
The First and Grealęst Lithilanian Daily in America

NAUJIENOS
ThK LITHUANIAN DAILY Ntwl

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

Phone CANal 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje
THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered as second-class matter March‘7,1914 at the Post Office at Chicago, UI., 

under the Act1 of March 3, 1879

VOL XXVII Kaina 3c Chicago, III., šeštadienis, Balandžio-April 27 d., 1940

The First and d reatest Lilhuanian Daily i n America

NAUJIENOS
ThE Lithuanian Gaily News

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

Phone CANal 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

No. 101

ŪMUOS KARIUOMENE NORVEGIJOJE>

UŽSIENIU LEGIONO DALYS IŠLAIPINTOS 
’ . NAMSOS UOSTE

“■+

Atlantic Ocean

Sąjungininkai pasitraukė atgąl pietuse 
nuo Dombas

LONDONAS, Anglija, bal. 
26. — Stiprios priešo jėgos ir 
lėktuvų atakos privertė sąjun
gininkus dalinai pasitraukti 
pietuse nuo Dombas — sako 
Britanijos karo komunikatas 
penktadienį.

Tai trečias gan skaudus Są
jungininkams smūgis Norvegi
joj paskutines tris dienas, nes 
Britanija taipgi pripaž no, kad 
ketvirtadienį sąjungininkams 
teko pasitraukti Lillehammer 
fronte, o trečiadienį Steinkjer 
apylinkėje, 
heimo.

į šiaurę nuo Trond-

penkiadienį 
mūšių tikslas.

mazgas
pietų vakarus

buvo
Tai
110
nuo
eina

Dombas 
svarbusis 
yra geležinkelių 
mylių į
Trondheimo. Per Dombas 
geležinkelis iš Oslo į Trond- 
he’mą. Iš vakarų čia ateina 
kitas geležinkelis — nuo 
dalsnes, kur sąjungininkai 
išlaipinę savo kariuomenę.

Penktadienio pranešimas 
sako, kad butų
ėmę Dombas. Jie tik sako,

An- 
yra

ne- 
pA- 
kad

Dombas apylinkėje sąjunginin
kams teko pasitraukti.

Britanijos karo ministerija 
praneša, kad Norvegijoje jau 
ir anglų lėktuvams įsteigtos 
bazės, kad jau ir sąjunginin
kų lėktuvai pradėję atakuoti 
vokiečius ir žymiai sutrukdę 
nacių aviacijos operacijas.

Be to, Britanijos praneši
mas kalba, kad ketvirtadienio 
vakare tapo išlaipinta Namsos 
uoste Francuzijos užsienių le
giono kariuomenė. Ji tą patį 
vakarą išvyko pietų link, j 
Steinkjer frontą, kur vokiečiai 
užblokavo sąjungininkams ke
lią į Trondheimą. Užsienių le
giono kariuomenė skaitoma 
viena geriausių Francuzijos ar
mijos dalių.

Kova už Trondheimą svar
bi. Jeigu sąjungininkams pa
vyks vokiečius iš čia išmesti, 
jie įgys stiprią bazę Norvegi
joj tolesnėms operacijoms prieš 
nacius. Į Trondheimo frontą 
dabar siunčiamos taip sąjun
gininkų, kaip ir vokiečių jė
gos.

Šurnodol 
Kristiansund%?

Andolsnes

Dombas1 

•Skjak

iri

Germons leore major 
vietory at Steinkjer; 
Britith rdtreat, battle 
foe fiercely near Meiri.

VĖLESNI PRA 
NEŠIMAI

RIBBENTROP PADARYS SVARBŲ 
PAREIŠKIMĄ

SĄJUNGININKAI SULAIKĖ NACIUS 
PRANEŠIMAI ŠVEDIJOJE

STOCKHOLM, Švedija, bal. 
Pasiekiančios penkta

dienio vakare Švediją žinios iš 
Norvegijos sako, kad sąjungi
ninkai z sulaikė vokiečius Roros 
apylinkėje. Vokiečiai pasitrau
kė penkias mylias į pietus nuo 
Roros. Kiti vokiečių būriai ka
są tranšėjas apie 10 - 15 my-

Jo.
lių nuo to miestelio.

Nacių veržimąsi pirmyn su
laikytas ir Ringebu sektore, 
rytų Švedijoje.

Į Trondheimą Vokietija siun
čia lėktuvais vis naujus su
stiprinimus. Tačiau šiame fron
te ir sąjungininkai susilaukė 
sustiprinimų.

rondheiri 
*Męihus'

S to reni

Berkok

Opdalf*
Roeroi

Tynset 

AlvdoH

NORWAY \
Lillehammer

Milės 
0 - 50

Traukimąsi atgal 
pasibaigė — sako 

norvegai

Britanija žada pa 
galbą Švedijai

. 4 ’
Gcrmans driving south 
fromį Trondheim to con- 
tadj at Roeros, 
bothi hampered by ex- 
t r e me I y mountainous 
Country north of Roeros.

I Atties advance to ot
ri tempt desperate flank 
I attack.

neria 

Iverum

Motorized German col- 
umn $mo$he$ 55 nules in 
onc day, a t re m p ts fo eut 
all allied communication 
with South and centrai 
Sweden. •

iomar 
HL

ACMfi-NATJJlENŲ Telephoto
Cen traline Norvegija, kur eina armijų judėjimas. 

Juodos vielos parodo nacių užimtas sritis.

Britanija stengiasi 
gauti Rusijos ir Ja
ponijos pritarimą

Šeimininkės išvijo 
komunistus iš 

miestelio

-r-- Vėliausieji penktadienio 
pranešimai sako, kad vokiečiai, 
nustumti atgal 5 mylias nuo 
Roros, Norvegijoje, vėl pasi- 
stumė p.’rmyn ir paėmė tą mie-

— Danijos pasiuntinys Wa- 
shingtone Henrik de Kauff- 
mann pranešė, kad tapo suda
ryta Danijos-Amerikos komi
sija Grenlandijos gyventojų ge
rove rūpintis.

— Dėl nacių okupacijos Nor
vegijoj pirmoji gegužės šįmet 
nebus švenčiama, praneša Nor
vegijos unijų vadovybė.

— Brazilijoj 54 asmens nu
teisti kalėti nuo 3 iki 8 metų 
kiekvienas. Jie buvo kalt na
rni kaip komunistų agitato
riai.

— Penktadienį Stalinas ga
vo pasveikinimą. Sveikina jį 
“kongresas” tos teritorijos, ku
rią Rusija atplėšė nuo Suomi
jos. Aiškiau kalbant, komunis
tai sveikina savo še'mininką 
suomių vardu.

STOCKHOLM, Švedija, bal. 
26. — Norvegijos karo vado
vybė penktadienį išleido pro
klamaciją į kariuomenę. Pro
klamacija sako, kad traukimą
si atgal pasibaigė. Sąjunginin
kai, britai ir franeuzai, atvy
ko norvegams pagalbon ir at
ėjo laikas sulaikyti vokiečių 
ofensyvą.

Pataria amerikie 
čiams išvažiuoti 

iš Rumunijos
BUCHAREST, Rumunija, ba

landžio 26. — Jungt. Valstijų 
legacija Rumunijoje išsiunti
nėjo gyvenantiems šaly ameri- 
kieč ams laiškus. Pataria išva
žiuoti tiems, kurie neturi svar
bių reikalų būti Rumunijoje.

LONDONAS, Anglija, bal.
26. — Britanijos valdžia už
tikrino Švediją, kad ji suteiks 
pagalbos, je’gu Švedijai tektų! 
kovoti Vokietijos invaziją. Bri
tanija pati neplanuojanti už-! 
imti Švedijos uosto Luleaa, iš 
kurio yra gabenamos geležięs 
rūdys. Vok’etija tikisi gauti 
geležies rudis, kai ledas Balti
jos juros šiaurėje ištirps.

Anglijoje rimtas dėmesis 
kreipiamas į pranešimus apie 
koncentravimą Vok etijos ka
riuomenės Klaipėdoje ir kituo
se rytų Prūsijos uostuose. Spė
jimai daromi, ar vokiečiai ne
siruošia užimti Suomijos salas 
Aaland, Švedijos pakrašty prie 
įplaukimo į Boteno Marę.

LONDONAS, Anglija, bal. 
26. — Britanija stengiasi at- 
ste’gti draugiškus santykius' su 
Japonija. Ji sutinkanti padary
ti nuolaidas japonams Kinijo- 
ie, net atiduoti kinų sidabrą, 
kuris yra laikomas Britanijos 
koncesijoje, jeigu Japonija ne
trukdys Britanijos blokados 
Vokietijai.

Tuo pačiu tikslu Britanija 
vedanti derybas su Rusija. Ru
sija sutikanti neeksportuoti 
gautų iš užsienių prekių į Vo
kietiją. Antra Vertus, Britani
jos atstovai mano, kad jie ga^ 
Ii Rusijos eksportams mokėti 
brangiau, negu Vokietija ir to
dėl gali paimli bent dalį Rusi
jos eksportų, kuriuos šiandien 
gauna Vokietija.

Bet tai dabart’nėje stadijoje 
yra tik diplomatiniai manevrai. 
Kol kas matomai konkrečių su
sitarimų neatsiekta.

VERA CRtJZ, Meksika, 
26. ■— Meksikos ir svetimša- 
lių komunistų būrys atvyko į 
Champilico miestelį Stalino 
evangelijos skelbti. Bet mies
telio gyventojai* ypatingai mo
ters, šluotomis ir vėzdais išvi
jo neprašytus usvečius.

Komunistai apleido miestelį, 
bet prieš apleisiant pareiškė, 
kad jie sugrįš, gavę Sustipri- 
n’mų.

bal.
KARO ŽINIŲ 
SUTRAUKA

Kinai skelbia naujus 
laimėjimus

Šveicarija pasirašė 
sutartį su sąjun

gininkais
BERNE, Šveicarija, ,bal.

— Po keleto mėnesių derybų 
Šveicarija pasirašė prekybos su 
sąjungininkais sutartį. Ji pa
sirašyta pereitą trečiadieni

Šveicarija gaus reikmenas ir 
prekes iš užsienių, bet ji pri
žadėjo neeksportuoti tų reik
menų į Vokietiją. Sąjungin'n- 
kų blokada praleis prekes tik 
Šveicarijai, bet ne eksportuoti 
į reichą.

26.

HONG KONG, Kinija, bal. 
26. — Kinų pranešimai penk
iadienį sako, kad jie kontroliuo
ja Kaifengą, at’mtą iš japonų 
prieš keletą’dienų.

Be to, jie, kinai, paėmė su
stiprinimus prie miesto Nan- 
chang ir tuo budu izoliavo ja
ponų garnizoną š tame punkte, 
Kiangsi provincijos sostinėje.

Dar japonai 
savo kontrolėn 
kę, kurioj ėjo 
japonų mūšiai.

Bendrai ,' paskut’niųjų dienų 
įvykiai Kinijoj rodo,' kad japo
nams tenka trauk lįs iš įvairių 
pozicijų, kurias jie buvo už
griebę.

skelbia
Kaoping 
smarkus

paėmę 
apylin-

Italai atmetė Fran- 
cuzijos pasiūlymus

Kur išplaukė Vokie 
tijos laivai—Įdomau 

ja franeuzai
Amerikos pasiunti
nys Rusijai sugrįš 

namo

ORFI
Chicagai ir apieiinkei fede 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Niaukiasi; vėsu; saule teka 
4:53 v. r., leidžiasi 6:43 v. v. 
Sekmadienį apsiniaukę, trupu
ti šilčiau.

PARYŽIUS, Francuzija, bal. 
26. — Karo ministerijos at
stovas penktad enj pareiškė, 
kad keletas Vokietijos kariuo
menės transportų išplaukė iš 
Baltijos uostų. Kol kas nežino-! 
ma, ar vokiečių ekspedicija 
gresia invazija Švedijai, ar ji 
siunčiama į Norvegiją Pran
cūzai įdomauja, kur vokiečiui kad neilgai, nes Maskvoje pa 
laivai išplaukė.

MASKVA, sovietų Rusija, 
bal, 26. — Jungt. Valstijų anfl- 
basadorius Maskvai, Laurence 
Ste'nhardi, ateinantį sekma
dienį apleidžia Maskvą ir vyk
sta j Jungt, Valstijas. Kaip il
gai jis pasiliks Jungt. Valsti
jose, nežinia. Manoma tačiau,

ROMA, Italija, bal. 2’6. -r-- 
Francuzijos ambasadorius Ita
lijai, Andre Francois-Poncet 
atlankė užsienių reikalų mini- 
sterį Ciano./ Jis pareiškė Fran
cuzijos norą iš naujo apsvar
styti Italijos ir Francuzijos ne
susipratimus ir išlyginti juos. 
Z Francuzijos atstovas davęs 
suprasti, kad tai gal bus pa
skutinis šitoks Francuzijos pa
siūlymas. Bet Ciano atsakęs, 
kad dabar
diskusijoms, esąs neparankus. 
Francuzijos pasiūlymas tapo 
atmestas.

Italijos spauda vėl atnauji
no atakas prieš Francužiją.

laikas siūlomoms

BERLYNAS, Vokietija, bab 
26. — Penktadienį paskelbta, 
kad Vokietijos užsienių reika
lų ministeris von Ribbentrop 
šeštadienio rytą padarys svar
bų pranešimą.

Pranešimo išklausyti pakvie
sti svetimų šalių diplomatai ir 
spaudos atstovai.

Pranešimo turinys nepaskelb-

tas. Tik sakoma, kad jis bu
siąs svarbus.

Ryšium su tuo laukiamu pra
nešimu daromi spėjimai: ar 
Ribbentrop nepaskelbs vokie
čių lėktuvų atakų neginkluo
tiems sąjungininkų miestams? 
o gal painformuos apie nacit; 
užpuolimą Švedijos? Kol kac 
tačiau tenka laukti šeštadienif 
ryto.

Ku klux smurtiniu 
kui paskirta kalėj i 

mo bausmė
ATLANTA, Georgia, bal. 26l 

— Daugiau nei savaitę laiko 
čia nagrinėta .byla, iškelta 
Henry Cauthonui, ku klux kla
no gengės nariui, kuris, kar
tu su kitais tos organizacijos 
nariais, terorizavo vietos gy
ventojus. Cauthon ir jo govė- 
da yra nuplakę keliol.ką žmo
nių.

Teismas paskyrė Cauthonui 
bausmės vienus metus sunkių
jų darbų, šešis mėnesius kalė
ti ir $1,000 piniginės baudos 
sumokėti. Kai kur u kitų go- 
vedos narių bylos dar bils na
grinėjamos.

Mašinos atėmė 
bą 78,000-ms 

gliakasių

dar
an-

C., bal.VVASHINGTON, D.
26. — Angliakasių unijos — 
United Mine Workers — sekre- 
torius-iždininkas, Thomas Ken- 
nedy, penktadienį liudijo fede- 
ral’am komitetui, kuris tyrinė
ja monopolijas. Pasak Kenne- 
dy, per paskutinius penkioli
ka metu mašinos ir kitokios 
priemonės darbiningumui padi
dinti atėmė darbą vien anglių 
kasyklose 78,000-ms angliaka
sių.

BERLYNAS, Vokietija, bal. 
26. — Vokietijos kariuomenė 
slenka pirmyn šiaurėje nuo 
Roros, Norvegijos. Jos tikslas 
yra pasiartinti svarbų geležin
kelių mazgą Dombas. Britai 
ir franeuzai kovoja vokiečius. 
Sąjungininkams dabar padeda 
jų lėktuvai.

STOCKHOLM, švediia, bal. 
26. — Namsos uoste, Norvegi
joj, išlaipinta franeuzų užsie
nių legiono kariuomenė. Britai 
įsteigė tris didelius aerodro- 
mus savo lėktuvams Norvegi
joje.

LONDONAS, ‘ Anglija, bal. 
26. — Britanija pripažįsta, kad 
pirmuose susirėmimuose Nor
vegijoj vokiečiai išėjo laimėto
jais. Bet anglai reiškia įsitiki
nimą, kad jie laimės kovą už 
Trondheimą.

ROMA, Italija, bal., 26. — 
Italijos užsienių reikalų mini
steris Ciano pareiškęs Francu
zijos ambasadoriui, kad dabar 
ne laikas Italijos ir Francuzi
jos ginčus svarstyti.

ROMA, Italija, bal. 
Italija pastatė Švedijai 
skraidolius (destroyers) 
ną transporto laivą,
mokanti Italijai už laivus gele
žies rūdimis, nikeliu ir kito
kiomis' žaliavomis.

BUCHAREST, Rumunija, ba
landžio 26. — Jungt. Valstijų 
legacija patarė amerikiečiams 
švažiuoti iš Rumunijos.

MASKVA, sovietų Rusija, 
bal. 26. — Jugoslavijos delega
cija atvyko į Maskvą preky
bos deryboms.

Kandidatas i Kubos 
prezidentus rezig

navo
HAVANA, Kuba, bal. 26. — 

Ramon Grau San Martin, Ku
bos republikonų ir agrarijų 
kandidatas į prezidentus, pa
skelbė, kad jis ištraukia savo 
kandidatūrą. Balsavimų tary
ba davė sakytoms partijoms 
penkias dienas laiko naują kan
didatą parinkti arba įtikinti 
Grau San Martiną, kad jis kan 
didatuotų.

Grau San Martinui pasitrau
kus, pulkininkas Batistą, irgi 
kandidatas į prezidentus, dabar 
nebeturi stipraus oponento.

Japonai užgriebė 
Portugalijos salą
HONG KONG, Kinija, bal. 

26. — Britu laikraštis China c

Mail praneša, kad japonai už
griebė visą Lappa salą, kurios 
dalis priklauso Portugalijai. 
Pereitą trečiadienį toj saloj, 
portugalų - japonų sričių pa
sieny, įvyko japonų ir portu
galui policijos susikirtimas.

Jugoslavijos delega
cija atvyko Į Maskvą

Jungt. Valstijų pa- 
slaptvs siunčiamos
Rusijai ir Vokie

tijai
WASHINGTON, D. C., bal. 

25. — Ezra Chase, buvęs ko
munistas, ketvirtadienį liūdi jos 
atstovų rumų ne-amerikoniškai 
veiklai tyrinėti komitetui, 
Jungt. Valstijų paslaptis 
tuvų statyboje komunistai 
kiai pasiunčia Vokietijai ir 
sijai, kai tik jas sužino.

kad 
lėk- 
vei- 
Ru-

26. — 
keturis 
ir vie- 

Švedija

Ruslja, 
atvyko 
preky-

Belgijos kabinetas 
pasiliks valdžioje
BRUSSELS, Belgija, bal. 26. 

— Prašomas karaliaus Leopol
do, Belgijos ministerių kabine
tas, kuriam vadovauja prem-» 
j eras Pierlot, pakeitė penkta
dienį pirmesnį savo nutarimą 
rezignuoti ir nutarė pasilikti 
valdžioje.

MASKVA, sovietų 
bal. 26. — Į Maskvą 
Jugoslavijos delegacija 
bos derybų reikalu. Ketvirta
dienį ją pasitiko Maskvos sto
ty sovietų atstovai.

Diplomatai Jugoslavijoje spe
kuliuoja, ar Jugoslavijos ir ru
sų derybos nereiškia, kad ru
sai pradedą sukti sąjunginin
kų, britų ir franeuzų, pusėn. 
Tūlas serbų laikraštis Zagrebe 
ryšium su tomis kalbomis pr - 
mena, kad Rusijos ir Jugosla
vijos derybos prasidėjusios 
Londonui tarpininkaujant.

VILNIUS. — Lietuviu visuo
menei iš anksčiau žinomas Je
ronimas Plečkaitis, kovo 15 d. 
Vilniuje sulaikytas ir perduo 
tas kariuomenės teismo ž’nion. 
Anksčiau jis Vilniuje pardavi
nėjęs saldainius, paskutiniu 
laiku mokęs žydus lietuvių kal
bos, 
keliu 
kaip 
limą
garsėjusiai 
veiklai.

J. Plečkait's publikacijos 
buvo paieškomas 1927 m. 
organizavęs Alytuje suki- 
ir vėliau vadovavęs pa- 

plcčkaitininkų”

Du Vokietijos pre 
kybininiai laivai 

paskendo
MALMOE, Švedija, bal. 26. 

— Du Vokietijos prekybiniai 
laivai — vienas apie 3,000, ki
tas apie 6,000 tonų — eksplo- 
davo ketvirtadienį siauroj są- 
smaugoje tarp Švedijos ir Da
nijos salos Zealand ir pasken
do.

“Naujienų” Pinigų 
Siuntinio Skyrius

SIUNČIA PINIGUS 
LIETUVON

Telegramų. Užtikrinama pilnas 
ir greitas išmokėjimas.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

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

silieka ambasadoriaus šeima.

fote
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Diduma turi radijus ir šildytuvus.

WILLIAM FEYERBEND 
7711 STONY ISLAND AVENUE

VISUOMET ATDARA

STATOME NAUJUS

NAMUS

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

TeMoau LAFAYETTE 5124

MURINTUS ARBA MEDINIUS. TAIPGI TAISOME SENUS. 
PARŪPINAME PASKOLAS LENGVOMS IŠLYGOMS
• Mokėdami kaip rendą—išmokėsft už savo namą.
• Pina negu duosit darbą, kreipkitės pas mus, gausit geras 

sąlygas. APSKAIČIAVIMAS DYKAL

NELAUKITE—
Rytoj Gali Būti Pervelu!

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

O’MALLEY & McKAY, Ine.
kamb. 1517, 1519, 1521
<’ Telefonas CENTRAL 5209

222 W. Adams St.
Telefonas CENTRAL 5208 

GENERALIAI AGENTAI šių Kompanijų: 
AMERICAN INDEMNITY COMPANY 
COLUMB1A FIRE INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS BONDING & INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

URANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9032 
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta perkant 5^7.65
5 tonus ar daugiau .................... -..... ■
PETROLEUM CARBON COKE $7.75
Perkant 5 tonu? ar daujiau Tonas •

Sales Tax ekstra.

DIDELIS STAKO

SMRDAVIMAS
• I •

Numažintomis Kainomis

NAUJI SEKLYČIOS SETAI, MUSŲ 
DIRBTUVEI PADARYTI

Buitimi Punutlykil Musų Setus. Jie Jums Tikrai Paliks
Kainos 2 šmotų Seklyčios Setų nuo $39.50 ir aukš.

Lounge Chair nuo $14.95 ir augščiąu
Apuelkain Senus Setus—Padarom Kaip Naujus

Archer Avė. '
Furniture Company •

JOE. KAZl^, Savi tu ūkas
4140 Archer Avė. • Tel. Lafayette 3516 <

SL1UPTARNIAI
Istorinis romanas iš Amerikos lietuvių gyvenimo tais laikais, 
kada labą! aštrį kova ėjo tarp laisvamanių (“šliuptarnių”) 
ir katalikų (“kryžiokų”).______ _________________

šitą tiesos Ir kovos romaną skiriu dr. Jonui šilimui 

----------------------- AL. MARGERIS ------- ---------------

(Tęsinys)

prie jos, tarytumei bitelė prie 
gėlelės, kurios žieduose ji randa 
medaus, suaugsite su jos širdi
mi bei krauju ir sotinsite savo 
protų jos tūrinio šviesa, kaip so
tina pavasaris atgyjančių gam
tų savo šiluma. Tik pamėginki
te. Rasite, patirsite ir įsitikinsi
te, jog knyga yra mėgstamiau
sias ir brangiausias jūsų bičiu
lis. Tik imkite. Prašau. Neati
dėliokite. Nelaukite rytojaus.

tuoj. Atidėliojimas, delsimas — 
neprieranga yra, tarsi, labai 
sunki liga, kuri ilgai laiko žmo
gų lovoje, — laiko atskyrusi 
nuo gyvenimo, nuo pasaulio,

eina.”
Taip jam kalbant, turėdavo 

atsirasti 
tiesdavo

nors vienas, kuris iš
rankų ir paimdavo

Rokas 
davo ir 
davo:

“Taip, mielas drauge, taip. A- 
čiu. Skaityk jų. Galvok.' Rasi 
joje skaisčiųjų teisybę. Pajusi

dar įkalbamiau kalbė-

vyje atviros tiesos ugnelė. Įsi
liepsnos tavo galvoje laisvoji

ri ■ ■ ■■■»,*..................... R.............  ■■

riose jr man teko dirbti — ang
lį kasti, Je... Anglįakasyklose 
žmones rausiasi giliai po žeme,

Šeštad, balandžio 27, 1940
ang-

klausyto jų akis, prieš jų vaiz
duotę. Jie klausydavo smakrus 
pakabinę, liežuvius pasidėję, 
baisėdamiesi (bet kartu įr žavė
damiesi) kraujų užvirinančiais 
jo išgyventais nuotik’ais. Ir jie 
klausydamiesi Roko pasakoji
mo, rodos, vaikščiojo giliuose, 
tamsiuose angliakasyklų urvuo
se, girdėjo šovinių baisų trenk
smų, suuodė parako durnus, 
matė pusnuogius . angliakasius, 
prakaito ir suodžių dryžiais iš- 
dryžiuotus ir labai skubančius 
sprogdyti ir į vagonėlius pilti 
akmeninę anglį. Jie krūptelėjo, 
kai šovinys sprogo, jie akis ran
kom užsidengė, kai staiga 
to iš urvo palubės didelė 
ir sutriuškino angliakasį, 
riešutį...

Rokas gi baigdavo, lyg reziu
muodamas, šitaip:

“Je. . . Baisiai didelė yra ta 
Amerikos žemė. Aukšti kalnai,

tarytumei kurmiai. Vieni auko
tuose urvuose — stati, kiti la
bai žemuose —- klupšti. Jie la
bai skubiai dirba, maža tepai- 
sydarni prakaito, dulkių ir karš
tų parako arba dinamito durnų. 
Kaip stiklas blizganti, aštri ak
meninė anglis rėžo jų rankas, 
tarsi minkštų bejausmį molį. 
Pažnąi vagonėliuose užtinkama 
stambių anglies gabalų — rau
donai nudažytų. Mat, ir žmonių 
kraujas iškeliama į viršų — 
kurui... Čia žmonių kraujas pi
gus. Pigi jų sveikata. Pigi ir 
gyvybė... Labai skubėdami, ne
turi kada žvalgytis — pavojaus 
šešėlį pamatyti, jo žingsnius nu

, gerklėje kartus kamuolys 
sistodavo, skruostai trukčio- 

davosi, o krūtinė gaubdavosi į 
save, nelyginant perdžiūvusi že
mės pluta. Jis gerą valandėlę 
tylėdavo.

Tuo tarpu prieidavo prie jo 
vienas kitas šeimos narių, daž
niausiai iš jaunesniųjų, ir pa
prašydavo knygos, sakydamas: 
“Tai jau duokite, dėde, man 
vienų. Gal iš Amerikos?

Rokas staiga atsimainydavo, 
tarytumei darželio panorama, 
saulei iš debesų išlindus. Jo ą- 
kys, burna — visas veidas im
davo švitėti gegužės mėnesio 
džiaugsmu ir viltimi.

(Bus daugiau)

Te!. YARDS SIU
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

/ir Akinius Pritaiko 
5343 8. HALSTED ST.

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS 

Pirm., Trečiadienį, šeštadieni 
1631 So. Ashland Avt

Tel. YARDS 0994
Aitrad., Ketvirtad. Penktadien 
4143 So. Archer A ve 

Tel. LAFAYETTE 3650

k ri
ti ola 
tarsi

ilgi geležinkeliai, dideli miestai, 
aukšti mūrai, milžiniškos dirb-

nepastebėtas. Tyliai, vyliugingai 
sunki uola urvo lubose atsipa
laiduoja ir nukrinta ant ang
liakasio, išspausdama iš jo pas
kutinį gyvybes krislelį. Arba šo
vinys sprogsta netikėtai ir iš
taško angliakasio kūnų po visus 
urvo kampus. Arba susitvenku
sios urvuose dujos sprogsta ir 
vienu akimirksniu palaidoja 
šimtus angliakasių. O kiek jų 
tampa be rankų, be kojų, be 
akių — be sveikatos, kaip, štai, 
aš ...”

Griaudesys Rokui širdį šū

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE’

Mrs. A. K. JARUSZ
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. IVestern av. 

Telefonas: 
HEMLOCK 9252

Valandos nuo 10:00 
v. r. iki 5 v. popiet 
Nuo 6 iki 9 vak., 
Treč. ir Penkt. nuo 
12 iki 5 ir 6 iki 9 
v. vak. šeštad. ir 
Sekm. pagal sutartį

PHYSICAL

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą
Ofiso Tel.: YARDS 4787

Namą Tel.: PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’Ib
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

tuvės, gilioj angliafcasyklos, ku- spausdavo. Akys jam sudrėkda-
• x • b . -j /

A . • a •> ' . .

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

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

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

AKIU SPECIALISTAI

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd SL

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie 

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. A. JENKINS

žuviai svilins tamsybę ir išguis 
jų iš tavo sielos. Prietarų vor
tinkliai sutirps tiesos liepsnose, 
pavirs pelenais, kuriuos vėjai 
išnešios, nepalikdami jų nė pėd
sako tavo smegenyse! Tik skai
tyk. Neleisk savo protui badau
ti, kada lentynos linksta nuo 
gerų knygų—nuo dvasinio mai
sto. Neleisk jam tamsioj, nykioj 
vienumoj liūdėti.4*? Duok jam 
šviesiausių, kilniausių draugę — 
gera knygų. Nešykštėdamas 
duok. Atsistebėti negalėsi, kaip

tau už gerų tavo širdį. Aruodus 
gražaus pasitenkinimo iš to tu
rėsi. Ir praregėsi, kaip vidurdie-

tavęs yra šimtus kartų vertes
nė, negu tie pinigai, kuriuos už 
jų sumokėsi.”

Užsidegdavo žmogaus veidas 
raudonu smalsumo krauju, ir 
jis knygų nusipirkdavo.

O Rokas jausdavosi pasėjęs

si anas kruopštasis ūkininkas, 
gausių rudens gėrybių.

Apsidairęs, išeidamas tardavo:
“Tik du langu jus čia ligšiol 

teturėjote. Tai buvo tamsu, 
skurdu. Dabar turėsite tris. Ir 
trečiasis bus šviesesnis už šiuo
du abudu. Pro jį įeis tiesos ir 
laisvės šviesa' ir įžengs į jūsų 
sielos rumus. Pro jį įeis meilės, 
brolybės šviesa ir įžengs į jūsų 
širdies rumus. Tik dažnai pro 
jį žiūrėkite, sakau, knygų skai
tykite, iš jos mokykitės. Nes tik 
ji tebus tas trečiasis langas, 
pro kurį ateis laisvės aušra ry
te, tiesos saulė — dienų, meilūs 
mėnuo — vakare. Tik skailyki-

minčių nepaleiskite. Taip... Juk 
nenorite, kad tamsybės šešėliai 
amžinai krose tų jūsų galvose ir 
namuose?” klausiamai baigda
vo jis.

“Ar norime? Ne!” pasigirsdi-

Roko rankos iš džiaugsmo su- 
signiauždavo, o krutinėję širdis 
mušdavo laimėtojo džiaugsmu 
ir viltimi — viltimi toliau eiti 
ir daugiau knygų paskleisti.

Kai jis pataikydavo atkaru
mo pilnus kietasprandžius, ku
rie paprastai dar-sunkiau tepa- 
sjduoda įkalbami bei įt kinami, 
jog gera knyga yra šviesiausias 
langas žmogaus namuose, jis 
pradėdavo pasakoti apie Ame
riką. Pasakodavo labai vaizdin- 
gaų galima sakyti statyte staty
davo gyvus atsitikimus prieš

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE
-į šDIEN-Ą IR NAKTĮv '

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė. 
^^South Fairfield Avenue 
;1' ^Telefonas LAFAYETTE 0727

-w- "1 *--v. -I koplyčios visose
y* ežį 1 Chicagos dalyse 

. ’—*----- *—----- —-------------------
Klausykite tauaų radio programų Antradienio Ir Šeštadienio ryt- 

meHala, 19t99. vai. ryto H W. H. L P. stotie* (1480 K.) 
TIM1ERU.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
itikimuose egzaminavimas daromas 

su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v.

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

pirma. '
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2500 West 63rd Street
Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutarti 
Ofiso Tel. PROSPECT 6731 
Namų Tel. VIRGIN 1A 242J

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

imi

•n POVILU

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero i 
Lietuvių ! 
Direktorių 
Asociacijos

111111111111111111111111111111111111111  
v .

■ ■■ ■■■■ ..I—

Direktoriai
•m iiąi> filmui m ii i ii mini i m h

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė.
4410 South 4$Mh Court, Cicero

Phone Grovehill 0142
Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
434§ S. California Avenue Phone Lafayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street
. ' . 1 ■ v . 1.........................  ' 'I. . ..................  —------------ —------

YARDS 1419

t L J. ZOLP Phone Yards 0781
1646 West 46th Street

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139 
Yards 1138

" LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 23^c|, plące Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Eąst 108|h Street Tek Pullman 1270

I....................... ... ..Į. F...... y , .............................. , -- .... ......... .. •

ALBERT V. PETKUS
4704 So* We$tern Avenue Phone Lafayette 802i

■R

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 Lituanica Avenųę Phonę Yards 4908

. **\*'«r ■* "• 1 * • . ’ * •

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829

TeL Offiee; Wentworth 6330
_ Rez. Il^de Pąrk 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St

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

KITATAUČIAI
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Laboratorija
1034 W. 18th SL, netoli Morgan St 

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

756 West 35th St.
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. Kenvvood 5107.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CH1CAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

Valančios: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutartį. 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036. 
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

nuo 1—3 ir nuo 6^—8:30 vai. vakaro 
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ. 

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH 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
'!.ri—i į 'jin..”■' bjjj la

ADVOKATAI

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

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

K.P.GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARD8 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį

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

2400 WEST MADISON STREET
Vai. 4 liti 3 po pietų, 6 iki 9 vak 

Telefonas 8EELEY 7336
Namų telefonas Brun*wick 0597

• t • X f*

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St 
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824 
Namų TeL—rJHyde Park 339S
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Peoples Krautuvėje
ŽMONIŲ KLAIDINIMAS

Georgia delegacija 
prez. Roosevelto / 

pusėje

c*

24-tų METINIU SUKAKTUVIU

Išoardaviittžs
Šildoma didžiausios prekių vertybės žios įstaigos istorijoj

DOVANOS SU PIRKIMU DYKAI!
Lengvus Išmokėjimai

Šis vienas iš gražiausių miegamų kambarių setas, pasi
rinkimas šviesaus ar tamsaus baigimo, vertas $145-00, 
kaipo extra specialė kaina, visi 3 šmotai $87.50 
Kiti miegamų kambarių setai sumažintam kainom po 

$29-75, $42.50, $49.50, ir t. t.
$5.00 vertės 9x12 naujos mados klijonkės po .... $2.97 
1940 metų mados Standard midget radios 
$20.00 
$55.00
$15.00
$35.00
$5.00 vertes naujos mados plienines lovos .
$8.00 vertės coil lovom springsai

Savo laiku “Naujienose” bu
vo įdėtas vieno lietuvio advo
kato paaiškinimas apie pajamų 
taksų (“income tax”) blankų 
pildymą. To advokato buvo aiš 
kinama, jog šiais metais kiek
vienas turi pildyti blanką, ne
žiūrint to, kiek jis butų uždir
bęs.

Perskaitęs tą paaiškinimą, aš 
nuvykau paš vielinį advokatą 
blankos gauti. Tasai labai nu
stebo, kai patyrė, jog aš atėjau 
blankos todėl, kad vieno lietu1 
vio advokato buvo net laikraš
tyje aiškinama, kad pajamų 
blanką reikia visiems pildyti. 
Mat, pasirodė, jog man jokios 
blankos pildyti nereikėjo, nes 
mano metinės pajamos buvo 
mažos.

Tokių nemalonumų turėjau 
ne tik aš vienas, bet ir daugelis 
kitų, kurie perskaitė tą paaiški
nimą. Kai kurie jų stengėsi 
blankas išpildyti, nors jiems to

ATLANTA, Ga., bal. 25.
Georgia valstijos demokratų 
partijos vykdomasis kom'tetas 
parinko ketvirtadienį 72 dele
gatus j nacionalinę demokratų 
konvenciją Chicagoje. Georgia 
delegatai tuojau atsišaukė j 
prez. Rooseveltą prašymu kan
didatuoti trečiam terminui.

t’

Georgia delegatų akcija yra 
karti piliule vice-prezidento 
Garnerio šalininkams. Valstija 
priklauso p‘e tų blokui, kur kon
servatyvieji demokratai ir Gąr- 
nerio šalininkai dominuoja po
litikoje. Ir štai šitoje valsti
joje visa delegacija susidaro iš 
prez. Roose’velto kandidatūros 
rėmėjų.

PIRKIT IMU BUICK CHlMfiO STAMLIH

MILDAAUTO SALES DABAR VAIDINA ir 
vaidins iki GEGUŽĖS 5

GREATER
OLYMPIA

CIRKUS
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, 
RODlN AND SHORTY.

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

$6.95 
ąžuolo 5-kių dalių Breakfast Setai ....... $12.75
vertės parceliuoti gesiniai pečiai ........... $29.95
vertes garantuoti springsiniai matracai $7.95
vertes puikiausi lovų autfitai .....................$17.95

$2.98 
$3.88

žinau WPA lietuvius darbinin
kus, kurie karštai ginčijosi su 
kitataučiais ir įrodinėjo, kad vi
si turi blankas pildyti. Vadina
si, jie patys be jokio reikalo 
blankas pildė ir kitus ragino, 
kad tai darytų, nes buvo klai
dingai informuoti.

Kaip sau norite, bet toks pu
blikos klaidinimas yra nedova
notinas. Juo labiau, kad lai ad
vokato darbas. Jei advokatas 
pats nežino lokių paprastų da
lykų, tai jis bent turėtų susilai
kyti nuo kitų klaidinimo.

—Julius PL

tiktai

ŽINIOS
4 t M-l f

Naujausios mados aukščiausios rųšies Parlor Setai 
verti $140.00. Parsiduoda tik už ..... . $77.50

Pasirinkimas visokių spalvų Mohair arba kilų 
aukštos rųšies apdengimų.

Kiti parlor setai parsiduoda už sumažintą kainą po
$29.50—^38.00—^47.50

Lengvus išmokėjimai. Didelė nuolaida

Šis pasiūlymas geras tik šią
uz senus baldus.

i •

savaitę.

PEOPLEC
btURNITUReiv

4179-83 ARCHER AVENUE
BRIGHTON PARKE

vedėjai ir pardavėjai: M. T. Kezes, broliai Krukai, K. Lesnikas, 
ir kiti visiem maloniai patarnaus.

Pasiklausykite PEOPLES rądio programo antrądienį, iš 
stoties WGES, 1360 kilocycles.

saltimiero Rytmetinių
W. H. L P

1489 KYLOCICLES

K RADIO 
PROGRAMŲ 

MM VALANDĄ RYTO
RASTINS:

6912 SO. WESTERN AVĖ. PROSPECT 4050M

Duos (domiausius pasaulio vei
kalus. Tarp kitų ir 

FRANK BUCK
“BRING ’EM BACK ALIVE” ir 

jo Jungle Camp.
Popiet 2:15—vakarais 8:15 

Tikietai 40c—75c—$1.10—$1.65
Baksuose $2.20 (su taksais)

Parsiduoda Bonds, 65 W. Madi- 
son, Tel. State 6484. Stadium 
Grill, 1800 W. Madison. St. Tel. 
Seeley 5300.

Budavokite ir taisykite savo 
tvoros už šias žemas kainas.

Nauji Ceder stulpai, 7 4
pėdų ilgio kiekvienas .... I
Tvoros dratai ..........se pėda
2x4 8 iki 16 pėdų .... 2<S pėda 
Pentas reguliariškai $2.00 vertės, 
dabar specialiai už .... $1.25

Pirkite ant kredito per 3 me
tus išmokėti. Tik ant jūsų parašo

ALBERT LUMBER 
and SUPPLY CO. 

3800 SO. WESTERN AVENUE 
Tel. LAFayette 2101 

Atidarą sekmadieniais iki pietų.

Cor. 63rd and Justino

Visuomet Turime 
Sandėly Gatavų 
RĖMŲ, LANGŲ,

DURU

I MUSŲ KAINOS SAKO STATYKITE ARBA 
i PERSTATYKITE ŠIANDIEN ... TELEFONUOKITE

VIRGINIA 0456

VILNIUS. — Vienas belgų g 
laikraštis Briuselyje “L’Avemr|J 
Belge” įdėjo straipsnį “Vilnius 1 
sugrįžo į motiną tėvynę”, ku- Į J 
riame pažymima, kad lenkams-X 
valdant Vilnius negalėjo nor- X 
rituliai plėstis, nes neturėjo su- X 
augusio su savimi natūralaus X 
užnugario, reikalingo klestėjL X 
mui. Daug kas stebėjęsis, kaip j 
Lietuva nustatė tokį aukštą len- ft

aiškinama, kad Lietuvos vy
riausybė tai padarė atsižvelgda
ma į sunkią padėtį dėl karo 
įvykių patekusių vilniečių ir 
norėdama palaikyti ūkinio gy
venimo pusiausvyrą. Lietuvos 
vyriausybė, norėdama pagelbėti 
sugrąžintų Lietuvai sričių gy
ventojams, paskyrė kreditą su

sudarė sunkią naštą valsty- 
iždui. Sunkią naštą Lietu- 
vyriausybei sudaro Lietu- 
užpludę lenkai atbėgėliai.

kas 
bes
vos

Straipsnyje pabrėžiamas lietu
vių svetingumas tiems, “kurio 
per ilgus metus pasirodė prie
šais, okupuodami seną lietuvių 
teritorijos dalį.”

VILNIUS. — Vilniaus mieste 
prie viešųjų darbų dirba keli 
tūkstančiai darbininkų. Tų dar
bininkų delegacijos kre pesi į 
Vilniaus miesto savivaldybę sti 
prašymu, kad butų duoti prie 
viešųjų darbų lietuviai prižiū
rėtojai, nes lenkais prižiūrėto
jais darbininkai nepasitiki ir 
nori prižiūrėtojais turėti tik 
lietuvius, kaip sąžiningus žmo
nes.

VILNIUS. — Jau išėjo iš 
spaudos visų laukiama knyga 
“Vilniaus meno paminklai”, pa
rašyta Dr. J. Griniaus. Tai gra
žus leidinys 196 pusi., iš kurių 
64 pusi, su i'iustracijomis apie 
Vilniaus meną ir meno pa
minklus. Knyga būtina kiek
vienam, mylinčiam Vilniaus 
grožį ir senovę lietuviui. Kaina 
3 litai.

SA.BERGMAN
1524 W.63rd ST.
TELPROSPECT 3440

NAUJOS LENTOS
1x4 lentos grindims, beismentams ar $ <4 

u v kambariui viške. 100 pėdų ......
1x6 lentos grindims beismentams JĮ rt 
ąr kambariui viške, 100 pėdų .... _ ■ "“y 
1x4 verandų grindims

i 100 pėdu ...  ................................
Xilx6 porčių sidings
• 100 pėdų . .... ......................... .

ik Geltonos Pušies No. 2 .......
100 pėdų ......................... -tvf
2x4—7, 8, 9 pėdų 
už pėdą...................... ..............

; ,2x4—10, 12, 14 ir 16 pėdų 
už pėdą .. . ........... ................
2x6—10, 12, 14 ir 16 pėdų 

.rnž pėdą :........................ -........
?2x8—10.12,14 ir 16 pėdų
• uz ketv. pėdą .... .........
2x10—10, 12, 14 ir 16 pėdų

A už ketv. pėdą ............... ..........
. 2x12—10, 12. 14 ir 16 pėdų 
už ketv. pėdą ....

§ Mjx6 White Pine Siding 
» *• . 'i * 2? _

1________ " J“
/ Puikiausios < kokybės ąžuolo

*2.00
*3.10
*2.87z*

Dykai Apskaičiavimas |
Visuomet esame pasirengę ir galime A 
jums padėti užduotį išspręsti, surištą su X 
jūsų statyba! Sutaupysite PIRMA su “ 
mumis pasitarę. Nemokamas patamavi- k 
mas ir pristatymas. į

ROOFING

STOGAMS POPIERIUS
75 sv. volelis raudono popieriaus sto
gams. Ne antraeilės, bet pirmaeilės ko
kybės. Vertės $2.05. C 4 Aft

Volas' ______________ l.*fU

BERGMAN’S PAVASARIO 
IŠPARDAVIMAS

malevų. .lenų popieriaus ir lunstj Reidų. 
Ateikile į didžiųjų krautuve prie Justine 
(Titvės kampo ir Kaukite dykai Hienų 
popieriaus pavysdinę kn,VK4 Dekoruokite 
dabar—mokėkite vėliau pagal BERG» 
MAN'S naujuoju LengvatiH BudŽoto pla
nu. 10 savaičių inokėtis. Ateikite ir pa- 
jirauskit' smulkmenų.

Sienų popierių nutrintu >ja dykai
i 7 .1'1 l’RJSTATVMAR DYKAI
Ess-A-B«*e ’ vidau* žibanti balta ir visos 
naujausios spalvos virtuvėms ir maudy- 
nAųi malevs 
Kss-A-Bee Fiat Maleva luboms ir miega
mosioms balta ir 12 spal. 
valandų varnifias gerui 
tnėja baltai vandeny.

GALIONAS
Popierių Valyklis arba
Atdara antradieniais, ketvirtad. ir Šešta

dieniais iki 0 P. M.
Tel. PROSPKCT 3440

Esu-A-Bee 4 
dėvisi ir negičė-

*1.95
H. R. H po 6c

6^ 
. . *2.60 100 pd. geriausios kokybes lentos 

lentos 100 pėdų ...... .... ^8»37
Puikiausios kokybės kliavo J*7 013 
lentos. 100 pėdų ... ...i................... " -iJv

jWhite LfeAD ASBESTOS SHINGLES

■miuiiuik

(Asbegtos sienoms 
dengti).

Padengimui 100 ketv. 
pėdų. Pirma kaina yra 
paskutinė kaina. Su- 
taupos nuo malevoji- 
mo. Iš seno namo pa
darys naują.

*4.50
4

&

1 S J Į
g MALĖ VAw Galionas' tik
I *2.25 p .S Terpentinas ir 
v aliejus > žemom 
k kainom.

SHEHWtN-WtUlMS
MINTS

GEM
Į KOPĖČIOS
| Labai' stiprios i —ilgumo 4 iki 1 8 pėdų—5 pėdų

| *1.051 EXTENTIONJ LADDERį Nepap rastai J tvirtos kopė- J čios, pėda
1 31c

Noriai aptarsim 
jūsų atnaujinimo 
su INSELBRIC 
išlaidas ir aps
kaičiuosime be 
jokių prięvol i ų 
jums.
1. Atstoja plytas
2. Nepermerkia

mas Mastic 
paviršiusL

100 ketv. pėdų padengti kainuos $9.75

; * '■

Ojį

Brick Siding Galite padengti namo

$3.40

f

90 svarų volas, žalio po
pieriaus, geriausios koky
bės, ne antraeilės ver-

......»1.60
Šios kainos galioja perkant 5 

volus ar daugiau.

3. Mastic 
Weather 
scaled 
izoliacija.

Padidins namų “ 
vertę daugeliui į;

metų. £

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

gui regėjimą ir prašalina daug 
■šokių nesmagumų.
Sulaužyti akiniai sutaisomi už 

užeminta kainą, kaip, nauji 
mpeliai 50c, sulaužyti stiklai 

SI.00 ir aukščiau. Egzaminavi
mas akių veltui.

Dr. Karolis Nurkat-Nurkaitis,
'• ndasi didžiulėje Jos. F. Budri- 

o krautuvėje kožna diena ir 
nedėlioję iki 4 vai. po pietų.

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

3409-11 S. HALSTED ST.
sienas, ar gonkas. Tik -ų—mur

Įacznuj-ji__padengimui 100 ketv. jjrJfflMCps 
pėdų cbczjmmE

e Tel. Yards 2151

PASVEIK!
BE OPERACIJOS 

51-00 
KRONIŠKOS 
LIGOS 
KRAUJAS • 
NERVOS 
PILĖS 
KVLA 
VARICOSE 
VEINS 
ULCERIS 
TONSILAI 
GOITERIS 
DUSULYS 
ŠIENLIGĖ 
PROSTATE 
STRĖN- 
TAURĖS 
LIGOS

Dr. Peter Schyman
Išsidirbęs 20 m. specialistas 

ARM. 8200 1869 N.DamenAve. 
ėjimas per kampinę krautuvę.

2 aukštas.

Vielinės TVOROS
DVILINKAI SUKTOS

7^ 9.6 col. aukš. 10^ pėda 
!2 col. aukš. "J 1 < pėda 
8 col. aukš. 12^ Pėda 

Padaryti iš geriausio medžio, už
tikrinti, ištvermingos, nusmailinti. 
Kaina už ryšulį iš 30 $1.65

20 metų patyrimu 
daktaras heša ‘Li
goniams’ ‘Pagel
tą!’ 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.

y

APVALUS STULPĄ7^(lc
Kedriniai, -.7 pėdų ilgio, tik Į
-l-------.. — -------- - -------- - __ - ------------------------------------------------------------------ -

DIDŽIAUSIAS LENTŲ PASIRINKIMAS

iiiiium

iiumber
3700 S. WESTHIN AVĖ Tel. VIRGINIA 0456

PUSĖ -ĘLOKO J ŠIAURU NUO ARCHER AVENUE
LENGVŲS FHA Mėnesiniai Išmokesčiai Pristatome Dykai Chicagoj ir Apylinkėje.
;:v ‘ ; kasdien atdara nuo 2 val. ryto iki 6 val. vak.

z

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

"NAUJIENOSE”
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

Published Daily Exeept Sunday by
The Lithuanian News Pub. Co. Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Subscription Rates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago
3c per copy.

Ffotered as Second Class Matter 
Maneh 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
Match 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Naujie
nų Bendrovė, 1739 So> Halsted St., 
Chicago, III. Telefonas Cąnal 8500.

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu

Metams ....------------- -- ----
Pusei metų -----------------
Trims mėnesiams_________
Dviem mėnesiams _ ____
Vienam mėnesiui ______

Chicagoj per išsiuntinėtojus
Viena kopija -----------------
Savaitei _______ _______________
Mėnesiui _________

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: (Atpiginta):

Metams _..._____ ____ ..._________ $5.00
Pusei metų ............................... 2.75
Trims mėnesiams ...._______ 1.50
Dviem mėnesiams__________ 1.00
Vienam mėnesiui___________________  .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams --------  $8.00
Pusei metų --------------------- 4.00
Trims mėnesiams _________ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

NAUJIENOS; Uiiieago, ffi šeštad., balandžio 27, 1940’

3c 
18c 
75

NAUJAS PASISUKIMAS?

Kongresiniai distriktai
Gyventojų surašymas, arba cenzus, parodo ne tiktai' 

bendrą gyventojų skaičių krašte, bet ir jų padaugėjimą 
arba sumažėjimą įvairiose krašto , dalyse. Cenzuso darbi
ninkai Chicagoje jau patyrė, kad pet paskutinius dešim
tį metų gyventojų skaičius kai kuriose šio miesto dalyse 
gana žymiai nukrito: 10,000 — 25,000 ir daugiau, — ne
žiūrint to, kad visoje Chicagoje per tą laiką nemažai gy
ventojų priaugo. ' < .

Šis nevienodas gyventojų skaičiaus keitimąsi įvairio
se vietose paliečia dištriktus, iš kurių yra renkami at
stovai į kongresą. Vieni distriktai pasidaro apgyventi la
bai tirštai, kiti retai. Jau ir 1930 m. surašymas iškėlė 
aikštėn labai didelį skirtumą tarpe Chicagos distriktų, 
iš kurių yra renkami atstovai į J. V. kongresą. Pavyz
džiui, vienas distriktas (7) turėjo 889,349 gyventojus, ki
tas (8) — tiktai 138,210. Bet ir vienas ir antras jų siun
čia po vieną atstovą į kongresą. Tai yra vistiek, kaip kad 
to neskaitlingo distrikto gyventojų balsas butų šešis ar 
septynis kartus svarbesnis, negu didelio distrikto gyven
tojų !

Čia matome aiškią balsavimo teisės nelygybę, kuri 
iškreipė rinkimų įstatymo prasmę. Po dabartinio sura
šymo ši nelygybė pasirodys dar žymesnė.

Kongresas stengiasi ją pašalinti, ir šituo tikslu jisai 
priėmė įstatymą (kurį prez. Rooseveltas jau pasirašė), 
kad kongresiniai distriktai visame krašte butų perdalin
ti, pasiremiant šių metų gyventojų surašymo daviniais. 
Bet kongreso išleistas įstatymas paliečia tiktai distriktų 
padalinimą tarpe atskirų Všalstijų (šteitų). Kuriame štei- 
te gyventojų skaičius padidėjo, tam bus duota teisė rink
ti daugiau atstovų į kongresą, o kuriame sumažėjo, tam 
mažiau. Bet kaip paskirstyti distriktus kiekvienoje vals
tijoje, kongresas į tai nesikiša. Tai valstijų legislaturų 
uždavinys.

Apie distriktų dydį Chicagoje galės spręsti tiktai 
Springfieldas. Jeigu jisai nieko nedarys, tai jie kokie bu
vo, tokie ir paliks.

Valstijų legislaturos, neišimant ir Illinois, šituo at
žvilgiu yra labai konservatyvios.

Yorko Pary- staiga šiomis
prieš Vokietiją komunistai turi šalies nacionalius

Sąjungininkų nepasisekimai Norvegijoje

raščio ir gali jame rašyti ką jam seilė ant liežuvio atnešė.Kuomet pačioje “Tėvynėje’\ yra skelbiamas šitoks diktatoriškas nusistatymas, tai sunku tikėtis, kad organizacijoje įsigyventų demokratingumas.Nėra tobula ne Viena rinkimų sistema. Jeigu Pild. TaTybą rinktų seimas, tai rinkimuose dalyvautų , tiktai maža dališ SLA. narių, nes dauguma kuopų lietuti iš kO pasiųsti delegatų į seimą; Rinkimai seime bu- tų demokratiški tiktai tuomet, kuomet delegatų siuntimo išlaidos butų padengiamos iš tam

tikro fondo. Bet šitam tikslui reikėtų apdėti narius mokesčiais, o kuomet kas nęrs užsimena apiė duoklių padidinimą bent vienu penktuku, tai kyla smarkus protestai.Kad dabartinė rinkimų agitacija Susivienyme buvo labai nešvari, tai daugiausia kaltas redaktorius Jurgelionis, kuris netrukus prieš balsavimus iškoneveikė organe SLA. viršininkus, palygino su “sąšlavynu” SLA. investmentus ir, magaryčioms, paleido gandą apie “cenzūrą”. Jo paskatinti, tautininkai ėmė rėkti, kad SLA. “mirs”, o bolševikai šoko kovoti “už demo-kartą jau yra suskaldę ir norėtų dabar visai sugriauti (kad geriau sektųsi jų “darbininkiškam” susivienymui!).
POLITRUKAS

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

Turtas. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Atsargos fondas virš
Dabar Mokame 3)/^% ža
dėtus Pinigus. Duodam Pasko

las Ant Namų 1 iki 20 mt.

$4,500,000.00
$325,000.00

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE

LOAN ASSOClATlONof Chicago
JtJSTIN MAČKIEWICH, Pfes.

Vai. 9 iki 5. Šer. 9 iki 12
Sub. 9 iki 8 vak.

Tel. VIRginia 1141

TIK JŪSŲ DĖMESIUI ATKREIPTI!Priminame, kad galite kitą KARĄ FINANSUOTI Modernu ŽEMŲ IŠLAIDŲ prekybišku budu

Amerikos korespondentai Europoje jau kalba apie taij kad Stalinas nori pasukti saVo už- šienių politiką kita kryptim. Iki pereitos vasaros jisai šaukė Vakarų demokratijas į “bendrą frontą” prieš Hitletį. Nuo rugpjūčio mėnesio Stalinas eipa ranka už rankos su Hitleriu^ O pastaruoju laiku jisai jau geru- naši Anglijai ir Francuzijai.'Apie šitą naują Maskvos politikos pasisukimą skaitome “Nauj. Gadynėje”:“P. J. Philip New Times’ui praneša iš žiaus, kad Francijoj pasklido gandai, jogdienomis iš Maskvos išsiųsta naujas ukazas visoms užsienio komunistų partijoms: kariaujančių valstybių remti ‘savo tikslus*.“Jei tas tiesa, tai draugai bus priversti mokytis naujos akrobatikos.”Jie tutčs dabar įrodinėti, kad Anglija ir FrancUzija nėra “plėšikai”, ir turės sakyti, kad demokratijos privalo gintis nuo agresorių.Kad Rusijos bolševikai bando savo orijentaciją tarptautinėje politikoje pakeisti, matyt ir iš sekančio fakto:“Štai, Maskvos ‘Trud* balandžio 21 dienos laidoj įdėjo straispnį, kuriame kritikuojama anksčiau tame pačiame laikrašty tilpęs straipsnis, nukreiptas prieš* ‘imperialistinę Franciją’. ‘Trud’ sako, kad Rusijos interesai neprieštarauja T,rancijos interesams... ? : a“Vadinas , ‘imperialistinė Franci j a’ ir J ‘socialistinė .Rusija’ siekia tų pačių tikslų.”šitie nauji vėjai Maskvos politikoje jaučiami ir jos pasiūlymuose Anglijai pasirašyti prekybos sutartį.Stalinas blaškosi, nes karas prieš Suomiją padare tokių skaudžių nuostolių Rusijai, kad ji dar iki šiol negalį tos “pergalės” suvirškinti.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)—\ jųaį tasaj kraštas tik mums gali priklausyti? Atrodo, kad ju-KttIlu sų politikos vadai linkę eiti tik< ausin su Įaįį, kurie galingi ir kitus linkę skriausti, tai kaip jus kaipo politrukas savo eiliniams kareiviams visa tai galite išaiškin-

PER

JAU NEGERAS VISUOTI
NAS BALSAVIMAS

Iš viso ko matyt, kad kova su vokiečiais, kurie įsi
veržė Norvegijon, iki šiol Anglijai ir Prancūzijai nesise* 
kė. Iš kai kurių pranešimų (pav. Leland Stowe, Chicago 
“Daily News” korespondento) galima spręsti, kad pir
muose susirėmimuose su naciais Norvegijoje anglus iš
tiko kuone katastrofa.

Anglai stojo į muši daug blogiau apginkluoti, negu 
vokiečiai, ir neturėdami lėktuvų, nei priešlėktuvinių pa
trankų, kurios butų galėjusios juos apginti nuo vokiškų 
bombonešių. Kodėl anglai ir franeuzai nepasiuntė į Nor
vegiją gerai apginkluotos kariuomenės nors tiek, kad ji 
stengtų bent sulaikyti nacius, sunku suprasti.

-Tai, ką telegramos iš Stockholmo per dvi savaites 
laiko skelbė apie didelius sąjungininkų kareivių burips, 
išlaipintus Norvegijoje, buvo, matyt, tiktai propaganda. 
Ji, žinoma, buvo skleidžiama ne be Londono žinios. Bet 
dabar ta propaganda gali labai negerai atsirūgti Cham- 
berlaino kabinetui, kai Anglijos žmonės patirs, kas iš 
tiesų dedasi Skandinavijos fronte.

Anglijos kohservatorių valdžiai gali tekti rezignuoti. 
Ir tai butų labai sveika visam demokratijų reikalui šio
je kovoje su Hitleriu. Chamberlainui geriau tinka laikyti 
rankoje skėtį, negu kardą.

“Tėvynės” redaktorius nuolatos įgyja vis naujų idėjų. Dabar jisai jau rašo, kad SLA. viršininkų rinkimas visuotinu balsavimu esąs “nepraktiškas”:“Jau nariai bijo tų rinkimų”, rašo jisai, “ir norėtų, kad jie nors rečiau butų. Už referendumą buvo taip karš-

Prancūzai nešvęs Gegužinės

(Tęsinys)—Sakykite, kada kartu meS mušime vokiečius? • ________jo civilis žmogus.—Vokiečius? Dėl ko? • Mes nesiruošiame?—Bet gi musų su jumis sudaryta sutartis rodo, kad ji nukreipta tik prieš vokiečius. Musų žemę gali pulti tik vokiečiai, o juk sutartyje aiškiai pasakyta, kad mes jums ir jus mums padėsite tame atsitikime, jei bus užpulta musų žemė, arba per musų žemę jus kas nors puls, o juk šitai gali daryti tik vokiečiai, kito tokio kaimyno neturime?—Mes nelaukiame, kad vokiečiai čia pultų!—Tuomet musų sutartis su jumis beprą|iyė!Politrukas*J? tyli, galvoja ir kiek patylėjęs sako:—Ateityje juk visaip gali bu- ti!—Ateitis nėra žinoma, bet juk sutartis daryta turint galvo-' je šių dienų įvykius, o jus kartu su mumis i ir vokiečiais susitarėte. Ne, čia yra kas kita?—Mes ką darome, tai darome atvirai F1—Atvirai? Jttsų Stalinas, rodos, yra pasakęs, kad savo žemės nei sprindžio neapleisi te, o svetimos nenorite, o štai vienok .Šiaurės įvykiai visai ką kitą sako !—Suomija turėjo būti nubausta, nes ji musų neklausė!—Suprantu. Išeina, kad jus savo valią kitiems linkę diktuos ti, tai kur čia tatitų apsisprendimas ?—Suomiai galėjo apsispręsti!—Bet tik taip, kaip jus norėjote. Tai kur laisvė?—Visos tautos pas mus laisvai gyvena.—Bet suomiai jūsų laisvės ne- notėjo. Jie kitaip apsisprendė ir už lai jųš juos nubaudė te, karo nepaskelbėte, bet kariavote, taip lygiai japonai stt kinais elgiasi, taip jygiai vokiečiai su čekais pasielgė!—Taip, bet japonai kinus nori nukariauti ir pavergti, vokie^ čiai taip pasielgė su čekais.—Supraskite, kad sttomidi lab šVa tauta, jie tvarkėsi taip, kaip jiems patiko, tokie btivo ir čekai, o štai jūsų bičiuliai vOkie1- čiai juos pavergė. Jums tiko geriau su Čekais, suomiais kartu eiti prieš vokiečius it' mes pageidautume, kad ir jus kartų su mumis eitumėte, nes ir vokiečiai mus nuskriaudė, štai vienintelį musų uostą Klaipėdą at-

—Čia tai ne musų kaltė, o bendrai Europos demokratijos, kuri nepanorėjo kartu su mumis dalintis likimu.—Tai, vadinasi, butų panašu į kerštą, o kiek mums yra žinoma, Europos demokratija buvo pasiryžusi su jumis eiti, tik nepritarė jūsų norui atsiimti kai kurias žemes, atsiimti net avansu, o dabar vokiečiams pritariant tai padarėte, tai lygu žemai prekybai, kurios vardas—Mes nespekuliuojame,—jau
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Francuzijos darbininkai Šiemet nutarė Pirmosios Ge
gužės nešvęsti. Jie tą dieną dirbs — kurie nėra išėję i 

• frontą.
Apgailėtina, kad teko toks nutarimas padaryti, bet 

jisai yra liūdnos šių dienų tikrovės vaisius. Europoje 
siaučia kruvina kova tarpe tautų. Kol ji nėra pasibaigu
si, sunku įsivaizduoti, kaip tos kovos dalyviai galėtų nuo
širdžiai švęsti tarptautinės brolybės šventę;

Neutralioms šalims kas kita. Bet ir kai kurios šitų

Bet pasirodo, kad ne vien forma sudaro demokra tingumą. Demokratiiigunio reikia esmėje, o to mes neatsieke- me.”Ir kaip atsieksi, kad pats organo redaktorius pasiskelbė nepripažįstąs jokios SLA, kontrolės ant savo laikraščio. Nors Sitsivieiiymas organą leidžiu, moka jo redaktoriui algą, .mo‘ ka Už popierą, ant kurios organas spausdinamas, moka algas darbininkams, kurio jį pagamina ir išsiuntinėja j — bet redak* torius sako, kad jisai yra tiktai vienas “bosas” ant to laik- ėmė, nors istoriniai, ekonomį
neutralių Šalių neina taikos keliu. Italija, kaip jos “diuče” 
daug kartų yra pasakęs, yra “nekariaujanti”, bet nėra 
neutrali* Rusija reniia Hitlerį, ir Maskvos Raudonojoje 
aikštėje 1-ją gegužės bus ne darbininkų demonstracija, 
bet armijos paradas. Tokiu budu švęsti Gegužinę, tai ge
riau nešvęsti visai.

Bet tarptautinio darbininkų solidarumo idėja neiš
nyks, —r jeigu tiktai nebus sunaikinta žmonijos civiliza- 
.ęįj&

—Gal būt, kad kiekvienam jums paskirai spekuliacija yra visai svetimas daiktas, bet bendra jūsų , pplįtikų tokia kryptimi eina, bent šiuo metu taip atrodo !—Žinote, lai labai painus klausimai skubiomis rišami, viena akimirka sprendžiami...Politrukas kiek pagalvojęs trumpai atsikirto.—Kas mums įsakyta, tai mes ir darome, o ateitis parodys, kas buvo teisus ir kas kalias.—Štai anuomet jus sušaudėte Tuchačevskį ir musų du tautiečius Ubarevičių su Putlia, o iš teismo proceso buvo panašu, kad tie Vyrai norėjo vykdinti tą politiką su vokiečiais, kurią dabar jus vedate, vadinasi, buvo sušaudyti tie, kurie jūsų šios dienos akimis žiūrint neklydo ir daug toliau numatė. Štai del- ko mes suklydėliųs ramybėje paliekame. Kartais tie suklydė- liai buvo labai naudingi...—Jei jie buvo sušaudyti, tai buvo kalti...—Dabar neatrodo, kad jie buvo kalti! Bent jūsų akimis žiūrint, jie tikrai nekalti. Istorija, jūsų istorija, juos jau nekartą išteisino.Politrukas nutilo ir daugiau nemėgino kalbėti. Visą laiką godžiai rūke ir pro traukinio langą sekė gamtos vaizdus.Civilis žmogus taip pat liovėsi jį kalbinęs.Traukiniui atvažiavus į galutiną stotį politrukas padavė ranką civiliam žmogui ir tarė:—-Iki malonaus pasimatymo!—Iki malonaus pasimatymo Berlyne, juk tenais taiką vokiečiams kartu diktuosime, — atsake civilis žmogus.—Jei tai nuo manęs priklausytų, sutinku, — besišypsojąs atsakė politrukas.lai pasakęs civilis žmogus išėjo pro traukinio duris.Politrukas sudėjęs savo daiktus besiruošęs eiti iš traukinio sair tane:—O juk jisai daug teisybės pasakė 1

NAUJAS -1940
NORGE

nebuvo istorijoj,Niekadkad 6 kubinių pėdų refrige- ratorius parsiduotų už tokią žemą kainą. 1940 modelis su vigais naujausiais pagerinimais, Sealed Unit, vertas $169.00, tik už ..... .............. . .......
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ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WEST ROOSEVELT ROAD
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šestad., balandžio 27, 1940

COOK COUNTY’S
DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMAS Į 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 BUICKS, 1939, 1938, 1937 ir 1930 kiekvienas 
parsiduoda pigiai kaip $265; 10 FONTIACS visi kaip naujutėliai už 
vos $23S; 10 CHRYSLERS 1938, 1937 ir 1936 garantuotas kaip nau
ji pigiai kaip $245; 24 OLDSMOBILES 1939, 1938, 1Š37 ir 1936 taip 
žiba ir tobuli kaip 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 FACKARDS nuo 1939 iki 1936. Visi garantuoti, 
kaip nauji, pigiai kaip $295; 8 LA SALLES nuo 1938 iki 1936 ypa
tingai pulkus 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 visu 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 dali jus galite išmokėti kaip patogiau.

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

COOK COUNTY EINANCE CO 
1340 W. 63rd STREĖT (Prie Loomis)

Šauni Sidabrinių 
Vestuvių Puota 
Brighton Parke

B

tOllN PAINTW A S H A

štai O’Brlen’s skrynoma maleva tie
kia kaina, kokios negali išsižadėti. 
Puikiaiisias, ilgai tveriąs Juodas fini

šus. Vartuokit rė
mams nepraskiestų. 
Praskie«kite f»O%, 
tepant skrynų vlė- 
las. Kvorta

75c

Nereiks vargti dėl pirštų dė
mių ar sutepimų, vartojant 
O’Brien’s Liųuid Velvet. Ta 
maleva gerai plaunasi, Pen
kiolika spalvų.

Gal.

S1-4 5
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USF OUR MASTE R COIOR WHEFl
|T SHOW5 HOW TO HARMONIZi PAINI WITH THI FURNISHINGS IN YOUR HOME. 

_____ ' '__________________————■—

FOR KITCHENS
Riebalai, durnai ne
suteps O’Brien išvidi
nio žvilgėsi©. Ji lai
kosi išplaunama. 12 
gražių spalvų.

Pa*-

$1-75

NON-YELLOWING

Conrad Photb
Simonas it Stella Konradai *
Sekmadienį, balandžio 14 dų 

Brighton Phrkb biznieriai, Si- 
nioiias ir Stėlla Kohraddi, 4341 
Archer Avė., šventė Savo 25 me
tų vedybinio gyvenimu stikak- 
tuves.

Puota įvyko Dariaus ii’ Girė
no svetainėje. Svečių buvo virš 
300.

Prie puikiai papuoštų stalų, 
skanių valgių ir įvairių gėrimų 
svečiai linksminosi ligi vėlu
mos. Apatinėje svetainėje už
kandžiavo, o viršutinėje svetai
nėje ir jauni ir seni prie pui
kios orkestros šoko.

Tarp svečių matėsi p-ai Mi- 
liauckai, Bytautas, Vainoriai iš 
Cicero, Cukurai iš East Chiea
go, Ind., chicagiečiai: p-ai Mi
kučiai, Spitliai, Sriubai, Cuku
rai, Zakiai, Kižai, Krukai (iš 
Peoples Furniture Co.), jubi- 
lianto brolis fotografas P. Con- 
rad su šeima (kuris nufoto
grafavo puotą svetainėje), Šla
kiai, Navickai, Šulcai, Impoliai,

NAUJIENOS, Chieago, HL

PIRKIT NAUJA 
Chrysler arba Plymouth

■I i ■ ■ ■ 1.1 ■ I.....................................

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

Nathan Kanter 
MUTUAL LIQUOR 
CO. — Wholesale 

4707 S. Halšted St 
Tel. BouJevard 0014

Kūdikiui augant, jus išleidžiate didesnes 
sumas pinigų .. .• dtabuŽiarhS; apšvietei it ki
tokiems reikalams. Kodėl, tad, neprisirengti 
tiems atsitiktiniems reikalams dabar, pa
dedant mažą sumos dalį į TAUPOMĄJĄ 
SĄSKAITĄ. Ta tolregy stė jums apsimokės!

Tai yra Geriausi ir > Gražiausi 
Automobiliai Amerikoj; moder
niškai ištobulinti. Nužemintos 
kainos. Lengyi išmokėjimai Tei
singas patarnavimas pas '

BALZAKAS MOTOR SALES
‘‘U WILL LIKĘ US” 

4030 So. Archer Avenue
Phone Virginia 1515

J. Garlson’ai etc., visi pasakė 
širdingas kalbas ir linkėjimus*

Ona Dovgin gražiai padaina
vo kelias liaudies daineles ir 
jos sūnūs Ray akordeonu 
akompanavo. Jos dainavimas 
svečiams labai patiko ir prašė, 
kad daugiau dainelių padainuo
tų* Tikrai vakaras buvo įspū
dingas ir malonus. P-ai Bočkai 
svečiams širdingai dėkojo už 
atsilankymą ir širdingus svei
kinimus. Ir malonioje nuotai
koje vakarėliui pasibaigus, sve
čiai išvyko namo.

Ten buvę

šsiėme Leidimus
■dvboihs
(Chieago j)

Edward Kasmer, 24, su Anne
Walenza, 22

Gayle Knight, 27, su Virginia
Sturm, 24

Arthur Bucholz, 21, su Har- 
fiet Siečzkousiy, 25

Anton Valės, 23, su Ann Va*

James Lebeila, 30, su Elea- 
nor Gorski, 21

Reikalauja
Perėkirų

Auna Shirtionis nuo 
ntohis

Heicn Gerieve nuo Frank 
Gerleve

Lėo Shi-

Gavo
Perskiras

Coiisiance Pecelunas nuo Ah- 
thony Pecelunas

Alfred Dulkus nuo Jeaneltfe 
Dutkus

Frances Gerdžius tino Aii- 
thoily Gerdžius.

M

u

ATSIPRAŠOME
UŽ TOKĮ 

PRAKTISKUMA

THE LIVE STOCK 
NATIONAL BANK o/* CHICAGO

MEMBER FEDERAL RESERVE SYSTEM AND 
FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION 

4150 SOUTH HALSTED STREET

Pilimi žvilgus kaip 
tlle finišas, kurs ne
pageltonuos virtuvėj 
nei maudyklėj . . . 
Apdengia vieni! sy
kiu . . . stovi nupinti- 
namu. Išdžiūsta p ei 
naktį.

kvt. .40
COMPLETE, fXPERT PAINI SERVICE

30 
COLIŲ

Galite vartoti O’Brlen’s 
Hre-H^-tink grindims 
enamelj visur, viduj ar 
lauke. DŽIųsta greitai. 
Nepraleidžia vandeni. 
Ypač tųsrus. Dešimts 

spakvų. Tiktai

12c
ir aukšč.
už volelį

SPECIALAS
4 COLIŲ

kitų, kurių pavardžių neteko 
sužinoti.

Būdami seni Brighton Parko 
gyventojai, užauginę puikių šei
mą, patys būdami svetingi žmo
nes, įsigijo daug draugų ir pa
žįstamų. Kadangi ne visi galė
jo atvykti, tai sveikino jaunuo
sius telegramomis. Tarp kilų 
gavo telegramą iš artistės Ba
jorūnaitės iš New Yorko.

Laike vakarienės buvo daug 
kalbėtojų, kurie suteikė jiems 
daug komplimentų ir daug lin
kėjimų.

ĮFLOOR E NAME L
i ■ ■■ .. ;■ : ■: ■ :■ jin i s

< A SEMI GlOSS JENAMEl)
k

Jaunieji gavo daug gražių 
dbvanų, už kurias visiems šir
dingai dėkojo. Svečiai skirstėsi 
namo linksmi, linkėdami jau
niems ilgiausių metų, o 
biausia siildiikti auksinio 
liejaus. —Draugė.

s va r

Ms Gal.

$1-75

Modernas egg- 
shell finišas sie
noms ir medžio 
darbams. 12 ži
bančių spalvų. 
Labai plauna
mas!.

Iškilmingas Gimtadienio 
Pokilis

FREE — BOOKLET OF tOLOR SCHEMES

"910"?.
S PAR VARNISH

O’Brlvn VarniAiiiM Ke
nai ir plačiai žino
ma*. Tai iMklitiNi ver
tybė. Balzgano* *pal- 
vo». Kietai Išdžius- 
ta I keturias valan
da*. Gali vartoti vi
sur, lunke ir viduj, 
liktai

KORtA $1-20

UNOLEUM VĄRNISH

Tai

Kxtra balzganus. Nepa
keis spalvos Šviesiausios 
klljonkčs. Išdžiūsta i ke
turias valandas. Apdengia 
GOO ketv. pėdų su galio
nu. /Atsparus prieš dėvŠji- 
iną ir plovimų.

O’Brlen finišas.

Cathetine Bočkus gimtadie
nio proga, balandžio 23 d. bu
vo suruoštas iškilmingas pasi
linksminimu vakarėlis, 5937 S. 
La Šalie St., kuriame dalyvavo 
skaitlinga grupė svečių.

P-ai Bočkhi linksmai sutiko 
svečius ir kiek vėliau pakvietė 
prie gražiai paruošto stalo. Čia 
visi svečiai kilsterėję taures p. 
Bočkienei palinkėjo ilgiausių 
metų. Svečiams pavalgius pra“ 
sidėjo kalbų ir muzikus pro-

kv*-99c

Ark. Steponas A, Geniotte

BARTA&LEJGAR
4163

1923

ARCHER AVENUE
W. 26th STREET 
BLUE ISLAND AVĖ .

LAF. 9500
ROCKVVELL 1740

CANAL 4716

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
DISTRIBUTORS

Parduodam geriausį ir 
stipriausi

F0X IIEAD ALŲ 
Vynai-Likieriai-Gėrimai 

į visas miesto dalis.

5031 W. Roosevelt Rd.
CICERO, ILL.Laikas Malevoti!

Daleiskite mums pagelbėti jums pagražinti 
jūsų nainą. Mes turime pilną pasirinkimą 
namų malfevos, varnišių, Šelakų ir sienoms 
popierų.

DYKAI Patarimas Dėl Dekoracijų.
DVKAI Dastatymas Visdj Chicagoj.

SAM HELMAN
SERVICE WITtt A SM__

1411 Š. Ualsted Street Tel. Canal 5063 S

Budriko Radio 
Prograinasjš WCFL

Sekmadienio; vakare kaip de
vynios Chicagos naujuoju lai
ku esate kviečiami pasiklausyti 
įdomaus ir gi;ažaus programo, 
gerų dainų, Makalų dramos ir 
geros muzikos, grojamos sim
fonijos orkestros iš penkioli
kos instrumentų, iš radio sto
ties WCFL, 970 k.

Taipgi International Pol-pou- 
ri iš stoties WAAF, 920 k., kaip 
5:30 Chicagos laiku. Liaudies 
ir klasiškas dainas dainuos Ona 
Juozaitienė ir Antanas Chapas.

Gerų Programų Mylėtojas

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei storus 
Vežam į farmas ir kitus miestus. 
Žema karna. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatėm an
glis i visas tniesto dalis.
3212 So. Halsted St.

Saukit Tel. VlCTofcY 0066
»fcll I j ■■■^■1 .1 —.—,
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• fotografas
CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
Šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. 63rd St.
Tel. ENO. 5883-5840

PETER SUDENT
Atidarė naują vietą ir 
PIKNIKAMS DARŽĄ

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

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS Efl
Išima Už .............. ■ M.UU
n.=eMAS $50.00
RAUDONGYSLIŲ $,OE Af| 
Išėmimas ir Ligon. CU«W 
REUMATIZMAS $9 A H 
Greita Pagelba ....... *fciUy
GYDO VISAS LIGAS
Ekąaminacija C4 HA
ir vaistai .................. *I.UU
DOUGLĄS PARK HOSPITAL 
1900 S. Kedzie Avė. Chieago

Dainuus Ona Fėdiiri^ 
šalini Muzika, 
Įdomybė it t* t*

Prilnintihh tadio klausyto
jams, kad rytoj, sekmadienį, 
11:30 Valandų prieš plot įvyks
ta reguliaris sekmadieniu pro
gramas, ktiHu leidimu rūpinasi 
Progresą FuriiltUfe Compahy 
krautuvė ir kuriam vadovauja 
a. žilis; šie programai yru pil
domi žymių talentų.

Byt programų dalyvauja žy
mi solistė Ona Feduris, patarė
jas udv. K; Gugis, gros šauni 
mlUikU, o radio pranešėjui tu
ri daug svarbių ir įdomių pra
nešimų. Klausytojai girdės ge
rų žinių iš Progrcss Furniture 
Conlpany, nes čia šiomis dieno
mis yra minimos 8-tos metinės 
stikakttivės šios įstaigos gyva
vimo.

Dabar yrd siūloma specialiai 
sumažintomis kainomis viso
kios namų reikinehos. Nepa
mirškite pasiklausyti. _Rep. Z.

Phone Virginia 9780
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKAI 
HOLLVWOOD INN, l’rop.

Svetainę renduojam susirinki
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parehgimams.
2417-19 WEST 43-RD STREET 

Chieago, III.

dingai palinkėjo p. Bočkienei 
ilgiausių metų, gausos, laimės it 
sėkmingumo, ir po to jis kalbė* 
jo apie šeimynos ir tautos pa
reigas Ir atsakominguiiią. Jis 
paragino svečius, kad kiekvie
nas nešykštėtų plėtoti spausdin
tą žodį, nes tas labiausiai su
stiprins musų tautą.

Stanley Michell palinkėjo p. 
Bočkienei ilgiausių ir laimin
giausių UlCtų ir pagyrė vakarė
lio tvarkytojus už pavyzdingą 
tvarką. Jis pareiškė, kad tokie 
parengimai yra gražus ir “gai
vina ktmą ir dvasią”.

Juozas Kiauda, Dom. Globis, 
Lepa Michelb Vincas Adams> 
A. Andrieff, Valerija Globis* 
Albina Globis, H. Cąrt, p-ai H.

Patraukė Teisman 
Western Union 
Bendrovę

RYTINfi RADIO 
VALANDA

— iš stoties —

W.G.E.S
Kartlien htw> 6:30 v. ryto 

iki 046 vai. ryto

Išgirsit vliiMusits aiuuu. 
mukikiį ir kitus įdomius 

ttraRbUmiu.

GarsinkitėpN-nose”GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

Federale grand džiurė vakar 
patraukę atsakomybėn West- 
eVn Union telegrafo bendrovę 
ir 18 Chicagos žinomų “gem- 
blerių” už platinimą informa 
cijų apie arklių lenktynes.



mios
Veda—NORA

NAUJIENOS, Chicago, III. šeštad., balandžio 27, 1940

“Gero linkinti žmonės gali padaryti prižadus, bet reikia 
charakteriams juos išpildyti.”

tiškai atsiliepė apie šią progra
mą, atiduodami ypatingai dide
lį kreditą chorams ir jų vedė- 

kurion ^c^)e rc|kalo mano buvęs

Ona Katkauskaitė-Kaskas 
solistė universitetų 
chorų koncerte

Nauja organizacija, ~ .. . . . . . kaimynas, Juozas Bendleris,įeina Rutgers, Cohimbia ir New t _ . ¥.L , . ... , . . - taip džiaugėsi šiuo parengimu.^ork Universiteto chorai, ture-^ 1 ★
jo savo įdomų koncertų nese- Chi n.ta meting
mm knr.ame Ona Katkauskm- Muzikos žcvntg 
te-Kaskas buvo jų viesnia-so ’.i 
te. Apart savo solo, p-13 Kat-| Chi 
kauskailė dainavo kelis sunkius bes 
numerius ir su didžiuoju cho- įvyks 
ru. Ji pildė savo partiją su “ar-

ištikrųjų buvo dėkingi lokių 
patvirtinimų jausmai. Nebe rei
kalo tad šiame vakare entuziaz
mas buvo visapusiškas. Džiau
gės birutiečiai, kad jų pastan
gos suprasti ir perduoti grožį 
programos kurinių, rado klau
sytojuos tiek daug priėmimo. 
Skaitmeninga publika davė 
daugiams nei paprastų pripaži
nimą tam jaunimui, Birutėje

hiam vedėjui, muzikui Jonui 
Byanskui, nes jie visi dirba dai
lei dėl labo dailės.

su , n 
Lcader”.

Musical

Clevelando Philharmonijos 
chore yra lietuvių

A įrodo, kad tų lietuvių dailės 
mylėtojų gali rasti visur, ir 
kur jie nebūtų, „ 
davusiai. Taip yra Clevelando, į 
kuris yra vienas iš Amerikos 
aukštai stovinčių muzikalų 
centru. Tenai randasi Cleve
lando Philharmonijos Choras, 
kurio muz’kalis direktorius yra 
Art bu r Rodzinski. 
turi suvirs šimtą 
šimts dainininkų, 
rodos, trys lietuviai, 
RusselI, sopranas, ir

cagos Tribūne Labdary- 
rengiama muzikos šventė

Soldiers Field. Tai bus iš eilės 
vienuolikta tokia metinė šven
tė. Yra apskaitliuojama, kad 
šioje programoje dalyvaus 
8,000 vyrų, moterų ir vaikų iš 
30 valstijų, Amerikos 
dos.

ir Kana-

generalis 
ir Philip 

jie dirba atsi- Maxwcll festivalio vedėjas.
Girdėjau, kad šia proga kai 

kurie musų lietuvių chorai ir 
atskiri dainininkai stos į kon- 
testus, kurie rengiami prieš fes- 
tivalę. Geriausio pasisekimo 
visiems.

Henry Wcber bus 
muzikos direktorius

Programa susidėjo iš (Lieju 
dalių. Pirmoji buvo dviejų veik
smų operetė — “Viengungiai” 
muzika Andrulio. Kaip jau bu
vo nekartą pirmiau programos 
rašyta, turinyje šio veikalo nė
ra nei jokių labai gilių minčių, 
nei didelių pamokų . . . bet tik 
lai lengvo tipo komedija. Muzi
ka, iš kitos pusės, irgi neper- 
daug komplikuota ir nereika
lauja operos i 
jos, bet yra moliodinga ir gra
ži. Vaidintojų sąstatas, kuris 
susidėjo iš Jono Balandos, Ic-( 
vos širvaites, Zenono Pranins i 
ko, Jono Dočkaus, Vytauto Ta
ručio, Jono švytoriaus ir Aldo- 

ro-

Gausus aplodismentai reiškė 
publikos malonų atsinešimą Bi
rutei. Susirinkusieji dailės my
lėtojai karštai sveikino vedėjų, 
Jonų Byanską, turinčiam Jnteli- 
gentišką muzikos reikalavimų 
supratimų ir sąžinišką tų reika
lavimų pildymų. Buvo savaimin
gumas šiame koncerte, kuris 
apreiškė nepaliaujamas repeti 
cijas Ir atydų sekimų reikalavi
mų.

Visi mes nuoširdžiai džinu 
giamės turėdami tokį žibintuvą 
kaip Birutę, kuri per visą savo 
gyvenimą lietuviams skleidė

Jam Nieko 
Nereikėjo —

Motorciklistas-pol cistas su
stabdė automobiliu važiuojantį 
21 metų jaunuolį, Paul Kroen. 
Jo automobilis neturėjo valsti
jos laisnių, miesto laįsnių, in
spekcijos ženklo, ir pats Kroen 
neturėjo nei draivėrių laisnio. 
Be to, jis buvo ir basas.

Gyvena ad. 5919 S. Mason 
avenue.

Lietuviškas 
Vakarėlis IŠPARDAVIMAS

artistų išpildyti sl> B.uv<> <lar ™ai

penkiasde- 
tari) jų yra, 

Bernice 
Juozas

Bendleris ir F. Streback, teno
rai. Užbaigimui savo sezono, 
Clevelando Simfonijos Orkestrą 
statė Bcrlioz “Damnation of 
Faust”, kurioje dalyvavo ketu
ri operos so’istai, Philliarmoni- 
j( s ir Cleve’ando Dainininkų 
Klubo chorai. ir didž oji Clev :- 
lando Simfonijos orkestrą. Vie
los laikraščiai labai cntuz’as-

,nos Gulbinaitės, atliko savo 
ks visai įtikinančiai. Visi 
vaidylos yra jauni Amerikoj 
mę lietuviai.

Kai kuriais talentais, kaip 
Balandos, širvaites, Taručio ir 
Gulbinaitės, jau nebepirmą kar
ią gėrėjomės. Tačiau Zenon Į 
Praninskas, Jonas Dočkus ir Jo
nas švytoris yra nauji musų 

choro Lsccnoj, kuriuos jie turėtų išvys-

Su b'rutie'iais meno 
dausose pabuvus
Amerikonai butų pasakę: “As 

usual, Birutė bas done it 
again”. Taip, Birutės 
praeito sekmadienio programa • lyti, patobulinti ir taukiaus pa
pą tvirtino, kad mes neturime rodyti

nulc mergaitė, turinti gražią 
balso medžiagą, palinkimą prie 
dainavimo ir vaidinirho, daug 
■cntuziasmo ir pasiryžimo at
siekti ką nors gražesnio, geres
nio gyvenime. Ir ji dirbo, pa
ti mokinosi, dalyvavo nesuskai
tomuos parengimuos, kelis me-| 
lūs mokino vaikų draugijėlių 
chorus, dainavo radio progra
mose, etc. elc. šiandien jau mu
sų Onuks, kaip ją papratę va
dinti, jaučiasi, kad ji atsiekus 

Itokio laipsnio savo muzikos stu-

musų parengimuose, 
bijoti, kad musų lietuvių dai- Sveikinimai visiems “Viengun- 
nos interpretatoriai ir skleidė- gių” dalyviams ir jų gabiai ro
jai Amerikoj išnyksta su sena- žisorci, arlistei-dninininkei Go
ja, iš Lietuvos 
ta, ir neturime 
dienu koncertu 
ta i j) jau labai
kiomis musų dainomis. Ir koki nė, ir kiti) da 
----------------------------------------- akompanimentą šios

atvykusia, kar- novaitei Giedraitienei.
bijoti, kad šių! Jono Byansko vedama orkes- 
lankytbjai ne tra

įdomaujasi to- mi

Rytoj 
rapijos 
ir So. 
pradžia

įvyks Šv. Marijos Pa- 
Svetainėje, prie 35-tos 
Union Avė. Vakarėlio 
7 vai. vale
Kviečia — Rengėjai.

(Skelb.)

Pirkite tose , krautuvėse, ku
rios garsinasi “N Alki i r,NOSE

5 SALĖS RENDAI NET PO^COO
už Salę

Vestuvėms-Parėms- 
Šokiams

SPECIALĖ NUOLAIDA ANT SA
LIŲ BALANDŽIO 27, GEGUŽĖS 4, 

5, 11, 12, 18, 19.
Nuolaida $5.00 už vidutinę salę \r 

$10 už didelę, jei atsineši šį 
skelbimą.

lhii<k 
t im 
Huirk 
Buick. 
Buick. 
Ford

'40 
vi»r 
’3l* 
'38 
’37 
'37
(IrlUvnH 
'37 
'35 
’35 
'34 
'34 
'33 
’!!(*

S|x-c.. 4 durų, radio.

Sjmk-. 4 durų, radio. 
trunkaH. ftkiyluva* 

4 durų, (runk, radio 
‘H5‘‘ 4 durų, (runkuH,

Pontiac 4 dr., (runk, radio. šildyt. 
Ol<l«niobile. 5 kolei v. wdan 
Plymouth 4 dr . trutikas, šildyt. . 
Chevrolet. 4 dr., trunk., šiluytuvas 
Oldsmobile 0 cyl. Coupe 
Doc.ire Sėd. $65|’33 Pontiae ro<1. 
DeSoto Sedan $151'31 Essex sėd.

MILDA AUTO SALES

šttd.vtuvas.
$9 75

•il<ly(. <(!I5 
5(15 
4 45 

nuliu. bil- 
31 5

i«ir>

85
15

Autorizuotas Buick dyleris
815 W. olst Street

Atdara vakarais ir sekmadie
niais. Tel. VICtory 2841

Tel. HEMLOCK 9440—2926

Onos Skcveriutes 
koncerto belaukiant

Atrodo kad visai neseniai Ona
Skevcriutė pradėjo rodytis inu-

“Menas galingas ir stebuklingas, 
Menas auklėtojas dvasios žmogaus, 
Neprigulmingas, neveidmainingas, 
Reikšti teisybę daug turi drąsos ...

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

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

sienų apmušinus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

nuo *B Iki *09. Dabar *3 Iki *29 
(»V0 8x IO. 9xl«. 12x18, IOV4-x1A 
*20 iki *85 Dabar *10 Iki *42 

Ir aiikM1.
»xl2 tikrų orlentallų. 50 kitokių 

Iki 11x18. 10% nuolaidoH

1500 NAUJŲ 
KAURŲ 

Knn NEATSIIMTŲ 
KAINOS Suma>ln(o« 50 <7, 

NitmiiHfOH Iki V4 
DIDELIU KAUKU 

BARGENAI
NratMlIiuta (hfi, 8x10. 9x12, 0xJA.t|xl9 
Vrrt* 
Nuiij* 
Vert* 

15
Mirrim
IOOO Jardų karpelų po 50e Jard Ir aukšČ. 

CIIECKER CLEANERS 
kandamai

O2OK-IH M. KACINK—DlrnomlR. 8 vakarus

t rt A Gėlės Mylintiems 
| I M U A Vestuvėms, Ban- 

, įj Al k i e tams, Laidotu- 
**■•■*■ • vėms, Papuoši- 

GCIJNINKAS mams
1180 Archer Avenue

Pbone I.AFAYETTE 5800

Metines Mirties Sukaktuvės

JONAS DIŠIUS 
persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 27 d., 1939 m., su
laukęs 56 metų amž.. gimęs 
Lietuvoj Skaisgirio kaime, Pu
šaloto parap., Panevėžio aps.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Albertą, po tėvais Mi- 
knaitę, dukterį Oną ir kitas 
gimines.

Jau praslinko metai kaip 
nemielaširdinga mirtis ištrau
kė Tave iš musų tarpo, ir 
paliko neužgydomas žaize^s, o 
namuose neužpildomą tušty
bę. Dienos ilgos, liūdnos, tam
sios be Tavęs brangusai, tik 
musų akyse rodos tavo šyp
santis veidas. Tu, musų bran
gus, pasiliksi musų mintyse 
ir širdyse visada. Tave slegia 
šalta žemelė, musų širdis sle
gia didžiausias nuliūdimas ir 
gailėsis. Tu pas mus jau ne- 
besugrįši. bet mes anksčiaus 
ar vėliaus pas Tave ateisime. 
Lauk mus ateinant!

Nubudę lieka:
MOTERIS IR DUKTĖ.

Paradise Gardaus
5137-39-41-43 South 

Damen Avenue 
A. J. ZAVAYNA. Sav.

vystovi dainininkė ir duoti sa
vo reciialę. Šioj opinijoj manau 
sutiks visi tie, kurie pažino jos 
darbuotę nuo pradžios ir sekė 
jos studijų progresą.

Nėra, abejonės, kad p-lės Ske- 
veriutės visuomet simpatingas 
ir ilgų melų dalyvavimas lietu
vių kultūrinėj, veikloj padare

(kurioje grojo musų žymi jai'nemažai draugų ir simpati- 
iko Luhi Pabcn-Micevičie- zatorių, kurie -džiaugsis jos 

žingsniu duoti savo koncertą.
Geg. 5 d. K’mbalĮ Hali beabe- 

jo bus pilnutėlei muzikos my
lėtojų pasigėrėti >Onuko atsieki- 
irais ir suteikti, jai .padrąsin’mo 
tolesniam kop’rriui į muzikos 
pasaulio viršūnes.

atatinkamą
operetės

Koncertine dalis 
tikrai žavinga 

i Jeigu buvo tokių, 
operetės turinys buvo 
vas, nepaliko, ar kai 
tai išklausius programos antrą
ją dalį, publika vienbalsiai nu
tarė, kad čia buvo koncertas 
vertas vien tik aukščiausio kre
dito.

štai kokia buvo jo programa: 
1. a) Už Jūrių Marių Banaitis

b) Linelius Roviau .... Strolia
c) Aš Ncgert Atėjau Gruodis 
Birutes Choras.
a) Sutems Tamsi Naktužėlė

kuriems

Geriausias
Pirmasis Ketvirtis

2.

Daugiau parduota namų ir 
bendrai dviejų aukštų pastatų 
per šių metų pirmuosius tris 
menes us John O. Sykora raš
tinę, Cicero, negu per dešimts 
praeitų metų pirmuosius ket
virčius.

“SYLVIA”
Dviejų Aktu operetė. Po vadovyste J. Kenstavičiaus, stato scenoje 

L. D. AIDO CHORAS

Nedčlioj, Balandžio (April) 28 d., 1943
VENETIAN Svet., 139 E. Kensington Avė.

Duryą atdaros 4 vai. 'popiet. Lošimas prasidės 5 vai. popiet. 
Tikietas iš anksto 50c. Prie durų—65c.

Vaidinime dalyvauja gabiausios choro spėkos. W. Stench, L. Lapins
kas, P. Ilonis, A. Andrijauskas, A. Kenstavičienė, S. Niutautaitė, E. 
Pažarskiutė, B. Matelienė, V. žlibiniutė, P. Bacevičiūtė, J. Kirkiutė 
ir pats Aido Choras. Lošimui akompanuos West Pullman Simfonijos 
orkestras. Šokiams—S. Lesčiausko orkestras. Kviečia visus dalyvauti

L. D. AIDO CHORAS.

| Ar Galite Sumušti Šias 
Kainas?

Neatidėliokite! Pamatykite Šiandien!
Atdara Sekmadieniais 1 vai. p. p. iki 5 v. p. p

MODERNIŠKAS LIGONINĖS 
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. Vaikarąs ........... $15
UŽAUGUSIEMS  ........... $20
Visi ligoniai yra asmeninėj Dr. 
Blaine L. Ramsay priežiūroje, 
turinčio puikiai išlavintą pagel- 
bininkų štabą. Prieš viską yra 
'igonio patogumas.
BLAINE RAMSAY HOSPITAL

35 South Hoyne Avenue
(tarpe Madison ir Monroe) 

Telefonas (Vena ir naktį 
SEELEY 4700.

Nepamirškit Užeiti Pas
JOSEPH LEPPA

Visados turi skanių sendvičių 
ir vištienos.

Pabst Blue Ribbon
Alus

Daržas Mažiems Piknikams 
(Visos Subatos neužimtos ir vi- 
■>os dienos Aug. ir Sept. atdaros)

82 ir KEAN AVĖ.
Tel. Willow Springs 45.

KAINUOJA
MAŽIAU ,

PORA

>

f
NUDAŽYTI
KTTRTEKUS SU

i.-.TIKI AR NE!
Paveldėtojai turi parduoti dvie
jų flatų plytinį namą Cicero, 
arti Western Electric. 5 ir 5 
kąmb. Lotas 42x125, uždari por- 
čiai. Kaina greitam 
pardavimui yra tik

ISPANŲ STILIAUS
Pietų Berwyn tik vienas blokas 
iki C. B. & Q. stoties, izoliuo
tas. Furnasu šildymas. Tuojau 
nuosovybė. Savininkas sako: 
“Parduko greitai $3550

' LAVVNDALE
4 kamb. plytinis katedz prie 
Ridgeway Avė. Ir 3 kamb. fla- 
tas baismente. Uždari porčiai. 
Lotas 30x125 Kaina $3200 

Veik greitai!
IIAVVTHORNE

Modernas 5 kamb. plytinis bun- 
galow prie 52 Ct. arti 32 gt. Ir 
2 kamb. viškuj. Furnasu šildo
mas. Lotas 31x125. Garažas. 
Kaina tiktai
Kodėl rendą mokėti? ■fvUV

SALDAINIŲ KRAUTUVĖ
Ciceroj prieš mokyklą 
už tiktai .................... vvU
Labai geras biznis, štai jūsų 
proga!

PAVELDĖTOJAI TURI 
PARDUOTI

2 flatų plytinį namą prie Lawn- 
dale Av-e. 6 ir 7 kamb., karštu 
vandeniu šildomi. 2 karų gara
žas. Pasiulykit tik
ir tas bargenas bus wwUU 
jūsų!

BIZNIO PROGA 
Bondholderiai 
parduos už tiktai ■ ® Uv'U 
kampinį 2 aukštų plytinį biz- 
niavą namą prie Cermak Rd., 3 
aukštai ir 3 flatai. Beismentas, 
2 karų garažas. Labai g«ros pa
jamos. Bargenas tarpe bargenų!

NORTHWEST SIDE 
Paveldėtojai turi parduoti gražų 
2 flatų plytinį namą prie La- 
Vargne Avė. (5000 West) arti 
Montrose Avė. 6 ir 6 dideli 
kamb., 35 pėdų lotas. Karšto 
vandens šiluma. Namas kainavo 
$20,000. Kaina greitam pardavi
mui yra tiktai $9890 

KENILVVORTH AVĖ.
5 kamb. plytinis bungalow ir 
vienas, kambarys viškuj. Karšto 
vandens šiluma. Izoliuotas. Lo
tas 48x125. Plytinis garažas. 
Kaina tiktai
Ko vertos yra jūsų wOUU 
praeitų metu nuomos kvitos? 

60th CT.
Taip! Už kainą vos $5199 
jus galite pirkti šį gražų plyti
ni 6 kambarių namą. Furnaso 
šiluma. Labai puikus rock 
den. Lotas 33x125. Labai 
vieta’. 60th Ct. tarpe 21 ir 
mak Rd.

BIZNIO PROGA 
Kampinis bizniavas namas 
Karlov Avė., Lawndale. Krau
tuvė ir 5 kambariai užpakaly. 
Taipgi 2 keturių kambarių fla- 
tas ant antro aukšto, 2 karų 
garažas. Tuojau 
krautuvės ir flato 
Tikras bargenas 
už ........ . . .

PLYTINĖ REZIDENCIJA 
Puiki 6 kambarių rezidencija 
prie Millard Avė., arti 26 gt. 
Chicago. Furnasas kūrenamas 
aliejum. Lotas 371/įx1°5 Gara
žas. Kaina greitam $ C CIO f) 
pardavimui yra tik w^jUU 
Buk pats namo šeimininku.

MORTON PARK
4 kambarių plytinė katedžė ir 
2 kambariai beismer,fz' G-'m- 
žas. Kaina tiktai C A
Proga beldžiasi! vHFmJU

Gypsy
E£ R U CURTAIN DYE.

10c.
3uz25c

YRA VAISTŲ Ilt NOTT1ONS 
KRAUTUVĖSE

Vesk Tuos Sulankstytus Sparnus 
Phsz

AL’S B0DY SHOP 
610 W. 32nd St.

Tel. Victory 0308 
Aš sųveldinu ir ištaisau 

Prieinama kaina
Al. Gudaitis, Sav.

John O. Sykora

Griauzdė 
b) Baltos Gėlės ....... švedas
Jonas Dočkus—Tcnor 
Vytautas Tarutis—Tenor, 
Zenon Praninskas—Baritono 
Jonas Švitoris—Bass, 
Jonas Balanda—Bass.
a) Mano Gimtinė ... 
  Kačanauskas
b) A Heart Thal’s Frec.......
.........................  d’Hardelot 
Helen Vespender—Soprano

AUDITORIUM
RESTAURANT

3131 So. Halsted St
gar- 
gera 
Cer-

Lietuviški ir 
Valgiai

Amerikoniški
Su Geriausiu Skoniu

M.prie

yra buvęs

ATDARA 5 V. p.

jis pridėjo, 
turtas ta- 
in'vestmen- 
paabejojo, 

tinkamesnė

TELEFONAS
CICERO

2411
. 52nd
AVĖ.

F V.t

nuosavybė 
užnnkalv.

$4290

PROSPEKTAI, DĖMESIO!
Ar gavote mu«ų vėliausia NUOSAVYBIŲ barmenų sąrašą DYKAI? 
Jei re. tai mninria’ nrašome atsilankyti, rašyti arba natelefonuo- 

Į musų raštinę. Mes noriai jums prisiusime absoliučiai dykai.

Listen t n and Advertise over

PALANDEGH'S YUGOSLAV RADIO
Fc.A Songs and Maste 
Tamburitza Orchestra

Station WWAE, Every Sunday 1 to 2 
536 S. Clark St., Chicago — Har. 3006

BALČIŪNAS ir 
KOVARSKI. Sav.

JUZEFĄ L TAMAŠAUSKIENĖ
PO TĖVAIS RADAVIČAITĖ

Mirė Lietuvoje kovo 12, 
1940 m., sulaukus apie 80 
metu amžiaus.
Po gedulingų pamą’dų Ža
rėnų parapijos bažnyčioje 
kovo 14 d. buvo iškilmingai 
palaidota tos parapijos ka
pinėse.
A. A. Juzefą Tamašauskie
nė gimė Palukščių kaime, 
Varnių par., Lietuvoje, gy
veno Kužiškių kaime, Žarė
nų par. Telšių apskr. Pa
liko dideliame nuliudime 
Lietuvoje vyrą Ignacą, sū
nų Vaclovą, 2 dukteris: Liu
dą Tarvidienę ir Stanislava 
Klenauskienę, žentus ir ki
tas gimines. Amerikoje — 
sūnų Joną Tamašauską, 
11423 Vale Avenue, Chica
go, Illinois.

opr. “Birutė”) .... Petrauskas 
b) Kaip Kyla Aukštyn Du
rnų Vingiai (iš op. “Car- 
men”) .....................   Bizet
Birutės Merginų Choras 
Trio iš operos “Čigonų 
Baronas” ..................  Strauss
Helen Vespender, Albina 
Casper, Vytautas Tarutis.
a) šią Naktelę ........ Šimkus
b) Vėjo Dukra ....... Šimkus
c) Kiek šviesių Džiaugsmų
(iš opr. “čigonų Baronas”) 
.............. .................. Strauss
d) Lituanica .......Gailevičius
B:ru?ės Choras — Orkestrai 
Akompanuojant
Jonas Byanskas .— Vedėjas.
Per ištisų programų jautėsi 

geras balsų kontroliavimas, gra
žus, įvairiai spalvuoti muzika- 

jliški efektai ir švelniausia har
monija. Programa įvairi ir įdo
mi ir visų dalyvių kontribucija 
sudarė jų tikrai puikiu papuo
šimu šių Birutės 34-tų metų 
(veiklos muzikos ir dramos sri-

Taip pareiškė šiandien pats 
tos raštinės Vedėjas p. Syko
ra. Jis nekilnojamojo turto pre
kyba verč asi jau per pasta
ruosius dvidešimts penkius me
tus Bervvyn ir Cicero apylin
kėse. Kalbant apie turto vertę 
šiandien bendrai, 
kad nekilnojamasis 
tinkamiausia vieta 
tams ir, vienkart, 
ar yra kur kitur 
vieta.

John O. Sykora 
Berwyn-Cicero Real Estate ta
rybos prezidentu, o sekreto- 
riuių jau nuo 1932 metų. Jo 
raštinė šiandien pripažinta veik
liausia vakarų priemiesčiuose.

ŠTAI JIS!
2 flatų plytinis namas prie 48th 
Ct., tarpe 21 ir Cermak Rd., 
Cicero. 6 ir 6 kamb., karštu 
vandeniu šildomi, naujas sto- 
gos, uždari porčiai. LabaLųje- 
ram stovy. Lotas 30x125. Kaina 

Nevėluokite! $6690
AUSTIN BLVD.

6 kamb. plytinis bungalovv su 
karšto vandens šiluma. Ir vie
nas kambarys viškuj. arti Mor- 

uknJigh-..Kaina.......$6900

VARIUOSE VEIN LIGONIAI
Džiaugiasi ta didžiąja žinia, kad ga
li susilaukti pagelbos paprastu VE- 
RILĮEF įsitepimu skaudamoj vietoj. 
Patirta, kad pagelba galima gauti 
daugumoj atsitikimų tuojau. Tai 
atrodo kaip s.tebuklas.

Siųskit $1.00 už didelį butelį. 
Paštas apmokėtas 

RICHER LABORATORY
4132 W. Lake St. Chicago, III.

*

JOHN O.z^O
SYKORA

REALTOR
SEKMADIENIAIS 1 v. p. p. IKI

25 Metai Real Estate Bizny

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.



šeštai., balandžio 27, 1240 NAUJIENOS, CKicago, UI.

18-KIEČIAI ŠAUKIA VISUS SAVO GERUS 
DRAUGUS Į PAGALBI RYTOJ!

Nauji piliečiai. — Kasmet nelaimės. — 
Kitos žinios

SITUATION VVANTED 
Ieško Darbo

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

18 APYLINKŠ. — Aštuonio- 
likiečiai kviečia jus .pagelbon! 
Gelbėkime musų Vilniui apsiva
lyti* susitvarkyti ir apsišviesti!

Rytoj visi aštuoniolikieČiai, 
eks-aštuoniolikiečiai, svečiai iš 
kitų kolonijų visi esate kviečia
mi j 18-tą.

Rytoj pas mus įvyksta dide
lis sujudimas, kad pagelbėti 
musų sostinei Vilniui. Lietuvos 
kaimiečiai aukoja kas ką išgali 
maisto produktų^ Lietuvoje vi
si dirba Vilniaus labui. Ameri
ka nuo to irgi neatsilieka. Kai 
kurie sudėjo didesnes, ir mažes
nes sumas pinigų, maisto ir 
rūbų. O to toli dar neužten
ka. Tai ne šimtą, ne tūkstanti, 
bet šimtus tūkstančių žmonių, 
kaip mažų, taip ir didelių, rei
kia aprūpinti, štai lenkai. Nors 
jie ir praganė savo “mocarst- 
wo”, bet jie renka aukas šim
tais tūkstančių, kad padėjus sa
vo nualintiems tautiečiams.

Mes lietuviai stokim petis į 
petį ir paduokime draugiškumo 
ranką musų šalelei Lietuvai, 
kad ji galėtų veikiau atstatyti 
apleistą, išnaikintą Vilnių.

Taigi, lytoj, 7 vai. vakaro, 
Apv. Dievo parap. svetainėje 
įvyksta vakaras su dailiu pro
gramų. Įžanga tik 25c. Ar jus 
eisite kur kitur, ar namie su
dėsite, jums visgi kaštuos dau
giau. Ateikite į šį vakarą. At
liksite naudingą, garbingą dar
bą ir paremsite musų sostinę 
Vilnių. Vakare kalbės konsulas 
p. Petras Daužvardis ir kiti kal
bėtojai. Bus lošimas, dainos, 
merginų “drill” ir kiti dalykai, 
o p. Jonas Sh i inkus atvažiuos 
iš Southų su specialu muzika.

Prašome ^pdpamiršti. Rytoj 
•parapijos Xpv. Dievo*švet., 18 
ir Union gatvių (įėjimas iš 18 
gatvės). Kolektos nebus. Į ko
mitetą įeina vien tik moterys 
ir merginos “Rožių ir Lelijų 
Klubo” narės. Kviečiami visi. 
Lauksime! 

• • •
Ketvirtadienį jūsų Bynsas 

buvo pažiūrėti ristiko Angelo, 
kurį žinomas mums chieagie- 
čiams p. Karolis Požėla nesenai 
pargabeno Amerikon. Jis rito
si su pagarsėjusiu Gus Sonnen- 
bvrgu, buvusiu pasaulio čem
pionu.

Kadaise Gus-tas buvo begalo 
vikrus ir geras ristikas, o kas 
svarbiausia, tai jis mokėjo fut
bolą 'lošti. Jis išrado taip vadi
namą “flying tackle” (įsibėgę• 
jęs išsitiesia, šoka virš ir neria 
nelyginant lydeka tiesiai į opo
nento kojas). Ir štai kadaise 
Gus’tas darydavo tuos pačius 
triukus ir su ristikais, bet, deja, 
pereitą ketvirtadienį mėgino, 
taip sakant, “futboliškai pasi- 
bovinti” su ponu Angelu. Ir ži
note kas atsitiko? Nagi, p-as 
Gus’tas žuvo nuo savo triuko 
pralošė ris tynęs į mažiau kaip 
15 minučių.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

- ________ _________________ iu_j

šššš, Tik Niekam 
Nesakykit

Niekam nesakykit, bet žino
kite, kad šiandien ir rytoj New 
Moon taveme, 2950 S. Normai 
avenue, įvyksta didelis sujudi* 
mas. Tylomis, niekam nieko ne
sakydamas, S. Tverjonas, to 
taverno savininkas, rengiu 
“birthday party” savo žmonai 
p. Marcellei Tverjonas, ir kvie
čia visus savo draugus ir pažį
stamus atsilankyti^ Linksmai 
paviešėsi! atsilankę, ir bukit, 
bet atsiminkit, niekam nei žo
džio. .. Nebylys.;

“Angelo” ristynės '
Pats Angelas tąi “nėra” žmo

gus. Manau, kad kas pamatytų 
gatvėje tamsoje, tai išsigąstų 
ir šauktųsi pagelbos (apie jo 
budus ristynese ir jo išvaizdą, 
taip kaip man atrodė, parašy
siu rytoj).

Ir štai paskutinis smūgis 
Gus’to: išsprukęs iš Angelo na
gų ant matraso, Gus’tas mėtė
si į virves ir čia įsisiūbavęs pa
sileido skersai areną, norėda
mas išmušti ar parmuš ti su sa
vo kūno svoriu ir smarkiai 
smogė visa spėka į bestovintį 
Angelą. Ir jus žinote kas atsiti
ko? Nagi, tas Angelas net ne
sukrutėjo. Gus’tas tik blykt ant 
šono ir be žado. Tuo ir pasi
baigė. Reiškia p-as Gus Sonnen- 
bergas pasidarė sau “blitžkrie- 
gą”.

Kitos poros buvo: Bert Rubi 
su Humberto — Rubi laimėjo. 
Bell Lee su Hans Schnabel — 
Lee laimėjo. Jim McMillan su 
Rubi Key — McMillan laimėjo. 
Everett Marshal su Lou Thesz i
— lygiomis.

Seniau reikėdavo neštis 
“sendvičių”, kol sulauki pabai
gos, o dabar viskas eina žaibo 
greitumu, ir juoko yra dau
giau, negu seniau vodeviliuose.

Nauji piliečiai
Pas mus ir vėl Dėdė Šamas 

apsilanko su pilietybes dovana. 
Per pastarąsias kelias dienas 
jau apie desėtkas žmonių gavo 
pilietybę. Tarpe vėliausių yra 
Simonas Griksas, Juozas Gaižu
tis ir p-ia Ona Lukošienė. Dar 
daug laukia savo eiles.

Kas “Naujienose’ patinka
Mūsiškiems žmonėms patin

ka “Naujienose” skaityti dau
giausia štai kas: “Šliuptarniai”. 
žmonės paprastai sako: “pasa
ka apie Rokelį”. Daugelis sko
linasi “Naujienas”, nes nori ži
noti, kas atsitiks su Rokeliu. 
Šis veikalas yra Dr. Al. Marge- 
rio plunksnos darbas, arba tie
siai sakant, musų bridgeportie- 
čio daktaro mediko Al. Marge- 
rio. Tik žmones nori dar žino
ti, kodėl veikalo autorius nepa
sakė kas atsitiko su Antaniene, 
jei toji sužinojo, kad jos vyrą 
palaidojo vieton svetimo? Kaip 
tas jų “ermyderis” pasibaigė?

Mėgsta korespondencijas
Taipgi be galo dailiai, leng

va kalba “Naujienų” korespon
dentai rašo iš Lietuvos, o ypa
tingai p. St. Miščikas. Jis rašo 
apie vėliausius ir žingeidžia u- 
isus dalykus, kuriais šiuo laiku 
visuomenė labai užinteresuota.

Kasmet nelaime
Susižeidė vietos gyventojas 

p. Antanas Butkus, visiems ge
rai žinomas vietinėms žmo
nėms kaipo “zarkristi jonas”. 
Geležies skeveldra įkrito į akį. 
Ligonis randasi Mercy ligoni
nėje, eina geryn, pavojus pra
ėjo. Tai be galo stiprus žmo
gus. Jam Kasmet jei ne šiokia, 
tai kitokia nelaimė atsitinka.

Pereitais metais jis krito nuo 
trečio aukšto langus betaisyda
mas. Pasėkoje keli šonkauliai 
buvo įlaužti ir sulaužyta ranka. 
Užpereitais metais krito su 
aukštomis kopėčiomis bažny
čioje nuo palubių (įsivaizduo
kite aukštį). Ir žinote, kad jis 
“labai dailiai” su kopėčiomis 
“nusileido” už altoriaus. Šįmet 
jam ir vėl nelaimė. Beje, dar 
metai atgal jis svetainės palu
bėje taisė “štymo” vamzdžius 
ir nei iš šio, nei iš to jo kopė
čios paslydo ir musų Antanas 
ant tų “paipų” spėjo pasikabin
ti, kol pagalba atėjo.

Bynsas. .

PAIEŠKAU DARBO. Penteris ir 
poperninkas. Kalsimainu lubas už 
$1.50. Miegamas' kambarys sų savo 
popieriais-—$3.00. Apkainavįmas dy
kai. 10 metų patyręs. Darbas už
tikrintas. Jos. Augaitis, 1608 South 
50th A ve., Cicero, III. tel. Cicero 
2633.

BRIGHTON .PARK RENDON 
štoras tinkamas dėl barberio, 
beauty salon arba siuvėjo ar rašti
nės ir kitokiems hardware ir vi
sokiems kitiems bizniams. 3970 Ar
cher Avė., matykite Frank Saba
liauskas, 2957 Wesi Pershing Road.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

DIDELE PROGA

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKIA PATYRUSIŲ operatorių 
prie kelnių siuvimo. 310 So. Greėn 
St.

6 DIDELI KAMBARIAI • GARU 
šildomu ant antro aukšto ir 1 di
delis kambarys ant pirmo aukšto, 
vedusiai porai, be vaikų. 742 West 
33rd St.

PATYRUSI MOTERIS SKUDU
RAMS skirstyti; kreiptis 3515 W. 
12th Placę į garažą, 1 aukštas arba 
užpakaly garažuj.

1660 SO. CHRISTIANA AVĖ., 
arti Ogden AVe., 7 kambariai, garo 
šiluma, $35, išdekoruos. Matyti dže- 
nitorių.

MERGINA PRIŽIŪRĖTI 3 metų 
vaiką, lengvas ruošos darbas, 2 
dienas savaitėj liuosa, būti nakti
mis. Armitage 3978.

PATYRUSI MERGINA’ bendram 
ruošos darbui, savas kambarys, vi
rimo nėra, $8, mėgti vaikus. Edge- 
water 4825.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS DISTRIBUTE- 
RIS didelės ir gerai žinomos brew- 
rėš. Geros sąlygos dėl gero lietu
vio. Rašykitą laišką 1739 So. Halš- 
ted St., Box 2341.

REIKALINGAS PUSAMŽIS vy
ras dėl farmos darbo. Atsišaukite 
ANTON BUTCHAS,
Church Rd. ir Willow Springs 

Road.

German

REIKALINGAS DARBININKAS 
ant farmos, kuris mylėtų farmų 
gyvenimą. Adam Balukevicze, Cus- 
ter, Michigan. < ■ <

REIKALINGAS DARBININKAS 
apsukrus ir bent kiek patyręs dir
bti restorane. GEORGE’S CAFE, 
3l65 So. Morgan St.

PARTNERS VVANTED 
Reikia Partnerių

IEŠKAU PUSININKO atsidaryti 
taverno biznį. Moteris patyrusi biz
nyje, bet vienai persunku. 3218 S. 
Wallace St. pirmas aukštas užpa
kalyje.

PAIEŠKAU PARTNERIO į taver
no biznį. Moteries ar vyro arba par
duosiu visą. South Sidėj. 4 kamb. 
gyvenimui. Vienam' biznyj persuų- 
ku verstis. 959 Wegt 71st St.

r ■ , - . ; ‘ i; J • į

FURNISHED ROOM—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

4-- ----- -- ----- ------- ----------------------
ŠTORAS RENDON, moderniškas, 

kampinis. Tinkąpiąs bite kokiam 
bizniui. Kambariai gyvenimui už
pakaly. 571 Wfest 18th St.

TIKRI BARGENAI
Pardavimui mūrinis namas su 

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

pardavimui
po 6 kambarius. Viskas 
kai įrengta, nebrangiai.

Pardavimui virš 100 
visais įrengimais.

Išparduodu paminklus, 
reikalinga. Parduodu pigiau negu 
kainavę. Kainos nuo $15 ir aukš
čiau.

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

2 murinės cottage, 
moderniš-

lotų, su

nes žemė

BUSINESS CUANCES 
Biznio Progos

PARDUODU DUČNOS KEPYK-

PARDAVIMUI 2 AUKŠTŲ me
dinis prie 63 gat. su groserne — 
įsteigta 18 metų to paties savinin-

LĄ su namu ' arba ir vieną biznį,. ko, karšto vandens šildomas, 2 ka- 
biznis įgyventas per ilgus metus; 
pardavimo priežastis — senatvė. 
Noriu poilsio. Biznio vieta ir savi
ninko antrašas 2803 Emerald Avė. 
Chicago, III. Tel. Calumet 4959.

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

PARSIDUODA TAVERNAS — 
kampinis namą?. , 3267 So. Halsted 
Street.

rų garažas. Parduoda blogos svei
katos verčiamas, didelis bargenas. 
Kreiptis 1851 West 63rd St.

DARBO ŽMOGAUS PROGA
2 flatų plytinis namas, 6 po 6 

kambarius, karšto vandens šildy
mas, garažai, geram stovy, tiktai 
$4450.00, arti 37 ir Emerald avė. 
Veik dabar. Manor Realty 2532 W. 
63rd St., Tel. Bemlock 8300.

įsigyti namą pigiai, štai Šio pava
sario bargenai.

WOODLAWN
Chicagos Universiteto apielinkėj, 

mūrinis rooming house, 35 kamba
riai, visi išrenduoti, rendos $300.00 
į mėnesį, kaina tik $16,000.

3 aukštų muro namas, 3 po 5 
kambarius pagyvenimai, aukštas 
skiepas, randasi South Sidėj, kai
na tik $8500.00.

BRIDGEPORT
2 aukštų muro namas, 2 po 5 

kambarius pagyvenimai, aukštas 
skiepas, stikliniai porčiai, kaina tik 
$5200.00.

2 aukštų muro namas, 2 po 6 
kambarius, kaina tik $2500.00.

3 aukštų muro namas, 3 
kambarius, pečiais šildomas, 
tik $4700.00.

Mūrinis public garažas ant 
tų, žemė kainavo 10 metų 
$45,000, dabar parduos už $17,000. 
Randasi gražioj vietoj South Sidėj.

MARQUETTE PARK ,
2 aukštų muro namas, 2 po 5 

kambarius, garu šildomas, kaina 
tik $7500.00, '

M. J. KIRAS
3251 SOUTH HALSTED ST.

Tel. Victory 0399.

PARDAVIMUI 80 ir 60 AKRŲ 
PARMOS Wisconsine, gera žemė; 
prie upės kranto, arti miestelio. 

634 West 35th St.

PARDAVIMUI 105 KARŲ far- 
ma Wisconsino valstijoj, pigiai su 
trobomis ir mašinoms, arba mainy
siu į bile ką. Atsišaukite 4553 So. 
Wallace St. Tel. Boytevard 3869.

po 4 
kaina

3 lo 
atga

6225 S. ROCKWELL
6409 SO. TALMAN

1 Naujo modelio, 5 kambarių plyti-
' nic nnmDa tnrviaii nnncnvvhp mni-PARSIDUODA TAVERNAS, lie- nis namas, tuojau nuosavybė, mai- 

tuvių apgyveųtoj apylinkėj. Biznis ’nys. Pasimatyti su statytojais, Sha- 
atdaras per 8 metus. Kampinis na- l°n» tel. Hemlock 8300. 
mas, salė dėl parengimų ir 4 kam- ----------------------
bariai pagyvenimui. Mes pirkome MORTGAGE 
nuosavą namą, todėl parduosime janitoriams arba
vietą pigiai, kreipkitės antrašu:

3259 SO. UNION AVĖ.

PARDAVIMUI TAVERNAS,/biz
nis kampinis, išdirbtas pet daug 
metų. 3200 So. Lituanica Avė.

RENDAI TĄyERNAS, biznis iš
dirbtas, 4 gyvenimui kambariai, 
garu šildymą^,'"’rendos $35. 8814 
Houston Avė., So. Chicago, III. Tel. 
So. Chicago 0789, M. Pearson.

PARDAVĮMŲĮi jPIGIAI TAVER
NAS, arti dirbtuvių ir trafiko. Sa
vininkė nupirkb ' biznį Willow 
Springs. 3440 So? Morgan St., Tel. 
YARDS 0699. .:

ŠVARUS KAMBARYS rendon— 
pageidaujama vaikinui. Suaugusi 
šeimyna. Gera transportacija. Pi
giai. Telefonas namuose. 2436 W. 
45th Street.

parsiduodX ROAD HOUSE. 
Pigi renda. Ilgas lease. Daugiau 
informacijų gausite ateidami.

GREEhf"LANTERN 
Route 49, Bradley, III.

RENDON FORNIŠIUOTI KAM
BARIAI, $1.50 ir $2.00 į savaitę. 
Karštu vandeniu šildomi. Visi pa- 
rankumai. 2100 West 59th St.

RENDON KAMBARYS, pigiai, 
prie 2 senų žmonių. 3438 South 
Emerald Avenue.

FURNISHED ROOMS—VVANTED 
Reikia Gyvenimui Kambarių

IEŠKO PRIVAČIO KAMBARIO 
ir vanos, privačio įėjimo, garu šil
doma, 668 West 18th St.

SUSIRINKIMAI
ŽAGARIEČIŲ KLUBO mėnesinis 

narių susirinkimas įvyks sekmadie
nį, balandžio 28 d.į Hollywood 
svet., 2417 West 43rd St. 1 vai. 
popiet. Malonėkite atsilankyti, nes 
išgirsite raportą iš praeito pąrenr 
gimo ir nepamirškite atsivesti 
naujų narių. —J. Keturakis, rašt.

LIETUVIŠKŲ TAUTIŠKŲ KA
PINIŲ LOTŲ SAVININKŲ ir Dr- 
jų Atstovų visuotinas susirinkimas 
įvyks sepmadienį, balandžio (Ap- 
ril) 28 d. Lietuvių Auditorijos sve
tainėje, 3133 So. Halsted St. ant 
pirmų lubų, 1 vai. popiet. Jūsų at
silankymas į susirinkimą būtinai 
reikalingas. Kviečia Kapinių Trus-

Roselando Žemaičių 
Vakaras

ROSELAND.—šiandien Dar
bininkų svetainėje, 10413 Sp. 
Michigan avenue, įvyksta Rose
lando žemaičių Kultūros Kliu
bo rengiamas vakaras su pro
gramų ir šokiais. Prasidės 7 
valandą vakare.

Gražų programą pildys Lie
tuvių Jaunimo Kultūros Cho
ras ir Telšių Pliumpis. Ęu$ ir

Žemai- 
smagiai

gera muzika šokiams, 
čiąi ir net aukštaičiai 
laiką praleis?

Visus žemaičius, ir 
čius ir zanavykus, ir
kviečia Kliubo pirmininkas,

JLcuis A. Mikutis Jr.

aukšlai- 
dzukus

MORTGAGE HOUSE parduos 
i mažiems inves

tuotojams nuo 6 iki 24 apartmentų 
namus, 15% įmokėti. Room 1145— 
111 W. Washington St.

PARDAVIMUI 7 KAMBARIŲ 
Cottage Chicago Lawn. Turi būti 
parduota į trumpą laiką visai pi
giai. Savininkas 2638 W. 69th St.

PARDAVIMUI NAMAS, STO
RAS ir 4 kambarių pagyvenimai 
viršuj, 2 flatis po 5 kambarius, 2 
karų mūrinis garažas, beismonte 
po visu namu pečium apšildymas. 
Kaina $5500. 2239 West 21st Str.

BEN J. KAZANAUSKAS, 
2202 West Cermak Road

Tel. (įANAL 8.887 .

PARDAVIMUI.? TAVERNAS . SU 
visais puikiais įrengimais ir pilnu 
staku. Kampinis namas, 4 kamba
riai užpakaly, pigiai. Lietuvių ko
lonijoj. Visokių tautų apgyventa.

2301 So. Leavitt St.

PARSIDUODA TAVERNAS — 
gera vieta—moderniškai įrengta. 
Pigi renda, gyvenimui kambariai. 
Turiu kitą biznį. 6706 So. Ashland.

PARSIDUODA BEAUTY SHOP 
LABAI PIGIAI. MODERNIŠKI. 
ĮTAISYMAI. GERA VIETA, GE
ROJ APYLINKĖJ,

MRS. KACHINSKAS, 
VINCENNES 0260,

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

4314 So. Ashland Avė.

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

PARDAVIMUI pELIKATESŲ 
krautuvė su staku, ' refrigeratoriu. 
2437 W. 69th St,, Pasimatymui pa
šaukti South Shbre 1432.

PILNAI IRĘNOTĄS TAVERNAS 
parsiduoda su įjaįmu arba randuo
siu. Pigi renda', kambariai dėl 
gyvenimo. Savininkas ant 2 aukšto 
iš pryšakio. 815 West 51st> St., Tel. 
Boulevard 7920.

PARSIDUODA , KAMPINIS Ta
vernas—nėra kompeticijos. Pagy
venimas užpakaly. Renda $35^00. 
Nustebsite kaip pigiai parduodam.

Spauljiing 2614.

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

BUSINESS—TO RENT 
Bizniai Rendai

RENDON TAVERNAS, pilnai 
įrengtas. Gera vieta geram žmogui. 
Pusė bloko nuo bažnyčios. Biznis 
gerai išdirbtas. 2257 W. 23rd PI. 
3-čias aukštas.

MUSICAL INSTR’NTS FOR SALE
> Muzikaliai Instrumentai
TURI PARDUOTI SENĄ SMUI

KĄ. Ų. MANNING, 1244 North 
Avers Avėnue.5

TURIU 5 AKRUS SU NAMU, 2 
kambarių Šiaurėje nuo De Motte, 
Ind.» netoli nuo State Road 63. Par
duosiu pigiai už pinigus, ne sko
lon, geras vanduo. Dėl smulkmenų 
rašyti. Jasper Cooper, De Motte, 
Indiana.

80 AKRŲ FARMA 116 MYLIŲ 
nuo Chicagos, mainyti į 2 flatų na
mą. B. P. 14443 North Bell Avė., 
Brunswick 8898.

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

STANLEY GODAS,
116 PI. ir Hamlin Avė.

MOTERIS NORI PARDUOTI 80 
akrų farmą. šaukti Normai 8288.

PARDAVIMUI NAMAS, 4 pagy
venimų mūrinis namas, 2 flatai po 
5 kambarius ir 2 flatai po 4 kamb. 
Beismontas po visu namu ir pasto
gė prie to. Ekstra lotas ir 2 karų 
medinis garažas. Parsiduoda labai 
pigiai tik $8300.00; sykiu su ekstra 
lotu.

2 flatų mūrinis namas 6 ir 6 
kambarių, ' 1 flatas karštu vande
niu apšildomas, o antras flatas pe
čiais. Lotas 37y2xl25. Namas ran
dasi po nr. 2213 So. Austin Blvd., 
Cicero, III. Labai geroj kolonijoj. 
Kaina $7000.00.

BEN. J. KAZANAUSKAS. 
2202 West Cermak Road, 

Tel. CANAL 8887.

PARDAVIMUI BUNGALOW
Modernas penkių kambarių plyti

nis Bungalow, karšto vandens šilu
ma, tile vana, 2 karų garažas, lo
tas 31x125, iela ir gatvė išmokėta, 
tik $6,000, $1,000 įmokėti, 4714
West 20th Street, Chicago, UI.

Penkių kambarių plytinis bun- 
galow, karšto vandens šiluma, įren
gtas 3 kambarių apartmentas beis- 
mente. Gyvenk patogiai ir leisk 
beismentiniui apartmentui išmokė
ti išlaidas. Kaina $6,000, įmokėti 
$1,000 ir terminais pasirinkti.

Savininkas:
A. MILAUCKAS, 

1837 SOUTH 49th COURT 
Cicero, Illinois.

MARQUETTE PARK, NETOLI 
bažnyčios, 6 kambarių mūrinis 
bungalow, karštu vandeniu šildo
mas, 2 karų garažas. Kaina $5500.

2 flatų po 6 kambarius $6500.00.
5 ir 3 kambarių namas. Kaina 

$3500.00. r
10 flatų, 12 metų senumo. Kaina 

$19800.00.
C. P. SUROMSKIS, 

6921 So. Western Avenue, 
Tel. Republic 3713.

PAĘDAVIMUI TIKRAS BARGE
NAS, 7 kambarių rezidencija, visur 
kietasis medis, karštu vandeniu 
šildoma, ir plytinė krautuvė ren- 
duoti. Bernsperins, 6152 So. Halsted 
Street.

3 FLATŲ PLYTINIS BUDINKAS 
prie 3039 VValton St., 6 kambariai, 
2 flatis plytinis bungalow prie 
2035, 7 kambariai. Dėl smulkesnių 
žinių pasimatyti su B. G. Ander- 
son, 2127 Iowa St. Humboldt 0902.

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

SKAITYTOJAI RENGIASI sta
tyti gerąm priemiesty, turės pirmus 
morgičius pardavimui straight ar 
pro-payment. Rašyti C. & W. Con- 
struction Co., 1708 W. Van Buren.

TAVERNAS, MŪRINIS NAMAS, 
beismentas ir šilima. Randasi geroj 
vietoj—Bridgeporte. Našlė privers
ta atiduoti tik už .......... '....... $4250

2 fl. po 4 kamb. medinis namas. 
Randasi arti Halsted St. Kaina tik 
$1950; įmokėti ................. ,...... $5001

Bizniavas muro namas, 
kambariai užpakalyje ir flatas vir 
šuj. Lotas 50x125. Kaina $5800. 
Įmokėti $1000.

2 fl. po 5 kambarius medinis na
mas, beismontas ir lotas 50x125. 
Randasi prie Marųuette Parko. 
Kaina $4800; įmokėti $800. arba 
daugiaus.

4 fl. moderniškas 4 muro namas. 
Randasi prie Marųuette Parko. 
Kaina trumpam laikui tik $12,700; 
įmokėti $4000.

Lotas 50x125, randasi Marąuette 
Parke. Kaina tik $1850.

Mes turime tokių nuosavybių, 
kokių tik Tamstai reikalinga, tad 
kreipkitės pas įgaliotinį:

K. J. MACKE-MAČIUKAS 
2346 West 69th St. 2 lubos.

Tel. Prospect 3140.

FARMŲ BARGENAI
21 akras, 6 kambarių namas, bei- 

smentas, elektriką ir gesas, 
U. S. 31, 3 mylios pietuos 
Plymouth, Ind. $2950—$400 
gaiš. Likusią kaip rendą.

l’/z akrų, 5 kambarių namas. 600 
storas įtalpos nauja vištidė, viskas moder- c vir 1_ _ ____ _ • it o o.

prie 
nuo 

pini-

na, elektriką ir gesas, prie U. S. 31, 
3 mylios nuo gero miestelio, kai
na $1000—$25U pinigais, balansą 
mėnesiais, puiki gaso stoties vieta.

F. G. MAUKER & CO.
• 10323 SO. MICHIGAN AVE.

FURMTURE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
GREITAM PARDAVIMUI elek- 

trikinis šaldytuvas, tinkamas ta
vernai, taipgi elektrikinis cash re- 
gisteris. Atsišaukite: *3600 South 
jEmerald.

VVilULESALE F U RINITU RE 
Rakandai ir {taisai Pardavimui

- 2 AUKŠTŲ PLYTINIS, 2—45 kam
barių apartmentai, pirmas aukštas 
karštu vandeniu. šildomas, antras— 
pečium, uždari porčiai užpakaly, 
pietų vakarų kampas 44 ir Camp
bell, kaina $8,200.
GORDON REALTY COMPANY, 

809 W. 35th St. YARDS 4329.

TURIU PUIKŲ SALIUNĄ, 
didelę salę—40x70. vieną mažą
salę, 2 beismentu, 9 fletus, 4 kam
barių, 1 garažą. Mainysiu į farmą 
arba privatų namą. Turiu 320 ak
rų farmą Wisconsine, 250 dirba
mos, kita ganyklos ir stambus miš
kas, 10 kambarių namas, mūrinis 
beismentas, 3 barnės, didelis sta- 
kas, visos mašinos, traktoriai Mc- 
Cormick 2, peni, žvyro ir molio že
mė, 200 mylių nuo Chicagos, mai
nysiu.

Tel. ROCKWELL 0670. 
Turiu gerą grosernę, mainysiu.

5 KAMBARIŲ PLYTINIS BUN- 
GALOW, miegamas porčius, karšto 
vandens šiluma, 2 trokų garažas, 
naujas stogas, arti mokyklos, baž
nyčių, bizniavas distriktas, puikiam 
stovy, geri terminai.

814 N. LAWNDALE.

PRIE EŽERO KATEDŽĖ 
$1500.00 

KATEDŽE izoliuota su 
prie gražaus šaltiningo, smėlio du
gnu ežero. Lotas 78 pėdų, priešakis 
prieina prie vandens. Mažas įmokė- 
jimas, likusią terminais. Box B 1 
1739 So. Halsted St.

PASIŪLO PUIKIĄ 
celopaks,

BUILD1NG SERVICE & SUPPL1ES 
Namų Patarnavimas ir Reikmenys

Mokėdamas cash už rakandus, su* 
taupiusi huo 40 iki 60%. Mes ptista- 

jloihte^bile’ kur. Pašaukite’ ar rašy
kite dėl daugiau informacijų. Vien- 
tik nacionaliai žinomi daiktai rau
dasi pas mus. AL1SAUSKAS, Sū
nūs, 6343 S. Western Avė., Chicago. 
UI. Fhone Republic 6051.

TAISAU KAMINUS, STOGUS ir 
plytas ir vidurinį darbą. 4035 West 
69th St. Portsmouth 6663.

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

PIRMIEJI MORGIČIAI Parsi
duoda ant tikrai saugios nuosavy
bės. $1.00 iki $5,000, 5% iki 6% 
palūkanų. Tel. CENTRAL 5225.

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

2202 W. Cermak Road 
CANAL 8887

BEN. J. KAZANAUSKAS, Rašt.

PASKOLOS 
Ant 1-mų ir 2-rų 

MORQICIŲ
Greita Veikla—Geri Terminai

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

2-ras aukštas.
(Tarpe Marshfield ir Paulina gat)

MOV1NG AND EXPRESSING 
Perkraustymas ir Važma

BALDŲ — PIANŲ KRAUSTY
MAS anglių, juodžemio pristaty
mas. Seniausias lietuvis baldų 
kraustytojas Chieagoje. Visi bąldai 
nešami su ypatinga atsarga, darbas 
užtikrintas. ALlbAUSKAS SONS, 
7100 So. Talman Avė. Prospect8742

SOIL—FOR SALE 
J uodžemis—Pardavimui

Tel. O AK LAWN 193—J-l. 
STANLEY GAVCUS 

Parduoda išpudintą žemę trąšai, 1 
bušelis 25c—5 bušeliai $1.00—15 
bušelių $2.50. Kreipkitės dėl kainų, 
dėl didesnių kiekių. Iškraustome 
nebrangia kaina. Anglys tiesiai iš 
kasyklų. 110 SOUTH RIDGELANŲ 
AVE., WORTH, ILL.

JUODŽEMIS MAIŠYTAS su bu
mus ir Peat Moss — įtręštas—par
duodamas bušeliais ir važmomis— 
5 bušeliai už $1.00—10 bušelių už 
$1.50. Pristatom visur.

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

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 

ad pačios Naujienos 
h naudingos

Tūkstantinės pirkėjų armijos 
ieško Visokių pirkinių, biz 
nio progų ir t t

Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir t t, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumer}, bet garelnki- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classified” skyriuje.

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyje “Class- 
ified” skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
Vertybės classified skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami arba a t 
veždami:

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, UI.
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NAUJAS LIETUVAIČIU TRIO NAUJIENŲ 
RADIO PROGRAMOJ RYTOJ

LILLIAN STUPAR
Nekartą girdėtos vaidinimuos, koncertuos, etc., šios 

trys jaunos ir populiarios lietuvaitės veikėjos, Lillian 
Stupar, Josephine Miller ir Valeria Ladyga, dalyvaus ry
tojaus “Naujienų” Radio Programoj. j

Šis naujas trio pildys kelias visų mylimas liaudies ir 
kitas lietuvių dainas. Lillian Stupar bus solistė ir ji dai
nuos Petro Sarpaliaus parašytą dainą — “Vakaras”.

Programas transliuojamas 11 valandą ryto iš stoties 
W.GE.S. 1360 kilocycles.

Programe taipgi bus paduota savaitės žinių peržval
ga ir įvairus pranešimai iš “Naujienų” pastogės.

Maloniai kviečiam pasiklausyti.

PAVARYKITE LAIKRODŽIUS VIENA 
VALANDA PIRMYN!

. ja

Rytoj Prasideda Vasaros Laikas
Kai šiąnakt eisite gultų, NEPAMIRŠKITE pavaryti laik

rodžius vieną valandą pirmyn. Mat, rytoj, 2 valandą ryto, Chi- 
cagoj, apylinkėj ir įvairiose Jungtinį Valstijų da’yse praside
da Vasaros Laikas—Daylight Saving Time.

Rytoj nauju laiku pradės operuoti visos radio stotys ir 
biznio bei valdžios įstaigos, bet seno laiko laikysis gelžkelių 
linijos ir lėktuvų linijos.

Vasaros laiko laikysis tiktai tie traukiniai, kurie aptarnau- 
Chicagos miestą ir apylinkės miestelius.

Pavyzdžiui, traukinys iŠ Chicagos į Clevelandą, Detroitą 
New Yorką operuos “Standard Time” laiku, bet traukinys 

Chicagos į Evanstoną operuos jau nauju vasaros laiku.
ar 
iš

Iškilmingai Minė
kime Ateinantį 
Trečiadieni!

Tai Pirma Diena Gegužės
— Darbininkų šventė

Per dešimtmečius klasiniai 
susipratę darbininkai švenčia 
Pirmą Dieną Gegužės, kaipo 
pasaulinę v sų susipratusių dar
bininkų vienybės šventę.

Ateinantį trečiadienį pripuo
la pirmoji diena gegužės. Tą 
dieną ir vėl darbininkai rink
sis i svetaines, demonstruos 
gatvėmis, ir t.t. žodžiu, viso
kiais budais pareikš darbin n- 
kų klasos vienybę.

Chicagos lietuviai darbiniu^ 
kai taipgi ^určs gegužinį pa
rengimą. Kadangi trečiadienis, 
1 d. gegužės, darbo diena, die
nos laiku daugelis darbininkų 

V

5

Pirmas gaisras kilo iš deg
tukų, o antras nuo kibirkščių 
kamine.

t s^ss^***^*****

jiems rankų.-,-riešus ir kojas.
---------- --- -—'?>•--------

Pirkite tose krautuvėse, ku-'manęs paveikti ją grįžti atgal
••ios garsinasi “NAUJIENOSE” su juo gyventi.

3
K 
K

dėlei darbo negalėtų dalyvauti 
masiniame parengime.

Iškilmės Mildos Salėje
LSS. ir LDD. .kuopos nuta

rė turėti parengimą trečiadie
ni, 1 dieną gegužės, 7 vai. va
kare, Mildos salėje, 3140 So. 
Halsted St., 3-čiam aukšte.

Kiek ž nau, yra pakviestas 
kalbėti Dr. P. Grigaitis ir ke
li kiti kalbėtojai. Taipgi dai
nuos Naujos Gadynės Choras.

Užvakar vakare gaisrai pa
darė šiek-tiek nuostolių dviems 
namams, kuriuose gyvena lie
tuvių Žemynos: 738 West 61st 
Street, ir 4544 S. Washtenaw 
avenue. Pirmam name gyvena 
S. Paulius ir C. Guraskas, o 
antrame J. Klimas.

HĄDLEY, MINN. 
—vaikinų ir merginų.

Atrado Negyvą
Gatvėj, Lietuvį
Matt Surba

16
Ieško Giminių

T0WN OF LAKE.
metų berniukas, Roman Gros- 
ser, 4637 Paulina street, neto
li 47-tos ir Paulina, atrado ant 
šaligatvio negyvą apysenį žmo-'

policija patyrė, kad tai 
lietuvis Matt Surbus, nuo 
South Paulina Street. Jis j 
išėjęs pasivaikšč'oti, bet,

Apklausinėjusi v’etos gyven
tojus 
buvo 
4602 
buvo 
matyt, gavo šird’es ataką ir^ 
atsisėdo ant laiptukų prie vie
no namo pasilsėti, čia pasi
mirė.

Jis buvo apie 67 metų am
žiaus, ir sako, palikęs nema
ža^ turto.

Velionio liekanos randasi J. 
F. Eudeikio koplyčioj 
4605 South Hermitage avenue. 
Velionio gaminės, jeigu jų yra 
Chicagoj, prašomi tuojau atsi
šaukti laidotuvių reikalu. Tele
fonas YARds 1741.

(Sp)

adresu

Šiandien Vakarėlis, 
Rytoj Susirinkimas

Marquette Parko Piliečiai 
Dirba “Sušilę”

MARQUETTE P ARK.. — šį
vakar čia įvyks parengimas, ko
kio marąuetteparkiečiai dar 
nėra matę. Jis rengiamas pa
rapijos salėje, ’ ir prasidės 7-tą 
valandą vakare. Bus lošiama 
bunco ir kortos, bus dalinamos 
gražios dovanos ir bus įvairus 
programas. Rengimo komitetas 
užtikrina visus, kas tik atsi
lankys, kad smagiai prale s lai
ką. Kviečia visus vietos ir apy
linkės lietuvius atsilankyti.

Susirinkimas
Vakarą rehg’a Marųūette 

Park Piliečių Kliubas, kuris ry
toj turi savo mėnesinį suširih- 
kimą, 2-trą, valandą po pietų, 
taipgi parapijos svetainėje.

V si nariai kviečiami atsilan
kyti ir išgirsti daug naudingu 
raportų, apie taksus ir apy
linkės pagerinimą. Atsitieskite 
savo sumanymus ir patarimus,
nes kl ubas , mielu noru juos 
priims ir apsvarstys. O jeigu 
pasirodys, kad kam reikalinga 
pagalba, tai Kliubas mielu no 
ru jums patarnaus.
J. D. Simans, korespondentas

NAUJIENOS, Chicago, HL

Baisi automobilių nelaime

f

n a I i.l l b N V-ACM E 1'plenhot.o 
kurioje žuvo 11 jaunuolių

NauJiemj-Acnie Telcnhute.
VlNELAND, N. .1.—Pcg- 

gy L; Laughlin, kuri Moti
nos dienos festivalyje re
prezentuos “Gegužės kara-

Angis Apkandžiojo 
Du Žmones Cirke

Grcater Olympia Cirke de
monstruojamas ang s vakar ap
kandžiojo du cirko darbininkus, 
R. L. Nicol ir Gene Woods. 
Abu £uli Norwegian-American 
ligoninėje. |č 

....; /J .
Gyvūnas pasiliųosavo iš nar

vo ir kelis , kartus kirto nuken- 
tėjusiems skaudžiai įgeldamas leido ir jam pinigai buvo rei- 

kal ngi jai pirkti suknias, skry-
■jbėlaites, etc. Tokiu budu jis

NAUJIENŲ 
Radio Programai
TRANSLIUOJAMI KIE K V I E N Ą 1 
SEKMADIENIO RYTĄ, 11 VAL.

Iš STOTIES:
W. G. E. S.

1369 KILOCYCLES

S:;®::

RYTOJ
Dainuoja “Naujos

■įias; Merginu Trio:
josephine MiĮler ir

Nuteisė Lietuvį 
Kalėti 1—14 Metu

Klastavo Laid. Direktoriaus 
Mažeikos Parašą

Kriminals teisėjas James 
Fardy vakar nuteisė kalėti, nuo 
metų iki 14-kos, jauną Bridge- 
porto lietuvį, Juozą Klučinską. 
Jis buvo apkaltintas klastavi- 
mu svetimų žmonių parašų ant 
čekių.

Kluč nskas yra 33 metų am
žiaus ir paskutiniu laiku gyve
no adresu 3301 Lowe avenue.

1938 metais jis ouvo suim
tas už panašų prasižengimą, ir 
tuo kart taipgi buvo nuteistas 
kalėti. Atl kęs 13 mėnesių bau
smę, Klučinskas buvo paroliuo- 
tas. Jį- tuomet užtarė parolių 
tarybai St. Mažeika, laidotuvių 
direktorius, Bridgeporte, ad. 
3319 Lituanica avenue.

P-s Mažeika taipgi sutiko 
paroliu'otąjam duoti laiks nuo 
laiko padirbėti savo įstaigoj, o 
kai pats buvo sužeistas autom, 
nelaimėj, tai Klučinskiui pave
dė raštinę • tvarkyti.
/ Grįžęs namo iš ligoninės p. 
Mažeika susekė, kad jo para
šas buvo klastuojamas po če
kiais, ir kad jo sąskaitoj ban
ke truko apie $550. y

Kluč.nskas buvo areštuotas 
ir tuojau prisipažino. Jis aiš
kino teisėjui, kad žmona jį ap-

&

Gadynes” Gho- 
Lillian Stupar, 

Valeria Ladiga.

• Gaisras vakar anksti ry
tą sunaikino du gyvenamus na
mus Norwood Parko priemies- 
tyj. Miestelis neturi savo ug
niagesių komandos, tad' turėjo 
šauktis pagalbos Chicagon. Vi
si namų gyventojai išsigelbė
jo.

• Bowman Company Lake- 
view • pieninėj, 1802 Berleau 
avenue, sustreikavo 124 pieno 
išvežiotojai. Jie protestuoja 
prieš unijistų atleidinėjimą ir 
samdymą ne-unijistų darbin’n- 
kų.

• Iš trečio aukšto lango iš
šoko ir sunkiai susižeidė 44 
metų Mrs. Nellie Moran, 2606 
Haddon avenue. Serga nepagy
doma liga.

• Valstija traukįa atsako
mybėn 18 Chicagos ir Cicero 
biznierių už neatsiskaitymą už 
sales taksus. Daugiausia val
džiai skolingi, Blue Ribbon Coal 
Company, 4000 S. Ashland avė.; 
James Nakis, 643 W. Madison 
street, ir Mary Slempkes, 182’2 
S. 59th avenue, Cicero.

O Rcyal Canton kiniečių vai-

Geras Ir Greitas 
Patarnavimas

South 
iš se-

Tai yra vienas iš tų

smulkmenos atlikti.

Alisauskas Sons, 7100 
Talman Avė. yra vienas 
niausų lietuvių kraustytojų. 
Re baldų kraustymo jis ver
čiasi anglių ir juodžemio pre
kyba, 
kurs pavestas pareigas sten
giasi iki 
Baldus neša taip atsargiai — 
moderniu budu, kad kiekvienas 
kartą pasikvietęs, kviečia ir 
ktą.

Taigi, darbas užtikrintas. I’’ 
dabar, kada artinasi krausty
mosi laikas bei juodžemio pir
kimo reikalas, nepamirškite šį 
sen’ausį lietuvį kraustytoją. 
Tel. PROspect 8742.

(Skelb.)

6,000 Tonai Maisto 
Lenkijai

7,000,000 Badauja
Commission for Polish 

Hef vakar paskelbė, kad ; 
i Re- 
gegu- 

žės pradžioj pasiųs 6,000 tonų 
maisto Lenkijos gyventojams 
šelpti.

Lenkijoj badas gręsia 7,- 
000,000 žmonių.

Siuntinys bus sudarytas iš 
ruginių miltų, taukų, kenuoto gegužes 5 d. vakaro, laigi, Jai- 
pieno ir cukraus. ko jau nedaug beliko. (Skelb.)

■
N«u|ieny Aeme THephoto

Kapitonai William A. McHale, kurio vadovaujamas 
‘‘Mormacsea” laivas laimingai pasiekė Ne\v Yorką su 
$4,500,000 vertes švedų aukso. Laivas išplaukė iš Nor
vegijos uosto kaip tik tuo laiku, kada naciai įsiveržė j 
Norvegiją.'

gykloj laike ginčo buvo nušau
tas 24 metų jaunuolis William 
Sdomon, nuo 430 Bowen avė.

• Chicago upėj, prie Black- 
hawk Street prigėrė 10 metų 
berniukas, Milton Vakac, nuo 
1318 Blackhawk. Jis žaidė ant 
krūvos anglių, supiltų prie 
kranto ir įkrito į vandenį.

• 8 metų mergaitei Lenore 
Simmons, 4946 N. Christiana 
avenue pradėjo per nosį bėgti 
kraujas. Jo jokiu budu nebuvo 
galima sustabdyti ir galiau 
mergaite tiek kraujo prarado, 
kad mirė.

e Po Mihvaukee gelžkelio 
prekiniu traukiniu nukrito ir 
koją prarado 14 metų berniu
kas, Kenneth Potempa, 1441 
N. Ashland avenue. Jis buvo 
įsikabinęs į traukini “raidui”. 
Nelaimė įvyko prie Hermitage 
ir Blcomington avenue.

O 20 “stičių” reikėjo žaiz
doms užsiųti po to kai šuo už
puolė 40 metų Maude Fitzpat- 
rlck, adresu 4130 N. Bell avė., 
ir ją labai skaudžiai sukan
džiojo.

Sumažino 1938 
Metų Taksus 38 
Milionais Dol.

Jarecki 
mokesčiu € 
Kadangi

Apskrič'o teisėjas 
sumažino 1938 metų 
38 milionais dolerių, 
dauguma namų savininkų tak
sus už tuos metus jau sumo
kėjo, tai šio nuosprendžio akv- 
vaizdoj atrodytų, kad apskrita 
jiems permokėtus pinigus tu
rės grąžinti.

Cirkus Be Klaunų
— Ne Cirkus

Dabar Chicago Stadiume 
linksmina publiką Greater O- 
lypia cirkus. Krečia juokus jo 
klaunai tiek, kad publika juo
kiasi net pasikvatodama. Ir kur 
nesijuoks matant net septynias 
tokias garsenybes kaip “llapiiy” 
Keliems, Kenneth \Vhite, “Red” 
Cartcr, “Bumps” Anthony, “Sil- 
vers” Johnson, Jack KlippeJ, 
Eugene Randovv, “Whitey” Har- 
ris, “Mickey” McDonald, Hor- 
acc Laird ir kitus.

Tad, kas mėgstate pasijuokti, 

v

plaučiams sveika, tas būtinai 
turite šį cirkų aplankyti, — jis 
laukia, t. y. vaidina kasdien po 
pietų ir vaidins iki sekmadienio,

Na«ji*nu-Acme T^l^nhotn
CINCINNATI, O. — Del potvynio ir beisbolininkai 

negalėjo praktikuoti, nes aikštė liko vandens apsemta.




