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BELGRADE UŽMUŠTA 10,000
Kariuomenė pasiduoda vokiečiams be 

jokių sąlygų

KORITZA

ALBANIA Zk

Balkanų Fronte Artinasi Lemiamos Kovos LIETUVOS KOMISARAI MASKVOJE

BERLYNAS, Vok'etija, bal. 
18. d.*--Vokiečių štabo praneši
mas tvirtina, kad Jugoslavijos 
kariuomenė nustojo kariavusi 
ir pasiduoda vokiečiams be jo
kių sąlygų. .
/Vyriausias vokiečių štabas 

sustabdo karo veiksmus visame 
Jugoslavijos fronte šiandien 
dvyliktų valandą.

Vokiečių. karo specialistai 
tvirtina, kad jugoslavai buvo 
priversti taip greitai pasiduoti, 
nes jie dar nebuvo baigę mobi
lizacijos. Be to, jugoslavų ka
riuomenės susisiekimo priemo
nės buvo labai blogos. Šio daly
ko karininkai nemokėjo laiku 
suorganizuoti.

Naciai tvirtina, kad buvo iš
žudyta didelė Jugoslavijos ka
reivių dalis, bet paprasti gyven
tojai dar daugiau nukentėjo. 
Patys naciai tvirtina, kad vien 
tiktai Belgrade išžudyta 10 009 
gyventojų. Vokiečių aviac ja ne
paprastai smarkiai bombarda
vo šio krašto sostinę.

Vokieč ų ekonomistai skun
džiasi dabartine Jugoslavijos 
padėtimi. Sako, katf susisiekimo 
priemonės visiškai išardytos, ge
ležinkeliai neveikia ir visas li
kis išardytas. Vietomis geležin
kelius išardė vokiečiai, o kitur

SMARKIAI BOMBARDUOTAS BERLYNAS
Britai nekeršija už 

Londoną
LONDONAS, Anglija, bal. 18 

d.—Praeitą naktį britų aviaci
jos eskadrilės smarkiai bom
bardavo Berlyną.

Ministeris Morrison pareiškė, 
kad Berlynan buvo pasiųsti 
naujausi britų bombanešiai, ku
rie išmetė stipriausias bombas. 
Niekad Berlynan nebuvo pasių
sta tiek daug orlaivių, kaip pra
eitą naktį., i:

Britai nekerslja vokiečiams 
už Londono bombardavimą, bet 
naikina priešo karo siekinius.

Britai pasiryžę 
grumtis ore

. LONDONAS, bal, 18 d.—Brj- 
t.lų .radijas paskelbė, kad britų 
aviacija yra pasiryžusi pradėti 
visišką aviae jos naikinimo ka
rą. jeigu Hitleris nori.

Britų aviacija pradės mėtyti 
nepaprastai didelius bombų 
kiekius ant gyventojų, kaip tai 
daro vokiečiai.

Britų lakūnai ligi šiam metui 
tiktai karo taikinius rinko, bet 
po Londono bombardavimo yrą 
pasiryžę pradėti visiško naikini
mo karą.
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Smarkiai nukentėjo 
visas Berlynas

LONDONAS, bal. 18 d.—Su
grįžę lakūnai tvirtina, jog buvo 
sugriauta keli svarbus karo pra
monės centrai Berlyne. Sukelti 
dideli gaisrai, kuriuos patys la
kūnai galėjo pastebėti.

Tuo pačiu metu britai smar
kiai bombardavo prancūzų uos

patys jugoslavai. Susprogdinti 
beveik visi tuneliai, kurių Ju
goslavijoj buvo labai didelė 
daugybė.

Jugoslavų kariuomene sunai
kino svarbesnius savo ginklus 
ir vokiečiai negalės jais pasi
naudoti. Daug laiko praeis, kol 
jugoslavų ūkis bus atstatytas ir 
vokiečiai galės gauti tą javų 
kiekį, kurį gavo prieš karą.

Dalį jugoslavų teritorijos, Šti- 
riją, vokiečiai prijungė prie Vo
kietijos. Iš Kroatijos bus suda
ryta atskira valstybė, kuri ben
dradarbiaus su Vokietija, kaip 
šiandien bendradarbiauja Slo
vakija. Hitleris šiandien jau pa
skyrė savo atstovą prie naujai 
sudaromos Kroatijos vyriausy 
Lės.

Ar Hitleris sudarys atskirą 
jugoslavų valstybę, ar šį kraštą 
valdys okupacijos teisėmis 
šiandien dar galutinai nenutar- 
la.

■ Vokiečių spauda juokiasi iš 
Amerikos pastangų padėti Jugo
slavijai. Hitlerio organas du 
kartus atspaude Roosevelto te- 
leg rainą, į >a siąslą jugoslave 
jaunam karaliui, kurioje buvr 
žadama Amerikos parama.

Naciai tvirtina, kad premje
ras Simovič išskrido užsienin 

tus, kur vokiečiai traukia inva
zijos jėgas.

Ypatingai smarkiai buvo 
bombarduotas Rotterdamas ir 
Bordeaux. Nesugrįžk 8 britų 
bombanešiai.

Padaryti dideli nuo
stoliai, sako naciai
BERLYNAS, bal. 18 d.—Vo

kiečių karo pranešimas sako, 
kad praeitą naktį britai Berly
ne padarė nepaprastai didelių 
nuostolių. Tai buvo stipriausias 
vokiečių sostinės bombardavi
mas.

Viena bomba pataikė Berly
no bibliotekon, kuri buvo su
griauta praeitą savaitę. Biblio
tekoj kilo gaisras.

Sugriauta 10 didžiausių krau
tuvių, kurios buvo išskirstytos 
įvairiuose miesto kvartaluose.

Britai bomoarduos 
Romą

LONDONAS, bal. 18 d.—Bri
tų vyriausybė dar kartą perspė
jo Vokietiją ir Italiją, kad ji 
bombarduosianti Romą, jeigu 
vokiečių arba italų orlaiviai 
bombarduos Atėnus arba Kairą

Britai stengsis nemesti bom
bų į Vatikaną, bet tai gali pa
daryti patys italai. •

Britai turi žinių, kad italai 
Romoje laiko kelias britų avia
cijos bombas, kurias mano iš
mesti ant Vatikano, kaip tiktai 
britai ptskris bombarduoti Ro
mos. >

Smarkus lietus su griausmu. 
Sekmadienį: Debesiuotes ir šal
tesnis.

Saulė teka—5:05; leid.—0:34.
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Vokiečiai paėmę graikų miestą Servia,. deda pastangas atkirsti britų dešinįjį spar
ną ties Olympaus kalnu. Viena nacių kpĮumna,. kaip raportuojama, kaujasi ties Gre- 
vena, siekdama paimti Kalabaka. Kita nacių jkolumna bando prasilaužti per graikų- 
anglų kairįjį sparną. Iš Atėnų prane^arųą,^naciai,, stengdamiesi padaryti žutbutina 
prasilaužimą ‘‘aukoja savo kąreivfųsMto^'įa^ęiais.^ u m -

MIRĖ PREM JERAS 
KORIZIS

ATĖNAI, Graikija, bal. 18 d. 
—Graikų radijas paskelbė, kad 
ninisteris pirmininkas Aleksan
dras Korizis šiandien mirė. 
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Radijas nepaskelbė mirties 
priežasties, bet pasakė, kad 
premjeras staigiai mirė ketvir
tą valandą vakaro.

šio karo metu mirė antras 
graikų prem jeras. Prieš tris mė
nesius mirė premjeras Metak- 
sas.

Britai puola nacius 
Lybijoj

KAIRAS, Egyptas, bal. 18 d. 
—Britų karo vadovybė tvirtina, 
kad dabar jau britai puola na
cius Lybijoj, o ne naciai.

Britų laivynas labai smarkiai 
bombardavo nacių sutrauktus 
kareivius Sollumo apylinkėse. 
Karo vadovybė pagyrė britus 
Tobruke, kur jie atmušė žy
miai didesnius nacių pulkus.

Šiandien Tobruko garnizonas 
žymiai sustiprintas. Brdai šian
dien paėmė nelaisvėn 5 nacių 
karininkus.

Hillmanas patenkin
tas darbo santykiais

WASHINGTON, D. C., bak 
18 d.—Sidney Hillman šiandien 
pareiškė, kad darbo santykiai 
yra labai geroje būklėje.

Niekad Amerikos gyvenime 
jie nebuvo geresni kada taip 
smarkiai dirbo visa krašto pra
monė, kaip ji dabar dirba.

šiemet dirba du milijonai 
darbininkų daugiau, negu pra
eitais metais, bet streikų yra 
žymiai mažiau ir jie daug trum
pesni. Darbininkai suprato pa
vojų ir vienybės reikalą, sako 
Hillman.

OLYMPUS
GREVENA SERVIA

LARISSA

TRIKKALA

GREECE

PATRA

CORINTK

GRAIKIJOJ UŽMUŠTA 50,00(1 NACIU
Hitlerio generolai 

nesigaili kareivių
LATĖNAI, Graikija, bal. 18 d. 

^Kovose dalyvavusieji aukštes
nieji karininkai tvirtina, kad 
šiaurės Graikijoj britai ir grai
kai šiomis dienomis išžudė 50,- 
000 nacių.

Vokiečiai sugebėjo pasistum
ti pirmyn, bet jiems labai bran
giai visa tai kainavo.

Vietomis ištisos vokiečių jau
nimo kuopos lipo ant britų kul
kosvaidžių. Britai šaudė kiek 
galėjo, šimtus jų išžudė, bet 
vokiečiai juos viršijo.

Sunaikintos trys na
cių divizijos

ATĖNAI, bal. 18 /—Vien tik- 
tai Servia slėnyje britai sunai
kino tris vokiečių divizijas.

Pradžioje naciai siuntė tan
kus, bet kai šie buvo sunaikin
ti, siuntė nesaugojamus karei
vius. ,

Nacių kareiviai daugumoj y- 
ra jaunuoliai, dvidešimt metų 
neperžengę. Beveik visi priklau
so H i t1erto jaunimo organiza
cijai. Frontuose vokiečiai turi 
tris kartus didesnį kariuomenės 
kiekį, negu britai.

Atvyksta naujos bri- 
tąjėgos

ATĖNAI, bal. 18 d. — Visi 
graikų uostai pilni britų laivų, 
kurie atveža naujas divizijas iš 
Afrikos.

Britų kareiviai labai gerai 
kaujasi, bet vokiečių skaičius 

^yra žymiai dįdęspis. Britų fci- 
riuomenė traukiasi organizuo
tai ir vokiečiams daro labai di
delių nuostolių.

Vokiečiai siunčia frontan ne
paprastai didelius aviacijos kię-
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SALONIKA

Aegean Sea

•ATHENS

kius. Britų aviacijos žymiai ma
žiau, bet ji gerai padeda kariuo
menei.

Britai ir graikai 
traukiasi

ATĖNAI, bal. 18 d.—Britų ir 
graikų išleistas karo praneši
mas tvirtina, kad jų kariuome
nės buvo priverstos pasitrauk i 
atgal.

Pranešimas sako, kad fronto 
linijos bus žymiai trumpesnės 
ir geriau galės gintis. Graikai 
Įsakė savo kariuomenei pasi
traukti iš kai burių Albanijos 
vietų, kad vokiečiai jų neatkirs- 
tų- • .

Vokiečiai siunčia frontan 
naujas divizijas, kurios kovėsi 
Jugoslavijoj.

Prancūzai prašo 
Roosevelto 
užtarimo v

VICHY, Prancūzija, bal. 18 d 
—Paskutinėmis dienomis britai 
labai smarkiai bomberduoja 
prancūzų uostus.

Vien, tik te’’ vakar Breste bu
vo užmušti 76 prancūzai. Su
žeistų skaičius žymiai didesnis 
Kituosė Uostuose užmuštų skai
čius kasdien yra didelis.

Bordeąux miesto mčras krei
pėsi į ambasadorių Leahy, pra
šydamas Roosevelto užtarimo. 
Nori, kad Rooseveltas patartų 
britams nebombarduoti prancū
zų uostų, kuriuose randasi na
cių kareiviai.

GIBRALTAR, Ispanija, bal 
18 d.—šiandien vienas prancū
zų kreiseris ir du submarinąi 
išplaukė į vandenyną.

Matyt, kad jie praplaukė su 
britų žinia, nes šie jų visai ne
sustabdė. Atrodo, kad laivai nu
plaukė įCasablanką.

Kalba krašto gyven
tojų vardu

VILNIUS, Lietuva, bal. 18 d. 
—Sniečkus, Gedvilą ir Venclova 
išvyko į Maskvą.

Jiems tapo sufasifikuoti man
datai ir krašto gyventojų var
du jie kalba Maskvoje “denio- 
kratiškiausiame pasaulio parla
mente.**

Gedvilą įtikinėjo Kremliaus 
tribūnoje Staliną, kad Lietuvoj 
per pusantrų metų bus padary
ta tai, kas kitose sovietų res
publikose padalyta per 20 me
tų. Stalinui patiko Gedvilos 
tvirtinimai.

Prezidentui nepatin
ka pirkimo taksos
WASHINGTON, D. C., bal. 

18 d—Prezidentas Rooseveltas 
pare škė, kad jam nepatinka j- 
vesti mokesčius už perkamas 
prekes.

Jis nežinąs kokiu būdu išgau
ti valstybei reikalingus pinigus, 
bet nenori juos rinkti šiuo ba
du. • Š-RS

šiuo reikalu jis pasakys Ą- 
rfferikos gyventojams kalbą? 
Pirma jis nori pasitarti su vi
sais specialistais ir vėliau infor
muoti kraštą.

J. V. kariuomenė 
išplaukė Į Bermudą

WASHINGTON, D. G., bal. 
18 d.—Karo departamentas pa
reiškė, kad pirmi kariuomenes 
daliniai šiandien išplaukė į Ber
mudą.

Tvirtinama, kad iš Brookly- 
no išvyko artilerijos ir peši įnin
ku kariuomene.

Bermudoj įsteigta nauja ka
riuomenės bazė, kai buvo gau
ta iš Anglijos sutikimas. Ne
skelbiama kiek kareivių išvyko.

Suimtas gestapo 
agentas

RIVERHEAD, N. Y., bal. 18 
d.—Policija suėmė paprastą va
gilių Johanes Valenski ir kalė
jime išaiškino, jog tai buvo na
cių agentas.

Suimtasis prisipažino, kad jis 
yra gestapo narys. Davė kai ku
rių informacijų apie slaptą ges
tapo veikimą Amerikoje.

Policija patyrė, kad Valenski 
pabėgo nuo vieno vokiečių lai
vo Panamos Kanale ir nelega
liai įžengė J. V. teritorijon.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
—Graikai ir britai sustabdė vokiečius visuose frontuose. 

Graikai traukiasi iš Albanijos. Centro fronte užkirstas kelias 
naciams.

—Vokiečiai skelbia, kad jie siųs naujas jėgas graikų fron
tan. Britai skelbia, kad jau atvyko naujos britų divizijos.

—Vokiečiai naikina visus graikų kaimus prie fronto zonos. 
Larrisa miestelį visiškai nušlavė nuo žemės paviršiaus.

—Italai skelbia, kad bus atstatyta Juodkaln ja. Jos atsto
vai jau padavė Hitleriui prašymą senai valstybei atstatytu

—Vokiečiai skelbia, kad Lybijoj jie atmušė britų atakas 
prie Sollumo. Vokiečiai nepuolė, bet tiktai gynėsi.

—Vokiečiai ligi vėlaus vakaro nebombardavo Anglijos. Ma
tyti, jiems nepatiko labai smarkus Berlyno bombardavimas, ma
no britai.

—Graikų karalius tariasi su kabineto nariais dėl naujo 
premjero paskyrimo.

Venclova kalbėjo 
apie kultūrą

VILNIUS, Lietuva, bal. 18 d. 
—Komisaras Antanas Venclova 
Kremliuje kalbėjo apie Lietu
vos kultūros kilimą paskutiniais 
mėnesiais.

Venclova tvirtina, kad bur
žuazinėje Lietuvoje visas kultū
rinis gyvenimas geso, o dabar 
jis plėšte plečiasi. .

Venclova tvirtino, kad nepri
klausomoj Lietuvoj švietimui 
buvo skiriamos mažos sumos, 
bet jis nepaminėjo* kad šiandien 
mokyklose nėra nei popieriaus.

Vilniuje sustabdytas 
trafikas

VILNIUS, Lietuva, bal. 18 d. 
—Visą žiemą Vilniaus gatvės 
buvo nevalytos ir užverstos gi
liu sniego klodu.

Dabar pradėjo sni?gą ir le
dus valyti. Valo labai netvar
kingai. Iš vienų gatvių ledą iš
kapoja ir suverčia ant šaligat
vio.

Gatvėmis negalima važinėti 
dėL«nvęrstų didelių ledo krūvų. 
Keliose vietose įvyko nelaimės, 
arteliams buvo išlaužtos kojos 
ir apversti pieno vežimą1.

Kauno gatvėse dar 
biauriau

KAUNASrLičtuva, bal. 18 d. 
—Kauno gatvėse nevalytas snie
gas gulėjo per visą žiemą. Už
ėjus atodrėkiui, gatvėse pasi
darė dideles duobės, kuriose 
virsta vežimai ir arkliai.

Praeito mėnesio pabaigoje 
apvirto Pienocentro vežimas su 
bonkomis. Kasdien įvyksta ne
laimes gatvėse.

šiuos reikalus tvarko sovietų 
valdžios paskirtas Simonas, jam 
sekretoriauja iš Maskvos pri
siųstas Paraščenko.

Atstatė “Maisto” 
valdybą

KAUNAS, Lietuva, bal. 18 d. 
—Visa bolševikų spauda plačiai 
aprašinėja “Maiste” vykstančią 
netvarką.

Smarkiai užsipuola ant tų di
rektorių, kuriuos komunistų 
partija paskyrė pirmomis sau
valiavimo dienomis.

Mėsos ir pieno prathonės ko
misaras J. Laurinaitis ^ atstatė 
bolševikų pastatytus valdytojus. 
Atleistas direktorius ir jo pa
vaduotojas. Manoma, kad “Mai 
stui” tvarkyti bus paskirtas ru
sas.
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Išvyko j Pittsburghą

Diena Iš Dienos
Šeatad., balandžio 19, 1941

Jos. Kuzmickas

Aven sunkiai susirgo. Tapo nu
vežtas j County ligoninę.

L Kas norėtų atlankyti, tai čia 
paduodu ir antrašą. Didžiajam 
skyriuje, Ward 63, 6-tarh aukš
te, lova 52. P. G.

Sunkiai Susirgo
Gražiai Paminėjo 
Gimtadienį

Gerai žinomas 18-tos Apylin
kėje ir kitose kolonijose, Jos. 
Kuzmickas, kuris gyveno pas
kutiniu laiku 1817 S. Union

ADDED SHOWS—Sat 10:40 AM 
Sunday—5^30 P. 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 Hali Price 

MAIL ORDERS Filled 
APOLLO THEATRE 
Randolph and Clark

Anna J. Marąu-ardt

MATUCe 
17 |«w«la 
>29^5

AMBASSADOU 
21 |«wet> 
$3975

Svečiuose Pas pp. Meškauskus.
BRIDGEPORT. — Pp. Meš

kauskų namuose, 3611 South 
Union avenue, šios savaitės pra
džioje įvyko graži gimtadienio 
puota surengta p-iai Grasildai 
Meškauskienei. Dalyvavo labai 
didelis būrys svečių — daugiau
siai jos artimų draugų. Jie su
nešė p. Meškauskienei pluoštų 
gražių dovanų, o ji visus labai 
gražiai priėmė ir pavaišino.

Yra Biznyje.
Pp. Meškauskai yra labai ma

lonus ir draugiški žmones, ir 
seni “Naujienų** skaitytojai. Jie 
užlaiko švarų grošernes biznį 
ties 3600 South Emerahl ave
nue. Išauklėjo pavyzdinga šei
myną — sūnų ir dvi dukteris 
— Viktoriją, kuri jau vedus, ir 
Onytę. Ji dar prie tėvų. Onytė 
nupirko savo mamytei gražų 
rankinį laikrodėlį.

P-ai Meškauskienei dar kar
tą, llappy Birtbday!, o vis oms 
pp. Meškauskams daug laimės

Didžiausia Vartotų 
Automobilių i 
Agentūra Pasaulyj

o u r oi J

W DVI PAVYZDINGOS f KRAUTUVES 

| 4184 Archer Avė.
I 3142 W. 63rd St

g:

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(CHICAGOJE)
Authcny Kateiva, 25, su Lil- 

lian Nory, 21, abu iš Cicero.
Joseph E. Stulgis, 29, su Hc-

’en C. Whiter 26
Walter Nowinsdu, 20, su An

geline €. Slepetis, 22
Cyril Trinko, 25, su Gene-

vieve Miliauskas, 24
Vincent Norkus, 26, su Čhar-

lette Burba, 24
Jcseph Duchowicz, 25, su

Sophie Zepaltas, 23
Stanley Matulis, 23, su Wini-

fred Cotter, 26

FLORAL SISTEMOS TONIKAS

Juozas Poška, “Naujienų” re
dakcijos narys, kuris kartu yra 
ir “Jaunimo” laikraščio redak
torius, vakar vakare išvyko j 
Pittsburghą, kur šiandien ir y- 
toj vyksta Amerikos lietuvių 
krepšinio turnyras. Poška apra
šys turnyrą ir abelntfi Pittsbur- 
gho lietuvių gyvenimą “Nauj.e- 
nose” ir “Jaunime”. Po turny 
ro, Poška pasiliks kelioms die
noms tam mieste ir turės visą 
eilę pasitarimų su pittsburghie 
čiais, ypač jaunimu, spaudo* 
reikalais.

ATIDARO “ttCRSE 
SHOE 1NN”

WILL0W SPRINGS.— šian
dien ir rytoj įvyksta Grand 
Opening “Horsė Šhoe Inn” ali
nės, prie 8200 South Kean avė., 
kurią p. Petronėlė Skučas ati
darė su pp. Laurinaičiais. Ji 
pirmiau turėjo taverną ties 
4816 South We’ntworth avė., 
Chicago j.

Kviečia visus draugus ir pa
žįstamus atsilankyti į naujos 
vietos atidarymą. (Skl.)

Turi virš 500 automobilių 
pasirinkimą

Sustokite ir pasirinkite aute- 
mobilį iš tarpo 500, kuriuos 
Cook County Distributors 
Agentūroje rasite. Atdara kas
dien iki 11-tos, sekmadieniais 
iki 10-tog naktį (Skm.)

Mirė Tėvas, Mirė 
Ir Jo Jaunas Sūnūs

Buvo 23 metą; laidotuvės 
pirmadienį

BRIDGEPORT. — Gruodžio 
28 d., pereitų metų pabaigoje, 
plaučių uždegimu mirė bridge- 
portietis, Antanas Stupuras Sr., 
3309 Lituanica avenue.

Pirmadienį rytą šv. Kazimie
ro kapinėse prie tėvo amžinam 
poilsiui bus paguldytas 
jaunas, 23 metų sūnūs, 
nas Stupuras Jr.

Jisai mirė balandžio 
Grant ligoninėje, irgi 
uždegimu.

Velionis buvo gražus, 
rus jaunikaitis ir dirbo
plieno liejykloje —- ir tas tur
būt jo plaučiams -itepagelbėyjo.

Kūnas yra -velio
nio butui gretinto j Antano M. 

•Phillips koplyčioje, 3307 Litua
nica avenue, iš kur laidotuves 
pirmadienį 
ryto.

Velionis 
lę, seserį 
Pranciškų.

Mtizikalį Programą
Šį sekmadienį, bal. 20 d., ža- 

gariečių Klubo vakaras tikrai 
bus įdontus. Apajt šokh| ir ki
tokių paritorgitiu^V, bus ir dai
nų. Dalyvauja įEiteros Aguonė
lių chorais, tdipįtfes miestelio 
jaunos gabios.’ šokikės, Delora 
Jasučiutė ir Madpn Dvelailis. 
Duetai -- Masė jMeravič enė ir 
Klementiha Norkienė. Taip pat 
Rapolas ir Franceš. Iš Kainin- 
krečia btts “Salikas” su Petro
nėle ir kiti.

Užkandžiai hOėrimai ir m u- 
zika pirmos rųšieš. Viskas įvyks 

W.
va-

Čia pat Chicago j e galite gau 
ti visokiausių automobilių pa
sirinkimą — po vienu stogu, 
kokio negalite gauti kitur.

Cook County Distributors, 
ties 1340 West 63rd street, turi 
agentūrą, kuri tikrai didžiausia 
pasaulyje. Ji nusidriekia nuo 
Loomis Bulvaro iki Ada ir išei
na į 63~čią gatvę, čia rasite virš 
500 automobilių pasirinkimą, 
ne vien praeitųjų metų, bet 
taipgi ir vėliausių 1941 metų 
modelių.

Sandelis žvilga, žiba, lyg koks 
teatras ir neonines šviesos, ku
rios jį puošia, matytis už ištisų 
blokų.

Tarnaus kaip nauji
Čia automobiliai nėra papras

ti vartoti automobiliai, bet ge
rai peržiūrėti, pertaisyti ir, 
svarbiausia, mažai vartoti au
tomobiliai, kurie jums tarnaus 
kaip nauji.

Modern Roofing Co.
1821 SO. LAWNDALE AVĖ.

J. and C. Sarockas, sav.
Visas darbas garantuotas. Turime 
visokių rūšių stogų. Pašaukit mus 
šiandien dėl nemokamo apkainavi- 
mo. •

Tel. CRAWF0RD 0619
i Apdrausti —

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

reikalaudami 16 puslap.

šilu-

rašykit, reikalaudami 16 puslap. 
iliustruotos knygutės apie boile
rių prižiūrėjimą,

A. F. WILS0N & CO.
3647 SO. IIALSTED ST

Chicago, III. YARDS 2428

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

ir jo
Auta-

16 d. 
plaučių

apsuk 
vienoje

prasidės-, 8:30 vai.

paliko moliną Uršu 
Bronislavą ir 
—Dg.

brolį

West Side svetainėje, 2244 
23 Place. Pradžia 5:30 vai. 
kare. įžanga 30c. y pa tai,

Joniškiečiai, grttzd'ečiai, 
dainiskiai ir kitų parapijų žmo
nės, malonėkite atsilankyti ir 
smagiai su žugariečiais laikų 

i praleisti. Užprašo Komitetas.

Cirkas Jaij Atvyko 
Į Chicago.į.

Vaidina Ch4i o Stadiumė
■ ’ -J - ' ■ ■

Vakar Vąąąi Chicago Sta* 
dilime vąidinįmus pradėjo 
Grcatcr Olympia Cirkas, kuris 
čia žada pasilikti iki gegužės 
1 d.

Atvyko su 409 aktorių, akro-

KOL JV DAR YRA
SUTAUPYKITE n $8000

Pirkdami 1940 Metų

SERVEL GASINJ
ELECTROLUX ŠALDYTUVĄ

PILNAI ĮRENGTAS

COOK 
COUNTY 

DISTRIBUTORS
COOK COUNTY DISTRIBUTO-Į 
RIAI, didžiausi TIESIOGINIAI I 
distributoriai puikių automobilių I 
Suvienytose Valstijose, siūlo ka-1 
rų pirkėjams stebėtiną bargeną | 
kurio nė vienas RETAIL dyleris 
negali pasiūlyti! štai SYKI-J- 
GYVENIMO proga įsigyti puikų 
automobilių sensacingai žema 
kaina kurio negalima prilygti 
bile kur!
GARANTUOTAS SUTAUPY-\ 
MAS IKI $500 UŽTAI \
KAD PERK AT TIESIOG

PAS MUS |
Suvirš 450 karų, didžiausias pa- Į 
sirinkimas REKORD-LAUŽIAN- 
ČIŲ automobilių vertybių kurių 
nerasite visame karų pasaulyje!

1941 BŪICKS
Turime 10 1941 Buick Sedans 
ir Coupes—puikiausi karai kurios 
pinigai gali pirkti—su radios, Šil
dytuvais, white wall tire.*5—yra 
VISIŠKAI NAUJŲ. Taipgi 25 
1940 Buicks ir 30 1939 Buicks, 
visi kaip nauji, įkainuotos taip 
žemai kaip

*425
Į 1941 FORDS
Puikus kariukas, pilnai įrengtas 
su radio, šildytuvu, white-wall 
tires. Taipgi 12-1940 ir 15-1939 
Fordų taip žemai kaip

*345
1941 PLYMOUTHS

I Puikus pasirinkimas 1941 Ply- 
mouths, yra VISIŠKAI NAUJŲ, 
už stebėtiną .pasiūlą. Taipgi 1940 
ir 1939 Plymouth, visi GERAM 
STOVY, taip žemai kaip

*365

Nuniokokite 
kad ir $10 TIKTAI

1936 ir

3 Metai

Išmokėti

JĮ TURI- 
KAINA

TIESIOG

Labai geras vaistas pataisymui suirusio skilvio, kepen-ų ir inkstų. 
Jeigu jums maistas neskanus, arba jei vargina nerviškumas iv f?strltis, 
ar esat nervingas ir lengvai suerzinamas, jeigu skauda galvą ir jūsų 
miegas nesuteikia tinkam© pasilsi©, jeigu kenčiat nuo užkietėjimo ir 
jaučiatės nuvargęs ir nevikrus, jeigu turit blogą kvapą, apvilktą liežu
vį arba skaudėj:mą strėnose ties inkstais, Florai System Tonic jums 
tikriausia suteiks greitą palengvinimą.

> Šis Tonikas padarytas iš vienų tik žolių, šaknų ir žievių. Turi Gen- 
tian šaknis, Buckthorn Žievę, Senna, Star šaknis, Cascara ŽJevę-, May- 
p.ople šaknis ir kitų gerai žinomų Žolių, šaknų ir Žievių. Lengvas gerti 
ir užtikrintas pasekmėmis. Jis veikia viduriuose švelniai ir nediegia. 
Jis stimuliuoja gastriškus syvus ir suteikia geresnį apetitą ir palengvina 
geriau suvirškinti valgomą maistą. Jis. sujudina kepenis ir užlaiko vi
durius naturaliSkoje padėtyje, jeigu naudosit jį kaip reikia. Jis švel
niai sužadina inkstų veikimą ir sugrąžina juos į normalę padėtį. Jis 
paprastai suteikia ouikias pasekmes beveik visose formose skilvio ir 
inkstų negerovėse ir geriausias nuo užsisenėjtįsio užkietėjimo.

Kaina $-1.00 Už 8 oz. Butelį.
FLORAL HERB CO. ?£)t30^ CLINTON, IND.

Reikalauja
Perskirų

Genevieve Zmu; džinas
Stanley Zmuidzinas

nuo

Gauna
Persktras

Charles Polen nuo Ethe! Po- 
len.

drąsuolių, vaikščiojančių vie'o- 
•įnik Didžiausia * cirko a tiekei j a 
.yra TeiTell M. Jacobs., i<r jo 
žmona, Dolly i Jacolks, kurie 
miklina Hutus, tigrus ir leopar
dus publikos akyvaizdoje.

Bilietai nuo 55c., iki <$2.20< 
Vaikams ptisęį fįįngos. (Sp.}

Remkite tuos, kurie 
erarsinasj

e Menardo proto ligų ligoninė
je kriminalis teismas uždarė 52 
metų chicaglėtį Samuel 
Sehvvartz, kuris kovo 31 d., nu- 

!žudė savo žmoną Tilliem adr. 
4947 North Ridgeway avenue

NO MOVINT

NAUJAS
GROŽIS 

PA TOGUMAS 
PATVARUMAS

DABAR PAMATYKITE šaldytuvą, 
kuris turi viską! Moterys sako, kad 
1941 Metų Servel yra visų gražiau
sias ... su visais įrengimais, kurie 
jums gerai tarnauja. Galite nustaty
ti didesnį ar mažesnį šaltį—ir ja
me laikyti viską sausam ar drėg
nam šaltyj. Galite jo vidų taip su
tvarkyti, kaip jums .patinka. O svar
biausia, Servel 1941 turi tą garsią 
šaldymo sistema “be judančių da
lių”. Ateikite ŠIANDIEN!

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

$85
NEŽIŪRINT KOKIO STILIAUS 
KARĄ NORITE, MES

ME PATOGIAUSIA
JUM!

JUS GALIT PIRKTI
IR SUTAUPYTI
$100—$500

NEŽIŪRINT KUR GYVENAT!, 
ATEIKIT IR PASINAUDOKIT 
PROGA GAUTI VIENĄ Iš ŠIŲ 

REKORDŲ LAUŽIANČIŲ 
VERTYBIŲ

VISI KARAI GARANTUOTI 
NEPAVADUOJAMAS 

PIRKINYS
AR PINIGAI GRĄŽINAMI 

VISI KARAI GARANTUOTI
TOBULUS

IŠRAŠYTA GARANTIJA IR 10- 
DIENŲ IŠMĖGINIMAS

JŪSŲ KARAS IMOKĖJIMUI ’ 
DU METAI IŠMOKĖTI — 
LENGVIAUSIOS SĄLYGOS 
PRISTATYMAS TUOJAUS

ENGLEWOOD STOVE COMPANY
6850 S. Green St. B*2JMt“8 Tek Eng-. 3630

COUNTY
DISTRIBUTORS 

1340 W. 63rd Street
Atdara Vakarais iki 10

Nedėliomis iki 7

Gar sinkitės “N-nose
RADIO KLIUBO KOMITETAS

jos sėdi Vanda Žabelio
Eleanor

Priešakyje, Floriutė Balsiutė. Prie 
ir Genovaitė Klcvickaitė. Stovi, nuo kairės j dešinę: 
Klombis; Albina Kaspariutė; Aldona Gulbinas; Kristina Kriš
čiūnaitė. Vyrai; Jonas Balanda; Antanas Kaminskas; IVilliam 
Malis; Jonas Dočkus; Jonas Paredna. Tai jūsų ausis vaišiną, šir
dis jaudiną Aidų Aidai dainininkai ir dainininkės. Matysite, iš
girsite, šaltimiero Šnrirm-Bnrum, rytoj.Rinktiniai šaltimiero Radio Kiiube nariai sudaro šį išpildymo komitetą. Nuo kairės | dešinę, 

pirmoje eilėje: Antanas Kantrimas, viee-ptrm.; Julia šaltimieras iždininkė; Stasys Žabelio 
pirm.; Povilas šaltimieras, garbės pirm.; adv. Chas. P. Kai, legalia patarėjas. Antroje eilėje: 
Vanda Žabelio; Louise Jurionas, sekr.; Bronė Zubienė; Julia Norkus; Florence S lepi kas; Pau- 

j « r
line Balnaitis; Floriutė Balsiutė. Trečioje eilėje: Antanas Kaminskas; Albina Kaspariutė; Wįl- 
liam Linchester; Jonas Balanda; Jonas Paretina; Genovaitė Paredna; Alei, Mitchelk Višus 

matysite, girdėsite Šurum-Bunim parengime.

AIDŲ AIDAI DAINININKAI

• 100 Artistų!
• Naujas Veikalas!
• Komedijos--Juokai!
• Naujos Dainos!

4 valandą po piet!
PO PROGRAMA ŠOKIAI: LIETUVIŠKI, AMERIKONIŠKI

ASHLAND BOULEVARD AUDITORIUM
Ashland near Van Buren

RUMA

20

BURUMI!
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Real Estate Paskola, 
kurią gauni iš Chi- 
cago 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.

r

rtf. ------ " ' ... '• '^1 ~

ČHI.CACO CITY BANK
£ . . ...

; and TRUST Company

ledai 63rdSt»' >Wenlworth 8800

:J'-r'__' ■ __ ■____ ■

SĖJOS “FRONTAS” OKUPUOTOJE 
LIETUVOJE

Trūksta maišų, nes “galinga” Maskolija maišus naudoja 
apsivilkimui. — žmonės, kurie kalba, kad ūkininkai 
i kolchozų baudžiavą einą ne savo ‘ laisva” vai a 
busią baudžiami. — Trūksta padargų. — Dar š s ta^ 
užsiliko iš buržuazinių laikų. — Planais net 
“saulė” nepajėgia javų užauginti.

Stalino

SABERGMAN
l524W.63<stO*
TEl. PROSPECT

Susovietintos Lietuvos spali-1 mu. pastebėti, kad š:s 
da pateikia naujų žinių apie pa
vasario sėjos “frontą”. Iš U k - 
m e r g ė s apskrities praneša
ma, kad valstiečiai nusiskun
džia maišų neturėj’mu. O Mas
kolija yra tokia “galinga”, jog 
nepajėgia maišų pateikti, nes 
ten maišai naudojami žmogaus 
apsivilkimui. Todėl Ukmergės 
apskrities valstiečiams pataria
ma maišų nelaukti ir minerali
nes trąšas vežti dėžėse. Taip pat 
kumečiai nusiskundžia, kad 
sovehozuose jie šių žiemų turė
jo gyventi nekūrenamose patal
pose. Kultūrinė sritis šioje ap
skrityje esanti “apleista”. Įdo
mu pastebėti, kas dabar, pagal 
bolševikinius receptus, turį r u- 
pintis sėja. Būtent; pasak “Ta
iklių Lietuvos”, reikia “mobili
zuoti rinkiminį aktyvų, mok y 
tojus, profsąjungas, komjauni 
mų, žemės ūkio darbuotojus.”

‘•'spec'a- 
tie žmo

CORNER 63RD & JUSTINE.
Southside Member ot Associated 

Paint Stores.
BERGMAN’S PAVASARIO 

IŠPARDAVIMAS
malevų, slenij popieriaus Ir lantcu Aeitltj. 
Ateikite į didžiąją krautuvę prie Justine 
ratvės kampo ir gaukite dykai sienų 
popieriaus pavyzdini knygų. Dekoruokite 
dabar—mokėkite vėliau pagal BERG
MAN’S naujuoju I<engvaus Biudžeto pla
nu. 10 savaičių mokčtis. Ateikite ir pa
klauskit smulkmenų.

Sienų popierių nutrimuoja dykai. 
PRISTATYMAS DYKAI 

EsA-A-Bee vidaus žibanti balta ir visos 
naujausios spalvos virtuvėms ir maudy
nėms maleva.
Ees-A.Bee Fiat Maleva luboms ir miega
mosioms balta ir 13 spal. Ess-A-Bee 4 
valandų varnlAas gerai dėvisi ir nesidė- 
meja baltai vandeny. 4**1 f?

GALIONAS ** i
Popierių Valyklla arba II. R. II. po Be 
Atdara antradieniais, ketvirtad. ir AeSta- 

čienlais iki 9 P. M. 
Tel. PROSI’KCT 3440 t

‘mobilizacijos’* sėja atrodys 
mastai, kaip lygiu bildu perei- 
ą rudenį šimtai hektarų paliko 
atikuose supuvusį derlių.

namieji naujakuriai jau iš ank
sto paruošiami, kad žemės ūkio 
Įrankių jie “gali ir neištekti”. 
Bloga esu su miško medžiaga 
Čia atsirado “keblumų, daug 
na niavos ir nepas* tenkinimo” 
Šitoje apskrityje sėja rūpinas 
toks “specialistas”, kaip “drau
gas” yohier, kuris eina bolševi
kų partijos apskrities komitet 
sekretoriaus pareigas. Dar įdo

Pirkite Dabar
GENERAL MOTORS

FRIGIDAIRE
DAUG SUTAUPYSIT

PROGRESS FURNITURE C0
Pakol Yra Kainos Žemos

/.94/ M. Frigidaires Gražiausis Refrigeratorių Markete 
Atlankykite PROGRESS Krautuvę šiandien ir pasirinkite sau 
nauja FRIGIDAIRE arba kitokį, kokis dėl Tamstų geriausia tinka.

PROGRESS Krautuvė pasiūlo prieinamiausiom kainom, 
lengviau?ia:s išmokėjimais

— GALITE PASISKIRTI 1941 METŲ —
GENERAL MOTORS FRIGIDAIRES

Pilną 6-šių k.ubiškų pėdų dydžio tik už

$119.75
Didelė Nuolaida Už Seną Šaldytuvą 

—LENGVUS IŠMOKĖJIMAI—

3222-24-26 S. HALSTED STREET
NETOLI 32-ROS GATVĖS

listas” skelbia, jog visi 
nes busiu traukiami teismo at
sakomybėn, kurie tvirtins, kad 
ūkininkai į kolchozų baudžia
vų cinų ne savo “laisva” val’a.

Telšių apskrities ūkininkai 
skundžiasi, kad jie neturį sėk
lų. Tačiau čia surasta paprasta 
išeitis: ‘‘buožėms” pavesta pasi
rūpinti “naujakuriais”. Be to, 
pranešama, kad “buožės” ne
sam dų žemės ūkio darbininkų. 
Šioje apskrityje pasireiškia 11 
pati kroniška liga, kaip ir ki
tur: nėra statybinės medžiagos 
bei malkų.

Vilniaus apskrityje sėjai 
ruošiamasi mitingais. Jų jau 
buvo sušaukta net 137. Iš visų 
tų mitingų paaiškėjo, kad ko
operatyvai neturi nei geležies, 
nei mineralinių trąšų, nei ang
lies. Nusiskundžiama, kad ūki
ninkai nesutinką dalyvauti “so
cialistinėse” lenktynėse. Pasak 
oficiozo, “iš visos apskrities tik 
128 valstiečiai lenktyniauja tarp 
savęs, o kita dalis — tūkstan
čiai — nėra į lenktyniavimą įsi
traukę.”

“Tiesa” pateikia davinius apie 
pasiruošimą sėjai Marijampolės 
apskrityje. Pasak laikraščio, čia 
pasireiškę bolševikinės “tvar
kos” žiedai: baigiantis žiemai, 
esą gauta šynų — rogėms. Trą
šų reikalu pasireiškę daug ne
rūpestingumo. Kooperatyvai ne- 
pardavinėję, nes — jiems ne
buvusi aiški kaina. Apsileidimo 
esą ir miško medžiagą parūpi
nant. 448 “naujakuriai” neturį 
plūgų, 445 — Arklių, 440 — pa
kinktų, 460 — vežimų. Kitiems 
654 “naujakuriams” irgi daug 
ko trūksta. Iš Krekenavos pra
nešama, kad ten trūksta reika
lingos geležies. Pasak laikraš
čio, “tokių nusiskundimų yra ir 
iš kitų vietų.” Trūksta taip pat 
mineralinių trąšų.

Iš Panevėžio apskrities pra
nešama, kad ten jaučiamas di
delis sėklos trukumas.

Agr. Vazalinskas “Tarybų 
Lietuvoje” skelbia, kad daržo
vių ir šakniavaisių sėklų esą 
nemaži kiekiai iš pereitų metų, 
t. y. iš “buržuazinių” laikų. 
Truksianti sėkla busianti gauta 
iš “broliškųjų” respublikų. Bet 
čia pat pranešama, kad dobilų, 
motiejukų ir kitų pašarinių žo
lių sėkloms užsakyti buvo duo
ta 7 dienų terminas, nes tuo 
budu norima paruošti dirvą, 
kad “broliškosios” respublikos 
“nesuskubo” jų atsiųsti. Ankš
tinių augalų (vikių, peliuškų ir 
kt.), išskyrus žirnius, sėklų iš 
viso neturima. Veislinė vasaro
jaus sėkla busianti sunaudota 
šimtinai sovehozams, tad ūki
ninkai jų nematys.

Įdomus reiškinys su ininera- 
’inėmis trąšomis. “Tarybų Lie
tuva” Nr. 48 pranešė, kad iš 
‘broliškųjų” respublikų busią 
gauta šiam pavasariui net 90,- 
000 tonų fosforinių trąšų. Die
ną prieš tai (No. 47) buvo pra
nešta, kad iš SSSR busią gauta 
įvairių mineralinių trąšų 80;00(- 
tonų. Jeigu taip kasdien “gau
namų” trąšų skaičius didės de
šimtimis tūkstančių tonų, tai 
iki sėjos, matyti, bus “gauta” 
net milionas tonų...

Baigsime šią apžvalga ištfau 
ka iš “Tarybų Lietuvos”, kurioj 
pasakyta: “Vis dėlto plano iš 
dirbimas, jo priėmimas ir so- 
cielistinių lenktynių paskelbi 
mas dar negarantuoja numaty 
to darbo įvykdymo*’. Planų ta: 
paruošta, bet planais net Stali
no “saule” nepajėgia javų už 
auginti I

PASKOLAI HUIlULą išmokėjimais 
nuo 5 iki 20 metų.

MUTUAL FEDERAL S A VINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
Mokame 314% Dividendų 

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

$1,000,000.00

KAINUOJA MAŽIAU
NBGU | j
PORAI

Nudažyti p
Langines /į
Su Dažais /•»

10<
3 už 25f

Visose Vaistinėse ir 
Smulkmenų Krautuvėse

NAUJIENŲ 
PAVASARINI

GEGUŽĖS 25 ’41
■ , A ’ • ’ ' • . ’ ' . > ' - *

A . • { ... . t • • i i J.1 • ■ • ' ■
. į. į . . ■ . .    » ; 

LIBERTY DARŽE
WILL0W SPRINGS, ILL

NAMŲ SAVININKAI

ŠILDYMUI
ALIEJAI

Pirkit Dabar! Taupykit! 
KAINOS DABAR GILIUOJA 

Pečiams Aliejus C14 Č l»al*
Ne mažiau 150 gal....U'
Furnasams Aliejus gal.
Ne mažiau 400 gal.

FELDMAN
PETROLEUM COMPANY 

Tel. HARRISON 3500

LAI JUMS RAIŠTIS 
IŠGYDO KYLĄ

Kad apsisaugoti ir būti tikru, leis
kite laisniuotam, 20 metų patyrimo 
turėjusiam specialistui Daktarui iš
egzaminuoti jus Nemokamai ir pa
rodyti kaip jūsų Raištis gali tikrai 
.prašalinti jums kylą į 3 iki 6 sa
vaičių laiko, be operacijos ir sugai
šties. Gydymo įrodymas į 10 dienų. 
Moksliška gydymo sistema užgydo 
kylą, panašiai kaip oysteris padaro 
perlą. Atsineškite Šį skelbimą Ne
mokamam Pasitarimui. Egzamina- 
cija ir išbandymui trytmentai net 

Į tik už $1.00. Pamatykite patys kad 
ir 75 metų amžiaus žmonės išsigy
dė. Pasilaikykit savo raištį arba įsi- 
gykit naują taip žemai kaip $5.00 
(Moteris t*-gydom—moterys patar
nauto! os).

100% RUPTURE & TRUSS 
SERVICE

20 metų patyrimas užtikrins 
pasisekimą.

Po laisniuotų gydytoju priežiūra 
1869 N. DAMEN AVENUE 

Tel. ARMitage 8200.
Įėjimas per krautuvę į 2 aukštą. 
VALANDOS: Kasdien 11 iki 2. 

Nedėliomis iki 2 popiet.

Atrodykite Metus Jaunesni 
NATŪRALIAI ATRODANTI

Dantų Fleitai

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

Garsinkitės

Pleitai 
Pataisomi

Apkaitu
Nemok.

Hejna Bros

Lavmdale 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.

ophie 
Barčus
RYTINE RADIO 

VALANDA 
— iš stoties —

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

iki 9:15 vaL ryto. 
Subatnmis nuo 8:30 iki 9:15 

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vaL vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

t
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Graikijos pasiryžimas
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PULK. K: GRINIUS AT
VYKO J AMERIKĄ

“Nauj. Gądynė” rašo, kad ba
landžio 15 d. laivu “E^cąmbia” 
iš Lisabonos (Portugalijos) at
vyko į Jersey City pulk. Kązys 
Grinius sU šeimą. Keletui die
nų jisai sustojo New Yprke. 
Paskui važiuos į Philadelphia, 
Pa., pas sayo dėdę, Joną Gri
nių.

pulk. Kazys Grinius yra bu
vusiojo Lietuvos respublikos 
prezidento Dr. K. Qrįųiąus sū
nūs. Jisai buvę karo atašė prie 
Lietuvos pasiuntinybės Berlyne.

Literatūros Reikalais
P O E TAS- LIUDAS GIRA

- Reikia stebėtis Graikijos pasiryžimu ir ištverme.1 
Per visą žiemą ji kariavo su italais. Ji išvijo juodmarš- 
kinių legionus iš savo žemės ir atkariavo nuo jų visą pie
tinę Albaniją. Bet kuomet Graikiją užpuolė dar galinges
nis priešas, ji stojo ir prieš jį.

Naciai per 11 dienų sudaužė ir išblaškė Jugoslavijos 
armijas, bet graikai dar nesitraukia iš mūšių lauko. 
Šiandien sukaks dvi savaitės, kai graikų armijos atmu
ša vieną po kitos atkakliausias vokiečių atakas. Naciai 
stumiasi priekyn, eidami vis giliau ir giliau į Graikijos 
teritoriją, bet už kiekvieną žingsnį jie užmoka brangią 
kainą. Graikijos kalnai yra nukloti / nacių lavonais, o 
tarpkalnės yra užverstos sudaužytais nacių tankais ir 
šarvuotais sunkvežimiais.

Suprantamas dalykas, kad graikai nieku budu nebū
tų stengę priešintis milžiniškai Hitlerio karo mašinai, 
kartu tęsiant kovą ir su italais, jeigu jiems nebūtų atė
ję pagalbon britai. Britanija aprūpino graikus karo pa
būklais, padėjo jiems sustiprinti savo pozicijas ir atsiun
tė jiems į talką kokias penkias divizijas kareivių iš Aus
tralijos, Naujosios Zelandijos ir Anglijos. O didžiausia 
parama graikams yra britų aviacija.

Bet vistiek smarkiausius smūgius tenka atlaikyti pa
tiems graikams. Jiems teks pakelti ir skaudžiausius nuo
stolius. Jeigu vokiečiai ir laimės, galų gale, pergalę, tai 
tiktai dėl to, kad jie turi dešimtį kartų didesnę kariuo
menę, negu Graikija, ir Hitleris nepaiso, kiek žus jo ka
reivių, kad tik butų pasiektas jo tikslas. ___

Didvyriška graikų 'kova prieš italus ir vokiečiu^ pa
liks istorijoje, kaip vienas nuostabiausiųjų epizodų šia
me pasaulio kare.

Jugoslavai nebuvo pasiruošę
Gaila, kad Jugoslavija, kuri yra du kartu didesnė, 

negu Graikija, nestengė ilgiaus atsilaikyti mūšiuose su 
vokiečiais. Ji nespėjo pasiruošti. Tik už dviejų savaičių 
prieš nacių įsiveržimą Jugoslavija nutarė nepasiduoti 
Hitleriui, kuomet buvo nuversta regento Povilo valdžia.

Ligi to laiko Jugoslavija norėjo gyventi “taikoje” su 
vokiečiais. Anglija buvo ne kartą įspėjusi ją, kad naciai 
pasielgs su Jugoslavija^taip, kaip su Romanija, jeigu ji 
pasitikės Hitlerio prižadais gerbti jos neutralitetą. Ji ra
gino Jugoslaviją sudaryti apsigynimo sąjungą su grai
kais ir turkais ir siūlė savo pagalbą. Bet Belgrado val
džia atsisakė. Ji nenorėjo su nieku tartis ir nenorėjo pri
imti siūlomos paramos.

Todėl, kai paskui įvyko perversmas ir naujoji kara
liaus Petro ir gen. Simovičo valdžia ryžosi ginti kraštą 
nuo “ašies”, Jugoslavijos kariuomenė neturėjo nei tinka
mų ginklų, nei apgalvoto karo plano. Per dvejetą savai
čių ji negalėjo padaryti to, kas turėjo būti daroma bent 
per metus laiko.

Jos armijos dabar yra išsklaidytos. Kai kurios jų bu
vo priverstos pasiduoti. Bet ar visiškai sustojo kova, dar 
nežinia. Jugoslavijos kalnuose, veikiausia, dar tebėra de
šimtys tūstančių ginkluotų vyrų, kurie tęs partizanišką 
karą prieš nacius. Jie dar gali padaryti daug žalos įsi
veržusiam priešui, ardydami kelius, sprogdindami tiltus 
ir užpuldinėdami kariuomenės transportus. Hitleris tu
rės laikyti Jugoslavijoje didelę jėgą, jeigu jisai norės, 
kad nenutruktų Graikijoje veikiančių jo armijų susisie
kimas su Vokietija.

Įsiverždamas į Jugoslaviją, Hitleris sutrempė kraš
tą, iš kurio jisai pirmiau gaudavo daug maisto it įvairių 
medžiagų.

Nelaimės pranašas
Izoliacionistų, dęmokrątijos priešų ir fašizmo rėmė

jų dievaitis, pulk. Ch. Lindberghas, įsikalė sau į galvą, 
kad Anglija dabartinį karą turi būtinai pralaimėti, ir 
šitą savo įsitikinimą jisai stengiasi įkalbėti kitiems žmo
nėms. Jo manymu, šitaip darydamas, jisai atlieka savo 
“patriotišką pareigą”.

Supku suprasti, kąs čia yra patriotiška. Sveiko prę- 
to akimis žiūrint, dalykas atrodo visai kitaip. Lin(p?er- 
ghąs nori sulaikyti Amerika nuo pągajboa teikjm Ang;

NEGARBINGAS FRAN- 
GUZUOS KAPITULIAN-

TŲ ELGIMĄSI

Prancūzų Vicby vyriausybe, 
kurios pryŠakyje stovi maršalas 
Petain, įrašė juodžiausią pusla
pį į Prancūzijos istoriją, išdavi- 
nėdami politinius Vokietijos 
tremtinius Hitlerio žvalgybai. 
Nors Petainas ir aukštieji armi
jos bei laivyno vadai, kurie dir
ba kartu su juo, nuolatos dek
lamuoja apie “garbę”, bet nieje- 
šingiau, kaip jie, dar nėra pasi
elgusi nė viena Francuzijos val
džia!

Vichy vyriausybė teisinosi 
tuo, kad ji buvusi priversta iš
pildyti vokiečių “Geštapo” rei
kalavimą, nes pagal paliaubų 
sutartį su Hitleriu Francuzija 
buvo pasižadėjusi išduoti “visus 
vokiečius, kurių pareikalaus 
Vokietijos valdžia, įteikdama 
vardus”. Bet kodėl Frąncuzijos 
kapituliantai negalėjo padėti pa
bėgti tiems Vokietijos tremti
niams, apie kuriuos buvo gali
ma numanyti, kad naciai norės 
juos suimti?

Hitlerio žvalgybai tapo išduo
ti, tarp kitų, Dr. Rudolf Breit- 
scheid ir Dr. Rudolf Hilferding. 
Anglų laikraštis “The Manches- 
ter Guardian” apie tai rašo:

“Dr. Brcitscheid ir Dr. Hil
ferding buvo žymiausieji 
tremtiniai social-demokratai 
ir tuiėjo vizas, kurios butų 
leidusios jiems įvažiuoti į 
Jungtines Valstybes, bet, 
kąip matyt iš žinios, kurią 
mes šiandien paskelbiame, 
beširdžiai franeuzai nedavė 
jiems išvažiavimo vizos. Na
ciai pareikalavo savo aukų ir 
joms kruvinai atkeršys. Išsi
gelbėjimo nebėra, nes tokia 
nacių prigimtis. Bet Francu- 
zijos garbė tapo sutepta ne
išdildoma dėme.”
žinioj, kurią mini “The Man- 

chester Guardian”, sakoma, kad 
naciai pareikalavo išduoti Breil- 
scheidą su Hilferdingu ir apie 
20 kitų Vokietijos pabėgėlių, 
kurie gyveno neokupuotoje 
Francuzijoje. Tarp jų buvo ir 
pramonininkas I?ritz Thyssen. 
kuris išleido miliopųs mąrkių, 
šelpdamąs Hitlerio banditus, 
bet kuris paskui nusįvylū rud- 
inąr^kinių diktatūra j r, prasi
dėjus karui, išdųip.ę į u^ienį.

Breitscheid ir bu
vo gąvę Amerikęs vį^ą, pąsidę- 
kojant Dr. Bruęnipgo, buy. Vo
kieti jos Icąųe^Fįo, pąšįąp^ųpiis, 
|;ųrįs dąįąr gyvpųą Jj^iųėse 
Va|0ylw- , vyriąųšybė 
£ųyo jąų gavusį jįpnis Įėjimą 
išvąčiuųįį. Bet y|jįąų |ę$įiųas 
bpyp gį^ųįta§. 9 <k

PA)ip||ą jųpflų suėmė 
ir ųąpiaiųįl.

9 24
vą|ąi)dų }>egyj šiuos
žmoųes: Richąrd JUilĮ.ep, 629 
Parį ąyępue, Car1
Schwartz, 5219 Fųstpę ąvenue, 
ir p). jojų) W.esl
28th stręet. '

XXIV.
Kiti Liudo Giros poezijos 

leidiniai.
Be jau minėtos “Dul-dul-du- 

(Jeles”, Liudas Gira išleido visą 
eįįę savo eilėraščių rinkinių. Iš
leido “žaliąją pievelę”, “Tėvy
nės keliais”, “Beauštančią auš
relę”, “žiežirbas”, “Lyriką”, 
“Šilko gijas”, “Raštus” ir visą 
eilę kitų pavadinimų.

Beveik į kiekvieną naują sa
vo poezijos leidinį dėdavo jau 
ankstyvesniuose leidiniuose til
pusius kurinius. Tuos kurinius 
jis pataisydavo, nudailindavo. 
Jis pats sakydavo, kad juos 
“patobulindavo”, bet tikrumoj, 
tai jis juos’ tiktai pritaikydavo 
prie to meto politinio momento.

1928 metais Liudas Gira iš
leido pirmą savo lirikos tomą. 
Leidinį išleido “Universitetas” 
bendrovė, darbas atspaustas 
Klaipėdoje. Liudas Gira pats 
pasisako, kad anksčiau leisti jo 
kuriniai buvo netobuli, kad ten 
buvo daug nesąmonių ir blogai 
apdirbtų posmų. Galutiną re
dakciją autorius davęs atskiran 
lirikos toman surinktiems raš
tams ir tiktai šią jo kūrybos 
fprmą prašę skaityti tikrąja jo 
poezija.

Taip buvo 1928 metais, kai 
lietuviški fašistai krašte buvo 
absoliučiais viešpačiais, šian
dien Liudas Gira apie savo po
eziją jau yra visai kitos nuo
monės. Jis pats įsakė išmesti ją 
iš viešų bibliotekų, kaip kenk
smingą literatūrą.

Šiuo atžvilgiu mes sutinkame 
su p. Liudų Girą. Ji buvo ir yra 
kenksminga, ji svaigino tuščia
viduriais žodžiais lietuvišką 
jaunimą per dvidešimtį metų ir 
nėra ko. gailėtis, kai ji išmeta
mą iš ; bįJjĮįptekų. Lietuvos vi
suomenė visiškai nesigaili, kad 
Liudo Giros lirikos bus išmes
tos iš skaityklų. Ją tiktai pyk
tis ima, kad tas pats Liudas Gi
ra jau sugebėjo atspausti nau
jų “poezijų”, kurias bolševikai 
prievarta grūda į skaityklas ir 
verčia visuomenę skaityti 1941 
metų Liudą Girą ir biau rėtis 
1928 m. Liudu Gira,
Liudas pirą nepatenkintas savo 

eilėraščiais, r,. | .
Liudas Gira ne tiktai bolševi

kams užėjus i atsisakė nuo savo 
ankstyvesnių* > “kūrybos darbų”. 
Savo poezijomis jis ir anksčiau 
buvo nepatenkintas. Tas nepa
sitenkinimas buvo toks didelis, 
kad jis kelis metus visai buvo 
nustojęs rašyti.

Pirmo tomo įžangoje štai ką 
jis apje savo poezijas sako:

“Mat, pirmaisiais savo ban
dymais nepatenkintas ir apsi
vylęs, nedaug dar jų iš viso ir 
teparašęs, buvau jau bene tre
jetą metų jr visai nustojęs ei
liavęs.”

Jeigu Liudas Gira iš tikrųjų 
tuo ineĮu butų visiškai nustojęs 
rašyti, lai lietuviška poezija bu
tų mažai ko nustojusi, o lietu
vių tautai butų išvengta dideles 
gėdos. Berą’šinėdamas Gira įgi
jo lietuviško poeto vardą, ap
gaudinėjo už savo nosies toliau 
^matančius lietuvius, vadinosi 
Įtąųtos pranašu, o vėliau su vi
si) savo bagęžu nuėjo rusams 
tupianti.

Šiandien patįęms lietuviams 
geda prisipažinįį, kad jie 20 
metų Haikotarpyjp tikėjo Giros 
skelbiamoms misterijoms ir 
skaitė jį lietuviškų poetu.

Tumas-Vaižganta$ Girą poe- 
zijon įstuiųė.

Liudas Gira iš tikrųjų norėjo 
mesti poeziją ir užsiipiti kokių 
kitų darbų. Visa bėda Jųivo, kad

jis jokio darbo pasirinkti nega
lėjo, nes prie jokio darbo netu
rėjo mažiausio patraukimo.

Liudas Gira, neturėdamas ką 
veikti, nuolat zulinosi “Vilties” 
redakcijoj. Ištisas dienas jis ten 
sėdėdavo, savo nepasisekimais 
skųsdavosi ir kiekviena proga, 
nusiskundimų pabaigoje, prašy
davo paskolinti keletą kapeikų. 
Tumas-Vaižgantas, tuometinis 
“Vilties” redaktorius, nežinęjo 
kas daryti su Gira. Kelis kar
tus jis jį mandagiai buvo išpra
šęs ir paprašęs, kad bereikalin
gai pats laiko negaištų ir ki
tiems netrukdytų, bet visos Tu
mo pastangos buvo bergždžios.

Tada Tumas sugalvojo kitu 
būdų atsikratyti Giros. Jis pra
dėjo girti Giros poezijas ir pa
tarė naujų parašyti.

Gira besitrindamas “Vilties” 
redakcijoj, sugebėjo įtikinti Tu
mą, kad jam duotų kokį nors 
darbą pačioje redakcijoj. Gira 
aiškino, kad jis lietuviškai jau 
pakankamai pramokęs ir kati 
Tumui busiąs naudingas.

Kartas nuo karto “Viltyje” 
buvo atspaudžiamas vienas ki
tas Giros eilėraštis. Tumas, no
rėdamas greičiau atsikratyti į- 
kyrėjusį Girą, pagirdavo Giros 
nukaltą eilėraštį ir tuojau pa
siųsdavo “kitą parašyti”. “Eik 
kitą eilėraštį parašyti” Tumo 
lupose reiškė: -—Išsinešdink iš 
mano kambario ir leisk man 
dirbti.

Gira to nesuprato. Tumo žo
džius Gira tiesioginiai suprato 
ir vėliau pats patikėjo, kad jis 
iš tikrųjų yra “tautos prana
šas”, “didžiausias pomaironinės 
epochos poetas”.

“Tiktai gerb. kan. Tumo- 
Vaižganto karštai paragintas 
daugiau eilėraščių rašyti, sako 
Liudas Gira pirmo tomo auto
riaus žydyje, vėl pradėjau raši
nėti.”

Mes žinome koks buvo tas 
“karštas Tumo paraginimas”.

Antruoju Giros ragintoju bu
vo profesorius Vincas Krėvė- 
Mickevičius. Pastarasis kiekvie
na proga gyrė Girą, protegavo 
ministerijoj, literatūros leidi
niuose, ir kitose nešvariose ma
chinacijose.

Vincas Krėvė ir šiandien pro
teguoja Liudą Girą. Jeigu ne 
Krėves pastangos įtrąukti Girą 
į Sovietų Rusijos draugų sąjun
gą, jeigu ne Krėvės protekcijos, 
tąi jis vargu butų įkištas į švie
timų komisariatą.

Ko gero, Liudas Gira šian
dien valkiotųsi apie Kauno tal- 
kučkę ir mainykautų “senais 
daiktais”, kaip jais mainykaują 
daugelis “fašistiškų veikėjų”.

T u m as-V a i žgąn tas, K rėvės- 
Mickevičiaus padedamas, įstū
mė Liudą Girą į lietuvišką po
eziją. Jeigu ne šie du vyrai, tai 
šiandien lietuviams nereikėtų 
nusiminti dėl “dingusio prana
šo”, nes jis visai nebūtų prana
šu apšauktas. Lietuviai butų iš 
Giros neišpulę tokio didelio 
burbulo ir šiandien jiems butų 
nereikėję rausti. Tiktai šiandien 
tautininkai su krikdemais pa
matė, jog Giroje nebuvo jokios 
poetiškos kibirkšties, nors jis 
savo titnagą per dvidešimt me
tų skaldė į lietuviškus kišenius.

—Kazys Varkala

• Ties 629 S. Ashland bulva
ras, du vagys atėmė $249, nup 
William G. Perschon’o, skal
byklų unijos valdininko, 4321 
School Street. Jam taipgi — nu
movė kelnes.

lijai. Tai yra ne amerikoniškas patriotizmas, o tiktai rė
mimas nacių. Bet jeigu naciai, jo nuomone, vistiek lai- 

~ jšsipildytų jb 
pranašavimas? ............................ .... I

T0NY LUKOŠIUS 
Geriausias Ęrighton Parko 

DRABUŽIŲ 
VALYTOJAS 

2555 W. 43rd St.
Reikalui Esant šaukite:

Tel. Ląfayette 1310

FOR NEW

PACKARD - CHRYSLER - PLYMOUTH
Archer Avė.

Tel.
VIRginia 

2332
BAL

“U WILL LIKĘ US”

4030 
Archer Avė.

Tol.
VIRginia

1515
LES

VERY D0UAR

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

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

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
Sales Tax ekstra.

BLACK BAND LUMP

AN AGENCY 0F
U.S. GOVERNMENT/'

APDRAUSTOS iki $5,000, U. S. fe- 
deralės valdžios įstaigos Federal 
Savings and Loan Insurance Cor
poration. Tik pagalvokit ką tai reiš
kia jūsų saugumui ir ramumui— 
ŽINDI E, kad kiekvienas doleris, 
kurį sutaupysite, visuomet bus sau
gus ir vertas 100 centų, taipgi neš

sąskaitą DABAR su bet kokia suma.

DABAR MOKAM

Savings & Loan Ass’n 
1012 WEST 3Tst STREET 

YARDS 3157

as Va*
Saiat» O»c„ s Gc* 
? Di«>.7, K n'Ui ’iena. *»e*vicn.,

TIKTAI NORGE turi ši sen
sacingą naują išradimą, kuris 
duoda jums tobulą refregera- 
siją kiekvieną dieną, ir stebė
tiną naują, ekonomija. NORGE 
taipgi turi visus kitus page
rinimus, kartu ir garsią ROL- 
LATOR COLD-MAKER šal
dymo sistemą, kuri labai ilgai 
ir be jokių keblumų veikia— 
tai išimtinai Norge šaldytuvų

Modelis paveiksle S-663 

Kainos pra-1 7 4 *
sideda net I jLTbOiJ ■ nuo w

with Exęlusive NIGUT"'W^0N

. . .. A įtaisymas. Ateikite ir pama-
ty. ite Amerikos naujausį šaldytuvą!

ROOSEVELTJ
FURNITURE COMPANY

2310 West Roosevelt Road
Telefonai: SEELEY 8760 ir 8732
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Jurtas ViršS5,500,000.00
S % f f

Apart Apsaugos, TurimcQ.irn nnn nn 
ATSARGOS FONDĄ ViršO'tdUjUUU.UU

NAUJIENOS, Chicago, III.

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

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

1803 WEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišj EIK

DR. P. VILEIŠIS
▲ UltOTM

Prudential Ins. Co. of America
175 W. Jackson HAR. 25H

Home Office Nevarto. M. J.
4432 S. California Avė. LaL «771

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų 
MOKAME DIVIDENDŲ 3H%

LOAN ASSOClATlONof Chicago 
JUSTIN MACKIEVVICH, Pres. 
4192 Archer Avenue 

VIRginia Ilki
Mintinai* iiiininmiHa>HHmiiiiiiHiiinminmnniiiiiiniii

AVINGS

(Tęsinys)
Čia paduodame afidavitą apie 
asmens gimimą Jungt. Valsti
jose.

(Kadangi reikia anglų kalbą 
pasiųsti šitą afideivitą, jis an
glų kalba ir paduodamas). 
State of 
City of f 
County of

I, (vardas) ..........................

[nelaukite—
Rytoj Gali Būti Pervelu!

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

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

Telefonas CENTRAL 5208
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų:

AMERICAN INDEMNITY COMPANY
COLUMBIA FIRE INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

------ '

being dūly sworn depose and 
statė:

That I am a resident of llie

tą išgavimui informacijų apie 
gimimo dieną iš Cenzo Biuro 
Washingtone.
Department of Commerce 
Bureau of Census 
Washington, D. G.
Gentlemen:

Will you kindly furnish the 
...................................... any In
formation that may appear on 
the Census records in regarcj 
to myself;
Name in full ..........................

(pilnas vardas)
Maiden name (of woman)

That I am 
United States, 
turalized on 
by (name of
at (pflace of naturalization ....

a citizen of thc 
having been na- 
(datej ..............
coTirt) .... '.........

(Diena ir vieta gimimo)
Full name of Fatber ........

(Tėvo pilnas vardas) 
Full name of Moteher)

S»«rMATYKITE MUS!
Jus persitikrinkite, kad Mes Turime Didžiausį Pasirinkimą 

Puikios Rūšies

IR VISOKIAU- '
ŠIŲ KITŲ STA

TYBOS ME
DŽIAGŲ

Mes finansuosime jūsų namo pertaisymą ir pastatymą — Nieko nerei
kia numokėti- Mokėkite per Tris Metus—Apkainavimai Nemokamai 

LIETUVIŠKAS PARDAVĖJAS

CARR-MOODY LUMBER CO.
STANLEY LITWINAS—Generalis Vedėjas

3039 So. Halsted St. VICtory 1272

• Lentų
• Medžiagų 

Stogams
• Medžio 

Reikmenų 
Statybai

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

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

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

apdraustas.— y

Remkite Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.—WHOLESALE 

4707 S. Halsted St
Tel. Boulevard 0014

VISŲ

Motorishi 
ATYDAI!

5 Galionai Aliejaus 
UTMOST MOTOR 

OIL tiktai už 

!2.10!

Certificate Number ...........
.................. ,or

That I know (insert name 
of person in bchalf of whom 
affidavit is submitted ........... ,
was boru on or about the 
(day) ...................... (month)
...................... (year) ............ at 
(village, town or city) ..........
(County)......................... (State)
.............. that his (her fathcr’s 
name was ...............................;
that bis) her mothcr’s name 
.......................................that my 
knowledge of thc birth of the 
person in behalf of whom this 
affidavit is mąde is bascd 
upon the following:

(Motinos pilnas vardas) 
Name of husband or wife ....

(Vyro ar žmonos vardas) 
Exact place of residence at 
each date noted below.

(Tikra rezidencijos vieta 
žemiaus pažymėtu laiku).

Gatve, miestas, miestelis, etc., 
Apskritis, Valstija, Su kuo 
gyveni.

birželio 
birželio 
birželio 
birželio 
birželio

d., 1850
d., 1860

1870
1880
1900

GERIAUSIOS RŲŠIES ALIEJUS—tinka ne vien automobiliams, 
bet lėktuvams, traktoriams, motorlaiviams.

Garantuotas—Atgausit Pinigus Jei Nepatiks
TIKTAI PAS

NOR-GAR GAS and FUEL OIL COMPANY 
4800-24 South California Avė. ir 

' 500 West Garfield Blvd.
(Šiaurvakarinis Kampas Normai)

Klausykitės musų Radio Programų kas Trečiadienį, Penktadienį ir 
Šeštadienį, kuriuos leidžia MBM Radio Grupe iš stoties WSBC, 
• 1240 kil., nuo 7:00 iki 7:45 vai. ryto. K

(signature of affiant) 
Subscribed and sworn to be- 
forc me this ...................... day
of ...................... 19...........

Official title
My commission ęxpires ...........

......._..Ti.....r............. frrr—į-.........................

Reikia pasiųsti sekantį ras-

Tinka Automobiliui, 
Traktoriui, Laiveliui 
Ir Lėktuvui

balandžio 
sausio 1 
balandžio 
balandžio

m.
m...
m...
m...
m...

d., 1910 m.
1920 m........

d.,
cL,
15

d.,
1 d. 1930 m.
1 d., 1940 m.

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

and LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS. Sftc.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

STATOME NAUJUS
NAMUS

RAKANDU IR ELEKTRIKINIŲ ŠALDY
TUVŲ PAVASARINIS

išpardavimas

• Mūrinius arba medinius
• Taipgi taisome senus
• Parupinam 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

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

Phone LĄFayętte 5824

Ir Parsiduoda Labai Pigiai.
Naudokite aliejų savo auto

mobiliui, kuris t'nka ne vien 
autoinpbilio motorui, bet ir la
bai galingiems lėktuvų moto
rams, kurie išvysto virš tūks
tančio arklių jėgos.

Tai UTMOST MOTOR OIL? 
kurį galite gauti tiktai Nor-Gai 
Gas and Fuel Oil Company san
deliuose, 4800-24 South Califor
nia avenue, ir 500 West Gar
field Bulvaras. Jis parsiduoda

gu aliejus, kurį jus dabar per
kate.

Ir Utmost aliejus yra geriau
sias už bet kokius pinigus. T k 
$2.10 Už penkių galiūnų kepą 
kuris yra aprūpintas kranu, to
dėl patogiai, be vargo, gąlite įš 
jo aliejų į automobilį pilti;

Pagal tų kainą kyorla išeina 
10>/2 ceply. Tai tikrai hargepas.

GIMIMAI
CHĮCAGOJE

DYKAI Aprokavimas
NEREIKIA NIEKO ĮMOKĖTI, 

36 Mėnesiai Išmokėjimui. 
Tikra lietuvių kompanija.

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

VISI TELEFONAI: 
ATLANTIC 4290

SOUTH CENTER PLUMBING & 
HEATING SIIPPLY COMPANY

6 West Garfield Blvd. (N. W. kampas
Oldlt. 11 MM Vii 01. J

A

ANTUSIS, Margaret H., 4718 
South Campbell Avenue, gimė 
balandžio 2, tėvai: Alexander 
ir Anna.
BAJARUNAS, Ęichard, 12001 

S. Halsted street, gimė balan
džio 3, tėvai: Alphonsc ir Joan. 

EIDENT,
Wells street, gimė balandžio 
tėvai: Ralph ir Ann.

RIMDZ1US, Patricia, 5523 
South Racipe avepų^ gjipė ba
landžio 8, tėvai; John ir peai?].’

ROpWICK, Lęiuis C. II, 2511 
East iP^th street, gimė balan
džio 8, tėvai: Loųis ir Helen. ' 

ftubįe 
tėvai:

4417 South

SALAS, —, 1702'Sp. 
street, gimė balandžio 1, 
Augusį ir Theresa.

Pastaba:.. »Keli metai atgal 
1890 m. rėkordai žuvo gaisre. 
Todėl jie šiandien neprieina
mi.

Budriko Oro
Teatras

Radijo valanda sekmadienio 
vakare, nuo 5:30 iki 6:30. Jei
gu “baUgame”, užsitęs ilgiaus, 
iki 6 vai., tąjį, pro gramas bus 
tik pusę valandos.

žymios artistų spėkos išpil
dys programą, 15 instrumentu 
orkestras, žymus dainininkai 
išpildys lietuviškas liaudies dai
neles ir melodijas pritariant 
orkestrui.

Juozo F. Budriko rakandų, 
radijo ir elektrikinių šaldytuvų 
krautuvė leidžia šiuos progra
mas. —Pranešėjas.

Nelson Eddy Rytoj 
Fordo Vąląndoj

I

Garsus koncertinis, radio i|* 
filmų dainininkas Nelson Eddy 
rytoj vakare , bus solistas sek
madienio Fordo valandoje, iš 
CBS stočių (WBBM Chicago- 
j e, nuo 8 iki 9 Chicagos laiku).

Jisai dainuos M. Mousorgs- 
kio garsią dainą, “Apie piuęą”, 
Bizet’o Toreadoro dainą i§ 
“Carmen” ir dvi ištraukas iŠ 
Gilbert and SuUivano, “Pina- 
fore”.

Orkestrui diriguos Fritz Ręi- 
ner, Pittsburgho simfonijos ve
dėjas. 1 "

AUDITORIUM 
RĘST AUR ANT

3131 So. Halsted St.
Lietuviški Ir Amerikoniški 

Valgiai Su Geriausiu Skoniu 
P. BALČIŪNAS ir 

M. KOVARSKI, Sav.

a t si
į Iii ! H

PRI
STATO

Now This BIG “7” S? 
General Electric Refrigerator 

at Lašt Yeąr’s Price of a G-E “6”!

Pas BUDRIKĄ jus rasite pilną pasirinkimą 1 
Radijų, Skalbiamų Mašinų Elektrikinių

Jusrasite visus naudingus namams prietaisus. Jeigu jums 
reikalinga namams reikmenų, jus esate širdingai kviečia

mi atsilankyti ir pamatyti Budriko 
Pavasariniame Išpardavime

Jos. F. BudrikFURNITURE HOUSE
3409-11 South Halsted StreetBUDRIK ANNEX
3417-21 South Halsted Street

Del sąžipingo radio pataisymo saukite YARds 3088

Paklausykite: Radio Valandos iš WCFL. Radio Stoties, 1000 kil. 
nuo 5:30 iki 6:30 nedėlios vakare. Jeigu “bascball’ užsitęs iki 6 vai. 
tai bus pradžia 6 vai. vakare.
WAAF, 950 Kil. . ‘ ‘ “ *
Dėl patogumo toliaūs gyvenančių
nedėliomis nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. po piet.

. “Songs of the Islancį” nuo 4:30 įki 5 n. p), 
toliaūs gyvenančių, Budriko Krautuvė ątidarą įr

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 0066

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

420 W. 63rd St 
Tel. ĘNG. 5883-5840

” VISI LIETUVIAI
REIKALAUJA
PLEITŲ

Ateikite į Phillip’s Dental Labo 
ratory kol kainos žemos

TRU F1T 
PLEITAI

Lab. kaina

$9-50
ir aukšč
GARANTUOTA MEDŽIAGA

Taisome ir Atnaujiname senus 
pįeįtųs viena .... C 4 BQQ 
diena ■ ir aukš.
PHILLIP’S DENTAL 

LABORATORY 
2358 WEST 63rd STREET 

Prospect 2174
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

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

nuo laisniųotų dentistų.
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I
 ANTANAS NARKIEWICZ 

(gyv. 3637 W. 64th St.) 
Mirt bal. 16, 1941, 4:40 vai. 

popiet, sulaukęs senatvės.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Ra
seinių apskr., Girdiškės parap.

Amerikoje išgyveno 55 m.

Paliko dideliame nuliudime* 
moterj Konstanciją (po tėvms 
Vaitkaitė): 3 sūnūs: Vladą ir 
anūką Lloyd, Daniel ir mar
čią Oną ir Juozapą ir marčią 
Oną; dukterį Mikalina Jenson 
ir žentą Edward; 5 anukus, 
sesers dukteris: Aleksandrą 
Vaitkevičienę ir jos vyrą Al
eksandrą, Juzefą Navickienę 
ir jos vyrą Mykolą ir daug 
kitų giminių, draugų ir pa
žįstamų.I
 Kūnas pašarvotas L J. Zolp 

koplyčioje, 1646 W. 46th Sc.

Laid. įvyks pirmad., bal. 21 
d. Iš koplyčios 8:30 vai. ryto 
bus atlydėtas į švento Kry
žiaus parap. bažnyčią, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę: — Moteris, Sunai, 
Duktė, Marčios, žentas, Anū
kai, Sesers, Dukterys, Giminės 

Laid. dir. 1. J. Zolp, tel. 
YARds 0781.

inVFlIflR““
L U 1 ImIiIiV Visas Pasaulio

Dalis 
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams 

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

Garsinkitės “N-nose”

ALEKSAS TVARKUNAS'
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

bal. 18 d., 2:30 vai. po pietų, 
1941 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoje, Panevėžio 
apskr., Upytės parapijoj, Aka- 
listų kaime.

Amerikoj išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nubudime 

mylimą moterį Josephine (po 
tėvais Klimkaitę), dukterį Ade
lę Tarielką ir jos dukterį Bar
borą, 3 sūnūs Petrą, jo moterį 
Lorine ir anūkes—Ezbietą ir 
Pauline, sūnų Aleksą ir Albiną, 
švogerj Kazimierą ir jo mote
rį Elzbietą Klimkus ir jų šei
myną. Lie'.uvoje seserį Oną, 
jos vyrą Kazimierą ir šeimyną 
Evanauskus, brolį Juozapą ir 
šeimyną ir daug kitų giminių

Priklausė prie Upytės Kl.
Kūnas pašarvotas namuose, 

4106 S. Montgomery St. Namų 
tel. Laf. 9646.

Laid. įvyks antrad., bal. 22 
d.. 8:30 vai. ryto iš namų į 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Alekso Tvarkuno 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Duktė, Sunai ir • 

Giminės
Laid. dir. Liulevičia ir Eva- 

nauskas ,tel. Laf. 3572.

Streiko Balsavimai 
61 General Motors 
Dirbtuvėje
šešios Savaites Derybų Nedavė 

Naujos Sutarties.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
/ra naudingos

DETROIT, Mieli. - CO Au 
to Workers linija įsake 61-arr 
lokalui General Motors dirbtu 
vėse per visų Ameriką pravest 
balsavimus tarp darbxlnki. 
streiko reikalu. Balsavimai ne 
paliečia 13 kitų G. M. dirbtu
vių, kurios gamina karo pabūk
lus.

Unija sako, kad per šešias 
savaites derėjosi su kompanija 
dėl naujos sutarties, bet dery
bos nedavė jokių rezultatų. To
dėl, unija yra priversta grieb
tis streiko.

Streikas Tebevyksta 
Monsanto Dirbtuvėj

$T. LOUIS, Mo. — Pakriko 
derybos tarp AFL chemikalų 
unijos ir kompanijos atstovų 
Monsanto Chemical Co., strei
kui likviduoti. Apie 700 darbi
ninkų atsisakė dirbti. Reikalau
ja pakelti algas ir duoti unijai 
pripažinimų.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joljn Jf. Cuidtužf
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

Klausykite musų radio programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, 19:00 vai. ryto iš WHIP stoties (1520 K.)

Su POVILU ŠALTIMIERU

DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Tel. YARDS 1741-1742 

k605-07 S o. Hermitage Avė. 
WF1 South Fairfield Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727 
; KOPLYČIOS VISOSE 

CHICAGOS DALYSE

Laidotuvių Direktoriai

BARBORA ŠLUSZAS, . 
po tėvais Vaišvilaitė, po pir- B 

mu vyru Yurkienė
Persiskyrė su šiuo pasauliu Į i 

balandžio 17 d., 2:30 vai. ryto, B 
1941 m., sulaukus pusės amž., j 
gimus Liet., Telšių apskr., | 
Kulių parap., Jodeikių km. M

Amerikoj išgyveno 28 m. h 
Paliko dideliame nubudime | 

vyrą Pranciškų, 2 dukteris: H 
Aniceta Urbonienę ir žentą B 
Jurgį ir anūkę Georgette, ir | 
kitą dukterį Stanislavą, sese- | 
rį Oną Milkintienę ir jos šei
mą, pusseserę Grasildą Bųkd- B 
veckienę ir jos šeimą, -puęse- B 
sere Marijoną ir/ujos šeimą, 
pusbrolius Joną ir Adomą B 
Geniočius ir Kastanta Tilvi
ką ir jų šeimas, švogerką 
Barborą Rašinskienę ir jos jg 
šeimą, švogerį Frank Yurkų 
ir jo šeimą, ciocę Grasildą Da- ® 
ratienę ir jos šeimą ir daug 
kitų giminių, draugų ir .pažįs
tamų.

Kūnas pašarvotas namuose, 
10549 So. State St, Roselande.

Laidotuvės įvyks, pirmad., 
balandžio 21 d., 8:30 vai. ryto 
iš namų į Visų šventų parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nulydė
ti į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Barboros šiužąs 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir šerme
nyse ir suteikti jai .paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą 

Nubudę liekame: Dukterys, 
Pusseserės, Anūkai, Ciocės ir 
Dėdė ir jų šeimos.

Laid. Direkt. Lachawicz ir 
Sūnus, Tel. PULlman 8024.

■——m

KOTRINA DAUNIS
(po tėvais Zinkiutė)

Persiskyrė su šiuo .pasauliu 
balandžio 18 d., 1:40 v. ryto, 
1941 m., sulaukus 22 m. amž. 
gimus Chicago, III., vasario 
17, 1919 m.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Joną, motiną Kotriną, 
po tėvais Januškevičiūtę, tė
vą Joną Zinkų, 3 brolius: 
Ipolitą, brolienę Julijoną, Jo
ną, brolienę Julijoną ir Juo
zapą, brolienę Elzbietą, uoš
vius Elzbietą ir Joną Dau
nius, švogerį William Daunį, 
dėdę Karolį Januškevičių, 2 
tetas, Oną Kuprevičienę ir 
Julijoną Viliunienę ir daug 
kitų giminių, draugų ir pa
žįstamų.

Kūnas pašarvotas 10838 S. 
Troy Street. Laidotuvės įvyks 
pirmad., balandžio 21 d., 1:00 
vai. popiet. Iš namų bus nu
lydėta į Liet. Tautiškas kapi
nes.

Visi a. a. Kotrinos Daunis 
giminės, draugai ir nažįstami 
esat nuoširdž’ai kviečiami da- 
Ivvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą. Nuliudė lie
ka: Vyras, Motina. Teves, 
Rroliai, Brolienės. Uošviai, 
Švogeris, Tetos, Dėdė ir Gim.

Laid. Direkt. Ant. M. Phil
lips, Tel. YARDS 4908.

Sprmgfieldas Priaugo 
44 Gyventoja’s.

SPRINGFĮELD, I L—š:S mi 
siąs kovo mėnesį priąugo 41 
gyventojais, ir visi jauni pil e- 
Čiai. Per tą menesį gimė 153, o 
numirė 109.

Pakėlė Algas ' 
Suknelių Siuvėjams 
Chicagoj

Streiko Nebus.
r

Vakar rytą, •Chicago j e turėjo 
kilti generalis suknelių siuvėjų 
streikas, bet paskutinėje valan
doje siuvyklos ir darbininkai 
susitarė dėl naujos sutarties.

Siuvyklos sutiko pakelti dar
bininkams algas ir priėmė kai 
kuriuos kitus unijos reikalavi
mus.

Darbininkus derybose atsto
vavo International Ladies Gar
nį en t Workers.

Perdaug Gerai Savo 
Darba Atliko

Jo Neteko.

EAST ST. LOUIS, III. — Ke
liems šunims pasiutus, miestas 
pasamdė M. S. Richardson’ą 
gaudyti šunis ir pažadėjo jam 
moĮ<įpti po $1.00 už kiekvieną 
šunį. Į 29 dienas jis pagavo 1,- 
500.

Nusigandęs, kad Richardso- 
nui taip energingai dirbant, 
miestas gali subankrcituot', ma
joras jį atleido.

Sužeidė 3 CvI. 0. 
Narius Fordo 
Dirbtuvėj

! DETROIT, Mieli.—Fordo Ri- 
ver Rouge dirbtuvėje įvyko su
sikirtimas tarp darbininkų, ku
riame trys CIO nariai buvo 
skaudžiai sužeisti. Visiems rei
kėjo pirmos pagalbos.

Unija kaltina kompanijos 
mušeikas.

Išdalino $600,000 
Buick Dirbtuvės 
Kontraktų

MELROSE PARK, III.—Buick 
kampanija (General Motors da
lis) skelbia, kad išdavė dar virš 
$600,000 kontraktais pastatyti 
ir įrengti kelis triobesius nau
jai statomai aviacijos dirbtuvei.

Viso pastatyti dirbtuvę reikės 
apie $4,000,000., .,

Luteronų Komandoj
Yra Lietuvių

E. ST. LOUIS, III. — šio mie
sto sekmadienio mokyklų (Sun- 
day School) krepš’nio lygos 
čampionatą laimėjo United 
Lutheran’s komanda, kurioje 
lošia J. Wessol, A. Dowiat ir E. 
Nauyoks.

Lietuvis Laimėjo Muštynes 
Į 30 sekundžių

E. ST. LOUIS, III. — Bernard 
Keršu lis, Nekalto Prasidėjimo 
parapiją atstovaująs boksinin
kas, CYO turnyre, trečiadienį 
išmušė savo oponentą, Alex 
Feigl, į 30 sekundų pirmajam' 
raunde.

Lewis “Neleidžia” 
Atidaryti Illinois 
Kasyklų

Operatoriai “Turi Laukti
K Sutarties”.

SPRINGFĮELD, III. — Illinoh 
r Indianos valstijų kasyklų o 
perą toriai skelbia, kad jie krei 
peši į United Mine Workers u 
niją prašydami atnauj nti dar
bą kasyklose. Jie rėmėsi tuo 
kad derybos su šiaurinių vals 
tijų operatoriais jau kaip ir 
baigtos, tereikia parašo sutar
čiai.

Jeigu yra kokie skirtumai, tai 
lik su pietinių valstijų operato
riais;

Levvis, UMWA prezidentas, 
betgi, uždraudęs kasyklas ati
daryti. Darbas turi palaukti su
tarties. Taip jis buk pasakęs o- 
peratoriams.

Kai Kurios Dirba.
Betgi, ne visos kasyklos In

dianoj ir Illinois yra uždarytos. 
Apie 12,000 kasėjų dirba kasyk
lose, kur buvo pasirašytos lai
kinos sutartys.

Progressive Derasi.
Springfielde vyksta kitos su

tarties derybos, tarp Progress
ive Mine Workers, kuri atsto
vauja dalį Illinois angliakasių, 
ir Coal Producers Association 
of Illinois operatorių organiza
cija.

Automobilius Sužeidė 
Aviacijos Studentą

E. ST. LOUIS, III. — Walter 
Wąsula, 21 metų amžiaus, 
Parks aviacijos mokyklos moki
nys, paguldytas St. Mary’s li
goninėn, su sulaužyta koja. Jį 
sužeidė automobilius, įvažiavęs 
į Wasutą tam beeinant skersa: 
gatves.

Likvidavo
Wilson Streiką

CEDAR RAPIDS, Iowa.—Fe- 
deralis arbitratorius skelbia, 
kad buvo likviduotas 24 dienas- 
užtrukęs CIO skerdyklų unijos 
streikas Wilson and Co., dirb
tinėje. Sąlygos nepaskelbtos.

APKANDŽIOJO
BERNIUKĄ

BRIGHTON PARK. — Ties 
4745 South Kildare avenue šuo 
apkandžiojo 5 metų berniuką, 
Bruno Gimbutą, nuo 4724 So. 
Kildare,

LIETUVIAI

Waukegano Lietuvį
Ištiko širdies Priepuolis 
Dviračiu važiuojant.

WAUKEGAN, III. — Anta
nas Jakaitis, 65 metų amžiaus, 
811 Foųrteenth ; street, North

' • ji I • , • • I •

Chicago, ketvirtadienį išėjo dvi
račiu pavažinėti. Bevažiuojant 
staiga gavo širdies priepuolį ir 
sukrito gatvėje. Policija jį tuoj 
nuvežė į stotį, kur pirmąją pa
galbą suteikė Dr. A. E. Budde. 
Vėliau Jakaitis perkeltas į S t. 
Therese ligoninę, kur, kaip pra
nešama, ligonio padėtis gerėja.

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 
f Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 3 

Nedėliomis pagal sutartį.

Reikalauja 
Patikrinti
Proviso Balsus

MAYW00D, III. — Apskričio 
teisme, Chicagoje, užvedama 
byla, kurioje kontestuojamus 
išrinkimas William T. Collins’o 
Proviso valsčiaus kolektorium. 
Skundėjas Raymond T. Gaviu 
reikalauja balsus patikrinti. Jis 
mano, kad J. J. Ldivell, demo
kratas, laimėjo.

Yakaitis iš Springfield 
Pašauktas Armijon.

SPRINGFĮELD, III. — Anta
nas Yakaitis tapo pašauktas ka
rinei tarnybai. Jis išvyks Chica- 
gon antradienį.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir Nedėk pagal sutartį. 
Rez. 6631 So. California Avenne 

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos:

nu0 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 Bldg.

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

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

šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

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

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’TS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

niais pagal eusitarima 
Telefonas REPUBLIC 4688 

Namu Tel. VINCENNES 5272

Tel. HYDE PARK 3395
Dr. Susanna Slakis

Moterų ir Vaikų Ligų Gydytoja 
Dabar priiminės ligonius namuose 

6733 S. Crandon Avė.
Vizitai sulig sutarties I 

(išskiriant trečiadienius ir šešta.)

KITI LIETUVIAI D AKT AR AI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)__

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street

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

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI 
nsMiKRZMAir“

IŠ 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 7:30 vai. vak. kiekvieną 
dieną, išskiriant šeštadienio vakaro 
ir nedėliomis.

Tel. 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 dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVK

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

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

%

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

VYTATTTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
Tel CALomet 6877

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

Room 2014 Tel. STAte 757?
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto.

3149 SO. HALSTED STREET
TeL VTOtory S6W
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BUSINESS CHANSES REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

FARMS t oR S ALE ~ 
Ūkiai PardavimuiVyrą Skaičius 

Mažėja —
Beveik Tiek Kiek Moterą.

Pereito cenzo skaitlinės paro
do, kad Illinois valstijoje vyrų 
skaičius mažėja. 1930 metais 
kas 100 moterų buvo 103 vy
rai, o šiemet kas šimtui mote
rų yra tik 101 vyras.

Cenzas, be to, parodo,
senesnių žmonių skaičius vals
tijoje didėja, o jaunesnių ma
žėja. Tai dėl pereito pasaulinio 
karo ir gimdymų mažėjimo.

kad

• Sūnūs Harry bute ties 311 
North Central avenue, vakar 
rado negyvą savo 57 metų mo
tiną, Mrs. Mae Flynn. Korone
ris daro skrodimą mirties prie
žastį nustatyti.

>
PERSONAL 

Asmenų Ieško

PAIEŠKAU PUSBROLIO Pran
ciškaus Danušio (Daniels). Pirmiau 
gyveno Chicagoje ant Kedzie Avė. 
Kilo iš Dauginėlių kaimo, Tryškių 
parap. Prašau jo ar žinančių apie 
jį greitai atsišaukti. Turiu svarbų 
reikalą, Barbora Sibulskienė, 3833 
Pulaski St., East Chicago, Ind.

SITUATION VVANTED 
Ieško Darbo

PATYRĘS PENTERYS paieško 
darbo, kas norite gerai atlikti dar
bą, senovišką kaina pigiai, tai šau
kite tuojaus. JOS. AUGAITIS, 1608 
So. 50 Avenue, CICERO 2633.

IEŠKAU DARBO kaipo carpen- 
teris, esu patyręs prie visokio dar
bo. Šaukite CICERO 4329.

HELP VVANTED—ŽEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA patyrusių OPE
RATORIŲ dėl (corset and brassie- 
res) dirbti ant vienų ir dviejų 
adatų (Zig-Zag) mašinų. 123 North 
Wacker Drive, kampas Randolph 
6 aukštas.

RĖlKAtmąA" MSRGJNATf dirbti 
fabrike. Oppenheimer Casing Co., 
1020 W. 36 th St.

REIKALINGAS ŽMOGUS, kuris 
galėtų pamelžti kelias karves. Ge
ras užlaikymas. Girtuokliai neatsi
šaukite. PETER BERNOTAS, Sil- 
ver Lake, Wis., Box 77.

REIKALINGAS patyręs DIRBTI 
ant (Collor and Cuff and Yoke) 
mašinos. Taipgi reikalinga kitų pa
tyrusių darbininkų.

MATTMILLER LAUNDRY 
1637 W. Cermak Rd.

REIKALINGA MERGINA arba 
moteris dėl abelno namų darbo, 
nuosavas kambarys ir maudynė, 
pastovus darbas prie 3-jų suaugu
sių, 818 Independence Blvd. KED- 
zie 0649.

REIKALINGA PATYRUSIŲ OPE- 
ratorių ant vieno ir dviejų adatą 

mašinų dėl automobilių sėdynių 
apdengalo. EHO MEG. CO., 714 XV. 
Monroe St.

BEilKALiNGA mergina dėl abeFno 
namų darbo, mokanti gerai angliš
kai kalbėti. $10. 121 VVoodsidc Rd., 
Rivevside 6688. Riverside, III.

REIKALINGA moteri,* dėl abelno 
namų darbo ir prie lengvo vafgic 
y rimo, m Irnnti va? ir , g. '.cntė 
tau a šefnKir reri nrc.ai $ C-lz. 
I u 'i n giam 6292.

BF K Vi INF A moters 18- .meJų 
♦kl abeln‘> n imą darbo ir p iž urėi 
d’d mergaites--;>-8 In. Hanscn, 74! 
. .ari'n Avė., Hi;h'and Park, H .

HEtK/H. NG.\ moteris dir’ti ra 
hnty fabrike, tasiovus darbas i 
gera alga. 2017 ArthinJ. n St. /

BĘiKALINGA mergina dcl abel- 
ro namų da*bo ir valgio virimo, 
nuosavas kambarys, nereikia skalb
ti. Geri namai. $10-12. 520 Oak St.. 
\V»nne ka 1746, XVinnetka.

HELP WANTED-MALE-FĘMALF 
Darhininkų-Darbininkftj Reikia

GERI DARBAI GERA 
MOKESTIS

REIKALINGI VYRAI ir moterys 
į dirbtuves, ofisus, viešbučius ir 
namų darbus.

PARK
6306 Cottage Grove. Bank. Bldg.

VAIKINŲ IR MERGINŲ
100 vaikinų ir merginų reikaRuga 
išmokti dirbti ofiso arba fabriko 
darbą. Nereikia patyrimo—algos nuo 
$14 iki $18. Visi darbai garantuoti.

TRIANGLE AGENCY
25 E» lackson Blvd.

,13-to Augšto

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS KRIAUČIUS ant 
moteriškų kautų ir siutų siuvimo, 
turi mokėti siūti ir prosyti. 312 W. 
Jackson Blvd. Klauskit ANTON 
STUKAS.

REIKALINGAS DARBININKAS 
dirbti į Road House, nėra skirtumo 
kokio amžiaus. Gyvenimas vieto
je. Mokestis. Geram žmogui geri 
namai. 5700 W. 79th St. Tel. Suml- 
mitt 868W1.

REIKALINGAS PUSAMŽIS žmo
gus už janitorių, kuris supranta 
apie boilerį ir apie namo darbą. 
$5.00 savaitei, kambarys ir valgis. 
6424 Eggleston Avė. Phone NOR
mal 6902.

REIKALINGAS ŽMOGUS prie 
namų darbo — malevojimo ir tai
symo. $9.00 ir daugiau ir pragy
venimas. JOHN MARTIN, 8101 S. 
Loomis Boulevard.

REIKALINGAS GERO BUDO 
žmogus, dirbti į tavern ir Liąuor 
Store, kuris bent kiek yra apsi
pratęs su tokiu bizniu. Klauskite 
GUS, 2710 W. 59th St. »

REIKALINGAS PORTERIS dir
bti taverne — kad butų teisingas 
ir negirtuoklis. 1025 W. Madison.

REIKALINGAS BARTENDERIS 
viduramžis ir negirtuoklis. Savinin
ką galima matyti 1 vai. popiet.

MRS. BALSIS
7401 So. Chicago Avė.

REIKALINGAS ŽMOGUS PRIE 
visokių namų darbų. 2126 SOUTH 
HALSTED ST.

REIKALINGAS maliavotejas ir 
popieruotojas, gera mokestis. Sauki
te vakarais, Stanley Rimkunas, 3600 
S. Lowe Avė., tel. Yards 0610.

BUSINESS ClkANCES 
Biznio Progos

PARSIDUODA PIGIAI gerai iš
dirbtas tavernas, su visais įrengi
mais. Priežastis — pašauktas ka
riuomenėn 1726 So. Halsted St., 
CANal 2480.

PARSIDUODA TAVERNAS ant 
Bridgeporto, senai išdirbtas biznis. 

3337 So. Lituanica Avė.

PARSIDUODA “TAILOR SHOP” 
su visais įrengimais, ir 3 moderniš
ki gyvenimo kambariai. 6pJ.0 South 
Western Avenue.

PARSIDUODA TAVERNAS ir 
restaurantas. Biznis išdirbtas per 
15 metų. Priežastis moteris serga, 
negaliu laikyti. Rašykite Naujie
nos, Box 2474, 1739 So. Halsted
St., Chicago, III.

TAVERNAS PARDAVIMUI pi
giai, biznis išdirbtas per daug me
tų. Kas pirmas, tas laimės. 4631 So. 
Ashland Avė. arba pašaukite tel. 
YARDS 1098.

PARSIDUODA TAVERNAS iš 
priežasties ligos. Geras pirkinys.

6600 So. State St.

PARSIDUODA TAVERNAS ar
ba išrenduosiu. Prie pat Stock 
Yards. Biznis išdirbtas per daug 
metų. 4314 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI TAVERNAS, biz
nis kampinis išdirbtas per daug 
metų. 3359 So. Halsted Street. Te
lefonas YARDS 7392.

PARSIDUODA GROSERNĖ, Meat 
Market, General krautuvės. Elek
triški įrengimai, gerai prekėm ap
rūpinta. Bargenas. YARDS 0419.

PARSIDUODA TAVERNAS 401 
t. 69th St, Bizn:s gerai išdirbtas 
ve r 8 metus.

. TAVERNAS PARSIDUODA pi- 
<rtai. Biznis geras, kas pirmas nesi- 
galės. Priežastis liga. 6000 South 
7arpenter St.

PARSIDUODA TAVERNO biznis 
abai pigiai arba parduosiu tiktai 

verti $590. Parduosiu už 
:200 ar mažiau. 6845 South West- 
?rn Avenue.

PARSIDUODA PUSININKUI da
le taverna biznyje taipgi 20 kam

barių ruiminghouzėj. 1137 West 
Madison; Klauskite Tom’o.

PARSIDUODA TAVERNAS. Biz
nis gerai išdirbtas. Geroj vietoj.

ILLINOIS TAVERN 
6818 So. Chicago Avenue.

PARSIDUODA GERAS TAVER
NAS, gerai išdirbtas biznis, gatve- 
karių linija, prie kampa. 1724 W. 
47th St. '

PARSIDUODA BUčĖRNfi ir gro- 
sernd su ar be namo, nėra kitos 
krautuvės per 6-šis blokus, nėra 
kredito, trumpos valandos. PRO
spect 7702, 6601 So. Hermitage.

TAVERNAS IR VALGYKLA ant 
rendos. 1142 So. Canal St. Atsišau
kite L. A. SCHIFF, 3535- Tfr. Hoose- 
vett Rd., CAWford 5310.

FURNISHED RUOMS—TO RENT 
Gyvenimai Kanibariai GREITAM PARDAVIMUI gro- 

sernė. Gerai išdirbta vieta. Taipgi 
pardavimui greitai 2 lotai.

3847 Wcst 66th St.

GERA TAVERNA Roselande, 
parsiduoda pigiai. Biznis išdirbtas 
per ilgus metus. Priežastį patikite' 
vietojie. 408 West 103rd St. Cedar- 
crest 6949. .

-I- -y- —— t ----- ....

TAVERNAS PARSIDU O D A 
Marąuette Parke, biznis' išdirbtas, 
per 7 metus. 2 kamb. gyvenimui. 
Namais apšildomas. Renda pigi. 
Pardavimo priežastį patirsite vieto
je. 2346 W. 69th St. Tel. Prospect 
3140. ‘ ■

PARSIDUODA TAVERNAS, biz
nis senai darantys gerą biznį, per 
du blokus nėra kito taverna Prie
žastis liga. Atsišaukite greitai. 3116 
w. inth st.

GROSERNĖ IR BVČERNfe, 20 
metų išdirbta, parsiduoda su nia- 
mu. Kaina numažinta greiiam par
davimui. 1612 So. Washtėnaw. tel. 
ROCkweR 5049.

PARSIDUODA AUDITORIUM 
TAVERN. Priežastis savininkas ei
na į savo kampinį mūrinį namą, 
6159 So. Ashland Avė. North East 
kampas. Kreipkitės pas Jos. Ra- 
chunas, 3137 So. Halsted St., VIC- 
tory 6172.

PARSIDUODA 5 KAMBARIŲ 
mūrinis bungalovv su flatu beismen 
te. “Stoker” šiluma, apleidžia mies
tą. Atsišaukite vakarais Mrs. Spe- 
cial, 7210 So. Fairfield Avė. Repub- 
lic 5535.

EXTRA.
Parsiduoda užeiga Marąuette 

Parke. Pigi kaina. Viskas yra nau
jausios mados. Prašau atsilankyti į 
Naujienas Box 2477.

PARSIDUODA TAVERNAS GE 
rai augantis biznis su 6 amb. fla 
tu. 4632 N. Kedzie.

PARDAVIMUI Midv/est bučernė 
ir grosernė su namu, ant gatvės kur 
uždrausta kitą biznį atidaryti. 2 lo
tai žemės. Biznis išdirbtas. Iš prie
žasties ligos viena moteris negali 
apsidjrbti. Parduosiu pigiai. Sau
kite telefonu Palisadc 4633.

PARSIDUODA pigiai laikraščių 
pardavinėjimo kampas—priežastis* 
liga. Atsišaukite rytais nuo 10 v., 
r. Grand Avė. ir Cr^wford.

14RSlDUODA‘bhčePn'ė ir grdštų- 
nč. Kitos būčernės nėth per 3 blo
kus, Pigi renda. Saginaw 8112.

PARDAVIMUI Gas Station už 
cash ar ant mainų į biznes proper- 
tę. Galima atsišaukti už Chicagoš ri
ba. Daugiau informacijų pašaukite 
La f. 1775;

PROFESŠIONAL SERVICE 
Profesionalis Patarnavimas

AR TURI FISTULĄ arba hem- 
moroidus? Pasakysiu , kaip aš bu
vau išgydytas. Atsiųskite štampuo
tą konvertą. H. K. BERGMAN,. 
P. O. Box 56, Chicago, III.

SOIL—FOR SALE 
Juodžemis—Pardavimui

JUODŽEMIS MAIŠYTAS SU HU- 
MUS ir Peat Moss, įtręštas, parduo
damas bušeliais ir -vežimais. 5 bu
šeliai už $1.00, 10 bušelių už $1.50. 

Pristatom visur. 
CHARLES GAVCUS, 

South West Highway and 
Harlem Avė., Worth, III. 
Tel. WENTWORTH 7942 

arba WORTH 193.

JUODŽEMIS MAIŠYTAS 
HUMUS—1 bušelis ................
5 bušeliai už ....................... .
10 bušelių už .......... ..........
Perkraustymas pigiai—Anglis 
šiai iš mainų. 

STANLEY G'AVCUS 
110 So. Ridgeland Avė.,. Worth,Ill.

Tel. OAK Lawn

SU 
25c 

$1.00 
$1.50 

tie-

Rakandai Ir Italai Pardavitaui
2 ŠMOTŲ LIVING ROOM setas, 

kaip nauja®, Proęatella Mahogany 
frėmai, virtuvės setas, stalas ir 2 
krėslai. BITtersweet 1456;

PARSIDUODA ALIEJAUS pe
čius, 4 merų už vieną treč
dalį karnos, šaukite i:00 iki 4:00 
popiet BOUteVard 9726.
_____ ■

FŲRN1TURE 
Rakandai Ir Pardavfottf

MOKYDAMAS CASH- 
už rakandus, r sutaupysi nuo 4H 
iki 60%^, Mea pristatome bile kur 
Pašaukite ar rašykite dėl daugiau 
informacijų. Vien tik nacionaiža 
žinomi daiktai1 randasi pas mu».

ALIŠAUSKAS SUNUS„ 
6343 So. Westem Avė., 

ChiGaeu. TU Tol REPubRe 1

BUSINESS—TO KENT 
Bizniai Rendai

PARDAVIMUI 60 AKRŲ farma 
Wisconsine. Prie . upės arti miestu
ko;, tinka rezortui. Sav. 634 West 
35th St., Chicago. 

....... ........... ........ . v

PARSIDUODA 2 AKRŲ DARŽO- 
vių jr vištų farma, gristinls kėlias, 
elektra, netoli 95 gatvės ir Morgan 
Parko. $7'50; $150 įmokėtf—kitus 
$10 į mėnesį. Box Ll, 1739 So. Hal
sted Street. , , ,

.........-į........... ...................................................................      .

Už $1500 NAŠLE parduos 80 ak
rų fatmą su gerais budtakais, gy
vuliais ir padargais. Skubinkite— 
GROvehilI 1965.

-k-

Pirm

Du 
water

PARSIDUODA DARŽOVIŲ faR- 
!ma, šiaurryčiai nuo Wotfe it North 
Avė. Gerą vietai dėl vištų auginimo. 
Grįstas kelias, elektra, arti bust# ir 
mokyklo—$735—$75 Įmokėti, kitus 
—$5 į mėnesi. Box W-2, 1739 So. 
Halsted Stteet.

PARSIDUODA graži ūkė, tiktai 
60 mylių nuo Ųhicagos, geri budin- 
kai, gyvuliai iškiši padargai, gražus 
sodas, yra vištų farma. Labai pi
giai—arba mainysiu ant namo. P. 
Norush, Rosclawn, Ind.

RŽAl 'eŠI^ATE FOR SALE 
Natnai-žemė Pardavimui

BRIDGEPORT
REALTY COMPANY

^ATARIA JUMS DABAR
PIRKTI

NėįįU Real-Estatė Iškils!

ARGO, ILLINOIS
6 kambarių bungalows, hot 
Šiluma. Parduos labai pigiai.

BRIDGEPORT
1 krautuvė,' 8 butai, kampinis 

namas, nuomos per mėnesį $150. 
Kaina $7,500, $2,500 nemokėti.

848 W. 3>3rd St. 2—5 kambarius 
Hiatai. Pirmam aukšte hot water 
šiluma, bungaloiv stogas, 2 autom, 
muro garažas, varinės rynos. 13 
ta. senumo. Kaina $7,000.

BRIGHTON PARK
2 fliatų 6—& kambariai, pirmam 

aukšte furnace šiluma. Kaina: 
$6,250.

2 
rių

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemėi Pardavimui

ŠIMTAI BARGENŲ VISUR
Mes turime tą, ką Jus j ieškote: 

didžiausią pasirinkimą visokių ir 
visur namų, nuo vieno pag. iki 
šimto. Kainos nuo $1,600 ir aukš
čiau. Taipgi visokių lotų, biznių, 
hotelių, ruminghauzių, gaso stočių, 
garadžių po visą Chicagą. Road- 
hauzių, rezortų prie ežerų ir FAR- 
MŲ III., Wisc., Ind. ir Mich. valsti
jose. Lengvais išmokėjimais arba 
mainais. Jeigu kuri nuosavybė yra 
pardavimui, tai mes turime—ima
me tik geriausius BARGENUS. Pa
skolos ant namų už 4%%. IR RA
ŠOME VISOKIOS RŲŠIES INŠIU- 
RINĄ. Esu 
informacijų

PARSIDUODA Marąuette Parke 
6 kambarių bungalow, octagon 
frontas karštu vandeniu apšildo
mas, arti bažnyčios ir mokyklų. 
Kainavo. — $12,000 —parduosiu už 
$6,500.

2 flatis, 6—6 kamb. karštu van
dens 
karų

21 
įneša 
erių likvidacija.—$18,000.

6834 S. WESTERN AVE.

apšildymas (tile) maudynė, 2 
mūrinis garažas. $9,500.
flato namas, dvi krautuvės, 
$9,000 per metus. Bondhold-

fliatų 6—6 kambarių, 5 kamba- 
cottage. Kaina: $6,500.

CICERO
fliatis, 6 kambarių kiek., hot

biznyje 30 metų, 
klauskite manęs.
J. SINKUS

West 63rd St.,2442
Phone PROspect 9000

Dėl

PARDAVIMUI BRIGHTCN Par
ke kampinis bizniavas namas, ta
vernas ir 4 flatai ,ant 2 lotų. Atsi
šaukite laišku. 1739 So. Halsted St. 
Box 2476.

PARS1DUODĄ perdirbtos formos 
nuo 20 iki 240 akrų—gera žemė, 
namai moderniški—kainos Žemos. 
Dantei Miller, 414 S. Jackson, Bro
nį e n, Indiana,

PARADU ŪDA 7^ akrų šiaurinėj 
Wisconsinie Cabin) prie .van
dens. Geri kėliai, gera vieta dėl re- 
sorto arba fartaos. Ant išmokėjimo 
$2,500. 1325 Elmdale, Sunnyside 
9435.

2 
water šiluma, lotas 50x125. Kaina 
<k7 850

MARQUETTE PARK
Kampinis, 2 fliatų, 6 kamb. kiek

vienas, hot water šiluma, 3 auto
mobilių, garažas, mūrinis. Kaina 
$8,500.

2 fliatų mūrinis 5—5 kamb., bun- 
galow stogas, hot water šiluma. 
Kaina $8,300*.

10 fliatų 2—5', 8—4, steam heat 
šiluma, gerame stovyje. Kaina tik 
$25J)00.

2411
S. 52nd

Avė

PARSIDUODA/309‘ akrų, 60 ak
rų apdirbta, 249 akrų pušyno. Nė
ra budink^' $3)500—Central Wis- 
constae. Atsišaukite 4071 N. Kėn
iu o re.

' PARSIDUODA pertaisyta 3 akrų 
vištų farma, gera Žemė, narni gali 
būti pertaisyti į 6-šius kantat1 Jau
nos vištos, grįstas keltas arti Ui 
gatvės ir Sotrih West Highway — 
$2,759 lengvais mėnesiniais išmo
kėjimais. Box 22K, 173 9S. Halsted.

PARSIDUODA 10 akrų prie Wau- 
kegano, gerajyieta dcl vištinyčios, 
mažos ūkės arba namų. Parduosiu 
greitai, Pitcher, 402 Utica St., 
Waukegan, Ifi..

ŠIĄ M e MM..
farmų nuo iki., £50 akrų, .kam 
nenusiperku ieną iš .jų kaipo ift- 
vestmentą. I speeiaHstaš ant far- 
mų žemes*. H. H. Halladay Realtor-; 
(Jinton, Michigan.

SOUTH SIDE
Kampinis, 4 fliatų muro, 4 kamb., 

kiekvienas 12 metų senumo, steam 
šiluma. Kaina $11,500.

3 krautuves ir 4 apartamentai, 
stove šiluma, nuomos $165 į mėn. 
Kaina $12,000.

7 apartamentai, 2 ir 3 kambarių, 
isU labai gražiu 50 pėdų daržu, 
elektriški šaldytuvai ir pečiai, nuo- 

■mos $170 į mėnesį Mainais ims 
i bungalow.

5749 So. Carpenter St., 2 fliatų 
niuro, 5 ir 6 kambarių, 2 furnisa> 
—savininkas apleidžia miestą, par
duos pigiai.

Mes rašome visokios rųšies ap
draudę ir darome .pirmus morgi- 
čius. Mes turime nuosavybių mai
nams ir cash pirkėjams.

BRIDGEPORT 
REALTY COMPANY

Tel. YARDS 0311
S. SHIMKUS J. COSTELLLO 

Atdara sekmadieniais.

NEPRALEISKITE PROGOS, par
siduoda mūrinis, kampinis namas, 
4 pagyvenimai ir tavernas arba ta
verną vieną parduosime. 5959 So. 
Car.penter. NORmal 4152.

PARSIDUODA 5 kamb. mūrinis 
bungalovv (37^x125) 2 karu gara
žas, furnace šiluma, ąžuolo trinti n - 
gai, apdengtas porčius (storiu) lan
gai—(copper) skrynės—pečius ir 
frigidaire. Republic 7123.

. J O H N O.
Telefonas

S Y K O RA
Cicero

JUDRI BIZNIO ORGANIZACIJA
galite pralenkti musu bargenus?

negali pralenkti gerą pirkiniu pasirinkim,u
Ką jus verčiau turėtumėte? —

180 nuomų kvitų, ar gražų namą, pilnai išmokėtą ir be jokių ap
sunkinimų į 15 metų? Bet kuris vienas musų PATYRUSIŲ pardavė
jų mielai jums parodys NEMOKAMAI nurodytas nuosavybe® ir 
jums patarnaus skubiai, rūpestingai ir mandagiai.

Protingiems užtenka tik vieno perspėjimo! Bukite ekonomiški, ap
sukrus! Pirkite savo namą nuo musų. Per paskutinius 25 metus, mes 
aptarnavome tūkstančius pirkėjų. Nelaukite! Pamatykite mus šiandien!

Kur gi jus Niekas musų

PARSIDUODA naujas G fcamb na- 
mafį su daržovių farma arti North 
Av., 10 min. nuo Harlem Avė. žemi 
taksai, grįstas kelias, gera žemė, 
elektra ir gasas — prie autobusų 
transportacijd.š ir mokyklos—$1,975 
—įmokėti $275 — fcituš $22 į mč- 
nesį. Box A-70, 1739 S. Halsted St.

PARSIDUODA dcl sunkaus dir
bančio darbininko, vištų ir karvių 
bu!ai, 1% akrų geros žemės, grįstas, 
kelias, 5 min1. nuo 6'3-čios ir Har-* 
lėni Avė. Elektrą—$125(1—$250 įmo
kėti—kitus $15 į mėnesį. Box 06-Z.. 
1739 So. HStreet.

PARSIDUODA 2 .akrų augštos že
mės prie Roberts Rd. ir 87 gatves 
—grįstas kelias, elektra—$875—$175> 
įmokėti—kitus $10’. j mėnesį. Box 
Y-16, 1739 S. Halsted St.

NAMŲ ’BARGENAI SU MAŽAIS 
^MOKĖJIMAIS

9 flatai .po 4 kambarius, kampi
nis mūrinis namas, ant 77 St. ne
toli Racine Avė. Kainos $39,500— 
Dabar už ..................  $17,500

4008 South Maplewood Avė. — 
4 ir 5 kambarių, 2 garažai, 50 pė
dų lotas*. Rendos $52; įmokėti $500

Bizniavas namas su tavernų ir 
valgykla. 4342 So. Ashland Avė. 
Įmokėti ..............   $1000

2 dviflačiai namai ką tik užbai
gti statyti. Parsiduoda labai pi
giai su mažu įmokėjimu, 3007-11 
W. 71st St.

Netoli Kazimierinių kapinių 4 
kamb. cottage. Platus lotas. Kaina 
$2500.

Taipgi turime visokių kitokių 
namų Marąuette Park apylinkėje: 

arba

NUOSAVYBĖS 

60th Ct. prie 23 St., $EOEf| 
5 km. mur. bung.

$8100 
$1950 
$8050 
$3550 
$5100 
$8950 
$5000 
$6900 
$6850

CICERO RIBOSE
22 PI. prie 55 Av.
6 km. mur. bung.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

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

REAL ESTATE — LOANS-

401 S. Ashlaftd Avė
Tei. YARDS v IMU

PARSIDUODA 12-5 pliatų na
mas, su refrigeracija ir pasiniais 
pečiais kiekviename, 11 fliatų da
bar išnuomota, arti trarisportaci- 
jos ir bažnyčių, pigiai priežastis— 
liga. 3214 Maypole Avė.

KODSL NUOMĄ MOKfiTl?
: Pavyzdiniai namai atdari inspek
cijai. F. H. A. Paskolos.

C. C.. MAZD1N, 
Archer ir Christiana Avė: 

^PROspect 5036 VlRginte 1109
'T“ 111 . ................. .  ■ ■ ■

ir kitur. Galima pigiai pirkti 
mainyti ką jus turite.

C.- P. SUROMSKIS, 
6921 So. XVestern Avė.

Tel. Republic 3713. 
Vakarais Pro&pect 0176.

PARSIDUODA MARQ UiE T T E 
PARKE 4 fiatų namas nebrangiai. 
Nereikia agentų. YUŠKA, 6837 S. 
Mapiewood Avė., Chicago, III.

ir 6 km. mur 
prie 13th St 
med. cott., 
prie 49th 
fiatų mur. 
prie 49 Av. 
km. med.

23 St. prie 50th 
Av. 5 
57 Ct.
4 km.
22 PI. 
Av. 3 
29 St.
5 ir 6
57 Avė. prie 15th 
St. 5 km. bung.
61 Ct. prie 24 St.
5 ir 5 km. mur.
54 Avė. prie 31 St.
4 ir 4 kamb. mur.
60 Ct. prie 21 St.
6 km. mur. bung.
58 Ct. prie 13 St.
6 km. mur. bung.

$6600
50 Av. prie 32 St.
6 km. med. cott. OOwU 

. W. kamp. Cer- $0^000 
lak Rd. ir58 Ct. rCUUUU

$5100 
$6400 
$5100 

, . .Lombard Avė. prie $EEKf| 
21st. 7 km. mr. bung.
32 St. prie 51 Avė.
6 kamb. cott.
50 Avė. kampinis
G km. mur. bung. O U U U
Roosevelt Rd. prie 
aukš. mur.
biz. pty.

N.
mak Rd. __  _
28 St. prie 61st 
Avė. 6 km. rez.
50 Avė. prie 23 
St. 7 km. rez.
23' St. prie 54 

, AVe. 9 km. rez.

Austin. 2
$11500

NUOSAVYBĖS BERWYNO RIBOSE
N. W. kamp. Clinton Avė. ir 
15 St. 5 kamb. CE“? E n 
bungalow
Cuyler Avė. arti 13
St. 6 kam. mr. bung. O S 
VVenonalr Avė. prie 
38 St. 6 k. mr. bung. U0UU 
Euclid Av. prie 24 $74 Gft
S t. 6 km. mur. bung. * ■ “♦ w V 
Highland Avė. prie 
23 St. 5 km. bung. *OuUU

6 $9950 
$11750

Oak Park Av. 5 ir 
kamb. mur.
Euclid Av. prie 19 
St. 3 fiatų mur.

26 St. prie East Av. 
Mur. biz. prop. 
Maple Av. prie 32 
St. 6 km. rez.
31 SL prie Oak Park 
Avė. 2 fiatų freiminis 
Seoviįle Av, prie 14 
St. 2 fiatų 
Lombard Av. prie 14 
St. 5 ir 5 k. mur 
East Avė. prie 23 
St. 6 k. mr. bung.
26 PI. prie East Av. 
6 km. mur. bung. 
Ridgeland Avė. prie 
13 St. 4 km. bung.

CHICAGOJE

$7400
$6700
$4650
$4450
$3500
$7300
$6900
$4950

$6600
$4800
$3600
$5350
$7400
$4309
$7500
$8950

$5600
$5500
$5400
$3700
$4250
$2700
$4800

Millard Av. prie 25 
St. 5 ir 5 km. mur. 
Trumbull Avė. prie 
25. 4 ir 4 k. mr. 
1753 VVashburnc 
Av. 6 fiatų mur.
Springficid Av. prie 
Ogden. 5 ir 5 k. mr. 
21 St prie Pulaski 
6 ir 6 kamb. mur. 
3727 Eiston Avė. 
4 ir 4 km. mur. 
Ridgcway Avė. prie 
19 St.6 fl. mur.
26 St. prie Kildare 
Mur. Biz. Pty.

Avers Avė. prie 18 
St. 5 ir 6 km., mur. 
1601 S. Racine Avė. 
Storas ir 7 flat mr. 
ChrisGana Av. prie 
11 St. 3 fiatų mur. 
1301 S. Karlov Avė. 
storas ir 3 flatai 
Springfield Av. prie 
32. 4 km. mur. cott.
2047 Conlter St. 
5 kamb. freiminis 
Kcnr.eth Avė. prie 
Cermak. 4 k. mr. cott.

ČIA TAI TIKRI BARGENAI
Kampinis muro 6 kamb. bunga- 

low it' mūro garažas. Marąuette 
Parke. Kaina .....   $6450

2 fiatų po 5 kamb. ir garažas, 
Marąuette Parke, Kaina tik $8600

4 fiatų po 5 kamb. moderniškas 
•muro namas. Marąuette Parke. 
Kaina ..............................  $14,800'

Muro bungalow ir medinis biz
niavas namas; storas ir 3 flatai 
prie šalies. Rendos neša į mėnesį 
$80.00. Randasi arti šv. Jurgio baž
nyčios. Kaina šiandien tik $3900; 
įmokėti ...... 1.......     $1000’

13 fiatų apartmentas, geroj vie
toj. Rcndų neša į motus $6060.00. 
Kaina tik ..............  '.a... $23,500'

Mes turime ir daugiatrs bargenų. 
Kreipkitės pas įgaliotinį:

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

Tel. PROspect 3140.

NEMOKAMAI! NEMOKAMAI!
Ar gavote musų vėliausi NEMOKAMĄ sąrašą TIKRŲ bargenų? Jeigu 
ne tai jums tereikia paprašyti! Ne 10, 15 ar 50, bet 350 parinktų 
pirkinių sąrašas. Telefonuokite, rašykite arba aplankykite musų ofisą. 
Persitikrinkite patys, kad tai DIDŽIAUSIAS sąrašas nuosavybių 
Ciceroj, Berwyn, Riverside ir Lavvndale.
Mūsų geriausia rekomendacija yra nuo vieno kliento kitam. Klaus

kite draugo, kuris pirko ar pardavė nuosavybes per mus. 
Musų draugai mus garsina!> ...t

Pardavimui 6 flątų mūrinis namas, 
7-tas beismerdę, po 5X it 4 ką?mba- 

kaina tiktai ^15,000.
4 fiatų metro? Marcmette* Parko, po 

4 kambarms, refrigeratoriai ir gesi
ntai pečiai, tiktai

6 fiatų muro,; po 5 kambarius, pe
čiais apšildomas. $12,500.

i Roadhouse arti Chicagoš su daržu 
piknikams ir didelė šękhj svetainė 
įprie pat upės. Labai pigiai
arba mainysiu, ant Chicagoš nąmo. 

s Roacl house su 20 akrų žemės ir 
tavernas prie (Jricagos. Kaina 
$4,00'0' arba mainysiu aut Clncagos 
namo. _„

CHARLES . URN1CH-URNIKKX 
2500 \Vest 63rd Street 

ProSpect .6025
11 r.............. ----------------------...... —

PARSIDUOIMnf kamb. namas, su 
3 karų garažiu—furnace šiluma— 
arti transportucijos. Pigiaf. $228

Įtina. PARSIDUODA NAMAS 2 aukštų 
su groserne. Biznis išdirbtas gerai. 
Geras pragyvenimas, gera renda. 
Priežastis — nesveikata.

4223 So. Wells.

PASKOLOS PIRMIEMS MORGICIAMS
$800 IKI $10,000 — ANT 4r/

GAUKIT NEMOKAMĄ APKAINAVIMĄ

_ TAVERNAS ANT RENDOS ar 
reikalingas partneris, gera vieta 
dėl pardavimo valgio. 901 W. 119 
Street. 1

ANT PARDAVIMO 
rtiurinįa namas 
karšio vandens 
njs gdražas arba 
ž© “cottage.”. 
Emerald Avė.

2 FLATŲ 
po 6 kambarius, 
apšildymas, muri- 
jndinysių ant ma- 
'Savininkas 3227

2411
S. 52nd 

Avė.

, j o n n o.
SYKORA;

■F Telefonas
Cicero

453
MM*mmmmM

ESTATE TO EXCHANGE 
Namai Žemė Mainais

HEMIoek 0767.
NORIU MAINYTI bizniavą na

KAMBARYS RENDON, švarus ir 
pigiai. 3438 So. Emerald Avė.

■mą Bridgeporte ant 3 ar 4 fliatų c. .. .
bile apylinkėj. 6606 So. Mozart St.1 Haddon Avė.

GERI PIRKINIAI Manųuette 
Parko apylinkėj, muro namas 4 
fiatų p© 5 ir' 4 kambarius, pečium 
apšildomas, Dviejų fiatų muro na
mas šiltu vandeniu apšildomas. 
Bun?galow 6 kambarį^
Šaukite W. PAUL, YARDS 5118.

JUDRI BIZNIO ORGANIZACIJA

Niekas musų i 
ATDARA SEKMADIENIAIS 1 F. M. iki P. M.

26-ti METAI REAL ESTATE BIZNYJE
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PARENGIMAI
ŠĮVAKAR

SLA 63-čios kuopos “pavasa
rinis margučių vakaras” M. Ma- 
ciukevičienes svetainėje, 1036 
E r. s t 93rd street, 8 vai. 
Įžanga maža, dovanos, 
užkandžiai.

vakare, 
šokiai,

KliuboUpytės Draugiško 
“pavasario šokiai” su progra
mų Ko.Hyvvood salėje, 2417 W. 
43rd street, įžanga 25c, pradžia

Boselando žemaičių Kultūros 
Kliubo balius Darbininkų sve 
tainėje, 10413 S. Michigan avė., 
7 v. v. Confetti, balloon šokiai, 
Chcrry Pie kontestas, progra
mas.

Jonistų šokių ir pasi’inksmi- 
nitno vakarėlis Gedimino 620 
sukaktuvėms paminėti, Jonistų 
salėje, 814 W. 33rd street. Pro
gramas, šokiai, kalbos. 7 vai. 
vakare.

radio valanda
Ashland Blvd

šv. Onos Draugijos narių pa
gerbimo vakarėlis Chicagos Lie
tuvių Auditorijoje, 3133 South 
Halsted street. Programas, vai
šės, šokiai. 7 v. v.

RYTOJ
P. šaltimiero 

“Šurum-burum”,
Auditorijoje, Ashland Bulvaras 
ir Van Buren, 4 vai. vakare. 
Dalyvauja F. Balsiutė, A. Ka 
minskas, K. Kriščiūnaitė, A. 
Kaspariutė, Jonas Peredna, J. 
Warputas, Vanda Žabelio, Lu- 
jis Jagminas, “Nasturtos” Bi
jūnėlio Berniukų Choras, “Pipi
rai”, etc. šokiai po programo.

žagariečių Kliubo “pavasari
niai šokiai” su programų, West- 
side salėje, 2244 West 28rd PI. 
6 vai. vakare. Įžanga 30 centų;

SUSIRINKIMAI
LIETUVOS ŪKININKO DR-JOS 

mėn. susirinkimas įvyks bal. 20 d., 
1 vai. popiet, West Side Hali. Pra
šom narius atsilankyti, užsimokėti 
mokesčius. —P. F.

LAISVAMANIŲ ETINES KUL
TŪROS Dr-jos pirmos kuopos su
sirinkimas įvyks pirmadienį, ba
landžio 21 d., 7:30 v. vak. L. Dar
bininku svet., 10413 
Avė. Visi draugai ir 
vaukite sus-me, nes 
daug svarbių reikalų

So. Michigan 
draugės daly- 
turime labai 
apsvarstymui.

Kuopos Sekr., K. Dagis.
KRAKIŠKIU APšV. IR KULT. 

KLIUBO susirinkimas įvyks sek
madieni. balandžio 20 d.. Sandaros 
svet., 840 W. 33rd st Sus-mas pra
sidės 2:00 v. popiet. Todėl visi na
riai ir pokariai krakiškiai nuošird
žiai kviečiami atsilankvti, virš nu
rodytu antrašu ir laiku. Turėsim 
šiek tiek “surprise”, o gal ir dau
giau ką nnrs nauio. Tndėl, visi 
bukime. —M. Titiškis, rast.

AMERIKOS LIETUVIU PILIE
ČIŲ Politiškas ir Pašalpinis Kliu- 
bas 12 Ward laikvs savo m*n. su
sirinkimą sekmad., balandžio 20.
1 vai. poniet Hollywood svet., 2417 
W. 43rd St. —P. J. Petraitis, rast.

LIETUVIŠKU TAUTIŠKU KA
PINIU Lotų Savininkų ir Draugijų 
Atstovų visuotinas susirinkimas 
jvvks sekmad.. balandžio 20 d.. 
T iet. Auditorijos svet.. 3133 South 
Halsted St., ant nirmų lubų, 1 vai. 
joooiet. Jūsų atsilankymas i sus-mą 
būtinai reikalingas. Kviečia.

Kapinių Valdyba.
LIETUVIŲ E-KS MAINIFRIU 

Draugiško Kliubo susirinkimas 
jvyks balandžio 20 d., (sekmad.).
2 v. popiet, C. Ūkelio svet., 3436 
S. Lituanika avė. Visi nariai malo
niai kviečiami dalyvauti ir naujų 
narių atsivesti. —Valdyba.

PRANEŠIMAS
Atvelykių iškilmingos pamal

dos lietuvių kalboj, 11 valandų 
ryte, Lietuvių Tautškoj Ka
talikų bažnyčioj. Po pamaldų 
bus mitingas su prakalbom. 
Prašom visus atsilankyti ant 
pamaldų. Paremti Lietuvių Tau
tišką parapiją.

Atsilankykite 814 W. 33 St.
—Kviečia Komitetas

. Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Dr. P. Grigaitis 
Kalbės Cicero j 
Balandžio 24-ta.
Kokio Nusistatymo Amerikos 

Lietuviai Privalo Laikytis?
X

CICERO. — Balandžio 24 d.,

ėbene garsiausias Amerikos 
lie**.vių kalbėtojas, Dr. P. Gri
gaitis, “Naujienų” redaktorius.

Jisai svars ys Įvairius g Įmiti
mus Lietuvai nepriklausomybę 
atgauti, taipgi kokio nusistaty
mo Amerikos lietuviams reikia 
a kytis ir kokiomis priemone-

> in ii.

Prakalbas rengia Demokrati- 
s ir Lietuvos Nepriklausomy-

Jos prasidės 7:30 valandą va
kare. C.

Int. Harvester 
Darbininkams

Chicagoj Paliečia 14,000 
Darbininkų.

International Harvester kom
panija vakar paskelbė, kad xi- 
siems darbininkams Chicagos 
dirbtuvėse pakelia algas 5c., va
landai.

Jose dirba apie 14,000 darbi
ninkų —- traktorių dirbtuvėje, 
McCormicke, ir West Pulhnanc.

Unija Norėjo 10c.
Panašiai algos bus pakeltos 

ir ofisų tarnautojams.
CIO un ja neseniai įteikė re - 

ialavimą kompanijai pakelti al
gas 10c. valandai.

Ugnis Bridgeporte 
Padarė $30,000 
Nuostolių
Apdegė Chemikalų Dirbtuvė.
Gaisras užvakar naktį pada

rė apie $30,000 nuostolių, In
ternational Agricultural Corpo- 

šų) dirbtuvėje ties 3600 South 
Morgan street.

Harry Schilf, iš Maywoodo, 
1801 S. 7th avenue, vienas įstai
gos viršininkų, buvo skaudžiai 
apdegintas. Gaisro priežastis 
nežinoma.

Kiti Gaisrai.
Railvvay Exchange rūmuose, 

80 E. Jackson bulvaras, vakar 
įvyko gaso sprogimas ir gais
ras, kuriame buvo sužeistas ug
niagesys, Frank Di’Andrea, 742 
S. Kedvale avenue.

Cigaretas —
Nuo numesto cigarete užside

gė valgykla adr. 54 E.\Monroe 
st. Nuostoliai apie $500.

Vos Nežuvo Du 
Žmonės

Pamilęs neseniai į Ameriką 
atvykusią austrę — karo pabė 
gėlę,—vedęs Minneapolis, Min- 
nesotos, gyventojas, Martin 
Wienberger vakar bandė ją nu
šauti ir pats norėjo nūs žudyti. 
Abu nuo mirties išgelbėjo mer
ginos riksmas, prišaukęs polici
ją

Mergina yra 20 metų Herta 
Weintraub, gyv. adr. 5130 She- 
ridan Road.

Mirė Deering
Nuovados Policistas

Namuose, adresu 7353 South 
Union avenue mirė Edward P. 
Cronin, policistas iš Bridgepor- 
to Deering nuovados, kurioje 
ilgai tarnavo. Buvo apie 64 me
tų amžiaus, ir išėjęs į pensiją.

Colima Miestas Po Žemes Drebėjimo

. - -G ■

, NAUJIENOS, CMcago, III. 
f t ■ ___ į

B
.jp

f ACME-NAUJIENŲ Photo)
Užversta laužu Colima, Meksikoj, miesįogatvė po šiomis dienomis įvykusio že

mes drebėjimo. Jo pasėkoj didelė dalis miesto sugriauta, 140 žmonių užmušta ir 
keli šimtai sunkiai sužeista. f ,

Lainksnūna Kairiarankius

NĄljjįEKV-ACME „?-Tę)Įephlot6; •
Chicagoje aną dieną įvyko “kajrihfcankių^. suvažiavimas; 

kuriame “delegatus” linksmino šdtėja įėą Mathews, -pri
sipažinusi pati esanti “kairiąraril<j^yi77..7.:f;,į‘7' 7 ',7.

Tyrinėja Jaunos 
Lietuves Mirties
Priežastį

Mirė vos 22 metų amžiaus

MOUNT GREENW00D, — 
Keli daktarai suka galvas ban
dydami nustatyti priežastis, ku
rios atėmė gyvybę 22 metų lie
tuvei, p. Kotrynai Daunienei- 
Zinkiutei, kuri mirė balandžio 
18 d., po ilgos ligos. Gyvenimo 
siūlą jai nutraukė kokia nors 
vidurių liga, bet daktarams dar 
nepasisekė jos nustatyti.
Laidojama Tautiškose Kapinėse

Velionė gyveno ad. 10838 S. 
Troy street, kur jos kūnas, yra 
pašarvotas, ir iš kur pirmadie
nio 1 v. pp. bus palaidota Lie
tuvių Tautiškose Kapinėse. Ji 
paliko vyrą Joną, motiną Kot
ryną, tėvą Joną Zinkų, tris bro
lius, ir daug kitų giminių.

Laidotuvių apeigas tvarko 
laid. direktorius Antanas M.

•• • • I . J

Phillips, 3307 Lituanica avė

J. Vasaitis C. 1.0. 
Lokalo Valdyboje

Campbell Soup Dirbtuvėje.
Lietuvis J. Vasaitis buvo iš

rinktas į C.I.O. unijos lokalų, 
Campbell Soup Company di’b 
tuvėje, Chicagoje, prie 35th, ne
toli Western avenue..

Prezidentu buvo išrinktas 
Steven Kaminski, vice-preziden- 
tu — Verną Gillan^ sekr. 
chacl Singer, fin. sekr. •

Mi R. š

<< 1^^
BI

lel Bųgan, o iždininkn John 
Jurgenson.<

■, Jo.šepli <Sų$ąlę7 maršalka, 

ir Vasaičiu 777;' ■li'ūstecš
' ..........T-----  I. . .i.

PALEIDO BANKfĘRĮŲ 
i, ,■ -..'n . ...

Gųb, Green do.yanojo baus 
mę ir paleido iš1 kalėjimo ban- 
kierių Jcsse Bi n gą, .preziden tą 
buvusio Binga State Banko, 35 
ir State. Jisai sėdėjo tris metus 
Joliete už- išeikvojimą $32,003.

LIŪLIUOJANČIOS LIETUVAITĖS ;
•_ .* ,. • > ,< ..t- •. J . *• • . i

' ‘ I

’ Tokios. graižius, šypsenų pilnos, lietuviškų dainų 
“Liūliuojančios Lietuvaites”, yra Floriutė Balsiutė, 
Vanda Žabelio ir Albina Kaspariutė. Jos dainuos, Još, ir 
linksmins susirinkusius lietuvius Atvelykių sekmadienį 

-tšaltrmiero ŠURUM BURUM progoje—balandžio 20-tą 
dieną, Ashland Bouįevard Auditorijoje. Jas išgirdę nie
kados nepamiršite, visados' malonėsitės — taip kaip 
atsiminsite* ir visą 100 artistų, kurie dainuos, loš ir juo
kus krės 1941 metų šaltimiero ŠURUM BURUM paren-

Gydytojas Nusižudė, 
Išdavė Nelegalių 
Operacijų Sindikatą

Dr.
Ch’cagos 

apkaltintas 
darymu.
paraše laiš-

Po Areštu Dvi Moterys.
Rienzi viešbutyje, 600 Divcr- 

sey bulvaras, nusinuodijo 
Henry J. Millstone 
gydytojas, neseniai 
nelegalių operacijų

Prieš mirtį jisai 
ką, kuriame sako, 
gęje veikia visas tokių operaci
jų “sindikatas”, ir įvardijo jų 

kuris dabar gyvena C Ifoin’j )- 
je, ir viena moteriškė, dabar 
gyvenau ii Floridoje.

“Sukrovė Milionus”.

al
io
ji

Abu jie susikrovė milioninius 
turtus. , t , . . .. ,

, Dr. Millstone sako, kad sindi
katas prievarta jį vcr.ė imti 
>akomybę už operacijas, ir 
kiu budu jisai pakliuvo, o 
yra laisvėje.

Laukia Teismo.
To “sindikato” narėmis buvo, 

sako policija, dvi moterys, Mrs. 
Ada Martin ir Mrs. * Josephine 
Kuber, kurios irgi įiesęniai bu
vo suimtos ofise ties 190 North 
State Street. Jos dabar laukia 
teismo. 7

Dr. Millstone užlaikė ofisą 
vidurmiėstyj, taipgi ties 7502 S. 
čoltųgė Grpve; avenue.

“Anglija 
Pralaimės”

Anglija pralaimės, ji negali 
karo laimėti, pareiškė Col. 
Charles A. Lindbergh, kalbėda
mas Chicagos arenoje.

. ŽeŠtącL, balandžio 19, 1941

NORI IR ŠIEMET LIETUVIUS ATSTOVAUTI 
WASH1NGTONO LIAUDIES IŠKILMĖSE

Šokėjai Prašo Lietuvių Visuomenės Paramos

Jau Ruošiasi
Pirmos Gegužės
Minėjimui

šventės 
šiemet 

tai yra 
šventės.

škilmes Rengia Mildos Salėje.
Pirmosios Gegužės 

ipvaikŠčioj’mas įvyks 
kaip ir paprastai, nes 
tradicinės darbininkų 
kurios apleisti negalima.

• Taigi L.S.S. centraline kuopa 
ir LDD 4 kuopa bendrai ren
gia Pirmosios Gegužės apvaikš- 
‘•iojimą Mildos svet., 3140 So. 
Halsted SI., ketvirtadienį, gegu
žės 1 dieną. Pradžia lygiai 7 
valandą vakare. Įžanga visiems 
veltui.

Bus Gražus Programas.
Draugai darbininkai, jau nuo 

šiandien ruoškimės ir kitus 
kvieskime, kad kuo skaitlin
giausiai susirinkę apva kščiotu- 
me vienintelę darbininkų soli
darumo šventę.

Man rodos, kad neturėtų bū
ti raginimų, darbininkai turėtų 
skaityti sau pareigą tinkamai 
apvaikščioti gegužės pirmą.

Dar turiu pridurti, kad šiame 
apvaikščiojime bus gražus pro
gramas ir geriausi kalbėtojai.

A. K. Sargas

Kai Yra Noras
Atsiranda ir
Priemonės...
Kaip Skubiai Svorį Padidinti.
22 melų Paul Frilz, 1724 

Sherman avenue, sumanė įsto
ti į laivyną.

Bet ji atmetė, svėrė tik 150. 
o mažiausias svoris yra 156. 
Fritz surado išeitį.

Suvalgė šešis bananus, svarą 
steiko, šešias riekes duonos, ke
lias dideles bulves, dvi porcijas 
dezerto, ir išgėrė galioną van
dens.

Kai vėl raportavo į rekruta- 
vimo stotį, ir jį pasvėrė—Frilz 
svėrė nemažiau ir nedaugiau 
kaip 156 svarus.

Rytoj Žagarieciai 
“Atsisveikina 
Su Salėmis”

Paskutinis Pavasario 
Parengimas.

Žagariečių klubas rengasi 
prie savo paskutinio pavasari
nio parengimo. Tai bus pasku
tinė visų žagariečių ir jų kai
mynų sueiga, rytoj, balandžio 
20 dieną, West Side Hali — ža- 
gariečio p. Girčiaus svetainėje, 
2244 W. 23 pi.

Nežinau ar jau gėlės žydės 
bet šioje žagariečių pramogoje 
raudonos rožės tikrai mirgės* ir 
jų romantiškas kvapas kiekvie
ną vilios prie savęs.
Gražus Muzikalis Programas.
Taip pat bus ir muzikalis 

programas, sesutės žagarietės 
Marijona ir Klementina, broliu
kai Alekis, Rapolas ir Motiejus, 
Cicero Aguonė ių choras.

Dalyvauja ir Sabukas su Pet
ronėle, ir kiti. Jie linksmins 
gražiomis dainelėmis ats:lan- 
kiusius svečius ir viešnias. Prie 
to, pas žagąriečius netrūksta ir 
kitų įvairenybių. Orkestras, po 
vadovybe jaunuolio Frank Bar
binus, daug smagumo visiems 
teiks. Komitetas P. Arlauskas 
J. Keturakis, A. - Niprikas ded? 
visas pastangas, kad kuopui- 
kiausiai viską prirengus. Tad 
visi renkitės pas žagariečius da
lyvauti.

Lietuvių Jaunuolių Draugija, 
į kurią įeina ir mokytojo V. 
Beliajaus suorganizuoti šokėjai, 
kasmet pavasarį važiuoja į 
Washingtoną atstovauti lietu
vius ten rengiamoje Amerikos 
Liaudies Meno šventėje.

Važiuoją šokėjai paprastai 
patys dalį savo kelionės lėšų 
apmoka, o kitą dalį bando su
kelti parengimais. • / •

Vakaras Nuostolių Davė.
Tos kelionės reikalams šokė

jai turėjo surengę šokių Vaka
rą. Chicagos Lietuvių Audito
rijoje, Velykų Dieną — bet ne 
tik, kad nieko neužd rbo, bet ir

Susirinko būrys kitataučių —

Minneapolis, Minu., Si. Louis, 
Mo., Holland, Mich., ir Iowa 
City, Iowa, kur šie lietuviai Šo
kėjai yra šokę ir užmezgę drau
giškumo ryšius.

Bet lietuvių tame parcng'mc 
beveik nebuvo. Viso gal susirin
ko apie 150

Rengėjai 
bent šimtą, 
pelno, ilgai 
daug dirbo, 
čio jam pašventė. Todėl, jo ne
pasisekimas jiems yra labai 
skaudus smūgis. Nieko neuž
dirbo, ir pradirbo tai ką turėjo.
Be Pagalbos Negalės Važiuoti.

V. Beliajus ir jo šokėjų gru
pė negalės NVashingtono iškil
mėse šiemet dalyvauti, jeigu jie 

žmonių.

o gal ir daugiau 
vakarui rengėsi ir 
prakaito ir rūpės-

suomenės.
Kelionė viso kainuoja apie 

$600. Jie nereikalauja visą ke
lionę apmokėti — tik bent šiek- 
tiek jiems tokią sunkią naštą

d

Aukokit — Kiek Galite.
Todėl šiuomi jie ir prašo Chi

cagos lietuvių ateiti jiems į pa
galbą — kiek kas galite, kad ir 
kuomažiausia auka, prisidėkite 
prie šios kelionės išlaidų. Šokė
jai nevažiuoja “gerus laikus” 
turėti — jie savo lietuviškais 
kostiumais, šokia s, rateliais ir 
dainomis reklamuoja lietuvių 
vardą Amerikos sostinėje, ir už 
tokį darbą jie tikrai paramos 
užsipelno.

Taigi, kas galite ir įvertinate 
šiuos jaunuolius, prisideki le 
kiek galite. Aukas siųskite Lith- 
uanian 
c/o V. 
street.

Youth Society vardu, 
Beliajus, 1028 E. 63rd

Draugas

VAKAR CHICAGOJE
• Vakar Chicagoje danai iškil
mingai priėmė Henrik de 
Kauffmann’ą, Danijos ministe- 
rį Washingtonui, kuris suteikė 
teisę Amerikai įsteigti karo ba
zes Grenlandijoje. Nacių kon
troliuojama Danijos valdžia jį 
už tai atšaukė, bet Kauffmann 
atsisakė grįžti, o U. S. valdžia 
atšaukimą atmetė.
• Apleistam automob lyj, ties 
VVaukegan ir Willow Road, 
Morton Grove policija atrado, 
apie 120 galionų nelegalio al
koholio. Suėmė abu automobi
lio savininku, Antone Palmeri, 
1511 Taylor street, ir Fred Sch - 
fano, 460 N. Carpenter street, 
abu chicagiečius.

Chicagos Lietuvių 
Komitetas

Lietuvos prezidentui Anta
nui Smetonai priimti laikys su
sirinkimą ateinantį trečiadienį, 
balandžio 23 d., lygiai 8 vai. va
kare, Standard Federal Savings 
& Loan Assn. name, 4192 Ar
cher avė.

Gegužės 4 dieną ir bankietas 
Palmer House jau arti, tad vi
si komiteto nariai kviečiami 
Mame susirinkime dalyvauti.

Valdyba




