurza. — Dievas apdo-

—O kiek 
kiek kortelių 
šia.

—Nežinau,
ko Kabamurza.

palikti? — klau-

kunigėli — atša

Nugi, 
Tara-

Auta- 
bobų.

kun i-

3000—4000 Rm. mėnesiui.
Besimokinančio, jaunimo vargai

Opus reikalai ir besimokan
čio jaunimo. Pabėgėlių tarpe 
šiuo metu yra 17 giiimązistų, 
30 universiteto studentų ir po? 
ra mpkslo darbininkų. Sąjun
gos didžiausias troškimas ir už
davinys butų sudaryti tokias 
sąlygas, kad galėtų vieni moks
lą tęsti, p kiti savo srity tobu
lintis ir siekti aukštesnių mok
slo vir|unju. Susirūpinimas lie
tuvių inteligentų prieauglių juo 
darosi opesnis, ką d raudonieji 
maskoliai Lietuvoje naikiną 
juos be pasigailėjimo. Dėl to vi
sai suprantamas Sąjungos Val
dybos nutarimas steigti mokslo 
ir kultūros reikalams fondą, į 
kurį tuo tarpu yra paskirta iš 
kuklių Sąjungos lėšų 1000 Rm.

limi sau: palauk; nesulaukė 
tavo galva, kad aš kisieliaus 
nepriknaptočiau. Ar duosit 
vierų, atsiguliau ir po padur
ką pasidėjau šaukštą. Sakau, 
kaip tik susapnuosiu, kaip tik 
kisielius atsiras ant .stalo, tuoj 
aš šaukštą pabrukšt iš po pa- 
duškos ią “lachaem”. Bet kad 
jį žemyn, kad jį! išmiegojau 
visą naktį ir kisieliaus išsap
navau. Ryte atsikėlęs ištrau
kiau šaukštą iš po pagalvės, 
mečiau į žcjnę ir sakau: po 
česi tu man nereikalingas! Su
siieškojau tik tuomet, kuomet 
reikėjo eit pusryčių, he...

Alę ką aš čia apie save kal
bu. žmonės, paprastai apie 
save nelabai myli kalbėti. O 
jei kalba, tai tik giriasi —ant 
savęs nieko blogo nesako no, 
no... Tokia jau žmogaus pri
gimtis. Sakoma: kito aky ir 
krislelį pamato, bet savo aky 
nemato nei rąsto. Taigi atleis
kit man, tas to pone brangus, 
jei aš papasakosiu jums apip 
savo susiedus Lietuvoje. Aš 
jų pęąpkąlbęsįu no, np... Dzie- 
važi Įikrą tiesą sakysiu, o je!

He, he, kaip rozas man užė
jo ant mįslių Susiedas Kaba-1 
murzą. Jis, nabagas, turėjo 
didelę šeimyną. Taip jau jį 
Dievas pakorojo, nu, ką tu pa
darysi? Ne tavo valia. Prieš 
vėją nepapūsi.

Kabamurza

—Nežinau, kunigėli.
Šimas, Mikas, Antasia, 
šia ir aš pats su bobų.

—Tai kiek iš viso?
—Nugi, Šimas, Mikas, 

šia, Tarasia ir aš pats su 
H e, he, he...

Taip ir nedasiklausė
gas. Turėjo pats suskaičiuoti.

Tai matai, kokių žmpnių 
yra. Amerikoj mes jį vadin
tum “dombelu’’. Bet Ameriko
je, greičiausiai, Kabamurza 
butų didelis visuomenės vei
kėjas, o je. Juk tokių mes tu
rime, ar ne?

Nu, tai good by, jei norit...

Pullmanas Pernai 
Uždirbo Apie 
$7,500,000

Pullman, Ine., korporacija, 
kuri apima visas Pullmano ben
droves, skelbia, kad pernai ji 
padarė $7484,126 gryno pelno, 
ąpię $3,500,000 daugiau, negu 
j 039 metais.

Pelno padidėjimas daugiau- 
sią priklauso nuo siparkiai pa
gerėjusio Pųllpianų miegamųjų 
vagonų biznio.

Gutmann Darbiniu-; 
kai Prieš CIO-

2|9 baĮąais prieš 1£2 darbi
ninkai Gutniąnn ąncĮ Co., pdps 
dirbtuvėje, 1511 Webster ąvę., 
atsisakė pripažinti CIO odos 
darbininkų uniją savo atstoju 
kolektyvėms deryboms.

žmogelis ne?
Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

1940.VIII.il


šeštadienis, kovo 22, 1941 NAUJIENOS, Chicago, III.
MAKS NORDAU

DAILININKAS
(Tęsinys)

—Mąn butų gaila ... —tarė 
Maksa tyliai.

Tai nepadėtų vargšui luo
šą j am. Štai kodėl tau griežtai 
draudžiama liesti dėžę su da
žais, pirma negu tu gerai pie
ši. Maksa buvo protingu vai
ku ir suprato kad dailininkas 
sako teisybę. Ir nors iš pra
džios jai įkyrėdavo, bet ji pieš
davo stropiai ir netrukus ėmė 
rasti malonumą tame.

Ji norėjo greičiau pasiekti 
to, kad naudotis 
dailininkas buvo 
galėjo patenkinti 
tikrai puiku.

Praėjo keli mėnesiai, pirma 
negu ji pasiekė to, kad jis ta
rė jai kartą:

—Dabar visa eina gerai.
Ji paraudo iš malonumo ir 

paklausė:

dažais, bet 
griežtas: jį 
tik tai, kas

—Ar galįmą naudotis da
žais?

Jis, tylėdamas ir užsimąs
tęs, žiurėjo į ją vieną akimirk
snį ir paskui tarė:

—Na, pabandysim.

Labai nudžiugusi, ji pašo- 
iko ir norėjo atnešti iš kertės 
dėžę su dažais, bet dailininkas 
sulaikė ją ir padarė ženklą. 
Čia prie jos prišoko pastatik- 
lis ir atšlubavo dėžė su da
žais, 
dėlę, 
kiklį 
kė.

Maža mergytė išėmė iš dė
žės užburtą teptuką, išspaudė

Negrikės padavė jai laz- 
drobų ir naują dažų laį- 
(palitrą), ir visą sutvar-

I. SOPHIES’
; RESTAURANT I

GAMINAME ]
• LIETUVIŠKUS I 
ir AMERIKONIŠKUS VALGIUS! 

! Didelis Pasirinkimas už
> Prieinamą Kainą.
•Mr. & Mrs. Drangelis!
’Sophie ir Stanley Drangelis, sav^
■ 2407 West 47th St. j
1 Prie Western Avenue

plake ir akys ap-

iškilminga valan-

galėjo pirmą kar-

kirminėlių pavidale ir priėjo 
pri drobės.

Jos ranka truputį drebėję, 
širdis labai 
siblausė.

Tai buvo 
dėlė.

Dabar ji
tą, kaip tikra dailininkė, pa
daryti kūrybos stebuklą. Ji 
ruošėsi prisiliesti teptuku, kai 
dailininkas sulaikė jos ranką.

—Palauk vaike! Neskubėk!

—Maža mergytę, — tarė ji 
griežtai.

Dailininkas nusijuokė ir pa-

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

Uąpgam Uždangąlųs Padarom ant Užsakymo 
FIRĄNKOM LAZDAS..MES NUMIERUOJAM IR UŽKABlNAM 
TĄVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENĖTIAN BLINDS 

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

lingavo galvą.
—Ne, dar anksti. Tai labai 

sunku. Pabandyk iš pradžios 
nupiešti negyvą daiktą.

—Bet aš noriu sukurti gyvy
bę! — sušuko Maksa ir trepte
lėjo nekantriai kojele.

—Tai gali padaryti tiktai 
žmogus, visai savimi pasitikįs, 
—tvirtai pareiškė dailininkas 
-—Lavinkis anksčiau su negy
vais daiktais.

Mergytei atėjo į galvą nege
ra mmtis. Ęeliais greitais tep
tuko teplėtėjimais ji nupiešė 
viduryje drobės pilką durnų 
stulpą.

Dirbtuvė tuojau pat prisi
pildė durnu ii’ negreikės ėmė 
baisiai kosėti.

Dailininkas nusijuokė ir 
greitai užtepė durnų stulpą pa
grindiniais dažais, durnai din
go taip pat netikėtai, kaip ir 
atsirado, ir dailininkas tarė 
su priekaištu:

— Nedaryk kvailybių mano 
vaike, o tai vėl aš atimsiu iš 
tavęs dėžę su dažais. Menas 
perdaug rimtas, kad žaisli su 
juo.

Ji atsiprašė ir ėmėsi rimtai 
dirbti.

—Aš noriu nuplėšti lėlę! — 
tarė ji, ir dailininkas sutiko 
su tuo.

O, stebuklas! Elzaso kaimie
tė su dideliu kaspinu plašta
kės pavidale ant baltaplauės 
galvos, kurią ji ėmė piešti, au
go po jos teptuku, kaip ir ant 
dirbtuvės aslos. z

Kai ji pamatė prieš savo lė
lės galvą ir liemenį — ji norėjo 
mesti piešinio priemones ir 
bėgti prie jos tam, kad palies
ti ir įsitikinti tokiu būdu jos 
buvimu.

Bet dailininkas vėl griežtai 
uždraudė jai lai.

—Sėdėk vietoje, vijurke!

pa-

taų

buvo nepermgaldaujamas.
Ji buvo nepatenkinta ir 

manė:
—Palauk! Aš padarysiu 

netikėtumą.
Ji atsigulė sode ir pasaugo

jo, kai dailininkas išėjo, įsė- 
liųp į dirbtuvę, kame priėjo 
prie dėžės.

Negrikės tuojau pat priėjo 
prie jos ir nedrąsiai^ judesiais

lauk, juodos ne- 
ąyba aš nupiešiu 
sukandžios jus!
tarnaitės išsigan-

užfįrąudiųio.
Pet ji sušuko:
—Eikite 

švarybės, 
šunį,. kuris

Nebylės
dusios atšoko, o Maksa pagrie
bė dėžę sų dažais, padarė 
naują didelę drobę, pagalvojo 
vieną akimirksnį ir ėmė drą
siai piešti jauną mergaitę.

Ji sugalvojo senai, kąįp ją 
piešti: ji atvaizduos ją tokia, 
ko^Įa norėjo pasidaryti pati 
—unkštą, gražia su paleistais 
švįesiąis plaukais, spindinčio
mis pilkomis akimis, su roži
nės spalvos rūbais su ilga 
kaip ii' uodega.

Pirmi teptuko tcptelėjimai 
buvo jos padaryti drąsiai, nie
ko nelaukiant. Jį pradėjo nuo 
galvos ir visiškai įsigilipo į 
savo darbą.

raukšles rodė, kad medžiaga D™4p Nudurti 
Innrfn Irnicfai i clfimcfulaa Iru- Cv C 1 Į 1111111 1/1
r 
dengė keistai išlamstytas kū
no dalis.

Maksa malė su augančiu iš
gąsčiu, kad ji nupiešė blogai, 
ir norėjo pataisyti. skubiai nu
teptą blogą braižinį.

Bet netikėtai atsidarė durys 
ir įėjo dailininkas.

MąįLsa sušuko ir pasislėpė 
už uždangos.

Jis pamatė tuojau pat visą, 
kas įvyko: gražios gaivus su 
vargšę sųžąlotę mergaitę dirb
tuvėje, negrikės, bąimės ištik
tas ir įsilijidusias į kertę 
jis suriko baisiu balsu:

Maksa! ką tų pątlaręi?
(Bus daugiau)

Berniuką Vaikų 
Centre

Jei Insurance reik pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovą.

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

Home Office N e w ar k, N. J.
4432 S. Caiifornia Avė. Laf. 0771

ir

T0WN OF LAKE.
gos Universiteto labdarybės cen
tre, 4636 McDowell a'venue, kas 
tai bandė nudurti 15 metų ber
niuką, LeRoy Gagen, nuo 321 
W. 42’nd Place. Užpuolikas pa
bėgo užpultajam sunkiai sužei
dęs krutinę. Jis guli apskričio 
ligoninėj.

Užpuoliko pirmas vardas esąs 
Bruno, bet nežinia koks jo ad
resas ir pavardė.

Chica- BRIDGEPORT ROOF1NG AND 
SHEET METAL CO.

3216 S. Halsted SL VICtory 4965
Stogus, rynas, stoglangius ir 

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

apdraustas.

Reinkite Lietuvišką 
Žyduką,

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR
CO.—VVHOLESALE
4707 S. Halsted St.
Tel. Poulevard 0014

WarehDm Removal Sale
4 pėdų Kelvinator Refrigerator .... $27.50
5 pėdu Rrigidaire Refrigerator .... $37.50
4 pėdų General Electric Refrigerator $37.50
7 pėdų General Electric Refrigerator $59.50
4 pėdų Servel Gas Refrigerator .... $27.50

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

and LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS, Sec.

3236 S. Halsted St. C AL. 1118

Nuoširdžiai Užprašo Visus Gimines, Draugus ir Pažįstamus į
JUOZAPO SPAIČIO VARDUVES

SEKMADIENI. KOVO—MARCH 23 d., 1 Vai. Po Bietų
Bus gardžių gėrimų ir skanių užkandžių. Gera muzika šokiams.

Kviečia visus JUOZAS SPAITIS
SHADY TREE INN ;

89th ir Archer Avė. — Willow Springs, III.
(Skersai O’Henry Park)

IŠ pradžios nupiešk lėlę ir 
tuomet gali žaisti su ja.

išėjo pasekmingai, ir į Maksą 
pažvelgė spindinčios pilkos 
akys — ji negalėjo susilaikyti 
ir žvilgterėjo iš užpaslatiklio į 
dirbtuvę. Ji norėjo pamatyti, 
kas ten dedasi.s

Jos akys tuojau pat susiti
ko su dviem spindinčiom pil
kom akim, žiurėjusiom į ją 
šiek tiek toliau, su neapsako
mai gerą ip liūdną išvaizdą. >

Tas žvilgsnis smogė jai lyg 
žaibo smūgiu ir sutrindė ją 
liek, kad ji nebedrįso žiūrėti 
ten ir greitai piešė toliau. Bet

Singer Siuvama
White Siuvama

Mašina 
mašiną .

$22.50
$18.50

15 tūbų radijos
10 tūbų radio kombinacijos už
9 tubu Zenith radio komb. už

UZ $38.50
$24.50
$19.50

darbas
Ji mutarė ne- 

k ur
me r-

Iru-

NELAUKITE-
Rytoj Gali Būti Pervelu!

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 nema|onųmų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

O’MALLEY & McKAY, Ine,
222 W. Adams St. kąnib. Į548.-54

Telefonas CENTRAL 5208 . • . . X 4 * * • i

GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų:
AMERICAN INDEMNITY COMPAŲY
COLUMB1A FIRE INSURANCE COMPANY
IMPER1AL ASSURANCE COMPANY 
LlJMBERMEN’Š INSURANCE COMPANY 
MĄSSACHUSETTS FIRE & MARINE ‘ INSURANCE GO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHQENIX INPEMNITY COMPANY.

KITCHEN TOVVELS PATTERN 2704 '
/ t ' tr ' « • y X i

No. 2704—Išsiuvinėti virtuvės šluostukai.

I NAUJIENOS NEED^CRAFT DĘPT.

| 1739 So. Halsted SL, Chicago, HL 

Čia jdedu 10 Centų ir prašau atsiųsti man įPąvyzdį Nq --

I Vardas ir pavardė...... ..................-......--------------------....—

No. 2704

Adresas.........................

Miestas ir valstiją.

ir kojas, bet darė 
kiek paskubomis, ir 
buvo negeras.
gaišti laiko kojinėms ir 
pėms, ir vargšė Elzaso 
gaitė pasiliko basa.

Dailininkas palingavo
pūtį galvą, bet nekliudė jai 
bėgti prie savo lėlės ir paimti 
ją ant rankų. Ji nepastebėjo, 
kad lėlės buvo išsuktos ir 
menkos plonos rankos ir ko
jos ip bendrai ji buvo netaip 
graži, kaip šešios lėlės, sukur
tos jai dailininko.

Bet ji putino jai labiau to
dėl, kad buvo jos savu kuri
niu. Dailininkas leido jai žai
sli savo rankų darbu paslėpė 
dažų laikiklį ir teptuką, nu
siuntė dėžę su dažais į l^ęrtę 
ir tarė:

—Dabar ta žinai, ką jaučia 
dailininkas, }<ai ^uįųfe ką 
nop$. Kąs kartą padarė 
tam pasiliks visam laikui 
pas Įdurti. Ęęt aš draudžiu 
man nesant liesti dėžę su 
žais. Tu gą|i naudotis ja 
map ęsant.

Maksa pasidarė (įąp j 
pesnė, negu anksčiau, ateida
vo kasdien į dirbtuvę ir buvę 
laiminga, kąd gali piešti už? 
kurtu teptuku. Ji be nųgvar: 
gio pripildę salę sąvo vaizduo
tes kuriniais. Iš pradžios jį 
kure įvairiausius žaisliukus 
pąskljj indus dėl grąžumo? 
farforinius pavidalus ir bronT 
zinįųs lieirųjjiis. Pq |o jį drįsę 
sukurti lapuotus augalus ir 
gėles ir, pagaliau, dargi visą, 
kas skraido ir šliąuziąja — 
margas trandis, vabalėlius 
karvutes, auksinius vabalus ir 
stebėtinų spalvų plaštakes.

Kai vabalui ėmė šliaužioji 
lapąis ir plaštakės plesdeųo 

‘ ore, ji sušuko: /
—Štai, ką aš moku! Dabąp 

i aš noriu piešti gyyųs žmones 1
—Np (Jar,—įąpę jĮ.ąiinipkas. 

| —Saugokis išdidumų—|ąi dai- 
| lininko piktas priešas.

Ji nesuprato to-r glaudėsi, 
’ prašė, kad dąilinipjc^* ĮW 
| liau, leistų jai piešti. Bet jis

tai, 
noT 
tau 
da- 
tik

kipimp. Ji jau įsitikino, kad 
visa, ką ji padaro teptuku, pa
sidaro tikrame gyvenime ir 
kiekvienas padarytas brūkšnys 
sudarė gyvo' žmogaus dalį. Gi 
kai brūkšnys buvo neteisingas, 
tai tas teikė žadą jos kūriniui.

Jos ranka drebėjo ir jai ra
dosi noras mesti teptuką.

Bet argi tai galima? Juk ji 
negali palikti pradėto kurinio 
nebaigtu. Butų baisu niatyti 
dirbtuvėje pusę žmogaus.

Ji krūptelėjo lai pamanius ir 
piešė nepaprastai greitai. Grei
čiau, greičiau — kad liktai 
baigti!

Bet deja! skubinant, negali
ma padaryti nieko gero. Jau
nos mergaites liemuo išėjo 
blogesnis už galvą. Jis buvo 
kumpas ir kaip ir kuprotas, 
pečiai buvo nelygus ir vožinės 
spalvos rūbų su ilga “uodega”

Nauji Gas Rangės po ........ 
Skalbiamos mašinos po ...

Gera maliava, 1000 gal. po . 
Populiariški rekordai po...

Phonograph adatos po .... 
Medinės lovos už ........... ....
Didelė Walnut Vanity už .

*_

Quaker Oil Burners po .... 
9x12 Karpetai po ............. .

$19.50
$12.50

- $1.00 gal-
1 &

...3^ pakelis
$3.95
$9.95

$19.50
$9.50

VISI LIETUVIAI 
REIKALAUJA

P L EIT U
Ateikite į Phillip’s Dental Labo 

ratory kol kainos žemos
TRU-FIT 
FLEITAI

Lab. kaina

$9-50
ir aukse

GARANTUOTA MEDŽIAGA 
Taisome ir Atnaujiname senus 
pleitus viena .... C4 .00 1
diena y I ir k

PHILLIP’S DENTAL
LABORATORY 

2358 \VEST 63rd STHEET 
Prospect 2174 

Lietuvis Laboratorijos Technika^ 
D. MAS KALA

Valandos nuo 10 iki 9, seredomis 
pagal sutartį. Fleitai gaminami 
tik gavus orderius ir įspaudas 

nuo laisniuotų dentistų.

ukš

Sudrik Furniture
Annex--Warehouse

3417-21 South Halsted Street

DABAR LAIKAS INA ĖST LOTI PINIGUS 1

UNIVERSALSAVINGS&LOAN ASS’N.
1739 SOUTH HALSTED STREET

Mokame 3!4 Nuošimčio ant Visų Investmentų.

Jūsų indėliai apdrausti iki $5,000.00 per Federal Savings and Loan Insurance Corporation, 
Wasbington, D. C.

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius /rakandus bei storus. 
Vežam Aliarmas ir kitus mies- 
tus./ Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0066

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

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

SPECIAL 
TRUMPAM 
LAIKUI
60 Didhų 

Dvkai Išbandyt

$17.50
viena

American Beauty
Plcitai
Ploni, natūralus, ir nesulaužomi

12 Mėnesių Mokėti_
FACE-F O R M I N G 
P L E I T AI, natūra
liais gurnais, nesu
laužomi ......................

Ui 
.50 
vie
nas 

$2.00 
DYKAIAPSKAIČIAVIMAS

Pleitai gaminami nuo įspaudų, 
gautų nuo laisniuotų dantistų.

Atsineškit Sį~Skėlbimą! .
Jis $9.00 perkant

Vertas t naujus pleitusį

Excel Dental Lab., Inc- 
4707 IRVING PARK RD. 
11351 S. MICHIGAN AVĖ. 

701-43 WEST 63rd STREET 
32 ** M’ ’ C'TTTAVfjfpov S T

Tel. DEArborn 1470 
Atdara vakarais—4 aukštas.
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Valdžia Tikisi 
Sutaikyti Fordą 
Ir CIO.

Rouge darbininkus, kurie bu
vo pašalinti už uniją, ir “rodo 
didesnį norą’* ginčytinus klau 
simus “sutvarkyti.”

Beisbolininkas Drafto Eirzaminaciioip

“Priima Atgal Pašalintus 
Darbininkus"

DETROIT, Mich. — JameJ 
F. Dewey, federalis tarpinin
kas, vakar pareiškė, kad yra 
vilties sutaikyti Fordų ir C. 
I. O. Auto uniją, kuri grąsina 
streikais trijose Fordo dirl£ 
tuvėse.

Jis sako, kad kompanija 
priėmė beveik visus River

SANDĖLIS VISOKIŲ
ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ

Kadangi uogos, Liepos žiedai, pe- 
lunas, alerų šaknys, ramunėliai, 
apvyniai, gumbažolės, trukžolės, 
valerijonai galima gauti ant sva
rų po 70c svaras, arba bile kokių 
6 svarai už $3.30.

Taipgi aš turiu visokių sutaisy
tų žolių pakeliuose su angliškais ir 
lietuviškais užvadinimais. kam jos 
naudingos ir kaip vartoti.

Nervų arbata ..................... 85c
Vidurių reguliatorius ......  60c
Dusulio arbata .............. 60c
Kokliušio arbata .............. 60c
Ramatų žolės ................. 60c
Trajankos 60c arba 3 ,pk. $1.50
Žolių knygelė aprašo visokias 

žoles ir šaknis—25c. Mikaldos pra
našystės—25c. Sapnų knygelė, at
mena gerai sapnus su kazirų nu
kėlimais ir planetų atspėjimais 35c.

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
336 Dean Bldg., Spencerport, N. Y.

Rytoj Gražus 
Koncertas-Šokiai 
Waukegane
Dalyvauja Vietos ir Chicagos

Talentas

WAUKEGAN, Iii. — Tikrai 
įdomus ir gražus vakaras įvy
ksta rytoj Liberty salėje prie 
8-tos ir Adams gatvių. Ten 
įvyks Waukegano Lietuvių 
Kultūros Draugijos Koncertas 
ir šokiai.

Daug Dalyvių.

Programą pildys vietos Mo
terų Choras, vedamas Onos 
Pranaitienės, dainininkai A. 
Bitvinskas, P. Dauderis, Ber- 
nicė Malela (Mrs. Lima), (Il
ga Bitaumskis, šokėja Dolores 
Delkus ir grupė, taipgi pianis
tė Ida Petkus.

Programų dalyvaus ir du 
chicagiečiai, dainininkas Al
girdas Brazis, ir komikas “Dė
dė” Brukąs.

Koncertas prasidės 5:30 va
landą vakare. Įžanga bus tik
tai 35c.

Naujinnų-Acme Teiopuoi.n
Su numatoma galimybe, kad jam prisieis atsakyti 

drafto pašaukimas dar šį pavasarį, John Rigney (deši-

katos stovio patikrinimui Los Angeles. Vėliau paskelb
ta, kad Rigney turi chronišką vienos ausies negalavimą 
ir jis nuskirtas į d-B klasę, kas reiškia, kad jam armijos 
gyvenimo ragauti neteks dar ilgesnį laiką.

Lietuvis Paskirtas
Svarb. Pareigoms
Aviacijos Mokykloje

Auroros Firma 
Pagerbė Savo 
Senus Darbininkus

Tarp Pagerbtųjų Keli 
Lietuviai.

I? AGI N IETĮ S GAVO 
DARBĄ AVIACIJOJE

RACINE, Wis. — Ūkininkai 
Sokolai, gyveną Rt. 3 netoli 
Ručine, gavo žinią iš savo sū
naus Arlhuro, kad jis gavo 
tarnybą North American 
Avialion, Ine. fi:moje, Dalias, 
Tcxas.

Lietuviai Vyrauja 
Waukegano 
Komandoj
Laimėjo Miesto ('tampijovalų.

AURORA, III. -- Lyon Me-  
tai Products dirbtuvė šiomis — 
dienomis suruošė puolą Pa"l v .\—~ ------- .-----
gerbimui dvidegini dviejų į Išsirinko Naujus
savo darbininkų, kurie toje'-------- - -
firmoje išdirbo dvidešimt pen
kis ar daugiau metų. Tarp pa
gerbtųjų yra^ Peter Vaickaus- 
kes, išdirbęs 25 metus, A. F. 
Aldis, 33 metus ir J. E. Balęs 
toj pačioj dirbtuvėj praleidęs 
net 39 metus.

Freesoil Valsčius

Viršininkus

WAUKEGAN, III. - Ilarry 
Landėrs Buffet krenšinio ty- 

i me, kuris laimėjo \Vaukegano 
j čampljonalą, lošia trys lietu
viai: Al Yanks, “Zaits” Navic-

FREESOIL, Mich. 
čiaus susirinkime 
kovo 15 dieną įvyko valsčiaus DR. 
viršininkų rinkiniai su sekan
čiais rezultatais: Suporvisor-y 
Charles Jacobson, 79 balsai;

kus ir Eddie Lulis. Kadangi 
•komanda susideda iš penkių 
žaidėjų, lietuviai, pasirodo, 

Valsj sudaro didžiumą.
laikytame ------ -------------------------------

Rock Islando 
Arsenale Bus Darbo
Dar 3,000-iems
Laukia Iki Užbaigs Naujus 

Pastatus.

Klerku — Edward 
83; Stanley Dzolck, 46. 
ninku — Frank Rybicki (ne
buvo opozicijos). Konstabe- 
liais išrinkta: AIex Wilk<y_, 
Tony Mladucky, Golden San- 
ford ir Levvis Tyler.

A. KASATCHENKO, Specia- 
. Hstas, turintis patyrimą ir daug 

praktikos. Gydo visokias ligas, ge- 
. , .’ ras patarnavimas. Diplomuotas Pe-
M sai»i terburge.. Antrašas 216 St. Cathe- 

jrine East. Ligonius priima nuo 12- 
Karas,I4 p- 6‘9 -p- m• Tel- M- A.6832.

Lietuvis Pakeltas Už 
Gerą Mokymąsi

SPRINGFIELD, III. — Frank 
Makerauskas, Feitshans High 
School studentas, už gerą mo-j 
kymasi pakeltas į los mokyk-

III.— Ap- 
iW i Ui am 

šio miesto 
naujieji 

Island 
statyti, 
dviems 
vyrų.

arsenale 
Pereito

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

JohnF.Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

1 A 1 • koplyčios visose
J—' JrsZ <rul 1 Chicagos dalyse

Seržantas Kurelaitis Laikinai
Apleidžia E. SI. Louis Policiją

Klausykite musų radio programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto iš W. H. I. P. stoties (1480 K.) 

su POVILU ŠALTTMTERU.

Laidotuvių Direktoriai

Frank Kurelaitis, ištarnavęs 
šio miesto policijos departa
mente nuo 1936 melų, pereitą 
pirmadienį tas pareiga^ aplei
do ir perėjo specialėn tarny
bon Parks aviacijos kolegijoj, 
į pietus nuo E. St. Louis, kur 
dabartiniu metu lavinami J. 
V. Armijos lakūnai.

“F. B. L" Mokinys
Kurelaitis, kuris buvo spe

cialiai treniruotas Federali- 
niam Invesligacijos Biure, 
\Vashingtone, ir kuris taip pat 
yra baigęs Tautinę Policijos 
akademiją, darbavosi vietines 
policijos rekordų biure.

Paskyrimas į Parks aviaci
jos akademiją padaryta atsi
žvelgiant į jo policinio išmok
slinimo rekordą. Kadangi jis 
yra pripažintas turįs ypatin
gų gabumų veikti šnipinėjimo 
ir sabotažo tinklų sekime, kad 
jo naujosios pareigos aviaci
jos akademijoje yra giminin
gos jo pirmykščiam darbui.

Visų Gerbiamas.
Kurelaitis, dar jaunas lietu

vis, E. St. Louis’e yra užsitar
navęs viso miesto pagarbą ir 
visų žinomas. Jis savo pastan
gomis prieš koletą metų įstei
gė čia specialius- policijos 
kursus kur aukštesnis lavini
mas teikiama visiems šio mie
sto policijai!tams. Už tai ir už 
kelis kitus pasižymėjimus, 
1939 metais Kurelaitis gavo iš 
Junior Chamber of Commerce 
specialų atžymoj imą už n atl

j “Gryzavimas” Šių 
Garsų Negali Išimti

navimą savo žmonėms.
Kurelaitis yra vedęs ir augi

na vieną dukterį. Jis vietinį 
policijos departamentą palei* 
džia su sąlyga, kad grįš tar
nybon, kada jo naujasis dar
bas pasibaigs.

Dauginus Lietuvių
Maršuoja Armijon

Trys Iš Litchfieldo.

LITCHFIELD, III. — Trys 
lietuviai iš šios mažos lietu
vių kolonijos šiomis dienomis 
išvyksta armijos tarnybon. Jie 
yra: John Kuderka, Mike Ko- 
mar ir Albert A. Androskaut.

Automobilisto keisti nuotykiai

ROCK ISLAND, 
saugos direktorius 
S. Knudscn pranešė 
majorui, kad kada 
triobėsiai prie Rock 
arsenalo bus pabaigti 
tai darbo atsiras dar 
ar trims tūkstančiams

Dabartiniu melu 
dirba 8,000 žmonių, 
didžiojo karo melu kada arse
nalas išsivystė iki paties did
žiausio savo darbingumo laip
snio, jame dirbo 14,777 asme
nys.

, Du Milwaukiečiai 
_Nor. ArmijojGREEN BAY, '• Wis.

bert Smits, laikraščių garsini
mų agentas, nutarė, kad lai
kas užvažiuoti į kurią nors ga
zolino stotį “išgryzavrmui” į 

automobilio, nes kiekvieną tuvius, Gustave 
kartą kada jis važiavo nely-j1 
giu keliu, iš po' mašinps ėjo'* 
visoki garsau

Bet
Kada darbininkas iškėlė aulo-

MILWAUKEE, Wis. — Iš 
Milwaukees šiomis dienomis į 
armiją draftas paima du lie- 

: Sidabras, 23 
metų, 2413 So. 69th Street, ir 

, John M. Bacun, jr., 26 metu, 
1127 So. 86th St. ’

gr y z avimo” n e r e i k ėjo.

AKIU SPECIALISTAI

LIETUVIAI

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock^584fT~

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6757/. Western Avė.

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

ašios įsikibusią katę, kurios 
uodega buvo užkliuvusi ašies 
sprendžinoje. Kada tik nely
giu keliu važiuojant ta spren- 
džina imdavo trankytis ir ka
tės uodegą gnyba, — iš ma
šinos ėjo visoki garsai.

Katę išėmė ir dabar Smits 
negirdi lermo.

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

Baigė Suaugusių
Mokyklą, Lietuvis
Gauna Diplomą

AURORA, III. — Pernai 
denį čia įsteigta vakarinė 
kykla suaugusiems, 
per vienuoliką savaičių dėsty
ta įvairus dalykai 233 asme
nims. Šią savaitę kursai užsi
baigė ir “studentai” gaus tam 
tikrus diplomus. Tarp gaunan
čių pažymėjimus yra vienas 
lietuvis, Francis L. Miksa.

/ru- 
mo- 

kurioje

Lietuvis Rinkinių 
Oficialu St. Charles

ST. CHARLES, III. — Alex 
Sylkaitis tapo paskirtas kler
ku besiartinantiems šio mies
telio rinkimams. Sylkaitis 
dirbs Community center ofi
suose.

BALSIS IŠ ELGINO

ELGIN, III. — Su sekančiu 
buriu išvykstančiu 

paskirta vienas lie- 
Balsis, kuris paeina

i armiją,
tuvįs, Joe
iŠ West Frankfort, iii. Išviso
išvyks 18 draftuotų vyrų.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijosi Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

DR. A. JENKINS
(Lietuvis Y 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutarti.
Ofiso Tel. PROSPECT 67 <7
Namų Tel. VIRGINIA 2421/

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos:

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

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI

Dr. F. Pulsuoki LeVan 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. HERZMAN
IŠ RUSUOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

Dr. Charles Sega]
OFISAS

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

CHTCAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai diena.
Phone MIDWAY 2880

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
3

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

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

Telefonas YARDS 0994
Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ,

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

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

ADVOKATAI
DR. C. Z. VEZEL’IS 

DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47 Street 
Telefonas YARDS 2246 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį.

Dr. Kari Nurkat
(NTJRKAITIS)

Atsakomingas 
SK p r it a i k i n ime 

akinių už priei
namą kainą, tai
pgi ant lengvų 
išmokėjimų.

Randasi kasdien didžiojo] 
JOS. F. BUDRIKO Krautuvėj. 
3409 So. Halsted St.

Yards 3089

DR. BRUNO J.
ZURRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 5899 

Namu Tel. VTNCENNES 5272

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230

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

Tel. HYDE PARK 3395
Dr. Sušauna Slakis

Moterų ir Vaikų Ligų Gydytoja 
Dabar priiminės ligonius namuose 

6733 S. Crandon Avė.
Vizitai sulig sutarties 

(išskiriant trečiadienius ir šešta.)

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALumet 6877

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

Room 2014
Vai.:

3149
nuo 
SO. 
TeL

Tel. STAte 757? 
9:00 iki 11:00 ryto. 

HALSTED STREET
VICtory M7t
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NAUJIENOS,' ęhicago, III.

Staigiai Mirė 
Buvęs Northsidietis 
Andrius Naikelis

Kunas Pašarvotas Prie 
67th ir Halsted

Ketvirtadienį, 7:45 vakare, 
staigiai mirė daugeliui north- 
sidiečių pažįstamas Andrius 
Naikelis. '

Jis per ilgą laiką gyvenę 
Northsidėje.

Iš amato buvo siuvėjas. Ne
tikėta mirtis velionį ištiko ję 
namuose, adresu 6747 S. Eme- 
rald Avė.

Finansiniai Keblumai
Koroneris pripažino, kad fi

nansiniai keblumai ir sumenkė
jusi sveikata jo mirtį pagrei
tino.

Jo kūnas randasi Western 
Undertaking koplyčioj, 6657 S. 
Halsted St.

ANDRIUS NAIKELIS, 
gyv. 6747 So. Emerald Avė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 20 d., 7:45 v. vak., 1941 
m., sulaukęs 51 m. amž 
męs Mariampolės apskr., Eg- 
liaukos parap. ir kaime.

Amerikoj išgyveno 34 m.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Margaretą, sūnų And
rių, podukras Estelle ir Albi
ną ir kitas gimines.

Priklausė prie Chicagos L. 
Dr-jos ir SLA.

Kūnas pašarvotas Western 
Undertaker kopi. 6657 So. 
Halsted St. Laidotuvės įvyks 
pirmad., kovo 24 d., 2 vai. 
popiet. Iš koplyčios bus nuly
dėtas į L. Tautiškas kapines.

Visi ą. a. Andriaus Naike- 
lio giminės draugai ir pažįs
tami es^t nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Moteris, 
§ųnus, Podukros ir Giminės.

Ųaįd.. Direkt. Western u Ųn- 
dertakiAg Čo., Tel. *A$er(t- 
worth 0500.

gi-

JUOZAPAS v. 
MOCKUS

gyv. 3252 So. Morgan St.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 20 7:00 vai. vakaro, 1941 
m., sulaukęs .pusės amž., gi
męs Tauragės apskr., Žvin
gių parap., Lapkasių kaime.

Paliko dideliame nubudime 
dukterį Catherine, 3 sųriUV 
Dr. Joną Mockų, adv. Juoza
pą Mockų ir Edvvardą Moc
kų, marčią Ędną, 2 anūkus— 
brolį Vincentą, 2 seseris Mrs. 
Ditchman ir Mrs. Giedraitis 
ir jų šeimynas, 3 švogeHiis— 
Joną ir Mykolą Abromavičius 
ir Antaną Gilgaudą ir jų šei
mas ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioje, 3319 Lituanica 
Avė. Laidotuvės įvyks pirma
dienį, kovo 24 d., 2:00 vai. 
po .pietų. Iš koplyčios bus 
nulydėtas į Lietuvių Tautiš
kas kapines.

Visi a. a. JUOZAPO MOC
KAUS giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nubudę liekame:
DUKTĖ, SUMAI ir Giminės.

Laid. Direktorius S. P. Ma
žeika, Tel. YARDS 1138. ’ ’ 
ir Yards 1139. • »

i 1 Gėlės Mylintiems
9 i H K A Vestuvėms, Bari-ĮJf4 kietams,“ Laidotu- 

•■T- B vėms, Papuoši- 
GĖLININKAS ,?*ams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

LOVEIKISSS?
‘Dalis ’ k 

KVIETKININKAS 
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halstėd Street I

Tel. YARDS ?308 \ Į

MUSICAL INSTR’NTS FOR SALĘ 
Muzikaliai' Instrumentai

PARSIDUODA piano akordijo- 
nas u? 40 dolerių. 120 bosQ. Kaš
tavo 300 dolerių. R. Laurinaitis, 
3303 So. Morgan St.

SUSIRINKIMAI
» • ' * A» * * < *-♦ w v • - 1 •

Žagariečių Klitibo mėnesinis su
sirinkimas įvyks nedėlioj, kovo 23 
d., Hollywood švėt., 2417 W. 43rd 
Str., 1 vai. popiet. Malonėkite atsi
lankyti, ries yra daug svatbių rei
kalų aptarimui. Taipgi bus Renka
mi d.arbinipkai dėl kliubo metinio 
parengimo, kuris įvyks balandžio 
20 d., J. Keturakis, rast.

CHICAGOS LIETUVIŲ SUVAL
KIEČIŲ DR-JOS mėnesinis susi
rinkimas įvyks pirmadienį, kovo 
24 d., 7:30 vai. vak., Hollywood 
salėje, 2417 West 43rd St. "Visi na
riai prašomi dalyvauti šiame susi- 
ririkime, nes tai yra dėl Visų ge
rovės. Kurie užsiliko su mokesti- 
mis, malonėkite užsimokėti.

—Rast. Ona Svirmickienę

Šiandien Laidoja 
Kazimierą Įr 
Dominiką Avelius
Pakas šv. Kazimięro Kapinėse

BRIDGEPORT. — šiandien 
skaitlingas būrys draugų, gimi
nių ir kaimynų nulydės j kapi
nes staigiai, tą pačią dieną ir 
beveik tą pačią valandą miru
sius bridgeportiečius, Kazimie
rą A’velienę ir jos vyrą, Domi
niką Avelį.

kūnai yra pašarvoti na- 
942 West 33rd street, iš

Jų 
mie, 
kur bus išlydėti pamaldomis šy. 
Jurgio bažnyčioje. Abu bus pa
laidoti šv. Kazimiero kapinėse.

Diena Iš Dienos
Išsiėmė Leidimus
Vedyboms ji

SITUATION WANTED 
ieško Darbo

BUSINESS dHANCES • 
Biznio Progos REAL ĘSTAJĘ FOR SALE 

Nąmąi-žemė Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai-žemė Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

Garsinkitės “N-nose*

IEŠKAU DARBO už bartenderį 
ar virėją. pavienis, kalbu ge
rai lietuviškai ii? angliškai, šau
kite nuo 7 iki 12 A. M. FRANK, 
COOK, 1858 W. 14th St., ČANal 
9632.

PAIEŠKAU DARBO. Esu kar- 
pentęris daug patyręs, šaukite iš 
ryro ligi 8 ii? vakarė po 5. ČlCEĮlO

EXTRA! EXTRA! Ant pardavi
mo bekęrio (kepyklos) mašinjos ir 
visi bękafriėą iikčėriai. Šaukite 
Laf. 0591.' J ' "į ■ 
"PARSIDUODA TAVERN. Biznis 
išdirbtas 18 metų. Pardavimo prię- 
žastį patirsite vietoje. Taipgi par
siduoda lotai 300x200 ant Aycher 
Avė., Willow Springs. Atsišauki
te 6845 So. Western Avė.

BRIDGEPORT 
REALTY COMPANY 

TURI PARDAVIMUI SEKAMUS 
BARGENŲS:

SOUTH S1DE
Gal nesinori tikėti, bet taip

Marqu.et.te Park 
BARGENAI

PATYRĘS PENTĘRYS paieško 
darbo, kas norite gerai atlikti dar
bą1, senovišką kaina pigiai, tai šau
kite tuojaus. JOŠ. ‘AUGAITIS, 1608 
So. 50' Avenue, CICERO 2633.

WANTED—FE M AI. E

REIKALINGA MERGINA prižiū
rėti 5-kių metų berniuką — H ‘-30 
vai. ryto iki 7 vai. vakaro. Ang
liškai kalbanti. Atsišaukite po 7 
vai. vakaro. 1217 West 18tn St. 
CANAL 6834, 3-čio aukšto šoninės 
durys.

EXTRA BARGENAS!
Pąrsiduodą Tav,erji biznis su 

rai išdirbtas per 23 metus, 
namu Bridgeportę. Biznis ge- 
Taipgi parsiduoda 2 lotai prie 
67th ir Maplewood Avė.

Atsišaukite bile kada.
Savininkę:

701 West 31st St.
Tel. VICtory 9483.

---------------------- Li---------------------------

yra!
12 fliatų namas, po 6—5 kamb.1 ir 
6—4, steąm šilumą, nuomos $420 
f mėnesį, kairia tik:, ............ $15,000

Nemokėti: ....-................... $6,500
Balansas: ...... $88 į mėnesį.
3646-48 W. 58th St., 5—4 kamba

rių medinis namas ir 5 kambarių 
cottage iš užpakalio, lotas 50x125, 
2 karų medinis garažas, iš šonp 
įvažiavimas. Kaina ............. $5500

NORTH SIDE

6
2
3
4
9

kamb. muro bungalow .... $4,950 
pag. muro namas ............  7,200
pag. Octagon front .......  10,750
pag. muro namas ............ 11,750
pag. Octagon front ......... 19,800

12 pag. sun porch .............. 24,500
Taipgi visokių hotelių, ruiming- 

houzių ir biznių.
Gerai įrengta Roadhousę pigiai^ 

Farm ir Rezortas arti ežero $4,200" 
ir daug kitų visokių ir visur BAR- 
GENŲ, lengvais išmokėjimais ar
ba mainais. Paskolos ant namų 
4V2% ir rašome visokios rųšies 
šuriną.

J. J. SINKUS

uz 
in-

REIKALINGA PATYRUSI • mer
gina dirbti pekarnėj, kaipo parda
vėja. 1719 Wfest 47th St.

MERGINA, MOTERIS, bendram 
namų darbui. Nakvoti. Geri namai. 
Vaikas. CRĄwford 6926.

MOTERYS DIRBTI ŽARNŲ dir
btuvėje, pageidaujamas patyrimas, 
kreipkitės 1335 W. 47th St.

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-Darbininkių Reikia
BERNIUKAI — MERGAITĖS 

VYRAI — MOTERYS
Turime .pastovius darbus pi’ad.i- 

niams ir patyrusioms darbinin
kams — ofisuose, mašinų šapose, 
dirbtuvėse, viešbučiuose, valgyk
lose ir kitokiose įstaigose. Ųastoyųs 
d'a'tbai, aukščiausios algos. Visi dar
bai garantuoti.

TRIANGLE EWPLOYMENT 
25 E. Jackson Blvd.—13-as Aukštas

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininku Reikia

PAIEŠKAU DARBININKO pus
amžio žmogaus prie lengvo namų, 
darbo, su kambariu, valgiu ir dar 
primokėjimu. M. Shimkus, Route 1, 
Lemont, III. Lemont 87J1.

PARSIDUODA DVIEJŲ AKŠ- 
TŲ medinis namas 2—4 kambarius, 
pečium šildomas. Duos ant morgi- 
člų, našlei Suriku apžiūrėti.

2515 West 46th St.

PARDAVIMUI TAVERNAS su 
namu arba be namo, arba mainy
siu ant 2 flatų mūrinio namo, Mar- 
ųuętte 'Parke. Yra 2 kambariai už
pakaly taverno ir 6 ruimai viršuj. 
Karštu vandeniu apšildomas. Biz
nis išdirbtas per daug metų, prie 
pat dirbtuvių. Labai gera vieta.

4314 So. Ashland Avė.

PARSIDUODA BIZNIS su namu 
arba be namo. Grocery, delicateįs- 
sen, ir school supplies. Arba mai
nysiu ant mažo namo. Matykite 
sąvininką, 1439 So. 49th Avę., 
Cicero, arba šaukite CICERO 2937.

PARSIDUODA TAVERNAS — 
gera vieta per daug metų išdirb
ta, geri fikčeriai. 6425 South Ash
land Av'e.

PARDAVIMUI BIZNIAVAS 
MAS, su groserne ir bučerne. 
nis galima pirkti atskirai.

1424 West 61st St.

NA-
Biz-

Pietvakarių kampas Belle Plaine 
ir Bernard Sts.’13 apartmentų, 3-5 
ir 10—4, Nuomos $500 į rpėnesį. 
Kairia $24,500.

BRIDGEPORT
848 West 33,rd St., 2 fliatų muro 

su 3 miegamais. Pirmam aukšte, 
lot water šiluma, bungalovv sto
gas, 2 
Kaina 

32nd 
fliatai 
50x125.

33fd ir Lituanica 6—6 kambariai, 
1-rnąm aukšte, hot water. šiluma, 2 
automobilių muro garažas. Kaina 

...... !..........  $6,000
1 krautuvė, 8 apartamentai, kam

pinis, nuomos $150 per mėnesį. 
Skubiam pardavimui $7,750.

33,rd ir Halsted Sts. 4 fliatų me
dinis, 2-5 įr 2-4, geram stovyje; 
Kaina ................................... $3,400

3337 So. Wallace st. 8 apartmen- 
tai, Maudyklės, moderniškos sin- 
kos. Namas geram stovyje, 
atiduos tik už $8,300.

BRIGHTON PARK

autom. mūrinis garažas.
......... ..............L...  $7,000 

PI. ir... Lituanica Avė. 6
4 kamb. kiekvienas, lotas

Kaina ..... ...:..L......... $5,500

44th ir Fairfield Avė. 2 
muro, 6—6 kambariai, lotas 
125. Kaina: .....'......................

CICERO

Našlė

fliatų 
37!/2X 
$8,250

2442 WEST 63rd STREET 
PROspect 9000.

MEDINIS BUNGALOW, A-l sto
vis. Parsiduoda kadangi reikia ap
leisti miestą. Turi būti cash. Pros- 
pect 3415, 2215 W. Marųuette Rd.

RĘNDOS IR NAMŲ KAINOS KILA 
PIRK NUOSAVYBĘ DABAR 

—LAIMĖSI!
Štoras, 3 flatai ir muro bunga- 

low. Randasi Bridgeportę prįę St. 
Jurgio bažnyčios. Kaina .... $3850

6 kamb. namelis — apšildofrias. 
Randasi Marųuette Parke. Kaina 
$3950; įmokėti $1800.

Roadhousę arti Chicagos ant gero 
kelio. Kainavo $24,000. Dabar 'par
duodame ........................... $7,700

13 fl. apartmentas geroj viętoj. 
Rendų neša $6060.00 į metus. Kaina 
tik ............................   $23,600

Publičnas garažas randasi ant 
Western Avė. gera vieta dėl tai
symo ir pardavimui karų. Kalina 
tik ...................................... $11,500

Receiyeris įsakė mums baigti iš
parduoti šį .pavasarį namus, * įvai
raus dydžio nuo bungalows iki 100 
flatų apartmentai, biznio na^nąt 
garažai, lotai ir tt. Tariamos nuo
savybės randasi įvairiose Chicajgos 
dalyse. Dėl platesnių informacijų 
kreipkitės pas įgaliotinį:

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

Tel. PROspect 3J40.
PARSIDUODA 4-rių FLIATŲ 

mūrinis namas po 4-rius kamba
rius, Brighton Parke. Kreipkitės 
2650 West 39th Place.

2-FLATIS, and 75x125 pėdų Įo- 
to, 2 automobilių garažas, hot* wa- 
ter apšildymas, puikiam stovyje. 
Kaina prieinama. 3418 W. 61st PI.

SYKO RAI
JUDRI BIZNIO ORGANIZACIJA

2411 S. 52nd Avė. Phone: Cicero 453
PROTINGIEMS UŽTENKA TIK VIENO PERSPĖJIMO!

NELAUKIT! TAUPYKIT! PIRKITE SAU NAMĄ NUO MUSŲ 
KURGI JUS GALITE RASTI GERESNIUS BARGĖNUŠ UŽ MUSŲ? 

ATDARA SEKMADIENIAIS 1 P. M. IKI 5 P. M.
NIEKAS MUSŲ NEGALI PRALENKTI GERŲ PIRKINIŲ 

PASIRINKIMO ATŽVILGIU! *
INSPEKCIJAI

P. M. iki 5 P. M.
kamb. mūrinis bun-

Anton Zęronąs, 34, su Helęn 
Wozniak, 31

PąuJ Rimsha, 25, su Dorothj;
^chmidt, 26

Stephen Barzelis, 23, su
phie Aitupis, 17

Layvrence Janiga, 26, su 
nevie.ve Kolodskąs, 29
Reikalaują
Pęrąjtiry

Rudolph Stapel nuo Elsie Sta
pel
Gauna
Perskiras

Leon Youršis nuo Martha
Youršis

Florian Darda nuo
Darda

REIKALINGAS ŽMOGUS ap- 
klynit taverrią. ' Turi ' bliti > teisingas, 
nepijokas. Ant vietos gyventi, at
lyginimas geras. RADcliffe 9399. 
7132 So. RACINE.

PARSIDUODA ALINĖ
Skersai gatves nuo naujos 1< 

milionų dolerių 'Studebaker dirbtu
vės, .prie Archer ir Cicero Avenue. 
Parsiduoda dėl ligos. Biznis 22 me
tų senas. Su atsakomingu pirkėju 
galimą sudaryti sąlygąs išmokėji
mais. John / 'J..' Jilek. Išimtinas 
Agentas, 5348>iS. ! KEDZIE AVĖ.

2 fliatų muro, 6—6 kambariai, 
1-mam aukšte, bot water šiluma, 
bungąlow stogas. Lotas 50x125. 
Kaina ......... .'........................ $7,850

BRIDGEPORT
REALTY COMPANY

953 West 31st St. 
YARDS 0311. 

S. i SHIMKUS J. COSTELŲO
Atdara >šelęmahieniais.

So-

Ge-

Marie

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

Gimimai
Chicagoj

LATOZA, Shirley, 6347' So. 
Kenneth avenue, gimė kovo 12, 
tėvai: John ir Marie.

ĄRNĮON, Sylvia, 4403 South 
Rockwęll street, gimė kovo 1Ų, 
tėvai: John ir Phyllis.

TARP MUSŲ 
BIZNIĘRIŲ

Panjąvė Nąmus 
Kavaliauskui, 
(hybauskui

953 
na-

Ta’pgi Ramoškams
Bridgeport Realty Co., 

W. 31 Si., pardavė 6 flatų 
mą Clearinge pp. M. Kavaliaus
kui ir Edv. GĮ’ylĮauskui. Taipgi 
Brįghįon Pąrkc 2 flątij 
Jpųui ip Onai BųĮnoškąms.

Vedėjai Bridgeport Bealty 
Co. yra pp. S. Shimkus ir J. 
Costello. Šios įstaigos skelbL 
mai telpa “Naujienose” kas sa
vaitę. (Sp.)

PATYRUSIŲ DAR B IN I N K Ų 
(shearmen’ų) reikia senų geležų 
jardui. PIELET SCRAP IRON and 
METAL CO., '2641 So.* Whipple St. 
Atsišaukite šeštadienį—S):00 A. M. 
arba sekmadienį 10:00 A. M.

PARDAVIMUI 60 AKRŲ FAR
MA Wisconsihe,'’ arba mainysiu :į 
Propertę ar hįle, kokį biznį Chica- 
goje. Sav. 634 West 35th St.

PAMATYKIT šitą didelį bargeną 
ant 33rd ir Halsted St. storas ir 
2 po 6 flatus. Dviejų karų garažas 
apšildomas visas namas. Tile sie
nos, yra maudynės kambariai, tik 
$13,000.00. Atsišaukite 3553 South 
Halsted St. YARDS 5118.

' ‘ L. V. SIRUS. '

FURNISHED ROOMS-r-TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

NUOMAI 3 KAMBARIAI base- 
mente, hot water Šiluma. 7028 So. 
Maplewood Avė.

PARSIDUODA 15 AKRŲ ūkis, 
geroj vietoj prie Saugatuck, Mich- 
igan, ant vieškelio 31. Geri triobe- 
siai, elektra, galvijai, įrankiai. Ra
šykite savininkui, Ag.le Glasš, Ha- 
milton, Michigan.

AUTOS—-TRUCKS FOR SALĘ 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

NEPAPRASTOS VERTYBĖS
’37 PACKARDAS ............  $575
’37 LINCbLNAS $295, abu 7 pa- 

sažierių.
Sedanai visai kaip nauji, šoferių 

vairuoti/ Nepaprastai gražios žalios 
spalvos. Baltų- šonų padangos, ra- 
dio, šildytuvai. Reikia" pamatyti, 
kad įvertinti. CADILLAC Agentū
ra, Irving 8888. 43.06 Elstori Avė.

12 AKRŲ VAISIŲ FARMA — 
prie Kalamazoo, 500 vaisinių med
žių, spray ' riek, dėžės. 7 kambarių 
moderniškas namas su maudykle, 
vištininkas. Kaina skubiam parda
vimui. A. STOLK, R. 4, Box 42. 
Kąlamažoo, Mich.

REAL ESTATE “ FOR SALE 
Namai-žęmė Pardavimui

‘ WHOLESALE furniturė 
Rakandai ir {taisai Pardavimui

MOKĖDAMAS CASH— 
už rakandus, sutaupysi nuo 40 
iki 60%'. Mes pristatome bilę kur 
Prišaukite ar rašykite dėl daugiau 
informacijų. Vien tik naciorialiai 
žinomi daiktai randasi pas mus.

ALIŠAUSKAS, , SŪNŪS, 
6343 jSo. Western Avė., 

Chicago. III. x Tel. iREPublie 605)

PERKAM, parduodam ir mainom 
namus, lotus, farmas ir biznius 
Turime didėlį pasirinkimą narni 
pirkti už cash arba mainais. Norint 
pirkti ar mainyti,' dėk greitesnio pa 
tarnavimo šaukite:
PAUL M. SMITH & CO

REAL ESTATE — 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė
Tel. YARDS 1001. ' ' '

PARSIDUODA 18 FLĄTŲ ir 4 
štorai. Metinė renda $9390. Pigiai.

10 flatų mūrinis namas .... $16,500
4 flatų mūrinis, Marąuette Par

ke. Stokerig ....................   $12,500
8 flatų mūrinis, po 4 ir 5 kam

barius, kaina ....... *............. $12,500
2 flatų mūrinis Marųuette Parke. 

Kaina .... !.....    $8,000
Mūrinis namas su 2 flatais ir iš

dirbta grosernė, arti Chicagos, tik
........... .......;.........  ' $4,500

Priežastis senatvė.
Bizniavus namas su plotu žemės, 

priemiesty Chicagoj, tinkamas dėl 
tavėrno ir pikhikavimų. Matykite 
ir duokite savo pasiūlymą, arba 
mainysime ant privatiško namo.

CHARLES URNICH, 
2500 West 63rd St 
Tel. PROspect 6025.

t J 1 , •

LOANS—

DIDELIS ŲARGENAS: BUN- 
GALOW prie parkų, 3 karų gara
žas su kambariais—neša rėndos 
$130 į mėnesį. $9,000. Taipgi par
siduoda storas, 4 kamb. užpakaly. 
2 karų garažas ant 71 gatvės. $7,500 
—Savininkai išvažiuoja kariuome
nėn. 5952 So. Richmbnd.

FŲrNITURE-FIXTURĘ FOĘ-SALĘ 
JRakąndajir -

PARSIDUODA FORNIČIAI, par- 
lor coach, lovos 3/4 dydžio, alyva 
kūrenamas pečius ir ' kukhios .pe
čius, gesu ir anglimis; 2 j,u|kb^ 
mažo saizo ir day bed ir kuknloš 
stalas ir krėslai ir dąųg kitų ddik- 
tif. Parduosiu pigiai. 3446 South 
Emer.ąld Avė., Žhd floor, Froht. 1 ‘

PARSIDUODA LOVOS užtiesa
las labai gražiai nurriegšt'a’s, ir'mėg
sta didelė skepeta, ir siuvinių sti- 
cįiing ‘dręserid bętięslmąi, ir stalių- 
būi; parduosiu pigiai. 3446 South 
Emerrild, 2nd Flodf. frontas.

BARBERNĖS FIKŠČERIAI, per- 
manęnt wayę ^ašina, dž.ipvintu- 
vaš, labai pigiai. 'Pardtiosiu askirai. 
NĄTional 0627.

PROFESSIONAL SERVICE 
Profesionalis Patarnavimas

' AR TURI FISTULĄ arba hem- 
moroidus? Pasakysiu kaip aš bu
vau išgydytas. Atsiųskite štampuo
tą konveftą. Ę[. K. BERQMAN, 
P. O. Box 56, Chicėįo, III.

PARDAVIMUI’ BIZNIAVAS na
mas 22x80, storas 22x50, gyveni
mui kambariai užpakaly, beismon- 
tas, karštu vandeniu šildomas. 2 
karų garažas. Savipinkas.. 2435 W. 
71st St. REPublic 8242.1

2 FLIATŲ MURO NAMAS, 5—6 
kambariai, muro garažas, hot water 
šiluma. Kaina $6900. Savininkas. 
6632 Ingleside Avė. MIDway 0605.

PARSIDUODA 6 KAMBARIŲ 
mūrinis' bungalovv “octąg.dn front”, 
karštu vandeniu šildoma?, plieno 
kbristrukcijeU $6,500. 6819 South
Washtenaw, RĖMlock 5709.
. -A i-./ »•. ■ 4

6 KAMBARIŲ MŪRINIS bunga- 
įow. Plieno konst.tu^cija. Lotas 
45x125. ‘Įvažiavimas šone. 2 karų 
muro garažas. Vfeneclško stiliaus 
langinės. $7,250. 6448 So. Campbell 
Ąyę. REPublic 2077.

PARSIDUODA KAMPINIS mų- 
rinis namas dviejų 'flatų; 2 štorai 
su tavėrri.' Bįzriis išdirbtas per 1( 
metų. Taipgi tii'fi 5‘ lofliŠ parduoti 
ar mainyti ant rezorto prie leikos 
arba“ ruiming hbuse. Pafdavimo 
priežastis turi 2 piznius.

7132* So. Racine Avė., Chįcago

PARSIDUODA MAŽAS 4 kam
barių cottage su 41 pėdų lotu, ir 
viščiukų namu. Cementuota atspara, 
cęrinento šaligatvis. Kairia $1,8(10. 
T*aingi du lotai,’ po 40x132 po $500.

Ga-
Taipgi du lotai,' po 40x132 po 
10445 Ęd. Homan Avė. John 
leidi.

na-

BIZNIERIŲ PROGA
Parsiduoda prapęrtė prie sker

dyklų Vartų, gėtriš biznis. Pigiai.
MARQUETTE MANOR

Štoras, 5 kambarių muro 
mą$. Pigiai.

'9' flatų — labai gražus muro na
mas, netoli pąrko.'Kaina pigi.

Turime ir daugiau visokių namų 
ir gęrų rezidencijų. Taipgi tuprnę 
gerų lotų ir statorp naujus namus 
pagal ‘ jūsų ręįkąiingumąl Visais 
reikalais rašykite ar matykite: .

JOSEPH VILIMAS
6753 SO. ROCKWELL ST.

ATDARA
SEKMAD., 1 

Labai gražus 6 
galow, ad. 3833 S. Wenonah Avė., 
Berwyn. Labai dideli kamb., užda
rytas mūrinis porčius. Hot water šil. 
Tile stogas. Vasarinė virtuvė. 2 
autom, garaž. A-l stovis. Kaina 
greitam pardavimui tik $6750. Pa- 
matykit šiandien! $1300 numokėti.

ATDARA INSPEKCIJAI
SEKMAD., 1 P. M. iki 5 P. M.

2 fliatų mur. namas, 
Ties 4929 W. 23 
kamb. Furn. šil. 
Kaina skubiam 
$8100. Pamatykit 
mokėti.

NORTHWEST SIDE
4 km. frame cottage, taipgi vienas 
kamb. pastogėj, 5122 Byron st., 
Chgo. Byron St. yra 1 blokas į pie
tus nuo Irving Park Blvd. Nauja 
įmūryta vonia ir plumbingas. Nau
jas furhace. Did. skiepas. Uždarytas 
porčius. 2 autom, garaž. Kaina tik 
$4300. A-l stovis. $1100 numokėti. 
Namai, kurie jums patiks.
VIENAS GERIAUSIŲ DVIFLIA- 

ČIŲ BERWYNE
2101 S. Elmvvood Avė. Puikus kam
pinis 2 fliatų namas. 6 ir 6 did. 
kamb. Taipgi vienas kamb. skiepe. 
Insubuota. Labai didelis valgoma
sis. Tilė maudyklė. Weather strrps. 
Labai gražus' akmenų darželis. Lo
tas 42x125. 2 autom, muro garaž. 
Hot wąter šiluma, 2 boileriai. Kai
na tiktai $13,900. Jeigu norite GE
RIAUSIO 2 flačio. Berwyne, tai 
štai proga. Numokėti $3,500.

PUIKUS PIRKINYS GRANT 
WORKSE

1244 S. 50 Ct. 2 fliatų mūrinis na
mas. Sklępas ir pastogė. Hot water 
šil. A-l Stovis. Kaina skubiam par
davimui tiktai $6400. Nelaukite! 
$1300 numokėti.

ŠTAI PIRKINYS KUKIO 
LAUKĖT

Kąs pirmas,z tas pirks! 4 kamb. męd. 
cottage, prie 57 Ct., tarp Roosevelt 
Rd. ir 13 St. tik už $2000. Jūsų nuo
mų k.vitos neneša jums dividendų! 
Kuomų kvitos nevėrtas po.pięrio 
ant kurio išrašytos trisdešimts die- 
pų po nuomos užmokėjimo. Nepa- 
laidokite savo ateities nuomų kvi
tų krūvoj. Kodėl neįdėti savo pi
nigus į nuosavybę, kuri VISUOMET 
turės tikrą vertę—Į NUOSAVĄ 
NAMĄ!

GRAŽU PAŽIŪRĖTI!
6 kamb. mur. bungalow, prie Maple 
avė., tarp 35 ir 36. Hot water šil. 
Taipgi kamb. pusryčiams. Lotas 45x 
125. Trys kamb. skiepe, kurie at
neša $26 kas mėn. įvažiavimas šo
ne, 2 auto, garažas. Kaina tik $8500. 
Tikras bargenas. $1700 numokėti.

' LAWNDALE SPECIAL
2 fliatų jnurin., prie Ridgeway avė., 
prie '26. 4 ir 4 kamb. Taipgi 2 Hia
tu medinis užpakalyj loto. Lotas 
4$ x 125. 2 autohi. garažas. Kaina 
sfcųbiarp pard. tiktai $3950. Nesivė- 
lubkite! $1,000 numokėti.

pertaisytas, 
st., Cicero. 5 ir 6 
2 autom, garažas, 

pardavimui 
tuojau! $1600

tik
nu-

RIVERSIDE SPĘCIĄL
Taip! Kaina tiktai $4500 už 5 kam. 
bungalow. Furnace šil. 50 pėdti lo
tas. $1000 numokėti.

PRIE WESTERN ĘLĘCTRIC
6 kamb. muro bung., prie 47 Ct., 
tarp 18 ir 19 Sts. Uždarytas porčius. 
Furnace Šil. Naujas Holland fur
nace. Lotas 30x125. 2 karų garažas. 
Kaina tiktai $5500. Ą-l stovis. $llp0 
numokėti.

BLDG. AND LOAN ASSN. 
Parduos P/2 aukšto medinį, ant ce
mento pamatų. 31, prie ,Qą,k Pąrk 
Avė. 4 kamb. Taipgi 4 kamb. pa
stogėj. Furrface šil. Lotas 37^x125. 
Kas pirma atsilieps, tas gausi Kai
na tiktai $4,650. Nelaukit! Pirkit 
šiandien! $600 numokėti.
4 FLIATŲ* MŪRINIS TIK UŽ $5600 
Štai proga jums padaryti labaį gerą 
investmęntą! $1100 numokėjįmąs 
nupirks 4 fliatų mūrinį namą prie 
Central Park Avė., tik l/z bloko 
nuo Cermak Rd. 7, 6, 4 ir 3 kaanb 
fliatai. Labai geras įplaukas duo
da. Kaina tiktai $5600. Prie labai 
gero susisiekimo.

DOWNERS GROVE SPECIAL!
5 kamb. med. namas, ant Cemento 
pamatų. Holland fųpnące. Lotąs 
75x125. Garažas. Kaina numažinta 
iki $3500.

HĄWTHORNE SPECIĄL
5 kamb. mųr- Ųungalovv. Taipgi 

kamb. pastogėj. Ęurnace šil. Lotąs 
31x125. Kaina tik $4450. DĮdcus 
bargenas! $900 numokėti.

SKUBIAM PARDAVIMUI
2 fliatų med., prie Grove ąve., 

tarp Roosevelt ir 13 St. tik už 
$2800. 4 ir 5 kamb. Retas pirkinys! 
$700 numokėti.

HOMAN AVĖ.
Tarp 25 ir 26 Sts. 2 fl., 5 ir 5 karub. 
Muro ir medžio. Kaina tiktai $3400. 
Sau mokėkit nUornĄ! *$9D0‘ numbkčt 

PRIE MORTON HĮQIJ
5 kamb. muro pūng. .prie 60 Ct.,
tarp 23 ir 24 Sts. Frirn&cė šit. Lo
tas 30x125. 2 karų garąž. SriViniji- 
kas sako, “Parduosiu tik už $5įB5Q’r. 
Lribai gėra vieta. ♦

APŽIURĖKIT ŠI PIRKINĮ!/
3 fl. med., prie Harvey avė., netoli 
14 St. 5 kamb. kiekvienas. Platus 
lotas. Garažas, kaipa tik
bai geros Įplaukos. $1300 numokėti.

SPRINGFIELP AVENŲĘ
Prie 32 St. 4 kamb muro cbttąge. 
Furnace Šil. Lotas 30x125. 2 karų 
garažas. Kaįnri tik $4250. Jaustis 
namas. $900 numokėti.

AT YDĄ, J ĄŪ^Ąy ĖDŽIAI!
6 katnb. muro biing., prie 50 avė., 
tarp 21 ir CerpiaĮc Rd. Taipgi kamb. 
pastogėj. Furriate šil. 2* karų gar. 
Kaina tik $6500. Pamanykit šian
dien. $1300 numokętt

OAK PARK AVENUE
7 kamb. muro bun£. prie Riversidę 
Dr. Tije sienos iki lupų maudyklė
je. Tilė virttivė. Plasteriuotas^sRle- 
.pas. Plięno konstrukcija. 2 karų 
apšild. garaž. įvažiavimas špne. 
Lotas 45x125. Tile stogas ant riąfoo 
ir garažo. Kaina labai .priėiriariia.garažo. Kaina labai .priėipa'riia.

DIDELĮ? RARQENAS, 8 flatąi 
po 4 kambarius. Tilo' sienos mau
dyklėj, taipgi 6 flafai pd 5 kam
barius. šitbs dvi nuosavybės 14 
metų senumo.

...................W. PAUL,
Tel. YARDS'5118.

SAVININKAS PARDUODA bun- 
galow, mūrinį, Marauette Parkę, 
6‘kambariai, Vienas’.pastogėj, 3 ka
rų garažas su 4 kaiųbaririis viršuj. 
Viskas karštu vandeniu * apšildoma: 
Atsišdukitė: 640,6 So. Whipple St. 
HEMJpčk 7144.

PIRMI MORGIČIAI PĄRSIDUODĄ
$1800 $200C
$3100 $4b00

Pirkėjas taipgi gaus Title Guranteė
NEMOKAMAI! _

Ar gavote musų v^baųsį NEMOKAMĄ sąrdšą TIKRŲ pargenu? Jeigu 
ne tai jums tereikia paprašyti! Teleibriuokite, rašykite arba'aplankykite 
musų ofisą. Į šį sąrašą įeina 252 PARINKTI pirkiniai. Persitikrinkite 

patys, kad tai DIDŽIAUSIAI sąrašas nuosavybių Cipprpj, 
Berivynę, ’ Riverside' ir Lawndale

$2300
$5000

Policy ar Torrence Ccrtifikatą 
NEMOKAMAI!

John o.

SYKORA
JUDRI BIZNIO ORGANIZACIJĄ

2411 S. 52nd Avė. Phonę: Cicero 453
26-ti METAI REAL ESTATE BIZNYJE

Niekas musų negali .pralenkti geru pirkinių pasirinkimo atžvilgiu
ATDARA SEKMADIENIAIS l P. M. IKI 5 P. M. ‘ '
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HARVESTER KOMPANIJA TIKRAI BAN 
DYS ATIDARYTI McCORMICK DIRBTUVE

70 Policistų Saugo Dirbtuvės Vartus 
Darbininkai Nerimauja

Mirė Dentisto ir 
Advokato Mockų 
Tėvas Juozapas V

1 NETIKI J DRAFTA, BET INDUKTUOTAS VAKAR CHICAGOJE

Pirmadienį nr antradienį g Ii 
pasilieti darbi ninku kraujus 
prie streiko uždarytos McCor
mick dirbtuvės, 26th ir Wesl- 
ern.

Internal’ona! H irvester Cim- 
pany pasiiy.'o Hrjiką s i’aužvli 
ir ateinančios savaites pradžioj 
tiki ai bandys dirbtuvę atidiry-
ti.

C.l.O. ūkio mašinų unija, k t- 
ri tari paskelbusi streiką, nau
dos visą# priemones kompanjes

vvbes ar mirt es klausimas.

r a 
i

AFL Naudojasi Nepasi- 
tenkinimrj.

Darbininkus į darbą grįžti 
gin i ne vien kunipani a, be
AFL ūkio unija. Ji naudojasi 
nepasitenkinimu, kuris yra pa
sireiškęs tarp kai kurių (?(), o 
ypač tarp darbininkų, kurių 
prie CIO nepriklauso, bet dėl 
stre’ko irgi negali dirbti.

Vakar prie McCormick dirb
tuves buvo apie, 70 i o’icistų. 
Rytoj ir pirmadienį jų skaičius

(JO vakar kreipėsi į policijos 
departamentą klausdama, ką

ios darbininkus stabdys.
“Kas Nori, ‘Turi Teisę D'rbti’.”

Jiems atsakyta, kad “kiekvie- 
nas darbininkas, kuris norės, 
turės teis;; grįžti d’rbti”, kis 
reškia, kad policija bus kom
panijos pusėje, nors atvirai tas 
nesą koma.

Pirmadienį ar antradienį In
ternational Harvester bandys 
atidaryti ir Richmondo, Inu., 
dirbtuvę.
Streikas Kosmetikų Dirbtuvėje.

Vakar rytą staigiai k lo ir 
staigiai buvo likviduotas strei
kas Lady Eęlhcr kosmet kų 
dirbtuvėje, prie 65th ir Harlem 
avenue. Suvažiavo būriai poli
cijos “neramumus” malšinti, 
bet jie pasibaigė taip greitai

Užsakė Du Karo 
Laivus Chicagoj

Henry C. Grėbė Chicago; 
kontraktorių firma, 3250 No. 
Washlenaw avenue, gavo laivy
no departamento užsakymą pa
statyti du karo laivus minoms 
šluoti. Jie kainuos <$600,000.

Panašius kontraktus gavo ke
li kiti kontraktoriai prie Didžių
jų Ežerų, Wisconsine, Michiga- 
ne ir Ohio.

Berniukai Svarsto 
Labai “Rimtą Ir 
Keblų” Klausimą

Nori Savanorių 
Valstijos Sargybai

Mokės Po $4.00.
Rytoj Illinois valstijos sava

norių “Namų Sargyba” parima

dėta organizuoti, kai gvardija 
buvo paimta federalei tarnybai.

Autorizuota sargybos jėga y- 
ra 6,000, bet ikišiol susirašė 3,- 
'*<87 vyrai, daugiausiai pereito 
karo veteranu. Savanoriai, ku
rie norėtų sargyhon įstoti, tu r 
kreiptis adr. 7 S. Dearborn. 
Valstija jiems mokė; po $1.00 
už kiekvieną tarnybos dieną.

Laidos Pirmadienį Tautiškose 
Kapinėse

Po trumpos ligos nuo širdies 
ir komplikacijų mirė senas 
bridgeportietis, Juozapai? V. 
Mockus, kuris Chicagos lietu
viams yra davęs du profesiona
lus. Jis buvo tėvas dentisto Dr. 
Jono Mockaus ir advokato Juo
zapo Mockaus.

Veiioniis paliko taipgi dukte
rį Catherine, ir sūnų Edvvardą 
Mockų, sunaus žmoną Edną 
Mockus, 2 anukus, seseris, Mrs. 
Ditchman ir Mrs. Giedraitis, 
brolį Vincentą, ir daug kitų gi
miniu.

K

i
I
i;
I;
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Susižeidė Jonas 
Meteliunas
Paslydo Gatvėj Su Automobiliu 
' CICERO. — Važiuodamas au
tomobiliu prie Archer avenue 
ir Pulaski, paslydo ir netekęs 
automobilio kontrolės į telegra
fo stulpą įvažiavo 32 metų ci- 
cerietis, .John Meteliunas, 1445 
West 49th Court.

Susižeidė kairią koją ir ap
sidraskė. Guli Dr. Stearns ligo
ninėje, Archer ir Kildare.

Buvo sužeistas ir kartu su 
Meteliunu važiavęs James 
tina, 711 Kilpatrick Avė.

Ilgai Gyveno Bridgeporte
Velionis gyveno adresu 3252 

South Morgan istreet, ii’ bridge- 
portiečiams buvo gerai žino
mas.

Kūnas yra pašarvotas S. P. 
Mažeikos koplyčioje, -3319 Li- 
tuanica avenue, iš kur laidoja
mas Tautiškose Kapinėse, pir
madienio 2 valandą po pietų.

Nubaudė Skidmore
Metų Kalėjimo

Turi Užsimokėti $5,000 
Pabaudos.

Plas-

Federalis teisėjas Sullivan va
kar paskyrė 2>/2 metus kalėji
mo WiEiam R. Skidmore, ‘Chi
cagos gemblerių karaliui”, ku
ris buvo kaltinamas nesumokė- 
jiniu $347,408 incomc taksų už

Liudi-

ir pa-

Frank Moncada, 28 metų amžiaus, Jehovos 
ninku sektos narys, atvyko į draftavimo tarybos 
atsakydamas i į pašaukimą, su biblija po pažaste, 
reiškė, kad jis į armiją nestos už tai, kad lai yra prie
šinga jo įsitikinimams. Daktarai rado jį esant geram fi-z 
ziniam stovy, ir kada jis visliek ginčino, kad į armiją ne
beeis, o drrtflo taryba jo protestų nepripažino, keli bu
simieji draugai jį be ilgų ceremonijų į armijos gyvenimą 
“nešte įnešė.” 
' h ..............į*a;,, , --------~........ .................. -■ -

Demokratijos ir Lietuvos Nepri 
klausomybes Sąjunga

PRAKALBOS

DARIUS-GIRĖNAS SVETAINEI, 
4416-20 South Wėstern Avė.

e Pavirtusi, abi kojas nusi
laužė 77 metų senelė, Augusta 
Yaeger, nuo 5430 South Justine 
Street. Coimty Igioninėje.

• T0WN OF LAKE. — I 
Chicagos Lying-In ligoninę bu
vo išvežta 38 metų townoflakie- 
tė, Anna Faltin, nuo 4435 So. 
Ma-rshfield avenue.

PO CHICAGĄ
PASIDAIRIUS
Su Vygantu

4 Metų Mergaite 
Liudija Prieš 
Pamotę

Miesto teisėjui McCormick 
vakar liudijo 4 metų Thetesa 
Pungiture, 3226 Canal Street, 
podukra Mrs. Isabel Pungiture, 
kuri yra kaltinama žiaurumu.

Mergaitė liudijo, kad pamo
tė jai pramušė galvą, ir taip 
skaudžiai sumušė su lazda, ku 
rioje buvo vinių, kad po 2 mė
nesių ji dar negali vaikščioti.

Nežinomas Žmogus, 
Palikęs $10,000 
Buvo Detroitietis

Po 4 Metų — Sužinojo
1937 metais prie Rolling 

Prairie, Ind., buvo užmuštas 
nežinomas, apysenis vyras. Jo 
rūbuose buvo $10,000.

Po ilgo tyrinėjimo tik dabar 
pasisekė nustatyti, kad užmuš
tasis buvo Fred Reeber, Detroi
to, Mich., gyventojas. Jo bro
liui ir kitiems artimiems gimi
nėms bus atiduotas velionio tui* 
tas.

Ar Įsileisti Mergaites?
Berniukai iš Valentine rūmų 

Bridgeporte, 34th ir Emerald 
, avenue, ir iš kitų panašių Ber

niukų (Boys) Kliubų, dabar 
svarsto sunkų ir keblų klausi
mą. Jie laiko konferencijas su 
savo perdėtiniais LaSalle vieš
butyje.

Tas klausimas yra, ar įsilei
sti į kliubus mergaites? Mat, 
panašių organizacijų mergai
tėms nėra, ir daugelis jų, varg
šės, nežino kur pasidėti. Ber
niukų kliubai, paprastai, turi 
gerus rumus, sales, sporto kam
barius, tad ir mergaitės norė
tų juose prieglaudos gauti.

APIPLfišfi WESTSIDE 
ALINĘ

Du šautuvais apsiginklavę 
banditai apiplėšė Anton Laba- 
nowiskio alinę, adresu 2333 So. 
California avenue, netoli krimi- 
nalio teismo. Pasiglemžė $56.

Teismas taipgi priteisė jį už
simokėti $5,0C0 pabaudos^

Teisėjas atmetė Skidmoie 
prašymą naujai persvarstyti by-

Amerikos Spauda 
Iškėlė Waitkaus 
Silpnybę: Rekordai

Ed- 
ro-

Jis Turi Jų 250.
Beisbolo sezonui greitai 

siartinant ir jaunajam 
wardui Waitkui vis labiau
dant, kad jis turi rimtų pre
tenzijų patapti Chicago Bubs 
reguliariu pirmuoju beismo- 
nu, Amerikos spauda šiomis 
dienomis pradėjo plačiau apie 
tą dvidešimt vienų metų am
žiaus lietuvį rašyti. Jo biogra
fijoje iškeliama, kad jis yra 
tipiškas lietuvis: mėlynos a- 
kys, šviesus plaukai ir tykaus 
budo.
, Sporto korespondentai laip 

turi 
vė-vieną silpnybę — rinkti 

liausiąs moderniškos muzikos 
plokšteles. Sakoma, Jdabartb- 
niu metu jis jų turi suvirš 
250.

PARENGIMAI

TREČIADIENĮ, KOVO MARCH 26, 1941 
7:30 vai. vakaro.

MINĖTINAS LIAUDIES VALIOS 
PAREIŠKIMAS

Nepriklausomos Lietuvos gyvenimo 
svarbesnieji įvykiai

• BRIDGEPORT. — Prano 
Liekio, 31, 4406 South Spaul- 
ding avenue vairuojamas auto
mobilis sužeidė 5 metų berniu
ką, Bill Jennings, 929 W. 35th 
Place. Nelaimė įvyko ties na
mais. Berniukas bandė pereiti 
skersai gatvę automobilio nepa
stebėjęs.

• Automobilių nelaimėse Bri- 
ghton Parke, Bridgeporte, Town 
of Lake ir kitur buvo sužeisti: 
48 m. John Elplein, 3723 South 
Wolcott street (prie 37th ir 
Ashland), 33 metų Adam Ma- 
zier, 3641 S. Hermitage; Tho- 
mas SpeŪachy, 7, 4221 South 
Talman avenue (prie 42nd ir 
Rockwell), 58 m. Mary Sass, 
5230 S. Maplewood avenue (prie 
63rd ir Bell), 27 m. Rose Chris- 
tian, 2021 W. 67th Place, (prie 
67th ir Westem avenue), 73 m. 
Elizabeth Downes, 6319 South

| Bishop street (prie 63rd ir Da- 
men avenue), 23 m. Edvvard 
Webber, 4332 N. Harding (tįęą 
3117 W. 63rd street — auto
mobilis užsidegė).

• Prie krautuvės, adresu 
4106 West 63rd street, šuo ap
kandžiojo 45 m. Carlos Miller, 
6545 S. Union avenue.

• 25 metų vokietis, Kurt 
Trampusch, 1458 Belle Plaine, 
paimtas kariuomenėn, vakar at
sisakė priimti priesaiką. Pareiš
kė, kad “nori palikti ištikimas 
Vokietijai”. Vakar armija pa
ėmė 497 vyrus.

• GAL JUMS ĮDOMU ŽINO
TI, KAD CHICAGOS DISTRIK- 
TO GYVENTOJAI SUMOKĖJO 
$110,284,753 INCOME TAK
SAIS. PERNAI TAKSŲ SUMA 
SIEKĖ 61 MILIONĄ. APMO 
KAMŲ BLANKŲ ŠĮMET BU
VO 559,700, APIE 260,000 DAU
GIAU NEGU PERNAI.

1920 metais gegužės 15 dieną buvo atidarytas Stei
giamasis Lietuvos Seimas.

Pirmą kartą lietuvių tautos gyvenime pačios liau
dies rinkti atstovai susirinko, kad galėtų aptarti kokiu 
budu tvarkyti krašto reikalus.

Vėliau Lietuva turėjo dar kelis seimus, bet juose 
liaudies valia jau nebuvo taip Įaisvai pareiškiama, kaip 
pirmąjame. Jeigu neskaityti rinkimų, kurie įvyko 1926 
metais, Lietuvos gyventojai neturėjo teisės pareikšti sa
vo nuomonę krašto tvarkymo reikalais.

Vėlesnieji rinkimai i seimus buvo fašistinės klikos 
falsifikuojami ir negalima jų laikyti liaudies valios pa
reiškimu.

ŠĮVAKAR
“Pirmyn” choro “Truths ir Consequences” vakaras, Sy- 

rena Ballroom, 4270 Archer Avė. Pradžia 8 v.v. Tik
rai kas nors nauja!

šeimyniškas šokių ir Pasilinksminimo Vakarėlis, Jonistų 
Salėje, 814 West 33rd street. 7:00 vai. vakare.

Ristynes, Margumynų Vakaras, Liuosybės Svetainėje 
Vytautas Baneevičius, kiti risis. Muzika, šokiai. 7 v.v.

RYTOJ
Roselando Kliubų ir Draugijų Susivienijimo Metinis Pa

rengimas, Darbininkų Svetainėje, 10413 South Mich- 
igan avė. Dalyvaus Andrejevo šokėjai. Įžanga 25c.

žemaičių Kultūros Kliubo Orkestro pirmas metinis va
karas, Hollywood Salėje, 2417 West 43rd Street, 6 v. 
v. Dainų muzikos programas, ir šokiai.

Waukegano Lietuvių Kultūros Draugijos Koncertas ir 
šokiai, Liberty Hali salėje, 8th ir Adams street. 5:30 
vai. vak. Įžanga 35 centai. Dalyvaus vietiniai dainin- 
kai ir svečiai iš Chicagos.

Dabar okupantų vedami rinkimai yra tiktai rinki
minė parodija ir nei kalbos negali būti, kad rinkimų iš
davose atspindėtų Lietuvos gyventojų norai ir pageida
vimai.

Lietuvos liaudis neturėjo teisės tarti savo žodį kraš
to reikalų tvarkyme nei senos lietuvių valstybės gyvavi
mo laikotarpyje. Tada visą reikalą nuspręsdavo bajorai 
ir kunigaikščiai.

Tiktai 1920 metais, kada pradėta laužyti rusų ir vo
kiečių imperializmo ginkluota jėga, kada išsilaisvino dau
gelis pavergtų kraštų, lietuviai suskubo patys įvesti pas 
save tvarką. Lietuviai patys statė savo atstovus, lietu
viai patys juos rinko, lietuviai patys juos įgaliojo padėti 
pagrindus tolimesnei sugyvenimo formai.

1920 m. gegužės 15 diena yra svarbi visiems demo
kratams, neš tą diėĄ pirmą kartą susirinko demokrati
jos atstovai, kad galėtų nustatyti tolimesnio laisvo su
gyvenimo formą.

Gegužės 11 dieną Dariaus-Girėno svetainėj, Chica
goj, 4416-20 S. Western Avė/, 10 valandą ryto bus mini
mas šis svarbus įvykis.

Minėjimą ruošia Demokratijos ir Lietuvos Nepri
klausomybes Sąjunga.

L. U. C. nariai, sako, negali 
suprasti dėlko į jų vakarą pe
reitą sekmadienį publika neat
silankė. Komunacių dienraštis 
vakar rašė, kad studentai kalti
nę tą laikraštį už neužtektiną 
parengimo išgarsinimą. Ir tas 
rusiškasis organas lietuviško
mis raidėmis aiškinasi, kad jis 
vakarą gerai garsinęs ir, kad 
ta publika, kiek jos atsilankė, 
buvo komunaciai. Girdi, jei no
rite unkšti, pasiteiraukite kur 
buvo kiti žmonės. Nejaugi L. 
U. C. lyderiai ir nariai toki ne
užaugę dar, kad jiems reiktų 
teirautis kodėl kiti žmonės, do
rieji lietuviai, jų parengimą už
miršo.

• Gatvekarių bendrovė gavo 
įsakymą įvesti autobusus Hc- 
man ir Kimball gatvių linijose, 
taipgi West Division gatvėje.

• Prie Garfield bulvaro ir 
Calumet avenue policija nušo
vė banditą Forrest Gammage, 
5520 Prairie avenue.

tariamą moteriškės už- 
yra suimtas 40 metų 

tarnautojas, Leonard 
3132 15th Street.

Juk jau kuris laikas praėjo 
kai JAUNIMAS viešai L. U. C. 
užklausė dėl ko jie palaiko 
santykius (dažnai tie ryšiai at
rodo ypatingai glaudus) su ko- 
munaciais, bet L. U. C. iki šiol 
burnos nepravėrė. Chicagos. lie
tuviai, nejuokais pasiryžę iš
rauti rusiškąsias dilgėles iš sa
vo tarpo, irgi nori žinoti ko
kiais išrokavimais tie jauni stu
dentai (AMERIKOJE GIMĘ— 
AUGĘ — MOKSLUS ĖJĘ) taip 
lengvapėdiškai duodasi Stalino 
agentams išnaudoti:' "

Jei jus, studentai, manote, 
kad musų visuomenė nepaiso, 
atsakymą gavote pereitą sek

» » »
Kalbantės su atskirais L. U. 

C. nariais įgauni įspūdį, kad 
eiliniai nariai nenori su komu- 
naciais nieko bendro turėti. 
Girdi, yra keli lyderukai, kurie 
dėl eilinių narių apsileidimo ir 
neatodairumo, kliubo vardą ri
ša su kremliaus ištikimaisiais.

f i i H c T (

Tai panašus dalykai dedasi 
ir kitose organizacijose. Įlen
da tie smirdvabaliai į valdybą 
ar kokią komisiją ir paskui 
dvilkina visą draugijos veiklos 
atmosferą.

Kažin kaip ilgai imtų eili
niams nariams, jei tik jie su- 
brustų Jielioms valandoms, 
tuos komunacius pasiųstų vel
niui šėko pjauti.

viii “George Summers” vardu. 
Atėjęs į viešbutį, jis pasakė 
patarnautojai, “aš nebusiu čia 
ilgai”. Atrodo, kad nusižudė.

• Neseniai miręs Robert J. 
Liston, Fair krautuvės viršinin
kas, paliko $55,000 turto. Bu
vo nevedęs, tad turtą išdalino 
9-iems savo draugams.
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V

• Už 
puolimą 
WPA 
Hughes,

• CIO Skerdyklų darbininkų 
lokalas buvo autorizuotas pa
skelbti streiką National City, 
III., Armour dirbtuvėje, jeigu 
Armour nepriims reikalavimus 
derybose, kurios prasideda Chi
cagoj sekmadienį.

• National Biscuit Company 
užpirko didelį žemės plotą, prie 
73rd, Kedzie ir Homan avenue. 
Ten žada įstatyti didelę pyra
gaičių kepyklą.

• 15 metų Catherine Mc 
Laughlin sumanė pabėgti iš na
mų, 5030 S. Morgan street. Nu
ėjusi į Linden teatrą, 63rd ir 
Halsted street, moterų kamba
ryje ji persirėdė į berniuko rū
bus. Viskas butų buvę gerai, 
jeigu patarnautojai nebūtų pa
stebėję, kad “berniukas” buvo 
moterų kambaryj, ėmė “jį” ka
mantinėti, ir tuojau viskas iš
siaiškino. Ji atiduota jaunųjų 
teismui. Mergaitė lanko SL 
Mary mokyklą, 32nd ir Morgan.

• Henrotin ligoninėje mirė 
inž. Lancelot Cermak, kuris bu
vo pritroškintas America Fore 
dangoraižio gaisre, 814 Rush 
street.

O Dalton viešbutyje, 1234 S 
Wabash avenue, mirė nežinomas
žmogus, užsiregistravęs fikty- jie visiems labai dėkingi.

Stanley Yurkus 
Tarnauja Armijai 
Californijoje

Draugai Iškilmingai Išleido 
Tarnauti “Dėdei Šamui”

T0WN OF LAKE. — Vienus 
Chicagos lietuviui? “Dėdė Ša
mas” siunčia tarnauti Tennes- 
see valstijoje, kitus Louisianoj, 
trečius Michigane, o Stanley 
Yurkų, 4532 South Honore, iš
siuntė į tolimą, bet gražią Ca- 
liforniją.

Tėvai ir draugai iškilmingai 
atsisveikino su 
ko ir išlydėjo 
fiko padangę.

Knygvedis
Išleistuvėse

Town of Lake ir kitų apylin
kių jaunimo, taipgi pp. Piva- 
riunai ir visi jų kepyklos dar
bininkai. Stanley pas pp. Piva- 
riunds dirbo už knygvedį.

Stanley Yurkaus tėveliams, 
kuriems buvo skaudu su sunum 
atsiskirti, draugai pagelbėjo liū
desio valandas pergyventi. Už 
tai, ir už gražias išleistuves,

juo metams lai- 
į tolimąją Paci-

Pivariunams
dalyvavo būrys

GARSINKITES “NAUJIENOSEIM




