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APGRIOVĖ ANGLIJOS, PARLAMENTO RUMUS ŪKININKUS STUMIA Į KOLCHOZUSPARAŠIUTU NUSILEIDO ŠKOTIJOJ
Hitleris Įsakė areštuoti Hesso bendra

darbius

NAUJIEM Ų-ACME Tėlephbto
Vaizdas Anglijos parlamento atstovų buto debatų salės, kurią šeštadienį 

apgriovė vokiečių bombos. Rumus reikės naujai atstatyti.

— LONDONAS, Anglija, geg. 12 d. — Rudolf Hess, nacių 
partijos lyderis, Hitlerio artimiausias patarėjas, orlaiviu nusi
leido Škotijoj, oficialiai skelbia britų agentūra. Pirmas prane
šimas apie Hesso pabėgimą iš Vokietijos buvo padarytas iš pa
ties ministerio pirmininko Churchill residencijos Londone.

Rudolf Hess vakar vakare jau buvo Londone ir skaitomas 
karo belaisviu. Hess bus išklausinėtas britų valdžios atstovų, 
kaip yra iŠklausinėjamas kiekvienas belaisvis. Manoma, kad 

- Hess galės suteikti įdomių žinių, nes dalyvavo nacių partijos ir 
■valdžios posėdžiuose ir turi svarbių žinių apie karo reikalus.

Anglai paskelbė šią sensacingą žinią kelioms valandoms pra
ėjus po vokiečių paskelbimo apie Hesso dingimą.

LONDONAS, Anglija, geg. 12 d. — Hess atskrido orlai
viu iki Glasgow apylinkių. Ten jo orlaivis nukrito ir sudužo, 
bet jis pats nusileido parašiutu. Bekrisdamas Hess nusilaužė 
kulšies kaulą ir sutrenkė riešą. Dabartiniu metu jis randasi 
Glasgow ligoninėj.

Britų užsienio reikalų ministerija orlaiviu pasiuntė vieną 
valdininką, kuris pažinojo Hessą asmeniškai, kad Įsitikintų, ar 
jis yra pats žmogus. Valdininkas pažino Hessą ir dabar nėra 
jokios abejonės apie jo asmenybę.

Pradžioje Hess pasisakė, kad jis vadinasi Horn, bet vėliau 
pasakė tikrąjį savo vardą ir parodė kelias savo fotografijas.

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
12 d.—Rudolf Hess, artimiau
sias Adolfo Hitlerio patarėjos ir 
politinis jo įpėdinis, žuvo orlai
vio nelaimėje, sk*Mbi4 nadonal- 
socialistų dJartijps centro biu
ras.

Hitleris įsakė R. Hesso adju
tantams neleisti jam skristi, bet 
šie nepaklausė fiurerio įsaky
mo, todėl dabar visi areštuoti.

Paskutinėm savaitėm R. Hes
so sveikata buvo smarkiai pa- 
šlyjusi ir gydytojai patarė orlai
viais neskraidyti, bet jis nekrei
pė jokio dėmesio į gydytojų nu
rodymus.

Karo pradžioje nacių re'ch- 
stage Hitleris pareiškė, kad Ru
dolf Hess butų nacių partijos 
įpėdiniu, jeigu karo metu Hit
leriui tektų žūti. Hess buvo 
skaitomas antruoju fiurerio Į- 
pėdiniu. Pirmuoju Hitleris pa
skyrė aviacijos m misterį Goe- 
ringą.

Visus nacių part'jos reikalus 
tvarkė pats Hess. Jis skaitėsi 
partijos smegenimis ir padėjo 
Hitleriui atlikti svarbius parti
jos darbus.

Rudolf Hess gerai pažino fiu

MASKVA PRIPAŽINO IRAKO VALDŽIA
C

Atnaujina santykius 
su sukilėliais

MASKVA, Rusija, geg. 12 <1. 
—Rusijos žinių agentūra skel
bia, kad sovietų valdžia nutarė 
užmegsti diplomatinius santy
kius su dabartine Irako valdžia.

Ilgus metus sovietai neturėjo 
jokių ryšių su Iraku, bet dabar 
nutarta tuos santykius atnaujin
ti. Dabar sovietai nori palaiky
ti ryšius su arabų tautomis.

Britai kovoja su Irako suki
lėliais, bet rusų spauda nė vie
nu žodžiu apie tai • neužsiminė 
sovietų gyventojams.

Britai nepatenkinti 
rusų elgesiu

LONDONAS, Anglija, geg. 12 
d.—Britų valdžios sluoksniai 
nepatenkinti sovietų valdžios 
nutarimu Irako reikalu, bet ma
no, kad šis nutarimas neturės 
didelės įtakos.

rerį Miuncheno kalėj’me, kai 
buvo padarytas pirmas nacių 
pučas valdžiai pagrobti. Hess 
buvo sužeistas kovų metu ir il
gus mėnesius sėdėjo vokiečių 
respublikos kalėjime.

BERNAS, Šveicarija, geg. 12 
d.—Rudolfo Hesso dingimas su
kėlė labai didelių komentarų 
diplomatų ir politinių sluoksnių 
tarpe. Labai reikšmingais skai
tomi partijos narių tarpe daro
mi dideli areštai.

Goerlngas yra nacių aviacijos 
viršininkas ir pirmas Hitlerio 
įpėdinis. Hess skaitėsi antruoju 
įpėdiniu ir nacių partijos virši
ninku. Goeringo ir Hesso nuo
monės skyrėsi įvairiuose politi
kos reikaluose ir labai dažnai 
turėjo karčių susikirtimų.

Pasalvojama apie naują nacių 
partijos viršūnių valybą. Tvir
tinama, kad Goeringas organi
zavo ne tiktai Hesso nužudymą, 
bet ir jam ištikimų bendradar
bių areštavimą. Savo laiku Hit
leris iš partijos viršūnių išvalė 
kapitoną Roehmą, Rudolf Hess 
tuo metu padėjo Hitleriui išva
lyti partiją, o dabar jis pats ta
po išvalytas.

Sovietų valdžia ilgus metus 
laukė santykiams užmegsti ir 
juos atnaujino kai valdžion įsi
brovė vokiečių ir italų agentas.

Sovietai nepripažino buvusios 
legalios valdžios, bet pripažino 
sukilėlį, vokiečiams ir italams 
dirbantį Irako premjerą.

Naciai belaisvius 
siųs Vokietijon

KORINTHAS, Graikija, geg. 
12 d.—Vokiečiai įsteigė koncen
tracijos stovyklą Korintho pa
kraščiuose, kur laiko karo be
laisvius.

Dabar ten turi apie 10,000 
vyrų. Tikisi surasti dar keletą 
kareivių ir vėliau visus pervež
ti į Vokietiją.

Belaisvių tarpe yra vienas 
britų generolas ir 300 karinin
kų. Korintho stovykloje laiko
mi ir 4 jugoslavų generolai su 
kareiviais. Suimtas Farsun, žy
dų karo jėgų viršininkas iš Hai- 
fos.

SENATAS LEIS PAIMTI LAIVUS
S * •

Komisija patvirtino 
valdžios planą

- WAŠHlNdTON, D. 'C., geg. 
12 d. — Senato prekybos ko
misija patvirtino valdžios pa
ruoštą įstatymo projektą dėl 
svetimų laivų Amerikos uostuo
se.

Už valdžios paruoštą planą 
balsavo 11 komisijos narių ir 
prieš jį balsavo 4. Manoma, kad 
senatas taip pat patvirtins vi
są įstatymą.

Tame pačiame senato komi
sijos posėdyje buvo atmesti se
nato Vandęnbergo ir Clarko pa
ruošti įstatymo projektai val
džios Veiksmam varžyti.

GREEN KALBA APIE UNI
JŲ MOKESTĮ

WASHINGTON, D. C., geg. 
12 d. — William Green pareiš
kė, kad- Chicago stiklių unija 
nereikalauja 1,500 dolerių įsto
jamo mokesčio, kaip tai paskel
bė valstybės gynėjo padėjėjas.

Nei vienas unijos narys ne
mokėjo tokio įstojamojo mo
kesčio, tvirtina Green, AFL pir
mininkas. ,

Green sako, kad teoretiškai 
toks nutarimas buvo padary
tas, kad apsaugotų unijas nuo 
1927 metais pasireiškusių veiks
nių, bet praktiškai jis nebuvo 
vykdomas.

Keisti Wheelerio 
kaltinimai

WASHINGTON, D. C., geg. 
12 d. — Senatorius Wheeler 
kaltina Amerikos vyriausybe 
dėl noro įtraukti Airiją į ka
rą. - ' 9

Amerikos valdžia pasižada 
suteikti Airijai ginklus, kaip 
tai padarė Jugoslavijai, nors ji 
žino, kad tų ginklų negalės pri
statyti. Valdžia nori padaryti 
tą pačią klaidą, kurią padarė 
su Jugoslaviją.

Valdžia stengiasi paveikti ai
rius, kad kariautų britų pusėj 
ir atiduotų dalį savo teritori
jos.

Įsakė klasifikuoti 
registrantus --- ... • .

WASHINGTON, D. C., geg. 
1? d. — Generolas L. Hirshey 
šiandien- išsiuntinėjo visoms 
naujokams imti komisijoms ra
štą, kur liepia šurušiuoti visus 
užregistruotus vyrus;

Komisijoj iki šiam metui su
rūšiavo tiktai 6,500.090 vyrų, 
•tuo tarpu joms dar pasiliko 
^šurušiuoti apie 10,000,000. ;Kb 
misijos rūšiuodavo tiktai toki 
vyrų skaičių, koks buvo reika
lingas kariuomenei, bet dabar 
norima tureli žinių apie tinka
mus vyrus.

Amerika stato 
800 laivų

NEW YORK?n7 Y., geg. 12 
d. — Amerikos laivininkystės 
biuras patyrė, kad dabartiniu 
metu Amerikos dirbtuvėse sta
toma 800 prekybinių laivų.

Iš viso bus pastatyta laivų 
5 milijonų tonų įtalpai. Naujai 
statomų Amerikos laivų įtalpa 
sudaro 80% visų prieš karą 
britų turimų laivų įtalpos.

Statomas Amerikos laivynas 
yra tris kartus didesnis už vi
sus britų ir jų sąjungininkų 
laivus, paskandintus šio karo 
metu.

Selassie padės bri
tams kariauti

ADDIS ABEBA, geg. 12 d. — 
Haile Selassie šiandien pareiškė, 
kad jis dės pastangas savo jė
gomis likviduoti italus Abisini
joje.

Britų karo jėgos galės vykti 
į kitus kovos frontus, kur prie
šas juos smarkiai puola.

Haile Selassie pasiuntė raštą 
prezidentui Rooseveltui ir Ame
rikos gyventojams, sąryšyje su 
grįžimu į sostą. Salassie pabrė
žia, kad jis pirmas nukentėjo 
ir pirmas grįžo ątstatytan kraš
tam . .. .••?! >

ORAS
Debesuotas ir šiltesnis.
Saulė teka leidžiasi

— 8:09.

Londonas smarkiai 
apgriautas

LONDONAS, geg. 12 d.—Nie
kad Ųohdohafv taįp smarkiai ne- 
mikeųt.ėjo, kaip užpraeitos nak
ties bombardavimo metu, sako 
londoniečiai.

Naciai mėtė bombas pačiame 
miesto centre ir naikino \isus 
istoriirus Anglijos paminklus 
Sugriovė parlamento rumus 
padegė britų mušėjų ir apardė 
Westminster Abbey.

Londoniečiai didžiuojasi tuo 
kad bombardavimo metu pavy 
ko numušti 33 bombanešiai 
Žmonės pasiryžę atstatvti Lon
doną.

Sunaikintos nacių 
submarinų bazės

LONDONAS, Anglija, geg 
12 d. — Britų aviacija pakar
totinai bombardavo nacių sub 
marinų bazes Hamburge ir Bre
mene. Britų lakūnai išmetė to 
kį didelį bombų kiekį į dirbtu
ves, kad sukėlė didžiausius gai
srus.

Britų laivynas ir aviacija 
bombardavo ir apšaudė įvairius 
uostus Lybijos pakraščiuose.

Susitiks trys dikta
toriai

VICHY, Prancūzija, geg. 12 
d. — Diplomatiniuose sluoks
niuose turima žinių, kad ne
trukus susitiks Stalinas, Hitle
ris ir Mušsolini.

Suvažiavę diktatoriai tarsis 
apie Europos ekonomijos per
organizavimą ir, gal būt, apie 
tolimesnius karo planus.

Nuo šio diktatorių pasitari 
mo priklausys Europos politi
ka. Manoma, kad bus paliestas 
Ispanijos pertvarkymas.

VICHY, Prancūzija, geg. 12 
d. — Prancūzų delegatas Fer- 
nand de Brinon Paryžiuje pa
reiškė, kad Amerikai įstojus 
karan, Europa turėtų galvot* 
apie apsigynimą.

Vokiečiai deda pastangas 
įtrauktiV Prancūziją “ašin” ir 
įvelti karan. šie pareiškimai 
yra vokiečių agentų inspiruoti.

Nenorinčius dėtis ap
krauna mokesčiais
KAUNAS, Lietuva, geg. 12 

d. — Sovietų Lietuvos valdžia 
dideliais mokesčiais nori pri 
versti ųkininkus dėtis Į kolcho
zus.

Priėmė nutarimą žemės mo
kesčių reikalu, kuris labai smar
kiai kenkia ūkininkams. Visi 
tie ūkininkai, kurie nesideda į 
kolchozus ir nemano naudotis 
traktoriais, turės valstybei pri
statyti daugiau javų ir šaknia
vaisių.

25 ha ūkiai turės pristatyti 
valdžiai 6 kartus daugiau ja
vų, negu ūkiai iki 5 ha.

Atstato “neištiki
mus” koopera

tininkus
KAUNAS, Lietuva, geg. 12 

d. — Maskolis Kolosov, Kauno 
ipskrities kooperatyvų organi
zacinio biuro pirmininkas, at 
statė iš pareigų Veliuonos var
totojų kooperatyvo pirmininką 
0. Seilių.

Pakaitos Ispanijos 
kariuomenėje

MADRIDAS, Ispanija, geg 
12 d. — Generolas Franko pa 
darė labai žymių pakaitų Ispa 
rijos kariuomenėje.

Vyriausiuoju kariuomenės 
Labo viršininku paskyrė gene
rolą Asensio Cabanillas, o ka
ro vadu gen. Fidel Davila. Taip 
pat pakeitė įgulų viršininkus 
Andalūzijoj, Katalunijoj ir Ba- 
iearu salose. L

Visur pastatė ištikimus savo 
draugus ir aiškius falangistų 
priešus.<

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
12 d. — Vokiečių agentūros 
paskelbė, kad Rudolf Hess pa
kilo iš Augsburg aerodromo še
štadienio vakare ir dingo. Vo
kiečiai mano, kad jis skrido 
Berlyno ar Miuncheno krypti 
mi.

Hesso palikti laiškai rodo, jog 
jis turėjo pamišimo žymių.

Hitleris įsakė tuojau areš
tuoti visus Hesso padėjėjus, ku
riems buvo įsakyta jo neišlei
sti. Vokiečiai mano, kad Hess 
žuvo kelionėje.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Anglai nesupranta priežasčių, kurios butų priverstusios 

Hessą bėgti iš Vokietijos,' bet ši žinia sukėlė labai daug kalbų 
ir daug sensacijų.

— Pasakojama, kad Hitleris buvo paruošęs invaziją šiai 
dienai, bet atidėjo visus planus. Kiti sako, kad jis pasiuntė 
Hessą britams apgauti.

— Vokiečių radijas ir toliau tebekartoja, kad Hess sirgo 
ir orlaiviu pakilo be Hitlerio leidimo. Vokiečiai neskelbia, kad 
Hess pasiekė Angliją.

— Maršalas Petain šiomis dienomis pasimatys su Ameri
kos ambasadorium Leahy ir aptars maisto ir karo padėtį. Pran
cūzų spauda smarkiai puola Leahy.

— Praeitą naktį britai dar kartą smarkiai bombardavo Ham
burgą ir Bremeną. Tai yra trečias stiprus šių bazių bombarda
vimas.

— Prezidentas atidėjo savo kalbą per radiją gegužio 27 
dienai.

— Havajų salose prasidėjo manievrai, kur dalyvauja 40,000 
kareivių.

Pastarasis buvo pačių koope
ratyvo narių išrinktas ir skai
tomas doru kooperatininku. Jis 
atsisakė klausyti komunistų 
kreivų nurodymų ir buvo iš
mestas.

Kauno apskrities komiteto 
žemės skyriaus vedėju paskir
tas rusas Anton Beriozov.

Meškauskienė — me
no viršininkas

KAUNAS, Lietuva, geg. 12 
d. — Okupantų valdžia pasky
rė Mikaliną Navikaitę-Meškau- 
skienę meno reikalams valdy
bos viršininku, kuri dirbs prie 
komisarų tarybos.

Meškauskienė ėjo žemės tvar
kymo departamento direkto
riaus pareigas, bet iš ten, kar
tu su komisaru Mickiu, buvo 
išvalyta. Ji atstatyta ir iš “Ūki
ninko patarėjo” redaktoriaus 
pareigų.

Visi nustebę nauju paskyri
mu, nes žino, kad meno reika
luose ji nieko nenusimano.

Darbininkams liepia

VILNIUS, Lietuva, geg. 12 
d. — Darbo, komisaras Juričas- 
Kučinskas išleido naujas taisyk
is darbininkams.

Jis įsako fabrikų direkto
riams nepriimti į darbą jokio 
darbininko, jeigu jis neturės 
darbo knygutės. Liepia darbi
ninkams klausyti visų adminis 
tracijos patvarkymu, nesivėluo- 
ti į darbą ir netinginiauti.

Junčas įsako darbininkams 
stengtis perviršyti nustatytas 
darbo normas. Neblaivus dar- t- 
bininkai bus atleidžiami.

Stimburys skundžia
si girtuokliavimu
KAUNAS, Lietuva, geg. 12 

d. — J. Stimburys, darbininkų 
profesinių sąjungų viršininkas, 
skundžiasi pastebėtu dideliu 
darbininkų girtavimu.

Kauno spaustuvės “Spindu
lys” darbininkai, kurie skaitė
si pavyzdingais, dabar darbo 
metu vaišinasi degtine.

Vietoj degtinės Stimburys 
siūlo darbininkams mokytis Sta
lino konstitucijos, bet darbinin
kai velyja degtinę ir nieko ne
nori žinoti apie Stalino konsti
tuciją.
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HICAGOS LIETUVIU DRAUGUA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija. 

Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street Telefonas Canal 0117
VALDYBĄ:

K. AUGUSTAS, iždininkas 
P. GALSKIS, trustisaę
P. MILAŠEVIČIUS, trustisas

K. KAIRIS, prezidentas
P. J. RIDIKAS, vice-prezidentas
V. MANKUS, sekretorius

P. MILLfiR, finapsų sekretprįus.
DR. MONTVJDAS. Dr-jos Daktaras? K. GUGĮS, pr-jos Advokatas
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K CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS 
PASTOGĖS

VAJUS
Nėra mažiausios 

kad sąlygos naujiems 
gauti žymiai pasunkėjo. Svar
biausia kliūtis yra tą, kad mu
sų gyvenimas pradeda iš nor-

abejones, 
nariams jaunuolių 

nebėra len-

mes turirpe

juo labiau visų dėmesį nukrei
pia pasaulio įvykiai, su kuriais 
yra susiję ir šio krašto reikalai

Tie įvykiai ne puo musų pri
klauso. Tačiau stovėti nuoša
liai nuo jų mes negaliipe. O ne
galime dėl to, kad šis kraštas 
vis labiau pradeda į pasaulio

štai ir yra tos, sąlygos, kurios 
apsunkina musų vajų. Tarp mi- 
litarinio amžiaus 
naujų narių surasti 
gva.

Tačiau vis dėlto
daug ir tokio jaunimo, kurį pei 
militariniai, nei kokie kiti varž
tai nevaržo. Tas jaunimas yra 
laisvas ir laisvai gali pasirinkti 
organizacijas, kurioms jis nori 
priklausyti.,Tarp to jaunimo 
reikia prospektų ieškoti.

ir

Imkime, pavyzdžiui, mųsų 
jaunimą. Tam tikro amžiaus 
jaunuoliai turėjo užsiregistruo
ti. Kai kurie jų buvo pašaukti 
į armiją. Iš pašauktųjų vieni 
buvo priimti i|r jau armijoje 
tarnauja, o kiti dėl nesveikatos 
ir kitokių priežasčių paliuosuo- 
ti. Tačiau didelis skaičius vis 
dar nežino, koks jų likimas ar
mijos atžvilgiu. Tas klausimas 
paaiškės tik po kelių mėnesių, 
kada jie bus pašaukti egzami
navimui.

VAJININKAI
Pastaruoju laiku vajaus fron

te buvo pasireiškęs apsnūdimas. 
Net ir smarkieji vajinipkąi ne
labai tepasirodė, štai Adomas 
Markūnas kartą “pasipurtė ’ 
smarkiai, o dabar ir vėl apie jį 
nieko nebesigirdi. Reikia tikėtis,

7-ii Metai Skersai Vartų .
Nepamirškit UJėiti TjSSL., ■ 

PETE YOUNG”3**’
Narys 271 Post ir Ch. Liet. Dr-jos 

Schlitz Alus ir Užkandžiai
83 ir Kean Avė., Willow Springs 
Priešais Tautiškų Kapinių Vartus. 
WWWWWVVWWWWW«^W\|

ką naujų narių atvilks.
“Dėdė” Vaitekūnas vis dar 

negali išsijudinti. Vis žada pra
dėti, bet kol kas rezultatai ne
kokie.

Įš vajininipkų, kurie paskuti
nėmis dienomis įrašė po vieną 
ar daugiau narių, tenka pažy
mėti Bruno Brooks, K. Yoku'6- 
ką.. Saldąuską, M. Ascilla ir A. 
Ambrose.

Kažin kada pradės smarkjau 
darbuotis roselandiečiai Ypr- 
chis ir Mike Senko? Praeityje

Garsinkites “N-nose’!
jonus, kad ir dabar galėtų tai 
padaryti, jeigu tik dirbtų taip, 
kaip praeityje dirbo.
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LunĮas ir Lady Halifax sutinkami Chtčągos aero- 
drpme po atskridimo iš Washingtono. Haįifax praleis 
apįe penkias dienas vidur-vakąrinėse valstijose, dąų- 
giausįąi aplink Chicagą, kur jis planuoją pasakyti visą 
eilę kąlbų sųpažindipiinųi siųs sekcijos gyvUptojų su 
Bliląpijos karo sėkmėmis bei siekiais. Halifaxųs sutin
ką Britanijos generalinis konsulas Lewis Berpays (kai
rei).

DR. ANTANAS GURSKIS
Perpįtiį šeštądien į pasimirė 

Dr. Antanas Gurskis.
Sąvo laiku Dr. Gurskis pri

klausė ir Chicagos Lietuviu 
Draugijai. Priklausė bent per 
kelis metus. Pąskui gyvenimo 
audrų mėtomas? jis atsidūrė 
Oak Forest prieglaudoje. Apie 
tą laiką jis ir iš draugijos išsi-< 
braukė.

Dr. Gurskio gyvenimas, kaip 
sakoma, nebuvo rožėmis klotas. 
Jam teko visokių nemalonumų 
išgyventi ir gyvenimą baigti ga
na vargingai.

Šiaip Dr. Gurskis buvo labai 
draugiškas ar malonus-žmogus. 
Tačiau gyvenimas jo kažkaip 
kėkštai šus’dė.foV'NGfjf ‘buvo ga
na gabus žmogus, bet, matyti,

neta”.
Tokia jau buvo jo gyvenimo

tą reikalą. Pagaliau buvo gautą 
stambi parama ir iš Chicagos.

Ir štai pernai gegužės pra
džioje visos klintys buvo nuga
lėtos ir formaliai kĮiubas įsikū
rė. Leidimas buvo gautąs, pa
talpos klįubui surastos.

Tačiau tos patalpos buvo tiek 
apleistos, jog visai nebuvo įma
noma klubas atidaryti. Reikėjo 
tuoj griebtis remonto: ištaisyti, 
šdekoruoti kambarius, supirkti 
rakandus, surasti tinkamą pe
čių ir t.t.

Darbo buvb jftevynios galybės. 
Jei butų reikėję darbipinkus 
tam darbui samdyti, tąi butų 
susidariusius.,lokius, didelės iš
laidos, kuriųrtlraug ja nebūtų 
galėjusi pąk^lti. ęją .kaip lik ir 
atėjo į pagalbą /palys draugijos 
nariai. Jie paaukojo atliekamą 
savo laiką1 iivkajp- bematant, 
patalpas-siltvūrkėi taip, jog ma
lonu ir palioms “akį užmesti ir 
svečius įsivesti”; ■»

Tai merą pasigyrimas. Pernai 
rudenį klubo patalpose įvyko 
Kultūros draugijų konferencija. 
Iš kitur suvažiavę delegatai tu
rėjo progos savo akimis pama
tyti ir įvertinti rpckfordlečių

A?
dorio, J. Kuzmos, P. Alinausko, 
J. Baranausko ir Felix Vasalos- 
kio.

P-as Juozas Bacevičius yra I 
pąsižyipėjęs ir nuoširdus vietos 
veikėjas. Jis ne tik daug veikia 
visuomeniniame darbe, bet ir 
meno srityje. Jo vadovaujamas 
kvartetas yra plačiai pagarsėjęs 
ir už Rockfordo ribų.

P-as Bącevičiųs dąug prisidė
jo prie klubo suorgąniząviipo ir 
daug šiandien dirba klubo ge
rovei. Jis veda klubo knygas.

Daug energijps ir darbo yra 
pridėjęs ir p. F. Petronis. Jis 
nuoširdžiai darbuojasi klubo! 
gerovei.

Neatsilieka nė p. M. Bende
rių^ bei kiti, — jie vjsi su atsi
dėjimu dirba ir rūpinasi, kad 
klubo reikalui eitų kaip galima 
gėriau ir sklandžiau.

Šia proga pravartu pastebėti, 
jog iš septynių direktorių ketu
ri yra Amerikoje gimę lietuviai, 
bųtępt, J. Kuzma, J. Baranaus
kas, M. Benderius ir F. Vasa- 
Ipskis. Visi jie nuoširdžiai ko
operuoja ir dirba klubo gerovei.

Ryšium su sukakties minėji
mu bus programa, kuri prasi
dės 2:30 vaj. po pietų. Vėliau 
bus vaišės ir linksmas pobūvis.

Ęopkfoydiečiai tikisi susi
laukti svečių įš Chicagos ir ki
tur. —Volungis

NAUJI NARIAI
Paskutiniuoju laiku į Chica^ 

gos Lietuvių Draugiją įsirašė šie 
nauji nariai:

Tbeęidore Kązlauskas
Slamey Kastle
Julia Martin
Vercnica Ann Mikutis
John Boltz
Jonas Skriskus
Elea.ior E. Kukuraitis

Naujienų Pavasarinis
.... PIKNIKAS

Gegužės 25- 1941 *
LIBERTY' DARŽE

-SAVAITRAŠTIS-

“ARGENTINOS
LIETUVIU 
BALSAS”

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galirpa išsirašyti per “Nau
jienas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

UA. L. Balsas”
Casilla de Correo 303,

Buenos Aires, Argentina

AR ŽINOTE KĄ 
RAŠO

“KELEIVIS”
■ Ar žinai, kodėl vieni jį gi- 
J ria, kiti keikia, bet visi mėgs-
■ ta jį skaityti?

Net kunigai
■ studijuoja, nors
■ jonims draudžia
■ paimti.

“Keleivį” 
a dėl to, kad
■ taikauja ir 
* skelbti.
■ Žmonių mulkintojus ir ap- į
■ gavikus jisai lupa be jokio į
■ pasigailėjimo. į

■ Be to, jame rasi visokių .pa- "J
■ tarimų, pamokinimų, gražių ’■
■ eilių, įdomių paveikslų ir ži- £
■ nių iš viso pasaulio.
l Kainuoja tik $2.00 metams. £
r Adresas toks: £

“KELEIVIS” I
C 253 Broadway, £ 
į SO. BOSTON, MASS. £

Antradien., gegužes 16,1941

15 minučių
MANKŠTA .................. UIT
SERIJA Mankštos, flA
7 sykiai už ..............

MASAŽAI 
SULIESEJIMŪI IR 

GARO PIRTIS 
Lengvas būdas suliesėti, 

vartojant elektrikin| 

EXRCYCLE

30 N. Dearborn St. 
Phone DEARBORN 2742

Valandos: nuo 10 ryto iki 7 v.

LIETUVAITĖS 
PATARNAUJA

MILLER’S 
INSTITUTE

parap 
rankas

pasislėpę 
savo
ji i are sure to be 

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

mėgstažmonės
jis niekam nepa-

nesibijo teisybę

Doub!eTe«ted*Double AclionKC BAKING PDWDER
Ūse only one levai tea- 
spoonful’ to a cup of 
sifted flour for most recipes.

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT

MADOS

Tortas Virš$5,500,000.00
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų 

MOKAME DIVIDENDŲ

y v.«

t.-

Remkite tuosv kurie 
garsinasi

N M TJTENOSE”

Apart Apsaugos, Turime (M r n n n 
ATSARGOS FONDĄ ViršM JUjUuUiUU

4742A o.

Pavasarinė suknelė.
visa

I Vardas ir pavardė

Adresas. ...

Miestas ir valstija

(Vardas t* pavardi)

(Adresas)

NAUJIENOS Pattern Dept 
1739 S. Halsted SU Chicago, Et

Čia |dedę 15 centu D* prašau 

atsiųsti man pavyzdį No ............
Mieros . per krutini

REIKŠMINGA SUKAKTIS 
uka.ko vieni metai nuo to lai-, 
ko, kai Rockfordo Lietuvių 
Kultūros Draugija įsteigė sa
vo klubą.

, Rockfordo lietuvių Kult i- 
ros Draugija minės labai reikš' 
mingą sukakti, būtent, vienų 
metų sukaktį nuo to laiko, kaip

ana
LOAN ASSOCIATIONofChicago 

JUSTIN MACKIEVVICH, Pres. 
4192 Archer Avenue 

VIRginia 1U1 .
Reikėjo tikrai daug pasiryži

mo, sumanumo ir drąsos to
kiam darbui vykdyti. Pirmiąu- 
Ja susidarė nemažai visokių 
kliūčių, kurias būtinai reikėjo

-....

DOVyN 
MĄZ£

AND THEN, ON THE BRINH OF A 
DlMLY LIGHTED PIT, THEY AECOIL 
(N HORROR, '__________________

COPR. I9«I, NCSDLECRAFT SERVICE, INC.

HOUSEHOLD LINENS PATTERN
- Išsiuvinejimai baltiniams

I NAf JIENOS NKĮ-.IH ^<’RAI*T <>»• PT„

| 1739 So llį

| Čia jdeau 10 centų U prašau atsiųsti man Pavyzdi Nft...... -

vo finansai. Klubui įsteigti ir o- 
peruoti reikėjo gerokai pinigų. 
Tokios dideles sumos pati drau
gija savo ižde, žinoipa, neturė
jo.

Bet kai yrą vieningumas, su
siklausymas ir pasiryžimas, tai 
atsiranda ip priemonių klintims 
nugalėti. Pas kai kuriuos narių-; 
buvo toks tvirtas įsitikinimas,

O kad lai tikrai didelis dar
bas. lai dviejų nuomonių negali 
juti. Faktiškąi klubas buvo į- 
i engtas ir pradėjo veikti tik va
saros gale. Palyginti, per tą 
trumpą laiką klubas jau baigia 
visai nuo skolų atsipalaidųti. 
Dar vienus kitas mėnesis — ir 
klubas nė cento niekam nebus 
skolingas.

Turėdama klubą, Rockfordo 
Rietuvių Kpltųros Draugija sto
vi ant tikrai tvirti) pagrindų. 
Įdubus yra didelis pamasinimas 
nariams, kurie dabar turi tin
kamą vielą kur sueiti, pasitar
ti, pasikalbėti, pasilinksminti ir 
smagiai savo atliekamą laiką

JACK SWIFT
THIS WAY«

ACH
UNITE

JOAN ANO UNAJ 
L_EADS THEM

IN A 
WILD RAČE 
TO E3CĄPE 

THE PURSUtNG 
POLARIANS.

grąžįai gyvuoti, kad jie. ne fik 
patys dėjo pinigus, bet ragino 
ir kitus tą pat daryti.

Tąs eptuziazmas išjudino ir 
-J'kitus, kurie pasyviai žiurėjo į

bariai, lai nėra reikalo, |<ad vie
ni kitiems ant kulnų liptų. Va
dinasi, Visi gali lišsitokli.

Kad klubas sėkmingai veikia, 
tai dideliu kreditas už tai pri
klauso jo direktoriams, kurie 
nusideda iš šių ašmenų: J. Ba- 
pevičiaus, F. Petronio, M. pen-

INTO A DĄNK, DARj^ 
0F TUNNCU5 TKEY

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di
džiausia įietuvių organizacija. Tąi lietuvių 
apdraudos tvirtovė Amerikoje. Tai lietuvių 
brolybės fraternalė organizacija. SLA trokšta 
dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais vienon didelėn ir gražion šeimy- 
non. Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau
jiems nariams priimti.

Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel
no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė. 
Bet Susiviępijinias teikia lietuviams daugiaus, 
negu apdraudą. Susivienijimas veikia kultū

rinėje dirvoje, stiprina lietuvybę Amerikoje ir rūpinasi bendrais 
lietuvių reikalais.

Dabar visose lietuvių kolonuose darbuojasi šimtai SLA. orga
nizatorių. Kai vienas tų organizatorių atsilankys į jųsų namus, pa
klausykite jo patarimo—prisirašykite prie Susivienijimo su 
savo šeimyna.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

307 West 30th Street, New York, N. Y.

No. 4742 
Sukirptas mieros 36, 38, 40, 42, 44, 
46, 48 ir 50.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan» 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa« 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paž- 
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted SU Chicago, I1L
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Tvarko MIKAS ŠILEIKIS

Prancūzų Dailės Paroda Art Institute
Du Periodai: Romantika ir

Im presi onizm as.

MEŽIURINT to, kad dabar su
Europa susisiekti yra sun

ku, vis dėl to Chicagos Art 
Institutas pasirūpino suruošti 
dar vieną labai įdomią ir ku
riniais 
parodą.

Nuo bal. 9 d. ligi gegužės’maeilis dailininkas. Piešė dau- 
20-tos, muziejus rodo dviejų ■ giausia karo vaizdus, 
vėlesniųjų prancūzų meno

Lois David, (1748—1825), 
buvo geras portretų piešėjas. 
Jis piešė žymių žmonių port
retus, tarp kurių buvo ir po
piežius Pins VII. Popiežiaus 
portretas yra šioj parodoj.

Raronas Antoine Gros gyve- 
skaitmeningą dailės no 1771—1835 m. Jis buvo ži- 

kaipo Napoleono pir-noinas

Kitas
karo vaizdus.

Gericault 
žino-

kulturos laikotarpių kūrybą— liniukas, Teodoras 
pradedant romantikos atsto- (1791—1824 m.), buvp 
vais David, Gros ir baigiant mas kaipo garsus figūrų ta- 
“modernistais” Monet’u, Pi- pytojas. Jis vyko į Romą stu- 
casso ir Tanguy. Čia tiksliai dijuoti Michelangelo sienines 
pasirūpinta sudėti į daiktą tapybos Sikstaus koplyčioje, 
šias dvi meno-kulturos epo-(Mirė sulaukęs 33 metų am
ebas, kad publika galėtų ge-jžiaus. Kartą jodinėdamas ar- 
riau suprasti griežtą atsiribo- kliu Anglijoj, nukrito nuo ar- 
jimą dviejų lenktyniavusių į klio; sunkiai susižeidęs ’ ne; 
ir tebelenktyniuojančių dailės 
šakų.

Iš keleto desetkų dailininkų 
ir šimtų kurinių, tenka nors 
kelis jų paminėti.

pavadintas “Siesta at Haying 
Time”. Kūrinyje yra pavaiz
duota po medžiais sugulę gal
vijai ir piemenėliai kartu il
sis. Karvės atvaizduotos kone 
aktualaus dydžio proporcijoj. 
Tolumoje matosi lygus Barbį- 
zonijos laukai.

Kitas to paties Courbet’o kū
rinys yra žiemos vaizdas, bu
dingas tuo, kad biedną šeima 
brenda per sniegą. Moteriškė 
ant pečių nešasi malkas ir ve
dasi ožką. Pryšakyje eina ma- 
ža mergaite su duonos kepa
lu glėbyje.

Be Courbet’o parodai atsto
vauja dar kitas žymus tų lai
kų liaudies dailininkas — Ca- 
mille Pissaro. Art Institutas 
turi keletą jo, kaip ir kitų ku
rinių savo nuosavybėje. Pis
saro gimė 1830 m., mirė su
laukęs senatvės — 1903 m. 
Jis mėgo gamtą ir laukus. Jo 
pavasario vaizdai visoj Pran
cūzijoj buvo žinomi. Vienas 
labai budingas prancūzų ti
piško kaimo vietovaizdis yra 
šioj paradoj, vardu “Vievv of 
Pontoise”. Labai didele drobe.

Prie senesniosios kartos pri
klauso ir Jean Auguste Domi- 
nique Ingres (1780—1863 m.). 
Jis buvo geras grupinių figū
rų meistras. Domėjosi dau-

KRAUTUVIŲ SAVININKAI!
Modern Roofing Co.
1821 SO. LAWNDALE AVĖ.

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

— Pilnai Apdrausti —

GLOSS

suteikia jūsų mau-

$1.75
Kvorta
$6.oo

Galionas
Vienas kotas 
dynei ir virtuvei žvilgančią bal
tą spalvą, švelnią kaip stiklas. 
Dažnas plovimas nesugaętįns žvil
gesio. Taipgi 32 modernios spal
vos jūsų rakandams.
:........    Kuponas .... ••••••«•
: Išmėginti Pasiūlymas
;Liquid TILING 1 kenas 
j 1 Šepetys ............................

Vertė,
Į Viskas už 25c 
j No Mail Orders

35c 
25c 
60c

Rober+son & Co
> ;‘.’Thc Houic of Liguid Tiling"

1342*44 W. Madlson St. 
6340'42 N. Clark St.

2614 Oevon Ava.
434 E. 79th St.

929 Davls SU Evanstoa
904 S. Fifth Avė., Maywaod

I is.1 IIJ 9 r*UII r

bepasveiko.
Gal būt, už visus tais lai

kais labiau išgarsėjęs savo giausia Rytų' gyventojų pap- 
dramaliniais paveikslais, bus ročiais. Piešė nemažai haremų 
Eugene Delacroix (1798—1863 moterų. Pats vyko į Egyptą 
m.). Jis piešdavo istorinio tu
rinio drobes: liutu medžiok-

1 les, karo vaizdus, net ir hare
mų moteris. Vienas toks jo is-

vardu “Greecc Expiring 
Ihe Ritins of Missolongi,. 
didelė drobė.

Li and i e s Dai Ii n i n ka i.

o n
Tai

studijuoti tų kraštų 
kultūrinį gyvenimą.

Baigiasi Romantika 
deda Nauja Meno Istorija.

ANTROJE PUSĖJE 19-to ain- 
žiaus, impresionistų grupė 

Paryžiuje paima naują kryptį 
mene, išeidami prieš roman
tikos atstovus. Paryžiuje dai-

žmonių

ir Prasi-

PUSTAVE Courbet (1819— (liniukai suskila į dvi grupes. 
” 1877 m.), buvo liaudies dai? Impresionistai lieka išmesti iš 
liniukas. Jis tikėjo j tai, kad akademijos ir susispiečia vic- 
dailininkas neturi teisės štili- noje Paryžiaus 
zuoti arba keisti gamtoje ma
tomų daiktų. Barbizonijos gi- me skurde. < 

;rios ir laukai jam Jnivo-geri.
Jis piešė kaimiečius, gyvulių vas 
bandas ir lygius laukus, taip tau 
kaip savo akimis •mate, taip rodo, apie ką šiandien 
kaip visi žmones mato gamtą, niekas neabejoja ir be tos 
Jis buvo priešingas taisyklei:(syklės niekas nepiėšia. šis 
“dailininkas turi žinoti kąpię-Idas pagerina koloritą ir 
šti, o ką no.” Dėl šito dažnai: akstiną optikos iliuziją, kuo- 
susikirsdavo su Paryžiaus dai- met pigmentas būna sudėtas 
liniukais kurie, kaip ir visi , tam tikra tvarka 
paryžiečiai, nelabai mėgo lau- neutralizuoja. Čiaudo Monet 
kų. Šie prikišdavo jam “kai-Į naujos (impresionizmo) tapy- 
mišką šiurkštumą.” Dabargi 
kiekvieną parodos lankytoją 
užintriguoja Courbet’o milži-

• niškas paveikslas, angliškai

bobeinijoje, 
kai kurie jų ,ajsiduria didelia- 

, ' L H
Impresionistai vartoja spal- 

moksliniu būdu, atseit 
pa
jau 
tai-i 
bu-., 
P.a-

pats save.

VISI TELEFONAI:
ATLANTIC 4290

DYKAI Aprokavimas
NEREIKIA NIEKO ĮMOKĖTI, 

36 Mėnesiai Išmokėjimui. 
Tikra lietuvių kompanija.

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

SOUTH GENTER PLUMBING & 
HEATING SUPPLY GOMPANY 

6 West Garfield Blvd.

DOMINIKAS KURAITIS — Savininkas
AGENTAI

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

“Shorty”

BUICK SALES
VIENINTĖLĖ LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

NAUJA VIETA:

907 West 35th Street, Chicago
Telefonas: LAFAYETTE 2022 • Re«. Tel. VICTORY 2499

bos srityje buvo sėkmingesnis, 
už kitus savo kolegas. Jis darė 
bandymus laboratorijoj, kad 
įrodyti, jog pigmentas, sudė
tas 
duoda 
saciją 
n esu ė j 
senąją 
tamsos dėmes. Jie dar surado, 
kad pigmentas yra saikuoja
mas pagal temperatūros dės
nį, t. y. “šiltas” ir 
spalvas, nes gamtoje 
yra.

Mat, gamtoje yra 
pagrindinės spalvos: 
raudona ir mėlyna, kurios pa
grinde .nesikeičia. Visos kitos 
spalvos (pigmento ar prizmės 
formoje), yra pilnoj kontrolė
je šitų trijų spalvų. Be jų ne
būtų gamtoje jokių kitų spalvų. 
Tik iš pagrindinių atsiranda ki-. 
tos, kitaip sakant, visos kitos 
spalvos yra tik atspindžiai, 
kurie atsiranda greta kits ki
to iš “giminingo kraujo”. Au
gmenyse spalva keičiasi *i*aip 
pat palaipsniui, (pagal atspin
džius), pav. žalioji spalva ga
li keistis tik į geltoną, 
paskui—į oranžinę ir, 
liau, į raudoną.

Dėl to taip yra, kad 
spalva nėra pagrindinė,

pagal spėk Iros tvarką, 
tam tikrą optikos seri- 
labiau naturalėj, ševl- 
formoje, negu pagal 
taisyklę — šviesos ir

“šaltas”
taip ir

lik trys 
geltona,

o jau 
paga-

žalia 
o dvi

lytė, susidedanti iš dviejų pig
mentų arba spalvų—-iš gelto
nos ir mėlynos. Kitos spalvos 
veikia tuo pačiu kursu. Spal
vos pagelbsti mums atskirti 
daiktus vieną nuo kito; jos 
veikia į optikos dirksnius.

Po suradimo ‘^moksliško” 
spalvų vartojimo tapyboje, 
baigėsi romantikos ir Bogu- 
areau saliono gadynė.

Neleiskit prastai refrigeracijai

atimti jūsų pelnus!
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Įtaisykit modernų elektrikinį įrengimą dabar ir 
uždirbkit didesnius vasaros metu pelnus.

Mes turim pilną elektrikinės refrigera- 
cijos įrengimų eilę. Self-contained paro
dymui vitrinos ... reach-in refrigdratoriai, 
gėrimų šaldytuvai ir veiklus naujos rų- 
lies comptessors dabartiniems jūsų įren
gimams modernizuoti..

Musų inžinieriai .padės parinkti jūsų 
tikslui geriausius įrengimus — be kaštų 
jums ir be obligacijų. '

Sąlygos taip lengvos, kaip $10 įmokėti. 
Tik keli centai kasdien pagal musų Me- 

ter-Matic pardavimų planą.

C0MM0NWEALTH EDISON COMPANY
'i u •

Telefonas RANdolph 1200

Impresionizmas, kubizmas ir labai drastiškomis naujovė- mokama ir vizitavimo valan- 
mis. Ji “apsiprato” su “lauki- dos neribotos. « » l • I . <
ne”'muzika, net ir pamėgo kai šiais įlietais parodos kalalo- 
kurias “džiazo” sinkopatijas.’ge matosi daug naujų vardų, 
Ji gal supras ir visus “izmus” tarp kurių parodai atstovauja 
viršijantį sur-realizmą. Pilnoj garsusis Indianos kopų daili- 
lo .ž^džip- prasmėj, sųr-realiz- ninkąs; Frank V. Dudley. Jis 

jrriaš yra grynai fantazijos -da- atsiuntė du gražius paveikslus,

nimu. Jame yra kitos spalvos, if > . i .; , ’ . . . ;,r .v . . ■ . . , . apie viską; išgalvoja visokiai!-, Waterskitokie žmonių apsiredymar, . . ' . J. ’v. . . , . siu nesąmonių, kaip.masinos nv visa kita, kas;gy-. Ta() ko(151 „ lima
vemine maišosi, tą ir dailipm- v ■ , . ;. . . r,, i . butų piešti ant drobes savokai , pavaizduoja. . '.Tapyboje ■ ' •
žymesnieji impresionistai yta 
šie: Eduard Manėt,’ Claude 
Monet, Auguste Renoir,- Sis- 
ley, Degas, Cezanne ir k. Jie 
yra labiausiai mėgiami savo 
švelniomis spalvomis, gražiu 
koloritu ir podraug natūraliz
mo pavaizdavimu. Jie yra pio
nieriai ‘‘moderniškos” tapy
bos. Jų paveikslai, nupiešti 
pagal gamtos spektras dėsnį, 
nesikeis, neruduos. Jie ir šian
dien yra kaip nauji, chemiš
kai nė kiek nepasikeitę kai 
senųjų meistrų, kai kurie nors 
ir nedaug senesni, bet jų,spal
va jau išnykus, yra likęs tik 
rudas pigmentas, susiliejęs į 
tamsią masę.

Bet žiūrėtojas, kuris bus 
matęs aukščiau sakytus kuri
nius, pamatęs ultramodernis- 
tų darbus, pav. Kubistą Picaš- 
so, individualistą Matisse, 
sur-realistą Yveš Tanguy ir k., 
jausis kaip po gerų vištienos 
pietų, silkęs kandęs... ‘ A

Kadangi vienkartiniu raši
niu nėra galimybės atpąsa^cf- 
ti visų parodoj esamų kurinių 
autorių biografijų bei plačiau 
nušviesti meno kultūros rai
dą, tenka pasitenkinti nprsj 
trumpais sakiniais. Vis dėlto 
reikia žodį-kitą tarti ir apie 
ultramodernizmą. ši irieno 
epocha vis labiau ir labiau 
plečiasi, nors visuomenei ji 
yra dar svetima,* nesupranta

PARODOJE matysite, jeigu 
fpn n 11 Ai c i fn ir Vito Prnrl-* ten nueisite, ir, kitą Pran

cūzijos dailės ^periodą-^pas- 
pasktunį renezansą. , Šis./ lai
kotarpis yra skaitomas .mo
derniosios civilizacijosf. gyvo/- Žmogus juk galvoja pavadintus “Reside Silver 

” (kat. nr. 46) ir “Sun- 
ir gerų ny Hours of Winter” (kat. 

nr. 47).
; Tenka » pažymėti keletą ir 
kitų būdingesnių paveikslų, 
būtent: II. Brandt’o didokas 
ai. paveikslas vardu “Bažny
čioje”. Richard Chase—“Bu
da voja Tiltą”. Šis miesto vie
tovaizdis labai kruopščiai ir 
akuratiškai padarytas. Maiv 
Dingle—“Geltonos C h r i s an- 
tbemos”, labai geras. Robert 
Kilbert—negrų vaikai, 10 Ri- 
ver St. Mary Lillistron— gra
žus stiljefas, pavadintas “Cal- 
lendulas”. Jos geltonas kolori
tas, nors ir sunkiai valdomas, 
daro labai malonų įspūdį. W. 
Parke—“šalna,”' J. P. Perry— 
“Šv. )Morkaus Bažnyčią Ve
necijoj” ir F. W. Richardson 
—“Nuoga“, labai geri |kuli
niai.

Prie šios skaitmeningos ir 
gražios dailes-meno parados 
prisededa ir šių žodžių rašė- 
jas su dviem kopų vietovaiz
džiais—“Green and Gold” 
nr. 172) ir “Pine Tree” 
nr. 173).

Be aliejaus tapybos yra 
varelės, pastelės ir foto studi
jų bei skulptūros kurinių.

mintis, fantaziją, lyginai taip, 
kaip muzikas rekorduoja gai
das,. arba rašytojas užrašo 
mintis. Mes savo Čiurlionį 
lengvai galime pavadinti sur- 
realistu, nes jis kūrė fantas
tišką meną, kuriame atspin
di muzikos ir poezijos šviesa.

Sur-realistas greičiau užin- 
triguos žiūrėtoją savo kuriniu, 
kuris visuomet palieka pa
kankamai vietos fantazijai, 
negu tas dailininkas, kuris nu
kopijuos’ gamtą, nepalikda
mas vietos iliuzijai. Jeigu pa
veikslas bus labai kruopščiai 
nubaigtas, sakysime fotogra- 
fiškąs, tai jis bus ne tik ne
įdomus, bet ir nuobodus. To
kių biidu ultramodernistai ša
linasi nuo natūralizmo, ma
nydami, kad atėjo laikas “žen
gti pirmyn”...

Patartina pamatyti parodą. 
Matysite šimtus didingų kuri
nių, Visi jie .yra rodomi pir
mą kartą Amerikoje.
^Pastaba: Reikia mokėti 25c. 

įžanga šeštad., sekmad. ir tre
čiadienį. Kitomis dienomis bus 
dviguba įžanga. š.

All-Illinois Dailės 
Paroda
Stevens Viešbutyj
Lietuvis atstovauja parodai
Stęyens viešbutyje (3 aukš

te) Ęąlbo Drive ir Michigan 
avė,, yrą įdomi dailės paroda.

Mirė Po Vestuvių
Nelaimės

(kt.
(kt.

ak-

ma, Tačiau gyvenime taip yra;^ parodą suruošė plačiai žino- 
kad’ nauji dalykai būna neh-Įnia dailininkų organizacija 
bai palankiai sutinkami. Taip Thę AlKĮllindis Society of the 
yra ir męne. z Bet visųomępč fine Ąrts, Ine. Paroda truks

* ir su jigi liepos 31 d. Įžanga ne-jau pradeda atrasti i

Balandžio 20 d., po vestuvių 
puotos, adresu 4340 Kenmore 
avenue, lūžo veranda ir nuo 
trečio aukšto žemen nukrito 
Šeši žmonės. Visi susižeidė.

Užvakar naktį vienas jų mi- 
Alexander T. Turzinski,rė 

gyvenęs tuo pačiu adresu.

Garsinkitės “N-nose”

CORNER 63RD 1 JUSTINE.
Southeide Member of Associated 

Palnt Stores.
BERGMANAS PAVASARIO 

IŠPARDAVIMAS
malevij, slėnu popieriaus ir lanru Beldq. 
Ateikite i didžiųjų krautuvę prie Justine 
gatvės kampo ir gaukite dykai sienų 
popieriaus pavyzdinj knygą. Dekoruokite 
dabar—mokėkite vėliau pagal BERG- 
MAN’S naujuoju Lengvaus Biudžeto pla
nu. 10 savaičių mokėtie. Ateikite ir pa
klauskit smulkmenų.
... Sienų popierių nutrimuoja dykai. 

PRISTATYMAS DYKAI
Es»-A-Bee vidaus Žibantį balta ir visos 
naujausios spalvos virtuvėms ir maudy
nėms maleva.
Ess-A.Bee Fiat Maleva luboms ir miega
mosioms balta ir 12 spal. Eas-A-Bee 4 
valandų var nišas gerai dėvisi ir nesidė- 
mėja baltai vandeny. <Į* ft C

GALIONAS * I ■
Popierių Valyklls arba H. R. H. po 6e 
Atdara antradieniais, ketvirlad. ir fteėta- 

dieniais iki 9 P. M.
Tel. PROSPECT 3440

Atrodykite Metus Jaunesni 
NATŪRALIAI ATRODANTI

Dantų Fleitai.

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

Pieitai $4
Pataisomi

$050 ■J iki 
. $35

• '•/

Apkain. 
Nemok.

tlejna Bros

Lawndale Deniai Įab.
30 N. DEARBORN—Kaihb. 806
Atdara iki 6 v. v., antrad. ir 

Ketvir. iki 7 v. v.
3945 W. 26th—Antras Aukštas
1724 S. ASHLAND—2-ras aukš.

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

Sekm. 10 iki 4.

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA 
— iš stoties —

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vaL vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 

' muziką ir kitus Įdomius 
pranešimus.

Motinų Dienos 
Iškilmių Nesulaukė

76 metų Dora Klein, 1534 
Washburne avenue, susijaudi
nusi laukė savo 23 anūkų ir 6 
pra-anukų, kurie žadėjo suva
žiuoti pas ją Motinų Dieną at
švęsti. Senelės širdis susijaudi
nimo neatlaikė ir ji mirė.

Jos įpėdiniai vėliau suvažia
vo, bet jau laidotuvėms.
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Pirmutinė žiurkė iš nacių laivo
Vokietijos nacių partijos vadas, Rudolf Hess, pabė

go į Britaniją ir pasidavė. Tai pirmutinė didelė rudoji 
žiurkė, pabėgusi iš nacių laivo!

Žiurkės bėga, kuomet laivas skęsta. Bet sako, kad 
pačios gudriausios žiurkės ima bėgti iš laivo, pirma ne
gu jisai pradeda skęsti. Jos turi kokią tai uoslę, kuri jas 
įspėja, kad laivas neišsilaikys ant vandens.

Rudolf Hess, kuris yra paties Hitlerio pavaduotojas 
nacių partijos Vadovybėje, matyt, taip pat turi tą senos 
žiurkės uoslę. Jisai pajuto pavojų hitlerizmo mašinai 
anksčiau, negu kiti naciai. Galimas daiktas, kad netru-l 
kus jo pėdomis paseks ir daugiau rudųjų žiurkių. Pabėg
ti lėktuvu ne taip jau sunku.

Hessas, žinoma ,norėjo išgelbėti savo kailį. Veikiau
sia, jisai bijojo, kad Hitleris nepadarytų jam taip, kaip 
jisai padarė kap. Roenfui ir tūkstančiui kitų nacių par
tijos vadų per kruvinąją 1934 metų birželio 30 d. sker- 
dynę, arba kaip Stalinas kad vėliau padarė Rykovui, Bu- 
charinui, Zinovjevui, maršalui Tuchačevskiui ir kitiems.

Bet jam nebūtų buvę reikalo bijoti “fiurero” keršto, 
jeigu jisai nebūtų pasipriešinęs jo, arba jo pavaduotojo 
Goeringo, valiai. Matyt, Hessas numanė, kad Hitleris ve
da nacių partiją pragaišties keliu.

Anglijos valdžia, paėmusi tokį stambų belaisvį, da
bar turės neišsemiamą informacijų šaltinį apie nacių ka
ro mašiną. Jisai atidengs daugelį svarbių Hitlerio paslap
čių, prie kurių ligšiol negalėdavo prieiti nė gudriausieji 
britų žvalgybininkai.

Neperseniai įvyko skaitlinga 
New lYorko lietuvių draugijų 
konferencija, kuri išrinko ko
mitetą iš įvairių srovią žmonių 
rūpintis Lietuvos reikalais. Ro
dosi, kas čia blogo. Komunistei 
tą konferenciją ir jo išrinktą 
komitetą piįktai atakuoja, • bei 
tai natūralūs Stalino “panirta* 
kojų” uždavinys: šmeižti tuo S* 
kurie dilba Lietuvos laisvei.,

Bet komunistams į talką da
bar stojo it Vincas K Jankaus* 
kas. Worcesterio “Am. Lietuvy
je” jisai tašo, kad- paminėtoje 
konferencijoje vadovavo^ “pa
raudę politikieriai”, nes socia
listai ir sandariečiai dirbo kar» 
tu.

Mes pirmiau manėme* kad p. 
V, J. Jankauskas rimtas žmo
gus. Apsirikome,

musulmonų apgyventa Indijos 
dalis nepatektų po indusų Val
džia' Musulmonų Lygos vadas 
Jinnah neseniai pasakė, kad jo 
organizacija sutiks dalyvautu 
sudarant krašto valdžią dabar
tinės Indijos konstitucijos ribo
se.

STOJA Už KARĄ „

GEN. CHARLES DE
gaulle

Brooklyn’o “Vienybe” mano, 
kad jaU atėjo laikas Amerikai 
ne tiktai siųsti karo reikmenas 
į Angliją, bet ir paskelbti karą 
diktatoriams. Ji rašo:

“Ir mes manome, kad kal
boms apie taiką, tada kai tos 
taikos nėra, šiandien vietos 
negali būti. Mes manome, kad 
AMERIKA TURI EITI Į KA
RĄ DABAR, o ne rytoj, ar 
poryt. Amerika turi eiti į ka
rų, kol Hitleris dar nenugalė
jęs Anglijos. Nes kai Anglija 
bus nugalėta ir visas senasis 
pasaulis sumobilizuotas prieš 
Ameriką, prieš naująjį 
šaulį, tada jau bus vėlu, 
da Amerika jau negales 
riauti.

“Kada musą kaimyno
mas dega, tai mes privalomo 
eiti gesinti gaisrą. Negesinda
mi gaisro, mes patys atsidur
sime gaisre. Kada musų kai
myną užpuola! banditas, tai 
mes privalome eiti kaimynui 
į pagalbą. Negindami savo 
kaimyno, mes patys tapsime 
bandito auka.”
Tai butų pilnai logiška. Ame

rika jau šiandien supranta, kad 
jai nebus pasigailėjimo iš dik
tatorių pusės, jeigu diktatoriai 
laimės dabartinį karą. Todėl 
vienintelis būdas apsisaugoti A- 
menkai tai — sunaikinti dikta
torius; ių įjuos sunaikinti ge
riausia proga, dabar, kuomet dar

pa*
Ta
ku-

na-

Francuzai”. Jie 
keletą stambių

Stalino patarnavimai Hitleriui
Vos prieš keletą dienų Juozas Džugašvili-Stalinas pa

siskelbė esąs sovietų liaudies komisarų tarybos pirminin
ku, t. y. premjeru, vietoje Molotovo. Per tą trumpą lai
ką jis padarė du labai reikšmingu žingsniu. Pirmiausia 
jisai atėmė pripažinimą trims Hitlerio užkariautoms val
stybėms: Jugoslavijai, Norvegijai ir Belgijai. O dabar 
jisai suteikė pripažinimą Irako sukilėlių valdžiai, kuri 
kariauja prieš Angliją.

Irake, kaip žinoma, prieš mėnesį su viršum laiko įvy
ko perversmas. Valdžią pagrobė į savo rankas nacių ša
lininkas Rašid Ali ai Gailani. Su šituo. Hitlerio agentu 
Stalinas dabar užmezgė diplomatinius santykius.

Tai parodo visai aiškiai, kur stovi Rusijos diktato
rius. Stalinas galutinai nusiėmė maską. Jisai dabar jau 
atvirai kooperuoja su Hitleriu ir jo agentais.

Kremliaus strategija
Irako maištininkų valdžios pripažinimas, kurį Sta

linas suteikė Rašidui Ali, atidengė Maskvos kortas da
bartinėse grumtynėse tar Anglijos ir ašies dėl kontrolės 
Azijoje. Dabar aiškiai matyt, kokią rolę vaidins šitose 
grumtynėse sovietų valdžia.

Ji kooperuos su ašim prieš anglus. Jos uždavinys bus 
kurstyti arabus ir terorizuoti turkus, kad jie dėtųsi prie 
ašies arba bent neremtų Anglijos. Gaudamas šitokią pa
galbą iš sovietų valdžios, Hitleris tikisi galėsiąs paimti 
Mažąją Aziją ir pasiekti Suezą.

Naciams, matyt, ne tiek svarbu prieiti prie Mosulo 
naftos šaltinių, kiek — uždaryti Suezo kanalą, priver
čiant tuo budu anglų laivyną pasitraukti iš rytines Vi
duržemio juros dalies. Po to Hitleriui reikės tiktai pa* 
imti Gibraltarą arba ispanų tvirtovę Ceuta Afrikos pu
sėje, kad anglų laivai butų priversti visai palikti Vidur* 
žemio jurą ašiai.

Hitleriui, turbut, nėra didelio reikalo gauti Mosulo 
aliejų, kaip kad buvo manoma ligšiol. Jeigu su juo pil
nai kooperuoja sovietų vadžia, tai jisai gali gauti alie
jaus, kiek tik jam reikia, iš Kaukazo. Naciams pagrobus 
Romaniją ir Bulgariją, jie dabar turi prie Juodosios ju
ros pakankamai uostų, į kuriuos sovietų aliejus gali būt 
pristatomas. - /

Taigi Stalino pagalba Hitleriui dabar yra reikalin
ga pirmiausia tam,/kad sukiltų prieš Britaniją musulmo
nų (mahometonų) tautos Mažojoje Azijoje ir Viduri
niuose Rytuose — kur sueina keliai tarp Didžiosios Bri
tanijos ir stambiausių jos kolonijų.

Prancūzams, kurie atsisakė 
sekti paskui maršalą Petainą it 
kapituliuoti prieš Hitlerį, vado
vauja jaunas generolas Charles 
de Gaulle. Jo šalininkai vadina
si “Laisvieji 
kontroliuoja
Francuzijos koloniją Afrikoje, 
daugiausia ekvatoriaus srityje.

Tas franeuzų generolas, o ne 
Hitleris, yra tikrasis “blitzklrie- 
go” išradėjas.

Charles de Gaulle 1934 m. 
buvo mažai kam težinomas ar
mijos kapitonas, Francuzijoje, 
kuomet jisai parašė nedidelę 
knygą apie “ateities karą” (ji 
yra dabar išleista anglų kalbo
je, po antrašte “The War of the 
future”), kurioje jisai kritika
vo senuosius karo Jjudus, įrodi
nėdamas, kad dabartinėje aukš
tos technikos ir mašiną gadynė
je vartoti milžiniškas, palengva 
slenkančias armijas nėra pras
mes. Kariuomenės pulkai turi 
būti mechanizuoti, kad jie ga
lėtų greitai judėti ir panaudoti 
mūšyje visas technikos priemo
nes.

Bet Francuzijos armijos ge
nerolai neatkreipė dėmesio į De 
Gaulle’o veikalą. Jie buvo pasi
tikėję savim ir tvirtai laikėsi 
senąją karo teorijų, kurias jie 
buvo išmokę karo akademijoje 

I ir išbandę pereitame pasaulio 
kare. Jauno kapitono knygelės 
jie nenorėjo nė skaityti.

Tačiau tijš knygelės mintys 
patiko Vokietijos kariuomenėš 
vadams, kurie po pralaimėto 
1914-18 m.m. karo ieškojo bū
dų atkeršyti pergalėtojams. 
Franeuzų kapitono idėjas vo
kiečiai išstudijavo, atitinkamu 
bildu paruošė savo kariuomenę 
ir parodė pasauliui, ką reiškia 
“žaibo karas” — Lenkijos, Ho- 
landijos, Belgijos ir Francuzijos 
laukuose. , 1 ’

XXXII.
Giros dvasioj tėvu buvo kuni

gas šoblickas.
Baigsime pastabas apie Liu

do Giros pirmo tomo Liriką, 
išleistą 1928 metais* pirmu tos 
knygos puslapiu. Liudas Gitą 
pertvarkęs ir parinkęs geriau
sius savo eilėraščius, . kuriuos 
parašė 20 metų laikotarpyj, vi
sus juos paskyrė savo dvasios 
vadui ir tėvuk Kopijuojame vi
są

GANDHI PAKEITĖ SAVO 
TAKTIKĄ

Indijos Kongreso Partija rei
kalavo Indijos nepriklausomy
bes, ir kuomet prasidėjo karas 
jie atsisakė kooperuoti sU Ang
lija, kol tas reikalavimas nebus 
išpildytas. Bet š. m. balandžio 
26 d. Mohandes K. Gandbi, in
dusų Kongreso Partijos vadas, 
pareiškė, kad jo partija laikinai 
atideda į šalį nepriklausomybės 
reikalavimą.

Anglijos politikai mano, kad 
Kongreso Partija Indijoje Su
tiks bent dalinai remtį britą pa
stangas dabartiniapie kare.

Atrodo, kad ir .musulmoną 
Lyga Indijoje pakeis savo nusi* 
statymą. Ligšiol ji griežtai rei
kalavo Indijos padalinimo, kad

Bet bėda yra ta, kad Jungti
nėse ,Vąlstypėse per 20 metų 
viešpatavoj įzoliacijos sentimen
tas^ Juo susyk nusikratyti sun
ku. Daugelis žmonių Amerikoje 
dar vis svajoja apie tai, kad ki
ti pašalips pavojų, gręsiantį A- 
merikai, o Amerika jiems tik 
padės ginklais ir pinigais.

Darys Vieškelį U. S 
66 Ekspresiniu
Ties naują kelią nuo Chicagos 

iki cSt. Louis f

Valstijos vieškelių departa
mentas dabar skubotai taiso 
vieškelį U. S. 66, kuris eina iš 
Chicagos per Springfieldą į St. 
Louisą. jDabartinfs kelias pra
dėjo labai gesti, ir manoma, 
kad gal teks jį uždaryti.

•Kadangi trafikas. juo labai 
didelis, tai valstija šalo dabar
tinio kelio ties naują ir Visą 
Ui S. 66 padarys ekspresiniu. 
Dabartiniu keliu trafikas va
žiuos į vieną pusę, naujuoju į

Darbas kainuos apie $25 mi 
lionus*.

“Times” Redaktorius 
Į Ambasadorius?

Dienraštis “Tribūne*’ 
paleido gandą, kad 
Times** redaktorius ir 
jas, Čol. S. E. Thomason, ne- 
trukuš busiųs paskirtas amba
sadorium Meksikai.

Thomason- pareiškė, nieko 
apie tai nežinąs.
„r,   . r ra-a-rr r, - y . r.v.s , i,

kirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi "NAUJIENOSE”

vakar 
“Daily 
leidę-

Gaila, kad Anglija ilgią laiką nenumanė, jogoi S ta* 
linas yra Hitlerio talkininkas, o ne jo priešas. Kažin ar 
Anglija yra pavartojusi reikalingas priemones savo po
licijoms apsaugoti tose srityse?

dedikątoriją:

“Šias eilėraščių knygas ski
riu skaisčiausiam atminimui 
To, kuris pirmas atspėjo —- 
Stakliškių ąžuolynuos — ma
no busimos kūrybos planus, 
o paskui—^Marcinkonių smil
tynuos—pradedant man nau
jąjį sunkios ilgos klajūnės 
kelią — vėl pirmas ištiesė 
man broliškos pagelbos ran
ką ir buvo man vienintelis 
gaivios paguodos žiburys — 
iš Pandėlio Girslaikių Apveiz
dos pasiųsto Vilniaus žemėn 
—mano neužmirštamojo dva
sios Tėvo, Brolio ir Draugo 
Kunigo Jono šoblicko.”
Nepažįstame kunigo Jono šo- 

blicko ir negalime spręsti apie 
dvasines ir dorovines jo ypaty
bes. Nežinome, kuo tas lietuviš
kos pampi jos kunigas butų ga
lėjęs taip smarkiai paveikti Liu
dą Girą, kad pastarasis jį net 
savo dvasios tėvu laikytų.

Neturime mažiausio suprati
mo hpie minėto kunigo litera
tūros skonį, nežinome, kuo jis 
butų prisidėjęs Lietuvos litera
tūrai praplėsti ir pagilinti, ne
galime nieko pasakyti 
įtaką “tautos pranašui 
tui” Liudai Girai.
“Dvasios tėvas” blogai

’ ‘ ; s&Vo 'pasekėją.
.: • t t i
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Bet jeigu .Liudas Gira iš tik
rųjų supratu savo “dvasios Tė
vą” ir nuėjo jo skelbtomis pė
domis, tai turime pasakyti, kad 
to dvasios vadovo doroviniai 
dėsniai turėjo būti nevykę.

Vienas pagrindinių dorovės 
dėsnių sako, kad kiekvienas 
žmogus privalo savo darbu, ne- 
skriausdamas kitų, sau duoną 
užsidirbti. Prieš šį dėsnį balso 
nekelia ir katalikų bažnyčia, 
nes kitais laikais skelbė, kad 
tiktai “savo prakaite uždirbsi 
sau duoną”, Ne vienas demo- 
krątiškaį nusiteikęs krikščionių 
demokratų lyderis mitinguose 
skelbė šį dėsnį. Jis yra taiko
mas visuomenės vienuolynuose, 
kur i>atys vienuoliai yra priver
sti sau duoną užsidirbti.

Liudas Gira šio dėsnio visiš
kai nesilaikė. Kai tiktai Liudas 
Gira atsistojo ant kojų, dėjo 
pastangas galiniai mažiau dirb
ti ir stengėsi sau duoną be dar
bo užsidirbti. Jis ėmėsi bet ko
kios kiaulystes, darė šlykščiau
sius žingsnius, bet darbu nie
kad nesirūpino. Jis stengėsi 
misti kitų Uždirbtu darbo vai
siu.

Antras dorovės dėsnis skel* 
bta, kad niekad nereikia skelb
ti kitiems to, kuo pats nebetiki. 
Jeigu nieku nebetiki, nieko ir 
neskelbk; jeigu abejoji, ieškok 
tiesos ir aiškumo, bet neskelbk 
dalykų, kuriais nebetiki.

Šiuo reikalu galėtume paci
tuoti visą eilę bažnyčios gerbia
mų Vyrų išgyvenimų, kurie lai
komi visiems katalikams doro
vės kelrodžiais. Manome, ka4 ir 
kunigui Šoblickui jie buvo ži
nomi, jeigu jis nuodugniau ty
rinėjo bažnyčios vadovų palik
tus raštus.

Liudas Gira gi elgėsi Visiškai 
priešingai. Visą savo amželį jis 
skelbė tokius dalykus, kuriais 
niekad netikėjo. Jis pasakojo 
žmonėms apie karalių, kurį vė
liau išjuokė. Jis giedojo apie 
Tėvynę, kurių dabar su purvais 
sumaišo. Jis įtikinėjo žmones 
gerbti DieVą ir nusiimti kepurę

apie jo 
ir poe-

išmokė

prieš Dievo Muką, šiandien jis 
spiaudo į visa tai. Dėjosi baž
nyčios idėjų skelbėju, šiandieni 
jis skelbia žiaurumo ir pasi- 
biaurėjimo mintis ir veiksmus.

Bendri dorovės dėsniai skel
bia, kad reikia “mylėti savo ar
timą” ir stengtis daryti gera 
žmonių tarpe. Bažnyčios tėvai 
šį dėsnį įraše į maldos žodžius 
ir tikinčiuosius verčia kasdien 
juos kartoji, kad kartais neuž
mirštų būti dorais žmonėmis.! 
Kum šoblickis turėjo Girdi juosi 
perduoti, tačiau Liudas, Gira 
juos visiškai paneigė.

Savo artimą jis tiek temylė-l 
davo, kiek iš jo galėdavo pasi
naudoti. Ne vieną savo buvusjl 
draugą Liudas Gira yra įskun
dęs ir smarkiai nuskriaudęs 
vien tiktai dėl to, kad tuo į-1 
skundimu jis galėjo pasinaudo
ti. Taip Liudas Gira elgėsi krik
demų gadynėje, taip elgėsi fa-| 
šistą laikais, taip Liudas Girai 
elgiasi ir šiandien. Kad galėtų 
įsigyti maskviečių pasitikėjimą 
ir padaryti karjerą, .Liudas Gi
ra informuoja bolševikus apie 
visus savo draugus.

Nemanome, ka;d Liudo Giros 
“dvasios tėvas” kunigas Jonas 
ŠOblickas butų šitokias idėjas 
įkvėpęs savo mokiniui. Liudas 
Gira, greičiausiai nesuprato sa
vo mokytojo, kaip nesupranta 
savo mokytojų ir kiti pasekėjai.

Gira vadovaujasi jėzuitizmo 
dėsniais.

Skirtumo tarp “dvasios įkvė
pėjo” ir “atsidavusio mokinio" 
nebūtų tiktai tuo atveju, jeigu 
kunigas šoblickas butų jėzuitas 
ir Gira jį butų pasekęs, žino
me, kad jėzuitai nesiskaito su 
priemonėmis ir vartoja 'visus 
budus savo tikslui pasiekti. Je- 
zuilizųias,, dabartinio bolševiz
mo Jyąšios tėvas,' galėjo išauk
lėti Girą tokiu, kokiu jis gyve
nime pasireiškė. Tiktai jėzuitiz
mas galėjo padaryti žmogų be 
jokių skrupulų, kuris šiandien 
užmiršta ką vakar skelbė, kuris 
rytoj paneigs šiandien skelbia
mas mintis. Ne veltui Leninas 
atydžiai studijavo jėzuitų orga
nizacijos tinklą ir visus jų var
totus kovos budus.

Liudą pirą galime suprasti 
tiktai tuo atveju, jeigu prieš a- 
kis turime jėzuitišką auklėjimą. 
Gyvenime Gira taikė jėzuitiškus 
dorovės principus. Bet, kaip 
minėjome, nežinome ar fcoblic- 
kas buvo jėzuitas ir kiek jis pa-

Bet Čekų Išgelbėjo Policija.
TOWN OF LAKE. — Ties 

1000 North Wood street, du 
ginkluoti vyrai užpuolė town- 
oflakietį Juozą Čekų, ir pra
dėjo jį mušti. Apdaužę jam 
veidą* suspardė piktadariai 
ėmė kišeniuose ieškoti pinigų, 
bet tuo tarpu pasirodė polici
ja. Nespėję pinigų pasiimti, 
jie pasileido bėgti.

Policistai paleido kelis re
volverio šūvius, bet piktada- 

Iriai spėjo pasprukti nesužeisti.
Čekus kišeniuosč turėjo 

$30. Jis gyvena adresu 4543 S. 
Marshfield avenue.

Treiniene Žino 
“Kas Jos Suroti 
Geriausia”

vis dėlto 
tai turi- 
Šoblicko 
dėsniuo-

Jeigu kunigas šoblickas jė
zuitu nebuvo, o Gira 
laikė jį savo vadovu, 
me pripažinti, kad 
skelbiamuose {dorovės
se kas nors buvo netvarkoj. 
Antraip mokinys butų nenuėjęs 
Šitokiais keliais. Liudo Giros 
elgsena garbės nedaro jokiam 
katalikui. Giros auklėjime yra 
didelė spraga, kurią “dvasios tė
vai” privalo papildyti, kad ir ki
ti panašiais keliais nenueitų.

Kalbant su lietuviškais ko
munistais privalome niekad ne
užmiršti, kad “liaudies poetas", 
švietimo komisaro pavaduoto
jas, vienas ištikimiausių Poz- 
dnfakovo bendradarbių, savo 
“dvasios tėvu** laiko ne Stali
ną ir ne Leniną, bet “iš Pandė
lio Girslaikių Apvaizdos Vil
niaus žemėn pasiųstą” kunigą 
Joną Šoblicką. Tatai Liudas Gi
ra savo ranka įrašė knygos j- 
žangon, kai ėjo keturiasdešimt 
trečius metus ir turėjo savo 
sveiką protą ir laisvą valią.

’ z Kazys Varkalį

$10,000,000 Chicagos 
Firmai

Federalė valdžią paskyrė 
$10,000,009 Chicagos Revere 
Copper and Brass kompanijai 
finansuoti naują dirbtuvę, ku
ri, jau yra statoma adresu 2200 
North Natches avenue.

Atidavė Jį Atgal KalČjunan.
Mrs. Stellos Treinienės 17 

metų sūnūs Walter Frank ne
seniai buvo uždarytas Hunt- 
ington, Indianos kalėjime. Ge
gužės 7 d., jisai iš ten pabėgo. 
Parėjo namo Chicagon beveik 
visą poros šimtų mylių kelią 
pėkščias.

Jis gal nesutiks su motinos 
galvojimu, bet ji paaiškino 
Simui, kad turi jo gerovę ome
nyje. Leidusi sunui pasilikti 
namie nuo ketvirtadienio, iki 
sekmadienio — “Motinų 
nos” 
cijai

“Tai vienintelis būdas 
gerąjį kelią atvesti," ji parei
škė.

Die-
ji atidavė j j atgal poli-

jį i

Lopšelyj Nutroško
Paulauską Kūdikis

4212
Pau-
am-

Įsisuko Į Patalinę
Dovidas Paulauskas, 

Ellis avenue, pp. George 
lauskų keturių mėnesių
žiaus sūnūs, įsisuko į lopšelio 
patalinę ir nutroško. Tai buvo 
sekmadienį, Motinų Dieną.

Tėvas George pašaukė ugnia
gesius, ir jie ilgai dirbo dirb 
tino kvėpavimo aparatu, bet ne
įstengė gyvybės kibirkšties kū
dikio kūnelyje atžiebti.

Atidengs Paminklą 
E. Leistrumienei

Gegužės 30 d. (Kapų Puoši
mo Dieną) įvyks atidengimas 
paminklo ant kapo Emilijos 
Leislrumicnės Lietuvių Tautiš
kose Kapinėse.

Apeigos įvyks po kapinių iš
kilmių.

Prašome Emilijos Lcistru- 
mienės giminių ir draugų ap
lankyti jos kapą tą dieną.

J.Leistrumas.

Kamantinėja Dėl 
Sandėlio Gaisro

J. Mcllvain’ą, 
ir senų daiktų 
1411-15 South

Miesto ir ugniagesių advoka
tai vakar vėl kamantinėjo chi- 
cagietį William 
savininką dėžių 
firmos, ądresu 
Racine avenue.

Sekmadienį kilo du gaisrai, 
kurie sunaikino sandėlio trio- 
besius, ir padarė apie $10,000 
nuostolių.

Savaitė atgal Mcllvain gavo 
miesto įsakymą iš sudegusios ' 
biznio vietos išsikraustyti.

Statys Didelę 
“Bowling” Įstaigą

Tarp 96-tos ir 95th, taipgi 
Rockwell ir Maplewood, Ray 
Schalk ir sindikatas statys 
didžiulę salę įrengtų “bowL 
ing” lošimams. Ištaigu užims 
264x600 pėdų žemės plotą.
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Vidur-Vakarinių Valstijų
Konferencija

va pirmutinis liaudies balso pa
sireiškimas Lietuvos istorijoje. 
1920 melais Lietuvos gyvento
jai iškovojo sau teisę pasisa
kyti, kaip jie nori būti valdomi. 
Ir jie tuomet buvo įsteigę tik
rą demokratinę santvarką Lie
tuvoje. Tik per savo apsileido

Sušaukė Demokratijos ir Lietuvos Nepriklauso
mybės Sąjunga, gegužės 11, 1941, Darius Girė- 

nas svetainėj, 4416 South Westem 
Avenue, Chicago, Illinois

mą ar nesugebėjimą tinkamai 
susiorganizuoti, demokratines 
teises ir santvarka buvo nuslo 
pintos.

Trumpai kalbėjo sekretorius 
A. Žymantas apie Demokrati-

Konferenciją atidarė Centro 
Valdybos pirmininkas Dr. P. 
Grigaitis kaip 11:15 vai. ryto. 
Po atidarymo tuojau buvo de
legatų vardašaukis. Draugijų 
delegatų, valdybų atstovų ir 
svečių, dalyvavo sekamai:
Demokratijos ir Lietuvos Ne

priklausomybės Sąjungos 
Valdyba

P, Grigaitis
Alex Ambrose
A. žymontas
P. Miller
Ch. Krisčiunas

Amalgameitų Kriaučių Unijos 
269 Lokalas

J. Pači tinas
John Bar tašius

Upytės Kliubas
Adomas Bartus 
Juozas Kiškunas 
Povilas Ozulas

Kupiškėnų Kultūros Draugija
F. Stanionis
P. Balčiūnas

S.L.A. 125 Kp.
M. šeštokas
Jonas Valančiunas

Raudonos Rožės Kliubas, Cicero
K. Deveikis
F. Lukoševičius
M. Vaitekūnas

S,L.A. 68 Kp.
Petras Kučinskas

Ii Tveri jonas Skrobu tonas 
Petras Korzikauskaš' 
Albinas Laurutanas
“Naujienų” Bendrovė

T. RypkeviČius
K. Gugis

Tėvynės Mylėtojų Lietuvos 
Draugija

Bronis Janulis
M. žiziunas
Juozas Pečiukenas

Liet Soc» Sąjungos Centralinė
Kuopa

K. Kungienė
S.L.A. 139 Kp.

A> Norbutas
J. Pučkorius

S.L.A. 178 Kp.
B. Valantinas
B. Valantinionė

Darkius ir Girėno Posto 271
A. IL Kaspęr
Ben Beison
W. Sebnstian
D. Sebastian
F. Pumputis
B. Petkiewicz

&LJL 238 Kp.
V. Norkus
J. Kaulinas
Ona Kaulinas

S.L.A. 262 Kp., Waukcgan, Ilk 
Marcella Norkiene
Ezabele LauraitienČ

Waukegan Lietuvių Kultūros
Draugija

Jonas Malela
Gasparas Grinius 
Kazimieras Vaitekūnas

Naujos Gadynės Choras 
Marcela Jalinskas
Jie va Ručinskiene

S.L.A. 139 Kp.
F. M. Valaitis 
Jalinskas >
Antanina Benzinas

L.L.M, 268 KP*
Ona Fi r antienų

Harvey Lietuvių Kultūros
< Draugija

G. Yzbickas
p. Stonis
Mrs. M. Stoniene

“Jaunimas”
Joe Poška

Indiana Harbor Kultūros
Draugija

Mrs. J. Kielienč
Chicagos Lietuvių Draugija

J. Stasiūnas
J. Bačiunas
A. Kedzel
X. ShaikuS
G. Chemauskas
Ch. Navickas ♦
J. Shaltmeras
Klovainiečių Kliubas

J. Rašinskienė
West Pullmnn Civic Club

John Yakas
S.L.A. 288 Kp.

Stella Norkus
Josephine Norkus

S.L.A. 226 Kp.
K. čepukas
Dr. A. Montvidas

Brighton parko Moterų 
Kliubas

jos ir Lietuvos Nepriklausomy
bės Sąjungą; jos įsikūrimą ii 
tikslus.

Padėtis Lietuvoj.
Tuo klausimu buvo perskai

tyta rezoliucija, kuri vienbalsiai 
konferencijos buvo priimta, ir 
vyko diskusijos. (Rez. tilpo 
vakar “Naujienose”).

Lietuvos Nepriklausomybė., 
atstatymo darbas.

Tuo klausimu irgi buvo per
skaityta rezoliucija ir buvo pa
tiektas platus pirmininko aiš 
kinimas. Rezoliucija vienbalsiai 
priimta. (Rezoliucija tilpo va 
kar “Naujienose”.)

. Amerikos pagalba Lietuvai. 
— padėka prezidentui Roose- 
veltui, — rezoliucija, vienbalsiai 
priimta, (ši rezoliucija irgi va 
kar tilpo “Naujienose”).

Toliau ėjo klausimai:
Kooperavimas su kitomis pa

vergtomis tautomis; bendras 
srovių veikimas; pagalba pabė
gėliams; propaganda tarp ame
rikonų; ir kova prieš Lietuvos

Diena Iš Dienos
L...... ■ ' ■' •------------ ■

Sunkiai Serga 
Veikėja, Draugė 
A. Millerienė

t . »< 1

Pavojingai Susižeidė;
Nusiiaužė Ranką

Brightonparkietė Anna Mil
lerienė pereitą savaitę ištiko 
nemaloni nelaimė. Eidama laip
tais iš namo, paslydo ir nū 
griuvo žemėn. Smarkiai susi
žeidė. Susidaužė galvą į sieną 
ir kojų kelius ir rankos kaulą 
sutrupino.

Ligonė buvo nuvežta į ligo- 
linę, kur gydytojai nuėmė “X- 
?ay” ir rado kaulą trukusį j 
penkioliką sulotų.

Buvę Svečiuose
Drg. A. Millerienė su drg. M. 

Vilkaičiu buvo nuvykę svečiuos- 
na — ten laiptuose nebuvo švie
sos,. buvo tamsu, ir nebuvo 
ramsčio laiptų šone.

Dabar ligonė randasi savo 
namuose, po gydytojo priežiū
ra, 3856 Archer Avė. (Radio 
krautuvė).

Nenusimena — Nelaimės 
Ištikta

Gimimai
Chicagoje

_ .

ZIČKUS, Richard, 6209 No. 
Nashville Avenue, gimė balan
džio 25, tėvai: Frank ir Evelyn.

Norvegų Laivas Iš 
Chicagos Į Angliją

Prikrautas visokios medžia
gos karo reikalams iš Chicagos 
į Angliją išplaukė norvegų mo
torinis laivas, “Taborfjell”, Ke* 
lėtą dienų atgal jisai atplaukė 
su 15,000 dėžių garsios 
“Scotch” degtinės.
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TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

b ............................................... u ....................... 1111H.1J

B. Katauskas
Pardavė Krautuvę

Lietuvis biznierius Bruno 
Katauskas pereitą savaitę par
davė maisto krautuvę, kurią 
užlaiko adresu 3452 West 59th 
Street. Ją nupirko Sanley 
Cmunt.

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

Prudential Ins. Co. of America 
175 W. Jackson HAR. 2500

Home Office, Newark, N. J.
4432 S. California Avė. Laf. 1771

Remkite Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.—VVHOLESALE 
4707 S. Halsted SL 
Tel. Boulevard 0014

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE’

Mary Karaliūnas
Sophie Puniška

Lithuanian National Democra- 
tic Club of Chicago

Mr. Peter Lukas
Mr. Joe Dabulski

Chicagos Lietuvių Suvalkiečių 
Draugija

A. K. Valukas
Jonas Gurgžda
J. Rasimas ■■

Lietuvių Darbininkų Draugijos 
4-tą Kuopa 

S. Ladygienė 
J. Miller

S.L.A. 313 Kp.
P-lė Ė. Mikužiutė

Lietuvių Laisvės Mylėtojų
Draugijos, Waukegan, III.

Juozas Mačiulis
Suzana Gabris
Mateušas Valantikonis

VALDYBOS ATSTOVAVO

okupantų propagandą. Tuos 
klausimus tinkamiau ir smul
kiau išdiskusuoti ir pateikti se 
karnai konferencijai pasiūly
mus, išrinkta komisija iš seka
mų narių:

Adv. K. Gugis,
Dr. Montvidas,
Joe. Poshka, 
Ę. Mikužiutė, 
M. Gudelis,
A. K. Valukąs ir

,x : T. RypkeviČius.
Ši komisija veiks sykiu su 

Centro Valdyba. Kuomet bus 
sušaukta sekama konferencija, 
nutars Centro valdyba su ko
misiją.

Konf erenėi j o j dalyvavo 110 
delegatų, ir būrys svečių. De
legatai atstovavo 40 draugijų, 
kurios turi kelioliką tūkstančių 
narių. ‘

Kopferencijai einant prie pa
baigos, Amerikos Legionas Da
riaus-Girėno Posto No. 271

Drg. Anna Millerienė yra ma
lonaus budo žmona — nepasi
duoda skausmams ir sopuliams, 
ji — “full of pep”.

Aš linkiu,1 kad ji greitai pa
sveiktų. To paties jai linki vi
si jos draugai.

Draugai ir draugės, kurie tu
rite liuoso; laiko, malonėkite ap
lankyti.

Lankytojas. ASTRAIGHT BOURBON WHISKęY—?Q PROOf * SCHENLEY'PlSTILlERS ČORP^ HjLC*

’bridgeport roofing and 
SHEET METAL CO.

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

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

apdraustas.
v_ —

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

and LOAN ASSOCIATION 
JOS. M. MOZERIS. S*c.

8286 S. Halsted SL GAL. 4118

Sieniniai 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.

Ciceros Namų Savininkų
Politikos Kliubas

Justinas Areška
Joniškiečių Kliubas

M. MiraviČienė
Krakiškių Kliubas

M. Titiškis
žagarlečių Kliubas

A, Masiulis
Zarasiškių Kliubas

J. Parulis
Lietuvių Moterų Draugija

Apšvieta
Sophie Poniška
Birutės Moterų Sąryšis
Ona Firantienč

Commander A. H. Kasper pa
prašė balso ir pareiškė: “Aš 
matau, kad ši konferencija nuo
širdžiai darbuojasi dėl Lietuvos 
labo, užtai mes nieko nerokuo- 
sime už vartojimo svetainės. Ir 
Dariaus-Girėno Postas skiria 
šiai organizacijai $50.00.”

Delegatai tų p. Kaspero pa- 
reiškinią priėmę su didžiausiu 
aplodismentų, O pirmininkas 
vięšai išreiškė Dariaus-Girėno 
Postui didelę padėką.

Konferencija uždaryta 8 va 
landą po pietų.

— A, žymontas, sekt.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicago j j '
Joseph Six, 35, su Franęes

Kasmer, 32 f
Anthorty ^narski, 22, su Le

oną Gaul, ‘ lf97
Leo Cha per, 37, su Stella 

Zacna, 19
Alex Kurpeikis, 49, su Kon

stancija Karalius, 39
Matthew J. Rusėk, 22, su 

EipUt T. Tatarelis, 20 z
Walter Bal s, 26, su Helen 

Paukštis, 20
Casimir S. Kardys, 25, su

Grace C,/Albright, 22
LoUis V. Prance, 25, su Mar- 

garet Norwick, 21
Claren.ee EL Staecher, 44, su 

Marcella M* Zwiniskis, 40

y-

FOR NEW

PACKARD - CHRYSLER - PLYMOUTH
3451

Archer Avė.
Tel.

VIRginia
2332

BAL ZEKAS MOTOR SA
“U WILL LIKĘ US”

4030 
Archer Avė.

Tel.
VIRginia

1515

LES

1901 WEST 47th STREET 
Tel. LAFayette 4139

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. SNUKIS & CO.
4131 S. Francisco Av.

Phone LAFayette 5824

Svečiai
K. Matųck
P. Zaiatoriš

ih*iiii»wii ii 1 > 11
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CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

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

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
>aies Tax ekstra.

BLACK BAND LUMP ....... 59.75

Joe
Dr,
J, Aglys
K, «L Semaška
Mrs, Semaška
Mrs. K. Katkevičienė
J. Vilis, Sąjungos narys
T. Kučinskas
Anna Rimkus

• Mrs. B. Wegis
J, Morką*
j. Pląnkis .
N. Planjcis
J. šjapis
K. Matąkonjs
Mrs/K. Mątekpnis
M. Kareatiskas
D. Mikalauskas
A, S. Kuiz(n
J. Galminas

Grybas 4 ,
Apie Lietuvos Steigiamojo tlųj jšpąrijavimą per šią visą

Dainuos JK. Sabonis, Vai
dins Gimnazistės ‘‘Keis
ta. žmona”; -įdomybės, 
juokai ir t. t.
Kad praleisti; smagią ir įdo* 

inią valandėlę, patartina užstoti 
tyti savo rudio šiandien, antra* 
diėnj, 7 valandą vakare ant 
stoties ir pasiklausyti
Pevples Furnitūrų Gompany re
guliariu antradienio programų.

Paluuos K Sąbonis, Gimna
zisčių duetas, bus “Dėdė” Vai* 
tekūnas, juokai, šposai, drama* 
tiški vėikalėlįąi ir b Ų

O iš Pcoplcs Krautuvės bus 
daug gerų žinių apie 25-tą mc-

NUIVERSAL 
SAyiNP* 1,6AN

ASSOCIATkON i
Čionais jūsų sutau
sos yra apdraustos 
iki $5,000 per Suv. 
Valstijų Valdž i o s 
A g enturą Federal 
Savings * and Loan 
Ipsurancę C o r p., 
VVashington, D. C.

............. F 1 '<

Amerika budavoja karo pramonę, kad apsisaugoti nuo priešų. 
KIEKVIENO LIETUVIO yra priedermė apsisaugoti nuo sekan
čios depresijos. Geriausia jūsų apsauga bus atidarymas sąskaitos 

UNIVERSALSAViNGS&LOAN ASS'N.
1739 SOUTH HALSTED STREET

Atdara kas dieną nuo 8 vąl. ryto iki 2 va|. vakaro, šeštadieniais iki 6val. vąkąro.
’ '*"1"!—-  ................... ■ ' ' 1 »    '• 1 '      ........................ ' —

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0M«

• FOTOGRAFAS 
CONRAD 

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

420 W. 63rd SL 
Te|. ENG. 5883-5840

Seimo ąukąjctuveą kajtrjo M- savditę> kame yra progos kiak- 
Gųdęlją, “Naųjiėpų” redakcijos VlenątH pąsjpirktį įvąįrjų n*- 
narys. Jisai parej$10, kad L|e- ipams reikmenų už sumažintas 
tųvos Steigiamasis Seimas bu^ kainas. —XX. \

►Ž

Garsinkite “N-nose”
.A ......

Claren.ee
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niinois-Indiana-Michigan-Wisconsirk Žinios Į
LIETUVIAI LABAI DAŽNAI .JĮ LANKO, BET 

VISAI PAVIRŠUTINIAI TEPAŽĮSTA 
Tas Linksmas — Ir Misteriškas Willow 

Springs Miestelis
WILL0W SPRINGS, III. — 

šis miestelis randasi lik 15 mi
nučių kelionės atstume nuo Chi
cagos ribų. Visiems chicagie 
čiams gerai žinoma 
Avenue eina per

• Springs.
Nerasi Chicagoje nė vieno su- 

sipratusio lietuvio, kuris neži
notų kur yra Lietuvių Tautiš
kos Kapines. Bet gal ne visi ži 
no, kad tuoj į vakarus, t. y. 
antroje pusėje kelio (Kear 
Avė.), kuris eina pro musų ka 
pines, prasideda rubežius taip 

; vadinamo miestelio Willou
Springs.

Pagarsėjusi Gražia Gamta
Tačiaus ši vieta savo gam

tos grožiu, kitaip sakant “Vii 
niaus kalneliais”, yra plačiai pa
garsėjusi tarpe Chicagos ir jos 
apylinkių lietuvių.

Ten randasi didžiausi, moder
niškai įrengti lietuvių daržai 
piknikams bei kitokiems paren
gimams. Ir tie daržai yra kas
met gerinami, tobulinami.

Privažiavimas į tuos daržus 
~ yra patogus iš visų Chicagos 

dalių ir jos apylinkių. Kas ne
turi automobiliaus, tas gali

Archer
Willow

naudotis Blue Bird System 
iu patarnavimu.
Čia ir “N” Piknikas Geg.

bu-

up to date” įreng-

Kas nežino pagarsėjusio Li
berty Grove daržo prie Willov 
Springs Road ir 83-čios gatvės 
kurio savininkais yra p. Joną.: 
Pilkis su dėde Miliaucku! Tai 
yra vienas didžiausių Chicago? 
apylinkėje,
!as daržas su visais galimais 
oatogumais. čia priminsiu, kad 
okios didžiulės lietuvių orga- 
lizacijos, kaip Naujienos, S.L.A 
ir Chicagos Lietuvių Draugija 
jereitais metais rengė savo pik 
likus bei išvažiavimus Libertj 
Grove darže, šįmet gi “Naujie
nos” ir vėl rengia čia savo pa
vasarinį pikniką, būtent gegu 
žės 25 
randasi

dieną. Tame miestelyje 
ir daugybė kitų lietuvių 
Čia suminėsiu tik kele-

jų.
Willow West daržas, German 

Church Road prie Willow 
Springs kelio; savininkai Anta
nas Butchas ir 
das.

Juozas Leppa 
82' ros gatvės ir

Edvvarc? J. Kubaitis turi už-

sūnūs Edmun-

Tavern, prie 
Kean Avė.

eigą prieš Lietuvių Tautiškas 
Kapines.

J. Miknis Tavern, ant Archer 
Avė., tuojaus už Oh Henry par
ko.

Juozas J. Spaitis užlaiko už* 
ngą — “Shady Tree Inn”.

Ji Dar Ne Lietuvių
Iš pasilinksminimo vietų, ku

rios dar tebėra svetimtaučių 
rankose, verta paminėti OI 
Henry Parką. Šis daržas atsi
žymi ne tik savo puošnumu, 
bet ir vandens gardumu. Jo šu
linys yra išgręžtas 183 pėdų gi 
lumo; vandens galima gauti ik: 
400 galionų kas minutę. Tat 
vanduo iš žemės gelmių atei 
na 51 laipsnio F. šaltumo ir j c 
temperatūra nesimaino nei žie
mą, nei vasarą.

Iki Vėlyvo Rudens ...
Kiekvieną pavasarį, orui kiek 

atšilus, lietuviai pradeda pikni 
kauti. Ir pirmieji išvažiavimai 
visados įvyksta Willow Spring- 
so lietuvių daržuose. Visi mie
stiečiai vyksta ten pakvėpuoti 
tyru oru, pasigerėti gamta ir 
prie progos pasilinksminti, pa
sišokti, pažaisti. Kiekvieną 
šventadienį ir subatvakarį čia 
skamba lietuvių muzikos mėlio 
dijos, čia aida lietuvių dainos... 
Ir kodėl neskambės, neaidės! 
Čia suvažiuoja biznieriai, meni
ninkai ir profesijonalai; amati
ninkai, darbininkai ir ūkinin
kai; žemaičiai, dzūkai ir augš- 
taičiai, ir įvairus kiloki geri 
žmonės. i

Ir šitokie piknikai bei išva
žiavimai kartojasi iki vėlyvo, 
rudens.

Gegužės Karalienė

NAUJIENŲrAOMR Telnnhntn •
Miss Joan Waring iš Sa

vana, III., išrinkta Frances 
Shiiner Kolegijos, Mount 
Carroll, Ilk, Gegužės Kara
liene.

Libby, McNeill 
Pasirašė Sutarti 
Su CIO.

Karo Kontraktai
Illinois Valstijos 
Dirbtuvėms
Didžiausias — Decaturui, III.

WASH1NGTPN, D. C. — 
Pereitą savaitę karo ir laivyno 
departamentai padalino karo 
užsakymus sekamoms Illinois 
valstijos dirbtuvėms:

Alton—
Owens-Illinois Glass $6,437 

Danville—
Coffing Hoist ..........

Decalur—:
Farries Mfg....... ......

Kewanee—
Boss Mfg.....................

Moline—
Montgomery Elevator 

Peoria—

4,173

225,673

14,872

8,761

44,552

Budd Manufacturing
Pakėlė Algas

DETROIT, Mich. — Ed\vard 
G. Budd Manufacturing Com- 
pany skelbia, kad pakelia algas 
$1,000,000 metams savo 8,500 
larbininkų, kurie dilba Philą- 
llephia, Fa., dirbtuvėj.

Firma nepaskelbė ar algos 
bus pakeltos darbininkams 
eitose dirbtuvėse.

ir

Streikai 
Michigane

Naujas Ginčas 
Allis-Chalmers 
Dirbtuvėj

DETROIT, Mich. — Jeigu de
rybos nepakryps geroj on pu
sėn, tai šiandien į streiką išeis 
9,000 darbininkų Hudson Motor 
Car dirbtuvėje, ir apie tiek pat 
Murray Corporation of Ameri
ca dirbtuvėje, kuri gamina da
lis lėktuvams.

Detroite jau antra savaitė 
streikuoja 3,500 darbininkų 
trijose Ex-Cell-0 korporacijos 
dirbtuvėse.

KITI LIETUVIAI DAKTARAI

Vie-

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

Su POVILU ŠALTIMIERU

DIENĄ IR NAKTJ
Visi Tel. YARDS 1741-1742 

4605-07 S o. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727 
KOPLYČIOS VISOSE

JLJyiYcal CHICAGOS DALYSE

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

3foįn Jf.
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

Sekite Sekamus Straipsnius!
Ne vienas lietuvių klausia 

mane: “Jeigu Willow Springs 
yra viena iš‘ genausių vietų 
praleisti liuoslaikį, 
progos yra tenai 
apsigyvenimui ?”

Musų tautiečių
mas šia nauja lietuvių kolioni- 
ja ir paragino mane parašyti

Ateinančiuose 
mielu 
dien- 

jgyto-

tai kokios 
nuolatiniam

susidomeji-

šį straipsnį.
“Naujienų” numeriuose1 
noru pasidalinsiu su šio 
raščio skaitytojais savo 
mis žiniomis.

(Bus daugiau)

Laidotuvių Direktoriai
MBS-ASCAP
Susitarė

NARIAI
Chicagos. 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

IM
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Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE
laiiiiiiiiiiiHiieiiiiiiiiiiiiiiiaiiaiiiif

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARdą 4908

ANTHONY B. PETKUS
Phone GROvehill 0142

Phone Cicero 2109
6812 So. VVestern Avė.
.1410 South 49th Court, Cicero

Šiandien Pradeda Groti Už
draustą Muziką

ST. LOUIS, Mo. — šiandien 
visos Mutual Broadcasting Sy
stem (MBS) radio stotys pra
dės groti dainas ir kitokią 
muziką, kurios autoriai pri- 
kląuso prie “ASCAP” organi
zacijos. Ji kontroliuoja teises 
1,200,000 muzikos kurinių.

NBC ir’ CBS kol kas neban
do su ASCAP susitaikyti.

Santykiai tarp radio tinklų 
ir ASCAP paįro, kai pasta
roji grupė pareikalavo dau
giau atlyginimo už jos muzi
kos naudojimą tinklų radio 
programuose.

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LĄFayette 3572

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

Telefonas YARDS 1419.

1646 West 46th Street
L J. ZOLP

Phone YARds 0781

Moterų 
Konvencija

BLOOMINGTON, III. — Va
kar Illinois viešbutyje prasi
dėjo trijų dienų suvažiavimas, 
kurį sušaukė Illinois valstijos 
Moterų Balsuotojų Lyga.

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

YARds 1138
YARds 1139 “Dovana” Motinų 

Dienai
LACHAWTCZ IR SŪNUS

2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 Rast MSth Street TeL Pullman 127*

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avenue Phone LĄFayette 8024

Pakelia Algas $2-$4 Savaitėj
• BLUE ISLAND, III. — Lib- 
by-McNeill & Libby kompanija 
vakar pasirašė pirmą sutartį su 
CIO Cannery, Agricultural, 
Packing and Allied Workėr$ 
unijos lokalu 47.

Ji pakelia algas po $2 iki 
$4.00 savaitėje; užtikrina nuo 
savaitės iki trijų atostogas, ga
rantuoja viršlaikį, ir dvigubą 
algą už darbą: sekmadieniais, 
taipgi garantuoją 32 valandas 
darbo kas savaitę.

Darbininkai; pašaukti į arini 
ją, gaus 2 savaičių bonusą.

Rockford-— 
Barbei- Colman . 
General Wood Products 

........................... 14,000
The Washburn Co..... 12,800
Rockford Machine
Tool ...............

Rock Island— 
Servus Rubber

2 952

12,869

16,950

Didžiulis Karo
Kontraktas Mich-ui

AVASHINGTON, D. C. — 
Karo departamentas paskyrė 
$590,562 kontraktą Continen
tal Motors Corporation, Mus- 
kegone, Michigan valstijoje.

Šiandien “Bombar

Tebeieškolaivo 
Sargo E. Chicago j

duos” Indianą
i « ‘ ii. - ' '

MADISON, Ind. — Bombos 
sproginės pietinėj Indianoj, 
bet lai valstijos gyventojai ne
nusigąsta. Armija atidaro 60,- 
000 akrų rezervaciją, kur bari 
dys visus vėliausius ginklus. 
Šiandien išmėgins naujo tipo 
patrankas, ir lėktuvines bom
bas.

dar 
ku-

Žada Griebti Kanalą
' EAST CHICAGO, III. — 

deralės valdžios agentai vis 
ieško Mike Durskio, sargo, 
rį Hoskins Coal, kompanija
vo pristačiusi saugoti jos laivą 
“Industry”.

Kaip jau buvo pranešta, val
džia suradusi, kad buk sabo
tažininkai bandę paskandinti 
tą laivą Indiana Harbor kana
lo žiotyse 
plaukimą 
čias karo

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT

LIETUVIS

kad užblokuoti laivų 
į dirbtuves, dirban- 
reikmenis.
spėja, kad gal Dur-Agentai

skis buvo nužudytas ir įmestas 
į kanalą, todėl rengiasi kanalo 
dugną griebti.

C. 1.0. Autorizavo 
G. M. Streiką - 
Ketvirtadieniui ,

rytą, 
laiko

jeigu 
nesu-

jau apie 
neda-

Duoda Dar Dvi Dienas 
Deryboms

DETROIT, Mich. — CIO 
Auto Workers unijos lyderiai 
vakar paskelbė, kad “nuola
tinės bergždžios derybos” 
jiems jau nusibodo. Jie auto
rizavo darbininkus General 
Motors dirbtuvėse išeiti į strei
ką ketvirtadienio 
kompanija iki to 
sitars su unija.

Derybos vyksta
trys mėnesiai bet ikišiol 
ve jokių rezultatų. Unija suti
ko derėtis dar tik dvi dienas 
laiko, ir jeigu per tą laiką ne- 

tų Mrs. Janet Voss Motinų Die-1 bus susitariŲio, tai eis strei- 
ną susilaukė ne vienos, bet tri- kuoti.
jų dovanų. Garnys jai atnešė ' Kaip jau buvo pranešta, abį 
trynukus, sveriančius 4 sv. 5 puses skiria algos. Unija rei- 
uncijas — lengviausias, 6 sv., kalauja 10c.,' daugiau valan- 
4 uncijas — sunkiausias.

DETROIT, Mich. — 29 me

MILWAUKEE, Wis. — 
tos šerifas gavo pranešimą, kad 
dalis darbininkų vakar metė 
darbą West Allis’o Allis-Chal
mers dirbtuvėje. Jie 
testuoja prieš kelių 
prašalinimą.

Kompanija tvirtina
jokio nesusipratimo su darbi
ninkais.

buk pro- 
unijistu

neturinti

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 
1 pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
3

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.

Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

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

nuo

Dr. F. Pulsncki LeVan
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen. Hemlock 6699

4 Montvid M. D.
Wnst Tnwn Stafp Bank Bldg

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Bnmswick 0597

Tel. YARDS 3148
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 4 

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

Šventadieniais* 11 iki 12.

, DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

DR. STRIK 0T7TS
Gvdvtoias ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nūn 6 iki 8
• vak. Nedėlioj pagal susitarimą

Ofiso Tel.: YARDS 4787
Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZELTS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro

Seredoj pagal sutartį.

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. MARGERTS
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisu6j.»>».nji:

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

1729 So. Ashland Avė.
— 2-ros lubos — 

CHICAGO ILLINOIS
Ofiso Valandos:

10—12 vai ryto, nuo 2 iki 
popiet ir nuo 7 iki 8-30 vai

Nuo 
4 vai 
’-akaro Nedėliomis nuo 10 iki 15 

valandai diena
Phone MIDWAY 2880

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

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
K. P. GUGIS

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

Dr. Kari Nurkat
(NURKAITIS)

Atsakomingas 
pritaikin fine 
akinių už priei
namą kainą, tai
pgi ant lengvų 
išmokė j imu.

Randasi kasdien didžiojo] 
JOS. F. BUDRIKO Krautuvėj. 
3409 So. Halsted St.

Yards 3089

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

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

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St 
Room 1230

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

Tel. HYDE PARK 3395
Dr. Susanna Slakis

Moterų ir Vaikų Ligų Gydytoja 
Dabar priiminės ligonius namuose 

6733 S. Crandon Avė.
Vizitai sulig sutarties 

(išskiriant trečiadienius ir šešta.)

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALamet 6877

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

Room 2014 Tel. STAte 7571 
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto.

3149 SP. HALSTED STREET
TeL VIOtory W9dui, kompanija siūlo apie 3c.



Antraeilei!., gegužės Iš, 1941 NAUJIENOS, Chicago, UI.

Mašinos Užmušė 
Labai Daug Žmonių 
Mieste, Kitur
Sekmadienis ir vakar diena 

buvo “šienapiutė” auto
mobiliams

štai žmonės, kurie buvo už
mušti įvairiose savaitgalio ne
laimėse:

James McElhaney, 38, nuo 
7725 South Marslrfield avė., 
ir

Michael J. Kiss, 37, 7515 So. 
Honore Street, abu prie 76th ir 
Vincennes;

56 m. Hannah Hansen, 5102 
Magnolią avenue, ir

2D m. Leslie Adams, Madi- 
son, Wią., abu prie Harlem ir 
Foręst preserve Drive;

34 m. Christine Marchese, 
1820 S. 55th Ct., Cicero, abi 
prię vieškelių 53-62, Palatine, 
III. (šeši kiti šeimos nariai 
sunkiai sužeisti);

Melvon Gaberville, 23, nuo 
1308 N. Hoync avenue, prie 
Madison ir Kolmar;

24 metų Steve Šuto, 1847 
Clay Street, Harpmond, Ipd., 
prie State ir Sibley bulvaro;

33 metų bfary Leivis, 7240 
Wentworth avenue, prie 3700 
111 th stręet.

37 m. Royal Larsen, 101 S. 
Adams st., Westmont, prie 
Maple ir Route 5, Lisle, III.

Motinos Grįžo iš 
Karo Stovyklos
Važiavo Nemažai Lietuvių.

Penkiais specialiais trauki
niais, automobiliais ir auto
busais vakar Chicagon sugrį
žę apįe 4,0Q0 mptinų, žmonų, 
sužieduotinių ir seserų, kurios 
hųvp nuvykę apląųky|i savo 
supus, etc., Camp Forpest ka
rų tspyykloje, Tepu, valstijoj. 
Yąlipyusių tąj*pe hpvo ir liet 

tuvaičių, nes Cp. Fųrreste yra 
nemąžai lietuvių, pildančių 
kapų tarpy^us terminus.

DR. ANTANAS GURSKIS
Persiskyrė su šjuo pasauliu 

goguos 10 dįepą, 2 vai. po
piet, 1^41 m., sulaukęs pusės 
amžiaus, gimęs Panevėžio ap
skrity, Ančiškių parapijoj, 
Naujasėdis kaime.

Amerikoj išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nuliudime 

dvi dukteris, D-rą Eugeniją 
ir Rųtą, brojį Jurgi, jo duk
teris Oną ir Emiliją, sesers 
dukterį Sofiją Vaznonienę ir 
jos vyrą Antaną ir jų šeimą, 
ir daug kitų giminių jr drau
gų, o Lietuvoje brolienę Salo
mėją Gurskienę ir jos šei
myną.

Kūnas pašarvotas J. Liule- 
vičiaųs kęplyčįoje, 4348 So. 
Califomia Avė.

Laidotuvės įvyks trečiadie
nį, gegužės 14 d., 1:30 vai. 
popiet. Iš koplyčios bus nu
lydėtas į Lietuvių Tautiškas 
Kapines.

Visi a. a. Antano Gurskio 
gimines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį pątamavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuljųdę liekame;
Dukterys, Brolis, Sesers Duk
tė ir kitos Giminėą.

Laid. Direkt J. Liuievičius, 
Tel. LAFayette 3572.

-- - - — -- - * . - . - r-

«
 Gėlės Mylintiems 

Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laidotu
vėms, Papuoši- 

GĖLININKAS “ams
4180 Archer Avenue

Pboaa LAFAYETTE 5800

Nauji Kariški 
Kontraktai Ch-gos 
Firmonis

Gavo $2,251,461

Per pereitą savaitę karo ir 
laivyno departamentai padali
no sekamus kariškus užsaky
mus įvairioms Chicagos ir apy
linkės dirbtuvėms:

Abbot Laboratories $27,600
Acme Visible Records 8,098 
Amalgamated Lumber 1,980 
American Automatic Elec

Sales .................. 373,868
Automotive Transporta

tion .................  114,480
Bell & Howel .............. 890
Buda ......... .................. 5,350
Chicago Metai Hose 13,840 
Chicago Metallic Mfg. 11,301 
Chicago Screw ........ 359,000 
Crane .......................... 34,151
Carson Pirie Scott 162,673 
Diamond T Motor Car 15,283 
Dičke Tool .................. 3,078
Foote Bros Gear &

Mach...................... 103,814
General American

Transportation .... 11,934
General Electric

X-Ray .................. 10,705
General Steel Prod. 30,985 
General Tire &

Rubber .............. 123,775
Graton & Knight ....... 1,182
Graybar E’ec ............... 1,014
Grięshaber IVĮfg ........... 9Q2
Haffner-Thrall Car .... 28,593 
Harris Hub Będ &

Spring ................... 179,219
Hawley Products .. . 62,720 
Howelj ...................... 17,760
Illinois Tool .............. 1,800
International Harv. 31,539
Ęellpgg Svyitchbpąrd &

Sųpply .................. 10,890
Libby McNeil &

Libby ................... 28,473
MicJ Cįty Upįfprm

Gap .....    32,500
Mortop Mfg .......  54,412
National Cyliųder

Gąs J...................... 162,684 
Oliyer Farm Ęųuipment

Šalęs ................     21,730
Onsruil Muęhipe ....... 10,756
Peeęlęss Tool &
Engineerįng ............... 16,463
Qualįty Harcjyvarę &

Machiųę .................... 2,056
Hay Ęrps ‘(liovė ....... 21,675
Rogers Bros Sęed ........ 6,450
Stęwąrt-Warnep ......... 1,65)
Tęmpleton Ken|y ........ 3,330 
Vįctor Adding Mąch. 40,980 
Jos. Weidenhoff ....... 99,877

ATIDARO NAUJĄ
TIUTĄ

Rytoj automobilių susisieki
mui bus atidarytas naujas pla
tus tiltas, prie Central avenue, 
virš Milwaukee gelžkelio bėgių.

MYKOLAI DRUMSTĄ
Persiskyrė su šiųp pąsaųliu 

gegužės 11 d., 10 yaį. ryto, 
1941 ra., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Trąkų apskr., Cioyįš- 
kio parapi ir miestely.

Amerikoj išgyveno 41 m.
Paliko dideliame nuliudime 

Moterį Anastaziją, .po tėvais 
DaniniutĮ?, du sūnūs Juozapą 
ir marčią Pauliną, Mykolr ir 
marčią Berthą ir anūkę Eilėn 
Jane, 3 dukteris: Apastažij^, 
Marijoną ir Oną Czupyrną ir 
žentą Edwardą, brolį Jon^, 
seserį Veroniką Pranaitienę ir 
švogerį Juozapą, švogerį An
taną .Daniną ir švogerką 
Anastaziją, o Lietuvoje— 2 
seseris, Marijoną ir Jogasę ir 
brolį Adomą ir daug kitų gi
minių ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas A. La- 
chawicz’iaus kopi., 2314 W. 
23rd PI. Laidotuvės įvyks tre
čiadienį, gegužės 14 d., 9 vai. 
ryto iš kopi. į Ąušros Vartų 
parap. bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos paąialdos už 
velionio sielą, o iš tpn bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Mykolo Drumsto 
giminę^, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarpavimą 
ir atsisveikinimą. Nubudę lie
kame: IVĮoteri^, Sųnai, Mar
čios, žentai, E^rpliąi ir Sese
rys.

Laid. Dirękt. Lachawicz ir 
Sunai, Tel. CANAL" '2515.

VAKAR CHICAGOJE
• British War Relief fon

das, kuris yra pasiryžęs sukel
ti milioną dolerių Chicagoje, 
skelbia, kad jąy sukėlę v|$ 
$300,000. Pinigąį ųaudojąųii 
Anglijos civilėms karo aukppią 
šelpti.

• 40 metų Fiorivjąpte Gįprgi, 
503 S. Claremont avępųę, valė 
revol verį. Iškritęs j aną iš rąn- 
kų, ir atsimušęs į grindis, gin
klas šovė. Suvarė kulką į gal
vą Giorgi’o penkių metų duk- 
terei, Tina.

• Iš automobilio adresu 2626 
Van Buren street kas tai pa
vogė šilko už $7,000. Mašina ir 
vogta medžiaga priklauso Wal- 
ter Sternams, Clevelando gy
ventojams, kurie atvyko Chica
gon vizitui.

• Missouri valstijos univer
sitetas, Columbia, Mo., pasky
rė 1940 metų žurnalizmo pre
miją Chicagos dienraščiui 
“Daily News”, ir jo užsienio 
korespondentui Leland Slowe.

• Enoch Thorsen, 3 0 / 
North avenue, ties 3301 West 
North, įsėdo į savo automobilį 
ir pradėjo važiuoti. Bet kaž 
kodėl mašina šį kartą nedirbo 
kaip reikia, važiavo labai sun
kiai. Tik už keliolikos blokų 
jis apsižiūrėjo, kad į jo auto
mobilį už “bamperių” buvo 
įsikabinusi kita mašina.

<38 metų Frank Walker, 
1208 La Šalie street, ne tiek 
pyksta praradęs plėšikams 
$14 ir $65 laikrodėlį, kiek dėl 
to: kad visu keliu nuo Clark 
ir Qhio iki Elizabeth ir Kinzię 
jįę laikė ątątątę jam į špną re
volverį ir jį kuteno. Jie įsiga
vo į jo automobilį aukščiau pa
duotu adresu.

Raportuos
Permainas Chi. 
Liet. Auditorijoje
Rytoj Pąląiinįntoę Liet. D-jps 

Susirinkimas
Mępesiųis sųsirįnkipąąs Dpąą- 

gijos Palaimintos Lietuvos įvyk
sta frepiąįięnį, gegužes )4 d- 
8 v- V-, Chipago Lietuviu Ąu- 
(Įi|„ 3188 S. Halsted St.

Šiame susirinkime teks išgjr- 
ąfi ^ęlęfą svarbių raportų, k-a., 
ąpįe perinamas Auditorijos se
kretoriaus ir menedžeriaus, apie 
Audit. įvykusį vakarą, apie ren
giamą musų draugijos pikniką 
Wil|ow Węst Parke, Lįępos 13 
d., taip pat teks tartis ir ki
tais svarbiais draugijos reika
lais. '

Skaitlingas narių dalyvavi
mas šiame susirinkime yra bu- 

Apie

tinai reikalingas.
B. J. J.

Šaukią “Relyviuįiį” 
Susirinkimą

Visi lietuviai, kurie gauna 
pašalpą iš “Relief”, yra kvie
čiami atsilankyti į “relyvinių” 
susirinkimą, kuris įvyks tre
čiadienį, gegužės 14-tą, šv. Mū
rį jęis parapijos svet., 2235 So. 
Damen Avė., West Sidėj, 7:30 
yą). yakarę. '

Atsineškite su savim visus 
klausimus “relief” reikale. Ap
kalbėsime.

Visi bukite. Už ko|nisiją, 
Juozas Kuzmickas.

Bubnis Ir Rūta 
Auditorijos 
Užveizdos

Paskutinėmis dienomis įvyko 
permainos Chieagps Lietuviu 
įAuditorijos bendrovėje.

Vįetoję buvusio sęfcretpriaųs 
iy jnepątfžeriaus Ęatįze^ick’p, 
Ąu^ilųyijps reįkąįųą (febą? tvar
ko ir namą prižiūri pp. J. Rū
ta ir A. Bubuis.

Skaudžiai Susižeidė 
Lietuvis Beisbolikas 
Barney McCoskey
Lpšė Su Chicagos White Sox

Barney McCųskey, sensa- 
pįųgasįs Detroitu Tigrų beis
bolo koipandos narys, pereitą 
sekmadienį lošdamas Chica- 
gpję prieš Whitę Sox, skaud
žiai susižeidė nugaros raume
nis ir turėję būtį nuo lošimo 
lauko nuneštas. McCpskey, ne
žiūrint airiškos pąvąrcįės’ yra 
Įįętųvis gyvenąs Dętroitę su 
tėvu ir sesere. Kilme jis yra 
pępnsyjvanįętis, gįipęs anglių 
kasykįų rajone, kuy j p tėvas 
buvo angliakasiu.
Antras įįeriaųsįas Ąmerikoje.

McCoskey yra dar jaunoj 
vyras, tik 23 metų amžiaus, 
bet šiandien skaitomas antru 
geriausiu “oUtfielcĮeriu” Amer
ican Lygoje. Pirmuoju yra 
garsusis San Francisco italas 
Joe DiMaggio.

Pereitą šeštadienį, McCos
key ir jo Tigrų lošimo prieš 
White Sox, Comiskey Papke, 
pamatyti buvo atsilankęs Bri
tanijos ąpibasadorius Lord 
Halifax su savo ponia.

įsileido Tiktai 
“100-procentinius”, 
Ne ‘‘51-procentinius”
Tautininku “Skodas” Michiga- 

no Kurorte.

Beveik tuo pačiu laiku, kai 
Dariąus-Girčno salėje pažan
gieji lietų.vįjaį ( konferavo Lie- 
tųvps Laisy^ ( kovos reikalais, 
vienam lietuvio rezorte Michi- 
gan valstijoje vyko kita kon
ferenciją: i^ayĮtųjų tąutininkų 
sy ,Antąnu(,^met9nąf( Ji būvi} 
neskaitlingai -r- dalyvavo tik 
parinktieji “100%” tąutininkų 
lyderiai, bęt netiiripie žinitj 
ąpiė ką tąiūsi (nprs pasire
miant taptihinkų paskutiniu 
ęlyįejų įpenėsiu elgesiu ųėrą 
sunku atspėti).

Sandąriėčįai Nekviesti.
Tąutininky lyęlęrįąi šįai kon- 

feręneijaį ideąjpgijps ahsftlįil- 
tį grypumą laikė vienu iš 
syąrbiąusiųjų dalykų — net 
pepąkvietė sąn^Pnečių, npl 
pęi MiĮęp Vaidylos.

Yięnąs ąanęįanęčĮy ly^ris, 
vakar užklaustas apie tai, at
sakė, kad “apie konferenciją 
žįnąu tik tiek, kad joje neda
lyvavo nei vienas sąndarietis 
—nei iš Chicagos nei iš kitų 
kpįpnįjų.

Jie ten Michiganan susikvie
tę tik šimtaprocentinius tauti
ninkus, -o visi žino, kad' san- 
dariečiai yra tik 51% tautinin
kai.”

9 metų Mary Jpąp Coprpy, 
1241 Spųth'Oak Park ąvęnuc, 
Bcrwyn, žąųle sų degančia žvą- 
kp. Užsidegė jos suknelė ir 
mergaitę mįptinąi apdegė.

Gal Ne Seržantas, 
Bet Daug Baimės 
Įvarė

Dabar Ir Pats Dreba.
20 metų WąĮtęr Sywers, iš 

Columbus, Ohio, pąbėgo iš ar- 
mijps Fopth Custęryj, MįęĮ). 
PąbčgcĮąįnąs pąsivpgė seržan
to uniformą, ir atvyko Chica
gon. -

Pasirėdęs vogtais rūbais, 
Sywers ėjo per alinęs, ir pž- 
|i|;ęs tpn nąujokų, sųrį^dąvp, 
“9 jus čįą dąpptę\ Pąmą- 
tę seržanto rangą, naujoka^ 
žinoma, labai nusigąsdavo.

u ‘Čomc aeross’ (“duok ky
šį”), kitaip, areštuosiu,” gąs- 
ęĮipdęvo $ywers nąujokus įr, 
žinpųm’ įš dąugęlįų pįpigĮų 
gavo.

Vakar bfet^i jo karjera pasi
baigė. Buvo areštuotas.

SITUATION VVANTĘD

IEŠKAU DARBO, galiu pentuoti 
ir pppieruoti, turiu savo įrankius. 
Padarysiu pigiai ir gerai, šaukite 
po 3 po pietų. SAM, 4501 South 
Paulina St. Tel. Virginia 9493.

REAL ESTATE FOR SALE
Ns^ai-ženiž Pardavimui____

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

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
TeL YARDS 1001.

PERSONAL 
__________Asmenii Ieško_________

PAIEŠKAU PUSBROLIO Zigmo 
Sangailos (pirmiau gyveno Chica
goje) ir Teklės Sangailiutės, ku
pos vyro pavardės nežinau. Esu 
atvažiavus iš Lawrence, Mass. 
Julia Bagdonaitė, Jeronimo duktė, 
PQ vyru Kinderienė. 3015 West 
55th- St., Chicago, c/o Bruno Stul
gis.

ELŽBIETA ČIUDARAIČIA pa
ieško savo giminaičio. Paeina iš 
Lietuvos, Užbalių kaimo, Pabiržės 
parap., Biržų apskr. Kurie pažįstat 
Povilą Stapulionį, prašau atsišauk
ti, nes labai svarbus reikalas.

831—8th St., Waukęgan, Ilk 
Tel. Ontario 2929.

Šie Žemaičiai
Tik “90 Nuošimčių 
Žemaičiai”!

Iš žemaičių Kultūros
— Kliubos Veiklos —

Dar tik treti metai eina kaip 
šis kliubas tapo suorganizuo
tas, bet savo veikloj parodė 
daug gabumo, šis kliubas jau 
buvo surengęs 3 piknikus, 4- 
ris koncertus ir daug papras
tų pasilinksminimų.

KJiubąs jau turi apie 500 na
rių, ir apie $350.00 banko j e. 
Apart to, turi savo orkestrą ir 
kvartetą.

90% “žemaičių”
Prie kliubo priklauso abiejų 

lyčių doro budo žemaičiai, ne
žiūrint tikėjimo bei politinių 
skirtumų. Apie 90% šio kliubo 
narių yra 100% žemaičiai, o 
apie 10% taip sau paeina iš 
įvairių Lietuvos kampelių.

Nors čia turėtų priklausyti 
tik vieni žemaičiai, bet tas prak- 

pęsįęodę negalimą. Vie- 
ną, ,^ąd ..lęjpaj'tijos. ir aukštai
ti j ps geografinio rubežiai nė
ra nustatyti, o kita, kad daug 
žeiųąįčių yra vedę aukštaites?< o 
aukštaičiai yra vedę žemaites. 
Tąd-gi tokiame atsitikiinę ne- 
gąljųia šio susimaišymo išveng
ti.

Jo Tikslai

Žęmaičių Kultūros kliubas 
yra sutvertas draugiškumui ir 
mirąsjų narių pagerbimui.

Kliubo tikslas yra sergantį 
narj-ę apląnkyti, o mirus skait
lingai dalyvauti šęrrnenyse ir 
laidotuvėse.

Apart to, kliubas mirusiam 
nariui-ei suteikia $10.00 vertės 
Yaįpiką. Mokėsis tik 50 centų 
į metus, .{stojimo rpokesčių nė
ra. Amžiaus aprubežiavimo ir 
gi nėra. Ir nėra ko stebėtis, 
kad prie kliubo prisirašo nuo 
10 iki 20 naujų narių kas su
sirinkimas.

Kliubo susirinkimai įvyksta 
kas tretį trečiadienį kiekvieno 
mėnesio 7:30 v .V., Hollywoąd 
Inp svetainėje, 2417 W- 48rd 
gt. Po susirinkimų yra prpgrą- 
mąs, šokiai ir gėrirnų. Lesąs pa
dengtą Pats kliubąs.

Sekantis kliubo susirinkimas 
įvyks gegužio 21-mą d. vakare, 
viršminėtoj svetainėje.

Prelekciją
Dr. T. Dundulis laikys iliu

struotą ppeĮekciją apie žmo
gaus sveikatą. Bus jleidžiaipi ir 
pašaliniai. Ateikite visi.

Piknikas
žįepiaičių Kultūros kliubo pik

nikas įvyks birželio 22-rą d., 
Kubiliaus darže. Renkitės visi 
prie šių žemaitiškų iškilmių. 
Bus gražus programas ir dova- 
pps.

■— Stęppąąs Narkis.
Prezidentas.

GINČE

18 ĄPYyNĮ<L. — Ties 1116 
8puth Įląlsted streęL ginčo me
tų hV¥Q ųijrtiųąi nudurtas 52 
metų 18-ietis Julius Rodriguez, 
nuo 448 Wėst 17th street.

-TAVERNA IR NUOSAVYBĖ 
pardavimui. Bąrgenas. Savininkas 
serga. 1207 W. 87th Št.

PARDĄVIMUI GROSĘRNĖ ir 
bučerhč su namu. Pigiai, restrięted 
residenče distrikte. 3252 N. Nąglę 
Avė., Tel. PALisade 4633*

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

Reikalingos moterys ir merginos 
dienos arba nakties darbui šapose, 
valgyklose, viešbučiuose, vaistinė
se, beauty shop, kepyklose ir ofisuo
se. Matykit 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.

PATYRUSIOS operators ant single 
needle power mašinų nakties dar
bui nuo 5 popiet iki 11 v. vakaro. 
1739 Milwaukee Avė., 3 aukštas.

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

OPERATORS, PATYRUSIOS ant 
single ir double needle power 
sewing machines siūti Auto Seat 
covers. Gera mokestis Ir geros dar
bo sąlygos.

ERO MANUFACTURING ČO.
714 W. Monroe St.

OPERATORS, SINGLE & double 
needle, atletų drabužiams siūti; pa
tyrusios.

SĄNJIAN SPORTS WEAR 
1733 Milwaukee.

J

REIKALINGOS VEITERKOS su 
patyrimu ar be .patyrimo, jaunes
nės nei 30 metų, uniformos duo
damos.

TRIANGLE RESTAURANT 
57 West Randolph.

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Darbini^

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

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

NORITE PASTOVAUS ir ge
rai apmokamo darbo — šapo- 
je, viešbutyje, namuose ar ofi
se? Atsišaukite tuojau!

PARK,
6306 Cottage Grove, 

Bank Bldg.

2 PART TIME investigators, vy
rai arba moterys, for ąccident 
claims. Pąžymękite patyrimą ir re
komendacijas. Gera proga.

Box Z14, 1739 So. Halsted.

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

REIKALINGI PORTERIAI šva
riai atrodą jauni vyrai, gera mo
kestis.

TRIANGLE RESTAURANT 
171 W. Madison.

REIKALINGI CABINET makers, 
hand sanders ir shaper hands. 

CHICAGO CABINET CO.
Steve Kivo,

2133 So. Kedzie Avė.

FOR RENT—IN GENERAL

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

KRAUTUVE rendai. Pilni paro 
fi|£Čeriai, apšaldymas ir kitokie ta
vernos įrengimai. Naujai išdekoruo- 
tą. 6068 S. State St. šaukit Tel. 
WOHth 193.

BUSINESS CHANCES M 
Biznio Progos

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

PABS1DĮJODA taverna su namu 
ir rooątfng house. Arba mainysiu 
ant nąmo ar fanuos.

2113 Sp. Halsted St.

PRDAYIMŲĮ TAVERNAS . ant 
Ęrjdgępoptd, kąmpinis, pigiai. 3337 
Sp. Lituąnica Avenue.

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 RE ALT Y CO., 
Klauskite Mickeviče 
6829 So. Halsted St. 

ABErdeen 2231.

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 
Marąuette Parke, 3007 — 11 W. 71 
St.Mažas įmokėjimas. Taipgi turi
me pigių lotų Marąuette Parke.

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

Republic 3713. Vak. Prospect 1111.

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

DIDELIS BARGENAS 
štoras ir 5 kamb. flatas. 
Geras apšildomas muro namas 

Marąuette Manor, pigiai už cash 
arba mainai^ ant mažos prapertės 
ar lotų.

JOSEPH VILIMAS,
6753 So. Rockvvell St.

HEMlock 2323.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

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 AVEl Vištų ūkis arba 
ideali vaisių ir daržovių i'arma prie 
šio plataus, gaivaus vieškelio — Ru
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, 
17d9 S, Halsted.

100 AKRŲ FARMA — Fayette 
Co. Puikus namas, barnė. $5000. 
RAY STROUD, Altamont, III.

SOIL—FOR SALE
Juodžemis-—Pydavimui

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. 

Pristatėm visur.
CHARLES GAVCUS, 

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

arba WORTH 193.

JUODŽEMIS MAIŠYTAS SU 
HUMUS— 1 bušelis  .............. 25c
5 bušeliai ųž ------------------  $1.00
10 bušelių už _ 1---------- $1.50
Perkraustytnas pigiai—Anglis Jie
siai iš mainų. 

STANLEY GAVCUS 
110 So. Ridgeland Avė., Worth,IlL 

Tel. OAK Lawn 193-J-l

WHOLESĄLE FURNITURE 
Rakandai ir {taisai Pardavimui

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

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Western Ąvę., 

Chicago," UI“ ' Tel REPublic 6051
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