
The First and Greatėst Lithuanian Daily in America

S" naujienos
z thc Lithuaniah Daily Ntw»

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO.., INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

____________________ Phone CANal 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

VOL XXVIII Kaina 3c

THE LITHUANIAN DAILY NEWS 
Entered as secęnd-class matter Maych *7,1914 at the Post Office at Chicago, II?., 

under the Ačt ,pf March 3, 1879

Chicago, I1L, šeštadienis, ffalftmlffio-April 5 d., 1941

-—'—• ■ ■ ■-----------r——’■—■----------------------------------------------- ’.

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

~ NAUJIENOS
The Lithuanian Daily ncw*

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone CANal 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis. Amerikoje

MLITRAUK7 r

FORTIFIKUOJAMAS VARDARO SLĖNIS
Visi gyventojai vieningai mano gintis 

nuo vokiečių

JUGOSLAVAI DEMONSTRUOJA BELGRADE. SOVIETIŠKI DEGTUKAI NEDEGA

BELGRAD, Jugoslavija, bal. 
4 d.—Išvažiavus vokiečių atsto
vybes valdininkams, diplomati
niai santykiai tarp Vokietijos 
ir Jugoslavijos dabartiniu mo
mentu visiškai nutraukti.

Oficialiai š’uo reikalu nepa
daryta jokių pareiškimų, bet 
nuo vakar dienos jokių santy
kių tarp šių dviejų valstybių 
nėra.

Jugoslavijos kariuomenes šta
bas turi žin’ų, kad vokiečiai 
traukia sąvo kariuomenę prie 
Vardar slėnio. Manoma, kad 
per jį naciai stengsis prasiverž
ti į Albanjų, kad galėtų susi
jungti su sumuštais italais.

Kariuomenės štabas pradėjo 
didelius fortifikacijos darbus 
Vardam slėnyje. Tūkstančiai 
darbininkų pasisiūlė ir rdirba 
sulig kariuomenės štabo kari
ninkų nurodymais. Paskubomis 
stengiamasi iškasti reikalingus 
apkasus ir pridėti pinklių vo
kiečių tankams.

Belgrade ir kituose svarbes
niuose miestuose naktimis už-‘ 
gesinamos šviesos/Visi gyven
tojai yra pasiryžę sutikti jsiver- 
žėlius ir visbmis priemonėmis 
pastoti jiems kelių.

ANGLAMS RUPI LYBI JOS ATAKA
Britai priversti ap

leisti Bengazi
KAIRAS, Egyptas, bal. 4 d.

— Britų kariuomenė vakar bu
vo priversta apleisti Lybi jos uo
stą Bengazi. Britų kariuomenė 
pasitraukė 180 mylių ir trau
kiasi atgal.

Ją puola gana stipri mecha
nizuota vokiečių kariuomenė, 
kuri veikia su aviacija.

Manoma, kad vokiečiai pate
ko Tripolitanijon per Tunisiją. 
Anglų laivai saugojo Tunisijos 
pakraščius, bet vokiečiai galė
jo atvykti per prancūzų terito
riją.

Aviacija bombarduo
ja vokiečius

KAIRAS, Egyptas, bal. 4 d.
— Britų aviacija labai smar
kiai bombardavo vokiečių mo
torizuotas dalis, kurios slinko 
link Bengazi.

Kiti britų orlaiviai išmetė 
daug bombų Tripoli mieste ir 
uoste. Gen. Wavell pasiuntė pa
kankamą aviacijos skaičių, kad 
galėtų sulaikyti pirmyn žengian
tį priešų.

Britų kariuomenė nemano 
trauktis už Bengazi. Ji jau tu
ri pakankamai jėgų vokiečiams 
kelią pastoti.

Paskandinti trys 
italų laivai

LONDONAS, Anglija, bal. 4 
d. — Admiralitetas skelbia, kad 
britų karo jėgos paskandino dar 
tris italų laivus.

Raudonosios juros dugnan 
nugrimzdo trys italų destroje- 
riai, kai jie bandė pabėgti iš 
Masaua uosto. Britų karo lai
vynas kontroliuoja Raudonąją

Jugoslavijos vyriausybė pa
kvietė daugiau vyrų kariuome
nėn. Visi jie tuojau priskiriami 
prie naujai formuojamų batali- 
jonų. Karo sluoksniuose tvirti
nama, kad jugoslavų kariuome
nė turės pakankamai ginklų 
nuo priešo gintis.

Ministeris pirmininkas Siino- 
vič tariasi su politiniais lyde
riais. Kroatai, kurie buvo dide
lėje vokiečių įtakoje, pasižadė
jo remti Simovičiaus kabinetų 
ir kartu su serbais gintis nuo 
vokiečių.

Vyriausybė deda pastangas 
išvengti karo su savo kaimy
nais, bet jeigu krašto nepriklau
somybė nebus respektuojama, 
jeigu bus stengiamasi įsiveržti 
į Jugoslavijos teritorijų, tai j; 
yra pasiryžusi ginti valstybė 
sienas.

Italijos konsulariniai atsto 
vai taip pat skuba išvažiuoti iš 
Jugoslavijos. Ligi šiam metui 
italai dėjo pastangas išvengt’ 
konflikto, bet dabar ir jie jau 
nebeturi vilties. Žibalas italų 
kariuomenei ėjo per Jugoslavi
jos teritorijų, todėl jie ir neno
rėjo šio krašto įtraukti karau.

jurą ir neišleidžia italų laivų.
Vienas destrojeris buvo pa

skandintas orlaivio bomba. De- 
strojerių bokštai kyšo iš van
dens.

Irake padarytas 
perversmas

ROMA, Italija, bal. 4 d. — 
Italijos spauda skelbia, kad Ira
ke padarytas perversmas ir iš
vytas britams palankus regen
tas.

Nauja valdžia sudaryta iš 
jaunų karininkų, kurie yra pa-, 
siryžę glaudžiai bendradarbiau
ti su “ašies” valstybėmis.

Italai tvirtina, kad paleistas 
Irako parlamentas ir padarytos 
didelės demonstracijos prieš 
naujai atvykusį britų ambasa
dorių.

Naciai nuteisė mirti 
du prancūzus

BERLYNAS, Vokietija, bal. 
4 d. — Vokiečių teismas nu
teisė .mirtimi du prancūzų dar
bininkus, kurie atvyko į Vo
kietiją darbams.

Vokiečiai juos kaltina apiplė
šimu. Tvirtina, kad aliarmo me
tu jiedu užpuolė vienų vokietį 
ir atėmė iš jo pinigus.

Prancūzą! aiškinasi, kad šis 
apkaltinamas neturi jokio pa
grindo.

ANGLAI NORI PATAIKYTI 
Į GNEISENAU

LONDONAS, Anglija, bal. 4 
d. — Anglų laivyno vadovybė 
visą dieną siuntė orlaivius bom
barduoti Bresto uostą, nes ži
no, jog ten stovi vokiečių karo 
laivai Scharnhorst ir Gneise- 
nau.

Šis paveikslas perėjęs vokiečių cenzorius su užrašu, “Jugoslavų demonstra
cijos Belgrade”, yra pirmasis pasiekęs J. V., nuvertus pro-ašinę valdžių Bel
grade padėtis yra labai įtempta. Fotografiją atsiųsta per radijų iŠ Berlyno.

Pataria sudaryti ATMETĖ “AŠIES” VALSTYBIŲ PROTESTUS
A_______ ________H____ ____ _______9? 1 V iAmerikos “penktą” ■ 

koloną”
NEW YORK~N? Y., bal. 4 d.

— Gen. Jackson vakar patarė 
sudaryti Amerikos-“penktą ko
loną” ir siųsti į diktatorių oku
puotus kraštus.

Tam tikslui galėtų būti pa
naudoti asmenys, kurie yra ki
lę iš okupuotų kraštų, bet tu
ri Amerikos pilietybę. Jie ga
lėtų tiktai teisybę papasakoti 
ir tuo 1 sukeltų didžiausių neri
mą Hitleriui/

Jackson tvirtina, kad Hitle
ris nesijaučia stiprus, nes visą 
laika žmones apgaudinėja.

Turkijoj mobilizuoja 
jaunimą

STAMBULAS, Turkija, bal. 4 
d.—Turkijos vyriausybė šian
dien pašaukė kariuomenėn vi
sus vyrus, sulaukusius 30 ir 31 
metų amžiaus.

Šiuo šaukimu kariuomenė 
bus padidinta 350 000 vyrų. Vy
riausybė ėmėsi šių priemonių 
dėl labai įtemptos padėties Bal
kanuose.

Milijonas lenkų ver
gaus vokiečiams

LONDONAS, Anglija, bal. 4 
d. — Lenkų vyriausybė paty
rė, kad vokiečiai kiekvieną me
tų mano mobilizuoti vieną mi
lijonų lenkų įvairiems darbams.

Mobilizuotieji bus siunčiami 
Vokietijon ir privalės klausyti 
kariškių.

Liublino * gubernatorius jau 
pasiuntė 46,000 lenkų darbinin
kų. Jų tarpe išvaYė Vokietijon 
15,000 lenkų moterų.

Prancūzai trukdo 
britų radiją

VIGHY, Prancūzija, bal. 4 d. 
—Prancūzai Šiandien trukdė 
britų radijui perdavinėti žinias 
Prancūzijos gyventojams.

Tvirtinama, kad tokį įsaky
mų DarlanUi davęs vokiečių 
ambasadorius Abetz paskutinią- 
me pasikalbėjime Paryžiuje. 
Vokiečiai sako, kad britai; per 
radiją labai veikia prancūzus.

WASHINGTON, D. C., bal. 4 
d.—Užsienių departamento sek
retorius šįand ep įteikė “ašies” 
valstybėms atsakymų dėl įteik
tų protestų ir reikalavimų su
gražinti laivus. ’

Hull aiškina, kad nėra jokio 
tarptautini i įstatymo, kuris le 
stų Amerikos uos t uose prieglau
dos ieškoti atbėgusius laivus 
naikinti.

Laivai bėgo nuo priešo, A- 
merika jiems davė prieglaudų/ 
o dabar tie laivai gadinami ir 
kenkiama plaukiojimui.

Amerikoj veikia 
Amerikos įsta

tymai
WASHINGTON, D. C., bal. 4 

d.—Hull aiškina naciams ir ita
lams, kad visi svetimų valsty
bių laivai, laisva va ia atplaukę 
į Amerikos uostus, privalo da
boti Amerikoj veikiančių įsta
tymų.

1917 m. priimtas įstatymas 
neleidžia gadinti jokių laivų.

Vokiečių jurininkai juos ga
dino, Amerikos vyriausybė juo1? 
traukia atsakomybėn. Hull pri
žadėjo “ašiai” pranešti tardy
mo išdavas.

A ■

Sabotažu kaltina ita
lų atstovą

WASHINGTON, d. C., bal. 4 
d.—Spaudos konferencijoj pre
zidentas Rooseveltas šiandien 
aiškiai pasakė, kad sabotažu va
dovavo italų laivyno attache.

Laivai buvo gadinami įsa
kius admiroųi Roberto Lai 
Senatorius Peppęr patarė vy
riausybei nusavinti visus pro- 
tėkcijon paimtus laivus ir su
mokėti sayiriįnjtąrris.

Valdžia šiuo reikalu dar nė
ra padariusi jokio nutarimo. 
Laivuose nėra Amerikos vėlia
vos. z

Rimta sekretoriaus 
Hull nota

Orlaivis nutupė 
klampynen

VERĄ BEAGH. Fla., bal. 4 d. 
—Iš Miaini į Dayton Beach 
skrendantį keleivinį orlaivį už
puolė labai didelė audra.

Orlaivis buvo išmuštas iš ke 
lio ir priverstas nusileišti į ne
žinomas vietas. Didei s lakūno 
šaltakraujiškumas išvengė žmo
nių aukų.

Orlaivis gražiai nutupė j 
klampynes ir nei vieno keleivio 
nesužeidė. Keleiviai klampynėj 
prasėdėjo 10 valandų, kol ki
tas orlaivis juos pastebėjo.

Studentė gina savo 
pažiūras

OBERLIN, O., bal. 4 d.—Mo
kyklos vadovybe nubaudė stu
dentę Myers už radikališkas jos 
pažiūras santuokų reikalu.

Jeigu ji bus pastebėta po 7 
vakaro svetiniame name, bus 
išmesta iš mokyklos. Studentė 
nei kiek tuo reikalu nenusime
na, bet ir toliau laikosi savo pa
žiūrų.

Ji gavo 150 laiškų iš įvairių 
valstybių, kurie jų drąsina ii 
sutinka su jos paske’btom min
tim.

Bilijonas dolerių
v* 99 • vasies priešams

WASHINGTON, D. C., bal. 4 
d. — Prezidentais šiandien pa
skelbė, kad jis paskyrė 500 mi
lijonų dolerių laivams statyti.

Ši suma bus paimta iš 7 bi
lijonų ir bus pastatyti 2'12 pre
kybinių laivų, kurie bus atiduo
ti prieš “ašį” kariaujančiom 
valstybėm.

Prezidęhtas taip pasirašė* įsa 
kymą atiduoti karą vedančiom 
valstybėm Amerikoj gamintų 
ginklų už kitus 500 milijonus 
dolerių.
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Debesuotas, truputį lietaus.
Saulė teka 5:28 v. r., leid

žiasi 6:18 v. y.

Skundžiasi net patys 
komunistai

KAUNAS, Lietuva, bal. 4 č|-
— “Tarybų Lietuvoje” G. Bru
kąs parašė ilgiausią straipsnį, 
kuriame nusiskundžia dabar Jo
navoj gaminamais degtukais.

Nusipirkau jūsų gamintų-deg
tukų iš karto 10 dėžučių, sako 
Brukąs, kad nereikėtų dažnai 
lakstyti į kioską. Brėžiu vienų 
degtukų — rūksta, bet nedega, 
brėžiu kitų — taip pat.

Išbrėžiau pusę dėžutės, bet 
nei vienas neužsidegė. Paėmiau 
kitą dėžutę, bet ir jie nedega. 
Padėjau degtukus ant krosnies, 
maniau sudrėkę, bet jie vistiek 
nedega.

Agitatoriams pata
riama pulti

KAUNAS, Lietuva, bal. 4 d.
— Kaune posėdžiavo Kauno bo-

Graikai gaus Ame
rikos ginklų

WASHINGTON, D. C., bal. 4
— ’ Rooseveltas paskelbė, kad 
šibinis dienomis paskirs pusant
ro bilijono dolerių ginklams ga
minti.

Pasakė, kad graikai' gaus 
Amerikoj gaminamų patrankų 
pakankamą skaičių. Kita suma 
bus paskirta sugadintiems lai
vams taisyti.

Amerikos uostuose bus tai
somi ne tiktai karo laivai, bet 
ir prekybiniai. Jugoslavų misi
ja jau prašė ginklų ir įsvarsto- 
ma koki ginklai jiems bus tei
kiami.

Prezidentas Įsakė 
areštuoti broli c.

MEKSIKA, sotstinė, bal. 4 d.
— Meksikos prezidentas įsake 
areštuoti jaunesnį savo brolį 
Gabriel Camacho ir padėti ka
lėjimam

Prezidento brolis praeitą nak
tį susiginčyjo su vienu žmo
gum kavinėje, ištraukė revolve
rį ir nušovė.

Policija nedrįso areštuoti pre
zidento brolį, bet taip padare, 
kai gavo paties prezidento įsa
kymą.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Jugoslavija uždarė savo sienas su Vokietija ir Italija. 

Vyriausybė perėmė kariuomenės žinion visus krašto geležin
kelius.

— Karalius Petras II paskelbė pilną Jugoslavijos karo jėgų 
mobilizaciją. Krašte įtempta nuotaika ir manoma, kad konflik
tas su vokiečiais yra neišvengiamas.

— Britų kariuomenės daliniai jau randasi tiktai 100 mylių 
.itstumoj nuo Addis Abeba. Manoma, kad netrukus ji turės 
pasiduoti.

— Per Budapeštą šiandien pravažiavo ištisa motorizuota 
vokiečių divizija, ji artėja prie Jugoslavijos sienos.

— Fordo bendrovė uždarė 16 fabrikų, tvirtindama, kad jai 
trūksta dalių, kurios yra gaminamos streikuojančiame Petro. - 
to fabrike.

— Allis-Chalmers atstovai suvažiavo į Washingtoną ir su 
tarpininkavimo komisijos nariais stengsis išspręsti streiką.

— Britų karo sluoksniai tvirtina, kad sunkus vokiečių tan
kai Afrikon buvo atvežti prancūzų karo laivais per Tunisiją, 
prancūzų koloniją. Tvirtinama, kad dėl šio įvykio dar daugiau 
pablogės britų ir prancūzų santykiai.

ševikų partijos agitatoriai.
Bolševikų partijos centro ko

miteto agitacijos skyriaus ve
dėjas Kūrojedov davė agitato
riams naujų instrukcijų. Jis rei
kalavo, kad ateity agitacija bu
tų labiau puolamo pobūdžio.

Posėdyje kalbėjo Lietuvos 
komunistinio jaunimo sąjungos 
generalinis sekretorius Bordo- 
naite. Ji nusiskundė įvairiais 
nepasisekimais.

Sovietų generolai 
džiaugiasi Lie

tuvoje
KAUNAS, Lietuva, bal. 4 d.

— Valstybės teatre buvo mi
nimos bolševiku raudonosios ar
mijos metinės sukaktuvės.

Prezidiuman buvo paskirti 
Pozdniakov, Gridin, Morozov, 
šupikov, Gladkov, Rudakov, Iva- 
nov, Jakovlev, Paraščenko ir ki
ti.

Jie džiaugėsi, kad raudonajai 
armijai pavyko pagrobti PabaT- 
čio kraštai be kraujo pralieji
mo. Susirinkusieji pasiuntė Sta
linui sveikinimo telegramą.

Šliomkė nemoka 
žemės dirbti

VILNIUS, Lietuva, bal. 4 d.
— Komunistų partijos centro 
komitetas paskyrė Šliomkę Rut- 
bartą naujai įsteigiamam Gai
lučių sovehozui administruoti.

Šiandien Gedvilos valdžia pa
varė jį iš sovehozo ir spauda 
labai smarkiai jį puolų.

Komunistų “Tiesa” tvirtina, 
kad jis labai smarkiai apsiskan- 
dalinęs, neleistinai užvilkęs vi
sus darbui ir parodė visišką ne- 
nusimanymą žemės ūkio daly
kuose.

Trūksta popieriaus 
kalendoriams

VILNIUS, Lietuva, bal. 4 d.
— Patys komunistai nusiskun
džia, kad visoje Lietuvoje šian
dien jau nei su šviesa kalendo
riaus negalima nusipirkti.

Valstybinė leidykla visai Lie
tuvai išleidusi iš viso tiktai 50,- 
000 egzempliorių.

Didesnio egzempliorių skai
čiaus ji negalėjusi atspausdin
ti, nes neturėjusi tam reikalui 
popieriaus. Lietuvoj gaminamas 
popierius eina sovietų Rtusijon.
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18-ta APYLINKE. — Cook 
ninty ligoninėje guli labai 
rikiai susirgusi ^ėtfonelė lli- 
ieliė, Žmdna J. ftinlo, 1909 So. 
ilstėd strėet. Jos gyvybė pa-

Ligonės dra ilgai ii* pažįstant! 
ra prašomi jg aplankyti. Ji 
uli 4-tarft au.kŠte, ketvirtame 
arde, lovoje rittfti. 88.

' NAUJIENOS, Chicago, UI.

Pirmoj Lietuviškoj Operoj TARP MU$Ų 
BIZNIERIŲ

Du Metai
Naujoj Vietoj

šeštadien., balandžio 5,1941

DVI PAVYZDINGOS 
KRAUTUVES

4184 Archer Avė.
3142 W. 63rd St.

lšsi&fii6 Leidimus
V ėdy bomš

(ChiėagojJ
Gebrge Atibrėcht, 27,

Arihe PAkštis, 21
Andrėvv B. Ž ūkteli, 23, sii

hahhd A. Nė’tfts, 25
Števe Oderi, Ž7, su Bėrriice

Mockus, 28
John August, 23, su Mariai!

Blazek, 22

Algirdas Ėražiš Jonas Rukštala

Josephine Pilkis, savininkė 
viešos užeigos', 6601 Š. Weslerii 
Avė., šiandien rengia grdžią 
party savb geriems draugams, 
vien dėl to, kad jai sukanka dh 
metdi nub atidaryto o šio biž* 
nio. Pilkis buvo 18-tos apylin
kės gera gyventoja per daug 
metų, bet dabar jau du mėtai 
Marąuette Parke. Ji užtikrina 
savo draugus, pažįstamus ir vi
sus kitus svečius, kad nei

Jo-

Ariita Navickaitė
operoj “CAttMĖN'’ rįjtoj daitiUOš dar ir trys jautii solistai

AUDITORIUM 
RESTAURANT

3131 SO. Halsted St.
Lietuviški ir Amerikoniški 

Valgiai Su Geriausiu Skoniu

Ė. BALČIŪNAS ir 
M. KOVARSKI, Sav.

Reikalauja
Perskirų

Dbrb’thy Mateika nuo Frank
Mateika

Apart mitietUį
Algirdas bus toreadar0 rblėjėf p. Aiiita^biis Prdsąiiitdį o jbiičls^kariiiiukcis Zuniga.

Šią dpetą—tie kęncei'tlti^j^ bet piln6j scėtiitl^j fotmaj ir ištisai lietuvių kalboj, stato 
Chicdgbš Liklitbių Cttobd^ Gbbdhtdii tbiilbe. Tiii pirmas toks bperos pastatymas
Chiccigdje,

■‘jiSž »u»įiKin>i

4936 
kovo

4348

23;

$6.

dviejų metų sukaktuves, 
bus skanių užkandžių ii

vie- 
šias 
Čia

mirškitė būti visi, kurie buvo
te ir esate Pi kieries draugai, 
atsilankyti į šias iškilmes.

Užsinuodijo 
Du Vaikai

NAMŲ SAVININRAl

ŠILDYMUI
ALIEJAI

Pirkit Dabar! TaupykŪ! , 
KAINOS DABAR GtLIUOJA

Pečiams Aliejus C V? Č
Ne mažiau 150 gal....”
Furnasams Aliejus gal.
Ne mažiau 400 gal......”

FELDMAN;
PETROLEUM COMPANY

Tel. HA^IUSON 3500 .

Galina
Perskiras

Adelė Kaplan nuo Sairtuel 
Kaplan

Kathdrittžt Motktfg niuo And- 
rew Morkus

Gimimai
Chicagoj

II Uimx« »u» <n>4iri r,»«qi r *thįį;m.i omįm n«> >m m .•.» » r i

81 st Maėė; M į
vai: StAtifėy lt Ahttlėi.

kašPėD,

Whipjyto šfčė’fet; g‘r6ė 
tėvai: Jolfii lt Atitik.

KO^ftAb;
Sacratnėnto avėntto, gimė k«yb 
22. te^ai: Ddnfėl ič fev»a.

MAŠkUNAŠ, Steįifey, ^8 f3 
Wcst 461h Street, &lmtė kovo ŠM; 
tėvai: Stanley ir Alina.

MIKOLAITIS, William, 153 
Kensington avenue, gimė kovo 
20, tėvai: Peter ir fcathėrine.

STRUMSKI, Paulinė, 2549 
W. 66th sirėet, gimė kovo 24, 
tėvai: Frank ir Lil ian.

VELYKOMS
BARGENAI

BUDRAITIS, Ėdvvard Jr., 
3507 West 5th, gimė kovo 24, 
'ėVai, EdVvard ir Bertba.

DAILYDlS, James, 1735 XV. 
18th strėėt, gimė satišib 25‘, tė
vai: Clarence ir Evelyn.

GREBELIS. Auline, 509 W.

NUSIŽUĖĮĖ DVI 
MOTERIŠKĖS

Dėl blogos sveikatos, kaip 
ko vyrai, nusižudė dvi ėhica- 
gietes, 51 m. klorencė’■ Keyes, 
9631 S. Lėavitt streėt, if 55 
metų Ida Wmslo\V, 4243 Drexei 
feoulevard.

jdhišitĮĮ koptyČibJ ft Šatėj
tlytej, 16‘ v<• tytb; idiiištfį 

koplyčioje, 8bl W. 33 rd St., 
Štiš iškitrh'ifiguš Vėibij Apėigbš. 
KAd pttbiikį šutAlpihti, tAm tik- 
šlui bttš pajUAgtA if Jditištų šA- 
le. Verbų švėnlinimd apeigas 
atliks arkivyskupas S. A. Ge- 
niotis, jam asistuos kun. R. E. 
Maskoliūnas, < o po apei 
nhokslą sakys kun. 
mer, Šv. Rafaclio 
šiose pamaldose dalyvauja Jo 
nistų Ordeno nariai, tėvai 
sionleriai ir publika. Visus šir
dingai kviėčia atsilankyti šv. 
Jono parapijos komitetas.

BRIDGEPORT. — Į apskri 
čio ligoninę bti’vo išvežti du vai- 
ikai, 5 metų James Bell, 3141 
,So. Union aveniie, ir jo 3 mė
ty sesute Joato Spėjama, kad 
jie užsinuodijo.

Sunkiai Susižeidė
I

Nukritęs Kopėčioms
Užsilipęs ant kopėčių, 45 mė

tų Steve Stankus, 5211 South 
Wihchctster avenue, plovė lan
gus. Staigiai prarado lygsvarą 
ir krito žemėn, nusilauždamaš 
žandą.

Apskričio ligoninėje.

Bukit Praktiški!
ttemokekit Retail Kainų 

Pirkites Automobili Tiesiog ftid

COOK 
COUNTY

DISTRIBUTORS
TAUPYKIT $100 iki

Jus Sutaupysite Retailerio Pelną 
OOQK COUNTY DlSTREBUtCL 
RIĄL didžiausi TIESIOGibOM 
dištributoriai puiįdų hutotftdnDią ] 
Suvienytose Valstijose, sittlo lūjt- 
rų pirkėjams stebėtiną^ bątgeną 
kufio bė vienas RETAil dylerte 
negali. pžasitilyti! šttfi ŠYKl-J- 
GYVENIMO proga įsigyti puikų 
automobilių sensacingai žema 
kaina kurio negalima prilygti 
bile kur! . . .
S a virš 450 karų, didžfaušias pa
sirinkimas REKORD- LAUŽIAN
ČIŲ automobiliu vertybių kurių 
nerasite visame^karų pasaulyje.! 

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

*365
1941 BtllCKŠ

Turime 10 1941 Buick Šedans 
ir Coupes—puikiausi karai kurios 
pinigai gdli pirkti—su radioš, Šil
dytuvais, white wall tiręs—yrą 
VISIŠKAI NAUJŲ; Taiįgi 25 
1940 Buicks ir 30 1939’ BufckS, 
visi kaip nauji, įkainuotos taip 
^cmai kaip

1941 CHEVROLĖTS
Puikus kariukas, pilnai įrengtas 
su radio, šildytuvu, white-WaŲ 
tires. Taipgi 12-1940 ir 15-1939 
Chevrolets taip žemai kaip

sa-
' • i

gy pa- 
E. Etb- 

bažnyčios.

mi-

‘‘Viskas —
Šio Sandelio Obalšiš

Didelis pasirinkimas vyrams 
marškinių, kaklaraiščių, pančia- 
kų, kelnių ir sveterių.

SIUTUS PASIUVaM pagal jusiį 
užsakymą ir jie atrodo kaip 

nauji.

SIUVYKLA IK KRAUTUVĄ

4146 Archer Avė.

$1.00 TRYTMENTAS
© Uudąyoįa

naujus fad- 
menis kaip oi$- 

>> te ris perlus. Be
įkyrąus skausmo, be 

sugaišties nito darbo. 
ųT Išgydymas įrodytas Lais- 

niuoto Specialisto gydyto- 
Ar jo—į 10 dienų. Vartokite
seną paraištį ar gaukit naują— pi
giai kaip $5.00. E-Z išmokėjimai. 
Moteris gydant moterys prižiūri— 
šaukite dėl dykai egtamiriScijoš ir 
bandomo gydyino. $1.00., v . .. '

100% RUPTURE & TRUSS
SERVICE 

20 metų patyrifhas užtikrins 
pa&isekirnų.

Po laisniuotų gydytojų priežiūra 
1869 N. DAMEN AVENUE 

Tel. ARMitage 8200.
VALANDOS: Kasdien 11 iki 2. ‘ 

Nedėliomis iki 2 popiet.'

pirkinių Mikolai* M f

-• ............- -------------------------- --- • >-----------------

; Uofe NEWPACK ARI) r CHRYSLER - PLYMOUTH
3451

Archer Avė.
Tėl.

VIRgihfa
2332

4030 
Archer Avė,

Tel.
VlR^in’a 

__  1515

balzekas Motor , sales j 
“U WILL LIKĘ US” 

t- ---:j-.4 ?________________________________ -./..k-. • ;

JŪSŲ VELYKINIS KUMPIS BUS DAUG 
SKANESNIS SU

fl. TEN KRIHN11KR4 MUSTAKDĄ į
R. Ten ftfculrt GAMINA ŠVARIĄ,. TIKRĄ MUŠTARDĄ , 

NUO 1882 METŲ. į
PAMĖGINKITE ŠIUOS PRODUKTUS: , t

Ten Bruin Hojldųd Štyfc MuštardA į
• Frcnch Stylc Mėšiarda J
• Krienų Muštarda ■
• Gatava MaštafdA. . £

išdirbiniai tobuli švSrū’fn'o, Kokybės, išvaizdos nepalyginamo S 
gerumo' atžvilgiu. ■

H. Ten Bruin & Sons
3818-24 ARMITAGE JAVE. 1

ClliCAftO BELMONT 3871 S

temykiic ženklą "TEiv BtlVlk' ^vdrtimo Simbolį ■

“King Midas”,. 2221 Soudi 
Ashland Avenue

Gal ne kartų gatvekaryj ar 
automobilyj prie 22-tros ir Ąsh- 
land, pravažiavote “King Midas” 
įstaigų,- ties. 2221 So. Ashland 
avenue. . ( ,

Tai didžiulis, apie mylios i! 
gurno visokiausios .statybos me
džiagos jardas, kuriame gaivd 
te viską nuo lentų.,iki mažiau
sių vinių.

Turi geležtes reikmenų, ma
liavų; plėmbirigo, eiėktros reik
menų, ir ko tik reikia namui.

Įdomus Aplankyti
“Karalius” Midas, sandelio sa

vininkas, kviečia lietuvius at
vykti pas jį ir Bandelio nepai- 
prastais pasiūlymais pašinaudo1 
ti. Atvykite, sako, su visa šei
myna, po sandėlį .pasidairyti. 
Jis labai įdomus pamatyti. Nie
kad gal neįsivaizdavote, kad rei
kia tiesiog tūkstančio įvairiau
sių dalykų-dalykėlių jūsų namą 
pAdAryti gražiu ir patogiu.

Teisingas yra King Midas 
obalsis, “VISKAS STATYBAI!” 

( (Sp) M. L.

PRAKALBOS

Visi

Biblijos Tyrinėtojai rengia 
įdomias prakalbas dviejuose mie
stuose; Nedalioj; bal. 6> 1941h 
Mildos salėje, 3142 So. . Halsted 
St.< 2 yak po, pietų. Kalbės Ale\ 
Berreckas apie Paimu Dienų.

Kitos prakalbos atsibus Ame- 
rican-Germąn salėje, 1715 52rid 
g-tė, Kenosha, Wfecorisin. Kal
bės Sylvėstras Beneckas temo
je: “Dievo Vaistas padūkusiam 
pasauliui”.'

- Kviečiame atsilankyti <isuS. 
; Girdėsite įdomių dalykų. Įžan
ga veltui. Rinkliavos nebu«3.

; : (okcib.)
✓

VELYKOMS
SPECIALIAI NUPIGINTOS KAINOS!
Šis šviesaus medžio PRIMA VERA Miegamo Kambario 

Setas, vertas $145.00, dabar parsiduoda už tik $98-50
Puikus boudoir krėslas arba gražus chenille lovos 

(ftibgalaiš pridedamas dykai.
už-

Naūjos mados Miegamų Kambarių
Setai, .............................. . i

Geriausių išdirbysčitį Parlor
Sėtai, ..... <...................

Puikiausi Breakfašt Šetdi 
baziniai Pečiai Virtuvei .. 

Didėli Console Radijos ....
$fidgėt Radijos, gerųjų iŠdirbyščių

pasirinkimas ..................... nuo $6.75 iki $39.50
Viškaš Pafšidtidda Ūž Labai SdmažiriUš: Kainais!

nuo $29.50 iki $190.00

nuo $39.00 iki $195.00 
nuo $ 15.00 iki $58.00 
nuo $29.50 iki $125.00 
niro’ $18.00 iki $129.5flb

Lengvys Išmokėjimai

4183 Rrcher Avė. Prie Richmond Gatvėj
Pdsikltfus^kitc “Peb/jfes” 

vak.. iš stoties W
Rddib P/ogfcifhų kds AritrA-

1390 kito.

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

NEŽIŪRINT KOKio STILIAUS 
KARĄ NORITE, MES JI TURI

ME PATOGIAUSIA KAINA 
JUM!

JUS GALIT PIRKTI .TlEŠlCfa 
IR , SUTAUPYTI 
$100—$500

PROGA GAUTI VIENĄ Iš ŠIŲ 
REKORDŲ LAUŽIANČIŲ 

VERTYBIŲ
VISI KARAI GARANTUOTI 

NEPAVADUOJAMAS
PIRKINYS 

AR PINIGAI GRĄŽINAMI 
VISI KARAI GARANTUOTI

TOBULUS
IŠRAŠYTA GARANTIJĄ JR 10- 

DIENŲ IšMfipiNlMAŠ 
JŪSŲ KARAS ĮMOKtJIMUI ’ 
DU METAI IŠMOKĖTI

C0UNTY
DISTRIBU1ORS 

1540 W. 03fd Strėet
Atdafa Vakarais iki 10 

fcedėltonhiš iki 7

KAINA 15 CENTŲ 
rtk M gfivurtre flttūft madų 
kny£ę, kurią galite gauti pas 
mus. Ahjdfkitė Mtfvo orderius:

rtirtJJtrtNos 
1739 So .Hąlsted St, 
ČHicarb, n£

Vardas -......  X

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

MtetfUis ------- —

vmMiU_______ - -



Seštadien., balandžio 5, 1941 NAUJIENOS, Chicago, III.

1

iš d. L. klubo mėnesi
nio SUSIRINKIMO

D. L. Klubo mėnesinis susi
rinkimas įvyko kovo 23 d. Na
rių dalyvavo daug. Tvarka šia
me susirinkimas buvo pavyz
dinga. Iš valdybos ir komisijų 
raportų pasirodė! kad baras ma
žai pajamų tedavė per vasario 
mėnesį.

Liko perskaitytas laiškas iŠ 
“L. Balso” redakcijos. Prime
na, kad jau pasibaigė prenume
rata ir ragina jų atnaujinti.

Komunaciai tuoj duoda įne
šimą, kad “Liaudies Balso” pre
numeratą reikia atnaujinti. Kai 
kurie nariai šypsosi ir laukia, 
kas bus toliau. Niekas nesiprie
šina, nes klubui priklauso įvai
rių pakraipų žmonės. Taigi, kas 
kam patinka, tai ir gali skaity
ti.

Skaitomas “Keleivio” laiškas. 
Irgi primena, kad prenumerata 
pasibaigė. Vienas narys duoda 
įnešimą, kad atnaujinti. Nuo sė
dynės pašoka Mikas ir pradeda 
rėkti bei koliotis. Tiesiog nesa
vo balsu šaukia, kad klubu’ 
“Keleivis” nėra re.kalingas. Gir
di, pakanka “Vilnies”, “Lais
vės” ir “Liaudies Balso”.

Chas. Martin juokais pastebi: 
“Kas tau, Mikai, pasidarė? Tu 
pirmiau su pasigerėjimu ‘Ke
leivį’ skaitei ir klubui jį įpiršai, 
o dabar jau smerki tą laikraštį. 
Stebėtis reikia, kaip gre*t savo 
veidą mainai.”

Kilo tikra velniava. Visi ko
munaciai, kaip širšės, pradėjo 
ūžti. Pirmininkas “Keleivio” at
naujinimą stato balsavimui. 
Daugumas susirinkusių pasisa
ko už tai, kad laikraštis turi bu-

KIEKVIENAS AUTOMOBILIS 
PIRKTAS PAS MUS YRA

VISIŠKAI GARANTUOTAS!
Galite pilnai pasitikėti, kad su juom neturėsite jokio vargo, kad 

kiekvieną kartą jums ir šeimynai jis duos malonumo, štai 
tik keletas automobilių, iš tiesiog šimtų, kuriuos turime, ir 
jums išrinkome, specialiai numažintom kainom — TIK ŠIAN
DIEN IR RYTOJ.

1939 PONTIAC, labai mažai var
totas, motoras, vidus ir maliava 
kaip jauni. Busite patenkinti 
kaip nauju.
Tiktai .......................

1939 DODGE sedan. Savininkas 
naudojo tiktai į darbą važiuoti. 
Mažai mylių. Iš oro ir vidaus 

Puikiai įrengtas.
54755525 Tiktai ... .....

1939 CHEVROLET sedan. Turi 
visokiausius ekstra įrengimus. 
Motoras kuogeriausiam stovyje. 
Padangos/ maliava nauiutėliai. 
Laimingas, kuris 
nupirks. Tiktai ...

1939 FORD sedan. ši mašina 
nuodugniai peržiūrėta ir dirbs 
kaip naujutėlė. Mažai mylių. 
Stovis, įrengimai kuogeriausi. 
Neturėsite vargo per ilgą laika.

*490 Padangos kaip naujos. 5475
1939 PLYMOUTH sedan. Šios 
mašinos tikrai neatskirsite nuo 
naujos. Kuogeriausiam stovyje. 
Viduj ir lauke be vartojimo žen
klo. Daug ekstrų. Padangos ma
žai vartotos. S/1Q£
Tiktai ....................... .......•

1939 OLDSMOBILE Coupe — 
Pilnai įrengtas. Motoras kaip 
laikrodis. Padangos ir išvaizda 
nepalyginamai graži. Jūsų sena
sis automobilis pirmu įmokėji- 
mu Tiktai ... 5475

150 visokių gerų vartotų mašinų, kurias nupirksite 
nuo 25 iki 725 dolerius.

Ateikite, pamatykite, pavažinčkite! 
KIEKVIENA MAŠINA GARANTUOTA IR LEN

GVAI PEREIS SAUGUMO INSPEKCIJĄ. > 
LENGVI IŠMOKĖJIMAI 

JŪSŲ MAŠINA MAINAIS
Turime šimtus patenkintų pirkėjų, labai daug ir 
lietuvių. Jie pas mus visuomet grįžta kai maino 

automobilius.
Naujų PONTIAC Automobilių Agentūra

TONY PIET
MOTOR SALES

6617 SO. WESTERN AVĖ.
VARTOTI AUTOMOBILIAI RANDASI LOTE TIES

6557 SOUTH WESTERN AVENUE Tel. PROspect 3166

’i

Atdara nuo 8 ryto iki 7 vak. 
Sub. iki 8 vak. Ned. 9-12 dieną

VISI TELEFONAI: 
ATLANTIC 4290

DYKAI Aprokavimas
NEREIKIA NIEKO {MOKĖTI, 

36 Mėnesiai Išmokėjimui. 
Tikra lietuvių kompanija.

SOUTH CENTER PLUMBING & 
HEATING SUPPLY COMPANY

6 West Garfield Blvd. i

NELAUKITE—
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius, ar 
šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad jis pa
rūpintų jums polisą per musų kompaniją. Nelaimei ištikus, netu
rėsite jokių nemalonumų. /
“Mes 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 TNDEMNTTY COMPANY 
COT.UMBIA FIRE INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

ti prenumeruojamas.
Keik.:a pasakyti, jog j klubo 

vadovybę yra įsiskverbę komu- 
naciai, kurie norėtų, kad tik jų 
laikraščiai tebūtų skaitomi.

šia proga 'pravartu kelis žo
džius pasakyti apie Miką. Tai 
tikrai nesusi tupėjęs padaras. 
Jis kelis kartus jau yra rago
žium apsivertęs. Dar visai ne
seniai tame pat “Keleivyje,” ir 
“Naujojoje Gadynėje” jis ganą 
nepalankiai apie bo’ševikus kal
bėjo ir jiems komplimentų ne
sigailėjo. Tai žmogus, kuris de
dasi didel.u vyru, o senso v’sąi 
mažai teturi.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Amerikos lėktuvai 

geresni už yo- ’ 
kiškos

KARALIUS NEtURI FAVORITŲ!

VYTAUTO BACEVI
ČIAUS KONCERTAS

NEPAVYKO
Komunacįams su Vytaute 

Bacevičiaus koncertu išėjo taip 
kaip Zablockiu! su muilu: vadi 
naši, labai skaudžiai nagus nu-

Koncertas įvyko kovo 23 d 
Nors komunaciai ir bandė pu
bliką apgauti, skelbdami, kad 
koncertą rengia kažkokia pa
skubomis iš Stalino bendrake
leivi i] sukurta “kultūros” orga
nizacija, bet tas triukas nepa
vyko. Nedaug jie pešė ir anglų 
laikraščiuose besigarsindami. Iš 
viso publikos nebuvo nė dviejt

Tai tikrai didelis snuig’s Sta 
lino saules garbintojams. Save 
nepasisekimų jie bando paslėp
ti: skelbia komunacių laikraš 
čiuose, kad publikos buvę dau
giau nei penki šimtai. *"• ■ "

Tie šarlatanai nesidrovi pei 
akis meluoti. Bet juk melavi
mas yra antra jų prigimtis.

Aido choras, kuris priskaito 
apie šimtą narių, koncerto me
tu turėjo lik apie 20 choristų 
Matyti, jaunimas pradeda su
prasti, kokioje kompanijoje jis 
atsidūrė, ir šalinasi nuo komu-
nacių.

LSS 116 KUOPOS 
VAKARIENĖ

LSSBalandžio 26 d. įvyks 
116 kuopos vakarienė. Rengda
ma ji yra Miltono svetainėje, 
2384 — 24 St. Tikietai parsi
duoda iš anksto. Pardavinėja 
juos kuopos nariai. Kaina tik 
50 centų.

—o— ■
LSS 116 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks balandžio 5 
d. Miltono svetainėje (2384 — 
24 St.). Pradžia 8 vai. vakaro. 
Visi nariai kviečiami dalyvauti, 
nes turime svarbių reikalų ap
tarti. Rep.

Parduoda Labai 
Daug Automobilių 
Lietuviams
Tony Piet Turi Pontiac Agen

tūrą Manąuette Parke
Marųuette Parko Apylinkėje 

— Westem avenue yra tikras 
“Automobilių Bulvaras” — be
veik nuo 64-tos iki 69-tois ten 
viena automobilių agentūra prie 
kitos.

Ten nepaprastai didelį auto 
sandėlį turi savo laiku garsus 
baseball lošikas, (su White 
Sox) p. Tony Piet, savininkas 
Tony Piet Motor Sales, 6617 
South Western avenue.

Turi Daug Vartotų Mašinų

D0WNEY, Gal., bal. 3 d. .— 
Amerikon tapo atvežtas pats 
naujausias vokiečių Messeri 
schmitt lėktuvas. Jis buvo iuir 
muštas Anglijoj ir britai pado
vanojo jį Amerikos orlaivjų 
dirbtuvėms. f *4

Amerikos inžinleriąi dabar ty
rinėja-visus naujus , j o įtaišy* 
mus ir konstrukciją.

Specialistai nustatė, kad Ame
rikos orlaiviai yra žymiai ge
resni kai kuriais atžvilgiais už 
vokiškąjį. Amerikos lėktuvai 
judresni. ’

Auklėja naujus pre 
kybininkus

KAUNAS, Lietuva, bal. 3 d. 
— Sovietų Lietuvos prekybos 
komisariatas nusiskundžia da
bartiniais prekybos tarnauto; 
jais.' '

Jie, girdi, neatlieka gerai 
jiems pavestų pareigų, todėl ir 
yra toks didelis gyventojų ne- 
pasitenkinimas. 1 <

E. Nasedkina “Tiesoje” rašo, 
kad steigiami nauji kursai, ku
rie duos Lietuvai naujus pre
kybos įmonių vedėjus ir tarnau
tojus. Toki kunsai jau pradėti, 
bet.labai’ mažai khs juos lan
ko. , . ‘

• Susapnavęs, kad vyksta 
žemės drebėjimas, iš trečio 
aukšto lango bandė iššokti 25 
metų Albert Yantone, 4758, 
Lake Park: avenue. Jis buvęs 
californietis, kur žemės drebė
jimai nėra retenybę. Labai sun
kiai susižeidė. ,

Išgarsėjusi Tarp 
Lietuvių Plujnbingo 
Reikmenų Kofti-ja

■ ■ ’y • ♦ ■ ' ■ - ■ ■ ■ ■

Prezidentas šios kompanijos yra 
gimęs ir augęs Lietuvoj

V f

SOUTH CENTER PLUM
BING and HEATING SUPPLY 
COMPANY, 6 W.' Garfięld Blvd. 
Tai yrą didele įstaiga ir Čia tūk
stančiai lietuvių kreipiasi dęl 
plumbįngo ir namų apšildymo 
rėikihenų. ' j

Prezidentas šios .įstaigos yrą 
William Cohen. Jis gimė ir au
go Lietuvoj. Gerai. vartoja lie
tuvių kalbą. Jis sako, kad lietu
viai yra geri kostumeriai ir jis 
jiems patarnauja taip, kaip tik
riems broliams. Jis turi išsidiri 
bęs gerą vardą tarpe lietuvių 
jau nuo 1905 metų. Ką jis ar
ba jo darbininkai prižada, tą ir 
išpildo.

Jo sandėlis yra didelis ir pri
krautas įvairių įvairiausiomis 
prekėmis. Lietuviai atsilankę į 
jo sandėlį, gali išsirinkti, kas 
tik jiems yra reikalinga.

Teikia Apskaičiavimus

Per amžius tūkstantiai žmonių kyšius 
mnkfijn, " intrigavo, Sjo | kruvinus mu'- 

. šlus, kad/'puliktl Karpllų favoritais. Im
perijos blrvo laimėtos arba pražudytos 
tipn riyor to. kaip Valdovas rinkosi far 
fotitū^. šiandien Karalius neturi favo
ritui Jam' visi lygusi Jis nepataikauia 
ęĮdntįfll, . fn' nežemina kito: jis neremia 

ffrnpe. o smerkia, kitų. Jis neišnaų- 
dojk - vieno, kito sąskaitoti. Visus jis trak- 
luolą pagąrba ir rupėatingumu.

Prie . 'Kiekvienos progos Karalius per- 
tp^ja savo,. Atabą visuh visuomet priinj- 
(| VIKt{QpAI. nežiūrint kokios spalvos 
ir koku?! ■. DbSjlmo jie butų: Jiems jeaky-

la viauomet teikti galimybe darbininkui 
ir mažo namo savininkui įsigyti GERES
NIAM GYVENIMUI tai. ko dėl kainų 
lis negalėjo įsigyti pirmiau.

KING MIDAS mylios ilgumo sandely
je jus mandagiai priims ir ton rasite 
•VISKĄ STATYBAI". Jus ten rasite tūk
stančius įvairiausių daiktų, kainomis, 
kurias galėsite lengvai sumokėti. Atei
dami pirkti, atsiveskite ir visų šeimynų. 
Jeigu jums lengviau pirkti išmokėjimais, 
tai Karalius jums tai sutvarkys—terei
kės jūsų parado,—nebus jokių keblumų.

Leiskit Karaliui Miuas pavaišinti jus 
“karališkai"

r
GERIAUSIA RŲšIS AMERIKOJE 
‘‘Garantuota arba Atgausit Pinigus”.

PIRKITE IŠMOKĖJIMAIS • PINIGŲ NEREIKIA 
Jdįių Keblumų • jūsų Parašas Jūsų Garantija

> MOKĖKIT KAD IR PO $5.00 | MĖNESI

©ai*

NEGU P1RKSITE

Uždengs 
IO<> 

Kt. Pd.

jūsų 
STOGUI 

Geresnės negausite už 
; i pinigus.

20 metų Garantija, 
Visokios -NjiahoH! žaliu, 

Raudonu Ir dunda
PALYGINKITE “KING” KAINAS PIRM

BRICK ROLL
ŠID1NG

Jori tu | s; a kokia gali
te ganti. Palyginkite 
•iii Siding už ku
rių diokflsitfer $2.95

Uždengia- 1 <10 kv. p.
Cash and Carry

Galite Gauti Užtektina) 
Tile ir Plank INSULIAC1J0S

Kambariui 8’ ploėio. 16" ilgio. 8" aukšlio 
taipgi grindims. ir stėnoms už $12 95 

Knogerinnslos rūšies 
' ' Pilnas '‘bangtiolas" 

ir smėlio f|nish, . vi 
Šokiuose ■ (lydžiuose, 
nebedaromi) stilių 
Reg Gtye. vertybė

' 1 r k v. p. t Loosei t 
Tile ir Plank 1r)suliacija kartonuose, ’

3^ kv. p. Pb kit 1 nr i .<><><• kv

Reg. $1.60 Kvad.
SIDING

A-»f:,iltiiifta Huling
Shlngles. Knogoriau.

si<>8 100 Uv. p.

rockwool maišais
Pilni .' mniS. Anie ■■■ ■■■
'lO RV R(g.\ kAl-^^^^ -C
na 70p. , Tiktai CflBk 
ans KING M1DAR'B

Ogaliti' nrtda^k^V^^^W
rvt'l TOKIUS
•'PIRKINIUS -PilnaR Milius________________ ___ __ _ _________________ _

Asbestas Shingles REG. $1.09 BARN SASH

Vermiculite Insuliacija
Nedega. l’atvs su 
uilkiic tarp Stėnų, 
Luini ir Grindžių.
Parsldnoi a už $1.29

KING MIDAS
’ * SI’ECIALAR ' Maišai

2.000 K v; * 4mnhi. Jnsti 
|iuntų Briek -Rldingn

. Yisnomet nare — \ _
!ddavh ' po $10 ' 
' t trnmit. anga- ' 

gudinta)
ketv.. pėd< . / ., .'

^95
HIDING

Gerlatisioš 
Rūšies, 

. Garantuota 
100 kv. p.

8”X10”
Šviesina

šviesti

(Rėmai) 
1 " storio.
Pultos pušies— 

Rep. $1.09
Tiktai už J mJL 

kiekviena

A? .?*: V * k 25,<H)O NAUJUTĖLIU' DURŲ VIDUI IR LAUKl’l
WNG MIDAS TURI VISOKIAUSIŲ DYDŽIŲ, IR STILIŲ NAUJUTĖLIŲ DURŲ 

i& IVulinit. Baltos Pnfiies, Beržo, Eglfs ir Raudonmedžio. Sutaupysite Iki 60%.
. .ATEIKIT ŠIANDIEN—PALYGINKIT MUSŲ ŽEMAS KAINAS

Puikios 5X Panei 
EGUN, DUKYH

i‘pg. kain.
.FEĮ $4 17.

| ;MUbu‘, 
teseka - Kaina 
ton tiktait-i k vtt r i

$2.19 I £

KonibiiiHcinpH 
DURYS

SU 6 
Stiklais 

ir sietu 
lL.

', Musų |
Kaina I
$4.39 >

Puikios 3 Puuel I 
.Didelio Stiklo

Egi. Du
rys. Kai 
na $5.01

Musų 
Kaina

$4.25

NiiunloH 1 Vanel 
FiHpiuiš. 
Raudon
medžio

I 2’4”x 6'8" 
Reg. Kai
na $12.44

, Musų 
U Kaina

$5.95

!i

> AiiRilškoH 
!>auko in kvs 
Ąžuolu, Beržo. 

BhIIoh Pušies 8. 
40 ir. 15 Pahfl 
1% Ir 1% -to 

. ruiHo 
Dydž 2’0" 
x6’6” Iki 
2’H"x«'8" 
fteu Kilio.

,$I«.6S 
• Musų

■$5.79

. Raudon, Ąžuolo 
LAUKO DURYS

6. 8,
1 % ii

10 Utinei.
1 % Dydž. 
2()"x6’H" 
iki 2*8''x 

rt’8” Reg.
Kaina 
$33.90

M ušų 
Kaina 

$16.95

Moderni Akos
LAUKO DURYS

Beržo
Flush”

IMI

Si

r Ąžuolo, 
V jungtai 
IV,. Dydž.

ir 2’8"x 
6’8" Reg.

Kaina 
$37.68
M tisų 
Kailiu -

$18.84

CIKCI.E IIKAD 
III RYS

0, 8. 10 ir 15 na 
nei, Baltos pušies ar 

beržo.

1 %. Reg. 
Kaina 
$ I 1.50
M natl 
Kaina
$7.67

Masbnite\':PĮiįw'ood. Midas (Sako: NELAUKITE!
NaųjauHloH I.EN'trtS, niekad tokiomis Žemomis kainomis. Kpcrialė VERTY
BE. ’Neliišj- nesiskaldo, neslrdukšlčja kai gerai įtaisytos. KARTA GYVENI
ME paglttdkantl1'Vertybė. Vertd 6’/ae. Kv. pėda. Dydžiai 4’x5’ iki 4’x9’

VIRK KAS KEIKIA 50 PRDŲ 
42” štakietu TVORAI

Šviesios halt. miš C 
. šitikiHai. 3 dy«lž H 1| ****
''Kaina' -tinlnia štak JL JL
.2x4, vinis, ąpskri.
fits etsIrhiMi“ stilių Dydžiai 

’ f 1 ”x3'(J'’
■4”x3” Aukščio Ntakletai ......... $10.45

Plakimai $13.95

Skystas cementas stogui
! 8lt ARBESTOS FIBER ŠALIN

> SKYLĖTI STOGAI! n _ 
Rėturi' ąnglipU M«- ' B' 1U

.' Cobinosltlou ar .ShlngU jr ■
. Stogams'; Uždiiro 'visas skitai* y |J|
nbsijis. galiono uždengia ■■■ W 
ToO 4cv.' pėdų.; 5 gal. staųnukė > .

I Kump. kabinetai 
Indams * ’

Geriaiis, Baltos 
pufi. KonsVlik., 
<vječtl, ' gražiai 
padUiytl . liiusų 
paėių nleistrų

PASIŪLOS PAVASARIUI 
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS 

> Čia Nereikia Cash
Rolė—1OO ket. pAdų    g 1.00 
Skystas Stogams Cementas. 

(5 gal. ken.) Gal.
VVallboard—dideli Arnotai, pėda ____  2c
Plasterboard, pėda ......................  2c
Maliava, reg. SI.05, specialiai SI .25 
2x6, speciali kaina, pėda    3%c 
Cedrlnfai Postai (7 pMų)’ .............. 10c,
116 Obliuotos Ir pritaikytos lentos l%c

M pėda
Taipgi Cementas, Smiltys, 2 vyra! 

NEREIKIA CABH
ApskaltHavimas Ir Pristatymas Dykai

ALBERT LUMBER
& SUPPLY CO.

3800 SO. TFESTERN AVENUE 
Tel. LAFayette 2101

Atdara kasdien 7 v. ryto iki 6 v. v., 
nedaliomis 8 v. r. iki 12 vai. dienos

Tft I! DVIAIBusi turtinges- nUrlM®18 ir laImln- I HVI I III gesnis Turėsi 
UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
Mokame 3^% Dividendų 

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

Tvrnts $1,000,000.00

BUKIT 
ATSARGUS!
Naujas preparatas 
išima suodžius ir 
rudį. Apsaugo nuo 
perdegimo ir trū
kimo. Taupo ang
lis ir didina šilu
mą. šaukit arba 

reikalaudami 16 puslap.rašykit, 
iliustruotos knygutės apie boile
rių prižiūrėjimą.
A. F. WILS0N & CO.

3647 SO. IIALSTED ST.
Chicago, III. YARDS 2428

TONY LUKOŠIUS
Geriausias Brighton Parko

DRABUŽIŲ 
VALYTOJAS 

2555 W. 43rd St. 
Reikalui Esant šaukite: 

Tel. Lafayette 1310

Atrodykite Metus Jaunesni 
NATŪRALIAI ATRODANTI

Daniu Pleitai
K' 

Pd.

HVNibĄZINKIT SU MI SŲ- KAINOM PIRM PERKANT

SvieHOH-•'.Miegamnin
2 ’ Avienų. ‘ įdomaus 

stiliaus

A <)Cl •hrome 
vielomis

Patogus Plieno

Kabinetai
Kainos nuo

’3.19

811 puik,. (Skeltais 
(iiipunė. ivory poly- 

811 vtsnniie

. 39<J
NAUJI UNDERSINK
KABINETAI

Patogus plieno kabinetai po sinka, balto 
kepto enatnel, su chrome papuošimais, 
tinka po naujos ir senos rūšies Rinkom. 
TIKTAI už .................- CQ QE

S4.7S

CHECK rak.
LANGAS IR 

.... RĖMAI '

Graž, ' balt, pųš 
langų rėmai, su 
2 suk., tinka dy
džiui 20x22 ir 
22x26. Reg. kai 
na $K.3(t. Tiktai

Kabinetai Vaistams 
lA Plieno. Balto Enamei 
•u veidrodžiu, lentynė 
ičniis z

$1.19
VlrS 80 kabinetų 

pasirinkimas

10 MfiN. MOKfcTI p r n 
Pinigų grąžinimo ga- \ |1 J) Į 
rantija. Denturos da- T t ~ 
romos tiktai gavus už- VI “į" 
sakymą ir nuo formų 
padarytų laisniuotų 
dentistų. .

Pleitai 
Pataisomi 51

$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.

arcus

W.G.E.S

GELEŽŲ RE1KMENOS 
A pd. miilIoriiuiH 
kopėčios. $2.19 vertč 
Fvfrnslon kon«‘čl<»s. •»»«• 
Geriausios rųfiles. Pėda

Priekinių Durų I.ock 
metalo

MALIAVŲ VERTYBĖS
KING MIDAN Muliavu
Namui. Spalv. Pagiri., gal**“*

Garsi (Jiieeu Mul Namui CČfl .95 
, Visos spal. ilgai tarnaus,
Aliimihum Mal,—laukui 
Ir vld. vartoti. Gal.
Stiper Klng Maliavos 
Visos spAlv. Nepapr. 
maliava

$1.39 
iki 32' 'Iros 
-- 30£

' j Srt.
$1.69

Rln» NiktlnF Klemka. <m

790 
980

Blt Key 
caitmlum
. t

(’yllnder
2 raktais, kiekviena

$1.59
,„$2.49 Apskritas Lock Ret, 

vidui, misinrinla RYTINE RADIO 
VALANDA 

— iš stoties —

0 jei kam yra reikalingas ap
skaičiavimas, tai atvykę į na
mus šios įstaigos inžinieriai vis
ką apskaičiuoja ir už tai nerei
kia nieko mokėti.

Lietuvius kostumerius specia
liai gerai prižiūri. Jei pasitai
ko, nors ir už metų laiko, kas 
nors sugenda namų apšildymo 
reikmenuose, tai atvykę inžinie
riai pataiso dykai.

William Cohen tvirtina, kad 
jo kostumeriai turi būt užga
nėdinti ir yra užganėdinti.

South Center Plumbing and 
Heating Supply Company par
duoda tavorus labai lengvais 
išmokėjimais net per 36 mėne
sius. Ir perkant kokį nors daik
tą, nereikia nieko įmokėti.

šios sėkmingos kompanijom 
žymus skelbimas telpa “Naujie
nose” kasdien. Patariame remti 
tas įstaigas, kurios garsinasi 
“Naujienose”.

'■u

Klnuefų įrengimai 
Vhal naujas pa
veiksle narnėtas 

vand. tankas Ir plo
viklis 

$945 
Aplankykit nuieų 

PI UMBING 
Dept. Pirm Negu 

ClrkMltl

vėl —- f» eol 
Globė, bu vis
kuo 69c
2x4’8. visai nau
jos pušies, il
giai 8’ iki 16'.
Lineai pėdų 

Geros ruš. 
Sheathlng Nau
jo* 1” lentos. 
No 3 Hentlock 
100 k v ik!

S2.7O

ir
Spalvų pasirink. Dy
džiu iki 96". Truputi 

apgadintos

‘‘Kepto’’ Enamei
TILE SIENOMS

"Seored Flnish”

Kv.
I’d.

Kasdien nuo 8:45 v. ryto 
iki 9:15 vaL ryto. 

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

Pirmadieniais taipgi 7:00 
vai. vakare.

Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus (domius 

pranešimus.

Tai išimtinai naujų Pontiac 
automobilių agentūra, bet ji tu
ri milžinišką pasirinkimą ir var
totų automobilių labai žemomis 
kainomis.

“Piet Motors”, reikia pažymė
ti, parduoda labai daug naujų 
automobilių Marąuette Parko ir 
kitų apylinkių lietuviams. Prie 
to, neabejojamai, dalinai prisi
deda ir šios firmos skelbimai 
“Naujienose”, (žiūrėkit šios die
nos nr.). (Sp) M.L.

į APKAIN UOSIM 

' nemokamai
Mes reko.mend 

I . PATIKIMUS 
RONTRAK.

naujiems na- 
’ thams Ir re

montams.' I f • . ■ •

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

Plasterboafd 
%. col; storu
mo. kv. od. 2c 
^ex6 Brvel Sl- 
dingal - Gra- 
ž a u s vakarų 
homlocli me

džio. 160 line
al p«dų $2.10

VISKAS KĄ 
PIRKSIT pas 

MIDAS yra 
100% GA
RANTUOTA 

Jum* pinigai 
bus gražinti Jei 
nebusite pilnai 

PATENKINTI

Užsakymai iš Kitų Miestų Greitai Išpildomi!
ATDARA VISĄ DIENĄ SEKMADIENIAIS IKI 6 P. M. 

Antradieniais ir Ketvirtadieniais iki 8 vak. 
VISI TELEFONAI HAYMARKET 2031

BUTĖNAI PIRKITE VISAS STATYBOS REIKMENAS IR TAUPYKITE PAS

Garsinki tęs “N-nose”

pų ęiTy pLOCKt of gta^ hiiiu^
A. Z. (Skl.)'

. . ' A ■ - ■ o k- X ‘ , , y, ‘ .

/... c.-., J■UM

RemKite tūps. Kuru
• garsinasi

NAUJIENOSE* r

Kinsj į lllidA'S
2221 S. ASHLAND AVĖ.



NAUJIENOS, Chieago, III. šeštadien., balandžio 5, 1941

NAUJIENOS
The' LiThuanian Daily Nžws

Publish®d Daily Except Sunday įy 
The Lithuanian NeWs Ptib. Cb.; Iric.

173? South Haisted 
Telėphone CANal 8500.

Subscriptioii Kates:
$0.00 per year in Canada.
$6.00 per year outside of Chicagd 
$8.00 per ^ėar in Chicdgd 

3c pef copy.
Entefed as Šecdnd Class Matler 

March 7th 1914 at.the Post Offfcę 
of Chieago, UL under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos
riant sekmadienius.- .Leidžia NaU-

2E

$8.00

.75

3c 
18c 
75c

Chicagoje—paštu:
Metams ____ -______ ;____
Pusei metų _—f-------------
Trimsf mėnesiams _____ —
Dviem menesiams 
Vienam rhėnesiui ___ —

Chicagoj per išsitmtinėtojus
Viena kopija ____
ęąvąitęt ........ —
Mėnesiui __________ .____

Jungtinėse Vąlštijosė, nė Chicagoj, 
paštu: (Atpiginta)

Metams —_______________$6.00
Pusei mėtų ------  3.25
Trimę mėnesiams _______  1*75
Dvieili mėnesiams -----   1.25
Vienam mėnėsiui _------------ .75

Užsieniuose:
Metam?Metamg ............ — $8.00
Puseimęta .«—  --------- - 4.00
Trims mėnesiams------------ - 2.50
Piniguš reikia Siųsti pašto Mbney

Orderiu kartu su užsakymu.

Dezinformacija
Viena iš karo strategijos priemonių yra apgauti 

priešą; suteikiant jam klaidingų informacijų. Tas klai- 
dih£$is infOrmaoijas kard žvalgyba dažnai įteikia, kaipo 
“konfidencialų” pranešimą, priešingos pusės šnipui, ku
ris mano išgavęs “svarbią paslaptį” ir praneša savo vy
riausybei. Kai kada karo žvalgybos agentas tyčia pasi
duoda priešams, ir kai priešai jį suima, tai agento kišė- 
nitijfe jie Uužtirika” slaptiiš karo Vėlkšmų plamiš arba 
kokį kitą neya slepiamą dalyką, kuris buvo pagamintas 
šu tikslu apdumti akis kitoš pusės kariuomenės vadams.

- - p

Šitokia "dezinformacija” (klaidinga informacija) 
yra vartojama taip pat diplomatinėje kovoje ir propa
gandoje. Ją ypatingai mėgsta Maskva ir Berlynas, štai 
ryškus pavyzdys. Kuomet Jugoslavijoje įvyko pervers
mas, kurio pasėkoje Belgrade susidarė priešinga na
ciams valdžia,- tai Balkanų spaudoje pasirodė žinia, kad 
sovietų Rusija pasiuntė naujajai Jugoslavijos valdžiai 
“sveikinimo telegramą”. Žinia pasirodė esanti melaginga.

Maskvds "Pravda” pareiškė, kad sovietų valdžia jo
kios sveikinimo telegramos Jugoslavijos valdžiai nesiun
tė. šitą gandą ji pavadino "melagingu prasimanymu”. 
Bet galima beveik neabejoti; kad jį buvo paleidę patys 
bolševikai per kokį nors savo agentą Balkanuose, ku
riam Maskva buvo įsakiusi sukelti publikoje nuomonę, 
buk soviętų valdžia “remia” Jugoslavijos pasipriešinimą 
Hitleriui.

Tikrumoje Stalinas yra nacių talkininkas, bet jam 
svarbu, kad Anglijoje ir Amerikoje žmonės manytų, jo 
gei jisai yra Hitlerio “priešas” ir laukia progos pakišti 
jam koją arba “įsmeigti peilį į nugarą”. Šita klaidinga 
nttanibnė leidžia Maskvai iškaulyti iš anglų ir ameriko
nų jvairiį koncesijų. Ir reikta pasakyti, kad tbkia ve'id- 
taąinihga taktika ligi šiol sovietų valdžiai buvo labai 
pelninga. Liet pačiamė' Washingtone šiandien dar yra ne
mažai žmonių, kbfie tiki, kad Stalinas vieną gražią die
ną persiihes į demokratijų pusę — tik reikia jo “nepy
kinti”.

Po to, kai Maskva btivo priversta atšaukti gandą 
apie “sveikinimo telegrariią Jugoslavijai”, tai pasklido 
spaudoje kita žinia: kad sovietų Rusija naująją Jugosla
vijos valdžią “pripažino”, Ėet kuri šalis jos nėra pripa
žinusi? Naująją Jugoslavijos valdžią pripažįsta nėt ir 
Vokietija; kuri jos labai heniėgsta i V grasina prieš ją 
kariauti! Nepripažinimui nėra jokid pagrindo, tai kodėl 
Maskva turėjo pasigirti, kdd ji ją "pripažįsta”?

Tai viš tęsimas tos pačios "deziriformacijos”, kurios 
pagalba Stalinas bando pridengti savo gėdą — talkinin
kavimų Hitleriui.

sos valstybės savo kolonijas išnaudojo ir tebeišnaudoja; išspręsi tiktai krašto gyven- 
bet kai kurios valstybės savo kolonijų gyventojams ir šį- p^ai <'vi^u.otin^ /)^savimu 
tą duoda, tuo tarpu kai kitos neduodą nieko, tik atima. ^^0 ^tstov'ai’^^taiino

Amerikos valdžia steigia savo kolonijose mokyklas, Lrnų orgahas dabar sako, kad 
tiesia kėlius, kuria ptamones, rūpinasi gyventojų svei- Lietuvos prijungimas prie Mas- 
kata. Taip pat daro ir Anglijos valdžia. Visose britų ko- koįijos tokiu budu ir įvykęs: 
lonijose yra pastebiinas ekonomines žmonių būklės pa
gerinimas ir apšvietos kilimas. Toje pačioje Indijoje, apiė 
kurios vargus yra nuolatos pasakojama spaudoje, yra 
labai daug nuveikta žmonių sveikatos apsaugojimui.

Francuzų valdomose kolonijose ekorionrinio ir kul
tūrinio progreso jau yra pastebima kur kas mažiau. tJo- 
landijos kolonijose; gal būt; dar mažiau. 6 vokiečiai, bel
gai, ispanai ir portugalai savo kolonijas taip žiauriai išL 
naudojo, kad jų gyventojas tiešiog naikina ligos ir ba
das. Belgijos CongO, pav; turėjo pirmiau 20 milijonų 
žmonių, o paliko1 tik apie t# niilionų.

Be to, kuomet anglų valdoma Šalis pasiekia taip tik
ro kultūrinio ir ekonominio subrendimo laipsnio, jie su
teikta jbs gyventojams ddugiau teisių: leidžia užimti 
tam tikras vietas žemesnėse administracijos įstaigose, 
toliau šutėikia balšą vietinių savivaldybių rinkimuose, 
pagaliau duoda visam kraštui autonomijų iL net kuonė I žodžio ir 
visišką nepriklausomybę. £er paskutinius keturiasdešimt 
metų įgijo plačią autonomiją, siekiančių beveik visiškos 
nepriklausomybės, visa eilė buvusiųjų Anglijos kolonijų, 
kurios dabar Vadinasi “doniinijomis”. Tos donįiųijos —- 
Kanada, Australija, Naūjdji Zelandija, Pietų Afrikos Są- 
juriga, ir Laisvoji Airių Valstybė valdosi visai savaran
kiškai savo vidaus reikaluose. Net užsienių politikoje jos 
yrą tiek nepriklausomos, kad j oš pačios sprendžia, ar 
dalyvaūti kAre, ar ne. Štai, Airija nutarė būti riė'iitraU, 
ir nors tas jos iiėutralitetas yret pavojingus Anglijos sau
gumui, bet anglai verste neverčia Airijos stoti į kąrą 
prieš Hitlerį arba bent leisti anglams naudotis Airijos 
uostais.

O ką padarė vokiečiai su Holandija, Belgiją, Danija | turės balsuoti už Lietuvos pri- 
ir Norvegija, kuomet Hitlerio generolai surado, kad tei
se šalyse jiems bus naudinga turėti strategiškas pozici
jas prieš Angliją! Ką padarė sovietų Rusija su suomiais, 
estais, latviais ir lietuviais, kuomet Stalinas sumanė įsi
tvirtinti prie Baltijos juros!

Amerika ištraukė savo ginkluotas jėgas iš Nicard- 
guos ir rengiasi duoti pilną nepriklausomybę Filipinams. 
Tik Amerika ir Anglija tolyn pripažįsta vis daugiau tei
sių tautoms, kurias jos valdo. Kitos valstybės to neda
ro. Dažniausia jos tolyn vis labiau siaurina teises tų tad- 
tų, kurias jos yra Užkariavusios.

Vokietija praeityje stengdavusi pavergtas tautas 
germanizuoti, o Hitleris bando įbrukti joms savo “nau
jąją tvarką” ir žudo tuos žmones, kurie jai priešinasi. 
Tą pati ddro Rhsij& šii Užkariautomis tautomis. Dar ne
buvo atsitikimo, kad Rusija — cariškoji ar bolševikiško
ji — butų suteikusi laisvę bent vienai tautai, patekusiai 
po jos letena. Stalinas, tiesa, nenaikina pavergtos tautos 
kalbos, neš čdrižiho laikų patyrimas rodo, kad tai butų 
bergždžias darbas. Bet jisai pavergia tautą ekonomiškai, 
pagrobdamas į savo nagus jos turtus, ūkius ir pramo
nes. Su užkariautomis Europos tautomis bolševikiška 
Rusija elgiasi žiauriau, negu kitos valstybės šu puslau
kiniais Afrikos kolonijų gyventojais.

Tačiau yra itaivių žmėnių, kurie tiki, kąd Hitleris 
arba Stalinas išvaduos pasaulį nuo britų imperijos “jun
go”!

Britų imperija tolyn vis labiau darosi IaišvU t&iitų 
sąryšis, kuriame tauta ir ašmuo tūri progą žeilgti į di
desnę ekonominę gerovę ir aukštesnę dvasinę kultūrą.

Literatūros Reikalais

XX.
Liudas Gira propaguoja 

stąlinizmą,

Mdškvoš dfihija ddr nehttvb 
Lietuvos Okupavusi, oi Liudas 

„ GiFa jau tapė! dideliu staliftiž- 
koks buvo tąs "visuotinas bal- mo pl&tlritoju. Jis sdsiudštė šti 
sayimas” it kokie buvo tie “at
stovų rinktinai”, ir reikia šte- 
J ■ J • . i i . r J < * ♦ j > . t. j

“Buvo visuotinas balsavi
mas ir buvo išrinkti atštoVaį, 
kurie it padare riU tarimu pri
sidėti prie Sovietų Sąjungos.” 
Stalincų organas žino gera},

Imperija imperijai nelygu T

uŽmonės, kurie priėširiaši Anglijos Lėmimui dabarti
niame kare, labai mėgsta kdlbėti apie britų itnpėHjbš nu
sidėjimus ir ydas. Jie nurbdineja, kad anglai yra pagro
bę milžiniškus plotus žemės visose pasaulio dalyse ir lai
ko po savo valdžia didesnį skaičių tautų, negu bet kuri 
kita valstybė.

Anglija, esą, pralobo; išnaudodama Indiją ir kitas 
kolonijas. Anglija per šiihtmečius spaudė airius ir ka
riavo su būrais Afrikoje. Kitąsyk ji skriaudė Š. Ameri
kos kolonijas, ir šios thrėjd imti ginklą Į rankas? kad ga
lėtų išsilaisvinti. O dabar; kai tiktai britų imperijai su-- 
sidaro pavojus, tai ji šaukiasi Amerikos pagalbos. Ir t.t.

Tiėša, anglai ir jį imperija turi daug ^nuodėmių’’, 
ypač praeityje. Bet praeityje visi žmones buvo barbarai. 
t)ar seniau visi žmonės buVo laukiniai (ar niiškiriiai). 
Žmogus žmogų užmušdavo ir suėsdavo. §ių dienų žmo
niją kaltinti dėl to butų riesątaofte. Negalima smerkti 
žmonių arba tautų Už tai, kad jie elgėsi, kaip bafbarai, 
barbarizmo laikais; juos galima smetkti tiktai tubmėt, 
kai jie elgtasi barbariškai civilizacijos gadynėje.

Neidami toli j praeitį, paimkime britų imperiją, ko
kia Mr.buvo per paskutines kelias dešimtis metų -— įr pą» 
lyginkime jų sd kitomis to paties taiRb išberijdijiis.,44- 
gi pereitojo pasaulio karb nemažai kolodijų tiirėjO V& 
kieti ja. šlahdien, nėškantant anglų; koittlijaš ttiH 
cužai, italai, holąndai, japonai, belgdij išbadai;
lai ir Amerikos Jungtinę^ Valstybės. YH kad w ŽŠŪMc

“3 IN 1”

• R. Mizara kartoja vieno pa
sakoriaus prasimanymą, kad 
Grigaitis prieš 10 metų skelbte, 
jogei “ŠLA bus turtingesniš, 
kad SLA nariai pasitrauks iš 
SLA organizacijos”-. Jisai Sako, 
kad tai teisybė, Tali, esą įVyRd 
tuomet; kai fašistai su socialis
tais suskaldė Chicagos seimą ir 
privertė pasitraukti iš SLA tuk- 
stąheiiiš narjį.

Tai yra trilyįriš diėliiš. Viend, 
Chicagos seihiį stiškaldė bolše
vikai, per 8 diedas keldami ja
me triukšmą ir neleisdami de
legatams svarstyti organizaci
jos reikalų pagal seimo dienbi- 
tvėėkę.

Antra, niekas bolševikų ne
vertė trauktis iš SLA. Juos iŠ-

kįriį įįsMtdtymas bii- 
yb drbd SfM i^vįtd^ti, arba jį 
siiskiddyti. kai šėtthte įolševikai 

_,J; jįl Uį įutarė ote- 
gahizaciją sugriauti ir šituo tik-

slū keli tuksiančiai jų b'uVo iš- 
Velidtivesti iš 

pats Pruscika viešai pasakė, kad 
SLA skaldymas buvo “arklinė 
taktika”.

Trečia, niekųojnet Grigaitis 
nėskeibe, kad ŠLA bus “turtin
gesnė”, pasitraukus iš jo ke
liems tūkstančiams narių. Jisai, 
tiktei nųį’ddč, kad i bėgimu iŠ 
organizacijos bolševikai jos ųc- 
šųgriąį^, peš pajjpgy^ų nąriiį 
suiuokętoš duoklės pasiiĮįks 
ŠLA ižde ir tuo įų4u padįdpš 
SLA “solvency”f Tik nejnokšį 
gali rieatskirii “solvency” nub 
“turtingupįp”.

Net apie paprąstį dalyką kal
bant, komisarui Mizarai tris 
kartus suklupo liežuvis.

visuotinas JuiiSAyii 
MAS — BET KOKS?

“Naujienose” buyo pasteįėtd, 
kad klausimą apie Lietuvos pri
sijungimą prie kitos valstybės 
arba bent dalies jo.s tęriįprijos 
penredį-mą kitai valstybei gale-

sayimas” ir kokie buvo tie “at-Į 
stovų rijikįfhai”, ir reikia ste
bėtis, tad jisai riėsisarmatija ši
taip dumti akis savo skaitytef- 
jams.

Visos politines drgariižacijo's 
Lietuvoje, išimant komdnistį 
partiją ir komunistų “pripažid- 
tas” draugijas’, fytivb ūždtauš- 
tos. Viši laikraščiai buvo p'a'iirf- 
'ti į O’kuparitų pastatytos val
džios, rSnkas ir šubbfševikih’ti. 

’ susirinkimų laišve 
koniuriistų ptičšams buvo atint- 
ta.

Kandidatus statyti turėjo tėi- 
sę tiktai komūhistai ir jų pa
kalikai, ir į kiekvienų viėtų “šel
mė” briVO pastatyta tiktai po 
vieną kmididatą, taip kad baLlkad esą tiktai tidoiŠhlųš štėbitb- 

[sUOtojai neturėjo jokio pašifim | jai. Pats Liudas Gira, jeigu tal- 
bšflavb su (ikiričiudjd, {di pa
brėždavo, kad tikyboš jausmas? 
ne kiek nėsumažejęs jame, bet 
jis vis dėlto pritariąs sovietams.

Smetonos valdžia aiškiausiai 
žinojo, kad šie p’Oridičiai dirba 
sovietams. Ji turėjo savo agen
tu raportus, pagaliau jdi ir pa
tys bolševikai pranešdavo. Sine- 
/oria vis dėlto uždraudė daryti 
idahdotą paskaitą.

Didžiattsiti Liudo Gjros triu- 
J° | pu šiandien yra šis Smetonos 

uždratidimas. Kiekviena proga 
jis primena, kad Smetonos val
džia jdhi neleidusi paskaituou 
apie sovietų Rusiją, kad Sme
tonos valdžia jį persekiojusi ir 
nedavuši jam žodžio laisvės.

Liudas Gira nutyli, kad Sme- 
tdįią jąm rtėhustojo pensijos 
ihOkejęš, kad jis Smetonai il
giausias panegirikas rašė ir kad 
buvo artimiausias visų lietuviš
kų fašistų bendradarbis. Liudas 
Gira neužsimena, kad visuose 
fašištiniiiosė laikraščiuose gali
ma rasti jo straipsnių, kuriuose 
gatna dažgai Užpuolami net ir 
patys bolševikai, nėfcalbant a- 
pie pažangiąją Lietuvos Visuo
menę.

Liudas Gitą {ampa 
pamokslininku.

Kai raudonosios armijos tari- 
kai įžerigė LietUvod ir ptadėjo 
veržtis į krašto vidurį, Liudas 
Gira buvo viėnhs pirmųjų, ku- 
f-iš skiįbėjd pašitikti okupanhis.

Liudas Gira moka gerai ru
siškai, todėl ir pradėjo garbinti 
uŽpludusius vergus. Tdnkais at
važiavusieji raudoiibtrriiečiai bi
jojo lietuvių, jie nedrįso lįsti iš 
sdvb gėležinių tvirtovių, pės ne- 
žirtojo įaip tiėtiiviai jubs pdši- 
tikš. ^oišetlkų gėrietolai žitid- 
jO; kad lietuviška katiiibiįiėtiė 
jų nepuls. Kai kutiė liėtttrišfci 
gehėrdiai jiėitis Buto pdrsidavt. 
o kapitonai ir majorai negavo 
įsdkymų. ^Tautos vadas”, kuris 
ištisus i5 metų iš kariUotnenės 
karininkų rėikalavo pdklusriU- 
mo, špteridžiamoj vdlandoj pats 
kaip kamparas išgaravo. Nedrį
so duoti nė viėno įsakymo prie
šui kelią paštoti.

RaudOnarihieciai buvo gerai 
informuoti apie šiuos reikalus 
ir lietuviškų karininkų jie ne
bijojo, bet Jiė bijojo, kad lietu
viška! kaimiete karšto vandens 
ant j y heužpiltų, todėl jie ir 
nelipo įš tankų.

čia jiems pagalbon atėjo Liu
das Gira. Prieina prie Stištbju- 
sio tanko ir įradddą sveikinti 
atvykusius raudohafriiiečius, 
jtids liradeda drąsinti ir kvie
čia išlipti. Liudas Gira buvo ne 
vienas, jis sugebėjo suorgani
zuoti visį eilę “gatvės kalbėto
jų”, kurie sveikino “išvaduoto
jus”.;; '

■ ♦ . - . ,

Liudas Gira bučiuoja žydukus.
Lietuvos komunistų, agentai

kimo.
Tai buvo tokios pat rųšieš 

balsavimas, kaip Hitlerio reich
stago “rinkimai”.

To negana riet ir šitoje rin
kimų komedijoje nuo' žriionių 
buvo slepiama, kad “atstovai”

Pakhrkliu, Korsaku if kitais ri
dentais ir pradėjo įfl&tiriti šd- 
vietamš įleflarikid^ žiniaš.

Liudas 0irą aiškiausiai žind- 
jo, kad jis tarnauja svetimai 
valstybei; bet tatai nė kiek ne
graužė jo sąžinės. Jis galėjo irri- 

l,tį pinigus iš lietuviškų fašisfij 
ir tuo pačiu metu ruošti dirvą 
pinigams gauti iš Maskvos.

Liudas (iira buvo pasiryžęs 
suruošti net dįdelę paskaitą ri- 
pie savo įspūdžius sovietuose. 
Toje paskaitoje rengėsi daly
vauti Pakarklis ir šiandien jati 

Į nemalonėn pakliuvęs getras 
Cvirka. Visi šie trys lietųvni- 
ninkai jau tada bolševikams 

[tarnavo, bet viešai jie sakėsi,
*są tiktai titįoiŠdlųs šiėbėtb-

I b£dhvO su (ijklričiudjd, {di pri-

jungimų prie Rusijos; Per vi
są “rinkimų kampaniją” nei 
valdžia, ritei spauda, nei kandi
datai nebuvo apie tai užsiininį.

Priešingai, Paleckis ir 
draugai skelbė, kad Lietuva pa
liks atskira ir nepriklausomi 
valstybė; tik “draugingais” ry
šiais susijungusi su Sovietų Są
junga.

Taigi Lietuvos žmonės de 
tiktai kad negavo progos pa
reikšti savo valią, bet buvo be
gėdiškai apgauti. Lietuvos pri
jungimas prie Rusijos buvo 
grynas smurto ir klastos daf4 
bas.

Valdžios Atstovas
■ ».< •• *

Tyriiieja Skundus
Prieš McCormick’ą
CIO Skuridžidsi Diskriftiinavimit

Vakar į Chieago atvyko Dop! 
Lescbhier, NVisconsjno universi
teto proJeisOriiis, ištirti CIO kai
tinimus, kad McCormicko dirb
tuvėj CIO nariai yra skriaudžid- 
mi ir diškrinhinuojaėrri.

Jį paskyrė C. A. DykstHi, 
pirmininkas Mediaiion Bo’ard- 
darbo tarybos, kuri dabar spren
džia ginčą tarp CIO ir Harves- 
ter kompanijos.

Frank Sli’va, CIO ūkio ma
šinų direktorius pareiškė; kad 
“unija yel skelbs streiką”, jei
gu Harvester kompanija diskri
minavimo nesustabdys. Kompa
nija kaltinimus griežtai užgin
čija.

Bandys Išrūpinti 
Pensijas Senelių 
Namų Įnamiams
Gera žinią 6aklofestiėčiąms, 

Kitiems
United Charities orgafiiž&čiją 

Chičdgoj skelbia; kad prišitenp 
dama tam tikrdiš tėfchhiškitmaiš; 
ji baiidyš išgdūti iš valstijos 
pensijas tiėriid šeridliamš, kurie 
dabar y{a valstijos ūžlaikodiį 
priėgldttdų įnamiai.

įkišiu! tie Seneliai, kadangi 
jie yra “vifešais pinigais užlai
komų įstaigų globuotiniai”, pen
sijų gauti negalėjo, ir kol kas 
negali, bet United Charities ban
dys sukasti išeitį.

visą laiką skelbdavo, kad ge
riausioj jų jėgos randasi užda
rytos kalėjime. Smetonos reži- 
tids taip sinarkiai juos perse- 
dojęs, kad geriausius veikėjus 
stisėdirio už gėležinių grotų. Bet 
tai yra didžiausia neteisybė. Di
džiausius bolševikų lyderius 
Smetona laisvėje laikė ir visai 
jų nelietė.

Lietuviškuose kalėjimuose 
birto susodinti visi tiė tipai, ku
rie Maskvai buW> nebereikalin
gi. Liėtdvoš kalėjimuose btivo 
apie 300 politinių nusikaltėlių, 
bėt lietdyių nuošimtis jų tarpe 
buvo laibai mažas. Lietuviai su 
Maskva riiėko bėndrO nenorėjo 
irtneti, todėl ir Stnetonrii prie jų 
prikibti buvo stink ia u.

D5% taip vadinamų Lietuvos 
komunistų “partijos aktyvistų” 
sudarė nenusisekę lietuviški žy
dukai. Sakau nenusisekę, nes 
jie jokio amato nemokėjo ir 
darbo negalėjo ir nenorėjo 
difbti. šių “aktyvistų” aktyvu
mas buvo tahiė, kad nakties 
niefri tsii vienur, tai kitur bfer- 
žo viršųnėn arba telefono stul
pai! įkabindavo sovietų Rusijos 
vėjiąvą.

Maskva žinojo, kad jų vetle 
yra nedidelė, todėl ir sudaryda
vo progą šiuos “aktyvistus” ka
lėj iiriairi įkišti.

Pabėgus Smetonai, bolševikai 
, nutarė savo “kankinius” išva

duoti. Krėvė pasirašė dekretą, 
o “minios” ėjo prie kalėjimo 
durų ilgus metus sėdėjusių 
draugų sveikinti. Minios tarpo 
buvo ir rašytuvas Liudas Gira.

Liudas Gitą buvo ne susimai
šęs su minia, bet ėjo pačiose 
pryšakinėse jos dalyse.

Prie kalėjimo tuo metu man 
neteko būti, bet vėliau po Kati
ną ėjo gandai, kad Liudais Gi
ri! pasitiko pirmą iš kalėjimo 
išėjusį žyduką, apsikabino ir vi
sų akivaizdoje išbučiavo.

Prieš 1908 metus vienas pasa
kose pagarsėjęs žhiOgelis tdip 
pat minios akivaizdbje pabučia
vo vieną žydelį.

šitio pabučiavimu pasakos 
barzdočius išbučiuotam žyde
liui didžiausiį hėlaimę Užtrau
kė. Pastarasis btivo ne tiktai 
suimtas ir kankirifas, bėt ir idi- 
kryžiavotas.

Iš lietuviško kalėjimo išėjus 
žydelis tuo tarpu dar nėra su
imtas, nors šiandien jau ir jdin 
ne paslaptis, kad atėjūnų jis 
bus kankinamas ir kryžiuoja
mas, kaip prieš kelis šimtus me
tų išbttčld8tdš Žydė'liš.

Knygos mums pasakoja, kad 
už pabučiavimą tas Romos pi
lietis gavo trisdešimt grašių. 
Kiek Liudas Gira gavo už savą
jį pabučiavimą, kolkas visdo- 
riiene dar rieturi progos patirti.

Trisdešimt pairiitų grašių tiėk 
graužė bučiuotojo sąžinę, kdd 
jis ant epušės pats pasikorė. Ar 
Liudas Gira turės drąsos pdts 
pasikarti; ar miško broliams 
teikės Girą katti, šiandien taip 
pat dar negalima pasakyti. Pa
tyrę bolševikai tvirtina, kad jį 
pats Štalihds į)dkars.

—Kazys Varkdia

Du Darbininkų 
Laimėjimai

Darbo taryba Washingtone 
{šakė Liyuid Carbonic Corpora
tion of Chieago panaikinti kotri- 
paniriįž uniją — Machinery Di- 
vision Employees Association.

Ji taipgi perspėjo Grės c 
Western Optical Co., of Chiea
go, netrugdyti CIO ar kitai uni
jai darbininkus organizuoti.

kalais Kiti į tas Krautuves, 
kurtos Skelbiasi Naujienom

/
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imtasis kaimas
(Tęsinys)
$ * *

Mano trys broliai su savo po
nais kažkur dingo. Tėvas spė
liojo, kad jie išbėgo į Rusiją. 
Aš irgi prašiau, kad ir mes bėg
tumėme; kol dar galimd, bet 
motina apie tai nenorėjo ne 
klausyti. Nenorėjo ji dėl to, 
kad Zenonas buvo netoli.

Keistos tų motinų širdys: još 
pamiršta kitus vaikus dėl vie
no, kmHam visą laiką grūmojo 
mirtis. Tur birt, jos mano, jog 
nieko blogo negalės atsitikti, 
kol jbs drti.

Zenoną motina apkabinėjo 
visokiomis btostvo'mis. Nors jis 
toms šventenybėms ir neprida- 
vė jokios svarbos, bet vis dėlto 
nenorėjo motinos įžeisti.

Taip praslinko kelios dienos, 
— nei rusai, nei vokiečiai nesi
judino.

—Gal susipras karaliai ir ne
bekariaus, — samprotavo tėvas.

—Ne, to nebus, — pareiškė 
Zenonas. — Dabar ir viena ir 
kita pusė rengiasi mūšiams. 
Mes turime būtinai vokiečius į- 
veikti.

—Nieko jus jiems nepadary
site, — suabejojo tėvas.

—Na, pamatysite...
Kaip tik tuo metu iš stebėji

mo punkto pasigirdo įspėjimas, 
kad vokiečių būrys atjoja. Ze
nonas tuoj įsakė kareiviams pa
sislėpti krūmuose.

Netrukus pasirodė du vokie
čių raiteliai, o paskui sekė dar 
kelios dešimtys. Ties šeštiniais 
jie sustojo, apsidairė, o paskui 
ir vėl pradėjo joti. Kai atjojo 
visai arti, tai pasigirdo tik 
plikt-plikl-plikt. Daugiimas rai
telių nugriuvo nuo balnų. Tik 
keliems pasisekė pasprukti. Ru-

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

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

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)
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sai pribėgo prie sužeistųjų Įr 
kai kuriuos be jokio pasigailė- 
jiiųo pribaigė. Fo pusvalandžio, 
žvalgąii atsivarė kelis nelaisvei! 
paimtus vokiečius. Sustatė į ėi- 
lįi. Po’rtičikas pradėjo' jttos ka
mantinėti. Kažką klaiisė vokiš
kai. Nelaisviai tylėjo. Tada po- 
ručikas vienam kitam įr per 
žandą užvažiavo. Kai prisiarti
no Zenonas, tai poručikaš pa
liovė vokiečius mušęs.

Staiga iš topelio tiesiog riste 
nusirito žvalgas ir kažką sku 
bomis papasakojo. Pasirodė 
kad didelis būrys vokiečių ren
giasi pulti.

Kilo sumišimas. Zėnonas pa
liepė sunaikinti telefoną, o pas
kui trauktis. Nelaisvių veidai 
lyg prašvito. Matyti, manė, kad 
jiems pasiseks ištrukti. Bet su
klydo...

Zenonas mostelėjo ranka. Tat 
buvo ženklas šauti. Pasigirdo 
šūvių tratėjimas ir vokiečiai su
smuko.

Ta šiurpi sceną įvyko taip 
greit, jog negalėjome nė susi 
gaudyti, kas darosi. Fotam ka
reiviai šoko ant arklių ir nudū
mė. Apie bėgimą mes, žinoma, 
nebegalėjome nė galvoti. Pabėg
ti jau nebebuvo galima,’ nes ke 
lias liko atkirstas. Be to, nespė- 
jonie ir atsipeikėti, kaip vokie
čiai muš apsiautė. Pirmiausia 
jie surankiojo savo sužeistus ir 
užmuštus kareivius. Pamiškyje 
ir vėl išdygo nauji kapai.

&
Nespėjo rusų štabas išsikrau

styti, kaip susisuko pas mus 
lizdą vokiečiai. Iš pradžių tie 
vokiečiai neatrodė tokie jait 
baisus, kaip apie juos buvo pa
sakojama. Elgėsi jie daug švel 
niau, negu rusai. Nuo rusų ne 
vienas gavo į snukį; vokiečiai 
tokių priemonių, nevartojo, be f 
užtai jie pasižymėjo nepapras
tu ėdrumu ir poniškumu. Ne
praėjo daug laiko, kaip jie su
valgė vištas, antis, žąsis, kiau
les ir karves. Šiek tiek paliko 
ūkininkams, bet nedaug. Viską 
darė labai korektiškai. Jei kį 
paėmė, tai tuo j raštelį išdavė. 
tJž viską žadėjb sumokėti, kaip 
tik štabas atsikels. Jei emč 
smulkesnius daiktdš, tai tuoj ir 
mokėjo. Tarp žnhtotiių tai pa
dare labai getą įspūdį. Kai ku
rie tiet Pėprašonli atriešdtfvd vo
kiečiams maisto prodilktų pat- 
dūoti.

šiaip sahtykidi sti Vokiečiais 
iš pradžių buvo gana pakenčia
mi. Tik jau moterims ir mergi
noms nuo jų ramybės nebuvo. 
Labai jau prie jų lipo. Kai pa
matydavo kur gražesnę margi
ną ar moterį, tai taip be jokių 
ceremonijų ir prisistatydavo'. 
Dažnai ir pusėtinai seno am
žiaus moterims kelią pastoda
vo. Atsimenu aš ypačiai vieną 
atsitikimą. GyVeno miestelyje 
susenėjus! davatka Magdė. Bu
to ji jdd pėt kettiriasdešbht 
metų amžiaus. Atrodė, kaip tik
ra baidyklė. Nosis kreiva, lu
pos atvėpusios, veidas rauplė
tas.

Ramiais laikais Magdė šiaip 
taip pragyveno. Bet kai užėjo 
karas, tai ji privbtšta buvo katt- 
kdrtčmis eiti į katiną ir prašytį 
maisto. Kartą pasitaikė, kad jį 
užėjo pas mus. Davė jai moti
na duonos, šiek tiek lašinių. Po
terius kalbėdama, Magdė pasu
ko namo. Taikąs ėjo pro krū
mus. Staiga, tarsi iš žemės iš 
dygo, vokiečių kareitiš. Friėjo 
jis prie Magdės ir kdžką pradė
jo kalbėti. Toji tik žiurėjo akiš 
išvėrtuši, bet riifeko nesuprato.

Pasitaikė, jog aš netoli nup 
tos vietos bėginėjau. Pamatęs 
kareivį, sprukau į kturiius ir 
pasislėpiau. Iš ten aš galėjai! 
aiškiai matyti Magdę ir kareivį 

(liūs ddugiau)

Pranas Perdaug 
Geras Darbininkas, 
Armija Jo Neima

Jiš Labiau Reikalingas 
Dirbtuvėj

BRIGHTON PARK. — Pra
nas W. Vaičiekauskąs, jaimas 
Brigh’ton Parko lietuvis, gyve
nąs adretsu 2704 West 46th st., 
gali pasididžiuoti.

Armija atsisakė jį imti tar
nybai, nes jis perdaug geras 
darbininkas, ir sako, svarbiau, 
kad jis pasiliktų dirbtuvėj dirb
ti, vietoj eiti į armiją metus 
tarnybos atlikti.

Taip įsako armijos praneši
mas. Armija priduria, kad Vai- 
čiekauskas yra bene pirmas chi- 
cagietis, pilnai paliuosūotas nuo 
armijos dėl savo užsiėmimo. Ki
ti buvo laikinai paliuosuoti, bet 
Vaičiekauskas gali apie armiją 
visai užmiršti, ir toliau gamin
ti amuniciją. Jisai dirba už 
“turret lathe” operatorių.

© Joseph Lynch, nepaprastų 
gabumų chemikas, matemati
kas ir rašytojas, vakar buvo 
Uždarytas proto ligų ligoninėj. 
Būdamas 12 metų jis laimėjo 
garsią Rhddcs stipendiją.., Da
bar 51, ir gyveno ad. 614 Oak- 
dale avenue.
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Budriko Rad o Valanda 
WCFL — 1000 Kil.

Oro Teatras, Verbų sekmadiė- 
nį, Balandžio 6, nuo 5:30 iki 
6:15 vakare, dalyvaujant gu
rdins, artistiškoms jėgoms ir 
Budriko didžiulei Orkestrai, Du
etams, Chorui, ir žymiai solis
tei Onai Juozaitienei. Bus išda
linta $25.00 dovanų klausyto
jams už patarimus ir atsiųstus 
laiškus.

Nuo balandžio 15 dienos Bu
driko WCFL, 1000 kil. Radio 
Programui bus permainytas lai
kas. Bus viena valanda vėliaus.

— Pranešėjas.

Arklių lenktynių “biržoj” 
ties 6231 Cotlage Grove avė. 
buvo suimtas jos vedėjas, John 
Capone, brolis garsaus gengste- 
rių karaliaus Al Capone.

Real Estate

LOANS
le> Insurance reik pas 
<»r P. Viieišj EIK

DR. P. VILEIŠIS
Aistova»

Prudential Ins. Co. of America 
(75 VV. Jackson BAR 2500

Humt Offir* N*wark N J
432 S. California Avė. Lai 877)

Real Estatė Paskola, 
kurią gauni iš Chi- 
ėago City Banko yra 
“tailor made” pritai
kymui prie jūsų ap
linkybių. žemos pa
lūkanos visados. F. 
H. A. ir Paprastos 
sąlygos iki 20 metų. 
Jei nori pirkti, staty
ti ar refinansuoti, at
eik ir pasikalbėk su 
mumis.

CHICAGO CITY BANK 
and TRUST Company

Halsted at 63rd St. Wentworth 8800

Garsinkitės “N-nose”

CRANĖ COAL COMPANY 
53Š2 So. tx>ng Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta *7.80 
Perkant 5 tonus ar daugiau.

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
• ies ekstra.

BLACK BAND LUMP ......  59.75

BRIDGEPORT ROOF1NG AND 
SHEĖT METAL CO.

$216 S. Halsted St. VICtory 4965
Stogus, rynas, stoglangius ir 

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

apdraustas.

Remkite Lietuvišką
Žyduką,

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.—WHOLESALE

4707 S. Halsted St.
Tel. Poulevard 0014

N epriklausomybė 
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 3y2%.
KEISTUTO SAVINGS

and LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS, Sec.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

STATOME NAUJUS
NAMUS

• Mūrinius arba med ynus
• Taipgi taisome senus
• Parūpinant paskolas 

lengvomis sąlygomis
• Jei turi lotą, pastatysim 

namą ir mokėsi už jį 
kaip rendą

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

• Aprokavimas dykai

Turtas Virš$5,500,000.00
Apart Apsaugos, Turime <Į* įį r n 000 O 
ATSARGOS FONDĄ ViršMdUjUUUiU

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų 
MOKAME DIVIDENDŲ 3^%

FEDERAL.;: • ~ ~and
LOAN ASSOClATIONof Chicago 

JUŠT1N MACKIEWICH, Pres. 
4192 Archer Avenue 

VIRginia 1U1

Pirm Negu Pirksi te MATYKITE MUS!
Jtp* įersltikHhlitė, kad Mes Turime Didžiausį Pasirinkimą 

Puikids Rūšies

• Lentų
< Medžiagų 

Stogams
• Medžio

Reikmenų 
Statybai

IR VISOKIAU
SIŲ KITŲ STA

TYBOS ME
DŽIAGŲ

Mes finansuosime jūsų namo perUusymą ir pastatymą — Nieko nerei
kia humokėti. Mokėkite per Tris Metus—Apkainavimai Nemokamai 

LIETUVIŠKAS) PARDAVĖJAS

CARR-MOODY LUMBER GO.
STANLEY LITWINAS—Generalis Vedėjas

3039 So. Halsted St. VICtory 1272
a -
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BudriKo Velykinis

IŠPARDAVIMASs

o

K

GERŲ BALDŲ, PARLOR SETŲ, 
MIEGAMO KAMBARIO SETŲ, 

LOVŲ, PEČIŲ, MATRASŲ, 
KLEJANKIŲ, ELEKTRI- 

KINIŲ LEDAUNIŲ

2 šmotų parlor setai verti $79.50 po .......    $49.50
2 šmoitį Šėtai verti $160.00 už ............................*98.50
9X12 Karpetai verti $35.00 po .......................... *19.50
9x12 Klijoųkėš po..................$2j95> $3.95> ir $4.95

Gera Maliava po 97^ ffkl. ir po *1.48 gal.

Kada Budrikė Ftifniture Aririėx Wai-eiiouse persikelia 
j naujų vietų, jus tiifitO ptogų pirkdatni dabar sutau
pyti 30 nuošimčių nuo dolerio ant rakandų, radijų, skal
biamų mašimį, šaldytuvų, ant lengvų išmokėjimų ir 

prekės yra palaikomos iki jums reikės.

Jos. ..... Ji...• fBudnk
INCORPORATED

3409 SOUTH HALSTED STREET
Del tėišingb pataišymo j tisų tadio ir pritaikymo ant naujų bangų, pašaukite Bud
riko radio ekspertų. YARDS 3088. Per (tumpą laiką patarnavimas už $1.00. i

=a Budriko WCFL, 1000 kil. nedėlinįs radio progrąmas nuo 5:30 vak. Budriko International radio ? 
=š programas “Songs of the Island”, WAAF, 950 kil. nedaliomis nuo 4:80 p. ni.

EillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllN

B. SNUKIS & CO.
4131 S. Francisco Av.

Pilone LAFayette 5824

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Šaukit Tel. VICTORY 60G6

• FOTOGRAFAS 
CONRAD 

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis u ž 1 • i- 
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
'^rantuotas.

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

VISI LIETUVIAI
REIKALAUJA
PLEITU

Ateikite į Fhillip’s Dontal Labo 
ratory kol kainos žemos 

tru-fit 
PLEITAI 

Lab. kaina

$9-50
ir aukšč
GARANTUOTA MEDŽIAGA

Paišome ir Atnaujiname senus 
>leitus viena .... C 4 iOO ..
ena I ir aukŠ.

.‘HILLIP’S DENTAL 
LABORĄTORY

2358 WEST 63rd STREET 
Prospect 2174

i .ietuvis Laboratorijos Technikas 
D. MASKALA

Valandos nuo 10 iki 9, seredomls 
iagal sutartį. Pleitai gaminami 

k gavus orderius ir įspaudas 
nuo laisniuotų dentistų.

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS* lie- 
tuviai Įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.

ra.,.
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SAUKIA F0RD4, SUNŲ EDSEL FORD IR 
HARRY BENNETT Į TEISMĄ
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CIO Kovoja Teismo Suvaržymus 
Pikietininkams

SU

DETROIT, Mich. — Neatro
do, kad Fordo streikas bus grei
tai likviduotas. Abi pusės yra 
pasiryžę kovoti iki paskutinių
jų, ir galimas daiktas, kad ne
bus apseita 
vencijos.

“Nebeims

be valdžios inter-

Streiko Lyderių”, 
nepagerino Harry

vės privatinės policijos viršinin
ko, pareiškimas, kad ‘‘kompa
nija jokiu bildu nepriims atgal 
į darbą streiko lyderių”. Unija 
neturi kitokios išeities kaip rei
kalauti, kad visi streikieriai ir 
jų lyderiai butų priimti.

Draudimas.
Santykių

Bennett’o, River Rouge dirbtu-

paskelbė, kad tol neatidarys 
dirbtuvės, kol “šis nesusipratL 
mas su darbininkais nebus 
tvarkytas”. Bet unija Fordo žo
džiu nelabai pasitiki. Ję’gu ji 
nenori dirbtuvės atidaryti, 
ko nori pikietininkus varžyti?

Atmosfera Įtempta.
C.I.O. yra tikra, kad draudi

mu pasinaudodama, kompanija 
nori duoti progą AFL Auto li
nijai ir nepriklausomai unijai 
‘organizuoti” darbininkus grįž
ti atgal į darbą. Ji pareikš, kad 
“patys darbininkai to reikalau
ja”, ir tada bandys R.ver Re u 
ge vartus atidaryti.

tai

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 bile kokių 
6 svarai už $3.30.

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

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

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

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

85c 
60c 
60c 
60c 
60c

Santykius pablogino Fordo 
bendrovės advokato Buell Doel- 
le reikalavimas federaliam teis
me uždrausti pikietininkams 
trukdyti tuos darbininkus, ku
rie ‘‘nori įeiti į dirbtuvę”. Tei
sėjas Tuttle tą reikalavimą pa
tenkino.

Unija CIO Auto VVorkers jį 
griežtai kovoja, ir išėmė “sub- 
poenas”, šaukdama patį Henry 
Fordą, jo sūnų Edsel ir Harrv 
Bennett’ą liudyti draudimo rei
kalu.

ir valstijos policija tebedežu- 
ruoja, ir vakar įvyko keli susi 
kirtimai, kuriuose trys darbi
ninkai buvo sužeisti. Pikietinin- 
kų ūpas labai kovingas, ir at
mosfera prie dirbtuvės labai į- 
tempta.

“Fordas Susirišęs Su Fašistais”.
Ernest Goodman, unijos ad

vokatas, pareiškė, kad jis “įro
dys, kad Fordas yra susirišęs 
su naciais, ir ‘sužiniai trukdo 
ginklavimo programą’.”

Gavusį draudimą suvaržantį 
pikietininkus, Fordo bendrovė

St. Louis Miestas 
Išsirinko Repub- 
likonų Valdžią

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Jollifi Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
DIENA IR NAKTJ

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

l eletonas LAFAYETTE 0727

_ • koplvčios visose

KlatisvMtp rarfio Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto iš W. H. I. P. stoties (1520 K,) 

su POVILU ŠALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai

Ūkininkai 
Kad Gali Frįtriikti 
Ūkio Darbininkų

Daug Vyksta Ieškoti Darbų 
Miestuosna.

SPRINGFIELD, III.—- Illinois 
valstijos ūkininkai, ypač tie ku 
rie randasi arčiau industrinių 
centrų, pradeda pajusti ūkio 
darbininkų stoką. Daug jaunų 
vyrų, kurie galėtų dirbti ukese 
eina į mįestus ieškodami dides
nio atlyg nimo. Nemažas skai 
čhis taip pat draftuota armijos

BUVO AUTO. NELAIMĖJ, 
NUSIŽUDĖ

POLO, III. — Automobilio ne
laimėje dalyvavo ir buvo leng
vai sužeistas 67 metų Alex 
Livingston.' Užvakar ar dėl 
laimės ar kitos priežasties 
nusišovė.

ne- 
jis

Laukiama Mokytojų 
Algų Pakėlimo 
Įstatymo Priėmimo

Draugai Pasižada 
Susitikti Už 
Dviejų Metų

Ka Veikia i ■
Musų Vyrai
Camp Forest

Per žiemą dar išlaikyta šio
kis tokis balansas, bet dabar, 
pavasariui atėjus darbininkų 
pareikalavimas prašoka pasiūly
mą. Daugelis ūkininkų nusi
skundžia, kad dėl stokos darbi
ninkų jie kiek susivėlinę su ari
mu bei sėjos ruoša. M ;

Kai kurie ūkininkai, numaty
dami, kad darbininkų stoka ga
li būti net didesnė vasaros,gale 
kada reikia laukai valyti, ruo
šiasi apsėti mažesnius plotus.

Jau Ruošiasi Milžiniškiems 
Manevrams

CAMP FORREST, Tenn. — 
31,000 vyrų dabartiniu metu 
mokomi karo mokslo, kad se
kantį Rugsėjo mėn. galėtų už
imti savo vietas milžiniškuose 
Jungt. Valfit. Armijos manev
ruose, kuriuose dalyvaus suvirš 
350,000 karių.

Tie manevrai, geriau žinomi 
kaip “mažasis karas, kuriame 
viskas vyksta kaip kare, tik 
niekas nežūna”, išsiplės Loui- 
siana ir Arkansas valstijose.

Nustatys $100 Minimumą
SPRINGFIELD, III. — Atsto

vų butas priėmė Allison-Up- 
church bilių nustatymui Illinois 
viešųjų mokyklų mokytojų al
gas nemažiau $100 mėnesiui, 
leidžia tikėti, kad naujasis pa
tvarkymas pereis ir per valsti
jos senatą.

Kartu perleista pataisa, kad 
naujos algos mokytojams butų 
nustatyta pradedant Rugsėjo m. 
1 d. 1942’ m.

Kai kurie atstovai pareiškė, 
jog dėl naujų algų, kurios bus 
daugely atvejų žymiai didesnės 
už tas kurias mokytojai gavo 
iki šiol, kai kur farmų distrik- 
tuose mažosios mokyklos bus 
sujungtos krūvon.

Vienas Yra Lietuvis
BELLEVILLE, III. — Penki 

jauni aviatoriai, baigiantieji 
treniruotės kursą Scott stovyk
loje, prieš išsiskirsiant į nau
jas paskyrimo vietas, nutarė, 
Rugpiučio mėn. 13 d. 1943 m. 
jie sugrįš šion stovyklon ir at
laikys reuniją. Tarp šių “reuni- 
stų” yra vienas lietuvis, John 
Latvaitis iš Carlinville, 111. Lat- 
vaitis šiomis dienomis užbaigs 
Scott stovyklos radio mokyklą.

Tel. Hemlock 5849

Pirkite tose krautuvėse, k u-
rios garsinasi “NAUJIENOS!

KITI LIETUVIAI DAKTARAI

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Garsinkites “N-nose

William D. Becker — Naujas 
Majoras

ST. LOUIS, Mo. — Pastebė
jau “Naujienose” trumpą pami
nėjimą apie St. Louis miesto 
administracijos rinkimus. Jie 
praėjo visišku republikonų lai
mėjimu.

Nors demokratai buvo į stip
rią mašiną susiorganizavę ir 
tvirtai tikėjo laimėti balsuoto
jų užgyrimą toliau, valdyti, bu
vo jie skaudžiai suvilti. Pats 
Bernard F. Dickmann, majoras, 
aštuonis metus valdė ir tikrai 
manė laimėsiąs trečiąjį termi
ną.

Bet balsuotojai kitaip nuta
rė. Jiems buvo įsipykęs demo
kratų rėžimas ir Balandžio pir
mos dienos rinkimuose jiems 
davė tikrą “April Fool”.

Rezultatai buvo aiškus, repub- 
likonai gavo didelę didžiumą ir 
demokratai atsirado iššluoti lau
kan.

Balandžio 15 d., administra
cijos vairas pereis republiko- 
nams su majoru William Dee 
Becker prieky.

A. Leponis.

Nusižudė Palikęs 
Rožę Mirusiai 
Žmonai

$60 už “Girtą” 
Važiavimą

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.

Po nele- 
16 metų

TOLEDO, Ohio. — 
galės operacijos mirė 
Mrs. Evelyn Greėitl, jaunutė 
žmona 32 metų Emory Green’o. 
įvykis išmetė jį iš lygsvaros. 
Nuėjęs prie žmonos kūno, Green 
įspraudė jai rožę į rankas, po 
to užbėgęs į savo miegamą kam
barį nusišovė.

ALLEGAN, Mich. — Michi- 
gan’as aštriau baudžia žmones, 
važiuojančius automobiliais, kai 
jie nevisai blaivus, negu, pav„, 
Chicago. 54 metų Fred Steu- 
ker prisipažino, kad sėdo prie- 
vairo, išmetęs '‘kelias burneles’’, 
ir užsimokėjo $60.35 pabaudos.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Pasimirė Jaunas
Chicagietis —
Michigane

Šie Wisconsiniečiai 
Nori Smarkių 
Gėrimų

Lietuvis — Chas. Masaitis
YPSILANTI, Mich. — Išvy

kęs iš namų, 1513 W. Hastings, 
Chicago, Chas. Masaitis, 22-jų 
mėtų amžiaus į Ypsilanti, Mich.,' 
kur jis staigiai mirė, Priešas- 
tįs iki šiol nežinoma. Buvo par
vežtas p P. J. Ridiko koplyčią, 
710 W. 18th St., kur jis bus 
pašarvuotas.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
balandžio 7, 1941, 1:30 Vai. po 
pietų, iš . koplyčios į Lietuvių 
Tautiškas kapines. '

ORFORDVILLE, Wis. — šio 
miestelio gyventojai referendu
me 121 balsais prieš 113 nu
balsavo uždrausti alaus parda
vinėjimą alinėse, bet 126 bal
sais prieš 121 nutarė toms pa
čioms alinėms leisti pardavinė
ti degtinę. ; ?

AKIU SPECIALISTAI 
DR' VAITUSH, OPT. 

LIETUVIS

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244 
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

Dr. 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

DR. MARGERTS
3325 So. Halsted St

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

TŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tol. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai diena.
Phone MTDWAY 2880CIO

ADVOKATAI

s;

? įj

?!
/■ J

SUSTREIKAVO 
MALIORIAI

6812 So. Western Avė.
1410 South 49th Court. Cicero

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

VICtory M79

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

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

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

šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST. Telefnnas YARDS 0994

Dr. Mauricp Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

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

Telefonas YARDS 1419.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

ANTHONY B. PETKUS
Phone GROvehill 0142

Phone Cicero 2109

DR. C. Z. VEZEL’IF
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

J. LIULEVTČTUS 
tX4M S. California Avenue Phone LAFayette 3572

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

DR. STRIKOL’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 Tek PROSPECT 1930

DR. BRUNO .T. 
ZTTBRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namu Tel. VTNCENNES 5272

NARIAI 
Chicagos.

Lrenivių 
Direktorių 
Asociacijos

įiMtiitiiiiiciiiaitiiiiiiiiiiitiiiiiiini

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

INDIANAPOLIS, Ind. — Su
streikavo apie 600 darbininkų, 
kurie stato armijos ligoninę 
prie Fort Benjamin Harrison. 
Streikas kilo dėl maliorių, ku
rie reikalauja algas pakelti nuo 
$1.25 iki $1.87Į/2 į valandą.

LA( HAW1(’Z IR SŪNUS
•4, , •. „i 23r<l Place Phone CANal 2515

SKYRIUS 42 44 East l08tb Street Tel. Pullman 1276

ALBERT V PETKUS
uiii -m, VMiern \venufr Phone LAFayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

I. J. ZOLP
1646 We«l 16th Street Phone YARd» 07R1

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

YARds 1138
YARds 1139

Keturis Kaltina 
Bankų Apiplėšimu

HAMMOND, Ind. — Federa- 
lė grand džiurė apkaltino ke
turis žmones bankų apiplėšinė
jimu: Robert Early iš Wash- 
ington, Ind., jo giminaitį John 
D. Heller — už Wabash Valley 
Trust Co., apiplėšimą Peru, Ind., 
ir chicagiečius James Murray 
ir Sol Feldman — už apiplėši
mą Peoples Federal Savings and 
Loan Aissn., East Chicagoj.

Streikas Uždarė 
Kaukių Dirbtuvę

HUNTINGTON, Ind. -
Gumos darbininkų unijos pa
skelbtas streikas uždarė Schacht 
Rubber, Manufacturing Co., dirb
tuvę, kuri dirba dalis kaukėms 
apsaugai nuo nuodingų dujų. 
Dirba 250 darbininkų. ’ <

Unija reikalauja pakelti dar
bininkams algas 15 cfentų į va
landą ir duoti apmokamas ato
stogas. : '

Mano 20 metą praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
1712 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 1 

Nedėliomis pagal sutartį.Taisykite Savo 
Namus Pakol

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

1739 So. Halsted St
CHICAGO. ILL.

Camp Grant 
Įsileis Svečius 
Šį Sekmadienį

Pirmadienį Išpuola Armijos 
Diena

CAMP GRANT, III. — Nors 
armijos Diena išpuola pirma
dienį, Balandžio 7 d., ši didžio
ji stovykla pradėš jį minėti 
sekmadienį, atidarydama savo 
vartus svečiams ir kareivių gi
minėms, kurie nori stišipažinti 
su stovyklos gyvenimu.

Svečiai stovyklon bus įleid
žiami nuo 1 iki 4:80 vai. p.p.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi : 

“NAUJIENOSE

Dr. Kari Nurkat
(NTJRKAHTS)

Atsakomingas 
P r it a i k i n ime 
akinių už priei- 

f namą kainą, tai
pgi ant lengvų 

"" išmokėjimų.
Randasi kasdien didžiojoj 

JOS. F. BUDRIKO Krautuvėj. 
3409 So. Halsted St.

Yards 3089

Tel. HYDE PARK 3395

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir Vaikų Lirų Gydytoja 
Dabar priiminės ligonius namuose 

6733 S. Crandon Avė.
Vizitai sulig sutarties 

(išskiriant trečiadienius ir šešta.)

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALnmet 6877

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

Room 2014
Vai.: nuo

3149 są,
TeL



šeštadien.^l^litf^^l
•* •

... NAUJIENOS;. Chicago,, III.

SPAUDOS KOMISUOS RAPORTAS IŠ SLA 
6 APSKRIČIO KONFERENCIJOS

Perrinko Valdybą; Paskyrė $25.00 Pabėgėliam^ PERSONAL 
Asmenų Ieško

S.L.A. 6-to Apskričio lėtine 
Konferencija Įvyko sekmadienf, 
ko^d dlčfią, 1941, Biirn- 
šidė kolonijojė, P. Mačiukevi
čiaus šyėtRih^jė. Pirm. Dr. A. 
ifbntVidaš atidarė šūsifinkiįną 
apie 2-trąį valandą p*o pietų. Pa
skirst įvairias kojinisijaš, 6 kol 
Nlahdatų Komisija šutvarkl 
maridRtuš, tai pakvietė brol.^J. 
Lkučaitį ir V. Stulpiną kalbėti.

Manaaių komisija raportavo, 
kad delegatų bii^b 79, ii 19-koš 
kuopų.

Finansiniai Reikalai
Toliau ėjo Vaidybos’ raporiai. 

Priėjus finansirti Raportą, ir ki
lo aštridg diskusijos, smarkiau
sios dėl brol. V. B. Ambrose 
neaiškios atskaitos apie pinigus, 
gailius ūž skelbimus. Butų bu
vę geriau, jeigu brol. Ambrose 
pats butų atsilankęs į Konfe
renciją ir paaiškinęs dalyką. De
legatai yra protingi žmonės, bu
tų suteikę lengvatų, ir dalykas 
butų sklandžiai užsibaigęs.

b^idVailč .Žėlniūte buvd 
gudresnė, ii atsilankė ir pati 
paaiškino savo pusę. Ji buk pa- 
siuiftč bahketo pinigų p-lei 
E. Mikužitttėi paprastam laiške, 
ir kelyj pinigai ktfr nors žuvo, 
nes p. Miknžitrte laiško negavo.

Delegatai apgailestaVo, kad 
tokš fricidėnias įvyko, ir nuta
rė, tad puse tų pinigų, būtent, 
$13.50; būtį gražinta apskričiui. 
Tie finansai, visur daro nema
lonumus.

Apie $200 Nuo Seimo
SLA 6-tafti apskričiui nuo Sei

mo liko* pelno apie $200. Buvo1 
vfšokių nuomonių apio tai ksĮ 
šų fąis pinigais daryti. l)r. A. 
AjbntVidas pastale paskirti da
lį LiėtUVo's pabėgėliams. Pasiu 
lyta Stirna Buvo $£5.00 ■

Brol. L. Jonikui ras labai ne
patiko ir jisai ėmė protestuoti, 
kad buk “pinigai yra skiriami’ 
A. Smetonai šelpti”. Mums iš
rodo, kad Viši delegatai aiškiai 
štipratd kanie dalykas, kad pi
nigai skiriūhi’i pabėgėliams, ku
rtė dėl LiėttfVoš okupacijos, tu
rėjo išeiti stetur gyvėnti, Vo
kietijoje, Šveicarijoje, ir net 
5ungtiriėSė Valstijose. Kšii ku
rių padėtis yra apvėrktina, nes 
HėbYtdarhr piliečiai jie hegali 
tfatbų gRtiti, ir didėlį vargą ir 
badą kenčia. Mes 
taip jttoš pertndžai

šmeižtai

Vieni buvo išrinkti akliams? 
ei jos budu, kiti buvo balsuoja
mi.

Doianoš OfgRmŽdtdrfebfts
6-tas Apskritys paskyrė do

vanų organizatoriams, kurie 
prirašys daugiausiai narių. Pir
ma dovana $10.00, antra $7.50, 
ir trečia — $5.00. Broliai orga
nizatoriai, pasispirkite laimėti 
dovanas!

Konferencija pasibaigė apie 6 
vai. vakare. Po konferencijos 
įvyko vaišės, kurias surengė 
SLA 63-čia kuopa, Burnsidėje, 
ir 6-tas apskritys. GUspadinėš 
pateikė skanius Užkandžius ijį* 
gėrimds. Delegatai ilgai šneku
čiavosi, ir išsiskirstė vėlai, 
rojė nuotaikoje.

Spaudos Komisija,
A. MišČikaitienė,
K. čepukas, 
T. Aleksynas.

• SITtiATlON WĄNTED 
Ieško ttsititi

PATYRĘS. RENTERYS paieško 
darbo; kas tidritė gerai ėitlikti dar 
bą, senovišką kaina pįgižrf, tai Š$ų 
kitę tįbjauš. ^OS. AUGĄlt:z, 
So. 50 Avenuė, CICERO 2633.

Aš PETRAS ŲAVtCKlS naieš- 
kau savo brolio Jono Navicko. Pa-kas ūo'rfte getai « dšr- J®* brolio Jono Navicko Pą- 

oVlšką kairia pigiai,. UI š& ėfc p Lietuvos K B. R., 
ojaus. JOŠ. ĄUGĄITIS, ItfOS PktapW; Saku arba BarkiŠ-

VIDURAMŽIS VAIKINĄS paieš
ko lengvų ir švštaūš, darbo 6—8 v. 
į parį Kalbu ir rašau savaja liet, 
rusiškai, angliškai; lenkiškai. Ęsū 
dirbęS bučernėj, grdšėtiįėj. Kata 
reikalmga prašau rašyti P. PEK, 
3308 Wallacė Ši, Chicago.

PAIEŠKAU pArtBO pekarnėje 
kaipo. Antra rapkis kepėjas. Paty- 
ręs. šaukite DĖLaV/are 2613.

ge-

Žada Suvesti Daug 
Naujų šviesų 
Marųuette Parke
Matųueitė Parko namu savi

ninkai susitupihę negrų 
klausimu

Marąuette Park Liet. Am. 
Piliečių Kliubo mėnesinis susi
rinkimas įvyko kovo 30 d. vie
tines parapijos svetainėje. Tar
pe kitko buvo skaitytas laiška’s 
nuo AL G. Kūmskio, kuriamo 
pranešė, kad MaircįUette Parkai 
bus gerai naktimis apšviestas,

dėta.
Negrų reikalu

Buvo sVaistytas negrų klau- 
siriias. Buvo aiškinama, kari 
negrai vienių paskui kitą Chiėū- 
gbs' a py Ii rikes užplūsta' pavers
dami jas bevertėmis ir na irių 
savininkams nešdami didėlius 
riuoštolitis. Kai kuriose apyliri- 
k<ės'ė žmonės hiio (ūkių ntiū'sfū'- 
lių yra apšidraudę.

Rengs vakarą

lietuviai ir 
šėlpiafnė.

vienas ko-

PAIEšKAU. ŲARBO moteris pfiė 
mažos Žeįmynos. Kad nębittų val
kų, kad ir Vienas bus, tai bris gū
rai. Rašykitė 53Š14 Sd. Union Avė.

REIKALINGA PATYRUSI mer
gina dėl bendro namų darbo, nėra 
skalbimų, nuosavas kambarys, ir 
maudynė. $9^—$10. 5224 Ingjesiae, 
3-čio aukšto. HYDe Park 0712.

P u \ l u f S \ ■,wS’r's.

'kės Dvdrę. Chicagoję gyveno 1919 
i tnet^fs. Taipgi paieškų gimihis Ap
tariu Raminauską ir draugės Domi
cėlės Kaminskaitės Ir kitų maiio 
pažįstamų. Chicagojc gyveno per 7 
metus. Kas duos tikrą žinią apie 
mano brolį, atlyginsiu $5.00.

PETRAS NAVICKIS 
520 W. Supetior St. 

Dulutb, Minti.

HELP WANTEb-MALE

REIKIA PATYRUSIO bariėnde- 
rio, ne girtuoklio, mokančio ang
liškai kalbėti. Klauskite. Matcellos 
ikf 11 vai. ryto. 4358 So. Maple- 
Wodd Avė.

REIKALINGAS patyręs VYRAŠ 
difbti prie baro, ir padėti .prie sta
lų. 908 W. 21 St.

HELĘ* tVANifcD-MAtE-UĖMALF 
Darpininkų-Darbinlnkių Reikia
BERNIUKAI — MERGAITĖS 

VYRAI — Moterys
Turime pastovius darbus pradi

niams ir patytusiėms darbinin
kams — ofisuose, mašinų šėpose, 
dirbtuvėse, viešbučiuose, valgyk
lose ir kitokiose įstaigose. Pastovus 
darbai, aukščiausios algos. Visi dar
bai garąntuoti.

TRIANGLE EMPLOYMENT
25 E. Jackson Slvd.—13-as Aukštas

ATEIKITE ŠIANDIEN labai 
daug darbų, geri mokesčiai vyrai ir 
moterys reikalingi, viešbučiuose, 
valgyklose ir įstaigose visokiam 
darbui. MODERN HOTEL, 879 N. 
State St.

PATYRĘS VYRAS dirbti far- 
moje ir operuoti, traktorių, taipgi 
moteris namų darbui. Pašaukite 
sekmadienį popiet ar pirmadienį. 
T. WALTER, 6101 So. Racine Avė. 
2-ros lubos užpakalyj.

SUSIRINKIMAI

HELP VVANTED—FEMAI
. . , j Reikia
REIKALINGA PATYRUSIŲ ope

ratorių ant vienos adatos dėl“wash 
Blouęes”, aukščiausi mokesčiai dėl 
“piėcfe woW’’ k preriįijos dėl darbo 

2300 Armitage.

REIKIA 50 OPERATORIŲ single 
heedle froht makėrių, tiktai paty
rusių, reikia siuvėjų skalbiamas 
sukneles Siūti, taipgi pirikers, blind 
stiteh, hėmdief, bųtfop ir buttoų 
hole rtiašiflišČių. , Darbas pastovus 
jei tiksite. Atsišaukite šiandien, 9 
vai. tyto iki 8 val„ 1548 W. 64th

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žetnė Pardavimai

PERKAM, parduodam ir mainom 
namus, lotus, farmas ir bižnius 
Turime . didelį pasirinkimą namų 
pirkti už cash arba mainais. Norint) 
rirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa- 
;arnavimo šaukite:
PAUL M. ŠMITH & CO.

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

PAIEŠKAU DARBIU NKO pus
amžio žmogaus prie lengvo namų, 
darbo, su. kambdfiu, valgiū ir dar 
pfimokėjimų. M. Shimkūs, Roūte 1, 
Lėmont, III. Lemont 87Ji.

RĖIKAtlNGAs darbininkas 
dirbti ant ūkės. Dėl daugiau infęr- 
fhbdjų ątsišaūkitė, 3043 South 
Unioh.

REIKALINGAS patyręs pagelbi- 
ninkąs janitoriui, kambarys, valgis 
ir $25 į mėnesį. Box 2470, 1739 So. 
Halsted St.

BUSINĖŠŠ chances"
Biznio Progos

PARpAVIMŲI TAVERNAS, pi
giai. Rendos $30.00 mėnesiui. Atsi
šaukite ABErdeen 9370.

PARSIDUODA BIŽNĮS, hiatas it 
6 kariiūdriai užpakaly. Pamanykite 
sbvihįnką, kasdien po 5 vąkbręj o 
šeštadieniais ir sekmadieniais visą 
dieną. . 2601 W. Pershing Ro'ad, 
kampas.

PARSIDUODA TAVERNAS ar
ba įšrėndųosių. Priė pat Stock 
Yatds. Blzhis •' išdirbtas pęr daug 
metų. 43'14 Sb'. Ashlah'd Avė.

REIKALINGA patyrusiu prie 
meniškų .(artįiicial) gėlių dirbėjų. 
421 So. Markei St., 2-trd aukšto.
FUR^lSHįp' ROOMS—VVANTED 

Reikia Gyvenimui Kambarių
RENDON KAMBARYS su visais 

patogumais prie suaugusių šeimy
nos. Pageidaujama negirtuoklių; 2 
lubos. 3440 Ėmerald Avė.

RĘNDON KAMBARYS dėl vieno 
ar dviejų. 6824 So, Talman. Ant
ros lubos. REPublic 9817.

KAMBARYS ANT RENDOS ap
šildomas, su visais patogumais ant 
3 lubų. Atsišaukite vakarais. 324Č 
So. Halsted St. 
i.i
FURNISHED ROOMS—TO RENI 

Gyvenimui Kambariai
PORA ieško • ramiosVEDUSI

vietos prie žmonių — vyras dirba, 
moteris už kąrhbarį gali prižiūrėti 
namą ar .pagaspadiniauti, tinka 
prie biznio (ne saliurio) arba pri
mokės. šaukite NORmal 7735. 
Klauskite, Anna.

FURNli’URĖ-FlxitJRfc FOR-SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
PARSIDUODA KRIAUČIŲ fik- 

Čeriai ir “Basiing” mašina. Box 
2468, 1739 So. Halsted St.

AUTOŠ—TRUCĖS VVANTED 
Automobilių ir Trokų Reikia

PARSIDUODA PAČIAM VIDURY 
MARQUETTE PARKO

10 fliatų kampinis muro namas.
6 Hiatų mūrinis namas.
4 fliątų muriųis namas $12,500.
Taipgi 4 fliatų mūrinis namas.

Pečiais apšildomas $4000.
Taipgi 12 fliatų ir Storas. Naujas 

mūrinis namas $20,000.
Dvifliatis 5 fr 4 kambariai, ap

šildomas, rendos neša $60.00. Kai
na $3250.

Dvifliatis muro, stikliniai porčiai. 
Kaina tik $2000.

Namas 36 kambarių, tinkamas 
dėl ruiminghousės, $11500.

Road Ųouse arti Chicagos su 
Sklypu žemės, šokių svetainė, pilnai 
prirengta dėl taverno. Kaina $9500.

Biznio farma su įplaukomis, gera 
žemė ir graži vieta, gyvuliai, bu- 
diiikbi it visi padargai, ir gasolino 
stotis, be skolos tik $.8500.

Turime viSąkių gęrų mainų. išos 
kaįnos dar nepakeltos.

Kreipkitės—
CHARLES URNICH (Urnikas) 

2500 West 63rd St. 
Tel. PROspect 6025.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

STORAS ir 3 FLIATAI, medinis 
ųarnas ant cementinio pamato, bei- 
smontas ir muro namukas šalyje. 
Randasi Bridgeporte geroj vietoj. 
Kaina tik $3950; įmokėti $1,500.

Storas ir 6 kamb. muro namas. 
Randasi Bridgeporte prie dviejų 
biznio gatvių kryžkelio. Kaina tik 
$6800; įmokėti $2000.

2 Štorai ir 3 flatai, Marąuette 
Manbr. Namas kaip ir naujas. Re- 
ceiveris atiduoda tik už $10,500.

13 flatų apartmentas, geroj vie
toj. Rendų neša į metus virš $6000, 
—kaina nuo receiverio $23,500.

2 fliatų 5 kamb. muro namas, 
apšildomas ir garažas. Randasi 
Marąuette Parke arti garsiosios 
gatvės 69th St. Kaina šiandien 
$8,800.

Dėl platesnių inforinacijų kreip
kitės pa$: .

K. J. mackė-mAčiukąs 
2346 W. 69th St. 2-ros /lubos 

Tel. PROspect 3140.

PARSIDUODA ARBA MAINUI 
tavėrnais ir namas. 5035 So. Marsh- 
field Avė.

3 BUNGALOW BARGENAI
Turi būti tuojau parduoti: 5551 

So. Albany Avė., 6 kamb., 2 auto, 
garažas, 5543 So. Albany, 5 kamb, 
2 autom, garažas 58th prie Cali- 
fornia avė., 6 kamb. 2 aut garažas, 
Pamatykite savininką arba šaukite 
VICtory 3669, Mr. Gerlich.

BARGENŲ CENTRAS 
kamb. muro bungalow už $4450 
paig. muro namas .......... 5500
pag' muro namas .......... 7200
pag. modern. prie Parko randų

I ................................  15,500

5
2
3
6

$3600
15 pag. muro 13 metų sehumo; 

rendų $6900........................ $26,000
Resyveris turi greitai parduoti 

garadžių su show room, geroj vie
toj — pigiai.

35 kamb. rūiminghouse įeigų $400 
į mėnesį už ............................ $1700

Puiki roadhouse su gerais budin- 
kais, 10 akrų žerųes ant didelio 
vieškelio, prie Chicagos, .pigiai.

Feirina ir rezortas arti ežero už 
$4200.

Yra daug kitų visokių ir. visur 
BARGENŲ lengvais išmokėjimais 
arba mainais. \

Klauskite J. ,J. SINKU& 
2442 W? 63rd Street 
Tel. PROspect 9000.

Parsiduoda namas ir 
akro žemės, White Cloud, Mlch. R. 
C. SANDERS.

BFoI. L. Jbtiikas,
Mikraščio “Vilnies” re

daktorių, balandžio 1 d., nume
ryje išliejo kibirus tulžies ant 
visų delegatų, šmeiždamas Dr. 
P. Grigaitį, o ypač brol. V. StuL 
pityį. Nereiktai rtiekad kaltinti 
kitų, nės fcidkviertate delegatas 
pfdfauja savistoviai, o užsipili- 
diriėti ir Šfneižti nepatinkamus 
Ršndenid, tai pasiže/nirifrnks, ku
ris rlei fašytojui, fiei laikraščiai 
jokios įarbėš neduoda.

Apskričio Valdybos tinkimtio- 
se 6r. A. MoRtvidaš bttVo iš
rinktas pirntfnirtkū; bfofe Ldd- 
caitis^—vfčė-pirmininktr; brol. A. 
Žafkto^ius^-iždfnrhkd; broi K.
J. ^Sė'mR^ka—raštHiifikū; troL
K. P; L/ėvėikis iŠ Čice'čo—orga- 
nržaf&*inriT, broi. A. Laura- 
tČhaš—maršalka.

Dabar jie turi įteikę į leg's- 
latiirų bilių, kad panaikinti vi
sus tokius apc’raudmus. L e.u- 
vianis negrų klausimas turi rū
pėti, daug jų yra namų savi
ninkų.

Rengimo praniogo’s komisija 
pranešė, kad jau viskas yra 
prirengta. Veikalas btis gaila 
'domus ir juokingais. TRi bus 
“margučių vakaras” bRl. 13 d.

LIETUVIŲ KEISTUČIO P AŠ, 
KLIUBO mėn. susirinkimas įvyks 
balandžio 6-td Hollywood svetj 
2417 W. 43rd S t. Mėnesines duoklėš 
bus prilipamos nuo 11 vai. iš ryto; 
Malonėkite atsilankyti.

> Helėn 1 Chapas, Rast.
SIMANO DAUKANTO ' DR-JA 

laikys mėn. susirinkimą' sekmadie
nį, balandžio 6 d., 12 vai. dieną, 
Chic. Lietuvių Auditorijoje, 3133 
So, Halstęd St. Susirinkimas yra1 
svarbus todėl kiekvienas narys 
privalo būtinai pribūti, nes turime 
svarbių reikalų svarstymui, taipgi 
kurie draugai esate pasilikę su mo- 
kestimis būtinai pasirūpinkite ap
simokėti, priešingai liksite suspen
duoti .

P. K. Sefcr.
DRAUGIJOS ŠV. PETRONĖLĖS' 

susirinkimas įvyks Nedėlioj, balan
džio 6 d. 1 vai. .popiet, parapijos 
Svetainėje. Narės malonėkite pri
būti. A. Laurinaviche, Rast.

PARSIDUODA TAVĖ&NAS pi
giai 6845, So. ^y/estėrn Ąve. Taipgi 
parsiduoda žemė Willow Springą. 
200x260 ant Archer Avė. Parduosiu 
labai pigiai. ' 4 •

PARDAVIMUI gera kampinė 
grosernė, labai pigiai, lietuvių apie- 
lihkėj, 4 kambariai gyvenimui ir 
garažas, pigi ręnda, galima padary
ti gerą prš'gyvėnimą. šaūkitd 
YARDS 1312.

PARŠIDUODA ALINĖ,, gerai, iš-i 
dirbtas biznis, visi įrengimai; Penkt 
gyvenimui kambariai. Pigiai.

4642 So. Wentworth Avė.

PARSIDUODA ALINĖ su visais* 
fikščeriais. Nuoma pigi gera iveta.; 
Biznis išdirbtas .oer 40 metų. BoX 
2469, 1739 So. Hėlsted St.

nike bus $16(1 vėTtės 
pinigais ir vertingais

• < 4

Prisirašė 11 naujų

dovanų 
daiktais.

GERA TAVERNA parsiduoda .pi J 
giai. Geras biznis.

2642 West 63rd St.

NORIU PIRKTI AUTOMOBILĮ 
—38 ar 39 metų, 4 durų pasažierų, 
Dodge, Pontiac arba kitokį.
. VINcenneš 4031.

,, ll.,|Į.l.l ■ i I ................
FARMS FOR SALE 

Ūkiai Pardavimui
65 AKRĄI, 30 miško, 8 kambarių 

i (500-ams) v., 
3

tnioba, vištihinkas 
kiaulininkas, rūkykla, 2 arkliai 
karvęs, 45 gerai dedančios vištos, 
visi ūkio įnagiai, 2 pečiai, inkuba
torius, elektra, prie St. Josepb 
upės, parduos pigiai, kad skubiai 
parduoti, dėl. ligos. D. BERTASH, 
Colon, Michigan, R. R. 1.

FARMERYS PATS PARDUODA 
80 akrų, 120 akrų arba 160 akrų. 
Parduos arba mainys už nuosavy
bę mieste—dviflatį ar bungalow. 
Pinigus pa'skolinšiu morgičįui Kam 
reikia, atsišaukite 7231 South Ho- 
nore Street, Chicago.

PORA MINUČIŲ į pietvakarius 
n’uo Park Ridge, gražus plotas že
mės (130x180) prie Golf, Course, 
grįsto kelio, medžiais apaugęs, ele
ktra, arti mokyklos, labai pigiai—■ 
$800—$160 įmokėti—$10 į mėnesį 
už palikusius. Bok SS-9, 1739 So. 
Halsted St.

i Iri H ii Gėlės . MytintUms 11 M U fl Vestuvėms, Ban- 
jH kietams, Laidotu-

* vėms, Papuoši- 
GĖLININKAS ■»«« 
4180 ArėKėr Aiėtiiiė 

LAFAYETTE -----
M

Phone 5800

lietuvių Biznierių 
Organizacija 
Sparčiai Auga
G&iriinš cert’fikatūs KizūiuŪŠė 

IŠkribfn'.r

narių
ŠkRilarit aplikacijas naujai 

prisira&itįsių ri'auj'ų narių pasi
rodė, kad tRpO priimti sekanti 
Diznrėriai: Šk Mažeiką, faut 
dirckfbt’ius ; S t. Rum'ėha'k, incat 

’ Iria Pk 6'1; Doiniriik Pctrbvich, 
beer distributor; S t. Walški, 
Wh'ite Rose Cigars; Jos. Bart
kus, John Daraška, Peter P. 
Bell, Mielinei Survili, Chaš. 
Btūno, Ted; Jarriišas ir Jbš. 
Leppa, tavernų savininkai;

S tįsi rinkimui užsibaigus gė- 
ėo'jė hddta’ikbjė p; tikėlis parū
pino užkandžių artimesniem 
susipažinimui su naujais na-

PARSIDUODA TAVERNAS, biz- 
.hjš iš'dŪŪfSŠ 22 metus. Gerą 
vieta. ĄtsiŠąukitė 10501 S. Mfchi- 
gan Avė. PULlman 0737.

ARDĄ^lMUl TAVERNAS prie 
čė^aYip m'airiyūiosi kUmpo; Reri-

6851 WentWorih AVė.

HARSĮbUODA.BĄRŲERNĖ — 
biznis išdirbtas pęr 25, metus, Par
siduoda pigiai iš priežasties nesvei
katos. 5904 So. Peoria St.

PASILINKSMINKITE išvažiavę 
ant tyro oro porą mylių į vaka
rus nuo Oak Park, 5 akrų farma, 
gtįstirifo kelio, elektra, nauji na
mai už tik $1,000; $200 įmokėti ir 
pasilikusius $JL2 į mėnesį. Box E-5, 
1739 So. Halsted St.

PARSIDUODA 20 AKRŲ farma 
artį Mąin xSt. į .pįetus nuo Lom- 
bard, Dų.Page County. Grįstas ke
lias, elektra, $4,750 įmokėti, $1,000. 
Box AA-20, 1739 So. Halsted St.

VELYKŲ BARGENAS
Parsiduoda geras muro namas, 

geroj vietbj, 2 Hiatų, 6—7 ruimai, 
šiluma, aprenduotas $97.50 į mėn.; 
Kaina šiandien $7,300 pusę įmokėti, 
likusi pirmas morgičius. Matyk 
savininką vietoj. Apleidžia miestą. 
6413 So. Peoria st. 1 blokas West, 
Halšted st.

PARSIDUODA PIGIAI 3-jų Hia
tų moderniškas mūrinis namas — 
garu apšildomas, 2-jų karų garažas. 
$8,500; įmokėti $2500. Prie 55-tos 
ir Halsted St. Laube, 940 W. 58th 
Street.

PARSIDUODA 6-šių kambarių 
namas, aliejum apšildomas, 2-jų 
karų garažas. 6958 N. Seeley. RO- 
Gėrs Park 3433.

KODĖL NUOMĄ MOKĖTI? 
Pavyzdiniai namai atdari inspek

cijai F. H. A. Paskolos.
C. C. MAZDIN, 

Archer ir Christiana Ąve. 
PROspect 5036 VlRginia 1109

PARSIDUODA 6 kambarių, 
U/2 aukšto namas, stucco, 30x125, 
2 automobilių garažas, cementuota 
iela, daug pagerinimų, žemi taksai, 
maži apšildymo kaštai. Savininkas, 
4422 N. Central Park Avende, Ir- 
ving 1162.

TEISINGI BARGENAI
2 Hiatų po 4 kambarius muro na

mas. Pigiai.
10 fliatų muro namas; mainys
6 fliatų muro namas.
3 bizniavi namai. Pigiai.
6 kambarių nauja moderniška re

zidencija. Pigiai.
2 geri lotai. Namą patstatysim 

modernišką, pagal jūsų noro.
Visi šie bargenai randasi Mar

ąuette Parke. Rašykit ar matykit.
JOS. VILIMAS,

6753 So. Rockwell St.

BRIDGEPORT. — Pereitą 
ketvirtadienį, bal. 3 (L, Chas. 
Ūkelio salėje įvyko ipėiiesinfs 
susirinkimas Lit/i.-American 
Busihcsš Mėn’s Organizacijos 
bf Cbok Cbtiiity.

Sif^iribkimą alrdRre vicė- 
pirih. p. A. K. VRhfkas, hfėš 
pirni. p. Wm. Duclor lapo! įia- 
gRtitdš didėlio šalčio ir todėl 
negalėjo eiti s'a'vo pareigas. Piė- 
nlifihisiai šUširinkę atidRve pa
garbų mirusiam nariui Joriui 
Karaliui stovėdami tyloje vienų 
minutę.

Ir piknikuos

iš svarbesnių tarimų buvo 
nutarta padaryti atatinkamus 
narystes certifikatus, kuriuos 
nariai galės iškabinti savo biz
nio vietose. Biznio komisija ra
portavo, kad jau turi paėmę 
Willow-West Grovc, Buchas
Farm, dėl biznierių pikniko, Į patarnavimą “Naujienos 
kuris įvyks gegužės 25 d. Pik- kia nemokaraaL

PARSIDUODA PIGIAI taVėfhės 
prie gatvėkarių kampo, su visais 
įrengimais virtuvėje ir refrigerato- 
Htis. 3500 So. Asfiland Avė.

PARSIDUODA kelios didelės,mažos 
korniį farmo's, dėl kornų auginimo 
E. D. ALTON, Spirit Lake, Iowa.

PARSIDUODA 64 AKRŲ farma 
•—25 akrai miško, 4-riU kambarių 
namas, vištynas— budinkai, elek
tra $50 už ’ akrą. J. JELEN, Ben- 
senville, III.

riais. —VBA.

Naudokitės 
jienų” Irtfonrtacijų 
Biuru

TIK PER ATEINANčiĄr sžfV&tę 
parduosiu pigiai'restoraną su 4-fais 
kariibariais priė dirbtuvių.

SEEley_

iš
lik 

$vo
dirbtas

žmogaus.

PARSIDUODA ANT GREITO 
.pardavimo pigiai aplink 20 akrų 
žemės, išdalintos aplink Skokie 
Boulevard, netoli Owentsia medžio
klių $100 už vieną akrą; ant išmo
kėjimo. Box L-2,' 1739 So. Halsted 
Street.

“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą.

Draugijos, Kiiubai ir viso
kios įstaigos pra^dmos praneš
ti “NabJiehd’riiSf* diėiias savo 
parengimų. TRipgi f r ffengėjai, 
pirm samdymo svetainių, pra
šome kreiptis į “Naujienas”, 
kad nešdšidth’ti šu kititis' pa
rengimais ir išvengti nepagei-

iih »

Parsi6U0ŲA tĄvę^ąš kto 
pinis, įrengimais; .pigi

vimo1,. .priežastį: patda. Pardk' 
vietoje. Bį
tų. Box i

ren 
riėžastį patirsite 

įrbths per 40 me- 
? Sb. Halsted St

, PARS vietkų 
v** d^nkama 

dąrb’ininkamš/ ktfriė dirba prie pas
tovaus naujos Biifck dirbtuves, grį- 

.v*vktra, busų,stąs kelias, 
arti didelės .»iW/vy«ius, «««<* snuių. 
$375; įmokėti ;$7& įd&Itfcusttte $5

NAMŲ BARGENAI
BRIGHTQN , PARKE—2 Hiatų 5 

ir 5 kambariai ant cemento furida- 
m'ento, garažas. Randasi ant Fair- 
field, netoli 43-čios. Kaina $3,500,' 
įmokėti $500.. .

MARQUĖTTE PARKE—7 kamb. 
namas, tinkamas dėl 2 šeimynų gy
venimui. Karštu, vandeniu šildomas,’ 
garažas. Randasi ant Talmėn' neto
li 7Q gatvės. Kaina $4700; maža^ 
įmokėjimas.

6 kambarių mūrinis bungalow. 
Visi vėliausios mados įtaisymai. 
Randasi aint Rockvvell, netoli 69-tos1 
įmokėti $1,000.

2 flatų po 6 kamb. mūrinis 2 
karų garažas. Pirmos lubos, apšil
domos. Kaina $6,800; įmokėti $1000

5 kambarių medinis cottage. Ran
dasi ant 70tos netoli Western. Kai
na $3300; įmokėti $700, kitus kaip 
rendą,

Taipgi turime visokių kitokių na
mų, didelių ir ma'žiį, galima pigiai 
pirkti arba mainyti kas ką turite.

C. P. SUROMSKIS and CO. 
6921 So. Western Avė, 

Republic 3713, vakarais Prosp. 1111

PARSIDUODA taverno biznis iš
dirbtas per 7 metus, tuo paties Sa
vininko ir randasi Marąuette Parke 
arti krosingo, biznio gatvės. Taipgi 
yra 2 kamb. gyvenimui.

K. J. MACKE, 
2346 W. 69th St. Tel. Prospect 3140

ŠEŠIŲ PAGYVENIMŲ muro na
mas, mainysiu ant farmos su staku. 
Namas randasi Bridgeporte apylin
kėje. Kreipkitės ypatiŠkai ar laišku 
W. J. PAUL, 3553 So. Halstėd St., 
Chicago, III.

REAL ESTATE TO EXCHANGE

NORIU IŠMAINYTI 6-šių Hiatų 
modernišką mūrinį namą ant far
mos su visais įrengimais. JOHN 
CHMIELINSKI, 2317 N. Rockwell 
Street.

FiNANŲĖ AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

PARSIDUODA 2-jų flatų mūri
nis namas 5—6 kambarių, 2 šildy
tuvai. Langiniai 
kambariai, gerame stovyje. 3518 
Francisco. $5,250.

KOHOUT BROS. 
145 N. Clark St. 
Franklin 5047.

PĖRKU MORGlčlUS ir skolinu 
pinigus aint pirmų motgičių, bė fco- 
mišeno. Pirmas aukštas. 3356 So. 
Emerald Avė.

.porčiai, dideli
S.

SOtL—FOR SALE 
. Juodžemis—Pirdavimui.

SAVININKAS PARDUQDA bun- 
galow, mūrinį. Marąuette Papke, 
6 kambariai, vienas .pastogėj, 3 ka
rų garažas su 4 kambariais viršuj. 
Viskas karštų vandeniu apšildoma. 
Atsišaukite:. 6406 So. Whipple St. 
HEMlock 7144.

MARQUETTE £aRKĖ — 2 flia
tų muro narrias, rriąirt'ysiu ant pi
gesnio bile kur. GROvehill 1965.

MUS ir Peat Moss, įtręštas, parduo
damas bušeliais ir vežimais. 5 bu
šeliai už $1.00^ 10 bušelių už $1.50. 

Pristatėm visur.
CHARLES GĄVęUS, 

South. Wes( Highway and 
Haftem Avė., Wbrth, III. 
Tel. WENTWQRTH 7942

arba WOĖTH 193. ) .

VVHOLESALE FŪRNliuRE 
. Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

kitė Mf.W

PARDUOSIU GĖRĄ murini blz- 
niavų nam^ sa tavėmu. Karšto 
yandęns šiluma. Pigiai, nes .apleid
žiu Čhicagą, 19'01 Canalport Avė., 
Tel. CANal 0936.

esi. BJx B-70, 173'9 
So. Halsted St.

i —

žėmės

įO
—--------

AUKSAM-
namu .prfę ___ v
pigi, bizniu K^rąs- MriĮnys ;'d 
arba mažd Uririfo. Rašyki^ 
tykite—.Vijimas

675Ž Sa. BtfcWefi St

daujarnos Rbnkureftčrjos. šjĮ PARSIDUObA , 
fpi- mas. Grosernė ir 

pipė vįeta. Whitc Cloud. 
C. Sanders.

MURO., 4 FLIATŲ, $7,950. 
2-4, 1—5, 1—6.

Namas neseniai peutaisytąs. 2 apar
tamentai modernizuoti ir gaubtom 
durim, grindys kaip naujos^ moder
niškos maudyklės, ir tt. Telefdnuo- 

PROspėct 8340.

Mokydamas cash— 
už rakandus, sutaupysi tufo. 40 
iki 60%. Mes pristatome bile kur. 
Pašaukite ar rašykite dėl daugiau 
informacijų. Vien tik nfeėidnaliai 
žinomi daiktai randasi pas mus. .

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. W«itėtn Avė^ 

Chicago. I1L TeL REPublic 6051

PROFESSIONAL SfeKvfCE = 
.. Profeslonalis Pat&rnaviinas
AR TURI FISTULĄ arba hėtn- 

moroidus? Pasakysiu kaip aš bu
vau išgydytas. Atsiųskite Štampuo
tą kortvertą. H. K. BERGMAN, 
P. O. fiox 56, Chicago, 111.
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TIKRAI REIKIA FINANSINIO GENIJAUS
JURGAIČIO FINANSUS IŠNARPLIOTI

Tie pirkiniai lengvais išmokėjimais!

| ccntralinę policijos nuova
dą atėjo 33 melų lietuvis, Pra
nas Jurgaitis, 2028 Indiana 
avė., ir susijaudinęs tarė ser
žantui Stephen Naughton’ui:

“Aš pasiduodu! Nebegaliu su
sigraibyti, jus man pagelbėk!- 
te!”

Kame dalykas, kame daly: 
kas, paklausė draugiškas setr 
žantas. Pagclbėsim, jeigu galė
sime.

Bet išgirdęs Jurgaičio bėdas, 
seržantas nebebuvo taip tikras, 
kad jam galės pagelbėti.

Kaip viskas prasidėjo
“Aš pasiduodu labai lengvai 

įkalbamas daiktus pirkti ‘ma- 
žais\ menes niais išmokėji- 
maiy ”, skundėsi Jurgaitis.

Pirmiausiai jis nusipirko iš- 
mokciunais- laikrodėlį, o vėliau 
rūbų eilę.

Dirbo už klerkę vienoj įstai
goj, algos tegavo $20, todėl ne
pajėgė už pirktus daiktus mo
kėti.

Jo finansų ištekliams išsisė
mus, Jurgaitis užsitraukė pa
skolą.

Už laikrodėlį ir rublis dali 
nuniokojęs, Jurgaitis staigiai 
surado, kad jis neturi kuo sko
los atmokėti. Tad, nuėjęs į 
“ponšapį” užstatė laikrodėlį ir 
siutą.

Dalykai komplikuojasi
Skolos dalį atmokėjo, bet pa

liko be laikrodėlio ir be rūbų, 
todėl nuėjęs į krautuvę, nusi
pirko kitą laikrodėlį ir kitą ei
lę rūbų — ir vėl “lengvais mė
nesiniais išmokėjimais”.

Ir vėl reikėjo skolintis už 
juos mokėti, ir vėl reikėjo už
statyti “ponšapėj”, ir taip to
liau, ir taip toliau.

Ateina “krizis”
Pagaliauf^urgaičio finansai 

visiškai pakriko. Krautuvnin- 
kas, kuris jam pardavė rublis

Kinijos, Europos 
Karo Atgarsiai 
Chicagoje
Kinijos ir Norvegijos lyderiai 

Chicagoje

Chicagoje lankosi pulk. M. 
Tomas Tchoii, Kinijos karo va
do, čiang Kai šėko buvęs pri
vatinis sekretorius. Jis pareiš
kė, kad Kinija džiaugiasi Ame
rikos pagalba, ir priėmimu 
“Lend-Lease” įstatymo, bet kol 
kas Japonija perka ir gabenasi 
iš Jungtinių Valstijų daugiau 
kąro medžiagos, negu Kinija 
gauna pagalba iš šios šalies 
valdžios.

Norvegijos pagalba Anglijai
Chicagoj taipgi lankėsi Wil- 

lielm Mdrgenstierne, nepriklau
somos Norvegijos ministeris J. 
V-oms. Nors praradusi nepri
klausomybę, Norvegija eina 
Anglijai į pagalbą su 4 miEo
nais tonų prekinių laivų, ir tu
ri kelis kariuomenės garnizo
nus Anglijoje, taipgi lavina 
daug lakūnų ir kareivių Kana
doje.

Kaip vienas, taip kitas sve
čias pareiškė, kad diktatoriai 
jus supliekti.

V. M. Zenzinovo
Paskaitos

Rytoj, balandžio 5 d., 7:30 
vai. vakaro, Rusų piliečių klube 
(1606 N. California Avė.) įvyks 
V. M. Zenzinovo paskaita rusų 
<alba. Tema: “Hitlerio ir Sta- 
ino karas su Europa”. Savo 
paskaitoje jis palies šiuos klau
simus: Bolševizmas ir hitleriz-

T

MUŠTYNES TEBESITĘSIA FORDO STREIKE

vaizdas iš susirėmimo tarp G. 1. O. pĮkiętininkų ir neslreikuojančių dar- 
Liniukų prie Fordo River Rouge dirbtuves, Įlearborn Mieli.

RYTOJ OPERA “CARMEN” LIETUVIU
KALBOJ GOODMAN TEATRE

Stato “Pirmyn” choras; pildys 125 dainininkų, šokėjų 
sąstatas

Ieško Jauno
Didvyrio Chicagos
Southsidej

Įėjo į degantį namą kud'kį 
gelbėti

užareštavo Jurgaičio algą. Ji 
prarado darbą, ir atsidūrė be
darbių eilėse su $579.91 skolų 
ir pluoštu “ponšapės” tikietų.

“Taigi, matote”, baigė savo 
vargus pasakoti Jurgaitis, “ne 
bežinau ką daryti. Pasiduodu?

PoTielifrparupino Jurgaičiui 
pastogę, uždarydama jį laikinai 
belangėje, ir visgi bandys kaip 
nors vargšui pagelbėti.

Chicagoje Naudoja 
Nuodinga Skystimą 
Plaukams Taisyti

Yra Labai Pavojingas

mais iki 1939 metų. — Mirtini 
priešai. — “Bolševikai gyvena 
melu, apgaule, vogimu, plėšimu” 
— Hitlerio žodžiai iš jo knygos 
“Mano kova”. — Komunistai 
ir socialnacionalistai Vokietijo
je. — Vokiečių reichsveras ir 
raudonoji armija. — Kas vyko 
prieš Stalino sudarymą pakto 
su Hitleriu rugpiučio 23 d. 1939 
m.? — Padaryto pakto reikš
mė Vokietijai ir Sovietų Rusi
jai. — Jo pasėkos. — Galimos 
perspektyvos.

Zenzinovas tik šiomis dieno
mis atvyko iš Europos. Jis yra 
išgarsėjęs rusų žurnalistas ir 
veikėjas, priklausąs social-revo- 
liucionierių grupei.

Adresu 5818 S. Wolcolt st. 
kilo gaisras. Name buvo palikę 
tik du vaikai, 4 metų Normai! 
Meadows ir jo 9 mėnesių sesu
te Mary.

Berniukas išbėgo į gatvę 
šauktis pagalbos, ir praeinan
čiam moksleiviui iš Lindblom 
mokyklos pasako, kad viduj 
yra palikusi jo sesutė. Moks’ei- 
vis puolė vidun, bet negalėda
mas per ugnį pereiti, užlipę ant 
stogo ir išmušęs langą įlindo 
vidun.

Mergei ė mirė
Mergaitę išnešęs, berniukas 

dingo, nepalikęs vardo ar adre
so.

Mergyte buvo betgi perdaug 
apdegusi ir minė Southtown li
goninėje.

Policija dabar ieško jaunoje 
didvyrio, jam už nepaprastą 
drąsą nori kokį, nors atlygini
mą įteikti.

Sunkiai apdegė
Kitame gaisre, lies 2110 Mil 

waukee avenue, labai pavojin
gai apdegė 12 metų Dolores 
Kuffel. Bekuriant pečių užside
gė jos suknelė.

« u v • < V AUiupilMLU

Italų ambasados laivyno 
atašė Alberto Bais, kuris .T. 
V. vyriausybes pareikalavi
mu turi apleisti šią šalį kaip 
“persona non grata”. Sako
ma, kad jis yra surištas su 
sabotažais ašies laivuose J. 
V. uostuose.

------ .—  — — ,------------r

Skelbimai Naujienose 
luoda naudą dėlto, 
cad pačios Naujienas 
/ra nandinj.ros

Federalis vaistų ir valgių biu 
ras skelbia, kad Chicagoje yra 
plačiai naudojamais skystimas 
moterų plaukams taisyti, kuris, 
kaip pasirodo, yra labai nuodin
gas.

Tas preparatas buk duoda mo
terims “amžinas šukuosenas”,

Kita paskaita įvyks sekma
dienį, bal. 6 d., Douglas audito
rijoje (3200 Ogden Avė.). Pra
džia 2:30 vai. po pietų. Paskai
tos tema yra susijusi su Balka
nų įvykiais bei jų reikšme ry
šium bu dabartiniu karu.

Zenzinovas nušvies Stalino

Cainc Steel Company plieno 
dirbtuvėje, 1820 N. Central, 
buvo užmuštas 36 metų darbi
ninkas, William C. MEler, nuo 
4631 19th Street, Cicero.

Ant jo nukrito keturi tonai 
plieno. Truko kabelis automa
tiško keltuvo, kuris plieną ve
žė.

r

rTWICE DAILY 2:40—8:40 P. M? 
Extra Show Sat. 10:40 A. M.

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

be jokių aparatų pagalbos. Ji 
naudojama TIKTAI TAIP vadi
namoj “Willat” plaukų taisyme 
metodoj.

Jame yra nuodingas chemi 
kalas, “ammonium hydroger 
sulfide”. Rekordai buk rodo 
kad Atlantoje, Georgia valsti
joj viena moteriškė buvo už
nuodyta ir mirė.

Federalis biuras minimą pre
paratą suiminėja ir draudžia j; 
naudoti.

BRlDGEPORT. — Halsted 
gatvėj, tarp 36-tos ir 37-tos, ne 
atsargus berniukas išbėgęs \ 
gatvę pakliuvo po automobiliu, 
kurį vairavo 27 m. J. M. Ma 
zukelis, nuo 5941 W. Bernice 
avenue. Berniukas išsitiesė ant 
gatvės, bet daugiau nusigandęs, 
negu sužeistas, atsikėlė, pasi
leido bėgti, ir netrukus dingo.

Atidaro Romus 
Svečiams Camp 
Grant Stovykloj

Patogumui tėvų ir giminiir 
kurie atvyksta savo sūnūs ar
mijoje aplankyti. Camp Grant 
stovykloje, prie Rockfordo, yra 
atidaromi rūmai svečiams. Už 
50 centų jie galės rūmuose per
nakvoti, ir turės patogią vietą 
su giminaičiais kariuomenėj 
svečiuotis. Kol kas rūmai dar 
nebaigti.

Apiplėšė Juozo 
Pučkoriaus Alinę

Surinko $250

T0WN OF LAKE. — Du 
plėšikai užpuolė Juozo Pučko
riaus alinę adresu 4502 South 
Hermitage avenue.

Savininką ir vieną kostume- 
rį jie užrakino lavatorijoje. Su
rinko grobio apie $250 ir pabė
go, palikę ir savininką ir kos- 
tumerj užrakintus kambarėlyj.

Helen Traubel
Radio Programe

Helen Traubel, garsi Metro
politan operos dainininkė “Wag- 
nerinčse” rolėtse, rytoj vakare 
dainuoja Fordo Simfonijos Va
landoje, iš WBBM Chicagoj 
(8 v.v.), ir per CBS stotis ki
tur.

Ji dainuos, “Ritorna Vinci- 
tor” iš Aidos, Šuberto “Avė 
Maria” ir kelias kitas religinio 
pobūdžio dainas. Orkestrą diri
guos Fritz, Reiner. (Skl.)

VAKAR CHICAGOJE •
• Už tai, kad jis patikėjo 

moteriškei ir jai išs'pasakojo, 
38 metų westpullman:etis, Gil 
Miranda, sėdi už grotų kaip 
butlegeris. Moteriškė buvo
laptas valdžios agentas įrody

mams išgauti apie Mirandos 
darbuotę. Jis gyveno adresu 
535 W. 115th Street. Biznį va
ręs per 10 metų.

• 65 metų John Notakos, 22 
East 18th street, buvo bedarbis
r gyveno iš pašalpos. Jis mirė 

užvakar. Policija padarė kratą 
jo bute, ieškodama giminių ad
resų, ir surado, kad Notakos 
buvo “milionierius”. Turėjo 
188,000 vokiškų markių. Da
bar jos bevertės, bet vienu lai
ku tai buvo gana didelis tur
tas.

• Vyrui maldaujant, policija 
ieško 36 metų Mafaldos Cassa- 
ta, ir jos 5 metų sunaus John, 
kurie dingo iš namų 1430 Lar- 
rabee pereitą savaitę.

O Pi ie State ir Ohio gatve- 
karis sunkiai sužeidė 54 metų 
Mrs. Ida Murdo, 57 W. Erie. 
Moteriškė išgulėjo po gatveka- 
rio 20 minučių iki atvyko pa
galba.

• Visi Illinois valstijos par
kai jau yra atidaryti publikai. 
Artimiausias Chicagai, ir vienas 
iš gražiausių, yra Starved Rock 
Park, prie Ottawa, III. (Imkite 
vieškelį U.S. 6 į vakarus. Apie 
100 mylių nuo Chicagos).

• 38 melų James Frazier, 
1421 North LaSalle street, bu
vo suimtas už platinimą netik
rų “kvoterių”. Juos pardavinė
jo po 5 centus kiekvieną ir darė 
neblogą biznį.

• BRIGHTON PARK.—Ties 
4629 Troy street, šuo apkan
džiojo 5 metų mergaitę Audry 
Bernas, 4632 South Sacramento 
avenue.

• BRIGHTON PARK. — Ei
damas gatve prie savo” namų 
pavirto ir labai sunkiai susižei
dė 60 m. Richard Gust, 4943 
Archer avenue. Įvykis supara- 
ližavo jam dešinį šoną. Apskri
čio ligoninėje.

Panašioj nelaimėj kairį strėn- 
kaulį nusilaužė 86 metų Frances 
Grabe, 2726 W. 39th Place. Ji 
nusirito laiptais namie. E'van- 
gelical ligoninėj.

• T0WN OF LAKE. — Au
tomobilis prie 41-rnos ir Ash
land sužeidė Edvvardą N. Le- 
bak’ą(?), 18-ietį, nuo 733 19th 
street.

• BRIGHTON PARK—Prie 
43rd ir Fairfield dviejų auto 
mobilių susikulime buvo sužeis
tas 17 metų John Dziedis, nuo 
5201 S. Wood street.

Rytoj, galinu, pamatysime 
scenoj didžiulį muzikalį veika
lą, operą “Carmen”, kuriai pa
statyti Chicagos Lietuvių Cho
ras “Pirmyn” ruošėsi nuo pe
reito rudeųs.

Lietuviškame gyvenime tai 
bus nepaprasta nauj enybė. Ikl- 
Šiol, rodęs, dar nei vienas cho
ras nėra bąpdęs pastatyti taip 
vadipamą “grąnd operą” išti
soj, scenjnėj formoje. Visos 
veikalo roles yra dainuojamos, 
ir joms pildyti re kia nepapras
tų meninių jėgų.

Nemokama vieta 
automobilams

“Pirmyn” stato “Carmen” 
rytoj 2-rą po pietų Goodman 
teatre, prie Mich’gan ir 
Monroe. Granę Parke, užpaka
lyje Dailės Instituto, prie Mi
chigan ežero kranto.

(Ten yra daug vietos nemo
kamai automobilius pastatyti).

Ona Skeveriute — Micaela

santykius su Hitleriu, ir ar ga
lima tikėtis, kad bolševikai rems 
Angliją.

Įžanga 25 centai.

SLA 260-tos
Kuopos Parengimas

SLA 260-toji kuopa šiandien 
rengia Bunco Party, Zig-Zag 
kliube, 6819 South Western avė., 
tuojau po kuopos susirinkimo. 
Prasidės apie 4-tą vai. po pie
tų. Svarbu, kad visi nariai ir 
jų draugai skaitlingai dalyvau-, 
tų. |

Turėsim progą draugiškai lai
ką praleisti ir arčiau susipažin
ti.

Prie kiekvieno stalo bus do 
vanų. Tikietai tiktai 25c.

Kor. M. Aleksynienė.

RYTOJ--
2:00 Popiet

‘CARMEN’
4-ių Aktų Opera, Lietuvių Kalboj

GOODMAN
TEATRE

Michigan ir Monroe
’ - f

Stato, Chicagos Lietuvių Choras “Pirmyn”

Kaltina 
Išeikvojimu

$1,500 išeikvojimu yra kalti
namas 46 m. chicagietis, Harry 
W. Burmeister, iždininkas As
sociated Credit Union, 140 So. 
Dearborn, kur daugelis Com- 
monwealth Edison bendrovės 
darbininkų taupė pinigus. Jis 
bus teisiamas apie balandžio 
24.

Operą pildys 125 dainininkų 
ir šokėjų sąstatas, kurį sudaro 
solistai, pats “Pirmyn” Choras, 
ir naujai suorgan’zuotas, ne
paprastai miklus “Pirmyn” vai
kų choras, sumokintas spec’a- 
liai šitam veikalui. Be to, da
lyvaus 25 šmotų simfonijos or
kestras, vedamas dirigento ir 
choro mokytojo, p. Kazio Ste
ponavičiaus.

Solistai
Vedamas roles pildys chica- 

giečiams gerai žinomi solistai, 
pp. Anelė S. Steponavičiene, 
Ona Skeveriute, Aldona Grigo- 
niutė, Anita Navickaitė, taipgi 
Viktoras Benderi8?, Algirdas 
Brazis, Jonas Rukštala, ir Jo
nas Avelis su Juozu Žuku ir B. 
Norman-NamaviČium. Baleto 
numerius pildys V. Beliajus su 
šokėjų grupe, ir p. Ida Mateko- 
nis.

Visa opera bus išpildyta lie
tuvių kalboje. “Pirmyn” yr i 
gavęs iš Lietuves Valstybės 
operos, dar nepriklausomybės 
laikais, Fausto Kiršos paruoštą 
“Carmen” vertimą.

(Bilietai $1 ir $1.50)
Po operos vakarienė

Kadangi Goodman teatras 
yra įrengtas vien t.ktai veika
lams statyti, ne šokiams, tai po 
operos “Pirmyn” Choras ren
gia Buffet vakarienę ir “Ope
ros Užbaigtuvių šokius” Syre- 
na Valgykloje, adresu 4270 
Archer avenue, Brighton Par
ke. Bilietai ir šokiams ir vaka
rienei tik 50 centų.

Visi svečiai po operos yra 
širdingai kviečiami į “Užbaig- 
tuves” atvykti, ir pasisvečiuo
ti su sunkiai dirbusiais daini
ninkais — juos truputį pagirti 
— jei bus užsipelnę, ar gal tru
putį pabarti, bet, svarbiausiai, 
smagiai vakarą užbaigti. Vaka
rienė prasidės 7 vai. vak.

K. B.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■R ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Penki Atsakys 
Prez. Hutchins’ui

Per MBS radio stotis (WGN 
Chicagoj) rytoj 10:30 vai. ry
to penki Chicagos universiteto 
profesoriai kalbės, atsakydami 
Univer. prezidentui Hutchins, 
kuris pereitą sekmadienį pasa
kė radio kalbą, kritikuodamas 
Amerikos nusistatymą duoti pa
ramą demokratijoms.

TĖVAS IR SŪNŪS, GIMĘ 
TĄ PAČIĄ DIENĄ

CLEARING. — %į šeštadienį, 
balandžio 5-tą d. įvyksta <smagi 
ir vaišinga gimtadienio pare pas 
Barborą ir Joną šeštokus, 5654 
W. 64th Place. ši parė bus “dvi
guba”. Mat, tėvas ir sūnūs yra 
gimę tą pačią dieną.

Mrs. Šeštokienė pasiėmė 
“N-om” pikniko serijų platini
mui. — Steponas.




