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NACIAI PASITRAUKĖ NAMSOS 
APYLINKĖJE

Vokiečiai skubiai ruošia Trondheimo 
apgynimą

LONDONAS, Anglija, bal. mas kalba, kad * Britanijos, o 
19. — Stockholmo radijo pra-|gal ir Francuzijos kariuomenė 
nešimas pcnktadięnį sako, kad 
jau įvyko pirmas išlaipintų 
Norvegijoje britų susirėmimas 
su vokiečiais.

Namsos uoste Britanija iš
laipino savo kariuomenę, čia 
vokiečiai ir “pasitiko” britus. 
Vokiečiai numesti atgal, tūlas 
skaičius užmuštų nacių palik
tas.

Britanijos kariuomenė iš 
Namsos žygiuosianti Trondhei
mo link. Trondheim, svarbus 
Norvegijos uostas, turi šiame 
kare didelę strateginę reikšmę. 
Jis yra 100 mylių į pietus nuo 
Namsos, kur Britanijos kariuo
menė išlaipinta.

Pakeliu į Trondheimą britų 
laukia Norvegijos kariuomenė 
miestelio Steinkjer apylinkėje. 
Nuo čia iki Trondheimo tik 70 
mylių. Susijungusi su brita:s 
ir Norvegijos kariuomenė slinką 
Trondheimo linkai

Tuo tarpu pačiame Trond- 
heime vokiečiai visu galimu 
smarkumu ruošia sustiprfhf- 
mus. Trondheimo apylinkėje, 
manoma, įvyks sąjungininkų 
ir vokiečių dideli mūšiai.

Kitas penktadienio praneši-

Trondhei- 
kas nepa- 
čia sąjun- 
išlaipinta,

išlaipinta Molde uoste, 100-tą 
mylių į pietus nuo 
mo. Pranešimas kol 
tvirtintas. Bet jeigu 
gininkų kariuomenė
tai rodo, kad sąjungininkai žy
giuos Trondheimo link iš dvie
jų pusių — iš šiaurės ir iš 
pietų.

Tuo tarpu britai, išlipę Nam- 
sos uoste, išplėtė savo kontro
lę iki Švedijos sienos. Vokie
čiams, mėginant veržtis i šiau
rę, teks pirma sulaužyti britų 
liniją. Kontrolę išplėsti iki Šve
dijos šitame ruože britams bu
vo nesunku, nes Norvegija ties 
Namsos yra siaura.

Britanijos karininkai pada
rė kontaktą su norvegais El- 
verum apylinkėje, Norvegijos 
pietų vakaruose. Ketvirtadie
nio pranešimai kalba, kad vo
kiečių ir norvegų mušis Elve- 
rum fronte 
pranešimas 
tintas.

Oficialus 
mas kalba
sąjungininkų 
laipinta Norvegijoje. Paaiškini
mų nepaduoda.

jau prasidėję. Bet 
kol kas nepatvir-

Britanijos praneši- 
trumpai: daugiau 

kariuomenės iš-

Britanijos karinin
kai padarė kontaktą 

su norvegais
Švedija, bal.

Pranešama, Britanijos
STOCKHOLM, 

19.
karininkai atlėkę į 'Hamar, kur 
iš karto buvo pasitraukusi Nor
vegijos valdžia, kai naciai pa
ėmė Oslo. Tai pirmas Norve
gijos kariuomenės štabo ir iš
laipintų Norvegijoje Britanijos 
karo jėgų kontaktas. .Ateity 
norvegai ir sąjungininkai ko
operuosią veikdami prieš vo
kiečius.

Argentina sulaikė 
Danijos ir Norve

gijos fondus
BUENOS AIRES, Argentina, 

bal. 19. — Valdžia išleido įsa
kymą, kuris draudžia siųsti 
esamus Argentinoje Danijos ir 
Norvegijos fondus bet kam į 
Norvegiją ir Daniją. Nenori
ma, kad fondai patektų na
ciams.

Penktadienį Argentinos val
džia ketino paskelbti, ką ji pa
darys su norvegų ir danų lai
vais esančia s Argentinos uo
stuose

Vokietijos kariuo
menė sukoncentruo

ta Luxembourgo 
pasieny

REMICH, Luxembourg, ba\ 
19. — Vokietija pasiuntė dau
giau kariuomenės į Luxembour- 
go pasienį. Keletas naujų arti
lerijos batarejų pastatyta miš
ke arti Remicho. Kitos kariuo
menės dalys paskirstytos įvai
riuose punktuose.

Apskaičiuojama, 
go srity vokiečiai 
armijos divizijas, 
nacių kariuomenė 
daromas išvadas: 
daug stebėtis, 
kariuomenė, įsiveržusi per 
Luxembourgo kampą, užpultų 
Belgiją ir Holandiją.

Luxembour- 
turi apie 36 
Iš to, kaip 
paskirstoma, 
netektų per-

jeigu Hitlerio 
įsiveržusi

Vokietija išvarė 
Norvegijos pa

siuntinį

Chicagai ir apiellnkei fede 
ralio'oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Apsiniaukę ir debesuota; vė
su; saulė teka 5:03 v. r., lei
džiasi 6:35 v. v. Sekmadien 
debesuota ir vėsu.

NA UJIENIT-ACME Telephoto
GEORGE ADDES ir R. J. Thomas, United Automo

bile Workers viršininkai, kurių vadovaujama unija 
laimėjo General Motors pramonėje. . ’

Narvikas dar vokie-į Balkanų šalys kovo
ja išdavystės pavojųčių rankose

LULEAA, Švedija, bal. 19. 
— Keliais atvejais buVo pra
nešta, kad sąjungininkai ir 
norvegai kontroliuoją Narviką, 
kad vokiečiai bėgą į Švediją, 
kad jie traukiasi pietų link, 
ir kt. Vėliausi, penktadienio 
pranešimai kalba, kad sąjungi
ninkai apsupę vokiečių garni
zoną Narvike, bet pats' Narvi
kas tebėra nac’.ų rankose. Vo- 

tkiečiams pradeda trukti mai
sto, bet taipgi maisto truku
mas spaudžia Narviko gyven
tojus .norvegus. Naciai paėmė 
darbui — tranšėjų kasti — 
visus miesto vyrus, kurie tik 
gali dirbt*i.

BEALYNAS, Vokietija, bal. 
19. — Vokietjos žinių oficia
li agentūra praneša, kad na
cių vyriausybė pareikalavo iš
sikraustyti iš Vokietijos Nor
vegijos pasiuntinį Arne Scheel 
ir jo štabą. Norvegijos pasiun
tinio ir jo štabo laikysena esan
ti nepalanki Vokietijai.

Atgabena 2,000 ka 
reivių į Norvegiją 

‘ kasdien

KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKA

STOCKHOLM, Švedija, bal. 
:,9. — Išlaipinta Namsc-s apy
linkėje, Norvegijoj, Britanijos 
kariuomenė atmušė vokiečių 
ataką.

Komunistai studi 
juo ja Panamos 
kanalo planus

VĖLESNI PRA 
NEŠIMAI

---- X-----X-----X-----

Švedija, bal.
Gothenburge, Švedijos

uka-
Ska-

bal.
dau-

vokie- 
pačiu

į ša

padare
Stoja- 
nužiu- 

draugas

Hblandija kovos 
protektorius

BUDAPEST, Vengrija, bal.
19. — Vengrija, Jugoslavija ir 
Rumunija tebevaro vajų 
čiams-deportuoti. Tuo 
laiku šitos tryssšalys, o 
Turkija, kreip'a dėmesį 
vuosius hitlerininkus.

Jugoslavijoj policija 
kratą buvusio premjero 
dinovičio namuose. Jis 
rimas kaipo nacių
Kratos padarytos Stojadinovi- 
čio draugų rezidencijose.

Istanbulc, Turkijoje, areš
tuota Sirri Belioglu, buvęs eko
nomijos ministeris. Jis yra kai-, 
tinamas tuo, kad agitavęs ar
mijos ir valdininkų rateliuose 
prieš Turkijos sąjungą su Bri
tanija ir Francuzija.

Vengrijoje policija daboja 
buvusį premjerą Imredi, žino-

HAAGA, Jlolandija, bal. 19. |mą hitlerininkų draugą. Tokios 
— Holandijos premjeras De- pat pastangos daromos ir Ru- 
rek Jan de Geer penktadienį munijoj.
pasakė kalbą per radiją. Rumunijoj, be to, išleistas

Abi kariaujančios pusės, pa- įsakymas, kad svetimšaliai į 
reiškė jis, prižadėjo respektuo- tris dienas atiduotų policijai 
ti Holandijos neutralumą. Ho- ginklus, fotografinius aparatus 
landija pasitiki tais prižadais, ir karo reikmenas. Svetimša- 
Ir vis gi ji įspėja, kad ji jo- j iiai 
kiu budu nepriims bet kokios kad 
svetimos šalies protektorato ir | gas 
su 
g u 
ka 
ti.

ginklais rankose kovos,, jei- 
svetimšaliai mėgns jai spč- 
savo protektoratą užkerg-

Rusija ir Britanija 
pasirašys preky

bos sutarti
LONDONAS, Anglija, 

19. Rusijos atstovai 
done. kalba, jogei artimoj 
ty Britanija ir Rusija pasira
šys prekybos sutartį.

bal.
Lon- 
atei-

Rusai užgriebė 4 ja
ponų žvejų laivus

turi taipgi duoti įrodymų, 
jų buvimas nėra pa'vojin- 
šaliai,

Italijos riksmas 
nurimo

LONDONAS, Anglija, bal. 
19. — Norvegas valdininkas, 
atvykęs į Londoną, praneša, Į 
kad vokiečiai lėktuvais kasdien 
atgabenta apie 2,000 naujos 
kariuomenės į Norvegiją.

MEKSIKOS MIESTAS, Mek
sika, bal. 19. — Meksikos dar
bininkų nacionalinis prieš-ko- 
munistinis blokas išleido pare š- 
kimą, kad Rusijos agentai 
Jungt. Valstijose yra Įgiję de
talius Panamos kanalo planus 
ir juos atidžiai 
kodami kanalo 
nų vietų.

Pareiškimas
komunistai pasirinko Meksiką 
kaipo bazę į Lotynų Ameriką 
skverbtis. Bazė perkelta 
Jungt. Valstijų į Meksiką 
dėl, kad prez. Rooseveltas 
keitęs nusistatymą Rusijos 
žvilgiu.

studijuoja, ieš- 
tvirtovėse silp-

dar sako, kad

iš
lo-

at

bal. 
pa- 
pa-

STOCKHOLM, 
19. 
pietų pakrašty, penktadienį gir
dėjosi garsai stiprių eksplozijų 
ii* kanuolių trenksmas. Dėl 
nų nesimatė, kas darosi 
gerrake ir Kattegate. 

—X-- X-----X----

REMICH, Luxembourg, 
19. — Vokietija atgabeno-
giau artilerijos ir kareivių į 
Moselle upės sritį ties Luxem- 
bourgu. 

— X-----X-----X----

BERLYNAS, Vokietija, 
19. — Hitlerio vyriausybe 
reikalavo, kad Norvegijos
siuntinys ir jo štabas išsikrau
stytų iš Vokietijos, nes jų lai
kysena nepalanki naciams. 

---X---X-- X--
BUCHAREST, Rumunija, ba

landžio 19. — Rumunija išva
ro- lenkus atbėgėkus iš Ploes- 
ti, didelio aliejaus produkcijos 
centro. Bijo, kad lenkai nevyk
dytų sabotažo aliejaus pramo
nėje. Sabotažas užrūstintų Hit-

PARYŽIUS, Francuzija, bal. 
19. — Vyriausybės kontroliuo
jamos Italijos spaudos tonas 
penktadienį pasikeitė. Nacių 
spauda prabilo palankiau są
jungininkams. Manoma, Itali
jos ir Francuzijos atstovai su
sitarę, kad geriau bus palai
kyti dalykų padėtį Balkanuo
se tokią, kokia ji iki šiol bu
vo.

Paskandino keturis 
sąjungininkų sub- 

marinus

;— Pranešta, Vokietijos ka
riuomenė Norvegijoje paėmė 
miestus Hamar ir Elverum.

— Coght, Norvegijos užsie
nių reikalų ministeris, penkta
dienį pareiškė: klysta tie, ku
rie mano, kad vokiečiai ata
kuoja tik karinės reikšmės 
punktus Norvegijoje; vokiečiai 
atakuoja ir neginkluotus šalies 
miestus, ir civilius gyvento
jus.

Jugoslavijoje areštuotas 
premjeras Stojadinovič, 
šalininkas. Pas jį rasta

Laukia naujo japo 
nų ofensyvo pietų 

Kinijoje

buvęs
naciu
kompromituojančių dokumentų. 
Areštuoti kai kurie Stojadino- 
vič.’o draugai.

— Holandijoj paskelbtas ap
gulos stovis.

Prezidentas išvyko 
trumpų atostogų

---- X-----X-----X-----

ROMA, Italija, bal. 19. — 
Fašistų vyriausybė vis dar ne
nusitarusi, ar stoti į karą, ir, 
jeigu stoti, tai kurioje pusėje.

Reynaud laimėjo 
vienbalsį pasi

tikėjimą

HONG KONG, Kinija, bab 
19. — Kinų pranešimai i.' 
K\vantimg provincijos p’etv 
dalies kalba, kad japonai ruo 
šiasi naujam dideliam ofensy- 
vui pietų Kinijoj. Japonai su
koncentravę apie 6 kariuome
nės divizijas Cantone.

Japonų ofensyvas numato
mas prie^ Shiukwan, Kwan- 
tung provincijos sostinę.

Ryšium su ofensyvu laukia
ma japonų lėktuvų atakų prieš 
įvairius miestus, ir gyvento
jams tų miestų, kuriems nu
matomas ypatingai didelis lėk
tuvų atakų pavojus, įsakyta 
išsikraustyti, jeigu jie neturi 
svarbių reikalų ten pasilikti.

\VASIHNGTON, D. C., bal. 
19. — Prez. Booseveltas išvy
ko į Warm Springs, Georgia 
valst joje, trumpų ’ atostogų. 
Jis tikisi pasilikti ten iki šio 
mėnesio pabaigos.

Jeigu tačiau iki to laiko įvyk
tų naujos tarptautines kompli
kacijos, tai prezidentas sugrįš 
skubiai Į Washingtoną.

Kulį nesąs kan 
didatas

bai.PARYŽIUS, Francuzija, 
19. — Po slaptų atstovų rūmų 
debatų Francuzijos parlamen
tas vienbalsiai išreiškė pasiti
kėjimą Reynaud valdžios por
tiką ir karo vedimu. Už pasi
tikėjimą balsavo 504 atstovai, 
prieš — ne vienas.

Automobilių unija, 
C.LO. dalis, laimėjo 

53-se imonėse

WASHINGTON, D. C., bal. 
19. — Dažnai minimas valsty
bės sekretorius Cordell Hull 
vardas. liuli minimas kaipo 
vienas iš demokratų partijos 
kandidatų Į prezidentus. Penk
tadieni betgi Hull pareiškė, 
kad jis "nesąs kandidatas jo
kiam ofisui.

Vokietija žiuri į Lux- 
embourgo geležies 

rudis
BRUSSELS, Belgija,• bal. 19. 

— Vokietija koncentruoja ka
riuomenę Luxembourgo pasie
ny. Belgijoje kalbama: dabar, 
kai geležies rudžių gabenimas 
iš' Švedijos Vokietijon tapo su
laikytas, Vokietija godžiomis 
akimis žiuri į Luxembourgą, 
kur pernai iškasta 8,000,000 
tonų geležies rudžių.

DETROIT, Mich., bal. 19. — 
Balsavimai unijų atstovybės 
klausimu General Motors įmo
nėse rodo tokias pasėkas: C.LO. 
priklausanti unija laimėjo 
bininkų atstovybę 53-se 
nėse. Ji atstovaus 125,000 
bininkų.

Amerikos 
priklausanti 
įmonėse. Ji
500 darbininkų. Už C.LO. pa
duota 84,498 
26,515 balsų, 
jai pasisakė 
kokiai unijos

Tyrinėja Amerikos 
laivų tarnavimą 

Rusijai
dar- 
j mo
dai*-

Darbo Federacijai 
unija laimėjo 5-se 
atstovaus apie 5,-

WASHINGTON, D. C., bal. 
19. — Teisingumo departamen
tas tyrinėja kaltinimus, kad 
Amerikos kai kurie prekybi
niai laivai, neturėdami reikia
mų leidimų, buvo pasamdyti 
Rusijai prekes į Vladivostoką 
gabenti.

21,000,000 katalikų 
Jungt. Valstijose

NEW YORK, N. Y., bal. 19. 
—- Calholic Pirectory apskai
čiuoja, kad 1940 metuose 
Jungi. Valstijose, Alaskoje ir 
Havaii salose katalikų yra 21,- 
403,136.

balsai, už A.D.F.
13,969 balsuoto- 

esą priešingi bei 
atstovybei.

C.LO. unijos prezidentas 
Thomas pareiškė, kad artimoj 
ateity jo vadovaujama unija 
reikalaus naujo kontrakto 
korporacija ir darbo sąlygų 
gerinimo.

su 
pn-

Suomijos nuostoliai

TOKIO, Japonija, bal. 19. — 
Japonijos žinių agentūra pra
neša penktadienį, kad Rusijos 
patrulio laivas suėmė keturis] 19. — Oficialiai paskelbta, kad 
japonų žvejų laivus Usuri įlan
koje ir nugabeno juos į VIa- čiai paskandino keturis sąjun- 
di’vostoką. ' |g‘ninkų submarinus.

BERLYNAS, Vokietija, bal.

paskutinėmis dienomis vokie*

g‘ninku submarinus.

Norvegijai reikia 
gyduolių

STOCKHOLM, Švedija,
— Gauti pranešimai,

bal. 
kad 
rei-

19 
Norvegijos armijai labai 
kalingos gyduolės vartojamos 
daugiausia karo ligoninėse.

WASHINGTON, D. C., bal. 
19. _ Iš 38 didesnių Suomi
jos miestų ir miestelių tik 6- 
šių neatakavo Rusijos lėktuvai 
laike karo* Suomių žuvo kare 
18,000; sužeistų buvo 40,000; 
10,000 sužeistųjų pasiliks pa
liegėliai visam amžiui; 640 ci
vilių gyventojų užmušta, 1,500 
sužeista; 440,000 gyventojų 
neteko namų, šitas informaci 
jas gavo Amerikos Raudonasis 
Kryžius.

KAUNAS. — Per paskuti
nius praeitų metų menesius 
kainos Lietuvoje bendrai paki
lo 23 nuošimčiais. Kaikurios 
kainos yrą ir aukščiau pakilu
sios, pav. javų ir linų iki 38 
nuoš., odų ir kailių iki 40, sil
kių, druskos iki 38, o kieto ir 
skysto kuro net iki 52 nuoš.

“Naujienų” Pinigų 
Siuntinio Skyrius

SIUNČIA PINIGUS 
LIETUVON

Telegramų. Užtikrinama pilnas 
ir greitas išmokėjimas.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.

, Chicago, Illinois
Ofisas atidaras kasdien nuo 8 
ryto iki 8 vakaro. Sekmadie
niais nuo 9 ryto iki 1 vai. po-



f

2 NAUJIENOS, Chicago, III. ŠeŠtad., balandžio 20, 1940

SL1UPTARNIA1
Istorinis romanas iš Aihėrikos ilėtUVfų įgyvedimo tais laikafe, 
kada labai aštri kova ėjo tarp taisvamanių (“šliuptamių”) 
Ir katalikų (“kryžiokų”). ■ ________

Airiu dr. Jonui ŠliūpuiŠitą tiesos ir kovos roi 
----------------------- AL. ]

(Tęsinys)
- Taigi, mistetė, taigi. Reikė

tų. Bet čiU daugiau moka. O vfc 
tikimės, joge! kaitas greitai pa
sibaigs. Aš tuoj VažiUufciU Lie
tuvon, o Petrelis nori brolius^ 
seseris atsitraukti. Sako, teii tik 
sklypelį žemės telūrį. Tai viš, 
matai, mišele, tą pinigą daugiau 
reikia. Juk ir aš nieko nebeži
nau, kaip mano šeiUielč stovi. 
Gal vyresniuosius karau paė
mė? Gal iV pinigus, kuriuos iš
siunčiau, visus pVavalgė, arba 
gal jie caro bankė žuvo?

— Man irgi rtipi manb gimi
nės. Jie, žinai, prie pat vokie
čių sienos — pačioje ugbyjė. 
Rupi ir visi Lietuvos žmonės, 
šitaip baisiai karo tėriojami, 
hiokojami. Bet, Rokeli*, v.’sų 
piVmiausia reikia savim, ypač 
savo sveikata, rūpintis. Juk kas 
gi iš visko, jeigu sveikatos lie

bėra^ — klausė susirupihusi 
Seimininkė.

kokas stisigalvtijOi tytedaniaš 
Už stalb įsėdėjo*.
■ —Važhidh B9s ifektaį. LSUk- 
ši, lauksi, k'ot buš pėV Vėhi, — 
vagino jį šfehtiiiUhkė. — žinai 
juk, kad liga lengvai ateina, bet 
kai reikia išeiti, tai ir gydyto
jui nė lėhgvhi iepašiduoda. Va
žiuok jau gėliau šiahlęliėhi tuoj.

—Gal butą ir gerai. Reikėtų 
pas dr. šliupą — į Skrantus, — 
pradėjo abejoti Rokas.

—Kam abejoji, kaih lauki? 
Pavalgyk pusryčių ir važiuok— 
šiandien. Iki nuvažiuosi, 
denaras jau atsidaręs.

—Važiuosiu, —- tarė 
atsistodamas. — Tikrai
siu, —- pakartojo jis, nes bes lo
jant, aštrus diegliai nudūrė jam 
kojose, rankose ir strėnose.

—Jeigu tik iškiltų kalba apie

tai bus

Kokas 
važiUo-

musų miestelį, draligijas ir nius 
pačius, tai žiūrėk, ką gėrb. dak* 
taras sakys. Tyčia užsihiink, ar 
kartais ir Vėl libiKhn'o atvažiuo
ti pas mus ir puikią prakalbą 
pasakyti?—įdbtnAvo labUi smal
si šeimininkė.

—Užsiminsiu, niisele, užsi
minsiu. Kur gi aš iškųkiU! — 
pasižadėjo Rokas.

Šeimininkė patenkinančiai nu- 
si$$psojo, v Jai iitei ’dubglel^jo 
galvoje alsiniinhiiaš apiė įiifelufc, 
kariuos ji gerb. kaltetcijUii Įia 
gautino. Juk jai, kdiį) Ir ki'ėk- 
Vifeliai moteriškei, nialonu 
prisiminti tie nepaprasti 
rankų darbo pietus; bet, 
ma, daiig kartų hialbniali 
prisiminti di’dėlfs sve'čikš, 
nas daktaras”, kaip ji sake 
rį ji tais pietumis vaišino.

Rokas atsistojo eiti. Reumato 
pakirstos kojoš sunkiai beišlai- 
kė lygsvaroje stambų jo kūną. 
Bet jis smagiai paplakė jas stip
rios savo valios botagu, ir jos 
ėjo, nors ir braškėdamos, tirto2 
damos ir darydamos sunk.us,

buvo 
jos 

žiiio- 
buvo 
“po-

lĮada Vaikai Bijo 
Priimti liuosuotoją

itąį, kuViė tėvai nožlnodaihi 'suerfciha e'av’o 
vaikus, dažniausiai nuffasdind juos priver- 
Matfl nhi'J'ti stiiįHj. nėskami TiUošuAtčjį fiį 
jailrtiitSmį įrerklgms. Tai yVa klėlda — ir 
tai visai nereikalinga I
kai jūs\į vMTtAnife rėikAiihfeas lihbšdč'tčias. 
laimėk jų pasitikėjimą. duodamas jiems 
Ex-Lax I Jie tikrai pamėgs,' nes ■ Ex-Lax yra 
gardus, kaip Šokoladas. Ir ne vien tik tai, 
Ex-Ijax yra Sv'elhtis Ilu'osuotojaš — ria^0’’ 
bus mažyčiaihs viduV&liahis.. Jis paliuosuo- 
ja vidurius užtikAntai, bet patogiai, be jo
kių pilvo skAudėjįAių arba bifsiibihni.

Nebamiršk, kad Ex-Lax yra veiklus suau
gusiems taid Pat it vatkftihB. Visošo vaisti
nėse po 100 ir 2bc dėžutės,
"" ......... ------------------------------- -------- - '

S AUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ t 
AisišAKiRi-r jį PAkkiciANči'vi

i Gaminama tik vienas tikras Ex-Lax! 
Uldėmbkite raides 1“E-X-L-A-X” ant 
dėžutės ir kiekvienos plytelės. Kad 
gautumėt geras pasekmes, reikalau
kite orlginalio Ex-Lax.

.t • > -
-------------------------------------------------------------

Įėjo, rahkas kojas jpals išsi- 
iraukė, o sttėnaš — geroji šei- 
ninhikė. bailį skaitė ir keletą 
iorėspohJeliciją laikraščiams, 
parašė. Tai, rodos, per daug ne- 
Uykih'ėjo. Viš dėlto nuobodulys 
Utepalnido jo iš atkaklių, įžūlių 
savo akių ir lyg žarijomis degi
no jo padus, knd jis dirbti eitų, 
arba kur nors eitų, by tik ne- 
<vaukšotų namie. Nuo mažų die 
hą, mat, įprdtąki plakti sunkėtis 
dai’bo raudonli kralijli Roko šir
dis, šiaip ar tąip, hfegnlėjo prisi-

kraujo. Ji trdško jUodo,. sun
kaus darbo. Pagaliau ir kojos 
pradėjo neberimti vietoje. O 
kai tik s$ėjo sugrįžti jom lank- 
štuntaš it stiprumas, jos, tarsi, 
jote išjojo jį darban — į tą pa
tį urvą. Darbininkiškos kojos, 
mat, nenori, k'ad jų “poitas” lo
voje drUhėtą ir ištižusiu lepumii .
Virstų. Mus* A*

Rokas nlio šūvio dabar bego, I

t n i iii.

CRANE COAL COMPANY 
5332 Sd. Ldhg AVteni|iė 

TeiėfOMas PdRTSMOUl'H 9'022 
POCAHONTAŠ Mirtfe Hūn iš geriausią hiainą, 
daug dulkių išimta Perkant $7.65
5 tonus ar daugiau .........  ' ■
pėtroleOm CARBOH COKE $7-75
Perkant 5 tonus ar dAU^iau Tonas ■

SAlėš Tai ’ekštra.

Dr. šliupas jį pažino, šiltai 
pasveikino. Atrodė, jog ir tas 
nelemtas įvykis su maldaknyge 
atėjo jam į galvą. Atsiminė jį 
ir Rokas, ir jis užraudo, labai

Dr; Šliupai patarė jam tuoj 
mesti drėgną, šlapią, jo sveika
tą Įtaikinantį dalbą ir važiuoti 
į “viršutines”. “Ten” silkė jis,

........................... ■ ...........................- - -- ‘ ‘.......... • • • -t

L ■ It. . < -• ■ -------- -  ....... - — , -------------i------ ±h.C.-,.;:7 : ■! r J i . . J

Progress Krautuvė

si, ir jie padės' tamsiai darbą 
šUsiltašli”. Davė jis it vaisią: 
trinamąją it geriamųjų.

Rokas ptižadėjo viską pildyti 
ligi žeti Bet ar ištesėjo?

PatvažiaVęš hahiO, pats išsi- 
braukė liniftientu kojas rankas^ 
o šeimininkė išbraukė jaili strė
nas*, daug klausi nedarna apie dr.

SIŪLO ŠIŲ METU

DIDŽIAUSIU VERTYBE

—i<aip daktaras atrodo? —- 
Visų pirmiausia paklausė ji.

—Baržda jau Visai pražilusį 
apšehęš, “bet šia|gjai^*Ja®do 4a“* 
bai stiprus, drūtai’ '

THE BUY OF 
YOUR UFE'

koj 0 — ptišakojb Uet perdėda
mas*, išpušdaitaaš, — taip labai 
patiko jmh ’dV. šiiUpttš, ir taip

savo kojas ta&kdš ir šttėnaš Vi
sai piaidifŠtiaritąs.

A Įsi džiaugėši,; j iro labiau šėi- 
miiiihkas, kad jo žmoną taip 
gražiai Įtagyrė gerb. daktaras. 
Raibėjo aį)iė dį\ šliuiią, prakal
bai, kv«rą- imt'eriolą Lietuvą it 
būtinai reikalingą jai pagalbą.

•F 4* ❖

keletą savaičių Rokas namie 
išbAvo. Ilsėjosi, vaistus ptiimi- 

' H_________________________

6 Kubiškų Pėdų
Didelį 1940 Metų

Refrigeratotį

$11495

DELUXE 
MODELIAI 

BISKI 
Brangesni

Lengvus Išmokėjimai

ir duoda didelę 
Nublaidį už Stehą 

Šaldytuvą

PROGRESS KRAUTUVE džiaugiasi pasiūlyti TamslbiD 
JiiižiduSią vertybę rbfrigeratotių istorijoj. Tik paniąs- 

tvkit -6 kubišku pėdų, tikras G. E. Rbfrigerdtbriuš 
už $114^95!!! z

Užsisakykite TuojtluS, Nes Ši Kaina Tik 
Ti-lirtibaht Laikui.

PROGRESS KRAUTUVE pilnai autorizuota parduoti Ge
neral Electric produktus ir turi pilną pasirinkimą šių po 
pasaulį pagarsėjusią Refrigėratorių, visokio didžio mo

dalių ir Skirtingų Kainų.

PROGRESOFuSitureC?J

3222-24 26 South Halstėd Street
Telefonas VICTORY 4226 Chicago-. Illinois

Geriausia Vieta Pirkti įvairius Nrttaų Reikmenis Visam Chicagbš 
mieste. J. NAKRpšIS, D. ŽEMAITIS—Vedėjai 

Visiem Maloniai Patarnaus

Paklausykite Progress Radia PTogramuš kas sekmadienį 11:30 iš
Stoties WGES. /

siainai atsakė Rokas ir tęsė: — 
Tur bu t, dėl los maldakilygcs. 
Ir man atėjo į gAlvą las labai 
nerimtas žygis. Dabar taip ncL

—Ar prasitarė ką nors apiė 
mus?

vyzdingą švarą,” kaip jis sake1,

moteriško džiaugsmd 
nušvytėjo šeimininkėššypsena 

veidu.
—Ar gerb. daktaras žadėjd 

atvažiuoti su prakalbomis? — 
dar klausė ji.

—Tai. “Dabar”, sake jis, “tu
rime visi ruoštis bendram dar
bui, nes karui pasibaigus, rei
kės atstatyti baisiai nuniokota 
Lietuva.”

—Turėsime, Rokeli, but’nai 
turėsime suruošti didelį susieini 
kimą, dideles prakalbas.

—Tai šiiir, niisele. kad lik 
mano kojos pagerėtų, ib galė
čiau vėl dirbti, vislis apeiti, kai)! 
pibniiau.

šaukštu vaišių.
—rVėkui, mišcle, dėkui. Eisiu

-—Nėr iiž ką, Rokcli. Aš no- 
Viii, kdd lik tu jpūšVeiktluh. To
kią didelę šeimą turi. Gal ber
niukai jau kare? —- lietyčid iš
sprūdo šeimininkei.

-—Gdl berniukai jdu kabe? — 
pakdi’tojb Uokas, visas apsi- 
niUlikdamdš, ii' miėjo lovon.

šbimibinkū tižkliiiė vandens* 
nes iifctrukus idrejo plireiti vy
rai iš angliuką sykių, ir pbadėjU 
ruošti vakarienę, galvodama a- 
pic dr. šlilipų, ntiliją jb paclen1 
tą — Roką ir prakalbas.

josi, ką sakė dr. šliupas Rokub 
ar pavijinga j'O liga, iv ar ke
tino htvUžili'Oti kada nors “su 
pltakaibdiniii”, kaip jie sakė.

h'okak henllgulėjo lovoje. AP 
sikėlS. l!žstalėil atsisėdęs paš'a-

manė, jog ir vėl taip lengvai 
praeik, kaip pirmą kartą. Pa
galiai!, kada galybės dštbo po 
žeme, nes visas kraštas dejuoja, 
kad Anglies kiek keikiant nėbe- 
gauita, tai kas čia, paralius, ligų 
paisyk! Nepaisė ir Rokas.

(Bus daugiau)

Nacių transportas 
paskandintas

LONDONAS, Anglija, bal 
18. — Admiralitetas paskelbė, 
kad nacių transportas paskan
dintas ir submarinas buvo už
gautas Britanijos lėktuvų ata
koje prieš Bergeną, Norvegijos 
uostą, kurį yra užėmę vokie
čiai.

tumei
sugrįžusią sveikata. Bet greitai 
ja apsidžiaugė ir pamiršo. Tik 
drėgnas, šlapias urvas jos ne
pamiršo. Ne. Jis, tiksliau ta
riant, drėgnas, šaltas jo oras 
vėl kibo į Roką ir siurbėsi į jo 
hntmenis, nervus, sąnarius ir 
kaulus. Ir dabar liga lėčiau, bei

Vo šdkiiis suleido. Aštrių, ašaras 
iššpabdžiančių ir blakstienus, 
kartais visą veidą, trūkčiojan
čių Skausmų, tiesa, jis dabar ne
beturėjo, tik lėtą, nepersto jautį 
maudimą ir palaipsnį raumenų 
ir sąnarių silpnėjimą. O kai taip 
lėtai liga ėjo, tai negi pas gy
dytoją jiski skubinosi. Ne. Jis

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENlAųSlA ill DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO JSTAIGA 

į PIAmb-ul ance - ’ 
■•^.biENVik naktį

Visi Telefonai YARDS 1741-1742

4447 Sotith Fairfield Avenue
Telefonas LAFAYETTE 6727

X 1 u * koplyčios visose
•, . Į -Į i ....... ■ *r -r," -—r. ■ - .... —J

Klausykite Inusų radio programų Antradienio it šeštadienio ryt-

tfu POVItU tfALTIMIERU,

Laidotuvitį Direktoriai
ii ii ■ < i ■ i ii h ii 11 ■ ii i’i• iii ■ 11 i i'i't 11 iii u

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos
Viiniiiiiidutin.iiiiHin.iiOklii'i 

*j

Anibulanėe 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE 
iiiiiiuuiuiiiiimiiii'iiiiiiiiiiiiii

X LIULEVIČIUS
4348 Ši Ciilifornia Avenue Phone Lafayette 357

P. J. RIDIKAS
3354 So. fląlsted Street YARDS 1419

I. J. ZOLP fPhortė Yards 0781
1646 Wėšt 4feth Street

s. P. Mažeika Yards 1139
S311) I/itiianica Avenue Yards 1138

LACHAWICŽ IR’ŠUNVŠ ~
Ž314 Wefct 23td Plhčė Phbne Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

ALBERT V. PETKUS
4704 So. \Vėštetrt AtiehUe Phone Lafayette 8024

ANf ANAS M. PHILLIPS ~
3307 Liluaniėa Avenue iPhone Yards 4908

i ANTHONY B. PfcTKUS
6Š34 Šo. AVestern Avė.
1410 South, 49th Gourt, Cicero . .j- V Jį '

Phone GrovehilI 0142
Phone Uicero 2109

VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 Dd 
4 ir 7 iki 9. 

Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki S 
Šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus 
GYbYtOjA^IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
8343 S. BALŠTteD ST

Dr. V. E. SIEDLINSKI
DENTISTAS

Pirtn.į, Trečihdienį, šeštadfeių
4631 Stk Ashlarid Ate.

Tėk YARDS 9994
Antrad., Kėtvirtad. Pertktadi'eh)
4143 So. Arčher Avė.

Tel. LAFAYETTE *6*0

K. J ARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE
I 6630 S. Western av.

Telefonas: 
HEMLOCK 9252

I VAlahdos nuo 10:00 
| v. r. iki 5 v. popiet 
j Nuo 6 iki 9 vak., 
a Treč. ir Penkt. nuo 
| 12 iki 5 ir 6 iki 0 
I v. vak. šeštad. it 
" Sek m. pagal sutartį

\1\II I specialistai

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgą? 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ 
Ofiso Vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nėdėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel.: PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZELTS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avt
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakari 

Seredoj paga> «nt.artj

DR. BRLiVU j.
ZU BRIČKA S 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

VALANDOS. 2—4 popiet ir 7—: 
vakaro, trečiadieniais ir sekniadi- 

niais pagal susitarimų.
Telefonas HEMLOCK 6111

DR. VAITUSH, OPT.
< LIETUVIS

Mano 20 metą praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėj imd 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
m'o, skaudamų akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
itikimuose egzaminavimas daromas 

su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akyti 
atitaišbmos.
VALANDOS: nud 10 ryto iki 8 v.

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

Kiti Lietuviai Daktarai _

DR. A. JENKINŠ 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 it kiuo 
7—9 Vai. vakaro ir pagal sutartį 
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGIN1A 2421

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

Valandos: nUo 10 r. iki 2 popie* 
ir nuo 6 iki 8 vakaro.

Šventadieniais tik susitarus.
. , Phone YARDS 1299.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas A^is 
ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WESt 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI
d

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 
________Draugi jos; Nariai.______

Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th SI.

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ’ 

2201 West 22nd Street
Seredomis ir hedel. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. Califbrnia Avenue

Telefonas RtepUblic 7868
■ ■

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

nuo 1—3 ir huo 6—8:30 vai. vakaro
8939 SOUTH CLAREMONT AVR.

Valandos—-9—10 A* M.
Nėdėlioj phgal shlartį.

Dr. F. Pillsiicki Le Vau
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen. Hemlock 669Š

A. Montvid, M. D.
West Town State Bank Bldg. 

2400 WESt MAblSON STRfeET 
Vhl. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak, 

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick $597

Tpl. Office Wentworth 6330 - 
Rez. Hyde Pat k 3395

Dr. Sušauna Slakis
Moterą ir vaiku ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

Valandos—1—4 po pietą. 7—8 vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis.

KITATAUČIAI
DR. HERŽMAN

Iš RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi« 
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas it Laboratorija
1034 W. 18th St., netoli Morgan St

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland A ve.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

Nuo 10—12 Vai. ryto; nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 soIjth Ashland Avė.

Ofiso Valandos.
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone PLAZA 3200

st

ADVOKATAI
K. P. G ŪGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2
Naihų ofisas—3323 So. Halsted St 
Valhhdos vakarais nutt 8 iki 8:30 

felfefotaU YAfcDS #818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1624
Namų Tel.—Hyde Park 3395

* . į,'-
’ rirmi r jfM



šeštad., balandžio 20, 1940

Į KORESPONDENCIJOS

Kenosha, Wis.
Margos žinios iš musų padangės

Pavasaris vis labiau ir labiau 
pradeda reikštis. Dar praeis 
kiek laiko, — ir sužaliuos, su
mirgės laukai ir pievos. O tada 
pas žmones ir daugiau gyvumo 
atsiras, šiai dabartiniu laiku 
pas mus labai daug vedybų bei 
visokių parių.

Prieš kiek laiko buvo sureng
ta siurprizinė parė K. ir O. Bru
žams. Parė buvo surengta jų 
15-kos metų ženybinio gyveni
mo proga. Tuo pačiu melu tai 
buvo lyg ir išleistuvės: mat, po
nai Bružai išsikelia gyventi į 
farmclę, kurių jie nusipirko ne
toli nuo Kenoshos. Parės suren
gimu rūpinosi Bučnienė ir Li- 
veckienv.

Balandžio 2 d. buvo sureng
tas kitas siurprizinis pobūvis 
p-lei Onai Zeizai. Pobūvį jai1 su
rengė busima uošvė P. Bitvins- 
kienė, o pagelbėjo Rodovičienė.

Dalyvavo apie 70 moterų. Va
karas prabėgo labai smagiai 
prie “bunco” ir kitų pasilinks 
minimų. Laimėtojoms buvo tei
kiamos dovanos. O busimai jau
najai liko įteiktas radijo priim
tuvas ir $46 p'nigais.

Bitvinskienė buvo labai dė
kinga visoms atsilankiusioms

jauni* Jai 
Naudokitės musij Lay- 
Away planu. Prašant, 
duodame jaunosios ka
talogą.

Atdara antrai!., ketvirt. 
ir ŠeAtad. vakarais iki 
10 vai. vak. Sektnad. 
per vim» dieną.

MAX ISENBERG,
INC.

1259 So. Halsted St.

DIDELIS STAKD
1H0OIMAS

Numažintomis Kainomis
£

&

NAUJI SEKLYČIOS SETAI, MUSŲ 
DIRBTUVĖJ PADARYTI

Būtinai Pamatykit Musų Setus. Jie Jums Tikrai Patiks
Kainos 2 Šmotų Seklyčios Setų nuo $39.50 ir aukš.

Lounge Chair nuo $14.95 ir augščiau 
Apvelkam Senus Setus—Padarom Kaip Naujus

A. r c k. e r Avė.
Furniture Company

JOE. KA7AK, Savininkas ■ '
4140 Archer Avė. Tel. Lafayette 3516

moterims ir Rodovičienci, kuri 
pagelbėjo jai kalbamų pobūvį 
surengti. >

Apie Onutę tenka štai kas pa
sakyti: ji ir jos sesutė užaugo 
be motinėlės globos. Užaugino 
jas tėvelis, ir užaugino labai 
gražiai. Onutė yra puiki ir kuk
li mergina. Balandžio 20 d. su
skambės jai šv. Petro bažnyčio
je vedybų varpai. Vėliau svetai
nėje įvyks vedybų puota. Jau
nieji apsigyvens pas tėvelius Bi- 
tvinskius.

Iš viso dabartiniu laiku įvyk
sta labai daug vedybų, štai prieš 
kiek laiko netekome žymios 
dainininkės Izabelės Rasčiukės, 
kuris ištekėjo už jaunikaičio net 
iš Colorado valstijos.

Netekome kaimynystėje labai 
mėgiamos damininkės Brone 
Malela, netrukus ji bus su
rišta nealmezgamu mazgu ir iš
sikels gyventi į Chicago.

Jos tėvelis yra stambus Wau- 
kegano biznicrius/Savo dukre
lei jis rengiasi iškelti tikrai šau
nias vedybas Liberty svetainėje.

Bronė pusėtinai pasižymėjo 
muzikos srityje. Ir šiaip ji yra 
pusėtinai išsilavinusi mergina. 
Pastaruoju laiku ji dirbo Chica- 
goje, kur ir susipažino su savo 
busimu vyru.

— • —
Šia proga noriu priminti, kad 

balandžio 21 d. VVaukegano 
Liuosybės choras po vadovyste 
J. Steponavičiaus stato scenoje 
operetę “Mikado”. Verta visiems 
tų gražų kurinį pamatyti. Mes 
jau turime ir tikietus nusipirkę 
ir, taip sakant, sparnus suglau
dę laukiame kalbamos dienos.

Pradžia 4 vai. po pietų.
—K. Rodovičienė

Danai siūlo savo lai
vus sąjungininkams

0TTAWA, Kanada, bal. 18. 
— Dešimt Danijos ir Norve
gijos laivų atplaukė į Kanados 
uostus. Laivų savininkai ir vai
ruotojai pasisiūlė: jie tarnau
siu sąjungininkams. Danai ir 
norvegai nenori, kad jų savas
tis tektų vokiečiams.

WASHINGTON, D. C., bal. 
17. — Pranešama, Jungt. Val
stijų cenzo darbuotojai jau su
skaitė 100,000,000 šalies gy
ventojų. Dar lieka suskaityti 
ap e 30,000,000.

£
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MERO WIIR
Šitokių Savybių

The Ride Royal’

Valve
In-Head Six

Pirkite geriausių

ex

su pagerintu 
Knee-Action

ilgiausias iš 
KRŪVOS”

Naujas Full-VIslon Bodies by Fl»her NAUJAS “ROYAL
CLIPPER” STYLING

Su visiška 
nė b«dy — 
mos centru 
kelio matymo 
tas instrumentinis

Patobulinti Hydrauli 
niai Stabdžiai

naujovino srovi- 
nuleistu avaru- 

be HiimaSb'injo 
— pilnai frenr- 

panelis.

naujas ypatingas v 
CUUM POWER ŠIFTAS

MASTER 85 ' 
BUSINESS COUPE 

Kiti Modeliai 
Kiek Brangesni 

Visi modeliai kainuoja
mi Flint, Michigan. 
Transportacija pagrista 
gelžkelio, valstijos ir 
vietos valdžios mokes
čiai (jei yra), pasirink
tini priedai ir dalys— 
extra. Kainos gali pasi
keisti be įspėjimo. 
Bumperiu guards_ _ ex-
tra prie Master 85 Se
rijos.

Prio Speeial DcLuxo ir 
Master DeLuxe Sodan se
rijų. Chevrolet įžymi pa
tobulinta Knpe-Action va
žiuotos sistema teikia 
jums niekml dar negirdė
tas važiuotos pasekus.

NAUJOS S E A L E D 
BEAM LEMPOS su at
skirom paikinimo lem
pom.
Naujausia, saugiausia, moks
liška kelio apšviętlino siste
ma, kas dar niekoti nė prie 
jokio karo nebūta.

CHEVROLETS 
First Again!

Chevrolet ’40 yra vienintelis karas pasaulyj, turįs 
visas tas moderniškąsias savybes, kokias čia atvaiz
duojama. Atsiminkite, kad tik Chevrolet teturi visas 
šias savybes tokia žema kaina, tekiom mažom ope- 
ravimo bei išlaikymo išlaidom. Ir tiktai Chevrolet 
teturi aukščiausi gamybos turį- pastovų metų-iš- 
metu išpardavimo vadovybę—tokiai vertybei duoti.

Pirkite naują Chevrolet ’40.

šiandien, kaip visuomet, pasku
tinis žodis operavlnio patikė
jime, lengvume ir Švelnume, jums 
ir jūsų šeimos tikra , apsauga, 
ką Chevrolet savininkai noriai 
paliudys. v.

Nuo priešakinio gelio ik! 
body užpakalio (181 col.) 
Chevrolet 1940 metams yra 
ilgiausias iš visų žemos 
kainos karą!

Chevrolet yra pirmas 
greitėjime, pirmas j 
kalnus kabintis, ir 
pirmas visoj išvaizdoj 
ir ekonomijoj—dabar 
labiausia iškilęs savo 
švelnia, ramia, nedre
bančiu operacija.

M Tai gražiausios šiandien statomos bodies—. 
f 3 keleivių priešakinę sėdynė ir platesnis 
g užpakalinis kolnparUnėntas—hu 1 3/4 co- 
m lių platesnių vvintlshield' ir didesnio apln- 
% kūmos matymo—didesnis, gražesnis na- 
% togesnis visais atžvilgiais.

iimo. Tik ?hev‘Hi\bn fttKklP0
ypatingą VaPtnim-l’owerU,’širfitą nUo^b'»

kalaująs tik 20% važiuotojo pastangų 
i-' 'n“

PAMATYKITE 'SAVO VIETINĮ CHEVROLET DYLERĮ

i su labai dideliu tuvius dar labiau suglaudė ir 
s įvykis bus tada, artina. Iš ryto kolonijos baž-

KAUNAS. — Karo Muziejaus 
viršininkas brig. gen. Nagius 
(Nagevičius), kurs žiemos pra
džioje buvo sunkiai susižalojęs 
kojų, kad ir tebesirgdamas visų 
laikų tebesirūpina Karo Muzie
jum Kaupe ir Gedimino Kal
nu Vilniuje. Painformuodamas 
spaudos atstovus generolas pa
reiškė, kad tuojau, musų ka
riuomenei įžengus į Vilnių, įsa
kymu kariuomenei buvo įvesta 
ir Gedimino kalne vėliavos pa
kėlimo ir nuleidimo ceremoni
ja, panaši kaip Karo Muziejui 
Kaune. Skirtumas tik tas, kad 
Kaune kasdien pagerbiami žu
vusieji dėl Lietuvos laisvės, o 
Vilniuje pagerbiami Katedroje 
esu musų tautos senovės geni
jaus Vytauto Didž. palaikai, ši 
ceremonija ir Vilniuje jau įga
vo didelės reikšmės: kaip Kau
ne, Karo Muziejaus sodelyje vi
sada susirenka nemaža žmonių, 
taip Vilniuje visada ateina daug 
žmonių, o iškilmingesniais at
vejais susirenka ištisos minios.

Dėl ateities rūpesčių Vilniu
je, gen. Nagius pareiškė, kad 
pirmaeilis yra surasti Vytauto 
Didžiojo palaikus Katedroje. 
Tyrinėtojai sako, kad jie tik
rai Katedroje tebėra. Ieškosime, 
turime surasti juos. O suradus 
— Katedroje pastatyti mauzo* 
lieju, kad visi galėtų ateiti nu
silenkti ir pagerbti musų tau
tos praeities genijų. Kitas daly
kas, kuriuo jau tenka susirū
pinti, tai Laisvės Varpo perkė
limas iš Karo Muziejaus bokš
to Kaune į Vilnių, kur jis Či
kagos lietuvių, kurie jį padova
nojo, ir buvo skirtas ir tik lai-

P , • ,(dabar varpinė), o jo perkeli- dabar. Atrodo, kad karas lie-adanseie rhų sujungti& J . įvykiu. Tok!
. ~ kai Lietuvos vyriausybe persi*

kinai, vyriausybės pavedimu,\ kels į senųjų Lietuvos sostinę 
Karo Muziejaus bokšte paka- j Vilnių. Dr. A. Graičiunas iš či- 
bintas, kur mums skambino .kagos pareiškia, kad jokiu bu- 
džiaugsmo ir liūdesio valandų- idti negalima Laisvės Varpo ka- 
N’l'N ^ur M Vilniuje pakabiu- kinti varpinėje, nors ir istoripę-

jo
mis. ,
ti? Gen. Nagius yra už tai, kad
Gedimino kalno pilies bokšte. 
Bet esama ir kitokių nuomo
nių. Buvęs “Lietuvos” redakto
rius Čikagoje ir lietuvių seimo 
Čikagoje dalyvis, dabar ministe- 
ris Londone Balutis siūlo Lais
vės Varpų pakabinti sename is
toriniame bokšte prie Katedros

AUDITORIUM 
RESTAURANT

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

P. BALČIŪNAS ir
M. KOVARSKI, Sav.

je, bet būtinai Gedimino k 
pilies bokšte.

Iš kitų sumanymų mini tini 
Dr. Kairiūkščio pasiūlymas, 

įn-yčioje buvo atlaikytos iškil
mingos pamaldos, o popiet pa- 
nuomotoje salėje įvyko vaidi
nimas ir koncertas. Lietuvių 
klubo salėje butų nesutilpę vi
si minėjimo dalyviai. Prisirin
ko labai daug žmonių. Beje, 
kaip kiekviename londoniečių

ditaino sapnui prisiminti, pilies 
kalne laikyti gyvų vilkų, o ra
šytojo Petro Vaičiūno siūlymas 
ten pastatyti įspūdingų geleži
nio vilko paminklų. Brazaitis 
iš Pumpėnų siūlo, kad Vilniuje 
butų įtengtas kapas tų lietuvių, 
kuriuos lenkai yra nužudę žiau
riausiai nukankindami, kaip 
kun. Lajausko, mok. Bakano 
ir k t. Visiems kovotojams dėl 
Vilniaus, žuvusiems už jo at
vadavimų, turėtų būti Vilniuje 
panaši kapela, kaip yra Karo 
Muziejuje Kaune žuvusiems 
dėl Lietuvos laisvės. Taip pat 
siūlo tautos atgimimo patriar
cho Dr. Jono Basanavičiaus pa
laikus perkelti į Katedrų, kur 
turėtų būti paminklas ir vysku
pui Matulevičiui. Stasys šilin
gas, ryšium su bes:artinančiais 
Gedimino metais, siūlo Gedimi
no pilies kalne pastatyti Gedi
mino statulų ir bent padėti pa
matus atgijimo paminklui Vil
niaus Katedros aikštėje.

LONDONAS. — Lietuvių ko
lonija Londone vasario 18 d. 
šventė Lietuvos nepriklausomy
bes sukaktuves. Anksčiau į to
kias šventes niekad neprisi
rinkdavo tiek daug , žmonių, 
kaip pastaruoju laiku: per Vil
niaus atvadavimo minėjimų ir 
pobūvyje, taip ir šiame minė

jime buvo ypatingai daug mo
terų. Tai aiškinama tuo, kad 
kolonijoje esama gana daug 
našlių, o prasidėjus karui, daug 
vyrų yra pašaukta į frontų. 
— Kolonijos artistai suvaidino 
3 veiksmų dramų “Tėvynė šau
kia”, paskiau scenoje pasirodė 
muz. J. Janužio vedamas cho
ras. Kaip matyti iš choro pa
darytos pažangos, londoniečiai 
vykdo savo pasižadėjimų su
kurti ką nors panašaus į Chi- 
cagos “Pirmyn”: toks pasiža
dėjimas buvo duotas, kada Lon
done lankėsi tas Amerikos lie
tuvių choras.

Po visų kalbų, “Rūtos” drau
gijos pirmininkui pasiūlius, pa
siųstas Lietuvai toks sveikini
mas: “Lietuvių kolonija Lon
done, skaitlingai susirinkusi 
šiandien drauge su Lietuvos 
Pasiuntinybe paminėti Lietuvos 
Nepriklausomybės 22 metų su
kaktuves, siunčia geriausius 
linkėjimus savo Tėvynei, svei
kina Lietuvos Prezidentų ir 
Vyriausybę ir linki vienybėje 
:r ištvermėje nugalėti visus 
sunkumus”. Be to, Sporto klu
bo pirmininkas J. Bujauskas 
Įteikė Lietuvos įgaliotam mi
nistrui Balučiui 5 svarus, ku
riuos prašė persiųsti, kaip klu
bo aukų, Vilniaus Fondui. — 
Tą pačią dieną Nepriklausomy
bės minėjimas įvyko Glasgovo 
iefuvių kolonijoje. Draugijos 
“Blaivybė” svetainėje suvaidin
tas tas pats veikalas “Tėvynė 
šaukia” ir pasiųsta sveikinimo 
telegrama.

KAUNAS. — Užsienių spau
da visų paskutinį laikų daug ir 
palankiai rašo apie Lietuvos pa
stangas atkurti savo atgautųjų 
istorinę sostinę Vilnių. Ypatin
gai daug buvo rašyta Vasario 
1b d. Lietuvos Nepriklausomy
bės 22 metų sukaktuvių proga. 
Vieno iš daugelio čia ' pacituo- 
■iime “Reinisch-Westfaelische 
Zeitpngr”, jkur. be kt. rašoma: 
“Lietuviai Vilniaus mieste ir 
srity rado neaprašomų skurdą. 
Lietuviams reiks įdėti daug 
darbo, pinigų ir triūso, kol pa
vyks 20 metų lenkų šeiminin
kavimo pėdsakus išdildyti ir 
didžiųjų Lietuvos kunigaikščių 
miestų padaryti Lietuvos vals
tybės tikrųja sostine. Lietuvos 
vyriausybė pasistatė sau tikslą 
ir sugebės tų tikslą įvykdyti. 
Straipsnis baigiamas pastaba, 
kad Lietuvos pastangos sutam
pa su Lietuvos didžiųjų kaimy
nų — Vokietijos ir Sovietų Są
jungos nusistatymu. “Tos vals
tybės yra tikriausias laidas, kad 
Lietuvos kūrybinio darbo nie
kas netrukdys”, baigia laikraš
tis.

> Padėti Pinigai kas Mėnesi Prieš 11 d., neš Nuošimti Nuo 1 Dienos

Turtas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . $4,500,000.00
Atsargos fondas virš $325,000.00
Dabar Mokame Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.
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JUSTIN MACKIEVVICH, Prcs.
Vai. 9 iki 5. Ser. 9 Iki 12 

Sub. 9 iki 8 vak.
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Parlamento pasitikėjimas
stoviNaujas ministerių kabinetas, kurio priešakyje 

Paul Reynaud, savo kovą su opozicija laimėjo.
Mažiau kaip prieš mėnesi laiko, kuomet jisai 

sudarytas, atstovų butas išreiškė jam pasitikėjimą tiktai 
vieno balso dauguma. Bet vakar tas pats atstovų butas 
balsavo už pasitikėjimo išreiškimą vienbalsiai — 504 bal
sais prieš 0!

Kodėl taip pasikeitė pąrlamėnto nusjstatymas, peži- 
nia. Pasitikėjimo bąlsavimas įvyko po slapto parlapien- 
to posėdžio, kuriame premjeras Reynaud davė ilgą pa
aiškinimą apie karo eigą ir vyriausybės programą. Tokį 
pat slaptą posėdį laikė ir Francuzijos senatas, kuris, kaip 
telegramos praneša, iškėlė premjerui “entuziastiškas ova
cijas”. Matyt, Reynaud papasakoję senatoriams ir atsto
vams ką nors tokio, kas juos labai patenkino.

Kabinetui buvo kilusi stipri opozicija daugiausia dėl 
to, kad jisai pasisakė už energingą karo vedimą prieš 
Hitlerį, o dešiniose partijose dar nėra visiškai išnykusi 
“Miuncheno dvasia”. Net kai kurie radikalų socialistų (t. 
y. liberalų) atstovai, kaip pav. buvusis užsienių reikalų 
ministeris Bonnet, stojo už tai, kad naciai nebūtų per
daug “pykinami”, nes jie, ko gero, imsią ir pradėsią mė
tyti bombas į Paryžių! Šitie “taikaus karo” šalininkai kė- 
lė triukšmą, kam Reynaud davė keletą vietų kabinete so

cialistams, nors tikrumoje tie valdžios oponentai buvo 
nusistatę prieš vyriausybės pasiryžimą griežtai vesti ka
rą.

Nuo to laiko, kai Reynaud paėmė į savo rankas vals
tybės vairą, sąjungininkai pradėjo veikti daug smarkiau, 
ir įvykiai Skandinavijoje parodė, kad jau seniai jiems 
reikėjo taip daryti. Jeigu demokratijos butų užsižiopso
jusios dar kiek ilgiau, tai Hitleris butų joms sudavęs Eu
ropos šiaurėje, gal būt, nebeatitaisomą smūgį.

buvo

Kaip išvengti karo

eina klausimas apie karo sutrumpinimą, tai juo Anglija 
ir F^ancuzija gaus daugiaus pagalbos iš Amerikos, juo 
greičiau Hitleris bus paklupdytag ir kąrąs bus pabaigtas! 
Yra nesąmonę įsivaizduoti, kad Anglija ir Francuzija.pa- 
dės ginklus, nesumušusios nacių.

O kai dėl Amerikos įtraukimo i kąrą, tai šitą pavo
jų yra lengviausia pašalinti, padedant sąjungininkams pe 
karo priemonėmis, t. y. parduodant jiems geriausius lėk
tuvus, kokius tik Amerika gali pagaminti, ir kitokius ka
ro pabūklus, o taip pat maistą ir visa kita, ko jiems trūk
sta. Jei bus reikalas, tai ir skolinant pinigus (tam pirma 
reikėtų atšaukti vad. Johnsono įstatymą). Jeigu Ameri
ka šitokiu budu rems Europos demokratijas, tai jai ne
reikės siųsti į fĮurppą savo ąrųiijų. Tokiu budu karp bus 
išvengta. Kitokio budo nėra.

Nuo ^ąro Ameriką gali apsaugoti tiktai demokratijų 
pergalė. Juo ji ateis greičiau, juo geriau. O Hitlerio per
galė reikštų, kad arba Amerika tuoj aus padarytų gink
luotą interyopciją, penorėdama leisti naciams pavergti 
visą “sępąjį pasaulį”, — arba ji butų priversta stoti į ko
vą su Hitleriu netolimoje ateityje.

Įvairios žinios iš Lietuvos
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

(Tęsinys)

MEDICINA RUSIJOJE 
LABAI PRASTAM 

STOVYJE

Amerikoje milžiniška dauguma žmonių geidžia, kad 
karą laimėtų Didžioji Britanija ir Francuzija, o ne Hit
leris. Bet yra ir tokių, Kurie linki pergalės naciams. Tarp 
jų pirmoje vietoje stovi, žinoma, hitlerininkai, kurie šio
je, šalyje veikia, susiorganizavę į vokišką “Bundą”, ir jų 
suagituoti žmonės. Už nacių pergalę stoja fanatiški ąirių 
“republikonai”, kurie neapkenčia Anglijos įr įvairios fa
šistiškos grupės.

Bet nuo to laiko, kai Juozas Stalinas pasibučiavo su 
Hitleriu, tai ir komunistai pradėjo pritarti rudosios dik
tatūros laimėjimui. Jie to pepąsako atvjrąi, bet jie plus
ta “kapitalistines dejnokratijas” ir įrodinėja, kokia nelai
mę butų žmopijai, jeigu Vokietiją nugalėtų britų ir fran- 
ęūzų ipipęrįąljsfąi. Jie sako: “žiūrėkite, kaip anglai spau
džią Indiją!” Q ką Hitlerio rudmarškiniai darę su Aus
trijos, Čęįoslovakijos ir Lenkijos gyventojais; kąip jie 
elgiasi sų pačios Vokietijos žiponėms, — apie tai jie ne
kalbą. . z

Mūsiškiai komųpįstai aiškina demokratijų pergalės 
“prągaįštingpipą”, pasiremdami dar ir “patriotiniais” su- 
metiųiąis. Jie gąsdiną jietuvius: jeigu sąjungininkai lai
mės kąrą, tai, girdi, jie atsteigs Lenkijos imperįalizpią 
— ir tupjnet Lietuva neteks Vilniaus, kurį gęraširdis 
Stalinas sugrąžino Lietuvai!

Čia ne vieta gvildenti klausimą, kokia bus Lenkija, 
kuomet ji bus atsteigta po karo. Bet nėra jokio pagrin
do manyti, kad ji turės atgauti senąsias savo sienas ir 
kad ji būtinai turės ąkyplėšįškai elgtis su sąvp kąirpp 
nais. Lenkų tauta juk gąyp Į)ąįsįą pąųipką, prįe kų tokią 
politika veda. \ •

Bet ta visą margaspalvę Hitjerip pergąlęs šąlįnipkt: 
minia, kaip minęjpme, atvirai neągįtuoją už pitĮęyio rę- 
mimą- Vietoję to, jį deda visas pastangas sulaikyti Amę? 
riką nuo pagalbos teikimo deiųpkratijoips. Įr pąpra$tąį 
ji daro tai neva taikos vardu. Girdi, Amerika neprivą|p 
duoti sąjungininkams nei ginklų, nei lėktuvų, nei kįtpT 
kios paramos. Nes, yiępą, tekią pągąlfeą Amerikos pu
sės “užtęs aptra> susirišusi ęu kąpąująnęiomis šą- 
lipiis bizniškąis ryęįąįs, Ąmerįką “bus jtpaųktą į karą”, 
kaip kad atsitiko 1917 ip.

Šitie argumentai sukląidipa pę vieną nuoširdų kąro 
priešą. Bet< iš tiesų, jię ųęįsĮąikft jflkips kritikus. Jęjgu

žurnale “MedicąJ Economics” 
paduodama įdomių faktų apie 
medicinos stovį sovietų Rusijo
je. Tenai rašoma:

“Raudonosios medicinos 
sugriųviipas (breakdown) 
Suomijos kare gimdo riau
šes tarp fųsų pacijentų, anot 
W ashing tono diplomą tin i ų 
sluoksnių pranešimų. Kalba
mų neramumų vieta esąs 
miestas arti Maskvos, kur 
buvo atgabenti gydymui 4,- 
000 sovietų kareivių ir 100 
suimtų suomių. Sakoma, kad 
daugeliui buvo nuplautos nu
šalusios kojos dėl netikusios 
priežiūros; visi buvo atvežti 
iš Lęųingrądo, negavę pirmos 
pagalbos'.., 4 ■' . protestuodami 
prieš šitas sąlygas ir maisto 
trukumą, pačijentai kartu su 
simpatizuojančiais jiems mie
sto gyventojais, sako, suren
gę trijų dienų demonstraci
ją.” (Žiur. “Medical Econom
ics”, kovo mėn., 70-71 pusi.)
Toliaus tame straipsnyje sa

koma, kąd Tarptautinis Raudo
nasis Kryžius Gene vo j e svarsto 
kaltinįnjus, įteiktus per jo sky
lių Švedijoje, kad sovietų lakū
nėj “sįsteąiačiai bombarduoda
vo ligopiąęs ir Raudonojo kry
žiaus yieąefąs”.

Raudonasis Kryžius nėra po
litiška organizacija. Jisai teikia 
pagalbą sųžeistiepis, neatsi
žvelgdamas, kurioje šalyje ka- 
l’ąs eina ąrba kuriai tautai jie 
priklausę, — jei tik valdžia ne-

pilietiniame kare, neva su tiks
lu apginti Ispanijos demokrati
nę respubliką. Ji siuntė tenai 
savo generolus, komisarus ir 
žvalgybininkus, kurie laipsniš
kai paėmė į sąvp rankas visą, 
caro vedimą vyriausybininkų 
pusėje; ji davė (už Ispanijos 
auksą!) respublikos vyriausybei

Velykų metu Lietuvoje dar 
šalo ir snigo, tai retos Velykos 
su sniegu, žmonės ipeųa, kad 
seniai, seniai taip yra buvę. Pa" 
prastai tuo metu Lietuvoje jau 
šiltpka ir pavasario giesminin
kai jau čiulbą, o šiemet jų ne
buvo girdėti, nes dar šalo. Šių 
metų Velykų šyenfės nors ir 
karo žęnklę buvo, taip žmonės 
kąip įprastai jas linksrpai pra
leido.

Visos krautuvės darė didžiu
lius apyvartas ir visko buvo 
galima gauti pirkti, net užsie
ninių pietų vaisių.

Visa tai sako, kad karo įvy
kiai ląbai giliai nepaliete Lietu
vos ūkiško gyvenimo. Prieš Ve
lykas ketvirtadienyje įvyko di
džiule Vievio stotyje traukinių 
katostrofa. Tokios skaudžios 
katastrofos Lietuvoje nėra bu
vę. Žuvo keletas žmonių ir ke
lios dešimtys skaudžiai sužeis
tų.

Tos katostrofos priežastys da
bar kruopščiai tiriamos. Spėlio
jama ar čia nebusią kokių nors 
sabotažo veiksmų. Mat, geležin-

nijos liaudis pamatė, kad, vie
toje gen. Franco, jiems uždėjo 
ant sprando leteną kitas dikta
torius, tai liaudis nebenorėjo lo- 
•liaus lieti savo kraują; ir Mas
kva, supratusi, kad ispanai ne
sutiks būti Stąlino vergai, pa
liovė teikusį paramą vyriausy
bininkams, j Tuomet kova prieš 
gen. Franco susmuko.

Ret ką dabar veikia sovietų 
komisarai ir generolai, kurie 
“gynė demokratiją” Ispanijoje. 
Bostono |qikraštis “Post” pa
duoda apie juos (kaip rašo 
“Keleivis”) gauna liūdnų žinių.

Rusijos generolų, kurie tar
navo loyalistų Ispanijoj, bu
vo sušaudytas, kai jis sugrį
žo Maskvon, o keturi kiti už
daryti kalėjime. Be to, kalė
jime šiandien sėdi buvęs Ma
dride Sovietų Rusijos amba
sadorius su keturiais atašė ir 
buvęs Madride ‘Pravdos’ ko
respondentas. ■

tobusais veik toks pat koks bu
vo karui prasidėjus. Bet dėl gi
lios žiemos, dėl didžiulių pus
nių nebuvo galimu jisai tinka
mai išnaudoti.

Dabar pavasariui išaušus ir 
vėl visais plentais ir geresniais 
keliais autobusai pradės savo 
darbą.

bai blpgps inąrRČs, lodė) ir ne
turėjo pasisekimo. Dabar atro
do, kad rimčiau imamasi dar
bo ir tuo budu pasisekimas tu
rėtų būti užtikrintas.

Aišku, jautresnės radio apa
ratų dalys bus gabenamos iš 
užsienių, o čia Lietuvoje tie ra
dio aparatai bus tik montuoja
mi, sudėslomi. Bet tai darbo’ f " ' t ' •

Vilniuje operą ir baletas turi 
nepaprastą pasisekimą. Lenkų 
tarpe dėl šio eina savotiškos rie
tenos. Mat, kai kurie lenkai pa
siryžę visa, kas yra lietuviška 
boikotuoti. Jie taip pat norėtu 
boikotuoti ir lietuvių teatrą, bet 
meno mėgėjai neiškenčia nelan
kę operos ir baleto, dėl to tarp 
lenkų eina stipri ginčai. Tikri 
meno mėgėjai tvirtina, kad lie
tuvių baletas ir opera praneša 
buvusį Varšuvos teatrą.

Tai visai nenuostabų, dėlko 
Vilniuje į operą ir baletą sunku 
gauti bilietus, nes jie visi iš ank-

tų lenkų, kurie seniau Vilniuje 
gyveno. Yra šiokių tokių Įrody
mų, kad paskutiniu metu čia 
ne viskas tvarkoje buvo, bet ar 
tai liečia tą katostrofą, dabar

Pavasaryje iš Kauno į Vilnių

linija, čia susisiekimas tiek pa
didėjo, kad neįmanoma dabar 
tą liniją aptarnauti. Be to, bus 
tiesiamas naujas plentas, kuris 
bus skirias išimtinai automobi
lių susisiekimui. Vilnius taip 
tampriai jungiasi su visu Lietu
vos gyvenimu, kad būtinai rei
kalinga čia sutvarkyti visi ke
liai.

Iš

tingesnes dalis bus galima Lie-

Iki šiol j Lietuvą daugiausia 
radio aparatai buvo gabenami

Lietuvoje geriausią pasisekimą 
turėjo Olandijos radio aparatai.

Taigi, boikotas savo tikslo 
neatsiekia.

Lietuva iki šiol radio apara
tus išimtinai išsirašydavo iš už
sienių. Į melus radio aparatams 
būdavo išleidžiama iki trijų mi
lijonų litų.

Dabar jau ruošiamasi statyti 
radio priimtuvų dirbtuvę. Grei
čiausiai, kad bus net dvi tokios

rengs ąkcinė bendrovė, o kitą į- 
taisys suorganizuotas koopera
tyvas “Šviesa”.

’ Tenka laukti, kad tos įmonės 
turės Lietuvoje gerą pasiseki
mą, jei tik, žinoma, rimtai

viso šia vasara Lietuvoje 
stropiai tvarkomi visi ke- 
Lieluvos ūkiškas gyveni- 
yra reikalingas geresnių

liai.
mas 
kelių, todėl tenka pirmoje eilė
je tais darbais susirūpinti. Ke
lių darbams bus panaudoti viso
kie iš kitur atbėgėliai. Jau da
bar planuojama, kaip tuos dar
bus teks vykdinti.

šiais metais turėjo būti Lie
tuvoje baigta stalyti didžiulė 
radio stotis, kuri butų buvusi 
girdžiama ir U.S.A., bet dėl ka
ro darbai dabar sustojo. Mat, tą 
radio stotį pasiėmė statyti ang
lai, tai karui ištikus jie savo pa
žadų negali tesėti, nes sunku 
dabar kai kurias būtinas radio 
stoties dalis iš Anglijos parga
benti.

Dabar Vilniaus radio stotis 
pačių lietuvių pastangomis 
balinama ir didinama, kad 
veikimas žymiai padidėtų, 
tingumas sustiprėtu, kad

tu
jos 
ga
jos

pranešimus ir tolimesnes vietos

mą, jei tik, žinoma, rimtai ir1 
rūpestingai savo darbą pradės.

Jau viena radio dirbtuvė vei
kė, bet dirbo visai nerupėstin- 
gai ir radio aparatus išleido la-l

Lietuvos visi dienraščiai da
bar turi specialius koresponden
tus užsieniuose, kurie kasdien 
žinias telefonu praneša iš sve
tur.

Tokie korespondentai yra ap
sigyvenę Romoje, Berlyne, 
Stoekholme. Briuselyje, Hclsin- 
kuosc, Rygoje ir dar Paryžiuje, 
Londone, bet iš šių miestų tele
fonais pranešimų negalima da
ryti, tai tik laiškais korespon
dencijos rašomos.

Tai, kaip matote, Lietuvos 
spauda dabar labai gerai infor
muota, kas užsieniuose dedasi.

(Tęsinys 7-ine pusi.)
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žįaęs veikimui. Bet ši orgąni- 
sacįją, kaip matome, gavo iš 
sayo skyyiąus Švedijoje prane
šimų, kad sovietų Busi jos lėk
tuvai sisfepiačiąi, t. y. nuoki- 
|ps ir tyčia, ųiėtyjąyp bombas 
į ligonines ir sužeistųjų gydy
mo punktus!

Taigi snpBiiai sake tiesą, kad 
S|alįnas prieš juos kariavo, kaip 
’tikpąs barbaras, neatsižvelgda
mas į paprąsčįausįus žmonišku
mą ręikaląyįipus.

Taiųe pat straipsnyje dar sa
koma :

“Apkallipli valstybės medi- 
cinps šabo tąžą vinių, keturi 
Rusijos dąkfarąi laukią ‘čist- 
fcps’, kaip prąnešą vienas 
Maskvos laikraš|is. Jie bus 
teisiąpii už tai/ kad jie atsi
sakė dirbti tose vįetose, ku- 
rįas jįems buvo parinkę ko- 
ipųmstų vadai.”
šitie faktai turėtų būti įdo 

mus tiems lietuviams dakta- 
rąiųs, kupė inaiip, kacĮ Stalino 
karalystėje mediciną Žydete žy- 
fli.

nas nėra viešai paskelbę. Gal 
būt, kad jis juos kaltina ka
ro pralaimėjimu- Bet Ispani
jos Respublikos vadai žino 
gerai, Jog karas susmuko dėl 
to, kad Stalinas staigiai sulai
kė siunčiamą loyalistams pa-

SUOMIŲ “LIAUDIES 
VALDŽIA” LIKVI

DAVOSI

Laukiama, kad pavasaryje 
padidės Nemunu judėjimus. 
Mąl, tikimasi, kad iš SSSR Ne
munu bqs plukdoma daug miš
ko medžiagos, todėl ir Nemuno 
liipja bus sparčiai reguliuoja
ma. Tikimasi, kad Klaipėdoje 
laisvoji Lietuvos zona turėsian
ti ląbai daug dąrbp, o Švento
sios uostas laukia gyvesniu ju
dėjimo. Tonais ir žiemos metu 
darbai nesiliovė ėję.

Šventosios uostas ir toliau 
bus kasanias, gilinamas ir gele- 
žipkelip linija ticsiaina.

ISPANIJOS KARO 
ATBALSIAI

Jau seniai žinoma, kad Ru
sijos sovietų valdžia darė ląbaĮ

“Nauj. Gadynė” paduoda se
kančius Molotovo žodžius, pasa
kytus kovo 29 d. sovietų “par
lamento” posėdyje:

“Susitaikymo užbaigti ka
rą ir atstęįgli taiką rezultatai

buvo pasirašyta kovo 12 die
ną. Ryšy sų fųo |dlp klausi
mas Suomijos Liaudies Val
džios likvidavimosi, ir ji lik
vidavosi.”
Bet su tuja “liąųcĮįps valdžia”, 

kurioj priešakyje buyo pastaty
tas “gpsppdįįi Knusinen”, sovie
tų Rusiją buvo pasirašiusi 25-ii/ 
metų “nepuolimo ir abipusio 
apsigynimo” sutartį. Kuopi.pl 
Kupsineno “valdžia” likviduota, 
tai kpjp dubai’ pps sų |a nutar
tim? Molotovas ją, niąfyt, išmp- 
te į “gųrljją”, kąip be vertės pp- 
piergalį,

Tųigj jau ip žiopliąųsi kpųių- 
ųistų “vadai”, net ir tokie, kaįp 
Pruseika arba Mizara, šiandien 
gų|i sųjų’ąęti, kad ta visa Kuusj- 
neno “liaudies valdžia” ir Map-

Paskutiniu metu pastebėta, 
ūkininkai labai 

daug užperka įvairių mašinų 
jaukams dirbti. Mat, darbo ran
koms žymiai pabrangus, ūki
ninkai stveriasi žeinčg ūkio dar- 
buę labiau ipęcbąnizuoli ir rpo- 
torizuoti. \

Žibąlo, pentino jau pusėtinai 
yra papirkta, tąi tikimasi, kad 
šio kuru bus galjina dpugiau ir 
ūkininkams duoti laukus ap
dirbti.

Benzino- aplinkiniais keliais 
nemaža gaunama ir iš U.§.A. 
Betgi privatus susisiekimas au
tomobiliais dar žymiai yra su
varžytas. Tik tarnybiniai auto
mobiliai ir darbui skirti turi lei
dinius važinėti. Susisiekimas ąu-

. ■ "f 1 .muilai  ..................................

Jcyps pasirąšyfą sų ja “sutartis”, 
bųvp begėdiškas humbugas. Bet 
sayo skaitytojams ir klausyto-' 
jąms jie to nepasakys, nes jie j 
patys tą humbugą skelbę per' 
keletą mėnesių, apgaudinėdami 
Žpiones. Jie iš humbugo gyvena. 1

Niekad pcbuvo istorijoj, 
|<ad 6 kubinių pėdų refrige- 
|-atQ|’ius parsiduotų už tokią 
^cąią kainą. 1940 modelis 
sų yisais naujausiais pageri- 
ųiipais, Sealed Unit, vertas 
$169.00, tik už ......................

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY
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Kuopi.pl


šeštad., balandžio 20, 1940 NAUJIENOS, Chicago, UI.

Muzikos • • 
mios

Veda—NORA

“VIENGUNGIAI”

Vytautas Tarutis, Jonaą Švytoris ir Jonas Dočkus

Birutės Choro Operetė 
ir Koncertas Rytoj
SUSIPAŽINKIME SU 
“VIENGUNGIAIS”

Pirmas veiksmas —-
Baląndos najpuose

“Saule skaisti jauną rožes 
žiedą iš žalių lapų vynioja... vi
sas pasaulis meiles himną gie
da”.

Tokį tai meiles himną giedo
jo jaunas studentas Daugėlą 
(Zenon Praninskas) vardo die
noj atėjęs pasveikinti savo my
limąją Ireną (Ievą $irvaitę). 
Tuo tarpu Irenos tėvas Balan
da (Jonas Balanda), pasiturin
tis našlys, išgirdęs Daugėlos 
jausmingą dainą ir meilės pri
sipažinimą, pastebi Daugėlai, 
kad Irena tekės už Zikaro, nes

jis žmogus pagyvenęs, prityręs 
ir, be to, turtingas. “Bet, tėyęji, 
juk neleisi manęs už nemylimo 
žmogaus”, atsako Irena. Bet 
Bąlandąi toji meilė, tai tik 
“vaikų pasakos”. Juk jis ir naš
lys, bet jam jokios meilės ne
ateina į galvą. Aiškink tą mei
lę kaip nori, bet Balandai atro
do absurdas. Balandos išroka- 
vimu, jeigu Irena “nori laimin
gai gyventi, nemačiusi vargo 
pasenti, tai turi tekėti už Zika
ro. Arba už Pąukšįelio, ir bu
tų laiipinga, nes jam turtų ir
gi nestinga... ar dar už Serben
to, kuris nėra per daug senas, 
turtingai gyvenąs, ir vis krauna 
centą prie cento...”

Žinoma, visos šios rekomen
dacijos atpuola, nes Irena vien 
Daugėlą tikrai myli. Ir kas gi 
daryti? Reikės laukti pakol tė
vas patsai įsimylės, tik tada jis

■ Laikas Malevoti!
■ Daieiskite mums pagelbėti jums pagražinti
■ jūsų namą. Mes turime pilną pasirinkimą
■ namų malevos, varnišių, šelakų ir sienoms
■ popierų.

DYKAI Patarimas Dėl Dekoracijų.
DYKAI Dastatymas Vįsoj Chicagoj.

SAM HELMAN
SERVICE WITH A SMILE

1411 S. Halsted Street Tel, Cąnal 5063

Jeigu nepašalinsi užsisenėjusių ligų, tai kasmet jausies nęramęsąįu, 9 
prie galo išsiVystis kas tai į tikrą ligą. Nelaukite tiek, ję) norįte Švei
kais būti. Ir labiąųsia ų^sisęnėjusioš ligos išnyko, ncĮi^ispirki|e, |ąo- 
maukites geru pasekmingo gydymo rekordu, įgytų paskutinių 14 me
tų laiku, gydant tūkstančius su įsisenėjusiom ligųpn šioj' gyflyjpft 
įstaigoj.

VĮTĄRIUM
GARSIAM SVEIKATOS CENTRŲ CHICAGOJ, 3854 W. MADISON 
ST. Šioj įstaigoj turi naujausius gydymo aparatus. Gyjio naturaliu- 
mąkslįųiu būdu ųžsįšęnėjūsįoms lįgOms nuraminti ir svpUątai grąžinti 

BŲ SKAUSMO! tyE OPERACIJOS!
Vitarium įstaigos gydymo budąį gavo nuostabiai puikius gydymo 

vaisius, gydant vyrus ir moteris nuo skilvio ligų, nervingumo, susi
laikymo galvoj kraujo, užkietėjimo, tulžies skausmu^ ąr iąkstų, ne
migęs, odos ligų, reumatizmo, ąrtrityzmo, tonpulų uždegimo, ‘popių 
pertakų skausmo, hemoroido, storosios žarnos ligų, mojęį'ų ligų, cuk
rinės, aukšto kraujo spaudimo, kylos, nervų uždegimo, bropefių už
degimo, dusulio, žemo kraujo spaudi- ~--------- -------------- -- -----------*"
mo, menko svorio, mažakraujystės, 
nutukimo, galvos gėlos, lumbago, au
sų ligų, gyslų ir tt.

Perskaitykite šiuos Ųaisvųs
Paliudymus!

Niekur Nesijaučiau Gęrįąu
Vitarium Health Center:

Kur tik buvau ph\n jus su skau
smais, hemoroido kraujapludžiu, ą- 
hejojau išgijimu. Hemoroidas blo
gėjo; įcad nepasidaviau operacijai. 
Nutariau išmėginti jūsų būdą, jų 
pašalinimą be skausmo ir peilio.

Dabar jaučiuos kaip niekad ge
riau. Patariu visiems sergantjęm? 
eiti pas jus.

Dan Kraft,
13^ N. Cicero Avė., Chicago

XRAY
PICTURE OF ANY 

REGION OF THE BODY
A Vitarium Service 

That E n d s G uessvuork

ATEIKITE NEMOKAMŲ PATARIMŲ 
|’K|K KUKIO NOKS V1TAKIUM STABO GYDYTOJO, ARBA. KREIPKITĖS pųAšypAJn NuąoKAąo.s ^nygeles Ąpiis svkikata\ Trt. r

* 70 AUkjH ką$bMrniĮ

Užtikrinti Moksliniu! Gydymo Budai 
|<:ii|<urluoHC pepartincntuose 

fl “ 52.
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VITARIUM HEALTH CENTER
Gydyto/ii Priežiūroj

3854 W. Maęlispn St. Tel. Van Buren 5252
ATDARA: kasdien nuo 10 v. r. Iki 8 v. vakaro ir &rfta<lien| Iki 4 v: poplctų: 

Hekmadlen) uždaryta. Kviečiame susitarimui.

galės suprasti jaunųjų padėtį. 
“Galite laukti”, sako Balanda, 
“bet esu tikras, kad su manim 
taip niekados nęatsitiks. Bet 
jeigu jau atsitiktų, tuomet ir ta
vęs, Ipepa, nęyąržyčiaų, galė
tum teketi ar už turtingo ar už 
myLmo. Tai mano garbės žo
dis.” '

Jauniemsicms tokio tėvelio 
« » \ , f ♦. 1 » V ’ * < •

“žodžio” tik ir reikęjo.
“Kaip gera yr’ mylėti, gy

venti ilgęsy, jei reikėtų ir Į<eą- 
tėti, kančią būt’ nebaisi”, dai
nuoja duetu Ireną su Daugėlą.

Trys turtingi viengungiai, 
Serbentą (Jopąš Svytųris), Zi: 
karas (Jonas Dočkus) ir Pauk
štelis (Vytautas Tarutis) viens 
po kitam įrgi ateina pasveikią- 
ti Ireną jos vardo (liepoje, sp 
linkėjimais, kad “šiais melais 
ištekėtų ir būtinai už turtingo”. 
Kodėl gi visi taip staiga subruz
do vesti? Norėdami, seniai ga
lėjo tąi padarytį, nes moterų 
Lietuvoje daugiau nei vyrų. Bet 
čia ir susidaro vyrams pavojus. 
Moterys . organizuojasi, kejią 
balsą, rašo prašymus, rezoliu
cijas, “kad ir dabar jos reiką- 
lauja visus vyrus nuo 20 iki t (į 
metų amžiaus apdėti mokesčiu 
ir, be to, gana aukštu. Tuomet 
net ir turtingiems vyrams įi)<ti 
nevedusiępis bus perdidelė pra
banga.” Tai tik vienas reikala
vimas, buvo ir daugiau, kuris 
taip labąi baugįpo šįuos vicii- 
gungius, kad ėjo tarybos orgą- 
nizuotis ir kovoti prieš piolcry 
pasikėsipimą prieš kavalierių 
laisves. O jeigu jau prįęvarįą 
vesdiptų, tai jie reikąląplų, kąd 
valstybė duotų gerą pasegą, 
“kad ir kqkį pęntruką”.

Taip bekalbant ir bedainuo
jant sugrįžta Balandą dainuo
damas: “O kiek mielų svetelių, 
kąs-gi gero begirdėti?” Vieną 
balsu visi trys atsako, jog “ne
ri rimtai pasikalbėti”. Vienas 
už kitą pasakoja Balandai kajp 
jis turtingas, garbingas ir koks 
butų geras žentas, užbaigdami 
savo-istoriją su linkėjimais Ire
nai.
ANTRAS VEIKSMAS 
KAUKIŲ BALIUJE

Antrasis veiksmas cĮedąsi klu
bo kąmbąryjp, greta šokių sa
lės, kurioje įvyksta kąųkių ba
lius. .Girdisi muziką, valcas, 
triukšmas... Baliuje linksmina
si visi. Balandai atrodo, “kad 
čia žpipnąs ipažiau kaukėti, np- 
gų kąsdĮęnįnįam gyvenimą. 
“Musų gyyęminas, tai tikrasis 
kaukių balius — o šis tik dirb- 
Įįpis, įo tįkrojo pamėgdžioji- 
ipąs”, są|<p Bąįanda. Ir taip be- 
filospfpojąnt, prieįna prie to 
senojo kląusypio — vedybų. 
įją)an(|ą persą Zikarui “paną 
su šimtu ' (ukgtančių grynais”, 
bet kądąpgi ||abap yra biznio 
amžius, tąd jis pasakys Zikarui 
jos yąfdą, tik tada, kada Zika
ras duos ir kitam pelnyti. Ne
daug, liktai dešimtą procentą. 
Zikaras pasirašys porą vekse- 
liųkų pq penkis tūkstantėlius, 
tąsyk bus galima aiškiai kalbė
ti. Jei biznis įvyks, atsiskąilysi- 
me. Bet tiesa, jog ne tam čji 
aįpjp, kąd bi^pį kalbėli. Gy
riaus pasiklausykime musų Zi
karo dainos, kaip “iš rytų šale
lės saulelė tekėjo, o iš vakar jj- 
lįų debesėliai ėjo..., Pamačiąp 
mergelę kpiin einančią, kaip ry
tų aušrelę skaisčiai užtekau- v • ,5cią.

Bet susimildami, sako Balan
da, šios dienos nuotaikai tokia 
dainą ipgi pep|’itinka. Gęfiąus 
jis pats padainuos kaip/f 
“Prie pat miesto naujasMvarąs.

tpn gyveną mps Zikaras, 
ppiįtuįj yyrąs tas ZjĮcarąs, (Įel jo 

panos nuolat baras.
Vįsąfl’ usąi uįįrąįlyti, pįękad 

p’lįkės lįpnialyli.
Prięš vpdybaę Imliam kaitą, va

du pęnkąip ^įkąrą...”
Taip bedainuojant, ateina 

Irepą ip jqs 
žinomą, ąpsįmąskąYę- Pa^ypį- 
kinę su visais abi išeina į salę, 
bet neužilgo. sugrįžta ir. atsisė
da: Irena šalią Zikaro, jos 
draugė sale Balandos.

Ęel Balandai ir Danutei čia 
trukjlp kalbelis, gerįaps “eisi
me į salę pasišokti”. Bet drau
gai ir čia sękė pąskpi juodu. 
Irena likus viena dainuoja: 
“Laimės ieškojau, nežinau kup 

rasti,
Ko taip liūdna, negaliu su

prasti,
Jaunosios dienos greitai bėga, 
Neša mano vi tį ncžinlon...

Neškite audros su savim 
Ilgesį neškite pražūtim 
Laimę įdėkite širdin.”
Tąo tarpu sugrįžta iš sales 

visi šokėjai ir sveikina Balan
dą ųž jo pipkėjirpą modernišy 
kų šokių, kaip tinka jaunam. 
Jis, žinoma, dėkoja savq nau: 
jai pažįstamai, Danutei, už paT 
jaunėjimą, Dargi padaro ir 
‘toastą” už Danutės sveikatą ir 
visi geria už jos jaunatvę. “Už
traukime dainą, draugai, šalip 
iš mus kelio vąrgąi... Viengun
gio gyvenimas puikus. Jam nie
kas nęvąržo lakus, ar laimės 
ar skausmo diena, suljkiin mes 
ją su daina.”

Vidurnaktis. Laikrodis mušą 
dvyliktą valandą. Reikia nusi* 
initi kaukes.

Tuomet ir paaiškėjo visas 
planas, ir galų gale Balanda tu
rėjo išlaikyti savo sutartį, kad 
neduoti blogo pavyzdžio savo 
dukrelei Irenai.

O viengungiai sužinoję ku
rion pusėn dalykai nukrypo, 
paslepia savo viltis kiton pusėn, 
kartu su visais dainuoja: 
“Meilė galinga kaip mirtis, 
Meilė vylinga paslaptis.
Kas ją pažino, kančią pažino, 
To nebaugina ateitis.

Karlais ji ugdo yien skaus
mus,

Kartais bedugnėn traukią 
mus,

Męilė vylinga, meilė galinga, 
Valdo ji jaunus ir senus.
Ir taip baigiasi ši lengvutę 

komedija, kupina gražios mu
zikos ir dainų.

Antroj Dalyj Progra
mos Koncertas

Antroj dalyje programos gir
dėjime visą musų mylimą Biru
tės chorą, Merginų chorą, kvin
tetą, kvartetą, trio ir solistę pil
dant įvairias ‘ Banaičio, Slrolio, 
Gruodžio, Griauzdės, švedo, Įia- 
čąnausko, Petrausko, Šimkaus, 
Gąileyičiąus ir kilų kpmpozięi- 
jąs. Žinant gabumą ir talentą, ir 
sp kpkin rūpestingumu Birules 
cjioį’o vetlęjąs, gerbiamas Jpnas 
Byąnskas, prirengia daininin
kus savo ir kilų koncertams, 
ir įvertinant atsidavimą, su ko
kiu birutiečiai dirba, nėra abe
jonės apie pasisekimą kaip ope
retės, taip ir koncertinės dalies 
programos. Ir dar žinant, kad 
operetės režisūra yra rankose ir 
alsakopiybėje musų gabios ar- 
tislės-dainininkės, ppjioyąitės 
Giedraitienės, visa Birutės pro
grama ryloj turėtų būti tikrai 
puikiai atlikta, ir suteikti atsi
lankiusiems daug malonių atsi
minimų ir smagių valandėlių.

Garsiojo dirigęnįo Leopold 
Stokowskio Amerikos Jaunuo
lių Orkestrą .pildys sayo pii- 
mą koncertą Wąshington, D. 
C., liepos 4 d. Rytojaus dieną 
po koncerto, jie išpląuks taip 
vadinąmaį “gopd vyjll” kelionės 
į pietų Ąmępiką.

Nacipnalė jaunimo adminis
tracija, kąpi gelbsti organizuo
ti šją prkeslrą, pranešą, kad 
paskutinės audicijos aštunto 
Illinois distąiklo įvyks Chica
goj balandžio 23 d. Tadą bus 
išrin]<ta dalįs tų jaunuoliu mu
zikantų, kurie sudarys tą 10Q 
žmonių orkestrą.

PIRKIT NAUJĄ 
Chrysler arba Plymoutb

COME PUT OF THE BEATEN PATH,

Tai yra Geriaąsi H Gražiausi 
Automobiliai Amerikoj, moder
niškai ištobulinti. Nužemintos 
kainos. Lengvi išmokėjimai. Tei- 
dngas patarnavimas pas

BALZEKAS MOTOR SALES 
“U WILL LIKĘ US” 

4030 So. Archer Ayenue 
Phone Virginia 1515

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

Nathan Kanter 
MUTUAL LIQUOR 

CO. — Wholejsale 
4707 S. Halsted St.
Tel Boulevard 0014

K
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KVIEČIU VISUS SAVO DRAUGUS ATS!
LANKYTI PAS L. KLEIN

WILLIAM F. BPISHAS
I

DOVANOS 
VISIEMS

Tiems, kurie ateis ir pasiina-
■ |ys sų manim iki Šeštadienio, ’
I balandžio 27 d., duosiu po nau- j 
! dingą mažą dovanėlę. Tik
| atsineškite šį kuponą ir klau- Į 

skite manęs.

Po keletas metų mano preky
binio užėmimo pertraukos 
Įjąr suėjau į ryšius su L. 
KLEIN. Didžiuojuos įėjęj į šią 
70 metų amžiaus krautuvę, ku
rios garbinga reputacija ir 
nuoširdi prekyba taip gerai vi
siems yra žinoma.

Bet kuriame iš penkių šios 
didžiulės krautuvės aukštų, no
riai jums padėsiu. Galite rei
kalingus dąiktus pąsirinkti saju, 
savo šeimai ir namams, p jęi 
porite, galite pirkti ir aut bu- 
džeto plano ir išsimokėti leng
vais terminais.

90 Tūkstančių Do 
lerių Vertės

GERŲJŲ RAKANDU PASIRINKIMAS 
ŽEMOS PARDAVIMO KAINOS

Tel. CICERO 5306

C. & M. P AUGA
D1STUIBUT0HS

Parduodam geriausį ir 
stipriausi

FOX IIEAD ALŲ
Vynai-Likieriai-Gėrimai

į visas miesto dalis.

5031 W. Roosevelt Rd.
CICERO, ILL.

Victor Bagdonas
LOCAL <V LONG D1STANCE 

MQVING
Perkraustoni forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei storus. 
Vežam į farmas ir kitus miestus 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristaiom an
glis i visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St.

Šaukit Tel. VICTORY 0066

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 VV. 63rd St.
Tel. ENG. 5883-5840

PETER SUDENT
Atidarė naują vietą ir
PIKNIKAMS DARŽĄ

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

rasite naminius daiktus npo pigiausio iki

ir lengvi išmokėjimai. Racijos, Gaziniai Pečiai, Lovos, 
Springsąi, KIejonk.es, Karpetai, Bcdroom Setai, Valgomo 
Kaųibario Setai, Virtuviniai Setai, Skalbiamos Mašinos. 
Ras Budriką 
brangiausio.

1910 metų užsisakymai) pądapyti Parlor Setai, garantuo
jami 10 melų po $39.50, po $99.50 ir po $159.00. Su kiek
vienu nupirktu Parlor Setu šią savaitę duodama dykai

Phone Virgįpia 9780
Alykolas ir Elzbieta 

ĘUDAUSKAI 
H0LLYWOOD INN, Prop.

Švętainę renduojam susirinki
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams.
2417 19 MEST 43-RD STREET 

Chicago, III.

SVEIKATOS KLINIKAS 
tonsilus cn

PRABUVIMAS $cn nn 
Ligoninėje ..............
RAUDONGYSLIŲ nn
Išėmimas ir Ligon.
REUMATIZMAS ' A A
Greita Pagelba .......
GYDO VISAS LIGAS
Ekzaminacija C 4 A A
ir vaistai .............. ■ -VV
DOUGLAS PARK HOSPITAL 

1900 S. Kedzie Avė. Chicago

Elektrikinės Ledaunes—Refrigcratoriai 6x6 kub. pėdų 
didumo su pilna garantiją 5 metams liktai po $89.50, 
$114.50, $149.50, $199.50. Perkant dabar yra pridedama 
DIDELĖ DOVANA.

Dulkiu Valytuvai—Hoover, Norca, 
nauji ir garantuoti po $ 19.50, $29.50, $19.50. Dulkina
mųjų įrankių setas pridedapia DYKAI. .

arcus
Krautuvė yra atdara ir neįlėlįpmis iki 4 vai. po pietų.

RYTINE radio 
VALANDA

iš stoties

Listen to. aųd Ądve,rtise over

PJLANŪEffl'S YUGOSLAV RflDItJ
Sątįgą aąd tyfusic 

Tan^buritztf Orchestra
Station WtyAE, Evęry Spnday 1 to 2 
536 S. Clark St., Chicago — Har. 3006

• • ' * • I 1 • .^4 i : i ta \ i . .. ; a <

Garsinkitčs “N rnose’

Jos. F. Budrike
3409-21 Sq, Hąlsted St, Tel. Yaręį 3Q88

9 valanda nedėlios vakare leidžiama grąžus radio programas iš 
WCFp k- stoties, kariame dalyvauja Makalai ir Orkestrą.

5:30 yal. nedėlios'vakare dainuos Aido Choras iš
1 ’ ’ ' stoties WAAF, 920 k.

Kasdien nuo 8:30 v. ryto 
iki 9:15 vai. ryto

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kl|us įdomius 

pranešimas.

Gąrsinkitės “N-nose”

KIejonk.es


- - ■ . . -T- .

NAUJIENOS, Chicago, III. šestad., balandžio 20, 1940

Diena iš Dienos
Lo\ve

Po
Įvyks
3133

avenue.
šliubo vestuvių puota

Lietuvių Auditorijoje, 
South Halsted street.

VESTUVIŲ VARPAI 
BRIDGEPORTE

Kitą šeštadienį, balandžio 27 
d., 4 vai. po pietų, Bridgeporte 
suskambės šv. Jurgio bažnyčios 
varpai, sujungdami šeimyni
niam gyvenimui du jaunus lie
tuvius, Frances Bartkus ir 
VVilliamą Šidlauską. Jaunuoliai 
yra Chicagoj augę ir paeina iš 
gerai žinomų šeimynų.

Jaunoji, p-lė Bartkiutė yru 
duktė Kazimiero ir Onos Bart
kų, namų savininkų, gyvenan
čių adresu 4125 S. Campbeli 
avenue, Brighton Parke. Ji.yra 
jų vienintelė duktė. Will;am 
yra irgi vienintelis sūnūs Jono 
ir Salome Šidlauskų, taipgi na
mų savininkų, gyvenančių 
Bridgeporte, adresu 3549 So.

Tėvai šia proga nori padė
koti visiems svečiams, kurie 
dalyvavo vestuvių lauktuvėse 
ir suteikė jauniems daug gra
žių dovanų. Taipgi širdingai 
dėkoja lauktuvių rengėjoms 
p-lčms G. Štokas ir Elenai 
Bartkus. Draugas.

sūnūs, Joną, Justiną, Kazį ir 
Simoną. , 

Sukaktuvėms 
nųs 
pas,

paminėti su- 
ir dukterys rengia trum- 
privališkas apeigas.

Drg.

ŠIANDIEN SUSITUOKS 
VARKALYTĖ SU PRATAPU

TRIJŲ METŲ
SUKAKTUVĖS

šiandien, balandžio 20 d., su
eina lygiai trys metai kaip mi
rė chicagietė Marija Kvietkau- 
skienč, kuri ilsisi Lietuvių Tau
tiškose Kapinėse, šalę savo 
ankšč au mirusio vyro. Ji iš
auklėjo gražią, pavyzdingą šei
myną: keturias dukteris Juli
ją Bagavičienę, Dellą Kuraitie- 
nę, Mary Bulaw ir Frances 
Kvietkauskaitę, taipgi keturis

MASTEI! WIND0W SHADE C0.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Lang-am Uždangalus Padarom ant Užsakymo 
FIRANKOM LAZDAS.. MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS 

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

PIRKIT NAUJĄ BUICK 
MILDA4

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

806 WEST 3įsi STREET
DOMINIKAS KURAITIS, Sav. 

Telephone Victory 1696 
ATSTOVAI

ATSTOVAI: KASTAS SABONIS, CHARLES STEPHENS, 
RODIN AND SHORTY.

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
šeštadieni, Balandžio 20 d

BURDEEN’S AVALYNE VISAI ŠEIMAI
34.T4 SOUTH HALSTED STREET

DOVANOS SU KIEKVIENU PIRKINIU

Atdara Sekmadienį iki 2 vai. popiet.

šiand on, 10 vai. ryto prieš 
altorių amžina meile prisieks 
Elena Varkalytė su Matu Pra- 
tapu. Sutuoktuvių iškilmingos 
apeigos įvyks Nekalto Pras. šv. 
Marijos Pan. par. bažnyčioje, 
o vestuvių puota — 4400 So. 
Californ a avė., salėje.

Jaunasis Pratapas, gyv. 2523 
W. 45th PI., yra sūnūs Bright- 
on Parke plačiai žinomų ir pa
siturinčiai gyvenančių Mateušo 
ir Marijonos Pratapų. Tad ir 
vestuvių puotos parinktieji kai
mynai, draugai ir giminės lauk
te tik laukia. J. Krs.

10 METŲ SUKAKTIS
BRIDGEPORT.—šiemet elek

tros inžinieriai, broliai Jonas 
ir Petras Vaišvilai, nrni 10 
notų sukaktuves, kaip jiedu 
savarankiai operuoja elcktriki- 
nių motorų taišytuvę vadina
mą Mid-West Armature Ser
vice, ties 813 W. 35th St.

Jiedu abu yra savo profe
sijos geri žinovai ir geri Lie
tuvos ir Amerikos patriotai.

Taipgi abudu broliai Vaišvi
lai jau yra sukurę šeimos gy
venimą. Kaimynas.

COOK COUNTY’S
DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMAS J 20 METŲ

350 IŠ PUIKIAUSIŲ CHICAGOJE ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
PARDAVIMUI — PRAKTIŠKAI JŪSŲ PAČIŲ KAINA

20 DODGES, 1939. 1938, 1937 ir 1936 kaip nauji, kaikuris su radio, 
pigiai kaip $235: 35 BIHCKS, .1939, 1938, 1937 ir 1936 kiekvienas 
parsiduoda pigiai kain $265; 10 PONTIACS visi kaip naujutėliai už 
vos $235; 10 CHRYSLERS 1938, 1937 ir 1936 garantuotas kain nau
ji pigiai kaip $245; 24 OLDSMOBILES 1939. 1938, 1937 ir 1936 taip 
žiba ir tobuli kain naujas sidabrinis doleris, pigiai kaip $255; 8 
HUDSONS nuo 1939 iki 1935 kiekvienas garantuotas, pigiai kaip 
$195; 30 FORDS, 1939, 1938. 1937 ir 1936 visi naujų karų sąlygose, 
pigiai kaip $125; 12 PACKARDS nuo 1939 iki 1936. Visi garantuoti, 
kaip nauji, pigiai kaip $295; 8 LA SALLES nuo 1938 iki 1936 ypa
tingai puikus karai, pigiai kaip $290; 12 PLYMOUTHS 1939. 1938, 
1937 ir 1936 vos vartoti, pilnai garantuoti, pigiai kaip $225; 18 
CHEVROLETS nuo 1939 iki 1936. Visi modeliai kaip nauji, pigiai 
kaip $225; 15 STUDEBAKERS nuo 1939 iki 1936 modeliai visi 6 
cil. kaip nauji, pigiai kaip $195.
Taipgi turime virš 150 senesnių karų iš vi«ų gamybų ir modelių 
nuo 1935 iki 1932—visi garantuoti už 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.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)

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicago j)
James Karp, 27, su Nathalie 

Misunas, 25
Steve Mosko, 31, su Marg’e 

Peach, 21
CIement Paznokas, 30, su Va- 

leria Jasinski, 29
Chester Kulis, 26, su Rose La 

Bud, 24
Edward Fandell, 27, su Phyl-

’is žemaitis, 23
Philip Zalinger, 49 ,su Sue 

Zemon, 35.

>0 METŲ BIZNY
MARQUETTE P ARK.—Wm. 

Danio yra šios kolonijos žy
mus biznierius. Jau kelinti me
tai kaip užlaiko didelę mėsos 
parduotuvę vadinamą Modern 
Meat Market, adresu 2'133 W. 
39th street.

šiemet jam sukanka 20 me
tų bizny.

Kopti į biznio viršūnes, daug 
padėjo ir jo žmona Anelė. Abu
du dirbo nuo ankstyvo ryto li
gi pat sutemų. O dabar gali 
pasigerėti darbo vaisiais.

Šalia to, turi gerai išauklė
tus ir mokslinamus ' 2 sūnūs, 
kuriuodu matomai siekia pro
fesijos. Kaimynas.

KADA KAIMAS NEMIEGA
TRIJŲ AKTU OPERETĖ

Scenoje Stato Cicero Kultūros Draugija Chic. Draugijos Skyrius

Sekmadienį, Balandžio (April) 21,1940
LIUOSYBĖS SVETAINĖJE

14 ir 49th COURT. CICERO, ILL.
Lošimą išpildo Lietuvių Kultūros Ratelio Choras iš Brighton Park
Po lošimo—smagus šokiai prie Jaunuolių orkestros. Pradžia pusė 
po keturių popiet. Rengimo komitetai užtikrina visiems smagumą.

H ZADE’S TAVERNAI
prrro O XIT___4-_____ A6753 S. Western Avė.

Kviečia visus į

3-jų Metų Paminėjimą
Penktadien; ir šeštadienį,

BALANDŽIO 19 ir 20
Pasistiprinimai— šokiai

Tel. REPUBLIC 0349

DELLA ZADEIKA 
(Domicėlė šetkauskaitė), sav.

NELAUKITE-
Rytoj Gali Būti Pervčlu!

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 Undervvriters”

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 x
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS BONDING & INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

'ikalauja
Mary Mason nuo Benjamin

Mason

’avo
^rskiras
Vera MasLones nuo Teodor 

Vlasilones
Dorothy Kush nuo Paul Kush

Gavo 
Perskiras

BRIDGEPORTAS. — Senas 
bridgeportietis, John W. Ku- 
nickis, kuris turi didelį namą 
ad. 827 Wcst 34th Place, šią 
savaitę gavo perskiras nuo sa- 
vo žmonos, Ievos Kunickienės.

šeimyninių nesutikimų re 
zultate Kunickas užvedė per- 
skirų bylą, pasidalino su žmo
na turtu ir užvakar gavo di- 
vorsą.

Bylą svarstė teisėjas Wil- 
’iams, apskričio teisme.

(sp.r

Vestuvėms 
Prisiartinus

Max Isenberg, Ine., 1259 So. 
Halsted gt. rūpinasi patarnau
ti jaunosioms, pamergėms ir 
motinoms. Visas trečias auk
štas skiriamas vien jaunosios, 
pamergių bei motinų apredams. 
čia prieinamom sąlygom gali
ma gauti vėliomis ir sutuoktu
vines 
labai 
siutų,

sukneles. Turi ir šiaip 
puikių suknelių, kautų, 
kailinių ir kitokių ap-

norint vestuvėms pasi- 
nepam'rakite Isenberg.

NAUJAS BATŲ 
TAISYTOJAS

MARQUETTE BARK. — Mi
rusio Janušausko batukų taisy- 
tuvę, 2547 W. 69th St., jau 
yra nupirkęs batsiuvis Anta
nas Chapas, kuris' yra pasiry
žęs teikti gerą patarnavimą 
v'etos gyventojams, s

Tai tuo būdu nuo dabar mar- 
ųuetteparkiečiai žibios, kas bu
vusios Janušausko’ Shoe Repair 
šapos savininkas.

Kostumeris.

Kupiškėnai Rengia 
Šokių Vakarą

Norim pranešti Chicagos lie
tuvių organizacijoms, kad Ku
piškėnų Kultūros Draugija ren
gia iškilmingą 
pamargini m ai s 
gūžės 11 d., 
kampas 49th 
street, Cicero.

Kad išvengti nesmagumų 
prašytume kitų organizacijų tą 
patį vakarą kitų parengimų ne
rengti. Komitetas.

šokių vakarą su 
šeštadienį, ge- 

Shemeto salėj, 
avenue ir 15th

Pasilinksminimo
Vakaras

Tikrai draugiškas pasilinks- 
min'mo vakarėlis, kuris įvyks 
šv. Marijos parapijos svel., prie 
35-tos gatvės ir So. Union Avė. 
Vakaro pradžia 7 vai. vakare.

Kviečia — Rengėjai.

Dievas Ir Protas

BRIDGEPORT R0OFING AND 
SHEET METAL CO.

3216 Š. Halsted St. VlCtoiy 4965 
Stogus, rinas, stoglangius ir 

sienų apmušinus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

MODERNIŠKAS LIGONINES 
APTARNAVIMAS

Dabar prieinamas visiems už že
mas nustatytas kainas

TONSILAI. Išėmimas tonsilų ir 
adenoidų su gulėjimu, užlaiky
mu, gazų antiseptikais ir chirur
go patarnavimu. 24 vai. prabūti 
ligoninėje. Vaikams .......... $15
UŽAUGUSIEMS .................. $20
Visi ligoniai yra asmeninėj Dr. 
Blaine L. Ėamsay priežiūroje, 
turinčio puikiai išlavintą pagel- 
bininkų štabą. Prieš viską yra 
'ieonio patogumas.
BLAINE RAMSAY HOSPITAL

35 South Hoyne Avenue
(tarpe Madison ir Monroe) 

Telefonas dieną ir naktį 
SEELEY 4700.

Tad, 
rėdyti, 
Ine. krautuvės. Atdara antra
dienio, ketvirtadienio ir šešta
dienio vakarais — sekmadienį 
visą dieną. Telefonas CANa1 
1481. * (Skelb.)

Ši tema yra labai įdomi. Jo
je telpa įvairus įrodymai, pa
remti Dievo žodžiu ir protu. Ši 
tema tapo atspausdinta kny
gelės pavidale, 93 puslapių di
dumo, po antgalviu Dievas ir 
Protas.

Rvtoj Joniškiečiu 
“Leap Year” Šokiai

Rytoj Hollywood salėje, 2417 
West 43rd street, įvyks Joniš
kiečių Labdarybės ir Kultūros 
Kliubo rengiami “Leap Year” 
šok:ai su programų. Pradžia 
4 vai. po pietų.

Kviečiam visus žemaičius, 
žemaites, suvalkiečius, gruz
diečius, žagariečius, na, ir vi
sus joniškiečius dalyvauti. Pa
rengimas bus linksmas ir gra
žus. Komisija.

Kiekvienas skaitydamas š’ą 
knygelę gali prieiti, prie išva
dos, kurlink pasaulis slenka su 
savo svajonėmis, baisiais ka- 
ra’s ir kitais nepaprastais įvy
kiais. Del įdomaujančių, pasiū
lome ta proga įsigyti minėtą 
knygelę.

Kreipkitės po antrašu:
Mr. F.D. YAKAS, 
6429 S. Damen Avė.

Chicago, III.
Siųsdami pareikalavimo

kus, pridėkite 10c dėt paden
gimo lėšų. (Skelb.)

laiš-

ADVANCE
FURNITURE COMPANY
Tai, nepaprasta vertybė Refrižeratorių isto
rijoje. Dideli 6 kubiškų pėdų 1940 metų 

NORGE Refrigeratoriai parsiduoda taip 
maža kaina, kaip tik

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS
Didelė Nuolaida už Seną Šaldytuvą

NAUJAS NORGE
• A

2536-40 W. 63rd St

[Itįį,

B

INC

Tel. Hemlock 8400«

J. KALEDINSKAS, J. MIŠKUS, A. LAPENAS
Visiems Maloniai Patarnaus

SPECIALIAI
PAVASARINIAM 
IŠPARDAVIMUI

Plasterboard ketv. pėda 2c pd. 
2x4 8 iki 16’ ................ 2c pėda
1x6 Prirengtos ir pritaikintos P/fe 
Cedar Postai 7 pėdų .......... 10c
Maleva paprastai $2.00 Galionas

už ..................................... $1.25
Nereikia pinigų—jūsų kreditas 
yra geras. Mokėkite kadir po $5 
per mėnesį. 1
ALBERT LUMBER 

and SUPPLY CO.
3800 SO. WESTERN AVENUE 

Tel. LAFayette 2101
Atidarą sekmadieniais iki pietų.

Akiniai visokių madų, pritaikyti 
akims su pilna garantija už 
#.45 ir aukščiau. Atitaiso žmo
gui regėjimą ir prašalina daug 
visokių 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

3409-11 S. HALSTED ST.
Tel. Yards 2151

Nepamirškit Užeiti Pas
JOSEPHLEPPA

Visados turi skanių sendvičių 
ir vištienos.

Pabst Blue Ribbon 
Alus

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

82 ir KEAN AVĖ.
Tel. Willow Springs 45.

Vesk Tuos Sulankstytus Sparnus 
Pas:

AL’S BODY SHOP 
610 W. 32nd St.

Tel. Victory 0308 
Aš suveldinu ir ištaisau 

Prieinama kaina
Al. Gudaitis, Sav.

saltimiero Rytmetinių
1480 KYLOCICLES

RADIO
PROGRAMŲ

1»:W VALANDĄ RYTO
RASTINfi:

6912 SO. WESTERN AVĖ. PROSPECT 4050

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

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. Į- 
rodyta, kad išgy
do į 1 ar 2 savai
te. Ateik pasitari
mui ar ekzaminui 
dykai, o $2 gydy
mas už $1.00.

51 00
KRONIŠKOS 
LIGOS 
KRAUJAS 
NERVOS 
PILĖS 
KYLA 
VARICOSE 
VEINS 
ULCERIS 
TONSILAI 
GOITERIS 
DUSULYS 
ŠIENLIGE 
PROSTATE 
STRfiN- 
TAURfiS 
LIGOS

Dr. Peter Schyman
Išsidirbęs 20 m. specialistas 

ARM. 8200
Įėjimas per kampinę krautuvę. 

2 aukštas.

1869 N. Damen Avė.

GERB. Naujieną skaityto
jo* ir skaitytojai protonui 
pirkinių reikalai* eiti į 
tat krautuve*, kurte* 
skelbiasi Naujiena**.



ŠeŠtad., balandžio 20, 1940

Dainininke Ona 
Skeveriutė Duos 
Koncertą
Gegužės 5-tą, Kimball Salėje.
koncertas įvyks gegužės 5 d. 

sėkhiadienič Vakare, kaip 8:15 
Chicagos vidurmtestyj, Kimball 
Hali, 306 So. Wabash Avė.

Vargu Chicagoj rasim bent 
vieną lietuvį, kuris nebūtų gir
dėjęs dainuojant (per radio ar 
svetainėse) ar nematęs lošiant 
įvairiūose veikaluose p-lę Oną 
SkeVėriittę.

Sunku butų surasti kitą tokią 
jauną Amerikos lietuvaitę; kuri 
tiek butų pasišventusi visuome
niniam dailiojo meno darbe.

Mokino Bijūnėlį.
Gamtos apdovanota gražiu 

balsu ir visa išvaizda ji lengvai 
galėtu surasti vietą amerikonų 
tai'pe, bet darbuotis drauge su 
savais jai yra už viską malo
niausia. P-lė Ona Skeveriutė, 
ne lik, kad dainuoja ir lošia už
imdama svarbiausias vietas ope
retėse ir koncertuose garsiame 
Chicagos “Pirmyn” chore, ra
dio valandose ir šiaip koncer
tuose, bet taip pat per keletą 
pastari)jų metų mokino dainuo
ti Itfeluvių vaikučius, “Bijūnė
lio’* chorą.

P-lė O. Skeveriutė dalyvauda
ma per eilę metų, Chicagos lie
tuvių, meno mėgėjų tarpe, įsi
gijo sau šimtus draugų bei sihi- 
patizatorių ir šiainq koncerte ji 
sužinos kiek ji turi tikrų drau
gų.
Laimėjo “Tribūne” Konkursą

NAUJIENOS, Chicago, III

§išm koncertui p-lė O. Skeve
riutė ruošiasi labai nuoširdžiai 
ir jei liks pėlnb, jį suvaitos sa
vo aukšlesniaiii lavinimuisi. Jau

PADĖKAVONĖ

A.+ A.
EMILIJA KAČINSKIENĖ
Kuri mirė 12 d. balandžio, 

ir palaidota tapo balandžio 16
1940 m., O dabar ilsis ŠV. 

Kazimiero kapinėse, amžinai 
nutilus ir negalėdama atsidė- 
kavot tiems, kurie jai suteikė 
paskutihį pa't&rna viriną ir pa
lydėjo į tą neišvengiamą am
žinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailė- 
darini jos prasišhlinimą iš mū
sų tarpo, reiškiame giliausią 
Pa'dėką dalyvavusiems laido
tuvėse žmonėms ir suteiku
siems vainikus draugams. Dė
kojame musų dvasiškam tė
vui, kun. klebbnrii šv. Onos 
parap., kuris atlaikė įspūdin
gas pamaldas už jos sielą; 
dėkojame graboriui J. F. EU- 
dėikiui, kuris saVu geru ir 
mandagiu patarnavimu gar
bingai nulydėjo ią į amžinan
tį, o mums palengvino per- 
kęsti nuliūdimą ir rūpesčius, 
dėkojame Chic. Liet. Dr-jos 
jgrabnešiams, ir pagaliau, dė
kojame visiems dalyvavu
siems laidotuvėse žmonėms; o 
tau musų mylima Emilija sa-, 
kome: ilsėkis šaltoj žemėje.
NuliUdę: Vyris, Sūriai, bttk- 

terys, Seserys, Broliai ir Gim.

praeitą rUdėhį (1939 ih.) p-lė O. 
SkeVėHUtč laimėjo pirmą vietą, 
kaipo turinti gražiausią mezzO 
sopraną “Chicago Daily Tribū
ne” surengto j dainų šventėj 
Chicagos miesto vakarinėj (la
bi-

Mes mylim klausytis gėri! 
dainininkų-kių ir didžiuojamės 
kaipo savo tautos pažiba, bet ar 
pamąstom kiek jie padeda dar
bo, išeikvoja ldikb ir šdv’o už
dirbti) centų, vien lik, kad 
niurtis gražiai padainavus?

Jeigu mes ištikro> mylime gra
žias dainas, tai ir turėtumėme 
pagelbėti musą jaunfems ddihi- 
ninkams-ėmš lavintis. O tas ga
lime lengvai padaryti atsilanky
dami į jų duodamus koncertus.

J. L. A.

Čia Jaunuoliai 
Išmoksta Vaidinti 
Dainuoti
— Paremkite Jų Darbuotę —

BRIGHTON BARK. — šįva
kar, Hollyyvood salėje, 2417 W. 
43rd street, įvyksta Brighton 
Parko Jaunuolių Draugijėlės 
rengiami šokiai su programų. 
Pradžia 7:30 vai. vakare, o į- 
žanga 25 centai. Programą pil
dys Draugijėlės Bariai.

Jie suvaidins vaizdelį, taipgi 
dainuos. Bus choras, duetai, trio 
ir solistės, Milleriutė, Adašiu- 
niulė, Zabukaitė. Šoks .Staniu
lio te ir Galdikaitė.

Taipgi dalyvaus Kaimiečių 
Moterų grupė' Jaunuolių Bala
laikų orkestras, vedamas J. Bų- 
drevičiaus, o šokiams gros Lcš- 
čausko OrkosIrūs.

Gerbiami lietuviai, nepamirš
kite jaunuolius paremti, ir atsi
lankykite jų parengime, sutei
kite ūpą toliau veikti ir lavin
tis vaidinti ir dainuoti.

Beje, jaunuoliams, kurie iš
buvo draugijėlėje nuo įsikūrimo 
bus įteiktos dovanėlės. Tai bus 
vakriVo garbės bariai. Atsilankę 
pamatysit šiuos jaunuolius, ku
rie nenuilstančiai, per kelis me
lus, veikia. Garbė tėveliams iV 
mamytėms, kad ragina savo 
vaiklis draugijėlėje pHklausyti. 
ČM jie išmoksta vaidinti, dai
nuoti, lietuviškai šokti ir kalbe
li. čia jie pamils lietuvišką kul
tūrų ir išaugs dorais, gerais lie
tuviais. Komisija

William Rezek, 14 metų ber
niukas, 10115 Commercial avė. 
skaudž.ai nukentėjo bežaizda- 
mas su draugais prie degančio 
laužo. Vienas draugų uždegė 
fejerverką, įdėjo jį į tuščią pie
no butelį ir įmetė į ugnį. Fe
jerverkas sprogo ir stiklo ske
veldros labai skaudžiai apipiau- 
stė Rezekui ve dą.

SUSIRINKIMAI
' AMERIKOS LIETUVIŲ PILIE

ČIŲ POLITIKOS IR PAŠ. KLUBO 
12 WARDO narių susirinkimas 
įvyks sekmadienį, balandžio 21 d. 
1 vdl. popiėt, Hollywood Svet., 2417 
W. 43rd Št. t

—Paul J. Petraitis, rdšt.
KŪPIšKĖNŲ KULTŪROS ŲR- 

JOS narių mėn. susirinkimas įvyks 
šeštadienį, balandžio 20 d., 8 vai. 
vakare. P. Balchuho bute, 4359 Šo. 
Artesian avė. antras aukš. Prašome 
dalyvauti, nes svarbu ir atvykite. 
Turėsime šuurm-burum.

—P. B., sėkr. •
dr-još “Liėtuvoš uKInin^ 

KO” susirinkimas įvyks rytoj 1 v- 
popiet paprastoj vietoj. Prašom^ 
susirinkti, nfes bus daug reikalų. 
Nariai atsilikę su mokesčiais, ma
lonėkite užsimokėti.

—J. žurkaUskas, pirm.

..T,T- A £

CLAŠSIFiED ADVERTISEMENTS
k

PERSOkAL 
Ąsmenų Ieško

PAIEŠKĄUk PUSBROLIU: Jur
gio Norbiiib ir Antano Lukošiaus, 
iš LietuVos. Vidhklėš parap,-, Vana- 
giškįų kaimo, Rasęihių ąpskr, Pir
miau jie gyVfeno ■ Cnicagbj. Aš su 
Jurgiu susirašydavau, dabžir neži
nau, kur jis būna. Meldžiu broliu
ką m? kas žinot htšiliepti’, už ką 
būsiu dėkinga. Mano adresas: Eii- 
sabėth. Chritfchunas, Coal Center, 
Pa. Wash. ’Co.

PARDAVIMUI AR RENDAI TA
VERNAS, 2 aukštų plytinis budin- 
kasį garu šildymas, 5 kambariai 
Užpakalyje, gerai įrengta rhiming- 
aužė ant antro aukšto. Pdrdavimo 
priežastis—liga. 4642 Wentworth 
Avė. Boulevard ‘0230.

BUŠiNfeŠS CHANCES 
Biznio Progbs

REAt ĖSiATE TO EXCHANGE 
Namai žemė Mainais

| NORIU MAINYTI 7 KAMBARIŲ 
bungalovv SU ąžuolo trimingais į 
taverną. Gražus namas. Didelis ga
ražas. 4612 So. Maršhfield Avė. 
Pirmos lubos.

ii t >ii'n(

RLGS 1500 NAUJŲ 
KAURŲ 

50d hfeAtSIIMTV 

KA1NO8 RuriiaUnto* so% 
Numuitos iki % 

• DlriĖLlV KAURŲ 

BARGENAI
Neatsiimto 0x0, 8x10, 0x12, 0x10,11x10 
VertS nuo $6 iki fGO. Dabar $3 iki $20 
Nauji 6x0. 8x10. 0il2, 12x18. 10*4x 15 
Verti $20 iki $85. Dabar $10* iki $42 

ir ėukdč.
15 0x12 tikri} orlentallij, 50 kitokių 

Mieros 2x4 Iki 11x18, 40% nuolaidos 
1000 jardų karpetų po 50c jard ir aukSd.

CHECKER CLEANERS 
SANDELIAI

6208-16 8. RACINE—Dienomis, 3 vakaras

tinta A Gėlės Mylintiems 
11 U U fl Vestuvėms, Ban- 
U 11 llAlkietams, Laidotu- 
viivi b yems; Pajpuoši- 

GELININKAS ta*ms 
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

LUl LIMO Visas Pasaulio!
, „ Dalis

KVlEtkiRlNKAS
Gėlės Vestuvėms. Bank! e tams

ir Pagrabams I
&316 So. Halsted štreėi

Tel. YARDS 7308 I

A. A* I
ELENA MARTINKIENĖ 

(MARCINKIEWICZ) 
(po tėvriis Tekoraitė)

gyveno 4628 S. Wėod St.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

bal. 19 d., 12:55 vai. rytą, 1940 
m.t sulaukus pusės amž., gimus 
Lietuvoje, Raseinių Apškr., 
Varnių Parap. Lukšių Miest.

Amerikoj išgyveno 34 m.
Paliko dideliame nubudime 

vyrą Mykolą, sūnų Stanislo
vą, 2 dukteris, Margaret ir An- 
ną, marčią Anną, 2 žentus Ar- 
thur Daliege ir Anthony Klo- 
ris, 3 anukus ir 1 anūkę, 2 
seseris Petronėlę Oleckrio ir 
Stellą Lesik ir jų šeimynos ir 
daug kitų giminių ir pažįsta
mų.

Kūnas pašarvotas randasi 
J. F. Eudeikio koplyčioje, 4605 
S. Hbrmitage Avė.

Laid. įvyks antrad., balandž. 
23 d.„ 8:30 vai. rytą iš koply- 
čibs į šv. Kryžiaus parap. baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lą, o iš ten bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Elenos Marcin- 
kievvicz giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteiktai jai paskutinį 
patatnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, sūnūs, dukterys, mar

čia, žentai, seserys it 
giminės

Laid. dir. J. F. Eddėikis, ’ 
tel. Yards 1741.

■ ■ .. . ____

PARENGIMAI
\

CICERO MOTERŲ PAŽANGOS 
KLUBAS rengia Vakarą su pahiar- 
ginimais, kuris įvyks šeštadienį; 
balandžio 20, 1940 m.* Liuosybėš 
svet., 1401 So. 49th Ct., Ciceroj. 
Pradžia 7:30 vai. vak. Gera muzi
kai, dbor prizes, įžanga 25 centai; 
BUs kitokių pąmatginimų, skanių 
užkandžių. Užtikriname, kad links
mai lėiką praleisite. Užpraš’omė 
publiką mhsų kolonijos ir apylin
kės. —Klubietė.

DR-STĖ TAUTIŠKA , GARSUS 
VARDAS LIET. iB LIETUVAIČIŲ 
rengia pavasarinį balių ir, šokius 
šįvakar, Unity Člūb Hali, 4558 So. 
Maršhfield. Pradžia 7:30 v. vak. 
Kviečiam visus atsilankyti prie ge
ros muzikos pasilinksminti. —J. Y;

PAIEškAU APSIVEDIMUI mer
ginos, arba našlės. Turiu gražų na
mą, lotą Šone, arti mano namų sa- 
lunas, aš turiu morgičių, aprašau 
namą Už m'orgieią. Atsišaukite tuo
jau, gyvenimas, ant vietos. Box 
2335, 1730 So. Halsted Št.

PAIEŠKĄU APSlVEDIMUl vai
kino ar našlio tarpe , 39 ar senes- 
hio. Rdš^Kite laišką 1739 Šo. tlalš- 
ted St., Bofc 2338.

PAIEŠKAU DRAUGO apsivedi- 
mui be skirtumo amžiaus, kad ir 
šėhas, bile turtingas, kad tūrėtų iš
mokėtą namą ar biznį ne saliuną, 
ar pinigų, esu našlė be šeimynos, 
gražiai atrodau, gražiai nuaugusi, 
daugiąu* parašysiu p'er laiškus. E. 
N., 1739 So. Halsted St. Box 2334. 
Chica'go, Iii.
i i i ■ r.i./...-i , r, ■ i .,.■. , ,7;

SITUAtION VVAhJTED 
Ieško Darbo

PARDAVIMUI TAVERNO fikče- 
riui, visai nauji, labai pigiai, turi 
būt parduota greitu laiku. Atsišau
kite 3feo0 < Emeral'd AVe.

PARDAVIMUI GROSERNĖ įsi
gyvenusio  j lietuvių apylinkėje, ge
rai teihąš biznis. Cahai 5392, šalia 
mėsos marketo.

BIZNIAVA PROGA. PARDUOSI
ME arba mainysime taverną į 2 
flatų iiamą, įsteigtas IŠ metų, par
davimo priežastis — liga. Frank 
739 E. 92nd Place.

RE AL ESTATĖ FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimai

TIKRI BARGENAI
Pardavimui mdrinis namas su 

valgykla ir tave*rn bizniu, namas 
ant 2 lotų, 50x125, 5 kambariai 
viršuj. Biznis senas. Randasi prie 
kryžkelio.

Pardavimui 2 murinės cottage, 
po 6 kambarius. Viskas moderniš
kai įrengta, nebrangiai.

Pardavimui virš 100 lotą, sri 
visais įrengimais.

Išparduodu paminklus, nes žemė 
reikalinga. Parduodu pigiau negu 
kainavo. Kainos nuo $15 ir aukš
čiau.

MRS. A. BITTIN
3958 W. lllth St. Tel. Beverly 0005

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI 5 AKRAI žemes 
su 4 kambarių namu su eonerete 
beismentb. Elektra, karšto van
dens boileris. Juodžemis. Yra vai
singų medžių. Naujai apgyventa 
apylinkė. Kreikltės subatoj arba 
nedėlioj. Kitoms po šešių vakaro.

STANLEY GODAS, 
116 PI. ir Hamlin Avė.

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

PARDAVIMUI TAVERNAS, iš
dirbtas biznis per daug inetųJ Kar
štu vandeniu apšildomas. Iš prie
žasties ligos parduosiu pigiai.

4314 So. Ashland Avė.

' PARDAVIMUI TAVERNAS su 16 
kambarių ruiminghouse, arba mai
nysiu, kas ką turite. 2113 South 
Halsted St.

. £riė
, $1500.00 
kATEDŽE 
pakš, prie 
lio dugnu 
priešakis

EŽERO KATEDŽĖ
— PASIŪLO PUIKIĄ 

izoliuota su celo- 
gražaus, šaltiningo, sm6- 
ežerb. Lotas 78 pėdą, 
prieiria prie vandens. 

Mažas įmokėjimas, likusią termi
nais. Box B 1—1739 S. Halsted St.

290 AKRŲ PIENO ŪKIS Wood 
kauntėj, Wisconsin, geri budinkai, 
pilna kaina $3,000, savininkas. 
Axel Medelberg, Marengo, Iii.

FLRNISHED ROOM—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

įvairios žinios 
iš Lietuvos
(Tęsinys iš 4-to pusi.)

Žinoma, Visos los, žinios tų vai
si} bių, iš kur jos pranešamos, 
gerokai cenzūruojamos, bet vis- 
tiek los telefoninės korespon
dencijos labai įdomios.

Karo padariniai verčia visas 
valstybes iš jų siunčiamas ži
nias cenzūruoti. Lietuvos dien
raščiai dabar daugelio Europos 
spaudos cituojami, jų straips
niai ir korespondencijos smulk
meniškai atpasakojamos. Reiš
kia, Lietuvos spauda užsieniuo
se įgijo visišką pasitikėjimą. 
Nors buvo užsimesta popieros 
taupumo dėlei Lietuvos dienraš
čius sumažinti, bet iki šiol jie 
eina lokio didžio, kokio seniau 
buvo. Tuo budu Lietuvos dien
raščiai dabar didesni už dauge
lio Europos valstybių dienraš
čius, nes daug kur jie sumažin
ti. Sakysime, Lietuvos dienraš
čiai dabar didesni už Vokietijos 
dienraščius! —Betkas

(GALAS)

Adv. N. Tumavick 
Dėkoja Cicero 
Lietuviams

“Už Vieningą ilėmiihą”

PAIEŠKAU DARBO. P'enteris ir 
popęrninkas. \Kalsimainu lubas už 
$1.50. Miegamas kambarys su savo 
popieriais—$3.00. Apkainavimas dy
kai. 10 metų patyręs. Darbas už
tikrintas. Jos. Augaitis, 1608 South 
50th Avė., Cicero, III. tel. Cicero 
2633.

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

PARDAVIMUI GERAI einąs 
lunchruirinio bizhis, pardavimo prie
žastis—liga. 334 So. Western Avė.

PARDUOSIU 6 KAMBARIŲ bun
galovv pigiai su mažu įmokėjimu, 
randasi ant 67-tos prie Mozart gat. 
šaukti YARDS 0'695.

RENDON FORNIŠIUOTAS kam
barys karštu vandeniu šildomas, di
delis ir švarus, vyrui. 3325 SoUth 
Lowe Avė.

PORTAGE PARK REZIDENCIJA 
$5300. 6 kambariai—naujas fur-
riace, skliautuotos durys ir 36 pėdų 
lotas. Dėl sąlygą galima susitarti, 
jpažiurėjimui šaukite Kildare 0803.

KAMBARYS RENDON — švarus 
—prie mažos šeimynos. Vaikinui ar 
merginai. Pirmos lubos. 2939 West 
39tR St.

ŽENOTA PUSAMŽIAUS pota 
paięškome darbų ant ūkės. Abudd 
esame ūkininkai, gerai patyrę ūkės 
darbuose. Kam rėikalih'gi tokie 
darbininkai, Atsišaukite. M. A. Ata
kas, BOON, MICH.

PARSIDUOtjA TAVERNAS prie 
gelžkelio šapų. Geras bizhis—pigiai. 
Apleidžiu dėl nesveikatos. Mrs. 
Kara, 5105 So. Wentworth Avė.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKIA 'PATYRUSIOS MER
GINOS bendram ruošos darbui, 
skalbimo nėra, būti, mažds apart- 
m<entas, vaikas, $7.00. Lakeview 
4935. ' "

REIKIA SIUVAMŲ MAŠINŲ 
operatorių, patyrusių prie jupikų, 
slack siutų, bluzkų, darbas nuolati
nis, geras mokestis. ROTHLEY, 
212 So. Fran>l|n,

Help wanted—malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS Patyręs DARBI
NINKAS ant farmos. Atsišaukite, 
H., KOPLEWSKIv Box, Dow^giac, 
Mich., R. H.

REIKALINGAS DARBININKAS 
ant farmoš, kad mokėtų dirbti Su 
arkliais lauk’o darbds. $15.00 į mė
nesį su pragyvenimu. Atsišaukite 
laišku ,ar telefonu. MRS. V. MISE- 
VIC, Hart, Michigan, tel. 22F12.

REIKIA STIPRAUS VYRO, pa
tyrusio Pipe Threader, pageidauja
ma susipažiriusib su visu paipų 
darbu, darb'as nuolatinis, kreiptis 
1338 West Ž2nd St.

REtkALlNGAŠ DARBININKAS 
apsukrus ir bent kiek patyrus dir
bti, r.ęstorąnte. GĘORGE’S CAFE, 
Š465 Sb. Morgan Št.

REIKALINGAS JANITORtUS, 
nevedęs, 45 — 50 metų amžiaus. 
Blaivas. Liūdymas reikalingas. 
Kreipkitės 1250 W. Madison St.

SHOE RfePAlRlNG SHOP par
davimui. Teisingas kainos pasiūly
mas bus priimtas. Dėl platesnių ži
nių kreipkitės į 10703 So. State 
St., Chicago, III.

PARSlbŪODA TAVERNAS ar 
renduosiu ar mainysiu ant auto
mobilio. Gera vieta su kambariais 
gyvenimui. 2942 West 39th St.

MAR'QUfeTTE PARK SAVININ
KAS APLEIDŽIA CHICAGĄ 
Į 15 dienų turi būt parduota 

6832 South Maplevvood Avė. mūri
nis bungalow, 5 ir 3 kambariai, 
karštu vandeniu šildomi, 2 karų ga
ražas.

Taipgi .4008 So. Maplewood Avė., 
2 flatai, 5 ir 4 kambariai: Lotas 50 
pėdų pločio. Rendos į mėnesį $50. 
Abudu namai bus parduoti už tei
singą pasiūlymą, su mažu įmokė- 
jimu.

RENDON KAMBARYS dėl vaiki
no ar merginai. Visi patogumai. 
Gali patys valgį gamintis. 
o 7130 Š. MAplevvood Avė.

KAMBARYS APŠILDOMAS vy
rui. 2650 W. 45th St. 2 aukštas.

FURAlisHED ROOMS—VVAN'IED 
Reikia Gyvenimui Kambarių

ŠVARUS VYRAS ieško kamba
rio Bridgeport arba 18-toj apylin
kėj. A. MILLER, 1617 So. Union 
Avenue.

LARDAVIMUI TAVERNAS ge
roj vietoj. Biznis gerai išdirbtas, 
kampinis; pigiai. Taipgi ant ren- 
doš kampinis tavernas, didelė sve
tainė dėl parių ar vestuvių. Vir
tuve ir dining kambarys tame pa
čiame aukšte. Savininkes 1724 W. 
47th St.

PARSIDUODA KRIAUČIŲ ŠA- 
pĄ pigiai, iterida pigi, kreipkitės 
702 W. 35th St. Tel. Yards 5552.

PARDAVIMUI GERAI APSIMO
KĄS modernas tavernas, priežastis 
—kiias biznis. '434 Wešt 31st St.

PARSIDUODA TAVERNAS la
bai pigiai. Biznis išdirbtas— prie
žastis—liga. 6528 So. Ashland Avė.

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui būčernė ir groserriė. 

Moderniški fixturiaf, refrigeratb- 
riai ir visi įtaisymai. Visai pigiai 
už $1300. Verta $2500.00. Priežastis 
—savininkas randasi ligoninėje. At
sišaukite P. M. SMITH, 4177 Ar
cher Avė. Tel. Virginia 9'665.

TAVERNAS, IŠDIRBTAS biznis, 
gera vieta, pilnai įrengtas, nėra 
kompeticijos, gera pardavimo prie
žastis. PORTSMOUTH 81'86.

6 KAMBARIŲ PLYTINIS bunga
lovv ant 37^2 loto, savininkas. Bai
gtas, apšildomi viškai. Naujas sto
gas, visas naujai dekoruotas, arti 
mokyklų, bažnyčių, parkų, Rock 
Island ir gatvekarių lainių. 20% 
pinigais, balansą F. H. A. Finansais. 
Tuojau nuosavybė. 8622 South 
Throop St.

SENYVAS ŽMOGUS norėtų gau
ti kambarį prie garbingos seimos 
už $2.00 ar $2.50 į savaitę, apie 
Halsted ir 18th iki 22nd gatvių. 
Rašyti J. Rachun, 2924 Rooseveit 
Road.
_______________________ ___ ;___
FŲRMTURE-FIATURE FOR-SALE 

Rakandai ir {taisai Pardavimui

NAUJAI DEKORUOTA 9 kamba
rių rezidencija, 2 aukštų plytinis 
garažas su šaliniu įvažiavimu. Alie
jum šildymas. Arti šapų, transpor- 
tacijos, savininkas, nebrangiai.

6425 South Morgan St.

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

PARDUOSIU 8 PĖDŲ DIDUMO 
elektros šaldytuvą ir visus kitus 
grosernės įtaisymus už prieinamą 
kainą. 2543 West 71st St.

PARSIDUODA VISI TAVERNO 
fikčeriai. Krėslai, stalai, plumbing, 
cash registeris, stiklai ir tt. 4612 
So. Maršhfield Avė. Pirmos lubos.
■f-fusn ri..• ; . ■■■■*■■ 

vvhoLesAle FURNITURE
Rakandai ir įtaisai Pardavitaui

“Šiuomi išreiškiu širdingą 
padėką visiems Cicero lietu
viams už vieningą rėmimą ma
no kandidatūros mokyklų ta
rybos rinkiniuose, balandžio 
13.

“Nors aš rinkimus ir pralai
mėjau, bet esu daugiau negu 
patenkintds, kad radhu tokį di • 
delį pritarimą ii* užuojautą pas 
savo tautiečius.

‘‘Einant balsų skaičiumi, at
rodo, kad visi lietuviai, kurie 
tik ėjote balsuoti, pAdavėt sa
vo balsą už mahe. Už tai labai 
ačiū visiems ir ateityje aš bu
siu šU jumis.”

Adv. Norbert Tumavick.<
■■1 I 1 * - -*1 •

Kam Reikalingas 
Lopšelis?

Mrs. Kurnuskas, 5024 S. 1E11- 
zabeth street (antras aukštas) 
pl’aneŠo “Naujienoms”, kad ji 
tiiri lopšelį kddikitią ir atiduos 
jį hėturtingiii lietuvių bedarbiu 
šėhnyiiai, kuriai lopšelis reika
lingas. Kam reikia — kreipkitės 
prie p. kuraUskienės.

Pirkite tose krautuvėse, ku- 
rioš garsinsi “NAUJIENOSE1’

FOR RENT—IN GENERAL
, Rendai—Bendrai

PARDAVIMUI HAMBURGER 
ŠtAND. Randasi 397072 Atcher 
Avė. Brighton Parke lietuvių apy
linkėj.

PARSIDUODA MARQUETTE 
PARK SOUTH SIDE .

Keturflatiš prie Marųuetie Parkių, 
kampas, platus lotas $10,000. Nau
jas keturflatiš, octagon frontas, 
biihgalow stogas, 50 pėdų lotas, 
mūrinis garažas, tik 10 metų sėmi
mo $11,350. Kitas 8 fletų kampas, 
mūrinis, mėnesinė renda $318, kai
na $16,500. Turime daug visokių 
mažų ir didesnių namų, labai pi
giai ir ant mainų. Teisinga patar
navimą tikriname. CHAS. URNTCH 
(Urnikas), 2500 W. ,63rd St., Tele
fonas Prospect 6025, vakarais ir 
rytmečiais. Padarome paskolas 4% 
be komišeno.

Mokėdamas casii už lakančius, su
taupiusi nuo 4b iki 60%. Men prista
tome bile kur. Pašaukite kr rrišy-. 
kitę dėl daugiau informacijų. Vien- 
tik nacionaiiai žinomi daiKtai Ran
dasi pas mūs. ALIŠAUSKAS, Sū
nūs, 6343 S. Western Avė., Chicago, 
111. I hone Republic 6051.

MOVING and LxpressiNg 
Perkraustymas ir Važma

PIANŲ KRAUSTY- 
juodžemio pristaty- 

Seniausias f

RANDAI 4 KAMBARIAI 2 mie- 
gkambari'ai, šviesus Jr švarus, $12 
į mėhėsį. 013 W. Cullėtton St. (20 
Stre'et).

ANT RENDOŠ ŠTORAS, tinka
mas dėl luchruimio, šalia tąverno. 
R'enda pigi. Atsišaukite 3601 Šo. 
Union A*v<e. YARDS Ž414.
■u... n ir
ĄN1MĄLS—DOGS—BŲRDS—PETS 
Gyvuliai—Šunys—Paukščiai, etc.
PARDUODU LABAI GERĄ prie 

biznio, šunį už $10.00. Atsišaukite 
6'66 West 14lh Št.

BUSINESS CHANCES 
Bizhio Progos

PARDUODU DUONOS KEPYK
LĄ su namu arba ir vieną biznį, 
biznis įgyventas • per ilgus metus; 
pardavimo priežastis — senatvė. 
Noriu poilsio. Biznio Vieta ir savi
ninko antrašas 2&03 Emerald Avė* 
Chickgo, UI. Tel. Calunaet 4959.

PAĖbAVlMUI GEkAI APSIMO
KĄS modernaš tavernas, priežastis 
—'kitas biznis. 434 West 31 St.

PARSIDUODA TAVERNAS — 
gera vieta. Biznis išdirbtas pėr 
daug metų. Kambariai gyvenimui, 

2900 So. Emetald Avė.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yi’a naudingos.

$2,600 UŽ 6 KAMBARIŲ medinį, 
1512 N. Kolin Ąvenue, $500 įmokė
ti, savininkas, Spauldirig 5181.

2 FLATŲ NAMAS po 7 kamba
rius, 2 karų garažas, 2 furnasai. 
savininkas, nebrangiai. 4143 Gladys 
Vari įBuren 294Š.

BALDŲ - 
MAS anglių, 
mas. Seniausias lietuvis baldų 
ktaustytojas Chicagoje. Visi baldai 
nešami su ypatinga atsarga, darbas 
užtikrintas. AL1SAUSKAS SONS, 
7100 So. Talman Avė. Prospect 8742 

........ .. h..ru 1*7.;^,;

SOIL—FOR SALE 
J uodzemis—Pardavimui

PARSIDUODA BARBERNfe pi
giai. 2 krėslai. Biznis išdirbtas — 
savinihkas eina į kitą biznį. 1609 
Wešt 64th St.

MARQUETTE PARKE parsiduo
da mūrinė buhgalovv—6 kambariai. 
Mūrinis .3 karų garažas, su 4 kamb. 
viršuj. Vandeniu apšildymas. Sa
vininkas Jiemlock 7144.

PARSipUODA TAVERNAS prie 
pat Stbck Yąrdų., Biznis išdirbtas 
Kreipkitės 1'615 Wešt 43r'd St.

EXTRA!EXTRĄ! ___ _
Tavernas parsiduoda prie dirbtu

vių. Biznis išdirbtas p’er daug mė
tų, 6 kambariai užpakaly. Parsi
duoda pigiai $250 — atsišaukite 
greitai. Priežastis—turime 2 biz
nius. 3827 So. Emerald Avė.

------—---- -. ■---------------------- L
LUNCH — TAVEĖN pilhai įren

gtas, daug metų vlėrtoj vifetoj, pigi 
renda sU flatri. Proga paimti pi
giai. 4949 So. Halsted Št.

, PARSIDUODA-GASOLINO ŠTO- 
TiS yjdury miesto, Gerą biznį 
daro, 50 pėdų Gas Station, 8 kamb. 
namas. Renda $45 mėn. 10 metų 
lysris., Barsidubda pigiai Atsišau
kite tliojhus. 3640 So. Halsted St., 
Klauskite J. Darjgis.
U.Vi.,? u n ...

BUČERNĖ IR GROSERNĖ, kuri 
: randasi geroj vietoj, nėra kompe- 

ticijbs arti ir seniai išdirbtas biz
nis. Svarbi priežastis verčia par
duoti arba mainysim į katedžę, 
bungalovv arba dviflatį Marąuette 
Park-e ir apylinkės.

4 fl. moderniškas muro namas, 
ię muro garažas. Randasi Marųuet- 
te Parke. Kaina tik $12,800; įmo
kėti $5000.

9. fį. moderniškas namas. Handa- 
si Marųuette Parke. Kaina tik 
$22,000.

11 fl. mod’erniškds namas, randa-' 
si Marąuette Parke. Kaina tik 
$28,000.

Bizniavas muro namas, štoras ir 
3 flatai, Randasi MarųUette įManor. 
Kaina tik $12,500; įmokėti $4000.

2 pb 6 kamb. mėdihiš namas, 2 
lotai ir randasi prie Marųuette Par
ko. Kriina tik $5,500; įmokėti $1001).

Bungalovv’s 5 arba 6 kamb. Ran
dasi Marąuette Pairke ir apyŲnkės. 
Galima pirkti su mažu {mokėjimu 
ir Jąž žemą kainą.

-  -- — — v — w — f, — —- — — - ■ —j 
kaip tai: publičnų garažų, bizriia- 
vų rooming houses, ir nuo katedžio 
iki didžiausiam apartmentui. Kreip-

Tel. OAK LAWN 193-^J-l.
STANLEY GAVCUS i 

Parduoda išpudintą žemlg trąšai, 1 
bušelis 25c—5 bušeliai $1.00—15 
bušelių $2.50. Kreipkitės Uėl kainų, - 
dėl didesnių kiekių. Iškraustome • 
nebrangia kaina. Anglys tiesiai iš 
kasyklų. 110 SOUTH RIDGelAND 
AVĖ., WORTH, ILL.

juodžemis Maišytas su hu- 
mus ir Peat Moss — įtręštas—par
duodamas bušeliais ir važmomis— 
5 bušeliai už $1.00—10 bušelių už 
$1.150. Pristatdm visur.

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

FINANCE AND LOANS

PASKOLOS DĖL NAMŲ
SlMANO DAUKANTO
KEDERAL SAVINGS & LOAN

ASSOCIATION OF CHICAGO
2202 W. Cermak Road

CANAL 8887
BEN. J. KAZANAUSKAS, Rašt.

- - - - u žemą namą.
BUSINESS CHANCES—WANTED\ Mes turime Jabai gerų bargenų 

Ieško Biznių

PAIEŠKAU PIRKTI .
KĖŠ grosernės, su nemažiau kaip 4 
kambariais gyvenimui. Cash.

Lafayettė 9546.

APIELIN- kltės PHe Igalioniųio.:
iah knin 41 K. J. MACKE-MAČIUKAS 

2346 W, 69th St. 2-ros lubos
Vėl. PROSPECT 3140.

PASKOLOS
Ant 1-mų ir 2-rų 

MORGIČIŲ
Greita Veikla—Geri Terminai

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

2-ras aukštas.
t Tarpe Maršhfield ir Paulina gaL)

h..ru


NAUJIENOS, Chicago, UI. šeštad., balandžio 20, 1940

SKEVI-;niUTR, VVItU KV,\llTJri’ASSEKMA. 
DIENO “NAlIJIIiNŪ” RADIS PROCRAME

Ona Skeveriutė

Paliko Tik Tuščias 
Imbrikas ir 
Cigarų Dėžute

$10,800 Nebėra
Krautuvininkas Joseph Šerio 

nepasitikėjo bankais. Atsime
na, kad depresijos pradžioj jie 
užsidarinėjo. J s nenorėjo, kad 
ir jo pinigai žūtų.

Taigi, jis dėjo savo krautu
vės pelną į imbriką ir į ciga
rų dėžę. Ir dėžę ir imbr iką lai- 
kėx paslėpęs po savo lova.

Bet nelaimė, kad Šerio nety
lėjo apie savo turtą, paslėptą 

savo

lova 
kaip

Lietuvių mylima dainininkė, Ono Skeveriutė ir Vyrų 
Kvartetas rytoj rytų pildys “Naujienų” regul’arį sekma
dienio radio programų. Programas transliuojamas 11 va
landų ryto, iš stoties W.G.E.S., 1360 kilocycles.

Vyrų kvartetų sudarys Jonas Avelis, Leonas Nama- 
vičius, Bruno Namavičius ir Juozas Žukas. Jie ir solistė 
p-lė Skeveriutė sudainuos rinkinį gražių lietuviškų liau
dies dainų

Programe kaip paprastai, bus savaitinė žinių per
žvalga ir pranešimai iš “Naujienų” pastogės apie svar
bius lietuvių reikalus.

Visus širdingai kviečiam pasiklausyti.

po lova. Pasipasakojo 
kaimynams.

Vakar Šerio atrado po 
ir imbriką ir dėžę, bet’
imbrikas, ta’p ir dėže buvo tuš
ti. Nežinomas vagis pasiėmė 
iš jų $10,800.

Šerio gyvena ir užlaiko * mai
sto krautuvę adresu 3638 Went- 
vvorth avenue.

AUTOMOBILIU 
NELAIMĖS

1 1 "T"1......... < s' ’

— Susižeidė Bėgdami Nuo 
Policijos —-

• Prie Oiiter Drive ir Fos- 
ter avenue į šviesos stulpą su 
automobilių įvažiavo du jaunuo
liai. Abu buvo sunkiai sužei
sti, ir, kaip.pąsirodė, abu yra 
Illinois nacionalės gvardijos na
riai: 25 metų Hugh Allison ir 
22 metų Robert Cook. Jie ban
dė pabėgti ųuo policijos, kuri 
juos vijosi už pergreitą važia
vimą.

• Automobilių nelaimėse va
kar ir užvakar vakare žuvo se
kami žmonės:

Edward Fogtmann, 53 
clektro-mechanikas nuo 
Newburg avenue, ir

Nežinomas, apie 30 metų vy
ras.

• Herbert L. Laib, 22 me
tų jaunuolis nuo 1851 N. Kar- 
lov avenue, buvo suimtas už 
pabėgimą iš nelaimės vietos. 
Prie Sedgwick ir Elm st., jis 
suvažinėjo ir sunkiai sužeidė 
5-ių metų berniuką Joseph 
Piz^o, 1140 Felton Court. Laib 
ginasi, kad jis ne kaltas ir tvir
tina, kad berniuką suvažinėjo 
kas kitas.

inėtų
6083

“N—OS”

• Nuo įkaitintų gasolinc- du
jų užsidegė garažas adr. 181 
North Dearborn Street. Nuo
stoliai nebuvo dideli, bst du 
darbininkai turėjo bėgti.

• Maskuotas plėšikas pasi
grobė $48.59 iš registerio val
gykloje ad. 1833 East 71st st. 
Du tarnautojai ir keli klijen- 
tai buvo suguldyti ant grin
dų.

• Chicagietė Abigail Paul 
Gili, 2902 Warręn avenue, ya- 
kar sulaukė 102 metų amžiaus. 
Pareiškė, kad mielai gyventų 
dar šimtmetį. “102 metai yra 
trumpas laikas,” ji kalbėjo sa
vo draugams.

• Perdidele doza miego mil
telių nusinuodijo 22 metų Jen- 
nie Mason, Chicagos universi
teto studentė. Jos kūnas buvo 
atrastas kambaryj, ties 5711 
Kimbark avenue. šale^Tuvo raš
telis su žodžia s, “Mano moti
na žino, kodėl taip padariau.”

• Buvęs advokatas Paysoff 
Tinkoff užvedė bylą apskričio 
teisme prieš kelis asmenis ir 
firmąs reikalaudamas $1,900,- 
000 už nuostolius, kuriuos ji
sai turėjo nukentėti jų reika
lus tvarkydamas. Tinkoff rū
pinosi vieno William J. New- 
mano ir J. Griffith kontrak- 
torių firmos taksų reikalais. 
Valdžia padarė tyrinėjimą, su
rado, kad Tinkoff gelbėjo sa
vo klijentams išsisukinėti iš 
income taksų mokėjimo, atėmė 
jam advokatavimo teises ir nu
baudė 18 mėnesių kalėjimu.

paeiti.
teisme 

1931 metais
“Margarino

vakar 
mi- 
Ka- 
pa-

VAKAR CHICAGOJE 
rojo jį atnešti ir įdėti kėdėn. 
Pats nepajėgė

• Palikimų 
paaiškėjo, kad 
ręs Chicagos
ralius”, John F. Jelke Sr., 
liko $5,000,000 turto.

O Libby, McNeil and Libby, 
stambi Chicagos maisto proce- 
savimo firma skelbia, kad per
nai., padarė $4,782,236 gryno 
pelno. Užpernai ji turėjo $3,- 
354,2’76 nuostolių.

• Užvakar vakare Mr. ir 
Mrs. Moe Mittelman pastatė 
automobilį prie alinės, ad. 1900 
Ked'zie avenue ir įėjo vidun 
stiklui alaus. Automobilyj 
liko miegantį savo 3 metų 
nų Jerry. Kai Mittelmanai 
ėjo iš alinės, automobilio 
berado. Kas jį pasivogė, “ 
vogė
landas miesto, valstijos ir par
kų policija automobilio ieško
jo, ir galiau jį atrado prie 3045 
Armitage 
berniukas 
nežinojo,

pa- 
su- 
iš-

ne- 
pasi- 

ir jų sūnų. Per 6-ias va-

avenue. Užpakalyj 
ramiai miegojo. Net 
kad buvo “pagrok-

e Paprastai vagys pasiima 
pinigus iš registerių. Bet va
gys, kurie apiplėšė Harold Ro- 
senbloomo vaistinę adresu 5445 
Cortez avenue, buvo savotiš
ki. Jie pasiėmė ne vien pini
gus, • bet ir visą registerį, ver
tą apie $400.

• Rytoj Chicagos graikai 
minės savo bažnyčios Verbų 
sekmadienį.

Mirė Jaronimas 
Sideravičius

Li-
Si-

Penktadienį, Oak Forest 
goninėj pasimirė Jeronimas 
deravičius. Velionis priklausė 
prie Chicagos Lietuvių Draugi
jos -ir prie Chicagos Lietuvių 
Vyrų choro.

Laidotuvės įvyks antradienį. 
Dabar yra pašarvotas Sakars- 
<io koplyčioj ant Wabansia ir 
Wood S t.

—T

Nauji Lietuvos 
Žemėlapiai

Lietuvos Konsulatas Chica
goj e tik ką gavo iš Kauno nau
jus Lietuvos žemėlapius, ku
riuose sužymėta naujosios sie
nos su Vokietija ir Sovietų Ru
sija; taip pat parodoma ir vi
sa etnografinė Lietuva.

* Norintieji šiuos žemėlapius 
turėti, galite įsigyti Konsulate, 
100 E. Bellevųe PI., Chicago, 
III. Kaina 25 centai.

Sekmadienį Illinois
Socialistų
Konvencija

Prieš Sales Taksus
Rytoj LaSalle viešbutyj su

sirinks III nois valstijos Socia
listų partijos konvencija. Tik
slas yra nominuoti kandidatus 
valstijos rinkimams, kurie įvyks 
’apkričio mėnesį.

Partija priims platformą, ku
rioj pasmerks sales taksus. Jų 
vietoj pasiūlys income taksus.

Cicero Turi Naują 
Policijos Dept. 
Viršininką

Hėarstas Apeliuoja 
Darbo Tarybos 
Nuosprendi

The Chicago Herald-Ameri- 
can, Hearsto popietinis dien
raštis Chicagoj, paskelbė, kad 
apeliuoja federalės darbo tary
bos nuosprendį, kurtš'buvo iš
neštas pereitą savaitę.

Taryba surado, kad dienraš
tis nusidėjo darbo tarybos įsta
tymams, nes trugdė C.I.O. laik
raštininkų gildijai darbininkus 
organizuoti ir ragino juos ra
šytis į A.F.L. uniją. Darbo ta
ryba įsakė firmai surengti dar
bininkų balsavimus.

Dienraštis darbo tarybos už
metimus ginčija ir kreipiasi į 
apeliacinį teismą su prašymu 
juos atšaukti.

Išėmė Dvyliką 
Adatų Iš Moteris 
kės Vidurių

Kaip Jos Ten Atsidūrė 
Nežino

Automobilių gadyne dar ne- 
iŠnaikino arklių. Jų bent Uli
nei j uj turi būti gana daug, nes, 
kaip skelbia Springfieldas, val
stijoj yra 6,887 laisniuotų ark
lių kaustytojų ir visi turi dar

Vakar Elgine, III., daktarai 
23 metų bėgy j, išėmė 12-tą 
adatą iš Mrs. Beulah Kemp vi
durių. Ji yra 38 metų amžiaus 
ir gyvena ad. 636 Page avė.

Kokiu budu adatos įsigavo 
į jos kūną — moteriškė neži
no. Spėja, kad gal ji prarijo 
jų visą saują, kai buvo maža, 
ir dabar jos, viena po k tos, 
pasirodo tai jos viduriuose, tai 
kitoj kūno dąlyj. Adatai pasi
rodžius moteriškė turi pasiduo
ti operacijai. Viso jau pergy-

Budriko Radio 
Programai

Budri ko radio programas ne- 
dėlioj, bal. 21 d., bus D Vai. va
kare Chicagos laiku iš stoties 
WCFL, 970 k.’ >Buš ,gražios dai
nos, gera muziku5 ir gyvas gyve
nimo vaizdelis, kurį suvaidins 
žinoma vaidylų grupė Makalai.

Kiek anksčiau tą patį vakarą 
nuo 5:30 iki 6 Vai. bus kitas 
Budriko radio programas iš 
stoties WAAF; 920 d<.; Šitą pro
gramą išpildys Aido choras. 
Bus gražios liaudies dainos ir 
muzika. • ’ ■

Šituos ir kitus Budriko radio 
programus leidžiu t- dvi didžiu
lės Budriko rakandų ir radijų 
krautuvė?, kurių vieta yra 
Bridgėporte, 3409-21 S. Halsted 
S t. Tol. Yards 3088Č

Pranešėjas.
------------------ s ■. —

Dainuos Alicę Šidlau
skaitė', Šauni: muzika, 
Įdomybės ir 1.1.

Primintina radio klausyto
jams, kad rytoj, sekmadienį, 
11:30 valandą prieš piet įvyks
ta reguliaris sekmadienio pro
gramas, kurio leidimu rūpina
si Progress Fųrniture Company 
krautuvė ir kurįam vadovauja 
A. Žilis, šie programai yra pil
domi žymių talentų.

Ryt programo * išpildyme da
lyvauja žymi soliste, Alice Šid
lauskaitė, patarėjas adv. K. 
Gugis, gros šauni muzika, o 
radio pranešėjai turi daug 
svarbių ir įdomių pranešimų. 
Klausytojai girdės gerų žinių iš 
Progress Furni^ųre Company, 
nes čia šionrię Jdienomis yrą 
minimos 8-tos metinės sukak
tuvės šios įstaigos gyvavimo. 
Dabar yra siūloma specialiai 
sumažintomis Rainomis viso-

miestelio val- 
smalsiai seka i
ir turi du po-

Bet Senasis Nenori Rezignuoti
CICERO. — Ciceriečiai lais

voms valandoms praleisti turi 
naują sensaciją 
džioj, kurią jie 
r diskusuoja.

Miestelis kaip
licijos virš ninkus.

Ik i šiol viršininko pareigas 
ėjo Theodore Svoboda. Bet ka
dangi pereituose miestelio rin
kimuose jisai rėmė savo brolį 
Frank Svoboda, republikoną, 
prieš Stedronsky, tai demokra
tai'nutarė jį ’prašalinti iš pa
reigų. Pats Svoboda tai turbut 
žinojo kad taip bus, nes galė
jo suprasti, kad jo nelaikys 
admin'stracija, prieš kurią jis 
ėjo.

Taigi, balandžio 3 d.,. laimė
jęs miestelio prezidentas Sted
ronsky pareikalavo viršininko 
Svobodos įteikti savo rezigna
ciją. Tas atsisakė, ir ėjo pa
reigas toliau.' Užvakar Stedron
sky nutarė nelaukti rezignaci
jos. Nauju policijos viršininku 
paskyrė kapitoną Martin Woj- 
cicchowskį, o Svobodai sustab
dė algą. Bet Svoboda vistick 
nerezignuoja ir “pareigas te
beina”. Cicerietis.

Išėjo Naujas 
“Jaunimo” Numeris

• Vakar Cook apskričio ka
lėjimo elektros kėdėj mirė 25 
metų Howard Poe. 1938 me
tais, laike susišaudymo prie 
alinės, 2405 N. Clark, Poe nu
šovė policistą Patrick O’Malley. bo. Balandžio 29 d., valstijos 
Atėjus mirties valandai Poe registrae jos biuras žada lais- veno dvyliką, bet jaučiasi svei- kios namų reilcĮpienos. 
apalpo ir kalėjimo sargai tu- niuoti dar 15-ką. ka ir stipri. j

Vakar iš spaudos išėjo nau
jas numeris dvisavaitinio laik
raščio, “Jaunimas”. Paduoda 
pluoštą įdomių žinių iš Ame
rikos lietuvių jaunimo darbuo
tės, sporto legendą apie “Dai
navą”, straipsnį apie gyven:- 
mą Lietuvoj nuo savo kores
pondento Kaune, ir karčių ko
mentarų apie lietuvius Ameri
koj.

Numeris įdomus. Kaina 5 
centai. Redaktorius, Juozas

Nepa- Poška, redakcijos adresas, 2201 
mirškite pasiklausyti. Rep. A. Z. West Cermak Road.

SLA Pildomosios Tarybos
Rinkimų Rezultatai

Naujos kuopos: 34, 211
(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, 
38, 344, 125, 158, 371, 14, 42, 89, 152, 217, 17 , 43 , 58 , 88, 
131, 270, 86, 90, 128, 198, 236, 323, 105, 169, 171; 266; 99;

' 120, 156 ir 277)
I PREZIDENTUS

F. J. BAGO^IUS ........................... ...................... 1,278
W. F. Laukaitis...................       896

’ J. Miliauskas.........................     232
Į VICE-PREZIDENTUS

J. K. MAŽUKNA .................................   1,411
V. G. Kerševičius................................................... 912.....

Į SEKRETORIUS
D. PILKA ...........................................    892
M. Vinikas ...................... ;.......................................  1,195
K. Michelsonas ..............................  276

Į IŽDININKUS
K. P. GUGIS .......................................................... 1,238 ,
J. J. Bachunas ....................................................... 852
J. Žebris.................................................................... 269

Į IŽDO GLOBĖJUS
E. MIKUŽIUTĖ........................................................1,193
P. DARGIS.............................................................. 1,107
S. Mockus ...............................................................  1,094
J. Brazauskas X...................................................... 733
J. Januškevičius Jr.................................................. 241
J. K. Urbonas .................................  172

Į DAKTARUS-KVOTĖJUS
DR. J. STANESLOW ........... ................. !............. 1,116
Dr. S. Biežis ........................................................... 869
Dr. A. L. Graičunas ..........   368

Rytoj Stato “Kada 
Kaimas Nemiega” 
Ciceroj

Liuosybės Salėje.
CICERO. — Liuosybės salėje 

rytoj įvyksta Cicero Kultūros 
Draugijos vakaras, kurio pro
gramą išpildys Lietuvių Jauni
mo Kultūros Ratelio choras. Jis 
suvaidins, jau antru kartu gra
žią operetę apie Lietuvos kaimo 
gyvenimą, “Kada Kaimas Ne
miega”. Vaidinimas pras.de > 
4:30 valandą po pietų. Įžangi 
tiktai 40 centų.

Jaunimiečiai karią operetę 
jau statė ir susilaukė daug pa
gyrimų iš publikos. Veikalą pa
rašė vienas Ratelio narių ir į- 
traukė į jį apie 20 gražių lie
tuviškų dainų.

Visi ciceriečiai yra kviečiami 
atsilankyti ir žinoma, kad bu
site labai patenkinti. Po pro
gramos bus šokiai. P. S.

Nauja Apskričio 
“Dr. Fantus 
Klinika”

Vakar apskričio valdyba ati
darė naują kliniką, ir ją pa
vadino “Dr. Fantus” vardu, pa
gerbimui neseniai mirusio gy
dytojo, kuris per ilgą laiką dar
bavosi apskričio ligoninėj ir iš
rado taip vadinamą “kraujo 
banką”.

Klinika yra įrengta buvusios 
West S:de ligoninės rūmuose, 
prie apskričio ligoninės.

SUSIVIENIJIMUI 
KENKSMINGA 
PROPAGANDA

SLA 152 kuopa savo susirin
kime, laikvtam balandžio 9 d., 
1940, nutarė užprotestuoti prieš 
skleidimą lapelių, kurių auto
riai pranašauja mirtį Susivieni
jimui Lietuvių Amerikoje ir 
šmeižia dabartinę Pildomąją 
Tarybą. Tai yra labai kenks
minga musų organizacijai pro
paganda. SLA 152-ra kuopa 
reikalauja, kad butų nubausti 
tų lapelių autoriai bei platinto
jai. SLA Pildomoji Taryba pri
valo ginti organizaciją nuo už
puolikų, prisidengusių neva 
SLA gerovės gynėjų skraiste. 
Tam ji ir buvo rinkta, kad sau
gotų organizaciją, kad SLA 
griovikams taikytų musų kon
stitucija ir įstatymais numaty
tas bausmes.

Sulaikykit SLA kenksmingą 
propagandą! Musų tarpe negali 
būt vietos tokiems, kurie sten
giasi pakenkti vienintelei Ame
rikos lietuvių pašelpos ir kultū
ros organizacijai — Susivieni
jimui Lietuvių Amerikoje!

SLA 152 kp. valdyba:
M. Swingle, pirm.
N. Katiliūtė, prot. sek r.
A. Lukoševičius, fin. sekr.
J. Zewert, iždin nkas.

Brooklyn, N. Y., bal. 10.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
1 qd naėios Naujienos

“BIRUTES” CHORAS SSS!ĮĮK|fflĮ|ĮGI*r
■■■■■ i. ■ .į,i m .........  . ,, .........................    ■■■■■■■ ■!■!■■■................. i

Sekmadieny Balandžio-April 21 d. 1940 m., lietuvių Auditorijoje, 3133 S. Halsted Slreel
Pradžia 5-tą valandą popiet -- Įžanga 65 centai

“Viengungiai” yra komiška dvieju akru operetė, para- bus pastatyta pirmą kartą. Dalyvauja Z. Praninskas, Koncertinę programos dalj išpildys visas choras. Pas- 
šyta Lietuvos kompozitoriaus Andriulio. Amerikoje ji Eva širvaitė, W. Tarutis, ’J.1 Svitoris, J. Dauckus ir kiti. kui šokiai prie J. Byansko orkestro.

■ ■ AVis. ; i;-£ -, „a,,.. . ' Jį .. ■, . ,

pras.de



