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VOKIEČIAI VISAI APSUPTI NARVIKO UOS
PASKANDINTI DAR PENKI VOKIETIJOS 

KARO LAIVAI
Vokiečiai skelbia išlaipinę naują kariuo 

menę Narvike
NORVEGIJOS ŠTABO PA

TALPOS NARVIKO FRONTE, 
bal. 12. — Pasiekią Norvegi
jos kariuomenės štabo patalpas 
pranešimai sako, kad norvegai 
ir britai slenka arčiau prie 
Narviko, svarbaus uosto Nor
vegijos šiaurėje, kad dar pen
ki vokiečių skraidoliai Narviko 
įlankoje paskandinti ir kad bet 
koks vokiečių garnizono susi
siekimas su- apylinkėmis nu
kirstas.

ši padėtis susidariusi taip:
Po to, kai vokiečiai paėmė 

Narviką, antradienį Britanijos 
karo laivai atakavo nacius uo
ste. Ataka pasirodė nesėkmin
ga. Pražudę tris skraidolius, 
britai pasitraukė. Tačiau 
čiadienį jie vėl įsiveržė į 
viko įlanką ir paskandino 
kis Vokietijos skraidolius 
stroyers). Vokiečių laivai 
vike tapę sunaikinti.

Sausumoje gi Norvegijos ka
riuomenė susitvarkė ir užėmė 
strateginiai syąrbįas k^Jvas

tre-
Nar- 
pen- 
(de-

Nar-

aplink uostą. Be to, Britanijos 
laivai išlaipino kariuomenę Ofo- 
tenfijorde, keleto mylių atstu- 
moję nuo Narviko. Britai pa
siekė norvegų kaimą Ankenes, 
skersai įlankos nuo Narviko. 
Nepranešta, kaip daug britų 
kariuomenės išlaipinta, bet 
reiškiama nuomonė, kad ji 
esanti pakankamai stipri vokie
čius sulaikyti, jeigu šie mėgin
tų trauktis ta linkme iš Nar
viko.

Oficialių pranešimų apie pa
dėtį Narvike ir jo apylinkėje 
nepaskelbė nė Norvegijos, ne 
Britanijos karo vadovybė. Bet 
tenka pasakyti, kad iš viso ma
žai oficialių pranešimų padary
ta ryšium su veiksmais Nor
vegijoje.

Antrą vertus, Vokietija skel
bia kitokias žinias. Pagautas 
New Yorkc nacių radijo pra
nešimas sako, kad Vokietija 
išlaipino naują kariuomenę 
Narvike — sustiprinimus esan
čiam uoste nacių garnizonui.

•>. -
v’.'

NAIl.HENV-ACME Telepholo
VOKIEČIŲ KARIUOMENĖ TRANSPORTUOJAMA Į NORVEGIJĄ

Norvegija nepasi- 
duos-r-sako parla
mento prezidentas

Turkija padidino 
karo biudžetą

Sąjungininkai padė
jo minas naujose 

srityse

HITLERIS PRISIRUOŠĘS PULTI HO- 
LANDIJĄ IR BELGIJĄ

LONDONAS, Anglija, bal. 
12. — Įtempimas padidėjo Eu
ropoje. Įsitikinimas stiprėja, 
kad Hitleris yra prisiruošęs 
ofensyvui vakarų fronte. Ofen- 
syvas gali būti smarkesnis, ne
gu mūšiai ties Verdunu Pašau- 
liniame kare.

Numatoma, nacių ataka ga
li būti išvystyta prieš Holan- 
diją ir Belgiją. O per tas ša
lis vokiečiai mėgins veržtis Laukiama svarbių įvykių.

Francuzijos link.
Paskutinėmis dienomis taip 

belgai, kaip holandai padarė 
naujus savo tvirtovių sustipri
nimus. Holandija gyventojus 
evakuoja iš pasienio, kuris sie
jasi su Vokietija. Belgijos ir 
Holandijos kariuomenės atosto
gos atšauktos, Taipgi atšauk
tos britų ir franeuzų kariuo
menes vakaru fronte atostogos.

*

ŠVEDIJA ĮSPĖJO KOVOSIANTI 
INVAZIJĄ

STOCKHOLM, Švedija, bal. 
12. — Švedijos premjeras Per 
Albin Hansson penktadienį kal
bėjo per radiją. Įspėjo kariau
jančias šalis, kad Švedija pasi
lieka neutrali. Jeigu kuri sve
tima valstybė mėgins įsiveržti 
į Švediją, tai Švedija kovos 
invaziją, pareiškė Hansson.

Manoma, įspėjimas buvo tai
komas Vokietijos adresu, 
pranešimai 
reikalavusi 
menei per

Kiti 
kalba: Vokietija 

kelio nacių karino- 
Švediją į Norvegiją 
Vokietijos atstovas

oficialiai pareiškė, jogei šitas 
gandas neturįs pagrindo.

Norvegai ir vokie
čiai kariauja Oslo 

apylinkėje

Britai atakuoją 
Oslo fijordą

bal.
švedija, bal.

Penktadienį ėjo vokie-
STOCKHOLM, 

12.
Čių ir norvegų mušis miestelio 
Kongsvingąr apylinkėje. Kong- 
svinger randasi j šiaurę nuo 
Oslo, Švedijos pasieny.

Kitas smarkus mušis ėjo El- 
yerum—-Hamar sektore, šiau
rėje nuo Oslo.

Stockholme gauti pranešimai 
paneigia pirmesnes, ketvirta
dienio žinias, buk norvegai at
siėmę Bergeną. Penktadienio 
pranešimais,. Vokietijos garni
zonas Bęrgene tapo sustiprin
tas.
ir prisiruošę sudraskyti tiltus, 
jeigu Britanija išlaipintų ka
riuomenę atakai prieš Berge-

STOCKHOLM, Švedija, 
12. — Švedijos miestelio Stre- 
omstad (Norvegijos pasieny) 
gyventojai praneša, kad dide
lis laivynų mušis eina prie 
įplaukimo į Oslo fijordą. Bri
tų laivai atakuoją pakraščių 
batarejas, kurias atome norve
gams vokiečiai, o balarejos at
sako savo kanonada. Reiškia
ma nuomonė, kad britų 
nori įplaukti į fijordą. 
nada ėjusi visą naktį į 
tadienį.

LONDONAS, Anglija, bal. 
12. — Norvegijos parlamento 
prezidentas, Carl Johan Kam
bro, penktadienį išleido pareis
imą, kad niekur Norvegijoj 
nesimato noro pasiduoti vokie
čiams ir Norvegija nepasi
duos.

Vokiečiai išlaipinę 
dar 10,000 karių Oslo 

apylinkėje
bal.
po-

ečiai padėję dinamito

Įsakė norvegams ko 
operuoti su sąjungi 

ninkais
PARYŽHJS, Francuzija, bal.

12. — Halvard H. Bachke, Nor
vegijos pasiuntinys Francuzi- 
joje, painformavo premjerą 
Reynaud, kad Norvegijos val
džia įsakė savo kariuomenei 
kooperuoti pilnai su sąjungi
ninkų, britų ir franeuzų, karo 
jėgomis, kovojant įsiveržėliiis 
vokiečius. i;

Vokiečiai grūmoja 
norvegams sušau

dymais

laivai 
Kano- 
penR-

Vokiečiai paėmė 
Narviką dėka 

išdavystės

LONDONAS, Anglija, 
12. —. Penktadienį 1 vai. 
piet Britanijos radijas paskel
bė naują nemalonią Anglijai 
žinią: keiptas, Vokietijos tran
sportų pasiekė Oslo 
no dar apie 10,000 
riuomenės.

Kiti pranešimai 
prasti, kad apie 200
ėktuvų kursuoja tarp Danijos 
ir Norvegijos ir gabena į Norve
giją daugiau vokiečių ir karo 
reikmenų.

nacių ka-

duoda su- 
Vokietijos

ANKARA, Turkija, bal. 12. 
— Turkijos vyriausybė nutarė 
padidinti armijos biudžetą daug 
maž $50,000,000 dolerių. Nu
matyta suorganizuoti devynis 
naujus artilerijos ir du 
ninku pulkus.

Pirmiau Turkija jau 
paskirusi karo reikalams 
000,000.

pėsti-

buvo 
$340,-

Vokietija kaltina 
britus atakavus ge

ležinkelio stoti

MUSSOLINIS MOBILIZUOS 1,125,000 
KAREIVIŲ

PARYŽIUS, Francuzija, bal.
12. — Pranešama, 
kai išmėtė minas 
tarp Vokietijos ir 
teritorinių vandenų,
tijos laivai negalėtų pasiekti 
Holandijos.

sąjunginin- 
apylinkėjc 
Holandijos 
kad Vokie-

ROMA, Italija, bal. 12. — 
Penktadienį laukta, kad TtalB' 
jos diktatorius Mussolinis pa
skelbs ‘ mobilizaciją 1,125,000 
vyrų. Paėmus kariuomenėn ši
tuos vyrus, Italijos armija su-

sidarya iš 2,500,000 kareivių.
Mobilizacija businti paskelb

ta todėl, kad, pavasariui pra
sidėjus, numatomas karo išs^ 
plėtimas visoje Europoje, kal
bama nacių sluogsn'uose.

Turkija areštavo 
Vokietijos šnipą

bal. 12. 
areštavo 
esąs ko- 
karinių

VOKIETIJA GRŪMOJA BALKANŲ 
ŠALIMS

ABISCO, Švedija, bal. 12. — 
Narvike, kai jį užpuolė vokie
čių karo laivai, buvo du Nor
vegijos skraidoliai (destroy- 
ers). Keletas britų prekybinių 
laivų turėjo pakankamai amu
nicijos neleisti vokiečiams į 
Narviko uostą įplaukti. Bet vo
kiečiai įplaukė. Narviko ko- 
manduotojas, pulkininkas Sund- 
lo, įsakė norvegų garnizonui 
nesipriešinti. Abu norvegų 
skraidoliai paskandinti, o su 
jais žuvo 500 jūreivių. Britų 
prekybiniai laivai, mėginę įsi
veržėliams priešintis, irgi su
naikinti. ,

Dabar Norvegijos valdžią iš
leido įsakymą areštuoti pulki
ninką Sundlo, kaipo šalies /iš
daviką, kuris ir praeity pasi
žymėjo savo simpatijomis na
ciams.

Eksplodavo Vokieti
jos amunicijos laivas

LONDONAS, Anglija, bal. 
12. — Britanijos lėktuvai nak
tį į penktadienį užpuolė Vo
kietijos laivus sąsmaugoje, 
jungiančioje Kattcgatą ir Bal
tijos jurą, sako Britanijos ko
munikatas penktadienį. Viena 
britų bomba pataikė į didelį 
amunicijos laivą. Įvyko eks
plozija ’ sudraskiusi vokiečių 
laivą į Šipulius. •

Eksplozija buvo taip stipri, 
kad net augštai skridusį lėk
tuvą sudrebino. Be to, mano
ma, lėktuvai sužaloję kitą 5,- 
000 tonų vokiečių laivą.

NEW YORK, N. Y., bal. 12. 
-— Čia^pagautas vokiečių kon
troliuojamos Oslo radijo sto
ties pranešimas. Jisai kviečia 
norvegus kooperuoti su nacių 
okupacijos režimu, paliauti ka
riavus ir grūmoja sušaudymais 
tiems, kurie neklausys įspėji
mo.

Suėmė Vokietijos 
prekybinj laivą

LONDONAS, Anglija, 
12. — Britanijos patruliai 
ėmė Vokietijos prekybinj 
tonų laivų ir atgabeno jj 
tijos uostą.

bal. 
su- 
247
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Vokietija nušovusi
8 britų lėktuvus

BERLYNAS, Vokietija, bal. 
1D. — Vokietijos radijas pra
neša, kad Britanijos lėktuvai 
bombardavę mažą geležinkelio 
stotį Schleswig Holstein apy- 
inkėje. Vienoj vietoj suardy
tas geležinkelio patalas, be to, 
engvai sužalota pati stotis.

Vokietija grūmoja kerštu. 
Sako, ir naciai ateity bombar
duos britų ir franeuzų pana
šias vietas. Britanijos valdžios 
pareiškimas sako, kad jos lėk
tuvai neatakavo Vokietijos 
stoties.

BERLYNAS, Vokietija, bal. 
12. — Vokietijos žinių agen
tūra paskelbė, kad 'haciai n už
šovė 8 britų bombonešius, 
rie buvo užpuolę vokiečių 
zes Norvegijoje.

Vokietijos žinių agen-

ku- 
ba-

Paskandino didelį 
Švedijos laivą 

tanką
bal.LONDONAS, Anglija, 

12. — Paskendo Švedijos 9,076 
tonų laivas tankas Škotijos pa
krašty. Manoma, jį torpedavęs 
submarinas. 34 įgulos nariai 
išgelbėti. Laivas gabeno gazo
liną iš Jungt. Valstijų j Švc-

Tikimasi, Francuzi 
ja pasius kariuome 

nę Norvegijon
PARYŽIUS, Francuzija, bal. 

12. — Pasiekiančios Francuzi- 
ją žinios, kad Britanija išlai
pinusi kariuomenę Narviko 
apylinkėje ir Bergene^ kelia 
viltį franeuzų tarpe, jogei- ir 
Francuzijos kariuomenė neuž
ilgo pasieksiantiv Norvegijos 
krantus.

ANKARA, Turkija, 
— Turkijos valdžia 
vokietį, kuris pasisakė 
respondentas nacių
žurnalų. Jis buvo užtiktas apy
linkėje, kurią uždrausta lanky
ti be valdžios leidimo. Pas jį 
rasta fotografinių paveikslų, 
parodančių aliejaus sandėlius, 
sustiprinimus ir kitokias stra
teginius Turkijos punktus.

BUCHAREST, Rumunija, ba
landžio 12. — Balkanų valsty
bių sostinėse plačiai 
jamas Vokietijos 
kad naciai nepakęs 
šalių pirklių žygių, 
dys palankumo

diskusuo- 
įspėjimas, 

tokiu tu *■ v
kurie ro-

sąjungininkų,

britų ir franeuzų, interesams.
Balkanuose juačiamas išgąs

tis — ypač ryšium su gandais, 
kad Vokietija turi sukoncen
travusi* 100,000 kareivių Ven
grijos pasieny, o kitus 200,000 
Lenkijoj, Krokuvos srity.

SULAIKĖ LEIDIMUS PREKĖMS LIETU
VON GABENTI

Mėgina sutaikyti 
tairų darbininkų 

streiką
12.AKRON, Ohio, bal.

Pereitą trečiadienį sustreikavo 
General Tire & Rubber Com- 
pany darbininkai, priklausą 
C.I.O. unijai. Darbininkai sa
ko, kad kompanija laužiusi pa
darytą su unija kontraktą.

Penktadienį prasidėjo kom
panijos ir unijos derybos strei
kui atšaukti. Deryboms tarpi
ninkauja Darbo Departamento 
atstovas.

Pasirašys prekybos 
derybų bilių

WASHINGTON, D. C., bal. 
12. — Prieš keletą dienų kon
gresas priėmė bilių, įgaliojan
tį valdžią daryti prekybos su
tartis su svetimomis šalimis 
tokiu pat pagrindu, kokiu jos 
buvo daromos paskutiniais lai
kais, prez. Roosevelto admini
stracijai tvarkant šalies reika
lus, Bilius bus galioje ateinan
čius trejus metus. Penktadie
nį laukta, kad prez.. Roosevel- 
tas pasirašys bilių. 1

[Vėlesnis pranešimas sako, 
kad bilius jau pasirašytas.]

WASHINGTON, D. C., bak 
12. — Iki šiol Britanijos am
basada VVashingtone duodavo 
navigacijos paliudymus (certi- 
fikatus), kad toms ar kitoms 
prekėms gabenti į neutralias 
Europos šalis Britanija nėra 
priešinga. Penktadienį betgi 
pranešta, kad ateity, neribo
tam laikui, certifikatų davimas 
sulaikytas prekėms gabena
moms į Norvegiją, Švediją, 
Suomiją, Lietuvą, Estiją ir Lat
viją.

40 nuošimčių Jungt. 
Valstijų gyventojų 

badauja
CAMBRIDGE, Mass., bal. 12. 

— Keturios dešimtys nuošim
čių Jungt. Valstijų gyventojų 
badauja — sako Dr. Thomas 
Parran, United States Public 
Health Service vyriausias chi
rurgas.

Taip, prikimšti pilvą tie “ba: 
daujantieji” prikemša. Bet da
lykas yra toks, kad pilvas pri
kemšamas maistu, kuris kunuį 
nereikalingas, o kūnas negau
na tokio maisto, kuris jam yra 
reikalingas. Taigi ir susidaro 
badavimas.

KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKA

LONDONAS, Anglija, bal. 
12. — Pranešama, Britanijos 
ir Norvegijos ginkluotos jėgos 
artinasi prie Narviko. Britani
jos skraidoliai paskandino dar 
penkis Vokietijos skraidolius. 
Vokietijos garnizono Narvike 
susisiekimas nukirstas.

STOCKHOLM, Švedija, bal. 
12. — Britanijos karo laivai 
stengiasi įsiveržti į Oslo fijor
dą. Vokiečių batarejos pakraš
čiais sulaiko britus.

BRUSSELS, Belgija, bal. 12. 
— Belgija nusitarus gintis, jei
gu naciai užpultų ją. Šveicarija 
taipgi stiprina savo apsigyni
mą.

Chicagai ir apieiinkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra; šilčiau; vidutinio 
stiprumo ir apistipriai vakarų 
ir pietų vakarų vėjai; saulė 
teka 5:14 v. r., leidžiasi 6:27 
v. v. Sekmadienį debesuota ir 
šilčiau.

____ ______________1-
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Vešk Tuos Sulankstytus Sparnus

AL’S BODY SHOP 
61Q W. 3Į2nd St. 

Tel. Victory 0308 
Aš suveldinu ir ištaisau 

Prieinama kaina 
AV Gudaitis, Sąv.

Dr. V. E. SIEDLINSKl
KAINUOJA
MAŽIAU

PORA
NUDAŽYTI 
KURTENUS SU j

TA XĄK»S «#?♦
Antrad., Kętvųtacą Pęuk|a4ieni
4143 So. Archer Avė.

Tel. LAEAYKTIŪB W

’ii&CItU CURTAIN DYC.
Įįr : . ..........

10c fl 
3už25c I!

YRA VAISTŲ IR NOTTIONS 
KRAUTUVĖSE

■ .■u1.;::.1 ...........‘ ,v.."-rr—-■ s■■■■'. i--------------

Tek TARBE HR
VALANDOS: Nuo 11 iki 1% 2 ik 

4 ir 7 iki 9. 
&Uttnądieniais: 2 iki 4 ir 1 iki 

šventadieniai U i^i |2.

Dr. V„ A. šimtus 
! GYUYTO1AS IR CHIRURGAS 

ir Afcįnius B^it^iko 
3343 S. HALSTED ST

Pirm.,
Av*

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAiPY 

and MIDVVIFK
6630 S. VVesternąv.

DR. STRIRQL’I& 
Gydytojas jr Chirurgą? 
Ofisas 4045 S€>. ASHLAND AVĖ 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki I 

yak. tyedėlioj pagal sųsįtąipmB
Ofiso Tel.: YĄRDS 4787 

Namą Tek: PKOSPECT 1930

Valandos, nuo 10:00 
v. r. iki 5 v. popiet 
Nuo 6 iki 9 vak.. 
Treę. ir peųkt Diįo 
12 iki 5 ir 6 iki 9 
u" vak. - šeštad. ir 
Sekm. pagal sutartį

DR. G. ?. VEZEL’IS
DANTISTAS

1645 So. Asltland A v,
arti 47 Street

Telefonas YA$R& 23.46 
Vaįandoą nuo & iki & vakavo 

Sęredoj pągąf sutartį.

AKIU SPECIALISTAI

DR. BRUNO J.
ZUBRĮ CK A S 

GYDYTOJAS ik chibųrgas 
2808 West 63rd Si. 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—: 
t/akaro, trečiadieniais ir sekmadn 

niais pagal susitarimų.
Tel^fon^ HEM^GCK

DR. VAITUSH, OPTJ
IIETUV1S

Mano, 20 me|ų praktikąyimas 
jūsų garantavimas.

Optonjetrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaig’mo, akių aptemimo, nervUbtu- 
nio, sįksudąmą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visubųe ąt- 
itikimuosu egzaminavimas daromas! 

su elektra parodančia mažiausias 
klaidas Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus* Kreivos aky-- 
adtuisptpoą
VALANDOS nuo įO vyta Jjf'8 v’ 

Nedalioj pagal sutartį, 
daugely j atsitikiuių aky.

ino$ hę akinių Kainos pigiau kaip 
pirma.

4712 South Ashland Av.
PhonF TARUS LU3.

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. A. JENKINS
G.ietųviąi 

GYDYTOJAS Ifc CHIRURGAS 
Ž500 West 63rd Street

>Uso valandos, nuo i— 4 ir nu«
9, vai. vąaąrb ą pagal sutarti 

jfiso Tel. pROSĖECT 673'
Namų Tek VIRG1NJA 242.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

Valandos^ nuo J.0 r. iki 2 popu* 
ir nuo 6 iki 8 vakaro, 

šventadieniais tik susitąrus.
pfcpur VARDS 7W-r •* ■* • k ■ * < > ' *

Nedalioj pagal sutartį.
AUgelvi atsitikimų akys ali&ftu

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Ya^is 182JJ

Prilaiko. Akinius 
Kreivas Aktą 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35tb STREET 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10 iki 4. nuo 6 iki 8 

Nedaliomis pagąi sutartį.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTIBTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugi jos Nariai, '
Ofiso Tel. YARDS 5921

756 West 35th St.
Gor. of 35t.h and Hąlsted Sjs.

Ofiso, valandos nuo 1-3 nuo 6:3O-0:3U 
Nedaliomis pagal sutartį'

Rez. 1910 SO. MICHIGAN BLVD
Tel. Renwood 5^107.

Phonc GANAU 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 VVeyt 22nd Street

Valanuos nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėk pagal sutarti, 
Rez. So Californią A ven ų?

1ei*foąą» Republie f868

Ofiso Tek Virginia 9036.
Residence Tek BEVERLY 3244

DR. T. DUNDULI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4U7 Ą^ŲflER AVENUĘ 
Orišo valandos; .

nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vak vakaro 
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ, 

Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj. pagal sutarti

Tel. Office Wentworth 6330
> Rez. Byde Pąęk 3395.

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja-
6900 So. Halstėu Si.

/ąiąnaus— I—4 pu. pietų 7—8, vaE 
išskyrus ąaredprnift p subalomis

į ■ ■ ijy'TO '".y*1**u ri*B1 1
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ŠLlUPTARNlAl
Istorinis rcąnanas iš Apaerikos lietuyių gyveąirąo. taip ląikąis, 
kada labąį ąŠtęi kova ėjo tąrp ląišvąmfatiiiį 
ir katalikų (“kryžiokų”) y ' \ _

šitą tiesos ir kovos romaną sMri^ fąn|įį ^įCubąi
--------- -AU MARGERIS .f.,...,----------------------------

re—» y “-.2 

šimtmečiui sukd> giįlvas, idant 
feįefe tąįstM$įų vetety 

guji' sųjąpti aut įmąi^ą-
įtu', arbą1 kijeli sufeti į

ausefe, qz tų dąįąT, khu$y-
įią, ėmei tiek šUįvn

velnių 0 Skran’tų.
Eik vieną bAjal^ąįią, girdi! Tik 

n'ięiįą Į^ĮU-v^u
į i' ąš są:ijy-

(vM >

gijų 
S^Ry^fe ir Hiose#
i r /'sV-b ;.<•

T.ąi$yąRiąą>į Uvėįo šy^o.iįfi

v^ s,ąvQ

įiąjįę. Iš ..Į^-
gi b^gąįi: 
igųv W gi$£«i■

į '-V :-G ■ 
į Itįęlį Vę^iį^. . joją 
šita šiįą^ąrtiįc. gfatyą ąį^ęrgę?

vėl kfeiisę jąti&ą i^fcyąj'tė'.
į —Tu^stąnčįąu •'L. ~ 
tęąš^įąi ąlsąlce Jfii^įŠius, noys 

įjii feląųsė MąšMį- 4 ./ -
—Hm ... hnl; šniukštė no

simi NĮąšiotas. v-- įig ši^tiii 
nęstiskaitai, o apie niilįjonųs 
šneki, — kreivai ^ypjelęjo jis.

**-*-----
*

I

Laikas šaldytuvais 
Pasirūpinti

—Wjul<T vežąl žiųiekite, žfe i' 
rėkite, lųduį muią veža! — rė- 

tyysi stmaugiąnią^, labai kąV 
šjąs pa^ąpjjoųas Jįųodišius, ku
rią, ųęi^kcųtęą,, jt pats eiseųpn 
įsijungė.

—Kam dar vežti — pasiutusi 
šliuptąyai Vežti ~ karietą 
ti! Ar vilkti,, kai^ vei
ka pa^|vės,ųsį — ^stip
rino juokiaus; katąiįkiška 
d į parapijpAįąs Mąšiptąs, per 
naktį W
nai prisjetiitiejęs; kvapiai '‘vis.O’ 
mis sąvp- ąyto^i^’ kpvptį 
dieviną Q kaip k«v
voti? Kas kpaigai Vie
nas dah'ka^ alkusi, — tai* ipp 
šlykščiau, jųp. geriau.

—Gerai ^akaį, kwpak. gerai
— pavwė jį ?ąkW» 

Bažny^i93 ir kW 
gų įšpažįDĮies ^jįo,
tai gyvuly^ arklys*: —
kaito tik pvteš kefet%
dienų įr išpašioti if
šventą sakWWt%'

—šiiųptarpiaį visi yra gyva- 
liai, nęs dūšios? nebe turk;—ivir - 
tino ką-žkas & Kurio.

— šėtpųųį užstatę;: kaip jt^ 
turės, pridėjo kite.

—Tai šiur. Geram žuiogui, 
katalikui, reikalinga dusia, o

sakai 
no pa

3!

MTA1AUC1A1

DR. HERZAIAN
iŠ R U Si Jus

Gerai lietuviams žinomas per
urėtus kaipo patyręs gydytojas1 chi 
rurgaą ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas liga 
molęrų u vaikų pagal nau 

austus metodus X-Ray ir kirokiu; 
dektrikos prietaisus.

Ofisą# ir ųaborąlojriją
4034 W. 18th St., netoli Morgan Si 

VąJaudps nuo 10—12 pietų ir 
uųu ė>; įlfi 7:30 vai. vak. kiekvieni 
dieną, išskiriant šeštadienio vakar 
r nedaliomis.

Tek CANAL 3116 
įtezidenęijos telefppai: 

Superior 8454 ar Central 7464,

Dr. Charles Sega!
OFISAS' '

l?29 So. Ashland Avė.
2-ros lubos

UffHCĄąa,. 1LL.
OFISO, VALANDOS 

vu<>‘ t0—12 vai. ryto;, nuo 2 ik 
vaj- popiet ą nuo 7 ijp yąl 

akąro, Nedėliorniš nuo \0 
aiandai dienų.
uhotie UIDVVAY 2880

t

nąs, — patvirtino parapijonąs

—ŠHuptarnis be šėtono, taį 
kaip be galvos, — rodė savo iš
mintį pa ra pi jonas Mašiotas.

-—Tai šįur, lai šįųr, — krei
vai šypsojosi ijakristįjpuienė.

—Kažįų kiek Nelnių ąųit šilo 
grafos joja ?- ■ — klausę/J ■ jaiųių 
ipoleradė.

—(tęriau kląusk, ųiisiųke. 
kiek jų atsiuntė
Skrantų, — pataisė ją kažkeno 
balsus, iš kataliką tarpo.

—Kąs ęia bę^ųskąitys ębev() 
gaįybję, — atsake jaunas bernas, 
Šalia moteraites einąs, matyti, 

. jos įnamis;.
—-Nebliųjjnyk 1 Sakyk, velnio 

galybę, — draudę ir. taiąe jį diC’ 
v-olasįs Mašiotas.

- Tu nebHų^nyk! — atsikirto 
jamvas liernas. — 0 kas vyresr 
uis ir gatiugesnis: ar dievus, ar 
velnias? —■ klausė j<is.

- - žinoma, kad dievas.
- Aš tą s.eniųi žiiVAtv.

Tai kum clar klausi, Jeigu 
zmai?

—rVąį šįur, kad aš zįnąų. Už 
tai ir sakau, kad kas b.ęsųskau 
lys dievo .galybę, kiek velnių 
Šliupas iš Skraųtų prisiuntė! 
Juk be dievo žinios ir plaukas 
nuo galyps nenųkriųlą, 
daUir, ve, ėmė šliupą^ ir be dięr

Dr. F, Puteueki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

1957 W. Garfield B+vd.
Coj. Damen. Hemloęk 6699

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maųrice Kalią
Misi ŠOUTH aue,

Ofiso valandos.
tuo; 10 įKį U. diep,ą, 2 iki 3? p< 
wtų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo. 10 iki UĮ 

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P, GUGIS

ADVOKATAS

«ani^ QfiyaA- ą32^ galAtad W 
Valandos vakarais 

Telefonas Y/
<ątvirtądieąiais U 3alpnadieniąis-

* pagal sutarti
7-tti—1 »> jjiio.-.1- irau.4

3.9,

A. Montvid, M. D.
Wesl Town State Bank Blcfg. 

2400 WEST ftJTApjSOH STREET 
Vak > iki 3 PO pietų, « iM S vak.

Telefonas 8EEĮLBY 73U 
Namų telefonas BrųnrpM*

ADVOKATAS
7 So. i Dearboirn St 

Room 1230

■■L ■ ■ —f

Skrąųtų atsįųnį-5. įmaiše, ipątai, 
kad dievas nematytų. Bei dię- 
vos yrą vįsųę. Į r šįtąine Šlįųpt 
tarnio grabe jis yra, — Įiąpo^te 
jaunas bernas pirštu į grabą.

/

—I£įk,. jau eįk, ęyetikę -7- 
draųtlč jį ząkrr8ti.į0jiięųę. -- 
ba jąų ir tave šliuptąrnįąi5 ap
liejo ir bedievybe apkręlė, į^a-d 
šneki, kaip, tik,ras šliuptarnisv

' ĄĮęx ĄĮesąųuįias ir Son, 
6341-43 So. Western Avė. nau
ją b,ą|dų krautuvė skelbia labai 
įdomius šaldytuvus. O šaldytu
vas vasara nepamainomas da
lykas. šiandien telpa Naujie
nose du dideli skelbimai ir įik

i n kito tą ųauda iš tpkių 
šaldvttivo.
r palėiųykįtę. Šąldytųva^; 
susideda iš penkių skyrių arba 
zonų, kiekvienas zonas savaip, 
ikO^trplįuojąųĮas, sąvąip tem- 
p.ęvątųrą taįkoous PA’ie valgo- 
ųuj dąMltj, taip kaip tam tik
ras valgis gerįąu tinka užlai
kyti. Tąi ąpįę šąldytųvus. Bet, 
ųęb|ogesnį dalykai dedasi ir 
ąų ųąųjpįtife pTOsijiniG maši- 
■^W,f feeį pląuųąmaiųis ma- 

, Viskam ųąųjjpviškes- 
nų. viskas įdOtųęsuį, patogesnį 
4? vęt’tiųgesųĮ. O patogumų 
gausą ta-į ųęįš^asakojania, nia- 
gavy^ows ir bargenai.

i •
’ Tąd, perskaitę skelbimą, ir 
jei jįąų niatioU bent vieną iš 
tų daiMų PtTHti, taį ųepamirš- 
'kįte pįrĮųiausįa ųuvykti pas sa- 
iVųpsjįųs Ąlex Ąįesaus'ką ir Su- 
PfiJ. (Skeli).)

COOK COUNTY’S
DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMAS I 20 METŲ 

350 IŠ PUIKIAUSIU GHICAGOJE ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
PARDAVIMUI — PRAKTIŠKAI JŪSŲ PAČIŲ KAINA 

20 DODGES, 1939, 1938, 1937 ir 1936 kaip nauji, kaikuris su radio, 
pigiai kaip $235; 35 BUICKS, 1939, 1938, 1937 ir 1936 kiekvienas 
parsiduoda pigiai kaip. $265; 10 PONTIACS visi kaip naujutėliai už 
vos $235; 10 CHRYSLERS 1938. 1937 ir 1936 garantuotas kaip nau
ji pigiai kaip $245; 24 OLDSMOBltES 1939, 1938, 1937 ir 1936 taip 
žiba ir tobuli kaip naujas sidabrinis doleris, pigiai kaip $255; 8 
HUDSONS nuo Ų)39 iki 1935 kiekvienas garantuotas, pigiai kaip 
$195; 30 FORDS, 1939, 1938, 1937. ir 1936 visi naujų karų sąlygose, 
pjgįai kaip $,Į?5; 12 PACRAR^g nuo 1939 ikį 1936. Visi garantuoti, 
S nauji, pigiai kaip $295; 8 LA SALLES nuo 1938 iki 1936 ypa- 

li puikus karai, pigiai kaip $290; 12 PLYMOUTHS 1939, 1938, 
ir 1936 vos vartoti, pilnąi garantuoti, pigiai kaip $225; 18 

CHEVROLETS nuo 1939 iki 1936. Visi modeliai kaip nauji, pigiai 
kąip $225; 15 STUDEBAKERS nuo 1939 iki 1936 modeliai visi 6 
cil. kaip nauji, pigiai kaip $195.
Taipgi turime virš 150 senesnių karų iš visų gamybų ir modelių 
nuo 1935 iki 1932—visi garantuoti uz pigiai kaip $45.
Atminkite, kad kiekvienas karas yra pilnai garantuotas ir duos 

jums metu patarnavimą ir patenkinimą.
Jums nereikia ir pinigų, mes imsime jūsų karus kaipo įmokėjimą, 
o likusią dalį jus galite išmokėti kaip patogiau.

Atdara kasdien iki 10 v. v. ir visą dieną sekmadienį

COOK COUNTY FINANCE CO.
1340 W. 63rd STREET (Prie Loomis)

CRANE COAL COMPANY 
5332 So, Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant 
5 tonus ar daugiau .................
PETROLEUM CARBOU COKE 
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas 

Sales Tax ekstra.

$7-65
$7.75

h u? Ąš nežinau^ddęk vęįnių ap
žergę šitą šliuptarijio grabą jo
ja? K?! — latąi Sirtę y užvirę'
——— ——. —*-------t fo;: r..! r111

-—§iųr, kad ųeĮnukį. pidžiau- 
tšios; Ijk^įiiiiO; gąlvos ųegali su- 
skaityti, o tų, vą, negrųmatna>> 
b.tĮętąįnus,. sųs.kąįtysi,-— 
yiau šyptelėjo Mašiotas.

1 —Aš negraniatnas? Aš litarų, 
iličbų nepažįstu, aš... — piktu
mų springo, Juų.dišįus. — Aš ge
riau gromatnas į seną krajų ra-, 
šaų . ir vįsokįųs figeriųą išfįge-1 
rįųoj^ negu tu! Deių fui!

saltimiero Rytmetinių
1480 KYLOCICLES

LIETUVIŠKŲ
RADIO

PROGRAMŲ
10:00 VALANDĄ RYTO

RAŠTINE:
6912 SO. 1VESTERN AVĖ. PROSPECT 4050

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
v

ir

Westinghouse

10c
<

Laiko Rodyklis saugoja plovimą pa- 
siša^ųs:,... ąutomatįškai Užsuka 
kaįp nurodyta.

WnGlIV*V>C!. JEi
....................

IROEBSl

-—Pati; s,a vm a lykis! — atšovė 
jaunas beribis. — Ąš; špoku tą, 
ką iš šventų, raštų išskaičiau.

—Tfių anĮ tų ląvo raštų! --

Šu.... aš iŠ jų darąuP
--(įaną, ganą, broliui1 ir sesčs, 

— draudč Jųocpšius. — Del prdi 
keiktų š.Hup^rnių mes čia pę 
šiųies dabąr. Sakykime, — juk 
visi žhiornc, — kad čięlą bata- 
HJoną. veįnįy šliupus utšijrtavoj 
iy tieį.

; —Pajunk, puląuk, brpląu. 
Velnius taip lęngyai neskai 
čiuok, — persėjo jį parap’jo- 
nas Mašiotas.—-žzinok, kad* mo 
kyčiausi bažnyčias tėvai pei

Dideli Bargenai
Darbą Lengvinančiuos Prietaisuose

Kad pradėti ar stabdyti Ęmperor plaunamąją mašiną 
nęreikią pirštu spausti. Užtenka koją paspausti pakoją. 
Nętutėsi betvarkes, nebus vargo nė klanų išpilant va- 
ną! Naujas uždarymo būdas pašalina vandens taškymą.

Bet ir Emperor prosinimo mašinoš “specialus pirki
nys” yra patogus dąiktąs. 100° iki 15ft° vėsesnis nei pa- 
pjJąstąs prosas. Medžiagą įriečia lengviau, nes yra ma- 
žįa^ųią colis vietos daugiau tarpe volo ir varžto (Shoe). 
Uįp drabužiai nenusidrėks ant grindų—dėka stalo nu
leidžiamiems galams, kas pailgina ir paplatina prosą. 
Nereikalinga lępktis, kad pamatyti ką darai, dėl to, kad 
termostato rodyklis ir įrėtįmo vieta yra tiesioginėj ma
tymo’ fineje. Yra apie 500 ketv. colių daugiau prosini- 
HĮP paviršib į minutę... ir 25% iki 30% daugiau nau
dingo karščio. • • • prošinimą mažina pusiau.

Ir šie yra tik keletas iš tų “didelių bargęnų darbo 
mažinimo prietaisų”. Butiųai prašykit demonstracijos.

■ ?> <l,

Vold Stabdis sustabdo grąžtuvųs į 
meŲkiaUSią ąkiįnįrįą kai tik Touch 
Release ■ yra operuojamas .'.. tikrai 
saugu.

S^įeęt-o-Prėsą, užtikriha • tikrą spau
dimą ‘ viskam. Grąžo drabužius ge- 
ęįąUi. iįė šdugįąvL; ' -

Te- >■: y - . •' '■

----------------:------------ •

/įf? NAUJŲ SAVYBIŲ
ir Prosijimųi Padėti

Alei Alesauskas & Sons
6341-43 S. Western Av. Rep. 6051

J 1

Gali prosyti išlengvo ir berupescio 
... ant lininių uždeda blizgėjimą au
tomatiškai.

4
Nesutrugdomas volas įteikia pilną 
naudą abiem galais ... prosija vis
ką su mažesniu judėjimu.

Prosijimo greitį kontroliuoji papė
de, visų laika laisvom rankom dra
bužiams tvarkyti.



šeštad., balandžio 13, 1940

KORESPONDENCIJOS
Gary, Ind.

Downers Grove, III.
Garnio šposas 10 metų atgal
Nėra žinių apie lietuvių gyve

nimą iš šio gražaus apie 10,000 
gyventojų miestelio. Kiek man 
yra žinoma, tai čia gyvena tik 
kelios lietuvių šeimynos, čia 
yra lietuvis fotografas Paul 
Pučkorius ir T. Shurna, buvęs 
Lietuvoje revoliucionierius ir 
lietuvių atstovas Rusijos vals
tybės durnoje. Jis čia užlaiko 
gazolino stotį. Pučkoriaus isto
rija yra tokia: apie 15 metų at-

Studio ir aš jam patariau čia 
atsidaryti piloto studio, nes čia 
nebuvo nė vienos. Jis tai ir pa-

darė. Mokėdamas gerai anglų 
kalbą, būdamas gabus biznie
rius, turėjo gana gerą pasise
kimą. Jie jau turėjo vieną sū
nų Vytautą, kuris jau lankė 
pradinę mokyklą. Jie labai no
rėjo dukrelės. Argi tas garnys 
ilgasparnis nesusipras ir neat
neš jų laukiamos dukrelės, — 
kalbėjo jie.

Štai balandžio 7 d. 1930 m. 
garnys pradėjo sukti ratą apie 
jų kaminą. Bet kad jis buvo 
dar gr įnorius ir amerikonišką 
7 palaikė už lietuvišką 1, reiš
kia “April fool” ir jis vietoje 
jų laukiamos vienos dukrelės 
atnešė ne vieną, bet 2 sunūs su-

Balandžio 28 d. Gary Lietu
vių Kultūros praugijd turės la
bai įspūdingą koncertą ir šo
kius Saxson svetainėje, 1625 
West 15th S t. Programą išpil
dys pagarsėjęs Birulės choras

Tokio šaunaus parengimo 
musų kolonijos lietuviai dar 
nėra turėję. Todėl visi tiek vie
tos, tiek apylinkės lietuviai esa
te kviečiami atsilankyti į tą ne
paprastą koncertą. Pradžia, 6 
vai. vakaro.

Akiniai visokių madų, pritaikyti 
• kims su pilna garantija už 
2.45 ir aukščiau. Atitaiso žmo

gui regėjimą ir prašalina daug 
įsokių nesmagumų.
Sulaužyti akiniai sutaisomi už 

nužeminta kainą, kaip, nauji 
tempeliai 50c, sulaužyti stiklai 
$1.00 ir aukščiau. Egzaminavi
mas akių veltui.

Dr. Karolis Nurkat-Nurkaitis, 
randasi didžiulėje Jos. F. Budri- 
ko krautuvėje kožna diena ir 
nedėlioję iki 4 vai. po pietų.

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

3109-11 S. HALSTED ST.

kę už tokią netikėtą šposą, bet 
matydami, kad gražus sveiki 
vaikai, labai juos mylėjo ir gra
žiai auklėjo ir mokino. Sekma
dieni, balandžio 7 d., surengė 
puikią Birtli day party, kurio-

tuvių iš Chicagos ir kilų apy
linkių. Abudu sūnūs gavo daug 
puikių dovanų, už ką jie yra 
labai visiems dėkingi. Dabar 

Į jau ir pp. Pučkoriai nebepyks
ta ant to šelmio garnio. Sako, 
gerai jis padarė atnešdamas du 
sūnūs, o ne dukteris, nes duk
tė užaugus apsiženija ir nebė
ra jos. O iš dviejų sūnų vis 

į nors vienas bus tėvo įpėdinis jo 
biznyje jam pasenus. Dabar jų 
vyriausias sunūs jau lanko unt- 

.versitetą. Vadinasi, iš jo nebus 
fotografas. Pučkoriai yra seni

Tel. Yards 2151 Julus Plačiukas.

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

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

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)
■fa *!■

Kovo 31 d. įvyko masinis su
sirinkimas, kuris išsprendė tri
jų draugijų likimą. Būtent, trys 
musų kolonijos draugijos susi
vienijo į daiktą. Štai tos orga
nizacijos: Lietuvių Darbinin
kų Pašalpos Draugija, Ameri
kos Lietuvių Politikos ir Pašal
pos Klubas ir šviesios žvaigž
dės Moterų Draugija. Visos tos 

susijungusios organizacijos da
bar turės vieną vardą: Ameri
kos Lietuvių Politikos ir Pašal
pos Klubas.

Masinį susirinkimą atidarė 
S t. Misevičius. Alex Einikis per
skaitė besijungiančių organiza
cijų vardus ir po to tuoj eita 
prie valdybos rinkimų. Į pirmi
ninkus kandidatavo J. A. Gra
key, Joe Terleckis, A. J. Vitkus 
ir adv. Niek Valasina. Pirmi
ninku išrinktas liko J. A. Gra
key, o vice-pirmininku Joe Tcr- 
leckis.

Protokolų raštininku išrink
tas Antanas Steponaitis, finan
sų rašt. Joe Grigonis, iždininku 
S t. Petraitis Jr. ir iždo globė
jais Aidentas bei Ilelen Jacob.

NAUJIENOS, Chicago, III.
Įvairios žinutės iš 

padangės

ISAUJ1EN V-ACME Tohiphoiu
Lordas Woolton, kuris 

Anglijos kabinete eis mais
to ministro pareigas.

peržiūrėjimo komisija iš Petro
Šileikos, J. Kuncaičio ir A. Mi-

■# A

kelionio. Į maršalkas pateko J.

kos teisėjus Antanas Kazlaus 
iias.

vailę. Pomirtinė ta pati. i 
K Ketvirto skyriaus nariai mo

ka $2.25 per mėnesį. Pašalpos 
gauna $32.00 
mirtini ir šio

Jirektorių sąstatas toks: 
•rley Andriejus, J. Radins- 
A. J. Vilkus, Andy Dlkkas, 
A, Nenis ir V. Jacob.
proga aš noriu tarti ačiū 

pa-
Iš

pa- 
bii-

kas

.uems klubo naiiams už 
reiškimą man pasitikėjimo, 
savo pusės aš dėsiu visas 
stangas, kad klubo reikalai 
tų tvarkingai vedami.

Apie klubą tenka štai
pasakyti: jis turi per 200 narių 

|ir apie $10,000 turto. Vadinasi 
tai gana stambi organizacija.

Pirmo skyriaus klubo nariai 
moka 75 centus per mėnesį; 

j Ligoje pašalpos j:e gauna 8 do
lerius per saviatę, o pomirtinės 
i $200.

Antro skyriaus hariai moka 
$1.25 per mėnesį. “'Pašalpos jie 
gauna $16.00 per 'šaVaitę. Po
mirtinė ta pati —

Trečio skyriau;
mokestis yra \$l‘d

$200.
. mėnesinis

per savaitę. Po-

Balandžio 3 
šiuo pasauliu 
šius, sulaukęs 57 metų amžiaus. 
Jis buvo kilęs iš Raseinių ap
skrities. Amerikoje išgyveno 38 
metus. Priklausė SLA 284 kuo
pai, Amerikos' Lietuvių Politi
kos ir Pašalpos Klubui, West 
Aide jLietUvių Politikos ir Pa
šalpos Klubui, D. L. K. Vytau
to Draugijai (Chicago) ir Chi- 
cagos Lietuvių Draugijai.

Velionis palaidotas liko ba- 
su bažnytinėmis 
Nulydėtas liko Į 
Kazimiero kapi-

d. persiskyrė su 
Vincentas Elijo-

PIRKIT NAUJA BUICK 
MILDA

AUTO SALES
Pirmas ir vienintelis Chicagoj lietuvis Buick pardavė
jas užkviečia jumis dėl apžiūrėjimo ir demonstravi
mo naujų 1940 melų modelių automobilių.

liudna buvo atsi-

landžio 6 d. 
pamaldomis. 
Chicagos šv. 
nes.

Skaudu ir
skirti ant visados su Vincentu 
Eiijbšiu (Elias). Tai buvo tik
rai išmintingas ir geras žmo 
gus ir didelis Lietuvos patrio
tas. Su visais vietos lietuviais 
jis labai gražiai sugyveno.

Pradėjo nesveikauti dar prieš 
ir į’ 
1 g 
nuo

melus laiko. Buvo išvežtas 
b^o- iisę. Matyli, nelaboji 
liek įkibo, jog atsiginti 
tius jau nebebuvo galima.

Jo didžiausias troškimas 
vo užauginti ir išmokinti
vaikus. Tačiau tos viltys neiš
sipildė: jis mirė nespėjęs pilnai 
užauginti vaikų. Paliko žmoną, 
tris sūnūs ir dvi dukteris bei ki
tų giminių.

kil

savo

SLA 284 kuopa laikė savo 
susirinkimą, kuriame buvo bal
suojama už Pildomąją Tarybą 
bei renkami delegatai į seimą. 
Balsavimo rezultatai buvo to
kie:

806 WEST 31st STREET
DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

Telephone Victory 1696
ATSTOVAI ‘

ATSTOVAI: KASTAS SABONIS, CHARLES STEPHENS, 
JUOZAS ŽUKAS, RODIN & SHORTY.

t

iiSTATOME NAUJUS

NAMUS
MURINIUS ARBA MEDINIUS. TAIPGI TAlbOME SEivUS. 
PARŪPINAME PASKOLAS LENGVOMS IŠLYGOMS
• Mokėdami kaip rendą—išmokėsi! ai savo namą.
• Pirm negu duosit darbą, kreipkitės pas mus, gausit gema 

sąlyga*. APSKAIČIAVIMAS DYKAL

B. SHUKIS & CO.
4131 SO. FRANCISCO, AVĖ.

Telefonas LAFAYETTE 5824

GARSINKITES “NAUJIENOSE”
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Nenis ir V. Barsandai- v.jici nsninkama.^ į. 00 per są-

ZONE

WITH

vice-ptez.: J. K. Mažukna 
V. A. Kerševičius 1;

į sekretorius: M. J. Vinikas 2,
D. Pilka 22, K. Michelsonas 1;

į iždininkus: K.'1 P. Gugis 24, 
J. žebris 1;

į iždo globėjus: S. Mockus 2,
E. Mikužiutė 23, P. Dargis 23, 
J. Brazauskas 2;

į daktarus kv.: Dr. J. S. Sta- 
neslow 24, Dr. A. L. Graičunas

21
John F. Eudeikis

NEW
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Delegatais į seimą . liko iš
rinkti J. A. Grąkey ir J. Vitkus.

Oras pasitaikė gana blogas, 
— pusėtinai lijo. Dėl tos prie
žasties nemažas skaičius narių 
negalėjo atvykti į susirinkimą.

J. A. Grakey.

Sprinsrf ield, IR
Apgailėtina, kaip žmonės 

duodasi suklaidinti. Tarpe SLA! 
158 kp. narių buvo pasklidę 
biaurųs lapeliai apie SLA ir 
jo viršininkus, ir štai, kai atė
jo kuopos mitingas, tai iškilo 
biaurus jomarkas. Fašistų va-* 
das C. ir komunistų agentai 
K. ir L. kad ims niekinti pre
zidentą Bagočių, o taip pat Gu- 
gį ir Mikužiutę, tai net biauru 
buvo klausyti. Jie rėkia, kad 
šitių viršininkai “nunešė musų 
Susivienymo šimtus tukstan-

SENIAUSIA UL DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE
" DIENA IR NAKTi

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAVETTE 0727

•’J~A 1 • koplyčios visose
1—f y/ JesZ c l 1 Chicagos dalyse

Klausykite tnusų radi o programų Antradienio ir Šeštadienio ryt- 
mettak, !•:«• vai. ryto IMV. H. I. P. stotie* (1480 K.) 

•a POVILU tALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai

VARIA!
h<cagos.
»<rro

iJetuviy
i re k torių

Y ociacijos

Iltim*. flIlItlIlIlMHIIIIIIHIIIM"

Ambulance
Patarnavb

a« Dienu

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIF*t 
DAI vci

DŽIAUKIS TIKRESNE, PASTOVESNE 
APSAUGA visokiam valgiui... 

visokiais laikais!
Su TRU-ZONE COLD turėsi pašto- 
vią temperatutrą kiekviename iš 
5 maisto, laikymo zonų, kiekvie
nam nustatant kontrolės rodyklių 
tikrąjį temperatūrą. 1 zone yrasu- 
šaldantis šaltis; 2 zone—mėsos lai
kymo šaltis su 85% drėgmės; 3zo
ne extra šaltis pienui ir Smetonai; 
4 zone—standartinis šaltis gendan
tiems valgiams ir liekanoms; 5 zo
ne—“trapus šaltis” su 90%—95% 
drėgmės vaisiams ir daržovėms. 
Pamatykite šį Westengho.use šal
dytuvą DABAR!

Kodėl nepasidžiaugti 
šiuo GERESNIU šal
dytuvu DABAR? Jis 
gali būti jūsų už vos 

10c J DIENĄ

fcO CoĮd '

i

Alex Alesauskas Sons
634143 SOUTH WESTERN AVĘNUE Phone EPUBUC 6051

Kai kurie nariai šitiems 
šmeižtams pasipriešino, bet 
anie vistiek rėkia ir gana. Ma-’ 
tyt. jiems visai galvos apsvai
go, kai jie prisiskaitė tų me
lagingų lapelių apie SLA “mir
tį”. Vargas, kuomet šitokia de
moralizacija yra sėjama tarpe 
Susivienymo narių ir tokiais 
nešvariais keliais bando įsi
skverbti į SLA viršininkų vie
tas p. Bachunas ir jo draugai/ 
Pildomoji Taryba turėtų ap
ginti- organizaciją nuo tokių 
šmeižikų. Pasipiktinęs

Korespondentas praneša, 
kad 158 kp. nariai, J. Rauli- 
naitis ir F. Raulinaitiene, pri
deda shvo parašus prie Chica
gos veikėjų, kurie išnešė pro
testą prieš ‘‘SLA graborių” 
šmeižiančius lapelius. Kiti žada 
kreiptis tiesiog į centrą ir rei- 
kaląuti, kad lapelių sklęidčjai 
ir autoriai butų nubausti. <

3354

n 1 b

‘ i H

So. Halsted
P. J. RIDIKAS

Street

z i

v\ esi Ibth Streei

l ji ti.ittica Iželiu*

West 23rd Place2314 
SKYRIUS: 42-44 East l08th Street

lAKDb 141b

Phone Yardb

Varde
Yards

07 s

Phone Canal 2515
Tel Pullman 127«<

ALRERT V PETKUS
1704 So Western Avenue Phone Lafavett* «l?

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 490b

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. Phone Grovehill 014
1410 South 49th Court. Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVICIUS
1348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572
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Užsakymo kaina:
Chicago j e—paštu

Metams --------------- ------
Pusei metų ___________
Trims mėnesiams _______
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui _____

Chicagoj per išshlntinėtojus
Viena kopija _________
Savaitei _______________
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Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj,
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Metams

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50
.75

3c 
18c 
75c

, Enterėd as Secčnd Člasš Matter 
March 7th 1914 at the Post Officę 
of Chicago, III., under tfie act of 
March 3rd 1879.

$5.00
2.75
1.50 
1.00

.75

Naujienos, eina kasdiėn, išski
riant sekmadiėnįus., Leidžiė Naujie
nų Bendrovė, 1739 So. Halsted St.» 
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Fašistų draugas prakišo

litikiėriai išsiuntinėjo SLA 
bariams dar ir kitą panašų 
topų, kur adreso pusėj tokio
mis pat raidėmis išspausdin
tas melas, buk ' “Cenzūra 
Smaugia ‘TėVynę’.”

Pasipiktinusi tais šmeižtais, 
konferencija išrinko komisb 
jų ir įsakė parašyti “Tėvy
nėn” protestų. Konferencija 
išreiškė papeikimų ir “Tėvy
nes” redaktoriui Jurgelioniui, 
kuris rašinėja labai iierimtus 
straipsnius ir šmeižia jais 

'SLA valdybų per komunistų 
ir tautininkų spaudų. Jeigd 
p. Jurgelionis šito papeikimd 
netalpins, tai konferencija 
kreipsis į Apšvietos Komisi
jų ir gal reikalaus pastatyti 
kitų redaktorių.

Pereito antradienio balsavimuose Nebraskos valsti
joje buvo nominuotas kandidatu j J. V. senatą, demokrač
ių partijos sąrašu, gubernatorius Cochran, kuris gavo 

‘ apie 20% daugiau balsų, negu jo oponentas, dabartinis 
senatoriUgj Edward R. Būtke.

Pastarasis yra beveik atviras fašistų draugas. Per
nai metais buvo iškelta aikštėn darbininkiškoje spaudo
je, kad sėnatdHus Burke turėjo ryšių su fašistų organi
zacija, “Knights of the White Camelia”. Jisai buvo pa
lankus ir Vokiėtijos Hitleriui. Anąmet jisai, sugrįžęs iš 
kelionės Europon, labai karštai gyrė nacių
“fiurerį”. Jisai buvo griežtas Naujosios Ddlybos priešas, 
nors 1934 m. jisai buvo išrinktas i senatą, kaipo Roose- 
Velto šalininkas.

Organizuotieji Nebrdskds darbininkai yra patenkih- 
ti. Jie rėmė gubernatėfiaUs Cdchrano kandidatūrą.

ir jos

Ispanijoje nužudytas savanoris
Tėvas vieno Amerikos jaunuolio, kuris buvo vadina

mos Abraomo Lincolno Brigados narys ir, kaipo savano
mis, kariavo Ispanijos vyriausybininkų pusėje, — pareiš
kė, kad jo sūnūs buvo nužudytas savo draugų Ispanijoje.

Šitdki parodymą d Avė Dies-o komitetui Washingto~ 
he Maxwell Wallach iš Detroit, Mich. Jisai pasakė, kad 
jo sūnūs Albertas-nuvyko į Ispaniją 1937 m. vasario mė- 
heėį, bet nuo liepos mėnesio tų metų tėvas nebegavo nuo 
■jo jokios žinios. Bet jisai ėmė teirautis, ir kai kurie Al
berto draugai,. sUgfįžę Amerikon, pasakė jam, kad būrys 
jaunuolių buvo išžudytas vienoje stovykloje netoli Bar- 
celonds.

“Jiė manė”, sako Maxwell Wallach, “kad bus ge
riau juos užmušti, negu kad leisti jiems sugrįžti at
gal ir painformuoti Amerikos žmones, ką komunis
tai iš tiesų darė Ispanijoje.”
Tai ne pirmutinė šitokia žinia apie terorą, kurį ko

munistai Ispanijoje vykino prieš respublikos gynėjus. 
Amerikos korespondentas Pflaum ir kiti paskelbė apie 
tai spaudoje pasibaisėtinų dalykų.

KOMUNISTŲ IR TAUTI 
NINKU BENDRAS 

FRONTAS

pasa-Vienas korespondentas 
koja “Nauj. Gadynėje”, 
Brooklyno SLA. 38-je kuopoje 
voldemarininkas J. Valaitis su
lipdė tautininkų ir komunistų 
bloką prieš demokratinio nusi
statymo narius. Sako:

“Kad atsilaikyti prieš so
cialistus ir pažangiuosius, ko
munistai ir tautininkai suda- /
re ‘bendrą frontą’. To ‘fron
to’ tėtušiu buvo Jonas Valai
tis, voldemariškai ‘nusiteikęs’ 
žmogus. Tai jis užvedė per- 
traktacijas ‘ su bolševikų 
‘žvaigžde’ Sasna ir kitais 
Maskvos garbintojais. Valai
čiui bolševikus, o bolševi
kams Valaitį pavykę įtikinti, 
kad reikia ‘bendro fronto’, 
nes eidami kas sau ir vieni ir 
antri pralaimės. Kokuse susi
tarta balsuoti už tam tikrus 
kandidatus į SLA. Pild. Ta- 

, rybą ir rinkti tik keturis de
legatus į busimą SLA. seimą 
— du nuo tautininkų ir du

, j Jis uoliai /įlirįię^Jęad,sumobi
lizuoti saviškius ; ir juos įti
kinti, jog reikia stoti už ‘ben
drą frontą’.”
Komunistai tai kaip čigonai. 

Pirma jie darė “bendrus fron
tus” už demokratiją, o dabar 
daro “bendrus frontus” su de
mokratijos priešais.

Chicagoj c panašus 
kaip Brobklyno Valaitis, 
Dr. A. L. GraieUnas.

buvo

CRIPPS DIRBA ANGLI
JOS VALDŽIAI

SLA. PIRMAS APSKR. 
PASMERKĖ ŠMEI

ŽIKUS
Iš daugelio vielų girdėt, kad 

&LA. kuopos ir veikėjai labai 
basipikfino tais fašistiškais 
“įraboHais”, kurie iš p. J. J. 
Bachuno farmos siuntinėja la
pelius, pranašaujančius Susivie- 
ttymui “mirtį”. Ištisa eilė kuopų 
pasiuntė Pild. Tarybai reikala
vimus, kad SLA. šmeižikai bu
tų nubausti. Be to, pareiškė 
protestą ir 1-as Apskritys 
įPennsylvanijos kietųjų anglių 
distrikte) savo konferencijoj. 
Apskričio konferencija užpro
testavo taip pat ir prieš neap
galvotas Kl. jurgelionio rašy
mus “Tėvynėj^*.

Tų SLA. 1 Apskričio konfe- 
Itenciją aprašo vienas delegatas 
“Keleivyje” sekamai.

Kovo 31 dienų Tamaųua 
mieste įvyko SLA Pirmo Ap
skričio konferencija, kurioje 
dalyvavo 60 delegatų nuo 10 
kuopų. Visi buvo baisiai pa
sipiktinę šmeižikais, kurie 
siuntinėja per paštų topelius, 
kuriuose salia adreso išspaus
dinta didelėmis raidėmis: 
“Kas Pirma Mirs — Ar SLA 
Ar Tamsta?” Lapelis pava
dintas: “Musų Balsas”, o virš 
to “fMfeO” sudėti Šie atVaiz-

dai: Laukaitis, Keršcvičius, 
Vi nikais, Stasys Mockus, Jo
nas Brazauskas, D-ras Biežis 
ir J. J. Bachunas. Taigi išei
na, kad tas biaurus šmeižtas 
prieš SLA, tai jų balsas. Ir 
visi jiė prašo tuose lapeliuo
se, kad SLA nariai balsuotų 
Už juos į SLA viršininkus.

Tas jų šlamštas buvo per
skaitytas konferencijoj ir vi
si delegatai labai juo pasipik
tino. Išlikto, iki šiol dar nie
kas nedrįso taip biauriai Su
sivienijimų šmeižti. Ant. pir
mos konvento plisės kaip vy
žomis užtepta Susivienijimui 
mirtis!

Konferencija ištiesė šmei
žikams aštrų papeikimų ir 
nutarė, kad niekas nebalsuo
tų už tuos kandidatus, kurie 
tuose šmeižto lapeliuose siū
losi į SLA* Pildomųjų valdy
bų. Kai kurie konferencijos 
delegatai reikalavo patraukti 
tuos politikierius teismo atsa
komybėn už šmeižimą SLA 
vardo ir daromų organizaci
jai blėdį. Juk pašaliniai žmo
nės, pamatę per paštų siun
tinėjamus atvirus lapus, kad 
SLA jau mirs, pradeda sklei
sti tų paskalų ir žodžiu. Ir 
taip plinta gandas, kad prie 
SLA'jau pavojinga rašytis1.

Negana šito purvo, tie po-

..     ■ i. r l...—I.--. ■    i - r - - 

aiškina kad Eū^dpos
dėmokrūtijų karas SU hitletoška 
Vokietija lai — “imperialistų 
karas”. Komunistai šaukia, kad 
Amerika privalo laikytis iš tolo 
lino to karo ir neduoti jokios 
pagalbos Anglijai ir Franctizi- 
jai. Jie rengia “taikės demons
tracijas”.

Bet ką jie sakydavo pirmiau? 
Štai, pa v. “Vilnies” ediloriale, 
iš gegužės. 6 d. 1940 m., skai
tome apie ^paškudninkUs”, ku
rie “vėl ambrija”. Kas gi tie 
“ambri j antie ji paškudninkūi” ? 
Pasirodk), kūd tdi

Frūncbžijos Spauda, kuri agi
tuoja Už susitaikymą sU Hitle
riu;

Atstovas Deat, kUris šūUkė: 
“Mės atsisakome mirti Už Dan
cigą!”

Pro-fašistiški franeuzų laik
raščiui, kurie nori priversti Len
kiją pasiduoti Hitleriui;

Ministėris Bomiet, kuris prie
šinosi karui su Hitleriu;

Londono “Times”, kuris ve
da susitaikymo su Hitleriu lini
ją, ir

Lordas Rushcliffe, kuris rašo, 
kad reikia susitaikyti su Hitle
riu Lenkijos sąskaitom

Juos visus komunistų orga
nas apšaukė už tokią politiką 
“ambrijančiais paškudnihkais.” 
Iš stiliaus galima numanyti, kac 
tą editorialą rašė Dėdelė-Prusei- 
ka.

Na, o dabar lygiui tą pačią 
“paškudninkų” politiką veda 
patys komunistai!

Arba štai kilūs pavyzdys.

“pa- 
konserva torių — ir 
kovai prieš Cham- 
jo “miunchenišką’ 
y. nuolaidumų Hit-

ŠeŠtad., balandžio 13, 1G40

MELAS — BET KIENO?

Kaip sieloje darganos siaučia
(Musų specialaus kdrespondento Lietuvoje)

--- - -- - —X

šnekama, kad gyvenimas di
dingas, kad gyvenimas prasmin
gas, kad gyvenimas kilnus.

Kalbama, kad pasaulis gra
žus, kad pasaulis nuostabus, 
kad pasaulis įdomus.

Rašoma, kad karas viena 
žiauriausių priemonių siekti tei
sėtumo, teisybės, kad karas bū
tinybė, bet būtinybė nešanti 
žmonijai palaimą. Tvirtinami, 
kad Europa vienas iš kulturiii- 
giausių viso pasaulio kampelių, 
iš kurio spinduliuoja skaisčiai^ 
sios žmonijos mintys; Taip šne
kama, kalbama* rašoma, tvirti
nama. O cinikai šlykščiai kva
toja ir iš visko tyčiojas!

Tame pasaulio kulturingAu
stome kampelyje Europoje su
kūrė tikrą raganų pirtį meili 

neapykanta dengia-

Tame pačiame Chicagos ko
munistų organe randame redak
cijos straipsnį apie M. Litvino- 
vo rezignavįiną iš užsienių ko
misaro vietos. Ir ve kas jame 
sakoma:

“Rėakęįnė spauda ir pigios 
rųšies demagogai ir vėl už- 
ttitfbijo- ^ad M. Litvinoviu 
rezignavus, Sovietų Sąjunga 
eis prie Susitarimo su Hitle
riu. šimtų kartų jie kartoja 
tų melų, šimtus, kartų Sovie
tų Sąjunga įrodė, kad ji no
ri aiškaus,^griežto SUsitabinVO 
su Anglija,' Ėrūnėijė ir Lėto 
kija.

• “... Sovietų SąjtYųtea . . 
Juozo Stalino Iup‘dtafsįtarėiš- 
kė, kad ji pūdės kiėkvi’ėitai 
užpultai tautoj jeigu ji gto-; 
sis.”
Dabar visi žibo, kas ityelavd 

— tie, kurie sakė, kėd Sovietą 
Sąjunga eis priė Mtaitatiftm šh 
Hitleriu, ar tie, kltoiė sūkč, kūli 
neis.

Komunistai įlė tiktai melūVo 
ir plūdo tuos, kurie sakė tiėšą, 
bet jie dabar Viščinis j££ofttfš 
remia Stalino silsi talimą S'to Hit
leriu ir jį garbina, kū'oMet ji
sai pats užpuola mažaSias tali-

Turtingds Anglijos advokatas, 
Sir Stafford Cripps, prieš me
tus laiko pagarsėjo, kaipo “mai
štininkas” Darbo partijoje. Ji
sai vedė smarkią agitaciją už 
sudarymą “liaudies fronto” iš 
Darbo partijos, 
žangiųjų” 
komunistų, 
berlainą ir 
politiką (t.
leriui). Bet dabar jisai jau dir
ba Anglijos valdžiai.

Nesehfai Sir Stafford buvo 
pasiųstas į ChUngking (Kinijo
je), kaip Anglijos valdžios įgū- 
liotinis, tartis su gėli. Cian Kai- 
šėku; O šiomis dienomis jisai at
vyko su valdžios misija į Wasli- 
mgtoną.

Seiliaus Sir Stafford Cripps 
laikėsi to nusistatymo* kad An
glijos darbininkams nebūtų jo< 
kio skirtumo, jeigu Hitleris su
griautų britų imperiją arba net 
ir užkariautų pačią Angliją.

SaVo mlsistaiynlą jisai keičia 
beveik kas sezonas, kūip inote'rs 
škrybčtes. Panašus į jį yra kai 
kurie įtagarsej b šieji rašytdjhi — 
Upton Sinclair, Georgė Bcrhard 
Shaw to k.

Bet mitriausi “idėjiniai” ak
robatai \ra k'ėmunfclai. žethiau 
paduodame. mažą pavyzdėlį.

TIK “PA&KUDNINKAF 
Nori taikos su 

HITLERIU

O betgi jie nėšisarmatijū giV- 
tis, kad jie; ‘švtočto darbinin
kus” !
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Iš Lietuvos

nedviprasmiai vokiė- 
tvirtina, kad Vokiė-

bą\ dvi priešginybes susigimi-t; 
niava.

Priešginybės? Pagrindas tas. 
pats — nacionalizmas. Siekimai 
— viešpatauti! 0 dėl ko? Vals-*’ 
lybės interesai reikalauja. Kiek- 

I viena nuogybė įdomesnė kaip 
kokia nors skraiste pridengta.: 
Tvirtinama, kad tokia nuogybėj 
neprieštarūujauti Uotai, gal nei’ 
mehui.

Ir Čia toji imperializmo nuoįf 
gybė vienur nacionalizmo skraiį* 

Įste pridėngta, o kitiir — komub 
Inizmo. Dvasios vergai vieną ir« 
Ikitą tų nuogybių priedanga^ 
Į gerbia, garbina, teisina. Yra to-Į 
Įkių, kurie moka kitų tautų iii-* 
I terešus ginti, o savo, net savos 
šeinios rbikalų neišmano.

šabesgoj, tasai šabesgoj ir 
tarp musų kartais atvirai siūtį- 

Ikioja, didžiuojas savus papei- 
Įkęs, saviems nepatikėjęs ir sve
timiems samdytas, ar nesamdys 

I tas patarnavęs. Tų “šabesgoj” 
u,.. ruuuuuuoiud ieškokite, ne tik tarp eilinių pil-
mijos kariai panūdo ne tik Suo-|kų žmonių, jų raŠite poetų, li

teratų, redaktorių tarpe — že
mės druskoje.

“Šabesgoj6 — jų nekenčiau it 
tie, kurie juos samdo, kuriems 
jie patarnauja, jų nekenčia ir 
tie iš kurių tarpo jie samdomi.

Bet šių dienų gyvenime “ša
besgoj” džiūgauja, kaip džili- 
gatlja pėhatna kiaulė! Juk džiū
gaujančios kiaulės dabar die
nos! Jos gatvėje šventė! —V.

Kūiinns.

hekariaU- 
mes nė- 

karo nė-
jame, suomių tautos 
skriaudžiame, jiems 
skelbiame, bet štai turime kitai 
suomių vyriausybę, mes su ja 
turime sudarę sutartį tai jos] 
reikalas...

O viehdk — visa suomių tau
ta — vyrai, moters ginasi Mas
kvos invazijos.

Btet MaskvA Stalino lupomis i 
heka’ri&uja, nors Maskvos tėkš
ta hčihi pasiųstų aeroplanų nai
kina sėoniių tautos turtą, ndrs 
šimtai tautų skina suomių gy
vybes !

—Taip! Maskva ir tik Mas
kva yra tautų apsisprendimo, 
laisvo apsisprendimo šalininkė! 
Ir,.. Maskvos,,, raudonosios ar-

remiamų, 
mų.

Atvirai, 
čių vadai
čianis maža erdvės, kad kiti tu
ri pasitraukti iš kelio siekiant 
vokiečių tautai, supraskite^ vo
kiškos erdvės. Kiti turi aukotis 
dėl vokiečių tautos idealų. O t to 
idealai — vokiška erdvė, vokie
čių tauta pasaulio Valdovė — 
kitos tautos tik iš jos malones 
gyvena. Britų imperijos galybė 
turi būti sutriuškinta, o dėl ko?

vokiečių 
vokiečių 
imperija 
vokiškos

ŠVENTOJL—Vietiintelfs pir
mas ir tikras atodrėkis po £ė- 
rų dviejų mėnesių spėigų stai
ga prasidėjo vūshrio SE, tai 
yra su pirmąją pavasario die
na. Iki to laiko hė lik Lie
tuva buvo kasdtoti dūli^toU sto 
kaustoma arkttoto ledą sto
riausiu kevalu to Užklojama vis 
gilesniu sniego statekšhlU, bėt 
ir jura visu LiėltiVdS pajliVita 
nuo šventosios Iki 
buvo sukaustyta ledo pter įvė
rus 5 kilometrus tilto krtititd. 
Šventosios* ir Pafemg'Os gyven
tojai eidavo į juros tolybės pa
sivaikščioti, kol ntit Ženfės pėr 
ledų kauburius nebesimatyda- 
vo. Juroje buvo net čiuožyklos 
įruoštos. Tik staiga prieš ato
drėkį, vėjui pradėjus suktis-, 
neapmatomieji ledų plotai pra
dėjo atsiskirti nito kranto ir 
visu savo beribiu platumu nu
plaukė gilynj jūrų

!

Todėl, 
tautos 
tautos 
kliudo 
erdvės

mijoje kariškų manevrų prak
tiškai suruošti, bet dar pasisvc-l 
čiuoti Baltijos jurų pakrantėse. 
Maskvos tauta užsimojo tapti, 
jei ne Atlanto vandenyno šei
mininke, lai bent Atlanto van
denyno valstybe. Kas šiems jos 
siekimams priešysis — jų lau
kia mirtis!

Stortas pasidalintos. Berlynas 
Siekia Afrikos, Atislralijo's, Mas
kva kitų likusių Vielų. Vieni to 
siekto nacionalizmo vedami, o 
kili kohiunizmO šaūkiaini. Dvi 
pfiešgitiybes surado bendrą kai-Mos garsinasi “NAUJIENOSE

kad taip nori 
vūdas. Jo valia 
valia. Britų 
vokiečių tautai 
siekti, vokiečių tautos

idealų siekti. Todėl — galūs Bri
tų imperijai.

Kas kliudo šį Vokiečių tautos 
idealą siekti — turi būti nuo 
žemes paviršiaus nušluotas, nu- 
būuslaš, šuiiūikihtaš. Kas pasi-i 
lieka tose kovose iiėU tralus, bei 
neutralus palankiai vokiečiams 
gali gyventi, bet gyventi vokie
čių taillfeL KUs aiškiai vokie
čiams pritaria ir jų sąjunginin
ku tampa — gali gyventi, bet 
gyventi iš Vokiečių mėiončš.

Taip aišku ryškil, kUrVU plok
ščia, žento, brUtoto, žboiogiška, 
fiziška.,. O vtohdk!

Yra ĖUropoje Valstybė, kūHO^ 
sūntvūVka ibteHtoefoitoližinU rėv 
intoina, žnidgaU's proto šUkur- 
tdj kUP buk pteitoikiiito 1 Žhib- 
gdUš iŠitottoojihtoš’, ktor b'ešiku- 
ria komubizmūš... Šioji valstybė 
tdje Va§UnU pirtyje Vemia Vtonų 
iš itoėioiYaiiškiausių, k’UV žOOlo- 
giUe kilų taUlų neapykanta pa- 
stote lYėgmtete toipwo — vo
kiečių tautai

Vokiečių tautos vado pdsUUte
žiūra seka ib remiamū kOtolt- 
niznio antitezė’, kova su komu- 
nižmu... i

komunizntos gi IviVtiito, kėd 
jis čšUš aršiaustoš haciOftUiiiėftiO, 
socialnaciditoliznio prtošUšv lik 
komtinjstoi sėkmingai kovoja 
s’u laŠižmU, šU viso ĮtošailiiO 
reakcija. Tik kolnlibištoi Osų 
tikri, /nuoširdus toažiį lAUtų 
drangai!...

—-MVeliindš ŽOYftŠk nieš nenč- 
eimo, O ŠŪ’vO bei kpriftUžio ne- 
apleisitoO! i < .

Stalino — Moiorovo žodžtoiJ 
{r įsigeidė, ir panorėjo ir painu 
do sveliOiosci zeftiėse šteiminln-, 
kunti, sVečiuotis... ,

Trijų milijonų MtOOMų tauta j 
iSP milijonų gyventojų užpub, 
hb tofc valštybėš gyventojų, km 
iiešikurto, koumnlžmaš interna- 
eiditobžton aimioštasi

Niekas neabejoja ir visi ži
no, kad ŠUoinijOjO Tašto’mtis bu- 
vo itogaiimašV kad ma^a suo- 
mtų touia mokam grūmoti ne-" 
galėjo, jan vien tottek kad Suo
mijoje mažiau gyventojų turi 
negu raudonasis nitostos Lenin-'

Hiltoris gudrus, bet atviras. 
Suviliojo Lenkiją lyg aną skai
stuolę panelę, Atvirai iš jos pa- 
sityČiojo ir atvirėi sako — Len
kija stovi pakelyje vokiečių tau
toj idealų, todėl ji turi būti su
naikinta.

Biaiintea ai»ukčuš, klaslingas 
to itoatviras.

Pirkite tose krautuvėse, ku-

Mahdiėn komunistą sphiida 
ir jų AteitetbHai diena iš dienos
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“Tas, kuris fl'ėluri palinkimo išmokti daugiau, be abejo, 
mario, kad jis jau žino užtektinai daug.’*

čiurlionies Kūrybos 
Vakaras

Kovo 11 — 1940 Lietuvos 
Karininkų Ramovės salėje įvy
ko M. K> Čiurlionies kūrybos 
vakaras, kurį suruošė Lietuvių 
Tautininkių Moterų Dr-ja 
“Gražina”, šį vakarų savo at
silankymu pagerbė VALSTY
BĖS PREZIDENTAS ANTA
NAS SMETONA, diplomatinio 
korpuso nariai ir daug aukštų 
asmenų.

Vakaro įžanginiame žodyje, 
kurį paruošė J. Čiurlionyte ir 
dail. Kairiūkštis, buvo peržvelg
tas didžiojo kūrėjo Mikalojaus 
Konstantino čiurlionies gyve
nimas. Gimęs dainose apdai
nuotos Liškiavos apylinkėse, 
Čiurlionis su tėvais išsikelia į 
Druskininkus. Čia jo tėvas ku
rį laikų vargonininkauja. Bu
simam mužikui ir tapytojui 
M. K. Čiurlioniui Druskinin
kuose praleistieji jaunystės 
metai palieka ryškias žymes jo 
bude. Jis visa siela pamėgsta 
gražiąsias Nemuno ir Ratny
čios atkrantes. Subtilus j gam
tą įsijautimas vėliau pasireiš
kia čiurlienies kūryboje.

M. K. Čiurlionis jau penke- 
rių metų amžiaus pradeda 
skambinti pianinu. Tėvo pade
damas svptynerių metų am
žiaus jis jau moka gaidas skai
tyti. Toliau prasideda mokslo 
metai: Varšuvos konservatori
ja, muzikos studijų gilinimas

500
Elektrikinių

LEDAUNIIJ
Turi Būti Išparduota. Visų Gerų
jų Išdirbyscių: Norge, Crostey 
Shelvador, Kelvinator, VVesting- 

hodse, General Electric.

6 cūbic dldflmO nupiginti po 
$89-50’ 14.50, ^149-50

LcngVųs tšmokėfimai. Nuolaida 
Už Seną Ledaanę

Jos. F. Budrik
RAKANbŲ IR RA-

DIO KRAUTUVE

3409-11 ir 3417-21
So. Halsted St.
Tel. YARDS 3088.

BUDRIKO PROGRAMA/: Nau
jas laikas iš WCFL, 970 k. Radio
Stoties nedėlios vakarais 9-tą 
valandą. WAĄF 920 k. naujas 
programas 5:30 v. nedėlios vak.

Leipcige. Jau mokyklos suole 
būdamas Čiurlionis sukuria ke
letą muzikos kompozicijų. Pir
miausia sukomponuoja liaudies 
dainų, jaunystės metais girdė
tų iš motinos bei apylinkės jau
nimo. Muziko kelią pradėjęs 
preliudais ir liaudies dainų 
kompozicijomis, M. K. Čiurlio
nis vėlesrii&is metais sukuria 
simfonines poemas “Miškas” ir 
“Jura”, padalydamas pirmuo
sius ryškius Žingsnius mu'sų 
simfoninėje kūryboje-, šioje sri
tyje musų gyvėhimui keliasde
šimt metą užbėgdamas už 
akių.

Vėlesniais metais čiurlidriies 
genijus pasireiškia ir tapybo
je. Trumpą laiką lankąs riiėrio 
mokyklą, jis iš jos pasitrau
kia, greit pasireikšdamas ori
ginaliais mistikos tapybos ka
riniais, kurie neturi sau lygių. 
Pradėjęs pirmuosius tapyboje 
žingsnius savo gimtųjų apylin
kių vaizdais, Nemuno ir Rat
nyčios peisažas, netrukus Čiur
lionis sukuria nemirtingas so-’ 
natas ir didžiuosius ciklus, ku
riuose vaizduoja pasaulio su
tvėrimą, kovą pikto ir gėrio ir 
kt. Visoje jo tapyboje išreik
šta subtili Lietuvos gamta, Lie
tuvos kalnelių ir lygumų rit
mika.

Be kūrybinio - darbo, M. K. 
Čiurlionis stovi pirmosiose ei
lėse Lietuvių Dailės Draugijos 
organizatorių Vilniuje, čia jis 
suorganizuoja chorą, kuris 
skleidžia lietuviškąją dainą. 
Darbas ir kūryba iki mirties, 
kuri 1911 m. kovo 28 d. Čiur
lionį išskiria iš gyvųjų tarpo.

Vaizdingais žodžiais peržvel
gus Čiurlionies gyvenimą (mi
nėtųjų Autorių paruoštą tekstą 
paskaitė art. Jokna), gražinio- 
Čių suruoštame vakare buvo at
likta eilė jo muzikos kurinių. 
Operos sol. Dičiutė, akompa
nuojant Gailcvičiui, padainAVo 
keletą Čiurlionies komponuotų 
liaudies dainų. Kauno konser
vatorijos prof. V. Ružickiš for
tepijonu išpildė 4 preliudus., 
Valstybės Teatro simfoniriis 
orkestras*, diriguojamas V. Ma
ri jbšiaus, pagrojo poemą “Miš
kas” ir “Preliudus”. Visi šie 
kuriniai atskleidė didžiojo kū
rėjo sielą, jo kūrybinę jėgą, jo 
išgyVehtas nuotaikas, daug kur 
nuAidinčias musų laukų rimti
mi ir lygumų toliais.

Visas vakaras praėji ypatin
gai jautrioje UuotaikojO-.

(L A) — m —

Vilniečio Kompozito- 
riAUs Sukaktis

Pradžioj šių metų sukako 
105 metai kai Vilniuje gimė 
garsus Rusų kompozitorius, 
Cesar Cui. Cui lanke Vilniaus 
gimnaziją ir vėliaus įstojo į 
inžinerijos mokyklą, kurią bai
gęs profesoriavo fortifikacijų 
katedroj.

būdamas vos keturiolikos 
mėtų Cui susidomėjo muzika. 
Visai jaunutis būdamas, jis pa
rašė kelis muzikos kurinius, 
kurie atkreipė dem'Čsį kompo
zitoriaus Moniuškos, kuris pri
pažino jo talentą ir mokino jį 
muzikos teorijos.

Vėliaus Cui srisipažino su 
Btisų kompozitoriais Dargomyž- 
skhi, Būlakirevu ir Musri'rgskiu. 
balakircvas buvo jo mokytoju, 
ir Cūi gteit Augo ir tobulėjo, 
kaipo savaimingas kompozito- 
riris.

Jis sūkdUč ViSą ėitę pttlkios 
muzikos, tarp jų ir keltas Ope
ras. Jis lAip-gi sukūlė heritri- 
tai muzikos vaikams. Pažymė
tina yra jo opera “Katinas su 
batais” vaikams skirta.

Cui mirė Vilniuje 1918 me
tais. šio talentingo kompožito-

riaus kurinius dažnai girdime 
svarbiausiuose muzikaliuose 
programuosc.

— o —
Ar žinote, Kad:

1939 metais buvo importuo
ta net 4'0,0'00 piano-akordėbrių 
į Suvienytas Valstijas.

‘ i » » »
Paminė j imui penkiasdešimts 

melų sukakties nuo premjeros 
operos “Cavalloria RūsticAnA” 
— La Scalos operoj šį pava
sarį įvyko specialia spektaklis, 
kuriam ' dalyvavo labai rinkti
niai artistai. Patsai kompozi 
torius Mascagni dirigavo, ii 
jam būvb sukeltos didžiausios 
ovacijos. Originalia perstu ty
mas šios trumpos operos [<’’

ko. gegužės 17, 1Š90, Teatro 
Čostanzi, Romoje.

1 » » »
Garsioji dainininkė Emma 

Calvė šiomis dienomis rengia
si atskristi iš Ėuropoš į Ame 
riką ir ĖoilywoUcL NOrs ji yr'A 
81 metų amžiaus, tačiau ji vis 
dAr dainuoja ir H01iyWoOde 
vaidins f Urnoj, kurioje ji dai
nuos Prancūzų liaudies dainAs. 
Ji būs seniausia motoris pasn- 
ŽioriuS iki šiol šWdirs “Clip^ 
periu“ per AtlAntiką. Jos 98 
Betų tėlA', kuri irgi šiaridTėh 
dar šoka įvairiuose šėimyhi- 
murišb sdėjimnosė, pašišiūle 
vykti Amerikon kartu su Galve, 
kaipo jos “‘chap'eroh”.

& b »

Kuomet septintas metinis 
nacionalis liaudies festivalis 
įvyks balandžio 25-27 d. Wa- 
shington-, D. C., jame dalyvaus 
suvirs 600 instrumentalistų, 
dainiriirikų ir šokėjų iš 20 val- 
stijų-i Programos bus duodamos 
po piet ir Vakare, ir jas pil
dys AlstOVAi žmorii'ų, kurie pa
siryžę pAlAikyti sAVo tradicijr- 
riį mužikAlį liaudies palikimą. 
Cnicagmtis ĖėliąjUS ir jo gru
pė jaUrių lietuvių šokėjų ren- 
gi’AŠi būti šio fėštiValo daly
viais. Gė^O pAsisekfmo jiems.

Rėhikitė tuos, kurie 
gaminasi 

‘‘NAUJIKUOSE”
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Padėti Pinigai kas Mėnesį Prieš 11 d., nes Nuošimti Nuo 1 Dienos

Turtas. . . . . . . . . . . . . . - $4,500,000.00
Atsargos fondas vir
Dabar Mokame Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 26 mt.

STANDARD .
EEDERALjS^INGS

LOAN AŠŠOČIATIONofChicsgo

JUSTIN MACKIEWICH, Pres.
Vai. 9 iki 5. Ser. 9 iki 12

Sub. 9 iki 8 vak.
Tel. VIRginia 1141________ _____

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

- - $325,000.00

CHARTERED BY U. S.
GOVERNMENT 

qavings federally 
INSURED 

4192 ARCHER AVENUE

Telefonuokite

GERIAUSIA MALEVA

Prieš

$4.50

MBBMItZ

j

i

SHERWIN 
WILLIAMS

seno 
,ią.

Apsimoka visuomet 
ją pirkti. Galionas 

tik

2.25

kės. Micros 
2’ 0”x6’0”

$2.30
IR AUKŠČIAU
Aukščiausia Chi- 

cagoj vertė.

Padaryti iŠ geriausio medžio, užtikrin
ti, nusmailinti. Kaina $1.65 
už ryšulį iš 30 ..................

uDDIPlZ Galitė padėnkti namoDnlUK OlUIHU ar gdbkas. Tik

<į& padengimui 100
kėtv*pfedų

#1

A

k“‘"a*«■ 
As ni'"' Šutau- 

nuo malevojimo. Iš 
namo padarys nau-

Atriaujihk B

Mokesčiai

^engvųs FHA 

Mėnesiniai

r'iiiii ii'irifi'ii'diiali

Czerwiec
Budžeto Planas

ŠZEĖ'riZČA F. H. A. ĖLDžteTlNiS ALANAS.—Moky
kitės po truputį kas niertėšį. Stišitaupykltė iš Cžervvco 
pasitdbs pigumų. Galitė . imti iš Cžer\vc6 pagėrihtėš 
rųšiės gaminių, kurie ūžtikrhia geresnį darką. CžettV- 
CO F. II. A. budžetinio plano sąlygomis. Išmokėjimais 
iš $50 ar daugiau galima išdalinti į ilgamėtiniuš 
lAlktis.

MUSIĮ KAINOS SAKO...PERSISTATYKITE ŠIANDIEN!
VIRGINIA 0456 NEMOKAMO APSKAIČIAVIMO.

Mes Visuomet pasiruošę ir galime jums padėti užduotį išspręsti su
rištą su jūsų statyba arba pataisymais! Sutaupysite pirma pas mus 

užeidėmi! Nemokamas patarnavimas ir pristatymas.MAKE YOURS THE HOUSE 
TO BE PROUD 0F

Noriai aptarsime 
jūsų atnaujinimo su 
INSELBRIC išlai
das ir apskaičiuo
sime be jokių prie
volių jums.
1. Atstoja plytas
2. Nepermerkiamas 
Mastic paviršius.

Padidins na
mų vertę dau
geliui metų.

100 ketVi pėdų padėhgti kainos $9.75

namą da^ 
bar su

Perstatymas su INSELBRIC 
yra gera kalba, praktiška ii* 
nebrangi. Atstoja tas išlai
das, kurios štisidaro male- 
vojant namą, mažina apšii- 
dyrnd išlaidas, o vasarą su
laiko vėsumą. INSELBRIC 
atrodo kaip geriausios ply
tos. Tikrumoj atnaujina na
mą žemiausia kaina. Pakei- 
timas tikrai, stebuklingas.

SH£RWlWlUMHS
PA1HTS

3, Mastic 
VVea'thėr 

sealed izo
liacija

TVOROS

u* poLEAD
ir visur. Pirkite

10'c
WHITE

Reikalihga visada 
maišais po 100 svarų 
svaras lik ...:v..............

Terpėtinas ir aliejus žema kaina.
gem KOPĖČIOS

Labai stiprios — il
gumo 4 iki , S pėdų 

5 pėdų 
SJ.05

EXTENSION 
LADDER 

Nepaprastai tvirtos 
kopėčios, pėda 

31*

Naujos 
5x Panel

Durys
Czerwco parduo- 
damos durys iš- 

| tvermingos ir at
rodo tvirtos pre-

NAUJOS LENTOS
1x4 lentos grindims, beismcntamS ar 
kambariui viške. lod pėdų ........ 
ixo lentos grindinis Orismentams 
ar kariibanui viskc, 100 pėdų .... 
1x4 
ibo 
1x6 
100 
1x8 
100 
2x4—7, 8, 9 pėdų 
už pėdą ........ ........ ...............
2x4—10, 12, 14 ir 16 pėdų 
už pėdą .................... .............
2x6—10, 12, 14 ir 16 pėdų 
UŽ pėdą 
2x8—10,12,14 ir 16 pėdų 
ųž ketv. pėdą .........................
2x10—-1'0, 12, 14 ir 16 pėdų 
už kėtv. pėdą .........................
2x12—10, .12, 14 ir 16 pėdų 
už ketv. pėdą .........................

verandų grindims
pėdų ............................
porčių siding
pėdų ...,........................
White Pine Shiplap
pėdų ..“............ ...........

M 
.40 

$2.00 
$3.10 
$1.20 

2^

...&
1^2 x6 White Pine Sidirig $2.60 
J0Q pd. geriausios kokybes lentos

’uikiausibs kokybės ąžuolė CO ^7
lentos 100 pėdų .......................... ■
Fnikiadslrts kokybės kliaVė $7
lentos. 100 pėdų ............................ ■

j’, i u ;

Pristatome Dy-

kai CliicAgoj ii’

Apylinkėje

jŪfeišHi STOGAAfs
POPIERIS

Visuomet Turiine San
dėly GataVų

RĖMU, LANGU, 
DURU

VĖLINĖS TVOROS
(Doublc Loop)

DVILINKAI
SUSUKTOS

75 ,,, .
sunki ’ pf>l,ler- 

k°kybė v . ■ ffer,ausia bar'l>^iu rll Szos da- 
roil'SH,uadd 9J.40 

iaiias n!,',u' ■!>0 sv- roll 
'•■okvhį. GMausia
bl,r 1’ar.irin ^1 

'•i noi^"1"0^ $1.60 
kanį’ -ka’”os <,

5 pcr-•s ar daugiau.

36 col. aukš
42 col. aukš.
48 col. aukš.

’ pėda
* 4^ pėda 
‘ 3< pėda

APVALUS STULPAI ;
Kedririiai, 7 pėdų il^Ib, tik fcUl#

,i,, 1 ■; iii tt .1*1 u.

VISOKIAUSIOS LENTOS

3700 SO. WESTERN AVEHV®
PUSE BLOKO Į ŠIAURU NUO ARCHER AVENUE

TELEFONAS VIRČIUI A 0466



NAUJIENOS, Chicago, III. šeštad., balandžio^ 18, 1040
> ■" —......................... 1 'I

Diena Iš Dienos
L--------- ---— ....

•
Iš Floridos Pajūrio
Į Rockfordą

Iš DeKalb, III., p-ia Patam
sis ir jos dukrele Virginija bu
vo išvažiavę į Floridos pajūrį 
ir ten per septynias savaitės 
smagiai atostogavo.

.los ten bebildamos apvažinė
jo sekančias vietas: Silvcr 
Sprs., SI. Petersburg, St. Au
gustine, Dayton, Palatka, Palm 
Beach, DeFuniak Sprs., Pcn- 
sacola ir New Osleans.

Ten saulė kaitina, medžiai 
žaliuoja, žolynai žydi, paukščiai 
čiulba, visur klesti neapsako
mas gamtos gražumas ir malo
numas, — pasakojo p. Pa tam
si s.

Jos bebildamos saulėtoje Flo
ridoje atsigaivino, sustiprėjo ii 
dabar pargrįžusius namo vė 
puikiai jaučiasi.

Aš, pp. Patamsis ir Pulsuc- 
kiene vyksmą į Rockford, III. ir 
ten sustosimi pas gerus priete-

lius pp. Andersonus ir Bagdo
nus, tat man ten būnant, kas 
norėtų atsinaujinti “Naujie
nas*’, visiems širdingai patar
nausiu. Apie musų atvykimą 
dar kartą bus pranešta “Nau
jienose”. —Ona Dovgin, BIOS 
S. State S t. Tol. Englewood 
6530.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicago j)
Joseph Kurkovvski, 52, su

Martha Jurkiewicz, 49
William Šidlauskas, 22, su

Frances Bartkus, 20
Earl Cook, 20, su Julia Ple

pa, 20
Edvvard Boruta, 24, su Elea- 

nor Stolarski, 20
John Zapantis, 27, su Eliza- 

beth Steigerwald, 25

teikalauja
’°rskiru
Isahelle Wysocki nuo Joseph

VVysocki

Javo
Vrskiras
Bernice Moreikis nuo Char

les Moreikis.

Suplanuotas Prekybai Ir Smagiam Gyvenimui; Pastatytas Iš 
Czerwiec Lumber Co.Lentų

AUDITORIUM
RESTAURANT

3131 So. Halsted St.
Lietuviški ir Amerikoniški
Valgiai Su Geriausiu Skoniu

P. BALČIŪNAS ir
M. KOVARSKI. Sav.

=3&al)it)
Budriko Sekmadienio 
Programas Nauju 
Laiku

Nepamirškit Užeiti Pas
JOSEPH LEPPA

Visados turi skanių sendvičių 
ir vištienos.

Pabst Blue Ribbon
Alus

Daržas Mažiems Piknikams 
fVisos Subatos neužimtos ir vi
sos dienos Aug. ir Sept. atdaros)

82 ir KEAN AVĖ.
Tel Willow Springs 45

PASVEIK!
BE OPERACIJOS

20 metų patyrimu 
daktaras neša ‘Li
goniams’ ‘Pagel- 
bą!’ Be skausmo 
—natūralų šaknų 
vaistų naminį be 
ir su elektro-ma- 
gnetinį gydymą— 
pasveiksi tuojau. 
Pasėkos į 3 ar 5 
dienas — žiemos 
laiku greičiau. Be 
laiko sugaišties. J- 
rodyta, kad išgy- I 
do į 1 ar 2 savai- I 
te. Ateik pasitari
mui ar ekzaminui 
dykai, o S2 gydy
mas už $1.00.

Dr. Peter Schyman 
Išs’dirbęs 20 m. specialistas 

ARM. 8200 1869 N. Damen Avė. 
įėjimas per kampinę krautuvę. 

2 aukštas.

5100
KRONIŠKOS 
TJGOS 
KRAUJAS 
NERVOS 
PILĖS 
KYLA 
VARIUOSE 
VEINS 
ULCERIS 
TONSILAI 
GOITERIS 
DUSULYS 
ŠIENLIGF 
PROSTATE 
STRftN- 
TAURfiS 
LIGOS

Pradedant ryt diena Budri
ke sekmadienio radio progra
mai bus transliuojami iš stoties 
WCFL nauju laiku — 9-tą va
landą vakare. Tuo laiku pro
gramai bus leidžiami per visą 
vasarą. Kaip iki šiol, juos pil- 
lys geri dainininkai ir muzi

kai, taipgi Makalų šeimyna.
Taipgi pradedant šiuo sek

madieniu iš stoties WAAF, 920 
iilocycles, bus transliuojamas 
naujas Budriko programas 
>:30 vai. vakare. Jį pildys dai
lininkė Jadvyga Gricaite, due- 
.ai ir kiti pirmaeiliai daininin
kai. —Pranešėjas.

Progress Bendrovės 
Programas

Priminima rado klausyto
jams užsistatyti savo radio ant 
stoties WGES rytoj, sekmadie
nį, 11:30 valandą prieš piet, ir 
pasiklausyti gražaus reguliario 
Progress Furniture Company 
programo. Ryt dienos progra
mas bus kupinas gražių pava
sario dainelių ir smagios mu
zikos. Prie to bus naudingi pa
tarimai, visuomeniški ir preky
biniai pranešimai, taipgi viso
kių kitų įvairenybių. Viską iš
pildys geri bei gabus talentai. 
Nepamirškite pasiklausyti.

Rep. J.

Užkvietimas į Gimtadienio Parę—Birthday

ANTANO ZALOGENO-ZELLON 
Subatoje ir Nedėlioję, April 13 ir 14 d. 

TONY’S TAVERN, 7132 So. Racine Avenue 
Muzika, Šokiai, Pietus ir Fonės.

KVIEČIA VISUS ANTANAS ZELLON. Savininkas.
Šokim tripkim, linksmi bukim... ir t. t.

fNELAUKITE-
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

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

O’MALLEY & McKAY, Ine.
222 W. Adams St kamb. 1517,1519, 1521

Telefonas CENTRAL 5208 • Telefonas CENTRAL 5209
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų: 

AMERICAN INDEMNITY COMPANY 
COLUMBIA FIRE INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS BONDING & INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

žiūrėkite, ir gerai įsižiūrėkite į šį paveiksi’.... 
Ar teko kada matyti jums tokį pastatą, turintį tiek 
daug ir naudingų savybių? Štai kame skirtumas... 
be noro tuščios garbės pasirodyti. Namas, atsispindi 
tuo skirtumu ir skoniu, kokį turi savininkas Georgo 
A. Bicek, — žmogus, kurs yra gėlių prekyboj jau per 
penkiolikę metų.

Pats pastatas yra pastatytas įdomiausiu badu. Iš
laukinės sienos padarytos iš lannon akmens. Prieša
kinis vienas kampas daro apvalų įspūdį, stogo pačiuža 
irgi padaryta skirtingu,1 nepaprastu budu. Beto, tarpe 
visų retenybių dar ir langai padaryti taip, kad apsau
goti lepias gėles. Bendrai tam pastate telpa krautuvė, 
dirbtuvė ir šiltadaržis. Gi medžio darbai r<padaryti iš 
Czerwiec Lumber Co., žinomos Chicagoj lentų preky
binės įstaigos lentų. Gyvenimui yra septyni dideli kam
bariai.

>......... . ...... .. .

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Pradeda Išsijudinti 
Namų Statyba

MARQUĖTTE PARK.— Nuo 
1929 melų depresijos (lėliai 
namų statyba buvo kaip ir su
stojus. O dabar ši biznio šaka 
jau ima išsijudinti.

Štai, kon t rak torius Matas Zi- 
zas, 7139 S. Mozart si., stato 3 
naujus namus ir taiso keletą 
senų.

Jo namų statymo firma va
dinasi Marąuelte Park Home 
Builders. —Kostumeris.,

Senas Biznierius 
Grižo Anglių
Biznin

A. Tumonis ir Sūnus
ROSELAND. — Antanas Tu

monis (ir sunųs), senas anglių 
biznierius, vėl užėmė senąją 
vietą, kurią jisai buvo apleidęs 
keli metai atgal. Tai Roseland 
Coal Company, 343 W. 107th 
Place.

A. Tumonis yra gerai paty
ręs. Anglių biznyje specialis
tas, nes jisai yra jame nuo 1916 
metų, ir dabar jaučiasi labai 
gerai užėmęs seną jo vietą.

A. Tumonįs žada tarti pat
sai savo žodį per laikraščius, 
pranešdamas savo seniem^ ko- 
stumeriams apie grįžimą biz
nin. A. Narbutas.

Tr Vėl Gimtadienio 
Parė

Rodos, dar visai neseniai 
sveikinome p. Antaną Zalęgč- 
ną-Zellon gimtadieniu, bet, pa
žvelgus į’kalendorių, pasirodo, 
kad tai buvo metai atgal. Lai
kas bėga vandens greitumu.

Antanas Zellon švenčia savo!

gimtadienį šiandien ir rytoj, 
nuosavame name Jr - tavernoje. 
7132 So. Racine AVe., Radcliffe
9399. ''J.-'’'

Linkiu ponui Antanui, musų 
bičiuliui, kuogeriausios laimės 
ir sveikatos savo ■ ir šeimynos 
gyvenime. Juozas.

Laikrodininkas
Naujoj Vietoj

MARQUETTE PARK. -- Jau 
kuris laikas kai lietuvis laikro
dininkas, John. Roice taiso viso
kius laikrodžius naujoj vietoj, 
.6250 S. \Vcstern avė. Jis turi 
28 melų laikrodžių taisymo pa
tyrimą.

Gero pasisekimo Jonui nau
joj vietoj. —Kostumeris.

Grand Openingas
BKIDGEPOBT. — Kaip ži- 

nom, jaunas biznierius Pete 
Kazvvcll neseniai turėjo savo 
naujai įrengtos rūbų krautu
vės, 3545 S. Halsted St., dideŲ 
grand openingą”. Nusisekė vi

sais atžvilgiais.
Krautuvė nestokavo kostu- 

merių ar šiaip gerų bičiulių. 
Visi buvo sulikti ir išleisti su 
šypsena ir geru patarnavimu.

v Kostumeris.
i

Sumažino Pieno 
Kainą Ūkininkams

Federalė pieno administra
cija vakar sumažino pieno kai
ną, mokamą ūkininkaitis, ku
rie pristato pieną Čhicagos 
distriktui. Jie gaus $1.62 už 
100 svarų. Pirmiau gaudavo 
$1.70.

Kepurinis Balius 
Su Laimėjimu

Rytoj, įvyks šv. Marijos pa
rapijos svetainėj, prie 35-tos 
ir Union Avė. Baliaus pradžia 
7 vai. vak.

Visi esate užkviečiami atsi
lankyti ir linksmai laiką pra
leisti. Rengėjai.

... ■ • • ■

Paminėtina, kad vienu iš pirmųjų bandymų yra 
apskritas ir gyvenamasai kambarys. Charakteįis ir 
žavumas buvo atsiekti prisilaikant architektūros rei
kalavimų, išpildant viską iki smulkmenos. Prie to pri
sidėjo dar ir ypatingas ir paties savininko p. Bicek 
dėmesio atkreipimas, kad lentas pirko geriausias iš 
Czerwiec Lumber Co.

Su vidaus statybos grožiu ankštai susiriša ir iš
laukinis grožis. Visur prisilaikyta moderno patogumų 
ir santvarkos supratimo. Tad kviečiame visus pama
tyti pąskutinio laiko geriausio kurinio. George Bicek 
noriai jums parodys vidų kaipo patogumų pavyzdį vi
siems. Kalbame svetimąsias kalbas laisvai. Atsilanky
kite šiandien. Antrašas 2500 SO. CIIRISTIANA AVĖ. 
Tel. R0Ckwell 7060.

(Skelb )

NAUJAS - 1940
NORGE

R imkite Lietuviška 
Žyduką

Nathan Kanter
MUTUAL L1Q(1OR 

CO. — IVholesale 
-TJO? S. Halsted Si. 
Tel Boulevard 0014

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
D1STRIBUTORS

Parduodam geriausį ir 
stipriausi

FOX HEAD ALŲ 
Vynai-JLikieriai-Gėrimai 

į visas miesto dalis.

5031 W. Roosevelt Rd.
CICERO, ILL.

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCF 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. 
Vežam į farmas ir kitus miestus 
žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis i visas miesto dalis.
3406 So. Halsted St.

Saukit Tel. YARDS 3408

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywoodi 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. 68rd St.
Tel. ENG. 5883-5840

3

O

Niekad nebuvo istorijoj, 
kad 6 kubinių pėdų refrige- 
ratorius parsiduotų už tokią 
žemą kainą. 1940 modelis 
su visais naujausiais pageri
nimais, Sealed Unit, vertas 
$169.00, tik už .....u...........?........................

PETER SUDENT
Atidarė naują vieta ir
PIKNIKAMS DARŽĄ

Gražus tavernas, patogus priva
žiavimas, graži vieta piknikams.
6600 W. lllth St.. VVorth, III.

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS SlQ5f|
Išima Už ............... *IU.UU
prabų vimas $cn n n
Ligoninėje ................ rUU.UU
RAUDONGYSLIŲ <1(1
Išėmimas ir Ligon.
REUMATIZMAS (1(1
Greita Pagelba ....... L<UU
GYDO VISAS LIGAS 
Ekzaminacija C*f (1(1
ir vaistai ................... ■ •VU
DOUGLAS PARK HOSPITAL 

1900 S. Kedzie Avė. Chicago

Phone Virginia 9780
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKAI 
HOLLYWOOD INN, Prop.

Svetainę renduojam susirinki
mams, parėms, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams.
2417-19 WEST 43-fcD STREET 

Chicago, III.

114
•llll

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WEST -ROOSEVELT ROAD

GARSINKITeS “NAUJIENOSE” Garsinkitės “N-nose”



i

šeštad., balandžio Iš, 1940 NAUJIENOS, Chicago, BĮ.

Į A. 4» A. I
BENEDIKTAS MINEIKA
Persiskyrė su šiuo pasauliu j 

E balandžio 12 d., 10:30 valandą | 
I ryto, 1940 m., sulaukęs pusės 

į amž., gimęs Purvaičių kaime, 
Kuntaučių parap., Telšių ap
skrity. Amerikoj išgyveno 35 
metus.

Paliko dideliame nuliudime 
' brolį Petrą, brolienę Magda

leną, jų dukteris: Josephine 
Simonek, jos vyrą George, ir 
Oną Szrulow, jos vyrą Joną, 
draugus ir pažįstamus. Lietu
voje paliko, daug kitų gimi
nių.

Kūnas pašarvotas 1743 So. 
Union Avė. Laidotuvės įvyks 
antrad., balandžio 16 d., 3:30 
vai. ryto, iš namų į Dievo į 
Apveizdos parap. bažnyčią, į 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš Į 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Benedikto Minęi- 
kos giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
nt dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Brolis, 
Brolienė ir Giminės.

ILaid. Direkt. S. M. Skudas, 
Tol. MONROE 3377.

*

sitųAt/c^ WANTED 
Ieško Darbo

SITUATION WĄNTED 
Ieško Darbo

BUSINESS CHANOES 
Biznio Progos BUSINESS CHANCES 

Biznio Progos
FARMS FOR SALE 

Ūkiai Pardavimui
' PAJEŠKAU DARBO.1 Penteris ir 
poperninkas. Kalsimainu lubas už 
$1.50. Miegamas kambarys su, savo 
popieriais—$3.00. Apkainavimas dy
kai. 10 metų patyręs. Darbas užtik
rintas. Jos. Augaitis, 1608 S, 50th 
Avė. Cicero, III.

CARPENTERIS SU DIDELIŲ 
patyrimu ieško darbo, šaukit ąr 
rašykit J. CARPENTER, 6908 So. 
Western Avė., Chicago, UI. Tel. 
Grovehill 4318.

PARENGIMAI

1 _ ■ ■■ —r“ .............. "" • 1

IEŠKO DARBO Ųž autopiobilių 
m,ęchąnihą. Esu patyręs apie 19, 
metų, suprantu apie visokias var
totas masinas ir trokus. Rašykite 
Ųox 2332, 1739 So. Halsted S,t.

PARDUODU DUONOS KEPYK
LĄ su namu arba ir vieną ' biznį, 
biznis įgyventas per ilgus metus; 
pardavimo priežastis — senatvė. 
Noriu poilsio. Biznio vieta ir savį- 
nlnfco antrašas 2803 Enąerald Avė. 
Chicago, IU. Tel. Calumet 4959.

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAI CO.

3216 S. Halsted St. VICtory 4965 
Stogus, rinas, stoglangius ir 

sienų apmušinus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

BSa 1500 NAUJŲ 
■KAURŲ 

500 NEATSIIMTŲ 
KAINOS Sumažintos «O% 

Nu įpustos iki 
DIDELIŲ KAURŲ 

BARGENAI

NeatsJlmU OxO. 8x10, 0x12, Oxlft,llxlO 
Vertė nuo $<1 Iki $60. Dabar $3 iki $29 
Nauji 6x0, 8xlQ. 9x12, 12x18, 10^x15 
Vertė 9ČO iįU $85. Dabar $10 iki $42 

Ir aukšė.
15 9x12 tikru orientallu. 50 kitokiu 

Mleros 2x4 Iki 11x18, 4(>7o nuolaidos 
1900 Jardu karpetų po 50c Jard ir aukėč.

CHECKER CLEANERS 
SANDĖLIAI 

6208-16 S. RAC4NE—Dienomis. 3 vakarus

Tosca Canestrclli, žinoma 
kaip ‘‘La Tosca”. Tai vieninte
le mergina, kuri sugeba tokius 
akrobatiškus šposus krėsti. Ją 
jus galima pamatyti Chicago 
Stadium, penktadienį, baland
žio 19 d. ir kasdien dienom 
iki sekmadienio, gegužės 5 d. 
Jerstatvmai rytais ir vakarais.

SLA 178 KUOPOS SUSIRINKI
MAS įvyks sekm., balandžio 14 d. 
1 vai. popiet paprastoj vietoj. Kvie
čiame visus narius, nes įvyks bal
savimas SLA viršininkų įr rinkt
inas delegątų į SLA seimą.

—Kviečia B. W.
WEST PŲLŲMAN sekmadienį, 

balandžio 14 d., 2 vai. popiet Bipą- 
boš svet., 635 W. 119th St. įvyks 
SLA 55 kuopos narių svarbus susj- 
rinkimas. Bus’ renkama Pildomoji 
Taryba ir delegatai į busiantį S. 
L. A. seimą, kuris įvyks birželio 
mėn. Chicagoje. Visi nariai ir ną- 
rės hųtinai atsilankykite susirinki- 
rrian paskirtu laiku.

—J. Tanąašąuskas, rast.
ŲRAUGYSTĖ SUSIV. BROLIŲ 

ir SESERŲ LIET, narių susirin
kimas įvyks balandžio 14 d... 1:00 
popiet, Dievo Apveizdos parap. 
mokyklos kąrpbarjupse, 18th ir 
Union, Avė. Yrą daug svąrbjų rei
kalų aptarti. — Valdyba.

GARFIELD PARK LIETUVIŲ 
VYRŲ IR MOTERŲ PAŠ. KLUBO 
narių mėn. susirinkimas įvyks ne- 
dėlioj, balandžio 14, Napoleon Hali 
3958 W. 5th Avė. 1-mą vai. popiet. 
Prašome būtinai atsilankyti.

' — M. Medalinskas.
TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAU

GYSTĖ laikys mėn. susirinkimą 
sekmadienį, balandžio 14 d. Chica
gos Liet. Auditorijoj, 3133. So. Hal
sted St. 12 vai. d. Visi nariai kvie
čiami atsilankyti ir pasiimti tikie- 
tus dėl metinio išvažiavimo, kuris 
bus birž. 30 Minkaus darže, Willow 
Springs, III. —A. Kaulakis, rast.

Darbininkių Reikia
REIKALINGA MOTERIS skirs

tyti skudUrjus, turi b.ųt patyrusi. 
D. M-ILLER ąhd SONS, 1347 South 
Ashland Avė. Tej. Caųal 1024.

REIKAL^NGĄ MERGINA prie 
bendro namų darbo, pagelbėti prie 
vaiko. Reikės nakvoti. Gera šeimy
na. Tel. Mansfield 5450.

PARDAVIMUI TAVERNAS. Par
duos pigiai, 5 metai įsteigtas, 4 
gyvenimui kambariai užpakaly. 
Prježastis—vykimas iš miesto. Al. 
Jesįuųas, 2501 W. 46th St.

PARSIDUODA TAVERNAS arba 
priimsiu į pusininkus moterį, kuri 
supranta gaspadinystę. 6500 South 
State St.

PARDAVIMUI AR RENDAI TA- 
VERNAŠ, aukštų, plytinis budin- 
kąs, gąru šildymas, 5 kambariai 
užpakalyje, gerai įrengta ruiming- 
auzė ant antro aukšto. Pardavimo 
priežastis—liga. 4642 Wentworth 
Avė. Boulevard 0230.

REIKALINGA STIPRI JAUNA 
moteris namų, ji., ruošai, virti, kiek 
apiplovimui, $T0 pradžiai, daugiau 
jei verta, užlaikymas, referencas. 
Kreiptis Henke, 5662 N. Neva Avė.

REIKALINGA AUGUSI MOTE
RIS vedžioti neregę į bažnyčią. 
Gaus kambarį, valgį ir $15.00 per 
mėnesį. Atsišaukite, 3307 South 
Emerald Avė. Antros lubos užpaka
lyj. Tel. YARDS 6675.

REIKALINGA SENYVA moteris 
prie namų darbo mažai dirbti, va
karais gali eiti namo. 3231 Šouth 
Emerald Avė., Tel. Victory 6146.

REIKIA PATYRUSIOS MERGI
NOS bendram ruošos darbui, pap
rastas virimas, 3 suaugę, būti, $8. 
Malonus namai. Nevada 3059.

I ) F! A Gėlės Mylintiems 
f |J U JI Vestuvėms, Ban- 

U II nekietoms, Laiduiu- 
w 1 1 s 1 ve.ms, Papuoši-

ĮNINKĄS ri,am‘GE
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

t AUF. i* .^Siunčiam Gėles nVE Kivleiefframu »
L U f UI n r V Visas Pasaulio

Dalis
KVIETKININKAŠ

Gėlės Vestuvėms. Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

JURŲIS DAUGIRDAS
P-ersiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 11 d., 8:30 vai. va
kare 1940 m., sulaukęs 38 m. 
amž., gimęs Braceville, III.

Paliko dideliamę nuliudime 
moterį Mai*y, po tėvais Kise- 
lius, dukterį Glorią, 2 seseris 
Margaret Antonovich ir Ellą 
Dambrauskas, 3 brolius Joną, 
Aleksandrą ir Adomą ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįs
tamų.

Kūnas pašarvotas koplyčioj 
1735 Wabansia Avė. Laido
tuvės įvyks antradienį, ba
landžio 16 d., 8:30 vai. ryto 
iš kopi., į Šv. Mykolo parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į Šy. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jurgio Daugirdo 
giminės, draugai ir pažįstami 
ęsa*. nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliųdę lieka:

Moteris, Duktė. Seserys, 
Broliai ir Giminės.

Laid. Direkt. Lachawicz ir 
Sunai, Tel. CANAL 2515.

REIKIA PATYRUSIOS mergi
nos, 20,—35, bendram ruošos darbui, 
būti, 6 dienų savaitė, 2 vaikai, su
gebanti apsakinėti telefonu. Leng
vas skalbimas, virimo nėra. Van 
Buren 8825.

“Viengungiai” HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

AUKSINĖ PROGA BIZNIERIUI
Bučernė ir grosernė, kuri randa

si Brighton Parke geroj vietoj. Biz
nis išdirbtas per ilgus metus. Turi 
būt greitai parduota arba mainy
siu į “Cottagę”, Bungalow arba 2 
flatį Marąuette Parke. Kreipkitės 
pas įgaliotinį

K. J. MACKE-MAČIUKAS 
2346 W. 69th St. — Antros lubos.

Tel. Prospect 3140.

PARSIDUODA TAVERNAS, 'lie
tuvių apgyventoj apylinkėj. Birznįs 
atddras per 8 metus. Kampinis na
mas, salė dėl parengimų ir 4 kam
bariai pagyvenimui. Mes pirkom 
nuosavą namą, todėl parduosime 
vietą pigiąi. Kreipkitės antrašu:

3259 SO. UNION AVĖ.

TAVERNAS PARDAVIMUI — 
labai pigiai. Kampas ir prie dirbtu
vių, 3959 ’So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI GERAI APSIMO
KĄS modernas tavernas, priežastis 
—'kitas biznis. 434 West 31 St.

PARDAVIMUI TAVERNAS, biz
nis išdirbtas per daug metų. Rašy
kite laišką 1739 So. Halsted St. 
Box 2333.

PIGIAI PARSIDUODA TAVER
NAS su lunchroom. Vėliausios ma
dos įrengimai ir refrigeratoriai. 
Gerai išduotas biznis. Prie dirbtu
vių. LEO’S TAVERN, 2301 South 
Western Avė.

PARDAVIMUI DEGTINĖS pel
ninga krautuve, dabartinis savinin
kas eina 
kėj gali 
vieta dėl 
taverną. 
Pullmąn

į didesnę vietą. Apielin- 
buti dvi krautuvės. Gera 
bile kokio biznio išskyrus 
10746 So. Michigan Avė. 
5347.

PARDAVIMUI LABAI PIGIAI 
Restaųranas ir tavernas. Pačiam 
Viduryje Roselando biznio apie- 
linkės. Gerai biznis išdirbtas.

11344 So. Michigan Avė.

PARSIDUODA TAVERNAS arba 
priimsiu partnerį. Kampinis na
mas ant bizniavos gatvės. 3566 So. 
Halsted St.

KAS NORITE PIGIAI pirkti 
gerą farmą, geri budinkai, visi rei
kalingi paįąrgaį, gyvuliai ir stu- 
bos barbės, didelis sodnas. Parsi
duoda tik už $2200.00. Rašykite ar 
atvažiuokite Marė Dundulienė, 615 
Courtland St., Hart, Mich.

PRIE 
$1500.00 

KaT^DžE 
pąxs, prie 
no dugnu 
priešakis 
Mažas 
nais. Box D-6—

PARDAVIMUI 5 AKRAI žemes 
su 4 kambarių namu su eonerete 
beismentu. Elektra, karšto van
dens boileris. Juodžemis. Yra vai
singų ' medžių. Naujai apgyventa 
apylihkė. Kręikitės subatoj arba 
nądėlioj. Kitoms po šešių vakaro.

STANLEY GODAS,
116 PI. ir Hamlin Avė.

PARDAVIMUI 80 AKERIŲ far- 
ma Indianos Valstijoj. Didelis na
mas su gerais budintais ir įrengi
mais. Netoli miesto. Yra 20 akerių 
kviečių. Taipgi pardavimui ar mai
nymui 80 akerių farma su įrengi
mais ir gyvuliais.

J. STRAUKAS
2462 West 46th Place.

REAL ESTATE FOR SALE 
N amai-žeme_Pardavimui

EŽERO KATEDŽĖ
— PASIŪLO PUIKIĄ 

izoliuota su celo- 
gražaus, saltiningo, smė- 
ežero. Lotas 78 pėdų, 
prieina prie vandens. 

įmoKejimas, likusią tenni- 
1739 S. Halsted St.

NEBRANGIAI Indianoj, savi
ninkas parduoda gerą 80 akrų far
mą, didelę vištydę, 5 akrus miško, 
irgi gerą 20 akrų farmą, 7 kamba
rių namą, elektriką, 2 valandas 
važiuoti iš Chicagos. Tel. Indeį>en- 
dence 7218 ar- rašyti A. BrowStein, 
Ober, Indiana.

PARSIDUODA ARTI CHICAGOS 
150 akrų “Gentleman’s farm”, 8 
kambarių namas apšildomas, mau
dynes. elektros šviesos, prie vande
nio, daug melžiamų karvių, arkliai, 
pąukščių. Visos reikalingos maši
nos, traktoriui ir gražiausi budin- 
kai. Be skolos. Pigiai arba mainy
sime ant Chicagos namo. Atsiliepk 
laišku. Agentai neatsiliepkite.

1739 So. Halsted St., Box 2328.

PARDAVIMUI FARMOS nuosa
vybė, 40 akrų su modernu naujų 
bungalovv ir pilnu setu naujų kito
kių budiųkų. Vienas iš gražiausių 
narhų kauntėj. Prie Indiana U. S. 
30, 90 mylių nuo Chicagos. Pilnos 
žinios pareikalavus. R. W. White- 
sell. Plymoutn, Indiana.

PARDAVIMUI 160 AKRŲ vaisių 
ir šiaip fąrma. Lloyd Raymond, 
Hart, Michigan.

FARMS—TO RENT 
Ūkiai Rendai

REIKIA VYRŲ DIRBTI farmoj. 
Kreiptis 310^ So! Halsted, 3 aukštas 
užpakaly, $25 mėnesį.

PARSIDUODA TAVERNAS, su 
ar be namų—6 kambariai gyveni
mui. Karštu vandeniu šildomi.

5642 West 65th St.

PARDUOSIU BIZNIAVĄ NAMĄ 
pigiai, nes aplendžiu miestą. Savin, 
eiti W. Marąuette Rd., Tel. Went- 
worth 1852.

RENDON MAŽA FARMA netoli 
Argo, 7 akeriai žemės. 5 kamb. na
mas, garažas, vištininkas, telefonas 
ir elektriką. Renda $20.00 į mėnesį. 
MORKUS, 5529 So. Neva Avenue, 
Portsmouth 6559.

John Suįtoris.

Garsinkitęs “N-nose”

Numažintomis Kainomis

Jonas S vi toris dalyvauja Bi
rutės p.arengim.uosę jau pora 
metų, bet b.al. 21d. pasirodys 
svarbesnėje rolėje Lietuvių 
Auditorijoje. Birulęs choras 
ten statys scenoj naują opere
tę “Viengungiai”.

Naujas Tenoras

NAUJI SEKLYČIOS SETAI, MUSU 
DIRBTUVĖJ PADARYTI

Putinai Pamatykit Musų Setus. Jie Jums Tikrai Paliks
Kainos 2 Šmotų Seklyčios Setų nuo $39.50 ir a tikš.

Loungc Chair nuo $14.9$ ir augščiau
Apvelkam Senus Setus-—Padarom Kaip Naujus

Archer Avė.
Furniture Company

JOE. KAZIK, Savininkas 1
4140 Archer Avė. Tel. Lafayette 3516.

John Dąučkus
ŲįaI. 21 4, Chicagiečiai turės 

progą susipažinti su gražiu te
noro balsu Jono pąučkaus, 
kuris vaidiųs svarbą rolę sta
tumoj opevetėj, “Viengungiai”. 
Daučkus yra gimęs ir augęs 
Spsripg Valley’e.

Streiką paskelbė 60 Chicagos 
“baltasparniai”. Kodėl jie strei
kuoja, vakar nebuvo aišku, bet 
dirbti atsisako.
“Baltasparniais” paprastai va
dinami Chicagos gatvių šlavė
jai.

FIKeERIŲ PARDAVINĖTOJAI 
Samdysime 10 vyrų mechaniš

kiems šaldytuvams, display keisams 
ir šaldytuvams pardavinėti valgo
mų daiktų p?ėkybihinkams Chica
gos metropolijos apylinkėje. Tiks 
tiktai patyrę specialybės seilsmenai, 
turį savo autom’obilįus, iv atsaką. 
Vieną savaitę pamokinsime ir tada 
dirbti po priežiūra gerai patyrusio 
seįlsmeno, kurs pad,ės reikalus už- 
bąigti. Algą “iY komisija. Duokite 
pilnas- žinias i iš praeitų penkių me
tų dat’bo, laišku tiktai.

SE.EGEiR, REFRIGERATOR CO. 
835 Washington Blvd.

EXTRA — RENDON TAVER
NAS su visais naujais fikčeriais— 
4 kambariai gyvenimui, šiltu van
deniu šildomi'. Atsišaukite greitai 

, ^7:00 “vai. vakaro. • 2942 W. Per-, 
shing Rd., Savininkas— antros lu
bos. \ 1 ■

RENDON STORAS — tinkamas 
Tavernui, grosernei, ar kitam biz
niui. Pigi renda. 3438 S. Emerald 
Avęnue.

ir

au-

au-

nuo $9500.00 ir

nuo $16,500 ir

naujus namus ir

FARMS—TO FXCHANGE 
Ūkiai Mainais

$3500 WISCONSIN 40 akrų Dairy 
farma, gražus namas, didelė barnė, 
milkho.use, garažas, vištininkas, 
parduosiu arba mainysiu į Chicagos 
namą. Rašykite Box 2331, Naujie- 
hos, 1739 So. Halsted St. '

REIKĄL.INGAS VYRAS, kad mo- 
ketų darža prižiūrėti ir karvę pa
melžti. 2126 S. HALSTED ST.

FURNIS1IED ROOM—-TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDON KAMBARYS, prie dvie
jų senų žmonių. 3438 So. Emerald 
Avenue.

RENDAI KAMBARYS vyrui ne 
brangiai, prie moters pavienios. 
5306. Princeton Avė., Pirmas aukš
tas užpakaly.

RENDON FORNIŠIUOTI TRYS 
kambariai, ženotiems arba pavie
niams. 3225 So. Litųanica Avė.

FURNISHED ROOMS—WANTED 
Reikia Gyvenimui Kambarių

ŠVARUS VAIKINAS ieško kam
bario bet kokioj apylinkėj. Rašy
kite. 17J9 So. Halsted St. Box 2330.

FOR RENT—-iN GENERAL 
Rendai—Bendrai

RENDAI 4 KAMBARIAI karštų 
vandeniu apšildomų. 25,06 45th St.

RENDON TAVERNAS sų visais 
fikčeriais arba priimsiu pusininką, 
yra 3 kambarių flatas. 3600 South’ 
Emerald Avė. Tel. Yards 5931

TŲ Į^ęNT~~WĄNTĘD’
Ieško Renduęti

IEŠKAU 4 KAMBARIŲ ANT 
antro augšt'o nęskirįant apylinkės. 
Netoli gatvekąrių. Praneškite 
Jąmes Sholtęmąn, 3327 Le Moyne 
St., Tel. Spaulcįing 7903.

SOIL—FOR SALE 
Juodžemis—Pardavimui

Tel. OAK LAWN 193—J-l. 
STANLEY GAVCUS 

Pąrduo.dą išpudiųtą žemę trąšai, 1 
bušelis 25c—5 bušeliai $1.00—15 
bušelių $2.5.0; Kreipkitės dėl kainų, 
dėl didęsųių kiekių. Iškrąustoipe 
nebrangia kaina. Anglys tiesiai iš 
kasyklų. 110‘ SOUTH RIDGELAND 
AVĖ., WORTH, ILL.

JUODŽEMIS MAIŠYTAS šu ‘ hu- 
hųis ir Peąt Moss — įtręštas—par
duodamas bušeliais ir važmomis— 
5 bušeliai už $1.611—10 bušelių už 
$1.5,0. Pristatėm visur.

CHARLES GAVCUS, 
6100 S. Statė. Tel. Wentworth 7942

PARDAVIMUI BUČERNĖ DĖL 
ligos. 3322 So. Halsted St.

/ ' '_____ 1_______________________
PARDAVIMUI TAVERNAS su 

lunčruimiu, nuosavybė ir gyveni
mui butas, prie vieškelio, arti Ėlm- 
hurst, elektriką, šaldytuvas, moder
ni fikčeriai. Dabartinis savininkas 
gyvena 12 metų, kauntės ląisnė, 
terminai, W. Š. Weller, 186 N. York 
St., Elmhurst, III. 

• 1

PARDAVIMUI TAVERNAS ir 
Lunch Rųimis. Kartu su namu ar 
be namo. Biznis tarpe dirbtuvių.

908 West 21st St.'

PARDAVIMUI TAVERNAS arti 
gelžkelio, labai nebrangiai, aplei
džiant miestą, liga. 5105 S. Went- 
worth Avė. Mrs. Kaira, Tel. Bou
levard 4492.

PARSIDUODA Tavernas — Su 
namu — arba renduosime. Gera 
vieta. 8340 So. Halsted St.

PARDAVIMUI TAVERNAS ir 
nuosavybė, šokių salė, ir extra lo
tas. Bargenas, jei parduotas šį 
mėnęsį, 4633 S. Rockwell St.

PARSIDUODA TAVERNAS, biz
nis išdirbtas per daug metų. Prie
žastis—nesveikata. 3427, So. WaĮlace 
Street.

PARSIDUODA KRIAUČIŲ ŠA- 
PA pigiai. Renda pigi, kreipkitės 
702 W. 35th St. Tel. Yards 555,2.

. PARDAVIMUI TAVERNAS ge
roj vietoj; Biznis $eraį išdirbtas, 
kampinis; pigiai. Taipgi ant ren- 
doš kampinis tavernas, didelė sve
tainė dėl parių ar vestuvių. Vir
tuvė ir dining kambarys tąme pa
čiame aukšte. Savininkas 1724 W. 
47<th St. ’

PARSIDUODA BUČERNĖ jr
Grosernė. Geri įrengimai — Par
duosiu, pigiai. Cash ar išmokėji
mais. 246 So. 13th Avė., Mayvvood, 
Illinois.

PARSIDUODA TAVERNAS — 
vjsąs ar pusė. Gera vieta. 2900 So. 
Emęraįd Avę.

PARDUODAME TAVERNĄ prie 
dirbtuvių, išdirbtą per daug metų. 
6 kanpbąriai užpakaly. Renda pigi. 
382? So. Emerald Avenue^
---- ---- -------------- ----- - --- --- —-e—

MARQUETTE PARKO APYLIN
KĖJ 8 cottagiai nuo $1600.00 
aukščiau.

15 bungalovvs nuo $3500.00 ir 
i^SC* 1 cl U

27 dviflačiai nuo $6000.00 ir 
Kšėiau.

18 keturflačių 
aukščįau.

15 desimtflači.ų 
aukščiau. • •

Taipgi statome
taisome senus, parūpiname pasko
las ant lengvų išmokėjimų. Apskai
čiavimas veltui. Turime apie 150 
laimų, didelių ir mažų netoli Chi
cagos. Kas ką turite mainyti arba 
norite pigiai pirkti, kreipkitės

C. P. SUROMSK1S, 
6921 So. Western Avenue 

Tel. Republic 3713. 
Vakarais Prospect 0176.

MOV1NG AND EXPRESSLNG 
Perkraustymas ir Važma

pas

BALDŲ — PIANŲ KRAUSTY
MAS anglių, juodžemio pristaty
mas. Seniausias lietuvis baldų 
kraustytojas Chicagoje. Visi baldai 
nešami su ypatinga atsarga, darbas 
užtikrintas. ALlbAUSKAS SONS, 
7100 So. TaLcnan Avė. Prospect 8^42

VVIIOLESALE FURNITURĘ 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui

PARSIDUODA GRAŽI ŪKĖ arti 
Chicagos su gyvuliais ir viskuom 
kaip yra—puikus budinkai—mau
dynė, elektros šviesa arba mainy- 
sim ant Chicagos namo.—Ant ūkės 
gyvenimas yra sveikata, laisvę ir 
ilgas amžius. CHAS URNICH, 2500 
W. 63rd St. Tel. Prospect 6025. 
Klausk Urniko vakarais.

PARDUOS PIGIAI ARBA mai
nys į lotą 4 kambarių medinį na
mą, furnasu šildomą, 3 kambarių 
katcdžį užpakaly. 4220 Home Avė. 
Stickney, III.

PARDAVIMUI TAVERNAS Mar
ąuette Parko kolonijoj. 2539 West 
69th Street.

PARDAVIMUI LABAI PIGIAI 
medinis 3 gyvenimų namas ir krau
tuvė, gerai einantis biznis, arba 
mainysiu į farmą. F. Kampikas, 
832 West 33rd St., Chicago, III.

BRIGHTON PARKE
Tavernas ir lunchruimis, 1 aukšto 

medinis namas, 6 kambarių cottagę 
užpakaly. $500 savaitinio biznio. 
Turi b,ut parduota kuogreįčiausia, 
spęcial bargenas $5500.00.

2 aukštų medinis namas 2 po 4 
kambarius flatai special $2050.00.

4 kambarių medinis cottagę, mu- 
pe-

4 kambarių medinis cottagę, 
rinis aukštas beismentas, 37 
dų lotas. Bargenas $3000.00.

B. RETKIEWICZ, 
2608 West 47tlp Stręct.

8030 LA SALLE, 6 KAMBARIŲ 
plytinis, gasu šildomas, automati
nis vandens šildytuvas, tile maudy
klė, extra toiletaš ir išeinamoji, 
žąismių kambarys, daug extra. Dis
kontas už pinigus. Savininkas 
Triangle 8030.

59 IR FRANCISCO AVENUE 
$5,250, tuojau nuosavybė, 6 kamba
rių plytinis bungalow, didelė vir
tuvė, 3 dideli mfegkambariai, visai 
išgrįstas viškiu>, karšto vandens šil
dymas, glazuoti porčiai, išgrįsta ėla, 
aiiti mokyklų ir bažnyčių. Pirk nuo 
sąvininko. Te|.- Republic 7240.

DVIEJŲ FLATŲ MŪRINIS na- 
as po penkįs kambarius Mąr- 
lęttė Mąnor; kaina $7’700.00. Bun-

PARDAVIMUI KAMPINIS ta- l'njlow naujp stiliaus; 4 kamb, ir ga- 
vernąs, gera vieta, pį&r renda, garu ^aza?. 3553
šildymas ir 4 kambariai užpakaly, $4900.00. LEO STRUS, 355.
1301 West 63rd gat. So- Halsted St., Tel. Yards J118.

ražas. Kąinavc $6500.0Q. Parduoda 
iž $490d.60. LEO STRŲS, 3553 

So. Halsted St., Tel. Yarcki 5118.

Mokėdamas cash už rakandus, Su
taupiusi nuo 40 iki 60%. Mes pjąsta- 
conie bile kur. Pašaukite ar rašy
kite dėl daugiau informacijų. Vieri 
tik nacionaliai žinomi daiktai ran
dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Sū
nūs, Q343 S. Western Avė., Chicago, 
111. Phone Republic 6051.

FURNiTŪRE-FlXtURE FOR-SAJŪE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

KLEJONKES ĮDEDAME DYKAI! 
Congoleum ketv. pėd............... 33c
Inlaid Linoleum ketv. pėd. .... 69c 
Armstrong Inlaid Linoleum k. p. 98c 
Linoleum . Rūgs 9x12  $2.88
BLETSTEIN LINOLEUM STORE 

4957 So. Ashland Avė.
Tel. YARDS 5015.

PARSIDUODA 6 KAMBARIŲ 
rakandai combinatiou radio, Vict- 
roja, pianai, typewriter. Visus sy
kiu ar atskirai. Apleidžiu miestą. 
3826 So. Emerald Avė.

PRIVERSTAS PARDUOTI1 visus 
savo baldus ir kilimus, kaurus 
greitai. Turi du pilnus miegkamba- 
rių įrengimus, gyvenamas kamba
rys ir valgomasis kambarys, viskas 
labai gerose sąlygose, puiki koky
bė. Jei norite tikro bargeno ir ge
rų baldų. Tel. Rogers Park 5239.

FINANCĖ ĄND loans 
Finansai ir Paskolos

MORGIČIAI ANT PARDAVIMO 
$500.00 ir $1,000; nęšą 6%. B. PŲT- 
KEV1ČIA, 2608 West 47th St.

PASKOLOS DĖL NAMŲ 
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS & LOAN 
AŠSOCIATION OF CHICAGO 

2Ž02 W. Cernjak Roąd 
CANAL 8887

BEN. J. KAZANAUSKAS, RaŠL

PASKOLOS
Ant 1-mų ir 2-rų 

MORGIČIŲ
Greita Veikla—Geri Terminai

PETERS BROS. & CO.
1647 W. 47th Street

2-ras aukštas.
(Tarpe Marshfield ii’ Paulina gat.)
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RYTOJ RYTA ĮDOMUS “NAUJIENŲ”
RADIO PROGRAMAS

Pirma Automobilio 
Auka Penkių Dienų

Rytoj, 11 vai. ryto, iš stoties W.G.E.S. transliuoja
mas “Naujienų” Radio programas. Dainuoja Merginų 
trio:

ALDONA GRIGONIUTĖ
EDNA KAZLAUSKAITE, ir
CHRISTINE KRIŠČIŪNAITĖ.
Jaunas tenoras Norman-Namavičius, bus solistas.
Programe taipgi bus paduota vėliausių pasaulio ži

nių apžvalga. Apart solistų dalyvaus “Naujienų” Rašty- 
nės štabas ir “publika”.

Prašom pasiklausyti!

74 Metų Senelis

nusta-savaitę Chicagoj 
nepaprastas rekordas, 
keturias dienas nebuvo

Chicagoj Laipsniškai 
Mažta Šelpiamųjų 
Skaičius

Jis Jaunas 
lietuvis Užpuolikų 
Nebijo

Šiandien Apšvietus 
Tarybos Rinkimai 
Ciceroj
Kandidatuoja Ądv. Norbertas 

Tumavick-Tumavičius

Dvi SLA Kuopos 
Vienbalsiai už \
Pažangiuosius

SLA Pildomosios Tarybos 
Rinkimų Rezultatai

Dabar Šelpia 88,023 šeimynas 
ir Pavienius

Chicagos Šelpimo Adminis
tracija skelbia, kad per pasku
tinius devynis mėnesius Chica
goj laipsniškai mažėjo, ir te- 
bemažta, skaičius žmonių gau
nančių pašalpą. Iš tų, kurie ne
begauna pašalpos, vieni gavo 
pastovius darbu", kiti buvo per
kelti prie W.P.A. darbų, o tre
ti buvo pašalinti, kai pasirodė, 
kad pašalpą, gauna nelegaliai.

Birželio mėnesį, pereitais 
metais, šelpiamųjų šeimų ir pa
vienių skaičius siekė 115,668. 
Pereitą kovo mėnesį ta skait
linė buvo sumažėjusi iki 88,- 
023.

žemiau telpa skaitlines už 
visus mėnesius nuo pereito bir
želio :

$6.06 pasiliko jo kšeniuj

June, 1939 ..... ...... 115,668
July ................ ..... 110,759
August ................ 109,001
September '.......... 105,749
October .......... .... 99,638
Novembcr ...... .... 97,804
December ...... ....  95,223
January, 1940 .... 93,
February .7..... .... 91,101
March ............. ..... 88,023

Trečiadienio rytą, kai lietu
vis Benediktas Jurėnas ėjo į 
.arbą, juodis priėjo prie jo ne

toli 55-tos ir State gatvių ir su 
.evolveriu davė komandą “siek- 
v. aukštyn”. Jurėnas tai pada
žė, bet tuo pačiu kaip žaibas 
kirto užpuolikui į veidą, many
damas primušti jį prie cemen
to sienos ir su kita ranka atim
tį revolverį, kurį vagis buvo 
įsidėjęs kišeniun. Bet jis ištru
ko ir pasileido bėgti skersai 
State gatvę į ielą. Policistas 
važiuodamas į darbą įvykį pa
matė, pasileido vytis ir pikta
darį suėmė.

Buvo nuvežtas į 48-tos ir 
Wabash policijos stotį, kur su
rado, kad jis tiktai 16 metij 
amžiaus ir yra paroliuotas iš 
St. Charles namų.

Tai vagis negavo $6.06, 
pinos B. Jurėnas turėjo ir 
pats pakliuvo. —XX. 

/ ■ <

Sudarė Koaliciją 
Apskričio Teisėjų 
Rinkiniams •. 7

ku
rta r

tytas
Per 

nei vienos mirties automobilių, 
nelaimėj. , ' Į

Vakar betgi, rekordas buvo 
sugadintas. Prie Cicero Avė. ir 
Ohio gatvių 74 metų senelis 
Otto Zanner, išėjo į gatvę, ne
pažiūrėjęs. kad automobilis at
važiuoja, ir žuvo po jo ratais. 
Mašina vairavo 20 metų Geor
ge Bercos, nuo 4842 West Su- 
perior Street.

Zanner gyveno ad. 4737 W. 
Superior Street.

• Penki jauni žmones buvo 
gana sunkiai sužeisti, kai jų 
automobilis įvaižiavo į prekinį 
traukinį, prie Pennsylvania 
gelžkelio kryžkelio, netoli 104- 
tos ir Throop gatvės.

Rūpinasi Ne Vien 
Savo Narių, Bet Ir 
Visuom. Reikalais

■

Kuopos 313 ir 344
štai dvi Chicagos kuopos, 

kurios vienbalsiai pasisakė už 
pažangiuosius kandidatus į S 
LA Pildomą Tarybą. Tai kuo
pos 313 ir 344. Viena atidarė 
pažangiems kandidatatms 15- 
ką, kita 7-is balsus.

Rezultatai buvo štai kokie:

Naujos kuopos: 125, 158 ir 371.
(Buvo paskelbta 226, 263, 265, 212, 139, 238, 36, 353, 289, 
30, 63, 104, 109, 129, 11, 60, 64, 188, 260, 16 , 40 , 68 , 77, 
100, 136, 200, 284/352, 41, 101, 242, 262, 342, 301, 313, 341,

Cice- 
Chieagos 

apšvie-

Į Prezidentus
F. J. Bagočiūs (313 kp.) .... 

(344 kp.) ....
Į Vice Prezidentus

J. K. Mažukna .........
Į Sekretorius

D. Pilka .................
Į Iždininkus

> ir

15 ir

K. P. ) ir

1 Į PREZIDENTUS
F. J. BAGOČIUS ...................... ....... .....
W. F. Laukaitis ....................................
J. Miliauskas .........................................

Į VICE PREZIDENTUS
J. K. MAŽUKNA.............. ... ,...........
V. G. Kerševičius..................  *.......

Į SEKRETORIUS

921
476
154

Krepšininkai 
Išvažiavo Turnyran, 
Clevelande, 0.

Loš Už Amerikos Lietuvių 
čampionatą

Vakar vakare j Clevelandą 
išvažiavo būrys Chicagos lietu-1 
vių krepšininkų, kur jįe daly
vaus metiniam Amerikos Lie
tuvių krepšinio turnyre. Var
žytinės tarp komandų eis už 
Amerikos čampionatą.

Turnyre dalyvaus keliolika 
komandų iš Chicagos, Clevelan- 
do, Akrono, Daytono, DuBois, 
Pennsylvania, ir kelių kitų lie
tuviškų kolonijų.

Tarp chicagiškių komandų, 
išvažiavusių Clevelandan, yra 
Cicero Tumavicks, “Pirmyn” 
choro krepšinio komanda, be
rods Red Bose, ir kelios ki
tos.

Birželio 3 d., Chicagoj įvyks 
apskričio teisėjų rinkimai. Kaip 
praeity, taip ir šį kartą demo
kratai ir republikonai sudarė 
koalicinį ‘sąrašą, į - kurį įeina 
penki dabartiniai teisėjai ir du 
nauji: .

Naujieji yra demokratas Ro- 
ger J. Killey, dabar alderma- 
nas, ir republikonas Julius H. 
Miner. . ’ ,

Kiti sąrašo nariai yra: de
mokratai Donald McKinlay, 
John J. Sullivan, Joseph Sa- 
bath ir John Bolton, ir repub- 
likohas John Sbarbaro.

Lai Vokietija Ir An 
riba Mušasi: Šitoj 
Šeimoj Yra Taika
Ir Abi Šalys Galėtų Čia Iš

mokti Taikiai Gyventi

D. PILKA ............................ ...........
M. J. Vinikas ................................

K. Michelsonas .................... ..........
Į IŽDININKUS

K. P. GUGIS .................... . .. ..........
J. J. Bachunas ............... ....... ..........

J. Žebris .........................................

885
451
183

J Iždo Globėjus
E. Mikužiutė ..............  15 ir
P. Dargis ......................  15 ir

Adv. N,
CICERO, 

roj, kaip jr 
priemiesčiuose, į 
b s tarybos rinkimai.

Tarp kandidatų yra advoka
tas Norbertas l'umavick-(Tu- 
aiavičius), kuris dAbar baigia 
trijų metų tarnybą taryboje ir 
vėl kandidatuoja tai vietai.

Jo kandidatūra vietos lietu
viai yra labai susidomėję, nes 
užvakar pasigirdo kalbos, kad 
Cicero demokratai rengiasi Tu- 
mavick’ą boikotuoti. Tumavick 
yra demokratų partijos veikė
jas, ir neseniai buvo įavęs par
tijos lyderio kongr. Maciejew- 
skio prižadą jį remti* Bet pas
kutinėj valandoj pasirodė, kad 
partija savo duoto žodžio ne
silaikys. !

Todėl lietuviai yra sujudę už 
Tumavick’ą balsuoti. Yra dabai 
svarbu, kad eitų b(ąlsųoti visi 
ietuviai, kurie, tįįį/ turi . teisę 
oalsupti. a.. 7

Demokratai turėsią Tuma- 
vick’o vardą išbraukę iš pa
vyzdinių baliotų, ir ragins bal
suotojus vietoj Tjiįrųavicko bal
suoti už kitą kandidatą. Poli
tiniai ir lietuvių f prestižui Ci
ceroj yra labai svarbu, kad 
Tumavick laimėtų, t Jis labai pa
vyzdingai ėjo savo pareigas ap- 
švietps taryboj, '^alyvavo ke
liose svarbiose , komisijose ir 
dabar- užima .tarybos sekreto- 
riaus yiėtą7< :\7' \ -A//.

Kitas Kandidatas
šalę Tumavicko j tarybą'kan

didatuoja ir antras lietuvis, 
jaunas Loųis J. Žuke Jr.,—Žu
kauskas, čia iiLigęs jaunuolis. 
Jis priklauso priekelją vieti
ni^ draugijų ir nemažai vei
kia/' -S •••

Viso kandidatų yra 15, o rei
kia išrinkti .tris. Taigi, visi lie
tuviai stengkimės išrinkti adv. 
Tumavick’ą, taipgi atiduokime 
balsus ir kiUm lietuviui. Sa
viškius remdami, ypač dabar
tinėj padėtyj / nepadarysim sau 
gėdos.

Balsarimo vietos a.tdaros nuo 
6-tos ryta iki 5-tos po pietų.

V. D.

/ Dr.-Kvotejus
Dr. J. Staneslow ........... 15 ir 7,

Visi kiti kandidatai negavo 
nei po vieną balsą.

Į IŽDO GLOBĖJUS
E. MIKUŽIUTĖ .............. ...............................
P. DARGIS ..................... ...............................
S. Mockus .........................................................
J. Brazauskas ................. ..................... .........
J. Januškevičius Jr................ ..........................
J. K. Urbonas ............................. ...................

Į DAKTARUS-KVOTĖJUS
DR. J. STANESLOW .............. .......... ........
Dr. S. Biežis ................. .... ,......... .....................
Dr. A. L. Graičunas .........................................

SLA Pildomos 
Tarybos Rinkimai 
SLA 125 Kuopoje

Chicagos Lietuvių Moterų Kul
tūros Kliubo Veikla

Nors šis kliubas susitvėrė 
dar neseniai, tik 3 metai atgal, 
bet jau spėjo išaugti į didelę 
organizaciją.

Jame priklauso visų pažiūrų 
veiklesnės ir pažangesnės mo
terys visuomeniniame gyveni
me.

Į tą trumpą laiką spėjo jau 
įsisteigti savo chorą ir, vado
vaujant p. O. Petrutienei, Cho
ras gerai dainuoja ir jau ne 
vieną kartą yra pildęs organi
zacijoms programus. ?-»• "

Net ir lietuviškose radio va
landose yra gerai užsirekomen
davęs.

Remia, Globoja Nares
Nors Moterų kliubas nėra 

pašelpinis ir nemoka ligoje pa- 
šelpų, bet visgi lanko ligoje sa
vo nares ir apdovanoja gėlėmis 
arba nelaimėj suteikia pagalbą, 
žinoma, susidaro ir organiza- 
cijinių išlaidų, kaip ir. visoms 
draugijoms. Jas reikalinga pa
dengti iš parengimų.

Taigi, Moterų kliubas turė
jo jau savo parengimų ir gra
žių perstatymų, kuriuos išpildė 
beveik savomis spėkomis. IŠ 
kai kurių parengimų liko gra
žaus pelno.

šis kliubas neužmiršta ir vi- 
suomemn.ų reikalų.

Vienas iŠ jų tai Marijos Jur- 
gelion’enės paminklo fondo rei
kalas. Tam tikslui kulturietės 
nusitarė, surengti “Bunco par- 
ty” ir iš padaryto pelno skirti 
dalį paminklo fondui.

$6.00 Paminklo Fondui
Parengimas įvyko vasario 

25, Chicagos Lietuvių Audito
rijoj r (Mažojoj svet.). Paren
gimas buvo neskaitlingas, ne
žinia ar dėl Gavėnios, bet pel
no visgi liko ir skirtoji dalis 
likosi priduota Marijos Jurge- 
lionienės vardui įamžinti ^ak- 
menyje. (Skirtoji dalis $6,00 
priduota per “Naujienų” ofisą, 
4-11-40). :

Taigi, Moterų .Kultūros kliu- 
bui yra reikalinga tęsti ir to
liau organizatyvį naudingą dar
bą, nes moterų balsas yra daug 
sveriantis, ypatingai šiais lai
kais.

Laimėjo Pažangieji
■ MELROSE PARK — Susirin
kime, laikytam balandžio 7 d., 
SLA 125 kuoptos nariai 
vo sekamai už Pildomą 
bą:

Į Prezidentus
J. Ragočius ..... ........

Laukaitis -..... -...............
Miliauskas ...... ................

Į Vice Prezidentus •
J. K. Mažukna ............... -
ierševičius .......................

Į Sekretorius
D. Pilka ...7.„_
Vinikas :............... ...... ........
Michelsonas ......7...............

Į Iždininkus
K. P7. Gugiš ....21

balsa-

. 20 

... 2

789
482
260

VAKAR CHICAGOJE
• Federalis teismas pasky

rė rugpiuČio 27 d., svarstymui 
bylos, kuri yra keliama chica- 
giečiams W. R. Johnson’ui ir 
W. R. Skidmore’ui už nesumo- 
kėjimą valdžiai beveik po du 
milionu income taksų. Kartu 
su Johnson’u ir Skidmore’u val
džia

, Chicagoj gyvena Kruegerių 
šeimyną. Turi butą adresu 
3842 North Ashland Avenue. 
Walter iLndwig Krueger yra 
vokietys, kilęs iš Micklenbur- 
go. Jo žmona, Winnie Tinsley 
Krueger, yra anglė iš Shef- 
fieldo.

Kruegerio brolis, Heinz, ka
rui prasidėjus, buvo paimtas 
Vokietijos kariuomenėn ir da- 

Užvakar Washingtone Dieslbar yra Siegfriedo linijoj.
komitetui liudijo Chicagos ko- Krucgerienes brolis Edward 
munistas, Thornas M. McKen- taipgi buvo paimtas kariuome- 
na, partijos committeemanas 
iŠ 5-to distrikto. Jis prisipaži
no, kad pakeitęs savo vardą iš 
McKenna į ‘Thornas M. Stan
ley” padavė WPA darbo pra
šymą, ir darbą gavo.

Tai išgirdusi WPA adminis
tracija Chicagoj pareiškė, kad 
apie pavardės pakeitimą nieko 
nežinojo. Nors McKenna-“Stan- 
ley”” administraciją taip ap
gaudamas pasielgė nepadoriai, 
bet prieš įstatymus nenusižen- venimą, tai tas įrodo, kad ir Pabėgę yra 21 metų 
gė ir tokiu budu jis nebus p r a* Vokietija su Anglija gali taikoj Noble, ir 17 metų James Mc’ 
Šalintas.

Vardus Mainyti 
Jiems įprastas 
Dalykas

Komunistas McKenna Yra 
"Stanley”

nen, Anglijos, ir dabar yra 
Magino! linijoj. Galimas daik
tas, kad vienas kitą šaudo.

Bet, karas ne karas, Kruege- 
rių šeimynoj viešpatauja tai
ka. Vakar Krucgeriai pareiškė 
štai ką smalsuoliams, kurie į- 
domavosi kaip karo akyvaiz- 
doj eina jų šeimyninis gyveni
mas :

CC

Julia Petraitiene.

Užvakar vakare iš Bride- 
well kalėjimo pabėgo du jau
nuoliai nuteisti metams už 
automobilių vogimą. Jie sumū- 

Jeigu vokietys ir anglė gali še sargą Robert De Salva ir 
sukurti laimingą šeimyninį gy- perlipo aukštą kalėjimo sieną. 

Walter

gyventi, jeigu norėtų.” Dowell.

Iš Lithuariiąn 
Nat. Democratic 
Club Darbuotės

Jau ruošiasi; piknikui
• . ; ' <' ■ "7 i, "

Lithuanian National Denio - 
era tie Club’o mėnesinis posė
dis įvyko vakar vįkirė adresu 
3938 W. 63rdlR. į <

Kaip jau .žinoma nariams, 
klubo metinis piknikas ‘ įvyksta 
26 dieną gegužės priešais Tau
tiškas kapines. ?Tąipgi šiame 
posėdyje buvo; renkąhtf darbi
ninkai tam'jįfeisitnhĄi parengi
mui. ' '■ '

Dar priminsiu;, jiąyiainš, kac 
musų klubas dabar t;Uri vajų 
naujų narių prirašymui ir yra 
paskirtos dovanos tiems, kurie 
prirašys dąugiaųsiai narių. Tai
gi, klubieciai, netingėkite, pasi
darbuokite, č gąusftė gražią do
vaną.

Tai ir viskas ką aš galiu pa
sakyti. Susirinkę sekančiam po
sėdyje pasikąlbėsime daugiau 
ypatiškai. —Korespondentas.

T-t 4: '77'

labai susirūpino sužinojęs, kad 
pavojingai serga.

• leloj, prie 2317 West 103rd 
Street, nežinomi vagiliai atėmė 
$40 pinigais ir $600 vertės žie
dą nuo Thornas Brice, Firemen 
and Oilers unijos, lokalu 7, sek- 
retoriaus-iždininko.

• Gaisras padarė apie $5,- 
000 nuostolių Gallioto Brothers 
makaronų dirbtuvėj, adresu 
503 West Division Street.

ūkia atsakomybėn 11 
artimų bendradarbių. Jie 

^ra skaitomi Chicagos pinigų 
lošimo biznio “karaliais”.

• Vakar Chicagon prakalbą 
pasakyti atvyko komunistų 
partijos sekretorius, Earl Brow- 
der. Jisai pareiškė, kad popier 
,žiuš, talkininkai ir Jungtinės 
Valstijos organizuoja “bendrą 
frontą” prieš Rusiją. Kai tal
kininkai nugalės nacius, jeigu 
jiems tas pasiseks, tai jie puls 
sovietų Sąjungą. Brovvdetis pri
dūrė, kad “bendrą frontą” 
Amerikai ir talkininkams ir 
Vatikanui gal jau dabar butų 
pasisekę sudaryti, bet jų pla
nus suardė Rusijos laimėjimas 
Suomijoj. Komunistų partija 
Amerikoj, tęsė Browderis, yra 
priešinga karui, nes karas nie
kam neneša naudos. Vienas re
porteris paklausė, jeigu taip, 
tai kodėl Rusija kariavo su 
Suomija, bet Browdcris neat
sakė. Vakar vakare jis sake 
kalbą Ashland boulevard audi
torijoje.

• Už “betvarkės kėlimą” 
66 metų chicagietis Kari Faller 
vakar buvo pašauktas prieš tei
sėją Hermes. Pasirodo, kad 
Faller kelis kartus bandė nusi
žudyti, bet vis nepasekmingai. 
“Būtinai noriu nusižudyti,” aiš
kino kaltinamasis teisėjui, “ir 
jeigu mane paliktų ramybėj, 
tai ir pasisektų.” “Jeigu labai 
nori žudytis ir kiti vis kliudo, 
tai šok į ežerą,” teisėjas pasi
juokė. “Vanduo peršaltas”, at
sakė Faller. Jis gyvena adresu 
3817 Wabansia avenue. Skun
dą jam iškėlė žmona, kuriai nu
sibodę jo savižudiški šposai.

• Policijos komisionierius 
Allman vakar išdavė leidimą 
rengti metinę gegužės pirmos

, eiseną Chicagoj.
• Savo buto skiepe, adresu 

^433 West End avenue pasi
korė 63 metų chicagietis Tho-

Bachunas
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Apgailestauja, Kad Bačiuno 

Netraukė Atsakomybėn
Nežiūrint blogo oro narių 

atsilankė apie pusė. Visi aty- 
džiai svarstė Susivienijimo ir 
kuopos gerovę ir ypatingai ma
žai domės 
“literai 
gausiai 
vien 
kad SLA Pildomoji Taryba ne
patraukė jį atsakomybėn už 
šmeižtą ir diskreditavimą mtP 
sų organiacijos.

Rengia Bendrą Pikniką
Toliau sekė komisijų rapor

tai: J. Petraitis raportavo, kad 
rengiama piknikas su 3 drau
gijomis, tai yra SLA 125-kp., 
Lietuvių atletų 'kliubu ir Jau
nų Merginų klubu. Piknikas 
įvyks birželio 16 d., iPaul’s 
Grove, Lake St. ir Medinah 
Road. Komisija darbuojasi ir 
sako, kad šis piknikas turės 
būti tikrai istoriškas.

Apsvarsčius visus bėgančius 
reikalus prieita prie SLA Pil
domosios Tarybos rinkimų visi 
balsavo kaip kam geriausia 
patiko ir išrinko 2 delegatus į mas Durkin. žmona Della pa- 
SLA seimą Kuopos Narys takojo policijai, kad velionis

Rytoj Parapijinių 
Chorų “Dainų 
Šventė”

Rytoj, Ashland Boulevard 
Auditorijoje, Van Buren ir 
Ashland Bulvaras, įvyks įvai
rių Chicagos lietuvių parapiji
nių chorų rengiama, “Dainų 
šventė”. Dainuos jungtinis cho
ras, solistė Birutė Ramoškaitė 
ir keli kiti dainininkai. Taipgi 
dalyvaus instrumentiniai solis
tai.

Rytoj Northsidėj 
Vaidins “Joną, 
Meilės Kankini”

kreipė į Bačiuno 
kuria visi buvo 

apdovanoti. Nariai 
reiškė apgailestavymą,

SLA 226 “Įvairenybių” 
Vakaras”

Kaip jauNORTHSIDE.
buvo rašyta, SLA 226-tos kuo
pos darbščioji parengimų ko
misija rengiasi prie lošimo juo
kingo ir gyvo veikalo, “Jonas, 
Meilės Kankinys”.

Šis perstatymas yra labai 
•domus ir pirmą sykį čia bus 
’ošiamas. Bus ašarų, o daugiau 
dar bus juokų.

Po vaidinimo įvyks Bunco ir 
kortų lošimai, su dovanomis.

Vakaras įvyksta rytoj, ba
landžio 14 d., J. Grigaičio sve
tainėje, 8804 West Armitage 
Avenue. Tikimasi šaunaus ir 
skaitlingo parengimo. Įžanga 
tik 85c.

Kuopa šį sezoną pąsižymėjo 
savo gražiais parengimais, o 
šitas bua už visus įdomiau
sias. Narys.




