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BIUROKRATU KIEKIS ASTRONOMIŠKASKRAŠTĄ KURSTO “ŠVENTAM KARUI

pa-

VILNIUS, Lietuva, geg. 2 d. 
—Susovietintoje Lietuvoje biu
rokratizmas pasiekė aukščiausią

turi rusiškas ir lietuviškas ver
tėjas. Šios aplinkybės žymiai

NACIŲ BOMBONEŠIŲ RAIDOS VAISIAI

Hitlerio agentų veikimas britų vyriausybei 
buvo žinomas

NEW YORK, N. Y., geg. 2 d. j kad irakiečiai pradėjo “šventa- 
—Irako artilerija šiandien pra-’jį išsiliuosavimo karą” iš bri- 
dėjo apšaudyti britų karo bazes.
Atidengta ugnis prieš britų lai
komą ir kontroliuojamą aero 
dromą Habaniją ir apsupta bri
tų kariuomenė, kuri išlaipdinta 
Basra uoste, šias žinias perda
vė britų radijas. Jos buvo gir
dimos New York e/

ANKARA, Turkija, geg. 2 d. 
—Irako ministeris pirmininkas, 
kuris labai glaudžiai bendradar
biauja su “aš’es” valstybėmis, 
šiandien per radiją kvietė visus 
Irako gyventojus pasiruošti 
“šventam karui” prieš britus. 
Rašid Ali ai Galiani patarė iš
traukti visus savo ginklus, gin
kluotis kuo kas gali ir pradėti 
karą, kai bus duotas ženklas.

Pirmieji karo veiksmai pra
dėti 60 mylių nuo Bagdado, Ila- 
banija aerodrome, kur yra s i> 
ri britų aviacijos ir kariuome
nes bazė. Galiani įsakė 
moterims pasitraukti iš 
jlngos vietos ir pradėjo 
operacijas.

Galiani skelbia Irako karino- 
nienės mobilizaciją, ‘Taiko# me
tu Irako kariudmenė susideda 
iš 28,000 kareivių, bet prasidė
jus “šventam karui” visi vyrai 
skaitomi kareiviais.

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
2 d.—Vokiečių radijas skelbia,

britų 
pavo- 
karo

PAKAITOS BRITU MINISTRU KABINETE
Beaverbrook tvar

kys apsaugos 
pramonę

LONDONAS, geg. 2 d.—Bri
tų premjeras Churchill padare 
pakaitas savo kabinete. Aviaci
jos pramones ministerį Beaver
brook jis padarė visos karo 
pramonės tvarkytoju.

Be to, lordas Beaverbrook tu
rės teisių derinti įvairių karo 
pramonės departamentų veiki
mą.

Pulkininkas M. Brabazon pa
skirtas aviacijos pramonės mi- 
nisteriu, vietoj pasitraukusiu 
lordo Beaverbrook. Atstatytas 
laivyno ministeris Cross, kuris 
siunčiamas aukštoms pareigoms 
Australijon.

Visuomenė privertė 
daryti pakaitas

LONDONAS, geg. 2 d.—Vi- 
suomenės nuotaika privertė 
Churchill padary ti šias kabine
to pakaitas.

reikalingą pasitikėjimą parla
mente, jeigu butų nepadaręs šių 
pakaitų. Ypatingai smarkiai bu
vo kritikuojamas ministras 
Gross dėl neveiklumo laivyno 
reikaluose.

Vieton Cross Churchill pasky
rė F. Leathers, kuris visuome
nei mažai ž’nomas. Paskyrimo 
proga Leathers’ui buvo suteik
tas barono titulas.

ORAS
Debesuotas.
Saulė teka

— 7:49.
5:44; leidžiasi

tų vergijos. Karo veiksmai pra
sidėjo įvairiose vietose. Britai 
atsiuntė didelį kariuomenės 
skaičių, bet dalis šios kariuo
menės atsisakė kariauti ir per
ėjo irakiečių pusėn. Pirmiausiu 
pas irakiečius perėjo indų ba- 
lalijonas, kuris neseniai buvo 
išlaipdintas Basra uoste.

LONDONAS, Anglija, geg. 2 
d.—Britų valdžios sluoksniai 
skelbia, kad santykiai tarp bri
tų ir irakiečių yra labai kritiš
koje padėtyje. Dabartinė Irako 
valdžia nepatenkinta naujai at
vykstančia britų kariuomene. 
Britai privalo siųsti kariuomenę 
savo interesams apsaugoti.

Britai turi žinių, kad praeitą 
mėnesį perversmą padaręs Ga
liam yra artimas nacių bendra
darbis ir prašė vokiečių karo 
jėgų pagalbos valdžioje iš Tai
kyti. Britai negali leisti, kad 
vokiečiai įsistiprintų Irake ir 
susiaurintų britų teises žibalo 
pramonėje.

Britų vyriausybė buvo gerai 
informuota apie, galimą vokie
čių puolimą rytuose ir Irako į- 
vykiai jos nenustebino. Britai 
yra pasiryžę pasiųsti dar dides
nį kariuomenės skaičių savo po
zicijoms ginti.

Anglijoj krizis, 
sako naciai

BERLYNAS, geg. 2 d—Vo
kiečių spauda ir radijas labai 
plačiai komentuoja britų kabi
neto pakaitas.

Naciai tvirtina, kad Anglijoj 
vyksta labai gilus krizis, nes 
ekonomijos reikalai jau pradė
jo šlubuoti.

Vokiečių karo veiksmai Jugo
slavijoj ir Graikijoj labai su
krėtė visą britų valstybės apa
ratą.

Australija prašys 
Amerikos pa

ramos
LONDONAS, geg. 2 d.—Ro- 

bert Menzies, Australijos minis- 
teris pirmininkas, vyks į Jung
tines Valstybes ir prašys dides
nės Amerikos paramos karui 
vesti.

Menzies aptarė visą padėtį su 
Churchill ir rado reikalą išaiš
kinti Amerikos gyventojams 
tikrą dalykų stovį.

Bijo, kad amerikiečiai nebū
tų priešo propagandos suklai
dinti. .

Graikijoj žuvo 
40,000 britų

BERLYNAS, geg. 2 d.—Vo
kiečių spauda tvirtina, kad 
Graikijos kare britai neteko 
40,000 kareivių.

Daugelis britų žuvo kovose, 
dalis jų pateko nelaisvėn, o dar 
daugiau buvo paskandinta.

NAfi-TTENU-ACME Tfileptiotn
Ši per radiją iš Berlyno prisiųsta fotografija parodo sugriautus sandelius 

Atėnų uosto Peiraeus. Anot nacių pranešimų, sandėlius sugriovė bombonešiai.

Vien tiktai Peleponeso pusia- 
salyj vokiečiai paėmė nelaisvėn 
8,200 britų. Naciai sako, kad 
jie paskandino labai daug britų 
laivų.

9

Britai puola nacius 
iš Tobruko

KAIRAS, Egyptas, geg. 2 d. 
— Vakar visą dieną priešas 
puolė Tobruko tvirtoves, bet 
nepajėgė prasiveržti.

Vakar viename sektoriuje 
britų tankai kontraatakavo na
cius. Puolimo metu sunaikino 
11 nacių tankų ir paėmė ne
laisvėn gana daug vokiečių.

Vokiečių aviacija stengėsi pa
dėti nacių tankams ir pėstinin
kams prie Tobruko, bet buvo 
bejėgė. Britų aviacija nuvyjo 
nacių lakūnus ir numušė tris 
orlaivius.

Netrukus naciai 
ims Ispaniją

pa-

geg.VICHY, Prancūzija, 
d. — Diplomatiniuose sluoks- 
sniuose manoma, kad naciai ne
trukus paims Ispaniją.

Gen. Franko kelis kartus at
sisakė tenkinti vokiečių reika
lavimus, bet vargu ar jis pa
jėgs ir toliau atsispirti. Ligi 
šiam metui vokiečiai nevarto
jo grasinimų, bet netrukus ga
li juos pavartoti.

Prancūzų ministeris Madride 
buvo pakviestas į laikinąją so
stinę informacijai suteikti.

Von Papenas grįžta 
Turkijon

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
2 d. — Valdžios organai pa
skelbė, kad nacių ambasadorius 
von Papen jau išvyko į Turki
ją. •

Von Papen gavo visas rei
kalingas instrukcijas pasikeitus 
padėčiai Balkanuose. Jis turi 
teisę laisvai veikti, kad galėtų 
atitraukti turkus nuo bendra
darbiavimo su britais.

Hitleris jam pavedė įtikinti 
turkus, kad jis dės pastangas 
neužpulti Turkijos, jeigu galės 
tai padaryti.

VISOS'AMERIKOS MAŠINOS PRIVALO 
DIRBTI, SAKO PREZIDENTAS

Darbingumas visur 
reikš pakelti

WASHINGTON, D. C., geg. 
2 d. — Prezidentas Roosevel
tas karo v medžiagos gaminimo 
biurui pareiškė, kad visos Ame
rikos mašinos privalo dirbti.

Amerikoj ųneprivalo stovėti 
be darbo nei* viena mašina, ku
ri gali' gaminti naudingus ga

lbūt i 
nu-

minius. Mašinos privalo . 
ištrauktos iš užkampių ir 
vežtos į fabrikus.

Prezidentas šiuo reikalu 
rašė Hillmanui ir Knudsenui 
laišką, ragindamas didinti dar
bingumą.

pa-

Nereikės didinti dar
bo valandų 

c*

WASHINGTON, D. C., geg. 
2 d. — Knudsenui ir Hillma- 
nui rašytame laiške preziden
tas sako, kad karo pramonės 
reikaluose padaryta žymi pa
žanga.

Bet užsienio įvykiai vystosi 
tokia kryptimi, kad reikės dar 
žymiai padidinti gamybą. Rei-

• / I

kės pagaminti žymus skaičius 
ginklams gaminti mašinų, rei
kės pasiruošti naujiems karo 
laivams statyti ir aviacijos ga
minimą pagreitinti.

Mano, kad nereikės padidin
ti darbo valandų skaičiaus dir
bantiems.

Atnaujintos anglia
kasių derybos

NEW YORK, N. Y., geg. 2 
d. — Darbininkų unijų ir ka
syklų bendrovių atstovai at
naujino derybas dėl galutino 
kontrakto sąlygų.

Darbininkai nori gauti ap
mokamas dviejų savaičių ato 
stogas. Minkštųjų anglių kasy
klų darbininkai gauna 10 die
nų atųstogų ir 20' dolerių už
mokesčio.

r Tikimasi, kad darbo sekreto
rė Perkins dalyvaus angliaka
sių pasitarimuose. Rytoj 
važiuoja į New Yorką.

at

Senatas svarsto lai
vu problemą

WASHINGTON, D. C., geg 
2 d. — Senate sukelta daug 
ginčų dėl naujai projektuoja
mo įstatymo svetimiems lai
vams nusavinti.

Kai kurie senatoriai tvirtina 
kad “ašis” paskaitys karo veik 
smais jų laivų nusavinimą ii 
atidavimą britams.

Laivyno komisija, 
ma jokio dėmesio į 
senatorių pažiūras,

nekreipda
vai kuriu 
grupuoja 

laisvus, kurie bus perduoti bri
tams.

Žydai stoja britų 
kariuomenėn

geg.JERUŽ.ALĖ, Palestina,
2 d. — Žydų komitetas kviečia 
visus nevedusius 23-30 metų 
amžiaus žydus stoti britų ka 
riuomeųėn.

Tuo pačiu metu prašo darb
davių, kad išėjusius neatleistų 
visiškai nuo darbo. 8,000 žydų 
jaunuolių jau išėjo savano
riais.

Tikimasi šį skaičių žymiai 
padidinti, nes patys žydai su
pranta, kad jie privalo britams 
padėti gintis nuo vokiečių,

Užmuštas italų 
generolas

KOMA, Italija, geg. 2 d.—Tri
polyje tapo užmuštas italų ge- 
neralas Alighiero Miele. Jis bu
vo vyriausiuoju italų štabo vir
šininkų šiaurės Afrikoje.

Buvo užmuštas balandžio 22 
dieną, kai britai apšaudė Tripo
lį. Žuvo ir kiti aukšti kariniu? 
kai.

Amerikos ginklai 
pasiekė Afriką

KAIRAS, geg. 2 d.—Afrikos 
karo laukus jau pasieks nauji 
ginklų transportai.

Daugumą naujai atvežtų gin
klų sudaro Amerikos fabrikuo-

■

Vietoj 20 tarnautojų, 
dabar yra 800

Žmonės negali atlikti nei ma
žiausio reikaliuko, neapvaikš
čioję dešimties • įstaigų ir įstai
gėlių. Įstaigose tarnautojų skai
čius padidėjo astronomiškai.

Buvusiame Lietūkio skyriuje 
Vilniuje pirmiau tarnavo 20 
tarnautojų, o dabar tas skai
čius pašoko iki 800. Kitose į- 
monėse biurokratų skaičius 
našiai padidintas.

Rusai apsistatę 
vertėjais

d.VILNIUS, Lietuva, geg. 2
— Biurokratų ir tarnautojų 
skaičių padidino atsiųstieji iš 
Maskvos vald'n inkai.

Nei vienas atsiųstasis nemo
ka lietuviškai. Visi reikalauja 
ertėjų. Aukštesnes vietas užl- 

mantieji rusai turi po du ar po 
tris vertėjus.

Rusų činovninkai turi po ru
sišką ir lietuvišką mašinistę.

se gaminti tankai, kulkosvai
džiai ir orlaiviai. Gen. Wavell 
turi galimybes moderniškai ap
ginkluoti naujas divizijas.

Gaus naujus ginklus ir ta ka
riuomenė, kuri sugrįžo iš Grai
kijos ir dalį ginklų buvo pri
versta palikti. Britai su grai
kais mano ginti Kretą nuo vo-

BERLYNAS, geg. 2 d.—Auk
štas nacių valdininkas paskel
bė, kad Amerikos vėliava Euro
pos karo laukuose labai pa
kenktų didžiosios Vokietijos 
planams.

Vokiečiai nebando kištis į va
karų žemyną ir Amerikai ne
sudaro jokio pavojaus. Vokie
čiai nori liktai vesti prekybą su 
Amerikos valstybėmis.

Vokietija nenorėtų kariauti 
su Jungtinėmis Valstybėmis, 
nes nemato jokio klausimo dėl 
kurio negalėtų susitarti.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Kovos Irako teritorijoj vyksta visu smarkumu. Irako 

sukilėliai liepė britams apleisti karo bazę, kai šie atsisakė, pra
sidėjo karas. Irako gyventojai nepritaria sukilimo keliu val
džią pagrobusiam diktatoriui, bet jį remia kai kurie karinin
kai.

— Iš Turkijos skelbiama, kad irakiečiai nutraukė vieną ži
balo vamzdį, kuriuo plaukė žibalas britų karo laivynui.

— Britai uždraudė svetimų valstybių laivams įplaukti^ į 
Persijos įlanką, (plaukiantieji laivai turės gauti britų patru
lių leidimus.

— Britai ir vokiečiai koncentruoja dideles kariuomenės jė
gas rytų Afrikoj. IŠ Graikijos sugrjžusieji kareiviai skubiai ve
žami į Egyptą. Vokiečiai turi daug kariuomenės Afrikoje, ku
rią atvežė orlaiviais. Jiems trūksta pakankamo ginklų skai
čiaus.

— Vokiečių orlaiviai bombardavo pietų ir šiaurės Angliją. 
Britai bombardavo Tripolį, Bengazi, Sollumą ir kitas nacių 
bazes.

— Serrano Suner pasakė, kad visų Ispanijos nelaimių šal
tiniu yra plutokratiška demokratija, kuri neįleidžia duonos Is
panijon.

Gen. Lidell, apleisdamas Gibraltarą, pasakė, kad vokie
čiai nepajėgs paimti šios britų, tvirtovės, nors ją pultų iš is
panų teritorijos.

Britų aviacija labai sėkmingai bombardavo nacių sub- 
marinų bazes Olandijoj ir kovos laivus Gneisenau ir Scharn-

Vilniaus aikštėje 
statys Staliną

VILNIUS, Lietuva, geg. 2 d. 
—Sovietų valdžia paskelbė, kad 
ji mananti perstatyti ir atnau
jinti Vilnių. Atnaujinimas pa
sireikš tuo, kad Katedros aikš
tėje bus pastatytos Lenino ir 
Stalino statulos.

Vilniaus apykardos teismo 
nariais paskirti P. Grybaitis ir 
Tauba Zilenkovičiutė.

Valstybinio draudimo valdy
bos viršininku paskirtas komu
nistas L. Vladimirov. Jis lietu
viškai nė vieno žodžio nemoka.

Krekenavoje buvo 
didelės muštynės

2
KREKENAVA, Lietuva, geg. 
d.—Krekenavos bažnyčion įsi

veržė didoka bolševikų gauja ir 
pradėjo muštynes. Išvaikė žmo
nes iš bažnyčios ir paėmė kle
boniją.

Vėliau tikintieji užpuolė kle
boniją ir iš jos išvarė visus bol
ševikus.- Pagaliau atvyko sustip
rintas raudonos milicijos būrys, 
kuris riaušes likvidavo.

Riaušių metu buvo nemaža 
aukų iš ab’ejų pusių. Daug riau
šių dalyvių suimta ir apie jų 
likimą nieko nežinoma.

Surašinėja Šaulių 
Sąjungos narius

KAUNAS, Lietuva, geg. 2 d. 
—Pastaruoju metu GPU žval
gyba sudarinėja sąrašus visų 
lietuvių, kurie anksčiau priklau
sė Šaulių Sąjungai, Geležiniam 
Vilkui ar kitoms panašioms or
ganizacijoms.

Į tuos sąrašus įtraukiami as
menys. kurie revoliucijos lai
kais yra tarnavę prieš bolševi
kus kovojusiose kariuomenėse.

Eina kalbos, kad visi įtrauk
tieji į juoduosius sąrašus bu t 
išvežami iš Lietuvos ir izoliuo 
jami iš viešojo gyvenimo.
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Bukit Praktiški!
Nemokėkit Retail Kalnų

Pirkite* Automobili Tiesiog Nuo

COOK
COUNTY 

DISTR1BUTORS
COOK COUNTY DISTRIBUTO- 
RIAI, didžiausi TIESIOGINIAI 
distributoriai puikių automobilių 
Suvienytose Valstijose, siūlo ka
rų pirkėjams stebėtiną bargeną 
kurio nė vienas RETAIL dyleris 
negali pasiūlyti I Štai SYKI-Į- 
GYVENIMO .proga įsigyti puikų 
automobilių sensacingai žema 
kaina kurio negalima prilygti 
bile kur!
GARANTUOTAS SU TAUPY
MAS $100 IKI $500 UŽTAI 
KAD PERKAT TIESIOG 

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

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

$425
1941 FORDS

Puikus kariukas, pilnai įrengtas 
§u radio, šildytuvu, white-wall 
tires. Taipgi 12\1940 ir 15-1939 
Fordų taip žemai kaip 

■ $345
1941 PLYMOUTHS

Puikus pasirinkimas 1941 tJ?ly- 
moutbs, yra VlŠIšKAY NAUJŲ, 
už stebėtiną pasiūlą. Taipgi l$40 
,ir 1939 Plymouth, visi GERAM 
STOVY, taip žemai kaip 
| $365

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

t

MASTER WINDOW SHADE Ctt
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo 
FJRANKOM LAZDAS.. MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
tavernoms, Namams ir mokykloms vene^ian blinds 

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

Jadvyga Gricaite 
Operų Programoj

—-r----- ■ I »■

NEŽIŪRINT KOKIO STILIAUS 
KARĄ NORITE, MES JI TURI

ME PATOGIAUSIA KAINA 
JUM!

JUS GALIT PIRKTI TIESIOG 
IR SUTAUPYTI 
$100—$500

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

REKORDŲ LAUŽIANČIŲ 
VERTYBIŲ

VISI KARAI GARANTUOTI 
NEPAVADUOJAMAS 

PIRKINYS
AR PINIGAI GRĄŽINAMI 

VISI KARAI GARANTUOTI 
TOBULUS

IŠRAŠYTA GARANTIJA IR 10- 
DIENŲ IŠMĖGINIMAS

JŪSŲ KARAS JMOK2J1MU1 * 
DU METAI IŠMOKĖTI — 
LENGVIAUSIOS SĄLYGOS 
PRISTATYMAS TUOJAUS

COOK
COUNTY

DISTRIBUTORS
1340 W. 63rd Street

Atdara Vakarais iki 10 
Nedėliomis iki 7

$1.00 Pasiūlymas
SPECIALISTAS su 20 metų patyri- 
mu dabar (rodo su $1.00 trytrtien-K 
tais ofise, kad jus galite pasveikti 
be operacijos, be peilio, ir nepra
rasdami laiko darbe. Egzaminacija 
NEMOKAMAI, su pirmu trytmentu 
už $1.66. Netemkite.

RECTAL SERVICE
of

NATURAL HEALTH INSTITUTE 
1869 N. Damen Avė. ARM. 8209 
Po laisniuotų daktarų priežiūra.

20 metų patyrimas užtikrina gerus 
rezultatus. Įėjimas .per krautuvę į 

2-trą aukštą.
VALANDOS: Kasdien, 11 iki 8, 

Sekmadienį iki 2.

Pirkite tose krautuvėse, kū
rins srarstnasi “NAUJIf?N

^NELAUKITE —
Rytoj Gali Būti Pervelu!

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

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

i Telefonas CENTRAL 5208 7

GENERALIAI AGENTAI šių Kompanijų: 
AMERICAN INDEMNITY COMPANY 
COLUMBIA FIRĘ INSURANCE COMPANY 
JMPERIAŲ ASSŲRĄNCE COMPANY 
LUMBĖKMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.
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SSiS&iSŠiSrMATYKITE MOS!
Jus persitikrinkite, kad Mes Turime Didžiaušį Pasirinkimą 

Puikios Rūšies

• Lentų
• Medžiagų 

Stogams
>r • Medžio
r Reikmenų 

Statybai
IR VISOKIAU
SIŲ KITŲ STA

TYBOS ME
DŽIAGŲ

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

LIETUVIŠKAS PARDAVĖJAS

CARR-MOODY LUMBER CO.
STANLEY LITVVINAS—Generalis Vedėjas

3039 So. Halsted St. VICtory 1272

MUSU GARANTIJA KIEKVIENO AUTO
MOBILIO PIRKTO PAS MUS YRA 

Užtikrinimas- Kad Parduodam Automobilius 
kuriais galite pilnai pasitikėti. Su jais neturėsite jokio Vargo, žino
si!, kad kiekvieną kartą jums ir šeimynai jis duos malonumo, 

štai tik keletas automobilių, iš tiesiog šimtų, kuriuos turime 
ir jums išrikome, specialiai nufnažintom kainom — TIK ŠIAN
DIEN RYTOJ.
1939 PLYMOUTH trunk sedan.
Šios mašinos tikrai neatskirsite 
nuo naujos. Kuogeriausiam sto
vyje. Viduj ir lauke be vartoji
mo ženklo. Daug ekstrų. Padan
gos mažai vartotos < 
Tiktai ...... .................. .

1939 CHEVROLET sedan, 4 du
rys. Turi visokiausius ekstra 
įrengimus. Motoras kuogeriau
siam stovyje. Padangos, maliava 
naujutėliai. Laimingas, kuris nu- 

$495 Tikh/';a'“licn ir ry,oj $495
1939 DODGE trunk sedan. Radio 
ir šildytuvas. Mažai mylių. Iš 
oro ir vidaus kaip naujas. Pui
kiai įrengtas-. 
Tiktai ...........
1949 HUDSON, Stfper De Luxe, 
4 diirys, sedan. Automobilis, ku
rio neatskirsite nuo naujo. Įren
gimai be dėmės. Daug ekstras ir 
šildytuvas.
Tiktai .......................... :. '

1936 DODGE — 4 durys, sedan. 
Mašina nuodugniai peržiūrėta ir 
busit ja labai patenkinti. Geras 
motoras, geros padangos, šildy- $475 tuvas ir kiti priedai. $195
1935 PACKARD, 4 durų sedan. 
Labai geram stovy) viduj ir iš 
lauko. Turi šildytuvą ir kitus 
priedus. Labai žema 
kainą. Tiktai ............. I

šios mašinos nereto meistro inspekciją, yra padarę tik nuo 6 
12,000 myfių ir visais atžvilgiais yra kaip naujos.
156 visokių gerų vartotų mašinų, kurias nuptrksite 

nuo 25 iki 725 dolerius.

iki
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• Ateikite, pamatykite, paišinėkite!
' */ . kiekviena Lašina gahantuota m len- 

» OVAI PERE*# §ĄUGVMQ W®PEKČIJĄ,
LENGVI FŠ MOKĖ Jh mat- 

JTjJŪSŲ MAŠINA MAINAIS
Turime šimtus patenkintų pirkėjų- labai daug ir 
lietuvių. Jie paįs mus visuomet grįžta kai maiao 

automobilius.

lu Jony Piet Motor SalesF NAilUT PONTIAC AnJomolrtlIų AGENTŪRA.
J L 6617 SO. WEŠTERN AVĖ., 

VAKtOtl AUTOMOBILIAI RANDASI LOTE TtĖS 
85M SeftTtt WESTERN AVENUE Tel FBOBpėCt Siti
—-a,—i 11111 REiuoujMMih ii i  

pąinųos ^oiiten’s C/ube, 
Gegužės 10

Jadvyga Gticaile, koio 
ratura soprano, žymi daininin-
kė-autorė, ir Juozo Bndriko ra
dio programų artistė, stropiai 
rengiasi prie Įspūdingo operos 
programo, knris ivyks ^eg. 10- 
tą dieną, 8:30. vai. vaA., Chica- 
o-QįWomen’s Chd) T atre, prie 
Michigan Avė. ir 11-tos gat-

torijoje, 3133* South Halsted 
street, gražų muzikalį vakarų, 
su šokiais.

Vakaras prasidės 7 v. vak. 
Įžanga 50c, o vien šokiams — 
25c.

Lietuviai Auditorijos draugai 
kviečiami kuo-skaitlingiausiai 
susirinkti. —J< B.

< Ad. 4501 N. Springfield 
avetiue^ degančiame name vos 
nežuvo akla moteriškė, Mrs. 
iHeiiry Kntegcr. Ją išgelbėjo 
Ugniagesiai.

• Ir dviračiai kartais pavo
jingi. Jaunas dviratininkas prie 
16th ir Spaulding įvažiavo į 
11 metų mergaitę, Helen Sul- 
verstein, 1620 S. Spaulding. Jai 
nulaužė abi kojas.

7-ti Metai Skersai Vartų 
Nepamirškit Užeiti Pas:

PETE YOUNG

Narys 271 Post ir Ch. Liet. Dr-jos
Schlitz Alus ir Užkandžiai

83 ir Kean Avė., Willow Springs 
Priešais Tautiškų Kapinių Vartus.

SHADY TREE INN
Daržo savininkas rengia 
PIKNIKĄ IR DARŽO 

ATIDARYMĄ
Nedėlioj, Gegužės 4

1 vai. popiet.
Kviečia visus gimines, draugus 
ir pažįstamus atsilankyti. Bus 
gera muzika ir skanus užkand
žiai veltui. Kviečia.. JUOZAS 
SPAITIS

Shady Tree Inn
89th and ARCHER AVENUE

Willow Springs, III.
Skersai Oh Henry Park.

DARŽAS MAŽIEMS PIKNIKAMS
DAR KELI ŠVENTADIENIAI NEUŽIMTI.

Kreipkitės į JOSEPH LEPPA
82nd aftd Kean Avė. Telefonas:
Will«w Springs, Illinois W1LLOW SPRINGS 1095.

I .............................. . ................. ■■ 1 "-    '

vės.
P-le Gricaite’’lcaiftu su dide

le grupe žymių artistų daininin
kų perstatys i vairias rinktines 
scenas iš garsiąją operų. Išgir
sime ją dainuojant' iš tragiškos 
operos “Lucia” garsųjį sekste
tą, duetą it ^Mad Scene”. 
Lily Pons, pašalinė 'koloratū
ra soprano šią rolę baiikiai' dai
nuoja. i •‘ i( <

Techniškai ši J opera yra vie
na iš sunkiausių sudainuoti, 
nes reikalauja aukščiausio išla
vinimo balso, bėt p4ė Gricaite 
pasitiki, jog ji ją išpildys tik
rai artistiškai. Hsame girdėję 
p-lę Gricaitę dainuojant opeia 
“Rigoletto” kelis sezonus atgal 
su pirmaeiliais operos artistais, 
todėl ir šis programas bus žy
mus ir patenkinantis.

Sų KostitimaĮs, Orkestru
Visi lietuviai yra kviečiami 

atsilankyti, nes vaidinimas bus 
surengtas su puikiais kostiu
mais, orkestru, ehoru ir t.t. 
Kas tik myli operą,> gerą dai
navimą, lošimą ir muziką, tik
rai praleis įspūdingą vakarą 
šiame parengime.- Kartu su p- 
!e Gricaite taipgi dalyvauja 
Jean Fardulli, baritonas,- ir Ma- 
nuel Baroumis. tenoras, abu iš 
Chicagos Operos kompanijos.

Išgirsite rinktines ištraukas 
iš šią operą: Cavalleria Rusti- 
cana, Pagliacci, La Boheme, Se
vilijos Kirpėjo, La Jui’ve, Lo- 
hengrin ir Lucia. Bilietai $1.10 
rezervuotos vietos, ir 55c ne- 
rezervuotos. Del bilietų šauki
te YARds 0523.

A
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VISU

Motoristų 
ATYDAI!

5 Galionai Aliejaus 
UTMOST MOTOR 

OIL tiktai už 

>2.10!
r'U ftf-Fr -i • .

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

Garantuotas—Atgausit Pinigus Jei Nepatiks
TIKTAI PAS 

NOR-GAR GAS and FUEL OIL COM? AN Y 
4800-24 South California Avė. ir 

500 West Garfield Blvd.
(Šiaurvakarinis Kampas Normai)

SMITHY’S SERVICE STATION 
1600-02 South Halsted St.

Klausykitės musų Radio Programų kas Trečiadienį, Penktadienį ir 
Šeštadienį, kuriuos leidžia MBM Radio Grupe iš stoties WSBC, 

124(1 kii., nuo 7:00 iki 7:45 vai. ryto.

KOL JU DAR YRA
SUTAUPYKITE « 58080

Pirkdami 1940 Metų

SERVEL GASINĮ
ELBCmOLUX ŠALDYTUVĄ

(Sp.)

Šįvakar Balius 
Cki. Lietuvių 
Auditorijos Naudai
Pelnas Auditor’jos re.kalams; 

draugijos kvūčjąmos paren
gimą paremti.

Kaip Cliicagos lietuviui, taip 
ir visos draugijos šįvakar yra 
kviečiamos ąteįtį į talką Chi- 
cagos Lietuviu AųrUtorijos ben
drovei.

t Norėdama snfeUi pinigų sa-} 
lei ’ pagraUnft k 
perorgamžavimę ■ skobos uašfą, 
bendrove ’vengia Audi-

Numokėkite 
kad it

NO

$10 TIKTAI 3 Metai
Išmokėti

NAUJAS
GROŽIS 

PATOGUMAS 
IPATVARUMAS
DABAR PAMATYKITE šaldytuvą, 
kuris turi viską! Moterys sako, kad 
194,1 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!

ENGLEWOOD STOVE COMPANY
6850 S. Green St. “■» *"Tel. Ėng. 3630

AUDITORIUM 
RESTAURANT

3131 So. Halsted St.
Lietuviški ir Amerikoniški 

Valgiai Su Geriausiu Skoniu
P. BALČIŪNAS ir 

M. KOVARSKI, Sav.

Naujienų Pavasarinis
PIKNIKAS 

Gegužės 25’ 1941 
LIBERTY DARŽE

just what you want— 
light, delicious and of 
fine texture.

DoubleTeated-DouMe AetiortKC BAKING
Ūse only one level tea- 
spoonful to a eup of 
sifted flour for most recipes,

MIUIONS OF POUNOS HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT

ii .......  i niurni r m įTTĮg||tf ; ftei ' ' ~x. J, \ - U’L'v-^1’ L - -u. ‘ t . .



šeštadienis, gegužės 3, 1941
į - - -     - - - -   - -- - - - - ~ . r j. . ■ - - - ------------4NEW YORKO-NEW JERSEY DRAUGIJŲ KONFERENCIJA

PROTOKOLAS
New Yorko-New Jersey ir apielinkės Draugijų Konfe
rencijos, įvykusios Balandžio 20 d., Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubo Svet., 280 Union Avenue, Brooklyn, N. Y.

(Tęsinys)
REZOLIUCIJA

New Yorko-New Jersey ir a- 
pielinkės organizacijų konferen
cija, įvykusi balandžio 20 d., 
1941 m., Amerikos Lietuvių Pi
liečių Klubo svetainėje, 280 U- 
nion Avė., Brooklyn, N. Y., 
vienbalsiai pareiškia pasipikti

nimų ir visu griežtumu protes
tuoja prieš nelegalūs Lietuvos 
okupantas taip vadinamos Lie
tuvos Socialistinės Tarybų Res
publikos suėmimų ir įkalinimų 
ištisos eilės Lietuvos veikėjų, o 
ypač buvusio Lietuvos preziden
to dr. K. Griniaus ir reiškia gi
liausios užuojautos dr. K. Gri
niui ir kitiems Lietuvos liaudies

I eoples Krautuvėje 
25-ti| Metiniu Sukaktuvių 
Išpardavimas 

Siūloma Didžiausios Prekių Vertybės šios Įstaigos 
Istorijoj! Dovanoj su Pirkimu DYKAI!Lengvus Išmokėjimai

šis vienas iš gražiausių miegamų kambarių setas, pasi
rinkimas šviesaus ar tamsaus baigimo, vertės .$135.00,
kaipo ekstra specialu kaina, visi 3 šmotai už $75.00
Kiti miegamų kambarių setai sumažintomis kainomis, po

( ”, $29.75,.'$42.50, $49.50'ir t. t. '
$5.00 vertės, 9x12, naujos mados klijonkės po $3.49
1941 metų mados Standard inidget radios 

$30.00 ąžuolo, 5-kių dalių Brcakfast setai.......

$50.00 vertes parceliuoti gesiniai peičai .......

$11.95
$19.75
$25.00

$15.00 vertės, garantuoti springsiniai matracai $7.95
$35.00 vertės puikiausi lovų outfitai ........

$7.00 vertės naujos mados plieninės lovos 

$8.00 vertės coil lovom springsai ............

$17.95
$3.95
$4.90

PARLOR SETAI po .................................... .
Kiti po $29.50, $35.00, etc.

$50.00

6 kubiškų pėdų didžio, 1941 WESTINGHOUSE, FRIGI- 
DAIRE, ar G. E. REFRIGERATORIAI po -j

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI
DIDELĖ NUOLAIDA Už SENUS BALDUS 

Šis pasiūlymas geras tik šių savaitę. Pasinaudokite!

4179 83 Archer Avė., kamp. Richmond
Telefonas LAFAYETTE 3171

Lesakas ir kiti visiems maloniai patarnaus. 
Vedėjai ir pardavėjai: M. T. Kezes, Broliai K r akai, K.

Paklausykite Peoples radio .orogramo antradienį, iš stoties 
W. G. E. S. 1360 kilocykles.

veikėjams pakilu vusienis po 
žiauria Lietuvos priešų letena. 
Taipgi reikalaujame, kad kaip 
kiti veikėjai, taip ir dr. K. Gri
nius butų paliuosuoli iš kalėji
mų.

19. Platokai paaiškinęs rezo
liucijos prasmę, Rezol ucijų Ko
misijos vardu dr. M. J. Vinikas 
perskaitė rezoliucijų, kuria pa
sisakoma budai kovojimo už 
Lietuvos nepriklausomybės at
gavimų ir taipgi pasisakoma, 
jog ši konferencija suorgani
zuoja Lietuvos Gelbėjimo Ko
mitetų ir kaip tas komitetas tu
rės veikti. P. Tiškus įnešė, F. 
Vaitukaitis parėmė rezoliucijų 
priimti, kaip skaityta. Po plačių 
diskusijų ir po kalbų ištisos ei
lės kalbėtojų, rezoliucija priim
ta vienbalsiai.

REZOLIUCIJA
New Yorko-New Jersey ir a- 

pielinkės draugijų, klubų bei 
kuopų konferencija, įvykusi ba
landžio 20 d., 1941 m., Ameri
kos Lietuvių Piliečių Klubo sve
tainėje, 280 Union Avė., Brook
lyn, N. Y., po plataus ir nuo
seklaus apsvarstymo Lietuvos 
dabartinės nelaimės, surado rei
kalingu ir nutarė įsteigti Lie
tuvos Gelbėjimo Komitetų, ku
rio tikslais bus:

1) Vesti griežtų kovų už at
gavimų Lietuvai politinės, eko
nominės ir tautinės nepriklau
somybės, laisvos demoktatijos 
ribose;

2) Kovojimui už Lietuvos ne
priklausomybę naudoti šias 
priemones:

a) Rengti masinius mitingus, 
prakalbas, apvaikščiojimus ir 
kitas tam tikslui atatinkamas 
pramogas sulig reikalo;

b) Informuoti Suv. Valstijų 
vyriausybę, kad jos parama ko
voje už Lietuvos nepriklauso
mybę butų kuosekmingiausia;

c) Steigti ir užlaikyti fondų 
kuris gelbėtų paramos vertus 
Lietuvos tremtinius ir finansuo
tų vedamų koyų’už Lietuvos ne
priklausomybė 4 * V

d) ‘ Minimas Tonctas susidės iš 
aukų, parinktų šios apielinkės 
visuomenėje ir iš įeigų tam tik
slui parengtose pramogose;

3) Toliau nutarta, kad Lietu
vos Gelbėjimo Komitetas susi
dės iš žemiau nurodomo susta
to ir tvarkysis šiais pagrindais:

a) ši konferencija išrenka 
komitetų iš 17 asmenų, kuris 
paskirstomas sekamai: 1) Ko
mitetas iš 7, kuris rūpinsis rin
kimu aukų ir šelpimu Lietuvos 
tremtinių. Jis taipgi stengsis 
prie šio darbo pritraukti dar ir 
tas organizacijas, kurios iki šiol 
neprisidėjo, šio komiteto parei
ga bus prižiūrėti veikimų ir ki
tų komisijų. 2) Propagandos 
komisija iš 5 seks politiškų vei
kimų kas liečia Lietuvos nepri
klausomybės atgavimų ir daly
vaus ten, kur bus reikalo daly
vauti. Ši komisija išdirbs ir su
lig išgalių vykdys projektų pla
no organizuotai veikti bendrais 
Amerikos lietuvių’reikalais. 3) 
Pramogų komisija susidarys iš 
5 narių, ir jos pareiga bus rū
pintis surengimu visokių pra
mogų: šaukti masinius susirin
kimus, rengti prakalbas, de
monstracijas, raginti draugijas 
daryti tų patį, rengti atžymėji- 
mo dienas ir 1.1. Reikalui esant, 
visas sųstatas turi teisę sušauk
ti nepaprastas konferencijas ar
ba pasikviesti į pagalbų draugi
jų, kuopų ir klubų veikėjus.

b) Atsiradus vakancijai bile 
kurioje komisijoje ar vyriausia
me komitete, į tuščių vietų rei
kiamų pareigūnų skaičių paren
ka tos komisijos ar vyriausio 
komiteto didžiuma narių iš vei
kėjų tų organizacijų, kurios da
lyvavo komiteto didžiuma na
rių iš veikėjų tų organizacijų, 
kurios dalyvavo šioje konferen
cijoje ir iŠ tų, kurios dar prisi
dės prie Lietuvos Gelbėjimo Ko
miteto vėliau.

c) Konferencijoje išrinkti as
menys veiks per ištisus metus 
iki balandžio mėnesio sekančių 
metų. Po metų laiko Komitetas 
sušauks metinę organizacijų

NAUJIENOS, Chicago, flj. -------- - ---- ------------------------ —T 
konferencijų, kuri Lietuvos GeL 
bėjimo Komitetų užtvirtins ar- 
baįišrinks naujų, i ‘---- ;

d) Lietuvos Gelbėjimo Komi
tetas veiks tol, kol bus reikalo 
veikti —- kol Lietuva atgaus lai
svų, demokratinę nepriklauso
mybę ar kol susiorganižuos Vie
nas bendras kūnas tokiam vei-į 
kiniui visoje Amerikoje.

4) Dar toliau konferencija 
nutaria:

a) Draugijos, klubai ir kuo
pos, dalyvavę šiame suvažiavh 
me ir prisidėjusios prie šio vei
kimo po suvažiavimo bus pil
nateisiais nariais Lietuvos Gel
bėjimo Komiteto;;

b) Organizacijos nemokės jo
kių metinių ar mėnesinių duok
lių į Lietuvos Gelbėjimo Komi
teto iždų, o tik Sulig išgalės 
teiks medžiaginę ir visokių ki
tokių pagalbų išrinktiems veikė
jams atsiekimui aukščiau mini
mų Lietuvos Gelbėjimo Komi
teto tikslų. ;

20. S. E. Vitaitis.perskaito sa
vo ant greitųjų pagamintų re
zoliucijų, kuria nusakoma, bu
dai kovojimui su Lietuvos prie
šų rėmėjais Amerikoje. J. Stil- 
sonas įnešė, A. Žilinskas parė
mė rezoliucijų perduoti Rezo
liucijų Komisijai perredaguoti. 
Įnešimas priimtas vięnbalsiai.

21. Vienbalsiai nutarta Lietu
vos Gelbėjimo Komitetų rinkti 
viešu rankų pakėlimu, o taipgi 
ir kandidatus nominuoti tuo pa
čiu būdų. Septyni daugiausia 
gavę balsų sudarys Vyriausių 
Lietuvos Gelbėjimo Komitetų. 
Nominuota 14 atstovų, kurie 
balsuojant gavo po sekamų 
skaičių balsų:

M. J. Vinikas 44,
S. Strazdas 44,
A. B. Strimaitis 37,
J. J. Dulkis 36,,
J. Trečiokienė(29,
B. Spudiene 28,
J. Glaveckas 27,
A. S. Trečiokas 22,
A. Kriaučių kas 19,
V. F. Jankauskas . 18,

, Ą, Lukoševičius, .18, .
feJurgėla: 13n ; ,
V, Ambrozevičia 11.

22. Į Propagandos Komisijų
nominuota šeši, o penki dau
giausia gavę balsų; sudarys ko
misijų. Balsuojant balsų paduo
ta sekamai: hi. ■

J. Stilsonas 36, .
P. Tiškus 33, ; :

* V. Bukšnaitis 32,
V Ambrozevičia 31,
V. J. Vyšnius 27,
P. Mačys 20. ,

23. Nutarta Pramogų Komi
sijų rinkti aklamacijos budiii 
Perstačius, išrinkta šie atstovai;

J. Piterson,
M. Adomaitienė,
M. Ragauskas,
P. Mikalauskas,
A. Kriaučiukas.

24. Svarstant įvairius reika
lus, įnešta ir nutarta parinkti 
aukų padengimui . lėšų konfe
rencijos sušaukimų. Ant vietos 
parinkta ir surinkta $6.67.

25. P. Mikalauskas įnešė, V. 
Ambrozevičia parėmė, kad kori- 
ferencija pasiųstų pasveikinimų 
Lietuvos prez. A. Smetonai, ku
ris dabar randasi Amerikoje. 
Po ilgokų ir karštų diskusijų. 
F. Vaitukaitis įnešė, J. J. Dul
kis parėmė šio reikalo nebal
suoti. Didžiuma balsų prieš 4 
įnešimas priimtas.

26. Rez. Komisijos vardu dr. 
M. J. Vinikas perskaitė pirmiau 
pasiūlytų ir jau perredaguotų 
S. E. Vitaičio rezoliuciją, kuria 
nurodoma budai kovoje su Lie
tuvos okupacijos ir demokraty- 
bės priešais pritarėjais Ameri
koje. P. Tiškus įnešė, P. Mačys 
parėmė rezoliucijų priimti kaip 
perskaityta. Po diskusijų, rezo
liucija priimta didžiuma balsų 
prieš du.

REZOLIUCIJA
New Yorko-Nęw Jersey orga

nizacijų konferencija, įvykusi 
balandžio 20 d., Amerikos Lie* 
tuvių Piliečių Klubo svetainėje, 
Brooklyn, N. Y., nutarė:

1. Raginti Visus lietuvius mo
raliai it medžiaginiai kovoti

,11 m. M.llUMlil

prieš penktosios kolonos žalin
gus Amerikos demokratijai ir 
Ųgetuvoš laisvinimui žygius. Y- 
patingai raginaine visus sąmo
ningus lietuvius nieko bendro 
neturėti sU Amerikos lietuviais 
komunistais, neremti jų spau
dos nei parengimų, nes jie yra 
Amerikos demokratijos mirti
mi priešai ir Lietuvos neprb 
khusomybės žudytojai.

2. Patys pasižadame ir v’sus 
lietuvius raginame nieko bend
ro neturėti su tais biznieriais 
ir profesionalais, kurie remia 
komunistų veiklų Amerikoje. 
Taipgi raginame šalinti visus 
žinomus komunistus iš lietuviš
kų .organizacijų vadovybės.

3. Patys pasižadame ir visus 
lietuvius raginame remti viso
mis išgalėmis tuos lietuvius 
biznierius ir profesionalus, ku
rie nepalaiko jokių santykių su 
Lietuvos nepriklausomybės žu
dytojais komunistais.

4. Nutarta įpareigoti išrinktų

i f

propagandos komitetų, kad jis 
pasaugotų lietuvius biznierius 
ir profesionalus Brooklyne ir 
apielinkėje, kad jie nustotų 
remti medžiaginiai ir moraliai 
komunistų išdavikiškus lietu
vių tautai žygius. Kurie lietu
viai biznieriai ir profesionalai 
tokio pasaugojimo nepaklau
sys, juos paskelbti lietuvių vi
suomenės žiniai kaipo komu
nistų rėmėjus.

27. Dr. M. J. Vinikas įnešė, 
V. J. Vyšnius parėmė pavest: 
konferencijos prezidiumui su
tvarkyti visas rezoliucijas su 
protokolu ir paskelbti spaudo
je. Įnešimas priimtas vienbal
siai.

28. Pirmininkas S. Strazdas, 
padėkojęs dalyviams už ener
gingų reikalų svarstymų ir ge
rą užsilaikymų, konferencija 
uždarė 7:15 vai. vakare.

. Pirm. S. Strazdas, 
Sekr. P. Bajoras, 
Sekr. pag. A. B. Strimaitis

Modern Roofing Co.
1821 SO. LAWNDALE AVĖ.

J. and C. Sarockas, sav.
Visas darbas garantuotas. Turime 
visokių rūšių stogų. Pašaukit mus 
šiandien dėl nemokamo apkainavi- 
mo.
Tel. CRAWF0RD 0619

— Pilnai Apdrausti —

PASKOLĄ ČIA GAUSI 
greit lengvais 
išmokėjimais 

nuo 5 iki 20 metų.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
Mokame 3*4% Dividendų 

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

T™ts $1,000,000.00

S A BERGMANDIDELI ATPIGINIMAI
1*5

Visų
' LENTŲ

IR
STATYBOS

MEDŽIAGOS

CORNER 63RD & JUSTINE.

VISKAS KAS KEIKIA 50 PĖDŲ 

36” Štakietų TVORAI 
Šviesios baltos pušies štakietai 3 dydžio 
Kaina apima štakietus 2x4, vinis, apskri
tus cedrinius stulpus, Dyd- ČIA Jį f" 
žiai 4’x3’4” ..........
4’x3” Aukščio Atakletai ......•......... $11.95
6” Anksčio Stakietal ...... .. ’ $13 95

Jums nereikia pinigų.— vartokit 
kreditą! Jokių kliūčių! Po $5 

i mėnesi!

Virtuvių Kabinetai
42x22 apsaug o t o s 
nuo rūgšties, pilnai 
kaip iliustracija su 
8 cal. gilumo basei
nu ir 4 ,e?l. užpa
kaliu. Neįskaitomas 
įrengimas.

$24.75

NAUJA ŽEMA KAINA!
PIRKIT DABAR!

4(li.dengs

JŪSŲ 
STOGUI

Geresnės negausite už
> d pinigus; „ 

( 20 ■ meĮtų Oąrantija.
V'hoHiuk Žaliu.,

KatitKinb Ir Iliada 
Pirmos Rūšies Prekės.

KING MIDAS EXTRA

Palyginkite Musų Vertybes Pirm Perkant
BRICK PRINT ROLL 8IDING

Geriausia kokia galite gauti. Palyginkite 
su Šiding už kurią mokėsite daug dau- 
.giaui puikiausios rųšies. Pu- O A
dengiu 100 kv." pūdų. Už rutuli I

Liąuid Roof Coating
Pataiso skyles/ netru.
ks. nesušals, 5 f#

gal. statinėse.

Galinpnš . į-—__ -'..„i.. •
DIDELĖS VERTYBĖC IN8ULIUOTV

BRICK SIDINGU!
Virtiibmet jlarsidavC po $10, (truputį ap
gadinta) .

pasiūlo tiktai už 

Uždengiu 100 ketvirtai

nių ,pėčų.

MIDAS DIDELIŲ 
VERTYBIŲ PARADAS!

pratinės Durys. Baltos pūsles, 16 meslt 
galvanizuotų 1’/k” storio. Dydžiai 2’6”x 
|,’x6” iki 3’0”x7’0” ............... 45
DRATAI LANGAMS. Baltos pušies, visi 
dydžiai, 16 mesti, galv. drūtai. I1/*”, 
20”x24” 2 dalių 1 09
ARGOTILE AŠPHALT SHINGLES, Ver
tės $4.60. Uždengiu 100 
kv. 'pė<l-ų. Tiktu! ___ ------k...
NAUJOS Waslidown rūšies 
IRENGIftLM. Baltas tankas 
ir ploviklis .'....v-----
Gerinusios 5xPunel durys,.. 
Vertės $4.17. Tiktai ..........

$2.95
KLOSETO

$9.85
2/ox6/o.

KOMBINACINES DURYS, G dailų, 2/ 
6x6/7. Šlifuotos, kiltai .... ^41
$ 6.30 Vertės Check Rali LANGAS ir
RĖMAI, 2 dalių, šlifuotos <T^ JG 
20x22 ar 22x26 ............ < *7
MASONITE PLYBOARD 4xG-7-8-0 
Kvadratinė pėda —.......   “i*

Atdara Vakarais Iki 8 Visų Dieną Sekmadienį
O., Į ’ !■■■ I H ■ ............................... ............. ■ ■■ ................................... 1 11    1 .....................

LENTŲ PIRKINIAI
King Midus Specialiai Sumažino Kuinas 

Jūsų Naudai.

Nežiūrint .ko jums reikia, nuo 2x4”. iki 
lerftų grindims, balkių tvoroms — viską 
jča gausite labai žemomis kainomis.

maišuose,

550
Naujas ąžuolo Ir klevo FLaoring 
25/32x2’4” 100 pčdų tiktai 
&x4’s Ekonomiška rūšis pušies 
Visi ilgiai 8’ iki 16* ....................

$4.50

Naujos 1” Slieatlng. No. 3 <
Uemlock, Midas special 100 pėdų'

BeVel Siding — Gražus 
wešt Hėnilock. 100 Jin. pčdų $2.10

PLASTERBOARD. Dabar O
tiktai už kv, pėdų —................. “t*
IVALLBOARD, kambariams padalinti, lu
boms (4x5-6-7-8-9-10 pėdų 
dydžiai kv. pėdu ................. .. ..........
LOO8E ROCKWOOL, 33 svarų 
Uždengia 18 kv. pėdų 3 colių 
storumo. Maišas ........ ................... .

GELEŽIES, MALIAVŲ PIRKINIAI! 
36” Gero dydžio, single drūtai tvorai "T/į 
pievai. Pėda ......    **

KING MIDA8 MALIAVA NAMUI
Spalvos pasirinkimas. Gal. $1.19 

F,XTENSION KOPĖČIOS 
20’ iki 3Ž’ Ilgio. Geriausios 
rųšies. Pėda ..................................   r*

ŠIMTAI KITŲ DIDELIŲ VERTYBIŲ
KING MIDAS GAIRANTUOJA 100%
• UŽMIESČIO UŽSAKYMAI GREITAI IŠPILDOMI •

Pdsiterikinlmiy urbti atgnusit savo pinigus. Visuomet čia gausit “daugiau už savo” 
pinigus!'*

Atvažiuokite «n pirkti visas namų reikmenis! • Daug vietos automobiliams!

Visi Telefonai- HAYMARKET 2031
King

2221 S. ASHLAND AVĖ.
fyų City values^

Southside Member of Associated 
Palnt Stores.

BERGMAN’S ^PAVASARIO 
IŠPARDAVIMAS

malevų, sienų popieriaus ir Langų Meldų. 
Ateikite i didžiąją krautuve prie Justine 
gatvės kampo ir gaukite dykai sienų 
popieriaus pavyzdini knygą. Dekoruokite 
dabar—mokėkite vėliau pagal BERG
MANAS naujuoju Lengvaus Biudžeto pla
nu. 10 savaičių mokėtis. Ateikite ir pa
klauskit smulkmenų.

Sienų popierių nutrimuoja dykai. 
PRISTATYMAS DYKAI 

Ess-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 varnišas gerai dėvisi ir nesldė- 
mėja baltai vandeny. <£ QF 

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

dieniais iki 9 P. M.
Tel. PROSPECT 3440

Visose Vaistinėse ir
Smulkmenų Krautuvėse

Atrodykite Metus Jaunesni 
NATŪRALIAI ATRODANTI

Dantiį Fleitai

$35

10 MĖN. MOKĖTI m r A 
Pinigų grąžinimo ga- V II h II 
rantija. Denturos da- Y *1 
romos tiktai gavus už- U 
sakymą ir nuo formų 
padarytų laisniuotų 
dentistų. __

Pleitai 
Pataisomi $1

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 auka.

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

Sekm. 10 iki 4.
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Santykiai tarp žmonių ir tarp tautų
Savo santykiuose su kits kitu žmonės vadovaujasi 

tam tikromis dorovės taisyklėmis. Jos yra visiems žino
mos: Nemeluok, neapgaudinėk, nevok, neskriausk — žo
džiu, nedaryk kitam to, ko pats nenori, kad kitas tau 
darytų; apgink silpnesnjjį, pasigailėk kenčiančio, padėk 
nelaimėn patekusiam; buk pakantus, statyk visuomenės 
labą virš asmens naudos, ir t.t.

Be šitų dorovės taisyklių butų negalimas civilizuoto 
žmogaus gyvenimas. Nežiūrint to, kad joms dažnai yra 
nusižengiama, vistiek jos nuolatos veikia kiekvieno žmo
gaus sąmonėje ir sulaiko jį tam tikrose ribose. Jeigu 
žmogus iš tų ribų iškrypsta, jisai jaučiasi pasielgęs ne
gerai, turi “sąžinės graužimą” ir bando vienokiu arba' 
kitokiu budu pasiteisinti.

Bet tos dorovės taisyklės paprastai yra visai igno
ruojamos, kuomet viena tauta turi reikalą su kita tau
ta. Apgavimas, turto atėmimas ir net tiesioginis bandi
tizmo žygis santykiuose tarp tautų nėra laikomi blogu 
dalyku, jeigu toks elgesys atneša naudą “tautai’’. La
biausia išgarsintieji tautų “didvyriai” yra tie, kurie yra 
padarę daugiausia skriaudų kitoms tautoms.

Kiekvienos tautos istorija garbina tuos, kurie vedė 
sėkmingus karus, kurie užmušė didžiausią skaičių “prie
šų”, kurie išplėtė savo tautos sienas, pagrobdami sveti
mas žemes. Kiekvieno krašto gyventojams yra skiepija
mos nuo mažų dienų šitokios mintys mokyklose, spaudo
je ir “patriotiškose” sueigose. Nenuostabu, kad šitas do
rovės paniekinimas paskui nesėtai yra perkeliamas ir į’ 
vidujinį tautos gyvenimą.

Jeigu yra “garbinga” pavartoti apgaulę ir smurtą 
prieš kaimyninę tautą* tai kodėl negalima apgauti arba 
užpulti ginkluota jėga asmenį arba asmenis, kurie tau 
stovi ant kelio? Jeigu galima laužyti tarptautines su
tartis ir iškilmingus pasižadėjimus, duotus kitai tautai, 
tai kodėl negalima sumindžioti prižadus, duotus savo tau
tiečiams? Tik reikia parodyti, kad tai buvo padaryta' 
“tautos labui” • (arba “proletariato labui”, arba kuriam 
kitam “aukštam” tikslui). Visi šių dienų diktatoriai yra 
tokiu keliu įkopę į valdžią.

Dorovės paniekinimas tarptautiniuose • santykiuose 
veda, galų gale, į visuotinį “nihilizmą”, į anarchiją vi
same žmonijos gyvenime. Teisės vietoje įsigali brutalios 
jėgos viešpatavimas, kova visų prieš visus.

Pasaulis turės tam padaryti galą, kuomet jam pa
siseks suvaldyti įsisiūbavusias šiandien smurto jėgas. Po 
šio karo žmonija turės taip susitvarkyti, kad dorovės tai
syklės, kurios reguliuoja (arba privalo reguliuoti) san
tykius tarp žmogaus ir žmogaus, pasidarytų privalomos 
ir santykiuose tarp tautos ir tautos. Tai yra svarbesnis 
uždavinys, negu tiktai sutriuškinti hitlerizmą, fašizmą ir 
bolševizmą.

skirti pinigų ir tuom pat ragi
na visus Lietuvos garsios seno
vės gerbėjus paaukauti kjf-k 
nors, kad jubilėjus butų vieniu 
gas dvasia ir gausingas darbais.

P. ŽADEIKIS
Lietuvos Įgaliotas Ministras 

Washington, D. C.
1941 m. gegužės mėn. 1 d.

Norime prie gerb. P. žadeikio 
žodžių pridurti vieną, kitą pa
stabą.

Butų, iš tiesų, gerai, kad Ge
dimino 600 metų mirties sukak
tuvių proga kas nors parašytų 
rimtą istorinę Studiją apie tuos 
praeitus laikus, kada tas kuni- 
caištis valdė Lietuvą. Lietuvos 
istorija nėra kaip reikiant iš
tirta, ir plačioji publika apie ją 
nedaug težino. Net tie faktai, 
eurie yra visiems žinotai, lig- 
šiol būdavo nušviečiami labai 
paviršutiniškai ir teridencingai. 
Jeigu norime iš praeities pasi- 
mokinti, turime ją suprasti, o 
ne “garbinti”.

Tačiau mes šiandien turime 
labai opių dabarties problemų. 
Gedimino laikų Lietuvoje mes 
vargiai rasime daug medžiagos, 
kuri padėtų mums jas išspręsti. 
Praktikos atžvilgiu mums rei
kėtų pirmiausia pažinti naująją 
Lietuvą, kuri buvo įsikūrus po 
pereitojo pasaulio karo, šita 
naujoji Lietuva neturėjo nei 
kunigaikščių, nei bajorų. Savo 
socialiniai-ekonominiu sąs tatu 
ji buvo giliai demokratiška, la
biau demokratiška net, kaip 
kad buvo Amerikos kolonijos 
po nepriklausomybės karo.

O betgi toje demokratiškoje 
Lietuvoje žmonių išrinkta val
džia išsilaikė tiktai šešetą me
tų. Tai ar lietuvių tauta nėra 
pakankamai subrendusi, kad ji 
galėtų valdytis tokiu pat budu, 
kaip Amerikos žmonės? Ar dai 
dvidešimtame šimtmetyje jį nė
ra pasiekusi to išsivystymo laip
snio, kurį šio krašto gyventojai 
buvo priėję jau aštuoniolikta
me amžiuje?..

KORESPONDENCIJOS

KENOSHA MARGUMYNAI
Kažkur dingo korespondentai. — Miesto taryboje pa

žangieji turi daugumą 
pinasi savo darbininkais. — Surengė sutiktuves. — 
Svečiuose pas milwaukiečius.

McWhite kompanija ru-

.. . YAN AGENCY 0F 
U.S. GOVERNMENT 
.//trapės 

HEVERY D011AR
30

■iMf

Nelaimės. INSURED

^APŽVALGA^

PRAEITIS IR DABARTIS

Gavome iŠ Washingtono šito
kio turinio straipsnelį:

600 metų kaip mirė L. D. K. 
Gediminas.

šie 1941 metai galėtų vadin
tis Gedimino sukaktuvių me
tais, nes bėgyje visų šių metų 
pridera mums jungti šių dienų 
rustų Lietuvos likimą su seno
vės Gedimino laikų laiminges
ne Lietuva, pradėjusia vaidinti 
žymios valstybės rolę, išmintin
go kunigaikščio vadovaujamą.

Tie patys msai, kurie šian
dien lamdo Lietuvą, kaipo 
Makrso (ar ne Stalino? — "N*” 
Red.) fanatikai ir caro Petro 1 
garbintojai, Gedimino laikais 
turėjo ją gerbti ir ieškoti jos 
draugystės.

Kiekviena lietuvių kolonija, 
kaip maža ji nebūtų, teskaito 
savo malonia pareiga pagerbti

Gedimino vardą ne tik savųjų 
tarpe, bet ir kitataučių tinka
miausiu ir galimai iškilmin
giausiu budu. Musų mokyklos, 
istorijos, mokslo ir literatūros 
draugijos, patrijotingų laikraš
čių redakcijos, musų istorinin
kai ir literatai, garbės ženklų 
nešiotojai ir karų veteranai, — 
visi kviečiami į Gedimino, Vil
niaus įkūrėjo, jubiliejinį darbą.

Kad įgautumėm geresnį su
pratimą kaip Gedimino laikais 
atrodė ne tik Lietuvos padangė, 
bet ir kiti pasaulio kraštai, — 
reikalinga keletą istoriškų stu
dijų, žemėlapių, apie Gedimino 
asmenį paveikslų rinkinio ir t.t. 
Jau dabar spaudoje matome į- 
vairių lietuvių tautai naudingų 
sumanymų, kuriems vykdyt 
be abejo reikalingos lėšos. Jas 
mes rasime, dirbdami talkoje. 
Lietuvos Pasiuntinybė iš savo 
aprėžtų kreditų pati ketina kiek 
nors šiam svarbiam reikalui pa-

Pavyzdžiui, 
turės 4 
konsil- 
pažan-

tarybos 
laisvos.

budu miesto
dabar jau bus 
pravesti tokius suma- 
kurie bus naudingi

kietą. Nuotaika buvo tokia, jog 
atrodė, kad tai viena milžiniš
ka šeima. Pats kompanierius 
su visais draugiškai ir smagiai 
linksminosi. To Įvykio proga 
darbininkai nupirko gražią do
vaną.

Kompanieriaus žmona yra 
įsteigusi klubą. Kiekvieną penk
tadienį darbininkų žmonos su
sirenka ir porą valandų pralei
džia bemegzdamos sveterius, 
pirštines bei kojines anglų ka
reiviams. P-ia MacWhite kelias 
savaites praleido Floridoje. Kai 
ji grįžo atgal, tai moterys su
rengė jai klubo patalpose sutik
tuves ir įteikė puikų gelių bu
kietą. Senuke tuo buvo tiek su
jaudinta, kad jos akyse pasiro
dė ašaros.

Jei taip elgtųsi su savo dar
bininkais kitos kompanijos, tai 
tikrai jokių nesusipratimų ne-

JŪSŲ sutaupos, čia padėtos, yra 
APDRAUSTOS iki $5,000, U. S. fe- 
deralės valdžios įstaigos Federai 
Savings and Loan Insurance Cor
poration. Tik pagalvokit ką tai reiš
kia jūsų saugumui ir ramumui— 
ŽINOTE, kad kiekvienas doleris, 
kurį sutaupysite, visuomet bus sau
gus ir verias 100 centų, taipgi neš 
gerą uždarbį. Atidarykite taupymo 
sąskaitą DABAR su bet kokia suma.

DABAR MOKAM

štai t. kokius ^klausimus 
mums dabar reikėtų daugiausia 
kreipti savo dėmesį. Paminėti 
Lietuvos Steigiamojo Seimo su
kaktuves, musų nuomone, butų 
daug svarbiau, negu viduram
žių valdovo mirtį. /

Nežinia, kur dingo musų ko
respondentai, kad jie nieko ne
berašo. Gal jie nehori prastų 
žinių rašyti1, tad ir tyli. Tuo 
tarpu pas mus ne tik prastų, 
bet ir gerų žinių yra apsčiai. 
Faktiškai geresnių ir linksmes
nių žinių yra daugiau, nes lai
kai žymiai pagerėjo. Žmonės 
pradeda gėriau dirbti, todėl ir 
jų nusiteikimas yra daug ge
resnis.

Neseniai turėjome miesto 
rinkimus. Tenka pasakyti, jog 
šį kartą pažangieji žymiai savo 
jėgas sustiprino,
miesto taryboje jie jau 
savo atstovus. Kadangi 
manų iš viso yra 7, tai 
gieji ttirės daugumą.

Tokiu 
rankos 
Ji galės 
nymus,
daugumui miesto gyventojų. 
Vienas svarbiausių ir opiausių 
klausimų, žinoma, yra mokes
čiai. Namų savininkai jau se
niai kovoja, kad mokesčiai bu
tų sumažinti.

Prieš kiek laiko iš konsilma- 
nų buvo sudaryta speciali ko
misija, kuri turėjo rūpintis 
pramones praplėtimu. Vadina
si, sudarymu tokių palankių są
lygų, kad butų galima pramo
nininkus iš kitur atsivilioti. 
Kiek žinau, toje srityje nelabai 
daug teatsiękta.

Šia proga pravartu bus pažy
mėti, kad ir į mokyklų tarybą 
liko išrinkti du pažangieji, bū
tent, Por.ten- ir Rice.

» » »
Balandžio 27 d. įvyko SLA 

10 apskr. konferencija So. Mil- 
waukėje. Beveik visi delegatai 
sustojo pas ponus Mitkus, kurie 
yra labai malonus žmonės. Jų 
gražioje rezidencijoje visi jau
tėsi labai smagiai. Paskui visi 
nutraukė į konferencijos vietą. 
Konferencija prasidėjo 11 
ryto, o apie 1 vai. buvo 
trauka pietums. Draugės 
kienė ir Mitkienė pagamino

Savings & Loan Ass’n
1012 WEST 31st STREET

YARDS 3157

TA PATI SKURSNA

Propagandos tikslais leidžia 
mas sovietų sostinėje laikraštis 
“Moscow News” rašė, kad Ru
sijoje pernai metais buvęs ne
paprastai geras derlius, nes esą 
gauta maž-daug 7,000 milionų 
pūdų javų. Tai esąs įrodymas, 
kad bolševikų sukolchizintas že
mės ūkis padarė nepaprastai di
delį “progresą”.

Bet švedų laikraštis “Nu” pa
rodo, kad šis bolševikų pasigy
rimas yra visai be pagrindo. Ji
sai palygina Maskvos organo 
paduotas skaitlines su sena ca
ro laikų statistika ir suranda, 
kad sovietų žemės ūkis dar be* 
veik nėra pažengęs priekyn nuo 
1913 metų.

“Švedų agronomas (pami
nėtame laikraštyje) operuoja 
sekančiais daviniais: 191.3 
metais rusų imperijoje butą 
139.7 milionų gyventojų tose 
srityse, kurios 1940 metų 
pradžioje priklausė sovie
tams. Tame plote 1913 me
tais buvo surinkta javų 89.8 
milionai tonų, kas sudarė 
643 kilogramus kiekvienam 
senosios imperijos gyvento
jui. 1940 gi metais Sovietų 

-Sąjungoje, kiek galima pasi
tikėti bešališka statistika, bu
vo apytikriai 175 milionai 
gyventojų. Kadangi ‘Moscow 
News’ paskelbtomis žiniomis, 
praeitų metų derlius sudaro 
apie 7,000 milionus pūdų 
(kas atitinka 114.7 mik to
lių), tai kiekvienam sovietų 
piliečiui išeitų po 655 kilo
gramus grudų. Jei priimti 
domėn rusų laikraščio der
liaus įvertinimą, kad jis tik 
beveik siekia 7,000 milionų 
pūdų, tai reikia suprasti, kad

Balandžio' 26 d. MacWhite 
kompanija ; savo darbininkams 
surengė vakarienę ir balių. Vi
siems buvo pranešta, kad kas 
trys menesiai kompanija mo
kės darbininkams bonusus. Me
tų gale bus duodamos piniginės 
Kalėdų dovanos. Bonusai busią 
10 nuoš. didesni, negu pernai. 
Tačiau tuo \ pačiu metu darbi
ninkai buvo raginami šiek tiek 
ir lietingai dienai atidėti. Esą 
niekas negali pasakyti, kaip il
gai gerlaikis tęsis. Ateityje juk 
ir vėl galime depresijos susi
laukti. Geriau tad prie visko 
prisirengti.

Kalbamos? kompanijos dirb
tuve nėra didelė ir samdo tik 
kelis šimtus darbininkų. Pa
staruoju laiku dirbtuve liko 
šiek tiek padidinta ir daugiau 
darbininkų priimta.

Reikia pasakyti, jog Mac- 
White kompanija su savo dar
bininkais jokių nesusipratimų 
neturi. Ji visada stengiasi pa
gerinti jų būvį ir dalintis su 
jais savo pelnu: kai ji daugiau 
uždirba,
didesnius bonusus išmoka.

Pernai rudenį buvo atžymė
tas 50 metų “Golden Wedd~ 
ing”. Visi darbininkai su savo 
Šeimomis buvo pakviest į ban-

tai ir darbininkams

'pilnų 7,000 milionų ten ne
gauta. Daleidžiant tą derlių 
esant 6,900 milionų pūdų, ga
lima padaryti išvadą, kad 
kiekvienam Rusijos gyvento
jui neteks daugiau, kaip 645 
kg.; kitaip tariant, skirtumas 
tarp anų cariškų laikų (ku
riuos bolševikai vadina di
džiausio skurdo laikais) ir 
dabarties, susi ves prie kokių 
nors 2 kg. metams.”
Tai ve kokį neapsakomą 

“progresą” padarė Rusijos ūkis 
per 23 metus bolševikų viešpa
tavimo. O tuo tarpu iš ūkininkų 
Stalinas paima daug daugiau 
mokesčių, negu kad imdavo 
ras,

ca-

vai. 
per- 
Jur- 
šau-

Kai pasibaigė popietine 
ja, tai prasidėjo balius, į 
susirinko ir būrelis so. milwau- 
kiečių. Visi buvo smagus. Tu
re j au į' piĮogąs' ^praplatinti ‘INaų- 
jienų” pikniko tikietų. Niekas 
neatsisakė jų pirkti.

» a »
Kai kuriuos kenoshiečius už

klupo visokios nelaimės, štai li
ko trimis metais kalėjimo nu
baustas Pipiras. Nubaustas jis 
liko už tai, kad nebūdamas pi
lietis jis nesiregistravo.

Nelaimė ištiko ir Jos. šileikį, 
kuris liko pasiųstas į psichiatri
nę (proto ligų) įstaigą. Šileikis 
yra jau paaugęs žmogus ir iš
auginęs šeimą.

Prieš kelias dienas atskubėjo 
pas mane rodos pasiklausti 
Bortkienė. Girdi, tavo dukters 
sužadėtinis yra advokatas, tai 
gal galės man pagelbėti. Per 
daugelį metų priklausau prie 
Benedikto draugijos. Viskas bu
vo gerai, kol nesirgau. Bet kai 
susirgau ir paprašiau pašalpos, 
tai mane iš draugijos pašalino.

Jei draugija iš tiesų taip pa
sielgė, tai vargu ji tuo gali pa
sididžiuoti. —K. Rodavičienė

sesi-

HemphilI, W. Va
Streikas ramiai eina.

Pietinėje musų valstijos daly
je streikas labai ramiai tęsiasi. 
Streikininkai laikosi vieningai 
ir jokio triukšmo nekelia. Jei 
kuriems streikininkams yra rei
kalinga pagalba, tai unijos ko
mitetas išduoda rekomendacijos 
laišką, su kurio pagalba gauna 
maisto produktų, šeimoms, ku
rios turi mažų vaikų, duoda
mas yra pienas.

Kažkokiais sumetimais ir 
kompanijos pasidarė palankes
nės darbininkams, — kiekvie
nam darbininkui išdavė dviejų 
dolerių vertes skripą. Vadinasi, 
kompanijos krautuvėje darbi
ninkas gali gauti dviejų dolerių 
vertes prekių.

Seniau taip nebuvo. Darbi
ninkas galėjo mirti badu, bet 
kompanija nė dešimtuko ne
duodavo jam duonai nusipirkti.

—Juozas Kalvaitis

DOMINIKAS KURAITIS — Savininkas
AGENTAI

Jonas Rodinas, Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas, H. Rajevvski 

“Shorty”

BUICK SALES
VIENINTELĖ LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

NAUJA VIETA;

907 West 35th Street, Chicago
Telefonas! LAFAYETTE 2022 • Rez. Tel. VICTORY

u
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KO NORITE? AR NEAIŠKIĄ, MURZINA? 
AR SKAISČIĄ, RYŠKU MALIAVA?

i
Žinoma, kad norite maliavos, kuri kuoskaisčiau- 

k šia ir gražiausia. Tokia maliava yra O’Brien B “Keyed” (“suderinta”). Maliava Sienoms ir Med- 
Ažiui ... gražesnė, naujesnė, geresnė ... “Suderinta 

harmonizuotis su jūsų įrengimais. Gatavai su
maišyta, priruošta naudoti. Ir nekainuoja daugiau!

maliava sienoms, kuri ištikro 
yra nuplaunama—maliorių fa
voritas. Gaminama Suderintose 
Spalvose— 
Galionas ..

O’BRIEN’S qhu 
didelio spindėjimo finišas sie
noms, luboms ir medžiui Vi
suomet gali nuplauti. Nesiteps.

*2.75 ^~..Sp8,v“..*3.25

i plaunasi. Sude- $4 7 E narna. Išdžiųsta per $4 A A 
atos Spalvos. ’/2 GI. 1 ■ 1 ** naktį. Kvorta ■

BARTA & LEJCAR

O'BRIEN’S SatiH-^HUk 
rupi maliava sienoms, luboms, 
medžiui. Labai moderniška^Ge- 
rai 
rintos Spalvos. Yz GI.

Negeistantis Baltas ENAMEL 
Blizgėta blizga, virtuvėms ir 
maudyklėms, nepagel tonuos. 
Vieno dažymo užtenka. Plau-

VISI TELEFONAI: 
ATLANTIC 4290

DYKAI Aprokavimas
NEREIKIA NIEKO ĮMOKĖTI 

36 Mėnesiai Išmokėjimui. 
Tikra lietuvių kompanija.

Atdara nuo 8 ryto iki 7 vak. 
Sub. iki 8 vak. Ned, 942 dieną

4163 ARCHER AVĖ. LAFayette 9500
3354 WEST 26th STREET ROCkwell 1740
1923 BLUE ISLAND AVĖ. CANaI 4716

SOUTH CENTER PLUMBING & 
HEATING SUPPLY GOMPANY

6 West Garfield Blvd.'  _ _ . ____ o rate ir ootn ot.)
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FOR NEW

PACKARD - CHRYSLER - PLYMOUTH

Tel.
VIRginia

2332

3451 
Archer Avė.

4030 
Archer Avė.

Tel.
VIRginia 

1515

Budriko Radio 
Valanda

NAUJIENOS,. Chicago, III

Kabio
bhbm

FIRMA

i

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US”

Da’yvaus Ona Juozą tlenė, M.
Schultz it kiti

Turtas Virš$5,500,000.001
..................................................................... i

Apart Apsaugos, Turime (M r n nnn nn Į 
ATSARGOS FONDĄ ViršO'IUUjUUU.UU i

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų 
MOKAME DIVIDENDŲ 3Vž% i

MNGS
i LOAN ASSOClATlONof Chic.go
I JUSTIN MACKIEWICI1, Pres.
i 4192 Archer Avenue

VIRginia 1U1

t

i

Į 

i

Ateikite j Lietuvio 
Juozo Budrike Krautuvą
Pasiklausykite vėliausių Lietuviškų Rekordų—Plokštelių. 
Kaina nupiginta po Gausite DYKAI puikų katalo
gą. Pamatykite naujas radijas ir radijo kombinacijas, 
naujus rakandus, parlor Setus, pečius, elektrikines ledau- 
nes, skalbiamas mašinas, dulkių valytuvus. Atsilankę 
gaus birelį balto furnitūrų polish dykai, kuris yra geriau
sias išrastas.
16322 Kjur Bakūže Samanota

ir Mano Rožė .................................................. Anna Kaskas
16323 DUKRUŽĖLĖ ir

Merginų Bėdos ................................................. Anna Kaskas
16316 GIEDA GAIDELIAI ir

GRAŽUS MIŠKO BUDAS ................. Įdain. Akiras Biržys
16317 SUŽADĖTINIŲ VALCAS ir

ROSALIUTĖS POLKA ........................ Įdain. Akiras Biržys
16318 MARIJAMPOLĖS POLKA ir

GARDUS ALUTIS—Valsas ................. įgrojo Akiras Biržys
16319 SEKMINIŲ. V ALSAS ir,

OBELIŲ POLKA ................................ įgrojo Akiras Biržys
16320 KRETINGOS POLKA ir

MERKINĖS POLKA ...........................  įgrojo Akiras Biržys'
16321 KAI SMUIKU GROJI TU—Tango, ir

PASAKYKITE MERGELĖS—Tango. Idain. A. šabaniauskas
16314 PUPŲ DĖDĖS POLKA ir

Anūkų Polka ...................................... įgrojo Akiras Biržys
16315 SUKAS RATUKAS POLKA ir

BUK VYRAS POLKA .................  įdainavo A. Dvarionas
16305 DARATYTĖ POLKA ir BERŽŲ

POLKA ..................................................... V. Gulos orkestrą
16304 /KANAPIŲ POLKA ............................... V. Gulos orkestrą

) ONA POLKA ............. V. Gulos orkestrą, A. Vasiliauskas
-JL&303 POLKA DĖL NUMYLĖTOS ir

VIRBALIO POLKA ............................... V. Gulos orkestrą
16302 JAUNUOLIŲ POLKA ir

GEGUŽINĖ POLKA .......................   V. Gulos orkestrą
16300 DĖDIENĖ POLKA ir

LAKŠTUTĖS POLKA ............................ Klaipėdos orkestrą
16163 STORŲ BOBŲ POLKA ir

BUTK1ŠKIŲ POLKA .............. įgrojo Pensyl. Angliakasiai
16201 MARCINKONIŲ POLKA ir

VIRGINIA POLKA .... įgrojo A. Lietuvninkaitės orkestrą
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Exclusive new NIGHT-WATCH auto- 
matically defrosts freezer every night. 
Your Norge starts every moming with a 
froilen jreezer so you get more cold at 
less cost all day, every day. Greatest im- 
provement i n years. All the other big 
features too—6 zones of food storage, - 
farnous Rollator Cold-Maker, S e ai e d 
Freezer, high-humid Hydrovoir vegetable 
chest, Coldpack meat drawer.

Pamatykite visus geriausių išdirbysčių cleklrikinius šal
dytuvus su 5 metų ir 10 metų garantija.

JOS.F.BUDRIK 
INCOIRPORATED 

FURNITURE, HOUSE 
3409-11 South Halsted Street 

Tel. YARDS 3988

ANNEX—3417 21 South Halsted Street
BUDRIKO RADIJO PROGRAMAI:

WCFL, 1000 Kil.—Žymus programas nedėliomis nuo 5:30 iki 6:30 
WHFC, 1450 Kil*—Ketvergais, 7 valandą vakaro.
WAAF, 950 Kol.—Nedėliomis, 4:30 po pietų.

GARSINKITES “NAUJIENOSE”
i, . , -------- — 1............... r - ■ . ■ r ■ - - —....... ................

D

Oro teatras su 15 muzikan
tų. žymus solistai. Duetai. 
WCFL, 1000 K., sekmadienio 
vakare, nuo 5:30 iki 6:30 va
landos. Jeigu beisbolo rugnly- 
nės ilgiau užsitęs, bus pusę va
landos vėliau.

Programoje dalyvauja radio 
artistai ir dainininkai: Ona 
Juozaitienė, Maria Schultz, Ri
ta Schultz ir Antanas Chapas. 
Duetai ir chorai.

Dėdė Pasakorius ir kili įvai
rumai. Toji radio programa il
gai pasiliks jūsų atmintyje. 
.Programa bus gird ma aiškiai 
visur. Ji yra leidžiama rūpes
čiu ir lėšomis lietuvių preky
bos įstaigos — Juozo Budriko 
krautuvės — 3409-11 South 
Halsted S t. —Pranešėjas.

Grace Moore 
Fordo Valandoje

Garsi filmų, operos ir kon
certinės salės žvaigžde Grace 
Moore rytoj vakare dainuoja 
Fordo Sekmadienio Valandoje, 
nuo 8 iki 9-ių vakare, Chica- 
gos laiku. Programą transliuos 
CBS stotys, WBBM Chicago j e. •

Orkestrą diriguos Fritz Rei- 
ner, l'ittsburgho simfonijos Ve
dėjas.

f

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Užlaiko Firma 2 
Dideles Auksinių 
Daiktų Krautuves

Brighton Parke ir Marąuette 
Parke

Kam teko peržiūrėti “Nau
jienų” skelbimus, tas gal paste
bėjo gražų Begeman 
skelbimą, pasiūlantį 
laikrodėlius.

firmos
Bulovą

Begenian’s užlaiko 
žias ir dideles auksinių daiktų 
krautuves, vieną Brighton Par
ke, adresu 4184 Archer avenue, 
antrą Marąuettc Parke, ties 
3142 West 63rd Street.

dvi gra-

Jose yra didžiulis pasirinki
mas aukštos kokybes auksinių 
daiktų, įvairių papuošalų, ser
vitutų, laikrodžių ir laikrodS-

Bcgeman’s krautuvės taipgi 
užlaiko ekspertus laikrodžių 
taisytojus. (Sk.) M. L.

Diena Iš Dienos
Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(CHICAGOJE',
Bernard Callahan, 22, su Ma

ry Za’as, 26
Charles Barsky, 28,

nette Sklansky, 23
Joseph Markiewicz,

Marie Cienkus, 29
Dominlc Arelis, 23,

nice Klimanski, 19
William E. Plandią

Mary Irene Placek, 22
William S* Janas, 23, su He*

len švelnia, 21
Joseph Szatj 25, su Mary Pet

rauskas, 22

Reikalauja
Perskirų

Irene F.- Andel nuo FHfck 
Andel

sii An-

30, su

3

STATYBOS
Skelbia Atidarymų Didžiausio Ir Pil- 
niausio Statybos Medžiagos Sandėlio

South Chicagoje
9000 South Chicago Avenue
TELEFONAS SAGINAW 0203

Jei Insurance reik, pu
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIKIS
A*4taVM

Prudential Ins. Co. of America 
175 W. Jackson HAR. 2501

Home OHloe Nebark. M. J.
4432 S. California Avė. LaL 4771

|||, / z/-',- :

2’0 x2’8” 
1% Storio 2’8”xG’8” 

1% Storio
$6.13

■2’8”x(>’8”
1 % Storio

2’6”x6’8” 
1% Storio

$3.36
2’10”x6’8’' 

1% Storio

$7.56

Sutaupyki! 1/3 Ant Išorinių Durių
Visos Czerwiet durys yra pagamintos iš parinkto, iš
tvermingo medžio, nepaisančio oro, ir išdžiovinto me
džio džiovintuve. Visos durys yra stiprios konstrukci
jos, o jų paviršiai gerai nušlifuoti ir paruošti malia
vai varnišiui ar graviravimui.

2’0”xG 8 
1% Storio

$3.82

Su

w\ec o F • tnMW*talw«

KaU

2’8”x(j’8
1% Stot

$8.79

Remkite LietuviAką 
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOK 
CO.—WHOLESALE

4707 S. Halsted SL 
Tel. Boulevard 0014

BRIDGEPORT BOOFING AND 
SHEET METAL CO.

3216 S. Halsted SL VICtory 4905
Stogus, rynas, stoglangius ir 

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

apdraustas.v_

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 3^4%.
KEISTUTO SAV1NGS

and LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS, Sec.

3236 S. Halsted SL CAL. 4118

KOMBINACIJOS 
DURYS

Pagamintos iš gryno pušies. Czerwiee kmn 
binacinės c.-urys atrodo geriau .ilgiau iaik() 
Langą galima išimti žiemai, sietą idėti v»’ 
sarai. Dydžio 2’8”x«’8” ’l
Su 6 LaLngais ........ .

°FRYS
Mesh galvanizuo- 

los vielos 
Vis )<io 

dydžio

$2-85

NAUJI BALKIAI
1x3 lentos grlndįm, sklep. ar,d? 4 
kamb, pastogėj 100 pėdų ...4**■*><> 
1x6 lentos grindim, beisman- 
tams ar kamb. viške. Pėda * /2 t* 
1x4 verandų grimlim 
Pėdti ......................... ........................
1x6 porčiui sidings.
Pėda”....................... I........................
1x12 W. P.f Shipiap 
Pėda ............r......... ...........
2x4 iki 9 pėdu i ilgTo, 
už pėdų ............ ................................
2x6—10, 12. 14 ir 16 pėdų 
ilgio ui ketv. pėdą J—........x..
2xB—10. ,12, 14 ir 1.6 pė<?ų 
ilgio UŽ ketv. pėdų ..............
2x10—10, 12, 14 ir 1U pėdų 
už ketv. pėdų 
2x12—1.0, 12, ,
už ketvirtain’ pėdų 
%x6 Ccdrinės 
sios rųšies už ketv. pėdų 
Geriausios rųšl&š ' Red 
Floorlng, ųžuolę grindim 
lentos. Už l<)0' pėdų ........ 
Ger. rūšies Maplo FloHng 1.0
klevinio med. Už 100 pėdų «P**"*V

2^
4^
40
40

1.4 ir 16 pdėij

Siding, geriau-

Oak

GERIAUSIA 
MALEVA

rCOVEP 1
• THE 

EARTH

SHERWIN 
WILLIAMS 

Gamybos
Visuomet 
simoka pirkti

Galionas 
tiktai

Taupykite Pirkdami Plienines 
Sienines Vaistams Spintas

braižytu veidrodžiu. Tikrai nepaprastai didelis 14x20' col veid
rodis iš gryno stiklo pilnai pridengia visų 8pintn. 8u nen,aUMMa 
sprendžine spyna, su vidum išdalintu į tris dalis. Visas iš nlieno
spinto dioi. 16 per 22 p«- 4% eol. Baltos ar ivory apalvo.; 
nuplaunamos paliavos. .Specialiai numažintam kainom ableiose 
Czerwiec Lumber Co. sandėliuose j- —
tik už .....„—.............. *5.25

ROOFING-STOGAMS POPIERnjsT 
90 sv. žalio popieriaus, geriausios kokybės ne antraeilės C 4 f* A 
vertės $2.20. Šios kainos galioja perkant 5 rolius ^l.bU
ar daugiau ... .............    ROLAS

Lengvai atnaujinsite savo namą ar
ba verandas su Brick Siding, Geros 
kokybės, visokios spalvos $15.75 
uždengti 100 KT. PĖDŲ **

WHITE LEAD
Reikalingas visuomet ir visur. 

Pirkite 100 svarų kiekiais

SVARAS B * ' “ ' _____
ČŽERWIEC

PLASTER BOARD
Labai lengva (taisyti. Nedaug kainuo
ja. Galiiųa vartoti vietojlcntų ar wall- 
board. 4 pėdų plotis, (I iki eb
10 pėdų ilgio. Kvd. pėda V

PILNAS LANGAS
Susideda iš iš 
laukinių vitrinų 
rėmų, stiklo, vir
vės su vogom, 
raktais, pakėli- 
m fu i. Parų ošti 
malevojimui. Pa
klauskite apie 
kainas.

BRICK 
SIDINGS

PILNŲ ĮRENGIMŲ LANGAI
3. MASTIC 
M'eather- 
Sealed 

liiHuUacija

TRINTOS PLYTOS
Mielai su jumis apkalbėsime 
kainą atnaujinimo jūsų namo 
ir parūpinsime jums apkaina- 
vimą be delegacijos.
Apdengimui 100 CjT KA 
kvadra-tinių pėdų

/iskas už
dedama sy
kiu. Atsi
spirs viso
kiai oro įta
kai per 
daug metų.

ČKimiNIAI STULPAI 4”x7’

DRATINES UŽTVAROS 
VIŠTOMS

Dratinės Užtvaros, Vištoms
Šešiakampiai sietai gražiai išvynioti ir 
■net gražus. LeLngvai ‘rengti— geriau 
liškant vartojimui. Lengvai plaunamos, 
liauka.
44”-l, Kietai 20 (Įaugę už vienų pėilii

TIKTAI ...............  -.................... ..............

VIELŲ TVOROS
5

Aukščio 36 colių 8<
Vielinės Tvoros

42 .pėdų auk.ščiaQ|fį 
pėda ..............

BOiKiįj

štakietai, padaryti iš geriausio me
džio, garantuoti, kad ilgai tarnaus 
ir duos apsaugų. Aštriui arba ly
giais galais. Kaina C4 *7R 

I už 30 šmot. ryšulį ... ■ « ■ **

APKAI-
NAVIMAS

DYKAI

pasilieka viau'i- 
atrodo — prak- 
nesusigruli. nesu-

G. M. Kopėčios 
Labai stiprios 4 
iki 8 pd. ilgio, 

pėdos....

$1.20

. Pastatomos
Kopėičos 

'Nepaprastai tvir 
!tos. specialė jų 
Jkaina 33c už p. 

iki 32 pėdų 
r
pristatom 

NEMOKAMAI 
IKI 50 
MYLIŲ

PRIEŠAIS BESSEMER PARKO SOUTH CHICAGOJE

9000 SO. CHICAGO AVENUE 
P.ubS Bluko I Šiaure Nuo Archer Avenufc 

3700 SO.WESTERN AVENUE
TELEFONAI Tel. Virginia 0456Tel.SaginawO2O3 ■

Kasdien Atdara Nuo g Vai.' Ryto Iki « Vai. Vakaro. Išėmus SekrtiaaiMilus.

Sieniniai popieriai, ma I i a vos, 
aliejai, automobilių įrankiai, pei
liai ir namu reikmenys, taipgi 
plumbingas ir elektros prietaisai

PEOPLES 
Hardware & Paint Co.

1901 WEST 471h STREET 
Tel. LAFayette 4139 .

STATOME NAUJUS
NAMUS

• Mutinius arba medinius
• Taipgi taisome senus
• Parupinam paskolas 

lengvomis sąlygomis
• Jei turi lotą, pastatysim 

namą ir mokėsi už jį 
kaip rendą

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

• Aprokavimas dykai

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

Phone LAFayette 5824

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS K CfO Cfl 
Išima už ................. • IvivU
PRABUVIMAS CCfl AfHLigoninėje ............. *OŪ.UU
RAUDONGYSLIŲ £OC rtfl 
Išėmimas ir Ligon. Cv«UU 
REUMATIZMAS CO 
Greita Pagelba ..........*C«UU

GYDO VISOKIAS LIGAS
Ekzaminacija c 4 o o
ir vaistai .....................* I
DOUGLĄS PARK HOSPITAL 

1900 So. Kedzie Avė. Chicago

• FOTOGRAFAS 
CONRAD 

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

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

VICTOR BAGDONAS
LOCAL LDNG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted SL
SaakK Tel. VICTORY 00«<

Garsinkites “Nonose”



NAUJIENOS, Chicago, III. Šeštadienis, gegužės 3, 1941

Illinois •v ndHan.a-Michiie^an-Wiscorisirk Žiniosi'.
K

Chicagos Skautai 
Įteikė Dovanėlę 
A. Smetonai

kurių organizaciją okupantai 
uždarė ir išsklaidė.”

“Broliškumo ženklą Lietuvos 
Skautams’’.

Prie Dariaus-Girėno pamink
lo vakar vakare būrelis Chica
gos lietuvių skautų įteikė gra
žių bronzinę skauto stovylėlę 
vakar į Chicago atvykusiam, A. 
Smetonai.

Uniformuotiems jaunuoliams 
išsirikiavus prie paminklo, jų 
vardu dovanėlę p. Smetonai į- 
teikė Ričardas Garb ir tarė,

“Prašom priimti šią musų do
vaną kaipo ženklą musų broliš
kumo Lietuvos skautams, kurių 
šefu Tamsta esi. Mes reiškiame 
užuojautą Lietuvos skautams,

Nemažai žmonių.
Susijaudinęs jauniu lis | ridu- 

re,
“Mes nuoširdžiai .ikime ir 

linkime, kad musų ievų žeme 
Lietuva neužilgo savo nepri
klausomybę atgaus ir kad jos 
žmonės ir musų broliai skautai 
vėl galės susiorganizuoti.ir dirb
ti ‘Dievui ir Tėvynei’.’’ (Pasku
tinieji žodžiai yra skautų mot- 
to.)

Prie paminklo A. Smetonos 
pamatyti buvo susirinkęs nema
žas būrys publikos.

Apsiveda Jaunas 
Kewanietis

IlOVEiKIS

KEWANEE, III. — Juozas 
Skrabulis, sūnūs Kewanee, III., 
ietuvių pp. Charles Skrabulių, 
'ipsiveda birželio 28 d., su chi- 
eagiete, Agnės Waclial. (Ji gy
veno Chicagoj ad. 2630 
38th Street).

West

Siunčiam Gėles 
Telegramų^ i 

Visas Pasaulio 
Dalis 

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street 

Tel. YARDS 7308
Ir Jie Pabaudos
Turi Mokėti

VEKgSOHEM

«
 Gėlės Mylintiems 

Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laidotu- 

» vėms, Pa p u o š i-
I GĖLININKAS mams 
| 4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

DĖS MOINES, la. — Vietos 
trafiko teisme po $1.00 pabau
dos užsimokėjo du vyrai. Per
ilgai parkino. Vienas, yra mie
sto saugumo viršininkas, Char
les Triplett, antras — prokuro 
ras Denmar Miller.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John Jf. Cutieito
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

DIENĄ IR NAKTJ
Visi Tel. YARDS 1741-1742 

k605-07 So. Hermitage Avė, 
South Fairfield Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727 
; KOPLYČIOS VISOSE juynai CHICAGOS DALYSE

Klausykite musų radio programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto is WHIP stoties (1520 K.)

Su POVILU ŠALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai

GIMIMAI 
CHICAGOJE KORESPONDENCIJA

ANTRUP, Walter Ernest, 
1504 Byroii Street, gimė balan
džio 23, Vvai: Mayne Ir Mil- 
dred.

BALCHUS, Genevcve M., 
5751 South Carpenter streel, 
gimė balandžio ^22, tėvai: Do
mime ir Elizabeth.

LECKASE, Marilyn, 2032 
Cortez Street, gimė balandžių 
19, tėvai: John ir Harriet.

KrakauskasĮ 
Syracuse

CLEVELAND, Ohio. — Cle- 
veland Indians baseball koman 
da skelbia, kad siunčia kairia
rankį sviedeją Joe Krakauską 
lošti su Syracuse, N. YChiefs 
komanda.

Paskutiniu laiku .jam nelabai 
sekasi baseballas lošti.

Skautai Valdžiai 
Į Pagalbą

Chicagos skautai, viso 
25,000, ateina valdžiai į talką 
rekliamuoti apsaugos bonus ir 
ženklus, kuriuos Chicagoj e pas 
tas pradėjo pardavinėti užva
kar.

Skautai platins afišas krautu
vėse ir ragins visus chicagie- 
čius nors truputį bonų ar ženk- 
’ų pirkti.

apie

Gary, Ind
Komunaciai lenda į kitas 

organizacijas ir ten ver
da smalų, — nuo jų nega
lima a t s., kratyti tarzi nu j 
kokio pikto p n go.—Pi a- 
nešė komunaciams, kad 
nebusiunJ. etų laikraščio.

eastehieagiečiais. To siektasi vi
sokiomis nešvariomis priemo
nėmis.

Na, o kai pradedama raustis 
po organizacijos pagrindais, 
kai pradedama s‘ti nesut ki- 
mas, tai nieko gero negalima 
tikėtis, štai kodėl aš ir sakau 
kad metas lygos nariams apsi
žiūrėti ir penktakojus stačia 
galva pasiųsti pas S alino “sali

nekaltu avinėliu, nors

kai k n 
1486 

šeimi- 
draugiškas ir malonus

» o
Antanas Kazlauskas 

biznio užeigą adresu 
Grant St. Užeiga švari, o 
ninkas 
žmogus.

Per kai kurį laiką komuna- 
ciai buvo susimetę siųsti į tą 
užeigą savo laikraščius. Kai ku
rie jau buvo pradėję galvoti, 
jog ir pats savininkas komuna- 
ciams pritaria.

Kadangi vis dažniau dėl tos 
penklakojiškos literatūros tek
davo aiškintis, tai pagaliau p. 
Kazlauskas griežtai pareikala
vo, kad komunaciai savo lite
ratūrai pasirinktų kitą vietą 
nes jo užeigoje ji nėra pagei
daujama. —Uncle John*

Kaltina Šeru
Manipuliavimu

Lietuviai Gražiai 
Minėjo Gegužės 
Pirmąją vV C

Dr. P. Grigaitis pasakė įspū
dingą kalbą.

Vakar Mildos svetainėje Chi
cagos socialistai minėjo gegu
žės pirmąją. Soliste Grigonlu- 
tė labai gražiai padainavo porą

socialistų 
pirmosios

gražiai
mu- 
kad

M. Gudelis pasakė 
džius apie Europos 
savijautą gegužės 
dienos proga.

P-lė Burbaitė labai 
paskambino marimbą. Jos 
zika tiek patiko publikai, 
buvo priversta pakarpoti 
kurias dalis.

Labai įspūdingą kalbą pasakė 
D-ras P. Grigaitis. Jis priminė 
krikščionybės vystymąsi ir pa
lygino ją su solializmo idėjų 
augimu. Kaip krikščionybės 
mintis savo valdžios politikai 
panaudojo Konstantinas Didy-

LIETUVIAI

sis, taip socializmo idėjas savo 
tikslams naudoja Stalinas ir 
Hitleris, nors nei vienas jų so
cializmo nenori ir kovoja j»r eš 
socializmo šalininkus.

Socializmo judėjimas pagy
vės, kai Hitleris su Stalinu bus 
sumuštas ir socializmas bus ap
valytas nuo šių neprašytų pnu

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujiem s 
vra naudingos.

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)__

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo
7—9 vai. vakaro ir nagai sutarti.
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

Federalė valdžia patraukė at
sakomybėn David A. Smart ir 
jo brolį Alfred, leidėjus žurna
lo “Esąuire”, taipgi 10 kitų 
žmonių už iškėlimą fiktyviai 
vertės savo firmos šėrų biržoje. 
Manipuliacijos pagalba jie išga
vę iš šėrų pirkėjif apie $1,000,- 
000 pelno.

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 

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

Telefonas Republic 7868

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSUOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija
1034 W. 18th Sti, nefolK Morgan St

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidenciios Telefonas:

BEVERLY 8244
Jeigu neatsilienia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE ;
Ofiso Valandos:

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

Lake kauntės lietuviai demo
kratai jaučiasi nekaip. Dalykas 
tokis, kad Stalino klapčiukai 
pradėjo šeimininkauti Lietuvių 
demokratų lygoje. Jeigu nebus 
apsižiūrėta, tai tie Maskvos pa
triotai tiek įsigalės lygoje, jog 
nuo jų nebus gal ina atsikraty
ti, > kaip nuo kokio pikto pini
go.

Komunaciai, lyg tos deglo
sios, vis stengiasi į svetimą dar
žą įsigauti. Musų kolonijoje j e 
turi savo Ii tėra turką bei savo 
susivienijimo kuopą. Ten jie 
gali sau šeimininkauti, kaip 
jiems patinka. Niekas į tų or
ganizacijų reikalus nesikiša ir 
niekas nebando ten savo poli
tiką kišti. Kaip jie išmano, taip 
tegul save ir gano.

Kitos .organizacijos, manau, 
irgi privalo bent tiek apsižiūrė
ti, kad galėtų užkirsti kelią vi
sokiems penk lakoj ams. Vadi
nasi, tokiems gaivalams, kurie 
įsirašo tam, kad galėtų tas or
ganizacijas krikdyti.

štai prieš kiek laiko pas mus 
buvo atvažiavęs vienas komu- 
nacių misijoniefilis. Dėjosi jis 
visai
suktu budu visvien bandė sta- 
linišką evangeliją skelbti. Bet 
kad visa tai nebūtų žymu ir 
nekristu žmonėiWs i akis, tai jis 
veidmainingai Raibėjo apie dė- 
mokratiią. Ragino žmones, kad 
jie budėtų ir stovėtų demokra
tijos sargyboje.’

Nėra, tur but^ šlykštesnio pa
daro, kaip komunaciai. Jie sto
ja už demokratiją ir reikalau
ja sau demokratiškų teisių tik 
tol, kol valdžia nėra jų ranko
se. Bet kaip tik į valdžią įsi
gauna, tai jokių demokratinių 
teisių ir jokios laisvės kitaip 
manantiems žmonėms nepripa
žįsta. štai kad ir toje pačioje 
Lietuvoje jie tuoj visas politi
nes partijas uždraudė ir visus 
laikraščius uždarė. Laisvai gali 
veikti tik komunistų partija. 
Laikraščiai gali išeiti tik tokie, 
kurie garbina Stalino “saulę”.

Taigi, tie šarlatanai kitiems 
jokių teisių ir laisvės pripažin
ti nenori, bet jie reikalauja, 
kad jų penktakojiškas veiki
mas nebūtų varžomas! Matote, 
tai nebūtų “demokratiška”.

Kaip jums patinka tas argu
mentas ?

Imkime tokį pavyzdį. Jus ge
rai žinote, kad koks latras ren
giasi jus nuskriausti. Jis tik 
laukia progos.

Nejaugi tokiu atveju jus su
dėję rankas sėdėsite ir lauksi
te, kol tas latras ateis ir savo 
piktą sumanymą įvykdys?

Jeigu jus nepriklausote sek
tai, kuri liepia pįktui nesiprie
šinti, 
jus
bandysite 
spirti.

Manau, 
su latrais kitaip ir negali elg
tis. Jie turi tuos latrus suval
dyti ir neduoti jiems progos 
įsigalėti. Nes kai latrai įsigali, 
tai jie latriškai ir elgiasi.

Grįškime dabar prie musų 
demokratų lygos. Vos tik spė
jo vienas kitas komunacis į tą 
lygą įsigauti, kaip tuoj pradė
jo organ’zacijos reikalus į Sta
lino “saulės” pusę sukti. Pir
miausia prasidėjo nešvarios in
trigos,
piudyti Gary lyges narius su

PADĖKAVONĖ
ALEKSAS TVARKUNAS 

kuris mirė balandžio 18 d., 
ir palaidotas--, tapo bal. 22 d?, 
o dabar ilsis Ay. : Kazimiero 
kapinėse, amžiriar' nutilęs ir 
negalėdamas atsidėkavoti 
tiems, kurie suteikė jam pas
kutinį patarnavimą ir paly
dėjo jį į tą neišvengiamą am
žinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jo .pnasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią pa
dėką dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams. Dėkavo- 
jame musų dvasiškam tėvui, 
Kun. Kleb. Briškai, Statkui ir 
černauskui, kurie atlaikė įs
pūdingas pamaldas už jo sie
lą ir ynsakė pavyzdingą kal
bą, dėkavojam graboriui Eva- 
nauskui. kuris savu geru ir 
mandagiu patarnavimu gar
bingai nulydėjo jį į amžinas- 
tį, o mums nalengvino perkesti 
nuliūdimą ir rūpesčius, dėka- 
vojame mišių aukautojams ir 
gėlių aukautojams, grabne- 
šiams, Upytės kliubui už da
lyvavimą laidotuvėse ir pa
galios dėkavojame visiems da
lyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms, o tau musų mylimas 
vyre ir tėveli, sakome: ilsė
kis šaltoj žemėje.

Moteris, Sunai ir Duktė.

Naujienų Pavasarinis
PIKNIKAS

Sekmadienį,
Gegužes 25, 1941

Liberty Darže
Willow Sprifigs, III.

Dr. F. Pulsucki LeVan 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT

LIETUVIS

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

ADVOKATAI
DR. C

kad padorus piliečiai
3

kurių tikslas buvo su

YARds 1138
YARds 1139

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Tek: YARDS 4787

Namų Tel. PROSPECT 1930

■a

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.

Miesto
Kamb.
Namų
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

VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.
tai, nėra abejonės, kad 

griebsitės priemonių ir 
prieš tą latrą atsi-

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

_________________ Telefonas YARDS 1419.________________

I. J. ZOLP
1646 VVesi 46th Street Rhone YARds 0781

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 757?
Vai.: nuo 9:00 Iki 11:00 ryto.

3149 SO. HALSTED STREET
TeL VICtory S67S

DR. BRUNO .T.
ZUBRTCK’AS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

niais nagai susitarimą 
Telefonas Hemlock 7899. 
Namų tel. Republic 4688

NARIAI
Chicagos. 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktj

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

itiaitiaiiHiaiiiiaiuiimiHiuiaiiiaiii

J. LIULEVICIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

LACHAWTCZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
ĮKYRIUS: 42-44 East 108th Streel Tel. Pullman 1276

\LRERT v PETKUS
1704 So. Western Avenue Phone LAFayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

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

Metinės Mirties Sukaktuvės

NORBERT ROZGUS

persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 4 d., 1940 m., sulau
kęs pusės amž., gimęs Buti- 
kių kaime, Mažeikių apskr., 
Renavos parap.

Paliko dideliame nubudime 
sūnų Kazimierą, dukterį Ka
zimierą Lietuvoj, Amerikoj— 
3 brolius, Stanislovą, Petrą ir . 
jo šeimą, Aleksandrą ir jo 
šeimą, seserį Pauliną Dulins- 
kiehę ir jos šeimą ir kitas gi
mines.

Mes Tave musų brangusis 
Norbert, niekuomet neužmir
šime. Tu pas mus jau nebe- 
sugrįši, bet mes anksčiau ar 
vėliau .pas Tave ateisime. 
Lauk musų ateinant!

Nubudę lieka:
Duktė, Sūnūs, Broliai, Sesuo 

ir kitos Giminės.
Palaidotas Sheboygan, Wis. 

Kapinėse.
ihi imuTiirii'inHn—

Garsinkitės “N-nose”

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 Av.

Phone YARDS 1373

Dr. Kari Nurkat
(NTJRKAITIS)

Atsakomingas 
k p r it a i k i n ime 

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

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

Yards 3089 v

Tel. HYDE PARK 3395
Dr. Susanna Slakis

Moterų ir Valkų Ligų Gydytoja 
Dabar priiminės ligonius namuose 

6733 S. Crandon Avė.
Vizitai sulig sutarties 

(išskiriant trečiadienius ir šešta.)

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ

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

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

Nanias Adresas
DR. WM. M. TULLY
DR. V. M. DEMPSEY

Dentistai
4740 SO. ASHLAND AVENUE 

(Virš Andes Candies krautuvės) 
ŽEMOS KAINOS

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

Mrs. Winifred Hali, 146 N. 
Ashland Avenue, gyvena tik už 
poros durų nuo Women’s and 
Children’s ligoninės, 1600 May* 
pole avenue. Bet vakar ta 87 
žinksnių distancija nuo jos du
rų iki ligonines pasirodė per- 
ilga. Išskubėjo ji į ligoninę, 
bet jos nepasiekė, ir sukrito 
šaligatvyje. Jai gimė kūdikis.

Šįvakar Joniškiečių 
Parengimas

Joniškiečiai šįvakar Holly* 
wood salėje, 2417 W. 43rd st., 
rengia vakarą su įdomiu pro
gramų ir įvairiais pamargini- 
mais. Bus suvaidintas vaizde
lis, kuris parodys kaip dabar 
gyvuoja nelaisvėn paimta* Lie
tuva. Vaizdelyj dalyvaus ir 
“Kunigaikštis Gediminas”.

Bus dainų, ir kas turės gra
žiausius lietuviškus kostiumus, 
tiems bus dovanų, šokiams gros 
geras orkestras.

Bilietai 30c
Programas prasidės 7:30, o 

durys bus atidarytos 6 v.v. Bi
lietai 30c.

Svečiams bus skanių užkan
džių it gėrimų. Komitetas pra
šo joniškiečius ir draugus skait
lingai susirinkti ir linksmai 
praleisti vakarą.

A. K. (Skl.)

Įkurtuves Naujos 
Spaustuvės Mašinos
Progress Printing Turi Didžiu

lį Naują Presą
BRIDGEPORT. — Anąkart 

spaudoj buvo žymėta, kad spau
stuvininkai A. 1). Kaulakis ,Jir 
#t. GaJ^isjo* operuoja* < Progress 
Printing Co., 3326 So. Halsted 
St., įsigijo stebėtinai didelį pre
są vadinama No. 4 Mehlę Press 
mašiną, su kuria galima išvary 
ti 16 puslapių vienu sykiu.,

O dabar belieka pasakyti tai, 
kad šios naujės mašinos įkur
tuvės įvyks šiandien, gegužės 
8-čią diena virš žymėtu adre
su.

Ne “Grandopening”
šios įkurtuvės, žinoma, nepa

našios į daromus tavernų 
“grandopeningus”, bet taip sau 
su draugais ar kostuineriais su
sipažinti su ikišiohniu spaudos 
srity atsiektu progresu.

Kaimynas,

Aliejus Pigiai
Taip, dabar galite gauti pi 

giai pirmos rųšies aliejų, tin
kamą automobiliams, trakto
riams, orlaiviams, ir motori
niams laivams. Taip, 5 gal. ke- 
ną aliejaus už tik $2.10. Bet 
tai dar ne viskas. Tas kenas 
galima vartoti taipogi gasolinui, 
aliejui ar vandeniui, nes jis tu
ri tam tinkamą patentuotą kra- 
nuką.

Pabandykite š| aliejų, ir jei
gu nepatiks, tai jums bus pi
nigai sugrąžinti, nes šis aliejus 
parduodamas su pinigų atgavi 
mo garantija. Parsiduoda tik
tai trejuose vietose Chicagoje 
— Nor-Gar Gas and Fuel Oil 
Company, 4800-24 S. California 
Avė., 500 West Garfield Blvd. 
(šiaurvakarinis kampas Nor
mai) ir pas Sfnithy's Service 
Statkų 160(M>2 S. Halsted Si.

(Skelbimas)
f * <

Sužeidė Kazį 
Knpšą

T0WN O F LAKE, — Ap
skričio ligoninėje guli neišaiš« 
kintose aplinkybėse sužeistas fiS 
metų lietutis, Kažyi Kupšas, 
4543 South Hermiiage avenue.

FOR saleREAL ESTATE FOR SALE
Ašmenų

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui REAL ESTĄ

Namai-žemė Pardavimui
BUSINESS CHANCEŠ 

Biznio Progos
ŠifUATION VVANTED 

lėško Darbo
PARSIDUODA AUTOMOBILIS, 

1937 Dodge, 4 durų, šildytuvas ir 
radio. Geram stovy, atrodo ir bėgą 
kaip naujas. Parduosiu pigiai. 

830 West 33th St.

PRSIDUODA 1940 CHEVROLET 
opera coupe—kaip naujas, radio it 
šildytuvas, pigiai,' pašauktas į ka* 
riuomenę. 4515 So. Fairfield Avė.

tVIIOLEŠALE FURNITPRE 
Rakandui ir Įtaisai. Pardavimui

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

6343 So. Western AV6.r 
Chicago. Ilk TeL REPublic 6051

AL š^rVičiž '' 
Profesionalią Patarnavimas

AR TURI FISTULĄ arba hem- 
moroidust Pasakysiu kaip aš bu
vau išgydytas. Atsiųskite štampuo
tą konvertą. H. K. BERGMAN, 
P. O. Box 56, Chicago, 111.

SUSIRINKIMAI
LIETUVIŲ KEISTUČIO PAS. 

KLIUBO mėn. susirinkimas įvyks 
gegužės 4 d.,. 12 vai. dieną Holly- 
wood svet., 2417 W. 43rd St. Malo
nėkite atsilankyti.

Heten Chapas, Rast.
KUPIŠKĖNŲ KULTŪROS DR- 

GIJOS mėn. susirinkimas įvyks 
šeštadienį, gegužės 3 d., 8 vai. vak., 
P. Balchunų bute, 4359 So. Arte
sian Avė., Chicago. Nariai prašomi 
susirinkti skaitlingai; yra daug 
svarbių reikalų aptarti.

P. B., Sekr.

Valdyba.
DR-JOS 
sekmad., 
Chicagos

CHICAGOS LIETUVIŲ VYRŲ 
CHORO dainų pamokos įvyks ned. 
gegužes 4 d., kai 10 v. ryto, Neffo 
svet., 2435 S. Leavitt st* Visi choro 
nariai būtinai susirinkite laiku, nes 
turime tinkamai prisirengti prie 
Kapinių Puošimo Dienos. Mylinčius 
dainas kviečiame .prisidėti prie cho
ro; jokių įstojimo nei mokesčių 
nėra. Dainų pamokos įvyksta kas 
nedėldienį, kai 10 vai. ryto. Visi 
bukit paminėtoj vietoj.

Choro
SIMANO DAUKANTO 

mėn. susirinkimas įvyks 
gegužės 4 d., 12 vai. d.,
Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Hal
sted St. Sus-mas yra svarbus, to
dėl kiekvienas draugas privalo bū
tinai atvykti* nes turime svarbių 
reikalų svarstyti. Taipgi, kurie 
draugai esate pasilikę su mokesti- 
mi, būtinai pasirūpinkite apsimo
kėti. —P .K., Sekr.

SUSIRINKIMAS LIET. TAUT. 
KAT. bažnyčios įvyks sekmad., 
gegužės 4, 1941 Mildos svetainėje, 
31-mos ir Halsted, 2-tro aukšto. 
Visi esat kviečiami atsilankyti — 
kalbės kuų. Maskoliūnas, Nakro- 
šius ir atsilankę svečiai.

Pirmininkįasa
DRAUGIJOS ŠV. PETRONĖLĖS 

susirinkimai per vasarą įvyks kas 
mėnesio pirmą panedėlį.

Susirinkimas įvyks Pirnuidienį, 
Gegužės-(May). 5^ 7:30 vai. vaka
re, parapijos svetainėj.

Narės malonėkite pribūti.
A. Lauriiiaviche, RaŠt.

DRAUGIJA PO VARDU GARSUS 
VARDAS LIETUVAIČIŲ laikys sa
vo mėnesinį susirinkimą Nedėlioj, 
Gegužio-!Mąy) 4 d. 1941, prie C. 
Krikščiūno, 4501 S. Ashland Avė. 
Pradžia 
Čiąmos 
kai dėl

2 vai. popiet. Draugės kvic- 
pributi; yra svarbus daly- 
apsvarstymo.

J. Krikščiūnienė, Pirfn. 
B. Jasinska, Rast.

DRAUGYSTĖ SALDŽIAUSIOS 
ŠIRDIES VIEŠPATIES JĖZAUS lai
kys mėnesinį susirinkimą sekma- 
dienu gegužės 4 dieną, 1-mą vai. 
po pietų, Chicagos Lietuvių Ąudito- 
ruoj, 3133 So. Halsted St. Malonė
kite visi nariai atsilankyti į šį su
sirinkimą, nes randasi daug svar
bių reikalų aptarti dėl draugijos la
bo. Frank Bakutis,

Nutarimų Raštininkas.

Spaustuvininkas 
Buvo Susižeidęs 
Ranką

BR1DGEPORT. — Neseniai 
spaustuvininkas Ą. D. Kaula- 
kis, 31326 So. Halsted St., prie 
spausdinamos mašinos buvo su
sižeidęs ranką. Suteikus medi
cinos pagelbą, ranka laipsniš
kai gyja.

Tai “laiminga” nelair<:Č, sako 
spaustuvininkas Kautakis.
vos-vos neteko rankos, bet Vaš
kas pasibaigė gerai.

Kaimynas.

Naujienų Pavasarinis
PIKNIKAS

Gegužės 25, 1941 
Liberty Darže 

Willow Springs, ni.

IEŠKAU DARBO už bartenderį, 
esu patyręs, teisingas, negirtuok- 
lis. Box 2481, 1739 So. Halsted St,

hėLp wan¥ed—^EiiiAi^
Darbininkių Reikia

REIKIA PATYRUSIŲ skudurų 
sortuotojų. Gera alga. SMITH and 
PLOTKIN, 1101 So. Fairfield Avė. 
Vah Būren 6151.

DARBAI ATDARI MERGAITĖM 
iy Moterims. Dirbtuvėse, Valgyk
lose, Vaistinėse ir Ofisuose.

Pamatykite mūs TUOJAU!
ATLAS EMPLOYMENT AGENCY 

6250 So. Halsted St.
Kambarys (Room) 12.

■ ■■■ ■■■ ... . <-»—r................................  .

REIKĄUNGA MERGINA į ofisą 
piįę vedimo knygų ir rašomos, ma* 
šinėlės. Patyfiiho daug neteikia — 
darbas pastovus. CHARLES ZE'+ 
KAS,' 4425 So. Fairfield Avenue, 
LAFayette 8248.

REIKALINGA MOTERIS ar mer
gina prie namų darbo. Nėra vaikų. 
Jei norės gali gyventi ant vietos. 
Atsišaukite į taverną 4358 South 
Ma,plewood Avė.

REiKIA PATYRUSIOS beauty 
operatorės. 3344 West Ulth St. 
Tel. BEVerly 3079.

REIKALINGA DVI (2) patyru
sios merginos prie abėlno namų 
darbo, viena prie valgio gamini
mo. antra prie vaikų. $15—$18. 
KEfrilworth 219.

REIKIA PATYRUSIŲ MOTERŲ 
sortuoti skudurus.
Advance Iron. and Metai Salvage

1144 So. Fairfield Avė.

REIKALINGA PATYRUSI VEI- 
TERKA; nedėiiomis liuosa, gera 
alga. PERSH1NG RESTAURANT, 
506 West 39th St.

REIKALINGA PATYRUSIŲ ope
ratorių dėl vienos adatos ir special 
mašinų. MEL-TEX, 532 So. Throop 
St., 5-tas aukštas.

REIKALINGA PATYRUSIŲ 
ratorių dėl moterų suknių.

308 W. Van Buren St., 
Room 403.

ope-

REIKALINŲA moteris virti, leng
vam namų darbui, skalbti nereikia, 
2 vaikai, šaukite PROspeet 795,7 ar
ba kreipkitės r12^53 £tyr,»*71st Street 
(krautuvėj). k 1 • *

REIKALINGA PATYRUSIŲ ope
ratorių dėl vienos, adatos ir special 
mašinų. MEL-TEX, 532 So. Throop 
St., 7-tas aukštas.

PATARNAUTOJOS — su ar be 
patyrimo. Atsišauki! tarp 2-7 vaka
ro. 2500 S. Harding.

REIKIA PATYRUSIŲ MER
GINŲ dėl moterų drabužių press- 
feederių^ folderių, ir dėl firankų 
(eurtains), gera ąlga.

HANSON LAUNDRY 
3505 Southport.

REIKALINGA PATYRUSIŲ ope
ratorių dėl pirštinių (thumbing) 
dėl Singer mašinų.

Royal Knitting Mills,
2007 So., California Avė.,

ir

REIKALINGA PATYRUSIŲ eur- 
tain styeteher? ant be adatų maši
nos. 6346 N._ Washtenąw.

REIKALINGA dvi (2) patyrusios 
veiterkox dienom ar naktim.

3626 W. Roosevelt Rd.

REIKALINGA patyrusių siuvamų 
mašinų operatorių dirbti fabrike.- 
210 W. Van Buren St., 8-to aukšto.

REIKALINGA patyrusią operato
rių dėl vienų adatų mašinų, paty
rę tik atsišaukite. 216 N. Clinton 
S t., STAte 5143.

SCHOOLŠ and instructions 
Mokyklos ir > Pamokos

KAS norį išmokti veltui, Radio 
drama ir pasirodyti pėf Radio įvai
riose rolėse. Kuris, galės išlaikyti 
ąnt Radio. atsakomingą rolę, gausi
te gerai apmokėti.

MiSS ANCHA
630 W. 61st Si., arba šaukite 

WENtworth 6307

SOIL—FOR SALĖ 
Juodžemis—Pardavimui

JUODŽEMIS MAIŠYTAS SU HU- 
MUŠ ir Pęat Moss, įtręštas, parduo
damas bušeliais ir vežimais. 5 bu
šeliai Už $1.0(>, 10 bizšelių už $1.50 

Prįrfątoia visur. 
CHARLES GAVCŲŠ, 

South Węst HighiVay and 
Harlem Avė., Worth, Ilt 
Tel. WĘNTWORTH 7942 

afbatVORTH 193.

JUODŽEMIS MAIŠYTAS SŲ 
HŲMUS—I bušelis :------  25e
5 bušeliai už $1.00
to bušelių už .........______  $l.$0
Pęrkraustjūnas pigiair^Anglią tie*

110 So. Ridgdland Avė., Wdtth,Ill. 
Tel. OAK Lawn 193-J-l

NORIU SUSIPAŽINTI vedy
bom sii mergina ar bevaike na
šlė., 
di.

Turi būti dora ir nuošit-

1739 So. Halsted St. 
kox 2473.

PAIEŠKAU GYVENIMUI drau
go, tar.p 45—50 metų, kad turėtų 
darbą ir butų ųegirtuoklis. Esu 
našlė be vaikų, ir dirbu. Prašau 
rašyti Box 2482, 1739 So. Halsted 
Sreet.

■ i< ........ i Iii' Ii ■ M.ii ui..... .4
HĖLP WANTED-MALE-FEMALE 

Darbininkų-Darbininkią. Reikia

GERI DARBAI GERA 
MOKESTIS 

reikalingi vyrai ir moterys 
dirbtuves, ofisus, viešbučius irI

narnų darbus.
PARK

6306 Cottage Grove. Bank Bldg.

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

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

HĖLP WANTĖD—MALĖ 
Darbininkų Reikia

DARBAI atdari berniukams ir 
vyrams, Dirbtuvėse; Garažuose, Ga- 
so Stotyse, Shippingtuimiuose, 
Stockkrumiuose, Krautuvėse, Val
gyklose, Ofisuose.

Pamatykit mus TUOJAU! 
ATLAS EMPLOYMENT AGENCY 

6250 So. Halsted St.
Kambarsy (Room) 12.

REIKALINGA PATYRUSIŲ sor- 
terių — gera alga, pastovus darbas.

NEW GOOD RICH LAUNDRY 
1221 N. Qakley Blvd.

PUSAMŽIO VYRO drąivinti gėri
mų troką, patyrusio. Reikia reko
mendacijos. Alga ir komisas. Šau
kite po 6 P.M. PROspcct 5057, 2453 
W. 71st St. i A

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

REIKALINGAS1 porteris apvalyti 
taverną. Turi bų.t Įeisingas ir nc- 
girtuoklis. Gyvenimas vietoje. . , , 

7132 SO." Haėine Avė.

REIKALINGA Vyrų ir vaikinų dėl 
stako ir pagelbininkų dėl t rokų. Ga
li įsidirbti į pastovų darbą. Mar- 
šhall Fielrf & Co., Employment 
Dept., 3-čio augš'.o, State & Ran- 
dolph Sts.

REIKALINGA.patyrusių cabinet 
darbininkų ir dėl special forničių. 
Pastovus darbas ir gerą alga. 420 
N. Orleans St., 4-to aukšto.

REIKALINGAS KRIAŲČIUS pa
tyręs ant visokio darbo, švarus, 
pastovus darbas, mokantis gerai an- 
angliškai kalbėti. 1016 Rush St.
|N| JI...... ................
FURNISHED ROOMS—TO RENT 

Gyvenimui Kambariai
RENDUOJASI 2 KAMBARIAI 

prie mažos šeimos. Tai kurį norėsi
te, galėsite pasiskirti.. Renda pigi.

909 West 34th Place

KAMBARIAI DĖL MOTERŲ, 
vyrų arba vedusiai porai, su arba 
be privatiška maudyne. 457 West 
61st PI. WENtWofth 7580.

RENDON didelis gražus kamba
rys, karštu vandeniu šildomas, su 
ar be valgio. Kampinis nątnaš, nuo 
šono įėjimas. 4459 S. Washtenaw, 
antros lubos.

RENDUOJASI gražus kambarys, 
vyrui. Renda pigi.

909 West 34th Place

| RENDUOJAMAS FORN1ŠI UOTAS 
kambarys 1 ar 2 žmonėm. Negir- 
įtuokiiai. 4422 So. Troy St.,

RENDŲN šviesus kambarys vai
kinui, su arba be valgio. 6645 Šo. 
Artesian Avę., Tel. REPnblic 4721.

KAMBARYS ant ręn.dos, dėl vai
kino, galima vartoti ir virtuvę. Ge
ra trąnsportacįja. 819‘ W. 34th Pi.

FOR RENI—IN GENERAL

RENDON STORAS, gyvenimui 
kambariai užpakaly labai tinkamas 
Liąuor Storiui arba kitam bizniui. 

1943 W. Cermak Rd.
.—.—— .   m.

NUOMAI 4 KĄMBĄRIŲ, pečiu 
apšildomas apartinentąs, didelis ną* 
mast, maudyklės nėra. Nuonąa $17. 
Kreipkitės 4459 Sq. Wood St

RENŲUOJAMA STORAS su fle- 
tu už $15 į mėnesį. Geras bėduly 
shop ar candy stofe, <aė|' kriaųčiaus 
šapos ar lunch rųimiui. Storas yra 
Bridgėportė. LAFdyette 7537, huo 
9 iki 6, po 6 šaukite YARds 5426.
< ......... >—....... F. ...

■. RENDUOJAMĄS 6 kambarių įlo
tas. Geras dėl kokio biznio, daktą- 
rtii ar advokatui.* 3315 So. Halsted 
Sitreet.

PARSIDUODA PIGIAI gerai iš
dirbtas tavernas, su visais įrengi
mais. Priežastis — pašauktas ka- 
riiioųtienėn. 1726 So. Halsted St., 
CANdl 24810.

PARSIDUODA TAVERNAS ant 
Btidgeporto, senai išdirbtas biznis.

3337 So. Lituanica Avė.
, W I ■■■«'■* '.I imi—■■!■>!■ »Į»I ■■ r-.*.".* «      

TAVERNAS PARSIDUODA pi
giai. Biznis geras, kas pirmas nesi- 
gailės. Priežastis liga. 6000 South 
Carperitef St.

PARSIDUODA GERAI einantis 
biznio tavernas, kuris kainavo $2,- 
000, 4 metai atgal, dabat gausite 
pigiai—priežastis turi kitą biznį.

434 West 3ist St.

PARSIDUODA TAVERNAS SU 
NAMU ir 16 kambarių Rooming 
House arba mainysiu ant Vasarna
mio ar namo ar Road House.

2113 So. Halsted St.

TAVERN Pardavimui. BARGE- 
NAS; taipgi ir namas. 1207 West 
87th .St.

MAISTO KRAUTUVĖ greitai au
gančioj apylinkėj. Tinka mėsos 
krautuvei. Gerai aprūpinta prekė
mis. 3102 West lllth St.

DELICATESSEN ir GROSERY 
parsiduoda. Pilnai įrengta — gyve
nimui kambariai ant vietos. 3631 
So. Union Avenue.

PARDUOSIU ARBA MAINYSIU 
taverno biznį su namu, 3.0 metų iš
dirbtas. 2755 So.xWhipple Street, 
ROCkwell 1977.

PARDAVIMUI BUČERNĖ 
vietoj. Biznis išdirbtas gerai, 
duosiu nebrangiai. Priežastį 
site ant vietos. 2242 West 
Place.

geroj 
Par- 
ištir- 
23rd

PARSIDUODA BUČERNĖ ir 
grosernė. Biznis išdirbtas gerai. 
Parsiduoda todėl, kad esu per se
nas laikyti. 716 W. 31st St.

CLEANING and TAILOR SHOP 
su visais įrengimais už $300.00 arba 
išmokėjimais, apšildoma, randa ne
brangi, $30.00. Darbo dėl dviejų. 
Parduosiu pigiai. Priežastis — kita 
vieta. 5 E. 119th St., Roseland.

PARDAVIMUI TAVERNAS. Biz- 
?hiš gerai ' Išdiltas p'er 10 tąetų Hr 
tarp 3 strytkarių linijų.

4650. So. Western Avenue. 
LAFayette 4117.

Parsiduoda barbecue su 
baru, įsteigtas 12 metų, geras biz
nis, turi turėti lease. $5,000. 5732 
So. Western Avenue.

LABAI GERA PROGA įsigyti 
biznį. Pasirenditoją gasolino stotis 
sd Lunch Room ir gyvenimo kam
bariais. Ant Cicero Avė. .prie Air 
port. Gaso parsiduoda virš 10,000 
galionų į mėnesį. Taipgi parduodu 
bųčernę su groserne. Pasirinkite 
katrą norite. 2611 Wešt 44th St.

PARDAVIMUI GROSERNė su 
visais įrengimais. Su fornišiais ar 
be £ornišių. Renda pigi, noriu ap
leisti Chieagą. 3847 W. 66th St.

PARSIDUODA DUONKEPYKLA 
West Sidėj, geroj vietoj. Esu naš
lė, vienai perstmku. Parduosiu pi
giai. 2306 West 24th St. CANAL 
0393.,

PARSIDUODA tavernas su res- 
tauranu, prie gatvekariu stoties; fa
brikų distriktas. Nauji Įrengimai — 
įneša $60 biznio į dieną, pigi ren
da. Pigiai.

39X)1 So. Went\Vorth Avė.

PARSIDUODA KOTELIS, 30 
KAMBARIŲ IK TAVERNAS—NAU
JAI PERTAISYTAS IR ĮRENGTAS. 
HOTELIS NEŠA $460 RENDOS t 
MeNĖSL PRIEŽASTIS—LIGA.

1843 SO. HALSTED ST.

MARŲUETTE PA R K. Pa rsiduoda 
valgykla — geras biznis. Parsiduo
da pigiai. 691'2% S. VVestcrn Avė.

PARDUOSIU duonos kepimo biz
nį su namu ar be namo. Biznis iš
dirbtas per 30 metų. Kas nemokS.% 
išmokysiu. Dėl senatvės parduosiu 
pigiai. 2803 Emerald Avė.

PARSIDUODA valgykla ir iuųch- 
ruimis lietuvių apgyventa, prie 35Hi 
ir Halsted St. Darome gerą bizni. 
Priežastis — liga. Tel. YARds 4982 
tarpe 7 ir 8' vai. vak.

BUSINESS—TO RENI

KAMPINIS tavernas ant rentos 
sų įrengimais. Geras biznis. KER- 
W1N artd RUFF, 166 W. Jackson 
Blvd., HARrison 1250.

FAliW JIVANTED1 ' 
Ieško Pirkti Ūkius

IEŠKAU pitkti mažos farmos ue 
datigiaU 1*7 kkrų k netoliau 25 my
lių nuo Chicagos. Užmokėsiu cash. 
Parašykit laišką, o aš atvažiuosiu 
apžiūrėti. A. MATAS,. 2122 West 
24th St., Chicago, III.

PERKAM, parduodam ir mainom 
fiamus, lotus* farmas ir biznius. 
Turime didelį pasirinkimą namu 
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.

PARSIDUODA 5-KIŲ KAMBA
RIŲ mūrinis bungalovv, karštu van
deniu šildomas. 2-jų karų garažas. 
Lotas 33%. Einu į savo bizniavą 
namą. Kreipkitės 5427 So. Sacra- 
fnęnto Avė. Tel. HEMlock 0384.

NAMŲ BARGENAI
Turime 97 namus visokio didumo 

—kainos nuo $1900 iki $85,000. Ga
lima labai pigiai pirkti arba mai
nyti, ką jus turite. Taipgi budavo- 
jame naujus namus ir taisome se
nus.
C. P. Suromskis and Co.

6921 So. Western Avenue 
REPublic 3713. Vak Prospect 1111.

PARSIDUODA GRAŽI 6 kamb. 
medinis namas, furnace šiluma, 
prie geros trahsportacijos— 3 karų 
garažas. Lotas 27%xl25. Bargenas. 
4224 North Harding. Juniper 7645.

PARSIDUODA APT. BUILDIN- 
GAS, 3 storai ir 10 flatų — už 
mažiau negu morgičių kaina. Ren- 
dos $500 į mėnesį.

Dėl informacijų kreipkitės. 
Metropolitan State Bank 
2201 West Cermak Road 

Miss Lucas.

PARSIDUODA NAMAS su gro- 
serne. Parduodam ar mainom ant 
kito namo. Pasiskubinkite, didelis 

bargenas. 2346 West 21st Place.

PARDAVIMUI BIZNIAVAS NA
MAS, 3527 So. Halsted St., 2 fletai 
ant antrų lubų, 2 karų garažas. Sa
vininkas, 3232 So. Halsted St.

ĮMOKĖKI $500.00
BUSI PATS BOSAS. Turėsi na

mą su tavernų ir valgyklos bizniu, 
tarp didelių dirbtuvių. Biznis iš
dirbtas per ilgus metus. Kaina už 
namą ir biznį tiktai $4500.00. Sa
vininkas Įmainys ant privatiško 
namo, farmos arba lotų.

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

Rep. 3713. Vakarais Prosp. 1111

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

PARSIDUODA MODERNIŠKAS 
namas su krautuve, 6 kamb. antra
me aukšte, karšto vandens apšildy
mas, naujas boileris, 4 kamb. me
dinė cottage užpakaly, savininkas 
gali gyventi antrame aukšte. Geras 
bargenas. Šaukite HEMlock 6573.

5 KAMBARIŲ MŪRINIS cottage.’ 
Furnace šiluma, garažaš. Agentų 
nereikia. 2126 So. Christiana Avė.

PARSIDUODA ARBA MAINAIS 
moderniškas namas Matųuette Par
ke su krautuve, 6 kamb. antrame 
aukštu karšto, vandens apšildymas, 
4 kambarių medinė cottage užpa
kaly, savininkas gali gyventi ant
rame aukšte. Geras bargenas. Šau
kite HEMlock 6573. 3206 South
Halsted Street.

GREITAI PARSIDUODA 5 kam
barių tiktai pastatyta “Spanish” 

‘stiliaus rezidencija Chicagos prie
miestyje. Lotas 80x120, $2,000 įneš
ti, kitus kaip renda. Savininkas 
apleidžia Chieagą. 5850 W. 111 St. 
iWorth, III. Paul Zur, Tel. Oak 
Lawn 56.

PARSIDUODA 2 fliatų niuro na
mas, 6 ir 6 kambarių. Karštu van
deniu apšildomas ir garadžius. Par
duosiu ar mainysiu ant mažesnio 
namo. 3227 So. Emerald Avė.

j MARŲUtTTE MANOR krautuvė, 
5 kambarių fliatas, mūrinis namas. 
Apšildomas. Pigiai už cash. Mainais 
už, lotą ar akrą žemės. JOSEPH 
VILIMAS, 6753, S. Rockwell Avė.

' -liM- . .-i-r--, u d - f-m"*

NEGIRDĖTI BARGENAI
2 fliatų muro namas Marųuette 

Parke ir 2 fliatų Brighton Parke. 
Turi Imi t parduoti už pirmą gerą 
pasiūlymą arba išmainyti ant bile 
ko. .

E. BARS
4472 Archer Avė., VIRginia 1109

. PARSIDUODA muro ir medžio 
4 fliatų namas, prie Cullerton ir 
Peoria g-vių. Turi parduoti, nes tu
ri sutvarkyti palikimą — $1,600.

F. C. FREID •
1720 So. Racinc Avė. 

CANal 6844

GERA PROGA — PAS1NAŲDOKIT 
Bizniavas kampinis namas, štoras 

ir grosernė, 5 kairib. gyvenimui, 
garažas, vištininkas ir lotas prie ša
lies. Randasi ant privatinės gatvės. 
Liga savininkui verčia parduoti tįk 
už $5,500100.

Kreipkitės pas įgaliotini:
K. J. MAGKE-MAčlUKAS 

23x16 W. 69th St., 2-ros lubo^ 
Tėl. PROspeet 3140

PARSIDUODA kampinis namas, 
Su tavernų ir 7 kamb. fliatas. KE<R- 
W1N and RUFF, 166 W. Jackson 
Blvd.,. HARrison 1250.

TIKRAI pigiai pirkti arba mai
nyti ką iųs turite.

2 NAUJI MŪRINIAI po 4 ir 5 
kambarius. Namai atdari dėl apžiū
rėjimo šeštadienį ir sekmadienį nuo 
2 po pietų iki 6 valandą vakare. 
Gražiausios vietos skersai Marųuette 
Parke. 3007 — 3011 West 71st St. 
Mažas įmokėjimas.

BRIDGEPORT REALTY CO.
PARSIDUODA 2 namai Bridge- 

porte už visiškai nieko — 3337 So. 
Wallace St.

po 41 kamb., man-8 FLIATAI —< po 4' kamb., mau
dynės, geram stovyj. Parsiduoda pi
giai.

2 FLIATŲ po 6 kamb. muro na
mas. 1-mas furnace šiluma, geram 
stovyj. Prie 36-tos ir Lowe Avė. 
$3,500

BRIDGEPORT REALTY CO.
953 W. 31st St.

YARds 0311
S. Shimkus J.Costello

Atdara nedėlioms.

Apšildomas. Ga-

ir 4 kambarius, 
namas, rendos 

$12,500.

MARQUETTE PARKE 
DV1FLIATIS, 5 ir 6 kambariai, 

mūrinis. $7,500.
6 FLIATŲ naujas mūrinis namas, 

apšildomas. Kaina $14,500.
2 STORAI ir 3 Hiatai, naujas mū

rinis namas. Apšildomas. $10,500.
1 STGRAS ir fliatas viršui, nau

jas mūrinis namas, 
radžius. $7,500.

4 FLIATŲ po 5 
Naujas mūrinis 
$200.00 į mėnesį.

4 FLIATŲ po 4 kambarius, šal
dytuvai ir table top pečiai. Platus 
lotas. $11,500.

ROADHOUSE labai pigiai, arba 
mainysiu ant namo.

FARMA su bizniu, pilnai įrengta. 
$8,500 arba mainysiu ant namo.

LOTAS 31 pėdų pločio Marųuette 
Parke $775.00. Kitas lotas $500.00.

CHARLES URNICK (Urnikas) 
2500 W. 63rd Street 
Tel. PROspeet 6025

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PARSIDUODA 170 AKRŲ žemės, 
pusė miško, ir pusė išdirbtos Že
mės, nuosavas ežeras, 37 mylios 
nuo Mantello, Wis. 50 mylių šiau
riuos nuo Madison, Wis. Parduosiu 
pigiai. Rašykite E. H. Wunderlich, 
JOLIET, ILL.

PARSIDUODA 14 AKRŲ FAR
MA sų dideliais budinkais, gera 
vieta dėl vištynyčios. Elektra.

ROLLAND HAEFNER 
Decatur, Michigan.

5 AKERIAI—4% kambarių me
dinis namas, karšto vandens šilu
ma. Vaisinių medžių. Gera žemė. 
Atsišaukite popiet bile dieną. 
Agentų nenorim. J. C. SCHULTZ, 
116 PI. ir Hamlin Avė.

PARSIDUODA 40 akrų farma, 6 
mylios nuo Kankakee. Geri namai 
ir kiti budingai. Su tavernų ir šo
kių sale — (60X90). J. J. McGinnis, 
301 Barber Bldg,, Joliet, 111.

PARSIDUODA 2 akrai arti 87-tos 
ir Roberts Rd. Elektra. Gera žemė. 
$875. $175 įmokėti, $10 į mėnesį. 
Box-JL-5, 1739 S. Halsted St.

PARSIDUODA 5 akrų puikios že
mės, laukuose medžiais apaugęs, ar
ti 22-tros ir Butterfield kelio — 
arti Dowuers Grove. Grįstas kelias, 
elektra. Taksai apie $12 j metus. 
$1,250. $250 įmokėti, $15 j mėne
sį. Box-EM-21, 1739 S. Halsted St.

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

PARSIDUODA pertaisyta 3 akrų 
vištų farma, gera žemė, namai gali 
būti pertaisyti į 6-šius karnb. Jau
nos vištos, grjstas kelias arti 111 
gatvės ir South Wcst Highway — 
$2,750 lengvais mėnesiniais išmo
kė jin mis. Box-CP-4, 1739. S. Hal
sted St.

PARSIDUODA daržovių farma, 
šiaurryčiai nuo Wolfe ir North 
Avė. Gera vieta dėl vištų auginimo. 
Grįstas-kelias, elektra, arti basų ir 
mokyklos. $3^5 -* $5 į nienesj. 
Box-FE-18, 1739 S. Halsted St.

DĖL SUNKAUS dirbančio darbi
ninko — parsiduoda vištitiyčia it 
karvių butas — 1% akrų geros že
mės — grįstas kelias. 5 min. nuo 
6j-čios ir Harlem Avė. Su elektra. 
$1,250. Įmokėti $250 — $15 į mė
nesi už pasilikusius. Box-AK-7, 1739 
S. Halsted St.

PARSIDUODA naujai pastatytas 
6 kamb. namas, 4 kamb. jau už
baigti, su plumbingu. Yrą pastaty
tas 2% sykius didesnis negu regu- 
liariška propertė — 90 min. nuo 
Oak Parko. Kainuoja fiuo $5,000 iki 
$6,000, parduotų už $8,675, tertgvate 
šmokėiimais. $28 į mėnesį ant 25 

metų išmokėjimo'. Box-SJ-3, 1739 S'. 
Halsted SL

Pirkite tose krautuvėse, ku- 
rios garsinasi "NAUJIENOSE”
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Po 10 Menesių Keliavimo, Smetona Pasie 
k ė Amerikos Lietuvių “Sostinę”

Apie trys šimtai lietuvių su
sirinko vakar anksti ryte j La 
Šalie gatvės gelžkelio stotį pa
sitikti nuo bolševikų pabėgusį 
buvusį Lietuvos prezidentą An
taną Smetoną. Nors jo trauki
nys atėjo anksčiau negu buvo 
skelbta, 
toniene 
mitetas 
vardžiu 
prieky,
komiteto narių dėvėjo forma
linius rubus su aukštais šilko 
cilindrais. Laukiančios moterys 
turėjo daug gėlių bukietų, ku
liais apdovanojo p. Smetonie
nę.

perone jo su p. Sme- 
jau laukė sutikimo ko-, 
su konsulu Petru Dauž- 
ir Justinu Mackevičių 

Mažiausiai pusė tuzino

pareiškė, kad jis tiesioginių ži
nių* neturi ir žino tik tiek kiek 
mato spaudoje.

Paklaustas apie Skučo ir Po
vilaičio likimą (tie du žymus 
pareigūnai, pirmasis Vidaus rei
kalų ministeris, antrasis saugu
mo departamento direktorius, 
bolševikų reikalavimu buvo 
areštuoti už “rusų kareivių vo
gimą“ ir vėliausiomis žiniomis 
sušaudyti tuoj po okupacijos 
įvykdymo), Smetona sakė, kad 
kiek girdėjęs dar būnant Eu
ropoj, tai jie tapo komunistų 
smurto aukomis. Apie tai jis 
girdėjęs iš vėlesnių pabėgėlių 
lupų. Bet, jis pridėjo, sunku 
tikros žinios gauti.

Sako, jau keliais atvejais pa
stebėta, kad komunistai “leid
žia“ gandams apie to ar kito 
veikėjo mirtį pasklisti ir užsie
nio spaudon patekti, nors tik
rumoj tie asmens gyvi. Kiek 
vėliau jie suranda budus pa
skelbti faktą, kad tie tariamai 
“nužudyti“ yra gyvi. Okupan
tai mano, kad tokiu budu jiems 
pasiseka “įrodyti“ žmonėms, 
kad “kapitalistų“ spauda per 
akis meluoja.

svečias išvyko į 
sudėti vizitą gu- 
Ta proga jis už- 
ant Abraham Lin-

Smetona sugrįš šį

Antanas Smetona 
tėvų žemės išvadavimui iš žiau
raus okupanto jungo.

šiandien Pas Gubernatorių.
šiandien 

Springfieldą 
bernatoriui. 
dės vainiką 
coln kapo.

Chicagon
vakarą. Rytoj 10 vai. ryto jis 
dalyvaus iškilmingose pamaldo
se Šv. Jurgio bažnyčioj, o va
kare jo priėmimui ruošiamas 
bankietas Palmer House. Iš ten 
jis 6:45 vai. vakaro (Chicagos 
laiku) pasakys kalbą, kurią 
transliuos visai Amerikai ir Ka
nadai N.B.C. Mėlynasis 
las. Chicagoje kalba bus 
ma iš WENR stoties.

Pradedant pirmadieniu
tonų 'vizitas Chicagoje bus jau 
privatinio pobūdžio ir jie per
sikels į Justino Mackevičiaus 
rezidenciją, Riverside, III.

Tink- 
girdi

Sme-

dar neviskas. Palmer 
kame Smetonai apsisto- 
jų kambarių durų pri- 
dežuruoti uniformuotas

Nuomonė Apie Vitkauską.
Paklaustas apie premjerą 

Merkį ir užsienio reikalų mi
nistrą Urbšį, Smetona sakė, 
kad kiek jis turi žinių, tai tuo
du vyrai išvežti į Rusijos gi
lumą. \

O kaip su gen. Vitkausku, 
užklaustas Smetona. Ar jis iš- 
tikro komunistams “atsidavęs“, 
kaip, kad komunistų spauda at
sidėjusi skelbia? Ar yra pama
to tikėti, kad jis buvo bolševi
kų simpatiku dar laisvoje Lie
tuvoje ir, kad jis iš širdies ben
dradarbiauja su okupantais?

Smetona a4sakė, 
kiek jis Vitkauską 
apie jį žino, tai jis 
joja, kad tas karys
pantų simpatiku ir jiems 
dradarbiautų laisva valia, 
greičiausiai, Smetona pridėjo, 
kaip daugelis kitų lietuvių bu
vo smurtu priverstas tapti oku-

PARENGIMAI

Nauji Kariški 
Kontraktai 
Chicagos Firmoms

---■■■i , ..ųYfro

Karo ir laivyno departamen
tas davė šiuos užsakymus įvai
rioms dirbtuvėms Chicagoje:

H. Bemstein & Cd., $27,812.
George

$185.
Presto

Company,
Carnegie-IIlinois Steel Com

pany (South Chicago), $12,376.
Joseph T. Ryerson & Co., 

Ine., $3,127.
Revere Copper & Brass, Ine., 

$1,691.
Magnaflux Corporation, $5,-

665. J
Joseph Weidenhoff, Ine., $16,-

B. Carpenter & Co.,

Gils Maiiufacturing 
$5,750:

H. Channon ’'Company, 
514. ■ B' '

Armstrong 4 Brothers 
Company, $23,096.

Ima Daug Jaunų 
Lietuvių Annijon 
Šią Savaitę

$1,-

Tool

Vieni turės raportuoti antradie
nį, kiti vėliau

Metams tarnybos armija šią 
savaitę šaukia sekamus jaunus 
lietuvius iš Bridgeporto, Rose- 
lando, Southsidės ir kitų dis-

KAS YRA DEMOKRATIJA?
Antano Smetonos raštas spaudos 

atstovams

Policijos Apsauga.
Lauke svečių bei palydovų 

laukė trys dideli limuzinai, ku
riuos prisiuntė Chicagos poli
cijos departamentas. Jais Sme
tona su palydovais bus vežio
jami Chicagoje. Policijos depar
tamentas parūpino ir motocik- 
luotus. policininkus palydovais. 
O pačiam Smetonos asmeniui 
saugoti, policijos departamen
tas priskyrė du lietuviu detek
tyvu — Michael Stevens Stepo
navičių ir Edward Šatuną. Bet 
ir tai 
House, 
jo, už 
skirtas
policininkas.

Nuvežtas viešbutin Smetona I 
su chicagiečių komitetu papus
ryčiavo. Po to persirengęs ir 
apsiprausęs, jis priėmė spaudos 
atstovus 'pasikalbėjimui. Pasi
kalbėjimas vyko svečio miega
majam kambary, nes visi kiti 
kambariai buvo pilni įvairių 
sveikintojų ir paprastų spokso
tojų.

Kalba Neblogai Angliškai.
Pasikalbėjime dalyvavo Chi- 

cagos amerikonų dienraščių at
stovai bei kai kurių vietinių lie
tuviškųjų laikraščių reprezen
tantai. Pats interview vyko ke
liose kalbose. Smetona iš kar
to pareiškė, kad iš šešių kal
bų, kurias jis žino, lietuvių kal
ba jam laisviausia, o anglų silp
niausia. Nežiūrint to prisipaži
nimo, korespondentai greitai 
įsitikino, kad jis anglų kalbą 
visai neblogai vartoja.

Kur atsakymai buvo trumpi 
ir nekomplikuoti, tai Smetona 
juos atsakinėjo angliškai. Ilges
niuosius ir painesnius atsaky
mus davė, lietuviškai, kuriuos 
amerikonų reporteriams vertė 
tai konsulas Daužvardis, tai 
adv. Antanas Olis.

Vos spaudos atstovams susi
rinkus, jiems išdalinta mašinė
le išspausdintos Smetonos “pa
reiškimo spaudai“ kopijos. Tuo 
pačiu pridėta, kad jei kuriam 
kai kurios mintys “pareiškime” 
neaiškios, tai svečias mielai at
sakys klausimus.

Ir Kitas “Pareiškimas“.
Deja klausimų iš “pareiški

mo“ nebuvo ir niekas nenorė
jo apie jį kalbėti. Nežinia kas 
p. Smetonos maršrutą tvarko ii 
kas patarimus teikia, bet kas 
ten nebūtų, jo “pareiškimai” 
kažkaip iš žingsnio išėję. (Jo 
tekstas kitoje vietoje). Jau at
vykus New Yorkan jo pirmo 
pareiškimo mintys buvo neaiš
kios ir vietomis net klaidinan
čios, ir vėliau, savo pirmoj vie
šoj kalboj jis turėjo viešai ati
taisyti nesusipratimus kilusius 
po to kai “pareiškimas” buvo 
atspauzdintas laikraščiuose.

Neturi Tiesioginių Žinių.
I klausimus apie dabartini Į dabar lietuyiąi....turi, bųt

Lietuvos gyvenimą, p. Smetona pasirengę daryti pasiaukavimus

Chicagos Lietuviu Auditori
jos balius su programų Chica-

S. Halsted street, 7 vai, vaka
re. Muzikalis programas, šo
kiai ir vaišės. Bilietai 50, cehtų 
asmeniui, šokiams — 25c. Vi
sas pelnas Auditorijos naudai.

Joniškiečių Kliubo pavasari
nis vakaras su programų, do
vanomis už lietuviškus kostiu
mus, vaizdelis apie Pavergtą

Kai kurie jau turės rapor
tuoti ..ąntradienį, o kiti trečia
dienį, ketvirtadienį ir vėliau.

Štai jie: tj.-
Alexandęr J^piin, 841 Bel- 

den avenue
Thomas W. pedgaud,

South State strgęt
Edward R. P|gnąuski, 

Lafayette ayęnuė
George Sadąų^kis, 10520 In

diana aveniu?. 1 (G
Edward . Wąinoris>

Wentworth avepue
Charles E. Kayis, 16 East 113 

street
Joseph N. Dąrgužas, 6840 S. 

Campbell avenue
Peter J. Gelbųda, 2449 West 

69th, street - , / , . ,
Peter P. Gailius, 6803 South 

Roękwcll street
John V. Petkus

69th street
Anthony J. Sveikus, 6802 S. 

Talman avenue
John G. Pajuodis, 2513 West 

71st street
John J. Shimkus, 6925 South 

Maplewood avenue
Edwin O. Bayor* (?), 6949 S. 

Talman avenue
Stanley W. Kavai, 4636 So. 

Paulina street. >

10744

10602

10139

kad,.bent 
pažįsta ir 
labai 
butų

abe- 
oku- 
ben- 

Jis

Atrodo Gerai.

Įėję, 2417 West 43rd street, 6 
v. v. Bilietai 3Gc.

Jonistų vakarėlis spaudos at
gavimo sukaktuvėms paminėti, 
Jonistų salėje, 814 West 33rd 
Street. Dainos, tautiški šokiai. 
Pradžia 7 v. v.

Klovainiečių Kliubo gegužinis 
Talius J. Shameto svetainėje, 
1500 South 49th avenue, 7:30 
v. v. Įžanga — 15c. Programas, 
šokiai.

Lietuvių Eksmainierių Dr. 
Kliubo balius C. Ūkelio svetai
nėje, 3436 S. Lituanika avenue,

RYTOJ
Banketas A. Smetonai priim- 

Pahner House viešbučio 
pallroom, Monroe ir 
v. v. Bilietas asmeniui

pat

2500 West

VAKAR CHICAGOJE

Smetona atrodo dar stipro
kas, nežiūrint nuolatinio kelia
vimo per paskutinius dešimt 
mėnesių Europoj, Pietų Ameri
koj ir dabar Jungtinėse Valsti
jose. Visiems gerai iš fotogra
fijų žinoma, barzda yra visiš
kai pražilus, bet taip galvoj ži
lų plaukų dar neperdaug. Iš 
veido atrodo gerai ir akys gy
vos.

Ponia Smetonienė taip
gerai išrodo, nors prisipažino, 
kad tas nuolatinis keliavimas 
ją gerokai vargina. Tuoj po at
vykimo į viešbutį ją globon pa
siėmė chicagietės moterys, nes 
pats Smetona savo vizitus,^kaip 

[jau įprasta, atliks vienas j
Po spaudos atstovų priėmi

mo jis išvyko pas arkivyskupą 
Stritch, Vėliau į miesto rotušę 
pas majorą, kuris surengė jam 
luncheoną. Dar vėliau popiety 
Smetona aplankė šv. Kazimie- 

|ro akademiją, šv. Kryžiaus li-
vai- 
pa-

goninę ir vakarop sudėjo 
niką prie Dariaus-Girėno 
minklo Marųuette Parke.

Kalbėjo Prie Paminklo.
Prie paminklo susirinko apie 

septyni šimtai žmonių. Smeto
na padėjęs vainiką pasakė 
trumpą kalbelę, iškeldamas, kad 
kaip Darius ir Girėnas auko
josi lietuvių tautos labui, taip

1
Grand 
State, 
$5.

Liberty Grove daVžo atidarys 
mas (Willow Springs Rd., į 
šiaurę nuo Archer).

Shady Tree Inn daržo atida
rymas, 89th ir Archer.

Likvidavo Ginčą 4/ 
Kellog Elektros 
Dirbtuvėje

Sąlygy Neskelbia.
Darbo taryba ginklų pramo

nėms skelbia, kad likvidavo 
ginčą, privedusį prie streiko 
Kellogg Switchboard and Sup- 
ply Company dirbtuvėje, 6650 
South Cicero* avenue.

Porą dienų atgal darbą me
tė 580 darbininkų, reikalauda
mi sutarties ir pripažinimo 
AFL Elektros darbininkų uni
jai.

Susitarimo sąlygos nepaskelb
tos.

singai vykdomi, šiandien Ame
rika, Prezidento Roosevelto as
meny, tebestovi ir tebegina tuos 
principus, taip brangius visoms 
mažoms tautoms. Mažos, save 
valdančios mažos valstybės eg
zistencija yra vienas iš svar
biausių demokratijos atsparų. 
Yra reikalinga, kad žmonija su
prastų, jog tik šiems princi
pams prigijus gyvenime, pra
nyks nedarbas, tautos bendra
darbiaus taikingai, ir viskas, ką 
karas sunaikino, bus atstatyta.

Amerikos įtaka.
“Manęs klausė apie mano ke

liones į Ameriką tikslą. Mano 
tikslas yra painformuoti Ameri
kos žmones apie mano šalį, jos 
vergiją po Sovietų Rusija, pa
sakyti jiems, ką aš žinau apie 
Europą, ir darbuotis tarp Ame
rikos lietuvių dėl nepriklauso
mybės ir laisvės labo. Bet, ma
no atkeliavimo šion didžiulėn 
šalin tikslas nėra vien tik pasi
dalinti žiniomis, bet taip pat 
siekti atsakymų daugybei klau
simų iš amerikoniško taškare- 
gio. Nėra jokios abejonės, kad 
karo metu, o ypač jo gale, ir 
jam pasibaigus, Amerikos svo
ris Europos reikaluose bus ir 
pasiliks labai didelis. Amerika 
turi labai daug praktiško 
lizino ir tikrai supranta 
‘■autas.“

Atvykęs vakar ryte Chicagon, dymosi forma ir paklausė ma
nęs, ar Lietuva bus respublika, 
ar monarchija.
. “Aš atsakiau, kad greičiausiai 
bus respublika.

“P-as Motta pasakė: ‘Aš at
stovauju pačią demokratiškiau
sią šalį visam pasauly, bet abe
joju, ar lietuviai, kurie gyveno 
100 metų po carinės Rusijos 
valdžia, galės save valdytis to
kioj demokratinėj plotmėj, kaip 
šveicarai.’

“1919 metų žiemą aš važinė
jau Skandinavuose. Oslo mies
te kalbėjausi su tuometiniu 
Norvegijos minis'eriu pTmhrn- 
ku, kurio pavardes dabar neat
menu. Tarp kitko jis užklausė 
mane tą patį, ką prezidentas 
Motta buvo klausęs. ‘Ar Lietu- 

; va bus respublika, ar monar- 
| chija ? Norvegi ja yra labai de
mokratiška šalis, o betgi tuo 
pačiu laiku ji yra monarchija. 
Jei monarchijos imtų griūti, 
Norvegija butų pati paskutinė 
monarchijos atsižadėti.’
Buvo demokratija, kad ir 

naikino konstituciją.
“Lietuva, kaip ir kitos atsta

tytos, laisvos po-karinės valsty
bės, pataisė savo konstituc'ją ir 
susilaukė .grasinimų iš viduj 
kilusių neramumų, kuriuos už
raugė jos didieji kaimynai, bet 
ji niekada nenustojo buvusi de
mokratija.

“Didelė kultūrinė pažangi 
Lietuvoj, kaip ir Latvijoj bei 
Estijoje, demokratinio kryptim 
buvo pastebėta Jungtinėse Val
stybėse, Vokietijoj, Ang’ijoj ir 
kitur. Tas faktas matosi iš me
tinių Baltijos valstybių sąmatų 
ir tų šalių kultūrinio progreso.

“Sugrįžtant prie nuomonių, 
kurias pareiškė šveicarų ir nor
vegų valstybės vvrai. man ro
dosi, kad tiesa gludi štai kame: 
nei monarchija, nei respublika 
nenustato valdžios formos, bet 
pati demokratijos prigimtis. Jei 
ne Sovietų Rusijos agresija, tai 
neabejotina, kad Lietuva, Lat
vija ir Estija butų turėjusios 
tvirtą demokratinės formos val
džią, visiškai panašią į Skandi
navijos kraštų, nes Lietuva, 
Latvija ir Estija yra artimes
nės skandinavų, negu slavų po
būdžiui. Mano nuomone, demo
kratija bręsta atsižvelgiant į 
krašto padėtį (istorinę, ekono
minę ir rasinę) ir aplinkybes, 
kurios padeda arba kenkia, at
sižvelgiant į šalį ir laiką. Todėl, 
nėra standardinės formulos de
mokratinės valdžios formai vi
sam pasauliui, tokios kaip, pa
vyzdžiui, algebroj, kuri tinka 
visoms situacijoms ar gyveni
mui, neatsižvelgiant į laiką ir 
vietą. Ką vienas laiko demokra
tišku, kitas, nesusipažinęs su 
demokratijos prigimtim, tai lai
ko nedemokratišku.

Kas laimės karą?
“Tad klaushhas padėtas šio 

pasikalbėjimo pradžioj turėtų 
skambėti sekančiai: ar Anglija, 
su savo sąjungininkų ir Jungti
nių Valstijų pagalba, laimės šį 
karą, ar Ašies jėgos, su Sovie
tų Rusijos pagalba, triumfuos? 
Bet net ir ši forma neduoda pil
no patenkinimo, jei mes žiūrė
sime į karo laimėjimą iš pasau
linio žmonijos taškaregio. Tei
sybė ar neteisybė, brutalė jėga 
ar tiesa paims viršų su šio karo 
pabaiga? Ar tiesos ar netiesos 
taika triumfuos kada karas pa
sibaigs? Tuos klausimus stato 
arti 300,000 Europos žmonių ir 
daug aukštos kultūros, bet pa
vergtų kraštų. Visi tie žmonės 
nuoširdžiai tiki ir trokšta, kad 
tie principai, kuriuos padėjo di
dysis Amerikonas, Prezidentas 
Wilsonas, savo keturiolikoje 
punktų, kurie remiasi tautos 
apsisprendimo teise, butų tei-

p. Antanas Smetona turėjo pa
sikalbėjimą su spaudos atsto
vais. Pasikalbėjimas prasidėjo 
tuo, kad svečias įteikė laikraš
čių reporteriams raštą, anglų 
kalba, ir paprašė juos duoti 
jam klausimus, jeigu jie nori, 
kad jisai jiems plačiau išdėsty
tų savo mintis, kurios yra iš
reikštos jo rašte.

Reporteriams tas raštas, tur 
būt, pasirodė neįdomus, kadan
gi nė vienas jų apie jo turinį 
neklausė. •

Žemiau paduodame p. Sme
tonos rašinio vertimą. Atrodo, 
kad svečiui rūpėjo daugiausia 
pasakyti spaudai savo nuomonę 
apie demokratiją. Amerikoje 
kiekvienas žino, kad demokra
tija tai — žmonių valdžia, žmo
nių sudaroma ir žmonėms tar
naujanti (“government of the 
people, bythe peoplc, and for 
the people“). Taip pat jie žino, 
kad demokratijoje žmogus yra 
laisvas, turi tam tikras pilieti
nes, konstitucijoje garantuotas, 
teises.. Todėl vargiai reikėjo 
spaudos atstovus1 mokinti.

Bet rašto pradžioje išre kšti 
abejonė, ar tikrai dabartiniame 
kare eina kova tarpe diktatūrų 
ir demokratijų, galėjo pasirody
ti reporteriams keistoka. Nejau
gi šis karas yra tik “interesų 
karas“ arba, kaip Maskva sako, 
‘imperialistinių grupių karas“? 
Amerikos nusistatymas yra vi
sai ne toks.

e Iš Mrs. Louise Woods na
mų, 10 E. Schiller Street, kas 
tai išnešė brangenybių už $4,- 
200.

• Prie South Park ir Gar- 
field bulvaro t^ys žmonės bu
vo sunkokai sužeisti, gaisrinin
kų trokui susikuluą su automo
biliu. Tarp sužeistųjų yra vie
nas bridgeportietis, gaisrinin
kas, Walter Deilly, 3538 Eme- 
rald avė. .. ,

e Dirbtuvės skundžiasi, kad 
negali gauti patyrusių darbinin
kų. Turtuoliai skundžiasi, kad 
negali gauti tarnaičių — nes 
visos merginos nori dirbti dirb
tuvėse, kur daugiau uždirba. 
Dabar jau ir Chicagos ligoni
nės skundžiasi, kad dėl armi
jos didinimo pradėjo trukti dak
tarų ir slaugių.

pa-

Darys Nuodugnų 
Maisto Kainų 
Tyrinėjimą

idea- 
kitas

Kamantinės Mėsos, Sūrio Pra
monių Viršininkus.

Pirmadienį federalė valdžia 
Chicagoje žada pradėti tyrinė
jimą surasti kodėl kyla maisto 
kainos, kuomet maisto šalyje y- 
ra daugiau negu gyventojai pa
jėgia sunaudoti.

Kadangi tyrinėjimą darys tei
singumo departamento skyrius 
kovai su monopoliais, tai di
džiosioms maisto kompanijoms 
turbut bus daromi kaltinimai, 
kad jos naudoja monopolistines 
biznio metodas.

atvy-
spau-

klau-

Lietuvos konstitucijos keitimas.
Rašte užsiminta ir apie Lietu

vos konstitucijos “taisymą“. 
Bet Lietuva savo konstitucijos 
nekeitė. Tie -asmens, kurie ją 
“taisė”, neturėjo tam jokio įga* 
liojimo. Vienintelė teisėta Lie
tuvos Respublikos konstitucija 
yra ta, kurią priėmė Steigiama
sis Seimas.

Spaudos atstovams išdalintas 
rašinys skamba taip:

“Nuo to laiko, kai aš 
kau į Jungtines Valstijas, 
dos atstovai uždavė man 
klausimų. Kai kuriuos tų
simų aš tuoj atsakiau, bet bu
vo ir tokių, kurie nėra lengva 
atsakyti. Pavyzdžiui, toks, klau
simas, kuri pusė laimės dabar
tinį karą — diktatoriai ar de
mokratijos?

“Pirmiausiai, aš abejoju, ar 
taip galima skirstyti kariaujan
čias puses.

“Anglija yra demokratinė ša
lis. Vienu laiku Anglija ir Fran- 
euzija siūlėsi sudaryti karišką 
sutartį su Sovietų Rusija. O So
vietų Rusija yra pats brutauš
kiausias diktatūros tipas. Todėl 
aš sakyčiau, kad karo metu ša
lys susijungia, ne socialinėmis 
doktrinomis vadovaudamosi, 
bet bendrų interesų sumeti
mais.
Politinis mokslas “neaiškus“.

Rytoj Haymąrket aikštėj ir 
DęsPlaines policijos nuovadoj 
įvyks paminėjimas garsių Hay- 

įvykusių 
ne-

market skerdynių, 
1880 metais. Didelių apeigų 
bus. ...... •;> v'

“Ryšy su tuo iškyla kitas 
klausimas: kas yra demokrati
ja? Politinis mokslas, kiek aš 
žinau, neturi tikslaus atsakymo 
į tą klausimą. Demokratinė te
orija ir jos vykdymas nėra vie
nas ir tas pats dalykas. Prancū
zijos, Anglijos, Skandinavijos, 
Šveicarijos ir Jungtinių Valsty
bių demokratijos yra vienodos 
vardu, bet skiriasi savo forma 
ir turiniu. Todėl galima sakyti, 
kad demokratija yra jaučiama, 
bet mes negalime duoti išsamų 
jos nusakymą.

“1918 metais aš lankiausi 
Šveicarijoje ir kalbėjausi su tos 
šalies pasauliniai pagarsėjusiu 
valstybės vyru, prezidentu Mot- 
ta. Mes diskusavome tautų ap
sisprendimo teisę, kurią sąjun
gininkai žadėjo įvykdyti pasi
baigus pirmam pasauliniui ka
rui. Prezidentas-Motta buvo su
sidomėjęs busima Lietuvos val-

I I fūAkJkt#)

SlOlU,

Valdžia aštriausiai nagan ža
da imti mėsos firmas, taipgi 
pieninių korporacijas, kurios 
kontroliuoja sūrio pramonę ir 
firmas, kurios kenuoja vaisius 
ir daržoves.
Ūkininkai Negauna Daugiau.
Teisingumo departamentas 

sako, kad ūkininkai gauna už 
produktus tiek pat arba kai kur 
net mažiau, negu gaudavo pir
miau, vienok šeimininke, nuė
jusi į krautuvę, turi mokėti už 
kai kurį maistą žymiai daugiau, 
negu porą mėnesių atgal.

Ruošiasi Statyti
Didelę Dirbtuvę

Northsidėje, turbut prie Ful- 
lerton ir Normandy, dar šį mė
nesį bus pradėta statyti didžiu
le amunicijos dirbtuvė, kurių 
operuos Revere Copper and 
Brass Co.

Ji kainuos apie $10 milionų 
dol. Statoma valdžios pinigais.

šiandien ir rytoj Chicagos 
lenkai iškilmingai, švęs Gegužės 
3 Konstitucijos šventę. Rytoj 
Humboldt parke įvyks masinis 
mitingas, kuriame kalbės mie
sto teisėjas John Gutknecht.




