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BRITAI PRIVALO GAUTI J. V. GINKLUS
Roosevelto, Hull ir Knox pareiškimai gin

klų pristatymo reikalu
NVASHINGTON, D.^C., bal.

25 d.—Prezidentas Rooseveltas
spaudos atstovams šiandien pa
reiškė, kad Amerikos karo lai- 
vyi sargybos bus žymiai pra
plėstos Atlantike ir kituose van
denyse.
’■ Rooseveltas pasakė, kad Ame
rikos karo laivai nelydės gink
lus vežančių britų laivų, bet jie 
saugos tokius vandenyno plo
tus, kokius vyriausybė ras rei
kalinga saugoti. Vyriausybė pri
valo daboti, kad karas nepra- 
plistų prie Jungtinių Valstybių 
pakraščių, todėl sargybų plotų 
žymiai praplečia.

Rooseveltas tvirtina, kad na
ciai veržiasi į i Grenlandijos plo
tus ir nėra tikras ar vokiečių 
karo jėgos jau neužėmė kai ku
rių didžiulės salos svarbesnių 
vietų. Patruliuojantieji Ameri
kos laivai privalės saugoti 
Grenlandijos pakraščius ir dide
lius vandenyno plotus.

Vakar vakare užsienio depar
tamento sekretorius Hull pasa
kė kalbų, kurioje nurodė, kad 
diktatoriai gresia* Amerikai.
Hitlerio karo jėgps pavergė 
daugelį neutralių valstybių nė 
kasdien užkariavimai vis didė
ja. Amerika negali laukti kol ji
bus užpulta, bet privalo padėti
tiems, kurie kovoja prieš dik
tatorius.

Hull pabrėžė, jog privalo bū
ti surasti budai Amerikoj ga
mintus ginklus pristatyti bri
tams. Hitleris žino, kad jis ne
pajėgs laimėti, jeigu Amerikoj 
gaminti ginklai pasieks Angliju, 
todėl jis ir deda pastangas 
skandinti ginklus vežančius lai
vus.

Pagalba teikiama karų ve
dančioms tautoms yra pagalba 
Amerikos apsaugai. Hull užsi
puolė tuos amerikiečius, kurie 
tvirtina, esą britams nereikia 
teikti jokios pagalbos, nes jie 
vistiek pralaimėsiu.

Sekretorius Knox pasakė dar 
griežtesnę kalbų, negu Hull. A- 
merika pasakė, kad ji negali 
leisti karo laimėti užpuolikams, 
todėl ir privalo dėti pastangas, 
kad britams duodami ginklai 
pasiektų paskyrimo vietų.

Amerika negali leisti karo 
laimėti tiems, kurie nori valdy
ti žiaurios jėgos pagalba. Ame
rika pasižadėjo suteikti parama 
kariaujančioji! valstybėm, pri
valo žiūrėti, kad ta parama bu
tų--suteikta. 7 . ♦ .

Sekretoriai Hull ji’ Knox kal
bėjo su prezidento pritarimu. 
Vakar buvo karo kabineto po
sėdis, kur nutarta padidinti pa
galbų britams. •.

BRITAI ATSTUMTI IŠ TERMOFILU
Naciai artėja prie 

Atėnų
BERLYNAS, Vokiet ja, bal. 

25 d.—Vokiečių karo praneši
mas sako, kad jų karo jėgoms 
pavyko atstumti britus iš stra
teginių punktų Termopiluose.

Britai sulaikė vokiečius 48 
valandoms. Vokiečių karo va
dovybė buvo priversta vartoti 
nepaprastai dideles karo jėgas 
išmušti britus iš strateginių vie-

r .Buvo, atvežtos sunkios pa
trankos, dideli tankai ir geriau
sios kalnų divizijos.

Britai ir graikai 
kaujasi

ATĖNAI, Graikija, bal. 25 d. 
—Atėnų radijas skelbia, kad 
britų ir graikų jėgos labai vy
kusiai kaujasi visuose Termo
piluose.

Graikams ir britams pavyko 
padaryti vokiečiams nepapras
tai didelių nuostolių. Užmušta 

. tūkstančiai nacių kareivių ir su
naikinta labai daug tankų.

Atėnų radijas tvirtina, kad 
britai su graikais pajėgė suor
ganizuoti atsitraukimų, kol bu
vo sulaikyti naciai Termopiluo- 
se.

Britai pasitraukia 
iš pozicijų

KAIRAS, Egyptas, bal. 25 d* 
—Britų karo vadovybė skelbia 
kad jų jėgos pasitraukė iš už
imamų pozic’jų. Besi traukda

mos priešui padarė nepaprastai 
didelių nuostolių.

Vokiečiai negalės britams su
ruošti naujos Dunkirkės Grai
kijoj,- nes Termopiluose britai 
sulaikė nacius ir davė galimy
bės kitoms karo jėgoms pasi
traukti tvarkingai.

Pasitraukimas iš pusiasalio 
nepaveiks britų nutarimo tęsti 
kovų prieš vokiečius.

Turkai kontroliuoja 
vokiečių laivus

ANKARA, Turkija, bal. 25 d. 
—Turkų vyriausybė nutarė tik
rinti visus vokiečių laivus, ku
rie plaukia per Dardanelus.

Skelbiama, kad keli vokiečių 
laivai iš Juodosios juros plau
kia į Egėjaus jurų. Turkai no
ri patikrinti ar minėtais preky
bos laivais vežami vokiečių ka
reiviai ar karo medžiaga.

Vokiečiai pasiūlė turkams da
lį Graikijos, kur eina geležinke
lio linija, bet turkai atmetė pa
siūlymų.

Naciai užėmė 
Lemnos salą

ATĖNAI, bal. 25 d.—Vokie
čių karo jėgos vakar užėmę 
Lemnos salų, kuri rendasi 40 
mylių atstumoj nuo Dardanelų.

Užvakar vokiečių ekspedicija 
atvyko prie salos ir pareikalavo 
garnizono pasiduoti. Graikų ka
re viršininkas paklausė kas da
ryti ir jam liepta pasipriešinti.

Devynias valandas nedidelis 
graikų garnizonas su žandarais 
kovojo prieš nacius, bet buvo i- 
ve’ktas. Vokiečius atlydėjo di
delis orlaivių skaičius.

Entered as second-class mattęr MČąrch 7/1914 at the Post Office at Chicago, I1L, 
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Armija Gauna Naują 28 Tonų šarvuotį j VERČIA ATSISAKYTI NUOSAVYBĖS

« , NAUJIENŲ-ACM E Telephota
“Nuskindamas” telefono stulpų lyg tai butų smilga, šis didžiulis M-3 Chrysler 

28 tonų šarvuotis, pirmas, iš didelio skaičiaus, kurie tuoj pradės ristis Jungt. Valst. 
Armijon iš Chrysler dirbtuvių Detroite, dęmonstruojavsavo pajėgingumę.

Valdžia tirs užsie
niečių veiklą

NVASHINGTON,~ D. C., bal. 
25 d.-—Vyriausybės paskirti val
dininkai nagrinėja duomenis a- 
pie penkių milijonų užsieniečių

• >. .1 A* ' * ** ' * sveiklų.
Praeitais metais padarytas 

užsieniečių surašymas tvarko
mas ir tikrinami padaryti pa
reiškimai.

Turima žinių, kad dalis už
sieniečių Besiregistravo, o. kiti 
davė netikslias žinias. Dal’s jų 
bus traukiama atsakomybėn.

Leidžia prezidentui 
imti laivus

WASHINGT0N,~D. C., bal. 
25 d. — Kongreso prekybos lai
vyno komisija paruošė įstaty
mo projektų, kuris leidžia pre
zidentui paimti Amerikos uo
stuose stovinčius užsienio pre
kybos laivus,

Įstatymas taip suredaguotas, 
kad prezidentas galės minėtus 
laivus perleisti britams, jeigu 
ras reikalingu ir tikslingu.

Italai puls J. V. 
karo laivus

......... , ..

ROMA, Italija, bal, 25 d. — 
Fašistų spauda skelbia, kad Ita
lijos ir Vokietijos-karo jėgos 
puls visus Jurtįtf&ų Valstybių 
karo laivus/ kurie lydės kare 
medžiagų į Angliję.

Jeigu Amerikos karo laivai 
lydės britų kahvojus, tai “ašies’’ 
submarinai < juos puls kiekviena 
pasita'ikiusia.'-pręga, sako dučes 
spauda.

? Iškrėstas japonų
1 laivas

LOS ANGELES, Calif., bal. 
25 d.—Amerikos policija iškrė
tė japonų laivę Buenos Aires 
Maru, kuris turėjo išplaukti į 
Japoniją. <■; t

Jame rasti 37 vokiečiai, kurie 
plaukė į savo kraštą.

Keturi naciai areštuoti, nes 
jie neturėjo tinkamų dokumen
tų. Jie atiduoti teismui, kuris 
šiomis dienomis turės išspręsti 
jų likimą.

Britai patenkinti 
Hull kalba

NACIAI NUKENTĖJO PRIE TOBRUKO
Britai atmušė nau

ją puolimą
KAIRAS, Egyptas, bal. 25 d. 

—Vokiečių ir italų jėgos dar 
kartų bandė pulti Tobrukų, bet 
ir šį kartų smarkiai nukentėjo.

Britams pavyko paimti nelai
svėn 127 nacių kareivius. Jų 
tarpe paimti du vokiečių kari* 
ninkai.

Motorizuotos britų jėgos pa
darė smarkų užpuolimų ant na
cių garnizono Sollume. Britai 
atvežė naujų pastiprinimų iį To
brukų. Vokiečiai negali nu
traukti susisiekimo su šįuo uos
tu.

Jie mano pulti britų tvirtovę 
iš ispanų teritorijos. Persirėdę 
vokiečių karininkai senai ruošė 
užpuolimo planus.

Vienas aukštas ispanų kariuo
menės karininkas, kuris nese
niai lankėsi britų tvirtovėje, 
tvirtina, kad naciai turės pagul
dyti 150,000 kareivių tvirtovei 
paimti.

.... .. ................... .

Generolas Gort gins 
Gibraltarą

LONDONAS, bal. 25 d.—Visa 
Anglijos visuomenė labai paten
kinta sekretoriaus Hull ir Knox 
vakar padarytais pareiškimais.

Ypatingai Juos džiugina min
tis, kur sakėina, kad Amerika 
ne tiktai duos britams ginklus, 
bet žiūrės, kad jie Angliję pa
siektų.

Knox pareiškė, kad britų ve
dama kova yra ir Amerikos ko
va, todėl amerikiečiai yra įpa
reigoti tinkamai padėti.

Darlanas grįžo nie
ko nepešęs

VICHY, Prancūzija, bal. 25 d. 
—Vicepremjeras Darlanas šian
dien sugrįžo iš Paryžiaus jokių 
problemų neišsprendęs.

šį kartę jis neturėjo progos 
(nė pasimatyti su nacių amba- 
sadoriuni Abetz. Darlanas nesi
kalbėjo suvPierre Lavaliu.

Paryžiaus spauda smarkiai 
užsipuola Petaino ministrę ir 
Amerikos ambasadorių Leahy. 
Nacių kontroliuojama spauda 
sako, kad Leahy yra įtakingiau
sias ambasadorius Vichy mies
te.

Karalius pakvietė 
Winant pietums

LONDONAS, Anglija, bal. 25 
d. — Anglijos karalius pakvie
tė Jungtinių Valstybių amba
sadorių Winant pietums.

Ta proga bus aptarti kai ku
rie* svarbus karo politikos rei
kalai. Pietų metu Winant turės 
galimybės pasitarti ir su kitais 
įtakingais asmenims.

Namai apkrauti di
deliais mokesčiais

ra įsteigta. Didesniam spaudi
niui pasireiškus iš valdžios, to
kių kolchozų skaičius padidės.

Naciai rengiasi pul
ti Gibraltarą

GIBRALTAR, Ispanija, bal. 
25 d.-—Turima žinių, kad vokie
čiai netrukus žada pradėti karo 
operacijas prie Gibraltaro.

LONDONAS, bal. 23 d.—Bri
tų vyriausybė paskyrė generolą 
Gort vyriausiu Gibraltaro karo 
jėgų viršininku.

Generolas Gort buvo britų 
ekspedicijos viršininku, kuri ko
vėsi su vokiečiais Belgijoj ir 
buvo priverstas sugrįžti per 
Dunkirkę.

Paskutiniu metu gen. Gort 
ėjo vyriausio britų kariuome
nės inspektoriaus pareigas. Bri-< 
tai jam įsakė ginti Gibraltaro 
tvirtovę iki paškutfaiųjų.

REIKALAUJA PAKEISTI 
SEKRETORĘ PERKINS

NVASHINGTON, D. C., bal. 
25 d. — Senatorius Byrd šian
dien pareiškė, kad sekretorė 
Perkins privalo būti paleista ir 
jos vieton paskirtas vyras su 
stipriomis? kumštimis.

Naujas sekretorius turėtų 
drąsos: pasakyti darbdaviams 
ir darbininkams, kad dabar ne 
metas; kelti streikus ir ieškoti 
bereikalingų^ priekabių. .

Ji

KAUNAS, Lietuva,ba 1. 25 d. 
—Smulkaus nejudoniojo turto 
nuosavybė sovietų Lietuvoje 
dar palikta, bet tiktai oficiališ- 
kai, nes praktiškai ji baigia 
nykti.

Miestuose namai ir sklypai 
apdedami tokiais dideliais mo
kesčiais, kad savininkai nepa
jėgs ir prie geriausių norų jų 
išmokėti.

Dalis savininkų patys atsisa
kė nuo savo nuosavybės, o kita 
dalis bus priversta nuo jos taįp 
pat atsisakyti.

Ūkininkai turės eiti 
i kolchozus tu

KAUNAs7lJetū7a, bal. 25 d. 
—Lietuvos ūkininkai taip pat 
neptfjėgs išlaikyti savo ūkių, 
nes apkrauti labai dideliais mo
kesčiais.

Sovietų valdžia juos verčia 
mokėti ne tiktai pinigais, bet ir 
natūra. Tokiu budu ūkininkai 
“savo noru” bus priversti įsira
šyti į kolchozus.

Jau keletas tokių kolchozų j-

AMERIKA PRIPAŽĮSTA JU
GOSLAVUOS VALDŽIA

' NVASHINGTON, D. C., bal. 
25 d. — Sekretorius Hull šian
dien pareiškė, kad Jungtinės 
Amerikos Valstybės pripažįsta 
užsienyj sudarytą Jugoslavijos 
vyriausybę.

Jugoslavijos ministeris Fotič 
bus skaitomas oficialiu jugo
slavų atstovu

Jugoslavijos auksas* yra “įšal
dytas”, bet manoma, kad bus 
leista užsieny sudarytai vyriau 
sybei naudotis kai kurioms su
moms.

PITTSBŪRGH?~Pa7 bal. 2’5 
d. — WendnV Willkie pareiš
kė, kad jis pilniausiai sutinka 
su Hull ir Knox pareiškimais 
kanvojų reikalu.

Jis mano,, kad Amerikos vy
riausybė privaio dėti pastangas, 
jog britams skiriami ginklai 
pasiektų britus.

Debesuotas ir vėsesnis.
Saulė teka -- 4:54; leidžiasi 

— 6:42.

Repatriantus ver
buoja į GPU

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
bal. 25 d.—Vienas repatriantas 
iš Kretingos skundžiasi, kad 
bolševikai labai smarkiai jį kan
kinę, kai jis atsisakęs tarnauti 
GPU.

Ūkininkas iš paskyrimo vie
tos grįžo namo pasiimti dar pa
šaro savo arkliui, bet rado ūky
je gaspadoriaujantį savo berną.

Atvyko GPU agentai, ūkinin
ką laikė ištisą parą vandenyje, 
kankino troškuliu ir smardijo 
pirtyje, kai jis nesutiko teikti 
GPU žinių iš Vokietijos.

Kaune neįmanoma 
gauti butas

| KAUNAS, Lietuva, bal. 25 d. 
—Miesto vykdomojo komiteto 
pirmininkas šimanas išledo 
naujus patvarkymus butui gau
ti.

Vį&jus hutui gauti leidimus iš- 
į dovinės specialiai tam reikalui 
sumūryta butų ūkio valdyba. Į 
šią valdybą galima kreiptis tik
tai su darbo įstaigos pažymėji
mu.

Darbo įstaiga gali išduoti pa
žymėjimą tiktai profesinei są
jungai sutikus. Ūkio valdybos 
inspektorius turi visus pažymė
jimus patikrinti ir savo nuomo
nę tarti.

Pagelbon kviečiasi 
agitatorius

VILNIUS, Lietuva, bal. 25 <1. 
—Valstybinė knygų leidykla iš
leido brošiūrą, kurioje sudėti A. 
Sniečkaus, Preikšo ir M. Ged
vilo pranešimai Stalino suvary
tam “parlamentui”.

Brošiūra pavadinta “f pagal
bą agitatoriams”. Yra išleistas 
ir rusiškas šios brošiūros leidi
mas.

Maskvos agitatoriai neturi ką 
žmonėms pasakoti, todėl mano
ma, kad komisarų kalbų turi- 
nvs suteiks agitatoriams me
džiagos.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Atėnų radijas skelbia, kad šiandien graikų uostus ap

leido pirmi britų kariuomenės batalijonai. Vokiečiai prieš 10 
dienų skelbė, kad britai išvažiuoja.

— Išvažiuojančius britus išlydėjo labai, didelė daugybė grai
kų, apiberdami juos gėlėmis, šaukė: — Mes netrukus vėl pa
simatysime !

— Vokiečiai skelbia, kad jų orlaiviai pasfkandino kelis bri
tų laivus su kareiviais, tačiau graikų radijas sako, kad jie pa
skandino laivus su vaikais ir moterim, kurios bėgo iš pusia
salio.

— Britai ir graikai tris dienas laikėsi Termopiluose. Da
bar jie organizuotai traukiasi, bet vokiečiams smarkiai kenkia.

— Britų aviacija praeitą nakt| ir vakar dieną labai smar
kiai bombardavo Tripolį ir kitus Lybijos uostus.

— Nacių laikraščiai labai smarkiai užsipuola ant sekreto
riaus Hull ir Knox, tuo tarpu giria lakūno Lindbergho pasa
kytą kalbą.

— Berlynas skelbia, kad vokiečiai skandins Amerikos lai
vus, jeigu jie bandys vežti ginklus britų kariuomenei.

— Viceministeris Butler pareiškė, kad santykiai su sovie
tais šaltėja, nes Maskva nerodo pageidavimo prekybai sutar
čiai pasirašyti.

, — Sekmadienį, trečią valandą po pietų, bus transliuojama 
britų premjero Churchill kalba apie padėtį Graikijoj.
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TEATRAS IR BALIUS ROSELANDE
Rengia S. L. A, 1Š9 KUOPA 

Statoma sęenoje viėpo veiksmo komedija 
“DAINA BE GALO” 

Programą išpildys L. S. M. RATELIS

Sekm., Balandžio (April) 27 d. 1941 m.
DARBININKŲ SVETAINĖJE, 10413 So. Michigan Avenue 

Nuoširdžiai kviečiame vietinius įr apyįinkės. kolonijų lietuvius 
ir lietuvaites skaitlingai atsilankyti ir linksmai laiką praleisti. 

Šokiams grieš šauni ORKESTRĄ.
Pradžia 6:30 v. vak. JŽanga—25c. Kviečią SLĄ. 139 Kuopą

■ *■■*111.11 M ii .».O įi.M ■ I ąui&mi

“Ponaitis
iš Kauno”

Linksma ir juokinga komedija, bus 
suvaidinta

CICERO LIETUVIŲ KULTŪROS
DRAUGIJOS VAKARE.

Balandžio (April) 26 d.
UUOSYBeS SVETAINĖJE

14 STREET IR 48th COURT
Be to, dalyvaus Al. Brazis ir Dainos mylėtojų choras.
Pankui šokiai ir vaišės. PRADŽIA 7:00 VAL. VAKARO

........ I' ■ ■ '■■■' i ■' i i I

FOR NEW
PACK ARD - CHRYSLER - PLYMOUTH

VIRginia
2332

3451
Archer Avė.

4030 
Archer Avė.

Tel.
VIRginia

1515
BALZEKAS MOTOR SALES

“U WILL LIKĘ US”

KOL JU DAR YRA
SUTAUPYKITE $8000

.. Pirkdami 1940 Metų ?

SERVEL GASINI
ELECTROLUX ŠALDYTUVĄ

PILNAI ĮRENGTAS
Numokėkite 

kad ir

UQ

$10 TIKTAI 3 Metai
Išmokėti

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!

ENGLEW00ū STOVE COMPANY
6850 S, Green St. p^ėo Tel. Eng. 3630

Legionas Wes
Rytoj Rengia

'. y'

Šoks Andrfejevo mokiAiM
Dalyvaus Lietuvių Dariaus-Gi
rėno Posto Nariai, Jaunuoliai

WESTSIDE. — Rytoj po 
pietų Ąpierikos Legiopo kyopa 
\Vestjšidėje (Pjlsen Vbšį, No. 
$25) rengtą pAradą ir iškilmių- 
$as cerebionijAs įvesdinti pįF’ 
ipą vąldybą ngujai sborgani- 
žuoto ^Legiono Sunų?? sky
riaus. Tai ‘‘Sons of the Ameri
can Legion”, ir į tą grupę šis 
Postas bandys sutrAukti visus 
savo (Udžihjo k$rb vetė^ąmj 
narių vaikąs,

ttąlyvaua D. & 
’ Tlimdą nkąi”

Kaip į)ątadė, fAip ir čereb)p- 
nijose dąlyvAus kąjp garbės 
svečiai lietuvių Dgriaus ir Gi
rėno Posto nariai, ir to posto 
pagarsčj^š būgnų jr trlmistb 
korpusas, * '■

Eiseną prasidės APiė 3 vąl, 
po pietų, nuo Pjlsen Posto cep* 
tro, ad-. |651 Rlbe Isjand Avė, 
Eis iki 19-tds, 19-ta iki Ash
land, Iki 18-tds, ir tadA į Šoko- 
lų salę, ądl’ėsu 11Ž6 Wėst 18lh 
st., kur įvyks pačios cer'emdni- 
jos.

Kviečią lietuvius dalyvauti
18-tos ir Westsidės lietuviai 

yra kviečiami iškilmėse daly
vauti ir eiseną pamatyti.

Pilscn Posto komendantas 
yra Vinccnt Polcvn, o Charles

J. J. Doberty —• adjutantas.
Legionierius

Sėštddiėiiln VaMfce Uus jAu- 
puolių klasiškų šakių ir pąsfe 
linksminimo vakarėlis Jonfetų 
salėje, 81 I W. 33rd St. ’

Jabnuolių mokytop. AU- 
dfejėvas, publikai kėĮįHĄ padą- 
iryli šiurpriz|, Jb ftibkiniąi 
jyęrtrąuknje bbblihok šokių pa
sirodys su naujAi išmokintais 
šokiais ir kostiumais. { vakaro 
parengimą širdingai kviečia a L 
šilankjdi visus p. Andrėjėvrfs ir 
Šokių kdhfitčtAS Alėk PudRekv 
Frances Hndręęfc, A. 
tienė ir Ona Dovgin. -O- D.

Piknikai — 
Pirmas Geg. 184$
■y’ LSS ir LDD kuopų pavasari- 
ūis piknikas bus gegužes 18 d. 
Liberty Grove.
“FIELD DAY” — RUGP. 24

Field Day piknikas, rugpjūčio. 
24 d. irgi Liberty Grove.

J. K.

Vakarėlis Andrejevo 
Naudai

Prieš kelis menesius, kaip ži
bia, Ą. Andrejevą ištiko skau
di nelaimė: jį sunkiai sužeidė 
automobilius. Iš nelaimės vie
tos jis liko nugabentas į ligoni
nę, kur kelias valandas išbuvo 
be sąmonės. Keliąs Savaites 
praleidęs li^Onjnėję, jis grįžo 
nanip, bet vis dėlto nesijaučia 
yfeai pasveikęs.

Tą nelaimė p. Andrejevą, ku
ris iš profesijos yra špkęjos ir 
šokių mpkyląjąs, labai suvargi
no. Jo mokinių levai ir šiaip 
draugai nutarė surengti vakarė
lį jo naudai. Vakarėlis įvyks 
šiandien vakare adresu 811 W.

Visi kviečiami atsilankyti.

Diena Iš Dienos
Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(CHICAGOJE)

Alfred Zelnis, 23, su Mary

Frank €Ėąderka, 28, su Geįv
triide Kl^e, 21 f’
deleinė Stals, 49

Victor Baltėkonis, 42, su Ma-
Jack Jąnis, 24, su Geraldine

Evans, 21
Walter A. Antuscas, 

Franees C. Janulis, 21
22,

*" T,'.

su

su
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nelaukite—
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

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

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

Tąjefdnąs CENTRAL 5208
GENERALIAI AGENTAI šių Kompanijų: 

AMERICAN INDEMNITY COMPANY • 
COLUMfclA FIRE INSURANCE COMPANY 
IMPERlAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGĄN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PH^fiNĮX INDEMNITY COMPANY.

Syjvią Repdąk, 18
irvin Ą. Drbwn, 25, su Apnc 

M. Valenick, 21
Anthony J. Ęrick, 21, su Vio- 

let Dočmąnuš, 48
Jack G. Wbhi, 27, su Cecilia 

Arkus, 26 '
, • . 11 • ‘ •

Viena Diena Vietoj Trijų.
(III. valstijos gubernatorius 

Green užvakar pasirąšė įstaty
mą, kuriuo sutrumpino nuo 
trijų dienų iki vįenoš paros lau
kimo laiką tarp padavimo apli
kacijos vedybiūjąm leidimui ir 
jo išdavimo. Tas įstatymas pra
dės veikti liepos l. d. Iki to lai
ko, kaip ikišfoĮ, vedybinio lei
dimo .reikės laukti tris dienas- 
Kaip dabar taip ir po liepos 1, 
reikės mcdikalčs ėgzaminaci- 
j°S.) ’

vp:: ■> -u :***-'

Reikalauja 
PęrskirŲ

Dotofhy Stdčh htib Stanley 
Stėch ..

Gauna
Pęrskirąs

Auna Miėiūs nuo Ignatius 
iVIicius. v ' ’,. t S

GIMIMAI-“
CHICAGOJE

PETKUS, Donald A., ($833 S. 
CaUipbėll avenųej giple bėlad- 
džio 12, tčVdi: Tliomūs ir Adele.

šeštąd., balandžio 26r 1941

BRU5H 5ET GIFT •

COOK
COUNTY 

DISTRIBUTORS
COOK COUNTY DISTRIBUTO- I 
RIAI, didžiausi TIESIOGINIAI I 
distributoriai puikių automobilių I 
Suvienytose Valstijose, siūlo ka- I 
rų pirkėjams stebėtiną bargeną I 
kurio nė vienas RETAIL dyleris 
negali pasiūlyti! štai SYKJ-J- 
GYVENIMO proga įsigyti puikų 
automobilių sensacingai žema 
kaina kurio negalima prilygti 
bile jeur!
GARANTUOTAS SUTAŲPY-\ 
MAS $100 IKI $500 UŽTAI] 
KAD PERKAT TIESIOG

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

1941 "ŽŪICKS
Turime 10 1941 Buick Sedans 
ir Coųpes—puikiausi karai kurios 
pinigai gali pirkti—su radios, šil
dytuvais, white wall tires—yra 

Į VISIŠKAI NAUJŲ. Taipgi 25 
1940 Buicks ir 30 1939 Buicks, 
visi kaip nauji, įkainuotos taip 
įtinai kaip

*425
1941 FORDS ;

Puikus kariukas, pilnai įrengtas 
su radio, šildytuvu, v/hite-wkU 
tires. Taipgi 12-1940 ir 15-1939 
Fordų taip žerųai kaip

H0W ’ONLV

ii*5
ecV<£ed-

K

z?’/!.1’ •

sg •v)

1 1941 PLYMOUTHS
Puikus pasirinkimas 1941 Ply- 
mouths, yra VISIŠKAI NAUJU, 
už stebėtiną pasiūlą. Taipgi 1940 
ir 1939 Plymouth, visi GERAM 
STOVY, taip žemai kaip

Taipgi 1938 — 1937 — 1936 
1985 karų, visokių modelių 
stilių, pilnai karantuoti už tai 
žema kaina kaip

ir

A full size HOOVER Vacuum 
Cleaner that is a “qift" in itself at 
this Iow price, A valuable gddi- 
tion to your proseni homo eąuip- 
mont that is modernized aųd YQ- 
built to gi v e you 
new •cleaner per- 
formance. Highly -

really a beauty!

w

PETER BARSKIS, Jr
SAVININKAS

A

'<7/ s į fl,ii K

MANOR FURNITURE MART, INC
3108 West 63rd Street

i—

NEŽIŪRINT KOKIO STILIAUS 
KĄRĄ NORITĘ, MĘS JĮ TURI

ME PATOGIAUSIA KAINA 
JUM!

JUS GALIT PIRKTI TIESIOG 
IR SUTAUPYTI 
$100—$500

Nežiūrint kur gyvenati, 
ATEIKIT IR PASINAUDOKIT

Žada $2,500.00 už 
žmogžudystės

iškė-
Kubų valymo dirbtuvių są

junga, The Cleanjng ąųd Dye- 
ipg Plant Qwners Assąeiątiou, 
vakar paskelbė, kad duos $2j>0'p 
atlyginimą asmeniui ar asme
nims’; kurie suseks kas nužudė 
chieagietj Abton Gorczak’ą. Ji
sai buvo mirUnai sumuštas rū
bų valymo krautuvėj, ties 1745 
W. 63rd slreet. Gyvenų Toavu 
of Lake.

kad jisai bu
vo auką gengsterių kovos už 
kontrolę rūbų valymo pramo
nėje.

Re m Kitę tuo*, kų.rif 
rarsihaM -

»-iM .l»r ■
Mis musų

BIŽNIERIŲ

J. Podžiunas 
Naujoje Vietoje

P-as Juozas Podžiunas
le savo biznį į naują vietą. Jo 
‘‘Melody Club” nuo balandžio 
24 d. įsikūrė adresu 6729 Stony 
Island Avc. Seniau to klubo bu
veinė buvo 1516 E. 67 St.

‘‘Mėlody Club” yra labai šau
niai įrengta Užbtga, kur ne lik 
galima visokidūsii| gėrimų galt- 
ti, bet ir sniagiąi laiką praleis
ti; O tdi dėl tv, kad tam tikro
mis ValahdDttiis yra ir pYogra- 

,!rtioS duotianips. Vadinasi, svė- 
;člai yra jYąiihk8inindiihi.

P-as Podžiunas pradėjo Veis
tis bizniu prieš Iželis metus. l?er 

W virsųiU j fe laikė liŽel- 
gą'' pačlųMė vldtirmiėsiyjė. Jis 
yipa niatohus it draugiškas žmn-
UUt--.- •• . - ■ ■

Laidotuvių Direktoriai
CtinilllllHIIIIHItlIHl IIIHIIIHIIHI

NEPAVADUOJAMAS 
PIRKINYS 

AR PINIGAI GRĄŽINAMI 
VISI KARAI GARANTUOTI 

TOBULUS 
IŠRAŠYTA GARANTIJA IR 10- 

DIENŲ IŠMĖGINIMAS c 
JŪSŲ KARAS ĮMOKĖJIMUI ’ 
DU METAI IŠMOKĖTI — 
LENGVIAUSIOS SĄLYGOS 
PRISTATYMAS TUOJAUS

COOK
COUNTY 

DISTRIBUTORS 
1340 W. 63rd Street 

Atdąra Vakarais iki JO 
Nedėliomis iki 7

NARIAI
Chieagos, 
Cifcero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOPE MIESTO 
DALYSE

P. J. RIDIKAS
3354 So. Hąfete^ Street 710 West 18th St.

v ._____ Telefonas YĄRDS. 1419, __________

I. J. ZOLP
164b VyęsĮ 46|h Street Phone YARds 0781

S. P. MAŽEIKA YARds 1138
3319 Lituąnica Avenue YARds 1189

LACHAWICZ IR SŪNUS '
2314 WaHt 23rd Place . Phone CANal 2515
SKYltirS: 42-44 Eąst 108th Street Tel. Pullman 127*

ĄLBERT V. PETKUS
UlM Wente.r0 Avenue Phone LAFąyette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Litųanica Avenue Phone YARds 4908

.......... ■■-■■■■—      1 -    ;-------------- ——

ANTHONY b, PETKUS
So. VVęstern Avė.

1410 South 49th CodH. Cicefrd
Phone GROvehill 0142

Phone Cicero 2109

"s " L LIULEV1CJUS
U4M S., Cąllfornla Av^pųe Phone LAFąyette 3572

Ar Jums Reikia Dakta
ro Patyrimo 

DYKAI
Ateikite ir gaukite musą daktaro 
, apžiūrėjimo

Kad apsisaugoti ir būti tikru, leis
kite laisniuotam, 20 metų patyrimo 
turėjusiam speciajistui Daktarui iš
egzaminuoti jus Nemokumai 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 16 <|ienų. 
Moksliška gydymo sistema užgydo 
kylą, panašiai kaip oysteris padaro 
perlą. Atsineškite šį skelbimą Ne
mokamam Pasitarimui. Eęzamina- 
cija ir išbandymui trytmėniąi net 
tik už $1.00. Parųątykite patys kad 
ir 75 metų amžiaus žmonės išsigy
dė. Pasilaikykit savo raištį arba įsi- 
gykit naują taip žemai kaip $5.00 
(Moteris gydom—moterys ' patar
nautojos).

100% RUPTURB & TRUSS 
SERVICE

20 metų patyrimas užtikrins 
pasisekimą.

Ro lai§niuotų gydytojų priežiūra 
1869 N. DAMEN ĄVENŪĘ 

Tel. ARMltage 8000. 
įėjimas per krautuvę į 2 aukotą. 
VALANDOS: Kasdien 11 iki 2. 

Nedėliomis iki 2 popiet.

t 
I

Naujienų Pavasarinis
PIKNIKAS
• Sekmadienį,

Gegužės 25, 1941

Liberty Darže
WilĮpw Springs, UI. .

■ ------------------------------- ----------------- !=—

— • ; rife
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Ką Žmonės Mano
ABI MEDALIO PUSES PRASTOS

“Naujienų” Nr. 85 buvo įdė
tas kažkokio C.K. A. straipsne
lis. Autorius ne tik pasisako, 
kas jam ant širdies gula, bet ir 
smarkiai puola Lietuvos valdi
ninkus bei prez. Smetona.

Kai važiavęs per Vokietijų, 
sako C. K. A., tai ten buvę vis
kas gerai ir keliai geri, bet kai 
tik atvažiavęs į Lietuvos muiti
nę, tai tuoj susidaręs blogiau
sias ^įspūdis. O ypačiai dėl to, 
kad pasipūtę valdininkai užsi
minę, jog reikės mokėti už au
tomobilį.

Kur čia žmogus nerustaus. C. 
K. A. laiko save geru tautiečiu, 
nes kelis dolerius Lietuvos rei
kalams yra aukojęs. Ir kai jis 
su nauju automobiliu parvažia
vo, tai tie nedorėliai diktatoriai 
ne tik bankieto jam neiškėlė, 
bet dar pareikalavo užsimokė
ti už automobili). I^ainve dar, 
kad tie nemandagus ir pasipū
tę valdininkai viską sufiksino 
taip; kad už automobilį nerei
kėjo- mokėti.

Dėlei to ir susidarė labai blo
gas įspūdis, o jeigu butų reikė
ję už automobilį mokėti, tai, ži
noma, įspūdis butų buvęs dar 
blogesnis.

Vis dėlto nian labai keista. 
Nejau p. C. K. A. nežino nė to 
paprasto dalyko, kad kiekviena 
šalis ima mokestį už iš kitur 
įvežtų automobilį? Išimties ne
sudaro dargi Jungtinės Valsti
jos, kur nevyrauja baisioji 
Smetonos diktatūra.

Aš pats 1935 m. mačiau, kaip 
Goeteburge už iš Amerikos at
vežtus automobilius švedai mo
kėjo po 38 ir 42 dolerius. Be to 
jie turėjo po pusantros dienos 
laukti, kol gavo plokšteles su 
numeriais. Ir vis dėlto nė vie
nas jų protestų nekėlė.

C. K. A. tvirtinimas, kad Lie
tuvos miestų ir kaimų žmonės 
dantis sukandę laukė permainų, 
vargu atitinka tiesų. Ne vienas 
jis Lietuvą aplankė prie Sme
tonos valdžios. Kas metai par
važiuodavo nemažai Amerikos

MASTER WIND0W SHADE fO.
S. .1. 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 WOOD ST.)
—............ " ...... -i — —------------------- ------------- - -.................. /

lietuvių. Man pačiam teko Sme
tonos • laikais Lietuvą du kar
tus aplankyti. Ir kiek aš tik rei-* 
kalų su valdininkais turėjau, vi
sur pastebėjau mandagumą, o 
ne kokį pasiputimą, kai)) C. K. 
A. rašo.

O tik tie ūkininkai laukė per
mainų, kurie buvo t ilginiai, 
latrai ir skolose paskendę. Mat, 
jie numanė, jog neteks ūkių 
Kai kurie jų savo ūkius jau bu
vo pragėrę. Rusų agentų kurs
tomi, jie pradėjo kurstyti ir ki
tus nusigyvenusius ūkininkus, 
žadėdami jiems rojų ir skolų 
panaikinimą. Bet tų nepaten
kintų ūkininkų buvo nedaug, 
gal koks 10%.

Aš abejoju, kad anais lai
kais nepatenkintieji ūkininkai 
butų dabar patenkinti, nors 
Smetonos Lietuvoje jau nebėra.

Toliau C. K. A. rašo: “Jau 
neturime Lietuvoje nė tų pasi
putusių valdininkų, o kas prie 
to privedė? Tai diktatoriška 
tvarka.” *

Taip, taip, p. C. K. A. Jei 
Tamsta būtumei Lietuvą demo
kratiškai valdęs, arba tie pasi
pūtę valdininkai nebūtų iš Tam
stos reikalavę mokesčių už au
tomobilių, tai Lietuva ir šian
dien butų laisva ir nepriklauso
ma. O jeigu dar butų valdę “de
mokratiškai” Dr. Graičiunas su. 
Bimba, tai Lietuvoje tikrai bu
tų įsikūręs Džugašvilio (Stali
no) rojus per amžių amž us. 
Amen.

BARGENAI TIKTAI ŠIA SAVAITE!
LENTŲ (PIRKINIAI

XXX
KING MIDAS SPECIALIAI SUMAŽINO 

KAINAS JIS V N ALBAI! ,

NAUJA ŽEMA KAINA!

$

PASKOLĄ ČIA GAUSI 
greit lengvais 
išmokėjimais 

nuo 5 iki 20 metų.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
Mokame 3M% Dividendą 

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

TvmsS $1,000,000.00

CORNER 63RD & JUSTINE.

Nežiūrint ko jums reikia, nuo 2x4’h, iki lentų 
grindims, balkių. ^orĮuna.—viską 
labai žetU ’mis. kalyiįmi^. / 
Naujas ųžuok> ir 'lUevjie FloOrlng 
25/32x2 >4 ” 100 kv.I nflciV tiktai 
2x4’s Ekonomiška rūšis pušies. 
Visi- ilgiai H’ iki 10’ 
Naujos 1” Sheating, p»o. 
Homloek, Micas specialiai 
Taipgi No. 1 Kilh-Drfcd 
visokiems reikalavimams. 
Atsineškite pilna ųrašų lentų, 
DABAR, TUOJAU.

<’lu gausite

$4.50

$2.703
100 pėdų
lentų. 1 visokių Tlišių

Daug' sutaupyalto.
kurių reikia

DRATŲ SPECIALAI
Durims ir Langams!

Aš patariu C. K. A. nerengti 
prez. Smetonai bankieto Chica- 
goje kaipo neužsitarnavusiam 
asmeniui, kurio valdininkai rei
kalavo mokesčių už automobilį, 
bet surengti bankietą Dr. Grai- 
čiunui, Bimbai, Mizarai ir An
druliui kaipo kovotojams prieš 
diktatūrą (tik, žinoma, ne hit
leriškų ir stalinišką). Matote, j 
Hitleris ir Stalinas nėra tokie
baisus diktatoriai, kaip Smeto
na. Tik jus įsivaizduokite, koks 
baisus buvo Smetona, kad jo 
pasipūtę valdininkai iš p. C. K. 
Ą. drįso,net įeil^glaut]. mokės-, 
čity už iš Amerikos'atvežtą au
tomobilį! Juk tai didžiausias, 
skandalas!?

Dabar, tur būt, bus didžiau-
šia laimė, nes jau nebėra nei. 
diktatorių, nei pasiputusių vai-1 
dininkų. Musų tėvynėje Lietu-1 
voje, tur būt, įsigyveno tikra 
demokratija, o valdininkai to- ( 
kie mandagus, kaip aniuolai ro
juje. Visi piliečiai Lietuvoje pa-1 
tenkinti ir gyvena kaip rojuje.' 
O kad drabužių neturi, tai jų ir, 
nereikia: juk rojuje nė Adomas' 
su Ieva drabužių nedėvėjo. Fi- 
gos lapais prisidengę, jie bėgi-j 
nėjo po rojų ir buvo patenkint- 
ti, nes diktatorių ten nebuvo ir 
viskas buvo tvarkoje. O tas dik
tatorius Smetona ir mums, kai 
kuriems amerikiečiams, nedavė 
ramiai miegoti minkštose lovo
se, nes jis Lietuvą valdė netaip, į 
kaip mes norėjome. Dabar kas 
kita: Stalino “saulė” užšvietė, 
keliai pasidarė tokie geri, kaip 
ir Vokietijoje, nes ta “saulė” 
juos išdžiovino. Todėl aš pata
riu p. C. K. A. susikrauti savo 
lagaminus, pasiimti naują auto
mobilį ir važiuoti į Lietuvą pa
sidžiaugti Džugašvilio rojum.

—Chas W. Wosilius 
Plainsville, Pa.

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru
Teikia Žinias Api^ Paren

gimas.

“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą.

Draugijos, Kiiubai ir viso
kios įstaigos prašomos praneš
ti “Naujienoms” dienas savo 
parengimų. Taipgi ir rengėjai, 
pirm samdymo svetainių, pra
šome kreiptis į “Naujienas”, 
kad nesusidurti su kitais pa 
rengimais ir išvengti nepagei
daujamos konkurencijos. Šį 
patarnavimą “Naujienos” tei
kia nemokamai.

Šviesios pušies, labai gražios 
durys, 1%”, Ifl, mesti galva
nizuoti Uratai. ■ Didelė verty
bė. Dydžiai , 2’6”x6’6”,2‘8", 
ST.......... " /olAifties$ ise,
2’10”x«‘10". 2'10x7'0. 3'0",
kG'8". 3’0”x7’b”. Geresnių du
rų .niekur negausite. j

*2.45
TIKTAI

DRATAI LANGAMS
Visi dydžiai. geros 
mieros. Galvanizuotl 
dratai 20"x24” —
2 daliji}, % storio.

TIKTAI

pasinio tiktai
Uždengia 100 ketvirt'dl-
nių pėčų.

DIDELES VERTYBĖC INSULIU0TŲ

BRICK SI DINGŲ!
Visnomet parsidavė po $10. (truputį ap
gudinta). Spalvų pasirinkimas. King Midus

? iIrick ’ihtiNT' rMT šhiiNo 
Geriausių, kolęift galime g/i,uti.. Palyginkite; 
su Siding už kurių mokėsite, daug dau
giau: puikiausios rųšies. Pa- 4 Q/| 
dengia 100 kv, pėdų. UŽ.-rutuii. I

KING MIDAS 
IŠPARDAVIMAS!

5.000 S ASU
Labai tinka porčlams ap
daryti, namams, etc. Dyd
žių pasirinkimus Reg. kul
nu $2.69. Truputį apga
ilint. >s. Kainos prasideda

NAUJI
BARN SASII

Didedas verty- 
b ė <. jDy'i.'Žiai 
2’0"x2'l”. 4
dalšų, šlifuo
tos, kainos gi 
prasidėt 79* 

da ., nuo "

VARTAI IR TVOROS
”6” ‘ dičelio dydžio 
Single picket pievų 
Tvora už pėdų 70 
Geriausioj r u ši e s 
3x3-0 gražiai jftdifb- 
li vartai $ 
po
7 pd. Cedriniai stul
pai. nauji, 
kiekvienas

Southside Member of Associated 
Paint Stores.

BERGMAN’S PAVASARIO 
IŠPARDAVIMAS

malevų, sienų popieriaus ir langų Še.idų. 
Ateikite į didžiųjų krautuvę prie Justine 
gatvės kampo ir gaukite dykai sienų 
popieriaus pavyzdinį knygų. Dekoruokite 
dabar—mokėkite vėliau pagal BERG
MAN’S naujuoju Lengvaus Biudžeto pla
nu. 10 savaičių mokėtis. Ateikite ir pa
klauskit smulkmenų.

Sienų popierių nutrimuoja dykai. 
PRISTATYMAS DYKAI 

Es"-A-Bee vidaus žibanti balta Ir visos 
naujausios spalvos virtuvėms ir maudy
nėms maleva.
Ess-A-Bee Fiat Maleva luboms ir miega
mosioms balta ir 12 spal. Ess-A-Bee 4 
valandų varnlftas gerai dėvisi ir nesidė- 
mėja baltai vandeny. C 4 QC 

GALIONAS * I
Popierių Valyklis arba H. R. H. po 6c 
Atdara antradieniais, ketvirtad. ir šešta- 

(.•ieniais iki 9 P. M.
Tel. PROSPECT 3440

maliavos; ^amuii
Klng Midas ■ Maliava ; psAp'fb 
spalvų pasirinkimas, gal.
5 pėdų Mallorius Kopėčios, 
$2.1» vertybės .............. .u.......
King Midas Spar Varniuftius.
džiūva i 4 vai., gal. -
(Juccii Midas ()ne-('oat
inas, žibantis, visos spalvos
Galionas , ...........

*1.19
*1.39

PORCH 
►ASU 

Visokie
& i ai, 
*.iana 
ote.

5 3 /4" 
lių.

dyd- 
vasari- 

porciam 
1 8>/,"x4’ 

5 da

200,000 Pėdu Hard 
wood Išpardavimas!

Štai proga stebėtinai mažomis kainomis 
nusipirkti visokios rūšies hardwood... -

ĄŽUOLO BERŽO 7
I’VPRES EGI.F.S

M’ALNl'T ir M MIOGANY
Ateikite ir , pamatykite Šias

KING MIDAS 
. Super Vertybės!

MASON1TE PLYBOARD
G rai Nušlifuotos Lentos

Dydžiai 
4x0.

4x5 ...........
4x7, 4x8. 4x0

rzia

K $1.49 \
Knamel. plauio.

*2.25
King MliliiH M->linvoH b- Varnišio ' Reino- 
verts, medžiui, metalui, už 950
galionų ............ ----- ----- ---------
King Mldas Fiat White Maliava $ 1.25 
Didele vertybe. Galionas ..........

Geležų Reikmenbs

LOUVRE VENTILIATORIAI $4 
8x16, kiekvienas ..........A...............  "

VYNYS, truputį apgadinti už $4 
statinaitę

*

Liąuid Roof Coating

VISKAS KAS REIKIA 50 PĖDŲ 

42” štakietų TVORAI 
šviesios, baltos pu- .
sies štakietai. 3 dyd. 0% ■■■
Kaina apima štak W M Mj B
2x4. vinis, apski'i-^9 B Ek _ ąjj
tus eedrinius stulpus n n
Dydžiai 4'x3’0'' B U
1x’x.‘5” Aukščio štakietai
4’xl”> AukšČI.'i štakietai

$0.45
•13.05

GALITE GAUTI UŽTEKTINAI 
e ir Plank IKSU 1.1 Al ĮJOS 

Kambariui 8' pločio, 
ščio taipgi grindims ir 
Kuogeriausios rūšies, 
‘‘bangnbtas” ir smėlio 
.visokiuose dydžiuose,
ropių stilių. Reg. 0’A<‘. ver
tybė ..... . " ... kt. ped. (Loose)
Si Tile ir 'Plauk insullaeija kartonuose.

Eenamel

Visose Vaistinėse ir
Smulkmenų Krautuvėse

KAINUOJA MAŽIAU
NEGU | i/i
PORAI j/2 ‘

Nudažyti
Langines
Su Dažais

Gyps
ECRU CURTAIN DYE

10’ ilgio, 8' auk- 
sienoms už $12.05

Pilnas
finisti, 

nebeda- 3c
‘‘Kėpio” Eenamel 

E SIENOMS 
Flnlsh” 

K»W

4č KV-PĖDA

; PftD. 
•pasiifink. Dydžio 

96*’, apgudintos 
VISUOMET “DAUGIAU GAUNATE” 

UŽ SAVO PINIGUS

TONY LUKOŠIUS'
Geriausias Brighton Parko

, DRABUŽIU 
A!VAI;YTOJAS 
2555 W. 43rd St.
Reikalui Esant šaukite:

Tel. Lafayette 1310
PERŽIURBKIT 
Šias Vertybes!

ROCKtVOOL MAIŠAS. 
Apie 30 sv. Kaina 
Insullaeija. Nedegu. 

.Rite. Pilni maišai 
3 /8” storio, geras 
Kvadratinė pėda

KAMBARIAMS IŠDALINTI, 
4VALLB0ARD — Dydčiai 4x0, 4x7. 4x8, 
4x0 ir 4x10 pėdų. Kv. pėda 'JĮ 3 /4

^Pilni MU.Š, 55^
Patys stipil-

plrkill.VH.
89č

Šviesų Vertybės!
\ “VAIVORIKŠTINES”

Lempos Dėskoins
i akių, apsaugo 

Banguotos ena- 
8U 18" 15
6 pd. vie-
*5.85

Nerėžia 
regėjimų, 
mėlio. Viskas 
wattų lempa, 
la. Special

Atrodykite Metus Jaunesni 
NATŪRALIAI ATRODANTI

Dantų Fleitai
SIIINGLE ASBESTUS

Geriausios rųšies, garantuotos, $*> 
100 kvadr. pėdų

Klosetų Įrengimai
Visai naujas paveikslo pa
rodytas vandens tankas ir 
ploviklis

$9.85ENTENSION KOPĖČIOS, 20” iki 32” ir. 
gio, geriausios rūšies pėda 300

Channei Drain Slieet Metai 85
Koofing, truputi suteptas .........

MALIAVŲ IŠPARDAVIMAS!
Pirmiau $1.95 galionas

VISOS SPALVOS, Geros Rūšies. Dabar
KVORTOMIS ............ .................. ........

980 GAE,ONAS
290

’ 1Undersink Kabinetai

Su pilnais
690

DIENINE ŠVIESA VIRTUVEI, 
drūtais, “tikras pirkinys”, . 
žema! kaina ......  -.........
MIEGAMOJO LEMPA SU ŠVIESOM. Nau
jas stilius, King Midas rekoiuen-

VAIVORYKŠTINE ŠVIESA VIRTUVEI. Su 
l"tnpom!s, tikras bargenas, $7.95 
tiktai .......... ...................................

kabinetines

Sinkos
42x22 apsau
gotos nuo rū
gšties, pilnai 
koip ilUHtr. 
su 8 col. gi
lumo baseinu 
ir 4 col. . už
pakaliu.

Su Viskuo «| 49
įrengta __

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

Fleitai 
Pataisomi

$35
laisniuotų . , . Apkain.
------------ Nemok.

Hejna Bros

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

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

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

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

Sekm. 10 iki 4.

aplankykite musu

Vartotų Daiktų Skyrių
Turimo tūkstančius įvairiausių daiktų var
totam skyriuj, kaip lempų, stiklo, lentų, 
plyvvood geležų ir tt. Parsiduoda pusdy
kiui.

Aplankykite Musų

VARTOTO PLUMBINGO SKYRIŲ

IR GAUKIT TIKRAS

KING MIDAS 
VERTYBES!

Pataiso skyles, netro

kš, ir nesušals, (>

gal. statinėse 
GaJlonas rūšies sinkom.

TIKTAI llž $8.95
Argotile Sidings

9x24 goriausios asfal- gfv 
tinSs sidlng shingles. Tr 
100 kvadr. pėdų ‘

$400 vertybė ' ®

Patogus plieno, balto 

enamel, chome papuoši, 

nta po naujos ir senos

KABINETAI
$3.19

PATOGUS PLIENO 
Rūbams, virtuvėj vartoti 
tiktai už ..............................

VAISTAMS KABINETAI
Iš plieno, Balto 
lentynėlėmis

enamelbo su veidrodžiu,
$1.19

25,000 NAUJUTĖLIŲ DURŲ VIDUI 
IR LAUKUI

KING MIDAS TURI VISOKIAUSIU DYDŽIU, . IR STILIŲ NAUJUTĖLIU DURU 
<5 \Valnut, Baltos Pušies, Beržo, Eglės Ir Raudonmedžio, Sutaupysite Iki 60%, 

ATEIKIT ŠIANDIEN —PALYGINKIT MUSU ŽEMAS KAINAS

2'0’’x6'0” 
reg katu 

$4 17 
Musų 
Kaina 
tiktai
$2.49

Puikios 5X •‘••nei 
F.GI.IN. DURYS

Komblnncinės 
bUKYR

Mol Sl> 6 figa. Stiklais 
ĮMĮj ir HietU 

2’6”x6'7”

I . gmSW M ut»ų
T—ff/lfĮBĮ Kaina 

$4.39

p uiklo 
Dide1

r 3 Panel 1 
ln Stiklo
Egi. Du
rys. Kai
na $5.01

Musų 
Kaina 
$4.25 1

šaunios 1 Panel
(čiiiplniš.
Raudon 
medžio 

5'4"x 6’8" 
Reg 'Kal
ia $12.44

M usų 
Kaina
$5.95

KING MIDAS
Garantuoja

108%
PASITENKINIMĄ ARBA 

ATGAUSIT SAVO PINIGUS
H Visuomet čia Gausit 

“Daugiau Už Savo Pinigus”

ATVAŽIUOKIT ČIA PIRKTI VISAS NAMŲ REIKMENAS! DAUG VIETOS AUTOMOBILIAM!

VISI
TELEFONAI

Haymarket
2031

2221 S. ASHLAND AVĖ.
..... ........................ ................... ........................................................................................................ ................................-..................■ •.. )

FUU CITV ytOCKi 0F REAL VALDĖS^

> IKI 6 V. V. 
ATDARA

Sekmadie
niais

Atdara Kiekvieną 
Vakarą iki 8 v. v.

Sophie 
Barčus
RYTINĖ RADIO 

VALANDA
— iš stoties —

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vaL vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

Garsinkitės “N-nose”

irt''iM
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DAR BLOGIAU

.. . , srzr

Amerika neduos “ašiai” laimėti
Pasikalbėjime su spaudos atstovais prezidentas Roo

seveltas vakar aiškiai pareiškė, kad Jungtinės Valstybės 
neleis Hitleriui ir jo talkininkams sumušti .Angliją, šian
dien, sako jisai, mato visi, kad Hitleris siekia valdyti pa* 
saūlj, ir Amerika bus priversta su juo kariauti, jeigu ji 
nepadės Anglijai laimėti karą. Jeigu Anglija butų su* 
mušta, tai Amerikai vienai tektų stoti prieš pergalėjusią 
Vokietiją ir jos talkininkus. .

Amerika padeda anglams, bet ta pagalba nevisuo-1 
met pasiekia Angliją. Todėl Amerika turi pasirūpinti, 
kad maistas, medžiagos, ginklai ir amunicija, kurie yra 
skiriami anglams, butų nugabenti kur reikia.

Šituo tikslu Roosevelto administracija ketina imtis 
priemonių, kad laivų plaukiojimas butų saugus visuose 
pasaulio vandenynuose. Ar tai bus “konvojų” (palydo
vų) siuntimas, ar kokio kito plano įvykdymas — tikrai 
nežinia. Prezidentas Rooseveltas nuneigė gandus apie 
konvojus; matyt, jisai turi galvoje ką nors kita.

Bet yra aišku, kad Amerika neatsisakys daryti vis
ką, kas yra jos galioje, kad Anglija pajėgtų tęsti karą' 
prieš Hitlerį ligi pergalės. Reikšmingi yra šie prezidento 
žodžiai:

“Hitleris negali leisti, kad musų reikmenos ir 
maistas pasiektų Angliją — jisai bus sumuštas, jei* 
gu jie pasieks. Mes negalime leisti, kad daiktai, ku
riuos mes siunčiame i Angliją, paskęstų Atlantike 
—mes busime sumušti, jeigu jie bus skandinami.”
Visas dalykas faktinai j šitą-vieną punktą ir atsi

remia. Arba Anglijai bus pristatomi tie daiktai, kuriuos 
jai gamina Amerikos pramonė, — arba jie nebus prista
tomi. Jeigu taip — Hitleris pralaimės; jeigu ne — Hit
leris laimės. O apie tai, kad Amerika sėdėtų, rankas su
nėrusi, ir lauktų, iki Hitleris pergalės, negali būti nė kal
bos.

Lindberghas, Wheeleris ir Nye gali plepėti, kiek jie 
nori, Amerikos nusistatymo jie nepakeis.

Mums teko pačioje šio karo pradžioje, 1939 m. rude
nyje, visu griežtumu išreikšti savo įsitikinimą, kad Jung
tinės Valstybės nieku budu neleis totalitariniems agre
soriams paklupdyti demokratijas. Klausimas galėjo bū
ti tiktai apie tai, ar Jungtinės Valstybės turės imti gink
lą, ar ne. Kaip šiandien atrodo, Hitleris gali būti sumuš
tas be ginkluotos intervencijos iš Amerikos pusės.

Rusų-japoną paktas
-- - - - -

Konferencijoje su spaudos atstovais prez. Roosevel
tas padarė įdomų pareiškimą apie Stalino sutartį su ja
ponais. Jisai pasakė:

“Paskiausia grandis apsiautimo retežyje, kurį 
kala Ašies valstybės, yra neseniai paskelbtoji sutar
tis tarp Rusijos ir Japonijos.”
Iš to galima numanyti, kad J. V. prezidentas žiuri 

j. tą sutartį kaip į priešingą demokratijų interesams aktą. 
Vadinasi, p. Rooseveltas mano, kad sovietų valdžia pa
sidarė grandis totalitarinių valstybių retežyje.

Visai neseniai Washingtone viešpatavo kitokia nuo
monė. Net po Maskvos pakto pasirašymo valstybės sek
retorius Hull ramino visuomenę, kad tas Stalino žingsnis 
neturįs jokios svarbos. į O prieš tai Amerikos diplomatai 
visą laiką flirtuodavo su Maskva.

Valstybės sekretorjkus padėjėjas Welles —* tas pats, 
kuris atsisakė pardavinėti ginklus Ispanijos respublikos 
gynėjams — nuėmė net moralinį embargo nuo karo me
džiagų eksporto į Sovietų Sąjungą.

Bet Amerikos valdžios kantrybė. jau, matyt, išsisė
mė. Kartus patyrimas ją įtikino, kaxl, “nežiūrint kaip 
vilką šertum, jisai vistiek žiuri į mišką”. Reikia tikėtis, 
kad visi pataikavimai “tavorščiui” Umanskiui ir kitiems 
Maskvos agentams šioje šalyje, galų gale, pasibaigs.

Jeigu šitokį nusistatymą išreiškia prez. Roosevelto 
žodžiai, tai Amerikos užsienių (o taip pat ir vidaus) po* 
iitika nuo šio laiko pasidarys nuosakesnė.

Aną dieną pastebėjome, kad 
Brooklyno stalinčų organas įdė
jo kokios tai “Margaret Cėwl” 
labai biaurų straipsnį apie Lie
tuvą. Manėme, kad tai kokia 
nots ametikonka, kurią mela
gingai painformavo bimbinin- 
kai. Bet viena skaitytoja mums 
praneša, kad to, stačiai sakant, 
kiauliško rašinio autorė, Misa 
Cowl, esanti lietuvaitė M. Ka- 
valiauskiutl, kuri moka lietu
viškai skaityti ir rašyti ir dargi 
sako “prakalbas” lietuviškai.

Jeigu ji pati skaitė lietuvių 
laikraščius ir nėšisarmatijo taip 
Šlykščiai apmeluoti lietuvių ju
dėjimą ir Lietuvą, tai yra dar 
blogiau. Nežiūrint, kokiai idė
jai žmogus tarnauja, jisai priva
lo vengti melo, šmeižto ir ap
gaulės.

suomenė mano apie tos valdžios 
smurtą prieš FranėUžijos socia
listų vadą, kurį ji laiko kalėji
me.

Leon Blum buvo suimtas po 
to, kai paskutinį kartą susirin
ko Francuzijos parlamentas* 
kuriame jisai pasipriešino res
publikos konstitucijos keitimui. 
Maršalo Petaino pakalikai iški
ls BluiiVui kaltinimą, kad dėl 
jo politikos FrancUzija stojusi

' ......  i «

į karą prieš Vokietiją, nebūda
ma pasiruošusi kariauti. Suim
ti taip pat yra buvę premjerai 
Reynaud, Daladier, gen. Game- 
lin ir k. Pradžioje jie buvo į- 
kalinti mieste Rioin, paskui 
juos perkėlė į Bourassel.

Po sveikinimo telegrama pa
sirašė Paul Muni, Dorothy 
Thompson, prof. John Dewey, 
LeSvis Mumford, istorikas Char
les E. Veard, visa eilė universi
tetų prezidentų, taip pat Sho- 
lem Asch, Upton Sinclair, Max 
Eastman, Edna Ferber, John 
Chamberlain, Raymond Gratn 
Swing, Roger Baldwih, Donald 
Richberg ir daugelis kitų.

penkiasdešimt metų iš jų “loc- 
kos” tiktai ir tebemito.

Kazys Varkala

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Žuvo 6,000 italų vie 

name mūšyje
25 d. — 
praneši- 
viename

ROMA, Italija, bal.
Italijos kariuomenės 
mas pripažįsta, kad 
paskutinių mūšių Albanijoj žu
vo 6,000 italų kareivių ir 400 
karininkų.

Tai buvo mušis, kurį užsakė 
Mussolini ir kurį graikai lai
mėjo. Mušis tęsėsi 10 dienų ir

Y t t J 1 t | kovoje dalyvavo 200,000 Itali-Literatūros Reumatais 
A.

-r

ŽMOGAUS ŽIAURUMAS

damas įtikti klebonams, pradė
jo raginti bernus nusiimti ke
purę; pradėjo įtikinėti, kad tik
tai Dievo Muka paguos bernus 
vargely.

Bereikalingas buvo šis Giros 
raginimas. Lietuvos bernai ne
betikėjo Dievo Mukoni, bet jie 
ir nesišaipė iš jų. Lietuvos ber
nas praeidavo kepurę užsimo
vęs pro Dievo Mukų, nes žino
jo, kad medžio šmoto neverta 
garbinti. Lietuvos bernas nebe
tikėjo medžiu, nes jam sveti
ma buvo bet kokia stabmeldys-

Šiuo atveju

yra baisu, 
neatrodo, 

baisiausias

Yra kas ten pasakęs: “Juo 
geriau aš pažįstu žmones, juo 
labiau myliu šunis.”

Bet šuo — prijaukintas, na
minis gyvulys, šuo dažnai btma 
labai geras žmogaus draugas, 
žmogui darosi baugu, pagalvo
jus apie laukinius žvėris.

Tačiau žmogus kartais turi 
bijotis kito žmogaus labiau, ne
gu žvėries. Tai parodo dabarti
nis karas, kuris ne tiktai naiki
na tūkstantiniis žmonių gyvas
tis, bet ir užtraukia baisiausias 
kančias nekariaujantiems.

Dėl karo milionams žmonių 
tenka badauti, ir juo ilgiau ji
sai tęsis, juo daugiau žmonių 
turės mirti badu. Tokia mirtis, 
kaip sako vienas “Tėvynės” 
bendradarbis (Pranas Eimutis), 
yra baisiausia.

“Europoje”, rašo jisai, 
“jauni 'fejai, vadovaujami 
militarislų, ’ griauna tai, ką 
gero iki šiol žmogus pasibu- 
davojo. O kai jauni vyrai 
griauna — nėra kam doroti 
laukus. Dėl to Europai į akis 
netrukus pažiūrės badas. Ten 
kentės’ir musų broliai lietu
viai ir seserys.”
Tiesa, badą kęsti 

Bet mums kažkaip 
kad tai butų pats
dalykas. Yra žinoma daug atsi
tikimų, kur žmogus pats save 
numarina badu, pareikšdamas 
tuo budu protestą prieš daromą 
jam arba kitiems žmonėms 
skriaudą, šitokį protesto būdą 
seniau neretai vartodavo, pav. 
cariškos Rusijos kaliniai. (Bol
ševikiškoje Rusijoje badas yra 
toks paprastas dalykas, kad val
džia kalinių badavimo nepaiso.)

Yra betgi ir žiauresnių būdų 
žmonėms kankinti, -— kaip apie 
tai liudija pasakojimai žmonių, 
kurie buvo patekę į Hitlerio 
koncentracijos stovyklas arba 
Stalino žvalgybos urvus. Tota
litarinių diktatūrų budeliai savo 
aukas muša, spardo, plaka tia- 
gaikomis, iki jos netenka sąmo
nės; paskui atgaivina ir vėl pla
ka; degina kūną įkaitinta gele
žim; apibarsto žaizdas druska; 
išsuka ir sulaužo kūno sąna
rius...

Žvėrys kits kito šitaip nekan
kina. Kuomet žmopėms gręsia 
pavojus atsidurti ši lėkių kan
kintojų valdžioje, tai jie ginasi 
iš paskutinos, sutikdami paau
koti ir savo gyvastis.

- ■ JI - - — - * —"—

AMERIKIEČIŲ SVEIKI
NIMAS L. BLUMUI

I XXVIII.
Liudas Gira ir Dievas.

Kiek poetui Liudai Girai kai
navo išsižadėti tėvynės (fašistų 
gadynėje šį7 žodį jis visą laiką 
rašė iš didelės raidės), matėme 
praeituose rašinėliuose. Kas pa
žįsta visą tą lietuviškų veikėjų 
Šėiką, kuri iš šio žodžio sau len
gvą Uždarbį pasidarydavo, nesi
stebės tokiu Giros veiksmu. Gi
rą paseks ir kiti “veikėjai”, 
bangelis jų jau šiandien nieko 
nehori žinoti ne tiktai apie Tė
vynę, bet ir apie tėvynę.

Dar įdomesni yra Liudo Gi
ros santykiai su kitu didelės 
reikšmės žodžiu. Didelės reikš
mės kai kuriem asmenim, bet 
ne Liudui Girai.
kalbu apie žodį Dievas.

Manyti, kad Liudas Gira ki
tais laikais butų tikėjęs Dievu, 
butų tokia pat nesąmonė, kaip 
patikėti jo nuoširdumu varto
jant žodį Tėvynė. Liudas Gira 
žodį Dievas visuomet rašinėjo 
iš didelės“ baidės. Liudas Gira 
įtikinėjo katalikų atstovus; kad 
jis yra tikras katalikas ir prak
tikuodavo švenčių metu visas 
'bažnyčios Yčikėlaujamas apei
gas, bėt yra pagrindo manyti, 
kad jis niekad nei Dievu, nei 
dievais nebetikėjo.

Dievas jam buvo lengvas pra
mitimo šaltinis, todėl šis žodis 
ir buvo vartojamas eilėraščiuo
se. Liudas Gira jį vartojo įvai
riuose rašiniuose, vartojo susi
tikimuose su dvasiškiais, varto
jo viešuose susirinkiihuosc. 
Liudas Gird žinojo, kad Su šiuo 
žodžiu galima lengvai duoną už
dirbti, tikinčiuosius sujaudinti 
ir prie klebonų gaspadinių pri
sigerinti, todėl jis jį ir (vartojo.

šiandien Liudas Gira’ jo gi
nasi, kaip Petras kitais laikais 
gynėsi savo Mokytojo. Jeigu 
Liudas Gira' galėtų, tai jis iš
degintų visus tuos puslapius.

Bet tuo pačiu metu Lietuvos 
bernas buvo tiek tolerantiškas, 
kad jis neniekino pakelėj što* 
vinčios Dievo Mukos. Jis žino
jo, kad Lietuvoje yra dar daug, 
stabmeldžių, kurie tiki išdrož
tais medžio gabalais ir j Uos re
spektavo. Lietuvos bernas ne- 
iiOiėjo užgauti tikybinių jaus
mų kitų gyventojų^ nors jam 
pačiam tie jausmai buvo sve
timi.

Tuo pačiu metu Lietuvos.ber
nais ir kitiems nedavinėjo pata
rimų stabmeldystės reikalu. 
Kąst nofėjp, galėjo tikėti pake
liu^1 stoViiTcra tlievo. Muk#, 
nenorėjo galėjo ja nebetikėti» 
Kai Lietuvos bernui “aht šir
dies sunku pasidarydavo”, tai 
jis ir tuo metu prie Dievo Mu
kos nesikreipdavo. Jis greičiau 
“šunį apsikabinęs paverkdavo”, 
kaip sako patarlė, nes žinojo, 
kad Dievo Muka vistiek jo ne-

Gelžkeliai Užsako 
Daug Vagonų

Nujausdami, kad netrukus 
gali pradėti trukti plieno civi
liams tikslams, ir laukdami a- 
pyvartos padidėjimo, Amerikos 
gelžkeliai sujudo duoti vagonų 
užsakymus Standard Pullmano, 
American Car and Foundry,’ 
taipgi kitoms žymesnėms vago
nų firmoms.

Galima tikrinti, kad per il
goką laiką Pullmane ir pana
šiose dirbtuvėse darbai eis labai 
gerai.

Norvegijoj pavogti 
vokiečių ginklai

■| STOCKHOLMAS,’ Švedija, 
bal. 25 d. — Vokiečių karo, vy
riausybe areštavo daug gyven
tojų Narvike.

Tapo apvogti vokiečių kariuo
menės sandėliai ir nesurasti kal
tininkai. Iš sandėlių prapuolė 
daug šautuvų ir kitos karo me
džiagos.

Narviko gyventojams vokie
čiai uždraudė išeiti iš namų nuo 
10 valandos vakaro iki 6 va
landos ryto.

Duos Naujokams 10 
Dienų Prisirengti 
Armijai

Drafto administracija vakar 
paskelbė, kad su gegužės 1 d., 
naujokai Illinois valstijoje gaus 
10 dienų, vietoj dabartinių 5, 
prisirengti armijos tarnybai.

Gavęs pranešimą, kad yri 
šaukiamas, naujokas turės ra
portuoti armijai lygiai už 10 
dienu, v

Apie 160 žymių Amerikos ra
šytojų, profesorių, menininkų* 
žurnalistų ir visuomenes veikė
jų pasiuntė sveikinimo telegra
mą buv. Fraucurtjoa premjerui, 
Leonui BhimUii, Jo 69 metų 
amžiaus sukak ties proga. Iš to 
sveikinimo dabartinė FranouM- 
108 kapįtuįlah tų vadžia patirs* 
:ą Amerikos protaujančioji vl-

SUSEKTAS PERVERSMAS 
PORTUGALŲ KOLONIJOSE
LISABON, Portugalija, bal.

25 d.—Vyriausybė susekė pla
nuojamą perversmą įvairiose 
kolonijose.

Valdžios pasiųsta policija a- 
reštavo daugelį valdininkų, ku
rie buvo įmaišyti į perversmą.

Kai kurie Portugalijos kari
ninkai norėjo paskelbti koloni
jas nepriklausomoms, jei Por
tugalija butų prijungta prie 
“ašies”.

Wįllkie nori aiškunio
Willkie nori, kad 

bė paskelbtų kiek 
gamintų ginklų žuvo 
Jeigu šie skaitmenys 
skelbti, tai dar didesnė-gyven
tojų dalis palaikytų vyriausy
bę.

vyriausy- 
Amerikoj 
pakeliuje. 
butų pa-

Modern Roofing’ Co.
1821 SO. LAWNDALE AVĖ.

J. and C. Sarockas, sav.
Visas darbas garantuotas. Turime 
visokių rusių stogų. Pašaukit mus 
šiandien dėl nemokamo apkainavi- 
mo.
Tel. CRAWFORD 0619

— Pilnai Apdrausti —

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

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

1739 So.,Halsted St.
CHICAGO, ILL. *

Naujienų, Pavasarinis
PIKNIKAS

Gegužes 25’ 1941
LIBERTY DARŽE 

WILLOW SPRINGS, ILL.

Liudas Gira ne tiktai pats sa
kėsi Dievu‘tikįs, bet ir kitiems 
liepė jį gerbti. Rinktinių raštų 
133 puslapy jis atspaude eilė
raštį “Kryžkely”. Eilėraštis pa
rašytas 1911 metais, bet “rastas 
tinkamu” ir 1928 metais.

Gira pataria garbinti Dievo 
Muką.

Nccituosimc viso eilėraščio, 
bet parinksime tiktai būdinges
nes jo vietas.

“Kad ir platus viešas kelias, 
“Ėl’dvi karčiamėlė —
“Eik pfo gailią Dievo Mukų, 
“Keleliu siauruoju,
“Eik pro gailią Dievo Muką, 
“Keleliu siauruoju, 
“Kai pro ją, berneli, 
“nusivožk kepurę.
“Kai pro Dievo eisi Muką,
“Nusivožk kepurę, 
“Pasimelsk geram Dievuliui, 
“Tai paguos širdelę.
“Pasimelsk geram Dievuliui, 
“Tai paguos širdelę;
“Imki žagrę, vagon stoki — 
“Užmirši vargelį.
Lietuvos bernai Dievo Mu- 

kom labai mažai tikėjo. (Tatai 
ž 1 įlojo lietuviški klebonai ir 
Liudas Gira, Pastarasis, norė-

eisi.

Liudas Gitą tikinčius 
apgaudinėjo.

Liudas Gira, netikėdamas 
Dievu, patarinėjo kitiems juo 
tikėti ir jame paguodos ieškoti. 
Tuo jis apgaudinėjo ne tiktai 
netikinčius, bet ir tikinčius.

Liudas Gira šiandien skelbia, 
kad dievais ir Dievu jis niekad 
nebetikėjo. Komunistams jis 
pasakoja anekdotus iš tikybi
ninkų gyvenimo ir tvirtina, kad 
nė vienas iš jų nebetiki Dievu. 
Galima pamanyti, kad lietuviš
kų tikybininkų dauguma Die
vu nebetikėjo, nes jų veiksmai 
buvo labittU panašus į biznierių 
veiksmus, negu į tikybininkų.

Bet tdip pat butų nesąmonė 
tvirtinti, kad Visi Lietuvos tiky
bininkai buvo apgavikai. Jų 
tarpe buvo ir tikinčiųjų, nuo
širdžiai tikinčiųjų. Galima su 
šiais tikybininkais nesutikti, 
ginčytis Šit jais dėl skelbiamų 
obalsių, bet negalima neigti, 
kad ją tarpe, nėra nuoširdžių 
žmonių.

Tuo tarpu Liudas Gira šian
dien visa tai neigia. Liudas Gi
ra įtikinėja šių dienų valdovus, 
kad lietuviški tikybininkai yra 
pavojingiausias elementas ir pa
taria juos smarkiau paspausti.

Jeigu sovietų Lietuvoje butų 
daugiau popieriaus, tai Korsa
kas butų užkinkęs Liudą Girą 
parašyti “valstybinį darbą” apie 
kunigų kenksmingumą kraštui. 
Šis darbas atidėtas tiktai dėl 
popieriaus stokos.

Tikybininkai pakenkė lietu
vių tautai,. bet ne Liudui Girai 
šiuo reikalu kalbėti. Jis turėtų 
sučiaupti savo burną ir nusiim
ti prieš kunigus kepurę, nes per

*

* t

7k NORGE
with Exdusive NIGHT-WATCH

-

TIKTAI NORGE turi ši sen
sacingą naują išradimą, kuris 
duoda jums tobulą refregera- 
ciją kiekvieną dieną, ir stebė
tiną naują ekonomiją- NORGE 
taipgi turi visus kitus page
rinimus, kartu ir garsią ROL- 
LATOR COLD-MAKER sal
dymo sistemą, kuri labai ilgai 
ir be jokių keblumų veikia— 
tai išimtinai Norge šaldytuvų 
įtaisymas. Ateikite ir pama- 
Šaldytuvą!tykite Amerikos naujausį

Modelis paveiksle S-66.
Kainos pra-1 //j O k 
sideda net | {JJ 

x nuo w

AUTOMATIC
- defrosting

FURNITURE COMPANY
2310 West Roosevelt Road

Telefonai: SEELEY 8760 ir 8732
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Real Estate
LOANS

Permainos Chicagos 
Suvalkiečių Choro 
Valdyboj, Nariuose

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.

Sieniniai . popieriai, ma I ia vos, 
aliejai, automobiliiį įrankiai, pei
liai ir namų reikmenys, taipgi 
plumbingas ir elektros prietaisai

Halsted at 63rd St. Wcniworth 8800 
R, '

ĮCHICACO CITY BANK 
and TRUST Company

PEOPLES 
Hardware & Paint Co.

1901 WEST 47th STREET 
Tel. LAFayette 4139

BEATRIČE 
17 |ewe!»

AMBASSADOB 
21 |«web 
>39^5 .

DVt PAVYZDINGOS 
KRAUTUVES

4184 Archer Avė.
3142 W. 63rd St

AUDITORIUM 
RESTAURANT

3131 So. Halsted St.
Lietuviški ir Amerikoniški 

Valgiai Su Geriausių Skoniu
P. BALČIŪNAS ir 

M. KOVARSKI, Sav.

NAMŲ SAVININKAI

ŠILDYMUI
ALIEJAI

Pirkit Dabar! Taupyki!! 
KAINOS DABAR GILIUOJA 

Pečiams Aliejus f* IX £ gal.
Ne mažiau 150 gal....w/zr
Fumasams Aliejus g a gal. 
Ne mažiau 400 gal. „.'.V**

FELDMAN
PETROLEUM COMPANY 

Tel. HARRISON 3500

Kasdien skaitydami 
-NAUJIENAS* lie
tuviai {gyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.

ne-
ga-

Rytoj choro vakaras 
Hol!ywood salėje

Suvalkiečių Choras dar 
seniai susiorganizavęs, bet
na gerai gyvuoja. SekmadiėnĮ 
Hollywood salėje jis rengia pn* 
vasarinį vakarą. Bet apie tai 
vėliau.

Pamokas choras laiko kas 
penktadienį Budrio salėje, 2710 
W. 59th Street. Narių viso turi 
apie 25-is.

Serga dvi narės
J. Dotinienė, žymi choro na

rė, jau trys savaitės kaip serga. 
Linkini jai greitai pasveikti, 
taipgi ir gerai choro darbuoto
jai, O. Svirmicklenei, kuri jau 
kuris laikas sirguliuoja.

Nedvaras rezignavo

persimainė gyvenimo sąlygos, 
todėl buvo priverstas ne vien 
iš valdybos, bet ir iš choro pa
sitraukti.

Vaidins vaizdelį
Vakarėlis, kurį choras rengia 

rytoj, bus gražus ir smagus. 
Prasidės 6 V. v. Nariai suvai*- 
dins vaizdelį “Lietuviškas šiu
pinys”, ir dainuos.

Choro mokytoja, S. Pip’raitč, 
naktis nem ega, kad chorą kuo- 
geriausiai pasirodymui priruoš
ti.

Visi suvalkiečiai ir draugai 
yra kviečiami rytoj kuoskait? 
tingiausiai vakarėlyje susirink 
ti. Niekas nesigailės. Jžang t 
tiktai 30c. —Vi Juška,

penktadienį rezignavo J. Ne- 
dvaras. Jisai paaiškino, kad

Pripylė Smėlio 
Į Gąsdiną

BRIDGEPORT. — Keli auto
mobilių savininkai, prie 
iros ir Emeruld avenue, norėtų 
sučiupti ir gerai apkulti Heiiaih 
dūlį, kuris užvakar naktį į ga- 
soliną automobiliuose pripylė

. -------------------- _ --------------- ----------p v------ii . •_ i. ... l ■ e. - .
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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 
t>aies Tax eksira.

BLACK BAND LUMP ....... $9„75
i■.■■■■■■■■  - i i i.  ...................................... ..................... ,,,

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

DYKAI Aprokavimas
NEREIKIA NIEKO {MOKĖTI, 

36 Mėnesiai Išmokėjimui. 
Tikra lietuvių kompanija.

VISI TELEFONAI:
ATLANTIC 4290

SOUTH CENTER PLUMBING & 
HEATING SUPPLY COMPANY

____ 6 West Garfieid Blvd. eufsi.

DOMINIKAS KURAITIS — Savininkas
AGENTAI

Jonas Rodinas, Jonas Jalinskas
Ant. Labanauskas, H. Rajewski 

“Shorty”

MILDA
BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVItf BUICK’O AGENTŪRA

NAUJA VIETA:

907 West 35tli Street, Chicago
Telefonas: LAFAYETTE 2022 • Rez. Tel. VICTORY 2499

'     ■' ■■■ ■' ■ —

VISŲ

Molorislii 
ATYDAI!

5 Galionai Aliejaus 
UTMOST MOTOR 

OIL tiktai už 

s2.10!
GERIAUSIOS RŪŠIES ALIEJUS—tinka ne vien automobiliams, 

bet lėktuvams, traktoriams, motorlaiviams.
* Garantuotas—Atgausit Pinigus Jei Nepatiks 

TIKTAI PAS

NOR-GAR GAS and FUEL 0IL COMPANY 
4800-24 South California Avė. ir 

500 West Garfieid Blvd.
(Šiaurvakarinis Kampas Norrnal)

Klausykitės musų Radio Programų kas Trečiadienį, Penktadieni ir 
šeštadienį, kuriuos leidžia MBM Radio Grupe iš stoties VVSBC, 

1240 kil., nuo 7:00 Iki 7:45 vai. ryto.

Dovanos Geriems 
Šokėjams, Kitokie # 
Prizai Dalyviams
Kvietimas į SLA 238 kuopos 

vakarėlį

Pavasarinis linksmas šokių 
vakaras įvyks rytoj, balandžio 
27 d., Dariaus-Girėno Memorial 
Hali, 4416 So. Wėsterh avė.

Valdyba ir rengimo komisija 
deda visas pastangas, kad šitas 
vakaras butų kuolinksmiausias.

Kviečia jatthitną Ir senius
Kviečiami seneliai tėvai ir 

visos mamytės, taipgi jaunuo
liai dailiai pasišokti ir pasi* 
linksminti. Tai mūsų paskuti
ne proga šįamp sezone.

Visi su įžangos t ik teta'a tu
rės progas dovanų laimėti už 
geriausi šokimų ir durų pri- 
žais. Bus ir labai gražus pro
gramas. Kviečia^

Rcngjimo Komis ji.

| Turtas Virš$5,500,000.00
I Apart Apsaugos, Turime (M R n A H fl 00
J ATSARGOS FONDĄ ViršVTjUęUUuiUU j

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų 
MOKAME DIVIDENDU 3^%

£&£&£XrMAIYKITE MUS!
Jus persitikrinkite, kad Mes Turime Didžiausi Pasirinkimą

Jei tbtsurance reik, pat
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIKIS
AMtOVM

Prudential Ins. Co. of America 
175 W. Jackson BAR. 25M

Home Office KeVartt. H. J.
4432 S. California Avė. LaL 1771

.  ’ ■ 11 m ii 

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

5216 S. Halsted St VICtory 4965 
Stogus, rynas, stoglangius ir 

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

apdraustas. x - J

Reinkite Lietuvišką
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR
CO.—WHOLESALE

4707 S. Halsted SL
Tel. Boulevard 0014

=Balno
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šiandien Radio 
Programai Vasaros 
Laiku

Pradedant rytdiena, visi ra
dio programai, bus transliuoja
mi naujuoju vasaros laiku. To
se vietose, kur veikia vasarinis 
laikas — jie pasieks klausyto
jus tuo pačiu? laiku, kaip da
bar, o tose vietose, kur vasa
ros laikas nevartojamas -— vi
si radio programai ateis vieną 
valandą ankstau.

—-j—-------------------- -—

Budriko Radijo 
Valanda1:'

Dalyvauja Gjicaitė, čiapas, 
Romanas

■ . : ■ ■■ ■?.--------------

Oro Teatriirtiiš WCFL radijo 
stoties, 100Qukil. sekmadienio 
vakare M (jei
gu “basebalĮj . jiošimas užsitęs 
ilgiaUs, lai programas prasidės 
tiktai 6 vai.) ,

Dalyvaus Biidriko Radio Or
kestras iš 15 instrumentų; Bud
niko į Rad jo Clioias, solistai, 
panelė Jadvyga Gricaitė, Anta
nas Chapas ir Jonas Romanas 
Visos lietuviškos dainelės bus 
išpildomos pritariant orkestrui. 
Radijo drama. “Lietuvių Gyve
nimas’’, bus lųbal įdomi.;

Juozo Bddriko radijo ir ra
kandų/ krautuvė . 3109 South 
Halsted streel, leidžia šiuos 
progrumtiK. r^Rrane^jas.

Dorothy Mayaor, 
Negrų Sopranas, 
Fordo Valandoje

i ; .. r - r - /

8 vai. v. (naujuoju liuku) 
WBBM — Ch c go

, ^i...—.—

Amerikos negrai turi kelis 
labai garsius duinin nkus, tarp 
jų Marion Ariderson ir Paul 
Robeson. Abti yra pasaulinio 
kalibro artistai ir visur, ypač 
Europoje, aukštai įvertinami.

Pastaruoju laiku į artistų 
tarpą iškilo dar viena daininin
ke, negrų kilmės, Ji yra Doro
thy Maynor, soprano, spcc’alis- 

*IČ Amerikietiškos muzikos.
Rytoj vakare ji dainuoja 

Fordo Simfonijos valandoje, ir 
išpildys ištraukas iš operos 
“Lakino”, “The Laša With the 
Delicate Air”> taipgi Cimaroš 
dainą, “Stornėllata Marinam”.

Orkestrui diriguos vėl Fritz 
Reiner) PittBburgho simfonijos 
Vedėjas.

Chicagoj programas trans
liuojamas 8 v. v., iš WBBM. 
Įritu r — kitos CBS stotys, 
y.-i— -.t—2 -1: į  .

pirkite toše krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

J• Lentų
• Medžiagų 

Stogams
• Medžio 

Reikmenų 
Statybai

IR VISOKIAU
SIŲ KITŲ STA

TYBOS ME
DŽIAGŲ

Puikios Rūšies

Mes finansuosime jusų 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
■Wi Iiili I I iHii ■II ............ ... .................................. ...... .1.Ti linu............. III ....... ..................................■miltu ....... ..

BUDRIKO
FURNITURE ANNEX

<

Už 60 dienų Budriko Anncx turi būt perkelta į naują 
vietą, į didesnę violą. Perviršis šlako, rakandų, radijų, 

clcklrikinių ledaiinių. Parlor sclų turi bul parduota už 

Sumažintą kainą.

Nuolaida už sena setą ..............   $30.00
MOKĖTI TIKTAI ......................................  SCO Ert

Įvairus pasirinkimas visokių spalvų ir medžiagų pigiaus 
kaip kad perdirbti jusli sena setą. Ant išmokėjimo po 
$2.00‘ į savaitę.

Jos. F. Budrik 
FURNITURE HOUSE 

3409-11 South Halsted Street 

ANNEX
3417-21 South Halsted Street 

Del sąžiningo radio pataisymo šaukite YAHds 3088 

\ BUDRIKO RADIJO VALANDOS:

WCFL, 1000 Kll. nedėlios vakare nuo Š‘30 iki 0:30.
WAAF, 950 Kil. nedėlios popiet kaip 4:30. 

HAWAIIAN SALŲ MUZIKA.
WHFC, 1450 Kil. Ketvirtadieniais kaip 7 vai.

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

and LOAN ASSOCIATION 
JOS. N. MOZERIS. Sec.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

STATOME NAUJUS
NAMUS

• Mutinius arba medinius
• Taipgi taisome senus
• Parupinam paskolas 

lengvomis sąlygomis
• Jei turi lotą, pastatysim 

namą ir mokėsi už jj 
kaip rendą

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

• Aprokavimas dykai

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

! Phone LAFayette 5824 t ' ’

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 j 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 r f- 
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
?arantuotas.

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

VISI LIETUVIAI 
REIKALAUJA
PLEITU

Ateikite į Phillip’s Dental Labo 
ra tory kol kainos žemos

TRU-F1T
FLEITAI

Lab. kaina

$9-50
ir aukšė
GARANTUOTA MEDŽIAGA 

Taisome ir Atnaujiname senus 
pleitus viena .... << .00 ..diena * ■ ir aukL
PHILLIP’S DENTAL 

LABORATORY 
2353 WEST «3rd STREET 

Prospect 2174
Lietuvis Laboratorijos Technikai 

D. MASKALA 
Valandos nuo 10 iki 9, seredomls 
pagal sutartį. Pleltal gaminami 
tik gavus orderius ir įspaudas 

nuo laisniuotų dentistų.

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS’’ lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.



NAUJIENOS, Chicago, Iii, šeetad., balandžio 26, 1941

Illinois-Indiana-an-Wisconsin Žinios j
Chicagoj Pradeda 
Trukti Anglių, 
Mažina Darbus

Plieno Liejyklos Prigesina 
Krosnis.

Del užsitęsusio minkštų ang
lių streiko Illinois, Indianoje ir 
keliose kitose valstijose, Chica- 
gos dirbtuvėms jau pradėjo pri
trukti anglių.

Streikas daugiausiai yra pa
lietęs plieno pramonę.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Balandžio 25 dieną, 5:40 va
landą ryto, 1941 m., sulaukęs 
77 metu amžiaus, gimęs Kup- 
riškių kaime, Liolių parap., 
Raseinių apskr. Amerikoj iš
gyveno 45 metus. Paliko di
deliame nubudime draugus 
Mr. ir Mrs. Juozus Butkus, 
1719 W. 33rd PI. ir daug ki
tų draugų ir pažįstamų ir gi
mines Lietuvoje. Kūnas pašar- 
vo'as randasi P. J. Ridiko kop
lyčioje, 3354 So. Halsted St.

Laidotuvės įvyks Pirmadie
nį, Balandžio 28 dieną, 10:00 
iš ryto iš koplyčios bus nuly
dėtas į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Anufro Jakubau
sko giminės, draugai ir pažy
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laido'uvčse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Draugai ir Pažystami.

Laidotuvėse patarnauja Lai
do uvių Direktorius P. J. Ri
dikas, Tel. YARds 1419.

Carnegie-Illinois liejykla skel
bia, kad dėl anglių trukumo tu
rėjo prigesinti dar dvi dideles 
plieno krosnis Gary dirbtuvėse.

Darbų taipgi mažina didelės 
dirbtuvės Joliete, ir kitose Chi- 
cagos apylinkės vietose.

Siūlo Parduoti 
Namus Už Penkių 
Metų Mokesčius
Nori Pravesti Kitas Mokesčių 

Reformas Valstijoje.
SPRINGFIELD, III. — Spe

cialų komisija, paskirta moder
nizuoti Illinois valstijos taksų 
sistemų, rekomendavo:

Iš varžytinių parduoti ir pir
kėjams duoti pilnas teises prie 
tokių nuosavybių, už kurias 
taksai yra užsilikę penkis me
tus laiko.

Cook apskrity j komisija re
komenduoja suvienyti po vie
na įstaiga departamentus, kurie 
daro supirkinėjimus apskričiui, 
Chicagos miestui, sarti tariam 
distriktui, miškų prezervui ir 
apšvietus tarybai.

Cook apskrityj, toliau, skun
dai dėl asesmentų turėtų būti 
išklausyti ir nuspręsti pirm ne
gu taksai yra paskirstomi.

NUSIŠOVĖ BEŠAUDY- 
DAMAS VARNAS

CARROLLTON, III. — Ūki
ninkas Barney Geers šaudė var
nas. Pavirto, šautuvas iškrito 
iš rankų, šovė, ir mirtinai ūki
ninkų sužeidė.

aneigos Įvyks©

did
vyry

'3

šalę dukters, 
m.

I

ji

NAUJAS1 VEIDAS NAMUI Į 3'4 MINUČIŲ

NAUJIENŲ-ACM E Telephoto
Norėdamas skubiai savo namų numaliavoti, vienas Kansas City pilietis 

pasamdė 114 maliorių. Jie darbų atliko į 3*4 minules.

Rytoj Waukegano 
Lietuvių Moterų 
Choro Vakaras

Dainuos, vaidins vaizdelį 
“Guminiai Batai”

WAUKEGAN, III. — Wauke- 
gano Lietuvių Moterų Choras 
rengia savo pirmą koncertą su 
šokiais rytoj, balandžio 27 d., 
Liberty Hali, Waukegan. Pro
gramas prasidės 6-tą valandą 
vakare, ir bus įvairus ir įdo 
mus.

Dvi solistės
Šiai pramogąi choro nares 

paruošė vieno- akto komediją, 
“Guminiai Batai”* :

Choras po vadovybe Onos 
Pranaitienės pasirodys savo pir
mam koncerte su naujomis dai-

MARIJONA LENGVINIENĖ 0

"L bu, «« “Vasaros
. Laiką”Mrs. Lima iš Chicagos, ir Olga

Bitumskis, VVaukęgano.
Komitetas širdingai kviečia 

visus lietuvius atsilankyti bal. 
27 d., rytoj, Liberty Hali, 8th 
and Adams — 6-tą valandą!

Komitetas

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NA l JJTENOSF’

Suėmė Dvasiškį už 
Vogimą

KANKAKEE, III. - - Suimtas 
ir apkaltintas vogimu, baptistų 
pastorius, W. F. AVarren prisi
pažino, kad vienoj laikrodėlių 
krautuvėje jisai pasivogė $11 
vertes laikrodėlį.

įsidėjo į kišenių, bežiūrinėda
mas kita, kurį neva norėjos 
pirkti.

Bandė Sudaužyti 
Traukinį

DUBUQUE, Iowa. — 21 me
tų Robert F. Franklin, ir 41 
metų Verne S. Hands, abu iš 
AVaterloo, la., prisipažino, kad 
pereitų menesį jie praskleidė 
gelžkelio begos, norėdami su
daužyti Rock Island gelžkelio
ekspresų, einantį per Watcrloo 
miestų.

Pirkite tose "krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

LIETUVIAI

Studentų “Streikas” 
Zeigleryje

ZEIGLER, III. — Apie treč
dalis vietos highschool mokyk
los mokinių išėjo įį “streikų” ir 
marša vo per miestų, protestuo
dami prieš vietinę apšvietos ta
rybų. Jie nepatenkinti, kad tn- 
lyba atleido mokytoją ir spor
to trenerį, Dale Hill iš Fairfield, 
III.

Garsinkitės “N-nose”
KITI LIETITVIĄT DAKTARAI

Tol. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ona M. Kaitis (Didvaliutė) 
mirė 8 d. lapkričio, 1940 m., 
sulaukus 72 m. amžiaus. Gimė 
Jakiškiuose, Pajevonio valse., 
Vilkaviškio apsk. Tai buvo 
viena iš tų tuose laikuose, ką 
gavo progos lankyti pradinę 
mokslainę Gražiškiuose, vie- 
nintėlę visoje parapijoje. At
vyko šion šalin 1889 m. ir 
gyveno Įvairiose vietose, bet 
Chicago i išgyveno ilgiausia, 
suvirs 25 m. čia įgijus aku
šerijos profesiją pagelbėjo su
virs 200 gimimų. Pastaruo
sius 10 metų gyveno Pennsyl- 
vanijoj praleisti senatvę, kur 
ir mirė. Paliko pageidavimą, 
kad jos kūnas butu sudegin
tas ir pelenai sudėti ant nuo
savo loto Tautiškose Kapinė
se Chicagoie 
mirusios 1914

Laidotuvių 
šeštadieni, balandžio 26. lai
dotuvių direktoriaus P. Ridi
ko koplyčioj, 3354 
St.. iš kur pelenai 
1 kapines apie 2 
kartu su sunaus 
nais, mirusio 10 d. 
Hawaii salose, 
šiaušiame 
Petrą, du sūnūs: Antaną ir 
Petrą, daug giminių, draugią 
Ir draugų.

S. Halsted 
bus išvežti 
vai. p. p.. 
Jono 
kovo, 

Paliko 
nuliudime

Jonas Kaltis mirė 10 d. ko
vo, 1941 m., sulaukęs 48 m. 
imžiaus. Gimė Plymouthe, 
Pa. Tarnavo kariškame Jung. 
Valst. laivyne septynis metus, 
iš kurių du metu paskutinia
me kare ant submarino. Di
džiausią dal{ savo gyvenimo 
dirbo ant keleivinių ir pre
kinių laivų. Prieš pat mirtį 
dirbo civilį darbą Pearl Har- 
bor, J. V. kariškoje bazėje 
Hawaii salose. Piktoji votis ir 
dviguba pneumonia staigiai 
pakirto jo gyvybę. Kūnas 
taipgi buvo sudegintas ir pe
lenai prisiųsti į Chicagą. Lai
dotuvių apeigos įvyks taipgi 
P. Ridiko koplyčioje kartu su 
motinos ir pelenai išvežti į 
Tautiškas Kapines apie 2 v. 
po pietų, šeštadienį, balandžio 
26 d.

Velionė Ona, tarpe kitų pa
geidavimų, prašė, kad prie 
jos karsto ir kapo giminės,' 
draugės ir draugai neneštų 
jokių gėlių; sakė, kad jai už
teks širdingo atsilankymo ir 
lydėjimo. Tad aš ir jos arti
miausieji nuo savęs prašome 
jai brangus draugės ir drau
gai, išpildykite jos pageida
vimą. už ka likime jv’*'-’ dė
kingi ir dabar tarlime ši di i 
gą’ ačiū iš kalno.

PETRAS M. KAITIS 
IR ŠEIMYNA

po tėvais Bunclulaitė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 24 d., 11:50 v. ryto, 
1941 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Kretingos apskr., Gar
dų parao., Kveitinų kaime.

Amerikoj išgyveno 34 m.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Stanislovą, 3 dukteris: 
Valeria, Bronislavą ir Jadvy
gą, 3 žentus Paul Pocevich, 
Anthony P. Jankauskas, ir 
Vincent Brotts, 6 anukus — 
Raymond, Helen, Dolores, Do- 
rothy, Richard Pocevich ir 
Joan Jankauskas, .pusbrolį 
Pranciškų Stropus, jo šeimą 
ir daug giminių. Lietuvoj — 
brolį ir brolienę ir jų šeimą.

Kūnas pašarvotas namuose, 
10907 So. Homan avė., tel.: 
Cedarcrest 2368. Laidotuvės 
įvyks pirmad., balandžio 28, 
8:00 vai. ryto iš namų į St. 
Georgės par. bažnyčią, 33rd ir 
Lituanica, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nuly
dėta į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Marijonos Leng- 
vinienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu- 
vgse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikini
mą. Nuliūdę liekame: Vyras, 
Dukterys, žentai. Anūkai, 
Pusbroliai ir Brolienės.

Laid. Direkt. J. F. Eudeikis, 
Tel. YARDS 1741-42.

I 0 V FIK IS ^elleg^nSs’T L M * L. P Iv IO Visas Pasaulio
„ Dalis

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tol VAROS 7308

No. 4732—Popietinė suknelė. Su
kirptos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46 ir 48.

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept;, 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept
1739 S. Halsted St, Chicago, IU. 

čia įdedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzdį No——....
Mieros ....  .............. per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)
.f n

(Miestas ir valstija)

Bet Ūkininkai Nemėgsta “Laik
rodžių Sukinėti.”

BLOOMINGTON, III. — Eu
reka ir Morton miesteliai nubal
savo įvesti vasaros laikų savo 
ribose.

šiąnakt laidkrodžius valandą 
pirmyn pirmu kartu varys taip
gi gyventojai Peorijoje, Tre- 
monte, Washingtone. Daugelis 
kitų Illinois miestų vartoja va
saros laikų per keliolikų melų, 
bet didžiumoje provincija, y- 
pač ūkininkai, laikrodėlių silki
nėj imui nepritaria.

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

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

Telefonas Republic 7868

DR. A. .TENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS , 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—o vai. vakaro ir narai sutarti 
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

DR. MARGERTS “
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus. 
Phone YARDS 7299

Naujienų Pavasarinis
PIKNIKAS

Ofiso Tel. VTRginia 0036
Rezidencijos Telefonas:

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE -

Sekmadienį,
Gegužės 25, 1941

LIBERTY DARŽE
WILLOW SPRINGS, ILL.

Ofiso Valandos: 
nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro. 

Nedėlioj pagal sutartį.

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

AKIU SPECIALISTAI

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

Dr. Kari Nurkat
(NURKAITIS)

Atsakomingas 
kpritaikin fine 

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

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

Yards 3089

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

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

Telefonas SEELEY 7.330
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. STRTKOL’TS
Gvdytoias ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nūn 6 iki P 

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZELTS
DENTTSTAS

4645 So. Ashland A ve.
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 susitarimą 
Telefonas REPUBLIC 4688 

Namu Tel VTNCENNRR 5272

Tel. HYDE PARK 3395

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

6733 S. Crandon Avė.
Vizitai sulig sutarties 

(išskiriant trečiadienius ir šešta.)

KITATAUČIAI
~~DR? herzm an~

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija
1034 Wl.l18th.«St., netoli Morgan St!

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superlor 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai diena
Phone MTDWAY 2880

Telefonas YARDS 0991

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVF.

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

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

N”i<*s Adresas 
DR. WM. M. TULLY 
DR. V. M. DEMPSEY 

Dentistai 
4740 SO. ASHLAND AVENUE 

(Virš Andos Candies krautuvės) 
ŽEMOS KAINOS 

Mokėkit Per 18 Mėnesių
10 ryto iki 8 v. vak. YARDS 2148

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO HALSTED STREET
Tel. CALumet 6877

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

Room 2014 Tel. STAte 7577
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto.

3149 SO. HALSTED STREET 
TeL Victory 8679



IŠ
Mylėtoji^ Dr-jos
Pastogės

• * • . •

Surengė pasekmingų, vakarėlį, 
ruošias piknikui

Kovo 29 d. įvyko Teisybės 
Mylėtojų Dr-stės buneo parė 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj. 
Ji Aferai nusisekė. Draugystei 
liko pelno $58.65.

Komisijos na^ės, Mrs. Kurai- 
tienė, Mrs. Ačas ir Mrs. Dovi- 
dauskienė prašė manęs viešai 
padėkoti visiems biznieriams, 
kurie Aukavo dovanaą ir publi
kai už skaitlingų atsilankymą.

. Susirinkiiūas
Balandžio 13 d- Chicagos 

Lietuvių Auditorijoj įvyko Tei
sybės Mylėtojų Drstės mėnesi
nis susirinkimas. Ėjo sklan
džiai ir greit buvo užbaigtas. 
Kreditas tenka musų gabiam 
pirmininkui J. Balchunui.

Piknikas įvyks birželio 1 d.
Komisijos nariai pranešė, kad 

piknikas įvyks birželio 1 d. Li
berty darže. J komisiją. įeina J. 
Norkienė, J. Antanaitis ir Ona 
Ačas. ^-Steponas.

Į Chicago Grįžta 
Pirmadienį Monte 
Carlo Baletas

——Į ■ ■ ■

šoks iki gegužės 10, Audito
rium teatre

pilnu, 65 šokėjų sąstatu, 
taipgi simfonijos orkestru, Chi- 
cagon vėl grįžta garsusis Bailei 
Russe de Monte Carlo vedamus 
garsaus šokėjo, LeLonide Mas- 
sine’o.

Šį pavasarinį vizitą Chicago- 
je baletas atidarys pirmadienį, 
balandžio 28 d., Auditoridm 
tedtrė>»in*irengs, šokių,.koncer
tus kaš vakarą iki gegužės 10 
d., — populiarėmis kainomis.

Toumanova sąstate
Baleto sąstate šį kartą bus 

garsus šokėjai ir šokėjos, Ta
mara Toumanova, Alexąndra 
Danilova, Mia Sląvenska, Igor 
Juškevič, Andrę Ęglevsky ir 
daugelis kitų žvaigždžių.

Tarp baletų, kurie bus pasta
tyti, yra “Trikampe Kepurė”, 
°Kamivalas”, “Gražusis Duno
jus”, “Princas Igor”, “Newjor- 
kietis”, “Serenada”, “Vienna— 
1811” ir “Pokerio Lošimas”.

Kainos nuo 55c iki $2.20.

Cicero Kultūros Dr- 
ja Pasikvietė “Ponai
tį Iš Kauno”

Atvažiu'oja šįvakar.
CICERO. — šįvakar, balan

džio 26 d., Littosybės svet., 48 
Ct. ir 11 St., Cicero, vietinė 
Kultūros Draugija rengia labai 
Įdomų vakarą. Rengimo komi
tetas, artistus pasikvietė north- 
saidiečius. Vaidylos publikai pa
rodys paskutinį ponaitį*iš Kau
no, nes sako, ten Kaune dau
giau ponaičių neliko. Būtent, 
ten dabar visi yra lygus.

Tas ponaitis publikai suteik
siąs daug smagumo ir liūdnu
mo. Vietiniai artistai Al. Brazis 
ir Dainos Mylėtojų choras bus 
asistentai Ponui iš Kauno. Be 
to, šokiai ir vaišės prie geros 
muzikos.

Kuitifrbs draugijos ir Chica
gos Lietuvių Draugijos nariai 
turėtų nepraleisti šios progos 
ir pamatyti Ponaitį iš Kauno.

Busiu

PASIKORĖ SKUTĖJAS

Kambaryje, adresu 6101 So. 
Halsted street pasikorė 65 me
tų Fred W. Radig, barzdasku
tys Pullmau Company dirbtu
vėj. Finansiniai nepasisekimai 
ir kitos aplinkybės išvedė jį iš 
lygsvaros.

šeštad, balandžio 26, 1941 „NAUJIENOS, CMcagcS, Iii. 7
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FARMS FOR SALEPERS ON AL 
Asmenų lęško

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namąi-žemė Pardavinąui

HELP VVANTED—FEMAI^E 
Darbininkių Reikia

FOR RENT—IN GENERAL 
>, Renddai—Bendrai

NORIU SUSIPAŽINTI vedy
bom su mergina ar bevaike na
šle, 
di.

Turi būti dora ir nuošir-

1739 So. Halsted St.
Box 2478.

6
HELP VVAjNTED-MALE-FEMALE

Darbininkų-Darbininkių Reikia

GERI DARBAI GERA

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

PARK
6306 Cottage Grove. Bapk Bldg.

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

TRIANGLE AGENCY
25 E. Jackson Blvd. 13-to Aukšto

OBERHIDE -COAL CO. jau 68 
metai kaip biznyje, nori vyrų ir 
moterų agentų, dėl anglių pirkimo 
kostųmerių, commission mokamas 
ant naujų ir senų kostųmerių, ge
ra ateitis tiems, kurie nori dirbti, 
darbas per visus metus, mokestis 
bus apspręsta, kaip atsišauksite.

1335 W. Potomac Avenue. 
BRUnsvvick 3300.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGI JAUNI VYRAI pa
stoviam darbui. Gera alga. Atsišau
kite tuojau. Ogden I»aundry, 5121 
Ogden Avė., CICERO.

REIKALINGAS nialiavotojas ir 
popieruotojas, gera mokestis, šauki
te vakarais, Stanley Rimkunas, 3600 
S. Lowc Avė., tel. Yards 0610.

REIKALINGAS BARTENDERIS, 
patyręs, atsakomingas. Atsišaukite: 
2113 So. Halsted.

REIKALINGA DRAIVERIŲ dėl 
taxi cabs, CHECKER TAXI CO., 
1401 W. Jackson Blvd.

REIKALINGAS bartenderis, pa
tyręs, ne per senas.

1843 So. Halsted Street

RĘ1KAL1NGA automobilių wreėk- 
ers su arba be patyrimo, pastovus 
darbas. Gerfl* alga. AVABSHAVVSKY 
and CO., 1900 So. State St.

REIKALINGAS janitorins į vieš 
būtį. Geras mokestis ir užlaikymas 
Atsišaukite: 1606 S. Halsted St.

REIKALINGAS patyręs barten- 
deris, kuris mokėtų ir prie stalų 
patarnauti. 908 W. 21st St.

SUSIRINKIMAI
MARQUETTE PARK Lietuvių

kimas įvyks sekmad., balandžio 27 
d., 2 vai. popiet, viet. parap. svet. 
Washtenaw avė. ir 68 gat. Visi na
riai malonėkite ateiti į susirinkimą, 
turėsime keletą svarbių dalykų 
apsvarstyti, taipgi bus išduotas ra
portas iš buvusio baliaus ir kito.

—A. J. M.
ŽAGARIEČIŲ KLIUBO mėn. su

sirinkimas įvyks nedėlioj, bal. 27, 
Hollyvvood svet,, .2417 W. 43rd St. 
1 vai. popiet. Malonėkite atsilanky
ti, nes yra daug svarbių reikalų 
aptarimui. Taipgi, kurie esate pa
silikę su mokestimi, būtinai pasi
rūpinkite apsimokėti, priešingai — 
liksite suspenduoti.

—Joe. Keturakis.
CHICAGOS LIET. SUVALKIEČIŲ 
Dr-jos mėn. susįrinkįimas įvyks .pir
madienį, balandžio 28 d., 7:30 vai. 
vak., Hojįyvvood salėj, 2417 West 
43rd St. Visi nariai bukite ir naujų 
narių atsiveskitė taipgi kurie už
silikę įsu mokesčiais, malonėkite 
užsimokėti. Bukite visi, nes susi
rinkimas yra visiems nariams svar
bus dėl geresnės tvarkos paaliky- 
mo. Rast. Ona Svirmickienė.

KUPIŠKĖNŲ KULTŪROS DR- 
JOS bupco ir kprįų parengimas 
šeštadienį, balapdžio 26 d., 7:30 v. 
vakaro, 48Q8 West 16th St., Cicero^ 
įžanga 20c; durų prizai.

LIETUVIŲ PILIEČIŲ DARBLNIN? 
KŲ PASELPOS KLIUBAS laikys 
mėpepinį susirinkimą, NedėRoj, Ba
landžio 27 d., pirmą valandą po piet, 
V, NEFFO svet., 2435 S. Leavitt 
Streėt.

Visi nariai prašomi pakviesti sa- 
naųjus kandidatus įsirašyti šia- 
susirinkfmc.

Daminic Varnas — l’irm. 
Jamąs R. Cherry — Rast. 

2632 W. 40th St., Chicago.
CHICAGOS LIETUVIŲ SUVAL

KIEČIŲ DRAUGIJOS mėnesinis su
sirinkimas įvyks pirmadienį, Bąląn- 
džio 28 d., 7:30 yal. vak., Holly- 
\vūod salėje, 2417 43rd St. Visi 
nariai bukite ir naujų narių atsi
veskite. Taipgi, kurie užsilikę su 
mokestimfs, malonėkit užsimokėti. 
Bukit visi, nes susirįhkilnas yia 
visiems nariams svarbus dėl geres
nės tvat-kos palaikymo.

Ona Svirmickiene, Rašt. •

vo 
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REIKALINGA PATYRUSIŲ ttith 
terų dėl skudurų rinkimo, gera al
ga ir pastovus darbas. .v

D, MILLER and SONS 
1347 So. Ashląnd. 

CANAL 1024.

RENDON STORAS su taverno 
f iksčeriais. $30 į mėnesį.

2501 West 39th St. užpakalyje.

REIKALINGA PATYRUSIŲ ope
ratorių ant viėiios adatos mašinos, 
dėl Sląclcs-Blouaes ir Dresgep.

FORTŪNA GARMENT 
412 So. Wells St.

rendon 3 Kambariai dėl 
ramios vedusios poros, be vaikų, 
ąrba pavieniui vyrui. 8109 Vincen- 
heš Avenue.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokąl Rąrdavįmui

INGŲĖ NEEDLE ope- 
Zig-Zag pinking” dar-

Hatiqnal;
1022 West ĘooseveJt Rd. '

ratorių j
bui, moterų apatinėms.

PARDAVIMUI Dodge 1941, 4 du- 
rų Sėdąn, Atrodą kaip naujas. Ra- 
dio ir apšildytuvas. Kfauskitė CARU. 
WA1NORA, 3209 So. Halsted St., 
VICtory 1717.
;■■■ liliRphiiMnl ii»

BUSINESS—TO RENT

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

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE — LOANS— 

■INSURANCE
4631 S. Ashland Avė.

Tel. YARDS 1001.

BRIDGEPORT
REALTY COMPANY 

Pritaria dabar laikas 
pirkti namus kol kainos 

žemos
BRIGHTON PARKE

80 AKRŲ FARMA, gražus 6 
kambarių namas, barnė su nauju 
stogu, vistlninkas, ir kiti budipkąi. 
žemė gera, 2 mylios nuo gražaus 
miestelio Stephenson, Mich. Su 
gyvuliais, 290 mylios nuo Chieagos. 
Tikras bargenaę, dėl aplinkybių 
parduosiu tik už $1700. Atsišaukite 
pas savininką VIRginia 2949.

REIKALINGA PATYRUSIŲ mo
terų prie rrtarškinių ir kitų dėvi
mų rūbų presą operatorių ir marš
kinių finišėrių. 2442 N. Hąrlėm 
Avė. Iihkite Strand . Avė. gatveka- 
rį iki Harlem Avė.

PARSIDUODA 5 KAMBARIŲ 
lūurįhis buhgalovv su flatų beismen 
Je. “Stofter” šiluma, apleidžia mies
tą, Ątsišaųįcitė vakarais Mrs. Spė
riai, 7210 So. Fairfield Avė. Repub- 
lic 5535.

REIKALINGA PATYRUSIŲ ope
ratorių dirbti kišeniams dėl gerų 
(Custom Coats), taipgi reikalingas 
geras preserius dėl kelnių.

JOHN HARPER CO., 
222 W. Monroe, 6-tas aukštas.

TAVERN AŠ jŠU KETURIAIS 
kambariais ant Tięndos, šu visais 
fikčeriais. šaukite popietais.

JOE BRANAUSKAS 
3800 So. Emerald Avė. 2 aukštas, 
užpakaly.

n '......        Hartiiii......................

BUSINESS CHANCES—VVANTED 
Ieško Biznių

REIKALINGA DARBŠTI MER
GINA dėl bendrų namų darbo, gy
venti, geri namai. $12.00.

LAWNDALE 2522.

REIKALINGA MERGINA 18-40 
dėl bendro namų dąrbo, gyventi.

163 N. Linden Avė.,
Oak Park. VILlage 5961.

REIKALINGA PATYRUSIŲ ope
ratorių dėl (vvaiters aprons). Room 
309, 1217 W. Washington BlVd.

REIKALINGA MOTERIS ar mer
gina dėl bendro namų darbo. 457 
W. 61st PI., WĖNtworth 7580.

REIKALINGA PATYRUSIŲ mo
terų audėjų (>veąvers) dėl drabu
žių. 4603 W. Mądlson St. Room 22.

REIKIA patyrusios Beaųty ope- 
rators. Pastovus darbas, šaukite:

SEEley 7829

REIKALINGĄ MOTERIS dėl ben
dro namų darbo ir paprasto val
gio gąmjriimo. Savo kambarys, priė 
suaugusių; hedėjiomis liuosa. $8. 
BUGkingham 5881.

■ RI4IKAUN<iI-MOTERYS; .dėl sku 
durų ’skirimo. Gpįdųiąn iTading Co. 
2335 So. LaSalle St.

REIKALINGA GASPADINĖ dirb
ti taverno ir restorane, taipgi rei
kia p«tarnaptqjąi|$. 4756 S. Wes'tern 
Avė., LAFayette 2649.

Pirštinių siuvėjų, patyrusių mo
teriškas pirštines siūti. Pastovus 
darbas. Glovemakers, Ine., 2835 N. 
Wėstern Avė.

1Ų£1 KALINGA moteris dėl puodų 
ir petelųjų plovimo. Marshall Riebi 
(}o., State ir Randolph, 3-čio ąukr 
što.

*
PARTNERS VVANTED 

Partnerių Reikia
NAŠLĖ REIKĄŲĄŲJĄ viduram

žio vyro prisidėti .prie didelės 
Roorninghpuse biznių, nešančio ger 
rą pėlną. 114 N. Loomis St., Chi
cago.
J ?. .. ■“ I
FtRNISHED ROOMS—TO/ RENT 

Gyvenimui Kambariai

RENDON FORNIŠIUOTAS kam
barys, Su ar be valgio. Apšildymas. 
1942 South Halsted. Antras aukšr 
tas prieky.

RENDON KAMBARYS su visais 
patogumais .prie suaugusių šeimyr 
nos. Pageidaujama negirtuokli'ų; 2 
lubos. 3440 Emerald Avė.

RENDŪOJAMAS KAMBARYS 
prie mažos šeinĮos, Vaikinui ar že- 
notai porai ar merginai pigiai.

3656 So. Emerald Avė.

RĘNDpN ŠVIESUS KAMBARYS 
vaikinui, su arba be. yąlgįp,. 6645 
Šb. Aftėsian Avė., Tel. REPublic 
47U

• RENDON fornišuotas kambarys, 
naūjai išdekoruątas, vyrams ar mer
ginoms. Su ar valgio. Visi paran- 
kuniai. 3118 Sd. Lbwe Avė.

Kambariai dėl moterų, 
vyrų ąrba vedusiai pūirai, s\t ąfba 
he privatiška maudyne. 457 West 
6Įst PI. WENtworth 7560.
-~-r-- i. 1-------- •<!?!

KAMBARYS ant rendos, pavįė? 
niųi arba ženbtai porai. Guli var
toti gfes4. AtsišauRitė į Barbri’ Shop. 

674$ So. Racine Avė.
r i p| į irt s

TO RENTr^WANTiED 
Ieško Renduoti

IEŠKAU 6 KAMBARIŲ, flato ar
ba cottage, Brighton Parke. Suau
gę. VIRginia 328&.

REIKALINGAS TAVERNAS su 
gyvenamais Jęajnbariais. Pageidau
jama už miesto ribų.

VIRginia 9076.

ANIMALS—DOGS—BHtDS—f^LTS 
Gyvuliai—šunys—Paukščiai etc.
PARSIDUODA 2 KARVĖS ■ • 

Guėrsney. Viena yra su šviežiu pie
nu, kita tuoj turės.

7145 So. Hpman Avė.

BUSINESS ČHANSES 
Biznioį 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. Lituanicą Ąve.

PARSIDUODA' GERAS TAVER
NAS, gerai išdirbtas biznis, gfitv'er 
karių linija,' prie kampo. 1724 'W. 
47th St. ' į į •?

TAVERNAS PARSIDUODA pi- 
Įš, kas pirmas nęsi- 
if liga. 6000 South

giai. Biznis 
gailės. Prie 
Carpentei’ St.

■ I - .. .,!«■■ ■■ I. .......

TAVERNAS AR VALGYKLA aht 
reiidos. 114? Sq.:.Canąl St. Atsišau
kite L. A. SeHlFF, 3535 W. Rdbsfe- 
velt Rd., CRĄvZford 5310.

PARDAVIMUI TAVĖRN su na
mu, prie Tautiškų Kapinių. 8200 
Kean Avenue, ^illow Springs, III.

PARSIDUODA TAVERNAS SU 
NAMU ir 16 kambarių Rooming 
House arba mainysiu ant vasarna
mio ar namo ar Rbad House. - 

2113 So, Halsted St.

PARSIDUODA PUSININKUI da
lis taverno biznyje, taipgi 20 kam
barių ruiminghouse. 1137 West 
Madison. Klauskite Tom’o.

PARSIDUODA ALINĖ Southsi- 
dėję. Ęi^nįs išdirbtas per daug 
mėtų. Pardups pigiai. 7301 South 
Peoria. < .

PARDAVIMUI? BUČERNĖ geroj 
vietoj. Biznis iŠ'difbtag gerai. Par
duosiu nebrangiai. Priežastį ištir- 
site ant vietps, 2242 West 23rd 
Place.

PARDUODU GERAI išdirbtą 
biznį bučernę ir grpsernę už .pusę 
tikros vertės, iš priežasties einu 
į gąsdino bizpį. Kąg manote apie 
tokį biznį, verta pamatyti.

2611 Wėst 44th St.

PARSIDUODA SHQĘ REPAIR 
SHOP, biznis išdirbtas per daug 
metų. 748 West 33td St.

PARSIDUODA Tavernas, 
tai biznis išdirbtas, 
Priežastis — UgA

1843 So. Halsted Street

70 nie- 
piodern iškas.

TAVERN pąrsiduroda Marąuette 
Parke. Biznis išdirbtas ppr 7 me
tus. Kambarįąį gyvenifnju prie biz
nio. Pardavimo priežastį patirsite 
vietoje. 2316. W. 69th 8t. ’

BARGENAI 
Marąuette Parko 

Apylinkėje 
kambarių medinis. Platus lotas.5 kambarių medipis. Platus lotas. 

Kaina $2,500, įmokėti $250.
6 kambarių mųrinis bungalow, 

beveik naujas, kaina $4,500.
2 flatų mūrinis namas po 6 kam

barius, kaina $6800.
Bizniavas namas su taverna ir 

valgyklos bizniu, randasi tarp dide
lių dirbtuvių. Labai geras binis. 
Kaina $4600. Mažas įmokėjimas. 
Mainyti ant privatiško namo. Pri
ims lotus į mainus. Kaina $4,500,

Taipgi turime visokių kitokių 
bargenų, kur parsiduoda už mor- 
gičių. Dideli ir maži namai. Taigi 
turime visokių mainų. Galima mai
nyti kas ką turite.

Statom naujus namus ir taisom 
senus. Apskaitliavimas veltui.
C. P. SUROMSKIS CO. 
6921 So. Western Avė. 

RĘPųbJię 3713.
Vakarais PROspect 0176.

PARSIDUODA FARMA su gerais 
naujais 3 metų ąenumo trobesiais 
už Harlem Avė. Rašykite, Naujie
nos, Box 2479. 1739 So. Halsted 
Street.

6-6, 
ėot-

2 FLIATŲ mūrinis namaą, 
furnasai ir 5 kamb. medinis _ 

lotas 50X125 kampinis.
2 
tage - 
$6,800.

2 FLIĄTŲ mūrinis 4-4, f-mas 
aukštas karšto vandens apšildomas. 
40th ir Talman gatvių. $7,300.

BRIDGEPORTE
KAMPINIS namas su 8 fliatąis 

ir Lna krautuve. Rendos įneša $150 
į mėnesį. $/,750.

4 FLIATŲ po 4-ius kamb., 3-jų 
karų mūrinis garažas, geroj stovy. 
$8,300.

SOUTH SIDE

2 — 4 IŠMATŲ namai su 4-rjais 
kamb. kiekviename Hiate, elektros 
refrigeratoriai ir pečiai; $11,000 ir 
$12,000.

ŠIAURRYČIUS kampas 57-tos ir 
Peoria gatves, 7 Hiatų, 2 ir 3 kamb., 
elektriniai refrigeratoriai ir pečiai, 
lotas (75X125); įneša $175 rendos 
j mėnesi. $9,500.

BRIDGEPORT
REALTY COMPANY 

953 W. 31st St.
YARdi, 0311

Shimkus J. Costello
Atdara Sekmadieniais

11 iki 3
S.

PARDUOSIU PIGIAI 40 AKRŲ 
farmą, pietų Illinois, gera žemė. 
Box 67-A, 1739 Šo. Halsted St.

5 AKERIALr-4^ kambarių me
dinis namas, kąrštp vandens šilu
ma. Vaisinių medžių. Gera žemė. 
Atsišaukite popiet bile dieną. 
Agentų nenorim. J. C. SCHULTZ, 
116 PI. ir Hamlin Avė.

PARSIDUODA 17 AKRŲ FAR- 
MA su geru namu, vištinyčia, vis
kas moderniškas — 60 mylių nuo 
Chicagos ant Route 12, arti Michi- 
gan ežero. Pusė kainos $1200.

B. F. WELL, 
Benton Harbor, Michigan.

PARSIDUODA FARMA prie 
Kankakee upės, arti, Wilmette, da
bar mokantis 6% ant leaso. Yra 
gera ateitis vietoj. T. L. McGirųiis, 
301 Barber Building, Joliet, III.

PARDUODU ARBA MAINYSIU 
farmą, į miesto propertę, taipgi 
vasarinį rezortą, cottages. A. HARN 
1823 So. Drake, Crawford 2834.

PARSIDUODA 11 KAMBARIŲ 
namas, įneša $106 į mėpesį geroj 
padėty, įaršto vandens apšildymas, 
3-jų karų mūrinis garažas.

725 W. 61st St

PARSIDUODA 2 NAMAI už 
kainą vieno namo. Vienas naujas 
medinis naujai pertaisytas, antras 
cemento blokų, 2 kąru garažas. 
Kaina $3500. Įmokėti $500, arba 
priimsiu automobilių, likųsiūš len
gvais išmokėjimais. Agentų nerei
kia.. Tel. -NORMAL 3'949.

CEMENTO blokų bungalovv 7 
kambarių, 2 mašinų garažas. Hot 
water šiluma. Gasąs ir elektra, vi
si patogumai, Labaį gražus daržas, 
2 lotų priekis. Galima vartoti biz
niui ar privatiniam gyvenimai. Vie
tininkai. Kaina labai prieinama. 
Klauskite,

BETTY KUSI C,
1040i() South ir 1 blokas 

nno Ridgeland Avė. 
Chicago Ridge, III.

PARSIDUODA 65 akrų—perdirb
tas, išsimokės už save per 7-nius 
metuš. 10 akrų jaunų obuolinių me
džių (saldžiųjų) ir pyčlų. Gera že
mė. Pasižiųrėkjte prieš perkant. 
George H. Thornton, Green County, 

Patterson, Illinois.

East

j------------------------- --------- —__ —
PARSIDUODA 2 akrai arti 87-tos 

ir Roberts Rd. Elektra, uera žemė. 
$875. $175 įmokėti, $10 į mėnesį. 
Bo.x-A-16, 1739 S. Halsteo St.

GERI PIRKIMAI ■
6 kambarių nauja muro reziden

ciją, kąipa pigi, Marąuette Parke.
2 flatai po 4 kamb., pigiai. Mar

ąuette Parke.
4 flatąi po 5 kamb. Reikia kiek 

pataisyti, .pigiai, Marą. Parke.
Biznio nąjnas, štoras, 3 flątai. Pa

matykite. Kaina prieinama.
10 flatų, 4 ir 5 kamb., už cash, 

arba mainys ant 2 ar 4 flatų.
Biznio namas prie Stock Yards. 

yartų ąrba mainys ant lotų.
Biznio namas 18|h St. kolonijoj, 

štoras, 3 flatai, vandeniu šildomas, 
geram stovyje/ už cash, mainys 
ant lotų ąrba akrų žemės.

Statom naujus namus ir turime 
g^rų 
virš 
verti

lotų dėl visokių namų. Visi 
minėti bargenąi yra geri ir 
pirkti. Rašykite ar matykite:

JOSĘPH VILIMAIS
6753 So. Rockwell St.

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

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

PARSIDUODA 6 KAMBARIŲ 
mūrinis bungalovv su kambariu sto
ge, didelis lotas, karštu vandeniu 
ąpšildbrtias, “tilė” maudynė, gara
žas. 1833 N- Central Park Avė. 
ALBany 1649.

PARSIDUODA 2 flatų , 5—5 mū
rinis namas 30 pėdų lotąs, garažas. 
$9,00Q. 6119 So. Richmond.

2 FL. po 5 Kamb, apšildomas mu
ro namas, garažas įr lotas. Randa
si-' Marųuette Parke. Kaina $8,700.

3 FL. po 6 kanib. muro namas. 
Randasi West Si(|e 23rd St. Kaina 
$6,600.00.

2 NAMAI; vienas muro, kitas me- 
džįo ant muro pamato. Randasi 
Bridgėporte 33 rd Str. ir Halsted. 
Kaina $3,900. Spekulanto kąsnis.

13 I'I^. apartmentas geroj vietoj. 
Reiidų neša $6,060.4)0 į metus. Kai
na $23,500; įmokėti $5,000.

4 I'L. moderniškas apartmentas. 
Kaina $12,500;

BUNGALOVV 
prie bažnyčios 
$6,600.

2 F L. po 4 
pirmas Hiatas 
Brįghtoh Parke. Kaina $7,600.

Mes turime visokių bargenų. Dėl 
platesnių informacijų kreipkitės pas 
įgaliotinį:

K. J.
2346

PARSIDUODA 5 akrų puikios’ že
mes, laukuose medžiais apaugęs, ar
ti 22-tros ir Butterfield kelio — 
arti Downers Grove. Grįstas kelias, 
elektra. Taksai apie $12 j metus. 
$1,250. $250 įmokėti, $15 į mėne
sį. Box-SJ-50, 1739 S. Halsted St.

PARSIDUODA naujas 6 kamb. 
namas su daržovių farma, arti North 
Avė., 10 min. nuo Harlem Avė. 
Maži taksai, gera žemė, grįstas ke
lias, elektra, gasas, busai ir arti 
mokyklos. $1,975. $275 įmokėti, $22 
į mėnesį ųž paliktus. Box-Z-10, 1739 
S. Halsted St.

Tel.

įmokėti $4,000.
Marųuctte 

ir mokyklų.
Parke
Kaina

namas,kamb. muro 
apšildomas. Randasi

MACKE-Mačiukas 
W. 69th Street 
2-ros lubos 
PROspect 3140.

PARSIDUODA namas 2 Hiatų ir 
basement Hiatas, po 5 kambarius. 
Rendps gąunu $115. Parduodu už 
$9,500. 7150 So. Mozart St.

MAROUETTE PARKE parsiduo
da 2 Hiatų mūrinis namas, Apšil
domas karštu vandeniu. Priešais Sv. 
Kazimiero vienuolyno.

PARSIDUODA pertaisyta 3 akrų 
vištų farma, gera žemė, namai gali 
būti pertaisyti į 6-Šius kamb. Jau
nos vištos, grįstas kelias arti 111 
gatvės ir South West High\vay — 
$2,750 lengvais mėnesiniais išmo
kėjimais. Box-EH-71, 1739 S. Hal- 
.sted St.

PARSIDUODA daržovių farma, 
šiaurryčiai nuo Wolfc ir North 
Avė. Gera vieta dėl vištų auginimo, 
(įrįstas kelias, elektra, arti bųsų ir 
mokyklos. $375 — P‘ ' \
Box-LL-6, 1739 S. Halsted St,

$5 į mėnesį.

■■■ 1 -1".   i,,,.-, ■ n-i ,„»i—„

DEL SUNKAUS dirbančio darbi
ninko — parsiduoda vištinyčia ir 
karvių butas — akrų geros že
mės — grįstas keliąs. 5 min. nuo 
b.5-čios ir Harlem Avė. Su elektra. 
$1,250, įmokėti $250 — $15 į me
nesį už pasilikusius. Box-M-22, 1739 
S. Halsted St.

PARSIDUODA naujai pastatytas 
(i kamb. namas, 4 kamb, jau už
baigti, su phnnbingu. Yra pastaty
tas 2‘/2 sykius didesnis negu regu- 
liariška propertįė 90 min. nuo 
Oak Parko. Kainuoja nuo $5,000 iki 
$6,04)0, parduotų už $3,675, lengvais 
išmokėjimais. $28 i mėnesį ant 25 
metų išmokėjimo. Box-K-4, 1739 S. 
rialsted St.

Rakandai ir įtaisai Pardavimui

MURO NAMAS, 2 fliatai po 6 
karibąrįųs. Randasi ant 65-to.s ir 
Union Avė. Pilna kaina $3,900.

Taipgi turime daugiau namų po 
visas Chicagos dalis. Atsišaukite pas 
BUTKV, Tel. HEMlock 34/JO.

ERNEST GEISSI.ER 
2749 W, 63rd Street

1' 1 ■■■* . ........ f ................ ..
REAL ESTATE—VVANTED 
Ieško Pirkti Namus Žemę

LABAI MAŽAI VARTOTI 2 elek 
triški ventiliątoriąi fenai — tinka 
valgykloms. Parsiduoda labai pi
giai. 2242 W. 23rd PI. SEEley 4189.6817. SO. WASHTĘNĄW AVĖ.

Raršiduoda 5 karpbąrių rpurinis 
pamas, furnadė šildoinas, uždarytas 
porčius, 2 k^rą grąžąs, didelis lo
tas. Pigįai aįit išriokėjimo.

PETĖRS BROS, and CO., 
1647 W, 47th St. 2 aukštas.

REIKALINGAS 2-FLĮATIS su 
bungalovv stogu, ar bungalow, į 
pietug nųp 51-mos. Cash nuo pri
vatiško žmogaus. Agentų nereikia.

VIRginia 9075.

PARSIDUODA ALIEJAUS pe
čius, 4 fliėp. senumo ųž vieną treč
dalį kainos, šaukite 1:00 iki 4:00 
popiet. BOUlevard 9726.

PARSIDUODA MORRIB kombiną, 
rijos anglįų ir gazo pečius, vienų 
metų sęnume. Baltas, moderniškas, 
kainavo —$169. Parduosiu UŽ, gc- 
riausį pasiūlyme- saukite vakare 
po 7 va}, B BALTOKAS. 3601 W. 
46th 2-ras aukštas.
'? jį 1"

I’ROFESSIONAL SERVICE 
Profeslopalis Patarpąvįipas .

AR TURI FISTULĄ arba hem- 
moroidusY Pasakysiu kaip aš bu
vau išgydytas. Atsiųskite štampuo
tą konvertą. H. K. BRRGMAN, 
P. O. Box 56, Chicago, IR.
■......... — - .......... *■* 'f " MII.

ALINĖ lietuviškoje apylinkėje, 
parsiduoda labaL pigiai , dė| lįgoą.

3701 So. Italstėd Street

PĄRS1DUODĄ Tavernas su 5 kgim 
bariais gyvčnimuh gvažįoję Soutb 
Sįde Englevvood , apielįhkė|. Maišy
tų' tąutų apgyventa^ Naūjiehos, Bbx 
2480, 1780 So. Hąlste'd St
Egį!.' ' ■ " ' -■u,.'i,">*«yj".'.u-1 . . ' '' r~'i,

ligos. 2301 W. 2ist Streęt.

WHOtESĄLE FURNITURE 
Rakandai Įtaisai Pardavimui

MOKĖDAMAS CASH— 
už rakandus, sutaupysi nuo 40 
iki 60%. Mes pristatome bile kur 
Pašaukite ar rašykite dėl daugiau 
informacijų^ Vien tik naciopąĮial 
žinomi daiktai randasi paš lĄūę.

ALIŠĄUSKAS, SŪNŪS;
63-^3 Šo. westėfn Avė., 

Chicago,. B RSPybįįę

t-

SOIL-^FOR SALEPARSIDUODA PIGIAI 2 fliątų 
mųr.p pąmas 5—6 karšto vandens 
ąpšildymas, 2 karų garažas, renda 
nęšą $42. 1-mas dukštės. Pertaisy
tas. $5,6b0. LAWndale 6673. 

— --—----------------—■
parsiduoda 2 aukštų, muro, 

su krautuve ir 6 kambarių fliatu. 
KfęipkitSs; 7007 So. Racine Avė.

?ž.u..i ... ...L.....
64-TA IR ROCKWELL. 5 kamba

rių muro bungalovv, stiklinis užpa
kalinis porčius. $6,000 arba mainais 
paims 2fliatį.

$12,560—MAROUETTE MANOR. 
Aukštos rųšlcš 3fliatis, po 5 kam
barius, tilo maudyklės, aštunkam- 
piš priekis, 12 metų senumo.

6 AKRAI, Olst ir 55th avenuė, 
Oak LaSVn, 2 blokai huo naujos |ho- ------ - XV

rčrly

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

Pristatėm visur. 
CHARLES GĄVCUS,

South wes>t Highway and 
Marlei^ Avė., Wortn, III. 
Tel. WENTWQRTH 794? 

arba WORTH 193.
;.......; - .■ ■■■■ —

JUODŽEMIS MAIŠYTAS SU 
HUMUS— 1 bušelis ................... 25c
5 bušeliai už .......................... $1.00
10 bušelių už ..........   >1.50
Perkraustymas pigiai—Anglis tie
siai iš mainų.“‘EY ąAvęus ;

įhd Avė., Werth,IlL 
"Lawn493^J.l

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Nau jien • S 
yra naudii

6343
6155

110 So. C 
Tel.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”



NAUJIENOS, Chicago, III. Sežtad., balandžio 26, 1941

ŠIĄNAKT PAVARYKITE LAIKRODŽIUS 
VIENĄ VALANDĄ PIRMYN!

Rytoj Prasideda Vdsaros Laikas

Jei gyvenate Chicagoje ar tokiose vietose, kur nau
dojamas vasaros laikas, tai šiąnakt nepamirškite pava
ryti laikrodžius vieną valandą pirmyn.

Rytoj, mat, prasideda tas vasaros laikas, paprastai 
vadinamas, “Daylight Saving Time”.

Naujuoju laiku operuos visos radio stotys, biznio 
įstaigos, taipgi valdiškos įstaigos.

Senojo laiko laikysis susisiekimo įmonės, kaip gelž- 
keliai, autobusų linijos ir oro susisiekimo linijos. Jeigu 
traukinys turi išeiti, sakysim, 8 valandą ryto, tai reiš
kia, kad tose vietose, kur veikia vasaros laikas, jis fak- 
tir.ai išeis 9 valandą ryto.

Vasaros laikas veikia iki rugsėjo mėnesio, bet šie
met kai kur norima jį prailginti iki paskutinio sekma
dienio spalių mėnesį.

NACIAI PRIE ISTORINIO OLYMPAUS KALNO

; NAUJIENŲ-ACM E Tnlenhoto
Vokiečių {kulkosvaidininkai netoli Olympaus kalno Graikijoje, anot nacių 

prierašo prie šios fotografijos, kuri alsii^fe iš Berlyno per radiją.

ŠIANDIEN NEPAPRASTOS LAIDOTUVES 
ONOS KAITIENES IR SUNAUS

Abiejų Pelenai Bus Palaidoti. Tautiškose 
Kapinėse

Daugeliui chicagiečių buvo 
labai gerai žinoma viena iš pir
mutinių moterų socialisčių, ve
lionė Ona M. Kaitienū.

Ji mirė lapkričio 8 dieną, 
1940 m., Pennsylvanijos valsti
joje.

Velionės sūnūs Jonas Kaitis 
mirė kovo 10 dieną, 1941 m.. 
Hawaii salose. Pagal jų pager 
davimą, kūnai buvo sudegint 
ir pelenai atsiųsti į Chicagą su
dėti į nuosavą lotą Tautiškose 
Kapinėse.

Laidotuvės apie 2-rą
Taigi šiandien įvyksta laido

PARENGIMAI
Ši vakar:

Cicero Kultūros Drūugijoi 
metinis vakaras Liuosybės sve
tainėje, llth st. ir 49th Courl. 
Bus suvaidinta 3 veiksnių ko
medija “Jaunikis iš Kauno”, 
šokiai, dainininkai Al Braz’s, 
kiti ir Moterų Choras. Pradžia 
7 vai. vakare.

Kupiškėnų Kultūros Draugi
jos bunco ir kortu pramoga 
svetainėje, 4808 West 16 Street, 
Cicero. Pradžia 7:30 v. v., įžan
ga 20c. Dovanos, po lošimų šo
kiai ir programas, taipgi vai- 
y — sės.

A. Andrejevo šokių mokyk
lėlės vakarėlis. Mokiniai šoks 
klasiškus šokius. Įvyks Jonislų 
salėje, 814 W. 33rd street, 7 v. 
v. Didelis programas, šokiai 
publikai prie gero orkestro.

Lithuanian Democratic Club 
of 15th Ward Pavasariniai Šo
kiai, budrio Salėje, 2710 West 
59th Street, 7 v. v. Gera mųzi- 
ka.

Rytoj:
Roselando SLA 139 kuopos 

pavasarinis vakarėlis su vaidi
nimu ir šokiais, Darbininkų 
salėje, 10113 South Michigan 
avenue. Scenos Mylėtojų Rate
lis suvaidins “Dainų Be Galo”. 
Pradžia 6:30 vai. vakare, įžan
ga — 25c.

Brighton Parko SLA 238 kp 
“Spring Frolic” šokiai, su pro
gramų, dovanomis, vaišėmis 
Dariaus-Girėno salėje, 4116 S. 
Weslern avė. Pradžia 7 V. v., 
įžanga — 30c. ,

Suvalkiečių Draugijos Choro 
parengimas, Hollywood salėje, 
2417 West 43rd street, 6 v. v., 
įžanga — 30c. Choras suvai
dins vaizdelį, “Lietuviškas Šiu
pinys”, dainuos. Po programo 
šokiai.

Bagočius, Vinikas 
Atvyksta Chicagon
Šaukia Komisijų Konferenciją.

Į Chicago konferencijai su iž
dininku adv. K. P. Gugiu ir ko
misijų nariais, gyvenančiais 
Chicagoje, šiandien atvyksta 
SLA prezidentas F. J. Bagočius 
ir sekretorius Dr. M. J. Vini
kas.

Konferencija įvyks, rodos, ry
toj vakare.

ADDED SHOWS—Sat 10:40 AM 
Sunday—5:30 P. M.

TįlUiS/Ą
ALL SEATS RESERVED

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

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

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

UAW-CIO Laimėjo 
Rinkimus Sawyer 
Dirbtuvėj
Gavo darbininkų pripažinimą 

kol. deryboms
Jau buvo Naujienose rašyta, 

kad Sawyer Steel Casting Co., 
prie 31 ir \Vood gatvių, organi 
zuoja uniją, ir kai bėgyje 30 
dienų įvyks šiame reikale dar
bininkų balsavimai,, ,,, . .

Dabar galima pranešti, kas' 
I 

seka. Balsavimai įvyko 18 d. 
balandžio. Balsavime dalyvavo 
195 darbininkai. 119 balsavo už 
U. A. W.-CI0 uniją, prieš — 
76. Dabar unijos komitetas ren
giasi pradėti derybas su kom
panija dėlei pripažinimo unijos! 
ir kitų reikalavimų. —Mat.

Dar 2 Dirbtuves 
Pakėlė Algas 
Darbininkams

Pridėjo 10c. Valandai, $4.00 
Savaitei.

Plieno pramonės pradėtas al
gų kėlimas darbininkams dabai 
yra tęsiamas ir kitose pramonė
se.

šiomis dienomis algas Chica- 
goj ir apylinkėj pakelė mėsos 
’irmos.

Dabar ir elektros bendrovė, 
Westinghouse, kuri turi didžiu
les dirbtuves Pittsburghe ir be
veik kiekvienoj Amerikos vals
tijoje, praneša, kad pakelia dar
bininkams atlyginimą po $4.00 
savaitei.

Po 10 centų valandai darbi
ninkams prideda Crucible Steel 
Corporation of America.

žada Kelti Ar Jau Pakėlė.
Algas jau pakėlė arba žada 

pakelti dar ir šios firmos:
Interlake Iron Corporation 

(10c.)
G. A. Hormel and Co., (8%) 
Lehigh Portland Cement Co., 

(8c.).

Pirmadienį Fordas 
Atidaro Dirbtuve 
Chicagoje

Buvo uždaryta Dėl Streiko 
Detroite.

Arthur S. Hatch, viršininkas 
Fordo dirbtuvės Chičagoje, prie 
12600 Torrence avenue, vakar 
paskelbė, kad ji bus atidaryta 
darbui, ir apie 3,000 darb’nin- 
kų grįž dirbti pirmadienį.

Kaip kitos, taip ir ši Fordo 
dirbtuvė buvo uždaryta balan
džio 3 d., dėl streiko, kilusio 
Dearborno River Rouge dirbtu
vėje.

L

Peoples Krautuvėj
sidabrinio jubiliejaus

Milžiniškas IŠPARDAVIMAS!

Siūloma Didžiausias Prekių Vertybes Visoj šios Jstaigo 
25-kių Metu Gyvavimo Istorijoj

Pilnos m i eros $49.50 ver
tės naujos plovyklos

$25.00
$89.50 vertes 2-jų dalių 
parlor setai, kiekvienas 
šmotas po .

$25.00
$49.50 vertes puikiausios 
studio couches po

$25.00
$47.50 vertės 5-kių dalių 
chromium brcakfast setai

$25.00
$49.50 vertės parceluoti 
gesiniai virtuvėm pečiai

$25.00
$150.00 vertės naujos kid- 
ney mados Mohair parlor 
setai, 2 šmotai

$89.50

$48.00 vertes 2-jų dalių 
didelei minkštus lounging’

6 kubiškų pėdų didžio, 
1941 Westinghouse, Fri-

$139.50 vertės 3-jų dalių’ 
miegamo kambario setas, 
kiekvienas šmotas po

$25.00

$45.00 vertės, 2-jų dalių 
pilni lovų įrengimai

$25.00

$49.50 nauji C o n s o 1 e 
Radios

$25.00

50c vertės, puikios šluo
tos arba oil mops po

25c

ra tori ai po

$119.50
<0

Šimtus ir kitų panašių vertybių rasite atsilankę į

LENGVIAUSI 
IŠMOKĖJIMAI

Didi nuolaida už 
senus dalykus, 
mainant ant naujų.

<

Garsinkitės ‘ 1-nose’

Naujienų Pavasarinis
PIKNIKAS

Gegužes 25, 194JL... 
Liberty Darže

$25.00

PEOPLES KRAUTUVĘ

PEOPLEC|7urNITUreJ
MANUFACTURIN3 COMPANY®

4183 Archer Avenue
Prie Richmond Street

Vedėjai ir parda
vėjai M. T. Kežas, 
J. A. Krukas, S. J. 
Krukas, J. Miskus, 
J. Zabukas ir kiti 
maloniai p a t a r- 
naus.

tuvių apeigos P. Ridiko koply 
5ioj, 3354 S. Halsted St., iš ku. 
pelenai bus išvežti į Tautiška 
Kapines apie 2 vai. po pietų.

Šios laidotuves nepaprastos ii 
pirmos tos rūšies tarp Chica- 
gos lietuvių. Vienos šeimos 
riai mirė skirtingu laiku 
skirtingose vietose ir abiejų 
nai tapo sudeginti ir abiejų 
Ienai kartu laidojami.

Laidotuvės bus iškilmingos.
Kadangi draugai Kaičiai vis; 

laiką buvo progresyviški ir tu 
rojo daug draugų, tai aš ma
nau, kad laidotuvėse daly vatu 
daug laisvai nusiteikusių chica 
giečių.

M. Kaitis Chicagoje
Laidotuvių reikalais draugas 

P. Kaitis yra atvykęs į Chica 
gą jau nuo pirmadienio. Palai
dojus žmoną ir sūnų, išvažiuo* 
atgal į savo farmukę Hunlock 
Creek, Pennsylvanijos valstijo
je. —A’ex Ambrose

na-
ii 

ku
pė-

Kalbės F. J. Bago
čius SLA 139 kp. 
Parengime

SLA. 139 kuopos parengime, 
kuris įvyks rytoj, balandžio 27 
dieną, pasižadėjo kalbėti 
dentas F. J. Bagočius.

Parengimas —- teatras 
liūs — bus Roselande, 
ninku Svetainėje, 10413
Michigan Avė. Pradžia 6:30 vai. 
vakaro. Rengėjai.

prezi

ir ba- 
Darbi- 
South

Peoples Furniture 
Co. Švenčia 25 
Metų Jubiliejų

Turi dide’ę krautuvę
4183 Archer Avenue

BRIGHTON PARK. — 
kolonijoj randasi žymi lietuvių 
baldų krautuvė, kuri dabar 
švenčia Sidabrinį Jubiliejų. 
Reiškia, jau 25 metai kaip sėk
mingai veda biznį.

Ir tai yra ne vieno asmens 
įstaiga, bet korporacija.

Per 25 metus Peoples Furni
ture Kompanijos Krautuvė yra 
pardavusi lietuviams dosėtkus 
tūkstančių įvairių įvairiausių 
baldų. Ir, suprantama, turi tuk
siančius užganėdintų kostume- 
rių.

Surengė didelį išpardavimą
Dabar Peoples Furniture 

Kompanijos Krautuvėj eina di
delis išpardavimas. Daug gerų 
prekių, kurios vertos net ik: 
139 dolerių, dabar išparduoda
mos 
yra 
kam 
dai,
krautuvėj gali rasti ir pirkda
mi, daug pinigų sutaupyta
Pastebėkit “Naujienose” šian

dien žymų skelbimą Peoples 
Furniture Kompanijos Krautu
vės. Remkite tas įstaigas, ku
rios garsinasi “Naujienose”.

Šioj

po $25.00. Aišku, kad tai 
nepaprasti bargenai. Ir 
reikalingi kokie nors bal- 
dabar Peoples rakandų

------------------------------- —......... . ..... ............... .....—............ ......------------------------------------------ ■____ .._________ ,

Prekiaukite Pas Tuos, Kurie Garsinasi “Naujienose”

VAKAR CHICAGOJE
• Banditas atėmė $65 nuo Rus- 
sell Burleigh, kasieriaus Colum- 
bus Park viešbutyje, adr. 311 
North Central stvenue.
• Chicago Raihvay Exprcss 
sarnautojas, nušovė 23 metų 
jaunuolį, Jacob Teune, 1633 14- 
th Place, kuris bandė įsilaužti 
j kompanijos pinigų troką ties 
305 South Market street. Poli- 
cistas buvo Įeit. Albert \Veiden-- 
hofer.
3 Norman Thomas, buvęs so
cialistų lyderis, pareiškė North- 

este r n universitete, kad tik 
Stalinas laimės šį karą, jeigu ir 
J. V. į jį įsivels. Amerikos pri
sidėjimas, karą tik prailginsiąs 
ir abi puses daugiau nualsins, o 

’.uo pasinaudos bolševikai.
3 Chicagiečiams J. Tabak’ams, 
1513 Princeton avenue, priklau- 
>anti ožka atvedė šešis ožiukus, 
dienas jų mirė, bot kiti penki 
sveikučiai.
3 Už tariamus nusidėjimus 
pereitais balsavimais, apskričio 
eisėjas Jarecki nubaudė pinigi

niai ir kalėjimu 16 valdininkų, 
tarnavusių balsavimo stotyse, 
24-tame warde. Nubausti yra ir 
demokratai ir republikonai.
i) Vištininkui užsidegus labai 
pavojingai apdegė 78 metų ūki
ninkė, Mrs. Mary llerman, 136- 
di street ir Keelcr avė., Cresl- 
woode, III.
3 Susikrimtusi dėl to, kad mo
kykloje gavo žemus laipsnius, 
14 metų mergaitė, Betty Mae 
Arbaųgh, 3903 Tripp avenule? 
bandė nusišauti. Paliko raštelį, 
kuriame prašo motinos jos kū
ną sudeginti. Mergaitė pasveiks. 
Lanko Schurz aukštesnę moky
klą.
3 Chicago and West Tovvn 
Raihvay susisiekimo linija prie
miesčiuose, ruošiasi nupirkti 40 
naujų autobusų už $220,000. 
Kiekvienas bus 27 pasažierių 
dydžio.
3 Už blogų čekių platinimą 90 
dienų kalėjime gavo 27 metų 
William G. Cannell, iš Cleve- 
land, Ohio. Buvo suimtas Stėv- 
ens viešbutyje.
• Apskričio ligoninėje skustu
vu riešus persikirto ir mirė 70 
metų ligonis, John Stajduhar, 
nuo 634 Evergreen avenue. Sir
go nepagydoma liga.

Artinasi 1 Dieną- 
Gegužės — Ir ■ 
Jos Iškilmės
Kalbės Dr. P. Grigaitis, dainuos 

A. Grigoniutė

Kasmet chicagiečiai rengia 
ir apvaikščioja Pirmą Dieną 
Gegužės. Kaipo darbininkų 
šventę rengia ir šįmet.

Ketvirtadienį, gegužės 1 d., 
Mildos svetainėj, 3142 South 
Halsted St., 7 vai. vakare, įvyks 
masinis susirinkimas.

Kalbės Dr.. P. Grigaitis ir ki
ti kalbėtojai apie 1 gegužės 
reikšmę ir kitus svarbius įvy
kius.

N. G. nariai programe
Dainuos Aldona Grigoniutė, 

N. G. Choro trio — Milleriutė, 
Ladygiutė ir Stuparaitė ir kiti. 
Prašome visus atsilankyti.

J. K.

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




