
The First and Greatest Lithuanian Daily i n America

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Niwi

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois 

Phone CANal 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje
------------------- - - ----------------------- ■■■...................... ............... -

NAUJIENOS
THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered as secbnd-class matter March 7, 1914 at the Post Office at Chicago, III., 

under the Act of Maręh 3, 1879

/OL XXVIII Kaina 3c Chicago, III., Penktadienis, Gegužes,May 16 d., 1941 No. 116

HESS YRA ŽMOGŽUDYS, ŽUDĖ SOCIALIS
TUS, TVIRTINA MINISTERIS

Atbėgusiu naciu negalima pasitikėti

ANGLAI LAIDOJA KRITUSIUS ITALUS PIOTR GLADKOV PASKIRTAS LIETUVOS 
GPU VIRŠININKU

LONDONAS, Anglija, geg. 
15 J. — Mano įsitikinimu Ru
dolfas Hess atskrido škotiiųn 
su Hitlerio žinia ir paties Hit
lerio pasiųstas, pasakė britų 
darbo ministeris, darbiečių ly
deris Ernest Bevin.

Darbiečių lyderis mano, kad 
Hess yra paprastas žmogžudys 
ir joks doras žmogus negalėtų 
su juo vesti jokių derybų. Vo
kietijoj pats Hess surinko di
džiausių kartoteką žinių apie 
kiekvieną vokiečių darbininkų 
unijų veikėją ir socialistą. Vi
są šį biaurų nacių partijos dar
bą vedė asmeniškai pats Hess, 
Hitlerio prižiūrimas.

Kai naciai pagrobė valdžią, 
tai Hesso surinkti duomenys 
buvo panaudoti ir visi jo su
žymėti asmenys buvo sugrusti 
į koncentracijos stovyklas, su
mesti į kalėjimus arba išžudy
ti. šimtai Vokietijos socialde
mokratų ir pažangių žmonių 
Hesso dėka buvo nuvaryti į ka
pus.

Hess turi labai daug įdomių 
Žinių apie Hitlerį;*- Goebbėlsą, 
Goeringą; žino kiek vokiečių žu
vo Balkanų kovose* kaip atbo
do Kielis, Hamburgas, Breme
nas ir Berlyno centras; žino 
kur yra nacių agentai ir kaip 
jie veikia. Visos šitos žinios 
britams yra idomios. Hess da
bar sėdi ir viską pasakoja. Da
lį parodymų duoda raštu.

BRITAI BOMBARDAVO SYRIJĄ
Oficialiai žinios ne

patvirtintos _______ <
VICHY, Prancūzija, geg. 15 

d. — Valdžios sluoksniuose ke
liamas didelis susirūpinimas Sy- 
rijos padėtimi. Labai plačių ko
mentarų sulaukė Edeno padary
ti pareiškimai britų parlamen
te.

Pasakojama, kad britų avia
cija jau bombardavo kai ku
riuos svarbesnius Syrijos aero
dromus.

Vichy vyriausybė oficialaus 
patvirtinimo šiuo reikalu dar ne
turi ir laukia smulkesnių žinių. 
Vichy pasitiki generolu Dentz, 
kuris yra ištikimas Petainui.

----- —

Naciai naudoja Syri- 
jos aerodromus

LONDONAS, Anglija, geg. 
15 d. — Anthony Eden pareiš
kė parlamentui, kad jis turįs 
žinių apie vokiečių karininkų 
esimą Syrijoj.

Prancūzai leidžia naudoti Sy
rijos aerodromus vokiečiams, 
kurie skrenda į Iraką. Rašid all 
Gailani pirmą sukilimo dieną 
kreipėsi į Hitlerį pagelbos.

Nacių orlaiviai pasiekią Ira
ką per Syrijos teritoriją. Britų 
valdžia informavo Washingtoną. 
Galimas prancūzų ir britų san
tykiu n^blorėlimas.

ORAS
Debesuotas ir vėsesnis.
Saulė teka — 5:29; leidžiasi

— 8:03.

Churchill buvo pažadėjęs 
duoti parlamentui smulkesni 
pranešimą, bet šios dienos po- 
sėdyj pareiškė, kad pranešimą 
apie Hessą jis dar atidūsiąs. 
Kai Churchill gavo pirmą pra
nešimą apie Hesso atvykimą, 
tai nenorėjo šia žinia tikėti. 
Jis pirmiausia pasiuntė ištiki
mą žmogų patirti ar nusileidęs 
nacis tikrai yra Hessas.

Anglijos radijas šiandien pa
darė trumpą pranešimą apie 
Hessą. Oficialus kalbėtoja? 
Hessą pavadino paprastu gang
steriu. Hess veikė, kaip gang
steris, tvirtina pranešėjas, ir sa
vo karjerą baigė, kaip papras 
čiausias gangsteris. Negali bū
ti jokios 'kalbos apie moralės 
sąvokas ir rūpinimąsi kažko
kiais idealais.

Valdžios sluoksniuose kalba 
ma, kad Hesso daromi pareiš
kimai, kai jie bus paskelbti, 
bus skaudesni Maskvai, negu 
Berlynui. Hesso suteikta me
džiaga bus labai naudinga Lon
donui ir VVashingtonui tolimes
niems savo santykiams su so 
vietais. Rusų agentai , tvirtina 
kad jie nebendradarbiauja sv 
Hitleriu,, tuo tarpu veda su juo 
derybas ir ruošiasi bendriems 
karo veiksmams.

Sekmadieni Churchill jau bu
vo informuotas apie Hesso pre
tekstus ir tuojau informavę 
Washingtoną.

Pritaria Syrijos ne
priklausomybei

LONDONAS, Anglija, geg. 
15 d. — Sekretorius Eden pa
reiškė, kad Syrijos nepriklau
somybė butų pageidautina, nes 
prancūzai leidžia ja naudotis 
vokiečiams.

Prancūzai paliaubų sutartimi 
nepasižadėjo vokiečių leisti į 
kolonijas, todėl jų veiksmai ka
ro sutartimi nėra surišti.

Jeigu vokiečiai įkels koją By
ri j on, gali smarkiai pakenkti 
britams Irake, nes naciai leng
vai galės prieiti prie Irako sie
nų.

Petainas prašo 
sekti Darlaną

.VICHY, Prancūzija, geg. 15 
d. — Petainas per radiją šian
dien pareiškė, kad Darlano ir 
Hitlerio pasikalbėjimas paleng
vino kelią į ateitį.

Petainas pasakė, kad jis pa
tvirtino pagrindinius pasitarimų 
punktus ir prašo sekti Darla
ną. •

Prancūzai privalo klausyti 
maršalo ir Darlano žodžių, ne
turėti jokių antrinių minčių ir 
neskelbti tendencingų žinių. 
Maršalas žino kas Prancūzijai 
yra naudinga.

Vokiečiai tyli 
apie Hessą

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
15 d. — Vokiečių spauda visiš
kai nutilo apie Hessą. Nei spau-

Naujienų-Acme Tebepildo
Britų kareiviai kasa duobes Libijos smėlynuose Birabub mieste, palaidoji

mui kautynėse žuvusių priešų—italų,

da, nei radijas vokiečių gyven
tojams jokių žinių šiuo reika
lu daugiau neduoda.

Hesso pabėgimą gyventojai 
vis dėlto plačiai komentuoja, 
nors nieko aiškaus nežino.

Užsieniečiams naciai skelbia, 
kad Hess buvo pasiryžęs įgy
vendinti tąįką, todėl ir skrido 
pas taikos! šalifiink^, Hamiltono 
didiką. Naciai skelbia, kad Hess 
yra ištikimas nacis ir geras vo
kietis.

Naciai sumažino 
mėsos Javini

BERLYNAS, Vokietija, geg, 
15 d. — Nacių valdžia pranešė 
visiems gyventojams, kad nuo 
birželio antros dienos mėsos 
davinys bus sumažintas 20%.

Dabar vokiečiai turėjo teisės 
gauti 500 gramų mėsos į savai
tę. Ateityje jie galės gauti tik
tai 400 gramų.

Visi tie gyventojai, kurie suk
tais budais dės pastangas gau
ti didesnį mėsos davinį, bus 
skaudžiai nacių agentų baudžia
mi.

Prancūzų sutartis 
su naciais

BERNAS, Šveicarija, geg. 15 
d. — Patirta, kad šiomis die
nomis bus pasirašyta nauja su
tartis tarp prancūzų ir vokie- 
čiųy X

Susitarta bendradarbiauti Eu
ropoje, Afrikoje ir Azijoje. Vo
kiečiai gaus senas savo koloni
jas, bet respektuos prancūzų 
imperiją.

Prancūzai atiduos vokiečiams 
Syriją, bet nesiųs laivyno. Vo
kiečiai nuints okupacijos armi
jos kontribucijas ir leis Petai- 
no valdžiai grįžti Paryžiun.

• _ _________
KAIRAS, Egyptas, geg. 15 

d. — Graikų konsulas pareiš
kė, kad paskutinėm dienom na
ciai pradėjo didelius areštus vi
soje Graikijoj.

Pirmomis dienomis naciai ga 
na švelniai elgėsi su graikais, 
bet pastebėję pasyvų pasiprie
šinimą, pradėjo persekiojimus.

Dabar areštuojami visi asme
nys, kurie parodė noro priešin
tis vokiečių invazijai. Maisto 
stoka jaugiama visoje graikų 
teritorijoj. '

DIDELIS GAISRAS LAIVU DIRBIUVĖSE
yti jnilijonmiai

PHILADELPHIA, PąiĮ gog.
15 d. '4CP>.Uį:niagesių^ęsiua 
didžiausius^Richmond- medžio, 
sandelius. Gaisras praplito to
kiu greičiu, kad jis, sunaikino 
visas-apylinkių trąbas ir įsiver 
žė laivų statybą dirbluvėsna.

.Cramp bendrovėj dirbtuvėse 
atliekami valdžios užsakymą/ 
120 milijonų dolerių sumai.

Sandėliuose sukrautos miško 
medžiagos sudegė už vieną mi 
lijoną dolerių. Sutraukti -\įs: 
apylinkės ugniagesiai gaisrui 
gesinti.

Neišaiškintos gaisro 
priežastys

RHILADELPHIA, Pa., geg.
15 d. — Ligi šiam metui nepa
vyko išaiškinti gaisro priežas
čių.

Miško medžiagos sandėlių 
sargas dingo ugnyje. Jeigu jis 
butų išsigelbėjęs, gal butų ga
lėjęs pasakyti ką nors apie gai
sro kilimą.

Patirta, kad gaisras prasidė 
jo vienu ir tuo pačiu metu ke
liose vietose. Valdžia pasiuntė 
FBI agentus gaisro priežastims 
ištirti, nes atrodo, jog tai yra 
sabotažo darbas.

Prezidentas infor
muotas apie Hessą
WASHINGTON, D. C., geg.

15 d. — Washingtone didelio 
susidomėjimo sukėlė klausimas 
kada Rooseveltąs buvo infor
muotas apie Hesso pabėgimą.

Britų ambasados tarnautojai 
tvirtina, 'kad šeštadienį vakare 
jie jau turėjo žinių apie Hesso 
suėmimą. Prezidento rūmuose 
pasakojama, kad žinias gavo iš 
spaudos.
•Manoma, kad Rooseveltas 

Sekmadienį jau vįską žinojo, 
nes britai Londone šiandien pa
skelbė', kąd sekmadienį infor
mavo Washįngtoną.

liuli aštrus žodžiai 
sovietams

WĄ$HINGTON, D. C., geg. 
15 d., .Oficialiai nepaskelbia 
kokios, prasmės, buvo Hull ir 
sovietų'7 ambasadoriaus Uman- 
skio pasikalbėjimas.

N-oficialiai tačiau tvirtinama, 
kad Hull pasako labai aštrių 
žo s’žių dėl dviveidiškos sovietu 
politikos.

Hull turi rankose, visą eilę 
nonuginčyjamų faktų apie so
vietų bendrą darbą su naciais 
ir nenori toleruoti sovietų pa
sakų apie neutralumą arLa ne 
sutikimą su Hitleriu.

DARBININKAI LAIMĖS KA
RĄ, SAKO WILLKIE

NEW YORK, N. Y., geg. 15 
d. — Willkie pareiškė, kad šį 
karą galės laimėti ne kas kitas, 
bet tiktai darbininkai. Karas 
prieš nacius galima laimėti tik
tai nenuilstamoms darbo jė
goms.

Šiuos pareiškimus Willkie pa
darė, pirkdamas AFL išleistas 
knygutes, kurios teikia pagel- 
bą britų darbininkams.

AVillkie mano, kad Amerikoj 
darbininkai gali daug prisidė
ti prie kovos laimėjimo, padė
dami britų darbininkams.

Popiežius įvedė 
cenzūrą

' VATIKANAS, Italija, geg. 1F 
d. — Popiežius įvedė laiškų ii 
telefono pasikalbėjimų cenzur? 
visoje Vatikano teritorijoj.

Be cenzoriaus žinios iš Va 
tikano negalima nei su Rome 
pasikalbėti. Cenzūruojamos ne! 
laikraštininkų kalbos bei pra
nešimai.

Vatikanas sako, .kad tai pa
daryta su noru suvaržyti kare 
paslapčių persiuntimą.

4 ----------
Naciai negali paimti

Tobruko
• , i
:: ....—--------

ROMA, Italiją, geg, 15 d. -r- 
Italijos laikraščiai skelbia, kad 
aplinkui visą Tobruką britai pa-

Vidaus reikalų mini
sterija padalinta

KAUNAS, Lietuva, geg. 15 
d. — Maskvos valdžiai įsakius 
Lietuvos vidaus reikalų komi
sariatas suskirstytas į dvi da
lis. Paleckis ši Maskvos įsaky
mą paskelbė lietuviškai išvers
tais ukazais.

Buvusi vidaus reikalų mini
sterija padalinta į du komisa
riatus: 1) vidaus reikalų ko
misariatą ir 2) valstybės sau
gumo komisariatą.

Į šio paskutinio rankas per
eina visas tas darbas, kurį iki 
šiolei atlikinėjo GPU agentai.

darė' naują Maginot liniją, ku
rios vokiečiai negali paimti.

Britai privertė tiek cemento 
i naujus įstiprinimus, priraiz- 
gė tiek daug elektros vielų, 
kad negalima priartėti.

Vokiečiai priversti imti jėga 
kiekvieną žingsnį. Vokiečiai ne
spėja tinkamai įsistiprinti nau
joj pozicijoj, o britai juos1' h 
ten išveja, baigia laikraštis.

Ž'TU -."T -----

5,000 žydų koncen
tracijos stovyklon
VICHY, Prancūzija, geg. 1- 

d. — Vakar prancūzų policij; 
vien tiktai Paryžiaus miest 
suėmė 5,000 žydų ir uždarė 
koncentracijos stovyklas.

Prancūzai tvirtina, kad pir- 
mon eilėn areštuoti žydai, ku 
rįe gimę Lenkijos, Austrijos 
arba Čekoslovakijos teritori
joj.

Suimti žydai vežami į Lo- 
rient stotį, o iš ten skirstomi 
į tris koncentracijos stovyklas. 
Suimtieji .priversti palikti 'visą 
savo turtą.

— KAIRAS, Egyptas, geg. 
15 d. — Patirta, kad Syrijoj 
dar nėra vokiečių kariuomenės, 
bet prancūzai patys ruošia vo 
kiečių kareiviams patalpas.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Syrijon atskrido 19 aukštų nacių karininkų, kurie veda 

paruošiamuosius darbus kareiviams išsodinti.
— Prezidentas Rooseveltas davė spaudai pareiškimą, ku

riame nusistebi, kad prancųzų valdžia ir tauta sutiktų pasiduo
ti naciams ir glaudžiai su jais bendradarbiauti.

— Nacių .aviacija dideliais būriais skrenda į Iraką. Per- 
skridimui naudoja Syrijos aerodromus, kur jau senai įsikūrė 
nacių specialistai.

— Britai bombardavo visus didesnius Irako aerodromus ir 
sunaikino kelis atskridusius nacių bombanešius. Irake jau ran
dasi vokiečių karo misija.

— Prezidentas ilgai tarėsi su sekretorium Hull ir Sumner 
Welles.- Buvo aptarti santykiai su Petaino vyriausybe, kuri ei
na su naciais. Manoma, kad Amerika pakeis savo politiką Vi
chy valdžios atžvilgiu.

— Tuojau po prezidento pasikalbėjimo visi prancūzų lai
vai, stovį Amerikos uostuose, tapo užimti Amerikos sargybi
nių. Bijoma, kad praneuząi jų nesugadintų. Užimtas didžiulis 
prancūzų laivas Normandie.

— Anglų vyriausybė rengiasi visiškai nutraukti santykius 
su Vichy valdžia, nes pastaroji pasižadėjo perleisti per savo ko
lonijas vokiečių kariuomenę. Turistą žinių, kad Petainas neįstos 
“ašin”, bet pasirašys atskirą sutartį.

—• Praeitais metais Norvegijos ir Prancūzijos karo opera
cijose britai neteko 58,000 kareivių. Prancuzijon buvo pasiųsta 
437,000 kareiviai.

Gladkov tvarko žval- ? 
gybos reikalus

KAUNAS, Lietuva, geg. 15 
d. — PaskirsČius komisariatą 
į dvi atskiras žinybas, vidaus 
reikalų komisaru paliktas A. 
Guzevičius.

Jis ir iki šiam metui tas pa
reigas ėjo, kurias buvo perėmęs 
iš paties Gedvilo. Naujai su
kurto komisariato komisaru pa
skirtas Piotr Andrejevič Glad
kov.

Iki šiam metui Gladkov skai
tėsi tiktai vidaus reikalu komius 
šariato pavaduotoju. Gladkovo 
rankose randasi visų Lietuvos 
gyventojų gyvybe, nes jis turi 
didelių teisių.

Neištikima bolševi
kams valdyba

ŽAGARĖ, Lietuva, geg. 15 
d. — “Pienocentro” vadovybė 
nepatvirtino Žagarės pieno ben
drovės valdybos rinkimų.

Bolševikiška “Pienocentro” 
vadovybe sako, kad Žagarės 
bendroves valdybon tapo išrink
ti vietos buožės ir nepateko nei 
vienas simpatizuojąs • komunis
tams.

Žagarės pieno bendrovės rin
kimai praėjo sulig nustatytais 
įstatymais ir bendrovės nariai 
rinko tuos žmones, kuriais tu
rėjo pasitikėjimą, bet bolševi
kams jie nepatinka.

Nepatenkinti Jaku
bėno eilėraščiais

KAUNAS, Lietuva, geg. 15 
d. — Valstybės kontroliuojama 
leidykla išleido poeto Kazio Ja- 
kubėno eilėraščių knygelę “šim
tas vyturėlių”.

Bolševikų kritikai nepaten
kinti Jakubėno eilėraščiais, nes 
jie nepakankamai bolševikiški.

Jakubėno eilėraščius skaity
dami vaikai džiaugsis, sako kri
tikai, naujai pajus gamtos gro
žį, tačiau to dar permaža. Ja- 
kubėnas dar neparašė eilėraščio, 
kur butų liaupsinamas Stalinas, 
todėl ir kritikuojamas.
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RaŠo-^Nora Gugis
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Lietuvaitės Menininkės (Muzikos Mokyklos Operos kla- 
Svetuntaučių Programucsę «ė statė ištraukas liet iŠ septy- 

nių operų. Programos sunkiau
sia dalis teko musų kitai gerai 
žinomai dainininkei ir radio ar
tistei, Jadvygai GHcaitei.

Jadvyga dainavo daug reika
laujančių ariją “Mad Scene”, 

operos “Liicia di 
LammeCrnoor”. Tai yra arija, 
kurioje, taip sakant, koloratū
ros turi progos pasirodyti.

Po arijos sekė dar p-lės Gri- 
caites duetas su tenoru ir gar
susis sekstetas iš tos pačios 
operos, šis paskutinis bene ge
riausia patiko publikai, nes 
entuziastiški aplodismentai iš
šaukė pakartojimą. P-lei Gri- 
caitei buvo įteikti net trys di
deli bukietai gėlių.

Labai darbšti
Jos darbštumas yra pažymė

tinas. Dienomis eina tarnybon, 
vakarais turi muzikos pamo
kas, reikia praktikuoti, studi
juoti. Prie to, ji dar rašo ir 
sumokina veikalą, kuris girdi
mas p. Juozo Budriko radio va
landoje sekmadieniais. Ji taip
gi niekuomet neatsisako daly
vauti ir svetimų rengiamuos 
programuos. Tačiau, ji nesi
skundžia darbu, visuomet links
mutė ir todėl turi daug drau
gų, kurie jai linki vien tik ge
ro.

Sylvia Saboniz-MacElroy, pia 
nistė, jkontrste; Jadvyga. Gri 
ertė, da nininkė, iipsios kli
šėj perstatyme.
Pine tą savaitę turėjau pt.)- 

gos išgirsti dvi musų vielinių I š Doh želti 
lietuvaičių, kurios timtii bvL 
n įsi atsiekti lobu.ūmo savo pa
linktoj mokslo šakoj — muzi
koj.

Ke.vlrtid e f o vakare. Kini- 
bąli i l?d įvyxo linai s k mies
to, k r į Draugija- AiiiCC.kAŠ 
Muzikų icngia kas metai, ša
me konteste daly vavo d lin nin- 
k‘ i ir pianistai.. Laimėtojai, 
vienas iš abiejų skyrių, gauna 
piniginį prizą ir minėta drau- 

dar frcžcntuoja jį kon- 
vidurmiestyje, kur atsl- 
muzikos kritikai. Ir kn
is profesionalų arba sie

kiančių to laipsnio nenori 
girsti muzikos 
nuomonę?

Padarė
šio kontesto
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finale dalyvavo

OOVERNOR GREĖN. WILLIAM S. KNVDSEN.
čia dalis aukštų Amerikos žmonių, ir artistų, 

kurie sekmadienį po pietų dalyvaus “I Am Au 
American*^ dienos iškilmėse, Ghicagos Soldier’s 
Ficld stadione, 12th ir Ežeras. Vyriausiu kalbė
toju bus p. Knudsen, Amerikos ginklų produkci- 
cijos viršininkas, kuris specialiai atvyksta iš 

„a. > i ■ ■ u. t- h ■, i, ..1 , i

MAYOR KELLY.
Washingtono. Iškilmių progfame greta garsių 
scenos, filmų ir operos artistų, dalyvauja Chica- 
gus Lietuvių Choras “Pltmyn”, vedamas Kazio 
Stepoiiia'Vičiausi Iškilmes įrengia dienraštis, 
“Herakl-Americah” su įvairių Chicagos tautinių 
grupių ir pilietinių organizacijų pagalba. Įžanga

(“Herald-American” vakar pranešu kad 
svečių tarpe “busiąs p. A. Smetona**, dabar gy
venąs pas Mackevičius, Riversidėj).

ir musų popilliarės ir muzika- 
les Kasto ir Leokadijos Sabo
nių šeimos dukrelė, Sylvia. Jau 
gana seniai buvau girdėjus ją 
skambinant, tad, žinoma, 
ši proga buvo maloni.

Ypatingai pastebėjau
džiaugiaus šios gabios pianistės 
pažanga 
joj-

man

ir

ve n 
ei ja

C » »
Antra populiari dainininkė, 

Aldona Grigoniutė, taipgi daly
vavo kitos operos klasės pro
gramoj sekmadienio vakarą 
Kimball Hali. Gailiuos, kad ne-

technikoj ir ekspresi- 
Skoningam stiliuje ji išpil- 
sunkius Chopin ir Beetho- 
kurinius, bet josios rendi- 
Bach’o buvo tikrai artistiš

ka ir iš visų puikiausia.
Kiek tai metų studijavimo ir 

darbo reikėjo atiduoti, kad at
siekti to laipsnio tobulumo, 
kuriuom pasižymi Sytaios 
j kr inb*iumaa^Bct iliuzinę a 
labai s&4rbi Jralis joS gy&gųi- 
i">o. ir jokis darbas nėra 
sunkus, iv'i Į)\sišventimas

via .

pei

tiks-
power to you,

ją gražų radio, rankinį laikro
dėlį, gražų “Base Rug”, dvi sta
lines lempas. Trys dovanos bus 
pinigais.

Vieta — Stugart Daržas, prie 
79-tos ir Archer Avenue. Tas 
pats Įžangos tikietas bus geras 
Įėjimui į pikniką.

Ne tik komitetas, bet ir kliu- 
bo nariai stropiai platina įžan
gos bilietus^ Dovanos gautos iš.. 
Jos. F. Budrik, Peoples Furni- 
ture Co., Roosevelt Furniture 
Co. ir Central District Furni
ture Company. R. Š.

. ........................ Į. M, .C .11 M-t L--------------------------

Rengiasi Piknikui 
Ir Birželio 8-ta,

že.
Buvo išrinktu keletas darbi

ninkų, nes jų daug reikia. Ko
mitetas turi paėmęs visą Pilkio

Palaidojo
T. Norbutą

lė

o c- o
C.hic-go VVomm’s Club teat

re šeštadienio vakare Sherwoo'l

SU’ lESiVIMUI IR
GARO PIRTIS

Lengvas buitis suliesėti, 
vartojant e e’drikinj 

mCYCLE
15 MiNtetV
MANKŠTA ................. vv

^nkSl<*,.*3.00
’MILLER’S
INSTITUTE

30 N. Dcarborn St.
Phone DEARBORN 2742 

Valandos: nuo 10 tyto iki 7 v.
IJFTITVA7T1?<t 
PATARNAUJA

Iš Keistučio KKubo ir Choro 
darbuotės

Paskutiniame Keistučio Pa
šalpos Kliubo susirinkime, ge
gužės 4 d., jokių. naujų tarinių 
nebuvo, nes daug laiko pra
leista su biznio komitetu, ku
ris smarkiai rengiasi prie pik
niko birželio ,8 ad:. Liberty dar-

........................!" ■! ...............a

DAINUOJA OPEROJ “HALKA”

tai

ir

Vakar po pietų St. Mary’s 
kapinėse buvo palaidotas T. 
Norbut’as, senelis iš Oak Fb 
ręst prieglaudos, miręs keletą 
dienų atgak Laidotuvės prasi
dėjo iš koplyčios, adresu 3604 
South Hoyne avenue.

Susižiedavo Jean 
Kissel—M. Norgel

MORGAN PARK. — Mrs.
va Kissel, 11032 South Vincen- 
nes avenue, praneša, kad jos 
duktė Jean Marie susižiedavo 
su Mickey Norgeliu, giminaičiu 
pp. M. Chapių, gyvenančių ad
resu 10740 S. Vincennes avė.

Diena vestuvėms dar nėra nu
statyta.

Abu jaunuoliai gyvena Mor
gan Parke, ir yra nariai jaunų 
lietuvių organizacijos, “The 
Fourty Nighters”.

Aida Narbutas.

Pagal komisijos raportą, 
bus milžiniškas piknikas.

Minės patriotinę šventę
Buvo išrinkti darbininkai

Choro išvažiavimui, kuris įvyk
sta šį sekmadienį, gegužės 18 
d., Willow-Wėst darže. Choro 
komisija pranešė, kad tame iš
važiavime bus daug įvairumo. 
Tai bus ne vien paprastas pik
nikas, bet ir banketas pagerbti 
Choro rėmėjus, Kliubo naujus 
narius, taipgi bus minima “I 
Am an American” diena, šiam 
įvykiui-* atmiinti- .bus duodamos 
dovanos.

Vajus neina gerai
Vajaus komisijos vardu drg. 

Stulgaitis pranešė, kad vajus 
neina taip kaip turėtų eiti. Pra
šė visų narių stoti į darbą, ir 
paprakaituoti Kliubo labui. Pa
našiai talkos prašu ir kiti ko
misijos nariai, bet jie tikisi, 
kad vajus bus pasekmingas.

Iš valdybos nieko naujo. Pir
mininkas pranešė, kad pinigai 
iš checking aėcount buvo padė
ti į “spulką”, kur jie pelnys 
nuošimčius. Finansų raštinin
kas pranešė, kad jo “departa
mento” visi darbininkai geri 
dirba ir viskas yra tvarkoje.

Tai liek iš šio susirinkimo.
Koresp. N. Klimas

MADOS

Darže”
žarąr J-c

n

giežiausiu

Įvyksta “Stugart

Bilietai nuo $1.10 iki $4.40. Galima gauti Civic Ope
ros rūmuose, Harry ZelzCr raštinėje, kambarys 303, ir 
prie durų. (Skl.)

<1

G

C

4741
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gramą, nes Aldona pildė, tarp 
kitų, tą simpatingą Micaelos 
ariją iš operos “Carmen”.

. s Lietuvių progresas 
' Kaip čia visai nesentai
cagoj buvo žinomos t k tai d i 
trys dainininkės; p rmi >u i - 
Mai’ion i JakseviČiUtė-Jaiiušau - 
kienc, truputį vėliaus a. a. ()?a 
Pociene ir Marijona Pakaus* 
kaitė. Ir kaip toli nuprogresa- 
vome per tą palyginamai ttum 
pą laiką! Kaip malonu, kad 
svetimtaučiai vis (langiaus ir 
(langiaus padaro pažintie su 
lietuviais, per lietuvių muziko- 
veiklą.

Be it aš tuom džiaughies, ir 
esu tikra, kad nesu viena ta- 
’V.e (’žiaugsme.

Pirma Žagariečių 
Gegužinė Šime t 
Birželio 15

Minko
kurie Įvyks pačiu
Žiedais ir ža’Umvn^’s nnslpbo- 
šusiti metu, jau “nebe už jūrių- 
merelių?” Tos kelios savaites 
nė nepajdsimc kaip prabėgs.

Šiais metais žagariečiai ir jų 
svečiai atvyks visai ne j papra 
stą daržą, kaip praeityje, taip
gi ir pati gegužinė bus įvairi ir 
SU daugybe visokių dovanėlių.

Bus Daug Dovanų
Už 10 Centų nusipirkus tikie- 

tą, bus proga gauti dovanų nan-

JACK SWIFT

Chi-

Jau Kicpura, garsusis lenkų operos dainininkas, 
kuris dainuos vyriausią tolę Lenkų Opęrps Draugijos 
statomoj Moniuškos “Halkoj*’ ateinantį sekmadienį, ge
gužes 18 d., 8 vai. vakaro Civic Operos NąjnC. Orkestrą

* 1 * A ’ '

diriguos Tulsa Simfonijos orkestro direktorius Jerzy 
Bojanovvski. Operoje taipgi dainuoja solistas George

Linksmas šeimyniš 
kas Vakarėlis

BRIDGEPORT — Gegužės 
d. pas pp. Zorius, 535 West 36 
strcet, įvyko labai linksmas ir 
skaitlingas jų dukters Alice 
“antrojo krikšto” vakarėlis.

Svečių buvo labai daug, tarp 
jų asmeniškai pažįstami Wai- 
ter Woidat, stambus biznierius* 
pp. Varnagiai, Stankai, Kirdai 
kai ir būrys kitų. Panelei Zo 
rintei dovanų buvo galybės.

Reikia pridurti, kad pp. Zo- 
riai yra stambus Bridgeporto 
biznieriai. —P. S.

Darkness 
•O0SCV>?IN<i 
THE MONSTErt 
0ELOVVTHE 

PIT RIM.
JACkS OE5CENC6 

HOPING TO 
BEST IT 

WITH THE 
GREEN RAY.

VVHERE 15 IT^ jUPlTER,jįį 
1 WI3H 1 HAO A LIGHTį M

///////f^įį Ą x t / 1 InIL
THB (31 RUS 5TRAIN TmEiR EYE$ 
IN FEAR. THE FOOT&TEPfc d >
POLAhiANS ARE SČUNČlNG iN 
TUNNEL ©EHlNO THEM. m

e iu4i

5UDDĖNLY, WITH ATERRIBLE 
ROAR. MIGHTY EYES AND 
JAWS RUSH UPON HIM FRČM 
The. dapikness.

; u h h A i v? 1 va1 ttMį-VĮah A H1111 --a > > 1 I i 14 (N-.» • vy-J? V < •* \\

"jACK PI HES BUN0LY AT -THE
HioęouseuLK

I"** ...............—....  |- U

No. 4741 — Pavasarinė suknelė. 
Sukirptos mieros 14, 16, 18 ir 20 
taipgi 32, 34, 36, 38, 40 ir 42.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
Lutę 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 pinigui arba paš
to ženkleliais kartu au. užsaky-

Naujienos Pattern frept, 1734 
So. Halsted SU Chkago, 11L

____nkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia ^adresuoti;
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Penktad., gegužės 16, 1941

Detroito Lietuvių Žinios
PIRMAS PAVASARINIS 

PIKNIKAS
LSS 116 kuopa gegužės 18 d. 

Liberty parke rengia pirmų pa
vasarinį pikniką. Pradžia 12 
vai. dienos. Įžanga tik 20 centų.

Liberty parkas yra didelis ir 
erdvus. Viskas(naujai įrengta ir 
visokie parankamai. Svetaine 
šokiams visai nauja. Be to, yra 
daug didelių medžių, tad paūk
smes visiems pakaks.

Visi kviečiami atvažiuoti ir 
kelias valandas praleisti tyrame 
ore. Turėsime gerą orkestrą 
šokiams.

Liberty parką surasti gana 
lengva: važiuokite Middlebelt 
Rd. Pravažiavus Eureka Rd. 
pustrečios mylios po kairei. Ten 
pamatysite didelę parko iškabų.

NAUJIENOS. Chicago, III.

BRUCE CABOT
Palace teatre ateinantį 

antradienį, gegužes 20 d., 
da rodymas filmoš
Flame of New Or- 

Svarbiausias roles 
vaidina Marlene 

ir Bruce Cabot. KESSLER'S PRIVATE BLEND.A BLENDED VVHISKEY 75% c • .. ... . ~
t Juhu. K...!.. Di.tillin9 Co., In.o.po.o,^, Bal,imot.°8‘

PASKOLA^® 
nuo 5 iki 20 metų.

MUTUAL FEDERAL SAVINOS 
and LOAN ' ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
Mokame 3Wfo Dividendų 

8202 W. Cermak Rd. Canal 8887 
Ben. J. Kazanauskas, Sec.

$1,000,000.00

3

sa-

KOMUNACIAMS 
NEBESISEKA

Nors komunaciai ir bando 
vo purviną veidų paslėpti, bet
tatai jiems nebesiseka. Jei kų 
jie rengia, tai būtinai prisiden
gia draugijomis, kurių varde 
nieko įtartino nėra.

štai buvo gars’nama, jog De-

suteikia jūsų mau-

Sf.75
Kvorta
sg.oo

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

Išmėginti Pasiūlymas 
Ė Liųuid TILING 1 kenas 
Ė 1 Šepetys ............................

GLOSS

troito lietuvių organizacijos 
rengia prakalbas J. Gasiunui, 
“Tiesos” redaktoriui.

Suvok čia žmogus, kokios tos 
lietuvių organizacijos, kada jų 
tikrieji vardai nėra minimi. O 
tai, žinoma, daroma aiškiu tik
slu: suklaidinti žmones. Kai 
žmonės nežinos, jog tai komu- 
nacių prakalbos, tai gal jie ir 
ateis.

Bet tai jau nelabai gudrus 
triukas. Kas domisi lietuvių gy
venimu, tai gerai žino, jog J. 
Gasiunas yra niekas daugiau, 
kaip Maskvos agentėlis, štai ko
dėl ir į jo prakalbas nepasise
kė publikos primasinti. Susirin
ko tik Maskvos davatkos ir vie
nas kitas pašalietis. Atrodė la
bai mizernai: toks didelis “šiš- 
ka”, o tiek mažai klausytojų.

Gasiunas, kaip ir pridera ko 
munaciui, teisino Lietuvos oku
pavimų. Girdi, Lietuva liko iš
laisvinta ir dabar ten žmones 
gali gražų gyvenimų kurti. Ap e 
tai, kad bolševikiškais pinigais 
nieko nebegalima nusipirkti iš 
drabužių ir avalynes, jis nepr - 
siminė. O kad viskas nesvietiš
kai pabrango, juk tų faktų ne
begali nuslėpti net patys Stalino 
šliužai.

Gasiunas visokiais budais nie
kino demokratines valstybes, 
vadindamas jas imperialistinė
mis. O kad “matuška Raseja” 
pavergė arba apiplėšė šešias val
stybes, tai Stalino batlaižis čJi 
nieko blogo nemato.

Nieko neprisiminė jis ir apie 
Hitlerį, Mussolini bei Japonija.

Tai banditų kompanija, ku
riai priklauso ir Stalinas. Tad 
kur jau šliužas Gasiunas. juos 
smerks.

“The 
leans”. 
fihnoje 
Dietrich
Bruce Cabot’o atvaizdų ma
tome viršuj.

čiau vis dėlto pravartu bus pri
minti visiems gerai žinomi fak
tai.

Komunaciškų laikraščių ko
respondentai be niekur nieko 
tuoj prikiša kitiems “durnių 
ieškojimų” ir pasipinigavimų. 
Tuo tarpu niekur kitur nesura- 
site liek daug “durnių ieškoto
jų”, kaip pas komunacius. Jų 
visokie pravadyriai, kaip antai: 
Bimbos, Andruliai, Abekai, 
Pruseikos ir kiti be paliovos va
žinėjasi ir “durn ų ieško”. Jie 
kolektuoja, kolektuoja ir kolek
tuoja. Ubagavimas — tai jų an-

Todėl lavorščiui žvalgui daug 
labiau priliktų pamokslas apie 
“durnių ieškojimų” sakyti viso
kiems Pruseikoms ir jo gengei.

—Rep.

35c 
25c 
60cVertė,

Viskas už 25c 
No Mail Orders 
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Robertson & Co.
'.'The Houic of Liguid Tihng

PRO MEDŽIUS MIŠKO 
NEMATO

Detroite buvo surengtos p-’ai 
Jadvygai Tubelienei prakalbos. 
“Vilnies” žvalgas tas prakalbas 
ir pačių kalbėtojų visokiausiais 
budais išdergė. Girdi, ji ir šio
kia ir tokia atvažiavo kvailių 
ieškoti ir pinigų pasikolektuoti. 
Jos kalba susidėjusi vien tik iš 
melų: melavusi nuo pradžios

VAKAR CHICAGOJE
e Jackson Park lagūnoje nu

siskandino 40 metų chicagietis, 
George Lyons, 6207 Kenvvood 
avenue. Giminių neturėjo. Mir
ties priežastis nežinoma.

Taipgi prie Jackson Par 
Michigan ežere, nusižudė

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

2514 Devon Avė. 
434 E. 79th St.

929 Davls SU Evanstoa 
904 S. Fifth Aven Maywoed

Ginti p-ios Tubelienės visai 
nemanau. Nemanau nė ginčytis 
su chamu, kuris savo l.ežuvio

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

3 
3

Turtas Virš$5,500,000.00
I

Apart Apsaugos, Turime 0 ar n nnn n n 
ATSARGOS FONDĄ ViršOų-JUjUUU.UU

--------------------- — t.

I

2 2 and
LOAN ASSOCUTIONofChicago 

JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.
4192 Archer Avenue

VIRginia

į

MNGS

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų 
MOKAME DIVIDENDŲ 3Į/2%

MHiiHiniii>iii»niuiiiinitiiiiiiiiiuininnnnMnintmiiiiHiiiiiiniiininiiiiiiinmiiiiiiiiiiiiiiimnuiiiiniiniiimnnnii

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. CRAWFORD 0619

— Pilnai Apdrausti —

S. A BERGMAN
l524W.63^ST.z
TEl.PROSPECT 3440/'

stonų, bet nei žmonos, nei kitų 
šeimos narių negali pažinti.

• Mayvvoode, prie Lake ir 
Ist avenue, apvirto didžiulis 
pieno transportas ir prie gat
vės priplojo keleivinį automo
bilį? Abu vairuotojai išliko svei
ki.

Nebuvo Dalies 
Valdybos, Komisijų, 
Nebuvo ir Narių
“Neturtingas” Garife’dparkie- 

čių susirinkimas

© 
ko, 
52 metų Andrew Picrschonek 
nuo 5339 Eddy avenue. Žmona 
sako, jisai ilgai sirgo.

® Chicagos apšvietos tarybr. 
ikišiol pirkdavo saldainius mo
kyklų valgykloms per urminin
kus. Dėl to Chicagoje kai kas 
ėmė triukšmauti — kad urmi
ninkai tai tik politikai, kurie 
nori pinigų pasiglemžti, ir kad 
apšvietos taryba pirkdama sal
dainius tiesiai iš fabrikų gautų 
juos žymiai pigiau. Vakar ta
ryba nutarė tai padaryti, t.y., 
pirkti saldainius tiesiai iš fa
brikų.

O Palmer House viešbutyje 
vakar susitiko konferencijai 
Lord Halifax, Anglijos ambasa
dorius Washingtonui ir R. G. 
Menzies, Australijos premjeras. 
Jie konferavo svarbiais “Ame 
rikos pagalbos reikalais”, ir apie 
Hess’o įvykį. Halifax vakar lan
kėsi Pullman’o dirbtuvėje, Ham- 
monde, kur Anglijai yra stato 
mi didžiuliai tankai.

GARFIELD PARK. — 
bai neturtingas” buvo paskuti
nis Garfield Parko Pašalpos 
Kliubo sus:rink’Lmas, įvykęs ge
gužės 11 d., Napoleono Svetai
nėje, 3958 West bth avenue.

Nebuvo dalies ^valdybos, ip 
atsilankė komisijąharLi, taip
gi mažai buvo ir pačių kliubię- 
čių. ’ ■ /

Susirinkimas prasidėjo nau
juoju laiku — WWų ryto, ku
rio bus laikomasi per visų va
sarų. Jį atidarė pirm. Mėdalins- 
kas. Raštininkei perskaičius pe
reito susirinkimo mitrinus, 
buvo pašaukti raportuoti Ilgo 
nių lankytojai. Nei vienas r.e-

Piknikas geg. 25
Kliubo pikniko rengimo ko

misija irgi neatvyko, o pikni
kas turi įvykti gegužes 25 d.,

$35

*1
Apkain.
Nemok.

riejna Bros

Atrodykite Metus Jaunesni 
NATŪRALIAI ATRODANTI

Dantų Fleitai

10 MĖN. MOKĖTI 0 H C n 
Pinigų grąžinimo ga V 11 H II 
rantija. Denturos da- T /I 
romos tiktai ąavn- uz- 
sakymą ir nuo formų 
padarytų laisniuotų 
dentistų.

Pleitai
Pataisomi

Sutaupykil iki 50% ant savo namo 
reikmenų-Pirkit dabar. Mokėkit vėliau

v.,., $59,95
Šid 3 šmotų maudynės įrengimo išteks visam gyvenimui. Tai 
vertybė, kurios negalima užmiršti.

vaistų pagalbos.
laiko atgal iš namų 
dingo Jeese Palmer 
investigatorius ap-

CORNER 63RD & JUSTINE.
South aide Member of Associated 

Paint Stores.
BERGMAN’S PAVASARIO 

IŠPARDAVIMAS
malevų, sienų popieriaus ir langų fieldų. 
Ateikite 1 didžiųjų krautuvę prie Justine 
gatvės kampo Ir gaukite dykai sienų 
popieriaus pavyzdini knygų. Dekoruokite 
dabar—mokykite vėliau parai BERG
MAN’S naujuoju Lengvaus Biudžeto pla
nu. 10 savaičių mokėtis. Ateikite ir. pa-., 
klauskit smulkmenų.

Sienų popierių nutrimuoja dykai. 
PRISTATYMAS DYKAI

Ess-A-Bee vidaus žibanti balta ir visos 
naujausios spalvos virtuvėms ir maudy
nėms maleva.
Ess-A-Bee Fiat Maleva luboms ir miega
mosioms balta ir 12 spal. Ess-A-Bee 4 
valandų varnifias gerai dėvisi ir nesidė- 
mėja baltai vandeny. S1 O C 

GALIONAS * LUV 
Popierių Valyklts arba II. R. H. po Oc 
Atdara antradieniais, ketvirtad. ir ėeėta- 

ėieniais iki 9 P. M.
Tel. PROSPECT 3440

Darbininkai susirinkime nebu
vo renkami, paliko tų reikalų 
komisijai sutvarkyti.

Kliubas buvo įgavęs laiiška 
nuo Demokratijos ir Lietuvos 
Nepriklausomybės Sąjungos, 
kviečiantis į konferencijų, bet 
jis nebuvo atneštas susirinki
mai!, tokiu budu paliko neskai
tytas.

Klausia apie Bojenensko 
pomirtinę

Nuo Chicagos miesto sveika
tos departamento buvo laiškas, 
klausiantis kam išmokėta Ka
zio Bojenensko pomirtinė, 
žmona buk norinti pinigus 
gauti.

Tuo susirinkimas ir baigėsi.
Korespondentas

Moulderiai Vėl
Streikuoja

PIRKIT ANT 
KREDITO_ 

TAIP PIGIAI 
KAIP

$5
Į MENESĮ

S8.95
be sėdynės

VISOJ ŠALY ŽINOMA MALIAVA QQA
TAIP PIGIAI KAIP □OV

, GALIONUI

30 Galionų
GALVANIZUOTAS

karšto vandens 
šildytuvas visą 

laiką

BALTA TOILETO SĖDYNĖ 
CHROMO VELKĖMIS

Galit pritaikyti bet kuriam puo
dui

g $5.45 $1.49

Lawndale Deniai Lab.
30 N. DEARBORN—Kamb. 806 
Atdara iki 6 v. v., antrad. ir 

Ketvir. iki 7 v. v.
3945 W. 26th—Antras Aukštas

1724 S. ASHLAND—2-ras aukš.
Atdara iki 8:30 v. v.

Vidurmiesčio Ofisas Atdaras 
Sekm. 10 iki 4.

Tikrais Bargenas
Wash Down rųšies, ga
tavas tuojau vartoti

VARTOTOS GELEŽINES TUREKLfiS IR 
PILNAS STARAS VISŲ PRIETAISŲ

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 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

Chicago Plumbing & Heating
Moulderiai 28-iose Chicagos 

ir apylinkės dirbtuvėse vakar 
vėl streikavo. Jie atmetė kom
panijos padarytų,! ir AFL uni
jos priimtų pasiūlymų 
jiems algas 10 centų 
dai.

Streikuoja virš 2,000 
ninku.

Salvage Corporation
2132 SO. STATE STREET

ATDARA VAKARAIS IKI
7 P. M.

pjhone VlCtory 3939
djįrbi-

~ G ARŠINKITES “NAUJIENOSE”

ATDARA SEKMADIE- 
NIAS IKI 1 POPIET

pakelti
valan-

, "L J ■' , / : M

Pirkite tose krautuvėse, Ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

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

1739 So. Halsted St

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta *7,80 
Perkant ,5 tonus ar daugiau.

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
Sales Tax ekstra.

BLACK BAND LUMP ------ »9.75

• Policija Shakespeare nuo
vados distrikte ieško 11 vaikų, 
kuriuos neseniai šuo apkandžio
jo prie Logan mokyklos. Jis 
buvo pasiutęs. Kai kurie vaikų 
nėra gavę

• Kiek 
Evanstone, 
Sanderson,
draudos firmoms. Jisai yra žen
tas pramonininko R. A. Simon- 
son, 1014 Forest avenue. šiomis 
dienomis valdžios agentai sura
do, kad jisai pasidavė savano
riu armijai ir yra Camp Beaure- 
gard stovykloje, Louisianoj. 
Sanderson yra praradęs atmin
tį, ir nežino kas jis yra* Buvo 
parvežtas iš stovyklos į Evan
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Naujų Piliečių Diena
Gegužės 18 d. yra skiriama naujiems Amerikos pi

liečiams. Prezidentas Rooseveltas savo paskelbtoje pro
klamacijoje pavadino tą dieną “I Am An American 
Day”

Visame krašte bus rengiamos milžiniškos iškilmės 
su programomis naujiems piliečiams pagerbti. O tų 
naujų piliečių, kurie pirmą kartą savo gyvenime galės 
balsuoti ir tokiu budu prisidėti prie šio krašto politikos 
nustatymo, kaip apskaičiuojama, susidarys maždaug 
pustrečio milijono.

Tie nauji piliečiai susidaro iš dviejų grupių: čia gi
musių ir iš kitų kraštų atvykusių. Amerikoje gimę, ku
riems sukako 21 metai amžiaus, bus priimti drauge į pi
liečių eiles su tais, kurie vėliausiu laiku įsigijo šios ša
lies pilietybę natūralizacijos keliu. Paskutiniųjų priskai- 
toma iki 200,000. Visi kiti gimė šioje šalyje iš ameriko
nų arba ateivių tėvų.

Ateivių registravimas parodė, jog Amerikoje dar 
yra 5,000,000 nepiliečių. Tačiau iš tų penkių milijonų du’ 
milijonai jau turėjo arba buvo padavę aplikacijas pil
niems pilietybės popieriams gauti. Pereitais metais 
kiekvieną menesį- buvo paduodama per 46,000 aplikaci
jų “antriems popieriams” gauti.

Tai rodo, kad Amerikoje gyveną ateiviai, kurie tik 
gali, yra pasiryžę šio krašto piliečiais likti. Tatai daryti 
juos skatina karas, kuris Europos kraštus baigia nai
kinti. Daugelis ir tų ateivių, kurie vis dar manė grįžti 
i savo gimtąją šalį, dabar jau galutinai nusitarė čia ap
sigyventi.

Prisidėjimas pustrečio milijono naujų piliečių yra’ 
labai svarbus* (dalykas? Amerikoje, kuri tvarkosi demo
kratiniu budu. Tie nauji piliečiai, dalyvaudami balsavi
muose ir krašto vyriausybės rinkimuose, prisidės prie 
šio krašto ateities gyvenimo gairių nustatymo.

“I Am American Day” programose bus ypačiai pa
brėžiamos piliečių teisėsė, privilegijos ir atsakomybės. 
Kiekvienas naujas “amerikonas” privalo suprasti, kad 
jis, likęs šio krašto pilnateisis pilietis, turi ir tam tikrą' 
atsakomybę. Juk krašto gerovė, krašto vadovybė pri
klauso nuo piliečių susipratimo ir savo pareigų supra
timo.

Prieš 2,000 metų Atėnuose kiekvienas 18 metų am
žiaus sulaukęs jaunuolis turėdavo pasiduoti nuodug
niam egzaminavimui. Laimingai išlaikęs egzaminą, jau
nuolis su didelėmis ceremonijomis būdavo įvesdinamas 
į “ephebę”, t. y. būdavo priimamas lygtinai į piliečių 
eiles. Po dviejų metų, jei nenusikalsdavoy jis likdavo pi
liečiu visam laikui.

“Ephebe”,turėdavo sudėti tokią priesaiką:. “Aš pa
sižadu palikti savo kraštą geresnį, negu jį suradau”.

Tai gražus šūkis, kuriuo galėtų pasinaudoti ir kiek
vienas naujas pilietis.

“Fortune” žurnalas savo ba
landžio mėnesio laidoje atspaus
dino 23 nepaprastai įdomius pa
veikslus, kurie vaizduoja Euro
pos užkariautų valstybių kry
žiaus kelius. Tai reprodukcija 
paveikslų, kuriuos nupiešė 
Zdzislaw Czermanski, kryžiaus 
kelius apkeliavęs Europoje.

Czermanski yra išgarsėjęs 
lenkų artistas. Kai prasidėjo ka
ras, tai jis pabėgo nuo vokiečių 
į Pinską, čia jį užklupo Stalino 
“laisvintojai”, nuo kurių jis pa
spruko, į vokiečių okupuotą Var
šuvą. Iš ten jis pėsčias atvyko

HaU, kai bolševikai pradėjo “lai
svinti” Lietuvą, jis pabėgo į 
Latviją, Estiją. Paskui atsidūrė 
Suomijoje, Švedijoje, Norvegi- 
joje, Olandijoje. Ten vėl pate
ko į karo sukurį. Matė Belgijos 
ir Olandijos žlugimą bei Pran
cūzijos susmukimą. Iš Pranču- 
zijos jam pasisekė pasiekti Ma
dridą, o paskui Portugaliją, iš 
kur jis ir atvyko į Ameriką.

Tai tikrai nepaprastas žygis. 
Czermanski buvo liudininkas 
baisios tragedijos, kuri ištiko 
Europą. Ir tą tragediją jis ne
apsakomai ryškiai ir budingai 
atvaizdavo savo paveiksluose. 
Po vienu paveikslu padėtas toks 
parašas: “Katulas: paskutinė 
Lietuvos laisvės valanda.”

■. Tačiau vienas įdomiausių pa
veikslų yra tas, kuris vaizduoja 
Vilnių. Parašas po tuo paveiks
lu skamba taip: “Vilnius: rusų 
kareiviai atranda vakarus.” Va
dinasi/tie kareiviai atranda Va
karų Europą.

Paveikslas vaizduoja, kaip 
keli tipai su gėlėmis rankose 
pasitinka bolševikų tankus, o 
kitoje vietoje raudonarmiečiai 
neša, kas tik jiems į rankas 
pakliūva: lempas, rakandus, lai
krodžius, pasagas, medžiagą 
drabužiams ir t.t.

Kitas paveikslas parodo Esti
jos “išlaisvinimą”. Vaizduoja
ma taip pat ir Ryga, kur rau
donarmiečiai latvius nuo duo
nos ir kitokių buržuaziškų pra
šmatnybių “laisvina”.

Vakar sukako dvidešimt vie- 
neri metai nuo to laiko, kaip 
Kaune pirmą kartą silsi rinko 
Lietuvos Steigiamasis Seimas, 
kurio atstovai buvo išrinkti vi
suotiniu, teisėtu ir slaptu balsa
vimu.

Sąryšyje su tomis reikšmin
gomis Lietuvių istorijos sukak
tuvėmis bus pravartu prisimin
ti, kad seimo rinkimai ir jų 
tvarka buvo numatyti Lietuvos 
Nepriklausomybės Akte, kuris 
buvo paskelbtas vasario 16 d. 
1918 m. *

Vadinasi, po Nepriklausomy
bės Akto paskelbimo iki seimo 
rinkimų praėjo dveji metai su 
viršum.

Kodėl taip atsitiko ? Kodėl 
buvo vilkinama su seimo rinki
mais ?

Tai atsitiko dėl to, kad p. 
Smetona, Martynas Yčas ir ki
ti buvo priešingi sukūrimui ne
priklausomos ir demokratinės 
Lietuvos. Jie varinėjo visokias 
intrigas ir stengėsi Lietuvai už
karti monarchiją. Tuo tikslu jiė 
vedė net ir derybas su vokiečių 
kunigaikščiu, kuriam siūlė Lie
tuvos sostą.

Žemiau yra spausdinamas J. 
Lapaičio straipsnis antrašte “J. 
Gabrys smerkia A. Smetoną”. 
Straispnyje paduodamos ištrau
kos iš p. J. Gabrio laiško rodo, 
jog p, Smetona nelabai garbin
gą vaidmenį vaidino pirmais 
Lietuvos nepriklausomos vals
tybės kūrimo metais. Tos iš
traukos taip pat rodo, jog p. 
Smetona ir anais laikais, kai 
Lietuvai grūmojo pavojus iš 
bolševikų įę. lenkų pusės, kartu 
su savo šeipia ir artimais drau
gais buvo įšdumęs “dėl tautos”

gom priešingom ir pragaiš
tingom Lietuvos gyvybei ir 
jos ateičiai?”

Reikalauja šaukti Steigiamąjį 
Seimą,

Be savo laiško Antanui Sme
tonai, J. Gabrys dar parašė ki
tą laišką lietuvių visuomenei 
Amerikoje. Laiškas rašytas 
Kaune balandžio 25 d. 1919 me
lais. Tais pačiais metais tas lai
škas tilpo tuo laiku Chicagoj e 
leidžiamam “Lietuvos” 130 nu- 
mėfy. Tarp kitko L Gabrys te
nai sakot

“Kas gi ištiktųjų yra ta 
Taryba? Tai yra grupė (maž
daug 20) asmenų, vokiečių 
Ludeiidorf’o ir Isenbutg’o 
paskirtų 1917 m. ši grupė 
prisikvietė vėliaus keletą sau 
tinkamų draugų. Socialistai 
atsisakė dalyvauti V. Ta ry

tu vą tik ladąx kai praėjo pavo
jus.

Matyti, p. Smetonos jau yra 
toks “natūras”, kad jis “tautos 
vadu” nori' būti tol, kol nėra 
pavojaus, 6 kai pavojus atsiran
da, tai jis (padus papustęs du
mia į užsienį ir tautą palieka 
“Dievo valiai”.
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XXXIII.
Liūdo Giros "Tėvynės keliais"

1912 metais Liudas Gira Vil
niuje atspaude savo eilėraščių 
rinkinį ‘‘Tėvynės keliais”. Kai 
turėjo progos sugrįžti į nepri
klausomą Lietuvą ir žvalgybo
je dar negavo darbo, tai pa
taisė minėtą rinkinėlį ir Kau
ne atspaude dar vieną jo lai-

J. Lapaitis.

J. Gabrys smerkia A. Smetoną
Prieš Steigiamojo Seimo su

šaukimą Lietuvoje veikė taip 
vadinama “šalies Taryba”. To
je taryboje darbavosi Yčas, Vol
demaras, Smetona, Gabrys ir 
keletas kitų. Bet 1919 metais 
Juozas Gabrys su tais tarybb 
ninkais susipyko ir parašė An
tanui Smetonai atvirą laišką, 
kuris tilpo 145-tam “Draugo” 
numery. Tarp kitko tenai ules

singitmo ‘lopyta’. Ji netyčio
mis atsidūrusi priešakyje 
musų tautos kritiškiausios 
jos gyvybės valandoj, sauva
liai pasisavinusi tautos suve- 
renybę, be jokios atodairos 
riša visos tautos likimą.

“šita grupė sudaro tikrą 
kamariilą, kurios priešakyje 
stovi Smetona, baronas šilin
gas (tas pats, ką 1917 m. Pe
trogrado Seime protestavo 
prieš Lietuvos nepriklauso
mybę) ir kun. Staugaitis. 
Pernai vasarą ji sauvaliai nu
tarė Lietuvą padaryti monar
chija ir net pakvietė jai ka
ralių — vokiškąjį kunigaikš
tį Urach’ą. Dabar vėl Vos pu
sei metų praslinkus, tautos 
nepasiklausus, ta pati Tary
ba paskelbė Lietuvą respubli
ka ir net paskyrė jai prezi
dentą asmenyje savo pirmi
ninko Smetonos, Ar tai rim
ta? šis paskutinis, lygiai kaip 
ir pirmutinis Tarybos gestas,, 
sukėlė didžiausią pasipiktini
mą visoj Lietuvoj, o užsieny
je Lietuvą išstatė ant juoko. 
Kaip reikalauti, kad pripažin
tų 'mums nepriklausomybę, 
tokią valdžią turint ?

“Šituos pamatinius dalykus 
tegali išrišti tik Steigiamasis 
Seimas, tautos išrinktas vi
suotinu balsavimu. Bet Lie
tuvos kamarilla nesistengia 
suvisu šaukti Steig. Seimo, 
kuris padarytų galą jos vieš
patavimui, visus gi tuos, ku
rie sušaukimo to seimo rei
kalauja, skaito maištininkais. 
Argi ne rusų biurokratų pė
domis eina mūsiškė valdžia? 
Ji prives musų tautą prie 
naujo Lenkų ir Vokiečių jun
go, ar štigrąžįs Į senąjį Rusą 
jungą.”

Šls eilėraščių rinkinėlis Lie
tuvoje netrukus bus didelė re
tenybė, nes pats Liudas Gira 
deda pastangas išimti jį iš 
apyvartos. Jame atspausti ei
lėraščiai neturi didelės vertėsi 
ir lietuvišku poezija daug ko 
nenustos jeigu Liudui Girai 
pasiseks įvykdyti paskutinis 
savo sumanymas.

1912, 1913 ir kitais metais 
Lietuvoje atsirado vis dides
nis skaičius žmonių, kurie ei
lėraščius rašė. Dar didesnis 
žmonių skaičius tuos eilėraš
čius skaitė ir pradėjo skirti 
pelus nuo grudų. To meto lie*- 
tuviai jau suprato Giros dai
nuojamų dainų vertę ir labai 
žemai jas vertino. IŠ kai kurių 
Giros motyvų tiesiog juokte 
juokdavosi, nes jie jau buvo 
visiškai atgyventi.

Jeigu Liudas Gira, tvirtin
damas esąs bajoriškos kilmės, 
norėjo prikelti lietuviškų ku
nigaikščių gadynę, tai kiti po
etai galvojo apie naują veiks
nį Lietuvos gyvenime, apie 
žmogų, apie valstietį ir darbi
ninką. Liudas Gira atgimstan
čios Lietuvos negalėjo įsivaiz
duoti be bajoro ir kunigaikš
čio, tuo tarpu didelė pažan
gios visuomenės dauguma ne 
tiktai apie savuosius kunigaik
ščius nieko nenorėjo žinoti, 
bet ir apie svetimuosius.

Lietuvos visuomenė vedė 
kov^ sū Rusijos caru, caro at
stovais ir visais tais sluoks
niais kurie carą palaikė. Ve
dė kovą nė tiktai su rusiškais 
caro atstovais, bet ir su lietu
viškaisiais, nes ir Lietuvoje 
buvo “tėvynainių”, kurie di
džiavosi “mėlynu krauju”, ba
ronu titulais ir dar kitokiom c

dažnas lietuviškų Iklebonijų 
svečias, jo eilėraščiuose ir at
spindi to meto klebonijų dva
sia.

Liudo Gims "Prityrimas"
1912 metais Liudas Gira pa

rašė vieną eilėraštį ir iš kle
bonijų aplinkos. Gira turėjo 
vergo sielą, jis sutiko su visais 
klerikalų daromais smurtais, 
bet ir jam kartais “kartu ant 
dūšios pasidarydavo.” Gira 
parašė eilėraštį “Prityrimas”,

kelių” puslapyje. Štai būdin
gesnės jo vietos.

“Kadaitai ašen daug be galo 
Turėjau prašymų visokių;
Nūnai, kuomet širdis
Ir nebegaudau idealo,
Kur jo sugauti nieks
Nebnoriu nieko, nes 

kiu,
Nes jau žinau iš prityrimo,
Jog retas besuŠelps bedalį, 
Katras daugiau prašyt 

išdrįstų,
Neg labdariai jam iš 

malonės \
Tai dienai

žįstu
Visus tuos

grimo,
Kuriuo jie
Taip slėpti moka, gudrus 

žmonės.
Ne sykį širdį man užgavo!...
Mest duonos plutą, kad iš 

bado
Neišdvėstų tas, kas kelią 

rado
I jų duris—jie nepagaili, 
Nors ir retai. Bet nieko iš 

jųjų
Nesušelpė dar iš tikrųjų 
Taip, kad tasai nebreika-

atšalo

nuvo-

mestų. Nūn pa-

labdarius b

gobų veidų savo

labdarius
Kokius ge-

per vieni

Privilegijos ir atsakomybės
Ryšium su naujų piliečių diena, kuri bus iškilmin

gai atžymėta kitą sekmadienį, pravartu išsiaiškinti sau 
tas privilegijas ir atsakomybes, kurios yra susijusios su 
pilietybe. , ’ t

Pirmiausia, kai mes tampame šios šalies piliečiais, 
tai įgijame ir tam tikras teises, kurias valstybė pasiža
da saugoti. Tas teisių saugojimas ir yra kiekvieno pi
liečio privilegija demokratinėje santvarkoje. Kiekvieno 
piliečio privilegija yra reikalauti, kad žmogus nebūtų 
persekiojamas už tai, kad jo politiniai ir religiniai įsiti
kinimai kam nors nepatinka. Kiekvieno piliečio privile
gija yra reikalauti, kad nebūtų varžoma žodžio, spau
dos ir susirinkiiiių laisvė.

Tačiau butų visai netikslu, jei piliečiai vien tik sau 
privilegijų reikalautų, bet jokių atsakomybių nenorėtų 
užsidėti. Kiekvieno piliečio pareiga yra žiūrėti, kad ne 
tik jo, bet ir jo kaimynų, viso krašto gyventojų pilie
tinės teisės nebūtų paniekintos. Asmuo; kuris reikalau
ja pilietinių privilegijų tik sau, o nuo kitų yra pasimo- 
jęs tas privilegijas atimti, nėra pageidaujamas pilietis. 
Kiekvieno doro ir sąmoningo piliečio pareiga yra žiūrė
ti, kad butų suvaržyta veikimo laisvė tiems, kurie sie
kias! laisvę iš kitų atimti. , A

skaitome;
“Tamsta, 

pirmininkas 
nesugebėjot tinkamai išpildy
ti ant jūsų uždėtą užduotį; 
jus prasikaltote prieš tautą; 
jus sulaužėte demokratizmo 
principus; jąs patys, nebū
dami tautos išrinkti, drįsote 
pasisavinti tautos suvereny- 
bę; jus tautos Uepasiklause 
drįsote rišli, spręsti visos tau
tos likimą, sduvaliai ją skelb
dami monarchija ir Lietuvos 
karaliaus sostą sauvaliai siū
lydami vokiškam kunigaikš
čiui Urach’ui (11 liepos, 
1918 m.). Jus buvote sutikę 
padaryti su Vokietija, senojo: 
režimo, konvencijas, sutar
tis (karišką, muito,'kelių ir 
pinigų), kurios butų visiškai 
sunaikinę Lietuvos nepriklau
somybę.”

-|‘m I Iii I I II I. , »ll .............

kaipo Tarybos

Smetona neša kailį užsienin.
Dabartinis Antano Smetonos 

pabėgimas į Ameriką nėra pir
mas. Juozas Gabrys savo atvi
ram laiške A. Smetonai toliau 
sako:

“Jus.kiek vėliaus, karei pa
sibaigus ir sąlygom prieš tai 
persimainius, nesušaukėt 
Steigiamojo Seimo, idant jo 
rankosna sudėti Lietuvos li
kimą, nes bijojot stoti ruš- 
čion tikrų, tautos išrinktinių 
akyvaizdon. Jus negalėjot 
apginti Lietuvos ribas nuo 
jos priešų rusų — bolševikų 
ir lenkų ir, pirmam pavojui 
atsiradus, Tamsta su visa sa
vo šeimyna ir artimiausiais 
draugais ir patarėjais, p. Yču 
ir p. Voldemaru, išbėgot už
sienin ir tik pavojui praėjus, 
Lietuvos jaunimui atstačius 
savo krutinę prieš priešą, 
Tamsta triumfaliai pagrįžai 
Lietuvon ir salt valiai pasi
skelbei Lietuvos respublikos 
prezidentu.

“Kokią teisę Tamsta ir Ta
ryba turite uzurpuoti sali 
Steigiamojo Seimo .teises? 
Negana to, kokią teisę Tams
ta turėjai užtraukti ant Lie
tuvos šimto miŲoiių pasko
lą pas vokiečius Ir tai s^ly-

Šį Sekmadienį 
Socialistų Gegužinė 
Piknikas

Grove,
darže, Wiilo\V

Išvada iš to tokia: diktatūrų garbintojai nėra pa
geidaujami kaipo šios šalies piliečiai, kadangi jie siekia- 
ši paniekinti teisių bllitb atseit, pagrindines laisves, ku
riomis naudojasi Amerikos žmonės.

Liberty Grove darže, Willow 
Springs, III.

Sekmadienį, gegužės 18 d., 
įvyks šaunus pavasarinis pikni- 
kas-gegužinė Liberty 
arba Pilkio 
Springs, III.

Rengia susidėję bendrai šios 
organizacijos: Liet. Socialistų 
Sąjungos Chicagos centralė 
kuopa, Lietuvių Darbininkų 
Draugijos 4 kuopa ir Naujos 
Gadynės Choras.
Sekmadienį — visi J užmiestį

Kiekvienas sulaukęs sekma
dienio skubinasi išvykti į už
miestį pasidžiaugti atgyjančia 
pavasario gamta, pakvėpuoti 
tyru laukų oru.

Liberty Grove arba “Pilkio 
sodas” viliote vilioja visus; žie
dai, žalumynai, erdvumas. Sou 
de sėdynių ir stalų daugybė; 
tarpe draugų ir pažįstamų vai
šės, pažmonys, sueigos, šokiai, 
muzika, viskas puikiame gam
tos prieglobstyje.

Pavasaris 
meto 
maži,
Grove trauksime visi geg. 18.

Kvieslys

maloniausias 
įerijodas — tad didi ir 
kėni ir jauni į Liberty

nepatiko tie 
nepripažino

Vilniuje susirinkę 
nutarė kovoti prieš

atstaly- 
atstovu

galvojo,

Liudui Girai 
lietuviai, kurie 
tokios Lietuvos, kokią jis įsi
vaizdavo. Kas nėjo su jo skel
biamoms mintims, tas buvo ne 
tiktai jo priešas, bet ir visos 
Lietuvos, 
lietuviai
carą kartu su visais Rusijos 
pažangiaisiais, tuo tarpu Liu
das Gira vis dar tebegalvojo 
apie galimą Lietuvos 
mą su absoliutizmo 
Nikaloju Romanovu.

Liudas Gira taip
nes jis priklausė klerikalo An
tanavičiaus sektai ir glaudžiai 
bendradarbiavo su Laukaičiu 
ir Yču, kai pastarieji nuvyko 
Maskvon bučiuoti carui ran
kos ir priimti medalią. Lau
kaitis su Yču durnoje pasigy
rė, kad Lietuvos kunigai padė
jo caro žandarams malšinti 
kramolą Lietuvoje ir gavo už 
tai po medalį. Liudas- Gira 
manė, kad medalius paseks 
kitos koncesijos ir Lietuva bus 
atstatyta.

Visas Liudo Giros eilėraš
čių rinkinys yra persisunkęs 
šia šliužo dvasia. Joje neatsi
spindi to meto Lietuvos gy
ventojų nuotaika, kuri buvo 
ryžtinga ir pavojinga cariz
mui, gyventojų laisvės paver
gėjui. Liudo Giros eilėraščiuo
se atsispindi dvasia tuometi
nių lietuviškų klebonijų, ku
rios kovoje nedrįsdavo gar
sesnio žodžio pasakyti. Klebo
nijų atstovai ne kovon drąsin
davo, bet atgrasindavo gyven
tojus. Klebonijų atstovai ne 
su kovotojais bendradarbiavo, 
bet su kovotojų priešais.

Liudas Girą tuo melu buvo

Į juos žiūrėdamas 
Nei pult daugiau 

jiems autų...”
Apie kokius čia 

kalba Liudas Gira? 
radarius jis čia 
“be grimo”? Kas
buvo tie žmonės, kurie visą 
idealizmą jame užmušė? Apie 
kokius Lietuvos visuomenės 
sluoksnius Liudas Gira galėjo 
kalbėti “iš prityrimo”? Kas 
toki buvo tie labdariai, kurie 
šelpė Girą ir reikalavo “lai
žyti jiems autus”?

Tai buvo reakciniai Lietu
vos visuomenės sluoksniai, 
kurie grupavosi apie kleboni
jas, o vėliau persiorganizavo 
į krikdemų srovę. Tai tie ban
kininkai Yčai, kurie lietuvybę 
plėtė darydami milijoninį biz
nį iš tautinių ir tikybinių jau
smų. Liudas Gira jiems patai
kavo, iš jų malonės duoną 
valgė, nors kasdien rydavo 
seilę, nes dažnai nedavalgy- 
davo*

Koks buvo Liudo Giros nu
garkaulis, galima spręsti iš to, 
kad jis, žinodamas koki yra 
jo “geradėjai”, nedrįso pasi-

Jis su jais dirbo, kol perėjo 
Stalino tarnybon, šį eilėraštį 
Liudas Gira tiktai vieną kartą 
atspaude. Vėlesniuose jo poe
zijos leidiniuose jo nerasite, 
nes iš minėtų geradarių jis 
gaudavo didesnį kąsnį. Gal 
būt dabar Liudas Gira vėl ji 
atspaus, norėdamas parodyti 
bolševikams kaip jis lietuviš
kus klerikalus vaizdavo prieš 
30 metų.

Kazys V atkala.

Chemijos Dirbtuvė 
Pasirašė Kontraktą

The General Chemical Com- 
pany pripažino AFL Chemijos 
darbininkų uniją, ir pasirašė 
pirmą sutartį su ja. Minimam 
algas nustatė 73 centus valan
dai.

General kompaniją kontro 
liuoja General Ahalihe and Dye 
Company sindikatas.

4
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Tas Linksmas — Ir Misteriškas Willow 
Springs Miestelis

(Tęsinys)
IV.

Įstaigų, organizacijų ir krau
tuvių pavadinimuose bei įlekil- 
nojomos:os nuosavybės doku
mentuose užtinkama tokie var
dai kaip "Spring Forest”, 
“Molint Forest” ir kiti.

Nebebus “krikštynų”*
Tai yra Willow Spring so 

miestelio pirmesnieji pavadini
mai, nes jo vardas buvo mai
nytas keletu sykių. Bet tolimes- 
nioms “krikštynoms” jau už
kirstas kelias. Keli metai atgal 
federalt' valdžia £>1 ipažiiio da
bartinį mie telio vardų, įsteig
dama Willow Springs Post 
Office. Dabartiniu pašto sky
riaus v*rš įlinku yra p. James 
V. Ihisch. Gegužės 9 d., 1939, 
Illinojaus valstijos sekretorius 
pasekė federalės valdžios pa
vyzdžiu, pripažino miestelio 
vardo pakeitimų iš “Spring Fo- 
rest” Į “Wil’ow Springs” teisė
tu, ir jį užtvirtino.

Miestelis turi savo salę “Vili
ūge Hali”, prie Archer ir Glen-

2) Committee of Buildings, 
Public and.Private Parkway. Jį 
sudaro šie trustisai: McCor
mick, Laatz ir Ward.

Kiti Valdininkai ą
Miestelis taipgi turi:
Village clerkų — Henry J. 

Yost.
Policijos viršininkų — Fre- 

derick Kayser
Sveikatos komisionierių — 

Dr* T. J. Benton.
Miestelio advokatų — Archie 

T. Coburn
Iždininką — Fred Ženkv
Policijos Magistratų — John 

F. Price.
Taksavimo atžvilgiu mieste

lis yra priskirtas prie Lyons 
tovvnship (valsčiaus). Taksų 
kolektorius p. F. D. Cossitt tu
ri savo ofisų zLa Grange mies
telyje.

Kur lietuviai?
Kaip matote iš pavardžių, nė 

vieno lietuvio nesiranda val
dininkų surašė, tačiau lietuviai 
turi savo reprezentacijų vai-

“ŽAIBO KARO” DIVIZIJA FORT BENNINGE. GEOIRGIJOJ

FORT BENNINGE karo stovykloje, Georgia 
valstijoje, yra nemažai Ghicagos ir apylinkės lietu
vių. Ten jie yra lavinami ir organizuojami į motori
zuotas divizijas, kurios bus panašios “žaibo karo” 
divizijoms, kuriomis vokiečiai į stebėtinai trumpų

Ši paveikslų serija parodo kelis vaizdelius iš 
Fort Benningo naujokų, gyvenimo. Gal juose atrasite 
ir savo sūnų?

Visi paveiksluose parodyti armijos trokai yra 
specialės Chevrolet kompanijos gamybos.

(jei Insurance reik, pas
|Dr. P. VlleHl Eik

DR. P. VILEIŠIS
Atstovu

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

Hbine Office, Newark, N. J.
4432 S* California Ava. Laf. 0771

Remkite Lietuvišku 
žyduką,

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.—VVHOLESALE 

4707 S. Halsted St 
Tel. Boulevard 0014

BRtoGEPORT ROOF1NG AND 
SHEET METAL CO.

1216 S. Halsted SL VlCtory 4965 
Stogus, rynas, stoglangius lt 

sieną apmušimus*
Taisome bet ką. Atnaujiname bet Į 
ką. Darbas užtiktiutas. Pilnai 

apdraustas................ .............. ->
ii Hm Oklll I u I.BMMMM I........................................ ......

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 3Vi%.
KEISTUTO SAV1NGS

and LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS, 8M.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

wood Avės. Čia miestelio val
džia laiko savo posėdžius, o 
šiaip įvairios vietinės organiza
cijos turi savo parengimus. Kai 
kada salėje įvyksta ir vestuvių 
pokiliai.

džioje. Miestelio majoro žmo
na yra tikra lietuvaitė. Mrs. 
Bernice Rust yra duktė Juliaus 
ir velionės Stanislavos Mali
nauskų. P-nai Malinauskai yra 
gerai žinomi senesniu jai Ghica-

Miestelio valdyba.
.Miestelio valdyba susideda iš 

majoro ir 6 trustisų. štai jos 
sąstatas*

—Majoras — John W. Rust
Trustisai: Wm. Laatz, Wm.

J. Hartman, John McCormick, 
Leo Reynolds, Wm. Pankow ir 
John Ward.

Tie trustisai sudaro 8 komi
tetus, bet čia paminėsiu tik du, 
su kuriais lietuviams prisieina 
turėti daugiau reikalų, būtent:

1) Committee of Finance, 
License and Revenuc. Jis susi
deda iš trustisų: McCormick, 
Hartman ir Laatz.

gos lietuvių kartais, nes per 
daugelį metų jie užlaikė užeiga 
18-tojoje apylinkėje. Per pa
skutinius 23 metus pp. Mali
nauskai gyveno šiame miestely
je ir turėjo čia biznį.

“Ma Goose”
Pernai, rugsėjo 25 d., p-ia 

Malinauskiene atsiskyrė su šiuo 
pasauliu. Velionė buvo labai 
duosni ir gelbėjo kiek galėda
ma visiems, kurie pagelbos į jų 
šaukės. Užtat ji buvo apylinkės 
gyventojų mylima, net buvo 
duotas jai savotiškas vardas, 
“Ma Goose”. Dar ir šiandien 
šimtai vietinių gyventojų neži-

laikų užkariavo Lenkiją, ir sumušė Francijų.

no savo buvusios geradarės tik
rojo vardo.

Miestelio išlaidos irgi nedide
lės — iš viso metams pareina 
apie $12,000. ši suma padengia 
visus administracijos iškasėtus, 
taipgi atmatų nuvežimų, rotu
šės išlaikymų, kelių šviesas ir 
t. t.

Nori steigti parkų
Aš dar norėčiau pasakyti 

jums vienų paslaptį. Apie pora 
metų atgal General Assembly 
Springifeldc paskyrė $3,500 dėl 
įrengimo the Desplaines River 
State Parko. Vieta skirta tarp

Šviežias, Tinkamas 
Sezonui Maistas

Nors visi mes turime valgy
ti, kad galėtumėm gyventi, ta
čiau musų apetitai reikalauja 
įvairumo. Valgiai, kurie pasi
žymi įvairimi ii, yra ne tik ska
nesni, bet taipgi maistingesni, 
nes mes valgome su didesniu 
pasitenkinimu?'

Gamta išmintingais budais 
pasirūpina, kad mes gautume 
tokį Įvairumų. Per visus metų 
sezonus gamta pagamina tam 
tikras maisto i c kimius k ck-

vių. Tik pasižiūrėkite į skelbi
mų, telpantį šio dienraščio šios 
dienos laidoje, ir pamatysite,

kaip mažai tekainuoja Midwest 
štoruose' puikios kokybės vai
siai ir daržoves.

ftkatl MnMMMM .■nuliu.

Sieniniai popieriai, ma 1 i a v o s, 
aliejai, automobilių įrankiai, pei
liai ir namų reikmenys, taipgi 
plumbingas ir elektros prietaisai

MMM

PEOPLES 
Hardware & Paint Co.

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

VISI TELEFONAI: 
ATLANTIC 4290

DYKAI Aprokavimas
NEREIKIA NIEKO ĮMOKĖTI, 

36 Mėnesiai Išmokėjimui. 
Tikra lietuvių kompanija.

SOUTH CENTER PLUMBING & 
HEATING SUPPLY GOMPANY

6 West Garfield Blvd. <5J?;ty;rkSaet,_, ...    otate ir 55tn ot.>

COPR. 14*1, NEEDLAČRAFt SeAVICC, IMČ.

COWBOY LlNENS PATTERN 2825
No. 2825 — Išsiuvinčjimai baltiniams.
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Sumini t ir Joliet. Į šitų plohj 
įeina ir Willow Springs. Del 
stokos spaudimo iš vietinių 
gyventojų į politikierius, par
kas dar neįrengtas ir net vie
ta neparinkta, čia yra gera 
proga subrusti Willow Springs 
gyventoj alus, kad gauti tų par
kų savo apylinkei.

(Bus daugiau)

Gegužes 24-tą 
Atidengs Paminklą 
L Gasparaitienei

Iškilmės Įvyks Tautiškos* 
Kapinėse

Velionės Ievos Gaspataitie - 
nės paminklo atidengimo iškil
mės įvyks šeštadienį, gegužes 
24 d., Lietuvių Tautiškose ka
pinėse, 2-rų valandų po pietų. 
Laike ceremonijų bus progra
mas, giesmes ir kalbos.

Mirė Sausio 29-tų
Musų geroji draugė Johiškie- 

tė Ievutė, kuri atsiskyrė iš mu
sų, sausio 29 d., buvo palaidota 
vasario 1 d.

Susirinkime ne tik joniškie
čiai, bet Ir visi giminūs, drau
gai ir pažįstami pagerbti vei
kėjų, kuri gyva buvo mums, v'- 
siems gera ir maloni, ypač sa
vo gyvenimui draugui Jonui
Gasparaięiui.

Taigi, ir dabar pdrodyldme, 
jog mes atsimenam a.a. Gaspa* 
raitienės-Ančititės gražią širdį 
it jbs prisirišimą žmonėms ir 
darbui.

Sekite “Naujienas”) btis dau
giau apie tai pranešta.

• R» š.

Garsinki tęs "N -nose”

vienu sezonu. Taipgi dėka gim
tos šitie suž inai ateina paski
rose šalies dalyse anksčiau ar 
vėliau. Ir todėl visoj šaly tęsia
si daug-maž ncpal aujama mai
sto reikmenų gamyba.

Pavasaris prasideda labai 
anksti pietinėse valstybėse. Sa
vaitėms slenkant pavasaris po
vai pereina į šiaurės sritis. Mes 
gaudavome šviežius vaisius ir 
šviežias daržoves iš tokių toli
mų apylink ų, . kaip Florida. 
Texas ir Kalifornija. Pavasa
riui įpusėjant, kai kurie pro
duktai pasiekia mus iš artimes
nių apylinkių, gi tūlus produk
tus. jau gauname iš visai arti
mų ūkių, esančių musų pačių 
valstijoje.

Gamta pagamina tuos pro
duktus, bet reikia tureli našią 
organizacijų, kad jie pasiektų 
musų stalą. Tok’a greserninkų 
grupe yra Midvvesl Stores orga
nizacija. Reikia tik įeiti į Mid- 
\vesl krautuvę bet kuriuo lai
ku ir tuoj bus galima pastebėti, 
kaip veikliai jos aprūpini pub
liką visais produktais, kai tik 
produktus gamta pagamina. 
Šiuo metų laikotarpiu kiekvie
na MidWest krautuvu turi pilnų 
vaisių ir daržovių įvairumų.

Šitie produktai labai gretų 
genda. Juos išlaikyti geriau
siam stovyje reikia patyrimo ir 
apdairumo. Kadangi ši organi
zacija turi didelį nuosavų san
dėlį, tai ji perka Sakytus pro
duktus vagonais ir paskirsto 
juos kasdien savo krautuvėms. 
Kai šeimininkė perka šviežius 
vaisius ir šviežias daržoves 
Midwest krautuvėje, tai ji vi
suomet yra užtikrinta, kad 
gaus juos tikrai šviežius ir 
gaus geriausios kokybės, šios 

i savaitės gale visuose Michvest 
štoruose yra specialus išparda
vimas Šviežių •Vaisių ir paržo-

SUTAUPYKI? DAUGIAU-
GAUK GERESNI MAISTĄ f 

PIRK 1S "MIDWEST STORES/". 
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“GOLD MEDAL” VIRTUVĖJ IŠMĖGINTI

MILTAI ■ 89c
- t . - - - - - - - ---------

“CHASE & SANBORN”
KAVA Drip ar Reg.sv. ken. 26?
;‘MIDWEST” PUIKIAUSIA GOLDĖN SANTOS
KAVA 1 sv. mais. 14c 3 sv* mais* 390
“MODERN BRAND” DARŽOVIŲ PRODUKTAS
MARGARINE 1 sv. kartonas 110
“BAKE-RITE” Gryrta Darždvių Shortening 3 sv. ken. 39c 
“LIBBY’S”
CHILI CON CARNE No. 1 ken. 2 už 190 
“PILLSBURY’S” BLYNAM MILTAI 20 unc. pak. 2 už 19c 
“PILLSBURY’S” FARINA 14 unc. pak. 2 už 15c
“MIDWEST” Rauginti Kopūstai did. 2Va ken; 2 už 19C _________________ 1__________ __________________________ M-*-___- 
“HUNTER’S PRIDE” FREESTONE
PYCIAI did. 21/2 ken. į 50
“CHEF-BOY-AR-DEE GATAVAI PAGAMINTI
SPAGHETTI IR MEATBALLS 1 2 ken. 250
NAUJOS CALIF. WHITE ROSE RINKTINOS U. S. 1
BULVĖS uAn mieros _ *10 sv. 27?
SOUTHERN NAUJI ŽALI KOPŪSTAI 3 sv. ĮQ0 
CALIF. 1CEBERG SALOTOS did*l galvos 60
CALIF* MORKOS_________ did. pundelis
NAMIE AUGINTI ŽALI CIBULIAI ~ ‘ pund~20
Nauji Calif. Valcncia brandžiai 176 mieros tuž. 29c 
“CLIMALENE” maži pak. 9c did. pat."

niaž.Jken- 9c dTdTken7~19C
“SILVER DUST55-Dykai indams šluostuv. did. pak7220 
“IVORY MUILAS” 2 did; šhi. 19c 2 vidui, šm.
“BAR-O” VALYI<LIS Į 2 ken. Ž3<
“WINDEX” Langų Valytojas 6 unc. būt. 130 
“OLIV-ILO” Muilas Stiklas už 1c su 4 šm. muilo 1^0 

-----------  u..,. 4., „j   M a..... » .. 0M "4   .•»..*»—M   1--------------------------- — 

DYKAI! Kvorto Butelis Bile Skoniu Su Pirkiniu iš 3 
“MIDWEST” VISŲ SKONIŲ
GĖRIMAI .Kvt.but. 3 už 29<>

plūs būt. depozitą
I II II Ii ............   ■! II I II ....................................... .... .. .......................... ..............................................

MES PRIIMAM ORANDŽINfeS IR MfiLYNAS ŠTAMPAS 
MMMMMMMMMMaMMMMMMMMMMM4MMMMMMMMMMMMMMMMM^hritalMhM*l 

$100 DYKAI Kas Savaitę* Taupykite Mtlšiį Kuponus

PIRK UŽ MAŽIAU IŠ

MIDWEST STORES
■v . 4

500 N eprikJąiisojĮiųApylinkiniuKl^M tu v i u

1901 WEST 47th STREET 
Tel. LAEayette 4139

*
STATOME NAUJUS

■ NAMUS

• Marinius arba medinius
• Taipgi taisome senUs
• Parupinam paskolas 

lengvomis sąlygomis
• Jei tūli lotą, pastatysim 

namą ir mokėsi už jį 
kaip rendą

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

• Aprokavimas dykai

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

Phone LAFayette 5824
■ f

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
Visokius rakandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. žetna kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi prištatom an
glis į visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
šaukit Tel. VICTORY 006S

• FOTOGRAFAS
CONRAD 

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšieS su mo
derniškomis u ž 1 r i- 
domis ir Hollywood 
Šviesomis. Darbai 
gkrahtudtas.

420 W. 63rd SL 
Tel. ENG. 5883-5844

Garsinkitės “N-nose’
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Sustreikavo Hudson 
Ko. Darbininkai 
Detroite

G. M. Streiką Atidėjo, Bet 
Flint, Mich., Darbininkai 

Nedirba
DETROIT, Mich. — Streikas 

vakar rytą uždarė tris Hudson 
Motor Car dirbtuves.

CIO Auto Workers unijos ly
deriai pareiškė, kad kompanija 
atmetė kiekvieną unijos pasiu 
lymą algų reikalą sutvarkyti, 
tokiu budu nebuvo kitos išei
ties kaip streikuoti.

Darbą metė apie 8,500 dar
bininkų.

“Nespėjo Pranešti Apie 
Atidėjimą”

General Motors streikas va
kar vėl buvo atidėtas L'4-ioms 
valandoms, bet apie 30,000 dar
bininkų Chevrolet, Buick ir 
Fisher Bodies dirbtuvėse, ku
rios randasi Flinte, Mich., dar 
bus apleido.

Unija aiškina, kad tų dirb
tuvių lokalams nespėjo praneš
ti, kad streikas buvo atidėtas.

7-ti Metai Skersai Vartų 
Nepamirškit Užeiti Pas: 

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

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

Jeigu Berniukai 
Nedrąsus—

TAYLORVILLE, III. — Vie
tos High School rengia kasmet 
šokius, bet praeityje jie nebū
davo labai pasekmingi, nes ber 
niukai kaž ko yra labai nedrą
sus ir mergaičių bijo kviesti.

Šių metų šokiai, betgi, bu.ę 
labai pasekmingi, šįmet, mat 
ne berniukai mergaites, bet 
mergaitės berniukus kvies šok
ti. Ir kai graži mergaitė papra 
šo būti jos kavalierium, kaipgi 
atsisaskysi ?

Siūlo Chicagon 
Perkelti Valdžios 
Raštines

“Washingtone Perankšta”
WASHINGTON, D. C. — De

mokratas A. J. Sabath, atsto
vaujantis kongrese Chicagos 5- 
tą distriktą, vakar įteikė pasiū
lymą perkelti į Chicago dalį fe 
deralės valdžios įstaigų.

Jis remiasi argumentu, kad 
Washingtone dabar labai trūk
sta vietos, nuomos yra nepar 
prastai brangios, be to, toks 
raštinių išmėtymas atneš dau
giau naudos, negu sugrudimas 
vienon vieton.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joljn jf. OKuiieilus
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Tel. YARDS 1741-1742 

b605-07 So. Hermitage Avė, 
WF1 South Fairfield Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727 
r V ~ £ KOPLYČIOS VISOSE 

CHICAGOS DALYSE

Illinois Kasėjai 
Gali ir Vėl Išeiti 
Į Streiką

SPRINGFIELD, III. — Unit d 
Mine Workers unijos vadas III - 
nois valstijoje, R. Edmundson, 
pareiškė, kad* va’stijos kasė ai 
ir vėl išeis į streiką, jeigu pie
tiniai operatoriai greitai nepasi
rašys sutarties su unija, ir jei
gu unijos prez. Lewis to parei
kalaus .

Pietiniai operatoriai ir unija 
vis dar. negali galutinai susitar
ti dėl algų.

Išleido Joną 
Radzvillą Pensijon

MILWAUKEE, Wis. — Rele- 
tą dienų atgal International 
Harvester Company dirbtuvė, 
Milwaukėje išleido į pensiją Jo
ną Radzvillą, seną Milwauk.ee 
gyventoją. Vasario 8 d., jam su
ėjo 66 metai amžiaus. Jisai iš
dirbo toje pačioje dirbtuvėje 
23-is metus laiko.

P-as Radzvilias yra senas 
“Naujienų” skaitytojas ir veik- 
lūs žmogus.

Siūlo Naują Algų 
Valandų įstatymą

Daro Daug Išimčių.
SPRINGFIELD, UI. — Demo

kratas Daly iš Altono, III., įtei
kė legislaturai naują algų-va- 
landų įstatymo projektą. Pir- 
mesnius pasiūlymus atstovai at
metė.

Naujame projekte darbinin
kams nustatoma *30 centų mi- 
nimum alga ir darbo savaitė 
apribojama iki 40 valandų.

Įstatymas neapima profesio
nalų, ofisų tarnautojų, tarnų ir 
tarnaičių, žvejų, ūkio ir gelžke 
lių darbininkų.

NAUJAS LIUKSUSINIS TRAUKINYS

Keletą dienų atgal tarp Chicagos ir Cincinnati, 
Ohio, pradėjo kursuoti naujai pastatytas Ne^York 
Central gelžkelio traukinys, “James Whitcomb Ri- 
ley”, taip pavadintas pagerbti Indiana valstijos gar
siausi poetą.

Traukinys yra visas “streamline” konstrukcijos,
labai moderniškai įrengtas ir aprūpintas visokiais 
naujausiais keliavimo patogumais. Jis susideda iš 
keturių vagonų pasažieriams, bagažo vagonų, valgo
mojo ir observacinio vagonų. Traukinys sustoja 
Kankakee,niLafayelte ir Indianapolise, ir kursuoja 
tarp Chicagos ir Cincinnati kiekvieną dieną ,išėmus 
sekmadienius.

J >. »

Paveikįp viršuj traukinio . vafosdas, apačioj -m 
dalis valgoinojo. (skh)

Rytoj Dainuos 
Naujas “Bijūnėlio” 
Choras

Naujai suorganizuotas Bijū
nėlio Choras neseniai gražiai 
pasirodė Šaltimiero “šurum Bu- 
rum” parengime. Tai buvo pir
mas sykis, ir ne visi galėjot 
matyti, ir girdėti jaunų cho
ristų dainavimo.

Prašom paklausyti radijo ry
toj rytą 10:00 vai., iš WHIP.

Išgirsit Bijūnėlio chorą, ku
ris jumis linksmins savo jau
nais maloniais balseliais. Tai 
bus antras pasirodymas, prie 
kurio choras ruošiasi visu smar
kumu.

tern Avė. Bukit visi.
Koresp. Algirdas Svirmickas.

Gimimai
Chicagoje

UZITAS, John, 1824 West 
Washburne Avenue, gimė ge
gužes 2, tėvai: John ir Gene- 
vieve.

Pamokos šeštadieniais
Bijūnėlio choro pamokos šeš

tadieniais, 2:30 vai. popiet, Šal- 
timiero Studijoj, 6912 S. Wes

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Naujienų Pavasarinis 
PIKNIKAS 

Gegužės 25, 1941

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868

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

Su POVILU ŠALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI

Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

••tivcBiiitiicviaiiiiiaBiitiaiieBitiiinat

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktj

J

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

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

J. MULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

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

___________________Telefonas YARDS 1419.__________________

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phone YARds 0781

Gaisras Sunaikino 
100,000 Gal. Aliejaus

W00D RIVER, III. — Nuo 
perkūnijos užvakar naktį užsi
degė didžiulis aliejaus tankas 
Shell bendrovės refinerijoje. Ki
lo gaisras, kuris dalį dirbtuvės 
sunaikino, ir 'sudegino apie 
100,000 galionų aliejaus.

Nuostoliai siekia apie $109,- 
000.

Streikieriai Grįžta 
Į Dąrbą Indianoj

LaPORTE, Ind. — CIO Ūkio 
mašinų unija šįryt organizuoja 
darbininkų paradą grįžti į dar
bą Allis-Chalmers ūkio mašinų 
dirbtuvėje, kur per devynias 
dienas vyko streikas.

Unija džiaugiasi streiką lai
mėjusi.

Kas Šulinius .West 
Frankforte

RENTOM, III. — Kad išveng- 
ti miestui gręsiančio vandens 
trukumą, West Frankfortas ža
la kasti kelis šulinius ir išves
ti vandens vamzdžius aštuonias 
mylias iki Benton, kur vandens 
c<są pakankamai. Darbas kai
nuos iki $35,000.

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

YARds 1138
YARds 1139

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
ĮKYRIUS: 42-44 Kast lOTth Street Tel. Pnllman 1270

Naujienų Pavasarinis
PIKNIKAS

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

Sekmadienį,
Gegužės 25, 1941

Liberty Darže
Willow Springs, III.
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Diena Iš Dienos
........ ..  ...........>

Veronika Raižienė 
Pamažu Eina 
Geryn —

Padėka Geriems Draugams
NORTHSIDE. — širdingai dė

koju visiems, kurie mane lan
kė ir suramino sunkioje ligo
je. Ypač dėkoju SLA 226-tai 
kuopai už gėles, Northwest Mo
terų Kliubui už dovanėlę; ir 
'visiems kitiems draugams, ku
rie prisiuntė gėles, atvirutes ir 
suraminimo laiškučius.

Ligonis tai kaip mažas kūdi
kis — sulaukęs suraminimą, ro
dos, ir geriau jaučiasi ir skaus
mus užmiršta.

Jau Namie
Parvykusi iš ligoninės buvau 

dar gana silpna, bet ačiū sū
nui, marčiai ir drg. Juozaitie
nei, ir jų rūpestingam slaugi- 
nimui, mano sveikata kiek su
stiprėjo. >

Medžiai dabar jau apsirėdę 
žaliais lapais, žolė sužaliavo, 
gamta, rodos, iš numirusių pri
sikėlė.' Ir užgęsę spinduliai vėl 
žibėti pradėjo. ..

Veronika Faizienė, 
1250 N. Spaulding.

Issieme Leidimus 
. udvboms

(Chicagoj)
Isadore F. Burza. 24, su Ade

laide D. Dybas, 28
Joseph B. Lutkus, 26, su Eli- 

zabeth D. Šidlauskas, 24
Carmen Riečia, 29, su Emily 

Linauskas, 28
Ctyestėr S. Doręh, 23, su Elea- 

nor. E. Stankus, 20

Reikalauja 
Perskirų

Flcrcnce Sinkay nuo Williani
Sinkay
Gauna
Perskiras

Kristina Berakaa nuo John
Bcraksa

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244 
Jeigu neatsiliepia, Šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE < 
Ofiso Valandos:

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

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

Dr. Kari Nurkat
(NURKAITIS)

Atsakomingas 
k p r it a i k i n ime 
akinių už priei
namą kainą, tai- 

F pgi ant lengvų 
išmokė j fonų.

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

Yards 3089

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

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

4. Montvid M. D.
Wpst Town State Bank Bldg 

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunsvrick 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. STRTKOL’TS
Gvdvtoias ir Chirurfras
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nūn 6 iki 9

vak. Nedėlioj pagal susitarimą
Ofiso Tel.: YARDS 4787

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO .T.
ZTTBRTCK’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

Tel. HYDE PARK 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų Ir Valkų Ligų Gydytoja 
Dabar priiminės ligonius namuose 

6733 S. Crandon Avė. 
Vizitai sulig sutarties 

(išskiriant trečiadienius Ir šešta.)

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

TŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

P Ofisas ir Laboratorija / J 
1934 W. 18th St., netoILMorrati lt

Valančios nuo 10—12 tsfetu ir į 
nuo 6 iki 7:30 vai. vak. kiekvieną 
diena išskiriant šeštadienio vakare 
ir nedėliomis.

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr Charles Sega!
OFISAS

<729 So. Ashland Avė.
— 2-ros lubos — 

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

Nuo 10—12 vai. ryto, nuo 2 iki 
4 vai. poniet ir nuo 7 iki 8:30 vai 
,rakaro Nedėliomis nuo 10 iki 1? 

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 09S4

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230

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

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALumet 0877

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

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

3149 SO. HALSTED STREET 
TeL VICtory 2079

Milwauk.ee
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Birželio Pirma — 
Paskutinė Diena 
Mokesčiams
Reikia Sumokėti Pirmą Dalj 

Real-estate Taksų
Dirželio 1 d., pasibaigia lai

kas sumokėti apskričiui 1940 
metų real estate taksų pirmą 
(’.aii. Už suvėlavimą reikia mo
kėti po 1% pabaudos už kiek
vieną mėnesį.

šįmet mokesčiai yra bene 
aukščiausi Chicagos istorijoje 
— siekia po $9.52 nuo $100 
r.sesmentų. Pernai norma buvo 
$9.1 L

Ragina Mokėti Po Protestu
Nafttų savininkai šįmet vėl 

yla raginami taksus mokėti po 
ploteliu. ChicOgos Rea estat; 
taryba juos kontestuoja. Jeigu 
bylą laimei, tai protestavę sa
vininkai gali dalį taksų gauti. 
Bet jUos reikia pilnai užmokėti 
teismo nuosprendžio nelau
kiant.

Antrą taksų dalį reikės su
mokėti prieš rugsėjo 1.

,«,*■■■■■ aa.., ——.a

Paliuosavo 3
g 1

Unijų Atstovus
Vieną Brideportietį

CIO keletą dienų atgal pa
skelbė streiką Upholsterers Sup- 
ply Compatiy dirbtuvėje, 2201 
S. Halsted Street.

AFL unija turi kontraktą sU 
kompanija, ir ji atsisakė prie 
streiko prisidėti.

AGOTA KESERAUSKIENE. 
(Kauro), po tėvais Petraitytė

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
geaužės 13 d., 4:19 vai. popiet, 
1041 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Tauragės apskr., Gau
rės parap., Milgauskų kaime.

Amerikoj išgyveno 32 m.
Paliko dideliame nuliudimę ■ 

sūnų Bepnie, 2 dukteris: He* I 
len ir Stellą PUdark, žentą 
Atthur ir anūką Arthur Jr» I 
Pudark, brolį Joną ir brolie- K 
nę Evą Petraičius ir jų sūnų 
Stanislovą (gyvena E. St, | 
Louis, III.) ir kitas gimines.

Priklausė prie Chic. Lietu
vių Draugijos, SLA 36 kp., 
LDS. 53 kuopos it Šv. Petro
nėlės Draugijos.

Kūnas .pašarvotas Antano 
M. Phillips kopi., 3307 Litua- 
nica Avė. Laidotuvės įvyks 
šeštadienį» gegužės 17 d., 9 
vai. ryto iŠ kopi. į Šv. Jurgio 
parap. bažnylą, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Agotos Keseraus- 
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Sūnus, Dukterys, brolis, Bro
lienė ir Giminės.

Laid. Direkt. A. M. Phillips 
Tel. YARDS 4900.

.. .

Tarp unijų organizatorių įvy
ko smarkus susirėmimas, kurio 
rezultate trys buvo areštuoti, 
William Gagle, 3414 Lituanica, 
James O’Donnell, 5332 South 
VVinchester, ir J. Lewandowski, 
1950 W. 21st Place.

Miesto teisėjas McCarthy va
kar visus tris paliuosavo, bei 
perspėjo ateityje organizacinio 
Veikalus “talkiau tvarkyti“.

“Demarkacijos 
Linija” Ir 
Chicago je —

Tai 51-moji Gatvė
Pašau’y j yra buvę, garsių de

markacijos linijų — paimk kad 
r liniją skiriančią Lietuvą iltlO 
buvusios Lenkijos.

Dabar turime demarkacijos 
.iniją ir Chicago j, -kurią nūs ta; 
tė “saliamoniškas“ teisėjas Ru- 
dolph DeSort apskričio divorsą 
teisme.

Juozo Cicovskio, 1934 West 
51st Street, žmona Anna užve
dė bylą, reikalaudama perskirų 
ir apkaltino 25 metų blondinę 
Florence Lukas 'vyro pavilioji- 
mu. Susitinka jie alinėse ir ka
baretuose, ji pasakojo, ir my
luojasi. ..

Cicovskių šeimyninį gyveni
mą gelbėdamas teisėjas DeSort 
nusprendė, kad Cicovski nepri
valo lankyti alinių ir kabaretų 
į šiaurę nuo 51mos, o sirena 
Florence Lukas neprivalo lan
kyti alinių į pietus nuo 51-thos. 
Trumpai, jie neprivalo susitik
ti.

Kol kas nežinia kaip pasiseks 
šis nuosprendis vykinti gyve
nimam

Trokai Užmušė
Tris Žmones

Vakar įrokaj Chicagos mie
ste užmušė vyrą, moteriškę, ir 
7 metų, bettlluką.

Prie 78lh ir Halsted žuvo 
berniukas Joseph Kelly, 7822 S. 
Morgan ;

Prie 2242 N. Weslern žuvo 
67 metų Pt-ter Kardos, 2228 N. 
Lenvltt Street, o prie Cermak 
ir Troy žuvo minėtoji moteriš
kė. Jos pavarde nežinoma.

Mirė Po Traukiniu
Prie Ciystal Lake Norįh- 

vvestern traukinys sudaužė ke
leivinį automobilį ir užmušė ja
me važiavusį 52 metų chicagie 
tį, Arthur A. Andersom Nelai
mė įvyko prie Terra Cotta avė., 
kryž’kelio. Garvežis užmuštojo 
kūną išmėtė 100 pėdų į orą.

Prasidėjo Viskas 
Su Mergaitėmis- 
0 Kuo Baigsis?

SUSIRINKIMAI

Metinės Mirties Sukaktuvės.

A. + A.
KOTRINA SRAGAtJSKifcNL 

(po tėvais Austai te)
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 19 d., 1940 m., sulau
kus senatvės, gimus Lietuvoj, 
Telšių apskr., Žarėnų .parap., 
Krepštiį kaime. Amerikoj iš
gyveno 27 metus.

Paliko dideliame nuliudimę 
dukterį Marthą Rachkauskas, 
2 sūnūs Antaną ir Walterį 
Sragauskius, marčią Anną, 4 
anukus, Anną Rachkauskas 
ir Richard, Florence ir Ro- 
bert Sragauskius, brolį Pran
ciškų Austis ir brolienę Ane
lę, seserį Domicėlę Sihehę ir 
jos šeimyną, pus-brolį Igna
cą Zeleckį ir brolienę Juzefą 
ir šeimyną, brolienę Prančiš- 
ką Austis ir brolio vaikus 
Juozapą Austį ir žmoną Char- 
lotte ir Bronislavą ir Virgi- 
nią Austis.

Liūdnai atminčiai Kotry
nos Sragauskienęs bus laiko
mos šv. Mišios, užpirktos bro
lio Frančiškaus Ausčio, šv. 
Jurgio . bažnyčioje 19 d. ge
gužės, 1941, 8:00 vai. ryto ir 
mišios SU ekžekVijom 8:30 v. 
ryto. Kviečiame VisUs gimi
nes, draugus ir pažįstamus 
atsilankyti į pamaldaSi

Mes Tave, mUsų bfahgioji 
Kotrina, niekuomėt Neužmir
šime. Tu pas mus nėbesugrį- 
ši, bet mes anksčiau^ ar vė
liaus pas Tave ateisime. Lauk 
mus ateinant!

Nuliūdę lieka: 
Pranciškus ir Antie - AUsčiai 

ir BronisliVa Aufetyte.

Telegramą
Tebct treikuoja

Vieienite gerai žinomi unito 
muoti berniukai, kurie išnešio 
ja We»tern Union telegramas. 
neUkviai susilaukt konkureueU 
josi Kompanija pradėjo samdy
ti mergaites ją darbui.

berniukui sujudo prbtestim 
tt Be jokią orgatiteatorią pa 
galbus susitart! skelbti streiką 
pareikalavo algas pakelti 10%, 
ir užvakar jie metė darbą.

Berniukams ( taikų tuo m 
pasiskubino AFL Ir CIO lu’e« 
giafo darbininkų unijos, ir abi 
dabar veda atkaklią 
privilegiją •berniukus 
savo organizaciją.

Svarbiausia, Nenori

Lietuvos Ūkininko Dr-jos mėne
sinis susirinkimas įvyks geg. 18 /d., 
1 vai. po pietų West Side Hali.

—P. F.
Krakiškių Apšvietos ir Kultūros 

Draugiško Kliubo ' susirinkimas į- 
vyks sekmadienį, gegužės 18 d., 
2:00 vai. po pietų Sandaros svetai
nėj, 840 W. Š3rd St. šis susirinku 
mas bus labai svarbus, todėl visi 
nariai privalo jame dalyvauti.

M. Šiliškis, Rašt.
Amerikos Lietuvių Piliečiu Poli

tiškas, ir Pašaukus kiiubaš 12 war- 
db laikys mėnesinį susirinkimą sek- 
madtahį, gegužės i ė. 1 v. p. p. 
Mollyivood Svet, 2417 W. 43rd St.

•—Banį J. Petraitis, rast.
Draugijos Šv. Petronėlės ektra 

susirinkimas. M(rė narė Agota Ke- 
serauskienė. Susirinkimas įvyks 
pėtnyčioj) geg. 16 d., 7:30 vai. vak. 
parapijos svetainėje.

Narės malonėkite atsilankyti.
—A. Laurlnaviche, rašt

PARENGIMAI
kovą Už 

suburti į

Sijonų

Tarp tų dviejų organizacijų 
Užvirė tokios aštrios varžyti
nės, kad vargšai berniukai tik 
dairosi if nežino kas darosi.

Algų jie norėtų gauti 4(J cen
tų į valandą, bet svarbiausia, 
jie reikalauja prašalinti “sijo
nų“ konkurenciją ir telegramų 
išnešiojimą palikti išimtinai 
riškai lyčiai.

Ji Tokiu Budu

vy-

Amerikos daktarų žurnalas 
Vėliausiam numeryje praneša, 
kad viena moteriškė įsipainiojo 
Į dilgėles. Jos Išbėrė jai kojas 
ir rankas. Ji kur tai girdėjo, 
kad greičiausias būdas išsigy
dyti, tai suvalgyti dilgėlių la
pų.

Ji tai padarė, ir i keletą va
landų jai buvo išberta visa bur
na, lupos, liet gerklė, ir gallatl 
viduriais

Moteriškė vbs neliuftiirč, per 
tris dienas nieko negalėjo val
gyti ir sirgs dar ilgą laiką.

Štai Ką Chicagoj 
Darytų Su Hess’u

Laikraštininkų klausiami, Chi
cagos policistai ir detektyvai 
pnceižke, kad jie “nedarytą di
delių ceremonijų“ sii nacią ly
deriu R, Hess’u, kuris pereitą 
šeštadienį pabėgo iš Vokietijos 
j Angliją.

Jie įdėtų jį į “poligrafą“ ir 
lieptų kalbėti, — išpasakoti vi
sus nacią sekretus. Jeigu me- 

jltiolų, tai poligrafas tuojau pa- 
anl/trfii «i 4- 4-<■» 1 r,sakytų, mat tai aparatas nau
dojamas kriminalistus sugauti 
meluojant.

Kerokite tuos, kurie 
g-arsinasi

. "NAUJIENOJ

Metinės Mirtiės Sukaktuvės

ROZALIJA SERPITIENĖ, 
po tėvais Bučaitė,

Persiskyrė su 
gegužės 17 d., 
sulaukus pusės

šiuo pasauliu 
1040 metais, 
atnž., gimus 

Panevėžio ’apfikr. it parapijoj.
Paliko dideliame nuliudimę 

vyrą Joną, dukterį Sylviją, 
.pusbrolį, pusseserę ir daug 
kitų giminių.

Liūdnai atminčiai musų 
brangios motinėlės bus laiko
mos Šv. Mišios Švento Jur
gio parap. bažnyčioje, 17 d. 
gegužės, 1941 m., 7 vai. ryto. 
Kviečiame visus giihines, 
draugus ir pažįstamus atsilan
kyti į pamaldas.

Mes Tave mūšų brangioji 
moteris ir motįęle, niekuomet 
neužmiršime. Tu pas mus 
jau nebjesugrįšl, bet mes ank- 
sčiaus ar vėliaus pas Tave 
ateisime. Lauk mus ateinant!

NuiiUdę lifeka:
Vyfaš, DUktė it Girtiihėš.

HELP VVANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-Darbininkių Reikia

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

HELP WANTED---FEMALE 
Darbininkių įteikia

PATYRUSIOS OPERUOTOJOS 
Slacks drabužiams siųti. Single 
needle mašinos. Gera mokestis, 
stovus datbas.

VIVI ŠPORTŠ WEAR 
229 So. Market

pa-
VAIKINŲ IR MERGINŲ

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

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

PATYRUS! MERGINA, 20—35, 
bendram namų darbui, prižiūrėji
mui kūdikio. Savas kambarys, $12.

Lakeview 1947.

PATYRUSIOS SINGLE NEEDLE 
mašinų operuotojds — ir specialios 
mašinos. Smagi aplinkuma, pasto
vus darbas, gera mokestis.

Mei-Tėx Manufacturing Co. 
532 So. Throop St., 7th floor.

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

ofi-

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.

REIKALINGI PAGELBiNiNKAi 
aekėrnės Šapo j. Patyrimas nereika
lingas. Proga amato išmokti. Kreip
kitės — 2540 W. Divisioh St.

Atsišaukite tuojau!
PARK, 

6306 Cottage Grove, 
Bank Bldg.

GEGUŽINE — PIKNIKAS
Sekmadienį, gegužė 18 d., Liberty 
Grovę, arba Pilkio darže, Willow 
Springs, III. Rengia Liet. Socialistų 
Cent. kuopa, Liet. Datbiriinkų Drau
gijos 4 \uopa ir Naujos Gadynės 
Chorai bendrai. A Jžanga veltui. Mu
zika, šokiai, vaišės, pažmonys. Kvie
čiame draugusir visus geros va
lios lietuvius.

—Rengimo Komisija
Lietuvių Tautinės Katalikų Baž

nyčios balius įvyks gegužės 18 d. 
6 vai. vakare Milda svetainėje, 2- 
tae aukšte, 3140 So. Halsted St. Vi
siems bus smagu šokt prie geros or
kestruos. širdingai visus užprašo ta
ryba ir Klebonas Maskoliūnas.

ŲlETUyiŲ TAUTINAS KATA
LIKŲ Bažnyčios balius įvyks gegu
žės 18, 1941, 6 vai. vakare Milda 
svetainėje, 2-me aukšte, 3140 So. 
Halsted St. Visiems bus smagu 
Šokti prie geros orkestros. širdin
gai visus užprašo Taryba ir Klebonas

REIKALINGA moteris ar mer
gina 2 mergaičių prižiūrėti. Reika
lingi paliudymai. Englewood 5042.
J .Į .MJ.IJ. tu,,- . 't---- -------- .......................

MOTERIŠKĖ, 30 IKI 45 metų— 
bendram namų darbui. Gyventi 
Vietoj. 3727 Wesley, Berwyn 2808.

REIKALINGOS MOTERYS sku
durų sortuoti džiunko šapo j e. Pa
tyrusios tiktai. Pastovus 
Gera mokestis.

BERGER BROS.
2248 W. Lake St.

darbas.

MERGINA, 20—35, 1 metų kū
dikiui prižiūrėti, lengvam namų 
darbui. Nereikia skalbti. Kūdikio 
tėvai yra samdoma pora. $9. Gy
venti vietoje, BUCkingham 1146.

REIKALINGOS PATYRUSIOS 
Assemblers ant Inner Springsų 
Units. Atsišaukite 610 So. Ashland 
Boulevard.

t

Pasveiko Sunkiai 
Sirgęs Vincas 
Malakauskas

REIKALINGOS MERGINOS, mo
terys skrobinimui, dulkių šluosty
mui ir valymo darbui. Pastovus 
darbas. Kreipkitės.
EMPLOYMENT DEPARTMENT 

1-st Floor
MarshalĮ Field Company, 

Randolph and State.
Vieša Padėka

Per šį laiškelį tutiu Už gar
bę išreikšti (nuoširdžiausią pa
dėką Dr. Aleksandrui Jenkins, 
2500 6Bvd!,St., kuids ištrau
kė mano vyHį Vincą Malakau
ską iš mirtie pavojaus.

Mano vyrate teirgo įer daug 
metą. Dr. Jerikihs surado ligos 
priežastį, ir -kada ligonis jau 
buvo mirlles pavojuje^ padarė 
pasekmingą ^operaciją. Jau ir 
mes hei vienas nesitikėjom jo 
pasveikimo.

baug kartą tariu ačlui Dr. 
Jenkins už jo pastangas, ir niV 
lonią ir gabią priežiūrą ligoj. 
Dabar mano vyras yra vėl svei 
kas.

Taipgi tariu nuoširdžiai ačiū 
ir “Naujienoms”, už paskelbimą 
mano šios padėkos, “Naujienų“ 
skaitytoja,

Mrs. Alma Malakauskas, 
6835 So. UoėkWell St.

REIKALINGOS MOTERYS dir
bti Sausage Casing įmonėje. Paty
rusioms pirmenybė. Kreipkitės— 

1335 West 47st Street.

“Musų Diena Ateis” 
Džiaugiasi Bundas
Halis Vaterland rūmuose* 3807 
North Westcrn avenUe, Chica
gos nacių btihdas laikė masi
nį mitingą, kuriame kalbėjo jų 
‘‘fiureris**, G. Wilhelm Kutizo. 
Džiūgaudamas jisai pareiškė, 
kad netrdkhs išauš “naciams 
nauja diena Amerikoje.“

Naciai triukšmingas ovacijas 
kėlė, kai Kunze paminėjo Lind- 
bergh’o, senatoriaus Wheeler’io, 
ir kitų agresingų Roosevelto 
priešų 'vardus. ,

MIRĖ BUVĘS
TEISĖJAS

Augustina ligoninėje vakar 
mite Frahk Jbhnston Jr., bu
vęs Circuit teisėjas Clncagoje. 
Jis buvo 71 metų amžiaus.

pirkite tose krautuvėm, uu* 
riete sarAitiasi “NAOJIRNOŽK'

GERB. Naujienų įkaityta* 
/of ir ekaitytajai prakerki 
pirkinių reikalai* eiti t 
lai krautuve*, keri*! 
ekelbtaei Naujiena**.

REIKALINGI VYRAI ir moters, 
vaikinai ir merginos darbui šapo- 
se, aptiekose, restoranuose, taver
nose ir groserių krautuvėse. 
ATLAS EMPLOYMENT AGENCY 

6250 So. Halsted St.
Room 12.

REIKALINGAS ANTRARANKIS 
virėjas ar virėja dirbti restorane. 
Geros valandos — nuo 1 iki 10 va
karo. Gera mokestis.

LIBERTY RESTAURANT 
4915 West 14th St., Cicero.

REIKALINGI DU VYRAI, vienas 
kaipo porteris, kitas kaipo farmos 
darbininkas. Taipgi mergina veiter- 
kos darbui. Blue Goose, savininkas 
J. Malinauski. 1 blokas į vakarus 
nuo Kean Avė., ant Archer Avė., 
Willow Springs, III.

*

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

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

HELP WANTEb—MALĖ 
Darbininkų Reikia

,, REJ^ĄLINPI CABINET makers, 
hand sahders 1 ir shaper hands. ' 

CHICAGO CABINET CO.
BteVe Kivo,

2133 So. Kedzie Avė.-

REIKALINGAS darbininkas prie 
roadhotižės, gyvenimas ant vietos 
geram žmogui. Mokestis gera. 5700 
W. 79 St. Šaukite Summit 868W1

REIKALINGAS bučerys. Atsišau
kite 1543 So. 50 Avė., Cicero, Tel. 
Cicero 3500.

REIKALINGAS PORTERIS į ta
verną, kuris galėtų ir pagelbėti iš 
ryto prie baro. 1843 S. Halsted St.

REIKALINGAS patyręs barberis.
Darbas ant visados. 7134 So. Racine.

LIFE INSURANCE salestnan rei
kalingas apdraudai pardavinėti ir 
kolektavimui. Lietuviui pirmenybė. 
Užtikrintos pajamos ir liberalus ko
misas už naują biznį. Vedusiam vy
rui, turinčiam automobilį pirmeny
bė. Amžius 25 iki 40. Rezidencija 
South West sidėje. Proga pakilti. 
Atsilankykite po 10 A. M., 733’ W. 
64th St. '

.-REIKALINGAS DARBININKAS 
dirbti ant ukėš: Turi pamelžti 
lias karves. Užmokestis pagal 
tartį.

PETER BERNOTAS 
Box 77, SilVer Lake, Wis.

kę
su-

REIKALINGI KEIKSŲ BEKE-
RIAI. Pastovus darbas. Lincoln 
Park Bakery. 441 W. North Avė.

REIKALINGAS PATYRĘS por
teris dirbti tavernoj, nuo ryto ap
valyti ir barą patendyti. Tik ne- 
girtuoklis. Atsišaukite Oak Leaf 
Tavern, 3428 So. Halsted St., Tel. 
YARDS 2071. K’
Įįhnidi 1 .rti.i ,11 hjiinii. ui- 11 jd I >111^ Ihu

FURNISHED ROOMS—TO REnT
1 Gyvenimui Kambariai

RENDUOJASI DU PAVIENIAI 
kambariai, viršuj ir basemente, ir 
gali valgį .pasigaminti. 4221 South 
SaC^amento. Tel. LAFayette 5048. 
Mr. Phillips.

RENDUOJASI KAMBARYS prie 
mažos šeimos. 3433 So. Emerald 
Avė., 1 lubos iš priekio.

Naujieną Pavasarinis
PIKNIKAS

Sekmadienį,
Gegužės 25* 1941

n Ii. ,>t. ■■■a.

LIBERTY DARŽE
WILLOW SPRINGS, ILL.

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. Westem Avenue 
REPublic 3713. Vak Prospect 1111.

ANT RENDOS Bridgeport Tavern. 
Kas pirmas, tas laimės. Viskas 
įrengta. Šaukite YARds 2952. 3464 
So. Lituanica Avė.

RENDUOJASI 6 KAMBARIŲ 
fletas, karštu vandeniu apšildomas. 
Tinkantis kokiam bizniui: daktarui 
arba advokatui. 3206 So. Halsted 
St. Šaukite HEMlock 6573.

BUSINESS CHANUOS 
Biznio Progos

2 FLATŲ MEDINIS. Du po 5 
kambarius flatai. Karštas vanduo, 
šiluma 1-me aukšte. Muro beismęn- 
tas, geram stovy. Parduoda savinin
kas. 1654 N. Western Avė.

4 KAMBARIŲ KATEDŽIUS, 
karšto vandens Šiluma. Naujai per- 
modeliuotas. Ekstra virtuvė, mau
dynė beismente, 2 karam garažas.

1432 Lili Avė.
BITtersweet 2839.

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

Dėl informacijų kreipkitės. 
Metropolitan State Bank 
2201 West Cermak Road 

Miss Lucas.

SAVININKAS parduoda 3 pa
gyvenimų muro namą labai pigiai. 
Nešantis pelną. Atsišaukite nedė
lioję nuo 1 iki 5 vak. 2214 W. 23rd 
Street.

PIRKITE DABAR
Bizniavą lotą. Asesmentai užmo

kėti. 55-toj gatvėje, 1% mylios iki 
naujos pramonės įmonės. Nebran
giai. Keystone 10721.

PARSIDUODA taverna su namu 
ir rooming house. Arba mainysiu 
ant namo ar farmos.

2113 So. Halsted St.

TAVERNA IR NUOSAVYBĖ 
pardavimui. Bargenas. Savininkas 
serga. 1207 W. 87th St.

PARDAVIMUI DU cleaning Sto
rai—vienas iš dviejų. Daug darbo. 
Apšildomi, $30 renda. Visi geriau
si įrengimai su ptosinimo mašina, 
šią savaitę parduosiu pigiai. 233 
W. 74 St.

PARDAVIMUI groserių, delika
tesų, saldainių ir aiskrytao krautu
vė South Sidėje, įsteigta 11 metų. 
Renda $25.00. Gyvenimui kamba
riai. Elektrikinė ledaunė. Nebran
giai. Tel. Englewood 0662.

PARDAVIMUI GASOLINO 
STOTIES BIZNIS

Pardavimui ,arba rehdai, arba 
mainams—daranti biznį per 12 me
tų Gasolino Stotis geroj apylinkėj. 
Kreipkitės adresu: 10524 S. Went- 
worth Avė.

MEAT MARKET IR GROSER- 
NĖ. Gera vieta — Elektrikinis re- 
frigerator, 2—10 pėdų kaunteriai. 
Parduoda pigiai. Priežastis — liga. 
CANAL 7835.

FARMS FOR ŠALĘ 
Ūkiai Pardavimui

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

40 AKRŲ FARMA Michigarte, 
lietuvių kolonijoj. Gera žemė, ge
ri budinkai. Parsiduoda pigiai. J. 
Gudelis, 3341 W. Evergreen AVe. 
Chicago, III.

6 kambarių namas, 88x150 lotas, 
garadžius, elektriką. Tiktai $300.00 
ant rankos, arba galima rendoti pi
giai. Gražioje vietoje. Ir turim 40 
akerų žemės ir 1935 Dodge karą. 
Notim mainyti ant naujo karo. Ra
šykit S. Evanuk, Wis. Delis, Wis.

SO1L—FOR SALE 
Juodžemis—Pardavimui

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

Pristatėm visur.
-__ ___GAVCUS,

Wešt Highway and 
Worth, III.

Sohin w«si
Mariem Avė., _1_.
Tek WENTWORTH 7942 

arba WORTH 193.

JUODŽEMI^ MAIŠYTAS StJ 
HUMUS—1 bušelis  ............ 23c

5 bušeliai už ....--------- ------ $1.00
10 bušelių už  ................ $1.30
Perkrauštymas pigiai—Anglis tie
siai iš mainų. 

STANLEY GAVCUS
110 Bo. Pidgetead Avė., Worth,nl.

Tėl. OAK Lawn 193-J-l '

PARSIDUODA 2-fletis, po 5 kam
barius, 3 karų garažas, $35,00.

SOUTH SIDE
2—5 & 1—3, 2 karų garažas. Renda 
$65.00.

Kitas
Bįzrtiavas muro pastatas1. Kieta 
anglimi apšildomas. 4 kambariai 
Užpakaly -ir 6 kambariai 2-me auk
šte. 2 karam garažas.

Parsiduoda už pusę kaihos. 
Likusius lengvais išmokėjimais.

Šaukite NORMAL 3049.

ŠIOS DIENOS BARGENAI
2 aukštų muro namas, Storas ir 

3 flatai po 4 kambarius, štymu Šil
domas, prie 69-tos ir Halsted; neša 
gerą rendąj tinkamas ta vernui. 
Kaina tik $9500. Pusė cash.

Taipgi turime pardavimui viso
kios rųšies namų.

NARTEN REAL.TY CO.
Klauskite Mickeviče, 
6829 So. Halsted St., 

ABErdeen 2231.
GERAS PASIRINKIMAS

Pardavimui ar mainymui 4 pagy
venimų namas, kaina .......... $4,000

2 pagyvenimų po 6 kamb. $3,000
2 pagyvenimų po 8 kamb. $2,000
6 .pagyvenimų ................. $12,500
8 .pagyvenitnų ................. $18,000
12 pagyvenimų .............. $25,000
Storas ir 3 flatai .........  $9,000
Štoras ir 3 flatai .............  $4,0000
6 kambarių cottage — extra lo

tas ................         $2,000
Kurie reikalaujate, rašykite arba 

šaukite:
CALUMET 8297. 

A. Grigas 
2547 So. HALSTED ST.

MARQUETTE PARKE — TIKRAI 
BARGENAS.

5 kambarių taurinė Cesidencija, 
apšildųrha. Kaina $4,800. Mažas 
įmOkėjitaas. Randasi ant Maplė- 
wood, hetoli 71-mos.

2 nauji namai, ką tik užbaigti. 
Galima pigiai pirkti arba mainyti 
kas ką turite. 3007—3011 W. 71st 
St. - - ■ — - - -Priešais Marauette Park.

C. P. SUROMSKIS 
6921 So. WeSteth Avenue 

REPublic 3713. 
Vakarais — PROspect 1111

PARSIDUODA MAH Q U E T T Ė 
PARKE dvlfatis, taurinis, 5 ir 6 
kambariai, apšjldomas, arti gatvė- 
karių, $7850.00. Šaukite rytais. Tel. 
PROspeCt 6025.

PARSIDUODA KETURFLATIS, 
naujas, taurinis namas, octagori 
frontas, arti gatvėkario, kaina -*■ 
$12,500.00. PROspect 6025.

PARSIDUODA DVIFLATIS mu‘ 
rinis namas, 5 ir 6 kambariai. Pir
mas flataš apšildomas. Artimas flatas apšildomas. Arti gatvė* 
karių ir Štorų, sU stokečiui Paau* 
kalųU už $5,000.00. šaukite rytais: 
PROSPECT 6025.

Raūahdai ir įtaisai Pardavimui
MOKŠDAMAS CAKft— 

už rakandus, sutaupysi nUb 40 
iki 60%. Mes pristatome bile kun 
Pašaukite ar rašykite dėl daugiai) 
informacijų. Vien tik nacibnaliai 
žinomi daiktai randasi pas mus.

ALIŠAUSKAS. SŪNŪS, 
6343 So. Westem Avė., 

Chicago, III TeL REPublic 6031
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Šis puikus Packard automob’lius bus dovanotas laimingam asmeniui “Nau
jienų” rudeniniame piknike, sekmadienį, Liepos-July 27, 1941, Sunset Darže, 
Lemont, III. JĮ PAMATYSITE IR ŠIAME PIKNIKE. Jis yra pirktas pas 
Balzekas Motor Sales, 3451 Archer Avenue.
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Naujienų Pavasarinių Linksmybių

...dainų, šokių, pažinčių iškilmingas suvažiavimas...




