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No. 107

Francuzai Ir Anglai Pasitraukė Iš Namsos"T.
.•y

NORVEGIJOS KARIUOMENĖ DEMOBI 
LITUOJAMA

Sąjungininkai pasiliks Norvegijoje; steng 
sis Įsitvirtinti šiaurėje

GRONG, Norvegija, geg. 3. 
— Sąjungininkų, britų ir fran- 
euzų, kariuomenė tapo ištrauk
ta ne tik iš Andalsnes, pietu- 
sc nuo Trondhe’mo, bet ir iš 
Namsos, šiaurėje nuo Trond- 
heimo.

Sąjungininkų kariuomenė, 
kuri buvo įsitvirtinusi Steink- 
jer apylinkėje, sunaikino susi
siekimo linijas į š aurę, o po 
to vieną naktį francuzai, kitą 
britai išgabenti iš Namsos.

Ryšium su sąjungininkų pa
sitraukimu Namsos apylinkėje, 
norvegų tarpe, reiškiasi suiru
tė. Pranešama, kai kurios ka
riuomenės dalys demobilizuoja
mos ir kareiviai grįžta namo. 
Kiti pranešimai kalba, kad 
Norvegijos karalius Haakon ir 
valdžia vedą derybas su na
ciais, ieškodami taikos. Nor
vegijos valdžia sutinkanti pa
vesti nacių kontrolei visą ša-

Norvegijos karininkai betgi 
įspėja, kad 
būt leidžia 
joj, nes jie 
pači j ai. Kiti 
apie vedamas derybas nugin- 
v • • , cija.

šituos gandus gal 
vokiečiai Norvegi- 
padcda nacių oku- 
pranešimai kalbas

Pasak Norvegijos karininkų, 
britai ir francuzai išgabeno di
džiąją karo reikmenų dalį iš 
Namsos,. bet nemažai amunici
jos pasiliko miesto gatvėse. Są
jungininkams evakuojant Nam- 
sosą, nacių lėktuvai 
juos ir padarė jiems 
žalos.

Penktadienį, britams 
leidus Namsos, augštas Brita
nijos valdžios atstovas pareiš
kė, kad sąjungininkai nepasi
trauks visai iš Norvegijos. Ma
noma, jie mėgins įsitvirfnti 
šiaurėje, gal būt Narviko apy-

%

jau ap-

atakavo 
nemažai

V -

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
RENA, NORVEGIJA — “Kultūringų” vokiečių darbas: bombomis sunaikino 
kaimą. • ’

Chamberlainb kabi
netas išsilaikysiąs
LONDONAS, Anglija, geg.

3. — Premjero Chamberlaino 
pranešimas, kad Britanijos ka
riuomenė tapo ištraukta iš An
dalsnes, Norvegijoje, smarkiai 
pritrenkė anglus.

Chamberla’n prižadėjo pil
nus parlamento debatus atei
nantį antradienį sąjungininkų 
karo vedimo klausimais. Nu
matoma, Chamberlain susilauk
siąs smarkios kritikos deba
tuose.

Bet diplomatų tarpe reiškia
ma nuomonė, kad konservato
rių dauguma parlamente palai
kys jo pusę .ir valdžios krize 
neįvyks.

Rumunijoj areštuo
ta daug vokiečių 

ir' lenku

Italijos jėgos kon
centruojamos Dode- 

cartėse salose

KARO ŽINIŲ 
SUTRAUKA

Jungt. Valstijų ge 
nerolas mato Hitle 

rio laimėjimą

| LAUKIAMA SVARBIŲ ĮVYKIŲ VIDUR 
ŽEMIO JUROS SRITY

PARYŽIUS, Francuzija, geg. 
3. — Francuziją, kaip ir An
gliją, pritrenkė žinios apie są
jungininkų nepasisekimus Nor
vegijoje. Tač au politiniuose 
Paryžiaus rateliuose kalbama, 
kad neužilgo tenka laukti nau
jų svarbių įvykių, kurie pra
eities įvykius nustums į šalį.

Tie “nauji įvykiai” tai gal 
būt karas Viduržemio juros 
srity. Britanijos prekybiniai 
laivai apleidžia Italiją ir plau-

kia į Suezų. Jie palieka Gib
raltarą šaly. Turkija ir Grai
kija mobilizuoja kariuomenę. 
Britanijos ir Francuzijos kari 
laivynas Viduržemio juroje su
stiprintas.

Tai yra sąjungininkų atsa
kymas į nuolatinius Mussoli- 
nio grūmojimus. Klausinėjami 
apie daromus žingsnius, sąjun
gininkų atstovai paaiškinimu 
neduoda. Jie tik pareiškia: nu*, 
esam prisiruošę.

Londonui žinios iš 
Norvegijos nema

lonios
LONDONAS, Anglija, geg. 

3. — Premjero Chamberlaino 
pareiškimas, kad Britanijos ka
riuomenė tapo ištraukta iš An
dalsnes bazės, Norvegijoje, ne
maloniai paveikė Londono gy
ventojus.

“Prastai”, bendras žmonių 
komentavimas yra. Tačiau an
glai stengiasi ramintis: 
palaukime, pamatysime 
dar tikrai nepradėjome.1

Spauda krit kuoja Chamber- 
lainą dėl jo optimistiškų pareiš
kimų. Prisimena premjero pa-' 
sakymą, kad, užpuldami Nor- 
vegjią, naciai padarę didelę 
klaidą.

“Bet 
mes

Nacių pasisekimai 
Norvegijoj kelia 
Amerikos apgyni

mo klausimus

VĖLESNI PRA
NEŠIMAI

BUCHAREST, Rumunija, ge
gužės 3. — Rumuniojs polici
ja padarė kratą skiepe pasta
to, kuris randasi Bucharesto 
centre, arti karaliaus rūmų. 
Užtikta bevielio telegrafo sto
tis pranešimams priimti ir pa- 
s’ųsti. Areštuota daug vokie
čių.

Nemažai 
Rumunijoj, 
prasidėsiąs
lenkais esąs toks vargas: kai 
kurie iš jų, gavę pasportus 
vykti į Francuziją, parduoda 
tuos pasportus Vokietijos šni
pams.

Kiti pranešimai kalba, kad 
Rumunijos valdžia ištrėmė daug 
Vokietijos karininkų, 
Sibiu apygardoje.

ir lenkų areštuota 
Lenkų ištrėmimas 
penktadienį. Su

suimtuv

Anglijos lėktuvai 
nuvijo užpuolikus
LONDONAS, Anglija, geg. 

3. — Karo pradžioje Vokieti
jos lėktuvai skrido į Škotijos 
pakraščius. Dabar jau kelintą 
kartą nacių lėktuvai atlanko 
Anglijos pietų rytų pakraščius. 
Ir ketvirtadienio vakare nacių 
lėktuvai buvo atskridę į pietų 
rytų pakraščius, bet Britanijos 
lėktuvai nuvijo užpuolikus, pra
neša admiraliteto komunika
tas.

Kalifornijoj vyną, 
Wisconsine alų 

geria

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

Giedra;
5:43 v. r.,
Sekmadienį 
nis oras.

vėsu; saulė teka 
leidžiasi 7:51 v. v. 
giedra ir švelnėfl-

BERKELEY, Cal., geg. 3. — 
Kalifornijos universiteto tyri
nėjimas rodo, kad Ne vada val
stija daugiausia degtinės išge
ria, Kalifornija daugiausia vy
no, o Wisconsin valstija 
giausia alaus išgeria ų — 
porcionaliai jų gyventojų 
kiui.

dau- 
pro- 
kiė-

STOCKIIOUM, švedijA, ge*. 
3. ■— čia gaunami iš Norvegi
jos pranešimai, kad sąjungi
ninkų kariuomenė siunčiama į 
šiaurę Norvegijoj. Jos bazė Du
sinti Mosjoen tarp Trond- 
heimo ir Natviko. Norvegijos 
kariuomenė jau išgabenta iš 
Namsos. Sąjungininkų kariuo
menė taipgi gabenama iš šito 

* 

uosto.
BERLYNAS, Vokietija, geg. 

3. — Naciai kalba, kad sąjun
gininkų ekspedicija Norvegijoj 
buvo skubiai sumanyta ir pra
stai, amatoriškai vykdoma. Vo
kietija dabar konsoliduojanti 
savo padėtį Norvegijoje.

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
3. — Sąjungininkai traukiasi 
ir iš Namsos srities, gi Nor
vegijos kariuomenė demobili
zuojama. Norvegai kariai grįž
ta namo.

BERLYNAS, Vokietija, ' geg. 
3. — Rusai ir naciai veda pa
sitarimus. Rusai norėtų, kad 
Švedija butų palikta kaipo neu
trali šalis.

PARYŽIUS, Francuzija, geg. 
3. — Francuzijos Alpų kariuo
menės dalis pasiekė Narviką, 
praneša Francuzijos karo mi
nisterijos atstovas.

OSLO, Norvegija, geg. 3. — 
Naktį į penktadienį Britanijos 
lėktuvai trečią kartą vienos sa
vaitės bėgiu užpuolė Oslo, bu
vusią Norvegijos sostinę, ku
rią dabar kontroliuoja vokie
čiai. Vieną lėktuvą britai pra
žudė.

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
3. — Vokietijos ambasadorius 
Turkijai, Franz von Papen, pa
šauktas skubiai parvykti iŠ 
Turkijos | Berlyną.

ROMA, Italija, geg. 3. — 
Italijos fašistai džiaugiasi na
cių laimėjimu Norvegijoje. Jie 
skaito, kad tai yra ne tik vo
kiečių, bet ir italų laimėji- Rooseveltas pareiškė, 
mas.

LONDONAS, Anglija, geg.i
Iki birželio mėnesio Švėica- 3. — Anglijoje vis stiprėja rk- stas, kokius žingsnius valdžia 

kalavimas išsamiai ištirti, ko- šituo tikslu daro, prezidentas 
dėl j ....... ...
Norvegijoj nepavyko,

ATĖNAI, Graikija, geg. 3. 
— Pranešimai gaunami Atė
nuose, Graikijos sostinėje, sa
ko, kad Italijos kariuomene, 
laivai ir lėktuvai koncentruo
jami Dodecanese salose, Vidur
žemio juros rylų daly. Kon
centracija ypatingai didele 
Rhodes saloje, 375 mylias njio 
Aleksandrijos, kur žymi Bri
tanijos ir Francuzijos laivyno 
dalis yra koncentruojama. Le- 
ros saloje yra daug Italijos lėk
tuvų. Nuo čia jiems imtų tik 
46 minutes Atėnus, Graikijos 
sostinę, pasiekti.

TULSA, Okla., geg. 3 
Generolas Smedley Butler, 
vęs Jungt. Valstijų marinų ko- 
manduotojaS) kalbėdamas 
lahoma bankininku 
suvažiavimui, 
vakare aiškino:

bu-

Ok- 
są jungos 

ketvirtadienio

Hitleris jau turįs kuone pil
ną Norvegijos kontrolę. Norve
gijoj yra pakankamai amuni
cijos reikmenų. Vėliau Hitleris 
įsibraus- į Švediją. Pagaliau 
neutralios šalys, išsigandusios, 
pradės prašyti Hitlerio protek
cijos ir karas pasibaigs Vo
kietijos laimėjimu.

WASHINGTON, D. C., geg. 
3. — Nacių laimėjimų Norve
gijoje žymi dalis priklauso lėk
tuvams. Ryšium su tuo Ame
rikoj iš naujo keliamas lėktu
vų ir laivyno jėgų suderinimo 
klausimas.

Stipraus Jungt. Valstijų oro 
laivyno šalininkai sako, kad na
cių veikla Norvegijoj patesino 
jų argumentus. Kitas dalykas: 
ir laivyno sekretorius Edisofi 
painformavo^. pr.eaadentą ,Roose- 
veltą/kad teks sustiprinti pa- 
viršį Jungt. Valstijų karo lai
vų, nes lėktuvų bombos suža
loja didžiuosius laivus ir pa
jėgia paskandinti mažesnius. 
Ir trečias dalykas: Amerikos 
pramonė toli gražu nestengia 
padirbti tiek lėktuvų, kiek 
skelbia kai kurie valdžios at
stovai. Be to, Amerikos 
vai tūlais atžvilgiais esą 
tesni, negu Vokietijos.

Įvykiai

— Britanijos atstovas penk
tadienio vakare pareiškė, kad 
sąjungininkų kariuomenė, iš
traukta iš Andalsnes ir Nam
sos bazių, tapo iš’aipinta ki
tuose Norvegijos punktuose to
liau į šiaurę. Kokie tie punk
tai yra, nepaskelbta. Bet vie
nas jų žinomas — būtent Nar
vile. Sąjungininkai matomai 
kreipia daug dėmesio Į Nar- 
vika.

■ o

apylin- 
kariuo-

Francuzai Narvike
PARYŽIUS, Francuzija, geg. 

3. — Karo ministerija penkta
dienį praneša: Francuzijos Al
pų kariuomenės dalis pasiekė 
Narviką, Norvegijos šiaurės 
uostą, kur sąjungininkai yra 
apgulę Vokietijos garnizoną.

Karo ministerijos atstovas 
paaiškino, kad Norvegijos kam
panijoje mažiausia 
jos transporto ir 
laivai paskandinti.

Naciai operuoją
500 lėktuvų. Šitie lėktuvai jau 
suvartoję ap e 500,000 tonų 
gasolino — tokios karo ręik- 
menos, kurią vokiečiai turėtų 
vartoti labai šykščiai.

Kratos komunistų 
patalpose buvu
sios nelegalios

Amerikos 
mais.

32 Vokieti- 
provijanto

Norvegijoj

Šveicarija pašaukė 
kariuomenėn dar 

30,000 vyrų
BERNE, Šveicarija, geg. 3. 

— Šveicarijos karo vadovybė 
pašaukė kariuomenėn dar 30,- 
000 rezervų. Pranešimai, jogei 
naciai koncentruoją karo spė
kas Badene ir Wurtemburge, 
arti Šveicarijos sienos, paska
tinę Šveicariją sustiprinti savo 
pajėgas.

rija jau turėsianti mobilizavu
si 500,000 
miją, 

<Jr. . i

■ 600,000 vyrų ar-

ui

lėktu-
pras-

iškėlėNorvegijoje 
klausimų surištų su 

apgynimo klausi-

Susimušė guberna
torius ir redaktorius

— Pasilikusi Namsos 
kčje-* dalis Norvegijos 
menės pasidavė penktadienį 
vokiečiams. Kita, dalis išvyko 
kartu su britais ir franeuzais.

Pranešama, Norvegijos val
džia ii’ karalius Haakon neke
tina taikytis su nac'ais.

— Rusija ir Vokietija susi
tarusios, kad Švedija, bent kol 
kas, pasiliktų neutrali. Vokie
čių invazijos švedijon pavojus 
sumažėjęs kuriam la kui, bet 
ji priklausys nuo nacių ir ru
su malones. L

Norvegai pasiduoda 
— sako naciai

PHILADELPHIA, Pa., geg. 
3. — Pereitą mėnesį atstovų 
rūmų ne-amerikoniškai veiklai 
tyrinėti komiteto pirm. Martin 
Dies, įsakymu ir su Philadel- 
phijos magistrato Dogole wa- 
rantu buvo padarytos Philadel- 
phijos komunistų partijos ir 
International Workers Order 
patalpose kratos. Trokas doku
mentų išvežtas iš patalpų.

Penktadienį federalus teisė
jas George A. Welsh šitoj 
loj išnešė sprendimą. Jis 
reiškė, kad sakytos kratos 
vo nelegalios.

J. Valstijos stengia 
si sulaikyti karo plė 

timąsi

buvo priešai, 
laikraštininkas, 
Johnsoną, kai-

vakare šito 
viešbuty sto- 

su draugu gu-

by- 
pa- 
bu-

JACKSON, Miss., geg. 3. — 
Per eilę metų Jackson Daily 
News redaktorius Frederick 
Sullens ir Mississippi guberna
torius Johnson 
Sullens, kaipo 
nuolat kritikavo 
po politikierių.

Ketvirtad enio 
miesto Walthall 
vėjo ir kalbėjosi
bernatorius Johnson. Tuo laiku 
viešbutin įėjo Sullens.

Johnson, pastebėję Sullcnsą, 
šoko prie jo ir kirto jam laz
dele per galvą. Sullens, atsi
grįžęs, nutvėrė Johnsoną ir 
permetęs ant kėdės pradėjo ta
šyti jo veidą.

Johnsono veidas atrodė itin 
sukruv ntas, kai pašaliniai žmo
nės peštukus išskyrė. Penkta
dienį Johnsono veidas buvo 
lopytas, o Sullenso galva 
bandažuota.

su- 
su-

WASHINGTON, D. C., geg. 
3, — Pasikalbėjime su spau
dos atstovais penktadienį prez.

į kad J. 
Valstijos stengiasi sulaikyti 
karo fronto plėtimąsi. Paklau-

Britai atakavo Oslo‘ A

sąjungininkų kampanija pasakė, kad valdž a daro visą, 
Iką gali.

OSLO, Norvegija, geg. 3. — 
Vokietijos pranešimas penkta
dienį sako, kad britų lėktuvai 
mete bombas j Oslo ketvirta
dienio vakare. Keletas pastatų 
padegta. Vienas lėktuvas nu
šautas. Keturi britai aviatoriai, 
kurie išsigelbėjo parašiutais, 
paimti nelaisvėn.

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
3. — Vokietijos karo vadovy
bės komunikatas penktadienį 
sako, kad Norvegijos kariuo
menė demobilizuojama šalies 
vakarų daly ir bendrai gyve
nimas apr msta. Demobilizavi
mas prasidėjo kai Britanija iš
traukė savo kariuomenės iš 
Andalsnes.

Paliepė Britanijos 
laivams apleisti 
Italijos uostus

GENO A, Italija, geg. 3. — 
Anglijos valdžia įsake visiems 
Britanijos laivams, esantiems 
Genoa uoste (Italijoj), tuojau 
apleisti uostų ir plaukti per 
Suez kanalų į Anglija — ne 
per G braltarą, bet per Suez, 
aplink Afriką.

“Naujienų” Pinigų 
Siuntimo Skyrius

SIUNČIA PINIGUS 
LIETUVON

Telegramų. Užtikrinama pilnas 
ir greitas išmokėjimas.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, Illinois
Ofisas atidaras kasdien nuo 8 
ryto iki 8 vakaro. Sekmadie
niais nuo 9 ryto iki 1 vat po
piet
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St. Miščikas-žiemys

Suomijos karą laikinai užbaigus
(Musų specialaus korespondento)

žimas į Noyvegijos vandenis pa-l 
liuosuojapt anglų belaisvius, ve
žamus vokiečių karo page.binivi 
laivu.

Kad šį kartą buvo ^ulaužy.a 
visos tarptautjpės taisyklės, abe
joti netenka, uųrs anglai sten
gėsi dar vis įrodinėti, kad jie

(Tęsinys)
Jei vengrai visgi pasiduotų 

vokiečiams ir tuo pradėtų grą- 
sinti rumunams jėga norėdaiųi 
atsiimti Transibaniją, reikia pa
sakyti, Santarvės valstybėms 
butų suteiktas vienas iš didžiau
sių smūgių ir tektų pradėti la-

vės valstybėms karą laimėti. 
Bet iki šitas klausimas neiš
spręstas, Santarvės valstybės 
dar tiek stiprios, kad gali savo 
laimėjimu neabejoti.

Visa tai tik parodo, jog San
tarvės valstybės pražiopsojo 
vieną iš geriausių progų užbaig
ti greičiausiai kąrą, neįsikišda- 
lųos i suomių rusų kąrą.

Netenka abejoti, jog atsira
dus anglų-piancuzų kariuome
nei šiaurėje, turkai butų nea
bejoję pradėti karą Artimuose 
Rytuose prieš rusus, bet šian
dien turkai turį ląbąi gerai pą-

bių neverčiami, tą karą pradėti.
Be to Suomių karas suteikė 

dar antrą painoką.

SA BERGMAN
I524W 63’'d ST 
TEL.PROSPECT 3440

BERGMAN’S PAVASARIO 
IŠPARDAVIMAS

inalevij. Mientj popieriaus ir laiiRij Seilių. 
Ateikilu i <lidži:|j:» krautuvę prie Justine 
yrilves kąnfpo ir gaukite dykai sienų 
popieriaus pavyzdinę knygų. Dekoruokite 
dabar—mokėkite vėliau pagal BERO- 
MAN’S naujuoju Lengvaus Budžeto pla
nu. 10 savaičių inokčtis. Ateikite ir Pa
klauskit smulkmenų.

Sienų popierių nutrimuoja dykai 
PRISTATYMAS DYKAI

Kss-A-Bee vidaus žibanti balta
naujausios spalvos virtuvėms ir maudy
nėm maleva.
Kss^A-Bee Fiat Maleva luboms ir miega
mosioms balta ir 1’2 »pal. Ess-A-Bee 4 
valandų varnisas gerai dėvisi ir nesičC-- 
nėja baltai vandeny. CC 4 g

GALIONAS I ■ V V
Popierių Yalyklls arba H. R. H. po Oc 
Atdara antradieniais, ketvirtad. ir šešta

dieniais iki 9 P. M.
Tel. PROSPECT 3(10

VISOS

Dar karui neprasidėjus, bet 
Čekoslovakiją užėmus vokie
čiams, pasaulio spaudoje nebe 
pamato buvo šaukiama, jog 
prieš fašistų nachališkumą gali
ma pastatyti taip pat nachališ
kumą ir. brutalią jėgą, kuri fa
šistų naudojama. Tuomet buvo 
viešai ir griežtai pasmerkta 
Chamberlaino vedama taikingu
mo politika. Visa tai privedė 
prie antro pasaulinio karo.

Bet karą pradėjus ir vėl pra
sidėjo savotiškas teisių ir tai
syklių aiškinimas, pradėta abe
joti ar galima vartoti tuos pa- 

Ičius metodus, kuriuos vartoja 
I vokiečiai. Nors karas tebesitę- 
Įsia vos pusę metų, parodė aiš
kiai pasauliui, jog jei vieni lai
kysis! visų taisyklių, o kiti e’g- 
sis kaip jiems patinka, niekus, 

'neišeis ir pirmas panaudojimas 
fašistinių metodų karpi vesti, 
buvo anglų karo laivyno įsiver-

išimčij nepripažįstą.
Bet lai vienas faktas, gi visą 

laiką, ypač anglai, aklai laikė i 
tų vadinamu tarptautinių tii- 
syklių, gi yek^č.ąi, feniii nūs - 
spovę ant visko, naųdadamięs 
vien brutalia jėga, elgėsi kaip 
norėjo ir reik:a pr.p žlnti sėjo 
visuomet laimė.ojais.

Didiku iąs vokeeių brutalės 
diploivaiijos lumėjim°» kaip 
kartas taika rusų su suomiais- 
šį karą nei suomiai vįąąi pra
laimėjo, nei rusai jį ląimejp, 
bet laimėjo jamę vokiečiai. Vo
kiečiai neįiorėjo, kad šis karas 
tęstųsi ir visa davė, kad jis grei
čiau užsibaigtų. Jei vokiečiai 
nebūtų grasinę Skandinavų

nedraugiškumu Skandinavų su
tikimą prąleisti Santarvės ka
riuomenę per savo teritoriją 
Suomijon, netenka ūkčioti, kad 
Skandinavų valstybes butų pra
leidusius, nes Skandinavų vals
tybės ne rųsų bijojo, bet vokie
čių ir todėl tai pagreitino karo 
pabaigą Suomijoje.

Anglai su prancūzais butų

MASTER WIND0W SHADE C0

■"■T?

DIDELIS STAKO

Numažintomis Kainomis

S. J. Vondrąk ' Tel. Lafayette 4560
Lanjram Uždangahia padarom ant Užsakymo 
FIRANKOM LAZDAS .. MES, NJOMlERUOJAM IR UŽKABINAI 
TAVERNOMS* NAMAMSt IR >QKYKLOMS VENETIĄNįBLlNDS 

1803 WFST 47th STREET ‘ (ARTI WOOD» ST.l

IŠPARDAVIMAS

suomiams, jeį butų įiesiskaitę 
su bk^nttinąvų neutralumu u 
Karas butų kitoniškai užsibai
gęs. šiaurėje.

ir toaėi, jau anksčiau ir tuo 
labiau dabar, pradėta kalbėti 
labai smarkiai, kad demokrati
nės valstybės turi šiame kare 
vartoti tuos pačius metodus 
prieš vokiečius, kokius anie var
toja. Ir tai suprajitama: vokie
čiai grasina neutralėms valsty
bės reikalaudami^ nusileisti ir 
-■visuomet grąso. .pąvar.toti jėgą, 
$ei anos nesutiks pildyti jos rei
kalavimų. -Kad voRiečiai savo 
grąsininmus išpildo, pasaulis 
puikiai žino ir, aiškių neutralės 
valstybės sutinka su vokiečių 
reikalavimais.

Neutralių nepaprastas ben
dradarbiavimas su vokiečiais, 
kad ir ekonominėje dirvoje, nei 
kiek nekalba už jų visišką ne
utralumą, bet Santarvės valsty
bes, niekad nepunaudojusips jė
gos prieš neutrales savo, reika
lavimų parėmimui, ničko iš ne
utralių valstybių negali išgauti, 
nes anos nebijo...

Aiškiausias įrodymas—Skan
dinavų elgęsis Suomijos |<are.

Tai parodo, jog nelygios jė- 
gps, nesant lygiems metodams 
ir todėl nebe pamato kalbama,

Urnoje ateityje naudos tuos pa? 
čius metodus, kaip vokiečiai, 
kad susilyginti su vokiecia.s.

Aišku, jog tai išsunks neina-

NAUJI SEKLYČIOS SETAI, MUSŲ 
DIRBTUVĖJ PADARYTI

Halinai Pamahjkit Musų Setus. Jie Jums 'JJikrai Paliks
Kainos 2 šmotų Seklyčios Setų nuo $39-50 ir aukš.

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

Archer Avė.
Furniture Cęmpany

JOE. KftZlK, Savininkas
4140 Archer Avė. Tel. Lafayette 3516

jog demokrątinės valstybės var-r 
toja nelegalius metodus, bet bu
tų didžiausįas, prasižengimus 
prieš visą pasaulį jų nevartoti.

Logiškai galvojant, demokra
tinių valstybių laimėjimas su
teiks pasauliui ramybę, pranyks 
tas kasdieniais karo pavojus, 
kuris jau tiek metų virš pą^au- 
lio pląukioja, tad kodėl Santar
vės valstybes tam tikslui pasiek
ti turi laikytis visų taisyklių, 
kovoti nelygiais ginklais, o vo
kiečiams viskas leistina? Kodėl 
Santarvės, valstybes turi aukotis 
ųž visus., o. pasaulis prie šio lai
mėjimo neprisijejęs, galės vė
liau naudotis visomis laimėto 
karo pasekmėmis?

saltimiero Rytmetiniu
1480 KYLOCICLES

RADIO 
PROGRAMŲ 

!♦:»* VALANDĄ RYTO
........................ J • " RAŠTINE 4'b- 1 J ‘

S&12 WESTERN AVĖ. PROSPECT 4050M

ir todėl pasaulis arba turi pats 
ryžtis priešintis tam, kam jis 
priešingas ir neleisti vokiečiams 
naudotis taisyklių laužymu ar-, 
ba Santarvės valstybes turi prit 
versti jėga visą pasaulį tarnau
ti sau, kaip šiandien jis tarnau
ja vokiečiams.

Juk butų neteisinga reikalam 
ti iš namų tėvo ar kurio jos 
nario, kad jis gindamas namus

NAUJIĘNŲ-ACME Telephoto 
, GAB1JĘN CITY, LONG 
ISLĄNP. — Betty Provost, 
kurią artistai » ir fotografai 
pripažino kaipo gražiausią 
merginą.

demokratinės valstybės kūrė 
Nesikišimo Komitetus, o fašis
tai gabeno ginklus patys daly
vaudami tuose Nesikišimo Ko
mitetuose. Panašios pasekmės 
gąli būti įr šiame kare, jei bus

nuo plėšikų naudotų prieš re- 
voįvėr.ais ginkluotus pėškus’ 
tik peilį, gi visi kiti šeimos nu- 
rįai susėdę žiūrėtų tą kovą ir 
dar iš šalies rėktų, kad gynėjas 
neturi teisės dargi slėptis už ku
rio nors daikto ųuo plėšiko kul
kų, nes tai negražu, nevyriška.

Panaši padėtis šiandien š:ąme 
kare.

Ir karas tęsis be galo, reika
laus daugiau aukų, jei Santar
vės valstybės neves karo tais 
pačiais metodais kaip vokiečiai. 
Geriausius įrodymas įr buvęs
Ispanijos pilietinis karas, kur išgelbės naujai susitvėrus šuo-

nio metodai, kaip Ispanijoje.
Pasaplįs visąi neturi ko širs

ti, jei Santarvės valstybės per
eis prie tų metodų, nes tai jau 
virio didesnėmis taisyklėmis, 
ųegų yisi taiptąutiniai įstaty
čiai rašytį prieš šimtą metų.

Todėį, suomių karo pabaiga 
ir jo pralaimėjimo priežastys 
suteikė didelę pamoką visam 
pasauliui ir šiandien galima ti
kėtis, jeį š. Amerikos preziden
to balsas nebus išklausytas (kuo 
reikia labai abejoti) karo pa
aštrėjimo ir tikrojo karo pra
džios. Ir šiame kare jau bus ga
lutinai pamirštos visos taisyklės 
lir visi įstatymai: vokiečiai, ske’- 
bę visam pasauliui visuotino 
•karo metodus, gali p.atys pirmi 
pajusti ant savo kailio.

VI.
Bet didžiausias smūgis Suoj 

nujos kare buvo suteiktas ko
munistų partijai, nes aiškiausia, 
visai neteikdamas jokių abejo
nių faktas, kad komunistų par
tija su Komiuternu ir ProfLi
terini kartu, virto paprastu Ru
sijos imperialistinės valdžios į- 
rankiu.

Kuomet prasidėjo suomių ru
sų karas, rusų spauda, o su ja 
ir viso pasaulio komunistine 
spauda, nesigailėjo karčių žo
džių kapitalistinei suomių val
džiai, kuri ‘ “pareidavus” užsie
niui ir iš kurios “bjaurių nagų”

mių valdžia nešanti laimę, že
mę, viską.

Šiandien komunistai labai no
rėtų šiuos visus jų pažadus suo
mių liaudžiai išnaikinti, ištrin
ti, kąd jų niekur niekas neuž
tiktų, bet vėlu, sakoma, žodis 
išlekia kaip paukštis, bet su-

Tel. YARDS 3148
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 ik; 

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

šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius PritaiKo
U44S S HALSTED ST

(Bus daugiau)

APRŪPINK SAVO MAŠINĄ 
DĖL VASAROS

Išmainyk aliejų, išgrysuok nau
jai ir įpilk vasarinį aliejų. Mes 
patarnausim greitai ir teisingai. 
Taisom elektros ir batereikų rei- 
kslus

KAYO’S SERVICE STATION 
3047 So. Halsted St. Victory 9807

Dr. V. E. SlEDLlNSh.
DENTISTAS

Pirm., Trečiadienį, Šeštatfieių
*631 So. Ashland Avt

Tel. YARDS 0994
Aitrad., Ketvirtad. Pęąktadįęą
4143 So. Archer Av«.

Tel. LAFAYETTE 3650

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENLACSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

--w bmbulance: - 
DIENĄ IR NAKTĮ

Vįsį Telefonai YARDS 1741-1742
0605-07 So. Hermitage Avė.
'4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727
. f 1 “ e . <

koplyčios visose

Klausykite kaušų radio programų Antradienio ir šeštadienio ryt- 
meMnis, IftOt vai. ryto iš W. H. L P. stoties (1480 K.) 

•f su POVILU 8ALTIMIERU.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE1'

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787

Namų Tel.: PROSPECT 1930

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. Western av.

Telefonas: 
HEMLOCK 9252

Valandos nuo 10:0(' 
v. r. iki 5 y. popie 
Nuo 6 iki 9 vak., 
Treč. ir Penkt. nuo 
12 iki 5 ir 6 iki f' 
v. vak. šeštad. ir 
Sekin. pagal sutart

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

1645 "So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo, 9 iki 8 vakaro. 

Seredpj pagal sutartį.

AKIU SPECIALISTU
Kiti Lietuviai Daktarai

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, 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 

Nedėlioj phgal 
Daugelyj atsitikimų 
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

Kreivos akys

ryto iki 8 v. 
sutartį

akys atitaiso-

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 VVEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI
8

DR. BRUNO J.
Z U BRIČKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—b 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadi* 

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street 
valandos: nuo 1—4 ir nuo 

vai. vakaro ir pagal sutarti
Tel. PROSPECT 6731 

VIRGINIA 2421

Ofiso 
7—9 
Ofiso
Namų Tel.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik ^susitarus.
Phone YARDS 7299.

Tek Office Wentworth 6330
- Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI

Laidotuvių Direktoriai

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

minint linuiniii uiti innnniii

Antanas m. Phillips
3307 Litųanica Avenue Pho.ne Yards 4908

ANTRONY B. PETKUS
6834 Sq5 Western Ayę. Phone Grovehill 0142
141Q South 49th Coųrt, Cięero Phone Cifcero 2109
i J. LIULEVIČIUS
4348 £>. California Ayei\uę Phonę Ląfayette 357?

IIIIIIIIIIIIUIIUIIUIIIMIIIUIIIIIUI 
• • ’ ;f

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Uetyvių 
Direktorių 
A&ociacijos 

į.

lllilIlIUIIIIIIIIII'HIIIHIHIIIIII'l

Ąųibųlance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį

♦

P, J, RIDIKAS
3354 Hąlsted Street YARDS 1419

TT
, 1, J. ?OLP Phone Yards 0781

1646 W<nt 46tji Stręet

S. P. MAŽEIKA
3319 Litųanica Avenue

Yarda 1139
Yards 1138

*

4

J.;

, •■t-

t/. ' I ■ $

ĄLBĘRT V. PETKUS
4704 So. Węs(ern Avenue, Phonę Lafayette 8021

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canąl 2515
SKYRIUI: 42-^^ Eąst lQ8th Street Tel. Pullman 1270
*■ A. Montvid, M. D,

West Town Štate Bank Bldg.
2400 VVEST MADISON STREET 

Vai. 1 iki 3 po pietų, 0 iki 8 vak.
Telefonas SEELEY 7330 

Namų telefonas Brtmswick t5t7

GYDYTOJAI ĮR 0ENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutart,į.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107.

DR. HERZMAN
IS RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Laboratorija
1031 VV. 18th St., netoli Morgan S L

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 Węst 22ųd Street
Valančios: nuo 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedėk pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS 

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

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 ĄVE. 

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

Rez. Telepjioiię PLAZĄ 3200

ADVOKATAI

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kąącjien 2-4 ir 6-° vak.

1957 W, Garfield BJvd.
Cor. Damen. Hemlock 6699

K.P.GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 9818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais- 

pagal sutarti

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St. 
Room 

Ofiso tel. CĘf 
Namų Tel.—Hy<

’ĘĄL 1(U4
Park 8395



šeštadienis, gegužės 4, 1940 NAUJIENOS, Chicago, III,

COOK COUNTY’S
DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMAS J 20 METŲ

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

20 DODGES, 1939, 1938, 1937 ir 1936 kaip nauji, kaikuris su radio, 
pigiai kaip $235: 35 BUICKS. 1939. 1938. 1937 ir 1936 kiekvienas 
parsiduoda pigiai kaip $265; 10 PONTIACS visi kaip naujutėliai už 
vos $235; 10 CHRYSLERS 1938, 1937 ir 1936 garantuotas kaip nau
ji pigiai kaip $245; U OLDSMOBILES 1939, 1938, 1937 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 PACKARDS nuo 1939 iki 1936. Visi garantuoti, 
kaip nauji, pigiai kaip $295; 8 LA SALLES nuo 1938 iki 1936 ypa
tingai puikus karai, pigiai kaip $290; 12 PLYMOUTHS 1939, 1938, 
1937 ir 1936 vos vartoti, pilnai garantuoti, pigiai kaip $225; 18 
CHEVROLETS nuo 1939 iki 1936. Visi modeliai kaip nauji, pigiai 
kaip $225; 15 STUDEBAKERS nuo 1939 iki 1936 modeliai visi 6 
cil. kaip nauji, pigiai kaip $195.
Taipgi turime virš 150 senesnių karų iš visų 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 (mokėjimą, 
o likusią dalį jus galite išmokėti kaip patogiau.

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

COOK COUNTY FINANCE CO.

Įvairios žinios iš Lietuvos

1340 W. 63rd STREET (Prie Loomis)

SCREEN PAINT
’ . , z v . _ _ _ _ — . — _

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

14 Gal.

$1-45

štai O’Brien’* skrynom* maleva to
kia kaina, kokio* negali išsižadėti. 
PuikiuiiHia.H, ilgai tverią* Juoda* fini

šą*. Vartuoklt rė
mam* nepra*kie*ti). 
I*ra*kie*kite
tepant skryin, vie
la*. Kvorta

75c
U S E O U R M A S T E R C O L O R W H E E L 

TO MAftMONIZE PAINT W<ĮTH THI

KAUNAS. — Palyginus .kai- 
kuriuos duomenis iš 1913 me
tų, kada lietuvių tauta tebe
buvo svetimų valdoma, 1919- 
1920 m., kada Lietuva pradė
jo savarankiškai ir nepr klau
somai gyventi ir iŠ 1937-1938 
m. tai yra po 20 nepriklauso
mo gyvenimo melų, galima 
vaizdžiai matyti, k ek tauta 
yra pažengusi pirmyn kultū
ros, ūkio, socialinio tvarkymo 
ir kitose srityse, kokia pažan
ga yra padaryta per tą trum
pą 20 metų laisvo gyven’mo 
laikotarpį.

švietimo srityje: 1913 m. 
dabartiniame Lietuvos plote 
buvo iš viso tik 875 pradžios 
mokyklos su 1,022 mokytojais 
ir 51,221 mokiniais. Ir tai bu
vo jau šviesesnieji laikai, ka
da po 1905. m. sąjūdžio rusų 
valdžia davė daugiau laisvės. 
Pavyzdžiui, 1853 metais dabar
tiniame Lietuvos plote tebuvo 
tik 197 mokyklos, kurios turė
jo tik 5,910 mokinių. O 1918 
m. pavasarį jau buvo 932 mo
kyklos su 76,000 mokinių, 8 
gimnazijos ir 11 progimnazijų. 
Gi 1938 m., dėka savo valsty
bės pastangų, Lietuva turi jau 
2,319 pradžios mokyklų, 5,110 
mokyto ių ir 283,773 mokinių. 
Ligi 1939 m. pabaigos baigu
sių aukštąjį mokslą savame 
universitete buvo netoli 3,560 
studentų.

Ūkio srityje. A7patingai dide
lės reikšmės turėjo radikali že
mės reforma t.y. dvarų išskir
stymas smulkesniam ūkiais ir 
kaimų — vienkiemia's; per tą 
20 metų laikotarpį nusausinta 
apie 420,000 ha ploto, paver-

— 4,512',140 litų. Iš to viešųjų 
darbų plano sumos apie 7,030,- 
000 lt. bus išmokėta papraš- 
tidms bedarbiams už darbą, tuo 
budu bus aprūpinta apie 11,- 
000 asmenų. Numatoma, kad 
1940 metais turės būti plačiai 
pritaikytas ir darbo prievolės 
^statymas, kuriam vykdyti tu
rės būti sudaryta a tat nkama 
organizacija. — Pagal patvir
tintą 1940 metų viešųjų dar
bų planą, šiemet viešiesiems 
darbams bus išleista viso 8,- 
269,640 litų.

VILNIUS. — Turizmo Drau
gija rūpinasi Vilniuje įrengti 
dvi turizmo stotis, nes dar va
sarai neatėjus sunku beapru- 
pinti nakvynėmis gausias eks
kursijas, o nuo pavasario, kada 
Vilnių pradės lankyti iš visos 
Lietuvos mokyklos, be specia
lių- turizmo namų nebebus vi
sai Įmanoma. Vilniuje bus 
įrengtos erdvios pa talpos eks
kursijoms sustoti ir nakvoti’ 
Trakuose taip pat ieškoma erd
vių patalpų turizmo stočiai 
įrengti.

VILNIUS. — Lietuviai aibė- 
geliai Vilniuje, nors gera jų da
lis aprūpinta darbu, tačiau te
begyvena sunkiose sąlygose. At- 
būgėlių tarpe esą daugiausia 
darbininkų, mažažemių vaikų 
ir kiek miesčionių, kurių daii-
guma mažamoksliai, šiaip atbe- 
gėliai yra labai gerų norų, 
mėgsta skaityti knygas ir netin
gi dirbti, kiek to darbo gauna. 
Amatininkų jų tarpe esama la-^ 
bai nedaug, vos pora kurpių,
keli siuvėjai. Lietuviams aibė- skatinimo

gėliams šelpti ir globoti komi-! 
tetas sudarė sąmatą jiems mai
tinti ir išlaikyti po 116,000 li
tų per mėnesį. Dar yra šveiv 
čiončliuose 200 atbėgčlių vaikų 
ir Ignalinoje 250 vaikų prie
glaudos, kuriose taip pat reika
linga daugiau pašalpų. Surink
tomis žiniomis, Vilniaus srityje, 
be miesto, esama apie _4,000 
šelptinų žmonių.

VILNIUS. — Vilniaus gimna
zijose, pradžios mokyklose ir 
specialiuose mokosi didžiulis 
būrys lietuviško jaunimo, kilu
sio iš lietuviškų sričių, kurios 
dabar yra SSSR valdžioje. To
kio lietuviško jaunimo iš Šven
čionių, Tverečiaus, Marcinko
nių, Druskininkų, Gervėčių, 
Punsko, Seinų ir net Breslau
jos ir Ašmenos apylinkių dabar 
Vilniuje mokosi apie 400. Visi 
jie yra neturtingų ūkininkų 
vaikai, kai kurie jau suaugę 
jaunuoliai ir mergaitės, o ne
maža ir 10—14 melų “pipirų”. 
Šie visi nebegali per atostogas 
ir šventes parvykti pas tėveliu^. 
Todėl karininkų žmonų “Biru
lės” draugija sumanė tuos 
moksleivius gyvnašlaičms šven
tėms ir atostogoms imti į Kau
no lietuviškas šeimas. Per Ka
lėdas biru lietė > buvo pasikvie- 
tusios iš Vilniaus 75 mokslei
vius, per Velykas jau 156. Or
ganizuojama tiems vaikams ir 
vasaros atostogų pagalba.

SEINAI (Suvalkų trikampis) 
— Vokiečių įstaigos paruošė 
planą eksploatuoti prijungtos 
Vokietijai Suvalkų srities že
mės ūkio turtus, suintensyvi
nant pieno, sviesto ir kitų pro
duktu gamybą, panaudojant 
ūkininkams ir priverčiamas pa- 

priemones.

SOUTHTOWN’O DIDŽIAUSIA 
FINANSINĖ ĮSTAIGA

ĮSTEIGTA 1893 M.

F. H. A.

PASKOLOS
PIRKTI! STATYTI!

REFINANSUOTI!
NEKILNOJAMO TURTO PASKOLOS 

KONVENCIONALES PASKOLOS 
ILGŲ TERMINŲ FINANSAVIMAS

ŽEMIAUSIOS PALŪKANOS
šis bankas palaiko pilną paskolų departamento patarna

vimą ir žinių teikimą apsižiurintiems skolintojams.
Telefonuokite ar rašykite Šiandien. Patirkite kaip 

lengvai ir greitai galite čia susitvarkyti 
paskolai žemiausiom palūkanom gauti.

CHICAGO CITY BANK & TRUST CO.
Halsted a t Sixty-Third Wentworth 8808

Narys Fedcral Dcposit Insurance Corporation

URANE m AT comPANV 
5332 So. Lonp Avenue 

Telefoną- PORTSMOPTR 002’

POCAHONTAS Mine Rui< iš geriausių mainu, 
daug dulkių išimta Perkant $765
5 tonus ar daužau •
PETROLEUM CARBOU COKE $7.75
nerkant 5 tonus ar daugiau Tonas •

Sales Tax ekstra

Vz Gal.

$1.75

NON-YELLOWING 
W H IT E ĖNAMEL

Riebalai, durnai ne
suteps O’Brien išvidi
nio žvilgesio. Ji lai
kosi išplaunama. 12 
gražių spalvų.

Pilnai žvilga* kaip 
tiie finišą*, kur* ne- 
Migeltonuo* virtuvėj 

nei maudyklėj . . . 
Apdengia vienu sy
kiu . . ; stovi nuplau
namu. Išdžiūsta per 
naktį.

kvt. $*| .40
C O M PLĖTĖ, E X P E R T P A I N T S E R V I C E 
‘ __ ■ • ■■ ■ ■ ' • - ___—i——

FLOOR ENAMEL
’ - • •

% Gal.

$1-75

5^5
Galite vartoti O’Brien’* 
PrMih'liiA grindim* 
enamell visur, viduj ar 
lauke. Džitjsta greit*!. 
Nepraleidžia vandeni. 
Ypaė tasru*. Dešimt* 

spalvų. Tiktai

atitL
. (A SEMI-GLOSS <

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

Už Gal.

$3-25
FREE — BOOKLET OF COLOR SCHEMES

A-v, a. - -

O’Brien VarnlAiu* se
nai Ir plaėial žino
mas. Tai iškilusi ver
tybė. Balzgano* spal
vos. Kietai išdžiūs
ta I keturias valan
das. Gali vartoti vi
sur, lauke ir viduj. 
Tiktai

KORTA

K.vtra balzganas. Nepa
keis npalvos šviesiausios 
klijonkė*. Išdžiūsta | ke
turias valanda*. Apdengia

M-20

(100 ketv. pėdų su galio
nu. Atsparus prieš dėvėji
mų Ir plovimų.

BARTA & LEJCAR
4163 ARCHER AVENUE LAF. 9500
3354 W. 26lh STREET ROCKWELL 1740
1923 BLUE ISLAND AVĖ . CANAL 4716

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

čiant brangia ir derlinga žemo. 
Tam reikalui išleista apie 43 
milijonai litų. Tuo budu buvo 
duota galimybė susikurti ke
lioms dešimtims tūkstančių 
naujų uk ninku šeimų, sparčiai 
išugdyti ūkinę pažangą, suor
ganizuoti naują darbą ir kapi
talą pakelti bendrą naudoja
mos žemės kultūrą ir našumą, 
kaikur iki 100 nuoš.

Socialinėje ir darbo srityje: 
Išleista visa eilė naujų įstaty
mų, kuriai tvarkoma piliečių 
globa, gydymas, šelpimas if tt. 
Pagal išgales teik amas dar
bas, tuo patikrinant pragyve
nimo šaltinį. Sukurta visa eilė 
viešųjų ir pusiau privačių in
stitucijų: ligonių kasos, drau
dimo nuo nelaimingų atsitiki
mų kasos, darbo inspekcijos, 
sveikatos punktai ir kt. 1938 
m. Ligonių Kasose buvo užre
gistruotu 108,347 nariai. Ligo
nių kasų išlaidmos, medicinos 
pagalbai ir pašalpoms 1938 m. 
sudarė 5,501,972 litus ligonių 
kasų nariams ir jų šeimoms. 
Kokia tai didelė socialinė pa
galba, šiandien sunku ir beįsi- 
’vaizduoti bei suprasti. Bet anks
čiau viso to neturėta. Tik at
sidūręs nelaimėje žmogus ga
li įvert’nti ir suprasti, ką reiš
kia suteikta globa ir duoda
mas aprūpinimas jam pačiam 
ir jo šeimai.

Daug vietos užimtų norint 
suminėti pasiektus rezultatus 
ir kitose srityse, kaip finan
sai, administracija, prekybą, 
pramonė, santykiai su kitomis 
valstybėm^ ir visa kita. Šie 
realus skaičiai rodo ir tiems, 
kurie kartais užmiršta, dėl ko 
visiems sąmoningiems lietu
viams taip brangi yra laisvė 
ir nepriklausomybė, dėl ko jie 
sielojasi, deda aukas jos gy
nimui ir patys yra pasiryžę 
reikale ją ginti.

KAUNAS. — Ministrų Tary
ba patvirtino viešųjų darbų 
planą 1940 metams, kurs yra 
žymiai didesnis už 1939 m. 
planą. Viešiems darbams Vil
niaus srityje bei su ja sušilu
siems darbams, k.a. Zarasų- 
Turmanto ir Vievis-Kaunas 
plentų tiesimui numatyta 3,- 
757,500 litų,, o viešiems dar
bams kitose Lietuvos vietose
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BĖRA AI SOVIETŲ

Senatvės pensijos
Illinois legislatura Springfielde dabar svarsto senat

vės pensijų klausimą. Yra du sumanymai pakeisti vei
kiantį statymą: vienas, kad senatvės pensijos butų mo
kamos visiems lygiai, neatsižvelgiant į žmogaus turtą ar
ba neturtą — po $30.00 per mėnesį; antras sumanymas 
siūlo nustatyti, kaipo maksimumą (aukščiausią sumą) 
pensijoms, 40.00 per mėnesį.

Tačiau federalinės valdžios atstovai nurodo, kad val
stijos įstatymas apie senatvės pensijas turi sutikti su 
kongreso išleistu įstatymu, ir, be to, legislatura privalo 
surasti šaltinį pensijų fondui padidinti, jeigu ji nori mo
kėti didesnes pensijas. Tiktai tuomet federalinė valdžia 
sutiks mokėti savo dalį.

Illinois valstijoje šiandien yra apie 138,000 žmonių, 
gaunančių Senatvės pašalpas. Todėl, finansiniu atžvilgiu, 
šis klausimas yra stambus ir valstijai, ir federalinei val
džiai.

Bolševikai labai daug gyrėsi, 
kad jie panaikino Rusijoje anal
fabetizmą, išmokindami visus 
žmones skaityt ir rašyt. Bet pa
sirodo, kad dar ir šiandien so
vietų imperijoje beveik penkta 
dalis gyventojų yra beraščiai. 
Tai buvo patirta, padarius SSRS 
gyventojų surašymą.

Iš Maskvos pranešama, kad, 
paskiausio Sovietų Sąjungos gy
ventojų cenzuso daviniais, 81.1 
nuošimtis gyventojų moka 
skaityt ir rašyt, o 18.9% yra 
analfabetai.

Gyventojų surašymas SSRS- 
je iškėlė aikštėn dar ir kitą įdo
mų faktą. Tautybių atžvilgiu, 
58.41 nuoš. Sovietų Sąjungos 
gyventojų yra rusai,
nuoš. — kitokių tautų žmonės. 
Reikia pasakyti, kad iš tų rusų 
daugelis tiktai vartoja rusų kal
bą, bet yra ne rusų kilmes.

Tokiu budu sovietų imperija 
yra didelis tautų mišinys — di
desnis, negu kad buvo pilsuds- 
kinė Lenkija, kurioje apie 33 
gyventojų buvo kitataučiai. 
Lenkijos tautų mišrumas buvo 
viena svarbiausiųjų priežasčių, 
kad Lenkija sugriuvo.

o 41.59

AR SUOMIAI PADARĖ 
KLAIDĄ, GINDAMIESI?

Anglai pasitraukė ir iš Namsos
Iš Norvegijos atėjo žinia, kad sąjungininkų kareiviai 

pasitraukė ir iš Namsos srities, kuri guli į šiaurę nuo 
Trondheimo. Jeigu taip, tai vokiečių rankose paliks visa 
pietinė ir centralinė Norvegija. Kadangi toje Norvegijos 
dalyje gyvena penki šeštadaliai jos gyventojų, tai Nor
vegija faktinai bus Hitlerio grobis. Girdėt, kad jos kara
lius Haakonas jau norįs tartis dėl taikos su naciais.

Dar ne aišku/ką' anglai'darys feu Naind'ku — tuo 
šiaurės uostu, per kurį vokiečiai gaudavo Švedijos gele
žies rudą. Narviko uoste paskandinti visi vokiečių laivai, 
ir jį saugoja anglų laivynas. Bet miestą laiko naciai, o 
aplinkui stovi anglų kariuomenės pulkai. Ar anglai iš čia 
trauksis, ar bandys nacius sumušti ir miestą paimti? 
Chamberlainas sakė parlamente, kad Norvegijos jisai 
anaiptol neketinąs apleisti. Nedaug kas jo žodžiais šian
dien betiki.

Nacių pergalė Norvegijoje atiduoda į jų rankas ir 
Švedijos likimą, taigi, galima sakyt, visą Skandinaviją. 
Skandinavijos neutralumui ateina galas, bet visai ne 
toks, kokio ji tikėjosi.

Dar ne aišku, vlcą<Hanglai darys feu Narvi'ku

2,000 norvegų laivų
Norint suskaityti abiejų pusių laimėjimus ir nuosto

lius Norvegijos kare, reikia neužmiršti, kad Norvegijos 
valdžia, paskelbusi karą naciams, pavedė Anglijai visą 
savo prekybos laivyną, susidedanti iš 2,000 laivų. Jų įtal
pa — 5,000,000 tonų.

Jeigu Norvegijos karalius dabar ir padarytų “taiką” 
su vokiečiais, tai Anglija tų laivų, žinoma, negrąžins 
Norvegijai, iki nepasibaigs karas, nes Norvegija yra oku
puota priešo.

Taigi Anglija negali skųstis, kad už savo “pastan
gas” Norvegiją apginti ji negavo atlyginimo.

Pieno streikas
Dvi dienas tęsęsis pieno išvežiotojų ir pieninių dar

bininkų streikas Chicagoje vakar buvo sutaikytas. Kol- 
kas darbininkai gaus senąsias algas, o tuo tarpu eis de
rybos tarpe darbininkų ir pieninių savininkų atstovų. 
Jeigu susitarimas nebus pasiektas iki gegužės 31 d., tai 
ginčą spręs arbitracija.

Ginčas eina dėl pieno kompanijų sumanymo nukapo
ti darbininkų algas 25 nuošimčiais. Suprantama, kad jie 
tam priešinasi.

Bet abidvi pusės numano, jogei ir streikas nėra pa
geidaujamas dalykas. Streikas kenkia ne tiktai kompa
nijomis, kurios daro biznį, pardavinėdamos pieną. Jisai 
kenkia farmeriams, ir kenkia vartotojams. Trijų milio- 
nų gyventojų miestas labai greitai pajunta trukumą to
kio svarbaus maisto produkto, kuomet sustoja pieno pri
statymas. Nei kompanijos, nei darbininkai negali to ig
noruoti.

Anąmet streikavo farmeriai prieš pieno kompanijas.
Jeigu farmeriai susiorganizuotų į vieną didelę koo

peraciją, kuri rūpintųsi pieno pristatymu vartotojams,

Nauji žmonės...
(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

Įvairios žinios 
iš Lietuvos

vietų imperializmą, šiandien tik 
pasamdyti Stalino agentai, tik 
pardavusieji savo sąžinę arba 
amžini bukapročiai, dar gali sa
kyti, kad Maskvos valdžia sto
janti už mažųjų tautų laisvę, už 
pasaulio taiką ir tarptautinį tei
singumą. Visi dori ir protaujan
tieji žmonės dabar žino, kad ta 
valdžia susideda iš grobikų ir 
imperialistų, kurie nėra nėkiek 
geresni už hitlerininkų gaują. 
Ne be reikalo Stalinas su Hit
leriu ir susidraugavo.

Pagaliau, tas Suomijos-Rusi- 
jos karas iškėlė aikštėn viduji
nį Stalino diktatūros silpnumą. 
Raudonoji armija jau nebėra 
tokia baisi šmėkla, kokia ji at
rodė pirmiaiįs. Hitleris jau ne
begali ja gąsdinti savo priešus.

mėjo karą su bolševikais, ka
dangi jai pristigo kareivių at
sargos. Nors suomiai gynėsi la
bai drąsiai ir gabiai ir išmušė 
raudonarmiečių bent dešimtį 
kartų daugiau, negu pražudė 
savo vyrų, bet Suomija neturė
jo kuo pakeikti savo kareivių, 
kurie diena iš .dienos bę poilsio 
ir dažnai nėtį^įįęriiego kovojo 
įvairiuose frontuose, ligai išlai
kyti tokį jėgų įtempimą suo
miai negalėjo.

Bet kai kas dabar sako, kad 
Suomija iš viso padarė klaidą, 
pasipriešindama Stalinui. Jai 
reikėję pasiduoti, tuomet butų 
išvengta kraujo praliejimo, 
miestų sunaikinimo ir pražudy
mo tų teritorijos sklypų, kurias 
Suomija buvo priversta pagal 
taikos sutartį atiduoti bolševi
kams. Šitokią nuomonę visai 
teisingai kritikuoja Keleivis”, 
kuris sako:

“Tiesa, karo tuomet nebu-

VIENINGUMAS S. D.
INTERNOCIONALE

Pereitasis Pasaulio karas la
bai pakenkė tarptautiniam dar
bininkų judėjimui, suardyda- 
mas jo vadovybę. Antrasis Inter
nacionalas buvo suparalyžiuo
tas, nes priešingųjų šalių socia
listai negalėjo susikalbėti. Tik 
1917 m., t. y. trečiuose karo 
metuose, buvo bandyta sušauk
ti Internacionalo vykdomojo 
komiteto susirinkimą, bet tos 
pastangos nesutikimų nepašali
no, o greičiau paaštrino, taip 
kad Internacionalas, galų gale, 
suskilo.

Dabartinis karas taip blogai 
tarptautinio darbininkų judėji
mo neveikia; Jisai jo vienybės 
nesuardė. Briuselyje (Belgijoje) 
susirinko Socialistinio Darbi
ninkų Internacionalo ekzekuty- 
vė taryba, i? trijų dienų disku- 
sijoose, kuriose buvo išgvilden
ti visi opieįį klausimai, paaiš
kėjo, kad ta^pe įvairių Interna
cionalo skyrių viešpatauja pil
nas principinis nuomonių vie
nodumas. Visi socialistai vieno
dai vertina dabartinio karo

buvę ir laisvos Suomijos res
publikos. Juk užpuolę Suo
miją bolševikai pasakė, kad 
su demokratine Suomijos 
valdžia jie nedarysią jokių 
derybų. Ta valdžia turinti būt 
sunaikinta, o jos vietą turinti 
užimti bolševiko Kuusinerio 
‘liaudies valdžia’. Gi Kuusine- 
nas buvo jau pasirašęs su 
Molotovu ‘nepuolimo sutartį’ 
ir visą. Suomiją užrašęs So
vietams.

“Taigi, jeigu Suomijos val
džia nebūtų užpuolikams pa
sipriešinusi, šiandien nepri
klausomos Suomijos jau ne
būtų.

“Nors karas brangiai Suo
mijai kainavo, bet jis išgelbė
jo tautos laisvę ir nepriklau
somybę. Pamatę, kad suomių 
negalima įveikti, rusai turėjo 
atsisakyti nuo savo tikslų ir 
taikytis su nepriklausomos 
Suomijos valdžia.

‘Tiaras ne tik išgelbėjo 
Suomijos nepriklausomybę, 
bet laimėjo jai viso kultūrin
go pasaulio užuojautą ir pa
garbą. Į suomius šiandien pa
saulis žiuri, kaip į tikrus did
vyrius.”
Dar galima pridurti, kad tas 

karas galutinai numaskavo so-

Kaune, Laisvės Alėja, eina du 
Raudonosios armijos kariai. Jų 
batai naujutėliai, jau Lietuvos 
gamybos. Milinės geresnės me
džiagos, išlygintos. Kepurės 
smailios, rusų tautos stiliaus pa
darytos. Abudu nešini naujutė
lius portfelius Lietuvoje gamin
tus. Jauni vyrai, jų žingsniai 
nedrąsus, tikrai svečiais čia Lai
svės alėjoje atrodo. Veidai rus
tus, išdžiuvę, bet akys gaudo 
kiekvieną krautuvės langą. Sto
vi, žiuri, stebi languose išsta
tytas prekes.

Jiems čia viskas nauja, nema
tyta.

Užeina į vieną krautuvę, pra
šo saldainių. Pamatę šokoladą, 
klausia ar tai valgomas daik
tas ir kaip vadinasi.

Pardavėjas jiems viską aiš
kina. Teiraujasi, klausia, kiek 
galima vienam žmogui pirkti 
šokolado.

—Kiek tik norite, — atsako11111 i .luos žiuri.

demok.ratij.pihs, ir visi atsisako 
turėti ką nors bendro su sovie
tų Rusijos valdžia.

Pažymėdamas šitą vieningu
mo faktą S. D. Internacionale, 
rašo J. Januškis “Nauj. Gady- 
neje :

“Ekzekulyvo posėdy Briu
sely dalyvavo Franci jos, An
glijos, Belgijos, Švedijos, 
Norvegijos, Danijos, Holandi- 
jos, Luxemburgo, Vokietijos, 
Austrijos, Zudetų vokiečių, 
Ispanijos, J. A. Valstijų, Len
kijos, Vengrijos, Gruzijos, 
Rusijos, Suomijos, Palestinos, 
Lenkijos žydų ‘Bundo’ ir 
vengrų emigrantų socialistų 
atstovai. Posėdis reikia skai
tyti, dalyvių žvilgsniu, visai 
pavykusiuį Rusų socialdemo
kratų ir eserų atstovai susi
tiko bendrame posėdyje su 
suomių -ątstovais; vokiečių 
socialdemokratai susitiko su 
lenkais, franeuzais ir anglais, 
ir VISI SOCIALISTAI, tiek 
iš kariaujančių šalių, tiek iš 
neutralių, lengvai susikalbėjo 
dėl tarptautinės situacijos į- 
vertininio. Visi vieningai ver
tina dabar vykstantį Europos 
kaną. Dėl dabartinio karo 
priežasčių dviejų nuomonių 
nėra. Taip pat išnyko socia
listų tarpe nuomonių skirtu
mas dėl Sovietų Rusijos poli
tikos įvertinimo. Socialistų 
tarpe nebėra bendradarbiavi
mo su Sovietų Rusija šalinin
kų. Tuo žvilgsniu, visi seniau 
vestieji ginčai dabar atpuola 
ir dargi tokios partijos, kaip, 
pavyzdžiui, ispanų socialistų, 
dabar griežtai atsisako nuo 
bet kokio bendradarbiavimo 
su bolševikais! Vieningumas

tai ir išvežiotojai galėtų gauti geresnį atlyginimą, ir far- 
meriai daugiau uždirbtų.. Tuomet streikuoti nereikėtų 
nei vieniems, nei anti-iems. ,

bet

z.y-

kas perka visiems lygiai patar
naujame!

—Nesuprasi! Pas mus propa
ganda gerai organizuota, 
pas jus dar geriau... Išeina.

Du Raudonosios armijos 
rai, du nauji žmonės toliau
giuoja Laisvės Alėja, čia jiems 
viskas nauja, nuostabu ir kartu 
svetima. Atrodytų, lyg butų juo
du iš kitos planetos čia atvykę.

Jie savo elgesena, savo klau
simais, savais užpirkimais gy
vai liudija, kaip jų žemėje žmo
nės gyvena. Ir... ne simpatijas 
sukelia savo žemes tvarkai, bet 
tik musų žmonių gilią užuojau
tą! .

Štai juodu jau restorane ir 
čia sukerta net po kelias kiau
šinienės porcijas. Atrodo, kad 
jiems retas valgis. Visi stebisi, 
kad tuodu vyrai tiek pajėgus 
kiaušinių suryti. Bet niekas iš 
jų nesijuokia, o tik su pasigai-

pardavėjas!
—Tai duosite mums kiekvie

nam atskirai po dvidešimts litų.
Pardavėjas didžiulę krūvą pa

deda šokolado.
—Ar tai mums tiek daug?
—Juk prašėte už dvidešimts 

litu?«»

—O mes jo kainos ir nežino
jome, bus perdaug, duokite kiek 
vienu kartu galima suvalgyti.

Neiškenčia, vienas jų pasiima 
šokolado gabalą ir čia pat 
kramto.

—Stebėtinai skanus daiktas!
Išėję iš tos krautuvės vėl ei

na gatve ir akių nuo krautuvių 
langų nenuleidžia. Pamatę pei
lius, suka į krautuvę.

Pirmiausia teiraujasi, kiek jų

- -Kiek tik norite!
—Sakykite, ar tai čia prekės 

visai • nenormuojamos, ar visi 
gali pirkti, kiek tik nori, ar lik 
mums tokia išimtis.

—Kas nori tiek ir perka, ne
draudžiama !

—Ir visiems užtenka?
—Taip, peilis toks mažas 

daiktas, kad jų prigaminta dau
giau. negu reikia!

—Na tai duokite mudviem 
bent po dešimts peilių, parveši- 
me saviems, tai bent bus dova
nos.

Pardavėjas džiaugiasi gerus 
pirkėjus sulaukęs. Pirktus pei
lius į gražią dėžutę įdeda.

—Bet mes dėžutės neperka
me, ką su j^ veiksime?

—Dėžute nemokamai duoda
ma, lai tik peiliams įdėti!

—Tai dovana!
—Ne tai tik įpakavimas!
—Keista, pas jus viskas keis

ta. šalis maža, o žmonės sočiai 
gyvena. Fabrikų neturite, o štai 
peilių pirk kiek tik nori, net lai
krodžių ir tų visur pilna ir Kuo
sai jais prekiaujama. Keista, ar 
jus tik su mumis taip elgiatės 
ir mums taip patarnaujate?

—Mes skirtumo nedarome,

vertinime hitlerinės agresijų 
politikos; vieningumas verti
nant Stalino karą išprovoka
vusią ir vėlesnę agresijų po
litiką; vieningumas atsisaky
me bendradarbiauti su bolše
vikais; vieningumas išreiš
kiant užuojautą lenkų ir suo
mių tautoms.”
Bet J. Januškis apgailestauja, 

kad S. D. Internacionalo vykd. 
taryba nepadarė viešo pareiški
mo. Tai buvo kaltė Skandina
vijos socialistų partijų. Jų at
stovai pasakė, kad jiems yra pa
vojinga balsuoti už pareiškimą, 
pasmerkiantį Hitlerį ir Staliną, 
nes šitie diktatoriai gali jų ša
linis už tai atkeršyti. Mat, so
cialistai stovi tų šalių valdžių 
priešakyje. O Francuzijos ir 
Ąnglijos socialistai pareiškė, 
kad Internacionalo dokumentas 
apie karą neturėtų vertės, jeigu 
jame nebūtų nurodyti didžiau
sieji karo kaltininkai.

ROKIŠKIS. — Rokiškio gim
nazijos mokytojai, tėvų komi
tetas ir mokiniai sudėjo Vil
niaus krašto moksleiviams šėlu- *■ . ». 
ti 1143 litus pinigais ir 124 kg. 
įvairių dovanėlių: pirštinių, ko
jinių, drabužių, konservų, sal
dumynų ir kt. produktų. Be to, 
suaukojo 1175 naudingas kny
gas. šiomis dienomis gimnazi
ja gavo eilę nuoširdžios padė
kos laiškų, iš kurių aiškėja, kad 
Vilniaus krašto kaimų ir mies
telių mokyklinis jaunimas la
bai yra reikalingas paramos 
knygomis, mokslo priemonė
mis, k. a. sąsiuviniais, paiše
liais ir t. p. ir vaikų laikraštė
liais.

Valgykite vyrai kiek tik pa
jėgiate, Lietuvos buržuazinėje 
dvasioje išaugintos vištos deda 
tiek kiaušinių, kiek tik pajėgia. 
Ne viena jų savo dėslumu yra 
nusipelniusi Slachanovo vardą 
ir darbo ordiną, bet, deja, jos 
gyvena buržuazijos santvarko-

jų neskiria. Vadinasi, nuskriaus
tos!

Tik viena įsidėmėkite, kad 
gerų vištų veislę galima per me
tus kitus įsiveisti, bet naujus 
žmones išauklėti tenka ištisur. 
dešimtmečius darbuotis, o da
bar jus esate ne nauji, o tik kei
sti žmonės!

Tie keistuoliai, kuriuos ir ei-

kolado plytelė smalsą sukelia, 
o kiaušinienė vilko apetitą su
žadina !
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PIRKIT NAUJĄ 
Chrysler arba Plymoutb

Tai yra Geriausi ir Gražiausi 
Automobiliai Amerikoj, moder 
niškai ištobulinti. Nužemintos- 
kainos. Lengvi išmokėjimai Tei 
singas patarnavimas pa.«

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US" 

4030 So. Archer Aveniu
Phone Virginia 1515

3uz25c

NUDAŽYTI
KTIRTENUS SI1

KAINUOJA 
MAŽIAU

PORA

YRA VAISTŲ IR NOTTIONS
> > * KRAUTUVĖSE ;• 

M '’*$ • 3 r ii • < ■ *

' iilrTTGypsy
E£RU CURTAIN DYE.

NAUJAS -1940
NORGE .

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

•l||l

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WEST ROOSEVELT ROAD
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BALTIC STREAM LINE BAR 
įdomiai išpuošta Lietuviška 

Užeiga. Kingsbury Alus. 
Didelis pasirinkimas visokių 

gėrimų.
3107 SO. HALSTED ST. 
Thomas Aleksynas, Sav.

S. Zujus, Vedėjas.

Lietuvos Padangėje

ALBERT LUMBER & SUPPLY 
COMPANY

Viskas pigu, ypač viškams 
ir beismentams.

Plaster Boards ktv. pėda 2c 
Sienoms Lentos 4x6 iki 4x10

ketvirtainė pėda ................ 2c
Izoliacijos lentos ktv. pd. 3l^c 
2x4’s 8 iki 16 pd...................... 2c
1x6 lentos ............................ IVžc
Nereikia pinigų, imkite 3 me
tams išsimokėti. Dykai apskai- 

čiavimas, be prievolių.

ALBERT LUMBERM
and SUPPLY CO.

3800 SO. WESTERN AVENUE 
Tel. LAFayette 2101

Atidarą sekmadieniais iki pietų.

Vesk Tuos Sulankstytus Sparnus 
Pas:

AL’S BODY SHOP 
610 W. 32nd St.

Tel. VIctory 0308 
Aš suveldinu ir ištaisau 

Prieinama kaina 
Al. Gudaitis, Sav.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

•‘NAUJIENOSE”

KAUNAS. — Praeitą vasa
rą Kaune surengtųjų pirmųjų 
Pabaltijo civilines aviacijos 
varžybų proga Lietuvos Aero 
Klubas, kaip tų rungtynių-var- 
žytynių rengėjas ir šeiminin
kas, gavo nemaža vertingų 
sportinių 'dovanų iš kitų aero 
klubų, kaip tai iš Vokietijos, 
Suomijos, Estijos ir kitur. Bu
vo gauta ir lenkų aero klubo 
dovana — taurė, kurią lenkai 
įteikė, kaip sidabrinę. Deja, 
taurė buvusi ne sidabrinė, o 
tik pasidabruota, ir tik kiek 
tepasidabruota. Tai iš karto 
pasirodė įtartina musų klubo 
žmonėms, o prieš kiek laiko ir 
pasitvirtino: tariamoji sidabri
nė lenkų taurė pradėjo rudyti.

VILNIUS. — Vilniuje yra 17 
lentpjūvių, kuriose dirba apie 
150 —500 darbininkų. Lentpiu- 
vės per metus apdirba iki 160,- 
000 kub. metrus medžio. Yra 
faneros fabrikas; galįs paga
minti, dirbant jame 100 darbi
ninkų, iki 10,000 kub. metrų 
faneros, Arti Vilniaus, Balto
joj Vokioj, yra degtukų šiau
delių fabrikas, kuris savo dar
bo šiaudelius eksportuodavo j

Prancūziją (Lenkijoje veikė 
švedų degtukų sindikatas). Da
bar fabrikas nori eksportuoti į 
Belgiją. Terpentino ir deguto 
gamyba Vilniaus srityje yra 23 
įmonės, kurios pagamina apie 
40,000 kg. terpentino ir 100,- 
000 kg. deguto per metus, Dar 
yra apie 12 vagonų deguto at
sargos. Deguto pareikalavimai 
labai dideli Vokietijoj, Olandi 
joj ir Danijoj, tačiau transpor
tas šiuo laiku sunkiai įmano
mas. Vilniaus srityje yra dar 3 
popieriaus fabrikai: Gregorave 
(prie Lentvario) K. Kureco, 
gaminąs 4,000 tonų popieriaus 
per metus; Naujojoj Vilnioj, 
gaminąs 3,500 tonų ir Naujuo
se Verkupse, kuris nuo 1928 
metų neveikia. Petrašiūnuose 
prie Kauno popieriaus fabrikas 
gamina apie 10,000 tonų per 
metus. Lietuva suvartoja apie 
16,000 tonų popieriaus, o visi 
fabrikai gali pagaminti net 19,- 
000 tonų, tad popieriaus krizei 
Lietuvoje negalės būti. Dar Vil
niaus srityje yra 4 kartono fab
rikai, kurie per metus pagami
na apie 10,000 tonų kartono 
(Lietuvoje lesunaudojama apie 
2,000 tonų kartono per metus).

KAUNAS. — Dėl karo pasun* 
kėjus žaliavos gavimui, kad nej 
nukentėtų tekstilės pramonė, 
susirūpinta, kaip pakelti avių 
ūkį iki tiek, kad didesnę dalį 
vilnonių audeklų butų galima 
pasigaminti iš Lietuvoje augi 
namų avių vilnų. Įvykusiame 
Lietuvos Avių Augintojų D-jos 
suvažiavime nutarta didinti 
avių skaičių ir jų kokybę. No
rint patenkinti viso kraštų vil
nų pareikalavimą, reikalnga 
vilnų gamybą padidinti pustre
čio karto. Vietoje dabar laiko
mų 600,000 avių reikalinga Lie
tuvai 1,400,000 avių. Nustatyta 
kailių ir /Vilnų reikalams laiky
ti šias pagerintas avių veisles: 
vietines ir romanovų, juodagal
vių ir merinosų.

II 11 t "l " I»||  ................. . ............. ...... ■—a—
Padėti Pinigai kas Mėnesi Prieš H d., neš Nuošimti Nuo 1 Dienos

Turtas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $4,500,000.00
Atsargos fondas virš - - $325,000.00
Dabar Mokame Už Pa- 
dėtus Pinigus. Duodam Pasko-*
tas Ant Namų 1 iki 20 mt.

FEDERAL.SAYINGS
and -------

LOAN ASSOClATlONofChięago

JUSTIN MACKIEW1CH, Pres.
Vai. 9 iki 5. Ser. 9 iki 12

Sub. 9 iki 8 vak.
Tel. VIRginią 1141

GOVERNMENT
SAVINAS FEDERALLY 

INSURED
4192 ARCHER AVENUE

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

Siurprizas Pirkėjams
Perkantis iš Budriko Krautuves Gerus Rakandus — 
Parlor Setą, Elektrinę Ledaunę, Skalbiamą ir Prosina- 
mą Mašiną, Hoover-Borca DulkiųValytuvą,Pečių,Kar- 
petą, Radiją, Matracą, Žema Teisinga Kaina, Pirkėjas 

Gaus DYKAI 122 Šmotų Dinner-Ware Ensemble

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

Nathan Kanter 
MUTUAL LIQUOR 

CO. — Whoiesaje 
4707 S. Halsted St 

TeL Boulevard 0014

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
DISTRIBUTORS

Parduodam geriausi ir 
stipriausi

FOX HEAD ALŲ 
Vynai-JLikieriai-Gėrimal 

į visas miesto dalis.

5031 W. Roosevelt Rd.
CICERO, ILL.

V ■■ I I ■■     —■ . /

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam į fermas ir kitus miestus 
žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis j visas miesto dalis, 
3212 So. Halsted St.

Šaukit Tel. VICTORY 0066

O FOTOGRAFAS

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

DYKAI Patarimas Dėl Dekoracijų.
DYKAI Dastatymas- Visoj Chicagoj.

į SAM HELMAN
■ SERVICE WITH A SMILE
5 1411 S. Halsted Street Tel. Canal 5063

5 SALĖS RENDAI NET POSKOO |
už Salę |

Vestuvėms-Parėms- | 
Šokiams I

SPECIALĖ NUOLAIDA ANT SA
LIŲ GEGUŽĖS 4, 5, 11, 12, 18, 19
Nuolaida $5.00 už vidutinę salę ir 

$10 už didelę, jei atsineši šį 
skelbimą.

Tel. HEMLOCK 9440—2926

Paradise Gardens
5137-39-41’43 South 

Damen Avenue
A. J. ZAVAYNA, Sav.

[TnEL AUKITE —
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

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

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

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

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

KAUNAS. — Teisingumo mi
nistras Dr. Tamošaitis painfor
mavo spaudą apie paruoštą įs
tatymo projektą, kuriuo numa
tomos įvesti griežtesnės baus
mės už kai kurias nusikaltimų 
rūšis. Viena nusikaltimų rūšis, 
vadinama chuliganizmu arba 
padaužų veiksmais, kur daro
mas piktas ir žala" be jokios 
priežasties ir motyvų, numato
ma bausti ligi 1 metų papr. ka
lėjimo arba ligi 1 metų privers
tinojo darbo stovykloje. Už 
chuliganiškus veiksmus, nusi
kaltęs galės tuoj vietoj būti su
imtas ir teismo, nieko nelau
kiant, nuteisiamas, be apeliaci
jos.

Už nužudymus ligi šiol aukš
čiausioji bausmė — už paprastą 
nužudymą — buvo ligi 15 metų 
sunk, darbų kalėjimo. Projek
tu numatoma įvesti bausmę už 
paprastą nužudymą, ligi gyvos 
galvos sunk, darbų kalėjimo.. 
Už kvalifikuotus nužudymus, 
tai yra už nužudymą valstybės 
tarnautojo einant jam parei
gas, už nužudymus turint tikslo 
apiplėšti, gaujos padarytą nužu
dymą, nužudymą kankinant — 
numatyta skirti mirties bausmę. 
Mirties bausmė pritaikoma ir 
nusikaltėliams už piešimus, jei 
jie padaryti kankinant žmones, 
kad ir neatimant jiems gyvy
bės. Toks bausmių paaštrini- 
mas randamas reikalingu, kad 
piliečiai butų saugesni ir kati 
butų užbėgta už akių gali
miems, dėl karo pasėkų, plėši
kavimų pagausėjimams.

Toliau projekte numatyta
bausti “šunadvokačius”, kurie 
iš žmonių ima pinigus, o ne
moka tinkamai patarnauti. To
liau, — vykdant pinigines bau
das, projektas mfmato atsi
žvelgti į atsakovo materialinį 
pajėgumą, verslą, sveikatos, 
šeimos padėlį ir t. t., kad nesu
griautų žmogaus gyvenimo. Be 
to, numatyta atvejai, kad pini
ginę baudą butų galima atidirb
ti valstybės ar savivaldybes or
ganizuojamuose darbuose.

STATUME NAUJUS

MŪRINIUS ARBA MEDINIUS. TAIPGI TAISOME SENUS. 
PARŪPINAME PASKOLAS LENGVOMS IŠLYGOMS
• Mo&ėdaml kaip rendą—išmokčsit už saro namą.
• Pirm segu duosit darbą, kreipkitės pas mus, gausit geras 

sąlygas. APSKAIČIAVIMAS DYKAL

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

Telefonas LAFAYETTE 5824

KAUNAS. — Šių melų sau
sio ir vasario mėnesiais sure
gistruoti 124 leidiniai (knygos ir 
brošiūros), išspausdinti įvairio
se Lietuvos spaustuvėse. Jųjų 
tarpe 104 leidiniai lietuvių kal-

vių ir prancūzų, 1 lietuvių’ ir 
rusų, 1 liet, ir vokiečių/1 liet, 
ir žydų, 5 lenkų kalba, 2 rusų 
kalba, 1 hebrajų kalba ir 1 žy
dų 
per 
117 
per 
Marijampolė. 
Panevėžyje 2, 
kaviškyje ir 1

kalba. Praėjusiais metais 
tą patį laiką buvo išleista 
knygų ir brošiūrų. Kaune 
tą laiką išleista 88 knygos, 

28, Vilniuj 3, 
Kretingoje 1, Vil- 
idainiuose po 1.

PJECES

3® SS

——/ į

KZ' ~ 'J

A “THRILLING” OFFEK, UNEQUALLED 
1N VALUE — including a 44 Piece Sėt of 
FIRST QUAL1TY Dinnerware in the love
ly “Springtime” dccoration, on the new 
Rocket Shajic • • • with Platinum Trim, and 
carrying a Lifetime Guarantee against 
erazing . . . 44 Picces of Sparkling Glass- 
Ware and 34 Pieccs of Silverwarc in the 
smart “Dixie” Pattern . . . cverylhing for 
a Stuiining Table Setting • • • ALL AT A 
regord-breaking low pkice.

WHAT YOU ACTUALLY KECEIVE 
44 Piece Dinnerwarc Sėt

8 Diuner Platės
8 Cercai-Soups
ff Bręad & Buttcr 

Platės
1 Vegetablc Dish

8
8
8

£veri[tkincĮ f ori h e Jable!

8 
8 
1
1 
1

Cups 
Saucers 
Plattcr
Sugar Bowl 
Crcam Pitchcr

44 Piece Giast»warc Sėt

Fruit Juice Glasscs
Weter Tutnblers
Ice Tea or Refrcshincnt Glasses 

8 GIasr Sippere
12 Coasters or A.li Trays

34 Piece SiĮveruare Sėt
8 Knives 8 Tea Sjioons

(St<inle»s Steel 8 Soup Spoons
Blades) J Butter Knifc

8 Forks 1 Sugar Shell

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darba* 
garantuotas.
- 420 W. 68rd St.
Vėl. ENG. 5883-5840

PETER SUDENT'
Atidarė naują vieta ir 
PIKNIKAMS DARŽĄ

Gražus tavernas, patogus priva
žiavimas, graži viela piknikams. 
0600 W. Illth St., Worth, III. 
_______ - ................J

SVEIKATOS KLINIKAS

Xs^s....... *13.50
[S*MAS....’SO.OO
RAUDONGYSLIŲ $ □ £ Afl 
Išėmimas ir Ligon. '£v«UU 
REUMATIZMAS C O
Greita Pagelba ....... fc.UU
GYDO VISAS LIGAS 
Ekzaminacija x C 4 fifi
ir vaistai .................. *LUU
DOUGLAS PARK HOSPITAL 

1900 S. Kedzie Avė. Chicago

Make Your Truss HeąJ Your 

RUPTURE 
Contult Only o Speciali*! Doctor

PASIGYDYKITE GA 
LŲ GALE 100% 

PRITAIKINTU 
PARAISČIŲ z

Buk Saugiai-Beabc- 
jonės — Leisk lais- 
-luotam specialistui 
ekzaminuoti dykai, 
Patirkite kaip ’ 
100% pritaikintas 
paraištis išgydo 
tuos atsitfkimus BE 
OPERACIJOS. Ta už- 
girta, be peilio gydy
mo sistema, stato nau
jus audinius kaip ois- 
teris perlus.

LAIKO 
šimtai išgydyti
Kodėl ne Jus T

BE DARBO 
SUGAIŠTIES 
žema Kaina. 
Nauji paraišėiai garantuoti 

pritaikinio už vos tik 
pasiūla

100%
$5.00. Specialė kredito 
užmiestiškiams.
Atdara: 11 v. ryto iki 
vak. Sept. iki 2 v.

8 vai.
P- P-

RUPTURt & TRUSS SERVICE
OR PETER SCHYMAN OirMlor

1869 N. Damen Av., Chicago 
-Zd f loo*. Arm.

Entronce Throuqh Corncr Cttare
20 YEARS- IXPER OFFICE SPECIAIISYS J

OR PETER SCHVMĄN OirMlor

ophie
Barčus
RYTINE RA 1)16 

VALANDA

— iš stoties —

W.G.E.S.
Kasdien nuo 8:30 v. ryto 

iki 9:15 vai. ryto

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus {domius 

pranellmus.
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BRIDGEPORT ROOF1NG 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 
i apdraustas.

.... ............      I ■■■■■■■ .......... — 11^

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

35 South Hoyne Avenue
(tarpe Madison ir Monroe) 

Telefonas dieną ir naktį 
SEELEY 4700.

—y

Diena Iš Dienosi 
.. ‘ii i ii i J • .

Banketas Vytautui 
Taručiui

AUDITORIUM
RESTAURANT

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

P. BALČIŪNAS ir
M. KOVARSKI. Sav.

Sekmadienį, gegužes 5tą die
ną, 5tą vai. po piet, Lietuvy 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
St., Chicagos ir apylinkes lie
tuviai turės progą asmeniškai 
susipažinti su gabiu artistu- 
dainin nku, ir tikką baigusiu 
advokatūros mokslą lietuviu 
jaunuoliu Vytautu Taručiu, 
taipgi galės pamatyti, išgirsti 
ir susipažinti su visų žinomais 
r mylimais artistais Povilu 

Stogiu, Eva Širvaitis, Jonu Sar- 
sevičium, Akvile Ančiute, po
nia Barisas, taipgi gabiu pia
nistu Merrill Jackson. Vakaro 
vedėjas bus tas plačiai žino
mas juokdarys “Dėdė Pasako
rius”—Vincas-B. Ambrose.

šis p. V. Taručio banketas 
rengiamas, kaip jau minėjom, 
rytoj, gegužės 5tą, Lietuviu 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
Street. “Kaimynas”.

Bruno Vilek, 28, su ,Gcne- 
vieve Snarskis, 26

Reikalauja
Perskirų; '

Mary Anibrozcwicz nuo Wil- 
liam Ambrozcwicz

Gavo
perskiras

Emilie AVallcn nuo Victor 
Wallen

Daisy M i los nuo John Milės

“Naujienų” Radio 
Bangų Atbalsis

Praeitą sekmadienį turėjau 
progą pasiklausyti “Naujienų” 
radio prograino. Džiugu buvo 
klausytis tokio harmoningo 
dainavimo, kokiu, pasižymėjo 
Naujos Gadynės choro jaunos 
dainininkės, panelės Lillian 
Stuparaitė, Valerija Ladygailė 
ir Juziukė Millcriutė.

E ■ ■ ■ lt ■ ■ K ■ R R B K R RK E E £ 1
6-ti Metai Skersai Vartų 
Nepamirškit Užeiti Pas:

PETE YOUNG
Narys 271 Post ir Ch. Liet. Dr-jos

Schlitz Alus ir Užkandžiai
83 ir Kean Avė., Willow Springs 
Priešais Tautiškų Kapinių Vartus (

Išsiėmė Leidimus

(Chicagoj)
Charles ApoLskis, 25,' su An

uo Davis-Davidoniutc, 24
Joseph Tumpack, 27, su Cc- 

cclia Janik, 24
Michael Kalėk, 29, su Ange

line Lenartas, 23

SHADY TREE INN
Daržo Savininkas rengia PIKNIKĄ IR DARŽO ATIDARYMĄ 

Nedėlioj, Gegužės -May 5 d. 1 vai. popiet 
Kviečia visus gimines, draugus ir pažįstamus atsilankyti. Bus gera 
muzika ir skanus užkandžiai VELTUI. Kviečia JUOZAS SPAITIS

SHADY TREE INN
8!>th and ARCHER AVENUE 

Willow Springs, III. Skersai Oh Henry Park

5-tas GRANO OPENING PIKNIKAS
SUNSET PARK—135 ir Archer. Le^ont, III.

Sekmadienį, Gegužes 5 d., 1940
DOVANOS

1 Dovana—6 savaičių paršiukas; 2 dovana—10 svarų suris; 3 dova
na—10 svarų lašinių; 4 dovana—1 butelis Old Taylor degtinės;

5 dovana —■ l ke sas Schlitz alaus.
(žanga ir Laimėjimo Tiksėtai Nemokamai — Petro Pikturnos Or
kestrą. Visus Lietuvius iš Chicagos ir Apylinkės širdingai Užkvie- 
čia VINCAS KURAITIS

Jų gerai suderinti balsai, ge
rai parinktos dainos buvo pil
nai gražiai išpildytos, su lietu
viška gražia dikcija, kas davė 
musų visai klausančiai šeimai 
didelio malonumo.

Mes prašytume “Naujienų” 
radio prograino vedėjo, kai 
jis pakviestų tankiaus įvardin
tas paneles pildyti programą... 
Ačiū ir lauksim!

Programa Klausytojas

SUDRIKO RADIO 
PROGRAMAS Iš WCFL

Pasiklausykite Budriko radio 
prograino ir Makalų dramos 
rytoj vakare, 9 valandą Chi
cagos laiku iš radio stoties 
WCFL—970 k. Prograino da
lyvaus didžiulė simfonijos or
kestrą, žymus dainininkai ir 
Makalų šeima.

5:30 vai. po pietų iš radio 
stolies WAAF 920 k. bus “In
ternational Potpourri”—Gerą, 
muzika ir gera dainininkė, Ona 
Juozaitienė.

Programų Mėgėjas

Cohen Bros.
Baldų Krautuvė

Norint nusipirkti baldus len
gvomis sąlygomis, būtinai atsi
lankykite pasižiūrėti pas Cohen 
Broš., 1401-3-5-7 So. Halsted 
pirm, negu nueisite, kur kitur. 
Tik pagalvokite kas per sąly
gos! 5 šmotų kromijumo pus
ryčių setas už $24.95. Arba val
gomojo kambario setas už 
$49.00. Juk tai ne aprasti bar
benai, ką vargu kur kitur ra
site.

Cohen Bros. Furniture Co. 
šiai apylinkei patarnauja jau 
per 46 metus. Turi nuosavus 
namus, tad, nereikia ir rendos 
mokėti. Kas atlieka nuo ren
dos, perleidžia pirkėjams pige> į 
nių kainų formoje. Už tai ir 
tie baldai čia taip nebrangus. 
Kita gera pusė yra dar ta, kad 
visą patarnavimą atlieka sąži
ningai ir patenkinančiai pats 
pf Jakob Cohen ir jo sunūs. 
Reikalui esant, galite pasišauk
ti juos ir telefonu — CANal 
0300. (Skelb.)

Prakalbos
Temoje “šv. Raštas prana

šauja apie musų laikus”. Kal
bės T. Gramontas, nedėlioj, ge-! 
gūžės 5 d., 10 vai. ryto. Reikia 
patėmyti, kad per visą vasarą 
paskaitos atsibus nuo 10 vai. 
ryto kiekvieną nedėlią ligi lap
kričio mėn. Įžanga liuosa, nė
ra rinkliavos.

i Kviečia B. T.
(Skelb.)

/------------ .— ----------

Lietuviškas
Vakarėlis 1 :

_ į

Rytoj įvyks ŠV. Marijos pa- 
rap jos svetainėje, prie 35th ir 
S. Union Avė. Vakarėlio pra- 
dzia 7 vai. vak.

Kviečia Komitetas.
1 (Skelb.)

Pirkite tose krautuvėse, k u- 
rios earsinnsi “Si'A 11.1 IENOSE”

Pranešimas
CICERO

Mokesčiams už 1939 metus laikas 
dabar sumokėti. — Galima mokėti 
bet kokiam Ciceros banke, arba 
miesto rotušėje.

Jerry J. Viterna
Ciceros Miesto Kolektorius

LEISKITE COHEN BROS. JŪSŲ NAMUS APRŪPINTI

Puikiausiais BALDAIS
Kada perkate iš Cohen Bros., jus 
esate užtikrinti, kad gaunate puikiau
sius baldus žemiausiom kainom, nes

COHEN BROS.
turi savus namus ir nemoka rendos. 
Jus gaunate asmeninį p. Jakob Cohen 
ir sunaus patarnavimą ir pilną užtik
rinimą, kad pinigus sugrąžins, kada 
busite pirkiniu nepatenkinti, šią ga
rantiją paremia

COHEN BROS.
46 metų sąžiningas ir patenkinantis
patarnavimas.
Gyvenamo kambario sampeliniai se
tai parsiduoda už vos 
Pamatykite šiuos pui
kius “streamlined” 
setus.
DIDELIS SPALVŲ PASIRINKIMAS

5 šmotų kromijinis

PUSRYČIŲ SETAS

s24'95
Šis naujojo stiliaus setas yra ly
giai toks, koks jis atrodo šiam 
vaizde. Nežiūrint kokių baldų no
rėtumėte, jus visuomet galite gau
ti pas—

COHEN BROS.
. su mažesniais pinigais.

Valgomojo kambario 
setas už vos ..............
Miegkambario 3 šm. 
setas už vos ..............

*49.00
*39.00

Lengvus terminai be palūkanų ir 
kitų išlaidų. 18 mėn. išmokėti. Ne

reiks jokių reikalų turėti su 
Financine Co.

Mes turime savo na
mą — nemokame ren
dos—mes savo men
kutį viršuždarbį per- 
leidžiame savo pirkė
jams.

$47.50

COHEN BROS.
FURNITURE COMPANY

1401 3-5-7 S. Halsted Street 
Telephone CANaI 0300

Uždaryta šeštadienį— 
a t i d ara antradienio, 
ketvirtadienio ir šeš
tadienio vakarais — 
sekmadieni visą die
ną.

Prekiaukite Pas Tuos, Kurie Garsinasi “Naujienose”
DAINUOS VYTAUTAS TARU
TIS, .JIEVA ŠIRVAITE,-KAL
BĖS ADV. K. GUGIS

Priminima radio klausyto
jams užsistatyli savo radio ry
toj, sekmadienį, 11:30 prieš 
piet, ir pasiklausyti gražaus ir 
Įdomaus radio prograino iš 
stoties WGES, kuri per daug 
metu nuolatiniai leidžia Pro- 
gress Furniture Company.

Ypač ryt dienos programas 
bus malonus kiekvienam pa
siklausyti. Dainuos Vytautas 
Tarutis, panelė Jieva širvaitė. 
kalbės Adv. K. Gugis, bus pa
grota smagios muzikos, na, ir 
bus naudingų patarimų bei 
pranešimų, tarp kurių radio 
klausytojai girdės labai gerų 
žinių iš Progress Krautuvės 
apie 8-nių metų sukaktuvių di
dį išpardavimą, kuris dabar 
vyksta. Yra geriausios progos 
viso ko namam pasipirkti ma
žiausiomis kainomis. Malonė
kite nepamiršti pasiklausyti.

e Kariuomenės Chicagos 
distrikto komandantas, gen. 
Stanley H. Ford skelbia, kad 
rugp. 11—31 Wisconsine jvyks 
Illinois ir šešių kitų valstijų 
milicijos manevrai. Dalyvaus 
apie 65,000 kareivių.

BARGENAI!
I

BARGENAI! BARGENAI!

NEW CITY FURN. MARI
1656 West 47th Street

KRAUSTOSI Į NAUJĄ IR MODERNIŠKĄ NAMĄ

Birželio-June 1 Dieną
NEW CITY FURNITURE M WT tnH išparduoti viską, 
neatsižvelgiant j kainas. Pirkite DABAR ir sutaupykite
Nėra finansų kompanijos. Nereikia pinigų įmokėti. 3 metai išmokėjimui.

Klausykite musų radio prograino ant
radienio vakarais, 8 v. iš stoties WSBC

NEDELIOJ&GEGUZES-MAY 5
VISIEMS BUS PARŪPINTA GERI PIETUS VISAI VELTUI. GRIEŠ GERAS ORKESTRAS, PRIE KURIO JAUNIMAS GALĖS SMAGIAI PASIŠOKTI. UŽPRAŠO VISUS

83 ir WILLOW SPRINGS ROAD$ y

DYKAI! SavininKai: JOHN PILKIS ir DtDĖ MILIAUSKAS iiiHiitiiiniifiiiiiHiiiniiifiiiiiniiiiHiiiiMiu DYKAI!
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Ji Tikrai Verta 
Lietuvių Pagarbos 
Ir Paramos

Rytoj p-lėa Onos Skeveriutės 
koncertas

Atvykę mes į šių laimingų 
šalį laisvai atsidusome, todėl ir 
musų gyvenimas pasisuko kito
kia vaga. Būdami jauni ir ener
gingi nemažai pasidarbavome 
lietuvių kulturįniam gyvenimui 
ir to vaisiais dabar galime pa
sidžiaugti.

Atėjo jaunuolių eilė
^tąi “pirmyn” choras, kuris 

jau per 30 metų gyvuoja. Jo 
dainų aidus girdime ne tik čia 
Amerikoje, bet ir anapus van
denyno, iš kur esame ir mes at
vykę. Jei ko mes nepajėgiąme 
padaryti, tai dabar jaunoji kar
ta tai atlieka ir dar daug tin-

MTIW«iWWI

dideliame nuliūdime 
draugus ir pažįsta-

M.
So.

JUOZAPAS ŽILVITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 2 d., 1940 m., sulau
kęs pusės amž., gimęs Lietu
voje, Užvenčiu parap., Vigo- 
džių kaime.

Amerikoj išgyveno 33 m.
Paliko 

gimines, 
mus.

Kūnas
Phillips koplyčioje, 
Lituanica Avė. 

vės įvyks pirmadienį, 
žės 6 d., 8:00 vai. ryto iš kop
lyčios 
nyčią, 
lingos 
sielą, 
į šv.

Visi a. a. Juozapo Žilvičio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esąt nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Giminės, Draugai ir Pažįstaipi

Laid. Direkt. Antanas M. 
Phillips, Tel. YARDS 4908.

pašarvotas Antano.
3307 

Laidotu- 
gegu-

į šv. Jurgio parap. baž- 
kurioje atsibus gedu- 
pamaldos už velionio 

o iš ten bus nulydėtas 
Kazimiero kapines.

RŪGS 1500 NAUJŲ 
KAURŲ 

500 NEATSIIMTŲ 
Kainos Sumažintos 
60%, daugiau kaip y2 

dideliu kauku 
BARGENAI 

9xlS, 11x10 
nuo $7 Iki Pubnr «3 iki $29 
0x9, 8x10. 9x12, 12x18, 10%xl5 f 21 Iki >89. Dabar >10 iki >12 

ir aukščiau.
9.yl2 tikroj orlentallŲ, 50. kitokių 

2x1 Iki 11x18, IO% nuolaidos

NcntHlImtn «x9. 8x19.9.xl2, 
Vertė i 
Nauji 
Vertė

15
MieroH 
lOOO Jardų karpeii| po 5Qe jard Ir aukaė.

200 Naujau Velfet 9x12 >18.50.
300 Nauja- WUton» 9^12 >31.50.

CHECKER CLEANERS 
SANDELIAI.

1,208-lli S. HALINE—DienoiniH, 3 vakarua
........................ "■ i t ' 'T!' "" ......  ■ ■

Ii •"it ir «i. t /^Siunčiam Gėles I nt/PlkR Tetegramu | 
LUvLiiawiQ Visas Pasauliu 

Dal|s 
KVIETK1NINKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankletams 
ir fagrabams

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

OOOflBJ

■ I r% n A Gėlės Mylintiems 
i 1 14 A Vestuvėms, l\an-
11 Ii 11 /■Ikietams, Laidotu- U H M n vgms papuoši- 
GĖLININKAS ”ams 
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800 
□D3EHS

METINES MIRTIES SUKAKTUVES

GAISRIS
d. gegužės (May) 1939 m. Pa- 
Tautiškose Kapinėse ąu patar-

JUOZAPAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 3 

laidotas 6 dieną gegužės Lietuvių 
navimu laidotuvių direktoriaus J. Ulevičiaus ir S. Ų. A. 301 
kuopos. Sulaukęs pusės amžiaus, gimęs Lietuvoj — šakių apskr., 
Slavikų parap., šilgalių kaime. Amerikoj išgyveno 20 metų.

Paliko mylimą moterį Anastaziją (Tisija) po tėvais šyilpaitę, 
dukterį Adelę, du sūnūs Juozą ir Antaną, švogerį Antaną švilpą, 
(r jo šeimą, pusbrolį Juozą Dumčių ir jo šeimą, pusseserę Oną 
Minikevičienę ir jos šeimyną Ashland, Pa. Lietuvoj—brolį Praną 
ir jo šeimyną. ,

Visi liūdi netekę gero nuoširdaus draugo, o moteris, duktė ir 
sunai dieną iš dienos apgailestauja savo gerojo tėvo, štai jau 
metai praėjo ir jau jis negrįš. Taip ir musų mylimas tėvelis ne
grįš, bet anksčiais ar vėliaus mes pas tave nueisime—tad brangus 
ir mylimas tėve tebūnie tau lengva šios šalies žemelė Lietuviu 
Tautiškose Kapinėse.

kaipiau ir moderniškiau. Tik 
mes turime kiek gulėdami jau
nuosius paremti.

“Pirmyn” choras susideda 
dabar jau vien tik iš jaunuoliu. 
Jų tarpe yra dainininkė, kuri 
visur kelia lietuvių kulturinį 
vardų. Tai yra Ona Skeveriute, 
kurių nesyk į mums teko maty
ti vaidinant nelengvįus įhiujr 
kalius veikalus su geriausių 
pasižymėjimu.

Koncertas Kimba! salėje
Todėl tikiuosi, kad visiems, 

ypač pažangiems lietuviams, 
bus malonu atsilankyti į p-lės 
Skeveriutės koncertų, kuris 
įvyksta rytoj Rimbai! salėje, 
Jackson ir Wabash, 
vakare.

Aš tikiuosi, kad 
nesakys, kad p-lė 

8:15 vaj.

nėr vienas 
Skevęriutė 

neverta lietuvių pagarbos. To
dėl parodykime, kad mes mo
kume pagerbti ir paremti savo 
talentus jaunuolius ne tik žo
džių, bet ir darbu. Tikrai esu

matysime p. Skeveriutės kon
certe. —X. š.

P. S. — Bilietus galima gau
ti “Naujienose” . — 75c.

Vakaras Motinoms 
Pagerbti

šįvakar, 7:30, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj įvyksta Chi
cagos Moterų Kultūros Kliubo 
rengiamas vakaras “Motinoms 
Pagerbti”. Bus įdomus yakąro 
tikslui pritaikintas muzikos ir 
kalbų programas.

Kliubas maloniai kviečia pu
blikų dalyvauti ir linksmai lai
ką praleisti.

Rengimo Komisija.

JUOZAPAS POCIUS-POTTS 
gyv. adr. 926 West 36th St.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 3 d.. 2 vai. popiet, 
1940 m., sulaukęs pusės amž. 
Kilęs iš Lietuvos: Kaltinėnų 
parap., Laumėnų kaimo, Tau
ragės aps^r.

Paliko dideliame nubudime 
brolį Joną ir l^rolienę Julia 
Pocius ir seserį Johanną, šyo- 
gerį Stanislovą Margevičių ir 
jo, sūnų Juozapą ir marčią 
Anelę ir Edvardą; pusbrolį 
Stanislovą Jurevich ir šeimy
ną; pusseserę Barborą; švo
gerį Petrą Burdzius (West- 
ville, III.) ir du pusbrolius: 
Joną ir Juozapą Urnežiųs, o 
Lietuvoje — pamotę; 3 bro
lius ir 4 seseris.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips koplyčioj, 3307 S. 
Lituanica Avė* Laidotuvės 
įvyks Antradienį, Gegužės 7 
d., 1:30 vai. popiet. Iš koply
čios bus nulydėtas į Lietuvių 
Tautiškas kapines.

Nuliūdę lieka:
Giminės ir Drąugai.

Laidotuvėse patarnauja Lai
dotuvių direkt. Antaąas M. 
Phillips, tel. YARDS 4908.

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

Naujos Gadynės 
Choro Pasilinksmi 
nimo Vakarėlis

Bus Įdomus Ir Seniems Ir 
.launįęms

Regis, kad mažai kas ęsate 
girdėję apie labai puikų ir pil
nų linksmybių vakąrėjį, kurį 
rengia Naujos Gadynės choro 
jaunimas. Tariamas vakaras 
įvyks labai gražioj ir jaukioj 
vietoj, gęgužės 11 Ų., šeštadie
nio vakare MIDAVEST ATH- 
LETIC CKUB YACHT KOOM, 
Madison ir Hanrlin Ąve.

Vakaras įvyks prie geros J. 
Steponavičiaus orkestros, kur 
galės kiekvienas smagiai pa
sišokti. Bus lošiama kortom ir 
bus duodama dovąnos. Na, p 
tie, kurie atsiveš maudymosi 
kostiumus, tai galės gerai po 
didelį tvenkinį švaraus van
dens paplaukioti.

Reiškia, kad vakaras b,us vi
siems smagus,, kaip jauniems 
taip ir seniejųa. — įdomus, 
linksmas ir draugingas. Todėl 
visi pasižymėkite gegnžės 11 d- 
ir vakaro sulaukę traukite į 
MIDWEST ATHKETĮC CLUĘ, 
pas naujagadyniečįus. links
mintis. L.

Rožių ir Lelijų 
Kliubo Vieša 
Padėka

Sukėlė Vilniui $102

Kuoširdingiausiai ačiū musų 
lietuviškai spaudai, būtent, mu
sų dienrašeia “Naujienoms“ ir 
kitiems jų korespondentams, 
radio lietuviškų valąųdų leidčj- 
jains, vakaro rėmėjams, pasu? 
garsinusiems biznieriams, mo- 
tehiins aukotojoms už rank
darbius ir p. Simonui M. Sku- 
dui už auką $10 ir’pp,. Stanis
lovui Rinkini su Kazimieru 
Bydya, o taipgi ir musų gerbia
mai publikai.

Negalima praleisti nepažymė
jus, kad musų 18-tos Dievo 
Apveizdos parap. klebonas, 
kun. Ignatius Albavičius sutei
kė svetainę veltui ir tik už 
šviesas tepaėmė.

Perdavė pinigus
Vakaras įvyko, su cįgilia pro

gramą, balandžio 28 d. o ba
landžio, 3.0 delegatės kliųbietės 
ponios Ęąrąuskienė, Lukošienė 
ir Kuzmickienė nuvyko konsu- 
latąp ir įteikė p. Petrui Dauž- 
vardžiui $402 kaipo pelnų virš 
minėto vakaro. Konsulate buvo 
be galo geras upąą, kad mažą 
18-tos kolonija sukėlė tiek pi
nigo ir p. Daužvąrdis įteikė ko
misijai ląiškelį.
Rožių ir Lelijų Khubui, 
per p. ĮJĮąrąuĄkięnę, pirm. 
Didžiai Gerb. Tamstos:

Tąmątų suruošto parengimo 
pelnas $102 sumoję vilniečių 
šelpimui Konsulate gautas. Už, 
reikšmingų aukų ir jautrų ąb 
siliepimų nuoširdžiai dėkoju 
Tamstoms savo ir vilniečių var-. 
du. Linkėdamas Tamstoms ge-. 
riaušių pasisekimų visuose lie< 
tuviškuose darbuose, lieku

Su tikra pagarba,
Petras Daužvardis, 

Lietuvos Konsulatas.
Dar visiems ačiū varde Rot 

Žiu ir Lelijų Kliubo: P. Baraus-. 
kienė, pirm.; ,Ona Lukošienė,, 
vice-pirm.; Stasė Vidugeriutė,. 
rast.; Opa Staselicųe, ižd.

P. Barauskienė, pirmininkė,
732 W. 19th St., Chicago, III.,

Mirė Vyskupas 
Craig Stęwart

Kelyj į eptiskopalų bažnyčią 
prie 102-tros. ir PaęneU, vakar 
vakaye, širdies atakų gavo ir 
mirė rev. George Craig Stew- 
art, Chicagos episkop.alų dio.- 
ęeaijos vyskupas. Jis buvo vie
nas žymiausių Amerikos pro? 
tęstouų dvasiškių. Mirė sulatu 
kęs apie 60 melų amžiaus.

NAUJIENOS, Chicago, III 
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Tap Darisem, Kap
Liub Darys Musą

Nemačių Kultūros Kiiųbąs 
Sparčiai RepgĮasi ^iįcniįęui

KHubąs 
spąyčiąi yeRgiaąi prie pikpiko 

‘‘čepiąičių . Gūžinės,”,
įvyks gęgįBŽ&s ęlM. Sųnset 
Grp,ve, prie 435-tos galvas K 
Archer Ąve.,—Vįpco Kuba i č io 
darže. NųwaWwa, kad Šitas 
piknikas bus seknungąš, nes 
tnrįine veikKa Ki^piu kwisj- 
ją, kuri ausMetla iš Krank Ja- 
kavįčiaus., Paulinos. Norkuj Ma
rijonos Adomaitienės, Qnqs 
Jokubamskienės ir A- Stukie- 
ąęs. Atrodo, kad komisija vis
ką jau prirengusi ir šimtai U- 
kietų jąų ir / išplatinta. Kiek
vienas įsigijęs bilietų 10ę ver
tes turės progą laimėti bran
gių dovanu- 1

TUd^gi, visi nariai-ėS; ir že
maičiai atsiminkite ir užsižy- 
mekitę tą “vožnią” dieną že
maičių Gegužinę.

\ • . I

Viskas Žemąliška
Šoksime žeiiiaitiškus šokius, 

dainuosime žemaitiškas dai
nas, daužysime žemaitiškus 
“kuntaplus” ir gersime žemai
tiškų alų, kamendorišką ir vi
kariškų. Pagalios, valgysimę 
žemaitiškų kastinį, patąrmazų, 

dzin sakaųt: tep (Įarisem kap 
liub daryte musų papunėlė ir 
mamųnėlę”.

Na, o suvalkiečiams kurie 
nemėgsta musų žemaitiškų de
šrų, turėsime ala mpde lietu
viškų dešrų.y J-a^Į-gi kviečiame 
visus, suvalkiečius, vilniškius 
ir kauniškius. ; Mes visus' ma
loninį priimsime įr pavaišinsi
me. .'į

SusĮriiikimas

Visi Žemaičių Kultūros Kniu
bo nariai-^ps Įicpamirškite, kad 
musų sekantis kliųbo mėnesi
nis susiviųkinias įvyksta sere- 

vakare, Mpl^y.yyoo.d Inu svetai
nėj, 2417 W«, 43i’d S t. Bukitę vi
si. Kurie esate pasilikę su duo
klėmis, ąįeį©tę"ir užsimokėki
te, 'kad neliktumėte suspenduo- .. . ■'< ‘ » 
tK lŽepiaičįų Kultūros Kliubo 
pirmininkas Steponas Narkis

Rytoj Lenkai Šven
čia “Konstitucijos 
Dieną”

Lenkijos Konstitucijos šven
te (gegužės 3). buvo penkta
dienį, bet Chicagos. lenkai ją 
švęs rytoj. ? ■ Norths.idčj įvyks 
parądas, o Humboldt Parke, po, 
pietų, masiniu mitingas.

Dalyvaus, visa Chicagos len
kų poniją, konsulas Ropa ir 
įvairių organizacijų lyderiai.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

i " l '..i

Metinis ? Jubiliejus
Advance Furniture Co. 

253MO W. 63rd St.

Jau suėjo lygiai metai laikę, 
kaip Adyance Furnitųre Kom
panija; 2536-40 W. 63rd St. 
atidarė duris hiznįu.i.

Vedėjai šios, šaunios ir pi°-. 
(lerniškos rakandų krautuvės, 
yra patyrę bizXeriai. Jie mo
ka mandagiai ir gražiai apsi
eiti su ko^tųineriais. Jię turi 
gražius ir ^tiprius rakandus. 
Patarnaują gailai ir tinkamai. 
Užtąi pasįsęį(uias jiems yra 
užtikrintas.

Metinių siikaktuvlų proga 
jie pasiūlo gerus, bargenus^ Pa
vyzdžiui: ' Seklyčios setai ver- 
tęs $Į35<. 5
dalių ąžuolo mędžio, setas pus
ryčiams ūk Yra ir šim
tai kitikių bargenų, w Ą, Z.

PAJIEŠKAŲ- pusės-ąiųžiąus motę- 
ries apsivedimui. Nepaisau turtin
gos, kad tik butų gera šeimyniškam 
gyvenimui ir sutiktų bažnyčioje 
vestis. Esu pusės amžiaus vyra? tu
rintis nuolatinį darbą. Daugiaus in
formacijų suteiksiu laišku. Box 2346 
1739 So. Halsted St.

HELĮ? WANTED—FEMĄLE 
Darbininkių Reikia

PATYRUSIOS MERGINOS prįe 
namų darbo, ant vietos gyventi, 
nėra skalbimo, 3 suaugę šeimynoje 
$7.00 savaitei. Tel. CANAL 3286.

REIKALINGA MOTERIS PRIE 
paprasto siuvimo, imtis darbą į 
namus. 10542 So. Michigan. Pull- 
man 2012?

MERGINA BENDRAM RUOŠOS 
DARBUI, prižiūrėti 2 vaiku, geri 
namai, būti. Rogers Park 0920.

SKALBYKLŲ DARBININKIŲ, 
presų operatorių, prie dėvamų dra
bužių, darbas nuolatinis. 3139 Cly- 
bourn Avenue.

HELP ' WANTED-IWIALE-FEMALE 
Darhininku-Darbininkiu Reikia
REIKALINGAS Sąhes Manageris 

ant Chicagos ir kitų miestų, geras 
apmokėjimas isdirbystės nauji daik
tai, Registruoti prigulėti prie biz
nio. ReikaĮįnga Moteris ar mergi
na vidutinio amžiaus, kalbanti an
gliškai kiek, be familijos, prižiūrė
ti dirbtuvę, moteriški darbai, gy
venamas prie vietos. Rašykite tuoj 
Spee Mfg. & Sales, R. R. 1, P. O. 
Oak Lawn, III.

iiEiA* VVANTED—MALĖ 
Dar binmkų^Jfceikia

REIKALINGAS VYRAS prie na
minio darbo, kurs moka kiek kar- 
penterio darbą ir abelnai (handy 
man). Nuolatinis darbas. Mokestį 
pranešiu kai gausiu laišką. Rašyk 
amžių ir kiek supranti savo amatą. 
119 S. Broyvn St., Rhinelander, Wią.

EUKlNlSilED KOVMS-VVAMKl) 
ReikiąGyvenimui Kambarių

VYRAS PAJIEŠKO kambario 
prie pavienios ypatos. Atsišaukite 
laišku Box 2345, 1739 S. Halsted St.

Hollywood 
12 vai. d. 
priimamos

SUSIRINKIMAI
SIMANO DAUKANTO DRAUGI

JOS narių ųiėn. susirinkimas įvyks 
sekmad., gegužės 5 d., 12 vai. dieną 
Čhic. Lietuvių Auditorijos svęt., 
313.3. So. Halsted st. Susirinkimas 
svarbus, butipai atvykite.

—P. K., sekr.
DR-STĖS SĄLDŽ. ŠIRDIES V. 

JĖZAUS narių mėn. susirinkimas 
įvyks sekmad., gegužės 5 d., 1-mą 
vai., popiet, Chic. .Lietuvių Audito
rijoj, 3133 So. Halsted st. Visi at
silankykite, yra daug svarbių daly
kų aptarti. —Frank Bakutis, n. rast,

LIETUVIŲ KEISTUČIO P Aš.
KLIUBO narių men. susirinkimas 
įvyks gegužės 5 d.,
svet., 2417 W. 43rd st. 
Mėnesinės duoklės bus 
nuo 11 vai ryto.

—Helen Chapas, rast.
Draugijos Šv. Petronėlės narių su
sirinkimas įvyks pirmadienį, gegu
žės 6 d., 7:30 v. v., parapijos sve
tainėje. Prašome visų atvykti.
Per vasarą susirinkimai bus vaka
rais, kas pąųjo męnęsip pirmąjį pir
madienį. A. Ląųrjnavięhe, rast.
Lietuvių Moterų Dr-jos Apšvięta 
narių mėn. susirinkimas įvyks sek
madienį, gegužės 5 d., 2-rą vai. po 
piet, Sandaros svetainėje, 814 W. 
33rd St. Chicago. Valdyba

SLA 260 Kp. narių mėnesinis sų- 
siriąkimą? įvyks sekm., geg.’ 5 d. 
Žig Zag Klube, 6819 So. Western 
Avė. Pradžia 2 valandą po pietų. 
Visi kviečiami atsilankyti.

. Gen. Želniutė, rast.

Rytoj Liberty 
Grove Piknikas

Rytoj įvyks Liberty Grove 
atidarymo piknikas. Savininkai 
John Pilkis ir dėdė Miliauskas 
deŲa visaą galimas pastangas ir 
tikisi pikniko svečius pa tenkin
ti kuogeriausiaj. Bus visiems, 
geri pietus visai dykai, grieš ge
rus' orkestras, prie kurio jauni- 
pias gulės smagiai pasĮšpĮcti — 
žinoma, ir seniams niekas ne
draus. s ♦

Tad, visi kas sveikas ir turi 
gerų norų, nepraleiskite progos 
pasinaudoti šių savininkų su
manumais. Kjberty Grove ran
dasi prie 83 ir Willow Springs 
Road, Drąųgą$

Skelbimai Naujienose 
4uą4a nauda dėlto, 
ad pačios Naujienos 
re naudingos.

FURNISHED ROOM—TO RENT
GyvenimuiKambariai______

RENDON KAMBARYS karštu 
vandeniu šildomas, be valgio. 2650 
"VV. 45th Str., 2 aukštas.

RENDON puikus kambarys vaiki
nui Marųuette Parke. Šu ar be val
gio—Yra garažas. Hemlock 2865.

KAMBARYŠ~ANT ^RENDOS”dėl 
vaikino, prie mažos šeimynos, ap
šildomas, ant pirmų lubų. 7030 So. 
Ąrtesian.

ANT RENDOS KAMBARYS dėl 
vaikino, gali vartoti ir virtuvę, ren
da pigi. 819 W. 34th Place.

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

RENDAI PIKNIKAMS daržas, 
rytų pusėj prie Kean Avė., 1 blo
kas pietuos nuo Archer Avė., Jus- 
tice Park. Lincoln 3690.

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

FURN1TURE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
PARSIDUODA- taverno fiksčeriai 

su visais įrengimais. Pigi kaina nes 
turi būt parduota šį mėnesį. Savi
ninkas apleidžia šią vietą. 3119 S. 
Morgan, Yards 0150.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH už rakan

dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatome bile kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl daugiau informacijų. 
Vien tik nacionahai žinomi daiktai 
randasi pas mus. AL1SAUSKAS, 
Sunūs, 6343 S. Western Avė., Chi
cago, III. Phone Republic 6051.

MOVUS G AND EXPRESS1NG 
Per kraus tymas ir Važma

PIANŲ KRAUSTY- 
juodžemio pnstaty- 

lietuvis baldų
BALDŲ - 

MAS anglių, 
mas. Seniausias 
kraustytoj as Chicago j e. Visi baldai 
nešąmi su ypatinga atsarga, darbas 
užtikrintas. AŲlSAU SKas SOJMS, 
71UU bo. Talman a ve. Prospect8742

SOIL—FOR SALE 
Juųdzęmis—Pardavimui

JUODŽEMIS MAIŠYTAS su bu
mus ir Peat Moss — įtręštas—par-- 
duodamas bušeliais ir važmomis— 
5 bušeliai už $1.00—10 bušelių už 
$1.5,Q. Pi'istatom visur.

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

AMMALb—DŲGS—BIRBS—PETS 
Gy v u liai—Š
PARSIDUODA Puiki Lietuviška 

karvė. Kas norite geros karvės at
sišaukite 3643 W. 55 Place.

BUSINESS CHANCĘS 
Biznio Progos

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

PARSIDUODĄ BUČERNĖ IR 
grosernė. Biznis išdirbtas per 21 
metus. Pigi ręnda už pirmą tei
singą pasiūlymą. Savininkas aplei
džia miestą. 4543 So. Mąrshfield 
Avenue.

PRIVERSTAS PARDUOTI ei
nantį road house biznį. Priežastis 
—liga. Modernas įrengimas, 1M 
akro žemės, nedidelis piknikams 
daržas, prie didelio vieškelio. Gal
voja apie mažą mainą arba ren- 
duos atsakančiam asmeniui. 4 blo
kai vakaruos nuo Manheim Road, 
prie Lake gat. Melrosę Park, 111., 
savininkas C. F. Thierbąch.

PARDAVIMUI PIGIAI TAVER
NAS, arti dirbtuvių ir trafiko. Sa
vininkė nupirko biznį Wjllow 
Springs. 344U So. Morgan Street, 
Tel. YARDS 0699.

TAVERNAS, PARSIDUODA pi
giai iš, priežasties nesveikatos — 
Clearinge. Daug dirbtuvių aplink. 
5 metų Jease. 5626 W. 65th St.

PĄKSIDUODĄ BUCBRNfi SU 
groseriu už pusę vertės. Gerai iš
dirbtas biznis. Darbo užtektinai dėl 
dviejų bučęrių. Listą galima gauti 
aut ilgo laiko, pardavimo priežas
tis—einu į kitą biznį, šaukite Te
lefonu LĄFAYĘTTE 3974.

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

FARMS FOR SALE 
Ūkiai PardavĮmui

PĄĮIPUODU ĄRĘA MAINYSIU 
į namą Chicągoję: 60 ir 80 akrų 
farmas Wišconsine. Gera žemė prie 
upės arti miestelio. 634 W. 35th St

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

STANLEY GODAS,
116 PI. ir Hamiin Avė.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-ŽemėPardavimui

PRIVERSTAS LIKVIDUOTI 
BARGENUS

Po 6 flatus namai nuo $5250 iki 
$6000.00. Po 2 flatus nuo $3000. iki 
$3500.00. A. C. ERICKSON, State 
3800,

DIDELĖ KRAUTUVĖ, 1 fiątas, 
5627 W. Madison St., gera vieta ta- 

. vergui ar kitokiam bizniui, šaukti 
Keyštone 5286.

ANT PARDAVIMO 8 kambąrių 
medinis namas, plytų ir akmenų 
fundamentas, cementuotas beis
mentas, laundrė, karštu vandeniu 
šildomas. S.avininkas 6714 South 
Green St. Tel. Normai 2819.

KAD SUSETLINTI PALIKIMĄ 
parduosiu 4 flatų medinį namą su 
cementuotu beismontu, gera apje- 
linkė, viskas išrenduota, 2 karų 
mūrinis garažas. $3750.00.

2 flatų mūrinis, 2 karų garažas. 
$5250.00. Aukšto ir pusės, medinis 
cemento beismentas, 2 karų gara
žas. $3250. HENSMANN, 5443 So. 
Halsted St. Boulevąrd 3300.

TIKRI BARGENAI
Pardavimui mūrinis namas su 

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

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

Pardavimui virš 100 lotų, su 
visais įrengimais.

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

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

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

BRIGHTON PARK 
Pardavimui 6 ir 6 kamb. medinis, 
pirmas aukštas šildomas, arba mai
nyti į mažesnį. 3944 S. Ąrtesian.

PRIE EŽERO KATEDŽŠ
$1500.09 — PASIŪLO PUIKIĄ 

KATEDžįl izoliuota su celopaks, 
pi’ie gražaus šaltiningo, smėlio du
gnu ežero. Lotus 78 pėdų, priešakis 
prieina prie vandens. Mažas įmokė- 
jimas, likusią terminais. Box B 1, 
1739 So. Halsted St.

SAVININKAS SIŪLO moderną 2 
aęartmentų namą, 5 kambarių ply
tinis, pečium šildymas su uždarais 
saulėtais porčiais. Didelį plytinį ga- 
rąžą su aukotoms durims. 534 No. 
Kedzįe. Keęlzie 1125.

KAS TURITE NAMĄ, NORITE 
BŪTI BIZNIERIAIS? Šitie bizniai 
ant mainų: 5 bučernės su groser- 
nėmis, 3 grosernės, 9 tavernai su 
namais arba be namų, 7 ruiming- 
houses. Bi^pieriai pridės pinigų ar
ba priims morgičius. Turime visp- 
kių bargenų ir mainų.

C. P. SUROMSKIS, 
6921 So. Western Avė.

Tel. Republic 3713.
Vakarais Prospect 0176.

. GARAŽAS
Vietos 50 automobiliams. Per 15 

metų išdirbta biznio vieta. West 
Saidės—Centre —Cermak Rd. Par
siduoda budinkaj ir biznis už $9000

BIZNIAVAS NAMAS (kampas) 
4 pagyvenimai: 3 flatai po 4 kamb- 
ir 1 po 5 kamb. Geroj vietoj—baž
nyčia—mokyklos, stritkariai, štorai 
aplink. Renda dabar $90.00 į mėnesį 
Parsiduoda už $3800.00. Cash $1800.

2 KA.TED2IAI
Vienas 4 kambarių. Kaina $850. 

Kitas 7 kambarių. Kaina $1150.00. 
Visi Bridgeporte. Reikia mažai |- 
mokėti. . ? >

KATEDŽIUŠ Laukuose, Aręfoęr 
Avė. 5 kamb. namas. 4 lotai, ga
ražas, 2 blokai nuo Archer Avė. 
Reikia įmokėti $700.00.

Šaukite Tel. YARDS 5579. •
-............ . 1 . '.1" l .....................F T?

FINĄNCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

PIRMIEJI MORGIČIAI Parsi
duoda ant tikrai saugios nuoasvy- 
bės. $1000 iki $5,000, 5% iki 6% 
palūkanų. Tel CENTRAL 5225.
-   ,,,. f.,.-,,, ....

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

2202 Wo Cermak Ręąd 
CANAL 8887

BEN. J. KAZANAUSĮCĄ& Rąšt
-y.* 1 ■ I Įl .......... . !■'■■■■ ■HM- >W" • ........... — 11 ' 11 '■

PASKOLOS
’ Ąnt 1-mų iy 2-rų 

MORGICIŲ
Gręįta Veikla—Geri Terminui

PĘTERS BROS. CO.
1647 W. 47th Street

Paulina gaL)
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1 NAUJIENŲ
Radio Programas

J: Dainuos:
* VYRŲ KVARTETAS
; . Dalyvauja:
3 “NAUJIENŲ” RAŠTINE
2 ir “GRAMATIKOS MO-
H KYKLA.”M 
. IS STOTIES:

W. G. E. S.
m 1360 KILOCYCLES

Sirgo Apie 10 Metų
T0WN OF LAKE. — šįryt 
. Kazimiero kapinėse yra lai- 
damas town-of-lakietis Jonas

Velionis mirė keletą dienų 
gal Cook apskričio ligoninėj, 
ir išgulėjo ilgą laiką. Jis sir- 
i viso apie 10 metų. Gyveno 
>wn of Lake apie 25-30 me- 
s laiko, ad. 4521 So. Donore

Kūnas yra pašarvotas John 
. Eudeikio koplyčioj, 4605 S. 
[ermitage avenue. Gedulingos 
amaldos* įvyks šv. Kryžiaus 
ažnyČioje.

Minės Ilaymarket 
Skerdynių Sukaktį

Gegužės 4, 1886 metais įvy
ko garsios Haymarket aikštės 
skerdynės Chicagoj. Jų sukak
tį paminėti Chicago Historical 
Society turi surengusi parodą 
įvairios įdomios medžiagos apie 
skerdynes, o policistai ir nu
kentėjusių darbin nkų įpėdiniai 
rengia minėjimus su apeigo
mis.

Gražiai ir Iškilmin 
gai Apvaikščiojo 
Pirma Diena Geg.

Dr. P. Grigaičio kalba buvo 
įdomi ir pamokinanti

VAKAR CHICAGOJE
• Už melagingą aplikaciją 

nedarbo apdraudes fondui 50 
metų chicagietė Tessie Lamm 
gavo 6 savaites apskričio ka
lėjime. Ji, ture jo pastovų darbą, 
bet fondui pasidavė bedarbe ir 
gavo $81 nedarbo apdrauda.

e Pereitą 
Richmond ir 
bilis užmušė 
Pasirodė, kad
tų Frank Madura, 1110 North 
Mozart Street.^ Velionį pažino 
sūnūs, nuėjęs miesto lavoninėn 
jo ieškoti nesulaukęs tėvo grįž
tant namo per porą dienų. Au
tomobilio vairuotojas, Charles 
Woolman, 1339 
yra kaltinamas 
žiavimu.

trečiadienį prie 
Division automo- 

apysenį žmogų, 
tai buvo 75 me-

nauja keleiviams nunešdami 
valizas ir kitą bagažą į trauki
nius arija . iš traukinių. Vietoj 
“tipų” keleiviai turės mokėti 
po 10 centų už kiekvieną neša
mą bagažo dalį. “Raudonkepu- 
riai” tuo nepatenkinti. “Tipais” 
jie daugiau surinkdavo, negu 
kad surinks dešimtukais. Pana
šų patvarkymą įvedė ir keli ki
ti Chicagos gelžkcliai.

O Koronerio džiurė apkalti
no žmogžudyste 28 metų chi- 
cagietį Joseph Sacramento, nuo 
335 West 62nd Street. Bal. 24

ną chicagietę Patricia Gust.
S. Kedzie avė. 
neatsargiu va-

Likvidavo Pieno 
Išvežiotojų Streiką
Unija dalinai laimėjo; Sand eli 

pristatlnės pieną
Vakar 6 valandą ryto buvo 

likviduotas tris paras užsitrau
kęs pieno išvežiotojų ir kitų 
pieninių darbininkų s’reikas.

Unijos ir pieninių atstovai 
pasirašė laikiną sutartį, kurioj 
ginčas yra atiduodamas abieju 
pusių deryboms, valdžios arbi- 
tratoriams tarpininkaujant. Jei
gu derybos neduos rezultatų 
iki gegužės 31 d., tai tada vi
sas reikalas bus pavestas arbi- 
tracijai.

Pieninės sutiko išvežiotojams 
laikinai palikti senąsias algas, o

Ieško Kur Dingo 
$1500,000 iš 
Unijos Iždo

$100,289 Už 5,500 
Pėdas Žemės

Sako, Kad Pinigus Sunaudojo
Scalise

iš Building Service
International Uni-

statytos derybose, arba arbitra- 
cijos.

Streikas buvo palietęs apie 
6,000 darbininkų ir beveik su- 
paraližavo visą piciio biznį 
Chicagoj.

Tarpininkais derybose bus 
Ilarry Scheck, federalis arbitrą- 
torius, ir Martin Durklu, vals
tijos darbo departamento vir
šininkas.

Į arbitrą torius abi pusi suti
ko kviesti federalį teisėją Ilolly 
arba federalį apeliacijos teisėją 
Keiner arba prokurorą Courl- 
ney. Jo raštinėj laikinoji sutar
tis buvo pasirašyta vakar anks
ti rytą.

Derybų posėdžiai turės įvyk
ti kiekvieną dieną.

New Mexicoj Mirė 
Chicagietis 
Frank Venckus

Neseniai 
Employees 
jos prezidentų rez gnavo (fak
linai buvo prašalintas) ne\v- 
yorkietis George Scalise. Jisai 
buvo patrauktas atsakomybėn 
New Yorke už naudojimą juod 
rankiškų metodų pinigus vilio
ti iš tenykščių samdytojų. To
kiomis priemonėmis jis buk ga
vęs ir pasisav nęs apie $150,- 
000.

Į jo valdytą uniją įeina įvai
rios unijos, atstovaujančios 
darbininkus, kurie dirba prie 
namų, ka'p janitoriai, elevei- 
terių operatoriai, ir t.p.

Daro Knygų Reviziją
Po Scalise’o “rezignacijos” 

Chicagos ir New York o proku
ratūros pradėjo daryti knygų 
reviziją. Jos susekė, kad per 
paskutinius tris metus unijos 
skyrius Chicagoj surinko apie 
$1,800,000 duoklėmis ir kito
mis įplaukom s, o ižde yra tik 
$92,000.

Iš čekių pasirodė, kad apie 
$122,000 tų pinigų išėjo bė
gantiems unijos reikalams, o 
apie $1,500,000 pasiėmė Sca
lise. Juos neva sunaudojo “ke- 
lonėms” — (kaskart apie $19,- 
000); “Kalėdų 
“banketams”; 
organizavimui” 
ir daugiau), ir

Prokuratūra,
unijos virš ninkai, 
miau bijojo prasižioti, dabar 
duoda suprasti, kad beveik vi
si pinigai iš tos $1,500,000 su
mos nuėjo Scalise’o asmeniš
kiems reikalams.

Prie Stale gatvės, virš Chica
gos upės miestas stato naują 
tiltą, taipgi po tiltu yra kasa
mas tunelis požeminiams trau
kiniams. Žemė šiauriniam upės 
krante priklauso North\vestcrn 
gelžkeliui. Tiltui tinkamai pa
statyti miestui reikia apie 5 
500 kvadratinių pėdų tos že
mės, ir su gelžkcliu jau kuris 
laikas veda derybas ją nupirk
ti. Gelžkelis už tą sklypą 
kalauja $100,289.00.

NAUJ1ENŲ-ACME Telephoto
CHICAGOS Lincoln par

kas gegužės 1 d.

Namų Ir Daržų
Paroda

Nežiūrint darganoto dangaus 
ir netikusio oro, žmonių prisi
rinko pilna Mildos svetaine ir 
visi su žingeidumu klausėsi iki 
vėlumos prakalbų ir dainų.

Pirmoj eilėj vakaro pirmi
ninkas, K. Liutkus, perstatė 
kalbėti jaunuolį B. Matijošaitį. 
Nors jis “naujokas” 
tęs kalbėti, bet savo 
tuviška kalba, gerai 
čia iškalba ir geru
prisirengimu, jaunuolis B. Ma- 
tijošaitis pilnai gražiai išreiškė 
savo mintis apie Pirmos Dienos 

darbininku 
klasės uždavinius. Reikia pa
sveikinti gabų jaunuolį už jo 

• palinkėti, 
kad jis žengtų pirmyn socialis-

ir nejpra- 
gražia lie- 
skamban-

rei-

8 d., Chicagoj 
partijos

Rakandų Unijos 
Konferencija

dovanoms”, 
naujų lokalų 

(po $6,000 
panašiai.
kai kurie 
kurie pir-

tam
ir

Streikas Goldblatt B-vėj *
Šiandien ir rytoj Atlante 

viešbutyj, įvyksta septinta me
tinė C.I.O. United Furniture 
Workers of America 7-to ra
jono konferencija. Dalyvaus 
apie 70 delegatų iš Illinois, In- 
d ana, Wisconsin ir Iowa val
stijų. Svarbiausi klausimai die
notvarkėj bus streikas neseniai 
paskelbtas prieš Goldblatt Bro
thers departamentinę krautu
vę, ir darbininkų balsavimai 
Karpen Brothers, International 
Furniture Co., Paidar, Amer - 
can Furniture Novelty Co., ir 
Butler Specialty Company dirb
tuvėse.

Reikalauja Daugiau
Gatvekarių
Roselandui
Iš Roselando Politikos 

darbuotes
Kliubo

šiandien Chicagos Coliseu-
me, 15-ta ir Wabash, atidaro- gegužes šventę ir 
ma Namų ir Daržų Paroda. Ji 
nepaprastai įdomi ir kas įdo- . v.
maujasi namais ir daržais, tam' D11 Inus *uiksmus n 
verta ją aplankyti. Bilietų kai- 1 .
nos 40 centų, bet juos galimai^ 
gauti 
vvealth 
tuvėse

nemokamai Common- 
Edison bendrovės krau- 
ir raštinėse.

•u* >ši bendrove parodoj turi iš^ 
stačiusi vėiiausnlšf elektros iš
radimus ir kasdien šeiminin
kėms duos virimo 
Paroda užtruks 
iki gegužės 12 d

Rado Nušautą 
Vyrą, Moteriškę 
Automobilyj-

Ida žmoniją prie laisvės ir lygy
bės, paneigdami bent kokias 
diktatorių užmačias.

Dr. P. Grigaičio kalba
Dr., P. Grigaitis, kaip ir vi

suomet, savo įspūdinga kalba 
pamokas, nušvietė Pirmos Gegužės šven- 

visą savaitę, tės liksią įr jos uždavinius dar
bininkų klasei. To’esniai aiški
no diktatorių kruvinas užgai
das ir komunistų susidraugavi- 

naciais 
Smagu 
rimtos,

Didžiojo Karo Veteranas
Iš New Mexico Chicagon va

kar po pietų atėjo žinia, kad 
ten mirė senas Chicagos lietu
vis, Didžiojo karo veteranas, 
Frank Venckus. Jis gyveno 
Town of Lake, adresu 4601 
South Marshfield avenue ir bu
vo plačiai žinomas kaipo kon- 
traktorius.

Velionis mirė vakar rytą vai
ri škoj Fort Bayard ligoninėj, 
kur buvo nuvykęs gydytis.

Jo kūnas bus atgabentas 
Chicagon laidotuvėms pirma- 

ir turbut bus pašarvotas 
Zolp koplyčioj, adresu 

West 46th Street. P-as 
rūpinasi kūno parveži-

Išteisino Penkis
Metalo Bendrovės
Streikierius prie

Truko Įrodymų

kė-

dienj

1646
Zolp 
mu.

Smulkmenas apie laidotuves 
šeimyna paskelbs vėliau.

Įvažiavo Ežeran
Su Automobiliu

Iš Michigan ežero, prie

Penktasis Sunset.
Park “Grand
Opening” Piknikas

• Gegužės 
įvyks prohibicininkų 
konvencija neminavimui kandi
dato į prezidentus. Nominaci
ją gaUs turbut Roger W. Bab- 
son, finansinis ekspertas ir 
blaivininkų veikėjas iš Massa- 
chussetts valstijos.

• Iš Wurlitzcr muzikos san- 
dčl’o 2056 Irving Park avenue 
vagiliai pasigrobė instrumentų 
už $2,000. Turbut steigia or
kestrą.

• Policistui George Rinck ir 
šeimynai ‘nebspatiko senasis 
butas. Gyveno adresu 7632 
Emerald avenue. Nuomos ter
minui pasibaigus vakar Rinck’- 
ai persikėlė į naują butą adre
su 723 W. 76th Street, šian
dien gailisi persikraustę. Ne
spėjo baldus sunešti į nauja 
vietą kai kilo gaisras ir beveik 
pusę jų sunaikino.

® Federalis teismas skelbia, 
kad birželio 3 'd., pradės svar
styti monopolio kaltinimus, ku
rie yra keliami plytų pramo
nei, kontraktoriams ir mūrinin
kų unijai Chicagoj. Teisman 
traukia 41 asmenį ir organiza
cijas plytų pramonėj.

• Chicagos sveikatos depar
tamentas skelbia, kad pereitais

Įvyksta Rytoj; Daržas
135 ir Archer

Ateinantį sekmadienį,

Prie

gegu-

lės didysis Sunset Park daržo 
atidarymo piknikas, šis Chi
cagos lietuvių labai mėgiamas 
daržas nuo 1936 motų vis gra
žesnis kasmet ir geriau žino
mas. O šįmet lietuviai ras jį 
dar gražesniu ir' patobulintu.

Vincas Kubaitis praneša, kad 
jau per keletą mėnesių daržas 
gražinamas ir pertaisomas. Ba
ras dvigubai padidintas, taip 
kad jis dabar yra 150 p. ilgumo. 
Pastatyti nauji, padidinti toile- 
tai vyrams ir moterims. Keliai 
bus naujai išpilti baltu žvyru. 
Visi pastatai bus naujai numa- 
liavoli. Virtuvė pertaisyta, į- 
renįfta su bėgančiu vandeniu.

šįmet sužavės ir pilnai paten
kins Chicagos lietuvius.

Dovanos

ir “draugu” Hil- 
buvo klausytis 
logiškos kalbos, 
pakelta mintis mėtais iš kas 1,009 naujagimių 

faktais ir pilnai kūdikių Chicagoj mirė 31-as.
išaiškinta klausančiai publikai, j Kituose miestuose mirtingumas

mą su 
leriu.
tokios
kur kiekviena

Slaptos meilės aukos
Ties 2345 Gene va Terra ce 

vakąr. rytą automobilyj buvo 
atrasti du negyvi žmones, 47 
metų Salvatoreį De Gražio,1 
Bridevvell kalėjimo sargas, ir 
26 metų Mrs. Ivy Fcrn Berry 
suknių modelis.

Iš įvairių 
šiek liek informacijų apie De gražių dainų. Ypatingai gražiai 

pasirodė ir publika pamėgo 
Naujos Gadynės choro merge
lių trio, panelės Lill’an Stupa- 
raitės, Josephinc Millcriutė ir 
Valerija Ladygaitė. Vakarą su
ruošė LSS Centralinė kuopa ir 
LDD 4 kuopa. Kazliut.

Tai buvo kaip prelekcija, ku
rios kiekvienam buvo malonu 
klausytis ir pagilinti savo su- 
pratimą apie pasaulėžiūrą.

r| Naujos Gadynės choro jauni- 
’» mas (nors neskaitlingas dėl 

blogo oro) gražiai papuošė va- 
šaltinių surinko kąrą, sudainuodamas keletą

ir po

ture- 
kelis

buvo daug didesnis.
• Du maskuoti banditai pa

sivogė $50 iš Ashland Eąuip- 
ment Company raštinės, adresu 
1800 S. Ashland avenue. Viduj 
buvo tik viena tarnautoja, Miss 
Loretta Malone.

“Grand Opening“ piknikui 
Vincas Kubaitis, kaip ir kas
met, duoda dovanų 6 savaičių 
paršiuką, 10 svarų lašinių. 10 
svarų sūrį, bulelį Old Taylor 
degtinės ir kcisą Schlitz alaus. 
Daug tikietų jau išdalinta po 
visą Chicago, o kurie dar nega
vo, gaus nemokamai atvažia
vę į pikniką.

Šokiams grieš Petro Piktur
nos orkestrą. Visi Chicagos ir 
apielinkių lietuviai širdingai 
užkvicciami į šį Grand Open
ing pikniką ateinantį sekma
dienį, gegužės 5 d., tai vra, ry
toj. —XX

O Northwestern geležinkelis'-------------------------------------

X Garsinkitės “N-nose'. ROSELAND.—Suvienytų Lie
tuvių Amerikoj Politikos Kliu
dąs 9-to Wardo laikė savo pa
prastą susirinkimą balandžio 30 
d. Visų Šventų parapijos sve
tainėje.

Kliubas nutarė prisidėti prie 
bendro draugijų pikniko, kuris 
įvyks birželio 9 d.

Rengs išvažiavimą
Taipgi kliubas rengiasi

savo metinio pikniko, apie kurį 
bus vėliau paskelbta.

Buvo* perskaityti du laiškai 
nuo musų valstijos senatorių, 
būtent, Senato! Scott W. Lucas 
ir Senator James M. Slattery. 
Abu laiškai buvo atsakymai į 
musų siųstas jiems rezoliuci- 
jąs apie ateivių varžymo bilių, 
kuris dabar randasi kongrese.

Korespondentu į vietinius 
angliškus laikraščius buvo iš
rinktas Jurgis Smulkis, o į lie
tuviškus laikraščius — Ona ži
lis.

Buvo iškeltas klausimas apie 
gatvekarių transportaciją, tai

Gražio ir Mrs. Berry, ir priėjo 
išvados, kad jie susibarė ir Mrs. 
Berry nušovė Dc Gražio 
to pati nusišovė. <

De Gražio buvo vedęs, 
jo tris vaikus, bet per
metus palaikė artimus, santy
kius su Mrs. Berry. Ji buk! grą- 
sinusi, kad jį nušaus ir pati 
nusišaus, jeigu jis bandys ją 
pamesti. į

De Gražio gyveno adresu 
732 North Lawnc|ale avenue.

Metai Suėjo Nuo 
Juozo Gaisrio 
Mirties

Už tariamą “betvarkės 
limą policija kiek laiko atgal 
areštavo penkis Chicago Me- 
tallic Manufacturing Company 
streikierius. Jie pikietavo fir
mos dirbtuvę prie 3711 South 
Ashland Avenue. Teisėjas Da
ly miesto teisme visus kalti
nimus panaikino ir areštuotuo
sius paliuosavo, nes nebuvo į- 
rodymų.

Streikieriai buvo Mrs. Ste- 
phanie Lazarski, 3653 S. Pau
lina Street; Alice Bozynski, 
4512 S. Marshfield avenue; He- yra, kad butų daugiau gatve-

“Tobuli
Pietus”

■

~—+■

Oak- ]en Lubas, 3811 S. Spaulding kapų pristatyta linijoj, kuri ei 
ley papludymio buvo ištrauktas avenue;
kūnas • 46 metų chicagiečio, 1058 N. Hermitage, ir leonard Nutarta pasiųsti protestą vieti- 
Raymond J. Kendrick, 22’3 N. iPilachowski, 4502 S. Honore niam c! ? tz
Prospect avenue, Park Ridge. ’ street.
Jis važiavo automobiliu. Nepa- Streikas tebevyksta. Darbi- 
stebėjęs užsisukimo, šovė tie- ninkai reikalauja unijos pripa- 
sial per tvorą ant papludymio, žinimo ir geresnių darbo sąly- 
ir įkrito į vandenį.

Casimir Lameika, na 119 gatve ir Michigan Avė

aldermonui 9-to Wardo 
ir pareikalauti, kad šis prašy
mas butų išpildytas. ' 

Tuo susirinkimas ir užsibai
gė. Jį uždarė pirmihinkas Paul 
Petronis. —Raštininkė.

Pirmadienį Chicagoj praside
da metinė Restoranų Savinin
kų Sąjungos Kdhvėncija, ku
rios metu yra Jjandomi nauji 
valgiai, nauji liūdai “senus” 
valgius gaminti, ir t.t.

Konvencijos progą A. A. 
McVittie, organizaci j os prezi
dentas paskelbė: kaš, jo nuo
monė, yra “tobuli pietus”.

štai jie:
Iced pascal cclery

Ripe and (fteen blives
i Radishės

Pin money pickles 
Chicken noodlė soup 

File.it miynorų mushtoom salice

budo, tykus, geras namų
Užtad žmona, duktė ir 

diena iš dienos kalba 
velionį ir jo atminimui

Buvo labai ramus, geras 
žmogus

CICERO? — Vakar ir šian
die!) “N-se” tilpo skelbimas me
tinių Juozo Gaisrio mirties 
sukaktuvių. Velionis buvo ra
maus 
tėvas. 
SUDUS 
apie
puošia kapą ir stąto gražų pa
minklą. Tai amžina atmintis.

Velionis Gaisris buvo tvar
kus ne tik namuoše, bet ir 
draugijoj. Per ilgus metus pri
klausė prie SLA 301 kuopos, 
nors Ciceroj negyveno. Kai kas 
patardavo keltis savo kolęni- 
jon patogumui, bet atsakyda
vo: “geriau niekur nerasiu”.

Vadinasi, ramiam žmogui vi
sur gerai. Nors jau metai kaip 

„___ ...___________ _ ____w .atsiskyrė iš gyvųjų tarpo, vie-
Potatoes au gratin Sugar p?as nok visi prisimena, jog buvo

'I'.

Lettuce and tomato salad, 
Roąuefoft'. dressing

Apple pie Coffee pinėse

geras žmogus. Tad, ilsėkis 
miai Lietuvių Tautiškose

-D.
••■v

ra
ka-

NAUJIENŲ
PAVASARINIS

PIKNIKAS
—ĮVYKSTA—

Gegužio 26 d.

LIBERTY GROVE
DARŽE

WILL0W SPRINGS, ILLINOIS
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