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PAKTAS BUVO PRIEŠINGAS JUGOSLAVI
JOS GYVENTOJU NORUI 

3,000 nacių agentų skubiai bėga Ven- 
grijon ir Rumunijon

BELGRADAS, Jugoslavija, 
kovo 28 d. — Jugoslavijos ka
ralius Petras II šiandien atsi
sakė ratifikuoti prieš tris die
nas Cvetkovičiaus ir Markevi
čiaus pasirašytą “ašies” paktą.

Naujas Jugoslavijos ministe- 
ris pirmininkas, generolas Du- 
san Simovič, šiandien įteikė vo
kiečiams notą, atsakydamas 4 
nacių prašytus paaiškinimus. 
Simovič sako, kad Jugoslavija 
negalės tesėti Vienos pakte duo
tų pasižadėjimų, nes jie yra 
priešingi Jugoslavijos gyvento
jų daugumai.

Karalius Petras II priėmė 
Jungtinių Valstybių ministerį 
Bliss Lane, kuris prižadėjo visą 
Amerikos paramą, jeigu Jugo
slavija drįs ginklu pasipriešinti 
nacių invazijai.

Premjeras Simovič taip pat 
priėmė Amerikos ministerį ir 
gavo prezidento Roosevelto ir 
visos Amerikos vyriausybės pa
ramos užtikrinimą. Lane tikrina, 
kad Amerikos prezidentas, nau
jai priimto įstatyn1^4pagclba, th- 
ri teisės Nuteikti Jugoslavijos 
valdžiai ginklų it juos suteiks.

Simovič ilgai kalbėjosi bu 
Turkijos ministeriu Belgrade, 
kuris tuojau siūlo pasirašyti sa
vitarpės pagelbos paktą. Turki
ja senai Jugoslavijai buvo pa

HITLERIS NERVUOJASI DĖL BALKANŲ
Nacių agentai nelau

kė perversmo
BERLYNAS, Vokietija, kovo 

28 d.—Nacių valdžios sluoks
niai labai nepatenkinti Jugosla
vijos įvykiais.

Jais yra nustebę visi vokie
čiai, nes nemanė, kad mažos 
tautos dr’stų pasipriešinti “a- 
šiai”. Vokiečių laikraščiai tikt i 
šiandien paskelbė apie įvykusį 
perversmą.

Laikraščių komentarai rodo 
didžiausią valdžios sluoksnių 
nepasitenkinimą.

Graikijoj daromos 
didžiausios eisenos
ATĖNAI, Graikija, kovo 28 d. 

—Kai gyventojai sužinojo apie 
padarytą perversmą, pradėjo 
didžiausias eisenas sostinės gat
vėmis.

Susirinkę ties jugoslavų pa
siuntinybe džiaugsmu pareiškė 
savo pasitenkinimą. Juodka’nie- 
čių lyderis Radichavlch buvo 
gėlėmis apibertas.

Praeito karo metu jis vado
vavo juodkalnieČiams kovoje 
prieš vokiečius. Žinia apie per
versmą graikų frontuose pakė
lė nuotaiką.

Prancūzai renkasi 
demonstracijoms

MARSEILLES^ Prancūzija, 
kovo 28 d.—Biržos aikštėje su
sirinko 10,000 prancūzų ir kal
bomis bei šukavimais pareiškė 
savo džiaugsmą dėl Jugoslavijos 
Įvykių.
. Marseilles gyventojai susirin

siūlysi tokį paktą, bet bitvusi 
valdžia atsisakė jį pasirašyti.

Naujai sudaryta valdžia išaiš
kino, kad Jugoslavijoj jau bu
vo 3,000 nacių agentų. Daugu
ma jų priklauso prie Geštapo 
ir dirba jos naudai, bet jie va
dinasi ekonominiais patarėjais 
ir aiškina, kad tyrinėjo ekono
mines krašto sąlygas.

Maištauti pradėjusieji jugo
slavai keliasdešimt nacių agen
tų smarkiai apkūlė. Dauguma 
nacių jau apleidžia Jugoslaviją 
ir skuba į Bulgariją arba Ru
muniją. Nauja valdžia davė Su
prasti, kad jiems krašte jau nė
ra kas veikti ir privalo greičiau 
išsinešdinti.

Naujas ministeriu kabinetas 
posėdžiavo ištisą naktį. Prem
jeras pareiškė, kad Jugoslavija 
nori taikiai gyventi su vokie
čiais ir su italais, lygiai, kaip 
ir su kitais kaimynais, bet pa
brėžė, kad negales pildyti senos 
valdžios Vienoj duotų pasižadė
jimų.

SimovičiuL ne .paslaptis, kad 
vokiečiai ? ’iiepatenkinti šitokiu 
valdžios pareiškimu, žino, kad 
naciai pradėjo traukti savo ka
riuomenę prie Jugoslavijos, to
dėl Įsakė pasiųsti į pasienį 1,- 
200,000 kareivių.

ko ties ta vieta, kur nacių agen
tai užmušė Jugoslavijos kara
lių Alexandrą.

Petaino valdžia yra uždrau
dusi visas prieš “ašį” nukreip
tas demonstracijas, bet policija 
buvo bejėgė išvaikyti 1.0,000 
prancūzų.

Jugoslavai padeda 
britams kariauti

LONDONAS, Anglija, kovo 
28 d.—Jugoslavijos sukilimas* 
jau dabar daug padėjo britams 
vesti kovas.

Dabar karo vadovybė mano, 
kad ji turės galimybės baigti 
Abisinijos ir Eritrėjos kovas, 
kad vėliau galėtų atkreipti visą 
dėmesį į Balkanus.

Jeigu ne sukilimas, tai britai 
butų buvę priversti ; atitraukti 
dalį savo jėgų iš Afrikos, nebai
gus visiškai likviduoti Mussoli- 
nio kariuomenės. »

Išdaužytos nacių tu
rizmo agencijos

BELGRADAS kovo 28 d. — 
Didžiausios jugoslavų minios 
vakar užpuolė visas vokiečių ir 
italų turizmo agencijas Belgra
de.

Minios išdaužė langus, suga
dino baldus ir visą turtą, nes 
mano, jog tai buvo fašistų šni
pinėjimo lizdai.

Naujas premjeras pasiuntė 
kareivius vokiečių ir italų pa
siuntinybėms saugoti, nes bijo
ta, kad ir ten nebūtų viskas iš
daužyta. Minios apšvilpė vokie
čių ministerį, kai jis vyko gat
ve.

Jugoslavijos Perversmo Lyderiai.

, AUJ1 kliįV-AUMfc

Gen. Richard Dusau Simovich (kairėj), naujasis
Jugoslavijos ministeris pirmininkas, ir jaunasis karalius
Pctras II (dešinėj), kuris užėhiė sostą po to kai Ašiaipa- 
lankusis kabinetas ir regentai, buvo pašalinti iš valdžios
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MATSUOKA NEPATENKINTAS DERYBOMS
Nacių spauda gąs

diną japonus
. BERLYJMS7ySū©ti*i,
28 d.^Visų^nenęi tfiepąškėlbtas' 
Matsuokos ir Hitlerio pasikal
bėjimų turinys. J

Nacių spaudos įžanginiai rd* 
do, kad Matsuoka nepatenkin
tas pasitarimais. Naciai sako 
kad Japonija turi pasirinkti: 
padėti naciams vesti karą, arba 
vėliau viena kovoti prieš britus 
ir Ameriką.

Jeigu Japonija dabar nepadės 
vokiečiams, tai vėliau fiureris 
nepadės japonams vesti kovos.

Matsuoka važiuos 
pas Mussolini

BERLYNAS, kovo 28 d. - 
Matsuoka ilgai kalbėjosi su na
ciu lyderiais. Pietų metu įteikė 
Hitleriui japonų imperatoriaus 
asmenišką dovaną. Tai mažas; 
bet labai didelės vertės simboli
nis raižinys.

Matsuoka pasimatys su Goe- 
ringu ir šeštadienį išvažiuos j 
Romą, kad galėtų pasikalbėti 
su Mussolini.

Matsuoką blogai paveikė ži
nios iš Jugoslavijos, Abisinijos 
ir britų bombardavimas.

Britai bombardavo 
Diusseldorfą

LONDONAS, Anglija, kovo 
28 d.—Praeitą naktį dideli bri
tų aviacijos vienetai labai smar
kiai bombardavo karo pramonę 
Diusseldorfe, Koelne, ir kituose 
vokiečių miestuose.

Taip pat bombarduoti ir na
cių laikomi uostai .Belgijos‘bei 
Prancūzijos pakraščiuose.

Britai patyrė, kad Bremeno 
bombardavimo metu, kuris įvy
ko praeitą savaitę, užmušta 1,- 
000 vokiečių ir sužeista daugiau 
negu 700. ’ ?

ORAS
šeštadienį — giedras; sekma

dienį — debesuotas ir šiltes
nis.

Saulė teka 5:49 v. r., leid
žiasi 6:11 v. Vi

Italai bėga Asmaron / * : t • 7
KAIRAS), Egyntas, kovo 28 d 

—Italų karo .jėgos,; kurios -pa
sitraukė iš ’Kėroh kalnųy be: jo 
kios tvarkos, bėgą į Asniarą.

Dučės kareiviai pakelėj palie
ka moderniškiausius savo gink
lus. Motorizuotos britų kariuo
menės dalys juos veja ir dide- 
lia’s būriais ima nelaisvėn.

Britai neskuba perdaug As 
maroiu <nės bijo, kad nebūtų 
apsupti. Kalnų strategija yra la
bai naudinga italams.

Britai paliko gink
lus Agheilo j

BERLYNAS? Vokieti ja, kovo 
28 d.—Vokiečiai t^ip netikėtai 
užpuolė britus Agheilos mieste, 
kad jie neturėjo laiko nei savo 
ginklų pasiimti.

Vokiečiai rado kelis aviacijos 
motorus, tankus ir kitos karo 
medžiagos. Britai paliko net 
benzinos atsargą, visai jos ne
padegdami.

Vokiečiai tvirtina, jog Aghe:- 
la yra svarbi geru geriamu van
deniu. Kitose vietose tokio van
dens nėra.

HITLERIS REIKALAUJA DE
MOBILIZACIJOS VENGRIJOJ

BUDAPEŠTAS!, Vengrija, ko
vo 28 d. — Valdžios sluoksniuo
se smarkus susirūpinimas dėl 
Hitlerio pareikalavimo demobi
lizuoti Vengrijos kariuomenę.

Hitleris nori, kad Vengrija 
pasiųstų 350,000 darbininkų 
Belgijon ir Olandijon įvairiems 
karo darbams.

Bijo, kad Vengrijos kariuo
menė nepasęktų jugoslavišką
ją ; . ' ' ’•

Naujas rusų pasiun
tinys Berlyne

BERLYNAS? Vokietija, kovo 
28 d. — Vokiečiai skelbia, kad 
šiandien ątyyięą fietlyiįah nau
jas sovietų prekybos atstovas 
M. Krotikęv.

> Jis tarsią su vokiečių atsto
vais dėl naujų prekių pristaty- 

Imo Vokietijon,

Kitas streikas plie
no pramonėj

JOI1NSTOAVN, PA., kovo 28 
d.—CIO lyderiai paskelbė, 
kad šiandien prasidėjo kitas 
streikas plieno pramonėje.

; Cambria dirbtuves apleido 
8,000 darbininkų ir darbas be
veik visur nutrauktas. šis 
streikas, prasidėjo kelioms va
landoms pabaigus Bethlehcm 
dirbtuvių streiką.

5 šiose bendrovėse gamina
mas plienas karo reikalams, 
todėl valdžia deda pastangas 
greitai išspręsti streikus.

Komitetas liepia 
darbą pradėti

NVASHINGTON, D. C., kovo 
28 d. Naujai paskiria tar
pininkavimo komisija paskel
bė darbininkams ir darbda-
viams, jog neprivalo nutraukti 
darbo dėl nesutarimo.

Visus ginčus privalo išspręs
ti diskusijų keliu, bet darbas 
neprivalo būti nutrauktas.

Streikuojantiems pataria 
pradėti darbą, o jų reikalų iš
sprendimas bus pagreitintas, 
šiandien komisija nagrinės 
trijų dirbtuvių konfliktus.

Allisbendrovė j dar
bas nepradėtas

WEST ALLIS, Wis., kovo 
28 d.—Bendrovė, gavusi įsa
kymą atidaryti dirbtuves, lie
pė darbininkams atvykti dar
ban.

Šiandien į fabrikus įžengė 
apie 1000 darbininkų, bet jie 
negalėjo pradėti darbo. Dau
guma jų yra tiktai pagelbiniai 
darbininkai.

Daugelis darbininkų pareiš
kė, kad CIO juos prievarta įs
tūmė streikai). CIO valdyba 
sako, kad ji persekiosianti 
tuos darbininkus, kurie nesi
laikys daugumos nutarimų.

Traukia teisman 
teisėją

PHILADELPHIA, PA., ko
vo 28 d. — Teisino organai pa
traukė * teisman pensijon pa
leistą teisėją Warrenz Davis. 
Patirta, kad 1929 metais, jis 
sąmoningai kenkė valstybės 
organams išaiškinti teisėtumą.

Teisėjas Davis kartu veikė 
su milijonieriais Fox ir Kauf- 
mąniij

Paskelbė, kad jiedu ban
krutavo, tuo tarpu parodymai 
buvo sąmoningai iškraipyti ir, 
greižiausiai, su paties teisėjo 
žinia.

OLANDAI KAS SAVAITĖ NU
DAIGOTA 20 NACIŲ

NEW YORK, N. Y., kovo 28 
d. — Iš Olandijos atvažiavęs 
daktaras P. Pruyn tvirtina, kad 
kiekvieną savaitę olandai nudai
gojo 20 nacių savo teritorijoj.

Vięną olandų submariną juri
ninkai nuplukdė Anglijon, kar
tu su vokiečių karininkais, ku
riuos areštavo.

Kitas submarinas buvo pa
skandintas su Visasi vokiečių 
jurininkais. Olandai griežtai 
priešinasi naciams.

Rusinimo darbą pa
veda mokytojams
KAUNAS, Lietuva, kovo 28 

d. — Sovietų valdžios švietimo 
komisariatas paskyrė specialų 
atlyginimą tiems mokytojams, 
kurie dėstys rusų kalbą lietu
viškose mokyklose.

Švietimo komisaras ragina 
mokytojus rimtai šiuo reikalu 
susirūpinti ir panaudoti progą 
geram atlyginimui gauti.

Komisaras Venclova paskelbė, 
kad už rusų kalbos mokymą 
gaus atlyginimą tik tuo atve
ju, jei kursuose bus 25 moki
niai.

Raudonarmiečiai da
ro blogą įspūdi

KAUNAS, Lietuva, kovo 28 
d. — Kasdien Lietuvon atva
žiuoja daugiau raudonos armi
jos karininkų. Daugelis jų at
gabena savo šeimynas.

Lietuviai patiria apie sunkią 
ekonominę būklę, kurią tenka

Areštuotas Jan 
Valtin

WASHINGTON, D. C., kovo 
28 d. — Teisingumo departa
mentas šiandien paskelbė, kad 
tapo areštuotas Richard Krebs, 
kuris vartoja pseudonimą Jan 
Valtin.

Jis gali būti deportuotas, nes 
be vizos įžengęs į Jungtines 
valstybes. Be to, priklausė ko
munistų partijai, buvo nuteis
tas, sėdėjo tris metus Califor- 
nijos kalėjime ir buvo išsiųs
tas Vokietijon.

Už 5,000 doleriu ligi teismo 
išleistas laisvėn.

Jugoslavai paneigė 
nacių mitą

ZIURICHAS, Šveicarija, ko-; 
vo 28 d. — Turima tikrų žinių, ■ 
kad Jugoslavijos įvykiai pavei
kė kiekvieną vokietį. Jugosla
vai paneigė nacių mitą apie vo-1 
kiečių jėgos stiprumą.

Visi tikėjo, kad Hitleriui nie
kas nedrįs pasipriešinti, tuo 
tarpu jugoslavai parodė, kad 
neįveikiamos jėgos mitas jiems 
nepriimtinas.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Hitleris nesiųs savo kariuomenės Jugoslavijon, bet steng

sis išardyti vienybę. Jis nori sukurstyti kroatų veikėjus prieš 
serbus. Kroatų lyderis Macek išvažiavo pasitarti su savaisiais.

— Rooseveltas pasiuntė Petrui II sveikinimo laišką, kuris 
prižada bendradarbiavimą ir reikalingą paramą.

— Matsuoka Berlyne pareiškė, kad pasirašyta trijų valsty
bių sutartis yra taikos aktas. Vokiečiai nepatenkinti tokiu in
terpretavimu ir prašo japonų pulti Singapūrą.

— Britai suėmė tūkstančius italų Keren ir Harar apylin
kėse. Suimtieji italų karininkai tvirtina, kad britams fašistai 
nepajėgs rimtai pasipriešinti.

— Graikų karo vadovybė garsiakalbiais informuoja italus 
visuose frontuose apie jugoslavų padarytą perversmą ir reko
menduoja nuversti Mussolinį.

— Vengrijos aukšti karo vadai tarėsi su valdžios atstovais 
dėl vokiečių reikalavimų demobilizacijos reikalu.

— Argeles sur Mer stovykloje buvo pasipriešinimas, nes 
ispanai nenorėjo važiuoti Afrikon geležinkelio linijos per Sa- 
harą tiesti.

gyventi visiems Rusijos gyven
tojams.

Atvažiavusios karininkų šei
mynos labai blogai apsirėdžiu- 
sios ir sumenkusios. Raudonos 
armijos karininkų vaikai daugu
moj serga tuberkuliozu, rakitu 
ir kitomis ligomis.

Maskvoje viskas 
labai brangu

KAUNAS, Lietuva, kovo 28 
d. — Ligi šiam metui buvo pa
sakojama, kad Maskva prekė
mis yra perpildyta, bet dabar 
jau pasakoma, jog ten viskas 
labai brangu.

Vienas komunistų delegacijos 
narys papasakojo, kad Maskvo
je sviesto svaras kainuoja 28 
rublius. Nauja eilutė kainuoja 
3,000 rublių.

Tuo tarpu darbininkas gali 
uždirbti tiktai 300, o specialis
tas pasiekia tiktai ligi 500 rbl. 
mėnesiui.

Rusų karininkai 
gąsdiną karu

* VILNIUS, Lietuva, kovo 28 
d. Lietuvon atvaryti sovie
tų karininkai pasakoja, jog ren
giamas karas prieš sovietų Ru
siją.

Jie neneigia, jog Lietuva bus 
karo lauku, todėl krašto vidu
je ir daromi dideli kariški isi- 
stiprinimai.

Atrodo, kad karo psichozą 
okupantų karininkai sąmonin
gai kelia, kad atkreiptų gyven
tojų dėmesį nuo kasdien sunkė
jančios ekonomines padėties ir 
nepriteklių.

Gyventojus grūda 
Rusijos gilumon

VILNIUS, Lietuva, kovo 28 
d. — Maskvos įsakymu iš kai 
kurių lenkų laikytų sričių val
džia siunčia gyventojus į Rusi
jos gilumas.

Patiems gyventojams neaiš
kina išsiuntimo priežasties. At
vykę GPU agentai liepia žmo
nėms susirinkti savo daiktus ir 
didžiausiais traukiniais juos 
siunčia Rusijon.

Didelė nuosavybės dalis pasi
lieka, nes gyventojams neleid
žia pasiimti į traukinį daugiau, 
negu vienas žmogus gali pa
kelti.
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NAUJIENOS, Chicago, III šeštadienis, kovo 29, 1941

PRANEŠIMAS
šiuo pranešame visiems mu

sų kiijentams, kad Bruno Ray 
Mathews (Matijošaitis) nėra į- 
galiotas rinkti skelbimus arba 
prenumeratas “Naujienoms” ar
ba priimti p.nigus “Naujienų” 
vardu.

“Naujienų” Administracija

Rytoj SLA 6-to 
Apskr. Suvažiavimas

Įvyks Burnsidėj; svarsty3 
L etuvoj reikalą

kuopų išrinkti delega,- 
į SLA 6-tą Apskritį esa- 
kvieeiaini dalyvauti. Šis 
ir svarbus šuva; ravimas

VIENA STIPRIAUSIŲ FINANSINIŲ 
ĮSTAIGŲ ILLINOIS VALSTIJOJ

Mirę Cicero f arap. ?

Ciceras Lietuviu Atydai
BALIOTO PAVYZDYS

kVikaras, ta. 
XKiori$‘'
Ilgai Sirgo^ Turėjp Silpną, širdį

CICERO. — Vąkar anksti ry
te Ldretto ligoninėj pasimirė 
Kun. J. Kloris, Šv. Antano pa- 
rąpijęs vikaras.

Tai jąu ąntjTa girtis, tos pa
rapijos kunigų tarpe — prieš 
keletą mėnesių ■ mirė klebonas 
t<ųn. Jį. Vaičiūnas.

Kun. Kloris, čia gimęs-augęs, 
[buvo vidutinio amžiam suląu- 
įkęs.v^ermy, savo ku<Wf

STANDARD FEDERAL SAVINOS and LOAN
ASSOCIATION of CHICAGO dieiiį, kada jp sveikatą dėl nę-

4192 Archer Avenue i tvirtės širdies, pasisuko blogo jop
Atsargos fonde turi virs $450,'OOO.QO

Apie šią sėkmingą finansinę įstaigą “Naujienose 
daug sykių rašyta. Dabar ir vėl rašome. O rašome touei, kuo ii .. <.. .
yra malonu dar ir dar svkį pažymėti, kad Standard. Federal Sav-1 13
ings and Loan Association of Chicago ir vėl padidino savo AT- ■ tarpe C^-
SARGOS FONDĄ. Dabar atsargos fonde jau yra $450,000.0.0, fegos.
Nei viena kita panaši finansinė įstaiga Illinois valstijoj neturi : rWesP1'1
tokio didelio atsargos fondo sulyg savo turtu. i .Vl ,i,c Jvi . t

Tas atsargos fondas, tai yra didžiausia apsauga visiems šios I 
įstaigos dalininkams. Ir valdžios atstovai tai patvirtina. bes pajine™ te pats »

J. Mackiewich — Ųrez. i Kitose pąrap.yosęį,sų.ęi . kw
Kaip žinia, p. Justinas Mackiewich yra šios įstaigos prezi- j Lietuvoj įtvy^ę kunigai Meb.9* 

dentas ir biznio vedėjas. Jis tikrai moka gabiai biznį vesti, kad jnaj^^’.
palyginamai į tokį'frumpą laika, turta.3 jau siekia arti šešių m<- °, J^.lr bVVo> tai. labai mažoje 
ionų dolerių. ' ' ' ■ »e-

Reikia dar pažymėti, kad Standard Federal Savings and i 
uoan Association of Chicago visada išmokėjo 3%% už taupo
mus pinigus, ar tai buvo depresija, ar geri laikai. Ir dabar tiek Į 
moka.

Namų savininkams, kurie stato ar taiso namus, per metus 
paskolina virš .pusantro miliono dolerių. Ir už paskolas ima- ne
didelį nuošimtį, žodžiu, padaro daug gero namų savininkams.

Linkiu šiai finansinei ištaigai dar didesnio pasisekimo.

ta i-tęs 
te visi 
didelis 
turės atnešti naudos musų or
ganizacijai, kaip sykiu pareikš
ti bendrą nusistatymą gelbėji
mui musų tėvynės Lietuvos.

Metas veikėjams pabusti ir 
stoti į kovą prieš visus rudus, 
raudonus, juodus ir kitokius 
samozvancus despotus.

Yra žinoma, kad delegatais 
į šeštą Apskritį esti rinktiniau- 
si ir veikliausi veikėjai kuopo
se, todėl šiame suvažiavime tu
rėsim apie 135 atstovus nuo 20 
kuopų.

Burnsidės kolonijoj
Tai gal pirmą kartą šeštas 

Apskritys aplankys šių lietuvių 
koloniją. Posėdžio vieta 1036 
E. 93rd SI. p. Mačiukevičiaus 
salėje; pradžia apie 1:30 vai. 
po pietų. —K. J. Semaška, 

Apskričio Sekretorių:;, 
2438 W. 45th St.

Rūtos Draugijos 
Balius Šįvakar Diena Iš Dienos

Teatralė Draugija “Rūta” ren-

bus pamargintas, sako, “sald
žiais obuoliais” ir visokiomis 
įvairenybėmis.

Baliuje bus apdovanoti drau
gijos garbės nariai.

Komitetas kviečia visus jau
nus ir senus atsilankyti. Turė
site “Good Time”.

Balius įvyks Hollywood sve
tainėje, 2417 W. 43rd Street, 
7 vai. vak.

Koresp. D. J. Smith.

įsiėmė Leidimus
•dyboms

Chicago j)
Chester Oleskavich,

Altą Williamson,
Stanley Galus,

Aodelski, 23
Richard Derr,

uve Miknis, 20

ikalauja

22
23,

23, su

su

su

Stella

Gene-

K-sašsl

pusėn 
jau buvo . 

O rašome todėl, kad r

MUSŲ
. i

I

Patriotas JOSEPH DANEK

Ir Oak Parko 
“Majoras^’ Minėjo 
Juozapines
Jis malonus žmogus — Juozas 

Valiulis

RENGIA IŠLEISTUVĖS 
SUNUI Į ARMIJĄ

MARQUETTE PARK. — Pp. Į 
Stanley Pociai, 6908 So. West- 
ern avenue, šiandien rengia iš
leistuvių puotą savo Šimui Ca- 
sey S. Pociui, kuris netrukus, 
išvyksta į armiją. Jie kviečia 
draugus 'ir pažįstamus atsilan
kyti ir praleisti linksmą vaka-

/O'

TVVICE DAILY 2:40—8:40 P. M 
Extra Show 10:40 A. M. 

TĄlifetĄ 
ALL SEATS RESERVED

Mon. to Fri. Mat. and Saturday 
Morning 50c; 75c and $1.10 

Evenings and Sat., Sun Mat.
$1.10; $1.65. ’ Tax Incl.

Children under 16 Half Price 
MAIL ORDERS Filled 
APOLLO THEATRE 
Randolph and Clark

Kristina Beraksa 
leraksa

nuo John

□rauna
’erskiras
Louis Chur nuo Alice Chur
Beatriče Klėmick nuo

Jemick

SUĖMĖ T. JUSAITĮ
• MĄRQUETTE PARK. — U f 

tariamą dalyvavimą automobilio 
nelaimėje buvo suimtas Tony 
Jusaitis, nuo 2423 West 62nd 
stręeįt..

CICERO. — Praeitą šcštad.e- 
nį ir sekmadienį Juozapas Va
liulis, 267 West Washington 
Ėoulevard, Oak Pąrk; suprašė 
savo gimines, draugus atžymė
ti vardo dieną. Puota įvyko ties 
5031 12 Št. 'Svečių susirin-
ld> ; { '

Labai sniągįailtĮaiką praleido 
pinokliuodapii; įr šiaip žaizda- 
mi. Tai buy.o, sueigą vienos pro
fesijos žmonių- Musų.' velionis 
kun. Vąičiunąs juos vądjndąyo 
“bulvąrįŠkais”. ,

Namų 'prižiūrėtojai
Tąs tiesa, jų didžiuma gyve

na prie bulvarų ■ didelių na
mų prižiūrėtojai džeųįtojęiai. 
Jie ir .tituluj? turi. Valiulis va- 
linamąs Oak ParŲo “majoru”. 

Tiesa, jisai į majorą ir pana
šus. Linksmaus budd žmogus. 
Nuo savęs linkiu būti sveikam 
ir dar daug metų švęsti savo 
vardo dieną. —D.

o

AUDITORIUM 
RESTAURANT

3131 So. Halsted St.
Lietuviški ir Amerikoniški 

Valgiai Su Geriausiu Skoniu
P. BALČIŪNAS ir

M. KOVARŠKI, Sav.

Jolia

RENKA VISOKIUS
RŪBUS ANGLIJOS 
ŽMONĖMS

skyriusChicagoje veikiantis
British War Relief organizaci
jos, renka rūbus ir pinigus ru*- 
bams pirkti, Anglijos neturtin
giem)?; žmonėms, kurių namus 
ir visą turtą sunaikino bom
bos. Jiems reikia visokiausių 
rūbų, pradedant švarkais, ir bai
giant kojinėmis.

LIGONINĖN
MARQUETTE PARK..

cho patine j e ligoninėje buvo pa
guldytas 31 metų Constantine 
Slapinskas, 7230 South Taįman 
avenue. Neseniai buvo paroliuo- 
tas iš Manteno valstijos ligo-
... -v;- . ' . v .•nmes.

Psi

Ątyda! Tąųt. Pąrap. 
Nariams ir 
Visuomenei —

Pagerbs Oną Doygin, 
VaidinsKomediją 
“KnarkiaMiepus”

šoks ir klasiškus šokius

Pirkite tusę krautuvėse, ku 
nos garsinasi ‘‘NAUJIENOSE

CRANĖ COAL COMPANY 
5332 Sol Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTR 9022 
POCAHO’^TAŠ Mine Run iŠ geriausių 
mainų, daug dulkių išimta *7.80 
Perkant 5- tonus ar daugiau.

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
" . MPf5 Tr4 pkarra- •“

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

' Onos DOvgin pagerbimui 
ruošiama nepaprastas šokių ir 
pasilinksminimo - vakaras su 
paįivairihiiTiais, vieno veiksmo 
komedija ^Knarkia* Paliepus^, 
ir klasiškais šokiais.

Liet. Tautiškos Parapijas pąr į į^iidys p. B.
;maldos- įvyks nedėlioja, kdyo? 30 vaidylų Siupc n* p
įd., H:0d vai ryto', 8U TCestH- Andrejevo, klu^ltų-- sokuj 
33rd St. Po pamaldų įvyks programo gl-akš«ioS
sirinklntas sų prakalbomis.b^mimnkes sveoms aptarnaus 
Taipgi bus prakalbos 7:0Ų yal. 
vakare. Prakalbos ir susirinki-[: 
mąi yra laikomi su tikslų įsteig
ti Tautišką Parapiją, prie 35-j 
tos ir Union. f Tad visi atvyki! į Jonistų

Tąd visus kviečiame būtinai salę, 814 W. 33rd St. Pradžia 
ą^silankyV įr pągjelbėti. šiam tik- susirinkimo 7 vai. vakaęe ir už 
siiit- 25c įžUttg,Qs gąuš't vislią, ‘kas

Ark.. S. Gęi&ętis, tik čia yra žadėto.
• • Jjipm Nekrošius, Pirm. Energinga vęil/ėją

/I 11 h* v
 Qna Dpvgin- yrą žym^ veikč-

Probate teismui patvirtinti ją to bęndpądarĮ?®. Tikimasą 
buvo įteiktas testamentas sąųv kad jos draugai; pažįstami;, to 
šio. 25 mirusio ębtoągos pi*amo- visa publika atsiląąkys- to 
nininko,
Pasirodo, kad įįsai paKto tur- širdingai' visus
to apie. 5-Įs mŲįpnua (fetoiių; I užprašo rengėjai,

t skaniu maistu ir gardžiais gė- 
I rimais ir prie gero orkestro 
publika šoks ir linksminsis ik’ 
vėlumos.

& Tad

r

JUDGE H. J. SANDUSKY

... , 2

■ jsi

Balsuokit Straight

-DEMOCRATIC
’ a — | ■ •• - ’

Rinkimai Antradienį, Balandžio 1,1941
For TRUSTEE

(ONE TO BE ELECTED)

H JOSEPH DANEK
For POLICE MAGISTRATE

(ONE TO BE ELECTED)

H HENRY J. SANDUSKY
For JUSTICE of the PEAČE . -

' ''' (FIVE TO BE ELECTED)

O TED J. ZAREMBA
S FREDERICK TOL 
0 JERRY J. BROUSIL 
0 FRANK J. GUERRA
3 JAMESNOVOTNY

For CONSTABLE
(FIVE TO BE ELECTED)

5 DONALD O’BRIEN 
■Ž MICHAEL P. OHLER 
® MATTHEW SCHRAMM 
B ANTHONY MICKIEWICZ
6 JOHN VANDENBURG

For DIRECTOR of the LIBRARY BOARD
1 ' - (TW0 TQ BE ELECTED)

\ 8 ANTON J. DVORAK
8 ANTON P. MOUREK

ON SEPARĄTE BALLOT:
FOR PARK GOMMISSIONER

(two to be eleeted)

: Įx] Clarencę Arndt x]] Joseph Paoli

Balsas Už Demokratų Partiją 
Yrą Pasitikėjimo Balsas 

Prez. Rooseveltui
Balsavimo Stotys Atdaros Nuo 6 Ryto Iki 5 Vakare

4



šeštadienis, kovo 29, 1941 NAUJIENOS, Chicago, ffi.
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|| KAS DABAR DEDASI LIETUI OJEI

BOLŠEVIKU PARTIJOS KONFERENCIJA 
KAUNE

nematytais ligtol 
suklesti žemes ūkis, 

mokslas ir menas, 
ima gyventi laimingą 
gyvenimą. Tai ryškiai 
musų respublikoj /.

nų sąrašą?
‘iš ‘

ine,
kur

“Lietuvos liaudžiai” atstovauja Pozdniakovai, Mesku- 
pai, Morozovai, Minajevai ir kiti Stalino atsiųsti 
satrapa 
munistų politinis lygis yra žemas.

čistkos. — Patys prisipažįsta, kad ko*

Jau buvo rašyta, kad Kaune 
buvo susirinkusi Kauno miesto 
bolševikų partijos konferenc - 
ja. Tam įvykiui oficiozas pa
šventė vedamąjį straipsnį, ku
riame sakoma, kad “Kauno 
miesto bolševikai susirenka į 
savo konferenciją monolitiniu

buriu, be galo atsidavusiu viso 
pasaulio darbo žmon ų vadui ir 
mokytojui draugui Stalinui.”

Toliau pažymėsime šiuo 
bolševikiškos auksaburnystės 
perlus, kurie puikiai parodo, 
kokiomis frazėmis maitinami 
nelaimingosios Lietuvos

NAMŲ SAVININKAI

ŠILDYMUI
ALIEJAI

Pirkit Dabar! Taupykit!
KAINOS DABAR GILIUOJA 

Pečiams Aliejus gal.
Ne mažiau 150 gal. ■ 

Fu r naša ms Aliejus Cl/2 0 
Ne mažiau 400 gal. V

FELDMAN
PETROLEUM COMPANY 

Tel. HARRISON 3500

gyven-
Lietu- 
demo* 

konsti-
vos liaudis gavo pačą 
kratiškiausią pasaulyje 
lociją — Stalino Konst’.tuciją. 
Visa tai yra didžiausias Lietu
vos liaudies kovų laimėjimas. 
Tie įvykiai aukso raidėmis bus 
įrašyti į musų šalies metraš
čius, į viso pasau’io darbo žmo
nių istoriją. Bolševikai yra di
džiausi reformatoriai. Kur pri
siliečia bolševiko ranka, ten 
klesti daugiapusis puikus gy- 
ven’mas, fabr’kai ir gamyklos

ima dirbti 
tempais, 
kultūra, 
Liaudis 
ir pilną 
matyli
Mums reikia trumpiausiu laiku 
sulikviduoti savo atsilikimą ir 
atsistoti į priešakiniu respubli
kų ejlę.”

Būna žmonių, kurie negal 
panešti keliones laivu ar lėktu
vu. Dabar Lietuvos žmonės, 
skaitydami “Tarybų Lietuvą”, 
pajunta tą pačią ^reakciją, kaip 
ir keliaudami laivu arba skris
dami lėktuvu...

Dabar pas’žiurėk'me, kaip ta 
pati “Tarybų Lietuva” apraši
nėja minėtą konferenciją. “Lie
tuvos liaudis joje buvo atsto
vaujama siu žmonių, kurie pa
teko į prez diumą: Pozdniakov 
įeik Meskup, Morozoy. Šupi- 
kov, Paraščenko, Rudakov. 
Šimanas, Ivanov, Sovostianov, 
Nikolajev, Ozerov, Stendelis. 
Rikalin, Minajev, Guščin, Kva- 
racej ir Michalevskij. Iš viso j 
prezidiumą išrinkta 35 žmonės. 
Be minėtų “Lietuvos liaudies“ 
atstovų matome dar tokius 
“geriausius Lietuvos sūnūs”, 
kaip Sniečkus, Paleckis, Gedvi
lą, Preikšas ir kt. Į mandatų 
komisija pateko Uk varnas l’e- 
4 u vis ir tas a’siustas ’š Masko- 
lijos, būtent, Niunka. Likusieji 
šeši yra šie “Lietuvos liaudies” 
atstovai: Perov, Aizrn, Ostrovs- 
kij, Grinevskaja, Pusov ir Ko
modaite. Kadangi visi šie “Lie
tuvos liaudies” atstovai lietu
viškai nemoka, o protokolų 
bent dalis buvo vedama lietu
vių kalba, tai j sekretoriatą pa
teko keturi lietuviai ir trys šie 
“Lietuvos Palubes” atstovo’: 
šalncter, Volianskytė ir Lugo- 

: voj.
Konferencija pradėta tele

gramos skaitymu “pažangiosios 
žmonijos genijui” — Stalinui. 
Jo vardą pam nė j u , “visi ko i- 
fcrencijos dalyviai atsistojo i? 
kelias minutes plojo, mylimo 
bolševikų partijos ir tarybų 
liaudies vado garbei. ’ Atlikus 
šį tahnudišką rankų nusiplovi- 
ino ritualą, prasidėjusi darbo 
dalis.

Toliau sužinome, kaip “su
klestėjo puikus gyvenimas” pa
čioje bolševikų partijoje, ir t ii 
pačiame centre, Kaune. Iš 
“draugo” Petrausko, Kauno ko
miteto sekretoriaus, pranešimo 
patiriame, kad bolševikų parti
jai dar vps pradėjus steigtis, o 

f jau reikėjo imtis griežčiausios 
“čistkos”. Net 72 kuopelės bur 
vusios tuojau paleistos, o iš 
102 “pirminių partijos organ’- 
zacijų sekretorių” 48 negavę 

j partinių dokumentų. Tokio 
fakto akivaizdoje reikia “pa* 

i baigti su organizac’niu palai
dumu ir nedisciplinuotumu”.

tolesnio aprašymo mato-, 
kaip viskas “suklesti ten, 

prisiliečia bo’ševiko rah- 
kaip sako oficiozas. Pet

rauskas apie tai pasako: “Kau
no miesto komitetas mažai už- 
sieme darbo drausmes įmonėse 
sustiprinimo klausimu, lygiai 
kaip ir gamybos kokybės page
rinimo klausimu. Atskiruose 
fabrikuose, kaip “Elniš” Petra
šiūnuose darbo metu girtuok
liauja. “Gumoje”, “Dianoje”, 
“Litekse” ir kitur žmonės siste- 
matingai neateina į darbą, vė
luojasi. Paminėjęs tokius “kles
tėjimo” pavyzdžius, Petrauskas 
nia į nagą Auto trestą, kuris 

veikiąs “visiškai nepatenkina
mai”. Dėl transporto sukriki
mo dvesianč*os kiaulės, kurios 
iunčiamos iš provincijos į 

Kauną. Juo toliau, tuo daugiau 
.okių '“klestėjimo” pavyzdžių 
Petrauskas pamini. Pasak jo, 
‘iki šiol visai mažas skaičius 
gyventojų buvo iškeltas iš ru
nų į patogesnius butus, o butų 
klausimas Kaune visiškai neįš-

Kauno 
komiteto

Kitą dieną komunistinio jau
nimo organizacijos centro ko
miteto sekretore “draugė” Bor- 
donaitė nusiskundė mokyč
iais, kiriuos rė kia 
“Draugas” s i i n a n a s 
miesto vykdomojo
pirmininkas (anksčiau tas pa- 
'eigas’ ėjo buifii’stras), atvirai 
prisipažįstu, . kad* “bolševikų 
partijos Kauno miesto komite
tas vykdomajam komitetui tei
kia plačiausią paramą ir jam 
vadovauja.” Po to kalbėjo 
“Tiesos” redaktorė “draugė” 
šmitaitė ir prokuroras masko- 
'is Kaš‘1, kur’.s reikalavo “bol
ševikiškai kovoti .dūl revol uci- . . ■ . .u • .mo teisingumo įgyvendinimo . 
Bekalbant kažkokiai Demeik’e- 
nei. kuri išsitarė, kad “dantelis 
komunistą kibai liberališkai 
žiuri į musu pr’ešus”, buvo at
siminta, kad dar nepasiųsta te
legramą Molotovui. Todėl, 
“griausnįingoms ^oyaci ’oms tą-1 
rybų vyriausybes(. yadovo gar-; 
bei ilgai nebuvo gido”. , 

Dar kalbėjo “draugas” įeik, 
Movšos sūnūs, Meskup. šis 
“Lietuvos liaudies” atstovas ir
gi parodė nepaprastą “kleštėji- 
mą”: “Stambiausiose įmonėse 
partija .neisitvirtinusi; Yra eile 
įmonių, kuriose turime vieną 
ar du narius, arba jų visai nė
ra. Paimsime pčanionę. Čia' 
daug kas šlubuoja. Lenktynių ė 
darbo pakėlimas dažnai buvo 
pasiekiamas gaminių kokybės 
sąskaitom prekyboje' irgi ne 
viskas tvarkoje. Paimsime ge
ležinkelius. Buvo laikas, kada 
Kauno geležinkelio stotyje bu
vo tiek daug neiškrautų vago-

Lietuvos bolševikų partija 
gavusi teisę “kontroliuoti ad
ministracijos veikimą”. Bet 
kaip atrodo tie, kurių rankose 
yra visas Lietuvos gyvenimas? 
“Draugas” Petrauskas pats 
duoda atsakymą: “Komunistų

gu dar nuo savęs pridėsime, 
kad komunistų lygis yra že
mas ne tik politiniu, ir dorovi
niu bei kitokiais atžvilgiais, tai 
turėsime vaizdą, kaip atrodo 
šie administracijos veikimo 
“kontrolieriai”. Toliau Petraus
kas sako: “Dauguma fabrikų ir 
dirbtuvių, tame skaičiuje ir 
stambesnių, neturi ne tik pir
minių partorganizacijų, bet ir 
pavienių komunistų”, šį viešą 
prisipažinimą įsitėmysime ir 
sugretinsime su minėtu “Tary
bų Lietuvos straipsniu, kur sa
koma, kad bolševizmo įvedi
mas Lietuvoje esąs “Lietuvos 
liaudies kovų laimėjimas”. Bet 
nežiūrint viso to bolševikų 
mikroskopiško skaičiaus, anot 
Petrausko, “Kaune sausio 12 
d. atėjo balsuoti 98.5% visų 
turėjusių teisę balsuoti”...'nors 
Petrauskas tiktai dar siūlo Lie
tuvos žmones “perauklėti ko
munistinėje dvasioje”. Kam tai 
bebūtų reikalinga, jeigu beveik 
100% “balsavo” už Stalino berr

Istorijcjė yra .buvę stiprių karalių ir 
silpnų karalių: karalių, kario nedrįso 
kovoti, ir kili, kurie drąsiai vedė ar
mijas j niuAllis; buvo karalių, kurie 
praleido savo laiku intrigose ir ka- 
palių, kurie kovojo už savo Galįs 
tr, savo id«‘:<lUH.

Musų KARALIUS ' nieko nebijo! Jis 
niekam besilenkia, jokiai grupei, jo
kiai kritikai, tmatlaidžlnl kovoja už 
GERESNĮ GYVENIMĄ darbininkui ir 
mažų namų savininkams. Nežiūrint 
kaip pikta ir galinga ym opozicija: 
nežiūrint kaip sunku iftsiversti. Kara
lius pasiruofięs vėl kovai su atnau
jintomis jėgomis, ir eina prie perga
lės. kurios jis jižsipelnęR!
Karaliaus didžiausias prinfiu.s, kuris jį 
kankina kiekvienam žinksnyj, yra 
NEDORĖLIS AukMos Kainos. Bet tas 
primas kartais ifitlšta, praranda jė
gas ir negali priešintis, kai suslkim-

ba su Karalium. Tas priešas, kuris 
kartais užtektinai galingas (veikti ne- 
tokius stiprius ir netokius drąsius, 
randa kac Karalius, atka'Uus. užsi
spyręs. ir nepasiduoda.
Karalius yra prisiekęs, kad jis nie
kad nepasiduos kovoj už GERESNĮ • 
GYVENIMĄ! Jis naudoja savo di
džiulę pirkimo jėgų ir gabumų su
rasti nepaprastus bargenus. kad jums 
pristatyti daiktus kurių jums REI
KIA, žemiausiomis kainomis!
Nedorėlis Aukštos Kainos ir 
supliu.lk. >, rezultate 
pastangų pristatyti 
STATYBAI”, Viską 
ilgio bargenų sandėlyje, ir 
pirkti sensacingai žemomis kainomis. 
Bet kurių dienų ateikit su

• vo šeimyna: susipažinkite 
sandėliu, apeikite kiekvienų 
pnmatykit' savo akimis kaip 
LIŪS jums taupo pinigus!

STATYKITE NAUJA 
NAMĄ

King 
jntns 
atrakite

šj kartą 
M idrts'o 
‘•VISKĄ 

mylios 
galite

visu ša
šti musų 
kampeli • 

KARA-

PIRKITE IŠMOKĖJIMAIS • PINIGŲ NEREIKIA 
Jokių Keblumų • Jūsų Parašas Jūsų Garantija 

MOKĖKIT KAD IR PO $5.00 J MĖNESI

GERIAUSIA RŲšIS AMERIKOJE 
“Garantuota arba Atgausit Pinigus’

NEGU PIRKSITE

STOGUI
Geręsnės negausite už 

pinigus. lžfoogS
20 metų Garantija. , Kt. pa.

Visokios Spalvos: Žaliu, STORAS
R«widomi Ir Jnmlri SLATE

PALYGINKITE “KING” KAINAS PIRM
BRiCK ROLL 

SIDING
Goriausia kokia gali
te gauti. Palyginkite 
su Sidfng' už ku
lia mokėsite $2.95

Uždepgla 100 kv. p.
(’ash , ąnd Curry

Galite Gauti Užtektinai 
Tile ir Plank INSULIACIJOS

Kambariui 8’ ploC-id. 10’ ilgio, 8’ aukSC-io, 
taipgi grindims ir sienoms už $12.95 

Kuogeriausios nifties. 
luinas ‘‘banguota^’’ 

ir smėlio finish. vi
sokiuose <lydžiuoso. 
nebedaromų stilių 
Reg. 6’<;(•. vertybė

kv. p. (Loose) 
Tie ir Plank Insuliacija kartonuose, 

3-y, kv. p..
Si

ROČKW6OL MAIŠAIS
Pilni maiš. Apie 
flO’ sv. Reg. kai
na 79e. Tiktai 
pas KINO MIDAS 
iųs .teguli tfe padų 

ryti TOKIUS
PIRKINIUS_________ , .

2,000 Kv. šmotų Insu- 
liliotų Brisk Stilingų

Visuomet par- _ 
sidav.ė po $10 J 
(truput, apga- “ 

gadinta) 
ketv. pėd.

u Vi n b Maišas

Reg. $4 60 Kvnd.
SIDING

Asfaltinėm SIding 
Shingles. Kuogcriau. 

siob 100 kv. p.

'i iki t J s r 1.000 kv.

Vermiculite Insuliacija
Nedegu. Patys su
pilkite tarp Sienų. 
.Lubų ir Grindžių. 
ParsiitaiHM už #1,20

> KlS« MIDAS 
SPECIALAS

Asbestos Shingles
Geriausios 

Rūšies.
Garantuota
100 k v. p.

Maišas
Kabinetai Vaistams 

iš Plieno, Balto Enamel 
hu veidrodžiu, lentynė
lėmis.

$1.19
Virš 80 kabinetų 

pasirinkimas

25.000 NAUJUTĖLIU DURŲ VIDUI IR LAI’KI’1 
KING MIDAS TURI VISOKIAI ŠIŲ DYDŽIU, IR STILIŲ NAUJUTĖLIŲ DURŲ 
iš IValniit, Baltos 

ATEIKIT
Puikios 5X Panel 
FGT.IN. durys 
Rgį'l 2’0”x<ro” 

1 ’eg. kam. 
$4.17
Musų 
Kaina 
tiktai 
$2.19

EZ3

Angliškos
LAUKO DURYS
Ąžuolo, Beržo, 

Baltos 
16 ir* 10*. Panel- 
j % ii* 1% sio-

tos pravažiuoti keleiviniams 
traukiniams. Daug kur nacio
nalizuoti namai palikti be prie
žiūros, nesirūpinama švarumu, 
nemokama butų nuoma.”

Po visų tų “klestėjimo” pa
vyzdžių vis dėlto buvo priim
ta rezoliucija, kad Kauno mies
to komiteto pravesta “politinė 
linija pripažįstama teisinga ir 
jo atliktas darbas patenkina
mu.” Vėliau išrinktas miesto 
komitetas iš 35 narių, kurių 
daugumą sudaro tokie “Lietu
vos liaudies” atstovai,
pavardės baigiasi maskoliškais 
“ov” ir naujosios “aristokrati
jos” garsais “avičius” ir “ma
nas”.

kurių

Pušies, Beržo, Eglės ir Raudonmedžių. Sutaupysite Iki 60%. 
ŠIANDIEN—PALYGINKIT MUSŲ ŽEMAS ........... ...

Kombinacinės 
DURYS

Su 6 
Stiklais 
ir. sietu 
2’6"xfl’7

’ Musų 
Kaina
$4.39

Puikios 3 Panel 1 
Didelio Stiklo

Egi. Du
rys. Kai
na $5.91

Musų 
Kaina

$4.25

KAINAS 
baunios 1 Panel

Filipiniš.
n—r Raudon- 
'i 11 .f' medžio 
*•’ 2’4"x 6’82’4”x 6'8’’ 

Reg. Kai
na $12.-!

Musų 
Kaina.
$5.95

P'išlcs 8, 

r 1% sidį- 
,rum >

Dydž; 2’0” ■ 
xH’B" iki 
BK’bęG’S"- 
Ėeg. .Kaili. 
' #18.68

Musų 
Kilnų 
$5.79

Raudon. Ąžuolo 
LAUKO DURYS

6... 8, 10 Panel. 
’t % * ir Dydž. 

2'0"x(i'6”
'.'.i ^’8'.’X 

fi’Š”. i Reg.
Kaina 

... $33.90
Musų 
Kaina

: $16.95
MASONITE PLYBOARD 
Midąš Sako: NELAUKIT!

Naujausios LENTOS, niekad tokio
mis. Žetn, kainomis. Specialė VER
TYBE. Neluš.' nesisk'aldo. ' nusirauk,š- 
lėju kai gvrai' įtaisytos, 
KARTA GYVENIME a 
pasitaikanti '■ ' Vertybė. ;
Verta 6VaO. Kv. p. Dy- 
c/žuti >’xi5’ iki / 4’^0’

Šystas Ce
mentas Stogui

Asbeste Flbre -•
Neturi Anglinio

Deguto 3. gal.

290
BŪTINAI

Kamp, Kabinetai 
Indams

Geria.ua. Baltos 
puš. konstrttk.. 
ėviesti, gražiai 
padaryti musų 
pačių meistrų

$14.95

Kv.
‘ pd.

PLIENO SPINTOS
Namo reiklnen-

* oms.., rūbams.
' . vertos iki $6.50 

62" , col. aultšė, 
geros konstrlik.

“ balto, "kepto" <- 
namei. Rpecialtai

$3.19

Mo:lernisk< f . 
LAUKO DČRY8 

r Ąžuolo.
V . jungtai

1 . DvMž.
2’fl,"x6’8'* 
ii’ 2’8"x

6’8”. Reg 
Kaina 

‘ #37.68
’Musų 
Kaina '
$18.84

“Flush”

CJKCLE H KAD 
DURYS

6. 8. 10 ir 15 pa
lei, Baltos pušies ar 

beržo.
1 -V, ir 
L. Reg. 
Kaina
# I 1.58
Musų 
Kainu

$7:67

REG. $1.09 BARN SASH 
(Rėmai)

8"X10".
Svieelęfl baltos 

frviėštį,.
Tiktai UŽ

*’ kiekviena

' storio., a— 
pušies. J •II

°° i y c
VISKAS KAS KEIKIA 50 PĖDŲ 

42” štakietų TVORAI
Šviesios balt. puš. 4E 1 4 95 
štakietai. 3 dydž. T ■ H

• Kainu apima štak,- • JB« 
2x4. vinis, apskri- -

lūs cetlrihiiis stulp. > -vadžiaii . . - 4' x3 6
4”x3’ Aukščio Štakietai $11.45

, z, t-------- . . 4"x4'• Auksin Štakietai . $13.95
8USIPA2INKIT SU MUSŲ KAINOM PIRM PERKANT

ftviesos Miegamam 
2 Šviesų. įdomaus 

stiliaus
Su puik.. iškeltais 
papuoš. Ivory poly- 
chrome. Su visomis 
vielomis 39c $4.75

MALIAVŲ VERTYBĖS
KING MIDAS Maliava $1.19
Namui. Spalv. Pasiri., gal ■4**"**z

Ghrsi (Įueen Mal. Namui $1.95
Visos spal. ilgai tarnaus, gaI*•r*■*,*,
Aluininum Mal.—laukui <P4 59 
ir via. vartoti. Gal. * •■****
Super King Maliavos 
Visos spalv. Nepapr. 
maliava

Pagamintas naujas 
lėktuvnešys

WASHINGTON, D. C., kovo 
27 d.—Skelbiama, kad karo lai
vyno vadovybe pertąiso preky
binį laivą Mormacmail į armi
jos lėktuvnešį. Jis galės nešti 
ištisą aviacijos eskadrilę.

Prezidentas Rooseveltas šian
dien pasirašė 7 bilijonų įstaty
mą laive. Orlaiviu įstatymas at
nešamas į Washingtoną kartu 
su kitu prezidento paštu.

Kąro departamentas reali
zuos senai, paruoštus planus 
ginklams gaminti.

APKAINU06IM 
NEMOKAMAI

Mes' rekomcnd. 
PATIKIMUS kontrak. 

naujiems • * na
mams Ir re

montams.

Gal

Klosetų įrenginiai 
Visai naujas pa
veiksle paročytns 

vand. tankas ir plo- 
’ viklis 

$945 
Aplankykit musų 

PLUMBING 
Depi. Pirm Negu

Pirksit! _________
Wallboard

Dydž. 4x6, 4x7, 
4x8, 4x9. 4x10 
pd.. kv. pd..l%c

Plastai’board
. % col. storu
mo. kv. pd. 2c 
%x6 BeveI Ši- 
dihgai — Grą
žą ii s vakarų 
•hemlock me
džio. 100 line- 
"1 nMų #2.10

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 įreng
ti su vėliausiais 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 ątdaras 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 metų 
pastatęs 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. Western Avė.
Tek GROVEHILL 0306—0363

ne-

esu
ma-

T A I J 0 V y I BuRi turfinges- I H U B i R. nis ir laimin- mUI Inige^. Turėsi 
UŽTIKRINTA RYTOJŲ.

MUTUAL FEOERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
Mokame 314% Dividendų 

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

$1,000,060.00

Atrodykite Metus Jaunesni 
NATŪRALIAI ATRODANTI

Dantų Pleitai

✓

T0NY LUKOŠIUS
Geriausias Brighton Parko

DRABUŽIŲ 
VALYTOJAS

2555 W. 43rd St.
Reikalui Esant šaukite:

Tel. Ląfayette 1310

10 MĖN. MOKĖTI A A r n 
Pinigų grąžinimo ga- V II h ĮJ 
rantija. Denturos da- “ y ** 
romos tiktai gavus už- U 
.sakymą ir nuo formų 
padarytų laisniuotų 
dentistų.

CHECK RAIL 
LANGAS IR 

... RĖMAI ...

Graž. balt. puš. 
langų rimai, su 
2 stik., kinka dy
džiui 20x22 ir 
22x26. Reg. kai
na $6.30. Tiktai

Pleitai 
Pataisomi

, ’ $35
Apkain.
Nemok.

Hejna Bros

Lawndale Deniai Lab.
30 N. DEARBORN—Kamb. 806 

Atdara iki 6 v. v., antrad. ir 
Ketvir. iki 7 v. v.

3945 W. 26th—Antras Aukštas
1724 S. ASHLAND—2-ras aukš.

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

Sekm. 10 iki 4.
GELEŽŲ REIKMENOS 

5 pd. malioriaus 
kopeėioH. $2.19 vertė 
Extension kopėčios, 
Geriausios rūšies 
Pėda 
Bit Key 
cudinium

Cyltnder 
2 raktais, 
kiekviena 
Apskritas Loek Sėt, 
vidui, misi ngi nls______

‘‘Kepto” Enamel 
TILE SIENOMS

• “Scorod Finish”

Priekinių 
metalu

28’

Durų

Rim Naktinė

$1.39
iki 32* Ilgos.

300
Loek 8et,
$1.69

Klemka, su
790
980 arcus

vėl---- 9 coL
Globė, su vin
klių 6»c
2x4’8, visai nau
jos pušies, Il
giai 8’ iki 16’.
Llneal pėd<t 

Geros ruš. 
ft’ieathing. Nau
jos 1" lentos. 
No. 3 Hemlock 
100 kV. pd.

#2.70

llc
Spalvų pasirink. Dy
džio iki 96”. Truputi 

apgadintos

VISKAS KĄ 
PIRKSIT pas 

MIDAS yra

' Jums pinigai 
bus gražinti jei 
nebusite pilnai 

PATENKINTI

Užsakymai Iš Kitų Miestu Greitai Išpildomi!
ATDARA VISĄ DIENĄ SEKMADIENIAIS IKI 6 P. M. 

Antradieniais ir Ketvirtadieniais iki 8 vak. 
VISI TELEFONAI HAYMARKET 2031

BŪTINAI PIRKITE VISAS STATYBOS REIKMENAS IR TAUPYKITE pas

RYTINE RADIO 
VALANDA 

— iš stoties —

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

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

Pirmadieniais taipgi 7:00 
vaL vakare. *

Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.
1

NEPAMIRŠKITE
CHICAGOS LIETUVIŲ 

DRAUGIJOS
JAUNIMO VAKARAS
ŠEŠTADIENĮ, KOVO 29, 1941

DARIAUS-GIRĖNO SALĖJE 
esteru Avė.

Geria.ua


NAUJIENOS, Chicago, III. šeštadienis, kovo 29, 1941

Tmk LiTMUANtAN Daily Ntwi

Published Daily £xcept Sunday by
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

Subscription Kates:
$6.00 per year in Canada
$6.00 per year outside of Chicago 
$8.00 per year in Chicago

3c per copy. *

Entered as Second Class Matžer 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, Iii., under the act of 
March 3rd 1879.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50
.75

3c 
18c 
75c

VALSTYBINIS CIRKAS

Taikys Apsaugas Industrijos Streikus

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St., 
Chicago, III. Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu:

Metams .............. ....... ..........
Pusei metų .........................
Trims mėnesiams_______
Dviem mėnesiams ....... .....
Vienam mėnesiui _______

Chicagoj per išsiuntinėtoj us
Viena kopija ...... ...
Savaitei —....... ................. _
Mėnesiui .........  -

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: (Atpiginta)

Metams ------------  $6.00
Pusei metų .....................  3.25
Trims mėnesiams _.........— 1.75
Dviem mėnesiams ......... — 1.25
Vienam mėnesiui___________ .75

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

Orderiu kartu su užsakymu.

Kauno “Elta” praneša, kad—
“Lietuvos TSR Liaudies 

Komisarų Taryba nutarė or
ganizuoti Lietuvos TSR vals-

Auga pasipriešinimas Agresoriams
Jugoslavijos perversmas milžiniškai sustiprino pasi

priešinimo dvasią Hitleriui ne tiktai Balkanuose, bet ir 
kitose šalyse. Pietų slavus su entuziazmu sveikina Grai
kija. Turkai siūlo jiems bendrą apsigynimo sutartį. Ang
lija ir Jungtinės Valstybės siunčia jiems 
pagalbos.

Bet reikšmingiausia, gal būt, yra tai, 
Jugoslavijoje iššaukė didelį entuziazmą
Marseille mieste minia iš 10,000 žmonių padarė demons
traciją prie paminklo Jugoslavijos karaliaus Aleksandro 
(Petro II tėvo), kuris buvo užmuštas 1934 m.

Hitlerio nepasisekimas Balkanuose pažadino viltį 
Francuzijos žmonėse, kad jų kraštas neilgai vergaus na
ciams. Galima neabejoti, kad tokia pat nuotaika plinta 
ir okupuotoje Francuzijos dalyje.

Vadinasi, cirko klaųnai bus 
valstybės tarnautojai. Bet kodėl 
ne? Ar visas “tarybinis” val
džios aparatas, kurį bolševikai 
suorganizavo Lietuvoje, nėra 
cirkas?

Gaila tiktai, kad klaunų rolę 
tenai yra priversti vaidinti ne 
vien šarlatanai ir dvasios nusu
sėliai, o ir rimti žmonės.

____
DVASIOS PAVERGIMAS

prižadėjimus

kad įvykiai 
Francuzijoje.

Su Rytais, ar su Vakarais?

Lietuvos okupantai verčia 
Lietuvos rašytojus, artistus, 
mokytojus ir profesorius rašyti 
pagyrimus sovietinei tvarkai ir 
dėti savo parašus po ištikimy
bės pareiškimais Stalinui.

Tokių prievarta išgautų pa
gyrimų ir pareiškimų buvo įdė
ta daug “Tarybų Lietuvos” 
Naujų Metų numeryje. Pavyz
džiui, prof. V. Putino-Mykolai- 
čio vardu yra paskelbtas oficio
ze toks linkėjimas:

“Linkiu, kad 1941 melais

nuo Vokietijos, ji nestengtų il
gai gintis. Bet ar tai reiškia, 
kad Švedija jau nebėra laisva?

Amerikoje yra tokia nuomo
nė gana plačiai pasklidusi. Laik
raščiai neretai pasako, kad Šve
dija faktinai esanti nacių vasa
las. Bet tai neatitinka tiesos. 
Švedija uoliai saugoja savo ne
priklausomybę ir yra pasiryžusi 
apginti jų su ginklu rankose. 
Vienas ’new-yorkietis, gyvenęs 
ilgų laikų Švedijoje, gavo tokių 
informacijų apie dabartinę pa
dėtį tame krašte:— u i

“Švedijos ginklų fabrikai, 
visų-pirma garsiosios Bofors 
dirbtuvės, dirba dienų ir nak
tį krašto apsigynimo reika
lams. Amerikoje yra paskli
dusi nuomonė, kad
ginklų fabrikai dirba Vokie
tijai,, yra visai neteisinga. 
Taip pat visai neteisinga, kad 
Švedija aprūpina Vokietijų 
maisto produktais. Geriausias 
įrodymas, kad ši nuomonė 
neturi pagrindo, yra tas fak- 

produklų 
sumažėjo

švedų

tas, kad maisto 
eksportas 1940 m. 
apie $250,000.”

Prezidentas Rooseveltas paskyrė vienuolikę asmenų 
į “Tautinę Apsaugos Meditacijos Tarybų”, kuri rūpinsis 
išvengimu ir sutaikymu streikų Apsaugos industrijos dirb
tuvėse. Viršutinių! trys atstovauja “visuomenę”; (Iš kairės 
dešinėn) Glarcnce Dykstra, William Hammatt Davis, ir 
Frank P. Grabam.

Darbininkus atstovauja darbo lyderiai: (Iš kairės de
šinėn) Philip Murray, George M. Harrison, Thomas Ken- 
nedy, ir George Meany.

Savo pastangose atgauti nepriklausomybę Lietuva 
turės nuspręsti, su kuo ji nori palaikyti artimus kultūros 
ryšius — su Rytais, ar su Vakarais?

Rusija yra Rytų kraštas, Azijos dalis. Net ir euro
pinėje Rusijos teritorijoje yra jaučiama daugiau Azijos, 
negu Europos įtaka. Per du šimtu metų (13 ir 14 šimt
mečiuose) Rusiją valdė mongolai-totoriai, ir to mongo
lų viešpatavimo žymės Rusijoje neišdilo ligi šios dienos.

žodžių, tiesa, rusai išmoko daug europinių, bet min
tys jų aziatiškos. Todėl kuomet rusai bando pritaikyti 
gyvenime Vakarų Europos teorijas, jie jas ištempia ant 
Azijos kurpalio. Lempas, pav. steigė Rusijoje “proleta- 
riato diktatūrą*’, fret' praktikoje tenai stisidarė tikras 
mongoliškas despotizmas, kuriame žmogaus laisvei nėra 
vietos.

Ar Lietuva nori dėtis su ta Azijos valstybe?
Jeigu ne, tai ji turi ieškoti draugų Vakaruose. Ar

timiausi jos kaimynai Pietuose ir Vakaruose yra lenkai 
ir vokiečiai. Šiaur-vakarinėje Europoje guli Skandinavi
jos kraštai, atskirti nuo Lietuvos Baltijos jura.

Geriausia Lietuvai butų susiartinti su švedais, nor
vegais ir danais. Butų, gal būt, ideališkas dalykas Lie
tuvai, jeigu ji kartu su kitais Pabaltijo kraštais sueitų 
į artimus santykius su Skandinavijos šalimis ir visa šita 
valstybių grupė pasiduotų Anglijos vadovybei. Bet Lie
tuva negalės apsitverti kiniška siena ir nuo Lenkijos, 
kuri po dabartinio karo, veikiausia, bus svarbesnė vals
tybė Europoje, negu kad buvo prieš karą, kadangi bus 
aplaužyti ragai Vokietijai. Kokie bus Lietuvos santykiai 
su lenkais?

Po karo daug dalykų Europoje pasikeis. Daugelio 
valstybių sienos bus ne tokios, kokios buvo iki 1939 m. 
rugsėjo mėn. 1 d. Bus kitokios ir valdžios, nes vargiai 
beišliks bent viena iš dabar esančiųjų diktatūrų. Bus ki
tokia tarptautinė tvarka. Galimas daiktas, kad susiorga
nizuos kokia nors tarptautinė ar “virštautinė” vyriau
sybė. Atskiros tautos, gal būt, turės išsižadėti dalies sa- 

• vo suverenumo (nepriklausomybės). Turės būti sudary
tos sąlygos, kuriose ir silpnos tautos galėtų gyventi, ne
bijodamos, kad jas užpuls koks nors banditas.

Tačiau kiekviena tauta stos į glaudesnius ekonomi
nius ir kulturinius santykius su tam tikromis kitomis 
tautomis. Štai lenkai jau dabar tariasi susiblokuoti su 
čekoslovakais. O su kuo blokuosis lietuviai? Ir dar svar-

atgaivintų išmintingos Stali
no Konstitucijos dvasia ir 
kad jos nuostatais butų tvar
komi visi musų respublikos 
reikalai.”

Švedija turi gerai išlavintų 
armijų iš 500,000. Hitleris žino, 
kad visa Švedijos liaudis stotų 
į kovų, jeigu jisai jų užpultų. 
Be to, Švedijos kariuomenės 
generalinis štabas yra pasiruo-

žios rudos kasyklas, kai tik vo-

biau: kuria kryptim jie stengsis pasukti savo tautinį gy
venimą: Vakarų Europos, ar Azijos?

Reikia ir mums, Amerikos lietuviams šitą klausimą 
išdiskusuoti. Mes turime savo tarpe “Rusijos patriotų” 
— ne tiktai tų, kurie aklai garbina Staliną. Yra ir tarp 
demokratijos šalininkų pas mus tokių žmonių, kuriems 
“rusų dvasia” kvepia. Jeigu Rusija nusikratytų bolševi
kų diktatūra, jie mielu noru pultų rusams į glėbį. Toks

Ar tai ne pasityčiojimas iš 
savęs ir iš tų, kurie tokio nuo- 
ankumo Stalinui reikalauja?

Kitas Kauno Universiteto pro- 
’esorius, A. Purenąs, paraše (ar 
įasirašė) panašų linkėjimų tik 
dar juokingesnės formos, bu- 
;ent:

<, s,

„ “Ką<t .visos jųokyk-
los ir tariVef skaičiuje Kauno 
Universitetas taptų socialisti
nės ne tik forma, bet ir savo 
esme. Tuomet musų kraštas 
tarps ir klestės apšviestas Di
džiojo Stalino Konstitucijos 
Saulės.”
Tai tikras cirkas. Kam gi ko

misarų taryba rengiasi organi
zuoti dar kitų valstybinį cirkų?

RAGINA DIRBTI SLA 
VAJUI

“Tėvynė” ragina visus SLA 
organizatorius dirbti smarkiau 
Trečiajam Vajui, kurį Pildomo
ji Taryba prailgino iki lapkri
čio 1 dienos, taip kad jis tęsis 
dar 7 mėnesius.

sa
li u-
nu-

Per tuos 7 menesius”, 
ko SLA organas, “galime 
veikti net daugiau, negu 
veikėme iki šiol per 6 mėne
sius. Tik reikia geriau veikti. 
Reikia užmiršti bet kokius 
‘nepasisekimus’ praeity, o 
žiūrėti į ateitį. Juk kas praė
jo — nebesugrįš.”

manyti, kad dabar su 
noru dirbs visi SLA 
kuomet “Tėvynė” ne-

Reikia 
didesniu 
veikėjai, 
kels bereikalingų kivirčų orga
nizacijoje ir nešmeiš jos virši-

ŠVEDIJOJE TEBĖRA 
DEMOKRATIJA

Iš Skandinavijos šalių tik 
Švedija dar nėra pavergta. Jos 
padėtis be galo kebli. Susisieki
mas su pasauliu yra atkirstas. 
SaVo prekių ji netur kur išvež
ti, kaip tik į Vokietijų, ir dau-

ckli los rudos butų baisus 
smūgis Vokietijos plieno pra- 
monci.

Švedija negali atsisakyti ves
ti prekybų su Vokietija, bet ji 
nei vokiečiams, nei kam kitam 
neleidžia kištis į krašto vidaus 
reikalus. >

Nacių įčB komunistų įtaka 
Švedijoj pastaruoju laiku ne
tiktai ne šiištiprėjo, bet nusmu
ko. Tai parodo parlamento rin
kinių rezultatai, įvykusių 1940 
m. rugsėjo 'menesį. Social-de- 
mokratai, kurie yra griežčiausi 
fašizmo priešai, laimėjo 19 nau
jų vietų parlamente. Pirmų kar
tų to krašto 'istorijoje jie gavo 
absoliučių daugumų visų pa
duotų balsų — 1,527,621 balsų 
iš 2,800,000 balsų, ir įgijo abso
liučių daugumų parlamente. Vi
sos kitos partijos — konserva
toriai, liberalai, ūkininkų parti
ja ir komunistai — turėjo nuo
stolių. Nacių šalininkai nepra
vedė nė vieno atstovo.

97 nuošimčiai Švedijos žmo
nių mano, kad karų laimės An
glija su Jungtinių Valstybių pa
galba. Vienas žymus Švedijos 
socialdemokratas pareiškė:

“Mes esame įsitikinę, kad 
U.S.A. kirs naciams mirties 
smūgį. Viena Anglija neturi 
tam pakankamai jėgų. Švedi
joje visi * žiuri į Rooseveltų, 
kaip į didįjį Išvaduotojų. A- 
merika lai musų vienintelė, 
didžiausioji ir — paskutinė 
viltis.”

Ne šeštadienį, o 
Sekmadienį

Vakarykščioj žinutėj apie 
LSS-LDD banketų antraštėje 
įvyko klaida. Kaip iš žinios tu
rinio buvo galima suprasti, 
banketas įvyksta sekmadienį, o 
ne šeštadienį. 

r .
išgelbėjo motiną
NUO MIRTIES

sentimentas kyla daugiausia iš neapykantos lenkams.
Kiti vėl mėgsta vokišką “tvarką”. Jie norėtų, kad 

Lietuva kooperuotų arčiau su Berlynu. Kai kuriems net 
ir Hitleris atrodo esąs didvyris. Tačiau Vokietijos var
das po šio karo nebus garbingas, todėl tas “vokiškas pa
triotizmas” pas lietuvius greičiausia išgaruos. Bet visgi 
Lietuva turės surasti kokią nors išeitį į platesnį jį pa
saulį. Ji guli tarp Rytų ir Vakarų. Į kurią pusę turės 
būt atkreiptas jos veidas?

giausia tik iš Vokietijos ji da
bar gali gauti, tų reikmenų, ku
rių jai trūksta.

Rytuose, už Suomijos sienos 
guli milžiniškoji Rusija. Tari 
dviejų agresingų diktatūrų gy
vendama, Švedija turi elgtis la
bai atsargiai, kad ji nebūtų už
pulta. Suprantama, kad nuo R 
galingų agresorių, ypatingai LaSalle, butų mirusi.

ROSELAND. — Atradęs sa
vo motiną pritroškintą dujų, 17 

, metų Howard Rynberk, puolė 
ją gaivinti dirbtino kvėpavimu 
budu. Vėliau atvykę ugniagesiai 
su kvėpavimo aparatais, pareiš
kė, kad jeigu ne sūnūs, tai mo
tina, Mns. Grace Rynberk, 10504

* A i . J i LN Ų-ACME

Samdytojus toje taryboje reprezentuoti paskiria: (Iš 
kairės dešinėn) Eugene Meyer, Cyrus Ghing, Rogcr D. 
Lapham, ir Walter G. Teaglc. ,

Literatūros Reikalais
RAŠYT UVAS LIUDA S G IR A

jog jam ten visai bereikalingai. XVIII.
Gira iš krikdemo tampa fašistu.

Krikdemų viešpatavimo lai
kais Liudo Giros plunksna, ne
prisilaikydama jokių dorovės 
dėsnių, kiekviena proga užsi
pildavo pažangiųjų Lietuvos vi
suomenės dalį.

Liudas Gira tęsė savo darbų 
šioj linkmėj ir tautininkams į- 
sigalėjus valdžioje. Jo kritikos 
tada buvo inspiruojamos ne Ka
talikų Veikimo centro, bet jau 
fanatiškai nusiteikusios politi
kierių šaikos.

Lietuviški tautininkai labai 
vertino Giros “darbus” ir neil
gai jam reikėjo laukti riebaus 
atlyginimo. '

Kad reikalas dar gražesniu 
atrodytų, Liudas Gira nei kiek 
nesidrovėjo tautininkams su
teikti visų eilę žinių apie “nepa
tenkintus” krikdemų lyderius. 
Visi žinome, kad krikdemai pa
dėjo tautininkams panaikinti 
konstitucinę tvarkų Lietuvoje, 
bet kai tautininkai atsisakė 
klausyti jų reikalavimų, tai 
perėjo į opozicijų.

Jeigu krikdemai butų perėję 
į karingų opozicijų, o ne į ra
mių opozicijų, tai demokratai 
fašistus Lietuvoje lengvai butų 
galėję likviduoti, bet krikdemai 
to nepadarė. .

Buvo keletas krikdemų lyde
rių, kurie neapkentė fašistų, 
bet kiti ranka ant visko numo
jo. Liudas Gira, kuris labai ge
rai pažinojo krikdemą lyderius, 
suteikdavo fašistams labai ver
tingų žinių apie buvusius savo 
“draugus ir darbdavius”.

Tautininkai paskiria Girai 
pensijų.

Už šiuos pasitarnaviinjis tau
tininkai Liudui Girai atsilygino. 
1926 metais Liudas Gira buvo 
pavarytas iš teatro administra
cijos, nes nauja valdžia skaitė,

mokami pinigai.
Tuo tarpu prie valdžios pri

ėję tau liniukai Girai vėl davė 
valdžios darbų, j j paskyrė Švie
timo Ministerijos knygų leidi
mo komisijom

Knygų Leidimo komisijoj 
Liudas Gira išbuvo gana ilgų 
laikų visai nieko nedirbdamas. 
Užsukdavo jis Ministerijos ru- 
muosna paskutinę mėnesio die
nų, kad galėtų atsiimti gražių 
algų, šiaip jis ten visai nesiro
dydavo.

Bet lietuviški fašistai nesiten
kino šia gražia dovana. Liudo 
Giros “pasidarbavimas” jiems 
atrodė daug vertingesnių.

Antanas Smetona, pasirem
damas tautininkų ministerio re
komendacija ir savo partijos 
komiteto patarimu, paskyrė 
Liudui Girai valstybinę pensijų.

Kai lietuviški katalikai suži
nojo kaip greitai Liudas Gira 
padarė karjerų pas tautininkus, 
labai karštai nusičiaudydavo. 
Žymesnieji krikdemų vadai ven
gė su Gira susitikti ir viešoj 
vietoj jam rankos nepaduoda
vo, nes žinojo kaip lengvai ši 
ranka parsiduoda.

Pensijų gavęs, Gira džiaugė
si. Jis pasiekė savo gyvenimo 
tikslo, sulaukė ideališkiausios 
buities. Tautininkams viešpa
taujant Gira galėjo visiškai nie
ko nedirbti ir ko gražiausiai 
gyventi. Tai buvo viso amžiaus 
Giros svajonė, kilusi iš bajoriš
kos jo “kilmės” ir iš neapykan
tos darbui. .

Antanas Smetona, norėda
mas padidinti savo garbintojų 
skaičių, pensijų nesigailėjo. 
Jam visai nerūpėjo paprastų 
kaimiečių būklė, kaimiečiams 
paspausti jis turėjo didžiausius 
policijos ir šnipų barius. Kai 
kaimiečiai atsisakė mokėti dy
kaduoniams pensijas, Smetona

pasiuntė policijų su kulkosvai- 
ižiais po lietuviškus kaimus, 
lira visa tai žinojo, bet jis ne- 
dsisake paimti prievarta išlup
to mokesčio.

Smetona pataria organizuoti 
rašytojus.

Antanas Smetona, paskirda
mas Liudai Girai pensija, pa
tarė suorganizuoti lietuviškus 
rašytojus. Lietuviški fašistai 
matė, kad rašytojai nelabai se- 
.<a “tautos vado” politikų ir 
Kartais gana aštriai jį pakriti
kuoja. Neprašytas “vadas” pa
noro juos suorganizuoti, kad 
vėliau galėtų paveikti, šiam tik
slui geresnio įrankio jis negalė
jo rasti, kaip rašytuvę Liudą 
Girų.

Liudas Gira sugebėjo suor 
ganizuoti lietuviškų rašytojų 
draugijų ir pats buvo jos pir
mininkas. Jeigu neišrinkdavo 
jo pirmininku, tai jis būdavo 
draugijos vicepirmininku.

Lietuviški fašistai būdavo pa
tenkinti, nes jie turėjo progos 
patirti kuo lietuviški rašytojai 
“kvėpuoja”. Turėjo žmogų, ku
ris neprarasdavo galimybės pa
tirti apie rašytojų “aspiracijas”.
Liudas Gira važiuoja Maskvon.

Būdamas rašytojų draugijos 
valdyboj Gira gavo pakvietimų 
vykti Maskvon. Stalinas kvietė 
Rusijon lietuviškų rašytojų de
legacijų, prižadėdamas apmokė
ti visas keliones išlaidas.

Lietuviški fašistai padare pa
sitarimų tuo reikalu. Jiems at
rodė, kad geriau siųsti Maskvon 
savas žmogus, negu leisti ten 
išvažiuoti kokiam opozicionie
riui. Jie nutarė siųsti Maskvon 
Liudų Girų.

Liudas Gira atsiminė, kų jis 
prieš bolševikus buvo pasakęs, 
bet Maskvon vis dėlto išvažia
vo. Lietuviški tautininkai ga
rantavo, jog kelionėje jam nie
ko neatsitiks. Jeigu bolševikai 
prie jo prikibtų, tai įsimaišytų 
užsienio reikalų ministerija ir 
pareikalautų sugrąžinti.

1939 metais Liudas Gini ap
lankė Maskva, Kijevu ir Krymą. 
Visur jis buvo labai gražiai su
tiktas, visur jam buvo ruošia
mi pokyliai, visur jį lydėjo so
vietų sąjungos “rašytojų” drau
gijos nariai.

Liudas Gira labai susidomėjo 
sovietų Rusijoj vykstančiu pro
cesu. Savo kelionėje jis nesuti
ko nei vieno lietuviško komu
nisto, kuriuos savo laiku smar
kiai buvo apšmeižęs. Patyrė, 
kad jį sušaudyti norėjęs Anga- 
rietis didelei! nemalonėn pate
ko ir kų tik sušaudymo pats iš
vengė.

Iš Krymo vėl užsuko Mas
kvon, kur turėjo labai rimtą 
pasikalbėjimų su “rašytojais” ir 
užsienių komisariato agentais. 
Rusijos vizitas tiek paveikė Liu
dų Girų, kad jis grįžo visai ki
toks.

Liudas Gira Rusijon išvažia
vo su bespalvčm lietuviško fa
šizmo idėjom, o gtįžo raudonai 
jas nudažęs. .Grįžęs Gira jau ne 
Smetonai tarnavo, bet Stalinui. 
Maskvos komisariatas jam dau
giau pažadėjo, negu Smetona 
mokėjo. . —Kazys Varkala

Išvežė Lietuvaitę 
Į Ligoninę

BRIGHTON PARK. — Į ap
skričio ligoninę buvo išvežta 18 
metų mergina, Lorraine Sirben- 
skas. Ji gyveno ad. 4353 South 
Rockvvell. Serga plaučių liga.

Susižeidė Policistas 
Valevičius

BRIDGEPORT. — Bebandy- 
damas suimti įtariamų asmenį 
ties 839 W. 38rd Place, rankų 
skvadkaryje sunkiai susižeidė 
30 metų policistas, Antanas Va
levičius. Jis tarnauja iš Deer- 
ing nuovados.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”
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Bukit Praktiški!
Nemokėkit Reta.il 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- 
G Y VENINIO proga įsigyti puikų 
automobilių sensacingai žema 
kaina kurio negalima prilygti 
bile kur!
Suvirš 450 karų, didžiausias pa
sirinkimas REKORD- LAUŽIAN
ČIŲ automobilių vertybių kurių 
nerasite visame karų pasaulyje.!

1941 OLDSMOBILES 
Puikus pasirinkimas 1941 Ply- 
mouths, yra VISIŠKAI NAUJŲ, 
už stebėtiną pasiūlą. Taipgi 1940 
ir 1939 Oldsmobiles, visi geram 
stovy, taip žemai kaip

*365
1941 uuiCKS

Turime lu 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 taip 
„<.*uai 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
Taipgi 1938 — 1937 — 1936 ir 
1935 karų, visokių modelių ir 
stilių, pilnai karantuoti už tai 
žema kaina kaip

NEŽIŪRINT KOKIO STILIAUS 
KARĄ NORITE, MES JĮ TURI

ME PATOGIAUSIA KAINA 
JUM!

JUS GALIT PIRKTI TIESIOG 
IR SUTAUPYTI 
$100—$500

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

REKORDŲ LAUŽIANČIŲ 
VERTYBIŲ

VISI KARAI GARANTUOTI 
NEPAVADUOJAMAS

PIRKINYS
AR PINIGAI GRĄŽINAMI 

VISI KARAI GARANTUOTI 
TOBULUS

IŠRAŠYTA GARANTIJA IR 10- 
DIENŲ IŠMĖGINIMAS

JŪSŲ KARAS ĮMOKĖJIMUI ' 
du metai Išmokėti — 
LENGVIAUSIOS SĄLYGOS 
PRISTATYMAS TUOJAUS

COOK 
COUNTY 

DISTRIBUTORS 
1340 W. 63rd Street 

Atdara Vakarais iki 10 
Nedėliomis iki 7

ŽINOK KOKIĄ KYLĄ 
TURI

ATEIK PRIE MUSU 
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. Tuoj aus patė- 
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 

leiskit tik KYLOS DAKTARUI 
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 Avė. Tel. Arm. 8200
Įėjimas per krautuvę į 2 aukštą 

Vai.: Kasdien 11-8; sekmadienį iki 2

Gimtasis kaimas
Aš tiek apsidžiaugiau, jog pa-1 Kaltino PnltpilA 
įniršau tas skaudžias atsiskyri-1””111-*

Apysaka

(Tęsinys)
Musų kaime visos motinos 

savo sūnūs ir žmonos savo vy
rus panašiai apraizgė visokio
mis brostvomis. Tuo labiausiai 
pasižymėjo Barkuvienė: ji savo 
vyrą tai tiesiog nuo galvos iki 
kojų apkabinėjo šventenybėmis.

Pagaliau išaušo baisioji atsi
skyrimo valanda. Užputusios 
akys liudijo, jog naktį teko be 
miego praleisti. Vieškeliai buvo 
pilni vežimų. Atrodė, lyg žmo
nės rengiasi į didelį jomarką 
važiuoti. Tačiau tie vežimai bu
vo parengti pašauktiems į ka
riuomenę vyrams vežti. Iš mu
sų kaimo buvo pašaukta apie 
dvidešimt vyrų. Jie drauge su 
palydovais, kurių susidarė dvi
gubai daugiau, susėdo į veži
mus. Į palydovų tarpą įsisprau- 
džiau ir aš. Vaizdas buvo tikrai 
šiurpulingas ir baisus. Motinos, 
apsikabinusios savo sūnūs taip 
verkė, jog ašaros tiesiog upe
liais tekėjo. Atrodė, kad tai pa
skutinė sudna diena atėjo, o ne 
saulėtas gražus vasaros rytas 
išaušo.

- Pakaks! — sušuko dešimti
ninkas. — Laikas važiuot'.

Tiesiog staugimas nuaidėjo. 
O-kai kartkartėmis pasijudin
davo vežimai, tai motinos pra
dėdavo klykti. Kai kūnuos vy
rus tie verksmai tiek paveikė, 
jog jie susigūžę, ratuose užsi
kimšo pirštais ausis. Jie užsi
merkė akis, kad nematytų, kaip 
kankinasi ir alpsta jų motinos 
ir kiti artimi žmonės.

VWWWWWW7WVWVWVVWW 
į SOPHIES’ į
S RESTAURANT :■
!. GAMINAME !•
S LIETUVIŠKUS S
įir AMERIKONIŠKUS VALGIUS!; 
į Didelis Pasirinkimas už 
į Prieinamą Kainą. "■
J«Sophie ir Stanley Drangelis, sav.«J
į 2407 West 47th St į

Prie Western Avenue 2"

Pagaliau buvo pasiektas vals
čiaus kiemas. Tiesiog baugu bu
vo žiūrėti, kiek ten svieto pri
sirinko: senų, jaunų, mbterų, 
vaikų ir bus.mų ka.civų. Aki
niuotas ir pilvotas ponas pradė
jo pavardėmis šaukti p kvies
tus į kar uoinenj vyr. s Tas p ) 
nas skaitė pavardes iš d-ide i > 
popierių lakšto.

—Stulpinas, - - pasigirdo jo 
balsas. v

—Esu, — atsakė pašauktasis
—Baltrūnas, — vėl pas girdo 

klausimas.
- -Čia, — atsakė pastarasis.
Susidarė .p įsotini litanija. 

Paskui rus škai visiems išvar
dintiems vyrams buvo įsakyti 
sustoti j eilę. Tuo pačiu metu 
pasigirdo k tas įsakymas, kad 
visi pašaliniai tuoj apleistų kie
mą.

Mažai kas lesi judino, nes ne
suprato rusą kalbos. Akiu uotas 
ponas įtūžo ir pradėjo šaukt. 
Ir tas nieko negelbėjo. Pagaliau 
jis suriko lietuviškai;

—Eikite po velnių!..
—Nė atsisveikinti neleidžia. 

— išraudęs bumptelėjo tėvas.— 
Mes atvažiavome, kad gilėtu
mėme tinkamai atsisve kint- su 
savo sūnumis, vyrais ir broliai* 
o čia...

Moterys pradėjo klykti. Aki
niuotas ponas rūsčiai pare š ė:

—Duodu dvidešimt minučių 
atsisveikinimui. O jei po to ne
išeisite, tai liepsiu žandarams 
visus išmesti, kaip šunes. Bun- 
tauščikų nepakęsiu...

Motinų veidai išblanksta. Ma
to jos, kad prieš jėgą jos dul
kės ir nieko negalės padaryti. 
Puola jos bučiuoti savo sūnūs 
ir, palaiminę juos, eina su nu
leistomis galvomis iš kiemo. 
Tėvas man liepia nubėgti pas 
Anuprą. Bbolis pačiumpa mane 
ant rankų, prašo neverkti bei 
suraminti tėvus.

Ištraukė jis iš kišenės sida
brinį pusrublį ir padavė man. 
Girdi, nusipirk sau bandurką.

nio valandas. Paskui nubėgau 
pas tėvus, kurie stovėjo kitojįe 
kiemo tvoros pusėje.

•Užpakalyje pasigirsta kažkie
no piktas balsas:

—Tai tam mes j nes užaugi
nome, kad tie budeliai juos pa
skerstų...

Staiga pasigirsta komanda:
—Duokite kelią, pasitraukite!
Sus't.ngvtsi m nia isk ria. 

Barkuviėnė sušunka ‘ Jez u, Jė
zau” ir apalpsta. Tėvas nė žo 
dž o netaręs ją pakelia ir prive
da prie tvoros. Jo akys visą lai
ką įsmeigtos į Anuprą.

Pilvotas ponas paliepia pri 
imtiems vyrams pasiimti čemo 
danelius ir sėsti į vežimus. Ke
li šimtai rankų išsitiesia, kel 
šimtai jatinų vyrų su irange 
vežimuose. Tai vis jauni, tvirt 
r pačiame žydėj me vyrai.

Vežimai sujuda. Susirinkusi: 
minią kažkoks šiurpas nukrato.

--G.il paskutinį karią j.io 
matome.. — k r oja pimėly- 
navusios lupos. -• Gal pa kuliu, 
kar.ą...

Iki stoties trys vior tai. Visi 
ydi vežamus į kariuomenę vy

rus. Nori su saviškiais pasikal
bėti, nors kelis žodžius iš jų iš
girsti. Akiniuotas ponas ragina 
vyrūs dainuoti. Bet ne dainos 
jiems rupi. Nė pas vieną neat
sirado noras dainuoti.

Pagaliau liūdna procesija pa
siekė stotį, kur ją pasitiko ka
riškas orkestras su maršu. Me- 
1 od-ingi maišo garsai susimaišė 
su moterų verksniais. Štai aki- 
niuotas ponas įsako vyrams hp-

“Pavogimu” $11,000
60 metų chicagietis, Otto 

Freitag, 1338 W. Madison st., 
užvedė bylą apskričio teisme, 
kaltindamas, kad du policistai 
iš Desplaines nuovados pasivo
gė jo $11,000.

Freitag sako, kad 1939,. prfe‘ 
Bacine ir Madison jis apalpo. 
Kai polici&tai ją atgaivino, jo 
kišeniuose “nebebuvo $11,000.”

Mokina Kareivius 
Ispanų Kalbos

Chicagos municipialiam air- 
portui priskirto 108-to karo 
aviacijas observacinio skvadro- 
no nariai yra mokinami ispanių 
kalbos. Karo vadovybė paaiški
no, kad pamokų tikslas yra pa
ruošti kareivius “kooperavimui 
su Pietų Amerikos valstybė-

• J 9 mis .

Jei Insurance reik pas
Or. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
• Atatova*

Prudential Ins. Co. of America
175 W. Jackson HAR. 2506

Home Office New*rk. N. J.
4432 S. California Avė. Laf 5771

■— — —■   -..---i

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

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

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

apdraustas.v----

“SKALBINIŲ MEISTERIAI” 
15 TROKŲ JUMS PATARNAUTI 

Tereikia Telefonuoti — HEMLOCK 2500

&&&

SKALBIMU MAIŠAS UŽ $1.00
PER VISĄ SAVAITE

Įvedam 2 Naujus Taupumo Patarnavimus 
Staltieses ir Patalines Išprosinam už Revoliuciniai Žemą Kainą! 

Jokią kitą skalbykla niekad nėra padariusi panašaus pasiūlymo 
svarąužšeimininkėms. Musų nauji metodai ir moderniški 

įrengimai duoda mums galimybę padaryti jums 
šitas sutaupąs.
NAUJAS SPECIALIS PASIŪLYMAS!
Jūsų visi skalbiniai bus išdžiovinti tiktai už ........
MARŠKINIAI RANKOMS ATLIKTAS DARBAS, įvirinami guzikus prisiusim, pataisysim

MES OPERUOJAME 100% UNIJINE SKALBYKLA

GAGE PARK LAUNDRY, Ine.
$001-05 South Western Boulevard

__ _

uz svarą

Garsinkitės “N-nose”

Ss^iSSS"MATYKITE MUS!
Jus persitikrinkite, kad Mes Turime Didžiausį Pasirinkimą 

P’i’kios Rūšies / >

IR VISOKIAU-
ŠIŲ KITŲ STA

TYBOS me
džiagų

Mes finansuosime jūsų namo pertaisymą ir pasotiymą —• iNieko nerei
kia numokėti. Mokėkite per Tris Metus—Apkainavimai Nemokamai 

LIETUVIŠKAS PARDAVĖJAS

CARR MOODY LUMBER 00.
STANLEY LITWINAS—Generalis Vedėjas

3039 So. Halsted St. VICtory 1272

• Lentų
• Medžiagų 

Stogams
• Medžio 

Reikmenų 
Statybai

^NELAUKITE —
Rytoj Gali Būti Perveht!

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

O’MALLEY & McKAY, Ine.
222 W. Adams St. kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208
GENERALIAI AGENTAI šių Kompanijų:

AMERICAN INDEMNITY COMPANY
COLUMBIA FIRĘ INSURANCE COMPANY
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CQ.
MICHIGAN FIRE AND MARtNE INSURANCE COMPANY 

. PHOENIX INDEMNITY COMPANY.
............... ............... -■■■■t ■ " ' "■ .. ....... ' > L—

ti į vagonus, kur matosi jau 
uniformuoti kareiviai. Palydo
vams nė prisiartinti nebele.dži.i. 
Tačiau tie nieko neboja ir,grū
dasi prie saviškių. Grūdasi jie 
atkakliai, nepaisydami grūmo
jimų. Ypačiai molinos ir žmo
nos nieko nepaiso. Jos, lyg ko
kie prūsokai pro plyšius, lenda 
prie vagonų. Kabinasi jos į du
rų rankenas, o stražninkai jas 
stumdo ir spardo be pasigailė
jimo. Nesidroyėjo net bizūnus 
į darbą paleisti. Barkuvienei 
kai kirto per nugarą, tai net 
perkeline palaidine truko, o iš
ilgai nugaros iššoko toks guzas, 
kaip dešra.

—Velniai jus, — širsta Bar- 
kus. — Kuo jį jums nusikalto?

—Šalin nuo geležinkelio! — 
suriko guzikuoč ai, spardydami 
kojomis nekaltus žmones.

O moterys, lyg tyčia, įsikabi
no į vagoųus ir laikosi. Nepasi
duoda net už kojų traukiamos. 
Storulis siunta apsiputojęs, bet 
niekas jo neboja. Susidaiė tik
rai kebli padėt s. Pagaliau pil
vazas padaro pareiškimą:

—Kas norite, tai galite į Šiau
lius važiuoti. Ten mobilizuotie
ji vyrai pasiliks kurį laiką, tad 
galėsite su jais kasdien pasima
tyti. Lipkite į galinį vagoną.

Moterys nudžiugo ir pradėjo 
grūstis į nurodytą vagoną. Vy
rai abejojo iv n< s skubino. Ji? 
lyg ir nujautė, kad kas nors 
čia netaip. Kaip tik tuo metu 
stoties vlršinhikas davė ženklą. 
Garvežis ir pryšakiniai vagonai 
pradėjo judėti, o galinis vago
nas pasiliko vietoje, nes jis li
ko atkabintas.

Moterys pasijuto apgautos. 
Jos šoko iš vagono ir bėgo pas
kui traukinį. Neilgai: greit jos 
pavargo, o kai kurios, kvapo 
netekusios, sudribo ant žemės.

Tai tokiomis aplinkybėmis į- 
vyko paskutinis atsisveikinimas.

(Bus daugiau) I

199 Metų Kalėjimo 
Už Policisto 
Nužudymą _

Kriminalis teisėjas Sbarbaro 
paskyrė 199 metų kalėjimo bau
smę 25 metų Jerry Mangano, 
2216 Taylor Street, kuris prisi
pažino Northsidėj nušovęs po- 
licistą Harry Francois. Nuteis
tojo motina, kuri buvo teisme, 
apalpo išgirdusi nuosprendį. Pir- 
mesniam bylos svarstyme Man
gano buvo nuteistas miriop.

CRŪSLEY SHELVADOR

KAINA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Furnitūra House

WCFL 1000

3417-21 So. Halsted Street
Krautuvė atdara ir nedėliomis iki 4-tos vai. po pietų.

Utarnikais, Ketvirtadieniais ir Subatomis iki 10 vai. vak

3409-11 So. Halsted Street
Tel. YARds 3088

Pilnai 5 motų garantuotas, mažai elektros tesuvartuoja. 
Nereikia Aliejuoti. Atsilankykite į -. Budrike Milžinišką 
Persikraustymo išpardavimą Elektrikinių Ledaunių, Skal

biamų Mašinų. Pečių, ir Rakandų. Jus Nusistebėsite 
Žemomis Kainomis

ŽymUs Racįio Programas Nedalios Vakarais 
5:30 iki 6:15 vai. vak.

Rernkite Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.—WHOLESALE 

4707 S. Halsted St. 
Tel. Roulevard 0014

N epriklausomybč 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansiniai apsirūpinęs. Statyki
te, remontuokite ir įsigykite na
mus pagal musų ilgamečio iš
mokėjimo planus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. UŽ apdr. F. S. 
ligi $5,000 mokame 3^%.
KETSTUTO SAVINGS 

and LOAN ASSOCIATION 
.TOS M. MOZFRTS. R<»c.

W6 S. Halsted St. C AL. 4118

SPEC1AL
TRUMPAM
LAIKUI 
60 Dienų 

Dykai Išbandyt

Pleitai
Ploni, natūralus, ir i»u*u«auz<»mi

M 7.50
• viena 

American Beauty

12 Mėnesių
FACJS-F O R M 1 N G 
P L E I T AI, natūra
liais gumais, nesu
laužomi ...................

Mokėti
*n.bo

■

$2.00
APSKAIČIAVIMAS DYKAI

Pleitai gaminami nuo įspaudų, 
gautų nuo laisniuotų dantistų.

AtsineŠkit š| Skelbimą! .
Jis $9.00 perkant I

Vertas naujus pleitut|

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

701-43 WEST 63rd STREET 
32 W. WASHINGTON ST.

Tel. DEArborn 1470 
Atdara vakarais—4 aukštas.

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis u ž 1 » i» 
domia ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. 
Vežam į farmas 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

Reta.il
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ATIDARĖ ALLIS-CHALMERS DIRBTUVĘ; 
KIEK IŠTIKRO GRĮŽO Į DARBA?

Kompanija Sako, 1900, CIO Unija Sako—46
MILWAUKEE, Wis. — Allis 

Clialmers kompanija vakar ati
darė nuo sausio mėnesio užda
rytą dirbtuvę, ir pasiuntė tele
gramą NVashingtonui, kad “1,- 
962 darbininkai grįžo į darbą.” 

CIO Auto Workers Unija, ku
ri turi paskelbusi streiką, tą 
skaitlinę griežtai užginčija, ir 
sako, kad grįžo tiktai “46 dar
bininkai”. Visi kiti yra ofisų 
darbininkai, kurie su produkci
ja neturi nieko bendro.

Priešinasi.
atidarė dirbtuvę, 

laivyno sekr.

SANDELIS 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 bite kokių 
6 svarai už $3.30.

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

Nervų arbata ...........
Vidurių reguliatorius 
Dusulio arbata ....
Kokliušio arbata ....
Ramatų žolės ........

Kompanija 
pasiremdama 
Knox ir ginklų produkcijos vir
šininko Knudsen’o pareiškimu, 
kad valdžia gali būti priversta 
dirbtuvę perimti, jeigu ji nebus; 
atidaryta ir streikas nebus lik
viduotas derybomis.

Harold Christoffel, CIO loka- 
lo ir streiko vadas, vakar kal
bėdamas streikieriams pareiškė, 
kad “Knox ir Knudsen yra 
‘streikalaužiai’, ir neturi jokios 
teisės tokio grasinimo daryti.”

Jis ragino streikierių negrįžti 
dirbti, tol kol kompanija nepri
ims valdžios pirmesnio pasiūly
mo atiduoti ginčą tarpininkui 
spręsti. (Šįryt įvyksta kitas

• •

Šis Valsčius, Kad 
Kokios Susilauks 
Lietuvių Valdžios

4 Kandidatai iš 7 Lietuviai.

C.I.O. Pasiduoda 
Richmonde

Nesi prie ši ns D i rbt u vės 
Atidarymui.

Susikirtimas Tarp 
Darbininku 
Fordo Dirbtuvėje

Carney Pasimirė 
Buvęs Chicagietis 
Pranas Klimas, 53 m

Laidotuvės Įvyko Vakar.

CIO Pikietuoja Gary 
Liejyklą, Bet Ne
stabdo Neunijistų

Paskelbė Pa no jaus Stonį"

85c 
60c 
60c 
60c 
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 BIdg., Spencerport, N. Y.

“Baus Kaltininkus”.
DETROIT, Mich. — George 

F. Addes, CIO Auto Workers 
generalis sekretorius, pareiškė, 
kad Allis-Chalmers streiko bal
savimuose tikrai buvo “netei
singumai”, ir kad unija aštriai 
nubaus visus lokalo lyderius ir 
kitus asmenis, kurie klastavo 
streiko balintus ir juos sugrudo

RICHMOND, Ind. — Kalė
jime uždaryti CIO Ūkio ma
šinų unijos lyderiai įsakė va
kar savo nariams nesipriešinti 
International Ilarvester dirb; 
tuves atidarymui.

Užvakar prie dirbtuves įvy
ko kruvinas susirėmimas tarp

me apie 50 streikierių ir simpa- 
tizatorių nukentėjo. Apie 80

CIO Kaltina Kompaniją 
Terorizavitnii

DETROIT, Mieli. — Naktį 
iš ketvirtadienio į penktadienį 
Fordo River RoUgę dirbtuvė
je įvyko susikirtįihas tarp C. i 
I. O. Auto unijos narių ir ne-į 
unijistų. CIO paclavC skundą 
federaliam arb i traleriu i De-Į 
wey, kuriąme sako, kad “ne- 
unijistai” buvo Fordo suorga
nizuoti mušeikos.

LUTHER Midi.—Je gu EIls- 
worth valsčiaus balsuotojai pa
duos savo balsus už demokratu 
tikietą ateinančiuose rink'muo- 
se, balandžio 7 d.; lai valsčius 
susilauks lietuviškos “valdžios”.

Iš septynių kandidatų, ketu
ri yra lietuviai. Štai pilnas de
mokratų sąrašas:

Supervizoriu — Walter Lui-! 
kis (lietuvis).

Klerku — Geo. Maiville Jr.
Iždininku — Paul Podjun 

(lietuvis).
Taikos Teisėju—Geo. Keech.
Revizijos Tarybon—Geo. Mai

ville Sr.
Konstabeliais — John Podjun 

ir Walter Proszinski (abu lie
tuviai) .

Walter Luikis yra plačiai pa- 
\ sižymėjęs politiniam gyvenime. 

Jis buvo išrinktas ir pirminin
ku demokratų susirinkimo, ku
riame padaryta nominacijos. Jo 

.žmona, Mrs. Luikis taip dažnai 
1 savo vyrui padeda.

lėtą dienų čia patimi e Pranu 
Klimas, buvęs chicagietis. Kli
mas 
goję 
igan 
šimt

savo la ku gyveno Clfci- 
ir dženitoriavo prie Mich- 
ir 56-tos gatvės. Prieš dė
mėtų, susitaupęs pinigų

nusipirko prie Carney didelį 
200 akrų ūkį ir vertėsi p'eni- 
ninkyste. Turėjo 30 karvių.

Klimas, kuris buvo tik 53 
metų amžiaus, paėjo Lietuvoj 
iš Kražių, bet į šią šalį atvežtas 
dar kūdikiu.

Jis paliko našlę, Oną, ir du 
su nu, Praną, 21 metų, ir Juozą, 
21 metų. Klimas palaidotas va
kar, kovo 28 d. Julia

GARY, Ind. - Užvakar va
kare CIO plieno unija pradė
jo vėl verbuoti neunijistus į 
uniją. Jų visai neleido dirbti, 
kol neprisirašė. Bet vakar rytą 
unijos masines pikietos takti
ką pakeitė.

Neunijistų' nebestabdė, bet 
kvietė juos kuogreičiausiai ra
šytis į uniją, nes “ateityje 
jiems neleis dirbti”. Prie dirb-

ir depučiu.
Lake apskričio šerifas buvo 

paskelbęs, “pavojaus stovį”, 
bet didesnių incidentų nebu
vo.

LIETUVIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis

ei j a areštavo.
Vakar į dirbtuvę dirbti grį

žo apie 800 darbininkų, iš 1,- 
200. Streikas dar nėra forma
liai atšauktas.

MADOS

Visi Telefonai YARDS 1741-1742

Laidotuvių Direktoriai

YARds 1138 
Y AR d H 1139

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

su POVILU ŠALTTMTERU.

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

NAUJIENOS Pattern Dępt
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

čia Įdedu 15 centų ir praSau
atsiųsti man pavyzdį No—..........
Mieros__________per krutinę

4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE <HZ7

1—\ J _ • koplyčios visose
1—J JL-sl c-1 1 Chicagos dalyse

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

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

J. LIULEVIČIŲS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

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

Telefonas YARDS 1419.

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

Ne Kuo Atsilygino
Užklupę darbininkų dirbtu- Gd’U 

vės liejykloje, šie bandė jiems1 
nuplėšti unijos ženklus. Uni- 
jislai tam pasipriešino.

Garantuoja "Saugumą".
Dewey, sako, telefonu susi

žinojęs su kompanijos virši
ninkais. Jie atsisakė priimti Į 
atsakomybę už incidentą, ir 
“garanflavd” saugumą CIO 
nariams, kurie susikirtime

4716—Diplomatiška suknelė. Sukirp
tos mieros 14 16, 18, 20, 32, 34, 
36, 38, 40, 42.

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 adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

Lietuviai
Armijoje

JOLIET, III. — Vakar metus 
karo tarnybos pradėjo 26 me
tų J. Wanagaitis, iš Jolieto, 
taipgi 28 m. W. Buza iš Cus- 
ter Park, III.

r*'

KEISTAS PIKTADARIS

šeri-LAKE BLUFF, III. — 
fas Kennedy ieško keisto pik
tadario, kuris išpiove skyles 3 
laiveliuose, kurie priklauso 
vienam vietos gyventojui.

Waukegan, III
Svarbios prakalbos; čia pirmą 
sykį kalbės M. Gudelis, “N-nų” 

redakcijos narys

Sekmadienį, Kovo-March 30 
dieną, 2 vai. popiet, Liberty 
svetainėj, 8th ir Adams St., 
Waukegan, Ilk, įvyks rimtos 
prakalbos. Kalbės pirmą sykį 
Waukegane M. Gudelis, “Nau
jienų” redakcijos narys. Jo 
kalbos tema: “Kaip Lietuva ga
li tapti laisva?” v

Visiems lietuviams,U<urie nė
ra pasidavę diktatūrų agentų 
propagandai, rupi klausimas, 
ar Lietuva ir toliau pasiliks ru
sų užgrobta. Ar yra bet kokia 
viltis, kad Lietuva vėl liks lais
va ir nepriklausoma valstybė.

Visiems įdomu žinoti, kokia 
bus pokarinė tvarka: ar dikta
toriai viską tvarkys, ar bus dar 
labiau sustiprinta demokratija.

M. Gudelis savo kalboje nu
rodys. kaip lietuvių progresy- 
viškoji visuomenė privalo veik
ti. kad- Lietuvos laisvės ir ne
priklausomybės atgavimas butų 
greitesnis ir sėkmingesnis.

Šias prakalbas rengia Demo
kratu os ir Lietuvos Nepriklau
somybės Sąjunga.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

z Draugijos Nanai.
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

KITI LIETUVI AI D AKT AR A J
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

WAUKEGAN, III. — Perei
tais metais waukeganietis, Ja
mes J. Callahan, 530 North 
avenue, pasirašė už 36 metų 
kalinį Daniel Johnson, ir iš
gavo jį paroliui iš Joliet kalė
jimo. Callahan jam ir 
davė. Vakar Johnson 
suimtas. Jis išeikvojo 
han’o $185, ir klastojo 
kius.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Calla- 
jo če-

Dr. A. Kasatchenko,
Specialistas, turintis patyrimą ir 
daug praktikos. Gydo visokias li
gas, geras patarnavimas. Diplomuo
tas Peterburge. Antrašas

216 ST. CATHERINE East.
Ligonius .priima nuo 12—4 p. m. 

6—9 p. m. Tel. M. A. 6832.

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

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 
i mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vak. 

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. 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

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rezidenciios Telefonas:

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos:

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

DR. MARGE RIS
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus. 
Phone YARDS 7299

nuo

Dr. F. 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 BIdg.

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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 SŲ. HALSTED ST.

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN ;

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Tek: YARDS 4787

Namų Tel. PROSPECT 1930

Dr. Charles Sega!
OFISAS

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

CHICAGO. 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. C. Z. VEZELTS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Manrice 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. Telenhone PLAZA 3200

ADVOKATAI

DR. RRTTNO J.
ZTTRRTCK’AS 

gydytojas ir chirurgas 
NAUJOJE VIETOJE 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namu TpI. VINCFNNFR 5272

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

Dr. Kari Nurkat
(NTJRKAITlįs)

Atsakomingas 
Ik, pritaikin ime 

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

Randasi kasdien didžiojoj 
JOS. F. BUDRIKO Krautuvėj. 
3409 So. Halsted St.

Yards 3089

Tel. HYDE PARK 3305
Dr. Susanna Slakis

Moterų ir Vaikų Lirų Gydytoja 
Dabar priiminės ligonius namuose 

6733 S. Crandon Avė.
Vizitai sulig sutarties 

(išskiriant trAČiadienius ir ieštn >

Remkite tuos. kurie 
o* a r gi n a sn 

“NAUJIENOSE’

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230 *4-

Ofiso tel. CENTRAL 18&L
Namų tel.—Hyde Park *8395

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 Tel. STAte 7572
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto.

3149 SO. HALSTED STREET
TeL VICtory 2679
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Daug Palydovų 
Jono Karaliaus 
Laidotuvėse
Perkėlę ir sūnaus kūną iš Tau

tiškų į Kazimierines kapines

BRIDGEPORT. — Pereitą 
trečiadienį, Kbvo 26 d., tapo iš
kilmingai palaidotas vietos biz
nierius Jonas Karalius, kuris 
mine gavęs plaučių uždegimą. 
Per eilę metų jisai užlaikė sa
vo taverną antrašu 535 Wesl 
32nd St.

Velionis buvo kilęs Lietuvoje 
iš Pajavonių, Vilkaviškio apsk. 
Paliko žmoną Brigitą, dvi duk
teris, Marijoną ir Isabelle, ir 
žentą Debrauską. Taipgi broli 
Antaną, brolienę Oną ir jų 
dukterį Alice, Chicagoje. Daug 
kitų giminių Brooklyne, N. Y., 
ir 3 brolius Lietuvoje.

V * • ( I <.

Palaidotas su bažnytinėmis 
apeigomis

- * ' * r

Iš St. Mažeikos koplyčios kū
nas tapo eisena nulydėtas į šv. 
Jurgio bažnyčią, kur susirinko 
skaitlinga minia palydovų. 
Prieš išlekiant iš koplyčios, 
nuo Lietuvių Biznierių Kliubo 
pasakė trumpą pritaikytą kalbą 
p. V. B. Ambrose.

Dvi grupes grabnešių
Grabą nešė velionio artimi 

draugai, būtent: Chas. Ūkelis, 
Chas. Kasiliauskas, Antanas

PADĖKAVONĖ
A. -į- A.

ANTANAS ŽILINSKAS 
kuris mirė kovo 26 d. ir pa
laidotas tapo kovo 27 d., o da
bar ilsis Lietuvių Tautiškose 
kapinėse, amžinai nutilęs ir 
ne gilėdamas atsidėkaverti 
tiems, kurie suteikė jam pas
kutinį patarnavimą ir palydė
jo jį į tą neišvengiamą amži
nybės vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jo prasišalinimą iŠ mu
sų tarpo, reiškiame giliausią 

’ pądėką dalyvavusiems laido- ' 
tuyėsę įr- ^taru
siems' va Mikus draugams ;“ aė- 
kavojame graboriui P. J. Ri
dikui, kuris savo geru ir 
martdagiu .patarnavimu gar
bingai nulydėjo jį į ąmžinas- 
tį, o mums palengvino per
kasti nubudimą ir rūpesčius; 
dėkavojame seserei ir švoge- 
riui ir Antanui Žadeikiams ir 
jų sunui Alfonsui ir giminai
tei Barborai Dikčius ir Char
les Ūkelis, Keistučio Pas. Kl. 
grabnešiams ir gėlių vainiką 
ir Chięagos Liet. Draugijai už 
suteiktą vainiką ir pagalios, 
dėkavojame visiems dalyva
vusiems laidotuvėse žtno- 
nėms; o tau musų mylimas 
vyre ir tėveli sakome: ilsėkis 
šaltoj žemėje.

Nubudę liekame: Moteris, 
Veronika, Posūnis Jonas, Po- 
dukrė Stanislava ir Giminės.

,Lubis, Jonas Sasnauskas, Anta
nas Linkonis ir Dę. Walter Ali- 
szowskis. Garbės grabnešius 
parūpino Lietuvių Biznierių 
Kliubas, kuriam velionis Jonas 
Karalius priklausė. Jais buvo: 
\Vm. Dudor, Wm. Pužauskas, 
A. Zellon, M. Dubekas ir M. 
Pužauskas. ,

Gelių buvo dvi mašinos. Pa
lydovų dalyvavo virš 80 maši
nų.

Perkeltas sunaus lavonas
kadangi velionis tapo palai

dotas šv. Kazimiero kapinėse, 
tai ir jo sūnaus lavonas buvo 
perkeltas iš Tautiškų kapinių 
ir kartu palaidotas su tėvu. 
Statiškose kapinėse velionis 

jvo pirmiau pirkęs lotą ir jau 
turėjo pastatęs ir paminklą. 
Betgi Jonui mirus, velionio šei
ma pakeitė laidotuvių apeigas.

Jonas paliko daug gerų drau
gų, kurie jo ilgai nepamirš.

Koresp. A.

Žmonės Reiškia 
Dėkingumą už 
Gerą Patarnavimą
X-Ray viską parodo apie jūsų 

avalinę
BRIDGEPORT. — čionai da

bar randasi vienintelė vyrišku 
ir moteriškų batų krautuvė, 
kuri turi įsteigusi X-Ray maši
ną jūsų batams prilaikyti. Išsi
rinkus naują porą, apsiauni ir 
abi kojas įkiši į X-Rąy mašiną 
ir tada pats pamatai kiek vie
tos jūsų koja užima viduje ir 
kiek batai yra perdideli arba 
per maži.

Patarnavimas nemokamas
Toji krautuvė yra Boston 

Shoe Store, prie 3435 South 
Halsted S t. Žmonės, kurie su 
pagalba tos mašinos pritaikė 
sau batelius, dabar yra labai 
dėkingi p. Harry Poticha už 
įvedimą tos mašinos. Tas pa
tarnavimas yra visiškai dykai. 
Galit ateiti ir su savo senais 
balais pasižiūrėti ar kalti jūsų 
batai, jeigu jūsų koja nesijau
čia patogiai. —VBA.

Šįvakar Teisybės 
Mylėtojų D-jos 
Vakaras

BRIDGEPORT. — Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje šįvakar 
įvyksta Teisybes Mylėtojų Drau
gijos rengiamas Bunco-Card va
karėlis su šokiais. Bilietai yra 
tiktai 20c. Pradžia 6 vai. Tai 
gera proga praleisti smagiai ke
lias valandas laiko.

Tai, beje, draugijas pirmas 
B.unco pąrengimas, ir narės pp. 
Dovidauskienė, Ačienė ir Korai.- 
tienė dirba sunkiai jį padaryti 
pasekmingu.

Padėka Marijonos 
Urbonas Draugams, 
Giminėms

sv.

Mąrijona Urbonaite buvo sun
kiai sužeista automobilio prie, 
30-to$ ir Enierald, ir, kovo 18 
pasinąire Šv. Kryžiaus ligoninė
je. Kovo 22 ji buvo palaidota 

tazimiero kapinėse.
X <» J ■ i I : ' r. r f t ’

Emilija Lązdauskas ir FelįljCr 
sas Ųažijauskęs, kurię. rup^nc^i 
laidotuvėmis, šiųomi noriu tar
ti širdingą padėką pusseserei 
StanijSlavai Conrų^, kup p‘rmo 
atsiliepę jięrns pagelbėt^ liūde
sio valan(ioj.e. Velionę buvo pv. 
Emilijos Lazda Ojsljiięnės teta, 
kuri iš namų irgi yrą Urbonai
tė.

Pp? Lazdąuskąi taipgi taria 
ačiū pp; Paul AntanoniamS, fct- 
šie Varnakiams, gimy
naiteį p. Ievai, Theręsai Jano
nis, jjosęphinai Mal naugkas, Dr, 
Biežiui ir Mr. ir Mrs. Grigonis. 
Padėka priklausę kųn. Joneliui 
iš šv. Jurgio bažnyčios, laid. di
rektoriui J. F. Eudeikiui, var-

• ! i. * • . * * : ■

gonininkui p. Pociui, Tretinin
kių organizacijai, šv. Kryžiaus 

! ligoninei, ir visiems giminėms ir 
; draugams, kurie dalyvavo laido
tuvėse, ir mielai,- atėjo pp. ta?- 
jdauskams į pagalbą jas tvar
kant. (Sp.)

PrisįmiKus Velionį 
Joną Užkęraitį,

Ir Jig Atvyko į Ameriką Ge
resnio Gyvenimo Ieškoti.

Daugelis musų, brolių ir se 
sučių buvome kokios tai jėgos 
traukiami vykti į Ąmerikų, auk
so šąlb sau laimes paieško tį. 
Prieš 38 mętRs ir lopas Užku
raitis, j auųas stiprus vyras, pa-

Į CLASSIFIED ĄDVERTISE.MENTS
SITUATION WANTED

Ieško Darbo
HELP WANTED—MALĖ 

Darbininkų Reikia
REAL ESTATE FOR SALE 1 

Namai-žemė Pardavimui
PATYRĘS PENTERYS paieško 

’datbo, kąs norite gefaį atlikti dar
bą, senovišką kaina pigiai, tai šau
kite tuoj aus, JOS. AUGANTIS, 1608 
So. 50 Ayenue, CICERO 2633.

I   —►—•*-   'I 1   

i FAIEšKAU DARBO. EšU kar- 
pentefiš' daug patyręs, šaukite iš 
ryto ligi 8 ir vakare po 5. CtCERO

REIKALINGA VYRŲ su trekais 
perimti išvežiosimą pagarsėjusį gė-> 
rimą (Bevėrages). Parduoti tiktai 
krautuvėms. Apdraustos vietos kos- 
tųmėriai ir pagarsliiimai prįstayti. 
Karhbarys 322. ' 800 N. Clark St.

REIKALINGAS PATYRUS bu- 
čęflus, darbas ant visados. Mokestis 
gera, šaukite CANAL 5821-. 1840 
Sę. Halsted.

i
Darbi niūkių Reikią

WTĖRYS DIRBTI žAOū dir
btu vėj e, pageidaujamas patyrimas 
fcrėipkitės 1335 W:; 47th St.

REIKIA VYRO, kuris moka pen- 
tuoŲ ir popiertioti. $1‘4 į savaitę ir 
valgis.1 6424 Eggleston Avenųe. tel. 
N.ORMAL 6902; '

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

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

REIKALINGĄ- MERGINA dėl 
bendro namų darbo, nuosavas kam
barys, matidynė, malonus namai— 
$8.. SHEldrake 2403.

REIKIA VYRO dirbti Douglas 
Bath Hotise. Pageidaujam .pavienio.’ 
3516 W. Roosevelt Road. "

REIKALINGA PATYRUSI MER
GINĄ bendram namų darbui, be 
skalbimo, gyventi, ųialonųš namai, 
i$8.00; Lerman, 521 N. Homan Avė., 
NEVada 5066. Ū

REIKALINGA PATYRUSI indų 
plovėja (dishwashęr) vyras arba 
moteris. MODERN LUNCH, 348,Q 
Archer Avėnue.

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
darbui. Vienas vaikas. Nakvoti. Ge
ri namai. S. Weingarį, 4145 West 
Arthington Bt. KĖDzie 8025.

i REIKALINGA PATYRUSI MER
GINA, dėl bendro namų darbo —- 
nereikia skalbti, nuosavas kamba
rys ir maudyhė. Gera alga ir na
mai. KENwood 7179.
------------- -------r--------------—-------— 

REIKALINGA PATYRUSIŲ 
“coilėrs ir knotters” darbininkų 
sprin'gšinių fabrike.
Chicago Ū.pholsterers Supply Co. 

2201 So. Halsted St.
■ „ ................................... . .1 N*. * H ....... .. I » l| q| ,

HELP WANTED-MALE-FEMALE

berniukai
VYRAI -

Turime .pastovius darbūs pradi
niams ir patyrušiems darbinin
kams— ofisuose, mašinų šapoše, 
dirbtuvėse, viešbučiuose, valgyk
lose ir kitokiose įstaigose. Pastovus 
darbai, aukščiausios algos. Visi dar
bai garanthdti. ,

TRIANGLE EMPLOYMENT 
25 E. Jacksoh Blvd

• mergaitės
MOTERYS

13-ąs Aukštas

REIKALINGI DISTRIBUTORIAI 
j^eikalin^i Chicagoje ir apylinkė

je “Rūtos” Rūšies, Lietuviškos Ga
mybos Kumpių Distribuforlai. Ge
ras pelnas. Kreipkitės į “Naujie
nas”, Bok 2464.

PĄIEŠKAU DARBININKO pus
amžio Žmogaus prie lengvo namų, 
darbo, su kambariu, valgiu ir dar 
įsrimokėjimu. M. Shimkus, Route 1, 
Lemont, III. Lemont 87 JI.

VYRAS PARDUOTI laikraščius, 
ant komiso. Kambarys ir užlaiky
mas. Pastovus darbas, viduramžis, 
be šeimynos. PĖT. GINTALLO, 
3946 W. 56th St. .prie Cravrford.

PARTNERS WANTED

Į PAIEŠKAU VYRO ar moters 
.partnership. Aš turiu namus įr 
fOrničius reikalingus dėl taverno. 
.Ėok 2465. 1739 So. Halsted St.
. — ■ ' -------- -- ----- - ----  ---- k—- --

FURNISHED ROOMS —TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

NUOMAI GRAŽŪS fornišiuotas 
miegamas kambarys, tinkamas pa
vieniui. 7006 So. Talman Avė. 2-as 
aukštas.

KAMBARYS ANT RENDOS ap
šildomas, su visais patogumais ant 
3 lubų. Atsišaukite vakarais. 3246 
So. Halsted St

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

deikiųs, ir iškeliavo už j;urų»- 
niūrių į, svetimą šąlį, kącį atras
ti ten geresnį ir linksmesnį gy
venimą.

Dirbo Pittsburghe.
Neturėjo Jonas tos laimužės

' PATYRĘS VYRĄ$ dirbti far- 
nioje ir operuoti traktorių, taipgi 
{moteris namų darbuž i Pašaukite 
sekmadienį, popiet ar pirmadienį. 
T. WALTER, 6101 So^Raciriė'Ave. 
2,-rpš' lubos užpakalyj. ?

iFURNlTURE-FlXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

EXTRA!
RENP.ON arb’a pardavimui, ga- 

solino* stotis Lone Star Inn, 147 
Archer—4-A, 25 mylios nuo Chi- 
ca^os, tipkąma dėl tavernos, 5 
'kambarių, J*ąifce!^s parking su med
žiais. Rendos $18. Klauskite savi
ninko 834 W. 33r<i Bt. Grocery 
Store. Šitos vietos klauskite per 
visą balandžio mėnesį, tel. YARDS 
0518.

APIPLĖŠĖ DONNELLY 
KOMPANIJĄ

100 ar daug au darbininkų 
akyva izdoje keturi ginkluoti 
banditai iškraustė ^4,000 iš sei
fo R. R. Don nei ly spaustuvių 
raštinėj, prie 22nd- ir So. Park. 
Jie taipgi pasivogė 20 knygučių 
money orderių.

Iš PRIEŽASTIES MOTERIES 
MIRTIES

PARDUOSIU ARBA MAINYSIU 
mūrinį bizniavą namą ant priva- 
tiško namo, štoras su tavernų ir 
restaurantu, su 4 kambariais užpa
kaly. 6 kambariai ant antrų lubų, 
garu apšildomas, 2 karų garažas. 
Kaina $8500.00. Savininkas—

KAZIMIERAS WAITUS
20^1 West 63rd St.

Taipgi parduosiu pigiai 4 ir 5 kam
barių medinį namą platus lotas, 2 
karų garažas, įmokėti tik $500.00. 
Kitus kaip rendą. 4008 South 
Maplewood Avenue.

2 ,po 4 MŪRINIS ir užpakalį 8 
kamb. katadžius, 2 karų garažas, 
ant plataus loto. Parduosiu dėl 
svarbios priežasties, šaukite PRO
spect 1057.

PARSIDUODA MŪRINIS biznio 
namas, hot water šiluma, 2 Hiatai, 
antram aukšte, 2 autom, garažas. 
3527 So. Halsted St. Savininkas, 
3232 So. Halsted St.

SAVININKAS PARDUODA bun- 
galow, mūrinį, Marųuette Parke, 
6 kambariai, vienas .pastogėj, 3 ka
rų garažas su 4 kambariais viršuj. 
Viskas karštu vandeniu apšildoma. 
Atsišaukite: 6406 iso. Whipple St. 
HEMlock 7144.

W. 33rd St. 2—5 kambarių

PASKUTINIAI BARGENAI
6 kamb. nauja moderniška muro 

rezidencija.
9 Hiatai, labai gražus muro na

mas.
4 fliatai, su storu, muro namas.
2 Hiatų su storu, muro namas.
10 fliatų geras muro namas.
Šitie bargenai randasi geroj vie

toj, Marųuette Parke, ir parsiduo
da labai žemomis kainomis arba 
priimsim teisingus mainus. Taipgi 
turime ir daugiau gerų bargenų.

Statom naujus moderniškus na
mus, pag^l žmonių pareikalavimus. 
Kam yra malonu įsigyti gero na
mo ar uždirbti pinigų, rašykite ar 
matykite

JOSEPH VILIMAS
6753 So. Rockvzell St.

BRIDGEPORT
REALTY COMPANY

PATARIA JUMS DABAR
PIRKTI

Visas Real-Estate Kyla!
ARGO, ILLINOIS

Du 6 kambarių bungalows ant 
dviejų lotų, 1 muro, 1 medinis, hot 
water šiluma. Lotai 30x125. 8 me
tų. Parduos labai pigiai.

BRIDGEPORT
1 krautuvė, 8 butai, kampinis 

namas, nuomos per mėnesį $150. 
Kaina $7,500. $2,500 numokėti. Ba
lansas $50 kas mėnesį iki bus išmo
kėta.

848
fliatai. Pirmam aukšte hot water 
šiluma, bungalovv stogas, 2 autom, 
muro garažas, varinės rynos, 14 
m. senumo. Kainavo $14,500, par-' 
duos už $7,000.

CICERO
2 fliatų mūrinis, 6—6 kambariai. 

Pirmam aukšte hot water šiluma. 
Lotas 50x125. Kaina: $7,850.

SOUTH SIDE
2 krautuvės, 8 butai, tile maudy

klė, nuomos per metus $5,400. Kai
na $26,000.

12 fliatų, 6—5 ir 6—4, nuomos 
$420 per mėnesį. Kaina: $15,000. 
$6,500 sumokėti.

BRIGHTON PARK
2 fliatų 6—6 kambariai, pirmam 

aukšte furnace šiluma. Kaina: 
$6,250.

2 namai už kainą vieno: 2 fliatų 
mūrinis, 6—6 kambarių, 2 furnisai, 
ir 5 kambarių cottage. Kaina: 
$6,500.

NORTHWEST SIDE
Pietvakarių kampas, Belle Plaine 

ir Bernard St. 13 apartmentų. 10-4 
kambariai ir 3-5 kambariai. Nuo
mos $6,000 per metus. Kairia: 
$24,000. J

MARQUETTE PARK '
2 fliatų mūrinis, prie kampo, 3 

automobilių mufo garažas. Sku
biam pardavimui $8,500.

2 fliatų 6—6 kambariai, su eks
tra lotu, $9,500.

BRIDGEPORT
REALTY COMPANY 

953 West 31st St.
Tol. YARDS 0311.

SHIMKUS J. COSTELLO 
Atdara Sekmadieniais.

s.

lu) Pittsburghe ir liejo prakaitą 
geležies fabrikuose, kad užsi
dirbti pragyvenimą. O, kada įsi
mylėjo jauną gražią žagarįetę 
Onutę Gasparaiciptę, tai neilgai 
trukus apsivedę ir. pradėjo auk
lėti pavyzdingą šeifnynėlę.

Jonas visuomet turėjo daug 
rūpesčių ir vargo, kad išau.klęti 
sveikus vaikus ir suteikti jiems 
moks’lą. Gražiai' ir meiliai šugy- 
vendhmi, Jonas ir Onutė išau
gino sūnų Bronių, kurį leido į 
daktarus, taip pat dvi dukteris, 
Onutę, kuri neseniai apsivedė 
su Kundrotu, ir Marytę, kuri 
tebegyvena namie.

Ilgai Gyveno Northsidėj.
Ilgus, metus Jonas išgyveno 

Chicagoje, North Sidej, kur jis 
dženitoriavo. Būdamas draugiš
kas ir nuoširdus, su visais su
gyveno labai gražiai. Buvo link
smo budo ir daug veikė žiiga- 
riečių kliubę, kurįamę jis su pa
sididžiavimu dirbo nuo pat su- 
sitvėrimo.

Miela būdavo žiūrėti į Joną 
Užkuraitį susirinkimuose kada 
jo dukrelė Onutė sekretoriavo. 
Jis sėdėdavo tarsi koks genero

ir knygas atnešdavo, atmaršuo- 
damas j susirinkimą su veidu, 
kurį puošė didelė šypsena.

Mėgdavo Jonas aažųaį sayo 
jaunystę Lietuvoje prisimiųti. 
Dažnai pats prie jaunųjų prisi
dėdavo “paštųkavoti” ir. pąžais- 

i ti. Buvo geras jis žniogus. Tik
rai gaila, kad taip ankšti turė
jo iš gyvųjų tarpo pasitraukti.

skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto," 
kaęl pacns Naujren- 
yra naudingos,'

TAVERNO BARAI turį parsi
duoti 'greitai. Pigiai. 552 Wešt 18 
St. Tuščias štoras. ‘

•' BUSINESS' ŪHAkGES
Biznio Progos

AŪTOŠ—TRŪCKS FOk SALĘ 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

PARSIDUODA LABAI GERAS 
trokas, uždarytu body. Parduosiu 
pigiai nes man nereikalingai, Atsi
šaukite ' 3553 ’ SO. Halsted; Yards 
5118.

ANT RENDOS TAVERNAS, duo
siu lysą ant ilgo laiko, pigi renda, 
išdirbta vieta. Su fiskčeriais,<Bricf- 
geporto apylinkėje, šaukite Yards 
2952.

PARSIDUODA TAVERNAS, biz
nis išdirbtas per 22 metus. Gera 
vieta. Atsišaukite 10501 S. Michi- 
gan Avė. PULlman 0737.

SUSIRINKIMAI
MARQUETTE PARK, LIET. AM. 

PILIEČIŲ KLIUBO mėp. susirin
kimas kovo 30 d. 2 vai. popiet, vie
tinės parapijos svetainėje. Visi na
riai malonėkite atsilankyti į susi
rinkimą, turėsime keletą svarbių 
reikalų apsvarstyti. Bilą Illinojaus 
legislaturoj yra įduota, kad panai
kinti teisę apylinkėms apsidrausti 
nuo negrų.. Bus aptūrta kaip pasek
mingai prisirengti prie rengiamojo 
perstatymo komedijos “Margučių 
Vakaras”' su Baltramiejaus Kome
dija po perstatymo bus '• šokiai bal. 
13 d. —Koresp.

PARSIDUODA BIZNIAVAS na- 
mas su tavernų; 5 kambariai pagy
venimui. Randasi Brighton Parke. 
Telefonas LAFayette 3255.

PARSIDUODA 4 FLIATŲ nau
jas muro apšildomas namas, renda 
neša $200.00 į mėnesį. Kaina 
$12,500.

8 fliatų muro namas pečiais ap
šildomas, renda $240 į mėnesį. Kai
na $12,500.

Rezidencija, kuri lengvai 
perversti į dvifliatį, dabar 
neša $60.00. Taksų $50 į 
Kaina $3,250.

Išdirbta biznio farma su 
liais it su bizniu $8,000. Priemiesty 
Chicagos, South, biznio namas (ta- 
vern), šokių salė prie vandenio, 
plotas žemės. $10j500. Arba mainy
sime. Ką turite į mainą?

Turįme ir daugiau visokių namų 
ir gerų pirkinių ir mainų.

Prašome .pas mane.
CHAS. URNIČH (URNIKAS) 

2500 West 63rd St.
Phone: PROspect 6025.

MARQUETTE MANOR
Parsiduoda labai geras mūrinis 

16 flatų namas, ant kampo į piet
vakarius prie 62-ros ir Albany 
Avė. 12-4 ir 4-5 — kiekvienas Hia
tas turi nuosavą General Electric 
Refrigeratorių, rendomis per metus 
įneša $7,746. Labai 
lengvo 
riausias 
nor.

pigiai ir 
išmokėjimo, šiandien 
bargenas Marųuette

ant 
ge- 

Ma-

PARENGIMAI
DRAUGINGUMO BANKIETAS 

rengiamas Liet. Sbc. S-gos Centra- 
linės kuopos ir Liet. Darb. Draugi
jos 4 kuopos bendrai įvyks sek
madienį, kovo 30 d., Neffo svet., 
2435 So. Lęavitt SL Pradžia 4:30 
vai. .popiet. Įžanga tik 65c. ypatai. 
Apart vakarienės dar bus patiektas 
įvairus programas šokių if dhiftių. 
Abiejų kuopų nariai, jų draiigai 
ir pritarėjai yra kviečiami daly
vauti. —Komisija.

SVARBIOS PRAKALBOS įvyks
ta sekmadienį, kovų 30 d., Mildos 
svet., 3142 So. Halsted St., Chicą- 
go, III. Pradžia 2 valandą po pietį: 
Kalbės S. Beneckas, temoj.ę: Dievo 
Vaistas Padūkusiam Pasauliui. Pra
šome ateiti visus, nes girdėsite la
bai įdomių dalykų. Įžanga veltui. 
Rinkliavos nebus. Rengia Biblijos 
Tyrinėtojai.

MABQUETTEPARKIETIS 
ANGLŲ AVIACIJOJ

Trumpant vizitui iš Kanados 
pas tėvus grįžo jaunas mar- 
ųuetteparkietiš, W. E. McMut- 
,kin, 6155 South Richmond st. 
Jisai dabar tarnauja anglų karo 
aviacijoje. Pirmiau skraidė Ghi- 

’cągas įnikto aiipofte.

galima 
rendos 
metus.

gyvu-

STANLEY
REALTY COMPANY

179 W. Washington St
RANdolph 7055.

TURI BŪTI PARDUOTA 6 įr 5 
kambarių mūrinis namas. Geras 
rendas neša. Ateikite ir persitikrin
kite patys. 3624 West 65th PI.

GROSERNĖ ir MEAT MARKET, 
didelis stakas. Išdirbtas biznis. Ne- 
atmieęim hei vieno pasiūlymo. Gy
venami 4 kambariai; 1612 So. 
Washtenaw AVe., ROC. 5649.

PARSIDUODA TAVERNAS, su 
vigais fiksceri.ais išvesti ar ant 
vietos palikti. Labai pigiai. 6845 
So. Wesfem Avė.

TAVERNAS IR NAMAS parda
vimui ar nuomai. Tas pats savinin
kas per 7 m,ėtUs; Atsišaukite Hem- 
lock 4115.

GROSERNĖ ir MĘAT MARKET, 
didelis stakas. Išdirbtas biznis. Ne- 
atmesim nei vieno pasiūlymo. Gy
venami 4 kambariai. 1612 South 
Washtenaw Avė. ROCkvvell 5649.

PARSIDUODA BUČERNe irgro- 
sernė. Bargenas. Einu į kitą biznį, 

šaukite LAFayette 3974.

GERA TAVERNA parsiduoda .pi 
giai. Geras biznis.

' 2642 West’ 63rd St.
»» .

1 j u ji ir t 'x,' * į >■ i
BUSINESS CHANCES—WANTED

" Ieško Biznių
PAIEŠKAU KAS TURIT’ ANT 

pardavimo taverną. Greitai atsišau
kite po antrąMu 3553 South Halsted 
St. YARDS 5118.

. t....,

WHOLESALE FŲRNITUBE 
Rakandai' ir' įtaisai Pardavimui

I MOKĖDAMAS CASH— 
už rakandus, sutaupysi nuo 40 
iki 60%. Mes’ pristatome bile kur 
Pašaukite ar rašykite dėl daugiai) 
informacijų. Vien tik naciop&liai 
žinomi daiktai randasi pas mųsu

* • ALtŠAUŠKAS, SUNŪS,
s 6343 So. Wėštern Avė., 
Chicago, I1L TeL REPųblic 6051

t . » «. . k • • - * • • * •

MARQUETTE PARK BARGENAI
6
2
3
4
9

kamb. muro bungalow $4,950.00 
pag. muro namas .......... $7,200.00
pag: Octagon front ....... $10,750
pag. mūro namas .......... $11,750
pag. Octagon front .......... $19,800

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

houzių ir biznių. Gerai įrengta 
Roadhouse—.pigiai. Farma ir Re- 
zortas arti ežero $4,200. Ir daug 
kitų visokių ir visur BARGENŲ, 
lehgvais išmokėjimais arba mai
nais. Paskolos ant namų už 41/£% 
ir rašome visokios rųšies inšiuriną.

J. J. SINKUS
2442 W. 63rd St. Prospect 9000

7 KAMBARIŲ medinis cottage. 
Hot vvater šiluma. Turim parduoti 
dėl ligos. Kiekvienas' pasiūlymas 
bus mielai priimtas. 4431 Kren- 
shaw.

TURIU PARDUOTI pigiai ir 
greitu laiku ar ant mainų 5 flatų 
murini namą; su tavernų, netoli 
dirbtuvių, nėra morgičių ant na
mo. Priežastis liga. 192$ So. Canal- 
port AVe., arti Halsted St. CANal 
294^.

BARGENAS. Mūrinis bungalow 
6 kambarį, karštu t vandeniu1 ap
šildomas; Marųuette Parko apylin
kėje. Dviejų fliatų po 5 kambarius 
karštu vandeniu apšildomas: Mar
ųuette Parko apylinkėj. Geras pir
kinys.
W. J. PAUL, Tol. YARDS 5118.

PARSIDUODA PIGIAI 2 fliatų 
po 4 kamb. už. $2,700. Reikia įmo
kėti vieną tūkstantį ($l,0Q0), kitus 
palieka ant morgičiaus lengvais iš- 
mokėjimais. Keturių* kamb, mūrinis 
namelis, reikia įmokėti 
Randasi prie Archer ir 
AveS. Kreįtfkįtės' 3553. So. Halsted 
St. L. V. SIRUS, YARDS 5118.

$200.00.
Central

5148.

ŠEŠIŲ KAMBARIŲ moderniškas 
bungalow ir totas 37 pėdų. Randa
si Marųuette Parke. Kaina $6200. 
Kreipkitės pas MEKIN, 2346 West 
63rd St. PROspect 3140.

SAVININKAS PARDUOD pi
giai, 9 fletų namą po 4 kambarius 
Marųuette Parke. E. VIT* 
KAS, 3347 W. 60th St., REPublic 
9578.

FARMS FOR SA1.Ė 
Ūkiai Pardavimui

80 AKRŲ, triobėsiai. German- 
town, Wis., prie apskričio kelio. 
Geras investmentas pastoviam gy
venimui, užtikrinta ateitis. Turi 
tuojau parduoti. Atiduodam pus
dykiai už $1,600.00. S. Lastowski, 
New Lisbon, Wis. R. No. 2.

PUIKI DIDELĖ FARMA, parsi
duoda labai pigiai arba mainysiu 
ant namo Chicagoje. Kreipkitės M. 
POCIUS, 6230 So. RockvvelL

FARMS—TO RENT 
Ūkiai Rendai

RENDON PUIKI FARMA, labai 
pigiai. Atsakomingai Šeimai. Atsi
šaukite PROspect 9131.

FINANCE AND LOANS 
Finansai Ir Paskolos

PINIGAI ANT MORGIčlŲ, pas
kolinsim ant 4% ant dviejų: 4 ar 
6 Hiatų namo. Nereikia komiieno 
mokėti. Rašykite į Naujienas,’Bok 
No. 2466/ 1739 So. Halsted St.

proflssIonAl' seRvIče
Profesionalia Patarnavimas

AR TURI FISTULĄ arba hem- 
moroidus? Pasakysiu kaip aš bu
vau išgydytas. Atsiųskite štampuo
tą kotivęrtą. H. K. BEĖGMAN, 
P. O. Bqx 56, Chicago, HL
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Besiruošiant Steigiamojo 
Seimo Jubiliejui

50 ASMENĮ! SUŽEISTA INDIANOS STREIKE

STEIGIAMAS SEIMAS ĮVEDA LIETUVOJE 
DEMOKRATINĘ TVARKA

Iš šaknų išrauna suktų politikierių perša 
mą monarchijos idėją

Vob tiktai steigiamasis se*- yy a yy y^ l^T T A T 
mas susirinko pirmiems posėd- Į AKlilMulnlAl 
žiams, pirmiausia pasiskubino 
nustatyti laikinąją konstituciją,l 
kuri butų pagrindu tolimesnei 
sugyvenimo tvarkai.

Lietuva? Valstybės Taryba 
jau buvo paruošusi dvi laikiną
sias konstitucijas, bet nei viena 
jų netenkino susirinkusių atsto
vų.

Nei viena Tarybos paruoštoji 
konstitucija nepasakojo kokia 
Lietuvoje bui? įvesta tvarka.

Nepasakojo, nes Tarybos na
riai patys nežinojo kokią tvar
ką įvesti Lietuvoje. Jie aiškiai 
matė, kad Lietuvos gyventojai 
norės tvarkytis, demokratiškais5 
pagrindais, tuo tarpu kai kurie 
Tarybos nariai norėjo įvesti 
Lietuvoje monarchinę tvarką.

Reakciniai Tarybos elementai 
jau pasileido po Europos sosti
nes ieškoti Lietuvai karaliaus. 
Monarchistinės santvarkos ša
lininkais buvo ryškesnieji lietu
viško klero atstovai ir profe
sorius Augustinas Voldemaras, 
šiame reikale 
stipriai palaikė 
tona.

Voldemaras 
riuomenės štaban prigrūdo mo- 
narchistinių karininkų, kurie 
pasižadėjo paruošti dirvą Lietu
vos monarchui.

Naujai išrinkto seimo atsto
vai pareiškė, kad Lietuvą val
dys ne monarchas, bet pati 
Lietuvos liaudis. Lietuviai ma
tė kaip tvarko kraštus monar
chai ir žinojo kiek jiems rupi 
krašto reikalai.

Be to, Lietuvos liaudis pareiš
kė, kad ji yra pakankamai su
augusi, kad galėtų pati savo 
reikalus tvarkyti ir nėra reika
linga užsieniuose augintų val
dytojų.

Steigiamojo seimo 
jau priėmė laikinąją 
ją, kurios pirmas 
šitaip skamba:

Lietuvos valstybė 
kratinė respublika.

Šiuo savo pareiškimu užkirto 
kelią visiems suktiems politikie
riams, kurie norėjo iš Europos 
atvežti Lietuvon lietuviškai ne
mokantį karalių.

Steigiamo Seimo darbai bus 
minimi Vidurvakarinių valsty
bių konferencijoj, kuri įvyks 
gegužio 11 dieną, Dariaus-Girė
no svetainėje, 4416-20 South 
Western avė.

Minėjimą ruošia Demokrati
jos ir Lietuvos Nepriklausomy
bės Sąjunga. x •, *

ŠĮVAKAR
Chicagos Lietuvių Draugijos 

Jaunuolių Komiteto šokių ir 
žaidimų vakaras, Dariaus-G’re- 
no salėje, 7:33 v. v. Įžanga — 
nariams nemokamai, pašai - 
niams 25c.

Lietuvių Teatralės Draugijos 
Rūta No. 1, “Obuo inis Ralius”.

$ 
E:

N ATJ.nF’VU-ACMB ...

43rd street, 7 vai. vak. {žangi

Onos Dovginienės pagerbi
mas ir teatras, Jonistų salėje, 

street. Vieno 
“Knarkia 
žaidimai

811 W. 33rd 
ve ksmo komeci’a 
Pakepus”. Va šės

Teisybės Mylėtojų

Lietuvių Audi tor* joje 
Halsted street, 6 
Daug dovanų, po 
zika ir šokiai.

vai. vakare, 
lošimų mil

Voldemara 
ir Antanas

vyriausian

labai 
Sme-

ka

nariai tuo- 
konstituci- 
paragrafas

yra demo-

Chicagos Jugoslavai 
Džiaugiasi Įvykiais 
Jugoslavijoje

ĘYTOJ
LSS-LDD 4-tos

ftt-'.iu Imul.-pi'iu
i kuopos ben- 
Neffo salėj i, 

2435 South Leavitt shect, 4:30 
vai. po pietų. Įžanga tiktai 65 
centai. Puiki vakarienė, šokiai 
ir dainų programas.

L. K. M. Choras st. ta opere-

3:30 p. p. 85c. šokiai.

įdomios Paskaitos 
Apie Rusus Suomijoj

HARVESTER IR CIO LAUKIA K^ PASAKYS 
SPECIALĖ DARBO TARYRA

Ginčas Dabar Pavestas Washingtonui
Vakar buvo rainu prie Mc- 

Corinick’o dirbtuvės. Apie 4,- 
500 darbininkų jau yra grįžę į 
darbą, ir CIO nebeturėjo nei 
masinių pikietų dirbtuvės apy-

VAKAR CHICACOJE

Pikietininkas keliasi nuo
su deputatais pasirengę atremti užpuoliui į susirėmime lies streikuojančia interna- 
tional Harvester dirbtuve, Richmond, įtik, per kurį 30 pikietininkų ir 20 polici
ninku sužeista. ' , .

INDIANOS HARVESTER STREIKO KOVA

Kaip CIO unija, taip ir Inter
national Harvester dabar lau
kia žodžio iš specialės darbo ta
rybos ginklų pramonėms, ku
riai darbo departamentas pave
dė visus keturis Harvester strei
kus likviduoti. (Traktorių dirb
tuvėj,
Pails, Ilk,

Ruošia

Richmond, Ind., Rock 
ir McCormick.)
Raportą Valdžiai.
Stechnan darbo de-John R.

parlamento tarpininkas, dabai 
ruošia streikų raportą tai tary
bai, ir abiejų pusių atstovai tur
imi bus pakviesti atvykti į 
VVashingtoną savo nusistatymą 
išaiškinti.

Draugijos

I'' 
i

3®

if

Atidarys Traktorių Dirbtuvę.
Vakar vis dar vaikšč’ojo gan

dai, kad kompanija bandys 
daryti trak'orių dirbtuvę.

R. Tiavis, streiko vadas, 
'skobai’ gali

ati-

pa- 
c’ti 

dirbti, jeigu nori, bet jie statys 
savo ‘ka liūs’ pavojun”.

’ . r

Keturi Lietuviai 
Kandidatai Bal. 1 
Cicero Rinkimuose

• 120 darbininkų pirmadienį 
praeis lopyti skyles Chicagos 
gatvėse, kurių yra, kaip auto
mobilistai žino, daugybės.

• Ugniagesių dept. apskai
čiuoja, kad dėl neatsargumo su 
cigaretais pernai Chicagoj kilo 
2,344 gaisrai.

• DAR KARTĄ PERSPĖ- 
JAM SKAITYTOJUS, KAD RY
TOJ CHICAGOS, TAIPGI BE
VEIK VISOS KITOS RADIO 
STOTYS AMERIKOJE “PERSI
KRAUSTO” Į NAUJAS VIE
TAS JŪSŲ RADIO APARATŲ 
RODIKLIUOSE. JEI STOTIS 
PIRMIAU TRANSLIAVO 720 
KILOCIKLIAIS AR AUKŠČIAU, 
TAI DABAR JOS IEŠKOKITE 
RODIKLYJE KELIAIS LAIPS-, 
NIAĮS AUKŠČIAU. STOTYS 
NUO 720 K1LOCIKLIŲ ŽE
MIAU PASILIEKA TOSE PA
ČIOSE VIETOSE. PAVYZ- 
DžIUI, AVBfiM, KURI IKIšIOL 
BUVO TIES' 760, DABAR 
TRANSLIUOS PO NUMERIU 
780, O WMAQ, PIRMIAU TIES 
670, 
670

IR DABAR TRANSLIUOS 
KILOCIKLIAIS.

O šiandien Chicagos Amfi
teatre atidaroma metinė Chica
gos veislinių šunų paroda. Iš
statyti 1,433 šunes iš 29 vai-

tei-

Šįvakar, taipgi rytoj, garsus 
socialdemokratas V. M. Zenzino- 
vas, buvęs Suomijoje, rusų-suo- 
mių karo metu, skaitys dvi la
bai įdomias paskaitas apie savo 
patyrimus.

Abi paskaitos įvyks Tautiškoj 
Salėje, ties 917 N. Wood street, 
šįvakar — 7:30 valandą vakare, 
rytoj — 2:30 p.p.

Abi paskaitos bus iliustruo
tos paveikslais, kuriuos prele
gentas nutraukė Suomijos fron
te.

Įžanga 25 centai.

Gavo 10 Dienų Už 
“Neatsargumą”

ROSELAND. — Už tariamą 
neatsargų važiavimą automobi
liu teisėjas Dougherty saugumo 
teisme nubaudė Walter Baltru
šaitį 10 dienų kalėjime. Jis 40 
metų amž., gyvena ad. 10509 
Edbrooke avenue.

Petrickas Sunkiai 
Susižeidė

, ■■■ ■ UACME^NAtTJIBNV ptyvM
Jokis aprašymas apie susirėmimą tarpv ,;s t reiki erių ir/policijos nepasakys , dau

giau už šią fotografiją nutrauktą ties Intėriiatioilal Harvester dirbtuve, Richnjoneb 
Ind. Pikietininkas guli parmuštas žemėn, ;p dešinėj matosi ore lekiantis .'nulūžęs 
policininko lazdos gabalas. Kiti streiki$j^i. bėga.

i "............ ■ .............................................................................. .............................. ......................

NE, TAI NĖRA “APRIL FOOL” — BILIETAI 
TIKTAI 65 CENTAI - NE DAUGIAU

e:
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Rytoj puikus LSS—LDD banketas su šauniu programų

Nors pirma diena balandžio 
visai neto’.i, bet čia nėra “Ap- 
ril Fool”.

Rytoj, kovo 30 d., kas tik 
atsilankys į Neffo svetainę, 
2435 S. Leavitt st., tas gaus so
čiai ir labai skanios vakarienės 
pasivalgyti.

Kaip kas metai, taip ir šiais

rengia šią puikią vakarienę, 
kad sutraukti visus abiejų kuo
pų senus draugus bei simpali- 
zatorius ir prie skaniai paga
mintų valgių bei skanių gėri
mų pasišnekėti, pasidalinti 
mintimis ir smagiai laiką pra
leisti.

*

Jis Tik 14-kos Metų, 
Bet Palaukit, 
Kai Jis Užaugs...

dalyvaus rengiamoj vakarienėj 
Taipgi bus ir labai gražu: 

programas.
Tikietai

Labai svarbu įsigyti tikietus 
iš anksto; galima gauti “Nau
jienose” arba užsisakyti pas 
Mrs. K. Kungis. Tek. Lafayettc 
3957. Tik ėtų kaina tik 65c 
y patai. Vakarienė, programa ir 
šokiai už taip mažą įžangą. Gal 
kas ir mano, kad tai “Aprįl 
Fool”, bet tai ne. —-T. M.

v , Tadit Jis Parodys .
NORTHSlf)E. — Gavusi 

nešimą nuo nežinomo žmogaus, 
policija suėmė 14 metų berniu
ką, John Jojkowski, 2427 Win- 
nemac avenue. Jis mielai prisi
pažino, kad apiplėšė apie 80 mo
terų Northsidėje. Nuo jų atėmė 
pinigines. /

Berniukas pasigyrė, “Palau
kit, kai aš užaugsiu, tai aš ta
da automobilį turėsiu • ir jums 
visokio triubelio pridarysiu• 
Ką dabar,padariau, tai tik 
kis!” ?

pra-

nie-

Sveikina Naują Valdžią
Kroatų, serbų ir slovėnų ly 

deriai Chicagoj vakar nesuvar 
žomai džiaugėsi valdžios per
maina savo tėvynėje, Jugosla
vijoje, ir jas atsimetimu nuo] 
sutarties, kurią pirmesnė val
džia pasirašė su “Ašim”.

Sveikinimo telegramas naujai 
vyriausybei pasiuntė Serb Na
tional Federation, Croatian Fra- 
ternal Union, Slovenian Catho 
lic Union ir kitos organizaci
jos. A

“Tai kaip giedra diena po au
dros” pareiškė Stephen W. 
Vrancic, leidėjas laikraščio 
“Jugoslav Herald”. Panašiai at-

BRIGHTON PARK. — Laip
tais nusirito ir labai sunkiai su
sižeidė 68 metų lietuvis, Stan
ley Petrickas, 3320 W. 39th 
street. Jisai nusilaužė kairį pe
tį. Guli apskričio ligoninėje.

Sunkiai Sužeidė 
Lietuvaitę

tai, kad 
apsiėmė 
gaspadi-

Naudokitės“Nau
jienų” Informacijų 
Biuru
Teikia Žiaias Apr Paren- 

gintvis.. J

Chicagietis Karys 
Rašo Iš Calif orui jos

BRIGHTON PARK. — Auto
mobilis suvažinėjo ir sunkiai 
sužeidė gatvekario laukusią 15 
metų mergaitę, Agnės Remei- 
kis, nuo 2444 W. Pershing Road. 
Jai sužeidė abi kojas ir apdau
žė galvą. Ji stovėjo ant gatve-

Biliėp« J. R. Palandech, kitas kario stoties, ties 8982 Archer....................... , ,
jugoslavų lyderis Chicagoje. avenue. ‘ prietelis nepasiliks namie,

Ekspertės
Negalima pamiršti 

šią skanią vakarienę 
pagaminti geriausios
nes, kurios savo sumanumu 
valgių gaminime neturi sau ly
gių. Tai yra drg. Kungiėnė, Mi- 
Ilerienė (pastaroji net iš Eyan- 
stono) ir Ladig’enė. Valgių bus 
labai daug lietuviškų ir ameri
koniškų. ' /

Taigi pradėkit rengtis iš 
anksto ir bukit laiku. Visi bu
site priimti kuo geriausia.

Dienos jau ilgesnės
šiuo laiku dienos jau gerokai 

ilgesnės, todėl ir iš apięlinkių 
miestų bus gana patogu atva
žiuoti. v Todėl aš manau, kad 
nei vienas nors if toliau gyve- 
nantis viršminėtų organizacijų Pirkite tose krputuvėąė.

? bet rios garsinasi

“N au j i ęhosr Įsteigė Li e tu vi š k ų 
Parengimų intwmąęijų Biurų

Draugijos, Kiiubai ir viso
kios įstaigos prašomos praneš
ti “Naujienoms” dienas savo 
parengimui Taipgi ir rengėjai, 
pirm samdymo svetainių, pra
šome kreiptis į “Na U j i en as’’, 
kad nesusidurti su kitais pa
rengimais ir išvengti nepagei
daujamos konkur^pcijos. š 
patarnąvimą uNaM,jiennš” tęi 
kia nemokamai . ■ ... ■ y

“Naujienos” vakar gavo laiš
ką iš Stanley Navicko, chica- 
giečio, kuris dabar tarnauja Dė
dės Šamo armijoje ir randasi 
Camp ;Roberts, Califųrnijoj 
bjavickas rašo, kad ten kartu su 
juo randasi daug chieagiečių. 
Visięm s,; girdi,. pa t i nka klima
tas. Dienos šiltos, o naktys vė
sios. Visi nudegę saule “kaip in- 
dįjopąi”. " /' • ■ 7:?X

Eina į konšteibe’ius, taikos 
sėjas, mokyklų tarybą

Antradienį rinkimai
CICERO. — Nors valdav’e
5 nesvarbios, nepelningos, 

vienok partijų mašinos dirba. 
Demokratai valdžioj, jie pilnai 
tiki šavp kandidatus pravesti.

A. Mickevičius
Jų sąraše figūruoja lietuvis 

Antanas Mickevičius į konštei- 
belius.

Jis su politika gerai apsipa
žinęs, čia augęs.

“Repai”K
Republikonų sąraše matosi 

du lietuviai, advokatas L. W. 
Kizas į taikos teisėjus. Tam ofi
sui kaip tik a ta tinka. Jonas 
Bartašius, ateivis, eina į kon 
šteibelius. Yra gerai žinomas, 
senas vietos gyventojas.

Jeigu lietuviai vartotų protą 
balsavimų dienoj, tai visi trys 
laimėtų savo vietas, nes taikos 
teisėjų ir konšteibelių reikia po 
penkis. Eikite visi ir ba’suoki- 
te už savo tautiečius.

Mokyklų taryba•■r-’-
Vėliaus mokyklų tarybos rin

kimai. Tai svarbi vieta. Lietu
viai nuo tos vietos yra atstum
ti. Per porą terminų turėjom 
savo tautos žmogų, advokatą 
Norbert Tumavick. Pilnai tin
kamas tai tarybai, bet politi
kieriai užsispyrė ir pavarė.

A. Petkus
Dabartiniame sąraše maty

sim vieną savo tautietį, laidotu
vių direktorių Antaną Petkų. 
Jisai yra tinkamas tai tarny
ba1’, bet ar bus išrinktas — ta: 
kitas klausimas. Aš tai tikrai 
už jį balsuosiu. Nepasilik ir 
tamsta, patark ir savo drau
gams. —D.

O Savo tėvų namuose, 4215 
Ozanam avenue, nusižudė 21 
metų mergina, Lorraine Lewis. 
Priežastis nežinoma.

e Už operavimą nelegalių 
“kūdikių namų” probacijai nu
bausta 64 m. Mrs. Mae Pf 
Shiith, 1—10 metų kalėjimui 
jos 36 m. duktė, Mary Smitu. 
Jos namus užlaikė Garfield Par
ke.

• Federalis teisėjas Igoe va
kar paskyrė Charles H. Albers’ą 
Chicagos gatvekarių bendrovės 
receiveriu. Pirmiau Albers bu
vo vyriausiu Cook apskričio ban
kų likvidatorium.

• Zenith Radio Corporation 
skelbia, kad per paskutinius de
vynis mėnesius turėjo $1,465,- 
377 uždarbio.

<abio=
Budriko Radio
Valanda

Oro Teatras — Dainų, Dra
mos ir Muzikos, WCFL, 1000 
Kil. Radio Stoties, sekmadienio 
vakare 5:30 iki 6:15.

Šį sekmadienį, Kovo 30 d. da
lyvauja žymus duetas, Romanas 
ir Chapas, “Amerikos Lietuvė” 
(Drama), Orkestras ir Choras. 
Išpildys naujus lietuviškus ku
rinius — Oželis, Lietuviais Mes 
Esame Gimę ir kitus mylimus 
numerius.

Programas leidžiamas Jos. F. 
Budriko Rakandų ir Radio Krau
tuvės, 3409 S. Halsted St.

Pranešėjas.

ku-
!NOSE’

Užsimušė Policijos 
Nuovadoj

WfeST^ĮD& 
šubįo ^arguėtte pblicijps; nuo
vados kale j ime, mirtinai susi
žeidė 45 m, ęhieagietis, George 
Shaw, 1261 W. 71st PI. Jis bu
vo vedęs septynis kartus ir bu* 
vo kaltinamas daugpatyste.

>- i

J-' •

Nusiritęs nuo

Taisykite Savo
Namus Pakol
Viskas Atpigę

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

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Richard Crooks 
Fordo Valandoje

Garsus lyrinis tenoras Rich
ard Crookg rytoj vakare dainuo
ja Fordo simfonijos valandoje 
iš W.B.B.M. Chicagoje, (780) ir 
iš CBS kitur, t

Jis dainuos Pergolesi’o “Ni
na”, Grieg’o “Sapnas” ir ke
lias ištraukas iš Randelio ir 
Mascagni’o kurinių.

Orkestrą diriguos Eugene Or- 
mandy.




