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NUKENTĖJO BERLYNAS IR HAMBURGAS J. V. Lėktuvai Muša Vokiečius

Indijos vandenyne britai paskandino 
vokiečių piratą

LONDONAS, Anglija, geg. 9 
d.—300 britų bombanešių labai 
pasekmingai bombardavo svar
besnius vokiečių pramones cen- 
ti*iia^sako britų karo praneši
mas.

Smarkiai nukentėjo Berlynas, 
Hamburgas, Bremenas, Emde- 
nas ir kiti miestai. Bombanešių 
eskadrilė bombardavo Pozna- 
nių, kur vokiečiai turi atstatę 
karo fabrikus. Kiti britų orlai
viai bombardavo La Havre, St. 
Nazaire ir Brestą, šiuose uos
tuose vokiečiai laiko submari- 
nus, kurie plaukia Į Atlantiką.

Breste stovintiems vokiečių 
laivams britai padarė daug nuo
stolių. Kovos laivas Gneisenau 
jau ištrauktas ant doko. Britai 
ant jo užmetė dar kelias bom
bas.

Karo vadovybė šį bombarda
vimą skaito vienu stipriausių, 
nes išmesta didelis bombų skai
čius, pačios bombos yra daug 
stipresnės ir paleista daug gais
rus keliančių bombų. Sugrįžu- 
sieji lakūnai tvirtina, kąd visuo
se miestuose sukelti ųepaprastai 
dideli gaisrui. v *- • •

Berlyne ir Hamburge labai 
nukentėjo valdžios namai. Kul
denę sugriauta laivyno statymo 
dirbtuvės ir sukelti gaisrai, ku
rie matėsi už 100 mylių.

DARLANAS LEIS NACIUS SYRIJON
Vokiečiai naudosis 
kitoms kolonijoms
BAZELIS, Šveicarija, geg. 9 

d.—Turima žinių, kad admiro
las Darlanas sutiko leisti vokie
čiams naudotis kai kuriomis sa
vo kolonijomis. Vokiečiai galės 
per jas siųsti savo kariuomenę.

Pirmon eilėn, vokiečiai siųs 
kariuomenę Syrijon, kad iš ten 
galėtų užpulti britus Palestino
je ir. kitose vietose.

Syrijoje jau ir dabar randasi 
vokiečių. Už šias koncesijas vo
kiečiai sumažino okupacijos ka
riuomenės mokesčius visu ket
virtadaliu.

Petainas smarkiai 
serga

LONDONAS, geg. 9 <1.—Tu- 
rimą žinių, kad prancūzų mar
šalas Petainas gana sunkiai ser
ga.

Jis eina 86 metus ir nenori 
trauktis iš savo dvaro, kurį tu
ri pietų Prancūzijoje. Petainui 
nepatiko paskutinės Darlano de
rybos su vokiečiais, susinerva
vo ir dar labiau pakenkė sveika
tai.

Britai turi žinių apie padėtį 
Syrijoj ir laiko paruošę 5 divi
zijas prie Syrijos sienos. Jeigu 
įžengs vokiečiai Syrijon, britai 
siųs savo kariuomenę.

Italai apšaudė britų 
kanvojų

ROMA, Italija, geg. 9 d.—Ita
lų karo laivai paleido kelias tor
pedas j britų kanvojų, kuria 
plaukė į Suezą.

Britams pavyko padegti kelio
se vietose vokiečių laikomos ži
balo atsargos.

Vokiečiai pasiuntė savo avia
ciją Anglijai bombarduoti, bet 
nuostolių padaryta nedaug, nes 
anglų lakūnai labai persekiojo 
vokiečius. Keliose vietose vokie
čiai buvo priversti išmesti savo 
bombas laukuose, kad galėti} 
pasprukti nuo britų lakūnų.

Didelėmis masėmis vokiečiai 
jau nesiunčia orlaivių, nes nu
mušama per didelis jų skaičius.

Britų admiralitetas skelbia, 
kad jiems pavyko nuskandinti 
didelį nacių piratą, kuris veikė 
Indijos vandenyne. Vokiečiai 
buvo apginklavę 20,000 tonų 
laivą Hansa, kuris anksčiau 
plaukiojo per Atlantiką.

Hansą nuskandino britų krei
seris Cornwall, kuris patruliuo
ja Indijos vandenyne. Britai iš
gelbėjo 27 savo jurininkus, ku
rie buvo vokiečių laive. Vokie
čių piratas paskandino jų laivą 
o gyvus išlikusius jurininkus 
nelaisvėn paėmė. GornWall paė
mė nelaisvi H nacių juri
ninkus, kurie vadovavo piratui.

Hansa turėjo 300 jurininkų 
ir manoma, kad daugelis jų pa
skendo kartu su laivu.

Italai palietė kelis laivus, pa
taikė dviem britų kreiseriams, 
bet nežino ar paskandino bent 
vieną britų laivą.

Italams pavyko užmesti vie
ną bombą ant britų lėktuvnešio 
ir numušti 13 britų lėktuvų, ku
rie lydėjo kanvojų. Italai nete
ko penkių savo lėktuvų. Britų 
laivai nuplaukė į Aleksandriją

RUSAI PRIPAŽĮSTA JUGO
SLAVIJOS OKUPACIJĄ

MASKVA, Rusija, geg. 9 d.— 
Sovietų valdžia šiandien prane
šė Jugoslavijos ministeriui, kad 
ji nepripažįstanti jam ministe- 
rio teisių, nes kraštas jau yra 
vokiečių rankose.

Prieš mėnesį Molotovas pasi
rašė sutartį su Jugoslavijos mi- 
ni sterili ir ragino gintis, o šian
dien jau pataria apleisti Mask
vą. r

Tuo pačiu metu / Molotovas 
pranešė Belgijos ir Norvegijos 
ministeriams, kad jie nepripa
žįstami. Manoma, kad rusai jau 
padarė naują sutartį su naciais.j ’

Čekai neduoda pie
no naciams

ZUERICH, Šveicarija, geg. 9 
d.—Vokiečiai atims iš čekų že
mes ir ūkiuose pastatys savo 
prižiūrėtojus, jeigu ir toliau če
kai atsisakys duoti vokiečiams 
pieną, paskelbė baronas von 
Neurath, čekų protektorius.

čekų karvės yra tos pačios 
rasės, kaip ir vokiečių karvės, 
ibet iš jų negaunam# nei pusės 
to pieno, kurį duoda vokiškos.

Neurath aiškiai sako, kad če
kai nebendradarbiauja su vo
kiečiais ir reiks juos bausti.

* A OJ1BNU-aCM E T'HPnfujv
Pirmoji fotografija Amerikoje dirbtų Curlišs-VVright 

“To'mabawk” vienviečių lėktuvų skrendant virš Angli
jos sutikimui nacių bombonešių. Paskutinėmis žinio
mis iš Anglijos* šio* amerikoniški* lėktuvdi ^yra ^atsako- 
mingi už numušrmą didelio skaičiaus vokiečių bonibo-

. vii1'?' * ' Anešiu. 1

Irakiečiai traukiasi 
atgal ■ ■

KAIRAS, Egyptas, geg, 9 d. 
— Irako kariuomenės būriai, 
kurie praeitą savaitę apsupo 
britų aerodromą Habaniją, pra
dėjo trauktis.

Dalis pateko britų nelaisvėn, 
o kiti pasitraukė . iki Failu j a 
miestelio. Basra uoste išlaipdin- 
tos naujos britų kariuomenės 
jėgos, kurios netrukus atsidurs 
kovos lauke.

Manoma, kad netrukus Bag
dadas bus apsuptas ir visa Ra- 
šid ali Galiani kariuomenė bus 
priversta pasiduoti.

AREŠTUOTI NACIU TRESTO PINIGAI
Valdžia varžo vokie

čių kapitalui
WASHINGTON, D. C., geg. 9 

d.—Valstybės gynėjas Jackson 
pasakė, jog įsikišo į didelės vo
kiečių bendrovės L G. Farben- 
industrie piniginius reikalus.

Teismo organai turi žinių, 
kad ši didžiulė vokiečių bendro
vė neprisilaiko prieš trestus pri
imtų Amerikos įstatymų.

Bendrovė turėjo sumokėti 
250,000 dolerių, bet negalėjo 
laiku tai padalyti. Hitleris per 
šią bendrovę gaudavo labai di
deles sumas iš Amerikos.

Policija areštuoja 
italus

NEW YORK, N. Y., geg. 9 d. 
—Policija padarė kratąs įvai
riuose centruose, ieškodama ne
legaliai gyvenančių Italijos ju
rininkų.

2 britaio pabėgo iš 
.^VokietijošI'?A

LONDONAS, Anglija, geg. £ 
d. —- Karo ministerija praneša, 
kad du britų kareiviai, kurie 
buvo vokiečių nelaisvėje, suge
bėjo pabėgti.

Britų kareiviai. pėsti perėjo 
pei’ visą Lenkijos teritoriją 
Rumuniją, Bulgariją ir Graiki
ją. Iš Graikijos pašiuntė namo 
telegramas. Dabar jie randasi 
Egypte ir vėl tarnauja.

Ministeris -Edenas papasako
jo parlamento^ nariams jų odi 
sėją. Britams padėjo prieš na
cius nusiteikę gyventojai.

šią savaitę buvo areštuota 
160 vokiškų jurininkų, kurie iš
siųsti į koncentracijos stovyk
las.

Daugelis italų jurininkų jau 
buvo susiradę darbą'ir dirbo į- 
vairiuose viešbučiuose. Mano
ma, kad Jungtinėse Valstybėse 
nelegaliai gyvenančių italų skai
čius yra gana didelis.

Nuteisti italų juri
ninkai

WILS0N, N. C., geg. 9 d. — 
Italų kapitonas Adriana Bersia 
ir leitenantas CarĮo Novelių nu
teisti po tris metus kalėti už su
gadinimą savo laivų.

Jiedu įsakė sunaikinti prope
lerius italų ląivo Vilarperosa, 
kuris stovėjo WiJipingioh uos
te. Kiti 8 įtalų j urininkai, kurie 
sabotažo darbą ūtliko* nuteisti 
po 18 mėnesių kalėjimo. A •

Sabotažo organizatorium bu
vo admirolas Lai$» kuris išvy
tas iš Washingtono.

Vokiečiui nuteisė 
6 norvegus

OSLO, Norvegija, geg. 9 d.— 
Vokiečių karo teismai šiandien 
nuteisė 6 norvegus kalėti visam 
amžiui.

Vokiečiai tvirtina, kad jie 
bendradarbiavo.su britais, kai 
buvo užpultos Lofoten saos.

Britų karo laivai įsiveržė į 
minėtas salas, pagrobė nelaisvėn 
apie tris šimtus vokiečių karei
vių, paėmė svarbių nacių doku
mentų ir atvežė Anglijon visus 
norvegus, kurie nenorėjo gy
venti vokiečių vergijoj.

' •

Naciai nepatenkinti 
parama britams

WĄSHINGTON, D. C., geg. 9 
I.—Užsienio departamento sek
retorius pranešė, kad šiandien 
gavo vokiečių valdžios oficialų 
protestą dėl svetimų laivų kon- 
"iškavimo.

Vokiečiai sako, kati šis įsta
tymas nerespektuoja svetimos 
valstybes piliečių nuosavybės. 
Negalima jo teisinti laivų stoka, 
nes Jungtinių Valstybių lai va 
yra atiduodami britams.

Hul| maho studijuoti nacių 
not^.ąr jięins atsakyti..,

j/ j ' r' y.

Amerikos laivai 
plauks Suezan

WASHINGTON, D. C., geg. 9 
d.—Laivyno komisija šiandien 
paskelbė, kad netrukus bus ati
daryta viena linija į Raudonąją 
Jūrą, o kita į Kinijos vandenis.

Tvirtinama, kad jau yra pa
ruošti 27 Jungtinių Valstybių 
aivai, kurie šiomis dienomis iš
plauks į Suezą.

Laivai plauks su Jungtiniu 
Valstybių vėliava ir veš britams 
ginklus. Prezidentas atidarė 
Raudonąją jurą prekybai ir A- 
merikos laivai laisvai gali ten 
plaukti.

Naktį nacių lėktuvai 
nematomi

LONDONAS, geg. 9 d.—Šio- 
mis dienomis numušti nacių 
lėktuvai yra ištepti kažkokia 
neaiškiai žvilgančia šviesa.

Dienos metu'šie lėktuvai ma
tosi, bet naktį dėl naujos spal-. 
vos nesimato. Britų lakūnai tu
ri labai atydžiai sekti, kad pa
stebėtų debesyse pilkai nudažy
tus nacių lėktuvus.

Karo vadovybė dės pastangas 
surasti priemonių sustiprinti la
kūno akies pastabumą naktį.

Amerika nemano 
pulti Azorų

LISABON, Portugalija, geg. 
9 d.—Portugalijos diktatorius 
pareiškė, kad Jungtinių Valsty
bių ministeris jį užtikrino, jog 
valdžia nemano liesti Portuga
lijos salų Atlantike.

Šią savaitę senatorius Pepper 
pasiūlė valdžiai okupuoti Azorų 
salas, Dakarą ir kitas strategi
nes vietas.

Salatar įtikintas, jog tai yra 
asmeniška senatoriaus nuomo
nė. bet valdžia neveda šios po
litikos.

BOLŠEVIKAI PRIEŠ SAVO KOMITETUS
Šalina daug žadan

čius narius
KAUNAS, Lietuva, geg. 9 d.

— Paskutiniu metu bolševikai 
pradėjo varyti propagandą prieš 
tuos komitetus, kuriuos patys 
pastatė.

Visas krašto nelaimes suver
čia ant komitęto narių ir ren
giasi juos traukti atsakomy
bėn. Komitetai esą kalti, jeigu 
trūksta maisto, neveikia fabri
kai ir stokucja drabužių.

< i
Kai kurie komitetų nariai 

jau atsidūrė kalėjime, o kitiems 
ruošiama dirva.

“Išvalytas” metalo 
fabriko komitetas
KAUNAS, Lietuva, geg. 9 d.

— Iš metalo fabriko “Neris” 
atleistas darbininkas želabinaš. 
Jis buvo fabriko komitete ir 
neišpildė darbininkams duotų 
pažadų.

Oficialiai skelbiama, kad že 
labinąs, norėdamas patekti j

Britai bombardavo 
Bengazi

ROMA, Italija, geg. 9. d. — 
Britų aviacija, bendradarbiau
dama su karo laivais, smarkiai 
bombardavo Bengazi uostą.

Britams nepavyko padaryti 
tokių didelių nuostolių, kaip 
Tripolyje, bet sunaikino gana 
daug namų. Karo jėgoms pada
rė nedaug nuostolių.

Kovos negalėjo atsinaujinti 
prie Tobruko, nes pučia labai 
karštas smėlis, kur s neleidžia 
kareiviams jiukti. Italai nepasi
duoda britams Abisinijoj ir lai
ko savo pozicijas.

*

KAIRAS, Egyptas, geg. 9 d. 
— Nesenai atvykęs James Roo- 
sevelt pareiškė, kad Jungtines 
Valstybės jau dalyvauja kare, 
nors savo kareivių jos dar ir 
nepasiuntė.

šeštadienį: debesuotas ir vė
sus.

Sekmadienį: giedras.
Saulė teka — 5:30; leidžiasi 

— 7:57.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
. . -l‘ • — I

— Britų admiralitetas paskelbė, kad balandžio mėnesį bri
tai neteko 488,124 tonų laivų įtalpos. Dauguma laivų paskan
dinta Viduržemių juroje. Atlantike pastaruoju metu žymiai su
mažėjo laivų skandinimas.

— Romoje buvo švenčiama “Imperijos diena”, kurią prieš 
penkis metus įvedė Mussolini. Nuotaika buvo ne kokia, nes 
Haile Selassie jau vėl sėdi Abisinijos soste. '

— Iš Vengrijos pranešama, kad prancūzai sutiko praleisti 
vokiečių karo jėgas ne tiktai per neokupuotos Prancūzijos da
lį, bet ir per .visas kolonijas. Vokiečiai turės teisės siųsti ka
reivius į Dakarą.

— Hull pasakė, kad Amerika pasiųs Prancūzijai daugiau 
duonos ir kitų maisto produktų, jeigu nebus žymių politinių 
permainų.

— Australijos premjeras Menzies pareiškė, kad nuo Ame
rikos priklausys karo pratęsimas. Jeigu daugiau padės, gali 
baigtis į porą metų. Jeigu Amerikos parariia bus silpna, tai bri
tams gali tekti kariauti 20 metų.

— Britų aviacija vakar vąkare vėl smarkiai bombardavo 
visus nacių laikomus pakraščių uostus. Pasiųsta nepaprastai 
dideli orlaivių kiekiai.

— Irako kareiviai traukiasi į šiaurinę valstybės dal|. Da
lis jų pasitraukė į dykumą.

komitetą, darbininkams visokių 
gerybių prižadėjo, bet vėliau 
negalėjo pažadų išpildyti.

Želabinas skundžiasi, kad 
jam darbą trukdžiusi adminis
tracija, kuri darbininkų reika
lais visai nesirūpinanti.'

* - ' ’ i r 't;

Pasikorė tribunolo 
teisėjas

KAUNAS, Lietuva, geg. 9 d.
— Patirta, kad Kaune pasiko
rė buvęs tribunolo teisėjas Vai
tonis. Pasakojama, kad jis pa
sikoręs iš desperacijos, nes ne
matęs jokios kitos išeities.

Valdžia nuo daibo atleido 70 
advokatų. Atleisti visi, kurie 
vienaip ar antraip dalyvavo vi
suomeniniame gyvenime.

Budinga yra tai, kad paša
lintųjų tarpe nėra nei vieno ki
tos tautybės, visi pašalintieji 
yra lietuviai.

Kaip direktoriauja 
bolševikai

KAUNAS, Lietuva, geg. 9 <1.
— “Pirmyn” skalbyklos direk-

paskirtas bolševikas 
Krikštaponis.

Skalbykloje pasirodė didelis 
baltinių trukumas, stigo 8,000 
3tukų baltiniu. Direktorius lie
pė darbininkei Virbalienei at
nešti žirkles ir sukirpti paklo
des pusiau.

Be to, išardė didelę drobę, 
kuri buvo vartojama ekranui ir 
padarė kelias paklodes. Dabar 
keliami viešumon šio bolševiko 
darbai ir norima jį pašalinti iš 
direktoriaus vietos.

Blogai veikia Gailiu
šių sovehozas

KAUNAS, Lietuva, geg. 9 d.
— Babtų rajone sudarytas Gai
liušių sovehozas, bet patys bol
ševikai sako, kad jame yni di
džiausia netvarka.

Laiku neaprišo jaunų obelai
čių ir žiemą zuikiai jas visas 
nugraužė.

Nupirkta sovehozui salietros, 
bet ji buvo neprižiūrėta, palik
ta lauke ir visa ant lietaus iš
tirpusi- Dvare yra įrengti šilta
daržiai, bet jie visiškai nepri
žiūrimi ir neišnaudojami, i

bendradarbiavo.su
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AUDITORIUM
RESTAURANT Oiena Iš Oienos

Sužieduotuves3131 So. Halsted St
Lietuviški ir Amerikoniški 

Valgiai Su Geriausiu Sktnriu
P. BALČIŪNAS ir 

M. KOVARSKI, Sav.

75

Genevieve Mažeikaitė
Pp. Juozo ir Onos Mažeikų 

namuose, 3243 North Naragan- 
sett avenue, keletą dienų atgal 
įvyko jų dukters p. Genovaitės

TERMS

DVI PAVYZDINGOS 
KRAUTUVĖS 

4184 Archer Avė 
3142 W. 63rd St

7-ti Metai Skersai Vartų 
Nepamirškit Užeiti Pas: 

PETE YOUNG
Narys 271 Post ir Ch. Liet. Dr-jos 

Schlitz Alus ir Užkandžiai
83 ir Kfean Avė., Wiliow Springs 
Priešais Tautiškų Kapinių Vartus. 
WAW/A7AWAWAVAV.

MILLER’S
INSTITUTE

MASAŽAI
SULIESĖJIMUI IR

GARO PIRTIS
Lengvas būdas 1' suliesėti', w 

vartojant elektrikinį 

rEXRCYCLE

8

50*15 MINUČIŲ
^MANKŠTA ...
SERIJA Mankštos, A A
7 sykiai už ............. 7wbUU

30 N. Dearborn St.
Phone DEARBORN 2742

Valandos: nuo 10 ryto iki 7 v.

LIETUVAITĖS 
PATARNAUJA

SHADY TREEINN
Daržo savininkas rengia

PIKNIKĄ
Nedėlioj, Gegužės 11,

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

-T--------rr-r
i.ln..ij..ll

ėš

Atrodykite Metus Jaunesni 
NATŪRALIAI ATRODANTI

Daniu Fleitai

l ''Ar
y'/-

10 MĖN. MOKĖTI n A r n 
Pinigų grąžinimo ga- V Į I Į) Į] 
ra n Uja. Den tu ros da- V y ** 
romos tikta: itavus už- jki 
sakymą ir nno formų 
padarytų laisniuotų 
dentistų.

Pleitai
Pataisomi $1

~ $35

Apkalu. 
Nemok.

{e j na Bros
1

Lavrndale 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 ankš.

Atdara iki 8:30 v., v.
Vidurmiesčio Ohsas Atdarėš 

Sek m. 10 iki 4. \ J

Skelbimai Naujienose 
(•uodą naudą dėlto, 
1 ad nnči « Naujienas

/

ir Jono Rukštalos, sužiedotuvės. 
Jisai yra giminaitis pp. J. fcu* 
kauskų, gyvenančių i 8-tu j 
apylinkėj ties 2126 So. Halsted 
Street.

Sužieduotuvėse dalyvavo jjp. 
Žukauskai, p-a Daukshas ir 
duktė Louise, iš Racine, pp. 
White iš Lyons, taipgi kiti gi
minės iš Racine ir Kenoshos, 
Wisconsin. 

/

Išvykstu Armijon
Vestuvės įvyks sekančiais 

metais, nes dar šį gegužės mė
nesį Jonas išvyksta armijun at
likti metus tarnybos.

Išsiėmė Leidinius
Vedyboms

Patriek J. Aheafrn, 28, įsu An- 
hA M. Kadfefca, 25

Alftėd E. Rrtnkąitis, 25, sti 
Isabel M. Šimkus, 24 ?

Louis MėjiąJke, 25, Šu Bernjce
Sudintas, 22

Alberl Agurkas,su 
rencė Berfknecht, 21

Charles Canhižaro, 25, su
Jean Kostoladsky^ 23

Joseph G. Vėhskus, 36, sii
Anele Kaminskas, 33

Jeffėtson D. Kitkpalnck, 28, 
su Adelle Gelis, 25

Serga Barbora 
Gurskienė

Reikalai! į...
Perskirti

Kuth A Valės, nuo Carl A va
lės’/--

nuoBRIDGEPORT. — Jau 
Velykų sirguliuoja p. Barbora 
Gurskienė, žagariečių Kliubo 
korespondentė,- 3246 S. Halsted 
Street. Ji yra po gydytojo, prie
žiūra.

Draugai, giminės ir pažįstami 
yra prašomi ligonę aplankyti.

Duktė.

Gčiuiiii '
Perskiras

Floreacė Balsis nuo Albert 
Balsis :

GimimdO
; .. y

Liga Pakirto Kojas 
Gavrilavięiui

savai- 
JUozą

Negali Vaikščioti
ROSELAND. — Apie 

tė , atgal liga pramušė 
Gavro-Gavrilavičių, 810 E. 75th
Street. Ji susimetė jam į kojas, 
ir tiek abi pakirto, kad ligo
nis negali pavaikščioti.

Pp. Gavril yra seni “Naujie 
nų” skaitytojai ir Chicagos Lie
tuvių Draugijos nariai. Aukš
čiau paduotu adresu jie užlaiko 
gražų alinės bižir.

Nuo savęs linkiu p. Juozui 
greitai pasveikti ir grįžti atgal 
prie biznio.

Šertas Petras.

DARŽAS MAŽIEMS PIKNIKAMS
DAR KELI ŠVENTADIENIAI NEUŽIMTI.

. Kreipkitės i JOSĖPH LEPPA
82nd and Kean Avė. Telefonas:
Willow Springs, Illinois WlttOW SPRINGS 1095
■■■ .11 I ■ i I i .1! m , ■iliii|ill«lHiiiWift»iHi i . ■': iHi ii Į^fiiiHĮiiru Un.ii.il
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6-TAS METINIS

GRANO OPENING PIKNIKAS

SI NSET PARK
135th ST. ir ARCHER AVENUE . LEMONTį ILLINOIS

Sekmadienį, Gegužio 11 d., 1941
IŠLAIMėJIMAI:

1. šešių svarų paršiukas
2. 10 svarų naminių lašinių;

3. Didelis Lietuviškas suris;
4. Butelis Old t’aylor degtinės;

5. Keisas Schlitz alaus. 
.. J ■

(Laimėtojai turi būti darže).
ŠOKIAI — UŽKANDŽIAI — PASILINKSMINIMAI. 

ĮŽANGA DYKAI.
is širdingai užkviėčia — VINCENTAS IR ONA KUBA1ČIAI.

i* a w»mwi

NELAUKITE—
Rytoj Gali Būti Pervčlu!

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, nėtu- 
Tėsttė jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board oi UnderwriterE*’

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

Telefonas CENTRAL 5208
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų:

AMERICAN INDEMNITY COMPANY
COLUMBIA FIRE INSURANCE COMPANY
IMPERTAL ĄSSŲfcANCE C0MPANY

, LUMBERMĖN’S INSURANCE COMPANY
MASSACHU&ETTS TIRE MARINE ŲiSURANCĘ OO- 
MTCHTGAN FlRE AND MARINE INSURANCE COMPANY

? . PBOENtX INbEMNITY COMPANY.
••1 „^Ti^ŽTiT ^;i1,y

■--------- --------------------------------—U——-
■Ui ■lulflFdiMĮt—aiBfci

Flo

GĖLĖS

£.

Siųskit GĖLES savo MOTINAI. Atsiminkit, kad gėles yra 
Maloniausia Dovana Motinos Dienoje

3316 So. Halsted St. Tel. YARds 7308

S FLOWERS

MO TINAI
ŠeŠtadien., gegužes 10, 1941

Bukit Praktiški!
Nemokykit Retail Kainų

Pirkitės Automobilį Tiesiog NuoCOOK
COUNTY 

DISTRIBUTORS
COOK COUNTY DISTRIBUTO- 
RIAI, didžiausi TIESIOGINIAI 
distributoriai puikių automobilių 
Suvienytose valstijose, siūlo ka
rų pirkėjams stebėtiną b 
kurio nė vienas RETAIL 
negali pasiūlyti! štai S 
GYVENIMO proga įsigyti puikų 
automobilių sensacingai žema 
kaina kurio negalima prilygti 
bile kuri
GARANTUOTAS SU TAUPY
MAS $100 IKI $500 UŽTAI 
KAD PERKAT TIESIOG

PAS MUS
Suvirš 450 karų, didžiausias pa
sirinkimas REKORD-LAUŽIAN- 
OIŲ automobilių vertybių kurių 
nerasite visame karų pasaulyjel

KUGH1NŠKV, 12Į17 SoUlh į 
Karl-oy a^ėrtUiį, giili^ balandžio u 
20, tėvai: Henry ir Mariam.

, . —i— r-

Rytoj Sunset [ 
Parko Kukaičio 
Daržo Atidarymas

Rengia Didžiulį Grand j 
u Opėningi’ikniką

Visi Rytoj Į Sunset Park!!
Nors tai yrą privatinis pik

nikas, Sunset Bark, Grand Open-, 
ing Piknikas ką^męt pasidarė, 
lyg ir tradicinis Chicagos lietu-: 
viu išvažiavimas. <■/ :

■ /• L • •. f. ' • '

Į jį važiuoja’'' seni ir jauni' 
Ghicagos lietuviai/mes jie! žino 
iš prityrimo, kad;-Sunset Park’o 
Grand Opening piknikai yra 
smagus, linksmi, skaitlingai 
lankomi, ir įvyksta viename iš 
gražiausių, ip .didžiausių daržų 
Chicagos apylinkėje, kur gam- 
’tos gražumas šiuo laiku yra 
neišpasakytas.
i Bus Daug Dovanų

Sunset Park’o Grand Open
ing piknikas įvyksta rytoj, ge
gužio 11 d. Jau keletas tūkstan
čių dovanų tikietų, kurie duo
dami dykai, išplatinta po visą 
Chicago. Dovanų Vincentas Ku- 
baitis duoda 6 savaičių paršiu
ką, 10 sv. naminių lašinių, di
delį sūrį, butelį Old'Taylor deg
tines, ir keisą Schlitz alaus. 
Kas dar negavV tikietų, galės 
gaut dykai atvažiavę į daržą.

Gros Gedrimo Orkestras
šokiams grosi Gedrimo orkes

tras.
Tad neužmirškite:- Siinset; 

Dark Grand Opyning, rytoj, ge
gužio 11 d.

Atvažiuokite

KO NORITE? AR NEAIŠKU, MURZINA? 
AR SKAISČIĄ, RYŠKU MALIAVĄ?

Žinoma, kad norite maliavos, kuri kuoskaisčiau- 
Ą šia ir gražiausia. Tokia maliava yra O’Brlen 
Bk^Keyed” (“suderinta”). Maliava Sienoms ir Med- 

Kžitii... gražesnė, naujesnė, geresnė... “Suderinta 
< harmonizuotis su jūsų įrengimais. Gatavai su

maišyta, priruošta naudoti. Ir nekainuoja daugiau!

F T?*®*

maliavą siehoms, kuri ištikro 
yra nuplaunama—maliorių fa
voritas. Gaminama Suderintose 
Spalvose—
Galionas ....................... K w

• 'Mj - , y*;.. .. ...

O’BRIEN’S
didelio spindėjimo finišas sie
noms, luboms ir medžiui. Vi
suomet gali nuplauti. Nesiteps. 
Suderintos Spalvos O K
Galionas ........................

^BRIEN'S
/rupi maliava sienoms, luboms, 
medžiui. Labai moderniška. Ge
trai plaunasi. Šūde- C 4
/ rintes Spalvos. Vt GI. 1 ■ 1 w

.................. ... ——- ------------------------------ --

Negelstantis Baltas ENAMEL 
Blizgėte blizga, virtuvėms ir 
maudyklėms, nepagel tonuos. 
Vieno dažymo užtenka. Plau
nama. Išdžiųsta per $4 A (1 
naktį. Kvorta “ ■>rU

■r

BARTA & LEJCAR
4163 ARCHER AVĖ. LAFayette 9500
* < - • į i f A ✓' t t > • • - ■. ■ .

3354 WEST 26th STREET ROCkwell 1740
1923 BLUE ISLAND AVĖ. CANal 4716

KOL JŲ DAR YRA
SUTAUPYKITE ™ s8000

Pirkdami 1940 Metų

SERVEL GASINĮ
ELECTROLUX ŠALDYTUVĄ

PILNAI ĮRENGTAS
Numokėkite 

kad ir

nesigailėsite!

Lietuvių Tautinė
Katalikų Bažnyčia

' —----------- \
Kiekvieno sekmadienio patar

navimai: ‘ > p-'d
,• Vaikams -sekmadienio moky

kla 9 Vai. ryto. -
šventos mišios ir . pamoksiąs 

lietuvių kalba 10 y, , ryto.
Draugiška sueiga 11 v. prieš* 

pįeb Milda; svetąjnėjė, S’-me 
aukšte; 314b’ įlalsied St.

Visi kviečiami atsilankyti.
(Skelbimas).-

$10 TIKTAI

Nowvw

3 Metai
Išmokėti

NAUJAS
GROŽIS

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

A

J
*

ENGLEWOOD STOVE COMPANY
6850 S. Green St PX Tel. Eng. 3630

1941 BUICKS
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 Buicks, 
visi kaip nauji, įkainuotos taip 
^elitai Kaip

$425
1941 FORDS

Puikus kariukas, pilnai įrengtas 
su radio, šildytuvu, white-wąU 
tires. Taipgi 12-1940 ir 15-1939 
Fordų taip žemai kaip

>345
1941 PLYMOUTHS

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

>365
1936 irTaipgi 1938 — 1937 

1935 karų, visokių modelių ir 
stilių, pilnai karantuoti už tai 
žema kaina kaip

NEŽIŪRINT KOKIO STILIAUS 
KARĄ NORITE, MES JI TURI

ME PATOGIAUSIA KAINA 
JUM! 1 (

JUS GALIT PIRKTI TIESIOG
5 ,/: M? SUTAUPYTI ’ ’ 

$100—$500 
NEŽIŪRINT KUR GYVENATI, 
ATEIKIT IR PASINAUDOKIT 
PROGA GAUTI VIENĄ Iš ŠIŲ 

REKORDŲ LAUŽIANČIŲ 
VERTYBIŲ

VISI KARAI GARANTUOTI 
NEPAVADUOJAMAS 

PIRKINYS
AR PINIGAI GRĄŽINAMI 

VISI KARAI GARANTUOTI 
TOBULUS

IŠRAŠYTA GARANTIJA IR 10- 
DIENŲ IŠMĖGINIMAS

JŪSŲ KARAS JMOKfcJIMUI * 
DU METAI IŠMOKĖTI — 
LENGVIAUSIOS SĄLYGOS 
PRISTATYMAS TUOJAUSCOOK

COUNTY
DISTRIBUTORS

1340 W. Mrd Strwt 
Atdara Vakarais iki 10 

Nedėliomis iki 7

PATRUKUSIEJI
100% užtikrinti 
FITINGAI
Garantuoti fitingai reiškia, kad Pa- 
raikštė teikia 100% Apsaugos ir 
100% Pataisos Fittings. 
Musų tikslas yra pagel
bėti jums visokeriopais 
galimais budais ir sutei
kti jums pasitenkinimą, į 
kokio niekuomet pir-1 
miau neturėjote. PRA- ’ 
ŠYKITE FITINGŲ DY
KAI ir pamatykite, kaip jūsų pa
raistės gali būti pritaikytos, arba 
gaukite naują paraistę taip pigiai, 
kaip už $5, ir turėsite 
pasėkas; arba rašykite 
informacijų DYK AL
100% Ruptured 

Service 
20 m. patyrimas įrodo pasisekimą 
|869 N. Damen Avė. Tei. Arm. 8200 
įėjimas per krautuvę į 2 aukštą 

Valandos: KASDIEN 11 iki 8, 
Sekmadienį iki 2 vai.

nuostabias 
prašydami

Truss

1

Garsinkite “N-nose’|GARSINKITėŠ “NAUJIENOSE
■ . .. ■■ .

im nnįi iiU^ii.iiri^ijĮ-KHbriii-111111111 įIį i>niiiOiMiii.iiiiifoii ■ iij. ii■----------- — , , , , . ' t ri<||U |tf>| r | | , , Į , • i n ■ I.I..I

WILL0W WEST ATIDARYMAS!
*■ •

* Mi

Užkandžiai, gera musika, Door Prizes {mažas paršiukas, paltis lašinių, didelis -suris veltui) Visusnuoširdžiai kviečiame atsilankyti į šį gražų pavasarini pikniką. BUTCJHAI, Savininkai 
(Ėuv. 83rd) GERmAn ČHŲBbri ROAD toioii WiU»w Springs (A(iaa,'.?(Winow; Springs, Illinois

• • .‘•■•ir \ r*
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šeštadien., gegužės 10, 1941
uui! i- loTr

Home Crystal Laundries Jūsų Motina bus jums dė

S. PRIMACK, President

FRIGIDAIRE

SOUTH GENTER PLUMBING &

LENGVI IŠMOKĖJIMAI

• . i" , ; «• if r
Populiarizuoja Alinėse

arcus

BUICK SALES
VIENINTĖLfi LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

Telefonas: LAFAYETTE 2022

bravoras šią- 
pradėjo smar- 
“Tavern Pale

20.50
3.82 
5.00 
5.00 
5.00
5.00 
5.00 
5.00

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

Alus Taikomas 
“Lietuviškam 
Skoniui”

• Lentų
• Medžiagų 

Stogams
• Medžio 

Reikmenų 
{Statybai .

VISI TELEFONAI: 
ATLANTIC 4290

skelbimas 
ketvirtadienį. 
“Naujienose”

Progresą Krautuvėje
SIŪLO SIU 1941 METU DIDŽIAUSIĄ

Sako, Turi Didelį Pasisekimą 
Lietuviškose Alinėse

LIETUVIŲ ŠELPIMO KOMITETAS YRA 
GAVĖS ŠIAS AUKAS:

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

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

Pirmadieniais taipgi 7.*00 
vaL vakare.

Išgirskit vėliausias žinias 
mušiką ir kitus įdomius 

pranešimus.

3224 South Halsted Street 
Prie 32-ros Gatvės 

Telefonas VICTORY 4226

6 Kubiškų Pėdų Didelis 1941 Metų 
. . . GENERAL MOTORS

Modern Roofing Co.
1821 SO. LAWNDALE AVĖ.

J. and C. Sarockas, sav.
Visas darbas garantuotas. Turime 
visokių rūšių stogų. Pašaukit mus 
šiandien dei nenioKamo apkainavi- 
mo.
Tel. CRAWFORD 0619

— Pilnai Apdrausti —

Kas geria alų, tas žino, kad 
alus alui nėra lygus. Vienas 
skanus, kitas skanesnis. Vienas 
vienaip atrodo, kitas kitaip. 
Vieniems patinka vienas, ki
tiems kitas.
, štai, Atlantic 
me dienraštyje 
kiai rekliamuoti 
Beer” alų, kurį, sako, taiko lie
tuviškam skoniui. Jis ne vien 
pasižyipi dideliu skanumu, bet 
turi ir gerą putų “galvą”.

\ Viso surinkta $123.03
Surinktos aukos siunčiamos į Europą ir naudojamos tik

tai dėl Lietuvos okupacijos ir bolševikų tironijos nukentėju- 
siems lietuviams šelpti.

Lietuvių Šelpimo Komitetas įregistruotas Department of 
State, Washington, D. C., Nr. 430 ir turi teisę rinkti aukas ir 
jas persiųsti. Lietuvių Šelp. Komitetas taip pat tarpininkaują 
draugijoms ir atskiriems asmenims persiųsdamas per savo ry
šius Europoje patogiausiomis sąlygomis aukas lietuvių šelpimo 
organizacijoms.

Visiems aukavusiems ir aukas renkant pasidarbavusiems 
nuoširdžiai dėkojame. —LIETUVOS ŠELPIMO KOMITETAS, 

307 W. 30th Street, ,Ne>v York, N. Y.
PROGRESS KRAUTUVĖ turi pasiūlyti Tamstoms di
džiausią vertybę refrigeratorių istorijoj. Tik pamąstykit 
—6 kubiškų pėdų, tikras Frigidaire už ....... $124.95

Užsakykite tuojaus, nes ši kaina tik trumpam laikui.
PROGRESS KRAUTUVĖ pilnai autorizuota parduoti Ge- 
nerąl Motors produktus ir turi pilną pasirinkimą šių pa
garsėjusių Frigidaires, visokio didžio modelių ir kainų.

HEATING SUPPLY GOMPANY
6 West Garfield Blvd. s?ateVirk55th ast >

Firma tą alų dabar populia
rizuoja lietuviškose alinėse ir 
deda dideles pastangas jį kuo? 
didžiausiam skaičiui vietų nuo
latiniai pardavinėti.

Tavern Pale Beer gaminto
jai supranta, kad lietuviai žino 
alų, ir todėl kartą, išbandę, jų 
alų pastoviai gers.

Pirmas šio alaus 
tilpo užpereitą 
Laiks nuo laiko 
pasirodys ir kiti

RYTINE RADIO 
VALANDA 

— iš stoties —

W.G.E.S.

PASKOLA'-““"-'I n vai išmokėjimais 
nuo 5 iki 20 metų.

MiUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
Mokame 3yz% Dividendų 

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

Tvims $1,000,000.00

avo J. Bacevičius 
___ __ •..... $10.00 

8.00

DOMINIKAS KURAITIS — Savininkas
AGENTAI

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

“Shorty”

OORNER 63RD & JUSTINE.
Southelde Meni be r of Associated 

Paint Stores.
BERGMANAS PAVASARIO 

IŠPARDAVIMAS
malenj, slėnu popieriaus ir langų Žcldų. 
Ateikite 1 didžiąją ^krautuvę prie Justine 
ratvfis kampo ir gaukite dykai sienų 
popieriaus pavyzdini knygą. Dekoruokite 
dabar—mokėkite vėliau parai BERG- 
MAN’S naujuoju Lengvaus Biudžeto pla
nu. 10 savaičių mokytis. Ateikite ir pa
klauskit smulkmenų.

Sienų popierių nutrimuoja dykai. 
PRISTATYMAS DYKAI 

Es«-A-Bee vidaus žibanti balta ir visos 
naujausios spąlvos virtuvėms ir maudy
nėms maleva.
Ess-A.Bee Fiat Maleva luboms ir miega
mosioms balta ir 13 spal. Ess-A-Bee 4 
valandų varnlžas. gerai dėvisi ir nesidė- 
mėja baltai vandeny. £ *fl fily 

GALIONAS I aWV 
Popierių Valyklis arba H. R. H. po 6c 
Atdara antradieniais, ketvlrtąd. ir fteėta- 

čMeniais iki 9 P. M.
Tel. PROSPECT 3440

NAUJA VIETA:

907 West 35th Street, Chicago
Rez. Tel. VICTORY 2499

$124.95
ir duoda didelę nuolaidą už seną 

Refrigeratorių

DYKAI Aprokavimas
NEREIKIA NIEKO ĮMOKĖTI, 

36 Mėnesiai Išmokėjimui.
; Tikra lietuvių kompanija.

AT YKITF MUS!
Jus persitikrinkite, kad Mes Turime Didžiausį Pasirinkimą

— Puikios Rūšies
Iš atskirų asmenų: Dešimts dolerių aul 

iš Rockford, III............. .....................................
Aštuonis dolerius aukavo Kl. Jurgelionis, New York ....
Po penkis dolerius aukojo p. Juozas Garšva, Xaveras 
Slrumskis, Antanas Mikalauskas, visi iš Brooklyn, N. Y., 
adv. F. J. Bagočius iš So. Boston, Masš., P. Gre’&htis iš 
Grand Rapids, Mieli. Viso .................. .... ...... A....... 33.03

Po vieną dolerį aukojo: J. A. Kazlauskas iš Frack- 
ville, Pa., A. M. Augimas, Jurgis šliakys, Jurgis Spurga, 
A. Jankauskas,nųsiJ)$LSLA kuopos nariai iš .Stojamės, 
L. L, S. Bulota iš Silver ČrcėkZ Pik, Ona ’Račkaūskierkč iš 
Los Angeles, Cal., A. J. ir M. Bernotai ir U. Liutkienė iš ' 
Grand Rapids, Mieli., J., K. Katilaičiai, A. Maliauskas, K. 
Tutlis, Z. Sabaliauskas, S. šaltmierls, J. Abaris, visi iš 
Rlimford, Me., viso ......................................bj.n...... $16.00

Po 50 centų aukojo: A. Dūlis iš St.; Jamesp L; Ii, J. .> 
Vidugiris,, A. Janušiene, J. Norušas, J. Glodienė, S. šo- 
pienė ir F. Sabaliauskienė, visi iš Rumford, Me., viso .L 3.50 
Įvairus asmenys ......... 1...... ... 4.^.1.,............. ......... . 1.20

II. Iš organizacijų: ■.>
Stamford, Conn. lietuvių kolonija per p. J. Poci 
rulį, kurių pasidarbavimu tie pinigai surinkti ... 
Detroit, Mieli., SLA 352 kuopos nariai suaukavo 
Grand Bapids, Mieli., SLA 42 kuopa iš iždo ...i.. 
S t. James, L. I., SLA 333 kuopa iš iždo .............. 
Nanty Glo., Pa., šv. Onos Moterų Draugystė ...... 
VVyoming, Pa., SLA 267 kuopa ................... i....
S t. Louis, Mo., SLA 363 kuopa ............................
Brooklyn, N. Y., SLA 242 kuopa ......... j... ................

Naujienų Pavasarinis
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Užsakyme kaina:
Chicagoje—paštu:

Metams ----------
Pusei metų —------- ----------
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2.00 
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veikimas. Jeigu kalbame apie vienybę, tai privalome tu
rėti galvoje, kad ji yra galima tiktai, visiems pripažinus 
demokratijos principus musų keliarodžiu. Tie, kuriems 
šitie principai nėra svarbus, nebus naudingi musų ben
dram darbui. Jiė gali greičiau tų darbų suardyti, negu 
jam padėti.

Londonas labai kantrus...

v

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

-

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

Metams ----------------------— $8.00
Pusei metų _______________ 4.00
Trims mėnesiams_________ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

■■■■«■■ ....................——in i mi
f______

PRIMENA ST. SEIMO
SUKAKTĮ

Stalino “draugingumas”
Sovietų valdžia atėmė pripažinimų trijų Hitlerio už

kariautųjų šalių valdžioms, kurios nepasidavė Hitleriui: 
Norvegijos, Belgijos ir Jugoslavijos. Jų pasiuntiniai Mas
kvoje netenka savo diplomatinių teisių. Bolševikai da
bar laikys “teisėtomis” tų šalių vyriausybėmis nacių pa
skirtus joms “gauleiterius” ir jų padėjėjus.

įdomu, kad tarp tų šalių yra ir Jugoslavija, su ku
ria Molotovas prieš mėnesį laiko buvo pasirašęs “drau
gingumo sutartį”!

Kuomet balandžio 5 d. Maskva padarė tų “draugin
gumo sutartį” su Simovičo vyriausybe, kuri atsisakė ka
pituliuoti prieš Hitlerį, tai daugeliui pasirodė, kad Sta
linas jau atsisuko prieš nacius. Bet “Naujienos” tuomet 
įspėjo skaitytojus, kad tai yra tiktai bolševikiška “dezin
formacija”, kurios tikslas — apdumti akis pasauliui.

Taip, iš tiesų, ir buvo. Stalino “draugingumas” Ju
goslavijai tęsėsi tik iki to laiko, kol Hitleris jos nesu
draskė. Toliaus mulkinti publikų nebėra prasmės, todėl 
sovietų “fiureris” padėjo “draugingumo” kaukę į šalį.

Pirmiau jisai tokiu pat budu pasielgė su Lenkija, 
su Lietuva, Latvija, Estija ir Suomija. Ar dar ir dabar 
yra kam nors neaišku, su kuo Stalinas eina?

Vieningumo klausimu
Išimant bolševikų agentus ir aklus jų pasekėjus, visi 

Amerikos lietuviai trokšta, kad Lietuva butų nepriklau
soma. Šituo klausimu musų visuomenėj viešpatauja pil
nas nuomonių vieningumas. Bet ne visi mes vienodai 
galvojame apie busimosios nepriklausomos Lietuvos san
tvarkų.

Yra musų tarpe žmonių, kuriems geriausia patiktų, 
jeigu Lietuva ateityje turėtų tokių pat arba panašių val
džių, kokių ji turėjo per pastaruosius 13—14 metų — t. 
y. pusiau-fašistiškų, ne žmonių išrinktų. Kiti mano, kad 
vidaus santvarkos klausimas iš viso nėra svarbus; kad 
tik Lietuva nusikratytų svetimo jungo, o kaip ji tvarky
sis, tai ne musų reikalas.

Su šitokia pažvalga sutikti negalima. Aiškus daly
kas, kad Lietuvos santvarkų turės nustatyti patys Lie
tuvos žmonės, o ne kas kitas, bet ko Lietuvos žmonės no
ri, už kokius principus jie stoja, yra pakankamai gerai 
žinoma, Jie nori demokratijos. Šitas jų nusistatymas bu
vo pakartotinai ir labai ryškiai parodytas. Kiekvienų 
kartų, kuomet Lietuvos liaudis turėjo progų pareikšti sa
vo troškimus, ji pasisakydavo už demokratijos principus-: 
Didžiajam Vilniaus Seime ir Darbininkų Suvažiavime 
1905-ais metais, Vilniaus Konferencijoje 1917-ų metų spa
lio mėn., Vasario šešioliktos deklaracijoje (1918 m.) ir: 
Steigiamam Seime 1920-ais metais.

Savo pritarimų demokratijos principams Lietuvos 
žmonės p.arodė pirmiaus, negu kad buvo pas juos pri< 
brendęs pasiryžimas reikalauti pilnos politinės nepriklau
somybės. Todėl butų keista, jeigu dabar, kuomet mes kal
bame apie nepriklausomos Lietuvos atsteigimų, mes ši
tų Lietuvos liaudies nusistatymų paneigtume arba igno
ruotume.

Tai, kas įvyko Lietuvoje 1926 metų gruodžio 17 die
nų, buvo ne lietuvių tautos valios manifestacija, o tos 
valios paniekinimas ir geriausių Lietuvos tautinio atgi
mimo tradicijų sutrempimas, šiandien mes galime, nesi* 
karščiuodami, pripažinti, kad dėl to Lietuvos iškrypimo 
iš demokratijos vėžių buvo ne tiek kalti atskiri asmens 
ar kokios nors politinės grupes, kiek buvo kaltos bend
ros aplinkybės, kuriose tuomet Lietuva gyveno. Kas prad
ėjo* tai praėjo, bet grįžti atgal i tų neteisėtumo stov 
Lietuva daugiau nebenorės.

Kartu su Lietuvos žmonėmis mes jaučiųmie, kad tvir* 
tas pagrindas Lietuvos nepriklausomybės atstatymui te* 
gali būt tiktai demokratija. Demokratija iš oro tau
tų santykiuose, ir demokratija viduje — krašto santvar
koje. Musų viltis, kad Lietuva atgaus laisvę, yra parem
ta tuo įsitikinimu, kad dabartinėse pasaulio kovose de
mokratinės valstybės laimės pergalę. Geisdami šitos per
galės, mes, aišku, negalime prileisti minties, kad demo-

Brooklyn’o “Amerika” prime
na, kad šiomis dienomis sukaks 
21 metai, kai pradėjo posė
džiauti pirmoji istorijoje lietu
vių tautos atstovybe, išrinkta 
demokratiniu budu — Steigia
masis Seimas. Ji rašo:

“Gegužės 15 d. sukanka ly
giai 21 metai, kai Lietuvoje 
susirinko Steigiamasis Sei
mas, išrinktas valstybės gy
ventojų visuotiniu, tiesiu, ly- 
giu ir slaptii balsavimu. Tąi 
buvo teisėčiausia tautos at
stovybė. Ji patvirtino sun
kiais nelaisvės laikais suda
rytos Valstybės Tarybos Lie
tuvos nepriklausomybės pa
skelbimą.

“Steigiamasis Seimas visos 
tautos vardu pakartojo gyvą 
pasiryžimą turėti savarankiš
ką, laisvą ir nepriklausomą 
valstybę, šalies santvarkai 
pasirinkti demokratiniai dės
niai. Paskelbtas svarbus že
mės reformos įstatymas, grą
žinęs žemę tikriesiems jos 
saviniųkąms. Padėtas pagrin
das šalies finansiniam ir eko
nominiam gyvenimui.”
St. Seimo sukaktį paminęs 

rytoj Vidur-Vakarinių Valstijų 
konferencija Chicagoje, kurią 
šaukia Demokratijos ir Lietu
vos Nepriklausomybės Sąjunga.

uždeda konstitucija, ir savo, 
raštą baigė tokiais žodžiais:

“Prieš metus laiiko, kai ji
sai (Kl. Jurgelionis) buvo 
pradėjęs ‘karą’ prieš visą PiL 
domąją Tarybą, Apšvietos 
Komisija bandė tą konfliktą 
užbaigti geruoju, bet’ iš to 
nieko neišėjo, tik komisija 
buvo apkaltinta norėjusi už
dėti redaktoriui ‘cenzūrą’ I 
Todėl dabar tegu Pildomoji 
Taryba pati sprendžia, kaip 
šitą organo redagavimo rei
kalą sutvarkyti. Konstitucija 
suteikia jai pilną gajįą (sky
rius 61 as 8, i) .”
Po Apšvietos Komisijos raš

tu pasirašė pirmininkas P. Gri
gaitis ir narys V. J. Količienė.

Vadinasi, Apšvietos Komisija 
jokio siūlymo Pildomą jai Tary
bai nedavė, palikdama jos pa-! 
čios nuožiūrai, kaip tą reikalą 
su tvarkyti.

Skundą prieš buv. “Tėvynės” 
redaktorių tame Pildomosios 
Tarybos suvažiavime įteikė Pil
domąją! Tarybai SLA Kontro
les Komisija, šios savaitės “Tė
vynės” numeryj e j įsai dar ne 
visas atspausdintas. Kokį reika
lavimą ar rekomendaciją Kon
trolės Komisija davė, pamatysi
me sekančiame “Tėvynės” nu
meryje.

PAMINĖJO ŲSS 
SUKAKTUVES

DĖL TŲ GINČŲ SUSI
VIENIJIME

Bostone j balandžio 4 dieną, 
buvo paųiiųętos Lietuvių Socia-

s
Kuomet SLA Pildomoji Tary

ba paskutiniame savo suvažia
vime nutarė pašalinti iš “Tėvy
nės” redaktoriaus vietos Kl. 
Jurgelionį, tai dalis musų spau
dos ėmė kelti didelį triukšmą, 
kuris dabar, beje, jau yra apti
lęs. Buvoį dąroma visokių prie
kaištų Pildomą j ai Tarybai, vi- 
ce-prezidentui Mažuknai, Ap
švietos Komisijai ir kitiems. Pa
skutiniame “Tėvynės” numery
je yra smulkiai išdėstyta^ kaip 
tas redaktoriaus klausimas bu
vo Pildomosios Tarybos suva
žiavime svarstomas.

Dar ne visas suvažiavimo 
protokolas yra atspausdintas, 
pet jau ir iš to, kas SLA orga
ne yra įdėta, aišku, kad aukš- 
čiąųs įjamįnėtiej i užsipuldinėj i- 
niai neturėjo pagrindu. Pir
miausia, ne p. J. K. Mažukna 
“išėdė” Kl, Jurgelionį. Vice
prezidentas savo skundą .prįeš’ 
buv, “Tėvynės” redaktorių iš
traukė, kuomet Pildomoji Ta
ryba išklausė jo (Mažuknjos) 
pareiškimą, atremiantį neteisin
gus, Kl. Jurgelioniu darytus 
japi, kaltinimus. Taigi ne pono 
Mažuknos skundu Pildorpuji 
Taryba rėmėsi, mesdama Jurge
lionį iš redąktorįaus yietps.

Ne J. K. Mažukna “įšėdė” Kl. 
Jurgelionį, Jjet, atbulai, Kl. JUr- 
geįionis bandė įšūstį viceprezi
dentą Mažųkną, dėdamas “Tė
vynėje” šmeižiančius strąjps- 
nius prieš jį su reikalaviipąis 
pašalinti jį (Mažukną) iš Pildo- 
piosios Tarybos ir net iš Slusi- 

! yįfeifijįino, ir peląisdanias p. Ma-! 
; žuknaį SLA orgąpA atsakyti į 
tuos šmeižtus.

Apšvietus Koiųįsijos 
fturodymui.

SLA Apšvielps Komisija (yįe- 
nam jos nariui nedalyvaujant) 
pasiuntė Pildomajai Tarybai sįa-; 
vo “nurodymus” apie SLA or
gano redagavimą. Ji pažymėjo

tuvės. Tuo tikslu, kaip “Kelei
vis” rašo, buvo surengta vaka
rienė, kurioj dalyvavo svečiai 
ne tik iš Boston’o, bet ir iš Nor- 
wood’o, • Čambridgc’aus, W. 
Hanover’io. Haverbill’io, Law-J 
rence ir Providence, R. I.

Vakarienėje kalbas pasakė 
keletas senesniųjų socialistų 
darbuotojų ir įvairus žymesnie
ji asmens, kurie nepriklauso so
cialistų organizacijai, bet sim
patizuoja socialistų veikimui. 
Parengimas buvo sėkmingas.

ANGLŲ PASKOLA
ISPANIJAI

(Tęsinys) ;
Prasidėjo savotiška minčių' 

kova tarp vokiečių orlaivių va-( 
do ii’ Londono oro apsaugos va?! 
do: vokiečių vadas labai logiš
kai galvodamas skaičiavo, jog 
kuomet jis bus virš Londono 
ir numes bent vieną bombą? 
Londonas, kaip jis bemiegotų, 
pubus ir prasidės reflektorių L 
antįorinių pa trauku ugnis, tai 
parodys, jog jis virš Londono 
ir bus galima numesti bombas? 
gi iki niekas iš ) 
liepia — reiškia, dar ne LondO? 
nas, bet laukai ir reikia lėkti 
toliau vėjo linkme, kuri turi 
būtinai atpūsti juos virš Londo? 
no.

Anglų oro apsaugos karinin
kas galvojo lygiai $aip pat spė
damas vokiečių cepelinų vado 
mintis: jei aš neąts-įli6ptin> jis 
lėks toliau ir manys, jog dar ne 
Londonas,, gi jei tik pradėsiu 
rodyti, kad jis virš Londono UŽ“ 
žiebdainas reflektorius it ^au- 
dydamas, numes visas bombas 
ir mes žuvę.

Bet daug lengviau buvo skai
čiuoti ir galvoti cepelinų vadui> 
negu anglų karininkui laukiant 
bombų, nors ir mėginamų ar 
jau virš Londono.

Vokiečių orlaiviai, nors ir a- 
j bejodami ir dargi stebėdamiesi, 
kad taip ilgai nepąsiekia Lom 
*dono, pagaliau nutarė dar kartą 
mėginti ir dvidešimt trečią va
landą ir trisdešimt minutų, nu
metė bombą ir netrukus dvi ki? 
tas...

Oro apsaugos karininkas, ga
vęs pranešimą, jog bombos kri- 

| to Harrowe, penki kilometrai 
nuo Londono centro, suprato, 
jog cepelinai jau perlėkė Wąt- 
ford ir jau lekia link Londono 
centro.

Kas darytį? Mėginti šauti ir 
reflektdriais subasti juos dan
gaus skliaute ar tylėti, kad lėk
tų jie toliau tikėdami, jog jei 
niekas neatsiliepė, jie dar ne 
virš Londono, bet laukuose, gi 
kuomet jie ^perlėks Londoną, 
jau nebaisiu, nes šiaurės vėjas 
toks smarkus, kad jie jokiiiį 
budu negalės atgal grįžti virš 
Londono, bet turės skubėti na
mon?

Minutė išrodė vadui amžinas:-' 
timi, suprantant kokia didelė 
atsakomybė tenka jam. Juk to-į 
kį jo tylėjimą galėjo paskaity
ti sabotažu, parsidavimu prie
šui ir nieku neįrodysi, jog lo

ąčįoS peatsti

kratijos principai butų atmesti pačioje Lietuvoje, dėl ku- įvairius K1. Jurgėlionio prasi-
rios išvadavimo męs darbuojamės.

Šituo nusistatymu privalo būti pagrįstas visas musų
lenkimus su pareigomis, kurias 
jam, kaipo organo redaktoriui,

St. Mįščikas-Žiemys.jnui 11 priimti. Visų tikybų pri- 
imti ąs negaliu. Kuri tikyba 
yra geriausia, aš nežinau. Todėl 
dabar nutarkite kuri tikyba yra 
geriausia ir savo nuosprendį 
praneškite man.

Prezidentas susirinkimą ap
leido, palikdamas kunigus susi-

negrįš, nors ir norėtų, nes 
tųrgs jėgų spirtis prieš veik 
ganiŠką vėją.

LONDONAS BUVO I&GLL-j tarti. Bet apie kunigų susitari- 
BlBTAS! imą prezidentui taip ir neteko

Londonas buvo išgelbėtas] patirti, L-tfe.
vįen įnirtimu ir nepaprastu] ----------------

nes nors vokie-j fVAlRIAQ
tik magindami mėtė bom-| ftlHlvM 

bas, visgi jos nužudė apie šim-| -----;-----
1 Iv Ruonis Britai reikalauja 
karins, wt... vokfetiai IrokCimfzi
Londono numetė tik tris feom-| KdiO KaDlIlClO 
bus, nors jų turėjo kad] -----------
gnUjO vfąų Londono centrą pa-i LONDONAS, Anglija, geg. 8 
versti griuvėsiais ir visus gy-M- — Britų parlamentas pareis* 
VĮentojus pasiųsti I aną pmnfį, kė Churchili vyriausybei pi|ną 
atifteįmfc jog tiis laikais vfe-1 įtikėjimą, bet ir toliau tebe 
ninteiės slėptuvės buvo — na-1 keliami balsai dėl sudarymo 
mų skiepai .. | stipraus karo kabineto.

Maža to? vokiečiai ne tik ną-į Toki baisai girdisi poiitiniuo- 
pasiekė sugriauti Londono, bfetj Se sluoksniuose ir minimi laik- 
ųpskaičiavę kelią, nenumanydą- raštuose. Darbįečių laikraštis 
mi kur jie m, suklaidinti LmJ kritikavo gana aštriai kai ku- 
dono tylėjimu, ne visi sugrįžo] rias Churchili kalbos vietas, 
namoh-: keturi cepelinai atgal] ... ■

SS-SKonduktoriai prašo 
pakelti algasSjąrvyko su sušalusiais insėdaisj 

r sugadintais motorais savoj 
Ifelo nepasiekę, nors tai kai-l 

navo tiek daug išlaidų ir aukų.., j
Viskas buvo pasiekta netikė1-! 

ta mintimi, staigiu daleidimu, 
noru įspėti vokiečių orlaivių 
mintį ir nepaprasta kantrybe, 
nežiūrint. krentančių aukų...

Tai buvo vienintelis praėju
siame kare vokiečių mėginimas 
sunaikinti Londoną, kuris nepa
sisekė, bet per dvidešimt ketu
ris metus daug kas pasikeitė ir 
šiandien Londonas negali išgel
bėti sąyo sugriovimo vien kan
trybe, jis galį kantrybe vien su
laukti laimėjimo, jei įstengs iš
kęsti visus baisumus ir nepasi
duos vokiečiams.-

lūkėsime, jog Londonas k 
šiuos kantrybės egzatnenUs tim 
kąm^i išlaikys ir vokiečiai kaip 
prjes dyįd^imt 
dieų, sayo tiMo nepąsįeks!

lipi reikią pripažinti, jog eg- 
zamcųai labai skaudus. įpt vil
tis ir pasiryžimas angių neap* 
leido!

PlttSBURGH, Pa., geg. 8 d. 
■— Patirta, kad keturių didelių 
geležinkelių bendrovių konduk
torių organizacija nutarė parei
kalauti pakelti tarnautojų al
gas.

Dabar keleivinių traukinių 
konduktoriai gauna po 7,65 do
lerius už darbo dieną, 
gauna po 7,58. Prašo 
algas 15%.

Tuo reikalu pradėtos
su geležinkelio bendrovių atsto
vais ir tikimasi apsieiti be 
streiko.

o kiti 
pakelti

kalbos

Žvejai negali žve
joti juroje

tikrina 
plaukia

su jais 
norį pa-

(GALAS)

NESUSITARĖ
(Feljetonėlis)

J*

Nors Ispanijos valdžia yra fa
šistiška, bet Anglija dar vis ne
nustoja vįjtiąs, kad generolas 
Franco atsisakys stoti į karą! 
“ašies” purėje. “The Manches 
t e r Guardian” rašo:

“Užsienių reikalų sekreto
riaus padėjėjas R. A. Butijer- 
pranešė, kad Ispanijos Fran
co vyriausybei yra suteikta 
antra paskola iš 2,500,000 
svarų sterlingų. Prieš inefųš 
laiko buvo duota pirmoji pa
skola. Jų tikslas paremti Is
panijos vidaus rekonstrukci
ją ir duoti galimumo Ispani
jai įsigyti maisto produktų ir 
csiųįnių žaliavų Užsieniuose?’
Viena antrosios paskolų są

lygų yra tokia, kad maistą it 
žaliavas Ispanijos vytiausybfe 
turi pirkti Pietų Amerikoje. 
Anglijos Jąivynąs tuos transpor
tus praleis, jeigu geperplas 
Franco neduos Vokietijai pa
naudoti Ispanijos teritoriją sa
vo žygiams prieš anglus.

džiausią nesąmonė virsta logika 
vien tuomet, kuomet pasiseka, 
gi didžiausia logika virsta ne
sąmone, jei nepasiseka.

Bet ir vokiečių cepelinų vai
das nemiegojo ir buvo gerai ap-

Naujienų Pavasarinis
PIKNIKAS

«
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LjmiRTY DARŽE 
Wil}ow Spripgs, Uh

..^VENTOJ!, Lietuva, geg. 8 
dP**^;'Bąjurio žvalgybos agen
tą! kiekvieną kartą 
kiekvieną laivelį kai 
dvejoti.

Boiševįkai bijo, kad 
ųeišplauktų užsienin
bėgti žmonės. Bolševikai įsako 
žvejams toli nuo krantų ne
plaukti ir jokiu budu neartėti 
prie vokiečių rubežiaus. žve
jams liepia plaukti Liepojaus 
linkui.

Iš šventosios išvežė visus uo 
stui gilinti įrankius. Viskas iš
vežta į Leningradą.Viena didelė, demokratinė 

valstybė išsirinko sau gerą pre
zidentą. Prezidentas priklausė 
turtingųjų klasei, bet jo simpa
tijos buvo linkusios į biednus 
krašto gyventojus. Savo prezi- 
dentavimo metu jis daug nau
dos padąįrė daugumai krašto 
gyventojų. įmonės savo prezi
dentą taip paųiego, kąri pradė
jo į jį titirėti kaip į kokį išga
nytoją.

Visokių tikybų vadai pradėjo 
išgarsėjusiam prezidentui pavy
dėti.

—Kaip butų naudinga, kad 
šis prezjdeptas priimtų mąno 
tikybą, — galvojo sau kiekvie
nos tikybos pranašas.

Įvairių tikybą atstovai pra
dėjo lankyti prezidentą ir kiek
vienas jų gyrė savo tikybą ir 
siūlą prezidentui ją priimti.

Pre^įrdeųtųltie lankytojai nu
sibodo. Bet kiekvienos tikybos 
atstpVą jų’io/identas mandagiai 
išklaūfeš, paėpjė ą n trasą ir pa
sižadėjo savo nuosprendį pra
nešti.-. . , I,’’ , * ’ (

Kai tikybinių lankytojų sąra
šas pasidavė labai didelis, pre
zidentas paprašė savo sekreto
rių, kad jjs jiems visiems iš
siuntinėtų pakvietimus tam tik
ru laiku susirinkti į vieną vie-

Real Estate

LOANS
jo būti virš Londopo centro. Ir 
netrukus pasigirdo naujas spro
gimas. Bomba krito pačiame 
Londono centre: Picęądilly Cir
kus — “pasaulio icęntrali”.

Ar cepelinų vadas žino, jog 
jis Londono centre? Juk jei ži
no, jis gali paleisti visas bom
bas ir tuomet visas spėliojimą?/ 
nors ir logiškiausias, virs nepa-' 
prasta peląime?

Nepaprasta vidaus kova> kuo
met spren'fdžiąmąą Ukįmąs, lik-i-ų 
mas ne vienos žinogaus gyvy-’ 
bes, bet dešimčių, $įmtų ir gąH 
tūkstančių. Kritusios bombo^į 
Piccadilly jau pasiėmė sąvpj 
gausias aukas... Ąr bus dau-į 
giau?

Tarp paskutinių bombų Pic-i 
cadilly ir pinuos bpiųbos Gto-? 
ve parke, jau Woolwidie, piet-J 

raslip- 
►ėt fote tą. - < > 

pasirodė dežuruojančiam kari- Paskirtoji diena atėjo. Įvai- 
liinkui amžibastis. Kuomet jam rių tikybų kunigų prisirinko 
pmiicšė, jog bombos krito Gro
vė parke, karininkas atsiduso M pasirodė ptezidentas ir padare 
nusišluostė gausius prakaito ta- tokį pranešimą:
šlis, nors buvo gan šalta — fcpfe-i. 
jimas buvo tikrai, celiėliPai piane, 
pečius Londono centrą ir jau ir piršote

ryčių Londono dalyje, pi 
ko vos šešios minutės, b

didžiule svetainė* juos

“JfciėkVfenafe jūsų lankote 
kiekvienas gyrėtė savo

eik ir pasikalbėk su 
mumis.

Real Estate Paskola, Į 
kurią gauni iš Chi- I 
cago City Banko yra 1 
“tailor made” pritai- I 
kymui prie jūsų ap- 1 
linkybių. žemos pa- | 
lukatios visados. F. Į 
H. A. ir Paprastos I 
sąlygos iki 20 metų. | 
Jei nori pirkti, staty- I

CHICAGO CITY BANK
and IRUSI Company

10*
3 už 25c

Halsted at 63rd St. Wcntworth 8600

ECRU CURTAIN DYE

Visose Vaistinėse ir 
Smulkmenų Krautuvėse

KAINUOJA MAŽIAU
NEGU
PORAI

Nudažyti 
Langines 
Su Dažais
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NAUJIENOS;. Chicago, III.

Vienas kotas suteikia jūsų mau
dynei ir virtuvei žvilgančią bal
tą spalvą, švelnią kaip stiklas. 
Dažnas plovimas nesugadins žvil
gesio. Taipgi 32 modernios spal
vos jūsų rakandams.
. ...............................tu. Kuponas

Išmėginti Pasiūlymas 
fLiųuid TILING 1 kenas 
Ė1 Šepetys ........................

Vertė,
Viskas už 25c

No Mail Orders

35c 
25c 
60c

Roberfson & Co.
"The Housc o/ Liguid Tiling"

1342*44 W. Madlson St. 
5340-42 N. Clark St. 

2514 Oevon Avė.
434 E. St.

920 Dėvįs SU Evanston 
904 S. Flfth Ava, Mayweod

PREKYBINE KOOPERACIJA Sl'SOVIETIN
TOJE LIETUVOJE

Tik įžygiavę į Lietuvą, ko
munistai pradėjo organizuoti 
profesines tarnautojų ir darbi
ninkų sąjungas. Tų sąjungų su
darytos tarybos ėmė vadovauti 
įmonėms per savo paskirtus 
“patikimų” žmonių komitetus. 
Kooperatyvų, kaip visuomenės 
turto, okupantai iš karto Visiš
kai perimti nedrįso, tuo labiau, 
kad rado parankiau juos pa
naudoti visai prekybai į sovie
tinės valdžios rankas sukon-

tai išsiuntė į “turtingąją” Mas- 
koliją. Paskui buvo nus statyta 
atsverti šį materialinį koopera
tyvų apiplėšimą, žymiai padidi
nant kooperatyvų narių skaičių.

Kooperatyvai buvo sukurti 
pačių vari o tojų ginti savo in-5 
teresus, reguliuoti laisvoje kon
kurencijoje prekių kainas. Prieš 
ką gi kooperatyvai dabar gins 
vartotojų — savo narių intere
sus? Nejau gi prieš valdžią?

T kroji kooperacija soveti-
centruoti. Buvo išknistas ir iš
garsintas Lenino posakis: “Ko
operatyvai yra vienintelis kapi
talistinės visuomenės sukurtas 
aparatas, kurį mes turime iš
naudoti.”

Tuo salomonizmu pasiremda
mi, naujieji krašto šeimininkai 
kooperatyvų naudojimą tuojau 
ir pradėjo. Pirmiausia panau
dojo kooperatyvuose sukrautas 
linų, grudų ir įvairių kitų pre
kių atsargas ir išteklius ir visa

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

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

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)
> I .I. ... .III II■ ipWi ■ I. ... Į.I..—. I I I m I. i .1 M. ii  a.— ■■

niame “rojuje” neįmanoma. 
Bet jos vardą galima panaudo
ti bolševikinei propagandai. Per 
kooperatyvus galima kraštą “so
vietiškai sąmoninti.” Tad nusi
statyta pravesti “didžiulį narių 
verbavimo vajų” — “įtraukti į 
kooperatyvus1 visą 100% krašto 
gyventojų.”

“Tarybų Lietuvoje” skaitome 
apie vartotojų kooperacijos per
organizavimo darbą. Kaip žino
ma, Lietūkį (Lietuvos Žemės 
Ūkio Kooperatyvų Sąjungą) 
perėmė naujai sukurta “Lietu
vos respublikinė vartotojų ko
operatyvų sąjunga”. Ta sąjunga 
sukvietė apskričių organizaci
nių biurų pirmininkų suvažia
vimą. Suvažiavime dalyvavo di
delis nuošimtis žydų ir rusų. 
Nepaisant didžiulių užsiinoji-

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta 57.80 
Perkant 5 tonus ar daugiau.

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
Sales Tax ekstra.

BLACK BAND LUMP .... 59.75

mų, siekiančių “sukooperatinti” 
sovietinę Lietuvą, atstovai nusi
skundžia, kad vįeton 100% įvai
riausiais ir įkyriausiais budais 
iki šiol tepavyko įrašyti nariais 
į kooperatyvus Vilkaviškio, Ma
rijampolės, Tauragės, Alytaus ir 
kitose apskrityse tik 2.5—3.8% 
visų gyventojų. Rekordų rekor
dą sumušusi Utenos apskritis, 
sutraukusi narių net 10%.

FOR NEVV

PACKARD - CHRYSLER - PLYMOUTH
3451

Archer Avė.

Tel.
VIRginia

2332

4030 
Archer Aye,

Tel..
VIRginia 

1515

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US” 
.................. -i^.Mii 0 1 „.iijn.Hl
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I Turtas Virš $5,500,000.001 = . . . . . II « ........... I I hi/i Į. . . 11 Uiiii |

I Apart Apsaugos, Turime (M t n m nn i 
Į ATSARGOS FONDĄ ViržOiHJVjVuUiuU į :- - 1 . I<! .1.^. ..11 ■ 1 - r ■ . ž

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų
MOKAME DIVIDENDŲ 3’A % f

LOAN ASSOCIATlONoFChicagc 
JUSTIN MACKIEWICH, Pres. 
4192 Archer Avenue 

VIRginia 774/

VISŲ

Motoristu 
ATYDAI!

5 Galionai Aliejaus 
UTMOST MOTOR 

OIL tiktai Už 

‘2.10!
GERIAUSIOS RŲŠIES ALIEJUS—tinka ne vien aųtopiobiliaųią, 

bet lėktuvams, traktoriams, motoHaivUms.
Garantuotas—Atgausit Pinigus Jei Nepatiks

TIKTAI PAS

NOR-GAR RAS and FUEL 01L COMPANY
4800-24 South California Avė. ir

500 West Garfield Blvd.
(Šiaurvakarinis Kampas Normai)

SMITHY’S SERVICE STATION 
1600*02 South Halsted St. j

1240 kit, nuo 7:00 iki 7; 45 vąl. ryto.

Pakalka (buv. Paramos pir
mininkas), kuris dabar tvarko 
visą vartotojų kooperaciją, pa
dedamas dviejų atėjūnų masko
liškomis pavardėmis, pažymėjo, 
kad jau atsiekti “.milžiniški” re
zultatai narių verbavimo darbe. 
Pąkalka pastebėjo, kad prieš 
krašto pavergimą buvo narių 
prekybiniuose kooperatyvuose 
25,000 (tikrumoje 32,000, o su 
šeįnioųiis bjuvo priskaitoma iki 
150,000), dabar gi jau suver- 
buota 100,000, o numatoma su- 
verbuoti net 300,000 žmonių. 
Matyli, bus surašyti į koopera
tyvus visi “činoyninkai”, kurių 
dabartinėje santvarkoje yra aps
čiai,

Atėjūnai mėgsta didelius 
skaičius, jei ne tikrumoje, tai 
bent ant popieriaus. Stalinui 
imponuoja tuščiažodė ir nieko 
nesakanti statistika su daug nu- 
Uų- :

Tačiau šalia didelių “numato
mų” skaičių yta daug ką pasa
kanti kukli realybė. Tas pats 
Pakalka apgailestavo, kad dau
gelis apskričių kioop. sąjungų ir 
įmonių nežino savo ūkiškos bu- 
Ijąltcrij.Os knygomis atvaizduo
jamos padėties, t. y. visiškai ne
moka vesti atskaitomybės. To
liau Pakalba pažymi, kad ko- 
'operatyvai nesiskaito su centru, 
pgteifcia žinių, neveda buh.ajtc- 
rijos ir neapsirupina prekėmis,, 
štai pirmieji realus naujųjų 
maskoliškų metodų ir koopera
tyvų “perorganizavimo” rezul
tatai.
par toliau Pakajką, besišvais- 

tydamas skambiais žodžiais, p.iT 
reiškė, kad 1’041 m. susovi'ėtin- 
tą krąšto prekyba atsieksiantį 
838 miiionų rublių apyvartos 
detabniame prekių pardavime. 
Ar tas skaičius didelis? Ncži? 
nančįam didelis, o žinančiam 
stebėtinai mažas. Laisvoje kon
ferencijoje, prieš krašto okupa? 
ciją, J 939 m. kooperatyvai bu
vo atsiekę per 800 milionų l'b 
tų metinės apyvartos. Dabar gi 
kooperatyvai perėnyė visą kraš
to prekybą ir apyvartos pakelti 
negali. Ir kaip g) jie apyvartą 
pakels, jeigu lietuti ko parduo
ti?

Įdotyu'i pąsfelyėti, )<ad pipni- 
nihkas savo kalboje ragino ko
operatyvus spausti Visomįs prie

monėmis fabrikus, kad duotų 
jiems ratams tepalo. Vartotojų 
kooperatyvai, kurtėms prekes 
turėtų parūpinti centras, įparei
gojami patys pasirūpinti iš savo 
turimos geležies užsakyti per 
vietos arteles ir kalves plūgų, 
akėčių ir panašių įrankių, f£ur 
gi pasidėjo pigiai ir ųias'Uiai 
gaminą ūkiškas reikmenis “niil- 
žipiškieji” SSSR fabrikai? pri
eita prtė to, kad vietiniai kal
viai turės aprtipinti uk pinkus 
per kooperatyvus žemės ūkio į- 
raųkiais!

liOOpe^tyvai įpareigojami at
vežti (įš kur?) grandinių, Vir
vių, šakių ir įeitos medžiagos, 
kuri reikaUnga ųkinmkam.s irt- 
Aaaarto ^ėjai. Tokių problemų 
iš jtikrt) dar niekad Lietuvoj6 
nėįmvo.

ftar yieųds “laimėjimai”, pa
vasario sėjai “ųžpknnota” gau
ti zUperįo 70,()0() tonų, azotinių 
trąšų — 15,000 t, kalio draskos 
— į0,0(B t jau gauta -žWario 
14,000 1, azotinių trąšų — 4,000 
t ir kalio druskos — 3,00.) t.

♦ , -

Reikia pažymėti, kad turint 
galvoje “galingosios” Maskoli- 
jos “galingąjį” transportą, ne
galima daug vilčių dėti į ypa
tingą jau turimų trąšų kiekių 
padidėjimą. Kad pasiekus nu
matytus skaičius, reikalinga dar 
atvežti 80,000 t. arba per 5,000 
vagonų. Netrukus pavasario sė
ja baigsis. Maskoliai gi leis ne
patikėti, kad jie galėtų pateik
ti per 100 vagonų trąšų į dieną 
per 50 dienų. Tai techniškai 
jiems neįmanoma ir jokiu bū
du nebus įvykdyta.

Nepriklausomoji Lietuva, 
pirkdama už gyvus pinigus ir 
iš anksto mokėdama, trąšų iš 
sov. Rusijos niekad laiku ne-i 
gaudavo. Įsitikinus rusų nesu
gebėjimu, tekdavo rusų -trąšo
mis pavasario sezonui rūpintis 
iš rudens ir visą žiemą. Ir tai 
rusai nepajėgdavo patenkinti 
daugiau, kaip- 10 trąšų vagonų 
per dieną, gi sezono metu tie
kimas visai sustodavo.

Tad nėra kb daug tikėtis. U- 
kininkai, jei turės iŠ ko trąšų 
pirktis, gaus tik tuos kiekius, 
kurie dabar yra sandėliuose, o 
dabar esą sandėliuose azotinių 
ir azoto įr kabo buvo prisivež-’ 
ta su atsargomis iš ’ Vx)kiietijQS.. 
Azotinių trąšų ūkininkai dau
giau neregės, nes jų rusai visAi! 
negamina, o iš Vokietijos ne
galina.

Palyginti su pcrcitą-is metami 
pavasario sėjai parduotais ūki
ninkams trąšų kiekiais, šiemet 
naujieji ponai ūkininkams duos 
kalio druskos 300% mažiau, a- 
zotinių trąšų — 110% ir zupe
rio — 250% mažiau.

Liūdnas vaizdas su trąšomis, 
dar liūdnesnis su sėklomis. Ta
me pačiame suvažiavime Pane
vėžio atstovaš nusiskundė, kad 
nepaisant visai artimo -pavasa
rio, naujasis skambaus pavadi
nimo Seklų Fondas, kuris pasi-, 
ūme aprūpinti valstiečius sėklo
mis, Panevėžyje neturi nei vie
no gramo daržovių sėklos, ne
turi ir sandėlių, o Sėklų Fondo 
kontoroje tėra lik sargas. Per
sonalo nėra. Panašiai yra ir ki
tuose apskrityse.

“Draugai” Maimjnai, Popo
vai, Stcpanovai, Lcvinai, Bro ir 
kiti, kurių rankose “klestės” 
naujoji kooperacija, rūpinda
miesi nauju narių verbavimu, 
prekių pasirūpinti įgaliojo pa
vienius kooperatyvus savo rajo
nuose. Jei prekių nebus (o taip 
jau dabar yra!), tai, žinoma, 
bus kalti palys kooperatyvai.

Vienas naujai iš Kauno atvy
kęs prekybininkas, paklaustas, 
kas girdėti Lietuvoje, atsakė: 
“Viskas aukštyn kojomis ap
versta”. Tai charakteringiausias 
apibudinimas, tinkąs ne tik pre
kybai, bet ir kitoms sritims.

J. M.

Karalius Daro Istoriją!
THE JĮING, visuomet narsus kvotėjas darbininko ir smulkaus namo 
savininko interesuose, nežiūrėdamas nuomonių, spalvos arba rasės, 
dabar daro istoriją milžiniškomis vertybėmis reikmenose. “Everything 
to Build Anything!”

Pasinaudokite Karaliaus Midaso kova tikslu suteikti jums reik- 
menas geresniam gyvenimui' tokiomis kainomis, kurios tinka jūsų 
kišenei! Jus čia visuomet pageidaujami ir gaunate “daugiau negu 
savo pinigų vertę”. Atsilankykite bet kada ir atsivežkite savo šeimą 
parodyti musų virš-vertybes! 

PIRKITE ANT KREDITO—-TAIP ŽEMO, KAIP $5 MĖNESIUI! 
Sensacinės S u ta ūpo s Ant Visų Medžio ir Statybos Reikmenų

VIRTUVES 
KABINETAS

IR SINKA
42x22 acid- 
resting, fit- 
ingai neįs
kaitomi, su 
8 colių gi
lumo basin 
ir 4 colių 
back.

King Midas
SPECIALI

MASONITE 
PLYBOARD

Š v e Inus Užbaigimas, 
mieros 4x5’ iki 9” sq. 
ft. tiktai ............. 40

STORAS SLATE GRANULE ROOFING, 
1-mos rųšies, 20 metų garantuoja. Rolė 
padengia, 100 kvadratinių $1.29 

.pėdų ................................... I
Naujas Oak arba Maple Floor- $4.50 
mg, 25/32x2V4 , 100 kv. pėdų “ 
Brick Print Roll Siding, Buff arba rau
donas, pirmos rųšies, rolė pa-<£ 4 .84 
dengia 100 kvad. pėdų .......... ■
2x4’s Economy Grande pušis, 4 3Z 
visokio ilgio, 8’ iki 16’ lin. pėd.
Naujas 1” Sheating No. 3 Hem- CO 70 
lock, 100 bd. f t..........................
$10 Insulated Brick Siding (substand- 
ard), spalvas pasirinkit, paden- $4.45 
tia 100 kvad. pėdų, kvad. **

creen Durys, balta pušis, 16- $9.95 
mesh galv., vielos 1-1/8” storumo « 
Pilni Langam Skrynai, 16-mesh, galv.; 
skaisčiai balta pušis, visos mieros, musų 
kaina už 20x24” 2-Lite, $10.9 
1—1/3” ...................................... *1^
Skystas Stogui cementas, pataiso 2Q<£ 
kiurimus, 5 gal. viedrai, gal.
LOOSE ROCKWOOL, pilni mai- ĘC0 
šai, daug-maž 33165, kiekvienas ww

ŠIMTAI KITŲ DIDELIŲ VERTYBIŲ
Atdara visą dieną sekmadienį. Atdara kiekvieną vakarą iki 8 

Visa, kas pas King parduodama, yra 100% garantuota. Jei kas nepa
tenkina, jūsų .pinigai maloniai grąžinami.

Duokite Mums Pilną Materiplų sąrašą ir sutaupykite čia. 
PAKANKAMAI VIETOS PARKINIMUI DYKAI.

hinųinidas
2221 S. ASHLAND AVĖ.

fUU CITY PUOCKS Og REAU VALU£S

ATSILANKYKITE IBUDRIKO PAVASA
RINĮ RAKANDŲ IR ELEKTRIKINIĮJ 

LEDAUNIU IŠPARDAVIMU
Pamatykite 1941 Metų Pagerintas Radio

Jos pagauna visas stotis aiškiai, nedaro 
jokio traškėjiniOy nereikia nei

Ijei tosuranoe reik,
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
AtMoraa

Prudential Ins. Co. of America
, 175 VL Jjtotoon BAR. 25H

Home Office Hevark. M. J.
4432 S. California Avė. LaL <771
------------------------------------------ --------------------- *4.

Remkite Lietuvišką 
Žyduką,

NATHAN KANTER
MUTUAL LIOUOR 
CO.—WHOLE8ALE 
4707 S. Halsted «L 
Tel. Boulevard 0014

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

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

and LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS, Sec.

3236 S. Halsted St. C AL. 4118 
...... ' ■ 1 ■ n ■ ..............    1

f----- -- -----------......... '.............. \Sįenjniai popieriai, ma 1 i a v o s, 
aliejai, automobilių įrankiai, pei
liai ir namų reikmenys, taipgi 
plumbingas ir elektros prietaisai

PEOPLES 
Hardware & Paint Co.

1901 W«ST «th STREET 
Tel. LAFayette 4139

Naujienų Pavasarinis
PIKNIKAS

<: - -------------- - ■, ..—— i .

Geg-užės 25, 1941
Liberty Darže

WILLOW SPRINGS, ILL.

Zcnith automatiškas radio ir viktrola už .. $99.95
BCA Victor radio, Philco radio po ................ $49.50
Taip pat radio, kurios padaro rekordus ir groja rekor

dus. Kainuoja tik po $49.50 ir po $99.50

dratų ant \stogo.

Duodame gerą nuolaidą už turimą seną radio.

—LENGVI IŠMOKĖJIMAI—

ATVYKITE I

Jos. F. Budriko
FURNITURE HOUSE

3409-11 So. Halsted St.
ANNEX—3417-21 South Halsted Street

Telephone YARDS 3088

STATOME NAUJUS
NAMUS

• Mūrinius arba medinius
• Taipgi taisome senus
• Parupinam paskolas 

lengvomis sąlygomis
• Jei turi lotą, pastatysim 

namą ir mokėsi už jį 
kaip rendą

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

• Aprokavimas dykai

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

Phone LAFayette 5824

VICTOR BAGDONAS 
tOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Pęrkrąustom fornįčius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatėm en- 

1 glis L visas miesto dalis.
3212 So, Halsted St.
§ąukit frel. VTCTOBY OOfifi

♦ FOTOGRAFAS 
i CONRAD 

fotografas 
Studija įrengta pirr 
mos rlųšies su mor 
dernišfcomis u t, 1 r L 
domis ir Hollysvood 
šviesomis. Darbai 
garantuotas.

426 W 63rd St.
Tel. ENG. 5883-58«

Budriko Radio Programos Leidžiamos Iš:
WCFL 1000 k. Sekmadienio (nedėlios) vakare nuo 6 iki 6:30 vai. 
Jei baseball pasibaigs anksčiau, programa prasidės 5:30 valandą. 
WAAF 950 k. Havajų (Hawaiian songs) dainoj ,sekmadienį 4:30 vai. 
WHFC 1450 k. ketvirtadieniais (ketvergais) 7:00 yal. vakare.

1-'-—v , " it'^iiG Mmiiiiiiiii trMtfft L
______ * . ■ S ■ ? ..... .

GARSINKITES “NAUJIENOSE” ----------- f

Garsinkitės “N-nose”



6 NAUJIENOS, Chicago, III. šeštadien., gegužės 10, 1941
■nsBBsa

Illijiois idiaiia'■fl. Wiscons
TRIJŲ METU MIRTIES 

SUKAKTUVES

VALDŽIA ŽADA SUVARŽYTI PIRKIMĄ 
“MĖNESINIAIS IŠMOKĖJIMAIS”

Svarbiausiai — Automobiliu, Taipgi 
Rakandų,,

Naiva Galva

MARIJONA 
BUIVIDIENE 

po tėvais Virbickaitė, 
persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 9 d., 1938 m. gimus 
Mt. Caęmel, Pa.

Paliko dideliame nubudime' 
vyrą Juozapą, motiną Oną, 
patėvį Joną Talmantus, sese
rį Stellą ir švogerį Norbutus 
ir kitas gimines.

Musų brangioji Marijona, 
niekuomet Tavęs neužmirši
me. Tu pas mus jau nebesu- 
grįši, bet mes anksčiaus ar 
vėliaus, pas Tave ateisime. 
Lauk mus ateinant!

Nuliūdę liekame:
VYRAS. MOTINA. SESUO 

IR GIMINĖS.

JUOZAPAS 
STANIŠAUSKAS

Gyv. adr. 4431 So. Wood St.
Persiskvrė su šiuo pasauliu 

gegužės 7 d., 9:20 vai. vaka- B 
ro, 1941 m., sulaukės nusės I 
amž., g;męs Lietuvoi, Taura- Į. 
pės a^skr., Laukuvos parap., 
Dargalių kaime.

Paliko didebame nubudime 
moterį Marijoną, no tėvais 
žigaitę, 2 sūnūs Charles ir 
Peter.- dukterį Ona ir žentą 
Ix?o Gustas ir dukteris Mari
joną ir Petronėle. 2 pussese
res: Magdaleną m Ona Bra
zauskiene. daug kitų giminių^ 
draugu ir .pažįstamų, o Lietu- 
vnt° 1 seserį.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu- 
deikjo koplyčioj, 4605 South 
He^mita^e Avė. laidotuvės 
iwvs nirmad., gegužės 12 d. 
8:30 vai. rvto. Jš kopi, bus 
nulydėtas i Šv. Krvžiaus par. 
bažnvčia, kurioie atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nio siela, o iš ten bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kanines

Visi a. a. Juozano Stani- 
šavsko giminės, drangai ir 
nažjstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalvvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskutini 
patarnavimą ir atsisveikini
mą. Nubudę liekame: 
Dvktervs. Se<?un. žentas, Pus- 
se«erė<s Giminės.

T,a>d. Dirbki.. .T. F. Eudeikis, 
Tel. YARDS 1741.

CHICAGO, III. — žinios E 
VVashingtono sako, kad valdžio 
finansiniai ekspertai yra susi 
rupinę infliacijos pavojumi, to
dėl bandys suvaržyti pirkime 
įvairių daiktų, daugiausiai “liuk
susų”, — mėnesiniais išmokė
jimais. '

Pirmieji suvaržymai bus nu 
kreipti prieš automobilių biz
nį, kuris beveik išimtinai re
miasi “mažais mėnesiniais iš
mokėjimais”. Jei suvaržymai 
pasirodys praktiški, tai jie bus 
pritaikinti ir radio aparatų, šal
dytuvų, taipgi ir kitų baldų biz
niui.
Kainos Gali Išeiti Iš Kontrolės

Ekspertai galvoja štai kaip.
Kadangi dirbtuvės laikui bė

gant vis daugiau gamins gin 
klų, tai turės sumažinti auto
mobilių, šaldytuvų, rakandų ir 
kitų daiktų gamybą. Darbinin
kai dabar jau uždirba kiek dau
giau negu praeityje, todėl pirks 
liuksusinius daiktus kaip auto
mobilius, kurių pirmiau nega
lėjo pirkti.

Produktų Gali Pritrukti
Kadangi, pavyzdžiui, automo-

Likvidavo Autobusu 
Šoferių Streiką

WASHINGTON, D. C. — S- 
valdžios pagalba buvo likviduc 
tas streikas 1,400 šoferių ir mc 
chaniku, tarnaujančių iennsyi 
vania Greyhound autobusų iini 
joje, kuri operuoja busus tai\ 
Chicagos ir rytinių valstijų.

Ginčas dėl algų ir pripažino 
mo atiduotas arbi t racijai.

G. M. Gamina 
Priešlėktuvines 
Patrankas

PONTIAC, Mich. — Genera 
Motors korporacijos Pontiac 
automobilių skyrius vietos člirb 
tu vėse jau pradėjo gaminti 
“Oerlikon” tipo priešlėktuvines 
patrankas.

Jos šauna 400-tus šoviniu kas 
minutę.

Pirkite tose krautuvėse, ku- 
ios garsinasi “NAUJIENOSE/

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 9 d., 12:30 v. popiet, 
1941 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Kėdainių anskr. ir pa
rapijoj, Slikių kaime. Ameri
koj išgyveno 36 metus.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Mortą, po tėvais Ma- 
sibunaitę, 2 sūnūs Vladislovą 
ir Stanislovą, marčią Juliją, 
3 dukteris Amiliją, žentą Bru
no Lachovicz, Stefaniją, žen
tą Stanley Phillips ir Cons- 
tance, anūkes ir anukus, pus
seserę Malviną Grigorowicz, 
New Yorke, 3 pusbrolius Mor- 
kevičius, ir daug kitų gimi
nių, draugų ir pažįstamų. Lie
tuvoje— 2 seseris.

Kūnas pašarvotas namuose, 
4427 So. Wood St. Laidotuvės 
įvyks antrad., gegužės 13 d., 
8:30 vai. ryto iš namų į šv. 
Kryžiaus parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa- 
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Boleslovo Naru
ševičiaus giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu^ 
vėse ir suteikti jam paskuti
nį patarnavimą ir atsisveiki
nimą. Nubudę liekame:
Moteris, Sūnus, Dukterys ir 
kitos Giminės.

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

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 

nnndincroA

bilių gali pritrukti, o pirkėjų 
skaičius didėja, tai jų kainos 
■ms labai kilti, ir jeigu išeis 
visai iš kontrolės, tai Amerika 
^us atsidūrusi infliacijos pavo
juje.

Todėl tai ir žadama suvar
žymai įvesti.

Užmušė Savo 
šeimininkę

MILWAUKEETwis. — Mrs. 
G. Dornblasser, keturių vaikų 
motina, prisipažino, kad jinai 
mirtinai sumušė senelę Carrie 
N. Seymour, nuo kurios * nuo
mavo butą. Susiginčijo su ja 
dėl nuomos ir buto remontą- 
vimą.

a. E^sa a.
JUOZAPAS GRONSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 7 d., 9:50 vai. vaka
ro, 1941 m., sulaukęs 65 m. 
amž., gimęs Lietuvoj, Šiaulių 
apskr.,, Klovainių parap. 
žvilgždžiunų kaime. Amerikoj 
išgyveno 36 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Elžbietą, po tėvais 
Samuolis, dukterį Bernice, 
žentą Addlphą JDargis ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
.pažįstamų.

Kūnas pašarvotas namuose, 
1721 So. Ruble St. Laidotuvės 
įvyks pirmad., gegužės 12 
d., 8:30 ryto iš namų į Dievo 
Apveizdos parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Grons- 
kio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kvie
čiami (dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

> Nuliūdę liekame:
Moteris, Duktė, žentas ir Gi
minės.

Laid. Direkt. Skudas, Tel. 
MONROE 3377.

H
 Gėlės Mylintiems 

Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laidotu
vėms, Papuoši- 

GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 8800

15 .. U.t llblV Ų.aUM..', 'IV’irtpilOCO

Emil Schram, RFC pir
mininkas, nominuotas Ncw 
Yorko Biržos prezidentu, 
vieton VVilIiam McChesney 
Martin, Jr., kuris tapo draf- 
tuolas arini j ori.

Atšaukia streiką 
Allis-Chalmers 
Dirbtuvėje
Paveda Ginčą Darbo Tarybai

LA PORTE, Ind — Unijos ir 
kcmp.'.nijos susitarimu, buvo 
atšauktas streikas vietos Allis- 
Chalmers dhbtuvėje, kur dirba 
apie 950 darbininkų.

Kaip CIO ūkio mašinų unija, 
taip firma sutiko pavesti nesu
sipratimą, kilusį dėl1 algų ir su
tarties, specialei da.bo tarybai 
ginklų pramonėms.

Unija, tarp kitko, reikalauja 
pakelti algas 15 centų valan
dai.

Sunkiai Serga 
Stasys Karpis

Širdingas Ačiū 
Chicagiečiams

Šiais keliais žodžiais r.oriu 
šrc.kšti savo padėkavonę drau
gams ir draugėms už jų širdin
gą simpatiją man ir mano šei
mai netekime dviejų narių - 
tai moteries ir sunaus. Aš ypa- 
tiškai neturėjau vilties sulauk
ti tokios simpatijos, bet šiame 
atvejy pas rodė, kad aš turėjau 
džiaugsmingą paklaidą. Neten
ku žodžių išsireikšti kiek susi
jaudino mano s’ela!

Savo 73 metų gyvenime aš 
nepamenu tokį suraminimą, 
apturėjau nuo jus, draugai ir 
draugės. Užmiršote praeities 
trukumus ir nesigailėdami lai
ko vykote į p. P. Rid jko kop
lyčią ir Tautiškas kapines ati
duoti paskutinį patarnavimą 
apleidusiems amžinam atilsiui

“Kas nauja, neĮprast
Nekiltiems tokis laidojimas 

gal ir nepat.ko, bet ką darysi, 
kas tik yra nauja, neįprasti, 
turi priešų. Nepaisant visų tru
kumų ir t. t. laidotuvėse atsi
lankė net ketai didelis ska eitis 
draugų ir draugių, už ką tariu 
nuo g.lumos š rdies padėkavo- 
nę. —Petras M. Haitis.

Skelbimai Naujienose 
luoda naudą dėlto, 
rad pačios Naujienos 

'"B nsndinęrns

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 9

GAISRE ŽUVO
KŪDIKIS

VVINCHESTER, III. — Pala
pinėje, kurioj gyveno Fred 
Thompsonų šeimyna, sudegė jų 
2 metų sūnūs Warren.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS'

Joįn X Cubeifeis
SENIAUSIĄ IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE’ ;
DIENĄ IR NAKTJ

Visi Tel. YARDS 1741-1742 
Ą605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727 
KOPLYČIOS VISOSE 
CHICAGOS DALYSEDykai

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

Su POVILU ŠALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai

Dvigubas Plaučių Uždegimas
CLEARING. — Gegužės 2 d., 

abiejų plaučių uždegimu sunkiai 
susirgo Stanley Karpius, 5746 
West 65th Street. Ligonis yra 
gerų naujieniečių pp. Weličkų 
sūnūs (p. Weličkienčs posūnis), 
4119 So. Ashland avenue.

Kaip tėvai, taip ir ligonis yra 
tavern biznyje.

Dabar jis yra gydytojų ii 
slaugių priežiūroje, ir tikima
si, 'kad netrukus pasveiks, nes 
krizis yra perėjęs. Nuo savęs 
linkiu jam skubiai tą nelemtą 
ligą parblokšti.

Senas Petras.

mano mylimai molerei ir jos 
sunui Jonui. Nepaisėte nė tai, 
kad laidojimas buvo ne tradi
ciniai įprastas, o naujos tvar
kos lietuvių gyvenime.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street ; ! 

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

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299 _

KITATAUČIAI

Taisykite Savo 
Namus Pakol

• J f

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

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Ofiso Tel. VTRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244 
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

u 4157 ARCHER ’ AVENUE* • * ’
Ofiso Valandos: 

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

Dr. F. Pulsuoki LeVan 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. HERZMAN
TŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 39 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija
1034 VP. 18th St..' TfetAli 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: 

Superlor 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

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

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai diena.
Phone MIDWAY 2880

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

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.

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. Telephone PLAZA 3200

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis < 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

Dr. Kari Nurkat
(NURKAITIS)

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

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

Yards 3089

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

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

Naujas 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

ADVOKATAI
DR. C. Z. VEZEL’F 

DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47 Street 
Telefonas YARDS 2246 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J. 
ZTTBRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

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

Tel. HYDE PARK 3395
Dr. Sušauna Slakis

Moterų ir Vaikų Ligų Gydytoja 
Dabar priiminės ligonius namuose 

6733 S. Crandon Avė.
Vizitai sulig sutarties 

(išskiriant trečiadienius ir šešta.)

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
TeL CALumet 6877

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

Room 2014 Tel. STAte 7572
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto.

3149 SQ. HALSTED STREET 
TeL VIOtory 2679
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PAUL SMITU PARDAVĖ SAVO UŽEIGĄ

Dabar verčiasi išimtinai real ėst ate bizniu.
Per paskutinius kelis metus 

Brighton Parke buvo plačiai iš
garsėjusi p. Paul Smith užeiga, 
kuri buvo žinoma kaipo Palm 
Gardens. Kadangi prie užeigos 
buvo du didoki kambariai, tai 
ten dažnai įvykdavo pobūviai, 
vestuvių pokyliai ir t.t.

Bendrai imant, Palm Gar- 
dens buvo labai jauki vieta, kur 
kiekvienas galėjo atliekamą lai
ką smagiai praleisti. O ypačiai 
jei ten būdavo pats p. Paul 
Smith* kuris, kaip sakoma, vi
sada yrA pilnas visokių “baikų”. 
Jis yra tikras meisteris pasako
ti apie visokius juokingus gyve
nimo nuotykius.

Bet dabar Palm Gardens jau 
penėjo j kitas rankas. Pats p. 
Paul Smith iš to biznio pasi
traukė ir dabar visą savo laiką 
pašvenčia real astate’ui. Jo real 
estate ofiso adresas yra 4631 S. 
Ashland Avenue, o telefonas: 
YARds 1001.

Šia proga tenka pažymėti, 
kad p. Paul Smith yra senas ir 
patyręs real estate srityje biz
nierius. Per daugelį metų jis pa
tarnauja lietuviams pirkime,

=&aijio=
Budriko Radio 
Programas —

Pašvęstas Motinų Dienai
Nedėlios vakare, nuo 5:30 

iki 6:30, iš WCFL radio sto
ties. 1000 kil. Jeigu “baseball” 
žaidimas užsitęs, tai programas 
prasidės pusę valandos vėliau, 
lygiai 6 vai. vakare.

Programas bus dedikuoja
mas Motinos Dienos paminėji
mui. Jaunoji močiutė ir senoji 
bobutė gaus dovanas iš Budri
ko krautuvės, kaip buvo pra
nešta konteste.

Programe dalyvaus žymus 
dainininkai, solistai, Budriko 
radio choras ir orkestras, taip
gi bus drama “Amerikos Lie
tuviai”. —Pranešėjas.

Rytoj Paskutinė 
Fordo Simfonijos 
Valanda

Dainuos Vaikų Choras'
Su gegužės 11 (rytoj) For

do automobilių bendrovė nu
traukia sekmadienio simfoni
nius radio prograthus, kuriuos 
transliavo nuo pėteito rudens. 
Jų vietą užims letigvo tųrihio 
“vasariniai” programai.

Rytdienos pasktitihiaihe pro 
grame dainuos Greenfield Vili- 
age mokyklos vaikų choras iš 
200 balsų, taipgi gros Fordo 
simfonija, > vedama Harold"* Ko 
ch’o, choro dirigento.

Vaikai dainuos Stephen Fos 
terio, Mozarto ir Gilbert-Sulli- 
vano kurinius.

Programą transliuos CBS sto
tys, Chicagoje—WBBM-^80 kc.

(Sp.) 

pardavime ir mainyme nejudi
namo turto. Kai depresijos me
tais tas biznis buvo pradėjęs 
šlubuoti, tai ir p. Smith laikinai 
buvo įėjęs į kitą biznio šaką.

Dabar real estate biznis jau 
pusėtinai pagyvėjo, žmonės pra
dėjo labiau domėtis nuosavybių 
įsigijimu, nes jie nujaučia, kad 
tai gali būti geriausias invest- 
mentas.

Kol kas žemė ir namai dar 
gana pigiai parsiduoda. Visi 
prajovai rodo, kad labai trum
poje ateityje namai gali žymiai 
pabrangti. Todėl dabar yra ge
riausia proga nusipirkti namą.

Kaip jau buvo minėta, p. 
Paul Smith real estate dalykuo
se turi didelį patyrimą ir k’ck- 
vienam gali tinkamai patarnau
ti. Tad reikalui esant kreipki
tės į jį, — jis jums patars ir 
tinkamai patarnaus. Dėl barge- 
nų pažiūrėkite į jo skelbimą, 
kuris telpa “Naujienose”.

Nuoširdžios Padėkos 
Žodis Chicagos 
Lietuviams
Po pasekmingo 1941 “šurum- 

Burum” parengimo
Atvelykių sekmadienį, nors 

šaltas vėjelis drąsiai puteno, 
v ištiek į erdvią Ashland Boule- 
vard Auditoriją atsilankė tūks
tantinė minia lietuvių, Šaltimie- 
ro kasdieninių lietuviškų radio 
programų klausytojų, pasigerė
ti įspūdingų ir turiningu Šalti- 
micro 1941 metų “Šurum-Bu- 
rum” programų.

Sunku žodžiais apsakyti tą 
nepamirštiną įspūdį, kurį mil
žiniška lietuvių rėmėjų minia 
padare į mane ir radio artistus, 
į musų garsintojus ir į visus 
Radio Kliubo narius.

Artistams
Šiuo reiškiu nuoširdžiausį 

padėkos žodį visiems, kurie 
taip skaitlingai atsilankė ir su
teikė savo uolią paramą. Dėko
ju įvairhj komisijų nariams, 
kurie rūpestingai savo užduotį 
išpildė. Dėkoju visiems darbi
ninkams l>ei darbininkėms, ku
rie nenuilstančiai dirbo per iš
tisą dieną. Dėkoju ir visiems 
radio artistams, kurie palinks
mino visus atsilankiusius savo 
dairiomis bei vaidinimais.

Dėkoju visoms organizaci
joms ir garsintojams, kaip tai 
advokatui Kai, ponams Bim- 
rose, Eudeikiui, Sachs, Žabe
liai, ftaltimiero Radio Kliubo 
pirmininkui, panelei Josephme 
ir Julijai Norkus už pasakytas 
kalbas ir prisidėjimą prie šio 
pasekmingo 1941 metų paren
gimo.

Legionui
Esu dėkingas ir ponui Kas- 

par ir nariams Dariau-Girėno 
posto, kurie oficialiai atstova
vo, uniformomis apsirengę, jų 
didžią organizaciją.

Tariu širdingai dėkui vi
siems atstovams, kaip tai po
nioms Buitkienei, Stankienei, 
Norvilienei, Shvedienei, Yudei-

NAUJIENOS, Chicago, UI
'* 'i '’' Į — •.!■■■■«■ . .........-............... —..................

HELP WANTED—FEMAI.E 
Darbininkių Keikia , t. „s,.

REIKALINGA PATYRUSI VEI- 
TERKA; nedėliortiis litiosa, gera 
alga. PERSHING RESTAURANT, 
506 West 39th St. \

Reikalingos moterys ir merginos 
dienos arba nakties darbui Šapose, 
valgyklose, viešbučiuose, valstybė
se, beauty shop, kepyklose ir ofisuo
se. Matysit mus tuojau.
ATLAS EMPLOYMENT AGENCY 
6250 So. Halsted St. Room 12

REIKALINGOS MOTERYS dar
bui dešrų dirbimo įmonėje. Paty
rusios. Kreipkitės 1335 W. 47th St.

OPERATORIŲ PATYRUSIŲ prie 
slacks, sųits, house coats. Galiiha 
uždirbti $30 į savaitę. Pastoviai.

H. HYMAN and CO., 
230 So. Franklin.

REIKALINGA MERGINA turinti 
praktiško patyrimo siūti. Turi būti 
švari. Pilno laiko darbas. Turi pa
sakyti patyrimą ir savo amžių.

Box 54, 1739 So. Halsted St.

REIKALINGOS OPERUQTOJOS 
patyrusios siūti single needle ma- 
chine. Chinele lovų antklodes. Pas
tovus darbas. Geras mokestis.

UNIVERSAL DRAPER CO. 
9Į3 W. Roosevelt Rd. 

2nd floor.

REIKALINGA MERGINA arba 
moteris galinti rašyti typewriteriu 
ir tvarkyti ofiso rekordus truck- 
ing kompanijoj. Valandos nuo 1 
iki 5. popiet. Atsilankykit asmeniš
kai po 7 vai. vakare ir klauskite 
Mr. Hadley, 847 W. 33rd St.

MOTERIŠKĖ, 25 iki 40, bendram 
namų darbui. 2 vaikai. Lengvas 
skalbimas. Gyventi vietoj ar išeiti.

6617 Greenwood, 
Dorchester 8743.

OPERATORS, SINGLE needle 
power machines, .patyrusios, tarp 
20 ir 30.
Advance Button and Pleating Co.

234 So. Market

REIKALINGOS patyrusios moters 
skudurams ir popieriams sortuoti.

Illinois Rag and Paper Graders 
2048 W. Hubbard St.

'PATYRUSIOS operators ant single 
needle povvcr mašinų nakties dar
bui nuo 5 popiet iki 11 v. vakaro. 
1739 Mjlvvaukeė Avė., 3 aukštas.
----------------------------------------------

PATYRUSIOS moters maišytų 
skudurų sortuoti džiunko šapoj. 
45c. valandai. BROokfield 6252. 
8800 W. 47th St.

SUSIRINKIMAI
TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAU

GYSTĖS mėn. susirinkimas įvyks 
sekmadienį, gegužės 11, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Hal
sted St., 12 vai. dienos. Visi nariai 
kviečiami atsilankyti, nes bus ren
kami darbininkai Metiniam Pikni
kui, kuris bus birželio 1 d. Liberty 
Grove. Taipgi, jeigu negavote ti- 
kietų, tai patikrinkite savo adresą 
pas raštininką susirinkime.

—A. Kaulakis, Rast.

kienei, Marijonai šimutis, Ste- 
11a Yudvitis ir Justine Church; 
ponams Sutkui, Mačiulini, Auk- 
škalniui ir pittsburghiečiui Ka
zimierui K. Pikiel.

Visiems — visoms — tariu 
širdingą lietuvišką ačiū!

Povilas B. šaltimieras
(Sp.)

Šįvakar Jadvygos 
Gricaites Koncertas

Dainuos ištraukas iš kelių 
operų

Tatai pagarsėjusios solistės 
Jadvygos Gricaitės laukiamas 
koncertas įvyksta šįvakar^ ge
gužės 10 dieną, Chicago Wo- 
men’s Club teatre, prie 11-tos 
gatvės ir Michigan avė., 8:30 
valandą vakare.

Gricaites koloraturo soprano 
balsas yra stebėtinai švelnus, 
lankstus, gražus ir techniškai 
gerai apdirbtas.

Iš Lohegrin, Bohemė ir kitų
Kaip žinią, • solistė Gricaitė 

savo koncertui pasirinko iš la
bai populiarių operų virtinę iš- 
traukį, kaip “Cav. RusUcąna”, 
“Lohegrin”, “La Boheme“, 
“Pagliacci” ir kitas, kurias dai
nuodama, neabejotinai, žavės 
publiką.

Užtai lietuviai ir lietuvaites 
vykime į jos gražų ir vertingą 
koncertą. —Jos Drauge ir A. A.

8ITUATION VVANTED 
______ Ieško Darbo______ *__
PAIEŠKAU DARBO. Esu paty

ręs karpęnterifi. šaukite po 5 va
karais. CICERO 4329.

HELP WANTED-MALE-FEMAJLE 
Darbinihkų-DarblninkiŲRelkia

VAIKINŲ IR MERGINŲ 
100 vaikinų ir merginų reikalinga 
išmokti dirbti ofiso arba fabriko 
darbą. Nereikia patyrimo—algos nuo 
$14 iki $13. Visi darbai garantuoti.

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

NORITE PASTOVAUS IR GE
RAI APMOKAMO DARBO — ša
koje, viešbutyje, namuose ar ofise? 
Atsilankykite tuojau!

PARK,
6306 Cottage Grovfe, Bank Bldg.

» ■! t ................ ■■■■ i.w WWWn.l,,, „ ,,

REJKALiNGA moteris arba vy
ras, tinkantis prie namų ruošos dar
bo ant tikės. Kreipkitės pas Adv. 
ZEKAS, 7019 S.’ Artesian Avenue. 
HEMlock 1940.

2 PART TIME investigators, vy
rai arba' moterys, for accident 
claims. Pažymėkite patyrimą ir re
komendacijas. Gera proga.

Box Z14, 1739 So. Halsted.
ii .............UI I I I .......... ....... ........... .........................................JI.................................I

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia.

Reikalingi vyrai ir jaunuoliai 
dirbti mašinų šapose, maliorio padė
jėjas, stako ir siuntimo skyriuose, 
garažuose, gaso stotyse, valgyklose 
ir vaistynėse. Matykit mus tuojau. 
ATLAS EMPLOYMENT AGENCY 
6250 So. Halsted St. Room 12

REIKALINGAS vyras dirbti ta
vernoj, ne girtuoklis.

6502 So. Wentworth Avė.

SCHOOLS AND INSTRUCTIONS 
,, Mokyklos ir Pamokoą

KAS nori išmokti veltui Radio 
drama ir pasirodyti per Radio įvai
riose rolėse. Kuris galės išlaikyti 
ant Radio atsakomingą rolę, gausi
te gerai apmokėti.

M1SS ANCHA
630 W. 61st St., arba šaukite 

WENtworth 6307
• i • . . .. - - ■ ..............
FURNISHED ROOMS—TO RENT 

Gyvenimai Kambariai
RENDON GRAŽUS Furnišiuotas 

kambarys. Maža šeimyna. Antras 
aukštas, 7006 So. Talman Avė.

FURNIŠIUOTI” KAMBARIAI ren- 
dai — vedusiai porai arba pavie
niui vyrui. Galima vartoti virtuvę. 
Karšto vandens apšildymas. Kam
bariai dideli. 6315 So. Talman.

RENDON* fornišuotas kambarys, 
karštu vandeniu šildomas, pavie
niams, netoli gatvėkarių.

4609 So. Rockv/ell

. 2 PASKIRI fornišiuoti kambariai 
vedusiai porai arba pavieniui as
meniui. Karšto vandens šiluma. Ant 
Danien Avė., 2000 W. 59th St.

RENDON šviesus kambarys, nau
jai išdekoruotas. Pigiai. Visi paran
kamai. 3118 S. Lowe Avė., antros 
lubos.

RENDON kambarys prie mažos 
šeimynos. 3433 So. Emerald Avė., 
pirmos lubos.

FURNISHED ROOMS—VVANTED 
Reikia Gyyenimuii Kambarių

PAIEŠKAU APŠILDOMO KAM
BARIO South Side, Brighton Park 
apylinkėje, prie mažos teisingos 
šeimynos. Rašykite šiuo antrašu: 
A. J. B. 4424 So. Maplewood Avė.

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendcta,!—■Bendrai

RENDON ŠTORAS, su taverno 
fiksčeriais — 4 kambariai užpaka
ly ir svetainė. Savininkas ant 2-rų 
lubų. 3259 So. Union Avė. Antros 
lubos.

KRAUTUVĖ rendai. Pilni baro 
fikčeriai, apšaldymas ir kitokie ta
vernos įrengimai. Naujai išdekoruo- 
ta. 6068 S. State St. šaukit Tel. 
VVORth 193.

MODERNIŠKA KRAUTUVĖ ren
dai. Baigiama. Bus pabaigta birže
lio 1. Fluorescent šviesos. Ideali 
Barbernei. Marųuette Parke. Ne- 
brangiaį Kreipkitės ilROvehill 
0753. 7115 So. Rockvvell.

. ........ ■■.n..—i. į̂ k. i —
SOIL— FOR SALE 

Juędžemis—Pardavimui
JUODŽEMIS MAIŠYTAS SU BU
MUS ir Peat Moss, įtręštas, parduo
damas bušeliais ir vežimais. 5 bu
šeliai už $1.00, 10 bušelių už $1.50. 

' Pristatom visur.
CHARLES GAVCUS, 

South Wėst Highway and 
Harlęm Avė., Worth> III. 
Tel. WENTWQRTH 7942 

arba WORTH 193.

JUODŽEMIS MAIŠYTAS SU 
HUMUS—1 bušelis ___ ______ 25c
5 bušeliai už __ __________  $1.00
10 bušelių už ...........    $1.50
Perkraustymas pigiai—Anglis tie
siai iš mainų.

Tel. OA3C Lawn 103-J-1

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

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

PARSIDUODA DUONKEPYKLA 
West Sidėj, geroj vietoj. Esu naš
lė, vienai persunku. Parduosiu pi
giai. 2306 West 24th St. CANAL 
0303.

MODERNIŠKAI ĮRENGTA TA
VERNA su 2 štorais ir 14 flatų; 
garu apšildoma, šiltas vanduo, nau
jas stokėris ir naujas boileris, 
kampinis muro namas. Rendų gau
name $450.00 į mėnesį. Parduosime 
prieinama kaina. Kreipkitės prie 
savininko. Julius Baskis, 4431 So. 
Halsted St.

LIKERIŲ KRAUTUVĖ ir BA
RAS pardavimui. Nebrangiai. 3515 
Archer Avenue.

PASIRENDUOJA gaso stotis, lunch 
room ir pagyvenimas kartu, prie 
65th St. ir Cicero Avė. Nuo 1 June 
galite paimti biznį. Taipgi didelis 
baregnas už pusę tikros vertės ir 
nupirksite bučernę su groseriu. 
Biznis išdirbtas per daugelį metų. 
Renda $55 su pagyvenimu. 2611 
W .44th St., Chicago, III.

PARSIDUODA 46 KAMBARIŲ 
HOTELIS, nešantis gerą pelną. Ar
ba gerą žmogų priįmsiu į partne
rius. Priežastis — liga. Atsilanky
kite ypatiškai arba rašykit laišką.

FAMILY HOTEL
616 Madison, Chicago.

PARSIDUODA MODERNIŠKA 
bučernė ir grosernė. Biznis išdirb
tas per daugelį metų. Priežastį 
patirsite ant vietos. 1245 So. Cicero 
Avė., Cicero, III.

PARSIDUODA, RENDUOJASI ar 
mainysiu bizniavą namą; 2 storai 
ir 2 flatai po 5 ir 6 kambarius.

8258 So. Emerald Avė.

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

434 West 31st St.

PARDAViMVl ARBA RENDAI 
kriaučiaus šapa. Gera taipgi įvai
riems bizniams. 5306 So. Princeton.

BARGENAS
TAVERNA PARDAVIMUI. Aiš

kiai geriausias pirkinys Chicagoj, 
90 pėdų baras, didelis šokiams 
floras. Didelis kambarys užpakaly, 
kurį galima įrengti kaip gyvenimui 
vietą.

Mažas įmokėjimas.
Pardavimo priežastis: savininkas 

turi naktinį klubą.
540 West 63rd St.

PARSIDUODA TAVERNA pigiai 
už $400. Biznis išdirbtas per daug 
metų. 4314 So. Ashland Avė.

VISO GYVENIMO PROGA turė
ti Nuosavą Namą ir Delikatesų biz
nį. Gražus 2 aukštų garu šildomas 
bizniavas trobėsis su apšildomu 
dvierųs karams muro garažu. Gai
viame krautuvių distrikte. Parduos 
trobesį su bizniu arba be biznio.

Box 2483, 1739 So. Halsted St.

'KAVERNAS parsiduoda Marųuetle 
Parke. Biznis išdirbtas per 7 me
tus. Kambariai gyvenimui.

2346 W. 69th Street

RESTORANAS, Imnchruimis gai
vioj lietuvių apylinkėje, 35th ir 
Halsted. Daro pinigus. Reikia par
duoti dė! ligos.

2/3 casli, balansas išmokėjimu. 
Šaukite YARds 4982.

PARSIDUODA taverna su namu 
ir i’ooming house. Arba mainysiu 
ant namo ar fanuos.

2113 So. Halsted St.

PARDUOSIU kendžių Storų prie 
Lietuvių Auditorijos pigiai.

3151 So. Halsted St.

PARDAVIMUI Hardware ir Ma
liavų krautuvv įsteigta prieš 18 me
tų toj pačioj vietoj. Savininkas pa
sitraukia pasilsiui. (Priims cash ar
ba duodančią pajamų suvastį.

GEORGE NAVADOMSKIS, 
2215 W. Cermak, CANal 2591.

BUSINESS—TO RENT 
_________ Bizniai Rendai _________

ANT BENUOS Bridgcp'ort Tavėrn. 
Kas pirmas, tas laimės. Viskas 
įrengta, šaukite YARds 2952. 3464 
So. iaTuanica Avė.

MiSCJELLANEOUS FOR SALE 
____ Įvairus Pardavimai_______
PARSIDUODA didelė paduška dėl 

kapo už pusę kainos, mažai var
tota. 3231 So. Einėrald Avė., 2-ros 
lubos pryšakyj. VlCtory 6146.
- ; r ,
furniture-fixture for-sale

Rakandai ir Įtaisai Pardayiinui
PIGIAI DAVENPORT — Dide

lis Walnut bufetas — 9x12 kauras 
—$4, lempa $1. METELA, 5703 
So. Richindnd.

REAL ESTATE FOR SALE

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

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

INSURANCE
4631 S. Ashland Avė.

Tel. YARDS 1001.

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.

SOUTH SIDE BARGENAS
7 flatų muro namas ir 3 garažai. 

Mūras tinkamas dėl furnišiuotų 
kambarių. Renda $335 į mėnesį. 
Kaina tiktai $14,500. Įmokėti $4,- 
500. Likusią $100 į mėnesį mokėti, 
ar visą. Prie Marąuette Road.

NARTEN REALTY CO., 
Klauskite Mickeviče 
6829 So. Halsted St.

ABErdeen 2231.

BRIGHTON PARKE pardavimui 
2x4 medinis namas. $2,800.00. 4617 
So. Rockwell St. Savininkas 4630 
So. Whipple St. Tel. Lafayette 
7566.

PARSIDUODA APT. BUILDIN- 
GAS, 3 štorai 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.

KAMPAS, $18,500; 8 flatai, 2 po 
5 ir 6 po 4 kambarius; garo šilu
ma, visi išrenduoti, dideli kamba
riai, arti Ashland.

$6,000, arti 63-Čios ir Rockwell, 
5 dideli kambariai, muro bungalovv, 
gerame stovy.

$12,500, aukštos rųšies 3 flatai, 
tailų maudynės, octagonas, rendų 
$57.50.

MEDORA
BEVERLY 6155, 8354 S. Ashland

1714 SO. NEWBERRY AVĖ. — 
2 aukštų muro ir medžio namas. 
$2,100. Lengvi išmokėjimai. Galima 
apžiūrėti jį gegužės 11 d., nuo 2 iki 
9 vai. popiet, arba .pašaukite 
LAWndale 7755.

PARSIDUODA NAMAS, medinis, 
apačioj muro, 2 flatai po 4 kamba
rius. Parduosiu pigiai arba mainy
siu į bizniavą namą. Kreipkitės 
.prie savininko. 4454 W. Western 
Avė., Lafayette 0851.

PARDAVIMUI ARBA MAINY
MUI moderniškas biznio namas, 
6 kambarių flatas, užpakalyje cot
tage. Mainai turi būti Marųuette 
Parke. 3206 So. Halsted. šaukite 
HEMlock 6573.

6817 S. WASHTENAW AVĖ..
Puikus 5 kambarių muro bunga- 

low, furneso šiluma. Enclosed porch, 
2 karam medžio garažas. $5,450. 
Dėl išmokėjimų galima susitaikyti.

PETER BROS.
1647 W. 47lh Street 

Antras aukštas.

BARGENAS MARQUETTE PAR
KE, 2 po 5 kambarius, rendos $120 
į mėn. Pusė bloko nuo parko.

7150 ’So. Mozart St.

5 KAMBARIŲ medinis, naujai ma- 
liavotas ir išdekoruotas viduj ir oro 
pusėje. Dailus atdari laiptai. Gara
žas pribudavotas. 40 pėdų frontas, 

bloko nuo mokyklos ir bažny
čios. Taksai tik $43. Kaina $3,950. 
3627 North Paris Avė. 81V& šimtų 
vakaruose, bloko šiaurėj nuo 
Madison. Lietuvių apylinkė.

PARSIDUODA 2 bizniavi namai, 
labai pigiai, ant Bridgeporto, arti 
36-tos. Prie biznio yra po du pa
gyvenimus.

DVIEJŲ flatų muro namas, mo
derniškas, prie Rockvvell ir 70-tos, 
karštu vandeniu apšildomas, 2 kart 
garažas. L. V. SIRUS, 3553 South 
Halsted St. Tel. YARds 5118.

PARSIDUODA BARGENAI: ’
1. —13 FLETŲ namas, renda $5,- 

580.00, kaina $19,500.
2. —4-FLlsTIS, kampas, apšildo

mas, kaina $11,450.
3. —MARŲUETTE PARKE dvi- 

fletis muro, garažas, $7,65(0.
4. —5-FLETIS ir 2 štorai, apšil

domas, kaina $16,000.
5. —Iš NAUJŲJŲ' 5 kambarių mū

rinė bungalow, $4,850.
6. —BRIGHTON PARKE dvi-flc- 

tis, po 6 kambarius, muro, arti Ar
cher Avė., kaina $7,450.

7. —ROAD-HOUSE, netoli Kenj- 
sha, prie gražių ežerų puikiausiu 
vieta, tavern laisnis tik $135 j me
tus, kaina tiktai $4,150.

8. —MARŲUETTE PARKE lotas, 
tiktai $500.

ROAD-HOUSE arti Chicagos, mai- 
nysim ant namo.

CHARLES URNICH,
2500 W. 63rd St., Tel. PROspect 6025

REAL ESTATE FOR SALE 
Nanaud-žemė Pardavimui

PARSIDUODA 2 FLATŲ MURO 
namas, po 6 kambarius, karštu van
deniu apšildomas, garažas. Parduo
siu ar mainysiu ant mažesnio na
mo. 3227 So. Emerald.

NAŠLĖ MOTERIS NORI greitai 
parduoti rezidenciją su gražiu sod
nu—labai pigiai.
BEVerly 4171. 1101 W. 101 St.

MOTHER’S DAY 
SPECIAL 

BRIGHTON PARK
Dviejų flatų mūras, 6 ir 6 kam

bariai, 2 furnesai ir medinis cot
tage, kampas, 50x125, kaina $6,800.

2 flatų mūras, 4 ir 4 kambariai, 
1-mame karšto vandens šiluma, ar
ti 40-tos ir Talman. Kaina $7,300.

SOUTH SIDE
Kampinis 4 flatų trobėsis, po 4 

kambarius kiekvienas, elektrikinė 
ledaunė ir pečius. Kaina $11,500.

NORTH SIDE
Dailus 3 aukštų geltonų plytų 

kampinis 9 apartmentų trobėsis, 6 
—316, 3—4 ir 1—3 beismante, mė
nesinės rendos $384. Paskiros Ife- 
daunės ir paskiri pečiai. Kaina 
$22,000.

2 flatų mūras, 2—6, 1-me aukšte 
furneso šiluma. Kaina $3,700.

BRIDGEPORT
4 flatų mūras, po 4 kambarius 

kiekvienas, 3 karams muro gara
žas. Nepaprastas pirkinys už $8,300.

BRIDGEPORT 
REALTY

953 W. 31st St.
YARDS 0311

S. SHIMKUS J. COSTELLO 
Atdara sekmadieniais 11 iki 3.

TIKRAI PIGIAI pirkti arba mai
nyti ką jus turite.

2 nauji mūriniai namai, po 4 ir 5 
kamb., atdara dėl apžiūrėjimo 
kiekvieną dieną. Gražiausioj vietoj 
Marųuette Parke, 3007 — 11 W. 71 
St.Mažas įmokėjimas. Taipgi turi
me pigių lotų Marųuette Parke.

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

Republic 3713. Vak. Prospect 1111.

FARMS FOR SALE 
Ukiai Pardavimui•

5 AKERIAI—416 kambarių me
dinis namas, karšto vandens šilu
ma. Vaisinių medžių. Gera Žemė. 
Atsišaukite popiet bile dieną. 
Agentų nenorim. J. C. SCHULTZ, 
^16 PI. ir Hamlin Avė.

PARDAVIMUI — Trys maži plo
tai žemės, % mylios nuo mieste
lio. Išmokėjimai. $25 įmokėti už 
kiekvieną plotų. R. F. Brown, sa
vininkas, Hartford, Mich.

NAUJAS 6 KAMBARIŲ talpos 
namas, sodno ūkis, arti North Avė., 
mažų taksų apyl., derlinga žemė, 
grįstas kelias, gasas, busų transpor- 
tacija, mokykla (vidus gali būti 
įrengtas kaip tinka). Kaina $1975, 
cash $275, $22 kas mėnuo.

Box CE2, 1739 So. Halsted St.

ĮRENGTA FARMA, vištų ūkis, 
kuone 3 akrai, derlinga žemė, ge
ras namas, gali būti įrengtas še
šiems kambariams. Naujas vištinin- 
kas, $2750, lengvi mėnesiniai iš
mokėjimai. ABI,. 1739 So. Halsted.

NAUJAS NAMAS, 6 kambarių 
plotas, apie pusę akro žemės, der
linga, aukšta, sausa, grįstas kelias, 
elektra, medžiai, išdekoruotas, gilus 
šulinys. Apie 5 minutes iki 63 ir 
Cicero Avė. (Tuoj už miesto). 
Kaina $2875, $28 kas mėnuo, pir
mas įmokėjimas nedidelis.

FH3, 1739 So. Halsted.

ARCHER AVĖ. Vištų ūkis arba 
ideali vaisių ir daržovių farma prie 
šio plataus, gaivaus vieškelio — bu- 
sas praeina savastį. Kuone 3 akrai, 
Kaina $750, $150 cash, $10 kas mė
nuo, J. L. 5, 1739 So. Halsted.

FARMA, 20 akrų. Naujai grįstas 
kelias (nėra asesinentų). Elektra. 
Į rytus nuo Glenn Ellyn. Kaina 
$4,000. Patogus išmokėjimai. J. K. 8, 
1739 S. Halsted.

PARDAVIMUI: Daili produktyvi 
farma, 110 akrų prie gero kelio, 
arti l^eland, Mich. 70 akrų standing 
miško, 40 akru dirbama. Upelis, ge
ri pastatai, telefonas, elektrą gali
ma gauti, sodnas, resortų apylinkė, 
derlinga žemė. Nebrangiai., J. Dube, 
Lake Leelanau, Michigan.

2117 WEST 51st STREET. 4-kam- 
barių medinis ant konkrylo pama
to. Bargenas už $2,250.

VVHOLESALE FURN1TURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Western Avė, 

Chicago, III TeL REPubBc 0OS!

PROFESSIONAL SERVICE 
ProfegjonalisPatarnavhnas

AR TURI FISTULĄ arba hem- 
moroidus? Pasakysiu kaip aš bu
vau išgydytas. Atsiųskite štampuo
tą konvertą. H. K. BERGMAN.

\ O. Box 56, Chicago, TU.
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Rytoj Reikšminga Chicagos
Lietuvių Konferencija

Minės Lietuvos Steigiamojo Seimo 
Sukaktuves

Nustatys Veikimą Lietuvos Nepriklausomybei 
Apginti.

PRANEŠIMAS ORGANIZACIJOMS
Visorris draugijoms, kuopoms ir kliubams 

Chicagoje ir artimesniuose miestuose buvo iš
siuntinėti laiškai, kad atsiųstų savo atstovus j 
šią svarbią konferenciją.

Jei kuri organizacija laiško negavo, arba per 
tą laiką neturėjo susirinkimo ir nesuspėjo išrink
ti atstovus, tai jos valdyba yra prašoma daly
vauti šioje konferencijoje.

TRUMPAI APIE KONFERENCIJĄ:

Jvyks šį sekmadieni, gegužės 11 d.
Vieta — Dariaus-Girėno Salė, 4416-4420 South 

Westem avenue.
Prasidės — 10 valandą ryto.
Rengia: Demokratijos ir Lietuvos Nepriklauso

mybės Sąjunga, (žiūrėk kitoje vietoje paskelbtus Są
jungos principus).

Rytoj 10 valandą ryto susi
rinks Chicagos ir apylinkės or
ganizacijų delegatai, valdybų 
nariai ir veikėjai aptarti prie
mones Lietuvai gražinti laisvę, 
ir atsteigti ten demokratinę 
tvarką ir nepriklausomybę.

Kiek girdėti, tai savo atsto
vus konferencijoje turės dide
lis skaičius įvairių lietuviškų 
organizacijų. Susidomėjimas 
konferencija draugijose yra di
delis, ir beveik visur nutari
mai dalyvauti buvo padaryti 
vienbalsiai.

Komunistai Trugdė
Kai kur komunistai priešino

si dalyvavimui konferencijoje, 
bet retoj organizacijoj jie tu
rėjo ganėtinai įtakos dalyvavi
mui pastoti kelią.

Konferencija įvyksta Da
riaus-Girėno salėje, 4416 South 
VVestern avenue. Ją šaukia De
mokratijos ir Lietuvos Nepri
klausomybės Sąjunga.

Pradžia 10 Valandą Ryto
Ji prasidės lygiai 10 vai. ry

to. Delegatai yra prašomi susi
rinkti laiku, nes darbų ir dis
kusijų dienotvarkėje yra labai 
daug.

Konferencijos pradžia bus pa
švęsta Lietuvos Steigiamojo 
Šeimo sukaktuvėmis, kurios iš- 
puola gegužės 15 d.

M. Gudelis, ‘“Naujienų” re
dakcijos narys apie Seimą skai
tys įdomų ir platų referatą.

P6 sukaktuvių paminėjimo, 
konferencija eis prie darbų die
notvarkės, kurioje svarbiausias 
punktas bus Lietuvos nepri
klausomybės atsteigimo klausi
mas.

Banditai Pabėgo 
Su $6,418

Iš anksto gerai informuoti 
banditai vakar po pietų apiplė
šė Hughes Foulkrod Construc- 
tion Co., tarnautoją, pabėgda
mi su $6,418. Pinigai buvo skir
ti išmokėti algas kompanijos 
darbininkams, kurie stato Illi- 
nois-Owens stiklo dirbtuvę ties 
6501 W. 65th Street.

Apiplėšimas įvyko prie 65th 
ir Major, kur kasierius Emery 
Johnson buvo užkluptas kelyje 
iŠ banko į firmos raštinę.

Nusinuodijo WPA 
Darbininkas

GAGE PARK. — Apskričio 
ligoninėje mirė 59 metų An
drius Scerba, WPA darbinin
kas nuo 5221 So. Sakramento 
Avė. Pereitą trečiadienį jisai 
išgėrė nuodų.

Siunčia 5 Atstovus 
j Rytdienos 
Konferenciją
Iš SLA. 63 Kuopos Darbuotės

BURNSIDE. — SLA. 63-čia 
kuopa išrinko 5 atstovus į sek 
madienio konferenciją, kurią 
rengia Demokratijos ir Lietu
vos nepriklausomybės sąjunga. 
Jie yra, G. Ručinskiene, P. Ku
činskas, F. Skrobutėnas, P. Kar- 
zikaUskas ir A. Laurutanas.

Kuopos susirinkimas įvyko 
gegužės 1 d. Pirmininkavo F. 
Skrobutėnas.

Naujas Narys
Organizatorius A. Lauruta

nas pridavė aplikaciją naujo 
nario jaunuolio — John Mar- 
tinet, kuris yra žentas p. M. 
Macukcvičienės. Ji užlaiko sve
tainę, adresu 1036 East 93rd 
Street, kur kuopa paprastai ren 
gia savo balius. Paskutinis pa
rengimas buvo Margučių Balius, 
kuris davė apie $70 pelno.

Kuopos valdyba taria širdin
gą ačiū komisijos narėms, A. 
Snarskienei, G. Kučinskienei ir 
O. Mockienei už pasidarbavimą, 
taipgi už vaišes nariams. Mat, 
po susirinkimo visi buvo pa
kviesti pas jpp. Snarskius užkan- 
džiams, kur praleidom porą la
jai smagių valandų.

Kuopos pirmas piknikas įvyks 
iepos 6 d., Rossi’s Grove darže. 
Komisija jau stropiai ruošiasi.

Nori Laimėti Dovaną
Organiža(torius A. Lauruta

nas prašė kuopos narių pagel
bėti jam gauti naujų narių ir 
kuopai laimėti 6-to apskričio 
skirtą dovaną.

Nariai yra priimami nuo 6 
mėnesių iki 60 metų amžiaus, 
ir apdraudos galima išsiimti nuo 
$100 iki $5,000, o pašalpos li
goje nuo $6 iki $12 savaitėje.

A. Laurutanas.

Motinos Važiuoja 
Aplankyti Sūnūs 
Armijoje

šiandien išvyksta keli specia 
liai traukiniai į Camp Forrest, 
Shelby ir Livingston karo sto
vyklas, kur apgyvendinti nau
jokai iš Chicagos ir Illinois val
stijos kitų miestų.

Sūnūs aplankyti važiuoja apie 
3,000 motinų, žmonų, seserų ir 
sužieduotinių.

Ekskursijos rengiamos Moti
nų Dienos proga.

MEILE NEŽINO JOKIŲ KLIŪČIŲ...

NAUJIENŲ-ACM E Telephoto
Earl Achcr 20 m., Arkansas Universiteto studentas, Kentucky Derby lenk

tynėse susitiko su mergina. Patiko ji jam, ypač jos akys širdin įstrigo, bet tuo 
melu prasidėjo svarbusis arklių bėgimas Ir per didelį sujudimą jaunasis Romeo 
nepastebėjo kaip mergina pranyko 100,900 minioje. Iš susijaudinimo užmiršo
jis jos pavardę. Bet žinojo, kad ji paeina iš Kansas City. Po lenktynių musų 
Romeo motociklu patraukė į Kansas ir ten laikraščiu padedamas susirado ją. 
Dešinėj Archer verčia Kansas miesto direktoriją stengdamasis atminti mergi
nos pavardę. Kairėj — pati mergina, IJelen Linger.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  "iV''   — -——...................     —

Smerkia AteiviuV
Varžymą

Juozas J. Žukas Vogė Gėles
Sanatorijoje Nuo Kapų

Immigrants Protective Lea- 
gue vakar išnešė protestą prieš 
Chicagos federalių butų admi
nistracijos patvarkymą, kad ne- 
piliečiai tų butų negali nuomuo- 
ti.

Patvarkymas paliečia Adams,! 
Lathrop, Trumbull ir Ida B J 
Wells fed. butų projektus.

Nereikia Kareivių, 
Reikia Bombonešių

V . ’ iv

Kalbėdamas Chicagos Drake 
viešbutyje, Britanijos ambasa * 
dorius Washingtone, Lordas Ha-’ 
lifax, pakartojo įsitikinimą, kad*' 
Hitleris bus sumuštas — su ■ 
Jungt. Valst. pagalba.

Anglijai, jis pareiškė, nerei
kia kareivių, nereikia — žmo
nių. Anglijai ir kitiems Hitle
rio priešams reikia laivų, o, 
svarbiausiai, reikia Amerikoj 
gamintų didžiųjų bombonešių, 
ir kitų lėktuvų.

Bridgeporte 
Mirė Nežinoma 
Moteriškė

Rūbuose Rado $480
BRIDGEPORT. — Užvakar 

po pietų, gatvekaryje prie 35- 
tos ir Halsted gatvių, staigiai 
mirė nežinoma apysenė mote
riškė. Buvo pašaukti ugniage 
šiai su pulmotoru, bet jie nega
lėjo jos atgaivinti.

Policistai nuvežė moteriškės 
kūną i P. J. Ridiko koplyčią, ad. 
3354 South Halsted Street. Jos 
korsete- jie atrado įsiūtus $480.

Kol kas nežinoma nei mote
riškės pavardė, nei jos adre
sas.

Bandęs Padegti 
Teatrą T. of Lake

Miesto teisėjas Edelman pa
skyrė $100 pabaudos 67 metų 
townoflakiečiui Viktorui Soban- 
skiui, kuris užvakar vakare už
kure popiergalių ir medgalių 
krūvą prie Peoples Teatro, 1620 
West 47th street. Ugnis triobe- 
siui nepadarė žalos, bet publi
ka turėjo bėgti iš teatro dėl 
dūmų.

Sobanski gynėsi, kad nenorė
jo teatro padegti. Jam buvo šal
ta.

Garsinkitės “N-nose”

Prie North avenue, netoli Mt 
Carmel kapų, policija užtiko 
broką pilną gėlių. Jame važiavo 
trys jauni vyrai, 28 m. Joseph 
Lobe,( 4732 W. North avė., Ed- 
ward Dragosh, 1507 E. Van 
Buren, ir 21 m. La\vrencc Haar- 
mu.ns, 5428 W. 23id, Cicero.

Jie prisipažino, kad vogė gė- 
j les nuo naujų kapų ir jas par
davinėjo gėlininkams.

Ir SLA 178 Kuopa 
! Dalyvaus Sekmad. 
Konferencijoje

Išrinko Delegatus; Rengia 
Pikniką Birželio 15

MOUNT GREENW00D. — 
SLA. 178 kuopa vienbalsiai nu
tarė dalyvauti Demokratijos ir 
Lietuvos Nepriklausomybės Są
jungos šaukiamoje konferenci
joje, kuri įvyksta rytoj Da
riaus-Girėno Salėje, 4416 South 
Western avenue.

Ji išrinko ir delegatus.
Kuopos susirinkimas įvyko 

gegužės 4 d. Narių dalyvavo 
apie 30.

Piknikas Ryan’s Miške
Buvo gauti kiti kvietimai kuo

pai iš veteranų organizacijos, 
taipgi pranešimas iš SLA. cen
tro.

Biznio komisija pranešė su
sirinkimui, kad kuopos pikni
kas įvyksta birželio 15 dieną, 
Ryan’s miške, prie 87th ir Wes- 
tern avenue. Sako, kad tai bus 
smagus parengimas.

Kor. B. W.

Mirė Juozas 
Gronskis I

18 APYLINKĖ. — Pirmadie 
nį, gegužės 12 d., šv. Kazimie
ro kapinėse bus palaidotas se
nas vietos gyventojas Juozas 
Gronskis, nuo 1721 So. Ruble 
Street. Jisai mirė gegužės 7 d.

Kūnas yra pašarvotas S. M. 
Skudo koplyčioje.

J. K.

Sporto Lošimai 
Policistų Naudai

Birželio 28, £9 ir liepos 6 
įvyks 19-ti metiniai baseball lo
šimai, kurių visas pelnas yra 
skiriamas policistų pensijų fon
dui. Iš to fondo yra mokama 
pašalpa našlėms ir vaikams po-

Vakar rytą į miesto sanato
riją, Bryn Mawr avenue ir Pu- 
laski Road, ilgesniam laikui iš
vyko Juozas J. Žukas, lietuvių 
tarpe plačiai pagarsėjęs tenisis- 
tas, dainininkas, ir “Pirmyn” 
choro narys.

Paskutiniais -metais Juozo 
sveikata staigiai ėmė silpnėti. 
Daktarams išegząminavus jį ar 
mijai, pasirodė, kad jo padėtis 
yra pavojingesnė negu buvo ga
lima manyti, todėl vakar jį ir 
išsiuntė sanatorijon sveikatai 
pataisyti.

Gražios Išleistuvės
Kiek ilgai jis ten bus, neži

nia, bet išvykdamas Juozas nu
sijuokė, kad “nebus ten nei mi
nutės ilgiau, negčt reikės”.

Laikinai ątsiskirdami su Juo
zu, “Pirmyh” taboro nariai ir 
būrelis draugų ketvirtadienio 
vakare surengė jam išleistuvių 
vakarėlį Tai-Dong valgykloje, 
kur praleido su juo labai ma
lonų vakarą ir įteikė keletą do
vanėlių. ,

Visų troškimas yra, kad Juo
zas greitai sveikatą atgautų ir 
vėl grįžtų į saviškių tarpą — 
“sveikas kaip ridikas”.

Drg.

Naujienų Pavasarinis
PIKNIKAS

’ .<

Sekmadienį,
Gegužės 25, 1941
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Liberty Darže
Willow Springs, III.

PARENGIMAI
ŠĮVAKAR

Koncertas ištraukų iš įvairių 
operų, dalyvaujant Jadvygai 
Gricaitei, Chicago Women*s 
Kliubo teatre, 72 E. 11 th str. 
Bilietai 55c ir $1.10. 8:30 v. v.

Motihų Dienos vakaras Jo- 
nistų salėje, 814 West 33rd st., 
7 v. v. Rožės motinoms, tautiš
ki šokių programėliai, šokiai 
publikai. f

RYTOJ
Lietuvos Kunigaikščio Min- 

daugio No. 1 Draugijos (Town 
of Lake) dovonų piknikas Li
berty Grove darže, Willo\v 
Springs Road ir Old German 
Church Road. Bilietai 10c, var
tai atidaromi 10 v. r. (Netu
rintiems transportacijos, trokas 
išvažiuos 12-tą nuo Stakausko 
salės, 4600 S. Marshfield avė., 
12-tą dieną. Kelionė 25c į abi 
puses).

Willo-West Daržo Grand
Opening, Willow Springs Road, 
prie Old German Church Road. 
Dovanos, šokiai publikai, vai
šės. Įvažiavimas nemokamas.

Sunset Parko Grand Open- 
ing naujam sezonui, 135th ir 
Archer aveniie. Šokiai, dova
nos, programas. Įvažiavimas 
nemokamas.

Roselando Moterų (Kliubo 
rengiamas Moterų Dienos pa
minėjimas Darbininkų svetai
nėje, 10413 S. Michigan, 7 v. v. 
Vaizdelis “Moterys Streikuoja”, 
šokiai, bilietai 25c.

Brighton Park Moterų Kliu
bo Motinų Dienos vakaras Sy- 
rerena salėje (2aukštas), 4270 
S. Archer avenue, 5 v. v. lai
bai įvairus programas, “Fa- 
shion Show”. šokiai. Kalbės L. 
Narmontaitė. 25c.

Rožių ir Lelijų Kliubo (18 
apylinkėj) Motinų Dienos va
karas Dievo Apveizdos parapi
joj salėje, 18th ir Union, 5 v. 
v., 25c. Vaidins vaizdelį “Este
ra”. Dainuos choras, šokiai.

Visų šventų Parapijos pava
sarinis piknikas Vytauto dar
že, 115th į vakarus nuo Craw- 
ford (Pulaski) Road.

Geg. 18 — Smagi 
Gegužinė

Liberty Grove, Willow 
■Springs, III., gegužės 18 dieną 
įvyks pavasarinis piknikas-ge- 
gužinė. Rengia Liet. Socialistų 
Sąjungos Chicagos centralė ii 
Liet. Darb. Draugijos 4 kuopos 
bendrai.

Kviečia visus atvykti, kad 
pasveikinti pavasarį.

PARAGINIMAS
Chicagos Lietuvių Draugijos 

laikytame bertaininiam susirin
kime, balandžio 8 d., North- 
West Masonic Temple, 1547 N. 
Leavitt St., nutarta: pasiųsti 10 
delegatų į Demokratijos ir Lie
tuvos Nepriklausomybės Sąjun
gos šaukiamą konferenciją ge
gužės 11 d., Dariaus-Girėno sve
tainėje.

Delegatais išrinkti sekantys 
nariai: F. Prusis, V. Račkaus
kas, A. Kedzel, J. šaikus, J. Sta
siūnas, K. čepulevičius, J. Ra
čiūnas, G. černauskas, K. Na
vickas ir J. šaltmanas.

Tad aukščiau pažymėtieji de
legatai yra raginami sekmadie
nį, gegužės 11 d., dalyvauti 
konferencijoje, pradžia 10 vai. 
ryte.

Sekretorius W. V. Maukus 

licistų, užmuštų tarnybos me
tu.

Bilietus platina uniformuoti 
policistai. Jų nepirkite nuo žmo
nių civiliuose rūbuose, neva at- 
stovauj ančių rengė j us.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

VAKAR CHICfiGO.il
e 28 m. William Goyette, 

franeuzas iš Kanados, pasivogė 
automobilį Northsidėje ir su 
juo siatisdamas po Chicago api
plėšė tris skirtingus žmones ir 
bahdė apiplėšti kelis viešbučius. 
Buvo suimtas.

• Policija padarė kratą “šo
kių mokykloje”, adresu 27 E. 
Monroe Street, ir suėmė tris 
žmoheš. Jie yra Otto N. Stere, 
2324 Sheffield, 25 m. Jeanette 
Stafford, 5210 Winthrop avė., 
ir 29 m. Patricia Gory, 4727 
Kenmore avenue.

• Po areštu yra trys chica- 
giečiai, kaltinami padarymu. 40 
apiplėšiihų: 21 metų Edward 
Hodor, 1927 Schiller, 22 m. 
George Mallek, 1261 Marion, ir 
19 m. Emil Cygan, 1836 Erie 
avenue.
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• Iš policijos departamento 
buvo prašalintas policištas Aloy- 
sius McCarthy. Buvo apkaltin-
tas girtuokliavimu.

• 19 m. James Frazier, 1060 
Maxwell, nuėjo į Western 
Broom Wbrks, 1040 W. 13th 
darbo ieškoti. Jo nepriėmė. Tai 
buvo savaitė atgal. Dabar Fra
zier prisipažino, kad keršyda
mas, jisai dirbtuvę padegė. Ji 
sudegė, padarydama savinin
kams $50,000 nuostolių.

Chicagos Lietuviai, 
Pasisaugokit 
“Bargenų”
Sukčiams parsidavęs, lietuvius 

išnaudoja
Paskutiniu laiku tarp lietu

vių pasirodė ypatingas tipas, 
kuris esąs iš amato siuvėjas 
(kriaučius). Dainai j’s kalb na 
ir siUld žttibnėms su juo nuva
žiuoti kur tai į “wholesale” vy
riškų siutų pirkti. Esą, su juo 
nuvažiavus galima siutus puse 
kainos pirkti, negu kad papras
tai krautuvėje mokėtum.

Sukasi Marąuette Parke
Jis gana gerai yra žinomas 

Ciceroj ir paskutiniu laiku pri
silaiko Marquette Parko lietu
vių kolonijoje. Kadangi jisai 
tarp lietuvių nuolat maišosi, 
tai ir pasigauna tokių, kurie 
nori tais nepaprastais barge- 
nais” pasinaudoti. Bet pažiūrė
kime ar iš tikrųjų tie “barge- 
nai” yra.

Neperseniai minėtas tipas 
prisikalbinęs nusivežė ir tris 
chicagiečius “bargenais” pasi
naudoti. Pasirodo, kad tas jo 
“wholesalis” yra Maxwell St. 
distrikte. Siutai tai įvairįos at
rankos, kurių krautuvės arba 
sandėliai iš šapų nepriima dėl 
vienokių ar kitokių trukumų.

Nulupa “du kailiu”
Tiesa, jam pavyko minėtus 

žmones prigauti — prirenkant 
ir parduodant prasto darbo bei 
medžiagos siutus ir paimant už 
juos gana aukštą kainą. Bet 
paskiau patirta, kad nuvykus 
be minimo “specialisto kriau- 
čiaus” toj pačioj vietoj ir to
kius pat rubus gali pirkti apie 
$15 pigiau. Be to, jis dar pai
ma po kelis dolerius nuo žmo
gaus buk tai už savo “patarna
vimą” — nesitenkindamas tuo, 
kad su krautuvininkais susita
ręs paima brangesnę kainą ne
gu kad paprastai jie parduoda. 
Tokiu budu jis nulupa nežinan
tiems žmonėms du kailiu.

Patartina saugotis tokio ap
gaviko, kuris sukčiams parsi- 
samdęs savo tautos žmones 
mėgina išnaudoti. Jeigu jam 
pavyks ka nors prisikalbinti, 
žinokite, kad toi vietoj gaFte 
derėtis ir netikėkite jo pasa
koms ir jo nustatvtoms kai
noms. —Al. Rudinskas.
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Garsinkitės “N-nose”
I
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