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Vokiečiai Paėmė Orp Viršenybę Kretoje KOMUNISTAI PLANUOJA BE SISTEMOSATĖMĖ KANDIJA IR RETIMO MIESTUS 
Britų laivynas yra sprendžiamuoju 

veiksniu CYO| 
(Heldby

LONDONAS, Anglija, geg. 
23 d. — Britų karo jėgos iš- 
vyjo nacius iš Kandi jos ir Re- 
timo mieste’ių, tvirtina pasku
tinis britų karo pranešimas. 
Abiejuose miestuose naciai bu
vo įsistiprinę ir reikėjo vesti 
kovą, dėl kiekvieno namo.

Naciai dar stipriai laikosi 
Malemi aerodrome, kuris ran
dasi netoli Kanea miestelio. Vi
sos britų karo jėgos dabar siun
čiamos į Malemi, kad likviduo
tų pskutinį nacių pagrobtą cen
trą.

Britai yra įsitikinę, kad ga
lutinės Kretos kovos išdavos 
duos jiems pergalę, nes persva
ra jau yra britų pusėje. Malė 
mi apylinkėse kovos bus labai 
sunkios, nes vokiečių orlaiviai 
ištisą dieną ten mėtė naujus, 
kareivius ir ginklus.

Malemi aerodrome ir apylin
kėse vokiečiai jau sugebėjo įsi
stiprinti ir manoma, kad ten 
turi sunkesnių ginklų, kuriuos 
atvežė orlaiviai. Britų artileri
ja visą laiką pajėgė apšaudyti 
Malemi ir trukdė **vokiečiams. 
Aerodrome bandė nusileisti ke
li nacių lėktuvai, bet jie sudu
žo, užmušdami atneštus karei
vius.

KAIRAS, Egyptas, geg. 23 
d. — Sprendžiamuoju Kretos 
kovų veiksniu yra britų karo

DARLANAS NEDUOS NACIAMS LAIVYNO
Hitleris neprašė 

prancūzų ko
lonijų

VICHY, Prancūzija, geg. 23 
d. — Prancūzų premjeras Dar- 
lanas per radiją pareiškė, kad 
derybų metu Hitleris neprašė 
prancūzų karo laivyno ir nerei
kalavo kolonijų.

Laivyno Darlanas niekuomet 
neatiduosiąs Hitleriui. Jis tai 
praneša visiems prancūzams ir 
tvirtina, kad anglai tai žino ge
riau, negu kas kitas.

Hitleris nereikalavo, kad pran
cūzai skelbtų karą prieš britus, 
nes jis vienas tikisi karą lai
mėti.

Prašo prancūzų 
paklusnumo

VICHY, Prancūzija, geg. 23 
d. — Karą laimėjusi Vokietija 
butų galėjusi užimti visą Pran
cūziją ir neduoti jokių lengva
tų paliaubų metu, sako Daria 
nas.

Karą laimėjusi Vokietija su
tiko derėtis su prancūzų vy
riausybe ir prancūzai nutarė 
su jais bendradarbiauti.

Bendradarbiavimas su Vokie
tija yra Prancūzijos gyvybinis 
reikalas ir niekas negali drau
sti jai tai daryti. Prašė paklus
niai sekti maršalo ir valdžios 
nurodymus.

laivynas, kuris gina aplinkinius 
vandenis. Naciai kelis kartus 
bandė priartėti prie salų ir at
vežti išmestiems vokiečiams 
tankų, bet britai juos paskan 
dino arba nuvyjo.

Kretos apylinkių vandenys 
buvo minuoti ir priartėję na
cių laiveliai buvo susprogdinti. 
Jeigu vokiečiai butų pajėgę at
vežti tankų j Kretą, tai laimė
jimas butų jų pusėje, nes bri
tai pasiliko be aviacijos.

Naciai išmetė Kretoje dvi oro 
divizijas, kurios ilgus mėnesius 
buvo mokinamos panašiam ka
rui. Naciams pradžioje pavyko 
užimti kelis strateginius punk
tus, nes jų skaičius buvo ne
paprastai didelis. Vėliau bri
tai pradėjo vartoti tankus ir 
valyti išmėtytus nacius. Kan- 
dijoj kovos ėjo rankinėms gra
natoms ir durtuvais. Nacius 
reikėjo mėtyti iš kiekvieno na
mo. Britams padėjo vietos gy
ventojai, ypatingai pasižymėjo 
kovoje Kretos salos moterys.

Britų karo laivynas ne tiktai 
neprileido nacių laivų prie Kre
tos, bet jo patrankos apšaudė 
Kandi jos ir Retamo pakraščiuo
se užimtus strateginius punk
tus. Graikų karalius visą ko
vų laiką pasiliko Kretos saloje 
ir kartu su graikų kariuomene 
kovojo prieš vokiečius.

Truks britų-prancu- 
zų santykiai

LONDONAS, Anglija, geg. 
23 d. — Britai sulaikė prancū
zų tanką šeherazade, nes ne- 
trukus bus nutraukti visi Pe- 
taino Prancūzijos ir Anglijos 
santykiai, pareiškė blokados mi
nisterijos valdininkas.

Britai turi pakankamai įro
dymų, jog prancūzų vežamos 
prekės yra įteikiamos vokie
čiams.

Britai sulaikė šį laivą be 
Amerikos vyriausybės pritari
mo, nes yra sulaikyti ir laive 
plaukusieji Amerikos konsulia- 
riniai tarnautojai.

Petaino pulkininkas 
pas de Gaulle

JERUZALĖ, Palestina, geg. 
23 d. — Petaino Prancūzijos 
pulkininkas Collet su dideliu 
kariuomenės vienetu perėjo pas 
laisvus prancūzus.

Pulkininkui Collet gubernato
rius Dentz įsakė saugoti Syri 
jos sienas. Kai tiktai jis užėmė 
sienos ruožą, tai ne tiktai jis 
pats, bet ir 200 kareivių parėjo 
pas de Gaulle.

Collet atnešė britams įrody
mų, kurie sako, kad prancūzų 
ginklai, vokiečiams įsakius, yra 
siunčiami Irako sukilėliams.
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Anglams ištraukus savo karo aviaciją iš Kretos salos už tai, kad ten neužtektinai 
aerodromų turima, vokiečiai paėmė oro viršenybę, bet anglų laivynas, kaip pra

nešama, sėkmingai atmuša nacių pastangas nukeldinti ten daugiau karių.

Paskandinti du 
“ašies” laivai

LONDONAS, Anglija,' ‘geg. 
23 d. — Britų submarinai pa
skandino du “ašies” laivus, ku
rie vežė kareivius į Lybiją. Vie
nas paskandintas laivas buvo 
9,000 tonų įtalpos, o antrasis 
buvo 7,000.

Britų submarinai mano, kad 
jie paskandino ir vieną italų 
kreiserį, nes jam pataikė ke
lias torpedas, bet šios žinios 
netvirtina.

Paskandintų kareivių skai
čius turi būti didelis, nes lai
vai buvo pilnutėliai.

Britai tikisi paimti 
Bagdadą

ANKARA, Turkija, geg. 23 
d. — Britų diplomatai pareiš
kė, kad britu kariuomenė ne- 
trukus paims Bagdadą.

Britai jau turi pakankamą 
kareivių ir tankų skaičių, kad 
galėtų užimti irakiečių sostinę. 
Sukilėlių premjeras turi 12,000 
kareivių, kurie bus priversti 
bėgti i Basrą, bet ir ten jau 
yra stiprus britų garnizonas.

Vokiečiai dar nesuskubo at
vykti per sovietų teritoriją. 
Rusų parama irakiečiams yra 
nedidelė.

— Rytų Viduržemio pakraš
čiuose jau vartojami Amerikoj 
gaminti orlaiviai. Jų skaičius 
yra gana didelis ir juos Vai
ruoja britų ir Kanados lakūnai. 
Yra lakūnų amerikiečių. Ka
riuomenėje ir gyventojų tarpe 
Amerikos lėktuvai smarkiai pa
kėlė nuotaiką.

— Vokiečiai pakartotinai 
tvirtina, kad paskandino kelis 
britų kreiserius Kretos kovoje, 
tuo tarpu britai sako, jog vo
kiečių paskelbtos žinios yra la
bai perdėtos.

Mediterranęon Sea

žuvo juros kapito
nas Prien

BERLYNAS, -Vokietija; geg. 
23 d. — Vokiečių -karo prane
šimas sako, kad povandeninio 
laivo kapitonas Guenther Prien 
negrįžo ir reikia jį skaityti žu
vusiu.

Kapitonas1/Prien paskandino 
britų lėktuvnešį Royal Oak, ir 
turėjo aukščiausius Hitlerio ^pa
sižymėjimo ženklus.

Prieno submarinas išplaukė 
balandžio 30 dieną, ir vokiečiai 
iki šiai dienai neturi jokių ži
nių iš jo. Patekus Krečmeriui 
nelaisvėn, Prien skaitėsi geriau
siu nacių jurininku.

— Italų generolas Bergonzo- 
li, kuris nemokėjo apginti Bar 
dijos ir pabėgo į Bengazi, jau 
atvežtas į Indiją. Bergonzoli 
bus koncentracijos stovykloje 
kartu su kitais Mussolinio ge
nerolais ir kareiviais.

— Britų karo jėgos sulaikys 
11 japonų laivų, nes mano, kad 
jie veža įvairią medžiagą 
“ašies” valstybėms. Japonai ne
patenkinti tokiu britų nutari
mu. ' ■ .

Siūlo jėga baigti 
streiką

WASHINGTON, D. C., geg. 
23 d. — Laivyno komisijos pir
mininkas Land siūlė senatui 
pavartoti jėgą San Francisco 
mašinistų streikui baigti.
' Amerikos valdžia privalėtų 
vartoti bet kokią jos žinioje 
esančią jėgą šiam streikui lik
viduoti, nes jis labai smarkiai 
trukdo laivų statybą.

Pataria suimti pikietininkus, 
kad visi norintieji darbininkai 
galėtų grįžti į darbą ir baigti 
statyti taip reikalingus laivus.
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50 laivų kanvojus pa
siekė Angliją

——;-------------------

NEW YORK, N. Y., geg. 23 
d. '— New Yorko gauta žinia, 
kad 50 laivų kanvojus ramiai 
perplaukė visą šiaurės Atlanti- 
ką ir laimingai pasiekė britų 
uostus.

Minėtuose laivuose buvo ve
žama karo medžiagos už 100 
milijonų dolerių. Kanvojus bu 
vo lydimas britų karo laivų ir 
į jį nebuvo paleista’nei viena 
torpeda.

L\5 laivai išplaukė iš Jungr 
tinių Valstybių uostų, o kiti pri
sijungė iš Kanados ir kitų uo
stų.

Bioff ir Browne pa
traukti teisman

NEW YORK, N. Y., geg. 23 
d. — Bioff ir Browne, teatro 
darbininkų unijos sekretorius ir 
pirmininkas^ patraukti teismo 
atsakomybėn.

Jiedu kaltinami už neteisėtą 
pinigų reikalavimą iš kino ben
drovių. Abu grasino sukelti ben
drovėse streikus ir padaryti 
nuostolių.

Nukentėjo Paramount, Twen 
tieth Century, Wamer Brothers 
ir Loews bendrovės. Jiedu išrei 
kalavo iš minėtų bendrovių 
550,000 dolerių.

— Churchill gauna tiktai 12,- 
000 dolerių algos j metus. Jam 
priklausytų 40,000 dolerių, bet 
valdžia uždėjo tokius didelius 
mokesčius visiems britams, kad 
jam nelieka nei trečdalis al
gos. / 
-....... ......... ........■■

' . ORAS
šeštadienį ir sekmadienį: 
Giedras ir šiltesnis.
Saulė teka — 5:22; leidžiasi 

— 8:11.

Patys direktoriai 
prisipažįsta

KAUNAS, Lietuva, geg. 23 
d. — V. Apanavičius, valstybi
nio metalams apdirbti tresto 
sekretorius, praneša, kad re
alaus planavimo nebuvo ir ne
simatė.

Planuotojai užvertė įmones 
instrukcijoms, parėdymais ir 
begaline daugybe anketų, dau
giau nieko.

Planavimo skyriaus darbuo 
tojai Pumeris ir Slavėnas at
virai prisipažino, kad planavi
mo darbas iki šiol buvo dirba
mas be jokios sistemos ir be 
jokio realaus pagrindo.

Užsakymus daro 
be nurodymų

KAUNAS, Lietuva, geg. 23 
d. — Apanavičius tvirtina, kad 
valdžia trestui ;sakė padaryti 
175 tonas vinių. O kokio dydžie 
ir kokio stiprumo vinių, tai n 
šiandien trestas dar nežino.

Tresto vadovybė kreipėsi j 
atatinkamas įstaigas, norėjo iš 
aiškinti koks yra šis užsaky 
mas, bet negalėjo patirti kokių* 
vinių norėta.

Trestas ir šiandien vinių neį 
pradėjo gaminti, nes neturi 
smulkesnių nurodymų. Panašia’ 
elgiamasi ir su kitais užsaky
mais.

OKUPANTŲ SKIRTI MOKY
TOJAI POTERIAUJA

KAUNAS, Lietuva, geg. 23 
d. — Sovietų Lietuvos valdžia 
Šančių vaikų darželio vedėja 
paskyrė mokytoją V. Kaupe- 
lienę.

Bolševikai atskyrė bažnyčią 
nuo valstybės, bet mokytoja 
Kaupclienė ir toliau vaikus mo 
kė poteriauti. Visos vaikų dar 
želio sienos buvo apkabinėtos 
šventųjų paveikslais ir kry- v • •ziais.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Vakar britų karo laivai pastojo kelią nacių laivų kanvo- 

jui, kuris vežė kareivius ir ginklus į Kretą. Kova tęsėsi tris 
valandas. Britams pavyko paskandinti vieną italų kreiserį, vie
ną submariną ir 14 transporto laivų.

— Britai paskandino 5,000 nacių kareivių, bet negalėjo nei 
vieno išgelbėti, nes nacių submarinai leido torpedas. Nei vienas 
nacis jura nepajėgė pasiekti Kretos krantų, visi paskendo juro
je, o kiti nacių laivai pabėgo atgal.

— Vokiečiai išmetė naujų kareivių Malemi apylinkėse, bet 
britai tikisi juos įveikti. Britų artilerija apšaudo nacių punk
tus ir kovos laukan skuba tankai iš Kandijos ir kitų vietų. Bri
tų pirmas puolimas nepavyko.

— Britams pavyko paimti nelaisvėn apie 4,000 nacių. Dar 
didesnis jų skaičius užmuštas, nes kovos buvo labai žiaurios.

— Buvęs Irako emyras jau sudarė naują valdžią ir kviečia 
irakiečius sukilti prieš Rašid ali Gailani.

— Britai nepatenkinti Darlano kalba, nes jie nori veiksmų, 
o ne žodžių. Britai tvirtina, kad prancūzai atidavė naciams pre
kybos laivus Kretos operacijoms vesti ir graikų sa’ų okupaci- 
jai realizuoti.

— Vokiečių piratas, sutindamas Zamzam laivą, paleido ke
lis šūvius ir sužeidė du Amerikos piliečius.

— Malemi apylinkėse nusileidę naciai jau neturi maisto. 
Vokiečiai maistą ir šovinių atsargą išmeta orlaiviais, bet daž
nai išmestas maistas patenka britams.

— Pas britus atskrido didokas prancūzų lakūnų skaičius, 
kurie buvo Syrijoj.

Tiktai dabar Vietos inspek
toriai pamate kokią mokytoją 
buvo paskyrę į Šančius ir ją 
atleido nuo darbo.

Susirinkimuose kal
ba tiktai rusai

KAUNAS, Lietuva, geg. 23 
d. — Kaune buvo sukviestas 
prekybos tarnautojų pasitari
mas. Jame kalbėjo prekybos 
komisaro pavaduotojas Plak- 
chin.

Vėliau žodį paėmė prekybos 
komisaro pavaduotojo pavaduo
tojas Gurov. Sekančią kalbą pa
sakė planavimo ir finansų sky
riaus viršininkas Vydra.

Paskutinį žodį susirinkusiems 
pasakė Kauno vykdomojo ko
miteto prekybos skyriaus vedė
jas Gimpclsonas. Lietuviai pri
valėjo tiktai klausyti.

Mažas tarnaičių 
atlyginimas

KAUNAS, Lietuva, geg. 23 
d. — Koks yra tarnaičių atly
ginimas okupuotoje Lietuvoje, 
matosi iš šio “Tarybų Lietu
vos ’ Skelbimo:

Namų ruošai reikalinga šva- 
rŲ tvarkinga ir sąžininga mer
gina. Atlyginimas 70 rublių, 
Kaunas, Aguonų, 2.

Moteriškų batų pora Lietu
voje kainuoja 2C0 rublių. Tar
naitė privalo dirbti tris mėne
sius, kad galėtų įsigyti menkos 
vertės batelius.

— Amerikos vyriausybe yra 
pasiryžusi gauti iš kongreso ir 
senato pustrečio bilijono dole
rių aviacijai sustiprinti. Ka
riuomenė nori Įsigyti 13,000 
bombawešių, be jau užsakyt’! 
21,000. Jeigu senatas, sutiks su 
šiuo kariuomenės * reikalavimu, 
tai Jungtinių Valstybių oro lai
vynas bus didžiausias visame 
pasaulyje.

LiBERY 
DARŽE
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6924 S. WESTERN AVĖ.

Viskas Kas Tik Randasi Krautuvėj
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TERMS

DVI PAVYZDINGOS 
KRAUTUVĖS 

4184 Archer Avė 
3142 W. 63rd St

Paskutiniųjų 5-kių Diehų Bargenai:
Springsiniai matracai, vertės $12.95, tik po .... $7.25
Radios vertes $11.95, tik po .................. r:........ 6.95
Floor Lempos, vertės $8.00, tik pb .....   4.65
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SiAfibifeN
VARDUVES ' ,

MARŲUĘTTE PARK: šibs 
kolonijos žymi gyventoja Joan
na Alkimavicienė, 6940 South 
ttbckvVell St., šiaridfeii, 
24-tą šVenčid šdvb vdfdtiVbš:

Ji čia yra žihbitla kUiįb rim- 
ta ir puikios hubtkikos fhbtė- 
fis. Vlėtihiš;

Pranas Venckus 
Sunkiai Serga

Guli apskričio ligoninėj 
paddrė;

LIETUVIU BIZNIERIŲ PIKNIKAS
kAS PAGAUS GYVĄ KIAULĘ, TO IR BUS

$100.00 veHės kitų dovanų. Traukimas įvyks kas valandą. Nepa- 
trlirškit atvykti į Lietuvių Biznierių Pikniką, kuris įvyks WILLO- 
WEST dARZE—Bučo Farmoj, prie German Church Road. (Arti 

Liberty Grove) Willow Springs

NEDĖLIOJĘ, GEGUŽĖS 25 d., 1941
Bds getą orkėstta šokiam ir labai įvairus programas. Kviečiam vi
sus dalyvauti—Lithuanian-American Business Men’s Organization 

of Cook County

AKIU SPECIALISTAI
I>R. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

aptemimo, nervuotu- 
akių karštį, atitaiso 
ir toliregystę. Pri- 
akinius. Visuose at-

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių 
mo, skaudamą 
trumparegystę 
rengia teisingai
sitikimuose egzaminavimas datomaš 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vak. 

Nedėlioj pagal sutartį.
Daugely] atsitikimų akys atitaiso-1 
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma. i
4712 South Ashland ^v.1 

Phone YARDS I____L_____ k____
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829 

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 VVEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
3

GLASSES

AKINIAI
Teisingai P r trenkame 

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

minavimas dykai.
AKINIŲ KAINOS:

FULL VIEW QfT
STYLE ...............................

Bifocals—Biskį Daugiau.
PAPRASTI AKINIAI Jg Qg

Dykai Didelis Katalogas
JEVVELRY • ELEKTRIKINIAI 

ŠALDYTUVAI • NAMAMS 
BALDAI

Jos. F. Budrik
FURNITURE HOUSE 

3409 S. HalstecųSt.
Del sąžiningo radio .pataisymo 

pašaukite
YARDS 3088

Atsiminkite — Krautuvė Su 
Mėlynu Ėrontu.

Bud riko Radio Programos:
WCFL—1000 k.
niais 6 vai. vak.
1450 k. — Ketvirtadieniais 7 vai.
vak.—WAAF—950 k. — Sekma

dieniais 4:30 vai. vak.

Sekmadie
WHFC—

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos

fi  m i

29-tas Įspūdingas
Apvaikščiojimas ir 

PIKNIKAS 
Penktadienį, Gegužės (May) 30,1941

BRIGHTON PARK. — Pra
das Vėhckus, kdfis užlaiko ba
tų tdlšymo dirbtuvę, 2649 W. 
43rd gatvė, ..sunkiai susirgo. 
Buvo išvežtas operacijai į 
Gounty HospitaĮ ir dabar gliti 
52-aiilė \vai’de, <

- r • ’: • ’

Jis esąs sUnkianie padėjime.
P. Venckus priklauso prie 

sekančių orghliiždČljų: SLA; 
Keistučio Kliubjb^ Lietuva Be
ito, žeiildičių K iii. klitibb ir jo 
orkestro,- todoSj lihd ir

Pradžia 10 vai. ryto

Yra surengtas įspūdingas 
gramas. Dalyvaus žynius 
tbėojai, chorai benas 
riaus-Girėno Posto su

Bukit Praktiški! I
Nemokėkit Retail Kainų 

Pirkitės Automobilį Tiesiog Nub I

COOK
COUNTY 

DISTRIBUTORS
| COOK COUNTY DISTRIBŲTO- I 
RIAI, didžiausi TIESIOGINIAI I 
distributoriai puikių automobilių I 
Suvienytose Valstijose, siūlo ka-1 
rų pirkėjams stebėtiną bargeną I 
kurio nė vienas RETAIL dyleris I 
negali pasiūlyti! štai SYKI-J- I 
GYVENIMO proga įsigyti puikų I 
automobilių sensacingai žema I 
kaina kurio negalima prilygti I 
bile kur!
GARANTUOTAS SUTAUYMAS 

$100 IKI $500 UŽTAI KAD 
PERKAT TIESIOG 

PAS MUS *
Suvirs 450 karų, didžiausias pa
sirinkimas REKORD-LAUŽIAN- 
ČIŲ automobilių vertybių kurių 
nerasite visame karų pasaulyje!

Decoration Day 
SPECIALS |

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

<>>ai kaip
$425

1941 FuRDS
Puikus kariukas, pilnai įrengtas 
su radio, šildytuvu, white-wall 
tires. Taipgi 12-1940 ir 15-1939 
Fordų taip žemai kaip

$345 T1941 PLVMOUTHS
Puikus pasirinkimas 1941 Ply- 
mouths, yra VISIŠKAI NAUJŲ, 
už stebėtiną .pasiūlą. Taipgi 1940 
ir 1939 Plymouth, visi GERAM 
STOVY, taip žemai kaip

»365

GEGUŽES MĖNESIO BAIGIMO

Išpardavimas
Kainos Specialiai Sumažintos—Lengvi Išmokėjimai

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

Progrese Krautuvė
Atdara Nedėlioj nuo 10 iki 4 vai. pp.

P. Venckaus dtaii^di bšdte 
nuošifclžidi prašomi jį lankyti. 
Jo dirbtuvei^ prižiūri (kiltie 
Aiiiia Aiktrewš. ■—J. L; Grušas

unifor

;ųi 
k

p ro
kai-

Šiandien Dambrau
sko = Roilškiuiutės 
Vestuvės

moniis ir savo beini.
Po iškilmių bus gražus pik

n i kas

BIRUTĖS DARŽE
Visus kviečiame Komisija: 

X. Saikus, V. Andrulis, 
J. Balchunas.

VISŲ

Motoristu 
ATYDAI!

5 Galionai Aliejaus 
UTMOST MOTOR 

OIL tiktai už 

•2.10!

f s 24 d., ap- 
Dambrauskiš 

Jolianna Rauskiniute. 
yra bridge- 

o Joanna Rauskinaš

ykblb parapijos

Lietuvių Tautiškų Kapinių 
Koplyčia

feridgeportas Nbtthsaidė
. ... 

’’ . ’ ‘ 7

Šiandien, geg 
si veda Wal teč’ 
su p-le
W. Dambrauskas 
partietis, 
— nortbsdidiei

Šliiibas šv. F 
bažnyčioj, vestuvių įjokilLs ir
gi šv. Mykolo’ jiar. svetainėj ė. 
Gros šaunus J, į muzikantų or
kestras. . .

Waltėriš yrii sūnūs Franėėš 
Dombrowškiehės (ji taip ra
šos). Ji sako išleidžianti pa
skutinį savo stilių. Jos tryš 
dtiktėrys jau ištekėję.

Linkiu Wąlt?riui ir Johaiiiiai 
laimingų sutuo^tUviu.

Kaimynas

1941 Metų Mados Gražiai Padaryti Miegamų Kambarių 
Setai. Pasirinkimas Nuo ___ ........ $39.50 iki $195.00
Visokių Rusių Gražiausi Modeliai Parlor Setai, 
Pasirinkimas Nuo ............................. 32.50 iki *$160.00
Breakfast Setai, Nuo .......................... $12.50 iki $55.00
Gasiniai Pečiai, Nuo ...................... $29.50 iki $129.00
Console Radios, Nuo ...................... $19.50 iki $139.50
Alidgėt Radios, Nuo .... ...1................... $6.50 iki $39.50
Gerųjų IšdirbySčių 1941 m. 
Refrigeratoriai, Nuo $114l50 iki $298.00

Lengili Išmokėjintdi Pritaikomi Visiem

Imame senus dalykus — Duodame didelę nuolaidą

tirtai

T "B 4 Į ?

P
O

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(CttlCAGOJĘl
Nofmah Pa*Hčkii:> 24, šu

Mbly VVfebet, 19
Fraiik Razniiis, 25, šti Irhia 

M. Ėtigiiiši, 22 t

NEŽIŪRINT KOKIO STILIAUS 
KARĄ NORITE, MES Jį TURI

ZME PATOGIAUSIA KAINA,, 
i JUM,’ t.

JŲS'e^ABlTi PIRKTI TIESIOG 
' IR SUTAUPYTI

$100—$500 r
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 IMOKfiJIMUI 
DU METAI IŠMOKĖTI — 
LENGVIAUSIOS SĄLYGOS 
PRISTATYMAS TUOJAUS

COOK
COUNTY

DISTRIBUTORS
1340 W. 63rd Street 

Atdara Vakarais iki 10 
Nedėliomis iki 7

H

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

Garantuotas—Atgausit Pinigus Jei Nepatiks
TIKTAI PAS

NOil-GAR GAS and FUEL OIL COMPANY
4800-24 South California Avė. ir 

500 Wėst Garfield Blvd.
(Šiaurvakarinis Kampas Normai)

SMITHY’S SERVICE STATION 
1609-02 South Halsted St.

Klausykitės musų Radio Programų kas Trečiadienį, Penktadienį ir 
šeštadienį, kuriuos leidžia MBM Radio Grupe iš stoties tVSBC, 

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

Reikalauja;
1’efskirU

llcięn R. Kelėn nuo Georgė 
G. Keien

Gauna
Perskiras

. Elaine V. Savatge nuo Paul 
Sūvage.

GIMIMAI 
CfflCAGOJE

$222-24 So. Halsted St., prie 32 gatvės
kbaiitiive atvirti Nedelibni nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. pp.

Vedėjai ir Pardavėjai pasirengę maloniai patarnauti. J. Nakrošis, 
S. šetnaitis, C. Bakšienė, J. Miallis ir kiti

(MIZAUŠKAS, .leiinėtib M 
460iJ- Soiitli kiiirfiėltl AVėiitie, 
gimė yėgtižėš 11, teVai: Wdltfer 
ir Esteilė. ;

RAINIS; Alfrbd E; Ji;., 3242 
South Grėen štrfeet, gimė įgū
žės 15. tėvai: Albert ir Agneš.

SHINALIUS, Charidaiiie, 
4634’ South Whipplc štf-bet, gi
mė gegužės 9, tėvai: Sigmond

VISTARTį Gardi And, 2861 
Warrtd Aveiitib, gidie gfcgtlžės 
3j tėtdi Vibtbi’ {ir Edha. < 
~......... , t -į. ---—u---X
Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi ^AUjlENOST:" '

Speciališkas Pranešimas

GARBINGAI

ATMINČIAI
Žymios Moters

“MOTINOS HELENOS”
(Helena Schymanska)

BALANDŽIO 11, 1941 
Didysis Penktadienis;

Kaipo tinkamą dfrtllriimą Helenos Šthymanskos, su mėile 
vadintos “Helehd” atbū ‘‘Motina Heleria”—humanitarės, 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 kviečiame rašyti ir 
išreikšti savo gražius atsiminimus apie Heleną ir atsiųsti 
savd vardą ir adtesą, kad gautumėte memento. Jis bus pa- 

> Siųstas jums dykai. Rašykite “Heletia Foundation” — 1869
NoHh Datnėn Aventle, Chicago, III

GEGUŽĖS 16, 1871 
St. Boniface

MASAŽAI 
SULIESĖJIMUI IR 

GARO PIRTIS
Lengvas būdas suliesėti, 

vartojant elektrikinį

EXRCYCLE
15 minučių Kfič
MANKŠTA ................. UUr
SERIJA Mankštos, $*>
7 sykiai už ..............VO.UU

MILLER’S 
INSTITUTE 

30 N. Dearborn St. 
Phont DEARBORN 27«2 

Valandos: nuo 10 ryto iki 7 v.
LIETUVAITĖS 
PATARNAUJA

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujien- 3
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FOR NEW

PACKARD - CHRYSLER - PLYMOUTH
3451 

Archer Avė.
Tel.

VIRginia
2332

4030 
Archer Avė.

Tel.
VIRginia 

1515

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US”

Į Turtas Virš$5,500,000.00 Į
Į Apart Apsaugos, Turime O N r n nnn n n Į 
Į ATSARGOS FONDĄ ViršiHJUjUUUlUU Į

Mirė Motina Ir 
Brolienė

Į

Laiškas Iš Lietuvos
Adomas Zubavičius gavo la

bai liūdną žinią iš Lietuvos. 
Laiške praneša, kad jo brolie
nė Stasė Zubavičiene mirė sau
sio 12, 1941 m. Taip pat jo 
mamytė susirgo ir už keturių 
dienų mirė. Abidvi liko palai
dotos Tirkšlių parapijos kapi
nėse.

Klausia Apie K. Prielgauskį

Pieninių Darbinin
kai Priėmė « 
Naują Sutarti

-- . .<■ —7. " . ..
800 narių pieninių darbinin

kų, dirbančių viduj, priėmė 
naują sutartį, kurią unija su
darė su Chicagos pieno firmo
mis. Algos, bus nuo $44 iki $54» 
bet darbininkai, kurių darbo 
laikas yra išdalintas, gaus $3 
ekstra. »

e f

Neseniai, naują sutartį sli 
pieninėmis sudaro ir pieno iš-

vežiotojų unija. Jiems algos 
jfiuyo pakeltos, bet komisai su
mažinti.-

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų 
MOKAME DIVIDENDŲ 3Vž%

LOAN ASSOCIATIONofChicago 
JUSTIN . MACKIEVVICH, Pres.
4192 Archer Avenue

VIRginia Ilki

MNGS

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

SXS^SSrMATYKITE MUS!
Jus persitikrinkite, kad Mes Turime Didžiausį Pasirinkimą

4
• Lentų
• Medžiagų 

Stogams
• Medžio 

Reikmenų 
Statybai

IR VISOKIAU
SIŲ KITŲ STA

TYBOS ME

DŽIAGŲ

Puikios Rūšies

Mes finansuosime jūsų namo pertaisymą ir pastatymą — Nieko nerei
kia numokėti. Mokėkite per Tris Metus^-Apkainavimai Nemokamai 

‘ ' - LIETUVIŠKAS PARDAVĖJAS

CARR-MOODY LUMBER C0.
STANLEY LITWINAS—Generalis Vedėjas

3039 So. Halsted St. VICtory 1272

t/u>A
John J.

Įkrinta 
karburetoriui

AB ŽINOJOT, kad jūsų karburetoris turi 
būti tikresnis už jūsų laikrodį?

Tik vienas žmogus Chicagos Soutbwest 
Sidėje yra šapoje išmokintas Carter Carbu- 
retor Service man? Jis randasi prie 

MARQUETTE and CALIFORNIA 
SERVICE STATION!

Jeigu karburetoris jūsų kare reikalauja do
mės—mes patariame pamatyti John’ą—Mar- 
ąuette ir California Service Stoty—ir gausite 

specializuotą tikrą patarnavimą.
TAI NEKAŠTUOJA DAUGIAU

PHONE PROSPECT 5IOO

HENRY SZESNY, PROPRIETOR waBB
6655 S. CALIFORNIA AVĖ.

AUDITORIUM 
RESTAURANT

3131 So. Halsted St.
Lietuviški ir Amerikoniški 

Valgiai Su Geriausiu Skoniu

P. BALČIŪNAS ir 
M. KOVARSKI, Sav.

PASKOLĄ—'
nuo 5 iki 20 metų.

MUTUAL FEDERAL SAVINSS 
and LOAN ASSOCIATTON 

OF CHICAGO 
Mokame 3Yi% Dividendų 

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

Tv«8S $1,000,000.00

Remkite tuos, kurie 
' garsinasi 

“NAUJIENOSE"

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 TautįšKų Kapinių Vartus.

PATRUKUSIEJI
100% užtikrinti 
FITINGAI

Taip jau laiške norima suži
noti apie Kazimierą Prielgaus- 
kis, kurs buk gyvenęs prie 
Jackson Parko. Jis pats arba 
kas kitas prašau tuoj praneš
ti Adomui Zubavičiui, 2888 Ar
cher Avė. Už atsiliepimą ar 
pranešimą p. Zubavičius bus šir
dingai dėkingas.

— Jūsų Ona.

Pagerbs Vys. S. B. 
Mickevičių

šv. Marijos tautines parapi
jos kleb. Kun. S. Linkus daly
vaus Kapų Puošimo Dienoj, ir 
atliks apeigas, Lietuvių Tautiš
kose Kapinėse, prie a.a. Vysk. 
Stasio B. Mickevičiaus kapo: 
10:00 vai. ryto.

Visi Vyskupo Mickevičiaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti apeigose.

Jonas Mickevičius.

Garfield Parkas Ne
nusileidžia Kitiems 
—Ypač Vestuvėmis
Apsivedė No 'kevičiutč ir Lukas

Kad ir nedaug lietuvių ap
gyventa, Garfield Parko kolo
nija neužsileidžia kitoms mitin
gais ir parengimais, o > labiau
siai vestuvėmis.

Neseniai iškilmingai apsivedė 
pp. Ladygų duktė.

O štai gegužes 11 d., Anta
no Norkevičiaus duktė Adelė S. 
apsivedė su William George Lu
ku. Šliubas įvyko šv. Antano 
bažnyčioje, kur kun. Albayičius 
abu palaimino laimingam ir gra
žiam gyvenimui. Po šliubo puo
ta įvyko Parkholme Communi- 
ty Salėje, kur buvo abiejų pu
sių giminės, draugai ir pažįsta
mi, viso apie 400 žmonių.

Ir Antią Dieną —
Vaišės buvo labai turtingos 

Publika ilgai šoko, linksminosi, 
ir vaišinosi. Kadangi pirmos 
Vestuvių dienos vestuvininkais 
neužteko, antrą dieną jie vėl 
susirinko pas p. Paugą, ir čia 
dar kartą vestuves atšventė.

Jauniesiems visi draugai ir 
žemiau pasirašęs linki laimes ir 
pasisekimo.

* — j. Woski.

Sutaupykite 
Net Iki $80.00

Englewood Stove Company 
patalpos randasi adresu 6850 
S. Green St., pusė bloko į va
karus nuo Halsted. Telefonas 
Eng. 3630.

Krautuvės vedėjai sako: ga
lite sutaupyti net iki $80.00 
pirkdami 1940 m. Servel Elec- 
trolux — Gasinę Ledaunę. Nė
ra re kalo sumokėti tuojau vi
są kainą. Užtenka įmokėti $10, 
o balansą išlyginti net per tre
jus metus išmokėjimais.

1941 m. Servel pasižymi ypa
tingu gražumu, patogumu ir 
patvarumu. Šaltį galite nusta
tyti kokį norite, vidų sutvarky
ti kaip norite. Servel neturi ju
dančių dalių.

Atsilankykite juo greičiau ir 
pasinaudokite geru pasiūlymu. 
Šį pasiūlymą teikia Englewcod 
Stove Company, 6850 S. Green 
St., telefonas Englewood 3630.

VISOS-AMERIKOS DEGTINĖ
DISTILLEDAND BOTTLED B Y JAMES B. BEAM DISTILUNG CO. Ine. cuRMONT, kentucky

DISTILlttS SINCe 1795 ' . . i .

<4. 1.

x -Ik-II'.U'H-r 1 ' I t'l!'!.1.; '.I .lll'UI I   «',niĮ?|i^. J I JĮ'jff-

SutaupyKit
nuo $30.00 iki $40.00

tija. Cash arbG mėnesiniais išmokėjimais. 10. vartotų 
po $25.00. Dėl aludžių parduodam šaldytuvus po 25c. į 
ba pašaukite mus dėl dykai apkainavimo.

General Radio (©, Furniture
3856 ABCHER AVENUE LAFayette 6195

Lietuvių Krautuvė Per 13 Metų ___

Mes parduodame* nuo $30.00 
iki $40.00 pigiau visų geriausių 
išdirbysčių elektrikinius šaldy- 
tuvus-refrigeratorius, negu kur 
kitur. Visi refrigeratoriai 1941 
m. mados ir su 5 metų garan- 

refrigeratorių norime parduoti 
dieną. Atvažiuokite pamatyt ar-

AMERICA’S "HRST“... WITH 
COLOR-STYLED INTE NORS... 
SENSATtONAl NEW f E ATURE S 
and Super Markai FOOD PROTECTION arade 

possible by EXCLUSIVE Trae-Teaip Centre!

Now there’s a new thrill in choosing your new dec- 
tric refrigerator! Leading 1941 Westinghouse 
modele offer you a choice of color-styled interiora, 
plūs a wide variety of new improvements youTl 
never tire of shovring to your friendsl The “Martha 
Washington 7,” for cxample, has new AERO- 
SPRING Self-closing Door with TRIPLOK trig- 
ger-action Latch—new “Window-front” MEAT- 
KEEPER with UTILITRAY top—new full-width 
HUMIDRAWER — new ZEROSEAL Frozen 
Food Compartment — new SELECT-O-CUBE 
and EJĖCT-O-CUBE Automatic lęc Traye — and 
many other advantages.

5 REFRIGERATORS IN ONE!
With ezclusive TRUE-TEMP CONTROL provid- 
ing steady balanced cold, your WestmghOuse 
gives you Super Market Refrigeration—5 kinds of 
proteetion for your 5 kinds of food. See a demon- 
stration of this amazing Westinghouse improve- 
ment. Learn how it keeps meats, milk, greens, left- 
overs and frozen foods for daya in perfect conditioa. 
Šefe the new 1941 Westinghouse Refrigerators.
COME INI Ask for “X-RAY” PROOF of West- 
inghouse Improvements and Quality Features. 
IT’S NEW1 IT’S DIFFERENTl SEE IT TODAY!

GENERAL RADIS & FURNITURE
38$6 ARCHER AVENUE LAFayette 6195

V Lietuvių Krautuvė Per 13 Metų

SS

-r $2.00
A,OO«S ATAU rOPUiĄK Htltts

Garantuoti fitingai reiškia, kad Pa> 
raikštė teikia 100% Apsaugos ir 
100% Pataisos Fittings.l d 
Musų tikslas yra pagel-l N / 
bėti jums visokeriopais f 1/ (S) į 
galimais budais ir šutei-į 11^ A 
kti jums pasitenkinimą, \ Į Sjį/g) 
kokio niekuomet pir- 1 H I 
miau neturėjote. PRA-
Š Y KITĘ FITINGŲ DY- Al/ 
KAI ir pamatykite, kaip jūsų pa- 
raištės gali būti pritaikytos, arba 
gaukite naują paraištę taip pigiai, 
kaip už $5, ir turėsite nuostabias 
pasėkas; arba rašykite prašydami 
informacijų DYKAI.
100% RUPTURE and 

TRUSS SERVICE
20 m. patyrimas įrodo pasisekimą 
1869 N. Damen Avė. Tel. Arm. 8200 
įėjimas per krautuvę į 2 aukštą 

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

Vienas kotas suteikia jūsų mau
dynei ir virtuvei žvilgančią bal- 
‘ą spalvą, švelnią kaip stiklas. 
'VJnas nlovimas nesugadins žvil
gesio. Taipgi. 32 modernios spal
vos jūsų rakandams.
....................... Kuponas ...................... į 

Išmėginti Pasiūlymas
ĖLiųuid TILING 1 kenas 35c Ė 
| 1 šepetys ........................... 25c|

Vertė, 60c j
i Viskas už 25c į

No Muil Orders F

Robertson & Co.
t "The Houvc of liguid Titinrį

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

2514 Oevon Ava. 
434 E. 79th St.

928 Oavls StH Evanstoa 
M4 S. Fifth Ava, Maywae<

Atrodykite Metus Jaunesni 
NATŪRALIAI ATRODANTI

Dantų Fleitai

10 MĖN. MOKĖTI fi A r n 
Pinigų grąžinimo ga- X II h I 
rantija. Denturos da- “ Ji 7 ** 
romos tiktai gavus už- v 
sakymą ir nuo formų
padarytų 
dentistų.

Pleitai 
Pataisomi

iaisniuotų . . . Apkain.
Nemok.

Hejna Bros

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

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

Atdara iki 8:30 v. v.
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KROATIJOS LĖLIŲ 
VYRIAUSYBĖ

Garbingas svečias
——* ■■ i——*

šiandien atvyksta Chicagon pulkininkas Kazys Gri
nius, Lietuvos buvusio teisėto Respublikos Prezidento, 
Dr. Kazio Griniaus* sūnūs.

Rytoj pulk. Grinius pasakys kalbą “Naujienų” pik
nike (Liberty Grove, Willow Springs, III.). Chicagos ir 
apielinkių lietuviai čia turės progą pirmą kartą pama
tyti ir išgirsti garbingą Lietuvos demokratijos atstovą.

Malonu mums yra jį pasveikinti didžiausioje Ame
rikos lietuvių kolonijoje, kuri visuomet buvo gyvai su
sirūpinusi tnusų gimtojo krašto likimu ir kuri ypatingai 
dabartiniu laiku giliai jaudinosi dėl Lietuvos žmonių 
vargo po žiauriųjų okupantų jungu.

.Pulk. Kazys Grinius yra aukšto mokslo ir Vakarų 
Europos kultūros vyras. Eidamas savo pareigas karo 
tarnyboje, jisai stovėjo nuošaliai nuo politinio judėjimo, 
kuris, beje, per pastaruosius 13—14 metų ir nebuvo ma
sinantis demokratiniai nusiteikusiam asmeniui. Apie jo 
atsidavimą Lietuvai tačiau liudija tas faktas, kad jisai, 
būdamas dar jaunas vaikinas, tik pabaigęs mokslą gim
nazijoje, įstojo savanoriu į besikuriančią Lietuvos ka
riuomenę, kuri gynė kraštą nuo bermontininkų, bolševi
kų ir kitų priešų.

Ne tik žodžiu, bet ir darbu, statydamas i pavojų 
savo gyvastį, pulk. Grinius padėjo kurti nepriklausomą 
Lietuvą.

Jo asmuo, be to, mums primena didįjį liaudies švie
tėją ir darbuotoją, Dr. Kazį Grinių, kurį Lietuvos de
mokratija pasirinko savo vadu, kuomet ji turėjo teisę 
laisvuose rinkimuose^areikšti savo valią. Apie pulkinin
ko tėvą, deja, pasiete 'Amerikos lietuvius šiurpi žinia, 
kad bolševikai ji suėmė. Tai privalo paskatinti mus prie 
dąr didesnių pastangų dėl Lietuvos išvadavimo iš sveti
mo jungo.

Pulk. K. Griniaus atsilankymas šitą musų pasiryži
mą sustiprins. Todėl mes nuoširdžiai sveikiname garbin
gąjį Svečią ir reiškiame viltį, kad Lietuva, kuriai jisai 
nuo jaunų dienų ištikimai tarnavo, bus vėl laisva demo
kratinė respublika!

Okupavę šiaurinę Jugoslavi
jos dalį, naciai įsteigė tenai ne
va nepriklausomos Kroatijos 
(arba llarvatijos) valdžią, Jos 
galva, Dr. Ante Pavelie, yra va
dinamas “vadu”; o Paveličo gL 
minaitis “generolas” Kvaternik, 
kuris gavo karo ministerio 
portfelį ir kelis kitus postus, 
nešioja “vado pavaduotojo” ti
tulą.

Kroatijos santvarka totalita
rinė: vienintelė teisėta partija 
yra Paveličo “Ustaši” (sukilė
liai); Visos vietos valdžioje pri-. 
klauso jai, ir ji tiktai viena te
gali užsiimti politika. Kuomet 
ta lėlių vyriausybė buvo suda
ryta, tai jos nariai priėmė prie
saiką “vadui” buvusiuose Kro
atijos gubernatoriaus rūmuose. 
Visų kabineto barių vardu Kva- 
ternikas kreipėsi tokiais žo
džiais į Paveličą:

“Musų Vade, kroatų tautos 
ir visų čionai esančių riiinis- 
terių vardu mes pasižadame 
atlikti savo pareigas valsty
bei. Tu spręsk, o mes vykdy
sime Tavo įsakymus.”
Bet Paveličas “spręs 

ką jisai norės, o tą, ką jam pa
lieps Hitleris.

KODĖL NEPASKELBTI 
KARO?

Clevelando tautininkų laikra
štis graudena lietuvius, kad ne
būtų jokio draugingumo su len
kais, kurie “buvo ir pasiliks 
musų tautos priešais Amžinai”.

Perdaug drąsiai tas laikraštis 
sprendžia apie amžinastį. Kuk-

lesni žmonės šiandien nelabai 
drįsta pranašauti apie tai, kas 
bus už metų arba dvejų.

Tačiau, jeigu lenkai “buvo ii‘ 
pasiliks” amžini musų tautos 
priešai; tai yra nelogiška rašyti 
šitokį dalyką:

“Lietuviai gali dalyvauti su 
Lenkais ir kitomis pavergto4 
mis tautomis įvairiose dele
gacijose, gali laikyti savo ko
kių nors vadovybių ar tary
bų sueigas; kur eina bendri 
klausimai pastangose atgauti 
nepriklausomybę...”
Su “amžinais priešais” nerei

kėtų iš viso turėti nieko ben
dro.

St. Miščikas-žiemys.

Perų pražuvęs kaimas...

Visi įvykiai, kurie taip ner
vą vo žmones tarp 1916 m. ir 
-931-82 metų, šio kaimo gyven
tojams buvo nežinomi.

IRi 1931 m. jie nežinojo, kaip 
baigėsi pasaulio karas, ar buvo 
revoliucija Rusijoje, ar visi ka
raliai dar sostuose sėdi ar ku
riam riors galvą nukirto, nieko, 
absoliučiai nteko nežipojO; •

Ir visai netikėtai 1931 m. pas 
juos kaiman atėjo nepažįstami 
žmones, kurie, pasikalbėjus pla
čiau,, prisipažino,, Jog bėgę nuo 
policijos, kuri juos gaudė dėl 
kotittabhndoš tabaku it* degti
ne.

Pasirodė, ko šio kaimo gy
ventojai nežihojo, Peru valdžia 
buvo įvedus degtinės ir tabako 
monopolius savo daromų sko-

ĮVAIRIOS žinios
Rooseveltas tiki 

J. V. pergale

Neapkenčia reformų
Izoliacionistai, kurie sako, kad geriau yra taikytis 

su Hitleriu, negu kištis į Europos Jkarą, pavadino savo 
propagandos mjašiną “America First”. Jie afišuojąs!, 
kaip karščiausi Amerikos patriotai, kartu stengdamiesi 
sukelti nuomonę publikoje, kad jų oponentai stato pir- 
mon vieton ne Amerikos reikalus, bet ką nors kitą.

Vieno laikraščio reporteris pasiteiravo apie ašineiliė, 
susispietusius aplink “America F*irst” komitetą, ir ką ji
sai surado? Jisai patyrė, kad daugelis vadovaujančių to 
komiteto žmonių pirmoje vietoje neapkėiieia prezidento 
Roosevelto ir jo “Naujosiom Dalybos”., Juos gąsdina ne 
karas, bet socialinės ir ekonominės reformos, kūrias Vyk
do Jungtinių Valstybių valdžia.

Chicagos dienraštis “Tribūno” yra pagarsėjęs savo 
piktomis atakomis prieš Roosevelto vidauš politiku, tau 
rią tas laikraštis dažnai apibudina net, kaip “bolševiz
mą”. Tokią pat fanatišką neapykantą Naujosios Dalybos 
reformoms rodo gen. Thomas S. Jlamjmondj p-Įa Janet 
Ayer Fairbank ir visa eilė kitų “izoliacijos” štilų. BUt 
jie nujaučia, kad demokratijų pergalė dabartiniame ka
re tą socialinių reformų kryptį sufctipfins dar labiau.

Jie mato, kas dedasi Anglijoje. Kol britai taikėsi su 
Hitleriu ir glostė Mussolinį, tai jų valdžios priešakyje 
stovėjo atžagareivis Chamberlainas. Bet kuomet Brita
nija nutarė hitlerizmą sutriuškinti, tai valstybės vairą 
paėmė i savo rankas Churchillas, kuris pasikvietė val
džion Darbo Partijos vadus. Ir juo ilgiau karas tęsiasi, 
juo darbiečių įtaka valdžioje darosi didesnė.

Francuzijos “200 šeimų”, kurios valdo krašto finan
sus ir pramonę, atsisakė priimti socialines reformas, ku
rias buvo pravedusi kairiųjų partijų vyriausybė, vado
vaujant Leonui Blum’ui. Todėl Franctižija kapituliavo. 
Gerfkū taika su Vokietijos naciais, negu su savo krašto 
darbininkais!

Tokio nusistatymo laikosi ir žymi dalis Amerikos 
“izoliacionistų^\ Bet jie yra taip tUftingi ir įtakingi, kad 
jie sugebėjo apsukti galvas i£ kai kuriems HbėralUiM

Visa istorija prasidėjo visai Po devynių dienų sunkios ke- 
neseniai, aplė 1940 m, vidurį, lionės visgi daktarui pasisekė 
kuomet du Perų karo aviato- minėtą kaimą pasiekti, ir ka
riai, kapitonas Luis C^nterno ir daugi jis turėjo gan gerų san- 
leitenantas Alberto Boto ElmO- 
re, lėkdami karo lėktuvu virš 
Amazonės pakrančių* jau Perų 
teritorijoje, turėjo nusileisti a- 
paratui sugedus Madre de Dios 
departamente, nežinomoje vie
toje ir kur, netikėtai užtiko 
kaimą apie penkiasdešimties 
šeimų, kurių nariai sakėsi jau 
nežiną nieko apie likusį pasau
lį maždaug nuo pirmo pasaulio 

” ne tą, | karo pradžios.
Kad Europoje yra kažkoks 

Hitleris, Stalinas, Mussolinis ir 
dargi vėl naujas pasaulio karas 

REIKALAUJA DAUGIAU I — iieins išrods ’^koltia paša- 
AIŠKUMO kuria dargi nenorėjo pati-

____ — keti.
Įdėjęs p. A. Smetonos pareis- Pražuvę žmonės, atskirti nuo 

kimus apie busimąją Lietuvos viso pasaulio, paklydę neįžen- 
santvarką, “Dr-as” pastebi, kad giamuose miškuose, 
jie nėra aiškus. “Dr-o” reporte- Verčiasi ĄuU kas gali, ką duo- 
riui p. Smetona buvo pasakęs: 4a gamta, šiejk tiek dirba žemę, 

“Savaime suprantama, kad viskas.
Lietuva tegali būti demokra- Abudu kariškiai ilgai klausė- 
tiška, šiokia ar tokia butų si šio pfa^fylisio, paklydusio 
jos valdymo fdrma. Kokia ji | kaimo gyventojų pasakojimo ir 
bus, kokia įsigalės, fai ■ pri
klausys nuo to.*Jkas Lietuvoj I šauliu pranešę sensacingą nau- 
ir aplink ją bus' rasta. Šavo jienQ, jdjg čia pat, už kalnų, A- 
pažiuras į valstybę ir jos sau- mazonės upės pakrantėje, genia 
tvarką esu nevieną kartą pa- nauja puslaukinė tauta, kui'i, 
reiškęs.” ko gero, išplitus ir susidėjus su
... . vietos indėnais, gali sukurti

Teisingai Di-as pastebi, , nol.gS kajp
kad “toks pareiškimas musų vi- Hitleris M. .Sta)inasi; išgelbSli 
suomenės nepatenkins”, ir iš “vergijos” pltitarchų 
sia* . * 4'- ' i. V kapitalistų reikalaudami sau,

Šiaip sau deklamuoti aPie jcajp gryniausia rasė viso pasati- 
demokratiją šiandien nepa- ]id vergijos.
kanka. Pasaulyje nevieno ,r. . .. . v . _...... i-i Visa Amerikos spauda saukė,diktatoriaus esama besidang- . . ... . .. ,v. . i ; v- i • stebėjosi tokiu įvykiu ir dargi stancio demokralybes skrais- . .. . * . ,*
j. t i -a. . i e < v kelios labai širdingos sente.- Juk it toksili Stalinas sa-1 . . r . . . . v.
ko kad io narašvtoii konst.i- ,neI'«Es buvo bemėginančios ap- 
tueija Sovietų Rusijai yra de- •bei

' mokratiškikušia.” ^ahtropmę draugijų,
kitai surinkus tam tikrą pinigų

Bė to, p. Smetona pabrėžė, siitaą labdarybės baliuose pasių- 
Itad “mums svarbu tęsti vaistys sįą bent kunigą ar rašės grynu- 
bės egzistenciją tais pagrihdAl»J pjO prftpašą, jei negalimą jų vi- 
kdrie bhVo nustatyti”. Kuriuos sų pei’gąbeiiU civlliztiotan pa- 
gi pagrindus jisai turi galvoje: šauliu, 
ar (tioš, ktii’ltibs tiūštatė Lietu- Vienu žodžiu sakau, pakako 
vos Steigiamasis Seimas ar kalbų dargi njėnesiui laiko ii* 
tuos, kUHuos p.- Siiietdria sd p. Vienas vokietis Studentas dargi 
A. Voldejnaru .paskelbė saVo rtorėjęš rašyti daktaratui disel- 
“kurtstitucijoje”? taciją aiškindamas; jog tai šiati-

Steigidhiojo Seimo priimtos rėš rasės žmonės nepasidavę 
konstitucijos jisai, hiatyt, “Ue- pagphdai Susidėti su laukiniais 
pripažįsta” (nUtš jisai bdvd ir jei galima dargi norėjo išsi- 
“UievO Visagalio vardu” prisiė- Į dėtėti iš Hitlerio kokį nors or- 
kęs ją saugoti!). Būdamas Lie
tuvoje* jisai tą vienintelę teisė
tą Lietuvos kdflS0tučiją sulau
žė, o dabar jisai vis minavo ja 
lik 1918 m. vasario 16 d. uepri- 
klausomybūs deklaraciją, kho- 
tiiet Lietuva dar btivo okupuos 
ta vokiečių. Tą faktą, kad lie
tuvių tania 1920 metais .išrinko 
visuotinu balsaVlijlU saVO atštd^ 
vtts, kurie ' nustatė pagrindus 
Lietuvos valstybei, jisai užtyli, 

šitoks ignoravimas Lietuvos 
liaudies pareikštos valios gali 
reikšti tiktai vlepą dalyką, tąi 
— kad p. A. Smetona dar ir 
šiandieh tebėra priešingas Steb

sugrįžę .atgąj civilizuotai! pa-

dėką již tokį labai arišką pasi
elgimą baltaodžių žmonių, nors 
... saVo laiku pergyvenusių ci
vilizuotame pasaulyje* dar esant 
hettienkiį nli§hi| Su negrais ir 
dargi indėnais.;/

Bet Visa tai jtik galima pa
miršti atmenant tokį didvyriš
ką pasielgimą dabartyje.

Bet visiems sttmaišč biznį 
prakeiktos demokratinės plu- 
tafęliiįOš atstovai asmenyje 
mokslines Amerikos-šveicari- 
jos ekspedicijos, ktiri tuo laiku 
petpJi filįvo, v

Minėtos ekspedicijos “vadas” 
moderniškai kalbant, Dr. Paul

tykių su vietos valdžia, buvo 
dargi begalvojus, kaip senovėje 
Moizė, išvesti to kaimo gyven
tojus iš “nevalios” namų.

Pabuvojęs keletą dienų mi
nėtame kaime pastebėjo; jog 
kaimo gyventojai visai nėra pa
tenkinti tokia didžiule reklama, 
kurią jiems padrė minėti orlai- 
vininkai. Jie jautėsi labai pato
giai ir negalvojo dargi keliauti 
pažiūrėti kokis progresas pa
saulyje po 25 metų įvyko.

Bet jei kai ko nepastebėjo 
karo orlaivininkai, tai tuojau 
pamatė daktaras, gerai žinąs 
šios rųšies gyvenimą. Jis paste
bėjo, jog kai kurie šio kaimo 
gyventojai vilkėjo rubus ne tik 
ne jų pačių pagamintus, bet 
dargi užsieninės medžiagos, 
pargabentus iš Europos visai 
nesenai. Daktaras visgi nepati
kėjo, jog ši medžiaga nukrito 
jiems iš kurio nors orlaivio ir 
pradėjo įtarti, jog kaimo gy
ventojai kažką slepia. Tuo keis
čiau buvo profesoriui, jog gy
ventojai, bendrame (pasikalbėji
me užsigynę, jog kada nors ku
ris nors, iš jųjų butų nuo kai
mo šiek toliau nuklydęs, gi as
meniškame pasikalbėjime su 
pavieniais žmonomis, sužinojo, 
jog jie pažįsta dargi kelis šim
tus kilometrų nuo kaimo nuto
lusias vietas.

Surinkęs pakankamai įtaria
mos medžiagos, pagaliau pri
spyrė kaimo gyventojus paša 
kyti tiesą, kuri nors ne tiek ro
mantiška, kaip orlaivininkų pa
pasakota, visgi gan įdomi it 
tuo labiau baigiasi gan gražiai.

Pasirodo, jog šio kaimo gy
ventojai, senesni, kartu su sa
vo žmonomis, 1915-16 m. pra
sidėjus taip vadinamam kau
čiuko, kaip kadaise aukso, dru
giui, nutarė leistis neįžengia- 
muosna Perų miškuosna ieško
ti kaučiuko ir vėliau tai par
duoti kariaujančioms valsty
bėms.

Taip bekeliaudami jie gan 
toli nuėjo ir visą laiką galėjo 
susisiekti su likusiu pasauliu 
taip vadinama Fitzgerald tarp- 
kalne, bet 1916 m. staiga įvyko 
didelė katastrofa, greičiausiai 
po žemės drebėjimo* nes takas 
pranyko, jį užpylė žemėmis it 
miško liekanomis taip, jog apie 
keliayįmą tuo keliu nebuvo ga
lima ir galvoti, gi ieškant aplin
kinio kelio, negalima buvo ti
kėtis ką nors surasti ir gręsė 
pavojus paklysti miške.

Noroms nenoroms jie buvo' 
privetsti ieškoti pragyvenimo 
šaltinio čia pat ir tokiu bildu 
įsikūrė šis kaimas, kuris ne tik 
nepažymėtas jokiame žemėla
pyje,’ bet dargi neturi vardo, 
nebent “Paklydusio” kaimo.

Penkiolika metų, iš liesų, šie 
žmonės buvo atskirti nuo liku
sio pasaulio, nors visą laiką

Žinia buvo ne iš maloniųjų, 
nes to kaimo gyventojai visgi 
jau buvo per šiuos penkiolika 
pietų išmokę ne lik auginti ta
baką pas save, bet ir išaugina
mų ctikraus nendrių varyti deg
tinę* kuria viens kitą vaišinda
vę.

Ir staiga sužino, jog jų namų 
produkcija skaitosi kontraban
da ir draudžiama arba turi bū
ti apdėtą nemažais mokesčiais.

Kaimo gyventojai pirmą kar
tą pajuto, jog visgi kartais daug 
geriau butų be jokios valdžios 
ir nieko bendro neturėti su ci
vilizacija, kur viskas tvarkoma 
kitoniškai, neatsižvelgiant į gy
ventojų norus bei rekalavimUs.

Tdo pasinaudojo iY kontra- 
bandistai. Jie pasiūlė nenusi
minti gyventojams ir nebijoti, 
jog jie praneš valdžiai, kad 
kažkur prie Amazonės yra kai
mas nesilaikąs įstatymų; prie
šingai, jie dargi toki geri žmo
nės, kad gyventojai gali pasi
pelnyti* sukaupti tam tikrą pi
nigų sumą, kad jau valdžiai už
ėjus galėtų tuos mokesčius mo
kėti ir tam turi tik pasižadėt 
niekam nesakyti; kad buvo kaž
kieno atlankyti ir paversti savo 
kaimą degtinės ir tabako kon
trabandos' sandeliu.

WAShlNGTON, D. C., geg. 
22 d.—Amerika pastatys žymiai 
didesnius ir greitesnius laivus, 
negu dabar esamieji ir Ameri
kos jurininkai padės sunaikinti 
prievartos nešėjus, sako Roose
veltas admirolui Land rašyta
me laiške.

Lahd yra laivyno komisijos 
pirmininkas ir stengiasi sugru
puoti prekybinius laivus, kad 
galėtų pasiųsti britams.

Rooseveltas pasitiki Amerikos 
jėgomis ir matio, kad jos sunai
kins brutalios jėgos pavojų.

— Sidney Hillman pataria 
atnerikiečiams apsauga rūpintis 
be atidėliojimo. Amerikos gy
ventojai priešo gali būti grei
čiau Užpulti, negu jie mano ir 
tada bus ne laikas ginkluotis 
ir apsaugos sustiprinimus dary
ti;

gus ir abiem pusėm priimtinas.
Nuo to laiko kaimo gyveni

mas pasikeitė, bet jie ir toliau 
pasiliko pasauliui nežinomi, 
nors jau visas žinias gaudavo, 
bet kadangi politika nesidoma- 
vd — ramybė ir santaika kai
me puikiausiai žydėjo.

Ir tik dabar, tų orlaivininkų 
bei šio šveicaro mokslininko dė
ka, kaimas staiga pažymėtas ne 
tik žemėlapyje, bet ir žinomas 
policijai, visiems mokesčių in
spektoriams ir kitiems civili
zuoto pasaulio parazitams..;

Bet valdžia visgi nutarė, kad 
pelnas bus menkas nusiuntus 
tėti policiją bei inspektorius, 
antra, policija nutarė, jog ji nu
vykus kaiman gali nei vieno 
nerasti, be to, viskas gal pa
siutu būti, o svarbiausia — kas 
žino, kas juos lauktų ten nu
vykus?...

|r Peru valdžia oficialiai pra
nešė, kad ji kaimą paliks ra
mybėje, tik ... apstatys kelius, 
kuriais jie gabena ar gal gaben
ti kontrabandą it pagauti ir nu
bausti, gi pats kaimas gal būti 
rainus, kaip civilizacijos avan- 
poštas tolimuose neįžengiamuo
se miškuose...

Kaimo gyventojai labai pa
tenkinti.,;

giamojo Seimo nustatytai salt- Fėjps, iiUtUrė Visgi susidomėti 
tvarkai. 'moksliniai šituo pražuvusiu

Savo “pučo” keliu įgytąja 
^prezidentyste” ji^ai nuolatos 
giriasi, — nors tikrumoje jisai

kainiiį ir pažiūrėti nuosavomis 
akimis, kaip įsitaiso rijoderniŠ- 
ki Robinzonai, atšidpr^ neĮžen-

turėtų jos sarmatytis, kaipo ne- giamuose miškuose, ktir reikia 
užpelnytos garįės, Iš to matyt, nototiik neporoiniš Virsti pu- 
kad “demokratija” jam yra tik* Į slstti laukiniu*

truošė nemenkas ir sunkias eks
pedicijas,, kad surastų kokį 
nors kelią prie kultūringo gy
venimo, bet visos pastangos bu+ 
vo veltui j tolimesnis hutolimas 
gręsė vien pavojų ptažuti vi* 
sai, dargi be vilties sugrįžti 
pH< Apleisto kaimo.

Užmušė 165-is 
Per Mėnesį

Per balandžio mėnesį auto
mobiliai Illinois valstijos vieš
keliuose užmušė 165-is žmones, 
14 daugiau negu per balandžio 
mėn. perhai.

$5,241,746 Muske 
gono Dirbtuvei

WASHINGTON, D. C.— Ka
ro departamentas paskyrė $5,- 
241,746 kontraktą Muskegono, 
Mich., firmai statyti lėktuvų 
motorus. Firma yra Continen 
tai Motors Corporation.

Atidarė Stovyklą 
Priešingiems t 
Karo Tarnybai

LARGO, Ind. — Čia buvo ati
daryta stovykla, kurioje bus 
apgyvendinti jauni vyrai, prie
šingi karo tarnybai dėl tiky
bos ar įsitikinimų. Kaip ir ka
ro naujokus, taip ir tuos vyrus 
valdžia ima metams tarnybos, 
bet jos naudoj civiliams, o ne 
kariškiems darbams.

Stovyklą užlaikys, bendrai su 
valdžia, kvakerių, Jehovas liu
dininkų, menonitų ir Brėthren 
sektų nariai.

60-tos Sukaktuvės 
Dirbtuvei

HARVEV, III. — Didžiulė Bu 
da Company šią savaitę šven
čia 60 metų sukaktuves. Ji 
įsteigė pirmą dirbtuvę Budoj, 
Iii., bet 50 metų atgal perkėlė 
ją į Harvey. Firmai dirba ne
mažas skaičius Harvey it* apy
linkes lietuvių.

UŽDRAUDĖ AUTOMOBILIUS
Karkinti ielose

Miesto taryba priėmė įstaty
mą, kuris draudžia automobi
lius ir vežimus pflrkinti Chica
gos miesto ielose. Už patvarky
mo nesilaikymą skiriamos pa
baudos.

NELAUKITE—
Rytoj Gali Būti Pervelu!

Jei norite užsitikrinti nilfi Ugnies nStatis, baldus, Agtomobilitfi* ar 
šiaip ką apdrausti* reikalaukite agento, arba brokerio* kad jis pa
rūpintų jums polisą per musų kompaniją. Nelaimei ištikus, netu- 
fėšite jokių nemajopųmų.
»‘Mes eSdtne pirmaklasiai neriai Chicago ftoatd of Uhderwritėrs”

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

Telefonas CENTRAL 5208
dįfNĖKAttAl AGENTAI Šių Kompanijų:

® Wagn9cT»any 
IMPBRIALASSŲRANCę COMPANY . 
LUMBERMEtf’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSĖ'ftS Fifcfi & BARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.
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GERIAUSI VARTOTŲ KARŲ
Bargenai Chicagoj

May Motor Sales seniausia ir di
džiausia Oldsmobile Salesroom 
South Sidėj pataria pirkti šiuos, 
ekspertų mechanikų pertaisytus, 
pilnai .peržjurėtus, automobilius. 
Saimonizinti, sųuare deal su 30 
dienų garantija galimai žemiau
siais terminais, prašant. Galite 
pilnai tikėti, kad čia gaunate 
puikiausi patarnavimą.
1940 Olds Trunk Sedan 
1939 
1939 
1940 
1936 
1938 
1937 
1938 
1934 
1936 
1933 
1934
Didžiuma turi radijus ir 
200 karų pasirinkimas, 
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

$695
. $545

$595
. $595

Olds Truhk Sedan . 
Buick Trunk Sedan 
Chevrolet Trk. Sėd. 
Chevrolet 2 Dr. Sėd. $195 
Olds Trunk Sedan .... $445 
Ford Trk. Sedan ... 
Ford Trk. Sedan .... 
Olds Trunk Sedan .
Plymouth Trk. Sd 

Chevrolet 2 Dr. S d. 
Ford Sedan ...........

. $245 
.. $385 
... $95

$195 
... $50 
. $50 
šildyt. 
Galite

ING
Daro Žinias

SUTAUPYK1T ANT LUMBERIO— 
STATYBOS MEDŽIAGŲ!

Pumatykit inuMj pilna krovini

• Plyvvood • Skludellų • Rock M’ool
• R-jofing O Jnsiilatlon Boards
• I’laster Bnards • Harihvare
• Elcktrlklnlų flkčerlų • Phimbingo

NEW HEAVY SLATE

ROOFING
20 metų varanti ja—i 
dobilų žalumo spalva.
Geriausia ką pinigai
Kali pirkti.......................  padengę100

pėdų.

Brick Roll 
SIDING 

zr:... * 1.84

VIRTUVĖS SINKA
IR KABINETAS

42x32 acid-resistinsr 
(fitingas neiskaito- 

maa) su 8 colių gi
lumo basin ir 4 co
lių back.

KING MIDAS

Spe' $OA-75 eial! <■*»

Midas Virš-Vertybės

Naujas Maple Flooring, 25/32x 
2Vi” specialiai 100 EA
kvadratinių pėdų ........... •r»wU
2x4’4. Economy Grade Pušis. 8’ ir 16’ 
ilgio. Lin. pėda ........  -...... 4 3Z /A

Nauj h Washdown RųSics Klozeto įren
gimas su Baltu tahku ~
puodas ..........-....................... - —

38” Gero gauge Single l’icket 
Lawn Tvorų vielos, lin. pėda— 
3 /H" l’Jasterboard. 2 niterų. 
kvad. p'da ............... ........
Wa)Iboar«l lulioms, partiA'enatns, 
Midau Specialas. kvad. d
pėca ...... -............................ .....--
Palaidas Rockwool, pilni daug- f* f** X 
maž 33 8v. maišai, tik .............. 99

$9.85 
70 
2* 
King

Šimtai Kitų Vertybių!

mes . 
REKOMEN

DUOJAM PA
TIKIMUS 

KONTRAK- 
TORIl'S 

JUS v STA
TYBOS IR 
pekmode- 
LIAVIMO 
DARBUI

NEREIKIA 
JtSV CASH 
NĖRA RED 

TĄPE 
mokėti 

TAIP MAŽAI 
KAIP

i n>6n.

Vilta, k« KINO parduoda, yra 10O% 
Katantnota. Jei kas nepatefiklna, Jūsų 

pinigai maloniai grąžinami.

VISI TELEFONAI

HA1 markei 2031
Būtinai Atsiveškit Pilną Reikalingo 
Materlolo Sąrašą Ir Sutaupyklt Čia.

K i n d Bolidas
2221 S. ASHLAND AVĖ.

^3 f U U CITY BLOCKS Of lt t AL VALUtl^"

*

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

MASTER WIND0W SHADE CO.
S. J, Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padalom ant Užsakymu 
FIRANKOM LAZDAS..MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS 

1803 WESW 4fth StREET (AfcTI WOOB ST.)
ll i i 1 I ■■■< ■> ■■■4 4.. , ,, ,i «i i,  ...................................... <i. i i> i. i i .i 1 ii

Automobilių Paskolos
i —i 4    u • ni.s.■>, uumfc-uį—-      i ii i 

CRANE COAL COMPANY
5332 So. Long Ayenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
POGAHONTAS Mine Run iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta ’7.80 
Perkant 5 tonus ar daugiau.

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
Sales J’ax ekstra.

BLACK BAND LUMP
n in’l ■ i' U ui i I i ii . . ...................  i i

*9.75
*.li ■ !■ »■ ll..~|iu,.l .1

KO NORITE? AR NEAIŠKIA. MURZINĄ? 
AR SKAISČIĄ, RYŠKIĄ MALIAVĄ?

žinoma, kad norite maliavos, kuri kuoskaisčiau- 
k šia ir gražiausia. Tokia maliava yra O’Briep 
8k“keyed’r (“suderinta”). Maliava Sienoms ir Med- 
Ažiui... gražesnė, naujesnė, geresnė ... “Suderinta 
r harmonižuotis su jūsų įrengimais^ Gatavai su

maišyta, priruošta naudoti. Ir nekainuoja daugiau!

į

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

*2.75Galionas

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

Budriko Radio 
Programas

Iš WCFL galingo® 1000 K. 
radio stoties

Rytoj, gegužės 25 d., sekma
dienio vakare, 6 vai. bus siun
čiamas įdomus programas. Jei 
basebalas anksčiau pasibaigs, 
tai programas prasidės anks
čiau — 5:30 vai.

Dalyvauja Budriko simfoni
nis studio orkestras, radio 
kvartetas. Bus daug naujos, 
gražios muzikos. Taip pat iš
girsite ir įdomių dramų, “Ame
rikos Lietuviai”.

Programas leidžiamas Juozo 
Budriko radio ir rakandų 
krautuvės, 3409-11 So. Halsted 
štreet. (Sp.)

Du Jauni Daininin
kai Fordo Valandoje

O’BRIEN’S
rupi maliava sienoms, luboms, 
medžiui. Labai moderniška. Ge
rai plaunasi. Sude
rintos Spalvos. y<z GI.

Negelstantis Baltas ENAMEL 
Blizgėte bližga, virtuvėms ir 
maudyklėms, nfepagel tonuos. 
Vieno dažymo užtenka. Plau-

$1 7^1 narna. Išdžiųsta per C«f jĮfft
* I ■ 1 naktį. Kvorta U

Bosemarie Brancato ir Diek 
Todd, du jauni radio ir filmų 
dainininkai blls sveeiai-artistai 
vasarinėje Fordo valandoje, 
kuri transliuojama rytoj vaka
re 8 vai. Chicagos laiku iš 
WBBM Clucagoje (CBS stotys

BARTA
4163
3354

LEJCAR
ARCHER AVĖ.
VVEST 26th STREET

p AlNTSJI 1923 BLUE ISLAND AVĖ.

LAFayette 9500
ROCkwell 1740

CANaI 4716

Fordo simfonijų valandoj di
riguos Meredith Willson. Kaip 
orkestras, taip dainininkai iš
pildys kelis numerius klasinės 
ir populiares muzikos.

Programo protarpy] kalbės 
radio komentatorius, Linton 
Wells.

DOMINIKAS KURAITIS
AGENTAI

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

“Shorty”

55333Savininkas
Šiandien Atidengs 
Paminklą levai t.

Gasparaitienei

BUICK SALES
VIENINTELĖ LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

NAUJA VIETA:

907 West 35th Street, Chicago
Telefonas: LAFAYETTE 2022 Rez. Tel. VICTORY 2499

KOL JU DAR YRA
NBT $gQ|Q

Pirkdami 1940 Mėty

SERVEL GASINĮ
ELECTROLUX ŠALDYTUVA

PILNAI ĮRENGTAS
Nutnokėkite 

kad ir $10 TIKTAI

NO

3 Metai
Išmokėti

NAUJAS
GROŽIS

. PATOGUMAS 
PATVARUMAS

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

ENGLEW00D STOVE įGOMPANY
6850 S. Green St.BįajstYdak"us Tel. Eng. 3630

HUŲ JLlCllDLCVl

£

I Jei insurance reik, pas 
Dr. P. Vileišį EIK 

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

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

Home Office, Newark, N. J.
4432 8. California Avė. Laf. 0771

Remkite Lietuvišką 
Žyduką,

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

1 Tel. Boulevard 9014

Jums nereikės užbarikaduoti duris vi
sokiems automobiliu bilų kolektoriams. 
Užeikite j HALSTED EXCHANGE NA
TIONAL BANKA ir bė vargo gaukite 

Automobilio Paskolą

«■! I I. nlįii.į».il>lil>......I.......  I mi IĮ,

BRIDGEPO&T ROOFING AND 
SHEET MfcTAL CO, 

1216 S. Halsted Si. VICtory 4965 
Stogus, rynas, stoglangius ir 

sienų apmušimus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 
ką. DafbM Užtikrintas. Pilnai 

apdrausta*.

** *

e HALSTED EXCHANGE
NATIONAL BANK

HALSTED STREET Prie 19th PLACE
Member Federal Reserve System and 

Federal Deposit Insurance Corporation

Nepriklausomybė 
jrra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansiniai apsirūpinęs. Statyki
te, remontuokite ir įsigykite na
mus pagal musų ilgamečio iš
mokėjimo planus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $5,000 mokame 3Vi%.
KEISTUTO SAV1NGS

and LOAN A8SOCIATION
JOS. M. MOZĘRIS, Sec.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118
I , .ui, iii i i i ii.nl m i'i n ii

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

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

VISI TELEFONAI: 
ATLANTIC 4290

DYKAI Aprokavimas
NEREIKIA NIEKO (MOKĖTI, 

36 Mėnesiai Išmokėjimui. 
Tikra lietuvių kompanija.

SOUTH GENTER PLUMBING & 
HEATING SUPPLY COMPANY 

6 West Garfleld Blvd.

Apėigos įvyks Tautiškose 
Kapinėse

Kaip antrų valandų Lietuvių 
Tautiškose Kapinėse įvyks ati
dengimas paminklo vėl. Ievai 
Gasparųitienei! *

Kuriems laikas leidžiu, atvy
kite visi artimieji ir velionės 
Ievos Gafeparaitienės draugai, 
taipgi ir pažįstami. Bus keturi 
kalbėtojai, kurie 
kaip 
dirbti 
mins 
dienas 
vo gražiais balsais 
čias daineles sudainuos.

Programų ves direktorius A,

papasakos 
jiems teko su velione 

organizacijose ir prlsi- 
pergy ventas jaunyste i

Lietuvoje. Kvartetas su
jaudinau-

Rytoj Marųuette 
Parke Minės “I Am 
An American” Dieną

Rerigla P. šaltimieras, Jo 
Radio Kliiibas

MarąUettc Parke, p:ie Da
riaus-Girėno paminklo, rytoj L'- 
trą po pietų į vyks 'I Am an 
American” Dienos minėjimas, 
kurį rengia P. $?;itimięro radio 
programas ir jo Kliubas.

PrOgrame dalyvaus keli kal
bėtojai, tarp jų p. šaltimieras, 
programo dainininkai ir Bijū
nėlio choras. Dalyviai susirinks 
prie raštinės, adr. 6912 South 
Western, ir iš ten maršuos iki 
paminklo.

Kalbų ir dainų programų už 
baigus, visi, sako Choro kores
pondentas A. Svirmickas, “sku
bės važiuoti į Naujienų pikni
kų.”

Užsimušė
Policistas

Nusiritęs laiptais savo na
muose, ad. 5644 South Wells 
Street, užsimušė miesto policis
tas Martin F. Roy, 57 m.i jo 
duktė, Mary Roy, yra matema
tikos mokytoja Brighton Parko 
Kelly mokykloj.

PEOPLES 
Hardware * Paint Co 

1901 WEST 47th STREET 
Tel. LAFayette 4139

STATOME NAUJUS
NAMUS

• Mūrinius arba medinius ,
• Taipgi taisome senus
• Parų pinam paskolas 

lengvomis sąlygomis
• Jei turi lotą, pastatysim 

namą ir mokėsi už jį 
kaip rendą

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

• Aprokavimas dykai

B. SHUKIS & CO.
4131 S. Francisco Av»

Fhone LAFayette 5824

— A ,11 , .1 t n n . , . ................

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCfc 

MOVING
Perkraustom fbrničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam į farihas ir kitus mieš
tus. žema kaina. Musų darbas 
gafahtUotas. Taipgi prištatUtti afi- 
gliš į visas rhiėsto dališ.

3212 So. Halsted St.
Tel. VICTORY 6066

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pif* 
rttos rųšies sd mo
derniškomis ų ž 1 r į- 
domis ir MollywoOd 
Šviesomis. D a t b Su 
garantuotas;

420 W, 63rd Sf.
Tfcl. ENG. 5883-5840

SVEIKATOS KtlMIKAS
TęNSILtiS $13 50Išima ui ........  v V
PRABUVIMAS $50.00
RAUDONGYSLIV nQ
Išėmimas ir Ligoti.
reumatizmas $2.00

LIGAS
ĖkMamittacIja C 4 Hį]
ir vaistai .... .......... ........ • I
DOUGLAS FARK HOSPITAt

1909 So* ’Kedzie Avė. Chicago I

T-

Garsinkite “N-nose’
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CIO NORI “UŽMIRŠTI PRAEITI”; TIESIA 
FORDUI “DRAUGIŠKUMO R ANKA " 

Nori Sudaryti Sutartį “Kooperavimo
Dvasioj”

sidalino sekamai: 2,008 už CIO, 
587 už AFL ir 146 'prieš abi.

Nori Derybų
CIO apsidžiaugė rezultatais ii ♦

unijos prez. R. J. Thomas iš 
leido pareiškimą, kuriame sa
ko, kad tuojau reikalaus dery-

DETROIT, Mich. — Kaip jau 
vaka. “Naujienose’’ buvo pra
nešta, CIO Auto Workers uni
ja laimėjo rinkimus dviejose 
Fordo kompanjios dirbtuvėse,

..... ...■■aMammmPMPMB

(River Rouge ir Lincoln).
Pirmoj dirbtuvėj 51,866 dar

bininkai pasisakė už CIO, 20,- 
364 už AFL, o 1,958 pasisakė 
prieš abi.

River Rouge “pattern ma- 
ker’ių” skyrius balsavo 160 už 
CIO ir 90 už AFL.

Lincoln dirbtuvėj balsai pa-MYKOLAS NAUGHTON, JR.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

geg. 22 d., 4:50 vai. ryto, 1941 
m., sulaukęs 27 metų amž., 
gimęs Chieago, III.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Elžbietą, .po tėvais An- 
tušaitę, tėvą Mykolą ir mo
tiną Lillian, uošvius Oną ir 
Kazimierą Antušius, 3 brolius, 
Arthur ir moterį Dorothy ir 
kitą brolį Thomą ir Jack. 2 
seseris: Mary ir jos vyrą Ru
dy ir jų šeimą-jų pavardė Kit- 
ching-ir kitą seserį Emily, 
švogerius: Phillips, jo moterį 
Sofiją, ir Alex ir jo moterį 
Ann, Walter ir jo moterį 
Frances, Charles, jo moterį 
Stella ir Lark, jo moterį Ann, 
ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas J. Liule- 
vičiaus koplyčioje, 4348 So. 
California Avė.

Laid. įvyks pirmad., geg. 
26 d., 9:30 vai. ryto iš koply
čios bus nulydėtas į šv. Ag- 
nieškos parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Mykolo Naugh- 
ton. Jr. giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame. 
Moteris. Tėvai. Seserys,

Broliai, Uošviai, švoge- 
riai ir jų šeimos

Laid. d i r. J. Liulevičius, 
tel. Laf. 3572.

A. -f- A.
JUOZAPAS DROZDOWSKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 22 dieną, 1941 m. su
laukęs pusės amžiaus, gimęs 
Kėdainių apskr. Amerikoj iš
gyveno 34 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
3 sūnūs: Juozapą, Kostantą, ir 
Bronislovą, marčią Florence, 
brolį Kostantą, brolienę Kazi
mierą ir jų šeimyną ir daug 
kitų giminių, draugų ir pa
žįstamų.

Kūnas pašarvotas randasi 
namuose, 11162 So. Christiana 
Avė.

Laidotuvės įvyks Pirmadie
nį, gegužės 26 d., 8:30 vai. ry
to iš namų į St. Christiana’s 
paraoijos bažnyčią, llOth ir 
South Homan avė., kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero 
kanines.

Visi A.A. Juozapo Drozdow- 
skio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam .paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sunai, marti, brolis, 
brolienė ir giminės

Laidotuvėse patarnauja Lai
dotuvių Direktorius J. F. Eu- 
deikis, Tel. YARds 1741.

bų kolektyvei sutarčiai sudary
ti. Unija “nori užmiršti praei
ti,“ jisai pareiškė, ir “tiesk 
Fordui draugingumo tanką.

Unija pageidauja “sudaryt 
sutart; su Fordu* nuoširdžioj 
kooperavimo atmosferoje, ir ti 
kiši to paties iš kompanijos“.

Reikės “6 Mėnesių“
Ilarry Bennett, Fordo priva

tinės policijos viršininkas tuo
jau po rezultatų paskelbimo, pa 
reiškė, kad “laimėjo komunis
tai, gubernatorius Van Wagoner 
ir Darbo Taryba“. Įstatymai 
nusako, kad “mes turime su 
jais sugyventi, todėl Fordas 
bandys sugyventi, nes jis lai
kosi įstatymų.“

Bennett pridūrė, kad reikės 
i 6 menesių laiko “persitikrinti ar 
Fordo kompanija galės su CIO 
sugyventi.“

: Naujas Streikas 
Allis-Chalmers 
Dirbtuvėje '

Protestuoja 3 Darbininkų 
Prašalinimą

LA PORTE, Ind. — Darbi
ninkai vietos Allis-Chalmers1 
dirbtuvėje vėl sustreikavo, an
tru kartu 15 dienų bėgyje.

Unija iššaukė darbininkus 
protestui prieš trijų stewardų 
prašalinimą iš darbo.

CIO ūkio mašinų unija tik

Darbininkai Atmetė 
Monsanto Komp. 
Pasiūlymą

Tebestreikuoja chemikalų 
dirbtuvėj

EAST ST. LOUIS, I I. — A. 
F. L. chemijos darbininkų uni
ja vakar atmetė Monsanto 
Chemical Company pasiūlymą 
likviduoti 34-ias d eaas užtru
kusį streiką. -

Firmoš dirbtuve gamina 
įvairius cheminius preparatus 
naudojamus p ieno ir amunici
jos produkcijoje. \

Kompanija pasisiūlė tuojau 
pakelti darbininkams algas 5c 
valandai, ir 2^c už šešių mė
nesių.

Unija reikalauja algas pa
kelti 10c. Dabar jie gauna mi
nimam 72 c, maximum —- 
.151.25.

C. L 0. Rengiasi 
Streikuoti Plieno 
Dirbtuvėje

Reikalauja pakelti 7c
DETROIT, Mich. — C. I. O. 

padarė pranešimą valstijai, kad 
rengiasi streikuoti trijose Na
tional Steel Corporat on d rb- 
tuvėse.

Piieno unija reikalauja pa
kelti algą 7 centais valandai 
visiems 7,500 kompanijos dar
bininkams.

Kompanijos virš.’ninkai aiš
kinasi, kad jie neseniai algas 
pakėlė 10c. “Unija neturi pa
mato skųstis, kad darbininkai 
gauna mažiau, negu kitose 
dirbtuvėse“.

Priima Suvaržymą 
Streikams

LANSING, Mich. — Michga- 
no legislaturos atstovų butas 
53 balsais prieš 43 priėmė at
stovo Coliu Smith siūlomą įs
tatymą apsunkinti streikų skel
bimą. Einant Įstatymu, unija 
neturės teises streikan eiti, 
neturėdama didžiumos visų 
darbininkų, o ne vien savo na
rių, pritarimo.

Sutiko Grąžinti 
Darb-kams $3,270

CENTRALIA, Iii. — Federa- 
liam teismui, Danvillėj, reikalau
jant, vietos Holtkamp Electric 
Service firma -sutiko primokė
ti savo darbininkams $3,270 už 
viršlaikį ir išlyginti skirtumą 
tarp minimum algų ir atlygini
mo, kurį kompanija jiems mo
kėjo.

14 KASĖJU ŽUVO INDIANOS ANGLIES 
KASYKLŲ SPROGIME

17 Išsigelbėjo; Sprogo Dujos ir Dulkės
BICKNELL, Ind. — Trage

dija ištiko šį angliakasių mie
stelį, kurio gyventojų didelį nuo
šimtį sudaro lietuviai.

Netolimose Panhandle kasyk
lose, kurios priklauso Bicknell 
Coal kompanijai, įvyko sprogi
mas, kuriame žuvo 14 kasėjų. 
17 kitų kasėjų išsigelbėjo.

Kūnai Smarkiai Apdeginti
Sprogimas Įvyko užvakar, bet 

tik vakar rytą pasisekė užmuš
tųjų kasėjų kunus pasiekti.

Jack Ogilvie iš Bicknell, ku
ris vadovavo pastangoms kasy
klose palikusius kasojus išgel
bėti, spėja, kad iš kur nors ki
lusi kibirkštis užžiebė ir su-
sprogdino dujas ir dulkes ka
syklų požemyj. Visų žuvusiųjų 
kūnai buvo smarkiai apdeginti.

Nežinia Ar žuvo Lietuvių
* žemiau seka užmuštų sąra
šas :

LIETUVIAI

Charles W. Harrington, James 
M. Smith, E. R. Cole, Richard 
Smith, Dewey Stinett, Mauricc 
Taburiaux, Floyd Harper, Char
les Osborn, Charles Wright, 
Wilbert Redmond, Charles B. 
May, F. M. Vincent, Arthur 
Gourdouze, ir Virgil Srger.'Ne
žinia ar jų tarpe yra lietuvių.

Žuvo Betaisydamas 
Savo Namą

CLINTONVILLE, Wis. — 77 
metų Heiman’ui Knapp betai
sant savo namą, sugriuvo sie
na, jį užgriuvo ir užmušė.

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

7

Matrona B>trifcol
(Gyveno adresu 6641 So. Albany Avė.)

(Namų Telefonas Prospect 1930)
Persiskyrė su šiuo pasauliu gegužės 23 diena. 2:45 valandą 

popiet, 1941 m., sulaukus 80 m. amžiaus, gimus Panevėžio aps
krity, Ramygalos parapijoj, Dvariškių kaime.

Amerikoj išgyveno 35 metus.
Paliko dideliame nuliudime mylima sūnų D-ra Miką Stri- 

kol, jo moterį Petronėlę ir anūke Elaine, penkias dukteris: 
Anelę Jurgaitis, jos vyrą Joną ir jų šeimą, Oną Vitkus ir jos 
vyra D-rą Joną Cleve’ande, Ohio; Amsterdam, N. Y., Uršulę 
Strikol, Agniešką Sakadulskicne, jos vyra Petrą ir jų šeimą, 
Juzefą Kinderiene, jos vvrą Petrą ir jų šeimą ir D-rą Adomą 
Kinderį, giminaitį D-rą Albertą Strikol iš Delaware valstijos, jo 
brolį. Juozana iš Washmsrton, D. C., švogerį Andrių Strikol ir 
jo šeimą ir daug kitų giminių Lietuvoje ir Amerikoje.

Kūnas pašarvotas koplvčioie adresu 6812 So. Westcrn Avė.
Laidotuvės Įvyks antradienį, gegužės 27 d., 1:30 vai. popiet 

koplyčios į Lietuvių Tautiškas kanines.
Visi A. A. Katrynos Strikol giminės, draugai ir pažįstami 

esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuludę liekame,
SŪNŪS. DUKTERYS IR GIMINĖS

Laid. dir. J. Liulevičius, tel. Lafayette 3572.

kelios dienos atgal patvirtino 
sutartį su kompanija, kuria1 bu
vo likviduotas pirmesnis strei
kas. į ■_

Packard Jau Dirba 
Lėktuvų Motorus
Masinę gamybą pradeda liepos 

mėn.
DETROIT, Mich. — Packar- 

do dirbtuves Detroite jau ga
mina Rolls-Royce tipo aviaci
jos motorus, kurie yra naudo
jami Anglijos “Hurricane“ ir 
“Spitfire” karo lėktuvams. Pir
muosius motorus nuodugniai 
išbandžiusi, firma pradės ma
sinę gamybą apie liepos mene
sio pradžią.

Packard dabar taipgi gami
na didelius' motorus Anglijos, 
Kanados ir Jungtinių Valstijų 
laivams.

Mirė Nuo Kaitros 
Kasyklose

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3fot)ii Jf. <Cubcitu£>
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

—■—u i.i—....i ■ i ■■ ii

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Tel. YARDS 1741-1742
- k605-07 So. Hermitage Avė. 

4447 South Fairfield Avenue 
Telefonas LAFAYETTE 0727 

KOPLYČIOS VISOSE 
CHICAGOS DALYSE

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sorodomis ir Nedčl. pagal sutartį. 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rezidencijos Telefonas:

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

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

DR. A. .TENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Dykai
Klausykite musų radio programų Antradienio ir šeštadienio ryt-, 

mečiais, 10:00 vai. ryto is WHIP stoties (1520 K.)
Su POVILU SALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai

Dr. F. Pulsuoki LeVan
GYDYTOJAS IR 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 Bldg.

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

Telefonas SEELEY 7.330
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. MARGERTS
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI
f. ■ • . __ _________

“drTherzman
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Laboratorija
1034 W. 18th 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

BRAZIL, Ind.— Bedirbdamas 
anglių kasyklose nuo kaitros 
apsvaigo ir mirė 18 metų ber
niukas, John L. Williams. 
Temperatūra lauke siekė 92 
laipsnius.

YORKVILLE, Ilk— Užvakar 
KendalI apskričio ūkininkai su
rengė ablavą varnoms. Nušovė 
jų 600. Tame apskrityje jos 
yra didelis “niusensąs”.

6 AUI1* , f A Siunčiam Gėles 1 
fl IIV r* i K 5 X Telegramos i 
LU 5 UlM V Visas Pasaulio I

Dali*
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams
ir Pagrabams

3316 So. Halsted Street
Tol VARDS 730R

Tel. YARDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 Iki 12, 2 iki 4 

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

šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

DR. STRTKOL’TS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHTCAGO. TLLTNOIS 
Ofiso Valandos:

Nuo 10—12 vai. ryto, nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 13 

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

DR. RRTTNO J.
’ZTTRRTCK’AS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
' NAUJOJE VIETOJE 

2403 West 63rd St.
VALANDOS: 2—4 pooiet ir 7—9 
vakaro, trpčiadioniais ir sekmadie- 

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

ADimi'
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

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

3138 SO. HALSTED STREET
Tel. CALumet 6877

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

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

3149 SO. HALSTED STREET
TaL VICtory 2679
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I “Nsnų” Pikniką 
Atvyksta Būrys 
Wisconsiniečių
Kenoshos Spauda Minėjo Pulk.

K. Griniaus Atvykimą
C. K. Braze iš Kenoahcia tifa- 

rieŠa, kad iš tėti ir kitų. Wis- 
consino vietų į “Naujienų” Pik
niką rytoj žada atvykti didelis 
būrys lietuvių.

Vietinis laikraštis, “Kenosha 
Evening News” savo skiltyse 
rašė, kad Chicagon atvyksta 
pulk. Kazys Grinius, Df. K. 
Griniaus sunufc, ir pažymėjo, 
kad jisai kalbės “Naujieną” 
rengiamam piknike.

Iš WaukegahO it UaCine
Iš Kenoshos atvyksta pp. 

Braze, Radavičiai» taipgi Šalti- 
mierai, F. Jankauskas, F. Po- 
vilauskas, Marcinkus, P. Dešris, 
J. Kasparas ir daug kitų. Iš 
Waukegano apart kitų bus pp. 
Mdlfelo, ktiriė atvyks kartu su 
Braze’ais, taipgi bus bdrys iš 
Racine.

Mirė Katryna
Strikol

D-ro Miko Sirikolio motina
Penktadienį, gegužės 23 d., 

2:45 vai. popiet mirė Katryna 
Strikol.

Gyveno pas sūnų, Dią Mi
ką Sirikolį, adresu CG41 South 
Albany Avenue, Chicago, tel. 
Prospect 1930.

Mirė ji sulaukusi senatvės. 
80 metų. Tai ne trtimpas gy- 
vetiinids.

Kaip ateivė, atvykusi iš Lie 
tuvds į svetimą kraštą, ji Ame
rikoj buvo laimingesnė nei dati- 
kelis kitų lietuvių motinų.

Jos šunUs, pašėkmlngas dak
taras, jes dukteris auginančios 
šeimynas, plačioji giminė sėk
mingai prisitaikiusi .Ahisrikoš 
gyvenifrio.“ Motinai, senyvai mo
tinai tai didelis džiaUgsmas.

Velionės kūnas pašarvotas 
koplyčioje, adfesu 6812 South 
Westem Avė. Laidotuvės įvykd 
antradienį, gegužės 27 d. IŠ 
koplyčios 1:30 vai. popiet kūnas 
bus nulydėtas į Lietuvių Tau
tiškas kapinės. — V. P.

Pirmadienį Svarbus 
Suvalkiečių 
Susirinkimas
Raportuos Apie Konferenciją

Darbininkai ir Dar» 
bininkės Naujienų 
Piknikui Gegužės 25
Įvyksta Liberty Darže, Willow 

Spring, III.
J. Ascila
A. Arlauskaitė
J. Bačiunas
K. P. Deveikis
Mr. Jašmontas
M. KUndrOška
Ch. Ratelio
E. Karaliūtė
V. Mankus
J. Martinaitis
AL Mickevičius
A. Narbutas
J. Pučkorius
T. Rypkėvičius
K. Rypkevičienė
Mr. Rulis
Mrs. Radišauskienė
J. šutnakaris
P. švelnis
X. Saikus
Mr. Shurkis
V. šmotelienė
J. Tumosa
J. Tarnas
A. Vaivada
A. Vilis
O. Vilienė
Mrs. M. Vaivada

Bukit 10 V. R.
Visi minėti asmenys malonė

kite atvykti į pikniko daržą 
kaip 10 valandą ryto.

Jei kuris dėl kokių nors 
priežasčių negalėtų dalyvau
ti, malonėkite pranešti į Nau
jienų raštinę. Komitetas

Petras Galskis 
Portland, Oregone

Linkėjimus visiems naujie- 
niečiaiiis iš Portland, Oregono, 
siunčia clrcagiečiams gerai ži
nomas drg, Pelfraš Galskis. Jis 
apgailestauja,* kad būdamas to-?, 
Ii vakaruose ‘negali atvykti da
lyvauti “Naujienų” pavasari
niam piknike, kuris įvyksta ry
toj.

P. Galskis dabar pastoviai 
Oregone apsigyveno ir ten turi 
darbą.

... r' . ;..... .• , Į.................. ..... , i
PERSONAL 

Asmenų Ieško
PAIEŠKAU savo brolio Tadaušo 

Venckaus, gyvenančio po antrašų 
4622 So. .Marshfield Avė., Chicago, 
Iii. Gegužės 3, 1941, prasišalino nie
ko nesakydamas, kur važiuojąs ar 
einąs. Gegužio 3 telefonuoja Pivaru- 
nai, klausdami ar nėra Tadaušas 
prie musų. Atsakom, kad nė. Mes 
pradėjom ieškoti vienur ir kitur, 
nęsūrandam. Nežinom, ar nelaimė 
ištiko, ar kur pavažiavęs dirba. Jis 
yra aukšto ūgio, lėtos kalbos. Jis 
pats ar kas kitas, žinantys kur jis 
randasi, meldžiam pranešti mums, 
už ką busiu dėkingas. Stanley Venc
kus, 15625 Lexington Avė., Harvey, 
tll.

FURNISliED rooms—to RENT 
Gyveniniui Kambariai .

PASIRENDUOJA šviesus kamba
rys, karštu vandeniu apšildomas. 
Tinkamas Vytui ar Ženotai porai. 
Galima ir virtuvę vartoti. 5026 S. 
Western Avė, lst flbor front.

RENDON kambarys su visais pa
togumais. 70£6 So. Talman Avė.

RENDAI KAMBARIS, frontinis, 
vienam ar porai. Yya drabužiam šė
pa. Nėra šeimynos. 3446 Emerald 
Avė. 2 front.

RENDUdJAŠI kambarys dėl vy
ro ar moters. Netoli prie stritkarib.

2435 West 45th Street

REAl ESTATE FOR SALE 
Namai-žeme Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

REAL ESTATEFOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

PAIEŠKAU draugo, Petro Šalte
nio, Leliūnų parapijoj Mačipnių 
sodžiaus. Prašau atsišaukti. Mata- 
UŠas Ratkevičius, 1142 No. Wells 
St., Chicago, III.

RENDAI kambarys. Karšto van
dens šiluma. ŠU valgiu ar be val
gio. Kampinis .parnas, iš šono įėji
mas. 4459 S. Washtenaw, 2-ras auk
štas. 1 ■ • ‘

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

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

SOUTH SIDE
Pullman .priemiesty medinis 
karšto vandens šiluma, što- 
5 kambariais, 11 kambarių

JEIGU KAS ŽINOTE, kur randai 
ši John Skerštoh, kaip girdėjai! 
paskiausia, gyvenęs Chicagoj, ma- 
Ionėkite pranešti jam apie mirtį jo 
>rolio, James Skerston, Sr., iš 

Oglėsby, III. Jis mirė gegužės 22. 
Laidotuvės įvyks sekmadienį, ge
gužės 25 d., 2 vai. po piet., Del in
formacijų, šaukite Yards 3047.

■ i rinč.Mii I I~| n i 'T u i r ■ iririiT i l nu i i"'» ■ u ■

HELP WANTED—FEMALE
?t Darbininkių peikia t

REIKALINGOS MOTERYS . dir
bti SaUsage Časing įmonėje. Paty
rusioms pirmenybė. Kreipkitės— 

1335 West 47st Street.

PASIRENDUOJA moderniškas kam
barys Marąuette Parke dėl vyro.

6740 So. Maplewood

NAMŲ BARGENAI
Turime 97 namus visokio didumo 

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

6921 So. Westenr Avenue 
REPūblic 3ri3. Vak' Prospect 1111.

FOR RENT—IN GENERAJL 
Renddai—Bendrai

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

ŠIOS DIENOS BARGENAI
2 aukštų muro namas, štoras ir 

3 flatai po 4 kambarius, štymų šil
domas, prie 69*tos ir Halsted;' neša 
gerą reridą; tinkamas tavernui. 
Kaina tik $9500. Pusė cash.

Taipgi turime pardavimui viso
kios

West 
namas, 
ras su 
2-inė aukšte. Tavhfnos barai, 4 ka
ram garažas, šbkiams salė, pikni- 
kdms daržas. Paaukbs labai pigiai. 
Išinokėjimai, iiėra priekabių. Arba 
mainys į privačią hliosaVybę. Labai 
graži. Vietd.

Taipgi 40 akrų Wisconsine far
ma, geriausia Žemė, geri pastatai, 
gyvuliai - ir ihašinbš, sti grdsferiti, 
alaus ir cigaretų laisniu ir gasoli- 
no stotimi. Kaina $8,000. Nėra prie- 
kabiųj išmokėjimai, arba mainys į 
nuosavybę mieste. Savininkas mies
te dabar.

2 flatų mūras Marąuette Parke, 
5 ir 6 kambariai, 1 boileris, 2 ka
ram garažas, arti gatvekarių lini
jos. $8,000, išmokėjimai.

4 flatų muro namas arti gatvfe- 
karių linijos, refrižeratorius it table 
top gasinis pečius. Platus 
$12,000, išmokėjimai.

Mes taipgi turime kitus 
bargenus žemomis kainomis.

CHARLES URNICH
W. 63rd St. 2nd, floor

Prospect 6025

lotas,

gerus

2500

RENDON ŠTORAS. Meat Market 
buvo ilgus metus. Arba mainysiu 
namą (krautuvė ir 5 flatai) ant 
mažesnio namo. Mary Brazulis, 
3435 So. Wallace St., 3 fl. iš priekio.

rųšies namų.
NARTEN RE ALT Y CO.

Klauskite Mickeviče, 
6829 So. Halsted St., 

ABErdeen 2231.

PARDAVIMUI NAMAS, 4 pagy
venimai ir štoras, Marąuette Parke. 
Rašykite 1739 So. Halsted St. Box 
2488.

OPERATORS
Patyrusios siūti chenille bed 

spreads, comforters and fancy pil- 
lows.

512 S. PEORIA ST. 
2rid Floor

HELP VVANTED-MALE-FĘMĄLF 
Darbininkų-Darbiniiikių Reikia

100 VAIKINŲ IR MERGINŲ
Baigusių High Šchool. Patytimas 

nereikalingas. Mokytis ofisų darbo, 
amato, dirbti įmonėse, etc. , Algos 
$15 iki $20. Pastovus, užtikrintas 
darbas. ■

TRIANGLE AGENCY
25 E. Jackson Blvd.

13 aukštas,' Kimball Bldg.

GERIAUSI DARBAI. Darbininkai 
ir darbininkės reikalingi hoteliams, 
restoranams, country klubams, re- 
sortams.

MODERN , lįOTEL
; 879 N> State

HELP W ANIE D—M ALE 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS antrarankis be- 
kerys, patyręs. Pivarbnaš Bakery, 
4622 S. Marshfield.

REIKALINGAS bučeris, kad butų 
patyręs. Atsišaukit tuoj aus. Pasto
vus darbas. 1980 Canalport Avė.

RENDON 2 arba 3 kambariai dėl 
gydytojo ar advokato, ir pusė štoro. 
Labai gerat vieta dėl optician.

3223 So. Halsted St.

WEST SIDE
Dviejų flatų po 4 kambarius na

mas. Užpakaly 8 kambarių kate- 
džius. 2 karam garažas. Lotas 50x 
125. Parsiduoda dėl svarbios prie
žasties. 2216-14 S. Leavitt St. Pros
pect 1057.

WHOLESALE FŲRNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

MOKĖDAMAS CASH— 
rakandus, sutaupysi nuo 40 
60% Mes pristatome bile kur

Už 
iki 
Pašaukite ar rašykite dėl daugiau 
informacijų. Vien tik nacionalia 
žinomi daiktai randasi pas mus.

ALIŠAUSKAS. SŪNŪS. 
6343 So. Westetn Avė.,

i ražo. Tpl RĖPuMlic

FURNITURE-FIXTURĖ FOR-SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
PARSIDUODA combination pe

čius už prieinamą kainą. Matyti ga
lima penktądfeSnį nuo 4 iki 8 po 
pietų,., šeštadifeftį.r visą dieną. J3520 
S. Emerald Avė.
_ _______ ■ ___L______ _ _____

MARKET StfPPLIES pardavimui 
—Scales, meat grinder and slicer, 
kaunteriai ir kitokie įrengimai.

4553 So. Wallace St.- 
Boųįcvard 3869

PARSIDUODA kampinis namas 
su groserių, saldumynų ir delica- 
tessen krautuve. Penkių kambarių 
flatas užpakalyje. 3559 S. Union.

PARDAVIMUI gražus katedžius 
ant Archer Avė. 7 kambariai, ce
mentinis beismentas, karštu vande
niu apšildomas, naujas boileris, stik
liniai uždaryti porčiai, naujas 2 
karų garažas. 
Kreipkitės pas 
cher Avė., tel.

Tik už $3600.00. 
savininką, 3257 Ar- 
Ląfayette 1705.

PARSIDUODA MEDINIS namas, 
trimis apartmentais, 10 kambarių 
rumingauzė su mažai vartotais ra- 
kanč|aią. 3 karų garažas. Income 
$150 į. mėnesį. Kaina žema. „

'' JAČOB LAPENAS 
15233 Center Avė., Harvey, III.

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

Dėl informacijų kreipkitės. 
Metropolitan State Bank 
2201 West Cermak Road 

Miss Lucas.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

40 AKERIŲ ŽEMĖS su mišku, 
prie Cape Henry Ežero, Wisconsi- 
ne. Mainais už gerą automobilį. 
Brunswick 9131.
_ ,t__  _ __ _ _—......... .ii'............................. .. .

120 akrų, 3 mylios į Šiaurę nuo 
Bangor. Lygus juodžemio laūkas, 
muro namas, barnė, etc. Elektra, ge
ras fcfellas. palikimui išlyginti $6, 
000. Della M. Godfrey, administra
torė, Bangor, Mich.

40 AKRŲ FARMA Michigane, 
lietuvių kolonijoj. Gera Žemė, ge
ri bųdihkai. Parsiduoda pigiai. J. 
Gudelis, 3341 W. Evergreen Avė. 
Chicago, 111.

Dėl vyro mirties labai pigiai par
duodu nuosavybę 133 pėdų fronte 
per 229 pėdas Ilgio ant 47-tos ir Tal
man Avė. Du budinkai. Vienas 2 
pagyvenimų, 5 ir 4 kambariai ir 3 
kambariai beismente. Kitam budin- 
ke ant kambo vaistynė, viso du 
kambariai. Parduosiu viską labai 
pigiai. Agentūros nepageidaujamos. 
2633-2643 W. 47th St. Helena Go- 
lombieska, savininkė.

Pardavimui daili vištų, datžovių 
ir vaisių farma. 20 akrų, arti Kan- 
kakee. Kietas kelias, modernus 8 
kambarių namas, šviesos, fumesas, 
miesto vanduo, bamė, crib, vištinin- 
kas, 2 brooders, visi naujai nupen- 
tubti. Savininkas armijoj. Galima 
tuojau paimti. C. J. RABOIN, Volk- 
mann Bldg., Kankakee, III.

150 AKRŲ FARMA, su 1000 pė
dų frontu siekančiu ežerą, Wheat- 
land Township, Kėnosha County, 
Wis.

FRED KOHL
Route 4, Burlington, Wis.

2411
& 52ftd

Avė

KUR

SYKORA
Phone
Cicero

453
GYVOS VIELOS ORGANIZACIJA

GALITE SUMUŠTI MUSŲ BARGENUS? MES VADOVAUJAM 
PARDAVIME PARINKTŲ NUOSAVYBIŲ

X--X--X

Chicagos Lietuvių Suvalkie
čių Draugijos susirinkimas 
įvyks pirmadienį, gegužės 26 d., 
Hollywood Inn salėje, 2417 W.> 
43rd St.

Kviečiami nariai būtinai su
sirinkti, nes yra svarbių ir bū
tinų reikalų. Bus duodamas de
legatų raportas iš buvusios Kon
ferencijos ir bus renkami dar 
bihihkai rengiamam Draugijos 
piknikui, kuris įvyks birželio 
1-mą d.

Todėl, dar kartoju, kad visi 
haridl susirinkite. Taip pat dar 
nėiižsirhokėję duokles užsimokė
kite, kad nebūtumėt išbraukti.

Draugijos Narė.

Vakarėlis “Užmirš
tiems” žmonėms

šįvakar, Bridgeportc
BPJdGEPORTAS. — Gegu

lės 24 d., 8 Vai. vakare, šv. 
Jdbgio parapijos svetainėj, yra 
rengiamas vakaras pamirštiems 
žmonėms. Vakaras bus su pro
gramų, šokiais ir užkandžiais. 
Įžanga visiems neturtingiems 
žmonėms bus veltui. Turtingie
ji, kurie norės į šį Vakarą at
eiti, turės užsimokėti 50c,

Sumanytojai ir rengėjai šio 
vakaro yra sveikinami, šie var
go žmones yra kaip ir pamir
šti. šitokia proga duos jiems 
progos dalyvauti parengime. Re- 
lief stotys pažadėjo išsiuntinė
ti pakvietimus, bet kurie ne
gaus, lai dalyvauja be pakvie- 
liniŲ. Nbgirdęs.

SUSIRINKIMAI
Lietuvių Keistučio Kliubo Choro 

mėnesinis susirinkimas įvyks pir
madienį, gegužės 26 d. 8:00 v. v. 
Hollyvvood svetainėj, 2419 W. 43rd 
St. Bus atskaita išduota iš chord 
išvažiavimo ir daug kitų neužbaig
tų reikalų apsvarstyta. Nauji na
riai, norėdami stoti į chorą darbuo
tis, irgi prašomi atsilankyti į šį su
sirinkimą. Lucille S. Dagis, rašt.

Chicagos Lietuvių Suvalkiečių 
Draugijos mėnesinis susirinkimas 
įvyks .pirmadienį, gegužės 26 d., 
7:30 vai. vakare, Hollywood salėj, 
2417 W. 43 St. Visi nariai dalyvau
kite ir naujų narių atsiveskite. Ku
rie užsilikę su mokestimis, malonė
kit užsimokėti.

—Ona Svirmickienė, rašt.
Žagariečių Kliubo mėnesinis su

sirinkimas įvyks nedėlioj, gegužės 
25 d., Hollywood svet., 2417 W. 
43rd St., 1 vai. popiet. Malonėkite 
laiku pribūti, nes bus renkami dar- 
binihkai ateinančiam žagariečių 
pikriikui, kuris įvyks birželio 15 d. 
Taipgi atsiveskit naujų narių.

—J. Keturakis
Marąuette Park Liet. Am. Pilie

čių Kliubo mėnesinis susirinkimas 
įvyksta sekmadieny, gegužės 25 d., 
2 vai. po pietų vietinės parap. sve
tainėj, So. Washtenaw ir 68 gat. 
Visi nariai malonėkite ateiti. į su
sirinkimą, bus keletas svarbių da
lykų aptarta. Taksų klausimas bus 
pakeltas. —Valdyba

REIKALINGAS DARBININKAS 
dirbti ant ūkės. Turi pamelžti ke
lias karves. Užmokestis pagal su
tartį.

PETER BERNOTAS
Box 77, Silver Lake, Wis.

Reikalingas visam metui far- 
mos darbininkas. Alga. Geras na
mas. U. S. 31—10 mylių į šiaurę 
nuo Scottville,

H. L. DARR 
FreeSoil, Mich.

REIKALINGAS BARZDASKU- 
TIS, unijistas, suprantantis gerai 
tą amatą. Vakarais ir visą dieną su- 
batoj. Darbas nuolatos.

PAUL’S BARBER SHOP 
4309 WeSt 63rd St.

REIKALINGAS PORTERIS. Ma
žai darbo, kambarys, valgis, alga.

3427 S. Wallace

PAPER AND FOIL ęondensers 
and wįnders. Patyrę. Electrical Uti
lities, 2900 S. Michigan.

Bartenderis, patyręs, ieško dar
bo. Box 2487, 1739 S. Halsted St.

SCRAPER HANDS — mašinų 
tulšėms .perbudavoti.

LAKE MACHINERY CO.
654 W. Lake St.

PARENGIMAI
Draugystė šv. Antano rengia pa

vasarinį išvažiavimą gegužės 25 "d. 
Jos. Liepos darže, Kean Avė. ir 82 
St., Willow Springs. Kviečiame vi
sus narius atsilankyti ir užprašom 
kitas draugystes šios 18-tos kolo
nijos dalyvauti. .

Bus trokas 10-tą valandą prie 
bažnyčios. Norintys važiuoti nepa
vėluokite. Trokas išvažiuos U-tą 
valandą ryto. Pradžia 12-tą vai.

—Komisija it Valdyba
Lietuvių Tautinė Katalikų Bažnyčia. 
Vaikams sekmadienio mokykla 9 
vai. ryto, šventos Mišios ir Pa
mokslas Lietuvių Kalba 10 vai. ry
to.

Gegužės 25, 6 vai. vakare įvyks 
šokių ir pasilinksminimo vakaras 
Milda svetainėje, 2-me aukšte, 3140 
So. Halsted Street. Visiems bus 
smagu šokt prie geros orkestros. 
širdingai visus užprašo atsilankyt. 
Parapijos Komitetas.

—Klebonas Maskoliūnas

REIKALINGI VYRAI 
Švariai atrodą, agresyvus ir darbš
tus vyrai, amžiaus 25 iki 50 metų, 
turi progą Uždirbti nuo $35 iki $50 
pet savaitę savame nedideliame biz
ny ir rieįveštiiodami nieko, ši na- 
ęionaliai žinoma firma teikia ne
paprastą progą vyrams turintiems 
aiiksčiau minėtas kvalifikacijas. At
silankykite bet kurią dieną 9 iki 4 
vai. popiet ir gaukite pilnas infor
macijas. Klauskite:

MR. RAYMOND
203 N. Wabash Avė., Room 618 

Corner Lake •

REIKALINGAS PORTERIS. Tu
ri būti patyręs. Gera mokestis. 3428 
So. Halsted St.

• Policija ieško nežinomo 
piktadario, kuris įsibrovė į 18 
metų Marie Zuttermeister’iutGs. 
kambarį, 848 Lili, ir bandė ją 
užpulti. Piktadaris dingb, kai 
mergaites riksmąišgirdę atbė
go jos tėvai.

PARDAVIMUI vartotas parlorio 
setas (2 šmotai) pigiai. Atsilanky
kite šeštadienį.

GIASSON
2806 W. 43tfi St. 2nd floor

PARSIDUODA valgomojo kam
bario baldai, bufetas, minkštos kė
dės, stiprios, gražiai atrodančios. 
Stalas galima vartoti dėl 10-12 žmo
nių. Taippat turiu daug džiarų pd 
pusę galiono ir kvortos didumo. La
bai pigiai. 5819 So. Št. Louis Avė.

PROFESSIONAL SERVICE 
Profesionalis Patarnavimas

TURITE FISTULĄ ARBA PI
LĖS? Aš pasakysiu jums, kaip pa
sveikau. Atsiųskite konvdrtą su 
stampa. H. K. Bergman, P. O. Box 
56, Chicago.

MISCELLANEOUS FOR SALE 
Įvairiįs pardavimai
KINIJAI PAŠALPA

Rinkliavų išpardavimas pirmadienį, 
gegužės 26, 8 A. M.

409 So. Clark

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

GROCERY, Meat Market parda
vimui. įsteigti 15 metų. Modernus 
įrengimai, felektrikihė i-efrigeračija. 
Turi parduoti paaukodami. 2242 
w. 23 pi. l

PARSIDUODA' groseris su visu 
bizniu, žriiogus yra numiręs. J. Že- 
rblis, 8140 S; Vincennės Avė., tūri 
raktus, reikia I>as jį kreiptis. '

PARSIDUODA BiZNIS su na
mu. Grosernę, Ice Creant* visokių 
valgomų daiktų, cigaretų krautuvė. 
Biznis yrd išdirbtas per. daugelį 
metų. 3425 So, Union Aye.

PARDAVIMUI Hardwarę ir Ma
liavų' krautuvė. įsteigta prieš 18 -me
tų toj pačioj vietoj. Savininkas ' pri
sitraukia pasilsiui. Priims cash' ar
ba duodančią pajamų suvastį. \ 

GEORGE NAVADOMSHIS, 
2215 W. Cermak, CANal 2591.

t - • • < •. ■ f ,
---------- ------------------------............ ................■ ----------------------------------------------------- ------------

PARSIDUODA bučernė, Cash biz
nis, nėra korripeticijos, trumpos va
landos. 1250 E. 81 St.

PARDAVIMUI moderniškas ta^- 
Vernas, geri šdldytuvai, garu apšilr 
domi 5 \kambariai. Parduosiu spi
giai, turiu greitai parduoti. Atdara 
24 vai. iį diėh4- Laišnis 300 į me
tus. 6021 Archfer Avė., Argo, III.

PARDAvilSBr^liavefhą. su nuo 
savybe. ’ Pigiai. Bėrwyh 4258.

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

6 flatų muro jiamas, po 4 kamba
rius kiekvienas flatas. Naujas plum- 
bingas ir vonios. 2 karam garažas. 
Kaiha $6300.

3122 So. Union Avė.
Sav. 3-čiam aukšte, užpakaly

ŠIMTAI BARGENŲ VISUR 
Mes turime t^, ką Jus jieškote: di
džiausią pasirinkimą visokių ir vi
sur namų, nuo vieno pag. iki šim
to. Kainos nuo $1,600 ir aukščiau. 
Taipgi visokių lotų, biznių, hotelių, 
ruminghauzių, gaso stočių, garadžių 
po visą Chicagą. Roadhauzių, rezor- 
tų prie ežerų ir FARMŲ III., Wisc., 
Ind. ir Mich. valstijose. Lengvais iš
mokėjimais arba mainais. Jeigu ku
ri nuosavybė yra pardavimui, tai 
mes turime — imame tik geriau
sius BARGENUS. Paskolos ant na
mų už 4%. IR RAŠOME VISOKIOS 
RŪŠIES INŠIURINĄ. Ešii biznyje 
30 metų. Del informacijų klauskite 
manęs.

J. J. SINKUS 
2442 W. 63rd St.

Phone Prospect 9000

CICERO SPECIAL
5 kamb. muro kat., 50 Ct. Taipgi 3 
kamb. fl. beismęnie. Karšto ^vandens 
šil. 2 karam, garaž. Kaina greitam 
pardavimui tik $5600. $1100 įmokėt.

X--X--X
TAI GRAŽYBĖ!

Kampinė 5 kamb. muro bung. Taip
gi 2 did. kamb. atike, šiaurės vaka
rų kampas, Harvey Avė. ir 19 St., 
Berwyn. Karšto vand. šil. Tailo sto
gas ant buhgalovv ir ant 2 karų ga
ražo. Venetian blinds. Radiatorių 
padengimai. Virtuvėj ir maud. fai
lai. Plasteriuotas beismentas. Trobė- 
sis insuliuotas. Uždarytas porčius. 
Dailus uolų sodas. Kaina tinkama. 
Parodom tik pagal susitarimą.

x_ x_ X
LAWNDALE SPECIAL

2 fl. muro trobėsis ant Millard Avė., 
tarp 24 ir 25 Sts. 5 ir 5 kamb. Furn. 
šiluma. 2 karam muro gar. Uždary
tas porčius. Kaina tik $6600. Gyven
kit viename flate ir leiskit 
.padėti jum pastatą išmokėti, 
įmokėti.

porč. Vasaros virtuvė. Plasteriuo
tas beis. Kaina tik $7400. Reikia pa
matyti^ norint įvertinti. $1500 įmok.

X—X—X 
VEIKITE GREITAI!

6 kamb. muro namas ant 57 Ct., 
arti 13 St. Furn. šil. Naujas stogas! 
Naujai išdek. Uždarytas porč. 2 ka
rų gar. Kaina tik $5300. Mokėkit 
rendą patys sau! $1100 įmokėti.

x_ x_ X
10 APARTMĖNTŲ 

Randasi ant šiaurės rytų kampo 
Gunderson Avė. ir 18 St., Berwyn. 
Kaina tinkama! Parodysiu tik pagal 
susitarimą.

BERWYNE TRYS FLATAI 
Muro trobėsis, randasi ant Euclid 
Avė., tarp 18 ir 
Karšto vand. šil. 
na tik $11,750. 
$3000 įmokėti.

19 Sts., Berwynė. 
2 karam gar. Kai- 
Labai gera vieta.

kitam 
$1400

X—X—X
RIVERSIDE SPECIAL

5 kamb. stucco bung. Furn. 
pd. lotas. Kaina tik $4500. Bukit na
mo sav. $900 įmokėti.

x__x__X
3 MURO KRAUTUVĖS 

Randasi Berwyne. 50 pd. lotas. 3 ka
ram muro gar. Visos krautuvės iš- 
renduotas. Bondholderiai .parduos 
tik už $6700. Labai geras invest- 
mentas!

šil. 50

X~~ X X
CERMAK ROAD

Norėdami patirti apie nuosavyb. ant 
Cermak Rd., esančias Ciceroje arba 
Berwyne, lotus arba namus, maty- 
kit mus tuojau, kai .dar kainos yra 
žemos.

TIKRI BARGĖNAI
4 fl. po 5 kamb. Marąuette Par

ke. Kaina $14,800.
10 fl. apartmentas, Marąuette 

Parke. Kaina $25,000.
Biznio namas ant privatiškos gat

vės. Kaina 
2-fl. po 

ke $7500.
Štoras, 3 flatai ir muro namelis— 

Bridgeporte atti Šv. Jurgio < bažny
čios. Kaina $3800. Įmokėt $1000.

Mes turime bargeiių nuo receiVe- 
rio visose miesto dalyse, kuriuos 
parduodame su mažu įmokėjimu.

Kreipkitės prie:
K. J. Macke-maciukas 

2346 W. 69th St., 2-ros lubos
Tel. Prospect 3|40 ;•

$5300.
4 kamb. Brightdn Par-

SOIL—FOR SALE J.'
J uodžemis-T-PardaVimui

JUODŽEMIS MAIŠYTAS SU HU- 
MUS ir Peąt Mossj įtręštas, parduo
damas bušeliais ir vėžiniais. 5 bu
šeliai už $1.00, 10 bušelių už $1.50 

Pristatom visur. 
CHARLES GAVCŲS, 

South Wėst Highway and. 
Harlem Ave„ Worth\ III. 
Tel. WENTWORTH 7942 

arba WORTH 193. 
/1 «■■■■■■,    ■■ ■ 1 ■11,1 i i ■■ ■

JUODŽEMIS MAIŠYTAS SU 
HUMUS—1 bušelis ..... ............. 25c
5 bušeliai Už ..._______ ____ $1.00
10 bušelių už ^....__ ......__ _ $1.50
Perkraustymas pigiai—Anglis tie
siai iš mainų.

STANLEY GAVCUS 
110 So. Ridgeland Avė., :Worth,ni- 

Tel. OAK Lawn 193-J-l

x—x—x 
HAWTHORNE SPECIAL

2 fl. med., 4 ir 4 kamb. Taipgi 
med. katfedž. užpakaly. Kaina grei
tam pardavimui tik $2500.

X--X-- X
ROOSEVELT RD.

2 aukštų mur. biz. savastis ant 
Rooseyęlt Rd., arti Austin Blvd., 
Cicero. Krautuvė, 5 kamb, f L ant
rame aukšte. 14 m. senumo, 
tik $6600.

x__x__X
RIDGEWAY AVĖ.

2 fl. mūras ant Ridgeyvay Avė., ar
ti 26 St. Taipgi 2 fl. trobėsis užpa
kaly. Sav. sako “Parduokit tik už 
$3950.

Kaina

X—X—X
EUCLID AVĖ. arti RIVERSIDE DR.

Gražus 6 kamb. muro bung. Nau
jas Holland furn. Stokeris. Muro

x—x_ X
6 KAMB. MURO REZIDENCIJA 

Home Avė., Berwyn, 1% maudy
nių. Taipgi 2 kamb. beis. Furn. šil. 
2 katam gar. Lotas 34 pd. Kaina tik 
$7100. Sav. taipgi mainys į 5 kamb. 
katedž. arba bung. $1400 įmokėti.

X—X—X
25th ST. ARTI 52nd AVĖ.

Biz. lotas, 50 pd. Laukia tik im- 
provementų. Kaina tinkama!

X—X—X 
PARKHbLME

Dailus 2 fl. mr. namas. 14 m. senu
mo. Did. 6 ir 6 kamb. 49 Avė. arti 
18 St., Cicero. Karš. van. šil. 2 boi
leriai. 2 kar. gar. Kaina tik $9200. 
Pamatykit jį šiandie. $1800 įmokėti.

X—x_ X
KAMPINIS 4 FLATŲ MŪRAS 

Lawndale apyl. tik 1 bl. nuo 26 
St. 4 fl. po 4 kamb. kiekvienas. 13 
m. senumo. Štymo šil. 2 kar. gar. 
Kaina tik $17,300. Veikite tuojau! 
$4,000 įmokėti.

x x—X 
JAUNAVEDŽIŲ DĖMESIUI!

6 kamb. muro bung. ant Cuyler ar
ti 14 St. Karš. van. šil. 2 kar. gar. 
Kaina tik $6750. Kodėl mokėti ren
dą? $1400 įmokėti.

PIRMI MORGIČIAI PARDAVIMUI
$2000 $2300 $2400 . $3000 $3800 $5000

Pirkėjas taipgi gaus Mortgage Title Guarantee Policy į>er 
Chicago Title and Trust Co.

X—X—X
Bet kuris iš 10 musų sėlsmanų maloniai parodys jums DYKAI ir be 
obligacijų bet kurį iš trobesių, kuriuos mes turim pardavimui, ir patar
naus jums greitai, mandagiai ir išmintingai. Tėlefonuokit, rašykite arba 

atsilankykit į musų ofisą ir .persitikrinkit, kad mes esame 
GYVOS VIELOS ORGANZACIJA.

-S. 52nd
Avė

2411

SYKORA^
REALTOR

Mes

Phorife
Cicero

453

26 METAI REAL ESTATE BIZNY
vado vau j am patdavime parinktų nuosavybių 
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8 NAUJIENOS, Chicago, III. - Šę$tadien., gegužės 24, 1941

Rytoj Kalbės ‘Naujienų”
Pavasariniam Piknike

Praneš Apie Įvykius Rusams Okupuojant
Lietuvą; Pasiliks Chicagoj Kelias Dienas

SMULKMENOS APIE “NAUJIENŲ” 
PAVASARINĮ PIKNIKĄ

Įvyksta RYTOJ
Vieta—LIBERTY GROVE DARŽAS, prie Wil 
low Springs ir German Church Road (keli blokai 

į šiaurę nuo Archer avenue)
Įžanga—laisva
Programe Dalyvaus:

Pulkininkas Kazys Grinius Jr., buvusio Lietu
vos prezidento Dr. Kazio Griniaus, sūnūs.

Dr. P. Grigaitis, “Naujienų” redaktorids 
“Pirmyn” Choro dainininkai

Šokiams gros Kazio Steponavičiaus orkestras
Publikai bus išstatytas 1941 metų Packard auti- 

mobilis, skiriamas dovana “Naujienų” sekan
čiam piknike, liepos 27 d.

Daržo vartai bus atdari 10 vai. ryto.

Šįryt Chicagon atvyksta pulk. Kazys Grinius Jr., Dr. 
Kazio Griniaus, buvusio Lietuvos prezidento sūnūs, ku
rį chicagiečiai rytoj išgirs “Naujienų” pavasariniam Pik
nike, Liberty Grove Darže.

Svečias atvyksta traukiniu iš New Yorko. Chicagoje' 
jisai pasiliks kelias dienas.

Pulk. Grinius tai ištikimas,^ g'ras Lietuvos sūnūs, 
kuri chieagieciams bus labai smagu turėti savo tarpe, ir 
su juo artimiau susipažinti. Jo asmenyje jie mato atsto
vą demokratinės Lietuvos, kuriai darbavosi ir jo tėvas', 
Dr. Kazys Grinius.

Pulkininkas Kazys Grinius Jr., š ryt traukiniu iš 
New Yorko atvyksta į Chicago kelią dienų vaitui. Rytoj 
“Naujieną” Pavasariniam Piknike jisai pasakys Ch ca- 
gos lietuviams svarbią kaltą.

PARENGIMAI

Tarnauja Lietuvai Nuo 
Jaunų Dienų

Kaip ir tėvas, taip ir sūnūs, 
pulk. Grinius tarnauja Lietuvai 
nuo jaunų dienų. Kai tik pra
dėjo organizuotis nepriklauso
mos Lietuvos valstybė, jisai sto
jo savanoriu į Lietuvos armi
ją, ir kovojo su bolševikais, 
bermontininkais ir lenkais. Oku
pantus išvijus, jaunas Kazys 
Grinius nepadėjo ginklo ir ne
pasišalino į privatinį gyvenimą. 
Jisai stojo mokintis aukštų ka
ro mokslų. Mokėsi Lietuvoje, 
vėliau tęsė studijas karo aka
demijose Francuzijoje ir Besi
joję.
' Iš ten tuojau grižo atgal ak- 
tyvei tarnybai Lietuvos armi
joje. Vėliau jis buvo priskir
tas prie Lietuvos armijos gene- 
ralio štabo, gavo pulkininko 
rangą, o 1938 metais armijos 
vadovybė išsiuntė jį savo karo 
atstovu Vokietijoje. Jisai tar
navo prie Lietuvos pasiuntiny
bės Berlyne iki tos pasiuntiny
bės paskutinių dienų.

Vartoja Kelias Kalbas
Pulk. Grinius yra didelio 

mokslo žmogus ir lengvai var
toja kelias kalbas. Berlyne ji
sai turėjo plačias pažintis di
plomatiniuose rateliuose. Ten 
būdamas taipgi sutiko šimtus 
Lietuvos veikėjų, karininkų ir 
kitų pabėgėlių iš Lietuvos. Iš 
jų patyrė daug smulkmenų apie 
pirmas rusų okupacijos dienas 
Lietuvoje ir kaip permainas su
tiko Lietuvos žmonės. Jisai tu
ri daug informacijų, kurias chi- 
cagiečiams bus įdomu ir svar
bu išgirsti.

Negalės Ilgai Svečiuotis
Chicagoje jis pasiliks tik ke

lias dienas. Susipažinęs arčiau 
su lietuvių veikėjais ir aplan
kęs lietuviškas įstaigas, jisai 
grįš į New Yorką, kur dabar 
gyvena jo šeimyna.

Jis negali Chicagoj ilgiau sve
čiuotis, kadangi dabar yra la

bai užimtas ir susirūpinęs sa
vo tėvo, Dr. K. Griniaus, rei
kalais. Atvykdamas Amerikon 
iš Vokietijos, pulk. Grinius ti
kėjosi skubiai sudaryti galimy
bes Dr. Griniui atvykti į šią 
šalį. Bet staigiai žinios apie tė
vą nutruko. Iš okupuotos Lie
tuvos, kur Drx Grinius buvo ru
sams atėjus, nebegauna nei laiš
kų nei kitokių pranešimų.

Vienintelis Sūnūs
Aplinkiniais keliais lietuvių 

liakraščius Amerikoj pasiekė 
žinią, kad bolševikai jį uždarė 
kalėjime, bet nėra galimybės 
jos patvirtinti. Pulk. Grinius 
deda pastangas patirti savo tė
vo likimą oficialiais keliais, ir 
tuo pačiu laiku atlieka forma
lumus jo atvykimui į Ameriką 
palengvinti.

Pulk. Grinius yra vienintelis 
Dr. Kazio Griniaus sūnūs, Dr. 
Grinius turėjo dukterį Gražiną, 
bet 1918 metais bolševikai ją, 
kartu ir Dr. Griniaus žmoną, 
Johanna Griniuvienę, nužudo 
Kaukaze, kur Grinių šeimyna 
tuo laiku gyveno.
Chicagiečiai Labai Susidomėję

Šiuo kartu pulk. Grinius ap
lankys Chicago vienas, bet ve 
liau gal atvyks kartu su savo 
šeima.

Chicagiečiai jo vizitu yra ne
paprastai susidomėję ir į,“Nau
jienų” pikniką jį išgirsti ren
giasi atvykti tūkstančiai lietu
vių. Kur nepasisuksi, ten apie 
svečią kalba ir spėlioja — kaip 
jis atrodo, ką pasakys, ką chi- 
cagiečiams praneš? Pamatę jo 
fotografiją, kurią vėl Įdedame 
šiame “Naujienų” numeryje, 
moterėlės nusprendė, kad jisai 
labai gražus vyras...

Bet ilgiau spėlioti nebereikės 
~ rytoj ėvečią iškilmingai pri
imsim ir su juo susipažinsime.

Sustreikavo - 
Sivyer Steel Co. 
Darbininkai
Visi Apleido Darbą; Reikalau

ja Pripažinimo

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

PirmadieiųBaro
Veteranų* “Bppy
Day
Rinkliavoj daįyy^ųs Dariaust- 

Girėno Postas
.Z* ?. f ‘ '

Vakar į streiką išėjo visi 
darbininkai Sivyer Steel Cast 
ing Company dirbtuvėje, 3100 
South Wood Street. J. Kundroš- 
ka praneša, kad CIO plieno uni
jos lokalas 800 reikalauja pri
pažinimo, didesnių algų ir ge
resnių darbo sąlygų.

Dirbtuvė buvo visai uždary
ta.

Darbininkai tiki, kad pirma
dienį streikas bus užbaigtas.

Bet Ji Laimę 
Atras!

Ji Donalduką Pasieks!
16 metų rockislandietės Ma- 

rie Rosenthal mylimasis Donald 
Hamp buvo pašauktas kariuo
menėn. Mergaitei pasidarė la
bai ilgu — ji nutarė arčiau jo 
būti, ne už kelių šimtų mylių. 
Ji susirado darbą prie Camp 
Forrest stovyklos, Tullahomoje, 
Tenn., pasiėmė Rock Islande 
autobusą if išvyko pas mylimą
jį.

Bet vos spėjo ji persėsti iš 
vieno autobuso į kitą Chica
goj, pristatė detektyvai ir mer 
gaitę suėmė. Tėvai reikalauja 
ją sugrąžinti namo, bet ji smar
kiai protestuoja.

Ši kliūtis jos nesulaikys! Jei 
ne dabar, tai vėliau, bet ji sa
vo laimę atras! Ji vienaip ar 
kitaip savo Donalduką pasieks!

k ■- _____

Laiškas 
“Naujienoms”

Man malonu yra skaityti, 
kad pakvietėte pulkininką Kazį 
Grinių kalbėti “Naujienų” pik
nike, gegužės 25 d. .Bus smagu 
jį pamatyti ir išgirsti jį kal
bant. J. Woski.

Pį’niadicnį, gegužės 26, Chi- 
eagoj ir priemiesčiuose įvyksta 
metinė rinkliava Didžiojo karo 
veteranams-invalidams, vadina
ma “Poppy Day”.

Kaip ir praeityje, taip ir šį
met rinkliavoje vėl dalyvaus 
Dariaus-Girėno Postus, ir jo 
Auxilinry Moterų Skyrius. Na
res rinkliavai ruošėsi ilgą lai
ką. Tam tikslui surengė ir ke
lis parengimus.

Už Cook sipskr. rinkliava 
šiandien

Poppy Day rinkliava kitose 
valstijos dalyse (už Cook ap
skričio), įvyksta šiandien.

Gavo Pirmą Darbą, 
Ir Pirmą Dieną 
Buvo Užmuštas

17 metų berniukas, - Robert 
Clarence Gotlhardt, 324 West 
72nd street, užvakar gavo savo 
pirmą darbą — pž tarnautoją 
Chicago Surface Parking Com
pany garaže, 30 Kast Randolph 
street.

Užvakar pradėjo dirbti. Pa
slydo ir nukrito po keltuvu, 
naudojamo automobiliams kil
noti iš vietos į vietą. Keltuvas 
sutriuškino jam galvą.

Nusišovė Mikas 
Petraitis i

WESTSIDE. Vakar po pie
tų savo krautuvėlėje nusišovė 
52|metų chicagietis Mikas Pet
raitis, 2339 South Hoyne Avė.

Gegužės 19-tą jisai pabėgo iš 
Cook • apskričio ligoninės, nes 
“nenorėjo ligoninėje mirti”.

ŠĮVAKAR
šokiai Jonistų salėje, 814 W. 

33rd street. Prizai prie įžangos 
bilietų. Pradžia 8 v. v.
RYTOJ

“NAUJIENŲ” pavasarinis pik
nikas Liberty Grove darže, 
Wiilow Springs ir Old German 
Church Road kampas. Kalbės 
pulk. Kazys Grinius Jr., buvu
sio Lietuvos prezidento Dr. Ka
zio Griniaus sūnūs, Lietuvos 
armijos generalio štabo narys. 
Taipgi kalbės Dr. P. Grigaitis, 
dainuos “Pirmyn” choro dai
nininkai. šokiams gros Kazio 
Steponavičiaus orkestras.

“I Am an American” Dienos 
minėjimas, rengiamas privati
nėmis P. šaltimiero radio va
landos pastangomis, Manąuette 
Parke, 67th ir Galifornia, pri? 
Dariaus-Girėno paminklo, 2 v. 
pp. Dalyvaus kalbėtojai, “Bi
jūnėlio” choras.

Lithuanian American Busi
ness Men’s Organization pikni
kas Wil!o-West darže, (Bucho 
ūkyje), prie Willow Springs ir 
German Church Road. Dova
nos. šokiai, etc.

Lithuanian National Demo- 
eratie Club piknikas Kubiliaus 
darže, priešais Lietuvių Tau
tiškas Kapines; dovanos, gera 
muzika šokiams.

Garfield Parko Vyrų ir Mo
terų Draugijos piknikas Sunsct 
darže, 135th ir Archer avenue. 
Šokiai, programas, vaišės.

Rytoj Piknikauja 
Ir Lith. Nat. 
Demokratų Kliubas
Rengia pikniką Kub liaus darže

Lithuanian National ;Demo- 
eratie Club rengia pikniką ry
toj, gegužės 25 d., KubTaus 
darže, priešais Lietuvių Tautiš
kas Kapines. Piknikas prasidės 
10 vai. ryto. Bus daug dovanų, 
todėl publika ne tik kad gaus 
pasišokti prie geros muzikos, 
ir skanaus alučio išsigerti, bet 
dar bus proga gauti vertingų 
daiktų.

10 dovanų
Dovanų bus net dešimts. 

Kliubo draugai prašomi nepa
miršti dienos ir vietos, o kliu- 
biečiai pasistengs visus užga
nėdinti. Kliubas dar lig šiol nė
ra apvylęs visuomenės, tad ir 
šį sykį neapvils.

Korespondentas

Ir Keleiviai ir 
Traukinys Išliko 
Sveiki

Nepaprasta “nelaimė” įvyko 
su “City of Miami” Illinois 
Central traukiniu, kuris kur
suoja tarp Chicagos ir Flori
dos.

Prie Columbus, Georgia vai 
stijoje, traukiniui važiuojant 
pilnu greičiu, nuo bėgių nušo
ko keli vagonai. Per pusę my
lios tų vagonų ratai draskė 
skersmedžius. Inžinieriui ne
spėjus traukinio sustabdyti ir 
patirti kas atsitiko, ratai vė 
užšoko ant bėgių.

Atsiprašom Už 
AIaidil 

Per neapsižiūrėjimą iš gegu
žės 21-mos dienos numerio bu
vo išleistas pranešimas apie
North West Lietuvių Moterų 
Kliubo susirinkamą. Atsiprašo
me kliubo valdybos ir sekreto*-

I nešimų pridavė. -—Red.

Vilijos ar Nemuno Tenai 
Neturėsim—

žalioj lankoj, pakalveje,
Nieks nearia, nieks nesėja;

Ten kur Vilįja vingiuoja 
šilko dobilai žaliuoja ...

Jie žaliuoja, žiedus krauna, 
Puoš pavasarį jie jauną, 
Savo minkštučiais žiedais...

z x------- x--------x
Gražiai šios eilutės skamba, kiekvienas tai patvir

tins.
Jeigu taip, tai rytoj visi bukime Liberty Grove Dar

že, ir pamatykim tuos šilko dobilus žaliuojant, naują 
skaisčiai žalią pavasario žolę, pražydusius medžius.

Tiesa, Vilijos ar Nemuno tenai neturėsime, bet turė
sime savo tarpe prakilnų Lietuvos sūnų, pulk. Grinių. 
Išgirsime iš jo žinių apie musų tėvynę, prisiminsime su
vargusią jos žemę.

Draugiškai pasikalbėsime, pasidalinsime mintinus, 
pakvėpuosime tyriu pavasario oru.

Jei nepatingėsim, tai kartu su jaunimu linksmai ir 
pašoksimu.

Bukim visi “Naujienų” Pavasariniam Piknike!
A. K. S.

Organizuoja 
Pavergtų Tautų 
“Forumą”
Dalyvaus Lietuviai, Estai, Lat

viai, Suomiai, Lenkai, čeko- 
sloyakai

Užvakar vakare Tavern Kliu- 
be, 333 N. Michigan avenue, su
sirinko būrys žmonių iš įvairių 
tautinių grupių — lietuvių, es
tų, latvių ir lenkų, pasikalbėti 
apie tai, ką galėtų veikti tau
tinės grupės tų Europos šalių, 
kurias turi pavergę diktatoriai 
parėmimui Amerikos kovos dėl 
atsteigimo demokratijos ir tau
tų laisvės Europoje.

Pasikalbėjus, nutarta sudary
ti Pavergtų Tautų /‘Forumą”, 
kur tautinių grupių atstovai 
galės apsikeisti mintimis ir 
svarstyti klausimus, kurie bus 
vienos ar kitos grupės iškelti.

Du Dalyvavo Nuo Lietuvių
Pasikalbėjimą sukvietė A. H. 

Kulikowski. Jam pavesta pakvie
sti į Komitetą po vieną asine 
nį nuo šešių tautinių grupių 
Tas komitetas paruoš “Foru
mo” taisykles ir programą, ku
ris bus svarstomas kada nors 
vėliau.

Iš lietuvių dalyvavo P. Gri
gaitis ir J. Hertmanavičius.

Suomių ir čekoslovakų atsto
vai pranešė, kad šiame pasita 
rime negalėjo būti, bet žada 
prie Komiteto prisidėti.

Perkūnija Sužeidė 
Keturis Chicagiečius
Apgriovė daug namų, kaminų

Ketvirtadienio audros metu 
žaibas trenkė į medį I linois 
Country Golfo Klube, prie 
Northbrook, III. Sunkiai sužei
dė keturis žmones, kurie po 
juo. stovėjo: 46 m. Martiną 
Ward, 7931 Kedvale Avė., U. S. 
□rokuroro asistentą; William 
A. Grace, 1040 Hollywood Avė., 
realestatininką, ir du klubo 
tarnautojus, 16 m. John Mc- 
Gill, ir 16 m. Howard Tellef- 
sen.

Nukentėjo Southsidė
Perkūnija trenkė į kelis na

mus įvairiose Chicagos dalyse,
JL A * W , * •• • * v A * —A ir juos arba padegė arba ap-
rės p. A. Aleknienės, kuri pra- griovė. Southsidėj apdaužė ne

mažai kaminų.

VAKAR CHICAGOJE
O Chicigiet:s Samuel L. 

Workman buvo paskirtas vals
tijos “sales taksų” skyriaus 
viršininku. George T. Gaskins, 
buvęs viržin’nkas, rezignavo ir 
grįžo į privatini biznį.

• Cenlralinei požeminei vie
lai sudegus, elektros vakar ne
teko 16 blokų distriktas Chica
gos Westsidėj prie Kenton Avė. 
ir Washington bulvaro.

O Bedirbdamas Hamlin mo
kykloje, 4747 South Bishop st., 
širdies ataką gavo ir mirė ja- 
nitorlus, Charles C ark, 8137 
Green street. Jis buvo 75 me
tų amžiaus.

9 AFL skelbia, kad rugpjū
čio 4 d. Chicagon metinei kon
ferencijai suvažiuos Amerikos 
Darbo Federacijos genera’iii 
viršininkai. Paprastai konfe
rencijas laiko Atlantic City 
mieste, N. J.

• Policija padarė kratas pi
nigų loš mo įstaigose, ad. 515 
North Clark, 500 North Michi
gan ir 751 Rush stree‘. Arešta
vo septynis įstaigų savininkus 
ir apie 20 koetumerių.

• Diamond T Motor Car 
kompanija Chicagoje jau pa
statė pirmą šarvuotą autobusą 
kareiviams gabenti ir jį jau 
perdavė armijai. Tokių autobu
sų firma statys apie 2.000. Tu
ri vietos 13-kai kareivių, yra 
apginkluoti kulkosvaidžiais ir 
gali labai greitai važiuoti.

O Didžiulė žiurkė apkan
džiojo 10 metų berniuką Alexą 
Kush ir jo policijos šunį, 
Chief. Sūnų nuo gyvūno apgy
nė motina, Mrs. Apolonija 
Kush, kuri užmiršusi baimę, 
užmušė žiurkę su šluo'galiu. 
Tai įvyko prie Kush šeimynos 
namų, adresu 2135 North Mer- 
rimac avenue.

• Iš Raster pradinė; mo
kyklos, 6939 S. Herm'tage va
gys jau antru kartu pavogė du 
mažus rado aparatus ir apara
tą rekordams groti.

0 Policija ieško jaunos 
blondines moteriškės, kuri 
Southsidėj išnlatino apie $200 
netikusiais čekiais.

• Ties 2637 W. North avė., 
gatvekaris užmušė 60 metų chi- 
cagietę, Gertrude ILansen, nuo 
1620 N. Winchester.




