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NACIU TANKAI VERŽIASI IRAKAN
Syrijoj jau yra didokas Hitlerio kariuome

nes būrys

JO GYVASTIS KABSJO Už “SIŪLO” VIETOJ GRUDŲ, OKUPANTAMS VEŽA 
MAIŠUS AKMENŲ

LONDONAS, Anglija, geg. 
16 d. — Britų karo aviacija pa
sekmingai vakar ir šiandien 
bombardavo Syrijos aerodro
mus, skelbia oficialus britų val
džios pranešimas.

Smarkiai nukentėjo Damas
ko, Rajako ir Palmyros aero
dromai, kur buvo sunaikinti 
keli vokiečių lėktuvai.

Vokiečių įsiveržimas Syrijon 
neužklupo britų netikėtai, nes 
britai senai turėjo žinių apie 
vokiečių dedamas pastangas pa 
grobti visų Syriją savo kontro
lėm Britai yra pasiryžę vesti 
griežtų kova prieš vokiečius Sy
rijoj, nors iki šiai dienai Da
maske ir Beirute veikia britų 
konsulatai.^

Iš Kairo patirta, kad Syrijoj 
tapo iškelta gana didokas leng
vų vokiečių tankų skaičius. Tu
rima žinių, kad dalis vokiškų 
tankų iš Syrijos karo centrų 
slenka prie Irako sienos, kad 
galėtų susijungti su sukilusiais 
irakiečiais. į,:

Kasdien Syrijos aerodromuos- 
na nusileidžia didėlis 'vokiečių 
bombanešių skaičius^urię. ap
sirūpina benzinu* Ir skrenda Ira- 
kan. Dalis vokiečių lėktuvų jau 
pasiekė Irako aerodromus ir da
lyvavo kovose prieš britus.

BLOGĖJA J. V.-PRANCUZU SANTYKIAI
Ryšiai gali visiškai 

nutrukti
WASHINGTON, D. C., fieg. 

16 d. — Diplomatiniai santy
kiai tarp Jungtinių Amerikos 
Valstybių ir Betaino Prancūzi
jos šiandien labai pablogėjo.

Galima laukti, jog netolimoj 
ateityje jie bus visiškai nu
traukti.

Amerikos valdžia palaikė san
tykius su Betaino Prancūzija 
vien tiktai todėl, kad jis pa
sižadėjo laikytis paliaubose nu
rodytų pasižadėjimų. Naujos 
sutartys su Hitleriu pereina pa
liaubų ribas ir susidaro nauja 
padėtis.

Rooseveltas kreipia
si į prancūzus

WASHINGTON, D. C., geg. 
16 d. — Prezidentas Roosevel
tas paskelbė pranešimą per ra
diją dėl prancūzų ruošiamos 
naujos sutarties su Hitleriu.

Rooseveltas yra nustebęs 
prancūzų valdžios pasiryžimu 
bendradarbiauti su karo jėga, 
kuri yra išnaikinusi visas pran 
cuzų gerbiamas laisves.

Dar labiau prezidentas stei- 
bisi prancūzų gyventojų sutiki
mu leisti valdžiai daryti tokias 
sutartis be gyventojų sutikimo.

Martinika randasi 
pavojuje

WASHINGTON, D. C., geg. 
16 d. — Amerikos valstybės 
pasižadėjo neliesti Martinikos 
salos ir prancūzų Gijanos, jei
gu prancūzai ten neįsileis na
cių agentų.

Britai negali pro pirštus žiū
rėti i šiuos karo veiksmus, to
dėl ir įsakė aviacijai bombar
duoti Syrijos aerodromus.

Užsienio ministeris Eden pa
reiškė, kad britų vyriausybė 
leido generolui Wavelliui sprę
sti kokią jėgą vartoti prieš Sy
rijon įsiveržusius vokiečius. Jei
gu nepakaks Syrijon pasiųstų 
orlaivių, tai gen. Wavell gali 
pavartoti ir kitas jėgas, kurios 
yra jo žinioje.

Syrijoj dabartiniu metu yra 
susidariusi padėtis panaši į 
Graikijos padėtį, tiktai atvirkš
čia prasme. Graikijoj vokiečiai 
tvirtino, kad jie nekovoja prieš 
graikus, bet stengiasi tiktai iš
mušti britų karo jėgas. Dabar 
britai skelbia, kad jie nekovo
ja prieš vietos gyventojus, net 
nekelia rankos prieš prancūzus, 
bet muša vokiečių karo jė
gas.

Britų admiralitetas paskelbė, 
kad visi rytų Viduržemio juros 
Vandenys yra pavojingi plau
kiojimui, išskyrus turkų teri- 
torialinius vandenis. Britų lai
vynas stabdys vistfs laivus, ku
rie artės prie Syrijos ir tik
rins ar neveža vokiečių karo 
medžiagos.

Pradėjus prancūzams glau
džiau bendradarbiauti su na
ciais, Amerikos valstybės turės 
šį reikalą dar kartą peržiūrė
ti.

Galima manyti, kad veikiąs 
21 Amerikos valstybių komite
tas nutars užimti minėtas te
ritorijas, kad naciai per jas ne- 
įsiveržtų i vakarų žemyną.

F.D.R-. mus nesu
pranta, sako

Darlan
VICHY, Prancūzija, geg. 16 

d. — Prancūzų valdžios sluok
sniai apgailestauja prezidento 
Roosevelto padarytus pareiški
mus, nes Amerikos prezidentas 
prancūzų nesuprantąs.

Maršalas Petain pasakė, kad 
prancūzai prisilaikys garbingo 
kelio, todėl negalima laukti ne
tikėtumų.

Darlanas labai nepatenkintas, 
kad Rooseveltas kreipėsi į Pran
cūzijos gyventojus, bet ne tie
siog į valdžią.

PRANCŪZŲ KARININKAI 
BĖGA Iš SYRIJOS

JERUZALĖ, Palestina, geg.
16 d. — Pradėjus Petaino val
džiai artimesnį bendradarbiavi
mą su naciais, prancūzų kari
ninkų tarpe jaučiamas didelis 
nepasitenkinimas.

Syrijoj didelis karo tarnybą 
nešusių karininkų skaičius at
sisakė iš kariuomenės ir sten
giasi išvažiuoti pas laisvuosius 
prancūzus.

Gen. de Gaulle pareiškė la
bai griežtą protestą prieš Vi? 
chy valdžios nutarimą atsiduo
ti visiškon nacių globom

ACMB-N AUJ1EN V Telephoto
Leit. Walter S. Osipoff, iš J. V. Ma inų korpuso, šoko parašiutu iš lėktuvo, 

bet parašiutas užkliuvo už aeroplano uodegos ir jaunasis karys pakibo ore ties
San Diego, Cal. Jis iškaboje pusę valandos pakol kitas lėktuvas po pavojingų 
pastangų jį išgelbėjo.

AMERIKA GINS LAISVA PREKYBA 
JUROMIS ‘

Reikšmingi Roose
velto žodžiai .

WASHINGTGNę-' >D. • geg.
16 d. — Prezidentas Robsevel
tas pareiškė, kad Jungtinės Val
stybės yra pasiryžusios ginti 
laisvą prekybą juromis.

Praeitame šimtmety piratai 
kenkė Amerikos prekybai, bu
vo pasiųsti karo laivai ir lik
viduoti piratai.

Šie prezidento pareiškimai 
padaryti sąryšyj su nacių pa
skelbtu prekybos varžymu Rau
donoj juroj. Prezidentas atsi
sakė paaiškinti kokiu budu pro
teguos Amerikos prekybą minė- 
toj juroj.

Normandie gavo
J. V. sargybas

NEW YORK, N. Y., geg. 16 
d. — Vakar vakare tapo pasta
tytos Jungtinių Amerikos Val
stybių sargybos didžiuliame 
prancūzų laive Normandie.

Kituose prancūzų laivuose 
taip pat pastatytos sargybos, 
nes bijoma, kad nekiltų sabo
tažas, pradėjus Petaino valdžiai 
artimiau dirbti su naciais.

Petaino ambasadorius ir nau
ji konsulai sutinka su nauja 
Petaino politika. Jie pasiuntė 
Petainui sveikinimus.

G. M. pakele algas
WASHINGTON, D. C., geg. 

16 d. — General Motors ben
drovė šiandien sutiko pakelti 
250,000 darbininkų algas ir tuo 
išvengė nepaprastai didelio 
streiko.

G. M. atstovai sutiko visą 
reikalą spręsti tarpininkavimo 
komisijoj ir nesustabdė darbo 
89 dideliuose fabrikuose.

G. M. pakels 10 centų algos 
į valandą visiems darbininkams. 
35,000 darbininkų vakar aplei
do G. M. dirbtuves Flint mie
stely, bet dabar jie vėl dirba.

— Vokiečiai Kroatijoj atnau
jino seną Zvenomirų dinastiją, 
suteikdami karaliaus sostą Ita
lijos karalių giminiečiams.

50 orlaivių vande
niai nešti

WASHINGTON, -I). C., geg 
16 d. — Valdžios agentai įsi- 
gyjo iš privatinių bendrovių 50 
orlaivių, kurie bus pritaikyti 
vandeniui nešti.

šie orlaiviai bus perduoti bri
tų karo jėgoms, kad juos ga
lėtų vartoti kareivius vandeniu 
aprūpinti.

Afrikos karui vesti vanduo 
kartais esti svarbesnis, negu 
kulkosvaidis, todėl britams ir 
teikiama ši parama. Keli van
dens pernešimui pritaikyti or
laiviai jau išskrido į Afriką.

Smarkiai bombar
duotas Berlynas

LONDONAS, Anglija, geg. 
16 d.. — Britų karo aviacija 
praeitą naktį labai smarkiai 
bombardavo Berlyną, Hambur
gą, Hanoveri, Cuxha'ven, Galais, 
Boulogne, Dieppė ir kitas vie
tas.

Ypatingai smarkiai nukentė
jo pakraščių uostai, kur vokie
čiai stengiasi sutraukti subma- 
rinus. Vokiečių pramonės mies
tuose sukelti dideli gaisrai.

Patys vokiečiai prisipažįsta, 
kad Berlyno priemiesčiuose bri
tai padarė didelių nuostolių.

Bando Gibraltaro 
kanuoles

LINEA, Ispanija, geg, 16 d__
Visą dieną gaudžia d džiosio*- 
britų patrankos Gibraltaro tvir
tovėj. Patirta, kad britai bando 
•patrankas ir pratinasi šaudyti į 
taikinį, kad galėtų geriau gin
tis reikalui atėjus.

.• ' i

Britai nutarė išplauti visus 
Gibraltaro gyvulius, kad pavo
jaus valandomis nereikėtų ru 
pintis pašaru.

, Gibraltare paliktos tiktai bež
džionės, nes padavimas sako, 
kad britai tol. bus Gibraltaro 
uolose, kol tem laipios bedžio- 
nės.

Britai paėmė 
Sollumą

KAIRAS, Egyptcs, geg. 16 
<1. — Britų karo jėgos šiandien 
paėmė iš vokiečių Sollumą, 
skelbia oficialus britų karo pra
nešimus.

Britai* padarė labai didelių 
nuostolių priešo karo jėgoms ir 
paėmė daug vokiečių nelaisvėn 
Vyko labai žiaurios kovos ir 
nepaprastai dideliam kaištyje.

Be Sollumo, britams pavyko 
išvyti vokiečius iš vadiname 
Halfaja tarpeklio ir užimti Mu- 
said miestelį.

Hesso motina buvo 
žydė

SINGAPŪRAS, Malajų saly
nas, geg. 16 d.—'Ponia Hack- 
ineier pareiškė, kad Hesso mo
tina buvo žydė, kurią ji labai 
gerai pažinojusi.

Hesso tėvas pirkliavo Egypte, 
vedė žydę ir gana ilgai ten gy
veno. Hess turėjo kelias sesers 
kurios ėjo mokyklon pačiame 
Egypte.

Hesso tėvas plačiai santykia
vo su žydais ir pats Hess turė
jo progos su jais bendrauti. Vė
liau jis tapo dideliu žydų prie
šu.

Hess neapkentė šni
po Himmler

LONDONAS, geg. 16 <1.—Tar- 
dymas parodė, kad Hesso san
tykiai buvo labai blogi su slap
tos policijos šefu Himmleriu.

Taip pat labai dažnai susi
kirsdavo su Ribbentropu ir Ley. 
Hess tvirtina, kad vokiečių ka
riuomenės karininkų daugumu 
yra labai griežtai nusistačiusi 
prieš nacių partiją. ,

Hess skundžiasi, kad jis ne
galėjęs sugyventi su kai kuriais 
nacių lyderiais. ChurchTl ir E- 
den sU Hessu nesimatė ir vargu 
matysis. .

ORAS
šeštadienį: Debesuotas ir lie 

tingas.
Sekmadienį: Giedras ir šal

tas.
; Saulė teka —- 5:28; leidžiasi
— 8:04.

Čekiškės “raudonoji 
gurguolė”

KAUNAS, Lietuva, geg. 16 
d. — Visus Čekiškės apylinkių 
ūkininkus okupantų valdžios 
agentai suvarė vadinamon “rau- 
donon gurguolėn”.

Okupantai pareikalavo, kad 
vietos ūkininkai suvežtų visus 
javus.

Čekiškės ūkininkai žinojo, 
kad tenykštis kooperatyvas než
iūrėjo sandėlio grūdams supil
ti ir atvežami javai bus palik
ti maišuose. Vietoj grudų, ūki
ninkai pripildė maišus pelų ir 
privertė akmenų svoriui išly
ginti.

Bolševikai vėlai 
apsižiūrėjo

KAUNAS, Lietuva, geg. 1C 
d. — Čekiškės ūkininkų išdai
gą bolševikų valdžia išaiškino 
tiktai kelioms dienoms praėjus, 
nes ūkininkai labai gerai viską 
paruošė.

Maišo apačion pylė pelus su 
..... ...■■ i. ■ i ,. j...,., ........... . . . ......

Hes^ duoda mela
gingas žinias

LONDONAS, geg. 16'd.—Tar 
dymas parodė, kad pabėgęs na
cis Hess, kalbėdamas su britų 
užsienio ministerijos valdininku 
Kirkpatrick, suteikė kelias ne 
teisingas žinias.

Dabar visas Hesso reikalu? 
perduotas slaptos britų polic jos 
vadovybei, kuri dės pastangas 
patikrinti Hesso duodamas ži
nias.

Policija stengsis išgauti gali 
mai daugiau žinių apie padėtį 
Vokietijoj ir apie nacių santy 
kius.

— Amerikos Raudonas Kry
žius sustabdys maisto siuntimą 
į Betaino Brancuziją. Kiekvie
ną mėnesį buvo siunčiami dv 
dideli laivai su maisto ir me
dicinos produktais.

— Brancuzų valdžia žino, 
kad britų aviacija smarkiai 
bombarduoja Syrijos aerodro
mus, bet Betaino cenzūra ne
leidžia žinių paskelbti Prancū
zijos gyventojams.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Prancūzų valdžia paskelbė, kad Syrijos aerodromuose 

randasi vokiečių lėktuvai ir kad britai juos bombardavo. Tuo 
jačiu metu pridėjo, jog toki britų karo veiksmai neskaitomi pa
sikėsinimu prieš prancūzų suverenitetą.

— Prancūzų gen. Dentz, Syrijos generalgubernatorius, pa
skelbė, kad Syrijon atskrido 14 vokiečių lėktuvų ir britai juos 
privertė nusileisti.

— Prancūzų valdžios agentūra sako, kad nuo praeitų me
tų britai ir Amerika apleido Prancūziją, todėl jie verčiami ieš
koti nacių draugystės.

— Prancūzai kartoja, kad prancūzų karo jėgos nebus var
tojamos britų imperijai pulti. Prancūzai leis naciams naudo
tis kai kurioms teritorijoms.

— Hull pareiškė, kad Amerikos gyventojus laukia sunkios 
valandos ir visi bus priversti daryti aukas krašto laisvei išsau
gotu

— Senatorius Lee perspėja, kad Amerika privalo sekti Da
karo (stiprinimus ir neleisti naciams ten kojos (kelti.

— Prezidento padarytus pareiškimus remia visi kabineto 
nariai. Net opozicija nekritikuoja Roosevelto už pasakytus žod
žius prancūzų tautai.

Dr. Jonas Šliupas, amerikie
čiams pažįstamas žmogus, oku
pantu valdžios tapo areštuotas, 
sako naujai gautas praneši
mas.

žvirgždais, maišo vidun pridėjo 
didesnių akmenų, o maišo vir
šun užpylė grudų.

Bolševikai atrišdavo maišą, 
pasižiūrėdavo ir liepdavo versti 
į krūvą. Bolševikai apsižiūrėjo, 
kai gurguolininkai namo išva
žinėjo.

Valdžia mažai moka 
už javus

KAUNAS, Lietuva, geg. 16 
d. Ūkininkai nenoriai va
žiuoja į gurguoles, nes valdžia 
moka labai žemas kainas.

Už rugių centnerį valstybi
niuose sandėliuose valdžia mo
ka po 9,75 rublius. Tuo tai pu 
laisvoj rinkoj, tai yra parduo
dant rugius be valdžios žinios, 
už tą patį centnerį ūkininkams 
moka po 25 rublius.

Kazlų Rudos apylinkėse, kur 
jaučiamas badas, už rugių cent
nerį sumoka net po 50 rublių.

Nušovė šuni su Stali- 
no ikona

MARIAMPOLĖ, Lietuva, geg. 
16 d. — “Demokratiškiausių 
rinkimų” metu Mariampolėje 
okupantų valdžios agentai nu
šovė šunį, kuris vedė propagan
dą Į Maskvos rinkimus.

Nežinia kas šuniui bastūnui 
užkabino Stalino ir Molotovo 
ikonas, raginančias balsuoti už 
kompartiją.

Miesto milicija, kompartijos 
nariai ir komunistinis jaunimas 
tol vaikėsi bastūną šunį po 
miestą, kol revolverio šūviais jį 
nušovė.
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Karalius Išpažintį 
DARO!

Labai dažnai Karalių pavaldiniai būda
vo rrl kala ujami padaryti i*p»žlnt| apię 
(vairiu* darbus. H et niekuomet, iki dabar, 
King (karalius) nepadarė ifcppiintlea. Mu
sų Klns prisipažįsta, kad Jis pąląlk* 
kalnas ant žemiausio laipsnio tikslu su
telkti naudos tlemA žmonėms, kurie nie
kuomet pirmiau nestengė Įsigyti reikme
nų GKRKSN1AM GYVENIMUI!

Atlankykite myllos-llglo barmenų kaun- 
ter| Šiandien ir pamatykit kų jų* galite 
gauti! King Mldas visuomet teikia Jurp 
“daugiau negu Jūsų pinigų vertybę!“ 
Leiskit mums (rodyti tai Jums!

HVTAl’PYKIT ANT LVMBKHIO— 
STATYBOM MEDŽIAGŲ i

Pamatykit musų pilnų krovini

• I’lyvrood • Skindelių • Kock Wool
• H-mfing • Insulation Boards
• Plaater Boųrds • Hardvvare
• Elvktrikiuių fikt'erių • l'luinbingo

NEW HEAVY SLATE
ROOFING

$1 29
JL J ..deng.

* 1 (10 kv. 
p3dų.

20 metų garantija*— 
dobilų žalumo spalva. 
Geriausia ką pinigai 
gali pirkti..................... ...

100 kvadr.
pėdų ....

Brick Roll
SIDING

$1.84
VIRTUVĖS SINKA 

IR KABINETAS
42x22 acid-registlntf 
(fitingas neįskaito

mas) su H colių gi
lumo basin ir 4 co
lių back.

KING MIDAS

X 24™

|~lc“ PARDAVIMAS |
MALIAVOMS j

Du galionai geros maliavos už < 
vieno galiono kainų, pins 1c.

King Midas užbaigia pardavimų kė- 
I lėto rųAi’J nebegjamiiųAnCj maliavų I 
I šiame 1 cento išpardavime. Fiat l’alnt |

Išorinė maliava, Enamel. Daug spal-
I vų. |
--------------- KUPONAS---------------

Rytoj Budriko 
Radio Programas
W«C-F.L. Stotis Padidino Jėgą

Gražus Budriko Radio pro
gramas šio sekmadienio vaka 
re tarp 6 ir 6:30 vai. vak., bus 
siunčiamas iŠ galingos WCFL 
(10C0 K.) stoties.

Jeigu basebalas pasibaigs 
anksčiau, tai programas prasi
dės irgi anksčiau — 5:30 vai. 
Programoje dalyvauja žymias 
solistai: Jonas Ramonas, Anta
nas Chapas; Budriko orkestras 
ir choras.

Ši programa bus girdima vi
sur aiškiai, nes WCFL radio 
stotis turi padidintą spėką (ga
lingumą).

Juozo Budriko Radio ir Ra
kandų Krautuvė, 3409-11 So. 
Halsted street, leidžia šias pro
gramas. Pranešėjas.

Rytoj Prasideda 
Fordo Vasariniai 
Programai

Gros Simfonijos ir “$wing” 
Orkestrai

Su pereito sekmadienio pro 
gramu pasibaigė Fordo bendro
vės duodamos Sekmadienio sim
fonijos valandos, o šį sekma-

Atneškite š| kuponų. 1 galionas $1.98
2 galionai .............  $1.99

kol Jų yra.

Midas Virš-Vertybės

dienį prasideda nauji, “vasari
niai” programai. Juos pildys ta 
pati Fordo simfonija, taipgi 
“svving” orkestras ir populiarių 
dainų dainininkai.

Naujas ąžuolo ir 
2 Vi” specialiai, 
kvadratinių pėdų 
2x4’s, Economy 
i|gio, Lin. pėda

klevų Flooring. 25 /32x

10 $4.50
Gradc Pušis. 8’ ir 16’

Chicagoj — WBBM

Klozeto Iren-

$9.85
Nauj s Washdown Rųšies 
girnas su Baltu tanku ir
puodas ...........................

36” Gero gauge Single Picket 
Lawn Tvorų vielos, lin. pėda— į 
3/8” Plasterbonnl. 2 mierų..,’•* 
kvad. pėda .............................—------

7*
20

Wallboard luboms. partišenams. King
Midas Specialus. kvad.
pėt.a 1 %0
Palaidas Roekwool,
maž 33 sv. ti k

dang

Šimtai Kitų Vertybių!
M ES 

KIŠKOM EN- 
1)1’04 \M PA

TIKIMUS 
KONTKAK- 

TORII S 
.11 SV STA
TYBOS IK 
P F B MODE
LIAVIMO 
DARBUI

NEREIKLI 
.11 S V (ASU 
NP.RA RED 

TAVE 
MOKĖTI 

TAIP MAŽAI 
KAIP

$5 į mėn.

Visa, kų KING parduoda, yra 100% 
garantuota. Jei kas nepatenkina. Jūsų 

pinigai maloniai grąžinami.

VISI TELEFONAI

HAYmarket 2031
Būtinai Atsiveškit Pilnų Reikalingo 
Materiolo Sąrašų Ir Sutaupyklt čia.

King^Rlidas
. 2221 S. ASHLAND AVĖ.

fULL CITY BLOGUS Of REAU VAUUtt^

/DAINUOJA -OPEROJ “HALKA”

Jan Kiepura, garsusis lenkų operos dainininkas, 
kuris dainuos vyriausią rolę Lenkų Operos Draugijos 
statomoj Moniuškos “Malkoj” ateinantį sekmadienį, ge
gužes 18 d,, 8 vai. vakaro Civic Operos Name. Orkestrą 
diriguos Tulsa Simfonijos orkestro direktorius Jerzy 
Bojanowski. Operoje taipgi dainuoją solistas George 
Czaplicki.

Bilietai nuo $1.10 iki $4.40. Galima gauti Civic Ope-> 
ros rūmuose, Harry Zelzer raštinėj eį kambarys 303, ir 
prie durų. o (Skl.)

INSURED

U.S. GOVERNMENT

VERT DOUAR

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

DABAR MOKAM

SavingsT& Loan Ass’n
1012 WEST 31st STREET

VARUS 3157

bus Meredith Willson, o dai
nuos Jane Pickcns ir Gordon 
Gifford.

Programo laikas, sekm., 8-tą
vakare, Chicagos WBBM, kitur

šiame programe dirigentu CBS.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Lonję Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9082 

POCAHONTAS Mine Rlm įiš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta $7.80 
Perkant 5 įdnus ar daugiau.

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
-mes I ;i k “Kstra.

BLACK BAND LUMP ....... Jg

. .....  ................ . ..................... .1 MR

Diena Iš Dienos
. .......................................................... . . 1 "UI t

• '
Suskambės Vestuvių 
Varpai

BRIGHTON PAR K. — šian
dien, gegužes 17-tą, suskambės 
vestuvių varpai jaunai p-lei Jo- 
sephine Gydąs-'if Krank Przy- 
tula, kuriuodu paims iškilmin
gą šliubą, Nekalt.- Ęrąs. P-lčs 
šv. bažnyčioj, 5 vai. popiet.

Linkime laimingo gyvenimo.
Kaimynas.

KO NORITE? AR NEAIŠKIĄ, MURZINA? 
AK SKAISČIĄ, RYŠKIĄ MALIAVĄ?

Žinoma, kad norite maliavos, kuri kuoskaisčiau- 
s’a ir gražiausia. Tokia maliava yra O’Brien 
“Keyed” (“suderinta”). Maliava Sienoms ir Med
žiui ... gražesnė, naujesnė, geresnė ... “Suderinta 
harmonizuotis su jūsų įrengimais. Gatavai su- 
maišyta, priruošta naudoti. Ir nekainuoja daugiau!

Bukit Praktiški! |
Nemokykit Retail Kainų 

Pirkitės Automobilį Tiesiog Nuo I
COOK
COUNTY 

DISTRIBUTORS
CQOK COUNTY DISTRIBUTO- Į 
RIAI, didžiausi TIESIOGINIAI I 
distributoriai puikių automobilių I 
Suvienytose Valstijose, siūlo ka- Į 
rų pirkėjams stebėtiną bargeną I 
kurio nė vienas RETAIL dyleris I 
negali pasiūlyti! Štai SYKLĮ" I 
GYVENIMO proga įsigyti puikų I 
automobilių sensacingai žema I 
kaina kurio negalima prilygti I 
bile kur!
GARANTUOTAS SUTAUPYK 
MAS $100 IKI $500 UŽTAI į 
KAD ,PERK AT TIESIOG

PAS MUS
Suvirš 450 karų, didžiausias pa- I 
sirinkimas REKORD-LAU2IAN-1 
ČIŲ automobilių vertybių kurių I 
nerasite visame karų pasaųlyjel I

1941 BŪICKS
Turime 1U 1941 Buick Sedans 
ir Coupes—puikiausi karai kurios 
pinigai gali pirkti—su radios, šil
dytuvais, white wall tires—yra 
VISIŠKAI NAUJŲ. Taipgi 25 
1940 Buicks ir 30 1939 Buicks,

I visi kaip nauji, įkainuotos taip
I ^cinai kaip

$425 1
1941 FORDS

I Puikus kariukas, pilnai įrengtas 
I su radio, šildytuvu, white-wąll 
I tires. Taipgi 12-1940 ir 15-1039 
I Fordų taip žemai kaip

$345
1941 PLYMOUTHS

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

$365
Taipgi 1938 — 1937 — 1036 ir 
1935 karų, visokių modelių ir 
stilių, pilnai karantuoti už tai 
žema kaina kaip

$85
O’BRIEN'S
maliava sienoms, kuri ištikro 
yra nuplaunama—maliorių fa
voritas. Gaminama Suderintose
Spalvose—
Galionas .. $2.75

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

NELAUKITE—
Rytoj Gali Būti Pervelu!

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

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

Telefonas CENTRAL 5208
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų: 

AMERICAN INDEMNITY COMPANY 
COLUMBIA FIRE INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHĮGAN PIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOEMX INDEMNITY COMPANY.

-------------- , ...... . , , ,"L.A „„.a, .............. r;,,

VISŲ

Motoristų
ATYDAI!

5 Galionai Aliejaus
UTMOST MOTOR

OIL tiktai už

$2.10!
GERIAUSIOS RŲŠIES ALIEJUS—tinką pe vięn automobiliams, 

bet lėktuvams, traktoriams, motorlaiviams. 
Garantuotąs-rĄtgąusit • Pinigus Jei Nepatiks

TIKTAI PAS

NCR-GAR GAS and FUEL OIL COM?ANY 
4800-24 South California Avė. ir 

500 West Garfield Blvd.
(Šiaurvakarinis Kampas Normai)

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

Klausykitės musu Rądio Programų kas Trečiadienį, Penktadienį ir 
Šeštadienį, kuriuos leidžią MBM Radio Grupę iš stoties WSRC, 

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

O’BRIEN’S Saiin-ąinuk
rupi maliava sienoms, luboms, 
medžiui. Labai moderniška. Ge
rai plaunasi. Sude- <£4 "7 E 
rintos Spalvos, ’/ž GI. I ■ I w

Negelstantis Baltas ENAMEL 
Blizgėte blizga, virtuvėms ir 
maudyklėms, nepagel tonuos. 
Vieno dažymo užtenka. Plau- • 
nama. Išdžiųsta per C 4 710 
naktį. Kvorta ■ ■“U

Susituokia Onutė 
Kymantas Ir 
J. Rūbas

MABQUETTE FaRK. — Ry
toj, gegužes 18 tą susituoksią 
du jaunuoliai, būtent: biznie
rių Kimontų duktė Onutė ir 
Jeronimas Rūbas.

Juodviejų iškilmingas šliubas 
įvyks Gimimo P-lčs šv, bažny
čioj, 6820 So. Washtenaw Ava., 
3-čią Valandą popiet.

Vietinis.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj) -
Harry J. Pagonis, 25, su

Wanda F. Mrocke, 23*
Leo Klebba Jr., 24, su SteRa 

A. Tautovaiz, ,22
Clarenęe E* Van Dusęn, 31, 

su Sophie Sucįeikis, 21
Chester SurviŲo, 27, su Jo- 

sephine Lejko, 23
Joseph Virbicki, 47, su Alina 

Petritis, 48
Roy R. Radons, 36, su Mae 

V. Kasper, 37

Reikalauja v
Perskirų ,

Claude C. Shultes nuo Ber- 
nice Shultes

■»!■■■■.'"f J U—7?T. ■ »■ ■ . ■

Gimimai
Chicago je

MASLĄĘ, John, 4426 South 
Tąlman AVemie1, gimė gegužės 
6, tėvai: John ir Frąnces.

MUSKIEVICZ, George, 4pl 
E. 112th Streęt, gimė balan
džio 17, tėvai: George ir Bose.

f .
>■■!■!<■><?■ ■>■ t .f rg’-■ .pif "TT ■■i!!| yr

Pjrjcity tęsę kigytuvgsfo W 
rios gaminasi SBVJIKNOSK •

BARTA & LEJCAR
ARCHER AVĖ.
WEST 26th STREET
BLUE ISLAND AVĖ.

LAFayette 9500
ROCkwell 1740

CANal 4716

NAUJAS
3 Metai
Išmokėti

Numokėkite 
kad ir

&H0

KOL JU DAR YRA
SUTAUPYKITE

Pirkdami 1940 Metų

SERVEL GASINJ
ELECTROLUX ŠALDYTU VA

PILNAI ĮRENGTAS

$10 TIKTAI

GROŽIS __
PATOGUMAS $ 

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

EN8LEW00D STOVE COMPANY
6850 S. Green St.“„Į, ™«“ Tel. Eng. 3630

NEŽIŪRINT KOKIO STILIAUS 
KARĄ NORITE, MES JĮ TURI

ME PATOGIAUSIA KAINA .
■ JUM!

JUS GALIT PIRKTI TIESIOG
4-r JR SUTĄUPYTI

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

REKORDŲ LAUŽIANČIŲ 
VERTYBIŲ

VISI KARAI GARANTUOTI
NEPAVADUOJAMAS

PIRKINYS
AR PINIGAI GRĄŽINAMI 

VISI KARAI GARANTUOTI
TOBULUS

IŠRAŠYTA GARANTIJA IR 10- 
DIENŲ IŠMĖGINIMAS

JŪSŲ KARAS IMOKĖJIMUI * 
DU METAI IŠMOKSTI — 
LENGVIAUSIOS SĄLYGOS 
PRISTATYMAS TUOJAUS

COOK
COUNTY

DISTRIBUTORS 
1340 W. 63rd Street

Atdara Vakarais iki 10 
Nedėliomis iki 7

” I-'— I ■ ■ I I . I I. I I

AUDITORIUM 
RESTAURANT

3131 So. Halsted St.
Lietuviški ir Amerikoniški 

Valgiai Su Gęriąusiu Skoniu 
P. BALČIŪNAS ir 

M. KOVARSKI, Sav.

PATRUKUSIEJI 
100% užtikrinti — 
FITINGAI **>-=** 
Garantuoti fitingai reiškia, kad Pa
raikėte teikia 100% Apsaugos ir 
100% Pataisos Fittings.j 1S/JN* 4 
Musų tikslas yra pagel-į A X* / 
bėti jums visokeriopais f / (£) I 
galimais budais ir šutei-į \ 
kti jums pasitenkinimą, \/[ 
kokio niekuomet pir- į|| 
įpiau neturėjote. ?RA- W 
ŠYKITE FITINGŲ DY- Ą | / 
KAI ir pamatykite, kaip jusą pa
raistės gali būtį pritaikytos, arba 
gaukite naują paraištę taip pigiai, 
kaip už $5, ir turėsite nuostabias 
pasėkas; arba rašykite prašydami 
informacijų DYKAI.
100% Rupturęd TrusS/ 

Service
20 m. patyrimas įrodo pasisekimą 
1869 N. Damen Ąve. Tel. Arm, 8200 
Įėjimas per krautuvę į 2 aukštą 

Valandos: KASDIEN įl iki 8, 
Sekmadienį iki % vai.
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šeštadien., gegužės 17, 1941 NAUJIENOS, Chicago, 111.

GERIAUSI VARTOTŲ KARŲ
Bargenai Chicagoj

May Motor Sales seniausia ir di
džiausia Oldsmobile Salesroom 
South Sidėj pataria pirkti šiuos, 
ekspertų <nechanikų pertaisytus, 
pilnai .peržjurėtus, automobilius. 
Saimonizinti, square deal su 30 
dienų garantija galimai žemiau
siais terminais, prašant. Galite 
pilnai tikėti, kad čia gaunate 
puikiausi patarnavimą.
1940 Olds Trunk Sedan... $695 
1939 Olds Trunk Sedan .... $545
1939 Buick Trunk Sedan $595
1940 Chevrolet Trk. Sėd...... $595
1936 Chevrolet 2 Dr. Sėd. $195 
1938 Olds Trunk Sedan .... $445
1937 Ford Trk. Sedan ..... $245
1938 Ford Trk. Sedan ....... $385
1934 Olds Trunk Sedan ..... $95
1936 Plymouth Trk. Sd. $195
1933 Chevrolet 2 Dr. Sd...... $50
1934 Ford Sedan ............... $50
Didžiuma turi radijus ir šildyt. 
200 karų pasirinkimas. Galite 
pirkti gerą karą į kreditą iš May 
Motor Sales. Atdara kasd.: iki 
10 v. v. ir sekmad. iki 6 v. vak.
MAY MOTOR SALES 
7417 SO. HALSTED STREET 

501 EAST 69th STREET 
t Į ■ ■■■ ■

KORESPONDENCIJOS
a--.

Detroit, Mich.
VISIEMS DRAUGAMS 

TARIU ŠIRDINGĄ 
AČIŪ

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.

Nėra brangesnio dalyko, 
kaip turėti daug gerų draugų. 
Rugsėjo 19 d. 1910 m. mane 
ištiko skaudi nelaimė: nusilau
žiau kojų taip pavojingai, kad 
net sulužę ir suskilę kaulai iš
lindo per odų. Be to, žaizdos 
pribyrėjo smėlio. Į nelaimės 
vietų buvo pašauktas artimiau
sias gydytojas, kuris suteikė 
man pirmų pagalbų, o paskui 
nugabeno į ligoninę. Ligoninė
je iš kelių atvejų turėjau pra
leisti apie penkis mėnes us.

Pirmų užuojautų man sutei
kė Detroito Lietuvių Dailės 
Choras, kuris daugiausia susi
deda iš jaunuolių. Antrų d’enų 
po susižeidimo, kai aš gulėjau 
ligoninėje, tas choras per drau
gę Dilienę ir M. Kučinskicnę 
įteikė man gražiausių gėlių bu-

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuru 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri 
rengia teisingai akinius Visuose at 
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas Snecialė atvda atkreipiami 
j mokvklos vaiku* Kmivns akv* ati 
taisomos

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

VALANDOS: nuo 10 ryto iki b vak 
Nedėlioj nagai sutartį.

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373

6r. g. sernėF
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

........... Kuponas..............
Išmėginti Pasiūlymas

Liųuid TILING 1 kenas 35c I
1 Šepetys ...........  25c Į

Vertė, 60c 1
Viskas už 25c j

No Mail Orders j
IHtlIHItlIlIltlIlIlIlIlIlIilIlIlIlIlIlIlIlIHIlMHIIIIIHHHIIiir

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Robertson & Co,
i-. "The H ousc of Llguid Tiling

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

2514 Devon Avė.
434 E. 79th St.

929 Davls St., Evanstoa
904 S. Fifth Avė., Maywood

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 31 

Nedėliomis pagal sutartį.

kietų. Tas man suteikė didelį 
smagumų. Aš supratau, kad 
tas gražus ir pažangus jauni
mas buvo su manim ir mano 
didžiausios nelaimės valandoje.

Dabar jau aštuntas mėnuo 
kaip kankinuosi su ta nelai
minga koja. Per visų tų laikų 
D. L. D. Choro nariai mane ap
lankė pakartotinai ir kelis kar
tus per radijų sudainavo man 
skiriamas dainas. Tų jaunimo 
nuoširdumų labai įvertinu ir už 
visų tai esu tikrai dėkinga. 
Taipgi negaliu apleisti nepadė
kojusi LSS 116 kuopai, kuri iš 
savo iždo prisiuntė per Marce
lę Voverienę p i ir ginę dovanų. 
Be to, tos kuopos iniciatyva 
sausio 11 d. buvo surengtas 
man užuojautos vakarė is. Prie 
kalbamo vakarėlio sureng'mo 
darbu ir išlaidų padengimu 
daugiausia prisidėjo šie asme
nys: Marcelė Viverienė, M. Ru
činskienė, S. Dermaitienė, Di
lienė, Normantienė, V. Motu
zienė, F. Budvidienė, Ambro- 
zcv’čienė, Masaitis, A. Rudžius 
ir J. Pilka. Pravartu čia pažy
mėti ir tai, kad A. Miltonas da
vė nemokamai svetainę (2384 
24 St.) tam vakarėliui. Visiems 
širdingai dėkoju. Taipgi dėko
ju visiems, kurie dalyvavo kal
bamame vakarėlyje.

Nuo vakarėlio likusį pelnų 
įteikė man draugės Ručinskie
nė ir Viverienė. Iš viso susida
rė apie $238. Tai buvo tikrai 
didelė materiale parama, ku
rios aš visai nesitikėjau.

Bekoju ir Lietuvių Moterų 
Draugiško m Klubui už gėles, 
kurias man prisiuntė per drau
gę Gaigalienę. Dėkoju mano 
krikšto sunui Kazimierui Moti- 
koniui ir jo šeimai. Jis net iš 
Chicagos atvažiavo manęs ap
lankyti ir dovonojo gėlių bu
kietų. Taipgi .. ęlėkcįijū ' Dr. A. 
Andrews ir poniai Andrews, 
p-lei M. Andriliutei, M. Ru
činskienei, E. Miskevičlenei ir 
p-iai Molienei už dovanas. Ačiū 
ir nežinomam žmogui, kuris 
prisiuntė p’niginę dovanų, Let 
savo pavardės nepranešė.

Aš žinojau, kad turiu daug 
gerų draugų, bet nesitikėjau, 
jog jų skaičius bus taip nepa
prastai didelis. Aš visada mė
gau dalyvauti ir dirbti organi
zacijose ir su visais draugiškai 
sugyventi. Bet kol buvau svei
ka, tai visam tam nepridaviau 
daug reikšmės. Dabar tai su
pratau, kokia yra didelė laimė 
turėti daug gerų draugų. Nors 
aš kentėjau skausmų su nu
laužta koja, bet sykiu turėjau 
daug malonumo ir‘ gaivinančių 
vilčių, kai mačiau aplink save 
nemažų būrį draugų, kurie 
reiškė užuojautos dėl mano ne
laimės ir skausmų. Tas daug 
man pagelbėjo ir sustiprino 
mane.

Nors mano koja dar nėra su
gijus!, bet su lazdomis pasi
remdama pradedu vaikščioti. 
Manau važiuoti gegužės 18 d. į 
Liberty parkų, kur įvyks LSS 
116 kuopos piknikas. Noriu ten 
matyti visus besilinksminančius

VIENOK NEBRANGIAI ĮKAINUOTAS
NUO 1795 METŲ

ED BEAM

PIN-BOTTLE
M- ’?.•*? (I „

8CSRBQIiWHISXa
<-*v^.v>«*-**** _

m—

BEAM 90

VISOS-AMERIKOS DEGTINĖ
DIS TIU ED A N D B O TTLED B Y JAMES B. BEAM DISTILLING C0. Ine.

DISTILIERS SINCE 1795. .

Varšuvoje gyvena 
2,000 lietuvių

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
13 d. — šiuo metu Varšuvoje 
gyvena 2,000 lietuvių.

Daugelis jų čia gyvena nuo 
prieškarinių laikų^. bet yra ir 
atbėgusių iš okupuotos Lietu
vos. Dauguma Varšuvos lietu
vių priklauso organizacijai, ku
ri senai buvo įsikūrusį.

Vienas lietuvis turi kavinę 
ir pas j j dirba apie šimtas tar
nautojų, daugumoj lietuvių. 
Varšuvoje yra keli lietuviai ad
vokatai, dentisląų gydytojai ir 
kitų profesijų žmonės. < '• 

•7 ' ; < t 
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Sugedo tabako fa
brikų mašinos

KAUNAS, Lietuva, geg. 15 
d. — Darant tabako fabrikuo
se revizijų, paaiškėjo, kad su 
fabrikų mašinomis yra didžiau
sia netvarka.

“Zefiro” fabrike buvo 23 ma
šinos, kurios gamino gilzes ir 
veikė iki bolševikų okupacijos.

Dabar veikia tiktai 12 ma
šinų, o visos kilos sugadintos 
ir nėra galimybės pataisyti, nes 
nėra mašinų dalių. Vadovybė 
verčia darbininkus eiti lenkty
nių, bet nepataiso sugedusių 
mašinų.

Naujienu Pavasarinis
PIKNIKAS

Gegužės 25’ 1941
LIBERTY DABŽE 

WILLOW SPRINGS, ILL.

Modern Roofing Co.
1821 SO. LAWNDALE AVĖ.

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

— Pilnai Apdrausti —

PASKOLĄ ČIA GAUSI 
greit lengvais 
išmokėjimais 

nuo 5 iki 20 metų.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
Mokame Dividendų \ 

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

’ to?’1 31,000,000.00 I

GLASSES

AKINIAI
Te i s i ngia i Pri re idca m e 

Akinius
Patarnauja prityręs lietuvis dak- 
taras-optometristas. Akių egza

minavimas dykai.

Peoples Krautuvėje
25-Iiį Metiniu Sukaktuvių
Išpardavimas
Siūloma Didžiausios Prekių Vertybės šios Įstaigos

Istorijoj! Dovanos su Pirkimu DYKAI!

Lengvi Išmokėjimai
' • •• .

$5.00 vertės, 9x12, naujos mados klijonkės po $3.4a 
1941 metų mados Standard midget radios 
$30.00 ąžuolo, 5-kių dalių Breakfast setai.......
$50.00 vertės parcelinuoti gesiniai pečiai .... 
$15.00 vertės, garantuoti springsiniai matracai 
$35.00 vertės puikiausi lovų outfitai ..............
$7.00 vertės naujos mados plieninės lovos .....
$8.00 vertės coil lovom springsai ....................
MIEGAMŲ KAMBARIŲ SETAI, po ..............

Kiti po $29.50, $35.00, etc.

*11.95 
$19.75 
$25.00 

$7.95 
$17.95 

$3.95 
$4.90 

$50.00

AKINIŲ KAINOS:
FULL VIEW QE
STYLE ..........................

Bifocals—Biskį Daugiau. —
PAPRASTI AKINIAI $2.95

Dykai Didelis Katalogas
JEWELRY • ELEKTRIKINIAI 

ŠALDYTUVAI • NAMAMS 
BALDAI

Jos. F. Budrik
FURNITURE HOUSE 

3409 S. Halsted St.
Del sąžiningo radio .pataisymo 

pašaukite
ji , ... YARDS 3088 

Atsiminkite — Krautuvė Su 
! Mėlynu Frontu.

H”1 ,r 1 ■' - - - !

Budriko Radio Programos: 
WCFL—1000 k. — Šekmadie 
niais 6 vai. vak. — WHFC— 
1450 k. — Ketvirtadieniais 7 vai. 
vak.—WAAF—950 k. — Sekma

dieniais 4:30 vai. vak.

Atrodykite Metus Jaunesni 
NATŪRALIAI ATRODANTI

Dantų Fleitai

10 MftN. MOKĖTI 
Pinigų grąžinimo ga- \ |J 
rantija. Denturos da- “ Ji 
romos tiktai gavus už- V 
sakymą ir nuo formų 
padarytų laisniuotų 
dentistų. Apkala.
--------------------------- n Nemok.

50
iki

Pleitai 
Pataisomi 1 Eiejna Bros

GARBINGAI

GEGUŽĖS 16, 1871
St. Boniface

BALANDŽIO 11, 1941
Didysis Penktadienis!

Kaipo tinkamą atminimą Helenos Schymanskos, su meile 
vadintos “Helena” arba “Motina Helena”—humanitares, Na
tūrai gydytojos—jos draugai tveria “Hope, Faith, Love and 
Health Foundation”. . , . Jeigu jus esat tarp tų, kurie at
mena ją su širdingu dėkingumu, jus esat kviečiami atsiųsti 
savo vardą ir adresą, kad^gautumėte memento. Jis bus pa
siųstas jums dykai. Rašykite “Helena Foundation” — 1869 
North Damen Avenue, Chicago, III.

ATMINČIAI
Žymios Moters

MOTINOS HELENOS 
(Helena Schymanska)

draugus ir drauges bei kartu 
džiaugtis gamtos grožybėmis ir 
kitais smagumais, kurie ten 
bus. —Martha Strazdiene

7443 Prairie, Detroit, Mich.

<*’**' ................... """ ..................... .  .......—nw.^

TARP MUSŲ
BIZNIERIŲ

- -......... - ■ . --------- ‘

•

Pagerbė Stafej 
Warnį

Gegužės 7-tą d., susirinko 
gražus būrelis Stasio Warnio 
užeigoj, 4157 South California 
Avė., pagerbti jį vardadienio 
proga.

Stanley ir Teresa Warniai vi
sus gražiai priėmė ir pavaišino. 
Buvo atsilankiusi ir lietuviška 
“kapeli j a”. — Steponas,

i

MASAŽAI
SULIESĖJIMUI IR 

GARO PIRTIS
Lengvas būdas suliesėti, 

vartojant elektrikinį 

EXRCYCLE
15 MINUČIŲ KfiČ
MANKŠTA ........... ......
SERIJA Mankštos, CO A A 
7 sykiai už ..............

MILLER’S 
INSTITUTE

30 N. Dearborn St.
Phone DEARBORN 2742

Valandos: nuo 10 ryto iki 7 v.
LIETUVAITĖS 
PATARNAUJA

Vieni iš gražiausių parlor -setai, pasirinkimas visokių 
spalvų, vertės $100.00, kaipo ekstra specialė kaina, 2 
šmotai už ...... ........ ........................  $59.50

Kiti Parlor Setai sumažintomis kainomis, po 
$29.75, $42.50, $50.00 ir t. t

6 kubiškų pėdų didžio, 1941 WESTINGHOUSE, FRIGI- 
DAIRE, ar G. E. REFRIGERATORIAI po $j *|9 5() 
Naujos Plovyklos nuo .......... $25.00

LENGVI IŠMOKĖJIMAI
DIDELĖ NUOLAIDA Už SENUS BALDUS

Šis pasiūlymas geras tik šių savaitę. Pasinaudokite!

PEOPLEC
IruRNITURtJM AN UFAC T U R I Nfl COMPANyJl

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

Vedėjai, ir pardavėjai: M. T. Kezes, Broliai Krukai, J. 
Miškas, J, Zabukas, T. Šemaitis ir kili visiems 

maloniai patarnaus.

Paklausykite Peoples radio .programo antradienį, iš stoties 
W. G. E. S. 1390 kilocycles 7 vai. vak.

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.

Sophie 
Barčus
RYTINE RADIO 

VALANDA 
— iš stoties —

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

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

vaL ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vaL vakare.
Išgirskit vėliausiu žinių 
mušiką ir kitus įdomius 

pranelimus.
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1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

UfMkynui kainai
ChiĮcagoje—paštu:

Sųbscription Rates:
$6.00 per yęar in Cąnada
$W per year outaide ot Chicagę
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Pusei metų ............   4.00
Trims mėnesiams  2.00
Dviem mėnesiams 1.50
Vienam mėnesiui.75 

Chįcagoj per išsiuntinėto jus;
Viena kopija  3c
Savaitei ____ ____________ 18c
Mėnesiui  75c

Jungtinėse Valstijose, pe Chįcagoj 
paštu: (Atpiginta)

Metams------------------- $6.00
Pusei metų .............   3.25
Trims mėnesiams ----- ,—1.75
Dviem mėnesiams —,______1.25
Vienam mėnesiui ------ „—.75

tvarkoje yra toks svarbus dalykas, kad jį sudaro ištisą 
komisariatą (mjnisterįją),

To šnipų komisariato galva yra paskirtas “draugas”’ 
Piotr Andrięjeyič Glądfcov. Lietuvoje okupantai nesura? 
do žmogaus, kuris\ tiktų vyriausiojo žandaro vietai. Te-r 
ko jį importuoti iš Maskoliuos.

Bet Maskvoje vyriausias žvalgybininkas yra kauka* 
zietis Berija.

Buvo pranešimų apię suėmimą Dr. K. Griniaus. Da* 
bar ateina žinia, kąd yra suimtas Dr. J. šliupas. Tai, ma* 
tyt, “draugas’’ Gladkov darbuojasi.

— ■ ■ ■ .............................................................................. (

komedijų, nea “permitaa” buvo 
duotas Uk prakalboms, o ne vai
dinimui,

PREZIDENTO ROOSE
VELTO LIGA

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau? 
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted S|,, 
Chicago, I1L Telefonas Cąnal 8500.

Užsieniuose!
Metams ____ __ „___ _ ___ $8.00
Pusei metu —.............. 4.00
Trims mėnesiams................. ,, 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartų su užsakymu.
-APŽVALGA-s

Petaino pasidavimas SUAREŠTUOTAS DR, J
ŠLIUPAS?

AMERIKOS PIUECIAI OKUPUOTOJE 
LIETUVOJE

Prancūzijos kapituliantų vyrįąusybe, kurios pryšą* 
kyje stovi maršalus Henri Petąln, sutiko “bendradar
biauti” su Vokietija. Pats senis maršalas ((pranešė per 
rądio Prancūzijos žmonėms, kad jisai pritaria admirolo 
Darlano (vice-premjero Vichy kabinete) susitarimui su 
Hitleriu, pasitikėdamas, kad,šitas susitarimas duos gali?- 
mumo Fįrancuzijai išsaugoti savą teritorijas Europoje 
ir kolonijose.

Tikrų žinių, koks bus tas,“bendradarbiavimas” tarp 
Vichy ir Berlyno, dar nėra, Bet spėjama, kad Francuzk 
jos vyriausybė leis naciams naudotis oro bazėmis Syri- 
joje ir kai kuriais uostais Viduržemio juroje ir, gal būt, 
“paskolins” naciams savo karo laivyną. Už šituos patar
navimus naciams, Hitleris prižadėjo truputį sumažinti 
sumų pinigų, kurią Francuzija moka nacių kariuomenės 
išlaikymui okupuotoje Francuzijoje; be to, žadėjo grą
žinti Francuzijai dalį jos kareivių, kurie yra suimti ir 
laikomi Vokietijoje, kaipo belaisviai, ir sušvelninti sie
nos suvaržymus tarp okupuotosios ir neokupuotosios 
Francuzijos.

Už šitas, reikia pasakyti, labai menkas, nacių kon
cesijas Petain’ui pastarasis faktinai pataps Hitlerio tar
nu. TaiĮp jų “bendradarbiavimą” suprato Anglijos vąl« 
džia, kuri jau pareiškė griežtą protestą Vichy kapitU” 
liantams. Taip jį suprato ir prezidento Roosevelto admi
nistracija. Ji irgi įteikė protestą Petain’ui, Bet ar daug 
tie protestai pagelbės?

Anglijos ir Amerikos diplomatija, deja, vėl gav.oi 
skaudų smūgį. Šiuo > demokratijų nepasisekimu tenka 
daugiausia kaltinti Jurigtinlų Valstybių užsienio politi
kos vedėjus. Churchillas buvo pasiryžęs apsidirbti su 
Vichy kapituliantais pačioje pradžioje, Jisai liepė sudau
žyti franeuzų karo laivyną ir rėmė gen. De Gaulle jėgas. 
Bet valstybės departamentas Washingtone manė, kad 
maršalas Petain esąs “džentelmenas”, kuris nieku budu 
neišduosiąs buv. Prancūzijos sąjungininkų ir nesutiksiąs 
pakelti ginklą prieš Angliją. Washingtonas pasiuntė :: 
Vichy specialų ambasadorių, admirolą Leahy, ir įsakė 
jam stengtis gražiuoju pakreipti Francuzijos vyriausybę 
demokratijų pusėn. Amerika siuntė vaistus ir maistą ;; 
neokupuotą Francuziją ir darė spaudimą į Eondoną, kad 
jisai praleistų franeuzų laivus, prikrautus Pietų Ameri
kos prekėmis,

Tuo gi tarpu Vichy vyriausybė slaptai kooperavo su 
naciais. Ji leido vokiečiams įšmugeliuoti į franeuzų ko
lonijas Afrikoje keletą savo kariuomenės divizijų, ir šios 
staigiai puolė britų jėgas Eybijoje, ,taip kad britai buvo 
priversti pasitraukti iki pat Egypto sienos. Dabar, kuo
met Hitlerio salininkai padarė 4<pučą” Irake ir britai yra 
priversti su jais kariauti, kad i nacių nagus nepatektų 
Mosulo aliejaus šaltiniai, tai vokiečiai siunčia oru per 
franeuzų valdomą Syriją sustiprinimus tiems Irako maiš
tininkams,

Amerikos diplomatai davėsi apgaunami. Pataikau* 
darni demokratijos priešams Francuzijoje, jie padarė 
daug žalos Anglijai ir Amerikai. Ir tai nę pirmas kartas, 
Dar visi atsimena, kaip valstybės sekretoriaus padėjė
jas Sumner Welles anąmet biauriai patarnavo reakcijai, 
remdamas Ispanijos fašistus, sukilusius prieš respubliką, 
O paskui tas Washingtono flirtavimas su Maskvos ban
ditų gauja: “moralinio embargo” nuėmimas ir kiti daly
kai... . i ,

šita pataikavimo politika gali privesti demokratijas 
įprie katastrofos. Jau atėjo laikas Jungtinėms Valsty? 
bėms nusistatyti aiškiai ir griežtai: kas draugaują su 
totalitarinėmis diktatūromis arba joms tarnauja, au įyo 
neprivalo būti jokio draugingumo!

OGPU Lietuvoje
* "" v

Laipsniškai Lietuvoje tapo įvesta .visa bojševįkjško 
'‘rojaus” sistema. Kaip jau “Naujienose” buvo minėtą, 
okupantai įsteigė tarybinėje Lietuvoje atskirą “saugumo 
komisariatu”, t. y. politinės policijos departamentą,

Kauno oficioze (kovo 9 d.) yra paskelbtas Justo Pa
leckio “įsakas”, kuriuo vidaus reikalų komisariatas yta 
padalinamas į du komisarįatu: vieną — vidaus reikalų, 
antrą “valstybės saugumo”, žvalgyba bolševikų san-

“Naujojoje Gadynėje” J. V. 
Stilsonąs rašo:

“Iš privatinių, bet patiki
mų šaltinių sužinojau, kad 
bęlševjkal Lietuvoje suarešta
vo ir įkalino Dr. Joną šliu
pą-

“Pirmiau Grinių, dabar 
Šliupą! Vieną po kito oku
pantai naikina geriausius ko
votojus už Lietuvos laisvę I 
Rodos, nors seną amžių res
pektuotų. Kuo jiems gali būt 
pavojingas devyniasdešimt ts 
metų amžiaus senukas Šliu
pas?”
Anąmet, lęai Dr. Šliupas lam 

kėši Amerikoje, lietuviai komu* 
nistai rašė apie jį labai palan? 
kiai. Jie linkėjo jam pasiseki? 
mo kovoje su fašizmu ir kleri
kalizmu. Dabar, jeigu žinia apie 
Šliupo suareštavimą pasitvip?
tins, tai Stalino klapčiukai rai
tysis, kąip gyvates, įrodipėdami, 
kad Dp, Šliupas jau pasidarė 
"liaudies priešas”.

MIRĖ negimęs
“Tėvynėje” įdėta tokia rėdai;? 

ei jos pastaba:
“Neseniaivines turėjome ži

nių, kad tūli žmones rengia-? 
si išleisti kokį tai laikraštį, 
vardu Tėvynės Balsąs, kuria
me buk bus ‘atstovaujama 
SLA narių dvasia’. Dabar jau 
turime žinių, kad tas laik
raštis neišeis. Tai reiškia, kad 
Tėvynės Balsas negimęs nu
mirs.”
Tai buvo Ęl. Jurgolionio su

manymas. Kuomet SLA Pildo? 
moji Taryba vienbalsiai pašalį-? 
no jį iš “Tėvynės” redaktoriaus 
vietos, tai jisai paskelbė spaų-. 
doje, kad jisai ir toliau laikys 
save “tikruoju” SLA organo re
daktorium ir leis., SLA nariams 
“tikrąjį” jų organą “Tėvynės 
Balsą”, Buvo išsiuntinėti kuo? 
pų darbuotojams laiškai su pą? 
raginimais užsirašyti tą “orgą? 
nąn metams laiko už vieną ;dq? 
lerį. Ęet iš 15,000 §LĄ narių 
atsiliepė tik apie šimtas — ir 
visa “revoįiucija” pasibaigė.

KOMEDIJA be pinigų
“Keleivis” aprašo bolševįkiš-! 

kų hitlerininkų komediją, kuri 
buvo pereitą sekmadienį suvaį* 
dinta Boston Commons aikštė* 
je. Ją suruošė dvi penktąkąjisb 
kas organizacijos: “Yęutji 
Council” ir “Peace Council” 
(Jaunimo Taryba ir Taikos Tą? 
pybą), neva kąipo demonstraci
ją už taiką. Jlitlerįo pakalikų 
demonstracija buvo tokia:

“Norėdami padaryti į pų7 
hhką didesnio įspūdžio, jįo 
pasisamdė New Yorke kaž-r 
kpk| ahtorįų, aprengė jį ką* 
reivio uniforma, ąpraišiojp 
gąlvą, kad atrodytų kaip 
kruvinta, paguldė tą vyrukų 
į grabą ir atvežė su grabu į 
šitą mitingą, taftas buvo pą-r 
statytas aukštai, kad iš publį* 
kas matytųsi. Tuomet iš gra
bo atsikėlė suraišiota galva 
kareivis ir pradėjo rėžti mo- 
nologą: ‘Aš esu pereitojo ku
ro nežinomas kareivis. Aš 
buvau nusiųstas kariauti už 
demokratiją ir atidaviau są-

v o gyvybę pž, ją. Ąš buvau 
užmuštas. O kur yra ta de
mokratiją? Dabar kapitalis? 
tai rengia kitą tokią skerdy? 
pę ir jie ruošiasi, jus skersti 
už demokratiją •., Ar jus ei? 
site mirti už Wall Slreeto 
bąnkierius?...”
Tą “užmuštą” “nežinomą ka- 

ręįyį” sulaikė policija ir ėmė 
klausinėti, kas jisai per vienas 
ir iš kur gavo kareivio uniforr 
mą. Jisai pasisakė esąs aktorius 
iš New Yorko, Jį pasamdė su
vaidinti “dramatišką monolo
gą” ir užmokėjo pinigus iš ank? 
sto. O kas tuos pinigus parūpi? 
rio, Maskva ar Berlynas, jain 
ne galvoj.

Policija toliau neleido darytį

Pereitą savaitę prezidentas 
Rooseveltas sirgo ir septynias 
dienas išgulėjo lovoje. Jisai an? 
tradienį negalėjo atvykti į pasi? 
kalbėjimą su spaudos atstovais, 
o vėliau buvo priverstas ir ne? 
sakyti kalbos per rajdio, kurios 
publika laukė.

Dėl šito prezidento sunegalė? 
jimo pasklido įvairių gandų, 
Kai kurie žmonės ėmė pasako? 
ti, kąd Boosevelto liga esantį 
apolitiška”. Jisai susirgęs dėl to, 
kad, susipainiojus padėčiai ry? 
tiniąme karo fronte, Azijoje, ji? 
sai turėjęs gauti tikslesnių in? 
formacijų iš Churchill’o ir kei
sti visą savo pasirašytos kalbos 
tekstą. Bet tai, matyt, buvo 
prasimanymai.

Prezidento sekretorius Ste- 
phen Ęarly, pranešę spaudai, 
kąd prezidentui prisimetė kokia 
tai viduriu liga ir jam gydytor 
jas, J. V. laivyno chirurgas 
Ross T. Mclptire, liepė gulėti 
lovoje. Prezidentas jau nesvei? 
kyvo gegužės 12 d., kuomet ji? 
sai buvo atvykęs į ^taunton, 
Va., pasakyti kalbą prie Wood? 
row Wilsono paminklo. Po kal
bos jisai tuojau išvykų į Wash- 
jngtoną, nedalyvavęs bankiete.

Sovietų Rusijai okupavus 
Lietuvą, daugelis Jungtinių At 
merikos Valstybių piliečių dėl 
įvairių priežasčių nesuspėjo iš? 
važiuoti, o jau dabar bolševi
kai jų nebeleidžia.

pagal nepriklausomos Lietur 
vos įstatymus Amerikos pilie* 
Čiai lietuviai, pareiškę poro, 
įgydavo Lietuvos pilietybę karr 
tu neprarasdami ir Amerikos 
pilietybės, todėl gyvendami Lle* 
tuyoj jie galėjo naudotis visOr 
mis Lietuvos piliečio teisėmis 
ir kartu, reikalui esant, jšvar 
žiųotį kaipo Amerikos piliečiai.

Lietuva Amerikos piliečiams 
lietuviams tas privilegijas tei
kė atsidėkodama už paramą at
gaunant nepriklausomybę. Šian
dien Lietuvos okupantai tokių 
Amerikos piliečių nebenori pri
pažinti ir neduoda leidimo išr 
važiuoti iš Lietuvos, peš esą

Literatūros Reikalais
............ '■■hijii ■ į į .iii, i i.i.i.■■'.i ..................,

XXXIV.
Liudo Giros “žiežirbos”.

i Be jau aptartų Liudo Giros 
leidinių, jis atspaude “žiežiri 
bas”. Tai buvo 19^1 metais, 
Knygelę išleido “švyturio” ben
drovė. Ji sudaro 108 puslapius, 

“žiežirbos” yra įdomios tuo, 
kad jos buvp atspaustos Girai 
pabėgus iš Vilniaus ir sugebė* 
jus išgelbėti savo kailį nuo Kap? 
suko ir Angariečio kulkų. Jos 
yra įdomios dar ir tuo, kad 
Liudas Gira kelis kartus jose 
pabrėžė savo pataikavimą krikš? 
čioniškai pasaulėžiūrai.

Lietuvos valstybė buvo bepra^ 
dedanti organizuotis ir aiškiai 
matėsi, kad i; krikščionys Uurj 
laiką gros pirmąją dūdą, nes 
kol kiti krąštą nup priešų gynė, 
klebonai stengėsi užfrontėj su
grupuoti moterėles į katalikų 
kontroliuojamas organizacijas.

Iš pirmo žvilgsnio Liudas Gi
ra pamatė kuria kryptimi gyve
nimas kryps ir tuojau pasisten
gė prisilaikyti prie stipriosios 
srovės.

“žiežirbos” yra įdomios dar 
Ir tuo, kad šiandien tas 100 
procentinis krikdemas tapo 100 
procentiniu staliniočiu ir /buvu
sius Lietuvos komunistus moki
na, kaip nenukrypti nuo “tie
sios Unijos”, kaip būti naudin
gu Stalinui ir “didžiąjai tėvy
nei” ir kaip reikia bendradar
biauti su kraštą “išlaisvinu
siais” raudonaisiais “rytų bro
liais”.

Lietuvos komunistai’ Liudą 
Girą labui gerai pažįsta ir apie 
jį nieko nenori žinoti. Lietu
viškieji vengia su juo susitikti, 
peš žino, kąd buvusius Kapsu
ko ir Angariečio auklėtinius 
Liudas Gira >kiekviena proga 
skundžia GPU agentams, kaip 
kitais laikais skundė savo poli
tinius priešus krikdomų žvalgy
bai.

Bet šiaurės Amerikos Jungti
nių Valstybių komunistams, 
ipanau, bus įdomu susipažinti 
SU Lietuvos komunistų lyderio 
praeitįmi- Siąndięn Gįrą groju 
gvarbją skrlpką švietimo k°m(“ 
šariate, gį netvukus jam bus 
duotas smičjolas pirmą skrlpką 
traukti ir ikomisariatą išvalyti, 
todėl verta susipažinti ne tiktą! 
svi š!qs dienos Giros darbais, 
bet ir su praeities mintimis.

Dievas Girai sparnus

Liudas Gira švietimo komisą-, 
riate šiandien skaitosi didžiau
siu katalikybės ėdiku. Mokyto? 
jams jis siuntinėja instrukcijas, 
kaip jie privalo elgtis, kad šis 
“praeitų dienų maras” greičiau 
butų išgyventas. Savo “įsitiki? 
nimams” paremti jis cituoja vb 
są eilę Markso ir Lepino rgš? 
tų. Jis necituoja savo “raštų”, 

“žiežirbų” 6 ir 7 puslapiuose 
štai ką jlsj apie Dievą rašė:
“Vąi, Dievuli, Dievulėli, 
Kam davei man tiek troškimų ? I 
Kam davei man šitiek norų, 
Jei jų pastangų nežymu?!
Jei nėra erdvės skrajoti— 
Kam davei sparnus man aro? 
Niaugi tam tik, kad žiurėtau, 
Kaip liūdnai suglausti karo?!’’

Lietuvos komunistai papras
tai riiėgsta pasigirti, kad jų ly 
deriai su tikyba nieko bendro 
neturi ir prisilaiko Lenino 
skelbtų minčių, kur pasakoja
ma, kad tikyba yrą didžiausias 
žmonijos nuodus, “žiežirbose” 
Liudas Gjra juodu ant balto 
kreipiasi į tą nuodų Dievulį su 
didžiausiu skundų,

Giros skundas yra nesveikos 
sąmonės padaras. Gira prašosi, 
kad Dievulis Išgelbėtų jį nuo 
nelemto reginio, kuris matosi, 
kai poetas žiuri į “aro sparnus, 
kurie liūdnai suglausti karo”. 
Gira sparnų niekad neturėjo. 
Gira įsivaizdavo, kad jis yra di
delis poetas ir jo mintys, kaip 
sparnai, pakils ir po neišmatuo
jamas erdves lekios, bet jos vi
siškai nepakilo. Pats Liudas Gi
ra prisipažįsta, kad jo sparnai 
“liūdnai suglausti karo”. Nėra 
nieko liūdnesnio, kaip įsivaiz
duoti prie šalies aro sparnus ir 
neturėti jėgų juos praskėsti.

Nesveikos sąmonės • ir netei
singo savęs įvertinimo padarąs 
yra visas šis įsivaizdavimas. Ne
sveikos sąmonės veiksmu yra 
Giros kreipimasis į Dievulį. To
kios pat nesveikos sąmonės vai
siumi yra ir šiandien Giros sko
biamos vizijos apiei naujai su
rastą “saulę”.

Giros sparnąi nepra^isketė.
Lipdąs Gira uę su viejiu 

skundų kreipėsi į Dievą, bet su 
ištisą jų eile. To paties eilėraš
čio kiti paragrafąi štai kaip 
skąmba:
“Vai, Dievuli, Dievulėli, 
Kam liepei mylėt man žmoųesr?-

autoniatiškai patapę Sovietų 
Busijos piliečiais”, todėl ir pri- 
klaysą nuo okupantų malonės.

Be tp, Lietuvoje yra dar 
daug Amerikoje gimusių lietu
vių, kuriuos dar mažus tėvai 
išsivežė į Lietuvą. Pagal Ame
rikos pilietybės įstatymus jie 
laikomi Amerikos piliečiais, jei 
Amerikos Ambasadai ar Kon
sulatui įrodo, kad tikrai Ame
rikoje gimę. Normaliais laikais 
tokie Amerikos piliečiai tik ta* 
da registruodavpsi Amerikos 
kopsplatuose, kai jau ruošda
vosi grįžti į Ameriką, o šiaip 
jau būdavo skaitomi Lietuvos 
piliečiais ir naudodavosi viso
mis piliečio teisėmis.

Dabartiniu metu bolševikai 
tokiems asmenims neleidžia iš
važiuoti iš okupuotosios Lietu
vos ir taip pat kliudo susisiekti 
su Amerikos Ambasada Mask
voje, neduodami leidimo į 
Maskvą nuvažiuoti.

Pasirodo,, kad. bplšeyikai pa-

Jei tps meilės jiems nereikia, 
Jei jie patys be malonės?I”...

Kitas eilėraščio posmas šitaip 
prasideda;

našiai elgiasi ir su lenkais A“ 
merįkos piliečiais, bet Yis tik 
lenkai rūpinasi savo Amerikos 
piliečiais, patekusiais į bolševi
kų rankas.

Gegužes 7 dieną Valstybės 
Sekretorius HyĮl pąreiškė, kąd 
jis įspėjus Sovietų Rusiją, jog 
nevykdymas jo reikalavimo iŠ" 
leląti iš bolševikų okupuotosios 
Lenkijos Amerikos piliečio Dr. 
Wltold Pųtkowski “woųld be 
regarded xvith concern”.

O ką daro Amerikos pilie
čiai lietuviai šioje šalyje savo 
tautos žmonėms gelbėti iš bol
ševikų atneštos vergijos Lietu
voje? Tiesa, vienas kitas lietu
vis susirąšinėja SU Amerikos 
įstaigomis, norėdamas savo gi
minaitį išgelbėti, bet rezultatai 
menki, (pavieniui dirbant ma
žai ką galima atsiekti. č!a tu
rėtų būti dirbama organizuotai, 
to darbo turėtų imtis įtakingos 
organizacijos.

Pirmiausia iniciatyvos besi- 
imanti organizacija turėtų su
registruoti visus Amerikoje gi
musius, o dabar į bolševikų 
rankas patekusius lietuvius, 
kurie norėtų grįžti į savo gim
tąją šalį Ameriką. Jų pačių 
prašymai iš Lietuvos musų ne
gali pasiekti, bet už tai yra A- 
merikoje jų giminaičiai, kurie 
mielai suteiks ir informacijas 
ir paramą. Reikalui esant butų 
galima prašyti ir Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus paramos.

Juk ar ne gyvenimo ironija, 
kad Stalinas išleidžia iš Balti
jos kraštų į Vokietiją tokius 
asmenis, kurie niekuomet Vo
kietijos piliečiais nebuvo, tuo 
tarpu aiškius Amerikos p lie- 
čius atsisako išleisti ir dar ne 
vieną jų kalėjime laiko. Su
prantama, kad Stalinas Hitle
rio bijo ir jo norus vykdo. Rei
kia manyti, kad ir Amerikos 
valdžią* ras priemonių savų pi- 
lifefeiamš apginti. i

Stalino satrapai bekurdami 
neva rojų Lietuvoje sukūrė 
peklą, iš kurios net svetimos 
šalies piliečių nebeišleidžia. Pa
dėkime jiems.

Am. Piliečių Komitetas
“Vąi, Dievuli, Dievulėli, 
Kam dainų davei man širdį, 
Kam raudų davei man galią- 
Jei jos vargo nepravirgdi?!”...

Bet ir čia Liudas Gira krei
piasi į Dievą sų falšyvais ir į- 
sivaizduotąis skundais. Iš kur 
jis ištraukė, kad žmonėms mei
lės nereikia? Žmęnija visą lai
ką tiktai ir tebesvajoja kokiu 
budu įgyvendinti daugiau šili
mos, daugiau meilės savo san
tykiuose, tuo tarpu Gira pasa
koja, kad tie žmonės yra meilės 
nereikalingi. f

Gal būt Liudas Gira tiktai a- 
pie save čia kalba? Gal jis pa
stebėjo, kad tokios meiles, ku
rią Gira žmonėms dalino, iš tik
rųjų žmonija nėra reikalinga? 
Žmonėms nereikalinga meilę, 
kuri siūloma per žvalgybos, fa
šistinių centrų arba GPU įstai
gas. žmonės tokią meilę nieki
na ir be pasigailėjimo veja jos 
nešėjus,

Bet jeigu šitokį reikalai kan
kina Girą, tai visai bereikalo ji
sai senam Dievui galvą kvarši
na su savo skundais. Jis turėtų 
Čia žemėje pasitaisyti, žvalgy
bos ir Stalino agentams jokių 
informacijų neduoti ir \susiras- 
t| kitą darbą, Kol Gira to nepa
darys, visi jo ąkundai bus 
bergždi.

Ponas Dievas Liudui Girai jo
kių sparnų nedavė ir bereikalin
gai jis jaudinasi. Visi Giros gy
venimo veiksmai buvo toki jau 
kupciški, taip jie buvo gerai jap- 
skaięįųoti, kad negali bud jo
kios kalbos apie įsivaizduotus 
sparnus. Giros vaizduotes spar
nai pakilti negalėjo, nes visą 
gyvenimėlį, jie nepajėgė nei pra- 
siskėstn Protelis Giros yra ma-

Aiškina kitaip
Mes visi esame skaitę ir gy

vu žodžiu girdėję iš žymių 
daktarų lupų» kad rūkymas ir 
gėrimas žymiai trumpinąs 
kiekvieno žmogaus amžių.

Dabargi žymus Karaliau
čiaus universiteto biologas 
prof. H. Grecff kuris ilgą lai
ką studijavo pragyvenusius 
daugiau kaip šimtą metų žmo
nes štai ką apie tai sako:

“Mane jau seniai viliojo pa
žinti ilgo žmonių amžiaus prie 
žastys ir kodėl visi žmonės ne
gali sulaukti 100 metų. Dėl 
šito aš atsidaviau studijoms. 
Mano studijų objektu buvo 
128 seniai, visi peržengę 100 
metų, Jų tarpe 86 moterys ir 
46 vyrai. Dauguma jų buvo 
rytų Prūsijos gyventojai, kiti 
iš kitų Vokietijos vietų.

Jų tarpe buvo fabrikų dar
bininkų, laukų ir įvairių pro
fesionalų. Bet viena kas cha
rakteringa, tai kad visi jie 
valgė mėsą, vyrai vartojo al
koholinius gėrimus ir iš 46 
vyrų tik vienas nerūkė. Kame 
gi tat sekretas jų ilgo am
žiaus? Trumpai Jr konkrečiai 
sakyti negalima, nes savo ste
bėjimu dar negaliu laikyti ne
beginčijama liesą. Tačiau, vie
ną ką aš įsitikinau ilgąi tirda
mas senus žmones,—tai kad jų 
ilgas amžius nieko bendro ne? 
turėjo su mėsos valgymui, al
koholio vartojimu ir rūkymų. 
Jie peržengė 100 metų todėl, 
kad visi buvo vedę ir gyveno 
normaliai, visi mano stebėtų 
turėjo sveikus nervus, nesi- 
grųužė rytojumi, bet pasiten
kino turimu ir daug vaikščio-

žas, vaizduotė siaura, todėl ir 
sparnai “karo” visiškai nepasi-
Minę.

jo.
Taip sako

Kazys Varkflla sorius H. Greeff.
vokiečių prof e?
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MARQUETTE and CALIFORNIA 
SERVICE STATION!
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APDRAUDOS DEPARTAMENTŲ RAPOR
TUOJAMAS SLA STOVIS

SLA nariai be abejonės skaitė Tėvynėje SLA sekretoriaus 
dr. M. J. Viniko raporte, kuris buvo patiektas pereitam Pildo
mosios Tarybos suvažiavimui ir tilpo šio suvažiavimo protoko
le, platų pranešimą apie Valstijų Apdraudos Departamentų da
rytą SLA stovio reviziją, kuri užtruko 9 sava.tęs ir vieną die
ną.

Egzaminieriai patikrino ne tik SLA pinigines sąska tas 
bankuose, ne tik SLA turimas sekuracijas (bondsus), ne tik 
visų nuosavybių ir morgičių dokumentus, bet ir visus or.g’na- 
liūs SLA pajamų šaltinius ir visus išmokėjimų orderius ir če
kius bei visus dokumentus, kuriais t’e išmokėjimai paremti. 
Nepasitenkino vien išmokėjimuose esamais dokumentais ir tik
rino Centro raštinės rekordus ligoje pašalpų ir pomirtinių bei 
kituose išmokėjimuose. Patikr.no -visų SLA nar ų stovį, jų 
amžių ir apdraudos sumas.

Taigi ši SLA stovio revizija nesitenkino vien SLA knygo
mis ir sekretoriaus raportais, bet pati smulkmeniškai pat kūno 
visas SLA stovio originales sritis. Nei smulkiausias SLA stovį 
paliečiantis dalykėlis nėra nepatikrintas. Ši reviz ja daryta au
toritetu visų dešimties valstijų, kuriose SLA yra įsiregistravęs 
ir yra tų valstijų priežiūroje.

Balandžio mėnesio pradžioje Susivienijimas gavo š os SL\ 
stovio revizijos raportą, su Pennsylvanijos Apdraudos Komi- 
siopieriaus, Malthcvv H. Taggart. pareikalavimu, kad SLA pre
zidentas, sekretorius ir iždininkas savo parašais paliudytame 
pranešime užtikrintų Komisionierių, kad raportas gautas ir 
kad bus prisitaikyta prie raporte patiektų rekomendacijų. Tai
gi mes trys, žemiau pasirašusieji, suvažiavę Chicagon nuodug
niai susipažinome su raporto turiniu ir didžiausiu musų pasi
tenkinimu suradome, kad ši savistoviai valstijų egzaminierių 
daryta revizija surado SLA turto, narių ir jų apdraudos stovį 
lygiai tokį, kaip SLA sekretorius skelbia savo raportuose. Čii 
paduodame palyginimą galutinų skaitlinių:

SLA Sekretorius Egzamin’er.’ai
SLA TURTAS-ASSETS Raportuoja
Nejudomos nuosavybės .... ■.................. $593,046.67
Morgičiai ................................................. 467,475.22
Bondsai ir sekuracijos .................  736,292.27
Pinigai — cash ............   224,082.97
Paskolos moksleiviams .... .........................  8,165.09
Paskolos SLA nariams bedarbiams ....... 7,873.91

Riportuoj i 
$593,046 67 

467,475.22 
736,2 12.27 
224,082.97 

8,165.01 
7,873.91

Tikrasis SLA turtas kartu ....... $2,036,936.01 $2,036,936.04
SLA sekretorius raportuoja, kad Susivienijimas turi 

15,582 narius, kurie neša viso apdraudos $7,172,750.00. Egzą- 
jpinieriai patikrinę $Į,Ą narių stovį irgi raportuoja, kad Susi
vienijimas turi 15,582 narius, kurie neša apdraudos $7,172,750.

SLA sekretoriaus ir egzaminierių raportas SLA stovis bu
vo su gruodžio 31 d., lį)4Q m.

Egzaminieriai patikrinę pomirtinių ir pašalpų išmokėji
mus, parojškia, kad ,Susivienijimas savo nariafns ligoje pašal
pas (ir poinirjipejs.išmoka tvarkingai ir greitą)/ kai tik gauna 
peikalingųs dokumentus tokių išmokejįpių įrodyiiiijĮ.

Egzapiinierių raporte patiektos rekomendacijos nėra jo
kia nąująnybe SLA Pjl(|omąjai Tarybai. Tuos visus trukumus 
ir kai kurių organizacijas reikalų vedimo patobulinimus atvejų, 
ątvejąis Pildomoji Taryba svarstė savo suvažiavimuose. Pa
vyzdžiui, egzaminieriai nurodo peraųkštą narių mirtingumą, 
bet šis faktorius ne tik Pildomąja! Tarybai yra ž.lipinąs, jis 
jau keliems praeitiems seimams SLA sekretui iaus buvo rapor
tuotas ųct analizo formoje. Egzaminieriai suranda, kad po 
Scranlono seimo įvestos inovacijos SLA adininistra'ime por- 
brąngiai Susivienijimui kainuoja, kad SLA naujų narių gavi
mui vajai nepateisinamai perbrangiai lėšuoja, kad SLA organo 
Tėvynės išleidimas pcrdįdeles išlaidas sudaro ir visi k’ti egzi- 
minierių nurodymai Pildomosios Tarybos suvažiavimuose 
svarstyti ir ne tik Pildomąja! Tarybai yra ž nomi, bet ir vi
siems SLA nariams pranešti SLA sekretoriaus ir kilų viržiui i- 
kų raportuose bei Pildomosios Tarybos suvažiavimų protoko
luose.

Visos egzaminierių tiesioginės rekomendacijos, kurių y;a 
septynios, yra grynai techniško pobūdžio ir tie visi reikalai jau 
yra Pildžomosios Tarybos suvažiavimuose svarstyti ir principe 
didžiumoje jau nutarti tokia pačia prasme, kaip egzaminierių 
raportas reikalauja juos patobulinti. Kadangi kai kurie tų pa
tobulinimų surišti su išlaidomis, tai Pildomoji Taryba atidėlio
jo jų įvykinimą. Taip kad raporte patiektų tiesioginių techniš
kais reikalais rekomendacijų išpildymas nesudiro jokių painia
vų.

SLA Pildomąja! Tarybai malonu painformuoti SLA na
rius, kad išsami valdiškų įstaigų daryta SLA stovio reviz’ja su
randa organizacijos stovį ir visų reikalų vedimą tokia s, ko
kiais SLA sekretorius ir kiti viršninkai raponLavo s’eimucse ir 
visų SLA narių žiniai Tėvynėje tuos raportus skelbė. Pasitiki
me, kad šiame musų pranešime patiektais faktais pasidžiaugs 
kiekvienas SLA gerove įdomaujantis jo narys. Neabejojame, 
kad šis valdiškų įstaigų raportas apie SLA stovį dar labiau su
stiprins visų SLA narių pasitikėjimą savo organizacija.

F. J. BAGOČIUS, SLA pręz’dentas, 
M. J. VINIKAS, SLA sekretorius, 
K. P. GUGIS, SLA iždininkas.

DYKA! Aprokavimas
NEREIKIA NIEKO ĮMOKĖTI, 

36 Mėnesiai Išmokėjimui. 
TiRra lietuviu kompanija.

Atdara nuo 8 ryto iki 7 vak. 
Sub. iki 8 vak. Ned, 9-12 dieną
„■•■T ", . I1 .> !■ L1 . ...........

VISI TELEFONAI:
ATLANTIC 4290

SOUTH CENTER PLUMBING &
HEATING SUPPLY

6 West Garfield Blvd. S,,

MASTER WIND0W SHADE C0.
S. J, Vondrąk £©1. Ląfąyett© *560

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

1803 WĘST 47th STREET (ARTI WQOD ST.)
11 ' 1 1 1*^^—u I ............... . )

iFjIfllf lI I . ..........................  F T

J....... ..1...........11 11 k b I

S si insųrąnce reik, pąs
r. P. Vileišį EIK

DR. P, VILEIŠIS
Atstovas

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

Home Office, Newark, N. J.
4432 S. California Ąve, Ląf. 0771

w -u w . . .............................   ■ . w.

Ęemkite Lieh|višką
Žyduką,

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOB
CO.—VVHOLESALE
4707 S. Halsted St
Tel. Boulevard 0014

BRIDGEPORT ROOFING AND 
8HEET MĘTĄL ŲO.

?216 Ė. Hafctęą St VICtory 4965
Stogus, rynas, stoglangius Ir 

sienų apmušimus.
rausome bet ką. Atnaujiname bpt 
ką, Dąrbas užtikrintas. PJlnąi 

apdraustas.

N epriklausomybė 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras Žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finanąįniai apsirūpinęs. Statyki
te, remontuokite ir įsigykite na
mus pagal musų ilgamečio iš
mokėjimo planus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už ąpdr. F. S- 
ligi $5,000 mokame 3%%.
KEISTUTO SAV1NGS

and LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZEBIS. Sec.

323G S, Halsted St, CAL. 4118

t ‘ ■■■ — --r iyj ■ m ■■ ,lj'Vf

Sieniniai popieriai, ma 1 i a v o s, 
aliejai, automobilių įrankiai, pei
liai ir nąmn re’kmenys. taipgi 
plumbingas ir elektros prietaisai

PEOPLES 
Hardware & Palnt Co, 

1001 WEST 47th STREET 
Tel. LAFayette 4130 

kiin.ii ■' 1.111.1.1 '......... © j ■nmriati i u

STATOME NAUJUS
a NAMUS

• Mūrinius arba medinius
• Taipgi taisome senus
• Parupinam paskolas 

lengvomis sąlygomis
• Jei turi Jotą, pastatysim 

namą ir mokėsi už jį 
kaip rendą

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

• Aprokavimas dykai

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

Phone LAFay.tt, 5884

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

mgving 
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. 
Vežam į farrnas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotai, Taipgi pristatėm an< 
glis į visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St,
Saukit Tel. VICTORY 0066

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųŠiei au mo- 
dernįškpmta UŽįtL 
dąmia ir HollyWood 
ivtesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. 63rd S L 
Te|, ENG. 5883-1840

SVEIKATOS KŲINIKAS
TONSILUS 512.50
PRĄBUVĮMAS. $5Q (JO
Ligoninėje .........
RAUpaNGVSLĮŲ $Og Q0 
Išėmimas ir Ligon.
REUMATIZMAS Q0
Greitą Pagelba „

GYDO VISOKIAS LIGAS
ĘkzMnlww4}a JI Q0
ir vaistai ...................... ’
DOUGLAS P ARK HOSFIJAL

1900 So. Kedzle Avė. Chicago

Garsinkite “N-nose’

Patikr.no


I
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LIETUVIAI LABAI DAŽNAI JĮ LANKO, BET 
VISAI PAVIRŠUTINIAI TEPAŽĮSTA 

Tas Linksmas — Ir Misteriškas Willow 
Springs Miestelis

Apkaltino Tinklus

Kadangi lietuvių kap'bl s‘ų 
Willow Springs’e kaip ir »€ra, 
kitaip sakant — mes beveik vi
si esame proto ar fiziško dar
bo žmonės, tai pragyvenimo 
šaltinis pasidaro pirniaeTiu 
klausimu. Aš stengiaus sulinkti 
kuotiksliausias žinias šiuo svar
biu klausimu. Ir štai ką galiu 
pasakyti.

Darbai — Netoli.
Nors pačiame Wi low Spring- 

se dirbtuvių nesiranda, bet 
kiekvienas jo gyventojas—dar
bininkas lengvai susiieško dar
bo dirbtuvėse už miestelio ribų. 
Viena jų yra — Corn Produc’s 
Refining Company, Argo, kuri 
samdosi pq 1600 darbininkų. Ta 
dirbtuvę pasiekti iš Willow

Springs ima tik 10 minučių au 
tomobiau ar busu. Jeigu ki 
darbo dėl kok os nors priežes 
ties ten negautų, tai už ki.ų 5 
minučių važiavimo galima pa
siekti vietų kur, d.rbtuvės aug» 
kaip grybai po lietaus rudtn*. 
Tai yra The Clearing Industrini 
District, kuris dabar priklaus! 
prie Bedford Parko. Čia randa
si net 126 industrijos, kurių 
turtas siekia $21 000,000. To
kios geros progos darbininkui 
išmėginti savo laimikį darbą 
susiieškoti niekur kitur nerasi. 
Štai vardai nekuriu tų dirbtu
vių :

Artimos Dirbtuvės.

MYKOLAS RAUDONIS, 
gyv. 4430 So. Hermitage Avė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 16 d., 12:55 vai. ryto, 
1941 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Kvėdarnos parap., Tau
ragės apskr. Amerikoj išgy
veno 28 metus. ’

Paliko dideliame nubudime 
4 pusbrolius ir daug kitų gi
minių ir pažįstamu, o Lietu
voje 2 seseris ir vieną brolį.

Laidotuvėmis rūpinasi An
tanina Ytidienė.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio kopi., 4605 So. Her
mitage Avė. Laidotuvės įvyks 
pirmadienį, gegužės 19 d., 
8:30 vai. ryto iš kopi. į šv. 
Kryžiaus narap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos-už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Mykolo Raudo
ninus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie- 
ftami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam naskutinį na- 
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka,
Pusbroliai', Draugai ir Gimi
nės.

Laid. Direkt. J. F. Eudei- 
kis, Tel. YARDS 1741.

Pepsodent, A. B. Wrisl?y 
Townsend company (Interstate 
Rivet company), Educator B’s- 
cuit, Lock-Joint Pipe company 
Chicago Steel Tank company, 
Arkcll Safety Bag company 
General Printing Ink Corpora
tion, Owens-I.linois Can com
pany, National Aluminate Cor
poration, the S. O. S. company, 
Rapiwax company, Inland Glass 
Works, the Hamler Boiler and 
Tank company, Commerce Pet
roleum company, Bethlehem 
Steel (Co-Kalman division), 
Continental Can company.

Alhey Truss Wheel company, 
Massey Concrete Products Cor
poration, American Brake Shoe 
and Foundry company, Lloyd 
and Fry Roofing, Agar Manu- 
faeturing corporat'on, Johnson 
and Johnson, Crackerjack and 
Angelus Campfire company, A- 
1 Union Furnace ;Fittings, 
Buick Motor company, McGraw 
Electrical company ir Eleclro 
Molive Corporation.

Kitos Dirbtuvės.

NAIMTENŲ-AOME THephoto

James Lawrence Fly, Fe
deralinės Komunikacijos 
Komisijos pirmininkas, ku
ris S t. Louis vykstančiam 
nacionaliniam radio stočių 
savininkų ir vedėjų suva
žiavime pareiškė, kad “du 
asmens valdo 86 nuošimčius 
naktinių radio laikų ir pa- 
jėgingumų.”

GENERAL MOTORS SUTIKO PAKELTI 
ALGAS, STREIKO NEBUS

Priėmė Valdžios Ginklų Tarybos Padarytą 
Sutarties Ginčo Sprendimą

nuo’atinio “teisėjo”, ku-

priėmė 
kurias 
taryba

Ryto

WASHINGTON, D. C.—Ge- 
le.ral Motors streiko nebus, nes 
ši didžiulė korporacija sutiko 
akelti darbininkams algas 10 

centų valandai, taipgi 
kitas rekomendacijas, 
padarė federalė darbo 
inklų pramonėms.
Davė Laiko Iki 7-tos
Tai tarybai buvo pavestas il

gas ginčas tarp korporacijos ir 
CIO Auto WorFers dėl naujos 
sutarties. Abi pusės negalėjo 
prieiti susitarimo, nors derėjo 
si per kelis mėnesius.

, Tarybos vardu sprendimą pa
skelbė 'vakar 4:10 valanda ry
to, W. H. Davis, jos vicc-pir-

• mininkas, ir jis pranešė, kad 
General Motors tų sprendimą 
priėmė. Su juo sutiko ir CIG 
unija. Ji buvo davusi korpora
cijai iki 7-tos valandos ryto 
sąlygas priimti arba atmesti. 
Jeigu G. M. butų atsisakiusi 
sprendimų priimti, tai butų 
lęs streikas.

'vesti “elosed shop”.
Abi pusės sutiko praplatinti 

eises
į samdo laika nuo laiko ki
ančius nuomonių skirtumus iv 
konfliktus spręsti.

Per yisų sutarties 
:crp.oracija pažadėjo 
okauto.

Šios sąlygos, kartu 
pakėlimas
'/I. darbininkų 89-iose dirbtuvė 
se.

terminą 
neskelbi

ir algos 
paliečia 250,000 G

Nusižudė, Bet Diena 
Pervėlai

ki-

Galiuos Metus Laiko
galiuos 
metų.

Naujoji sutartis 
balandžio 28, 1942

Unija laimėjo..!algų pakėlimą, 
bet atsisakė nuo reikalavimo

iki

peka and Santa Fe; Chesapeake 
and Ohio; Chicago and Eastern 
Illinois; Chicago and Erie; Ch’-'

Motinos Helenos 
Atminčiai 
Foundation

Helen Schymanski, gyva bu 
dama, buvo žinoma tūkstan
čiams žmonių kaip “Helena” ar
ba “Motina Helena”.

Jai mirus, jos draugai ir 
draugės dabar organizuoja 
“Hope, Faith, Love, and Health 
Foundation”. /

Šimtai jos buvusių draugų 
klausia, kaip ta Foundation o 
veiks.

Visupirma 
mcnto. 
siųskit

bus išleistas me- 
norit jį gauti, at- 
vardų, pavardę ir

Kas 
savo 
atvirute ar laišku. Me-
gausite dykai.mcnto 

Adresas: Helena Foundation 
1869 North Damen Avė.

Prašalino Danijos 
Konsulą

Nacių kontroliuojama Dani
jos valdžia vakar pranešė 
nijos konsului Chicagoje, 
mund Bauman’ui, kad jį 
šalina iš pareigų.

Bauman atkirto, kad
dabartinės ‘ valdžios nepripažį
sta, todėl savo pareigose pasi
liks ir toliau.

Da- 
Rei- 
pra-

jisai

Tel. Hemlock 5849

Pirkite tose krautuvėse, ku-
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

KITI LIETUVIAI DAKTARAI

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

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

Man

IOVFIKIST W n IV Visas Pasaulio 
Dalis 

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

MM

m Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laidotu
vėms, Papuoši- 

GĖLININKAS “am8 
4180 Archer Avenue 

Phon. I.AFAYETTE 5«<M>

Wcster.i Electric company, 
Interstate Foundrics, Silici 
Br’ck company, Swan-Fish Oi’ 
Corporation, Wilson and Ben- 
nett Manufacturing company, 
Borg and Beck company, Rus- 
ko Products, Electrical Re- 
earch Corporation, Perkns 

Products company, North Am
erican Wholesale company, 
Schenk Lumber, Amalgamated 
Roofing, Hudson Corporation, 
Ooward Aircraft, Jcnsen Radio, 
Murphy Varnish, Visking Cor
poration.

Daug Gelžkelio Centrų.
Žinoma kad pramonė negali 

apsieiti be geležinkelių. Tie di
deli “freight yards” čia priklau- 

I so sekančioms 13 geležinkelių 
korporacijoms: Atchinson, ITo-

5kių Metų Mirties Sukaktuvės

KAZIMIERAS IR MARGUARETT 
MANELIS 

-----  PO TĖVAIS GURZDAITE -----

Persiskyrė su šiuo pasauliu gegužės 16-tą d., 1936 m. Pa- 
Hko nuliudusius abejus savo tėvelius, brolius, seseris, tetas, dė
des, gimines ir draugus. Jau praslinko 5-ki metai kai nemie- 
laširdinga mirtis pakirto Jūsų gyvybę ir paliko neužgydomas 
žaizdas musų širdyse, o namuose neužpildomą tuštybę. Dienos 
ilgos ir liūdnos be Jūsų, musų vaikeliai. Musų akyse kasdieną 
rodosi Jūsų šypsantis veideliai... Jūsų brangi atmintis pasilieka 
musų širdyse ant visados, o musų mintys apviltos, nes Jus 
pas mus negryšite niekados. Mes vėliaus ar anksčiaus ateisime 
pas JUMIS. " ~

Liekame nuliūdę abiejų Tėvai, Broliai, Seserys ir Giminės. 
GURZDŲ SĘIMYNA.

CHICAGO, III. — 1939 me
tais, vasario 5, Indianapolis 
Ind., nusižudė Dr. Charles L 
Badger. Paliko įpėdiniams tes
tamentu, kuriame jiems pasky
rė $5,000 apdraudos pinigų. Tas 
buvo vienintelis jo turtas.

Chicagos federalis apeliacinis 
teismas, kuris svarstė to pali
kimo reikalų, užvakar nuspren
dė, kad giminės negali tų 
gų gauti, nes Dr. Badger 
dienų pervėlai.

Jo apdrauda išsibaigė 
rio 4, 1939.

Naujienų Pavasarinis 
PIKNIKAS 

Gegužės 25, 1941 
LIBERTY DARŽE

LIETUVIAI

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) x

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS \ 
2500 West 63rd Street

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

pini- 
miiė

'vasa

MMm—m

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joijn JF. ^ubeifei&
SENIAWIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

cago, Burlington and Quincy; 
Chicago, Indianapolis aild 
Louisville; Chicago, Rock Is- 
land and Pac'fic; Grand Trunk, 
Illinois Central; Minneapolis 
St. Paul and Sault Ste. Marle; 
Pere Marąuette; Pcnnsylvania 
and Wabash.

Čia dar reikia paminėti Stu- 
debakerio dirbtuvę, kuri dabar 
jau statoma prie Archer ir Ci
cero Avės, ši vieta randasi visai 
netoli nuo Willow Springs. 
Dirbtuvė samdys apie 4,030 
darbininku, v

“Didelis Judėjimas”.
šį pavasarį Willow Springse 

ir jo apylinkėje eina nepapras
tai didelis judėjimas svetimtau
čių tarpe. Lietuviai gi pakol kas 
neparodė reikalingo gyvumo. 
Tiems lietuviams, kurie mano 
pirkti nekilnojamųjų nuosavybę 
Chicagos priemiestyje, butų ne- 
prošalį nieko nelaukiant nuvyk
ti į Willow Springs ir savo aki
mis apžiūrėti tų naujai besiku
riančių lietuvių kolonijų. Nors 
lotų pasirinkimas nebėra gau
sus, bet dar yra likę gerų vietų 
ir už prieinamų kainų. Dar sy
kį raginu savo tautiečius ne
laukti kol svetimtaučiai išpirks 
visas gerąsias vietas ir paskiau 
pardavinės mums už aukštas 
kainas, pasidarydami sau dide- 

i lio pelno iš musų neapsižiūrėji
mo laiku.

DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Tel. YARDS 1741-1742 

b605-07 So. Hermitage Avė, 
South Fairfield Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727
TLr S KOPLYČIOS VISOSE 

CHICAGOS DALYSE

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

Su POVILU ŠALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai
'I

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

latiiiiiiiiiiciaiaiiiitiaiiiiiiiiiiiiiaiio

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

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

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

DraugijosJoanai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868

DR. MARGERTS
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI

Ofiso Tel. VTRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTpIAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

DR. HERZMAN
Tš RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligss 
vyru, motery ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus. •

Ofisas ir Laboratorija .
1034 W. 18tb St., netoli Morgan St 

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

Tel. CANAL 3110 
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464
Dr. F. Pulsuoki LeVan 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHTCAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai diena.
Phone MTDWAY 2880

Tel. YARDS 3145
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 4 

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

DR. STRIKOT7TS
Gvdytoias ir Chirureas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki P

vak. Nedėlipj pagal susitarimą
Ofiso Tek: YARDS 4787

Namų Tel. PROSPECT 1930

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

Dentlstai
4740 SO. ASHLAND AVENUE

(Virš Andes Candies krautuvės)
ŽEMOS KAINOS

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

ADVOKATAI

“Du Zuikiai Vienu Šuviu”.
“Naujienų” pavasarinis pik

nikas, kuris įvyks gegužes 25 
dienų, Liberty Grove darže, su
teikia lietuviams labai gerų pro
gų vienu šuviu nušauti du kiš
kiu. Atsilankiusieji p knikan ne 
tik turės gerus laikus, nes 
“Naujienų” piknikai yra visa
dos skaitlingai lankomi dėl jų 
įdomaus, gražaus ir vert'ngo 
programo, bet sykiu galės nuo
dugniau apsipažinti su taip daug 
lietuviams žadančia apylinke,

I Willow Sprįngs ne tolimoje 
ateityje taps viena iš didžiausių, 
gražiausių ir moderniškiausių 
lietuvių kolonijų Chicagos prie
miesčiuose. W.S.

. (GALAS) .1

j. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

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

v Telefonas YARDS 1419.

I. J. ZOLP
1646 West 16th Street Phone YARds 0781

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituamca Avenue

YARds 1138
YARds 1139

LACHAWICZ IR 5JUNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108tb Street Tel Pulhnan 127®

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

r

DR. C. Z. VEZEL’TS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos: nuo 9 iki 8 vakaro

Seredoj pagal sutartį.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

ofisas—127 N. Dearborn St. 
1431-1434-Tel. Central 4411-2

ofisas—3323 So. Halsted St

DR. BRUNO J, 
ZTTBRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

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

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

.. —pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Tel. HYDE PARK 3395

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

6733 S. Crandon Avė.
Vizitai sulig sutarties 

(išskiriant trečiadienius ir Šešta.)

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALumet 6877

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

Room 2014
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto.

8149 SO.---------------------------
T«L

Tel. STAte 7571

HALSTED STREET 
VIOtory 2879

r:



Teis. Zurini Gaila 
Senelių ir Gaila 
Kalinių
Paliuosavo Du Nuo Bausmių
Teisėjas Šiuris trafiko teisinę 

vakar paliuosavo nuo bausmes 
80 metų senelį Mills Serverin, 
1125 Dąvis st., Evanston. Jis 
buvo apkaltintas važiavimu 54 
mylių greitumu.

Per 80 metų Rąr pei Kario 
nenusidėjau įstatymams, aiški
nosi senelis, Teisėjas Euris pa
rodė pagarbą kaip jo žodžiams, 
taip ir jo žiliems plaukams. Pa
leido nuo bausmės,

Jis paleido nuo bausmės ir 
31 metų dainininką Loųis K. 
Andersoną, 2439 
taipgi suimtą už 
žiąvimų.

“Nežino Jo

Petergen avė., 
pergreitą va-

Talentų”
Zuris gal ir nebūtų jo pasi

gailėjęs, bęt Anderson pasisa
kė esąs dąinįnįnkas, ir pasisiū
lė padainuoti Bridewell kalėji
mo kaliniams, jeigu teisėjas 
jąm duos mažą bausmę.

Teis. Zuris ątsąkė, kad jis ne
žino kaip geras Anderson yra 
dainininkas, ir jam gaila Bfide- 
well kalinių. Ndnori jų sąskai- 
ton eksperimentų daryti su An
dersono dainavimo gabumais.

Kur Busite Šį

Gegužės 18-tą?
Atvykite Į Šią Pavasario 

Gegužinę!
Jau ne kartą “Naujienose” 

buvo minėta, kad šį sekmadie
nį, geg. 18 d., įvyksta pavasa
rinis piknikas. Buvo žymėta, 
kaį, jį rengia LSS. Centralinė 
bendrai su LDD. 4rta kuopai

- Dabar galima pranešti, kad, 
prie šio pikniko rengimo prL 
sjdčjo ir “Naujos Gadynės” 
Choras.

Įvyks Liberty Grove Darže
Vieta kur įvyks šis piknikas 

Ghicagiečiams girti nėra reika
lo. Užtenka pasakyti, kad įvyks 
Liberty Grove, nes visi Chicą- 
giečiai gerai žino, kad Liberty 
Grove viena gražiausių vietų 
piknikams, ypač dabar.

Vaišės, šilti pietus, “šlicas”, 
bus ir stiprios, šokiams muzb 
ką parūpins Al. Vaitis orkes
tras.

Prašom, užprašom visus 
visas

ir

— Koklių Jonąs,

Skaitlingas Sunset 
Park Atidarymo 
Piknikas

Labai Daug Publikos, Ypač 
Jaunimo.

Pereitą sekmadienį buvo ofi
cialiai atidarytas lietuvių pikni
kų daržas — Sunset Parkas.

Į pikniką taip skaitlingai su
važiavo Chicagos lietuviai, kad 
nors ir buvo prisiruošta prie jo, 
jokiu budu nebuvo galima grei
tai aptarnauti visus svečius. To- 
<|el ir Vincentas Kubait.'s, dėko- 
(|amas savo skaitlingiems drau
gams lr pažįstamiems, už tokį 
patikėtą jo daržo Užplūdimą, 
sykiu ir atsiprašo visų, kurte 
gal būt, negalėjo gauti patarna
vimo. Kitą sykį dar daųgįąu

Labai daug j a uninio — apie 
pusė publikos — matėsi šiame 
piknike, šokiams gyvai ir sma
giai griežė Gedrimo orkestrą.

MLai nuogieji”-
Vertingas dovanas — paršiu

ku. lašinių, sūrio, degtinės ir 
keiso alaus, gavo šie asmenys: 
Krank Danauskis, Iš ęicęyo, Įll.; 
p-|ė Eleanor Sykes, iš Berwyn, 
Illinois; p. Julie Pocius, $26 \V. 

36th St., Chicago, Illinois; p-lė 
Jenny Malakauskas, iš Dovvners 
Grove, III.; ir Jack Meisik iš 
Marquette Park.

Vincentas ir Ona Kukaičiai 
vėl širdingai dėkoja visiems už 
taip skaitlingų ątsiląnkymą į jų 
Grand Opening Pikniką.

In Memoriam: 
Kazimieras Ir Mar 
garet Maneliai

Abu Žuvo Auto. Nelaimėje

mirtį.
1936
t.y. tėvai, bro- 
šio šiurpulingo

Jau prabėgo 5-ki metai kaip 
nelaimingai žuvo Kazimieras ir 
Margaret Maneliai. Gal kai ku
rie jų draugai ir pažįstami jau 
ir pamiršo apie šios jaunos po
ros nelaimingą

M>rę
Jų artimieji, 

liąi, ir seserys 
įvykio niekad nepamirš. Dar ir 
šiandien jų veidai nenudžiūvo 
nuo karštų ašarų ir liudnių at
siminimų. Jie žuvo auto nelai
mėje, geg. 16, 1936.

Nuo savęs reiškiu širdingą 
sąjausmą draugų J. Gurzdų ir 
Manelių šeimynoms.

■r— Steponas Narkis.

Iš šv. Jono Amerikos 
Katalikų Bažnyčios 
Veikimo

«‘Per Męfuš Laiko Daug 
Nuveikė”

Vienų metų laike, Šy. Jono 
parapijos tąryba ątliko daug1 
kilnaus visuomeninio dąrbo. Bu
vo atremontuota salė, koplyčia, 
supirkinėti baldai ir visokie ki
ti .reikmenys. Palaikomą klasiš
kų šokių mokykla, kurios mo
kiniai beveik kasdieną lavinasi, 
ir progai pasitaikius pasirodo 
visuomeniniuose parengimuose.

“Kokybė* — Ne Kiekybė”
šv. Jono parapijos taryba 

taip jau turėjo daug šeiminiš- 
Kų pasilinksminimo suėjimų, 
pasakyta daug pamokų, prakal
bų, kuriomis atsilankiusi publL 
ka labąi gėrėjosi. Musų išleidi 
Žiamos brošiųro irgi pasiekė 
daug skaitytojų ir teikia daug 
malonumo, Musų darbas labiaųs 
atsižymi kokybe negu kiekybe, 
tad ir prijaučianti visuomenė 
šį veikimą širdingai paremia.

Šiąm darbui daug patarnavo 
“Naujienos” ir radio lietuvių 
valandų skelbėjai, Uptai mes 
jiems esame labai širdingai 
kingi.

šįvakar Vakarėlis

dėt

SQ-.šį šeštadienio vakarą, bus 
kių ir pasilinksminimo vaką- 
raa» Jpništų salėje, 814 W. 33rd 
8f, Pradžia 7 vai. vakare, o pa
rapijos tarybos ir metinis pa
rapijos susirinkimas įvyks sek
madienio rytą, tuoj po pamal
dų. Širdingai visus kviečia at
silankyti į visus minėtus pa
rengimus ir išklausyti metinio 
veikimo raporto.

»— Ona Dovgin.

Automobilistų 
Dėmesiui

savi-P-nas John Czesny yra 
ninkas Marąuette & Californią 
Service Station adresu 6655 S. 
Galifurnia Avė. Jis yra vienin
telis visoj Chicagos Southwestr 
sidėje fabriko išmokintas Car 
ter Carburctor Service man.

Yra žinoma, kad karburata? 
rius mašinoj turi būti akura? 
tiškesnis (tikresnis), negu laikr 
rodis. Todėl patartina atlanky? 
Ii Marąuette & Califęfnią 
vice Station, jeigu norima gaut 
ti tikslus specialisto patarna* 
vjmus,

Marųuętte & Californįa Sę> 
vice Station yra pilniausiai 
įrengta jūsų karui ąptawuRih< 
Publikos parankumui čia dar 
pridėtas dviračiams (baisik? 
liąms) rendipti

NAUJOKOS, Chicago, UI
ir
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REAL estate FOR SALEPERSONALHELP WANTED—FEMAIJE 
Darbininkių Reikią

PATYRUSIOS SINGLE NEEDLE 
mašinų operuotojos — ir specialios 
mąšinos- Smagi aplinkumą, pasto
vus darbas, gera mokestis.

MelrTex Mąnufącturiug Co, 
532 Sq. Throop St., 7th fjoor.

---------  .. ■   I--' , ... -u-U-------------------------

REIKALINGA moters ąr mer
gina 2 mergaičių prižiūrėti. Reika
lingi paliudymai. Englewood 5042. 
rrrr.—r»;■ .t t 1 y , t;—rt—.m

MOTERIŠKĖ, 30 IKI 45 me^ 
bendram namų darbui. Gyventi 
vįętoj, 3727 Weslęy, ęery^yn 2808.

REIKALINGOS PATYRUSIOS 
Ąssemblers ant Įpnęr Sprįngsų 
Units. Atsišaukite 610 Šo. Ashland 
Boulevard.

REIKALINGOS MOTERYS dir-, 
hti Sausagę Casing įmonėje. Paty
rusioms pirmenybę. Kreipkitės— 

1335 West 47st Street.
"■  L-.!-.-.................. - .—T-x."-r?Į. ne

REIKALINGA APYSENĖ MO
TERIS dėl namų darbo — ant ma
žos ūkės, netoli Chicagos. Atsišau
kite Box 2486., 1739 So. Halsted St.

REIKALINGOS MERGINOS, mo
terys skrobinimub dulkių šluostys 
mui ir valymo darbui. Pastovus 
darbas. Kreinkitės.
EMPLOYMENT DEPARTMENT 

3rd FĮoor.
MarshalĮ Field Cpmpany, 

Randolph and State.

SUSIRINKIMAI
LIET. EX-MĄĮNIĘRIŲ DR-KO 

KLUBO susirinkimas įvyks' sek
madienį, gegužės 18 d., 2 vai. po
piet, C. Ukęlio svet., 3436 So. Litu- 
anica Ayę. Visi nariai mąlpnėkite 
dalyvauti, turėsime svarbių reikalų 
aptarimui. —Valdyba.

Lietuvos Ukipįpko Ųr-jos mėne" 
sinis susirinkimas įvyks geg. 18 d., 
1 vai. po pietų West Side Hali.

—P. F.
Krakiškių Apšvietoą ir Kultūros 

Draugiško Kliubo f susirinkimas į- 
vyks sekmadienį, gegužės 18 d., 
2:00 vai. po .pietų Sandaros svetai
nėj, 840 W. 33rd St. Šis susirinki
mas bus labai svarbus, todėl visi 
nariai privalo jame dalyvauti.

M. Šiliškis, Rast.
Amerikos Lietuvių Piliečių Poli

tiškas’ ir Pąšalpinis kliųhas 12 
do laikys mėnesinį susirinkimą sek
madienį, gegužės 18, 1 v. p. p. 
Hollywood Svet., 24pL7,: W. 43rd St.

—Paul J. Petraitis, rast.

PARENGIMAI
GEGUŽINĖ — PIKNIKAS 

Sekmadienį, gegužė 18 d., Liberty 
Grove, arba Pilkio d$r?e, Willow 
Springs, III. Rengia Liet. Socialistų 
Cent. kuopa, Liet. Darbininkų Drąur 
gijos 4 kuopa ir Naujos Gadynės 
choras Ijendrai. Įžanga veltui. Mu
zika, šokiai, vaišės, pažmonys. Kvie
čiame draugus ir visus geros va
lius lietuvjuą.

—Rengimo Komisija
Lietuvių Tautinės Katalikų Baž

nyčios balius įvyks gegužės 18 d. 
6 va), vakare MIlda svetainėje, 2- 
me aukšte, 3140 Sp. Halsted St. VL 
siems bus smagų šokt prie geras pr- 
kestros. širdingai visus užprašo ta
ryba ir Klebonas Maskoliųnas.

LIETUVIŲ TAUTINES KATA
LIKŲ Bažnyčios baliuj įvyks gegu
žės" 18» 1941, 6 vai. vakare Milda 
svetąipėje, 2-mę aųkštę, 3140 So. 
Halsted - St. Visiems bus smagu 
Špktį prie geros orkesįros. širdin
gai visus užprašo Taryba ir Klebonas 
Maskoliūnas.

—t-

RYTOJ

tenais įvyks pir 
pavasarinis pikni

tą pikniką rengia

Gą- 
4rta

vi rs

Visais keliais iš visur lietu
viai važinės kur?

į Liberty Grove, Wiilow 
Springs, IR.

Kodėl?
Todėl, kad 

mas didelis 
kas.

Todėl, kad 
bendrąi šios organizacijos: L$£, 
Centrąlinė kvapą, “NąųjQS 
dynęs” Choras ir LDD,, 
kuopa.

Todėl, kad pasinaudoti
minėtų organizacijų vaišėmis ir 
muzika. f

Ii, todėl, kąd pasigėrėti gra
žią pavasario gamta,

Iki pasimatymą, RYTOJ!
— Senas Putinas.

, Prancūzų ministeris pirminin
kas Brįąno labai mėgo ineške- 
rįofi.

Kąrtą Briąoo draųgąs, pąst^r 
bėjęs, kąd miniątcris blogai nu
siteikęs, paklausę:

— Tur būt, šiandien nesise
kė meškerioti. -

— Nesisekė. Matyti, žuvys 
opoaięijon iųanp kabinastojo 

tui,

ELŽBIETA ČIUDARAIČIA pa-, 
ieško savo giminaičio. Paeina iš 
Lietuvos, Užbąlių kaimo, Rabiržėš 
parap.,- Biržų apskr. Kurie pažįstat 
Povilą Stąpulįonį, prašau atsišauki 
ti, nes labai svarbu? reikalas.

831—8th įSt, Waukegan, III. 
Tel. Ontario 2929.

NAŠLĖ MOTERIS, 40 METŲ 
amžiaus, nori susipažinti £U vidur
amžių vyru. Tikslas: vedybos. Turį 
turėti Šiek tiek apsaugos. Divorsi- 
niąi nepageidaujami. Prašau atsi
liept!, jei rimtai domitės, o ne pi
nigais suinteresuoti. Rašykit anglų 
arba lietuvių. kalba. Box 2485, 1739 
So. lįįlsted, St.
M.. ....Z'L.T?
HELP WANTED-MALE-FEMALE 

Darbininkų-Darbininkių Reikia
VAIKINŲ tp MERGINŲ 

100 vaikiųų ir merginų reikalinga 
Išmokti dirbti ofiso arba fabriko 
darbą. Nereikia patyrimo'—algos nuo 
$14 iki $18. Visi darbai garantuoti.

TR1ANGLĘ AGENCY
25 E. Jackson Blvd. 13-to Aukšto

REIKALINGI VYRAI ir mpters, 
vaikinai ir merginos darbui šapo- 
se, aptiekose, restoranuose, taver
nose ir groserių krautuvėse. 
ATLAS EMPLOYMENT A0ENCY 

6250 So. Halsted St.
Room Į2,

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

LIBERTY RESTAURANT 
4915 Węst l-Rh St., Cicero.

REIKALINGI ŲU 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.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGI CABINET makers, 
hand sanders ir shaper hands. 

CHICAGO CABINET CO.
Steve Kivo,

2133 So. Kedzie Avė.

REIKALINGAS darbininkas prie 
roadhouzės, gyvenimas ant vietos 
geram žmogų;..', Mokestis gera. 5700 
W. 79 St. šaukite Šummit 868W1

REIKALING 
verpą, kuris -gedėtu 
ryto prie baro. ...184;

PORTERIS į ta- 
l ir pagelbėti iš 

ryto" prie bąro.^1843 S. HąĮsted St.

REIKALIN.GAS patyrus barberis. 
Darbas ant visados. 7134 So. Racipe.

REIKALINGAI DARBININKAS 
dirbti ant. ųkės; Turi pamelžti 
lias karves. Užmokestis pagal

kę
su-

PETER BERNOTAS 
Box 77, Silver Lake, Wis.

— ——r— r  ■. -  ------------------

REIKALINGI KĘIKSŲ RĖKE- 
RIAI. Pastovus darbas. Lincoln 
Pąrk Bąkery. 4^1 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 2074. ’

REIKALINGAS ŽMOGUS, kuris 
supranta pentuoti ir popieriuoti, 
$3.00 į ęįįeną. Phope NORmal 6903, 
6424 Egglęston Avenue,

RĘIKĄLINGAS ĘARTENPERIS. 
Gerąs sąlygos tinkąmam ąsmęniųį. 
Kreipkitės pas Anna Benikaitis, 
ąi33 Sp; Kalątęd $t.

REIKALINGI DU VYRAI, Ener
gingi, tarp 21 ir 40 metų, pąrdąvį’. 
nėti tiesiai kpsįumeriąmą nąciona- 
liąi gąrsinąmuš: ■ produktus. Turi 
kalbėti Įiętuvįškąį. Lįberal drąwįpą 
accdunt. Apointenientui padaryti 
Šaukite RANDOLPH 9846.
"7 ——. 1 . .. ----------------r-------------

REIKALINGAS PORTERIS, gerą 
mokestis, nųplatinis darbas, gyveni
mas ant vietos. Tel. ALBany 1213

FURNISHEĮJ Rp'OMR—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDUOJĄSI DŪ. PĄVĮĘNĮĄI 
kambariai, viršuj ir basėmėnte, ir 
gali valgį .pasigaminti. 4?31 §outh 
Sacramento. Tėl. LAFąyette p048. 
Mr, Phillips.

RENDUOJĄSI ŠVIESUS, kam^ar 
rys. Adreąąs 8242 Sp» Union Ąve. 
? lubos iš priekių.

‘, RENDON , PIGIAI NAUJAI išde- 
korųotąs kambarys. Visi paranku-’ 
mai. Gali vartoti ir virtuvę.
3118 So. Lowe Avė., ąntroš lutuos.
- -g- :r—r-ų. '■ >'r; jt   "■

RENDAI KAMBARYS. Karšto 
vąnjienp šilumą, sų valgių ar hė vąi- 
gię. Kampinis ųaipas. 4459 South 
Washtenaw Avė., 2nd floor.

ANT RENppS KAMBARYS dėl 
vaikino, merginos ar žeiiotos poros, 
apšildomas. 3207 Sq. Ųowe ĄhO- 
4 aukštas iš užpakalio,

Pirkite, tose krąųtųvęsc, k.u-» 
rjųs gąrsjnag{^‘NĄUJIĘNQSE

FOR RENT—IN GENERAL, 
Renddai—Beųdrai

RĘNDQN ŠTORAS, su tąvęrnp 
fįksčeriais — 4 kambariai užpaka
ly ir svetainė, Savininkas ant 2-rų 
lųbų. 3259 Union Avė. Antros 
lubos,

ANT RENDOS Bridgeport Tavern. 
Kas pirmas, tas laimės- Viskas 
įrengta, šaukite YARds 2953. 3464 
Sq. Litųanica Avė.

RENDUOJĄSI 6 KAMBARIŲ 
fletas, karštu vandeniu apšildomas, 
Tinkantis kokiam bizniui: daktarui 
ayba advokatui. 3206 So. Haląteų 
St, šaukite JIEMlock 6573.

RENDON 4 KAMBARIŲ FŲA- 
TAŠ — speciąl — $30 rendos.

LAFąyette 5647.

FLATAI DYKAI5 kambarių fįatas su vaną Briči 
portą, reikalinga išpopieruoti ir iš
valyti. Kas darbą juoką, atsišaukit. 
YARDS 5579.

RENDUOJĄSI OFISAS su re- 
ception room. Ant antrų lubų. 
Naujame name, dėl daktaro, advo
kato ar kito ko. 6924 So. Western 
Avė. Šaukite ĮĮEMlflck 773Q.

BUSINESS CHANCES

PARSIDUODA taverna su namu 
ir rooming house. Arba mainysiu 
ant nąmo ar fanuos.

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 prosinimo mašina. 
Šią savąitę parduosiu pigiai. 233 
W. 74 St.

PARDAVIMUI groserių, delika
tesų, saldainių ir aiskrymo krautu
vė South Sidėje, įsteigta 11 metų. 
Renda $25.00. Gyvenimui kamba
riai. Elektrikinė ledaunė. Nebran
giai. Tel. Englewood 9662.

PARDAVIMUI GASOLINO 
STOTIĖS BIZNIS

Pardavimui ,ąrbą rendai, arba 
mainams—daranti biznį per 12 me
tų GasoĮino Stotis geroj ąpyĮiųkėj. 
KreiPkit$s adresui 10534 S. Węnt- 
wortn A.ve.....

MEĄT MARKET IR GROSER
NĖ. Gerą vieta — Elektpkinis re- 
frigerator, 2—10 pėdų kaunteriai. 
Parduoda pigiai. Priežastis — liga. 
CANAL 7835.

PARDAVIMUI Hardware ir Ma
liavų krautuvė įsteigta prieš 18 me
tų toj pačioj vietoj. Savininkas pa
sitraukia pasįlsįui, priims cąsh ar
ba duodančią pajamų suvastį.

GEORGE NAVADOMSKIS, 
2215 W, Cprmak, CANal 2591.

PARŠIDŲODĄ GROSERNĖ, ge
rai išdirbta vieta. Gęrąs biznis. 
Parduosiu greitai. Noriu apleisti 
Chicagą. 3847 West 66th St.

RESTORANAS, PIGIAI, 25 pė
dos, lietuvių apylinkė, 35-ta ir 
Halsted. Gerai einantis biznis, pi
nigų darytojas. Savininkas vienas 
ir serga. ’Į’uri parduoti. Pusė cash. 
Balapsas išrnokėjimąis. Uždarytas 
sekmadieniais.

755 West 35th St.

PARSIDUODA BIZNIS su na
mu. Grosernė, Ice Cream, visokių 
valgomų daiktų, cigąretų krautuvė. 
Biznis, yra išdirbtas per daugelį 
metų, 3425 So. Union Avė.

' ' Wh6lESĄLĘ ‘ FURNITURE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui

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

■... ALIŠAUSKAS, SŪNŪS,
6343 §o, Weatern Avė., 

CRicago, HĮ. TeĮ. REPuhlio 6fl5J

FURNĮTURE FIKTURE FOR-ŠAlI 
Rakandai Ir^ Įtaisai JPar^y^ui 
t PARDUODU FORNIČIUS. Be

veik nauji, pigiai. Nes išeinu į ka
riuomenę. 3314 So. Lituanica Avė.

SOIL—FORSALE 
_____ J uodžemis—Pardavimui 
JUODŽEMIS MAIŠYTAS SU BU
MUS ir Peat Moss, įtręštas, pąrdųq- 
damas bušeliais ir vežimais. 5 bu
deliai už $1.00,10 bušelių už $1.56. 

x Pristatom visur.
CrfARLES GAVCŲS, 

South West Highway and 
Hari®1” Avė-, Worth, I1L

arba WORTH fta.
'"..'t J V'.1,*. J.. .Į .. „L. . . . j,II.

JUODŽEMIS MAIŠYTAS SU 
HUMUS-^-1 bušelis ................... 25c
5 bušeliai už ........    $1,00
10 bušelių už ........................ $1.50 
Rerkraustymaš pigiai—Anglis tie
siai iš mainų.

rtanj^y GĄVCUS 
110 So. Ridgeland Avė., Worth,Ill. 

TeL OAK Lawn 193-J-l

REAL ĘSTATE FOR SALK 
Namai-žeinėPardaviniui

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

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S, Ashland Ąve# 
Tel. YARDS 1001.

NAMU BARGENAI
Turime 97 namus visokio didumo 

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

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

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

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

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.

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

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

Kitas
Bizųliavas muro pastatas. Kieta 
anglimi apšildomas. 4 kambariai 
užpakaly ir 6 kambariai 2-me auk
šte. 2 karam garažas.

Parsiduoda už pusę kainos.
Likusius lengvais išmokėjimais. 

Šaukite NORMAL 3949.

ŠIOS DIENOS BARGENAI
2 aukštų muro namas, štoras ir 

3 flatai po 4 kambarius, štymu šil
domas, prie 69-tos ir Halsted; neša 
gerą rendą; tinkamas tavernui. 
Kainą tik $9500. Pusė cash.

Taipgi turime pardavimui viso
kios rųšies namų.

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

ABErdeen 2231.

GERAS PASIRINKIMAS
Pardavimui ąr 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 pagyvenimų ................. $18,000
12 pagyvenimų .............. $25,000
štoras ir 3 flatai .............. $9,000
Štoras ir 3 flatai .............  $4,0000
6 kambarių cpttage — extra lo

tas ....................   f
Kurie reikalaujate, rašykite 

šaukite:
CALUMET 8297. 

A. Grigas 
2547 So. HALSTED ST.

$2,000 
arbą

MARQUE?TE PARKE — TIKRAI 
BARGENAS

5 kambarių mūrinė rezidencija, 
apšildama. Kaina $4,800. Mažas 
įmokėjimas. Randasi ant Maple- 
wood, netoli 71-mos.

2 nauji namai, ką tik užbaigti. 
Galima pigiai pirkti arba mainyti 
kas ką turite. 3007—3011 W. 71st 
St. “ ’ ‘Priešais Marąuette Park.

C. P. SUROMSKIS 
6921 Sq. Western Avenue 

REPublic 3713. 
Vakarais — PROspect 1111

PARDAVIMUI. ARBA MAINY-, 
MŪI moderniškas biznio namas., 
6 kambarių flatas, užpakalyje cot- 
tąge. Mainai turi būti Marąuette 
Parke. 3206 So. Halsted. šaukite 
HEMlock 6573.

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

PARSIDUODA MEDINIS namas, 
trimis apajlmentais, 10 kąmbąrių 
rumingauzė su mažai vartotais ra
kandais. 3 karų garažas, income 
$150 į mėnesį. Kąina žema.

JACpĘ LAPENAS 
15233 Center Avė., Harvey, III.

PIRKITE DABAR
Rizniąvą lętą. Asesmentai užmo

kėti. 55-toj gatvėje, mylios ikį 
naujos pramonės įmonės. "Nebran* 
giai, Keystone 0721.

PARDAVIMUI 6 LOTAI. Impro- 
ved property su 3-mis trobesiais.

Kreipkitės 4209 Mąplewood Ava. 
Tel.' LAFąyette 4951.

PARDAVIMUI 2 FLATŲ mūras, 
£ ir 6 kambariai. Naujas. 63-čia ir 
Talman. šaųikte PROspect 355£.

5 KAMBARIŲ MURO BŲNGA- 
LOW. 37^x125. 2 karų garažas. 
Furnęsąs, Enclosed porčius. Storm 
wlnUows. Vario skryųai. $6,300. 
Savininkas. 3506 West 65th Plące, 
REPublic. 7128.

REAL ESTATE KĮLA 
TRUKUMĄ FLATŲ 

DABAR YRA LAIKAS PIRKTI
ARGO:

b»ungalowai. 1 medinis, 1 muro. 
Abejuose karšto vandens šiluma. 
Parduos pigiai.

BRIGHTON PARK:
2 flatų mūras, 6—6 kambariai. 2 

furnesai ir 5 kambarių medinis 
katedžius. Lotas 50x125. Kaina $6,- 
8Q0.

2 flatų mūras, 6—6 kambariai. 
Pirmame aukšte furneso šiluma. 
Kaina $6,900.

BRIDGEPORT:
3257 So. Rmerald Avė. 2 fiątU> 

mūras, 6—7 kąmbariąi. štymo šilu
ma. Kąmpas, tuščias lotas. Turi 
būti parduotas iki birželio 1-mos.

3337 So. Wallace St. 8 flatai, po 
4 kambarius kiekvienas. Maudynės, 
modernios sinkos. Renda $130 mė
nesiui. Geras pasiūlymas bus pri
imtus.

SOUTH SĮDĘ:
Šiaurės rytų kampas., 57-ta ir 

Peoria- 7 flatąi, po 2 ir 3 kamba
rius. Elektrikinės ledaunės ir gasi- 
niai pečiai. Rendos $176 mėnesiui. 
Lotas 75x125. Kaina $9,500.

5749 So. Carpenter St. 2 flatų 
mūras. 5—6 kambariai. 2 furnesai. 
Savininkas negyvena Chicagoje. 
Parduos pigiai.

MONE, ILL.:
11 akrų farma su 7-nių kamba

rių akmens namu. Parduos arba 
mainys.

NORTHWEST SIDĘ:
9 flatai' ir 1 beismont. Geltonų 

plytų kampinis pastatas. “ 
$380

4

Rendos 
mėnesiui. Kaįna $21,000.

BRIDGEPORT 
REALTY CO. 
953 W, 31st St.
Tel. YARDS 0311

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

PARDAVIMUI
4 flatų naujas muro namas. Oc- 

tagon front, štymo šiluma. Kaina 
$12,500.

2 flatai, 5 ir 6 kambariai. Mūras. 
Pirmame flate karšto vandens ši
lumą. Stokeris. $5,000.

Ro'ad House su 20 akrų arti Ke- 
nosha, Wis. Miestelio laisnis tik 
$13.5 metams. Paaukos už $3,950.

Marąuette Parke 6 kambarių 
mūrinis bungalow. Karšto vandens 
šiluma. Kambarys atike. Mainys 
į duflatį su 4 kambariais kiekvie
nam flate, arba parduos pigiai. 
CHARLES URNICH (URNIKAS) 

2500 West 63rd St.
Prospect 6025.

4 KAMBARIŲ NAMAS. Gara
žas, 2 lotai, Willow and Briar Hill 
Drjve. $500 įmokėti. $23 kas mėne- 
sis. C .ENDRES, P. O. Box 266, 
Round Lake Park, Illinois.

4 FLATŲ, po 4 kambarius, na
mas. Puikiam stovy. % bloko nuo 
Humboldt Park. $8,500. Nebus ko
miso. 3218 Crystal.

10 KAMBARIŲ MŪRAS. Tinką 
didelei šeimai. Po du kambarius 
fletai lengvam housekeeping. Fur- 
nišiuoti kaip yrą. Aliejinis štymo 
šildymas. 2 karų garažas. Arti “L” 
ir gatvėkarių linijų, savininkas-----
2144 Dayton St., Lincoln 8539.

FARMS FOR SALE1 
Ukiąi Pardavimui

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

4Q AKRU FARMA Mįchigane, 
lietuvių kolonijoj. Gera žemė, ge
ri budinkai. Parsiduoda pigiai. J, 
Gudelis, 3341 W. Evergręen Avė. 
Chicago, III.

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

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

40 AKRŲ — ARČIAU NEI 2 
mylios iki Hart; 8 akrai sėjami; 2 
akrai vaisių, vyšnių ir obuolių; 
upelis; 8 kambarių namas, beis- 
mentas; šulinys; barnė; vištininkas 
20x30. Geriausias galimas pirkinys 
—$2650.00.

HANSON-OSBORN, 
Hart, Michigan.

MUSICAL INSTR’NTS FOR SALE

PARDAVIMUI PIANAI. ATRQ- 
PO ir skamba kaip naują, parduo
siu kiek kas duos. 1408 So. 48th Ct., 
CICERO, ILL.

PROFESSIONAL SERVICE 
Profesionalia Patarnavimas

TURITE FISTULĄ ARBA PI
LĖS? Aš pasakysiu jums, kaip pa
sveikau. Atsiųskite konvertą su 
štampą. H. K. Eiergmąn, P. Q. Box 
56, Chicago.

r.' .'ll^L fc... ‘Tan.l
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Pavasarinis Nauiieniečių
Suvažiavimas-Piknikas

Beliko Savaitė Laiko — Įvyks 
Gegužes 25-tą!

Nėra abejonės, kad visi “Naujienų” skaitytojai jau 
žino, kad pavasarinis “Naujienų” piknikas įvyks sekma
dieni, gegužės 25,''Liberty darže, Willow Springs, III.

Šokiams gros puikus Ch. Steponavičiaus orkestras.
Bus atvežtas parodymui į šį pikniką puikus Packard 

automobilis, kuris bus dovanotas laimingam asmeniui se
kamame “Naujienų” piknike, liepos 27, 1941.

Malonu —* ir Sveika.
Dabar, kaip matote, dienos tikrai pavasariškos. Lau

kuose išbūti visą dieną, tai yra tikras malonumas. Ne tik 
malonumas, bet ir sveikatos galima įsigyti būnant vi ą 
dieną žolynuose ir saulės spinduliuose.

Suvažiuoja Lietuviai Iš Visur.
Taipgi visiems žinoma, kad i “Naujienų” piknikus 

suvažiuoja pažangieji lietuviai ne tik iš Chicagos, b; t ir 
iš apielinkių miestelių. Čia yra tikrai gera proga susitik
ti su savo seniai matytais draugais ir praleisti dieną vi
siems sykiu.

Jaunimas galės šokti, kiek tik norės, nes muzika 
gros įvairius šokius per visą dieną ir vakarą.

• Užkandžių bus kuogardžiausių, gardžių gėrimų irgi 
netruks;"

Bus įtaisyti garsiakalbiai. Visi piknike nuotikiai bus 
skelbiami per garsiakalbį.

Kviečiame jau dabar pradėti rengtis į šį “Naujienų” 
visiems malonų pikniką — lietuvių pavasarinį suvažia
vimą. —Kvieslys

TAS TEIS. ZURIS, ARGI JAUNA MEILE 
JAM NESVARBI?

Kaipgi Galima Ją Taip Marinti!
Pasiskubinam paaiškinti, kad 

ne mes baram teisėją John'T\ 
Zuris, bet taip jam išmetinėja 
20 metų jaunuolis Leonardas 
Fanter, 1435 North Western 
avenue, kuris sakosi labai my
lįs 18 metų merginų, Estelle 
Matray. Ji gyvena adr. ;2442 
Thornas’ štreet. J ?

Kokie mergaitės jausmai ši
tam įsimylėjusiam jaunuoliui, 
mes tikrai nežinom, bet Fanter 
nelabai patiko jos broliui. Kai 
aną dieną Fanter nuėjo savo 
mylimąją aplankyti, broliui vi
zitas buvo labai nepageidauja
mas. Jis sušuko, kad jo sesuo 
Estelle jo, Fanterio, nemyli, ir 
kad jam butų geriau nešdintis 
laukan. Q

Juk Yra Milionai Kitų!

Fanteris užsigavo, ir savo 
garbei apginti pavartojo kumš
tis — tokiu budu netrukus ir 
atsidūrė pas miesto teisėją Zu« 
4

Atrodo, kad geriau mergai
tės namų nelankyk, teisėjas 
Zuris draugiškai aiškino Fante- 
riui. Juk ji ne vienintelė, pa
saulyje yra milionai kitų gra
žių merginų!

“Bet aš kitų nemyliu, myliu 
tik ją vieną. Aš turiu ją pa
matyti,“ skundėsi jaunuolis.

Jei Taip, Tai Kitas Dalykas!

“Jeigu taip,“ atsakė teisėjas 
Zuris, “tai turėsiu tave uždary
ti metams Bridewell kalėjime, 
kitos išeities nėra!

“Visus metus? Metus?“ nusi
gando Fanteris. “Jeigu ponas 
teisėjau taip nori, tai gal ir pa
bandysiu įsimylėti kitą mergi
ną!“

Tai taip ir pasibaigė jaunuo
lio meilė gražiai, 18 metų Es
te Hai.

Ir kasgi kaltas? Teisėjas Zu
ris!

PARENGIMAI

Pažįsta Hessą?

NAUJIENV-ACME Photo
Duke of Hamilton, anglų 

didikas, ant kurio žemės 
nusileido Rudolf Hcssas, 
pabėgęs iš Vokietijos nacių 
lyderis. Spėjama, kad Hes- 
sas ir anglas yra pažįstami.

AMERIKOS LIETUVIU TARYBOS 
REZOLIUCIJA

“I Am An American” Dienai Pažymėti
WHEREAS the President of the United States, the 

Governor of the State of Illinoįs and the Mayor of the 
City of Chicago proclaimed Sunday, May 18, 1941, as

I AM AN AMERICAN DAY
WHEREAS this day is sėt apart to celebrate the 

attainment of citizenship by those either arriving at 
their twenty-first birthay or by being natųralized during 
the year, and

WHEREAS this is a proper occasion to express our 
pride and joy in being citizens of the greatest country 
on earth and an opportunity to reassert our loyalty to 
the United States; to renew our pledge of support of 
the ideals of American Democracy and to proc^aim eur 
faith and confidence in the President of our country, and

WHEREAS the Americans of Lithuanian ancestry 
have at all times been loyal cit’zens of the United States 
and faithfully support our demoeratie institutions,

bei pilietinės teisės, užtikrinant darbo žmonių gerovę 
socialinio teisingumo įstatymais.

Amerikos Lietuvių Taryba laiko reikalinga jungti į 
vienybę Lietuvos vadavimo darbui visas kūrybines mu
sų visuomenės pajėgas, tačiau šį darbą pagrindžiant aiš
kiais demokratiniais dėsniais.

SUDARĖ VYKDOMA KOMITETU KOVAI UŽ 
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ 

-------------------“—

Bendrai Veiks Trys Amerikos Lietuvių Srovės; 
Žada Steigti Propagandos Biurų Chicagoj

Užvakar Chicagos Morrison 
viešbutyje įvyko svarbi Ameri
kos lietuvių veikėjų konferen
cija, kurioje buvo nutarta su
daryti bendrą Vykdomą Komi
tetą, vadovauti amerikiečių dar
bui už atsteigimą laisves ir ne
priklausomybės Lietuvoje.

Konferenciją sušaukė Lietu
vai Gelbėti Taryba, kurią su
darė Amerikos lietuvių lyde
riai, pernai važiavę pas prezi
dentą Rooseveltą. z

ferencija išrinko naują vardą, 
būtent, “AMERIKOS LIETU
VIŲ TARYBA“.

Chicagoje taipgi bus įsteig
tas centralinis propagandos biu
ras, kurio išlaikymui Taryboje 
dalyvaujančios srovės prisidės 
proporcionaliai prie išlaidų. Kon
ferencija toliau nutarė įsteigti 
ir centralinį iždą Lietuvos lais
vės kovai finansuoti.

Dvi Rezoliucijos

Rytoj CIO Baldų 
Unijos Konvencija

konven- 
atstovai

si unija

Į Trumpą Laiką Labai Išaugo
Morrison viešbutyje gegužės 

18, įvyks nacionale C.I.O. Fur- 
niture Workers unijos 
ei ja, kurioje dalyvaus 
iš visų lokalų.

Dar visai neseniai
buvo menkutė, bet dabar narių 
turi daug, ir turi suorganiza
vusi daug dirbtuvių. Chicagoje 
ji suorganizavo Kroli Company 
darbininkus, taipgi Rutler Spe- 
ciulty Company ir Continental 
Cushion Spring Company. Ji tu
rinti daug narių taipgi Superior 
Sleeprite ir Nachman Spring 
Corporation dirbtuvėse.

N0W THEREFORE BE IT RESOLVED by the Ex- 
eeutive Committee of the American Lithuanian Counc’l 
representing numerous fraternal, cultural and civic or- 
ganizations thrpup'hout the United States of America, 
in meeting assembled this 15th day of May at Chicago, 
Illinois, to heartily endorse.

I AM AN AMERICAN DAY
and to sincerely urge each and all to participate in this1 
patriotic demonstration sponsored by our patriotic lead- 
ers and organizations.

Dated at Chicago, Illinois, May 15, 1941.
(signed) LEONARD ŠIMUTIS 

President
(signed) K. S. KARPIUS

Secretary

Dalyviai
Ji įvyko Morrison viešbutyje, 

ir dalyvavo šie asmenys: L. ši
mutis, K. Karpius, P. PivDriu- 
nas iš Pittsburgho, Pa.; Dr. A. 
Montvidas (pavadavo J. Stilso- 
ną), M. Vaidyla, P. Milleris (pa
vadavo S. Michelsoną), kun. 
švagždys, kun. Albavičius (pa
vadavo kun. Jurą, nuo R. K. 
Susivienijimo); K. Laučka, K. 
Gugis (pavadavo F. 
čių), ir P. Grigaitis.

Taipgi buvo svečiai 
konsulas Chicagoje1,

Chesnulis.
nutarė Vykdo- 

sudaryti iš Lie- 
Tarybos narių,

gyvenančių vienoje kolonijoj.
5 balsais prieš 3 kon. nariai 

paskyrė Komiteto būstine Chi
cagos mieste.

“Am. Lietuvių Taryba“
Vykdomajam Komitetui kon-

J. Pago

Lietuvos
P. Dauž-

Iv vardis, ir adv.
Konferencija 

mąjį Komitetą 
tuvai Gc’beti

Ą J F*

Naujienų Pavasarinis
PIKNIKAS

Gegužės 25,1941 
Liberty Darže

Šįvakar
šeimyniškas pasTnksminimo 

vakarėlis Jonistų salėje* 814 W. 
33rd street, 7vy. -v.y'geras* or
kestras. Rengia šv. Jono Para
pija. -......... • į • v . <

šeimyniškas vakarėlis, rengia 
ARD pirma kuopa, Town of 
Lake parapijos salėje, 8 v. v. 
Dovanos dalyviams.

Rytoj
Pirma pavasario gegužinė, 

rengiama LSS centralinės kuo
pos, LDD 4-tos kuopos ir 
“Naujos Gadynės“ Choro, Li
berty Grove darže, Willow 
Springs Rd. ir German Church 
Road (į šiaurę nuo Archer 
avenue). Vaišės, šilti pietus, 
Vaičio orkestras, šokiai. Įžan
ga nemokama.

Keistučio Choro Piknikas, 
Willow-West darže, Willow 
Springs Road ir German 
Churęh Road. Banketas choro 
rėmėjams, nauj:ems kliubo na
riams, minės “I Am an Ame
rican“ dieną. Dovanos, šokiai.

“I Am An American Day’’ 
iškilmės Chicagos Soldier’s Sta
dione, 2-rą po pietų. Rengia 
“Herald-American“, tautinėms 
grupėms, įvairioms organizaci
joms kooperuojant. ŠKalbės 
William S. Knudsen, kiti. Dai
nuos “Pirmyn“ Choras, Jan 
Kiepura; Paul Whiteman or
kestras. Įžanga nemokama, 
daug nemokamos vietos auto
mobilius pastatyti.

Lietuvių Demokratų Kliubo 
15-tam Warde Piknikas, Liepos 
Darže, Justice Park, III. Muzi
ka šokiams, programas, dova
nos.

• Oro, biuras praneša, kad 
vėtra ir audra, kuri užvakar 
naktį užklupo Chicagos miestą 
ir pakraščius, buvo apie 60 my
lių smarkumo. Ji išgriovė daug 
stulpų ir išvartė medžių.

VAKAR CHICAGOJE
• Naujo pašto rūmuose, prie 

Van Buren ir Canal, federalėj 
vaistų ir maisto laboratorijoje 
sprogo etero bonka. Nuostolių 
padarė kelis šimtus dolerių.

.21 metų Walter Pilipak, 
4330 S. St. Louis avenue mane, 
kad - jisai važiuoja į pietus Ci
cero gatve, bet tikrenybėje va
žiavo į šiaurę. Iš to galima su
prasti koks buvo jo stovis, ir 
kodėl jisai įvažiavo į tris krau
tuves 3800 N. Cicero bloke, iš
daužė tris langus, ir galiau su
kūlė automobilį į stulpą.

• Kalėjimai! vakar pasidavė 
Joseph Kopke ir Harry Hlava- 
cek, du AFL bučerių unijos na
riai, kurie buvo nuteisti kalė
ti metus ląiko už neunijisto bii- 
Čerio sumušimą. Jie slapstėsi il
gą laiką.

• Už naudojimą pašalpai 
skiriamų pinigų asmeniškiems 
reikalams, 65 metų 
bell buvo nuteistas 
siams kalėjimo. Jisai 
šalpos prižiūrėtojas
valščiuje, į pietus nuo Chica
gos.

• Užvakar ir vakar dėl kait
ros mirė du žmonės, 60 mėtų 
Ignatius Ropata, 3823 Bernard 
avenue, ir Behumil Sinkora, 39, 
nuo 2724 S. Springfield avė;

Otto Zie- 
6 mene- 
buvo pa-

Bremen

B. Remeikienė Ran
dasi Ligoninėj

MARŲUETTE PARK. — šio
mis dienomis Barbora Remei
kienė, 6932 So. Rockwell Št., 
susirgo taip, kad skubotai rei
kėjo vežti į šv. Kryžiaus ligo
ninę ir pasiduoti operacijai, ku
ri, daktarų S. Biežio ir J. Si
monaičio priežiūroj, gerai pa- 
VykO; «
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Tai ta pati p. Rehieikiene, 
kurios duktė Josephine anuo
met dalyvavo “Naujienų“ su
ruoštam gražuolių Konteste.

Vietinis.

AMERIKOS LIETUVIU TARYBOS PAREIŠ
KIMAS LIETUVOS REIKALAIS

(ŽIŪRĖK ŽINIĄ)
Amerikos Lietuvių Taryba, susidariusi iš Jungtinių 

Amerikos Valstybių lietuvių amerikiečių visuomenės vi
sų srovių, ištikimai stovinčių už laisvą ir nepriklausomą 
Lietuvą, savo posėdyje, įvykusiame 1941 m. gegužės 15 
d. —r Lietuvos Steigiamojo Seimo 21 metų sukakties die
ną — Morrison viešbutyje, Chicago, III., nutarė šiaip pa
sisakyti :

Amerikos Lietuvių Taryba (ALT) reiškia vieningą' 
Amerikos lietuvių visuomenės daugumos nepalaužiamą 
pasiryžimą dirbti ir kovoti, kad Lietuva butų išvaduota 
iš bolševikiškos Rusijos okupacijos ir butų atsteigta kaip 
nepriklausoma, demokratinė valstybė jai priklausančio-
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se ribose. • • <
A. L. T. giliai tiki, kad Lietuvos išlaisvinimo darbas 

turi būti glaudžiai derinamas su demokratijų pastango
mis kovoje prieš totalitarines diktatūras, nes tik demo
kratiniai dėsniai pripažįsta visoms tautoms savarankiš
ką valstybinį gyvenimą.

Kovoje dėl savo laisvės visos ^diktatoriškų agresorių 
paglemžtos tautos privalo eiti išvien, todėl A. L. T. ar
timai bendradarbiaus su kitų tautų panašiomis įstaigo
mis, kad demokratinės pajėgos.dirbtų tampriausioje vie
nybėje.

A. L. T. reiškia lietuvių visuotinį pasitenkinimą, kad 
Lietuva, nors ir okupuota, ir jos žmonių balsas žiauriai 
slopinamas teroristinės bolševikų diktatūros, susilaukė 
eilios demokratijų užuojautos, nes nei J. A. V., nei Ang
lija, nei kitos demokratinės šalys nėra pripažinusios Lie
tuvos" okupacijos.

Ą. L. T. jaučia savo pareigą ginti Lietuvos žmonių 
Vaikaitis, teikti visokią galimą pagalbą jų kovoje prieš 
bolševikiškūs okupantus ir rūpintis, kad nebūtų pažeisti 
gyvybiniai Lietuvos valstybės interesai per tą laikotarpį, 
kurio metu ji bus nelaisvėje.

Juo daugiau pajėgų mes ir Lietuvos išeivija kitose 
šalyse įdėsime į dabartinę demokratijų kova prieš tota
litarines diktatūras, kurios kėsinasi pavergti visą pasau
lį, juo daugiau svers lietuvių ba]sas busimoje demokra
tijų .konferencijoje, kuriai teks spręsti pokarinio atsta
tymo klausimus.

Amerikos Lietuvių Taryba yra įsitikinusi, kad at- 
steigtos nepriklausomos Lietuvos valstybinė santvarka 
bus paremta tais demokratybės dėsniais, kurie buvo pa
skelbti 1918 m. vasario 16 deklaracijoje ir buvo inkorpo
ruoti į Lietuvos Steigiamojo Seimo priimtą Respublikos 
Konstituciją. / ,

A. L. T. įsakmiai pabrėžia savo gilius siekimus, kad 
nepriklausomoje Lietuvoje turės būti patikrintos visiems 
piliečiams asmens ir sąžinės laisvės ir lygios politinės

Suvažiavimo dalyviai užbaigė 
posėdžius priimdami dvi rezo
liucijas. Vienoje pasisako už de
mokratinę tvarką busimoj Ne
priklausomoj Lietuvoj, o kito
je pareiškia pritarimą preziden
to Roosevelto paskirtai “I Am 
an American Dienai“, kuri iš
puola rytoj, geg. 18.

Rs.

S. Pieža Apie
“I Am an American” 
Dieną

šiandien tarp 10 ir 11-tos ry
to, šaltimiero radio valandoje, 
iš WHIP, kalbūs Stasys Pieža, 
apie “I Am an American“ die
nos iškilmes, kurios įvyksta ry
toj, Soldier’s Lauke. Jis yra 
“Herald-American“ dienraščio 
redakcijos narys ir rengimo ko
miteto vice-pirmininkas.

PAVASARINIS

PIKNIKAS-i

— RENGIA —

Lietuvių Socialistų Sąjungos Chicagos 
Centralinė, Lietuviu Darbininkų Dr-jos 
4 Kuopos ir Naujos Gadynės Choras.

LIBERTY
GROVE

SOUTH WILL0W SPRINGS ROAD 
ir West 83rd St., j Šiaurę nuo Archer Avė.

WILL0W SPRINGS, ILL,

FiYTOJ
(GEGUŽĖS 18 D., 1941 M.)

Pradžia 11 vai. ryto, iki vėlumos. įžanga VELTUI.

Muzika, šokiai, vaišės, pasilinksminimas — 
pavasario prieglobstyje. Kviečia: senus ir jau
nus, draugus ir pritarėjus.

RENGIMO KOMISIJA.




