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Holandijoj nušauta 70 nacių lėktuvų

oficialiai paėmė kariuo- 
vadovybę, kaip prieš 25 
jo tėvas, kai Vokietijos 
įsiveržė Belgijon.
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ULAIKYTAS
BRUSSELS, Belgija, geg. 10.

— Vokietijos karo jėgos penk
tadienį tapo sulaikytos, kai jos 
tik keletą šimtų jardų į Bel
giją įžygiavo — tokį praneši
mą išleido Belgijos užsienių 
reikalų ministerija.

Krašto apsaugos ministeris, 
generolas Henri Denis, painfor
mavo atstovų rumus penktadie
nį pietų metu, kad vokiečiai 
tapo sulaikyti visuose punktuo
se. Jo pranešimu, naciai neat
siekė pirmo savo tikslo.

Belgijoje paskelbta genera
linė mboilizacija. Karalius Leo
poldas 
menės 
metus 
armija

Vokietijos lėktuvai' penkta
dienį keliais atvejais atakavo 
Belgijos miestus, tarpe kitų ir 
sostinę Brussels. Brussels mie
ste pirmosiose lėktuvų atakose 
mažausia septyni žmonės bu
vo užmušti ir apie 80 sužei
sta. ;

Nacių lėktuvų bombos patai
kė į ligoninę protaigomis^er-* 
gantiems gydyti. Vokietijos 
lėktuvus ore kovojo ne5tik Bel
gijos karo lėktuvai, bet ir są
jungininkų, kurie veikiai pasi
skubino belgams pagalbon.

Vokietijos ambasadorius at
lankė Belgijos užsienių reika-(
lų mlnisterį Spaaką ir pradėjo žiausia 70 vokiečių lėktuvų su
kalbėti. Spaak sulaikė jį: “Aš naikinta. Juos nušovė priešlėk- 
dabar kalbėsiu pirmas.“ Vokie- tuvinės patrankos arba Holan- 
tis nepaklausė ir ėmė skaity-1 dijos lėktuvai.

HITLERIS UŽPUOLĖ HOLANDIJĄ, 
BELGIJĄ IR LUXEMBOURGĄ
UŽPUOLIMO TIKSLAS — “APSAUGOTI JŲ 

NEUTRALITETĄ“

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
10. — Anksti penktad enio ry
tą, dar prieblandoje^ Vokietijos 
armijos įsiveržė j Holandiją, 
Belgiją ir į Luxembourgą.

Kaip dėl nacių užpuolimo Da
nijos ir Norvegijos, taip ir šiuo 
atveju naciai sakosi užpuolę ši
tas tris šalis tikslu apsaugoti 
jų neutralumą. Tokį pasiaiški
nimą davė Vokietijos užsienių 
reikalų ministerija spaudos at
stovams penktadien o rytą.

BELGIJA PASKELBĖ GENERALINĘ 
MOBILIZACIJA

Leopoldas paėmė 
armijos komandą, 

valdžia atsišaukė į 
ir Britaniją, prašy-

BRUSSELS, Belgija, geg. 
10. — Penktadienį, naciams už
puolus Belgiją, šaly paskelbta 
generalinė mobiližacija.

Karalius 
vyriausiąją

Belgijos 
Francuziją
dama pagalbos. Vėliau Brussels 
radijas pranešė, kad Francuzi
jos ir Britanijos kariuomenė 
vakarų fronte perėjo sieną ir 
skubinasi belgams pagalbon.

Belgijos radijas atsišaukė į 
gyventojus prašymu padėti po
licijai gaudyti Vokietijos pa
rašiutininkus. Įspėjo gyvento
jus saugotis sabotažuotojų ir 
padėti valdžiai kovoti su jais.

ti Hilelrio vyriausybės pareiš
kimą. Išklausęs pusę pareiški
mo, Spaak vėl sulaikė vokietį: 
“Užtenka. Nėra reikalo skaity
ti toliau. Belgija kovos inva
ziją.“

AMSTERDAM; Holandija, 
geg. 10. — Holandijos prane
šimai penktadienio vakare sa
ko, kad nacių žygiavimas į Ho
landiją sausumos keliais tapo 
sulaikytas.

Holandijos armija atlaikė 
praktiškai visas savo pozicijas 
Maas (Meuse) ir Ysel upių sri
ty.

Pagal Venio nacių šarvuotas 
traukinys išsprogdintas. Smul
kus vokiečių būriai, nuleisti iš 
lėktuvų įvairiuose šalies punk
tuose, mėgina atsilaikyti prieš 
Holandijos kariuomenę. Daug 
Vokietijos kareivių, nuleistų 
parašiutas, užmušta.

Holandijos kariuomenė iš
sprogdino tiltus, tuo budu truk
dydama Vokietijos kariuome
nes judrumą.

Bet naciai, nuleisdami para
šiutais savo kariuomenę ir iš
laipindami ją „iš didžiulių hi- 
dropalnų, pajėgė užimti dalį 
Rotterdamo. čia tačiau juos 
spaudžia Holandjos kariuo
menė.

Holandijos pranešimas penk
tadienio vakare sako, kad ma-

Holandiją, Belgiją ir Luxem- 
bourgą pirmiausia užpuolė Vo
kietijos lėktuvai. Įvairiuose 
punktuose nacių lėktuvai nu
leido savo kareivius priešų fron
to užnugary parašiutais.

Hitleris šioms šalims karo 
nepaskelbė, nes, vokiečių aiš
kinimu, naciai juk nekariaują, 
tik protekciją teikią.

Brusselse sunkieji bombone
šiai mėtė bombas. Pirmoj ata
koj apie 400 belgų užmušta 
arba buvo sužeistų.

Vokietija neįspėjo Belgijos 
apie ruošiamą užpuolimą. In
vaziją atžymėjo nacių lėktuvų 
atakos ir nuleidžiami iš lėk
tuvų parašiutais kareiviai.

Nacių agresijos 
aukos O

Vokietijos naciai jau yra 
griebę šituos kraštus:

Austriją kovo 13 d. 1938 m
Čeko-Slovakiją kovo 

1939 m.
Klaipėdą kovo 22 d. 1939 m.
Lenkiją jie užpuolė rugsėjo 

1 d. 1939 m. (Lenkijos kam* 
panija pasibaigė rugsėjo 27

už-

15 d

NAUJIENŲ-ACM E Telepboto
AMSTERDAMAS, Olandijos sostinė, viršuje kurio jau prasidėjo mūšiai tarp nacių bombonešių ir ho- 

landų dėktuvų.

CHAMBERLAIN REZIGNAVO, CHURCHILL 
PREMJERAS

KARO ŽINIŲ SATRAUKA i- c

‘ .......
LONDONAS, , Anglija, geg. 

10. — šeštą valandą vakare 
penktadienį premjeras Cham- 
berlain atlankė karaliaus Jur
gio rumus., Neužilgo po to,. kai 
jis apleido rumus, pas karalių 
atvyko Win$ton Churchill.

Pasidarę aiškų, kad Cham- 
berlain rezignavo ir kad Chur
chill pakviestas ministerių ka
binetą perorganizuoti ir prem
jero vietą užimti. Vėliau pa
skelbta viešai Chamberlaino re
zignacija. -

Manomą, naujas kabinetas

AMERIKA TURI PROGOS IŠVENGTI 
KARO - SAKO PREZIDENTAS

te.
WASHINGTON, D. C., geg. 10. — Pasikalbėjime su spau- 
atstovais prez. Rooseveltas komentavo Europos įvykiusdos

nacių invaziją Holandijon, Belgijon ir Luxembourgan.
Tarp ko kita jis pareiškė, kad Amerika turi galimu

mų išvengti karo, neįsivelti į jį, kad nėra reikalo keisti šitą 
nuomonę.

ĮSPĖJA APIE ATAKA PRIEŠ MAGINOT 
LINIJĄ

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
10. — Tikrasis karas prasidė
jo šiandien, gegužės 10 d. — 
kalbama augštuose 
gsniuose.

Vokietijos karo 
puolė Holandiją,
Luxembourgą. Jos lėktuvai ata
kavo Anglijos 
taipgi atakavo septynis Fran- 
euzijos ginkluotus punktus.

Toliau vokiečiai išvystys di- 

nacių sluo-

spėkos už- 
Belgiją * ir

miestus. Jie

Laisvą Dancigo Miestą na
ciai okupavo rūgs. 7 d. 1939 
m.

Daniją okupavo balandžio 9 
d. 1940 m.

Norvegijon įsiveržė balandž o 
d. 1940.
Gegužės 10 d., 1940, naciai

užpuolė Holandiją, Belgiją ir 
Luxemboųrgą.

9

bus koalicinis. Ryšium su na
cių invazija Belgijon, Holandi- 
jon ir Luxembourgan Churchill 
perorganizuosiąs kabinetą grei
tai.

• Į kabinetą, matoma, įeisią 
darbiečiai Clement Attlee ir 
Herbert Morrison, taipgi libe
ralai Lloyd George ir Sinclair. 
Kol kas, iki nesuorganizuotas 
naujas kabinetas, senieji mi
nis teriai eina pareigas.

Gal būt naujan kabinetan 
įeis ir Chąmberlain.

dcle skale ataką prieš Maginot 
liniją.

Tuo pačiu laiku, penktadie
nį, naciai išleido paaiškinimą: 
jie, girdi, neketna pavergti ne 
vienos užpultųjų mažų šalių; 
neketina užpulti nė jų koloni
jų. Auglija ir Francuzija ruo
šėsi užpulti sakytas šalis, tai
gi Vokietija įsiveržusi į jas 
pirma.

Šitie paaiškinimai, manoma, 
ypač skiriami Jungt. Valstijų 
visuomenės dėmesiui. Jie sten
giasi pateisinti nacių žygį.

NEW YORK, N. Y., geg. 10. 
— šešiolika ar daugiau dide
lių Vokietijos lėktuvų nusilei
do Holandijoj arti karalienės 
dvaro; Jų* tikslas buvęs įveik
ti holandų sargybą ir suiinti 
karalienę. Bet planas nepavy
kęs. Naciai žuvę.

BRUSSELS, Belgija, geg. 10. — Ankąįi pę^ktadięnio rytą 
Vokietija užpuolė Holandiją, Belgiją ir Luxembourgą.

BRUSSELS, Belgija,, geg. 10. — Nacių lėktuvai užpuolė 
Belgiją 5 valandą ryto*.

LONDONAS, Anglija, geg. 10. — Atidaryti Holandijos 
tvenkiniai platiems šaliems plotams vandeniu apsemti ir su’ai- 
kyti nacių karo mašinos judrumą.

WASHINGTON, D. C., geg. 10. — Prez. Rooseveltas pa
skelbė įsakymą, draudžiantį išgabenti Holandijos, Belgijos ir 
Luxeitrbourgo pinigus ir bonus, kurie yra Jungt. Valstijose. 
Nenorima, kad šitie turtai tektų naciams.

BUDAPEST, Vengrija, geg. 10. — Naciai uždarė Vengri
jos ir Vokietijos sieną.

BRUSSELS, Belgija, geg. 10. — Generalinė mobilizaciją 
paskelbta Belgijoje ir Šveicarijoje.

AMSTERDAM, Holandija, geg. 10. — Holandijos kariuo
mene išsprogdino tiltus per Maas ir Ysel upes tikslu sulaikyti 
nacių invaziją.

BERLYNAS, Vokietija, geg. 10. — Hitleris yra karo fron- 
Kartu su juo -išvyko į frontą kiti Vokietijos vadai.
AMSTERDAM, Holandija, geg. 10. — 70 Vokietijos lėktu- 

nušauta penktadienį, sako oficialus Holandijos pranešimas.vų
Holandiją stipriai priešinasi nacių invazijai.

BERLYNAS, Vokietija, geg. 10. — Vokietijos karo komu
nikatas sako, kad naciai sulaužę pasipriešinimą prie Holandi
jos, Belgijos ir Luxembourgo rubežių.

PARYŽIUS, Francuzija, geg. 10. — čia gauti pranešimai, 
kad belgai sulaikė nacių kariuomenę prie rubežiaus. Belgijos 
kareiviai gaudo nacius karius, kurie buvo nuleisti parašiutais 
Belgijoje.

PARYŽIUS, Francuzija, geg. 10. — Perorganizuotas Fran
cuzijos ministerių kabinetas. Prancūzai apskaičiuoja, kad penk
tadienį visuose frontuose nušauta 118 Vokietijos lėktuvų.

BERLYNAS, Vokietija, geg. 10. — Vokietijos pranešimai 
kalba, kad sąjungininkai pražudė apie 100 lėktuvų penktadienį.

PARYŽIUS, Francuzija, geg. 10. — Francuzijos ir Brita
nijos kariuomene jau turėjo susirėmimų su vokiečiais Luxem- 
bourgo pasieny. ,

HITLERIS FRONTE, VADOVAUJA 
T- NACIAMS

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
10. — Vokietijos karo vado
vybė penktadienį paskelbė, kad 
Adolfas Hitleris ir nacių stra
tegai išvyko į karo frontą.

Komunikatas nesako, kuria-I
me fronte Hitleris randasi. Jis 
tik praneša, kad karo frontas 
pailginamas ir Hitleris su stra
tegais vadovauja 
cijonis. J

Jungt. Valstijų lai 
vynas plaukiąs Į Fi 

lipinu salas
čia Iš STOTIES:

karo opera-

i

Valstijų karo 
Hawaii van- 

į Filipinus.

1360 Kilocycles.
11 VALANDĄ RYTO

MANILA, geg. 10. 
gautas nepatvirtintas praneši
mas, kad Jungt. 
laivynas apleidęs 
denis ir plaukiąs

Prez. Rooseveltas 
sulaikė Holandijos ir 
Belgijos turtą Jungt. 

Valstijose
WASHINGTOX, D. C., geg. 

10. — Po pasitarimo su iždo 
atstovais ir finansiniais pata
rėjais prez. Roosevellas penk
tadienio rytą, 8 valandą, pasi
rašė įsakymą, kuris sulaiko iš
mokėjimą bet kokio Holand’- 
jos, Belgijos ir Luxembourgo 
turto, laikomo Jungt. Valstijo
se. Įsakymas draudžia siųsti tų 
šalių pinigus ir vertingas po- 
pieras į užsienį arba perversti 
juos kitiems asmenims ar įstai
goms Jungt. Valstijose.

Įsakymas stengiasi apsaugo
ti sakytus turtus, kad jie ne
patektų į Vokietijos nacių ran
kas. Jis išleistas pirm negu at
sidarė penktadienį birža.

Šveicarija paskelbė 
generalinę mobi

lizaciją
BERNE, Šveicarija, geg. 10. 

— Šveicarijos valdžia penkta
dienį paskelbė generalinę mo
bilizaciją. Mobilizacija prasidės 
anksti šeštadienio rytą.
, Tųp, pačių paskelbiu karo 
padėties stovis Šveicarijoj pra- 
sideda penktadienį vidurnaktį.

Italija rodo pritari
mo Hitleriui

ROMA, Italija, geg. 10.
Italijos komentarai ryšium su 
nacių užpuolimu Holandijos. 
Belgijos ir Luxembourgo yra 
tok e: Vokietija dar kartą už
bėgusi sąjungininkams už akių 
ir pirma įsiveržusi ' į jas. Ita
lijos spauda, kontroliuojama 
valdžios, rodo pritarimo nacių 
žygiams.

Francuzija prižada 
pagalbą Belgijai ir 

Holandijai
PARYŽIUS, Francuzija, geg. 

10.—Francuzijos valdžia penk- 
tadenį prižadėjo duoti visą ga
limą pagalbą Belgijai ir Ho- 
landijai nacių invaziją kovoti. 
Prižadas duotas belgams ir ho- 
landams prašant • Francuzijos 
ir Britanijos pagalbos.

Sąjungininkų kariuomenė jau 
perėjo Belgijos sieną ir įžy
giavo j Belgiją.

RYTOJ

NAUJIENŲ 
Radio Programas

Pašvęstas
MOTINOMS

Dainuos: 
MERGAIČIŲ TRIO

Dalyvauja: 
‘NAUJIENŲ“ RAŠTINĖ 

ir “GRAMATIKOS 
MOKYKLA“
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Perkėlė Ofisą

(PERSPAUSDINTI DRAUDŽIAMA)

ATSIMINKIT
SAVO

MOTINĄ

Urba

Dr. W. Kirstuk

G£LES JAI BUS 
DŽIUGINANTI 

DOVANA

į 
f

Jūsų Motina lauks nuo jūsų 
gėlių Motinos Dienoje.

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIIHVIFE 
6630 S. VVestern av.

Telefonas:
IIEMLOCK 9252 | 

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

BALTIC STREAM LINE BAR 
įdomiai išpuošta Lietuviška 

Užeiga. Kingsbury Alus. 
Didelis pasirinkimas visokių 

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

S. Zujus, Vedėjas.

St, Miščikas-žiemys.

NAUJIENOS, Chicago, III.

FLOWER 
SHOPPE

4180 Archer Avė
TeL Lafayette 5800

EZE
------- NEŠA RAMYBĘ--------- 
REUMATIZMO 
ir ARTHRITIS 

LIGONIAMS
Kam vis kentėti, kada ir jus gali
te gauti ramybę iš EZE taip kaip 
kiti. Nusispręskite dabar ramy
bei nuo skausmų gauti o taip pat 
ir pagelbai nuo .vnginių ir rau
menų skausmų. EZE yra malo
nus išvidinis vaistas. Jis veikia 
Į kraujo apytaką. Puola nuodus 
ir suklekimus, išvalo nešvarumus, 
kas ir yra jūsų skausmų prie
žastimi.

Gaukite pagelbos, Gaukite 
EZE Šiandien

PAŠTU NESIUNČIAMA

ECKHARDT’S 
DRUG STORE;

(Tęsinys)
Tie, kuriems visgi šie meto-l 

dai neturi įtakos, Hkvoduojann| 
dvejopu budu: jie siunčiami iš 
vieno kalėjimo į kitą ir pake
liui našaujami, buk už kėsini
mąsi bėgti. Tokiu budu nušau
ta fchntai žmonių ir jų vien pa
vardžių išvardijimas užimtų vi
są laikraštį. Antras metodas 
vartojamas, daugiausia Besara
bijoje, kurio pagrindas taip pat 
žudymas, bet ten stengiamasi Į 
patį žudymą paslėpti. Šis meto-i 
das, pačios rumunų žvalgybos; 
terminu, vadinamas “duoti bi-| 
lietą kelionei apie pasaulį”.

Kalinys atgabenamas prie u- 
pės, dažniausia parubežinės, Be
sarabijoje prie Dniestro, vėliau 
paša ujamas ir kūnas įmetamas 
i upę. Kartais jis tik smarkiai 
sumušamas ir be sąmonės įme
tamas į upę.

Pašovimo metodas vartoja
mas ne tik prieš vyrus, bet ir 
prieš moteris (pav. Tamara 
Kriučiok).

Norėdami pasiliuosuoti 
Geležinės gvardijos vadų, 
munijos žandarai taip pat 
vartojo “bėgimo įstatymą” 
kaltindami kaliniu^, jog norėjo 
bėgti ir visus sušaudė, į dvi die- 

žmonių

nioti pačia bylų, p įmes 4 vie
no ar kilo prasikaltėlio įrody
tus prasikaltimus kitiems, visai 
nekaltiems, kurių negalėtų nu
teisti atskirai teisiant. Ir aišku, 
jog tokiose masinėse bylose bū
na ne tik daug mirties sprendi
mų, bet ir nekaltiems duodama 
“pilna porcija”, kuri Rumuni
joje amžinas kalėjimas.

■
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FLOWERS

FOR

rt

1124 West 31st Street
Mes Pristatome Tel. Virginia 9810

nuo
Ru-
pa-

prade- 
ir bai

nas virš dvidešimt 
(1939 m.).

Kankinama įvairiai: 
dant paprastu mušimu 
giaut panagių badymi
organų spaudimu, spardymu, 
kratymu elektra ir t.t. Kai ku
rie, nepakęsdami šių kankinimų 
kalėjime patys nusižudė, kiti 
baigia savo dienas kuriame nors 
beprotnamyje. Su Rumunijos 
žvalgyba gali šiandien lyginti-; 
tik Vokietijos Gestapo ir Vidur
amžių Inkvizicija arba Turkijos

Kalėjimai blogi, dažniausiai 
prie druskos kasyklų, kur kali
niai priversti dirbti nepakeųčia- 
mose sąlygose, kas dar labiau 
padidina jų mirtingumų, kuris 
ir taip gan didelis dėl žiauraus 
rėžimo ir blogo maisto.

Ir jeigu žvalgyba sauvaliauja 
savame krašte, t. y. Rumunijps 
viduje, galima įsivaizduoti, 
kaip ji elgiasi tose provincijose, 
kurios užimtos po Didžiojo ka
ro? šiose provincijose žvalgyba 
sudegino ištisus kaimus. Vieno
je Besarabijoje, per pirmus 
penkis rumunų valdymo metus 
be jokio teismo sprendimo su
šaudyta virš pusantro tūkstan
čio žmonių, jau neskaitant nuo
latinius sistematiškus šaudymus 
malšinant sukilusius valstiečius.

Toks Rumunijos vaizdas. Ne 
veltui Rumunijoje, bajorų Ru
munijoje, po karo kilo mintis 
ir buvo įvykdinta, griebtasi vai
dinti Europos žandaro rolę mal
šinant revoliucinį gaisrų Besa
rabijoje, Vengrijoje, Transilva
nijoje ir kitur, tuo norėdama 
parodyti, jog ji pribrendus ir 
moka vaidyti neklaužadas, kas 
taip svarbu buvo kapitalizmui 
po pasaulio skerdynės.

(Bus daugiau)

MOTHER

Siųskit GĖLES savo MOTINAI. Atsiminkit, kad gėlės yra 
Maloniausia Dovana Motinos Dienoje.

3316 So. Halsted St. Tel. YARDS 7308

PAVASARINIS IŠPARDAVIMAS
$695 
565 
445 
345 
385 
345 
555 
365 
285 
365 
345 
165

Mažas BUICK 4 durų 
PACKARD SENDAN 
PONTIAC’SEDAN su 
OLDSMOĘILE sedan

sedan su viskuo 
su viskuo .........

radio su heater 
su viskuo .........

Mažas CHRYSLER SEDAN ..............................
PONTIAČ, COACH, geram stovyje ...................
FORDAS SENDAN su radio heater, geram st. 
Mažas BUICK SEDAN, radio, heater ......... ......
CHEVROLET sedan, labai geram stovyje ....

Rumunijos

gties, nei stovio: nėščios mo
terys ypatingai daužomos, nes 
tuo norima užkirsti kelių nau- 

s valdžios priešams gimti, 
girdi, obuolys nuo obels

KAUNAS. — Lietuvos ' laivi
ninkystės bendrove “Baltijos 
Lloydas” Amerikoje pirko pre
kybinį laivę, vardu “Deung”. 
Laive esama 22 asmenų įgulos.

1939 Mažas BUICK 4 dui-ų sedan, radio, heater
1938 Mažas BUICK 4 durų sedan, r'adio, heater ..
1937
1936
1937
1936
1938 Mažas BUICK opera coupe su viskuo
1937
1936
1937
1936
1934
Visi automobiliai pertaisyti, yra geram stovyje ir pilnai garantuoti

4 MILDA AUTO SALES
806 West 31st Street

VARTOTŲ AUTOMOBILIŲ LOTAS
815 W. 31st St. skersai 31 gatvės north

SHOW ROOM
DOMINIKAS KURAITIS, Savininkas

Atstovai:
KASTAS SABONIS, JOHN RODIN, TONY KAPIŠKEI “Shorty”.

GAR^INKITĖS “NAUJIENOSE”
i

........  
.............. ................................ T

netoli krenta.

nes jos veikimas 
jog dargi minis-toks galingas, 

toriai dažnai skundžiasi, kad jie

LEISKITE COHEN BROS. JŪSŲ NAMUS APRŪPINTI

Puikiausiais BALDAIS

Dr. Walter Kirstuk perkėlė 
savo ofisą ir rezidenciją iš 
North Sidės į naują vietą Bri- 
ghton Parke, adresu 4003 So. 
Archer avenue. Naujasis tele
fonas, VIRginia 0980.

Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
ir nuo 7 iki 9 P.M.

* (Sp)

Dr. V. E. SBEDUNSK1
DENTISTAS

Pirm., Trečiadienį, šeštadieni
4631 So. Ashland Avė.

TeL YARDS 0994
Antrad., Ketvirtad. Penktadieni
4143 So. Archer Avė

Tel. LAFAYETTE 8650

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

vak. Nedėlioj pagal susitarime 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel.; PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS

_________   GYDYTOJAS IR CHIBUBGAS

AKUT_ _ _ _ _ IAIKTA11 2^08 West 63rd St
rllllį) 01 rAjlrlljllJ 1 tll VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—8 

-------- "------------------------------------Į vakaro, trečiadieniais ir sekmadie 
niais pagal susitarimo.

Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti Lietuviai Daktarai

DR VAITUSH OPT I DR* A’ JENKINS 
L>K, V Ali Ubll, UJrl. (Lietuvis)

LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Mano 20 metų praktikavimas 2500 West 63rd Street

jūsų garantavimas. I Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo
Optometrically Akių Specialistas 7—g vai. vakaro ir pagal sutartį 
Palengvina akių įtempimą, kuris Ofiso Tel. PROSPECT 6731

esti priežastimi galvos skaudėjimo | Namų Tel. VIRGINIA 2421
svaig{mo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
dengia teisingai akinius. Visuose at
itikimuose egzaminavimas daromas 

su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus, 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 

Nedėlioj pagal 
Daugelyj atsitikimų

Kreivos akys

ryto iki 8 v 
sutartį.

_ akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso. \

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET \ 

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

Nedėliomis pagal sutartį. Y,

LIETUVIAI

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

Te|. 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

Akiniai visokių madų, pritaikyti 
Hkims su pilna garantija už 
$2.45 ir aukščiau. Atitaiso žmo
gui regėjimą ir prašalina daug 
visokių nesmagumų.

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

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

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

3109-11 S. HALSTED ST.
Tel. Yards 2151

SĄBERGMAN
!524W.63rd ST./Yį
SitPROSPECT 3440

BERGMAN’S PAVASARIO 
IŠPARDAVIMAS

malfvų, gi VDU popieriau* ir langu fieltlf. 
AUikiU; I didžiųjų krautuvę pnu Jualint 
Kalviu kumpo ir gaukite dykui Hienų 
popieriau* pavyzdinę knytrij. D-kor'v’d'6 
labar—mokėkile vėliau pagal BERQ- 
MAN’S naujuoju Ix!|im.uub uudželu p*> 
nu. 10 Muvaiviij nmkčli». Attikite ir P®- 
klauskit Mnnlknicnij.

Sienų popierių nutrimuoja dykai 
PRISTATYMAM 1IYKA1

Kas-A-Ree vidaus' žibanti balta ir viaųa 
laujauaioa spalvos virtuvėms ir maud>« 
•lėni inaleva. i 
Ess-A-Bee Fiat Maieva luboms ir miesra- 
męsiojns tjalta ir 12 spai. Ess-A-Bee 4 
valaudų yarnlšus Kerai dėvisi ir jiesicJfr 
mėja baltai vandeny. C <4

GALIONAS .............. ■ ■ V V
Popierių ValyfcHs arba H. R. H. po Oe 
Atdara antradieniais, ketvirtad. ir žedta- 

dieniais iki l> P. M.
TH. PROetPMC'T 3110

■ ■ ■ ii —*

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS '

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

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

Ofisas ir Laboratorija 
1031 W. 18th St, netoli Morgan St 
\\ Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vak. kiekviena 
<|ieną, išskiriant šeštadienio vakare 
ir nedėliomis.

į Tel. CANAL 3110
'.į Rezidencijos telefonai: 

Silperior 9454 ar Central 7464

i kalėjimą ir pakeliui nušau-

GYDYTOJAI IR DENT1STAI 
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 sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD 

Tel. Kenwood 5107.

šis naujojo stiliaus setas yra ly
giai toks, koks jis atrodo šiam 
vaizde. Nežiūrint kokių baldų no
rėtumėte, jus visuomet galite gąų 
ti

Žvalgyba nesiskaito jokiais į- 
* ta tymais ir dargi amnestuotus 
ncphleidžia iš kalėjimo, o jei

už tai Rumunijoje didelė re- 
vcnybe, kad areštuojami pasi
klotų be 'pasipriešinimo, daž- 
nausiai įvyksta tikras mušis, 

nes kiekvienas aieštuojamas 
puikiai žino, .kas jį lauk.a ir 
pasiryžęs geriau žūti mūšyje su 
policija, negu mirti jų nukan
kintas. Namai, kur įvyksta su
sišaudymas, dažnai sudeginami 
Kaip bausmė.

Maža to, nors komunistai iš 
principo nepripažįsta teroro

mnumjojc, nes žiauresni žval
gybos agentai šaudomi, tas pats 
a ūkia ir žiaurius viršininkus, 
/įsų Jaikų Rumunijoje vyksta 
nažas partizanų karas. Tiesa, 

plačiausiai asmeniškų terorą 
vartoja Rumunijoje anarchistai, 
.airių ypač nemaža yra tarp ru
sų, kurie dar atmena “batko” 
Machno žygius Ukrainoje, bet 
jų nemaža yra ir apie Dobručą 
(bulgarų tarpe ir pas mukedo-

5 šmotų kromijinis

PUSRYČIŲ SETAS

-95

f
Kada perkate iš Cohcn Bros., jus 
esate užtikrinti, Jkad gaunate puikiau
sius baldus žemiausiom kainom, nes

COHEN BROS.
turi savus namus ir nemoka rendos. 
Jus gaunate asmeninį p. Jakob Cohen 
ir sunaus patarnavimą1 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 > **7 F" 
Pamatykite šiuos pui- tL n Į 11 
kiųs “stręamlįned” v OnT I bU v 
setus,
DIDELIS SPALVŲ PASIRINKIMAS'

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

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

Dr. Charles Segal
■ OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
-<a 2-ros lubos

CHICAGO, ILL.
l OFISO VALANDOS

Nuq 10—12 vai. ryto; nuo 2 iki 
4 vai, popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nūn 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone MIDVVAY 2886

—,----------------------------------------
j Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
46{I1 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos.
iki 12 dieną, 2 iki 3 po 

iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12 
Telephone PLAZA 3200

Nuo r 10 
pietų. 7 

Rez.i

i

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

1857 W. Garfield B!vd.
Cor. Damen. Hemloek 6699

į ADVOKATAI 
tlpTgugis 
n '

ADVOKATAS
ofisas—127 N. Dearborn St 
1431-1434-Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St

Miesl
Kam!
Nam ,
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Tėjefonąa YARDS 9818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn 
Room 1230 

Ofiso tel. CENTRAL 
Namų Tel.*—Hyde Park

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

2400 WEST MADISON STREET
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak

Telefonas SEELEY 7339
Namu telefoną* Rmn«wlnlr <5«7

St

pas—
COHEN BROS, 
su mažesniais pinigais.

Valgomojo kambario 
setas už vos .............
Miegkambario 3 šm. COO fliA 
setas už vos .............
Lengvus terminai be palūkanų įr 
kitų išlaidų. 18 mėn. išmokėti. Ne

reiks jokių reikalų turėti su 
Financine Co.

A riOREŠiSTlNGWRČ£TPlNtHAmEL
jog šį kovos metodų vartoja vi- 
4os Rumunijos partijos kaip 
kerštų už žiaurumus tų, kurie 
šiandien valdžioje sėdi ir pa
mynė dargi tUQš įstatymus, kur 
riuos patys išleido.

Rumunijos žvalgyba stengia
si visuomet ruošti masines by
las, kad tuo galėtų ne tik iš
pusti pavojų ir išgauti daugiau 
sumų iš valdžios, bet ir sppąb

1824 
3395

i 11

LT 'g"*

J*?

Mes turime sąvp na
mą nemokame ren- 
dos—rmes sąyo men
kutį viršuždąrbį per
leidžiamo savo pirkė
jams.

Pirkite tose krautuvėse, kip 
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

COHEN BROS.
FURNITURE COMPANY

1401 3-5.7 S-Halsted Street 
Telephone CANal 0300

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

■r>i iy Mt ir*—i

Tel YARDS
VALANDOS: Nuo 11 ,<d 12. 2 tk 

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

Šventadieniais: H iki 12.

Dr. v. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

CHARLES E. ZEKAS
Attorney-at-Law 
Chicago, Illinois 

SUITE 1701
SO. LASALLE STREET 

Randolph 0331 
Naujoj vietoj 

OFFICE
7010 S. ARTESIAN AVĖ. 

Hemloek 1940

i'*. į.-,;;/

Z it.... .iv’ •'



šeštadien., gegužės 11, 1940

DIDELIS STAKO

Numažintomis Kainomis

NAUJI SEKLYČIOS SETAI, MUSŲ 
DIRBTUVĖJ PADARYTI

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

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

Archer Avė.
Furniture Company

JOE. KAZ1K, Savininkas
4140 Archer Avė. Tel. Lafayętte 3516

M. Ketvirtienčs 
Mirties
Sukaktuvės

In Memoriam
Šiandieną du metai ka’p at

siskyrė amžinai iš musų tar
po Marija Ketvirtienė. Paliko 
namiškius vyrą, sūnų, ir duk
terį, Genovaitę. Jie visi mot’- 
nos apgailestauja. Dėjo visas 
pastangas gyvastį išgelbėti. 
Bet prieš mirtį išsipirkimo nė
ra, turtinga arba biedna, jau
nas arba senas, mirčiai visi ly
gus.

Velionė Ketvirtienė buvo dar 
jauna, visų mylima, gerbiama. 
Buvo tikus namuose ir drau
gijoj. Daug dar metų praeis 
kol liks užmiršta jos darbai 
draugijose.

Bet iš Genovaitės niekad ne
išnyks. Motina, ta brangi mo
tina. Ne veltui yra sakoma “Be 
motinos namai tai ne namai”. 
Dėl mirusiųjų mylimų statomi 
paminklai. O tie paminklai 
brangiai atseina, bet tai am
žina atmintis. Genovaitės pa
stangoms ant motinos kapo sto
sis toks paminklas — amžina 
atmintis. Ir šių metų Kapų 
Puošimo dienoje liks atideng
tas gražus paminklas su tam 
tikromis apeigomis. Pažįstami 
draugai dalyvaukite, parodyki
me užuojautą gyviesiems.

Draugas iš S.L.A.

NAUJIENOS, Chicago, III.

KAUNAS. — Kauno miesto 
istorija, nuo jo įsikūrimo, skai
toma 910 metų. Kaunas, kiek 
istorijoje žinoma, yra įkurtas 
1030 metais. Dabar turi apie 
150 tūkstančių gyventojų ir 
10,000 pastatų.

KAM LAUKTI?

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

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

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)
. ... . j

mar mjanffnu nv i mhtum m

Jus Galite Sutaupyti
PIRKDAMI 1940 METŲ MODELĮ

DABAR!
Pradėkite taupyti dabar su Servel 
EIectrolux gesiniu refrigeratoriu, 
kurs neturi judomų dalių šaldymo 
sistemoj, kas galėtų nusidėvėti ar 
trukšmą daryti.
Taupykite per metų metus nuo val
gių, žemų operavimo išlaidų ir 
trukšmo.
Mes esame vieninteli nepriklausomi 
EIectrolux dyleriai Englevvood apy
linkėje.

Naujausi Pagerinimai Tik
1940 Modelių

»12950

Prie

' —-r———————— x
BRIDGEPQRT ROOFING AND 

SHĖET METAL CO.
3216 S. Halsted St. VICtory 4965

Stogus! rinas, stoglangius ir 
sraenų apmušinus.

Taisome, bet ką. Atnaujiname bet 
ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 

I apdraustas.

ALBERT LUMBER & SUPPLY 
į COMPANY

Statybos medžiagos bargenai
Pirk statybos medžiagą su pasi- 
tikėjinui. Aukščiausia rųšis, že
miausia kaina.
Plaster Board ......  ktv. pėda 2c
Sienų [Lentos—4x6 pd. iki 4x10 

pėda. Ketv. pėda .............  2c
Izoliacijos lentos—ktv. pd. 3Vic 
MaleVa labai speciali reg. $2 

galionas, dabar $1.25; reg. $3 
galionas, dabar .......... $1.95

2x4, .8 iki 16 pd. už pėdą .... 2c 
1x6 lentos 6 iki 16 pėd. už pd. IV2C 
Nereikia jums pinigų, čia galite 
gauta 3 metams išmokėti ant sa
vo parašo. DYKAI apskaičiavi- 

ipas ir dykai pristatymas.
ĄLBERT LUMBER 

and SUPPLY CO.
3800 SO. WESTERN AVENUE 

J Tel. LAFayette 2101
1 Atdirą 7 v. r. iki 6 v. v.

Sekmadieniais 8 v. r. iki 'pietų

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
•ENlALbiA iM DIDŽIA U8LA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
DIENA IR NAKTJ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

y-__ • koplyčios visose
JI—J Fd0 1 Chicagos dalyse

r""" ............ ............. ......... .... ................

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

h...—..  ................. 1

Klausykite taurų radlo programų Antradienio Šeštadienio ryt- 
Motiafa, lt:04 vai. ryto U W. H. L P. stotie® (1480 K.) 

m POVILU AALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai

Įdomu
“Taverninkams”

Nuvykusi pas Stanley M t- 
chell, 6059 S. Washtenaw Avė., 
užrašiau jam metams' laiko 
“Naujienas” ir mums besikal
bant sužinojau apie jo užsiėmi
mą. Jo amatas man atrodė lyg 
ir koks naujas “radinys”, bet 
tavern biznieriams labai žino
mas ir reikalingas.

P-as Mitchell yra ekspertas 
“beer coil” valytojas ir jei kas 
dar iš lietuvių biznierių su juo 
santykių' neturėjote, tai aš šir
dingai patariu jį pašaukti Hem- 
lock 7407, o jis gavęs pakvie
timą tuoj pribus į pažymėtą 
vietą ir darbas bus atliktas kuo 
geriausiai. —Ona.

Juozo Spaičio
Daržo Atidarymas

Willow Springs, III. — Geg. 
5 d. Juozas Spaitis buvo savo 
užeigoje Shady Tree Inn buvo 
suruošęs daržo atidarymo šau
nų pokilį, į kurį suplaukė daug 
svečių ir visi smagiai linksmi
nosi. P-as Spaitis atvykusius 
svečius pavaišino su skaniais 
sūriais, kepta mėsa — Bar-B- 
Q”

Juozo svetingumas visus sve
čius labai patenkino, visi links
minosi, šoko prie švelnios, o 
kai kada ir prie garsios muzi
kos. Juozas Spaitis už atsilan
kymą visiems širdingai dėkoja 
ir vasaros metu jis ir vėl visus 
sutikęs smagiai palinksmins.

Jūsų Ona.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Rytoj Atidaro 
Will-o-West Daržą

Bytoj prasideda piknikų se
zonas gražiam ir patogiam 
Will-o-West (Willow West) 
darže, kuris randasi prie Ger- 
man Church Road ir Willow 
Springs kelio.

Daržo savininkai yra Anta
nas Butchas ir sūnūs Edmon
das. Jie nuoširdžiai kviečia vi
sus savo draugus ir publiką at
silankyti daržo atidaryme, jį 
“pakrikštyti” šitai vasarai ir 
smagiai praleisti laiką. Priva
žiavimas patogus, šokiams bus 
gera'muzika, ir svečiai bus vai
šinami skaniais užkandžiais. O 
baras irgi nebus tuščias.

Draugas.

LIBERALE

NUOLAIDA

Galima Sutvarkyti TERMINAIS—Imkite 3 Metams Išmokėti

ENGLEWOOD STOVE and REPAIR COMPANY
6850 SO. GREEN STREET Vz Bloko Nuo Halsted Gt.

3131 So. Halsted St

Lietuviški

Motina

HOME CRYSTAL
LAUNDRIES

Nauji Lietuvos 
Žemėlapiai

Tel. ENGLEWOOD 3630

Vešk Tuos Sulankstytus Sparnus 
Pas:

Siunčiant savo skalbinius į Home Crystal Laundries Jūsų 
bus jums dėkinga kiekvieną skalbimo dieną visą gyvenimą, jei 
patarsi jai siųsti savo skalbinius į Home Crystal Laundries. Tai 
bus jai dovana laiko. Per tą laiką ji galės veikti, kas jai patin
ka. Tai bus jai dovana sveikatos ir linksmybės.

BALČIŪNAS ir
KOVARSKI, Sav

APRŪPINK SAVO MAŠINĄ 
DĖL VASAROS 

Išmainyk aliejų, išgrysuok nau
jai ir įpi’k vasarinį aliejų. Mes 
patarnausim greitai ir teisingai. 
Taisom elektros ir batereikų rei- 
knlus

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

MODERNIŠKAS LIGONINES 
APTARNAVIMAS

Dabar prieinamas visiems už že
mas nustatytas kainas

TONSILAI. Išėmimas tonsilų ir 
adenoidų su gulėjimu, užlaiky
mu, gazų antiseptikais ir chirur
go patarnavimu. 24 vai. prabūti 
ligoninėje. Vaikams     $15 
UŽAUGUSIEMS ................. $20
Visi ligoniai yra asmeninėj Dr. 
Blaine L. 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 diena ir naktį 
SEELEY 4700.

“Naujienose” galite gauti 
naują su sužymėtais vėliau-

DR. PETER SCHYMAN, 
direktorius.

1869 N. Damen Avenue
fst. 18 m. Laisniįioto Dr-o priežiūra

Padaryk Kiekvieną Skalbimo Dieną 
MOTINOS DIENA

AUDITORIUM
RESTAURANT

Skubus patarnavimas
Patenkinimas užtikrintas

Stanley Mitchell Co.
Expertai Beer Co’l Valytojai. 
6059 SO. WASHTENAW AVĖ.

Tel. Hemlock 7407 
CHICAGO.

Plumbers Union Local No. 130.
A. F. of L. nariai.

Stato naujus audinius 
XV kaip oisteris perlus. Be 

piovimo, skausmo, ar lai- 
ko sugaišties. Specialistas lai- 

sniuotas daktaras į 10 dienų įro
dys, kad išgydomas. Vartok senąjį 
paraištį, ar pirk naują—už vos $5. 
Lengvus išmokėjimai. Gydome mo
teris—moteris prižiūrėtoja. Kreip
kitės Dykai Ekzaminącijos ir ban
domo gydymo, $1.

100% Truss Service

AL’S BODY SHOP 
į 610 W. 32nd St.

Tel. Victory 0308
AŠ suveldinu ir ištaisau 

Prieinama kaina 
Al. Gudaitis, Sav.

Amerikoniški
Valgiai Su Geriausiu Skoniu

“The Pride of The Housewifė”

S. PRIMACK, President
4204-22 S. Western Avė. Ph. LAFAYETTE 9700

siais Lietuvos rubežiais žemė
lapį.

Šiuos žemėlapius galite nu
sipirkti ‘Naujienų** raštinėj už 
40 centų; per paštą—50c.

NAUJIENOS, 
1739 So. Halsted Street, 

Chicago, III.
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Telephone CANaI 8500

Subscription Rates:
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$8.00 per year in Chicago
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Entered as Second Class Matter 

March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III., under the act oi 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdieną išski
riant sekmadienius. Leidžia Naujie
nų Bendrovės 1739 So. Halsted $t., 
Chicago, III. 'telefonas Canal 8500.

Užsakymo kaina:
Chicago  j e—paštu

Metams__________________ $8.00
Pusei metų _____________ 4.00
Trims mėnesiams________— 2.00
Dviem mėnesiams_______ 1.5
Vienam mėnesiui _______ .75

Chicagoj per .išsiuntinėtojus:
Viena kopija _____________ 3
Savaitei __________________  18
Mėnesiui __ ____  75

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

Metams .....______________  $5.00
Pusei metų .... ...........................2.75
Trims mėhešiams _______ 1.50
Dviem mėnesiams ___ 1.00
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Naujas bandito žygis
Hitleris vėl užpuolė tris mažus neutralius kaimynus 

— tiolandiją, Belgiją ir Luksemburgą. Jo ginkluotos jė
gos įsiveržė į tas šalis nakties metu be jokio įspėjimo ir 
be karo paskelbimo. Tai yra grynai banditiškas žygis.

Kai naciai užpuolė Norvegiją, daugelis žmonių dar 
tikėjo, kad įsiveržimo tikslas buvo užbėgti už akių Ang
lijai, kuri norėjusi Norvegiją okupuoti. Bet dabartiniam 
nacių stnuttui jau nebėra nė šešėlio pateisinimo.

Belgijoje Hitlerio bombonešiai bombardavo neapgin
kluotą miestą, sostinę Briuselį. Matyt, kad jisai yra pa
siryžęs Belgiją ir Holandiją ne tiktai užkariauti, bet ir 
sunaikinti, kaip Lenkiją.

Hitleriško banditizmo aukomis šiame kare virsta vie
na po kitos ramiausios ir kultūringiausios Europos tau
tos. Galima numanyti, kas atsitiktų su visa Europa, jei
gu Hitleris laimėtų karą.

Žut-but
Nacių invazija į Luksemburgą, Belgiją ir Holandiją 

turi nepalyginti daugiau reikšmės, negu jų įsiveržimas 
į Skandinavijos šalis. Per Holandiją ir Belgiją jie nori 
prieiti prie juros siaurumos, Anglų Kanalo, kuris skiria 
britų salas nuo Europos kontinento, ir kartu prasilauž
ti į Francuzijos šiaurę.

Vokietija čia susiduria su didžiųjų savo priešų jė
gomis. Jeigu jai pavyktų -tuos savo tikslus pasiekti, tai 
ateitų labai kritingas momentas vienai ir antrai kariad- 
jančiom pusėm. Hitleris tuomet suduotų mirtiną sniuį& 
arba tokio smūgio .susilauktų pats. ; 4

Pats savaime Holandijos ir Belgijos piiolirtias netdri 
prasmės. Vokietijai jisai yra visais atžvilgiais kėhkšhiih- 
gas. šituo smurtu naciai padarė dvi, kad ir nedidelės^ bet 
gerai organizuotas tautas savo priešais. Belgijos ir tto- 
laųdijos armijos dabar kovoja prieš naciUs. Naciai. tUH 
šturmuoti tų šalių tvirtoves, aukodami savo kareivius; 
ir iš tų šalių Vokietija jau nebegaus tiek inaistOj ahgliij 
ir kitokių prekių, kiek gaudavo iki šibL Jeigil naoidi jaš 
ir užkariaus, tai jos bus nuteriotos ir siigi’iaūtos.

Užpulti tas neutralias valstybes Hitleriui “apsiftib- 
kės” tiktai tuomet, jeigu jisai per j aš pasieks didfešhį 
tikslą: Anglijos sunaikinimą arba FrahėUzijos UžfcairaVi- 
mą. Bet jeigu to tikslo jisai nepasieks, tai šis žygis jafh 
padarys daug nuostolių ir pastatys jį į labai keblią pa
dėtį.

Įsiverždamas į tas pajūrio šalis, Hitleris gali tVtifti- 
pu laiku karą laimėti — arba pralaimėti. Matytu jisai ei
na ant žut-but, skubindamasis pabaigti kovą SU sąjilhgi- 
ninkaįs, pirma negu Amerika suspės pagadinti ji'ehiš 
daugiaus lėktuvų, kaip turi jisai. Netrukus paaiškėš; af 
jo plahas buvo gerai apgalvotas.

AR JAU TAIP BLOGAI?

Kai Lietuvos vyriausias ka
riuomenės vadas gen. Raštikis 
gavo atostogas “sveikatai patai
syti”, buvo galima nuiliAnyti, 
kad • jisai buvo priverstas pasi
traukti iš savo pareigų ne vien 
dėl sveikatos, šis spėjimas pasi
tvirtino, nes gėn. Raštikis jau 
yra galutinai atleistas iš savo 
pafreigų, o vyriausiu karibome- 
nės vadu yra paskirtas gen. Vit
kauskas.

iš “Naujienų” specialaus ko
respondento Lietuvoje praneši
mo įneš žinorflb, kdd ta atmai
na karo vadovybėje nieko blo
go Lietuvai nelemia. Vienbs 
pabtijoš valdymo laikai rietą 
grąžinami; Gen. Vitkauskas yra 
tolerantiškas žind^uš ir, sako
ma; dargi libėrališkesnis už 
gen. Raštikį.

Tačiau “Drauge*’ aną dieną 
buvo išreikšta dėl to “gilus 
skausmas’* ir “slegiančios abe
jonės”.

“Jisai (Raštikis) iškilo aik
štėn”, skanume taurė raikFa- 
štyje, “kaipo kilni, tauri as
menybė, jisai, galima sakyti, 
švystelėjo kaipo lietuvio sie- 
Idši šviesusis spindulys ir štai 
pranyko politiniuose verpe
tuose... ,

uIr kokioš jėgoš čia ope
ruojama? Politinės intrygos, 
pavydas? Partijiniai siekiai? 
Gal musų tautai ir valstybei 
visai svetima, nedrauginga 
ranka palietė tautos intere- 
šUs.

“Blogai vienas, blogai ir 
kitas. Jeigu Lietuvos valdžioj 
neta vietos taurioms asme
nybėms, reiškia, yra kP 
toms...”
šitų “šlėgiahčių abejonių” au

torius mano, kad Lietuvos po
litiką jau kontroliUojA “raudo
nasis bolševikas”; Bet ar, iš tiė- 
sų, taip? Vargiai. Dar, todos; 
taip blogai hera, kad MaskVa 
jat! diktuotų LiėlUvOs valdžiai, 
ką ji Hdrt skirti savo armijos, 
vadu: '

NEMĖGSTA savo 
VAISTŲ

Lietuvos gyvenimo kronika
KAUNAS. —- Kaip parode 

saušio mėnesio prakybos skait
linės, šiometinė LiėtuVos už
sienio prekyba nėra sumažėjil
si. Viso šiemet per sausio me- 
hėsį į Užsienį buvo išvežta už 
20,5 milijonų litų. Praeitais 
metais tą pat Mėnesį buVo iš
vežta ūž 19 milijonų litų, 6 
1938 m. už 16,7 mil. lt. DAh- 
giau šiemet nei praeitais me
tais išvežta per sausio meiiešį: 
arklių, galviją, kiaulių, žąšlį, 
šviežios mėšbs, piAutiį paukš- 
žitį; svieštb, linų, pakulų, skar
malą, ir ihažiau išvežta: beko
no, kiaušihių javiį, lirių sėme
nų, lentų, blankų. Įvežta ma
žiai! žaliavos tekstilės pramo
kė!.

VILNIUS. ~ Šiomis dieno
mis Vilniaus Apygardos žemės 
Tvaf-kymb Įstaiga miškvind že
mės reformos reikalams dar 
tris (Įvarus Turgelių ir Ne
menčinės valse., bendro ploto 
769 ha. Žymesnis iš jų yra Ar- 
VidaVo dvaras, priklausąs Ma
rijonui1 Koscialkovskiui. — Pil
sudskio ir Želigovskio dvarai 
yra jaii seniau nusavinti, o da
bar perimami valdžios globon.

KAUNAS. — Pastaraisiais 
ketvertais metais Lietuvoje 
(be Klaipėdos kr.) gaisrų bū
ta tiek: 1936 m. — 1705 gais
rai, 193’7 m. — 1487 gaisrai, 
1938 m. — 1496 ir 1939 m. — 
1476 gaišiai. 'GAisFų padaryti' 
nubstbliai tais pat metais buvd 
tokie: 193b m. — 4,754,200 li
tų, 1937 m. — 5,709,990 litų, 
1938 m. — 8,896,000 litų, 193b 
m. — 8,149,100 litų. Didesni 
gaisrai pašitAiko miėštubsė, 
ypAč mažeskluošė mieslėlitiose, 
kur daugiau medinių narutį ii’ 
rtienkėshė ugniagešybA.

Pernai tokių gaisrų butą: 
Gargžduose, kur vjenu kartu 
sudegė 192* trobesiai, o nuo
stolių butą už $1,100,000 litų; 
Šilalėje — sudegė 56 trobesiai, 
nuostolių padaryta 450,000 li
tų; Užvenčiu miestelyje — 33 
trobesiai, nuostoliai 300,000 li
tų. Be to praeitais metais de
gė dar Tverų, Kulių ir Miro
slavo miesteliai, kuriuose sude
gė 56 trobesiai, nuostolių pa
daryta už 300,000 litų.

VILNIUS. — Amerikos žy
dų labdaros draugijos “Joint” 
vyr. direktorius Rytų Europos 
valstybėms M. W. Bėkelmah, 
kurs, Vilniui grįžus prie Lie
tuvos, atvyko į Vilnių ir čia 
organizuoja atbegėlių ir vieti
nių žydų šelpimo darbą, sutei
kė žinių apie savo organizaci
ją ir tos organizacijos Veiklą 
Vilniuje ir kitose Lietuvos vie
tose. — “Joint” yra visuotinė

LiEttiVIAi gAėėnami į 
SOVIETUOS GILUMĄ

Tą Vilniaus krašto dalį, kurią 
Stalinas pasilaikė sau, bolševi
kai dabar stengiasi “Apvalyti” 
nuo lietuvių. Iš Švenčionių ir 
kitų vietų “anapus sienos” lie
tuviai yra tremiami Rusijos gi
lumom o jų sodybos arba palie
kamos tuščios, arba atiduoda
mos atgabfehtiems iš soVietijos 
rusams.

šitokių žinių mums praneša 
iš New Yorko:' ,

“Balandžiu iiiėri. gdle iš 
Etiropoš AiVykę kėliAunlhkfll 
pasakoja ir tokiu “naujiėilU*\ 
kad Sovietų valdžia Lietuvon 
pAkrdščiudšb nito GartUho iki 
švėttčionių ypač šVfen'Čionyše 
vykina šdvibtižaciją šitaip: 
vietok gyventojuš išlrerhia i j 
Rusijos giltinių, d jų vietoje

pasodina savo žmones arba 
palieka sodybas tuščias, gal 
karo tikslams. Gudai, lenkui 
ir žydai sovietų kietą ranką 
patyrė pirmiausiai, o dabar 
priėjusi eilė ir lietuviams. Iš 
pradžių buvę suimti ir išsiun
čiami atskiri Ašmens taip 
miestų inteligenidb taip kal
ino mokytojai; VėliAu jpfradŠ- 
ta tremti atskiromis šeimy
nomis, neišskiriant kaimie
čių, o pastaruoju laikli ištFŠ- 
inimai pasidarė masiniai; iš
trėmimai pradžioje buv£ 
šlapti, o dabar ir dienbš šViė- 
šos nepaisoma. Visa tai pa- 
hašu į cariškos Rusijos Val
dymo metodus.

“Ko Sovietų valdžia tudinl 
horinti atsiekti esama įvairių 
špgjimų: Sovietų Sąjungds 
šailgūnAas esąs svarbiausias 
rtlkAlAŠ.“

kai Stalinas šaudė senuosius 
bolševikus ir Raudonosios ar- 
ttlijos vadus už tai, kad jie 
Slaptai tarnavę Hitleriui, tai 
hilisų komunistai sakė, kad tai 
yrh gerai: Hitlerio tarnus reikia 
išitaikinti, kaip “pasiutusiuš šti- 
Hiš”. Bet štai atsisuko pTiėš 
HitiUHb pakalikus Frąncužijoš 
ValdžiA; iF jai! Bimba rauda:

“Dut daugiau žiiiiū iŠ 
fci’SHcijos. Prieš kėlfetą uiėhij 
FrAhcijos valdžid ištbėirhė kh- 
iobgbii ant Atiahlič šalų £00 
kdiiiUnist;i|; Jlį taFpė rAIidaši 
125 buVę majdFUi ii; pArkU 
hifeiitd fiaFiai.

“jkiafitijbS žitiOhCS jlibš 
Fibkb įtklbVaUtį iF gfiili jij 
Ffeikaitiš, bet EFUhbijdš vai- 
džiA) padbdAiil SOčiališlAilis ir 
Uhijiį bitirokrUtamš; juoš iš- 
tFėmė katorgoiil

aTifek Franci jO j ė beliko de- 
.. ifidkFatijos?;

Bet už ką tie korinmistai bu
vo nuteisti į kAtorgą, Bimba be
pasako. Jiė buvo nuteisti už tai, 
kad jie AgitaVo prieš karą su 
Hitleriu. Jiė kurstė kareivius 
nekariauti, kurstė darbininkus 
nedirbti amunicijos fabrikuose 
ir 1.1. Thlgi jiė faktinai Stengė
si paiarriatiti hitleriškai Vokie
tijai — it tai karo metu) ktio- 
met FrAiicŪžija kovoja dėl savo 
gyvybės 1

Ii Visgi ilfei Jlitlėfib pakalikui 
hėbUVb iibbadsti iitiiFliih; Jie bli- 
Vd htHfeisli į ubaiidžlArtiaš kolo
nijas”. Kai praeis karas, jie, ži
noma. gaus amnestiją.

Vadinasi, Staliniškas vaistas 
jiems buvo duotas daug šVel- 
ttėšriėjb lomioje, negu ŽiiioVje- 
vui, Kamenevui, Bucharinui, 
maršalui Tuchačevšklui, gen. 
Uborevičiui ir k. O betgi bini- 
biiliai m

Amerikos žydų labdaros drau
gija arba labdaros draugijų są- 
jiiriga, įsikuriisi Didžiojo karo 
metū SU tikslu šelpti bet kur 
ėinahčiuš pagalbos ir pašalpos 
FėikalihgUS žydus. Didž. karo 
tnetti it pdį karo “Joint” žy
dams Rytų#> Europoje, tame 
skaičiuj iK/įLlėthvoje, sušelpti 
maistu, di’AbiižiAiš ir kreditais 
trobėSią bei' įhl'oiiių statymui 
yra išlėidęs Višo apie 50 mili
jonų dblėFių. Dabar vėl, lik 
karui prąsidėjiiš; tas pats 
“Joint” Vėli pradėjo savo veik
lą Viliiiiijėj kiib siub metu yra 
pėFkeltas Visas itytij Europos 
žydų šėipiftto cėntfAs.

VilHiUjė ir Apylihkėse šiuo 
fti'ėiil “Jdiht” išlaiko Apie 9 tuk- 
StAiičiiis kafo htbėgėlių žydiį, 
6 apie 3,99'0. Žydiį Atbėgėlių iš- 
lAlkb dar kit'dšė Lietuvos vie
tose. Tokiu budu iš esamų Liė- 
tUVOjb Fėgištriiotą 14 tuksian
čią karė Atbėgėki) žydų, “Joiht” 
išlaiko 12 fukšlAnčių. Atbėgė- 
liAi išlaikomi ihaistu, butais, 
apFAhga, rii'ėdicinos pagalba, 
pAšAlpa AfriUtams pramokti ir 
į Užsienius 'emigruoti. Pašalpa 
Viėtbš Žydį bėdnuomenei tbi- 
fciAnia dhug įvairesnėmis fdr- 
m’oriliŠ: per žydų organizacijas, 
ftlOkyklas, prieglaudas, ligdhi- 
hėš, žydų verslininkų orgahiza- 
cijas ir kt. ;šiuo metu ruošia
mas platus planas ir tiriajha 
konstruktyvės pagalbos Vil
niaus žydams teikimo progra
ma, kuri būti suderinta su Lie
tuvos ekonomine struktūra ir 
šąlygoįnis, paremiant tokius 
AsmbniSį kurie turi galimybės 
išnaudoti ešamas jėgas bei įmo
nes ir sukurti naujas ekohd- 
ihihėš pbžicijAS, pavyzdžiui, ga
minti fiaujbs eksportui reika
lingus gamihiUs, gaminti td- 
kiAs prėkėS, kuHAs iki šiol Lie
tuva įsiveždavo iš užsienio ir 
tp. Tuo budu “Joint”. darbas 
busiąs naudingas Lietuvai ir 
valstybiniu požiūriu, šiuo at
veji! “Joint” veikla ir uždavi
nys esąs tuo palengvinamkš; 
kad Vilnius kaip Lietuvos Je
ruzalė yra labai populiarus 
Amerikos žydų tarpe ir jie tik
rai padarysią viską, kas tik 
galima, savo broliams Vilniuj 
padėti. Praktiškai “Jdint” dai- 
nai paremtus it ne žydUs,. rei
kalingus pagalbus.

RYGA. — Čia susirinkęs Bal
tijos valstybių Motinos ir Vai 
ko Globos Kolhitėtaš hUtarė 
šiemet, kaip ir pbafeitais mėtais, 
organizuoti pasikeitimą vai
kais tarp Lietuvos, Latvijos ir 
Lstijdš. IŠ kiekvienos valstybės 
numaiohia pasiųsti į kaimyni
nes valstybes po 15 vaikų. Grei
tu laiku numatoma šaukti Bal
tijos valstybių Motinos ir Vai
ko Globos Komitetų konfereu- 
ėiją ir kartu surengti parodą.

VILNIUS. — Vilniaus lietu
vių kooperatyvas “Rūta” jau 
turi įsteigęs Vilniaus mieste 
20 krautuves ir 12 Vilniaus 
krašte, viso 32 krautuves. Ko
operatyvas savo veikimą žada 
dar plėsti, be kt. aprūpinti 
dudhn Vilniaus miestą.

KAUNAS. — Aušrininkui ve
teranui Dr. Jonui šliupui šie
met sueina 60 metų, kaip jis 
pradėjo dirbti lietuvių tautihio 
atgimimo dirvoje.

KAUNAS. — Autobusų su
sisiekimas Lietuvos keliais jau 
trečias mėnuo dėl sniego pus
nių ir kalnais sunešto sluog- 
snio tebėra sutrukdytas ir var
giai bus įmanomas anksčiau, 
kaip balandžio mėn. gale. Ve
lykos šiemet buvo atšvęstos 
kalėdinėje nuotaikoje. Nors 
temperatūra yra nukritusi iki 
nulio ir keliais laipsniais pa
kilusi, tačiau visas kraštas te
bėra apdengtas storu sniego 
šlubgsniu ir žmonės į Velykas 
važiavo rogėmis, kailiniuoti.

Progress Furniture Co.
ASTO0N1U METU SUKAKTUV1U PAMINĖJIMO DIDIS

Išpardavimas
Kainos siihiažintbs iki 50%! Brangios dovanos su kiekvienu pirkiniu

PRIEINAMIAUSIOS SĄLYGOS

$30 iki $65 numa
žintos kainos ant 
1940 maejos geriau
sių Refrigefatorių

$20 vertės aržuolo medžio 

5-kių dalių Brcakfast setai 

. $12.75

$75.00 vertės Naujos Mados 
Parlor Setai tik— 

$38.75

$35.09 vcHės

$60.00 vertės Miegamųjų 
Kambarių Setai po—

$34.50

$45.00 vertės Chromiumo 
Brcakfast Setai tik po—

$22.75

$5.00 vertes 9x12 naujos 
mados klijonkės po—

$2^97

$15.00 vertes garantuoti 
■springsihiai matracai —

$7.95

1940 Įlietų mados Stand
ard Midget Ra’dio — 

$6.95

$55.00 vertės parceliuoti 
gesintai pečiai, po —

$25.95

$5.00 vertės hAujoš mados 
plieninės lovoš tik po —

$2.98

$30 numažintos kainos ant 
naujausių MaytAg ir kitų 

Plovinių Mašinų

$27.50 vertės puikus Stu- 
dio Couches 

$1695

$8.00 vertės
coil lovoms

aUtfitAi—

$17;95
springsai—

$3.68

3224 SO. HALSTED&STREET
NEfOLI 32-ros GATVĖS BRIDGEPORT

v Jurgis ,Nakrtfsis ir D. Simaitis, Ved6jAi, Maloniai Patarnaus 
Tel. VICTORY 4226 CHICAGO, ILLINOIS

Pasiklalisykite ttiušų gražaus Lietuviškb ProgtAmo rytoj, nfedėlibj 11 v. r. iš stotifeš WGES, 1360 k.
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COOK COŪNTY’S 
biDžiAUSIAS ispardaviMas Į 20 MfetV 

358 IŠ PUtKIAtlSIŲ CHICAGOJE APIMTŲ. AŲTttMOfttLlV 
PARDAVIMUI — PRAKTIŠKAI JŪSŲ PAČIŲ KAINA 

20 DODGES. 1938, 1937 ir 1936 kaip nauji, kaikuris su radio, 
pigiai kalti $235; 35 BUICKS, 1939, 1938, 1937 ir 1936 kiekvienas 
partidbodA tiigiai kdip $265; 10 PONTIACS visi kaip naujutėliai už 
vos $235;. 10 CHRYSLERS 19.38, 1937 ir 1936 garantuotas kaip, liau
ji $245; Ž4 OLDSMOBILES 1939, 1938, 1937 ir 1936 taip
žibą ir lobuli kaip. naujas Sidabrinis doleris, pigiai kaip $255; 8 
HŲDSONA hito 1939 iki 1935 kiekvienai gdrdhtuotaš. pigiai kaip 
$195; 30 FbRDS, 1939, 1938,1937 ir 1936 V&i haujiį karų sąįyiose, 
pifrtal kaip $125; 12 PACKARDS tinti 1989 iki 1936. Visi gdbafltuoti, 
Kaip nad£ pigiai kaip $295; 8 LA SALLES nUti 1938 iki 1936 ypa
tingai puikus karai, pigiai kajp $290; 1? PLYMOUTHS 1939, 1938, 
1937 ir 1936 vos vartoti, pilni! garantuoti, pigiai kaip $225; 18 
CHEVROLETS huo 1939 iki 1936. Visi modeliai kaip nauji, pigiai 
kaip $225; 15 STUDEBAKERS nuo 1939 iki 1936 modeliai visi 6 
ell. 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 įmokėjimą, 
o likusią dalį jus galite išmokėti kaip patogiau.

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

COOK COlJNTY FlNANCE CO 
1340 W. 63rd STREET (Prie Loomis)

Atal U-Rrlen'A ukrynoms nralovA to
kią krtlna, kokios negali IRslžądFtl. 
ruikiau8iaH, Ilgai tveriąs Modas fiiH-

Sas. VaniioRlt re- 
hiains nchranKiestii. 
I’raškleškRo 50%, 
tepant skr-ynų vie
las. Kvorta

75c

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

Gal.

$1-45

W A S H A B L
-A’-į __

MOTINU DIENOS PAKENGIMAI RYTOJ IR 
ŠIANDIENA

MOTERŲ LYGOS 
“MOTINŲ ŠVENTE”

Yra labai malonu, kad me
tuose fiotš vifena diena yra skir
ta pagerbimui Motinų. Nors ’š. 
ŠVtehtė buvb įvesta voš kėletą 
metų atgal, btet ji vis daromi 
popūliariškeštiė, jos laukid, dau- 
gtellš. Kai kurte žmones seniai 
riteturi savo Motihėlių. Kai kli- 
HoŠ motinos vaikučių hėbbtu- 
rų j ie yra iškeliavę. Į amžinaš- 
tį, bet joms yra labai malohti, 
turėti progą susirinkti j Vie- 
šėšri'ę sueigą ir minėti šią gar
bingą šventę.

Taigi Lietuvių Moterų Pilie
čių Lyga, rengia “Motinų Die
nos” minėjimo vakarėlį Gegu
žės 11 d., Sandaros svet., 814 
W. 33rd SI. Pradžia 8 vai. vak. 
Bus užkanda it prbgtamas, su
rištas su šios dienos atmini
mu. jžahga 25c. Visi ir visos 
malon.ai prašbtni dalyvauti.

Užprašo,
Pirm. M. Žblįj/ehė ir Valdyba.

Už įžangą į daržą it UŽ iš- 
Idiitlejimb tiki'ėttlš, kdriu'bš gi
lės te gauti ątvdži&V^ į darž^, 
iiiekb herėikės mokėti,

Visos motinos širdingai ūž- 
kviečiamos atvažiuoti rytoj, 
gegužio 12 d., pasisvečiuoti, 
pasišveik hti, pakvepUoti tyru 
oru ir pasilinksminti, kaip jau
nose dienose, prie smagios mu
zikos. — Rengėjos.

ROSELANDIETĖS 
PAGERBS MOTINAS

Padėti Pinigai kas Mėnesį Prieš 11 (L, neš Nuošimtį Nuo 1 Dienos

Turtas >.................. $4,500,000.00
Atsargas fondas vlrd $325,000.00
Dabar Mokame U£ ly
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

PIRKIT NAUJĄ
Chrysler arba Plymoutb

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

BALZEKAS MOTOR SALES
4U WILL LIKĘ USn 

4030 So. Archer Avenoe
Phone Virginia 1515

CHARTERED BY U. S. 
GOVERlSMfckT

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVĖfJUE
Tel. VlRglnia 1141

LOAU ASSOtrATlt)HofČhitxgb

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

Šub. 9 iki 8 vak.

i

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

Nathan Kanter 
MUTUAL LIQUOR 
CO. — Wholesale 

4707 $. Halsted St 
Tel. Boulevard 0014

ROSELAND. — RoseWio 
Lietuviu Moterų Kliubas ren
giasi gražiai paminėti Motinų 
Dieną ir pagerbti lietuves 
tinas sti gražiu programų, 
riam davė vardą. “Motinos 
dis”;

Pd^'ėi’bime dainuoš ^tlrši 
niri rikė, p. H'eien 
M'oterų Choras, 
p. Kėlūrakiterič.

Šis parengimas 
tbj, gegužes 12 d., 
kų svetainėje, 10413 S. Michi- 
gan avė. Pradžia 7:30 valan
dą vakare, o įžanga 15c. as
meniui.

mo- 
ku- 
Šir-

Bartush ir 
o kalba sakys

įvyksta ry-
Darbiniri-

STATOME NAUJUS

NAMUS Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
DISTIilBUTOHS

Parduodam geriausį ir 
stipriausi

FOX HEAD ALŲ 
Vynai-Likieriai-Gėrimai 

į visas miesto dalis.

J5O31 W. Roosevelt Rd.
CICERO, ILL.

MŪRINIUS ARBA MEDINIU^ tAlPGl TAISOME SENUS. 
PARŪPINAME PASKOLAS LENGVOMS IŠLYGOMS
• Mokėdami kaip rendą—išriibkferit už savo namą.
• Mrm ifegu duosit darbą, krėipktUs jias mtis, gausit geras 

sąlygas. APSKAIČIAVIMAS DYKAL

B. SHUK1S CO.
4151 SO. FRANCISCO, AVĖ. 

TelifottAs LAfAYETTE 5824

uPikiiYNh koncertas 
pAšvĘšIas MoTlNOivis

WEST PŪLLMAn.\— Ry
toj, 3:00 valandą po pietų, J. 
Gaidelio svetainėje įvyks Mo
tinų Dienos koncertas, kurio 
prograiną išpildyti yra pakvie
stas bhOgos Liėtuviij Choni 
“f^iriįyn”. Choras ii* jb stilis
tai, taipgi mergaičių trib ir vy- 
rtį kvartetas išdildys višą plub- 
štą Motinoms pašvęstų daihų; 
ir daug kitokių hurn'ėinų.

įžanga į koriteteHą tiktai Ž5t. 
Gaidelio sale rahdaši adrešu 
12304 S. Halsted štfeet.

Viši Wešt Pūllmahb ir ar
timų apylinkių lietuviai yra 
kviečiami koncerte dalyvauti.

K.

Kliubietė

’ Victor Bagdonas 
LOCAL A LbNii iHSTANCf 

MOVING
Perkraustom forničius. pianus n 
visokius rakandus bei Storus 
Vežam j farmas ir kilus miestus 
Žema kaina. Musų Darbas ga 
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis i visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
ŠAukit Tel. VICTORY 0066

A

• FOTOGRaEaS

BT79c
■MM

Vi Gal.

Nori siišUftihU šii iiehiviais$1-75

$1.20

BARTA & LEJCAR 'člibrtiš

GAR8INKITBS “NAUJIENOSE’

H SHOW5 HOW TO HARMONIZE »»IM W‘TH THE riJCNfSHINOS :n roun HOME.

NON-YELLOWINGFOR KITCHENS

COMPLETE, EXPERT PAINT SERVICE

B R U S H ę S

FLOOR ENAMEL

FREE — BOOKLET OF COLOR SCHEMES

LINOLEUM VARNISH

> O ' B R I E N Bie-Sknunk P A I N T S

SPECIALAS
4 COLlV

4163 ARCHER AVĖNUE
3354 W. 26th STREET
1923 BLUE 1SLAND AVĖ

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE’’

Vi-* 
bet

O’Brien Varniškis se- 
nul ir plačiai žino
mus, Tai iškilusi ver- 
tybė. Balzgąnos spal
vos. Kietai Išdžiūs
ta l ketnrlas valan
das. Gali vartoti vi
sur. lauke Ir viduj. 
Tiktu!

LAP. 9500
ROCKWELL 1740

CANAL 4710

Galite vartoti O’Brlen’s 
I’re-Rhrtink grindims 
rnamelj visur, vldiij ar 
lauke. Džiųsta greitai. 
Nepraleidžia vandeni. 
Ypač taurus. Dešimts 

spAlvų. Tiktai

kvt. .40

t iii I i .U I

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

Vi Gal.

Si .75

atUL TŪLIS
(A SEMI-GLOSS J ENAMEL >

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 tV. 63td SI.
Tel. ENG. 5W-5x4<>

I-ilnal žvilgąs , kaip 
tilo finišas, kurs ne- 
pdgeltonuos virtuvėj 
nei maudyklėj . . . 
ApdenglA . vienų py
ktų . . . stovi nuplau
namu. Išdžiųsta per 
naktį.

"910" / .
S FA R VARNISH

KORTA

Modernas ėgg- 
shell finišas sie
noms ir medžio 
darbams. 12 ži
bančių spalvų. 
Labai pjauna
masi.

čOLiŲ

12e
ir alikšč.

Už Vėlelį

Kvtrrt balžtanan. Ncpą; 
kelH HpalvoH šyięslrtuaioš 
klijonkėH. Išdžiūsta j kė- 
ttirhiH valandas. Apdengiu 
(500 ketv.. pėdų su guHo- 
nu. Atsparus prieš dėvėji
mų Ir plovimų.

Tai O’Brien finišas. Tik

Namams Reikalingus Rakandus
Dėl MOTINŲ DIENOS, Dėl Savo Namą Patogumo, Jus 
Rasite Piliižį Pasirihkiirttį Budrike Rakandų Krautuvėje

SEKMAblENl IR 
MOTINŲ PIKNIKAS

Lietuviai rengia kasmet 
šokių visbkiahsių piknikų,
tokio koks įvyks rytoj, gegu
žio 12 d.; Suriset Parke, dar 
nėra buvę. Tai piknikas ren- 
giamaš lietuvių Motinų visoms 
Chicagbš lietuvčms-motinoms. 
Pikniką rengia Ona Ktibditie- 
nė, Oha Jonikiene ir Teofilė 
Gd'dteliavičieftė, kurios visos ge
rai žindiriOš Sunset Paf’k dpy 
ihkyjė. Chicagoš lietuvių mo- 
tihoš nbtš sykį turės progos 
atsilankyti į joms specialiai 
rėhgiamą išvažiavimą.

takai Kviečia 
Lietuvius į Savo 
Choro Koncertą

čH’dhiSi “(:i H )!• K i 11 U I m i on ia ” 
pbišiiintė “&&Wjitehdrhš” laišką; 
prašydiiniiiš pdkvitešli lletUViliš 
muzikos ipčgėjus į jo koncertą, 
kuris įvyksta rytoj vakare, Chi- 
čago Sbk'ollį šdlŠjte; adresu Ž345 
S. Ktedzie avtehuc, 8 valandą 
vakare.

Kvitetiniė bf’ganizacija sako, 
kad št'ehgiftši llžhitegšli iirtimliš 
ryšius šit lietuvių clibteaiš; to* 
dėl rtehgla k'bhėfeftą įie Nbrtlisi- 
tfčj, khf čiidtoš daugiausia dab- 

Sdkbllįį švtetaiiiė- 
gerai žiiibiha lie-

btibjilši; btet 
JO, kllri yra 
tliVidins.

Prbgrtinią
^Fiiliathibhia” if čekų thohis 
“Lyra”. Pirmam chorui vado
vaus prof. Zdzislaw Skubikow- 
ski, garsus lenkų muzikas Ghi- 
ędgbj; Bilietai po $1.

Įdoinu tas, kad šį kvietimą 
liėlvidms pasitošė keli šimtai 
Chicagoš Ifehky, jų tarpte it ke
li žyihųš višltohiėnės Vddai.

Rs.

Hoovėr
Norca HotfVef

Notca Hoover
Large..........

$19.50

$39.50

nos po ... $49.50
ir JUštį Steną Radio

6-ti Metai Skersai Vartų 
Nepamirškit Užeiti Pas: 

I’ETE YOUNG
Narys 271 Post ir Ch. Liet. Dr-jos 

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

1940 Mėtų Elektrikinės Le- 
daunės įid $79'50,

$H4^o iki $214 „00
LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

ŠVEikATOS KLINIKAS 

tONSILVS $13.50 
Išima Uz .................
PRABUV1MAS $50.00
Ligoninėje ...........
RAUDONG1SLIV nfl
Išėmimas ir Ligon. &w«VV
REUMATIZMAS A A
Greita Pagelba ........ fc.«vv
GYDO VISAS LIGAS 
Ekzaminacija C1 HA
ir vaistai ..................... v I.UV
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 S. Kedzie Avė. Chicago

73

KAINUOJA
MAŽIAU

pbttA
NUDAŽYTI 
KURTENUS SU

Gypsy
FJCRU CURTAIN DYt.

3uzZ5c

gasiNiai pečiai 
Univefsal, Norgfe, Orte- 

sley, CtViVU ųo 
$39-1® . $59 šo

JOS. F. BUDRIK10
Krauttlvfe Gerų Rakandų

3409-fl So. Halsted Street 3417-21 So. Halsted Stftefet
Telcphone YARDŠ 30Š8

VC'CI'L 970 k. žymus radio. programas 9-tą valandą nedėlios vakare

YRA VAISTU IR. NbTTiONS 
KRAUtVVftfcfc
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KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI J

Gegužės 11 ir 12 Dieną l
MAKCELLA’S TAVERN, 3407 S. Wallace St.

Bus gardžių gėrimų ir skaniu užkandžiu. Gera muzika šokiams. 
Kviečia visus JOHN IR MARCELLA WILLIAMS

TELEPIIONE BOULEVARD 2363

’ ...................... ............................ ■— i i m

Diena Iš Dienos

NUOŠIRDŽIAI UŽPRAŠO VISUS DRAUGUS IR KOSTUMERIUS

Stella’s Mažeikienės Varduves 
šeštadieni, Gegužės-May 11 d., 1940 

RALPH’S TAVERN 
837 VVEST 34th PLACE.

Gi-

Skambės
Vestuvių Varpai

šeštadienį, gegužės! 3 d., kaip 
pusę po keturių po pietų,
mimo Pan. šv. bažnyčioje tap 
surišti moterystės ryšiais 
pavyzdingų šeimų jauni lietu 
viai, tai -Adelė Melauskaitė su 
Petru Paulausku, o vestuvių 
puota įvyks Frank’s svetainėje,

du

Anuska, 24
Alex Wroblewski, 28, su Eli

zabeth Meldazis, 23
Eugene lenkiną, 41, Mary Ki- 

nash, 30 .
Stanley Larhnovich, 28, su

Emma Jankinis, 21
Albert Zakęs, 25, su EdnąLutz, 20
Theodore Plonis, 21, su 

na Petkunas, 18
Stanley Kude ko, 21, su

Jan Kolman, 18

ENGLISH 
COLUMN

Sof tball Players
14 Sought By C.L.S.

An-

URANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas POKTSMOUTH 9022 

POCAHONTAS Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7-65
5 tonus ar daugiau .... ......................... ■
PETROLEUM CARBOH COKE $7.75
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas * ■

Sales Tax ekstra.

Gera Muzika šokiams ir Vaišės VELTUI!!!
Kadangi pp. Mclauckai stam

bus biznieriai, jie turi automo-

"’i k alau ja
’erskirn

Albert Urban nuo Julja 
ban

Anna Maresh nuo Peter 
resh

Ur-

Ma-

NAUJAS -1940
NORGE ,

no stotį prie 44-tos ir Halsted 
St., ir šiaip rimto budo žmonės, 
tad ir pažintį plačią turi kaip 
tarpe lietuvių, taip ir svetim
taučių. Tad abejoti netenka, 
kad šaunias vestuves iškels sa
vo dukrelei. Tiesa, mamytė 
nuobodžiaus išleidus dukrelę, o 
tėvelis dar pasilieka sau stiprų 
kaip ąžuolą sūnų. —J. T.

Šv. Marijos Parapi 
jos Parengimai

Members of the Chicago 
Lithuan.an Society who are in- 
terested in playing softball are 
asked to report for practice1 
in the Altgeld Park, Harrison 
and Washtenaw, Tuesday, Ma}' 
14, at 6:30 p.m. Charles Ma- 
tekunas is Ihe manager.

The team or teams seleeted 
vvill play at the Chicago Lith- 
uaniAn Society’s initiation p c- 
nic at the Liberty Grove the 
following Sunday, May 19.

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

DYKAI Patarimas Dėl Dekoracijų. 
DYKAI Dastatymas Visoj Chicagoj.

SAM HELMAN
SERVICE WITH A 

1411 S. Halsted Street
SMILE
Tel. CanaI 5063 g

13

Smagus Gimtadienio 
Pokilis

Kazys ir Ona Brazaitis, 5964 
S. Union Avė., savo vyresnei 
dukrelei Stellai geg. 4 d. buvo 
suruošę smagų gimtadienio po- 
kilį, kuriame dalyvavo daug

!jaunimo ir Įlaaugusių žmonių. 
! Šįmet Stella susilaukė 16 me
lų amžiaus (“sweet sixteen”), 
už tai ir jos gimtadienio poki
lis buvo smagesnis už visus ki
tus pokilius.

Svečiai prie gražiai papuoštų 
stalų susėdę smagiai linksmino
si ir gerai nusiteikusiai l’.ctu-

I vaitui visi širdingai linkėjo 
“happy birth day to ynu”. Po 
vaišių svečiai smagiai linksmi
nosi iki vėlumos nakties. Stella 
svečiams širdingai padėkojo už 
jai suteiktas gražias dovanas. 
Jos jaunesnioji sesuo Genevieve 
yra Andrieffo mokyklos akro
batiškų šokių gabi mokinė. Po
nai Brazaičiai yra lavern savi
ninkai, 634 West 59 St. Jie yra 
pavyzdingi šeimininkai, nuošir
dus lietuviai, tat ir savo šeimy-

Rytoj, Gegužio 12 d. bus tik
rai draugiškas pasilinksmini
mas, kurs įvyks parapijos sve
tainėje, prie 35th ir S. Union 
Avė. Pradžia 7 vai. vakare.

O Gegužio 19 d. tai bus iš
važiavimas — Piknikas, J. Lep- 
pa’s darže, prie Tautiškų kapi
nių. Visi esate maloniai užkvie^ 
čiami atsilankyti. Parapijos 
kleb. kun. St. Linkus ir Val
dyba.' (Skelb.)

Iškilmingas 
atidarymas 
NAUJAI PERDIRBTO 

OAK LEAF 
TAVERN

3428 SO. HALSTED ST. 
šeštadienį ir Sekmadienį, 

Gegužės 11—12, 1940 
Vištienos, kilbaso ir visokį už

kandžiai VELTUI. 
Užprašo A. Šidlauskas ir S. 

Svilainis.

ra !■H

iSE

7

9

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

14
Ona.

ŠIANDIEN MELDAŽYTĖS
IR WRUBLIAUSKIO
VESTUVĖS

Po iškilmių

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 VVEST ROOSEVELT ROAD

KLAUSYKIME 
šaltimiero Rytmetiniu W|l | n LIETUVIŠKŲ '. 11. B- r- RADIO ■ ■■■ ■■ ■ ■ PROGRAMŲ

Itfl KYLOCICLES VALANDĄ RYTO

RAŠTINE:
»12 SO. VVESTERN AVĖ. PROSPECT 4050

Šiandien amž na meile pasi
žadės Alice Elizabeth Meldažy- 
tė su Aleksandru Wrubliauskiu. 
Religinės iškilmės įvyks 4 vai. 
po pietų Gimimo Panelės Šv. 
parap. bažnyčioje, 6812 South 
Washtena\v avė.
tuoj prasidės vestuvių puota 
jaunojo tėvų namuose, 5817 S. 
vVhipple st. .

Ponai Salomėja ir Juozapas 
Wrubliauskiai seni Marąuette 
Parko gyventojai, gerai sugy
venantys žmopės ir turi daug 
draugų. Tad ir vestuvių puota 
bus tikrai šauni.

Pas gerus kaimynus pavie- 
šėti progos laukia visi, Jaukiu 
ir aš, o jei ko gero, dar gal 
galėsime ir smagiai pasišokti.

J. Krs.

’šsiėmė Leidimus
^7boms

(Chicagoj)
Anton Andraski, 25, su Ha- 

ttie Leszczynski, 20
Barney Dalevvski, 37, su Julia

Polus, 27
Thomas Higgins, 24, su An- 

toinette Stoškus, 24
Herbert Bartusch, 29, su

Ruth Barth, 27
Frank Wanda, 26, su Clara

m

NELAUKITE-
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 FTRE 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.

B
.-r-

Ir■F

____J_IBImBĮ_lif&J'iL.1:/’: „s »  i
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ViKiioinrt Turime
Oat«vų

K£MU. I. VX«V. 
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PAS CZERWCA GEGUŽINIS IŠPARDAVIMAS LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS
“T

NAUJOS LENTOS
S 1x4 lentos grindims, beismentams ar <£4 
ei-Kambariui viške. 100 pėdų .......
■ ■ 1x6 lentos grindims beismentams <£-| A A 
&;Jar kambariui viške, 100 pėdų .... I 

verandų grindims Į
g i 00 pėdu ...... ............................
“ ' 1x6 porčių sidings 

100|!
už 100 pėdų ilgio .......
2x4—7» 8/ 9 pėdų
už Pėdą ......................... ...................

g 2x4—10, 12, 14 ir 16 pėdų 
|r ųž pėdą ..... ............ -... -..............
H 2x6—10, 12; 14 ir 16 pėdų
S už pėdą V. .................... ....................
Ftj 3x8—10.12,14 ir 16 pėdų
A ųž ketv. pėda .........  ...
M 2x10—10, 12, 14 ir 16 pėdų 

už ketv. pėdą ....... .. ..... ... ..... .
2xl2;—10, 12. 14 ir 16 pėdų

t už Irėtv. nėdn     ....... ..... :.....
< IVhite Pine Siding
m ’op pd noriausios knkyhęs lentos

pėdų . .................—.... -........
No. Yellovv Pine Shiplap

*2.00
*3.10
*2.90

2^

KOOFING

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

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

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

volus ar daugiau.

■ «..M. ~.VIELINES
TVOROS

36 col. aukš.
80 Pėda

42 col. aukš.
90 Pėda iiiiitiiiiiIliHIiMHJ

Padaryti iš geriausio medžio, už
tikrinti, ištvermingos, nusmailintos. 
Kaina už ryšulį iš 30 $^.65
Padaryti iš

6*
*2.60

Puik, kok., (Red Oak Flooring) <j,Q O"7 
ąžuolo <rrindvs lentom 100 nėdų fi
Puik. kok. (Maple Flooring) $"7 QO

Pilnas APvOUND THE 
CORNER HARDWAR]E

SETAS
Susidedąs iš: zavies^ų 
su riedėjimui raveĮįaįs, 
plokščiu plieniniu tąku 
su perkeliama sekcija; 
sąvaržų, klemerįų, pri
tvirtinimų klemkų, du
rų klemkų floor guide, 
durų sutvirtinimų, kyš-. 
čių, šrubų ir instrukci
jų. Viskas ęį "T E 
kaip vaizde M" ■ w

• fa

Brick Siding
IC Galite padengti namo 
g sienas, ar gonkas. Tjk 

__ a padengimui 100 ketv. 
"O ; ' pėdų

S3.40

GEM 
KOPĖČIOS

Labai stiprios 
—ilgumo 4 iki 
4 pėdų—<5 nėdų 

*1.05
EXTENTION 

LADDER
Nepap rastai 
tvirtos kopė

čios, pėda 

31c
INSELBRIC

Noriai aptars m ju- 
cu namo atnaujinimo 
su INSELBRIC iš

laidas ir 
apskai

čiuosime 
be jokių 
prievolių 
100 kvt. 

pėdų 
$9.25

DABAR

*4.50

APVALUS STULPAI A A 
Kedriniai, 7 pėdų ilgio, Į Įį

hunts

Pristatome 
Dykai 

Chicagoj ir 
Apylinkėje

ASBESTOH 8HINGLEH 
(AnbeMon HienoniH dengt) 
Padengimui 100 ketv. 
pd. Pirma kainu yra pa- 
nkutlnė kaina. Sutaupau 
nuo malevojimo. Ih ho- 
no namo padarys nauj.).

PANEL 
DURYS 

$2.14 v 
ir augšč

WHITE LEAD 
Reikalinga visuomet ir visur. 
Perkant 100 svarų 1 A l/>0 
maišelį. SVARAS ... ■ “ 
Terpentinas ir aliejus žemom 

kainom. 

GERIAUSIA MALEVA
SHERVVIN VVILLIAM markės __
—ją visuomet apsimoka pirk~
ti. Galionas $2 25 ------
Tik ......r. <-■

DIDŽIAUSIAS LENTŲ PASIRINKIMAS

LENGVUS 
FHA 

Mėnesiniai 
Išmokesčiai

PUSE BLOKO l ŠIAURU NUO ARCHER AVENUE 
Kasdien Atdara nuo 8 vai. ryto iki 6 vai. vak.

iriu M BTE R

| 3700 S. WESTERN AVĖ Tel. VIRGINIA 0456

ATIDARYMUI
Willow West Daržo

ANT GERMAN CHURCH ROAD
Prie Willow Springs. Road

g Gegužes 12, 1940
? Bus Duodamos Dovanos Prie Vartų.
I Užkandžiai, Gera Muzika Veltui

t Kviečia Savininkai
J ANTANAS BUTCHAS ir SŪNŪS EDMONDAS



šeštadien., gegužės 11, 1940 NAUJIENOS, Chicago, III

RIGS 1500 NAUJŲ
KAURŲ 

50n NEATSIIMTŲ 
Kainos Sumažintos 
60%, daugiau kaip 

DIDELIŲ KADRŲ 

BARGENAI
Neatsliiųta <lxt>, 8x10,9x12, 9x15,11x19 
Vert® | 
Nauji 
Verti 

15 
Mitros

Šįvakar Kupiškėnų 
Vakaras Cicero j

svetainėje, 1500 S. 49 Avė., Ci- 
ceroj. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Įžanga 25ę,‘ Lauksim tamstų at
silankant, —P. B.

CLASSIFIED A D VERTI SEMENTS

9UO 97 iki >60. Dabar iki
«xO, JUIO. 0x12, 12x18, 10%xlS 
>21 Jkl >80. Dabar >10 iki >42 

ir aukščiau.
0x12 tikrų orieiitajiij, 50 kitokių 

i 2x4 Iki 11x18. 40% nuolaidos 
1OOO jardų karpetų po 50c Jard Ir aukšti. 

200 Naujaa Velvėt 9x12 >18.50.
300 Naujas Wiltons 0x12 >34.50.

CHECKER CLEANERS 
SANDfiLIAi.

8208-10 S. KAC1NK—Dienomis, 3 vakarus

a f ^Siunčiam Gėles 
liVFlk X Te,egramu > L U f Elnio Visas Pasaulio 

Dąiis 
KV1ETK1NJNKAS

GOlės Vestuvėms, Bankletams 
ir Parrabams

3316 So. Halsted Street 
Tel. YARDS 7308 .

I I B » R A Mylintiems
I I 9 M U A Vestuvėms, Ban-

■ UKkietams’ Laid®{u"B ■ vgmSf Papuoši-
I GĖLININKAS “ams
I 4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

Visas pelnas kultūros reikalams
šiandien, gegužės 11, įvyksta 

Kupiškėnų Kultūros Draugijos 
balius, kuriam draugija jau se
niai rengiasi, šokiai bus lietu
viški ir amerikoniški, muz.ka 
nepaprastai gera, tad šoksim 
visi, jauni ir seni. Prie to, dar 
bus ir kitokių pamarginin>ų. 
Tik atsilankę viską patirsite.

Kupiškėnų Kultūros Draugi
jos nariai skaitlingai atsilanky- 
kit ir svečių atsiveskit, turim 
remti savo draugiją, nes likęs 
visas pelnas skiriamas apšvie- 
tai ir kitiems kilniems kultū
ros reikalams. Užprašom visus 
kupiškėnų draugus ir rėmėjus 
ne tik chicagiečius ir ciceric- 
čįus, bet ir aplinkinių miestelių 
kupiškėnų pažįstamus. Tamstų 
atsilankymas ne tik šiame pa* 
rengime linksmins mus, bet 
mums priduos daugiau energi* 
jos ir toliau tęsti gražų darbą,

Parengimas įvyks Shameto

Budriko Radio
Programas

Specialiai Motinų Dienai
Budriko nedėlinis programas 

gegužės 12 dieną 9 vai. va
kare Chicagos laiku iš stoties 
WCFL, 970 k., bus specialiai 
pritaikytas Motinų Dienai. Pa
siklausykite gražių lietuvių 
liaudies dainelių, dainuojamų 
gerų duetų su pritarimu Budri
ko simfoninės orkestros iš pen
kiolikos instrumentų.

Programas iš stoties WAAF, 
920 k., tą pačią dieną 5:30 vai. 
vakare bus išpildytas Onos Juo
zaitienės ir kitą. Pasiklausykite.

Radio Klausytojas.

1"

Asmenų Ieško
PAIEšKĄU WILLJĄM ¥QKUS 

kuriskupis gyveno Green Port, New 
York. Turiu svarbų reikalą. Prašau 
jo paties ar žinančius apie jį atsi
šaukti. Box 2349, 1739 So. Halsted 
St., Chicago, III, <

PAIEŠKAU SAVO ŠVOGERIO 
Petro Chepo arba jo šeįjnynps, pir- 
miaus gyveno rytuose. Paėjo iš 
Razalimo Parapijos, Bončių kai
mo, Panevėžio apskr. Prašome jį 
pątį arba apįe jį žinantį pranešti 
man. Antanas Lauriketis, 1691 E, 
Converse St., Springfieid, UI-

Darbininkių Reikia
PATYRUSĮ MARGINA bendram 

ruošos darbui, būti, vienas vaikąs, 
$8. Rogers Park 0113.

IEŠKAU DARBO PRIE NAMŲ, 
moku visokį darbą. Su mokesčių 
susitaikysime. K. Miliauskas, 8300 
Sp, Keap Avė. Willow Springs 979.

IĘŠKAŲ DARBČTuŽ bartenderį, 
esu patyręs; šaukit 4—5 popiet. 
Tpny, Canaį 1434.
“IEŠKAU DARBO Už INDŲ plo- 
vėją į restaurant.us. Esu gerai pa
tyręs. 3327 Mfuanica Avė. Tel. 
YARDS 0965.

SITUATION WĄNTED 
Ieško Darbe

REĄjL ES T ATE FOR SALE 
N a m ai-Žemė Pardavimui

$ Antano Jokanto

1

Paminklo Atidarymo Iškilmės ir šešių Mė
nesių Mirties Sukaktuvių Paminėjimas,

Antanas Jokantas su šiuo pasauliu persiskyrė lapkričio 9 $., 
1939 m., 8:30 vai. vak„ sulaukęs pusės amžiaus. Palaidotas liko 
Tautiškose Kapinėse, lapkričio 13 d. Buvo gimęs Lietuvoje: Ro
kiškio apskrityje, Skapiškio parap., Miškonių kaime. Amerikoje 
išgyveno 33 metus.

Paliko dideliame nuliudime žmoną Antaniną, po tėvais Sta
siūnaitę, 2 brolius—Joną ir Juozapą, pusbrolį Kazimierą Ce- 
puką ir jo šeimą, švogerką Elzbietą, jos vyrą Augustiną ir jų 
sūnų Grigalių ir daug kitų giminių ir draugų-~-Lietuvoje se
serį Anelę, jos vyrą Antaną ir jų šeimą Alešiunus; seserį Pet
ronėlę (Argentinoje) ir jų šeimą Šakalius.

šešių mėnesių mirties sukakties proga gegužės 18 d., 2 vai. 
popiet, Tautiškose Kapinėse įvyks velionies Antano Jokanto pa
minklo atidarymas. Paminklo atidarymo ceremonijose dalyvąus 
K. Augustas, kvartetas ir t, t.

Velionies giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai ėsate- 
kviečiami dalyvauti paminklo atidarymo iškilmėse, o po cere
monijų atvykti užkandžių į namus, 3934 S. Rockwell St.

t , Visus kviečia,i i.“?. .

VELONIES ŽMONA ANTANINA.

Progress Krautuvė Ruošia 
Linksmą ir Įdomų 
Radio Progarmą

Rytoj, sekmadienį, kaip iš
muš laikrodis 11:30 vai. prieš 
piet, ir vėl radio bangose pasi
girs smagi ^muzika, gražios dai
nos, naudingi patarimai bei 
pranešimai. Visa tai patieks žy
mus menininkai,' kurie susi
rinks į WGES studiją šį pro
gramą išpildyti.

Tuos gražius programųs jau 
daug metų leidžia lietuvių įs
taiga, Progress Furniture Gom- 
pany, užlaikanti didelę moder
nišką krautuvę adresu 3222 iki 
3226 South Halsted Street.

Progress Krautuvė mini aš
tuntas metines sukaktuves sėk
mingo visuomenei tarnavimo ir 
šia proga tęsia didį išpardavi
mą, kame viskas parduodama 
sumažintomis kainomis. Visuo
menė! yra geros pępgos viso ko 
pasipirkti dideliu pinigų > sutau
pymu Rep, xxx.

REAL ESTATE FOK SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

PRIVERSTAS LIKVIDUOTI 
BARGENUS

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

BRIGHTON PARKE
Parduosiu namą 5 flatų, kampi- 

iįs, 2 karų mūrinis garažas, Štymu 
šildomas, naujas už $13500.00. Nau
jas stokeris ir refrigeratorjai. 2635 
West 42nd St.

į 5—5 KAMBARIŲ, plytinis por- 
čųis, karštu vandeniu šildomas, ga
ražas, pigiai. 7131 S. Washtenaw 
Avė, Republic 9578.

MERGINA LENGVAM RUOŠOS 
darbui, jauna, $5 iki $6. Wbalen, 
6438 N. Greenviety. Hollycourt 
5765. .

REIKALINGA MOTERIS, tarp 
25—40, amžiaus, nuosavas kamba
rys, gyvent ant vietos, vienas kūdi
kis, gaminti valgį. Rockwell 4556.

. PATYRUSI MERGINA knygoms 
skirstyti West Pullman Iron and 
Metai Co., 11954 So. Peoria St. 
Pullman 0534, Chicago, III.

Marija Ketvirtiem
Marė Dundulienė 
Parduoda Žemės 
Plota “Diunose”

LIŪDNA S A ĮSIMINIMA S Senatvėj jaučiasi gana silpnos 
sveikatos

šiandien, gegužės 11, 1910, sukanka du metai mir
ties nuo sunkios ligos musų mylimos žmonos ir bran
gios motinėlės, MARIJOS KETV1R11ENČS.

MEMORIAM
of our dearly beloved

IN
In sad and loving memory 
wife and mother who passed away two years ago, today, 
May 11, 1938.

In our home she is fondly rememberęd, 
Svveet memories eling to her name, 
Thosę who Joved her in life sinęerely . \
Štili love her in death just the šame.

Liūdi,
VYRAS ROMALDAS, DUKTĖ GENOVAITĘ,

SŪNŪS ROBERTAS.

dienomis ChicagojŠiomis 
lankėsi p. Marė Dundulienė iš 
Hart, Mieli., pas savo brolvai
kius, Marytę ir Joną Sinkus. Ji 
įgaliojo J. Sinkų parduoti jos 
lotą, kurį ji turi Indiana Dunes, 
Indianoj. Lotas kainavo apie 
$1,750, yra 50 pėdų pločio įr 
131 pėdų ilgio, prie Michigan 
ežero, tik vienas blokas nuo 
Lake Shore Drive.

vosi lietuvių visųpineniniame 
veikime ir dabar, senatvei atė
jus, jaučiasi gana silpna svei
katoj. Nemano, kad ji gaįėS 
įtaisyti turistų užeigą, kaip 
pirkdama žemę mane padaryti. 
Todėl lotą ir nori parduoti ga
na nupiginta kaina.

Norintieji pirkti kreipkitės 
sekamu adresu.: J. Sinkus, 
10029 S. Princeton avenue, Chi- 
cągoj, arba telefonuokjte Com- 
inodorc 2073,

■n—r

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru
Teilda įini(i9 Apje pareik 

gimus.
“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų InforiPftęiją Biurą.

Orąugijos, KĮtebai įr viso
kios įstaigos prašomos praneš
ti “Naujienoms” dienas savo 
parengimų. Taipgi ir rengėjai, 
pirm samdymo svetainių, _pra» 
šome kreiptis į ^Naujienas1’, 
kad nesusidurti su kitais pa-

■■■.................................. . ■

IURNISHED ROOM—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDON 2 FORNIŠIUOTI gra
žus kambariai pavieniams. 2820 W. 
36th St,

5130 SO. UNION AVENUE — 
puikus, 2 flatų, plytinis namas, 5- 
6 kambariai, karštu vandeniu šildo
mi ir pečiais, 2 karų garažas, toar- 
gena$, kaina $4,300, terminais. A. 
WHELAN, savininkas, 2-ras aukštas

ŠVARUS KAMBARYS rendon, 
pageidaujama' vaikinui, suaugusi 
šeimyna. .Gera transportacija, 3438 
So. Ęmerald Avenue.

PARDAVIMUI 2 FLATŲ, GEL
TONU priešakiu plytinis, 5—5 kam
barių, karštu vandeniu šildomas, 
ąžuolo trimai, nebrangiai. .3021 So. 
Emerald, pirmas aukštas.

^PARSIDUODA UŽ TAKSUS 4 
fl&tis medinis, visas f lėtas išren- 
dUotas $900.00 pilna kaina. 9-fIetis 
mprinis namas, kampas apšildomas 
mėnesinė renda $350, $14,500. Du- 
fletis mūrinis namas Marųuette 
Parke po 6 kambarius arti fi3-čios 
$6000. Taipgi medinė katėdžė 6 
kambarių apšildoma $3,500. Galima 
pifkti su $1000 įnešant. CHAS UR- 
NICH (Kazys Urnikas), 2500 West 
63rd St., Tel. Prospect 6025.

RENDON 2 ATSKIRI, gražus — 
miegami kambariai. 4612 S. Marsh- 
field Avė.

FOR RĘNT—IN GENERAL 
Reiidai—Bendrai

RENDAI 4 KAMBARIAI, labai 
nebrangiai, antras aukštas, pečium 
šildomi 4058 So. Campbell Avė.

MERGINA RUOŠOS DARBUI,1 
18—30, 1 vaikas, be skalbimo, būti. 

3001 Montrose 2-ras, Frisch.

RENDON AR PARDAVIMUI 
mažas bizniavas namas — Brighton 
Parke. Tinkamas visokiam bizniui. 
Pigi renda. Savininkė. 6047 South 
Sacramento. Hemlock 1655.

MOTERIS AR MERGINA leng
vam ruošos darbui, prižiūrėti 2 
vaiku. Geri namai prie vasarna
mių, arti Chicagos.

JUNIPER 2516.

RENDAI BEISMENTINIS FLA- 
TAS, 2 kambariai, 1 arba 2 vyrams, 
4 kambarių flatas pirmam aukšte, 
švarus orąs ir rami vieta, 5446 So. 
Nottingham St., Mickiewicz.

RRIKĄJy^N.GjA MOTERIS, savas 
kambarys, būti, 1 vaįkas 3Y2, virti. 
Geras mokestis. Rockwell 4556.

11ELP WANTED—MALĖ

RENDAI STORAS SU 6 kamba
riais užpakaly, rendą pigi, su ta- 
verno barais. Tinkamas dėl lunch 
room ar kitokio biznio.

3827 So. Emerald Avė.

REIKALINGAS DUONOS išve- 
žiotojas, darbks ant komiso. Išve- 
žiot lietuvišką ruginę duoną tie
siai vartotojams. įsigyk nuosavą 
darbą, uždirbk daugiaus negu pa
prastas darbininkas. Dirbt 6 dienas 
į savaitę bę pajinės netekimo dar-

FURNITURĘ-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

PARDAVIMUI 5 KAMBARIŲ 
KATĖDŽĖ uždarais porčiais, kon- 
krito pamatu, garu šildoma; 2 karui 
garažas, ¥z akro; išgrįsta gatvė, ce
mentinė šaligatvė; 4 kambarių ka- 
tėdžė, % akro, nauja lietuviška 
apylinkė, statytojui proga. Savinin
kas. 10445 So. Homan Avė.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

rr

40 AKRŲ NAGIONALIO 
MIŠKO RAJONO ŠIRDY, 
PROGA VISAM AMŽIUI!

PARDAVIMUI AR MAINUI vie
nas aukštas ir aštuoni apartmentai 
prie 35 ir Archer avė., 3 aukštų 
plytinis, garu šildomas, puikiam 
stovy, rendos $4380 į metus, Stan
ley Realty Co., 179 W. Washington 
Randolph 7055.

6 KAMBARIŲ NAMAS, galima 
tuoj užimti,- ims $150 rankpinigių 
iš atsakančio asmens, mokėtis po 
$25 į mėnesį, randasi 10 minučių 
nuo Oak Park, arti mokyklos, baž
nyčių, geras susisiekimas. Dėl 
smulkesnių žinių rašyti Box C2, 
1739 So. Halsted.

Kaip tik tai ko norėjote. Trbut 
upelis teka per žemą, gąsdino sto
tis ir grosernė kartu su puikiu bu
tu, krautuvė pilna prekių, puikios 
pajamos, priverstas apleisti gydy
tojo verčiamas. $4500 vertybė bus 
parduota už $3,200. Rašyti angliškai

MARY BOSSCHEM, 
537 FAIRVIEW, 

MANISTEE, MICHIGAN.

į savaitę b£ baimės netekimo dar
bo. Turintis ^patyrimo ar ne, . tu
rintis kogtumerių ar ne, turintis nuo
savą mašiną ar troką, kreipkitės 

MILLER’S BAKERY
2616 W. 69th St. Hemlock 9278

REIKALINGAS .J DARBININKAS, 
kuris suprafttcfc. apie pjentavimą*, J. 
MARTIN, 2635k*Wfest 42nd St. ~ .

- —---------- --
REIKALINGAS BARTENDERIS, 

vidutinio amžiaus, turi būti teisin
gas ir pegirtuoklis. 3200 Lituanięa 
Avenue. ’

MOViNG "AjįJD JĮJXPRESSING 
Perkraus tymas ir Važma

BALDŲ — PIANŲ KRAUSTY
MAS anglių, juodžemio pristaty
mas. Seniausias lietuvis baldų 
kraustytojas Chieagoje. Visi' baldai 
nešami sū ypatinga atsarga,- darbas 
užtikrintas. ALIŠAUSKAS SONS, 
7100 So. Talman Avė. Prospect 8742

SUSIRINKIMAI
ROSELAND LIETUVIŲ LAIS

VAMANIŲ ETINĖS KULTŪROS 
DR-JOS No. 1 kuopos mėn. narįų 
susirinkimas įvyks antradienį, ge
gužės 14 d. 7:30 vai. yak. Darbinin
kų svet., 10413 Sp. Michigan Avė. 
Visi nariai malonėkite dalyvauti, 
nes bus daug svarbių reikalų ap
tarti. —P. J. Kuchinskas, sekr.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DR-TęS 
narių mėn. susirinkimas įvyks sek
madienį, gegužės 12, 1940, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Hal
sted St. 12 vai. dieną. Tikėtai me
tiniam išvažiavimui, kuris bus bir
želio 30, Minkaus darže, yra vi
siems nariams pasii|slti po 5 tikię- 
tus, jei negavote tai atsilankykite į 
susirinkimą ir gaukite nuo valdy
bos ir patikrinkite savo adresus.

—A. Kaulakis, rast,

PARENGIMAI
KUPĮSKėNŲ KULTŪROS DR- 

JOS įvyks šeštadienį, gegu
žės 11 d. 7:30 vai. vak. Shemato 
svetainėje, 1500 So., 49th Avė., Ci
cero, tll. įžanga 25c. —K-tas.

LIETUVIŲ MOTERŲ PILIEČIŲ 
LYGA rengia “Motinų Dienos” mi
nėjimą, subatoj, gegužės 11 d. 1940 
Sandaros 3vet., 814 W. 33rd. Prad
žia 8 vai. vak. Įžanga 25c. ypatai. 
Užprašo visas skaitlingai atsilan
kyti ir kartu praleisti šią garbingą 
šventę prįe užkiindos įr pritaikinto 
šįo minėjimo programą-

i —Užprašo valdybą,

rengimais ir išvengti nepagei
daujamos konkurencijos. §į 
patarnavimą “Naujienos” teįr 
kia nemokamai.

Skelbimai Naujienose 
iuoda nauda dėlto. 
<rad pačiom Naujienospačios Naujienos 

naudingos

VAIKŲ BALDAI PERTAISYTI 
taip kaįp nauji, šešių m/.ų lova, 
playpen. Maža elektrinė skalbiama 
mašina. Kūdikių vežimėlis. įkainuo
ta nebrangiai. 4839 N. Central Park 
Avenue.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
MČKĖDAMAS CASH už rakan

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

TIKRI BARGENAI
Pardavimui mūrinis namas su 

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

Pardavimui
po 6 kambarius. Viskas 
kai įrengta, nebrangiai.

Pardavimui virš 100 
visais įrengimais.

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

MRS. A. BITTIN
3958 W. lllth St. Tel. Beverly 0005 
--- i---------------- tL--------------- - - r :r

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

STANLEY GODAS,
116 PI. ir Hamlin Avė.

MISCELLANEOUS FOR SALE 
Įvairus Pardavimai

VIETOS PRATUŠTINIMO išpar
davimas M^yfair Lutheran Church, 
4926 N. Mihvaukee Avė., antradie
nį, gegužės 14 d., 8 vai. ryto.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

RENDON TAVERNAS, pilnai 
įrengtas. Gera vieta geram žmoguj. 
Pusė bloko nuo bažnyčios. Biznis 
gerai išdirbtas. 2259 W. 23rd PI. 
3-čias aukštas. Atsišaukti Canal 
6369.

NAŠLĖ MOTERIS RENDUOJA 
ar parduoda taverną, gera vieta, iš
dirbta per 23 metus. 3824 So. Ked- 
zie Avė. Lafayette 0427.

PĄRDAVIMUI TAVERNAS arba 
priimsiu į pusininkes ir gaspadines. 

6500 SO. STATE ST.

TAVERNAS, PARSIDUODA su 
restoranu pigiai iš priežasties ne
sveikatos — Clearinge. Daug dirb
tuvių aplink. 5 metų lease. 5626 
West 65thi St.

PARDAVIMUI TAVERNAS, pil
nai įrengtas, tinka kliubui, ant 
kampo. 7300 So. Halsted St., Vin- 
cennes 3909.

PARDAVIMUI RATŲ TAISYMO 
mašinos, viso? kaip naujos,parduo
siu pigiai. Yra sudėtos garažiuje. 
Matykite savininką: 1957 West 13 
St. 2nd Floor.

PARDAVIMUI RUIMINGHOUSE 
33 kambariai, visi furnišiuoti iš 
priežasties ligos. Parduosiu pigiai. 
541 North Ųlark St.

...................... .|į........ —---------- - ' ............. . ■ ' ■-

PARDAVIMUI TAVERNAS, ge
ras biznis, išdirbtas per 8 metus. 
2850 West 63fd Street.

į ........................."*■?*....... i i, ii .

PARSIDUODA TAVERNAS arba 
priimsiu pusininką. Gera vieta, 
Biznis gerai, išdirbtas. Moderniškai 
įrengtas. 9.59 West 71st St.

PARDAVIMUI GASOLINO STO
TIS, gera v eta, pietvakariuos, ge
ras biznis, 3 greą&e pits, 1 yvash 
rack, šešių kambarių namas užpa
kaly. Rašytį, Į739 $o. Ifalsted St. 
BoX No. 2350,
’ A. ■' t .1 • ■ ' . '

Y

2 murinės cottage, 
moderniš-

lotų, su

nes žemė

PARDAVIMUI MŪRINIS bunga- 
low, tile maudyklė, furnasu šildy
mas, 3739 W. 55th St., arti moky
kla ir bažnyčia, kaina $5850. 6
kambarių medinė katėdžė, furna
su šildymas, arti 71 gat. ir Damen 
Avė., terminai, kaina $4200.

JOHN J. JILEK, 
5348 S. Kedzie. Prospect 6818.

FARMA PRIE EŽERO, puiki dėl 
katedžių, gera žemė, 54 akrai, aspa- 
ragai. Daržai $3000. Su staku $3700. 
H. Alexander, R. 1, Lavvrence, 
Michigan.

120 AKRŲ FARM A, nebrangiai, 
randasi Marathon kauntėj. Del 
smulkmenų rašyti Oscar Franson, 
101 S. Fifth Avė., Wausau, Wis.

ŠARMOS, GYVULIŲ FARMOS, 
miško plotai, dideli ir maži. 
D^ R. L. Montgomery, 106So. 
M&in. Tuscumbia, Alabama.

MARQUETTE PARKE IR 
APYLINKĖJ

Didelis pasirinkimas namų senes
nių ir Naujų mažų ir didelių, kas 
turite seną namą pastatysime jumsi 
naują. Priimsime seną namą į mai
nus, ant jūsų loto pastatysime na
mą be pinigų. Mokėsite kaip rendą.

Taipgi taisome senus namus, pa
rūpiname paskolas ant lengvų iš
mokėjimų. Apskaičiavimas veltui.

Turima visokių biznių: bučerniųj 
grosernių, road housių, gąsdino 
stočių, mažų ir didelių farmų neto
li Chicagos. Kas norite pigiai pirkti, 
parduoti arba mainyti bile ką jus 
turite kreiptis

C. P. SUROMSKIS, 
6921 SO. WESTERN AVĖ.

Reęublic 3713 arba 
Prospect 0176.

ŠIOS DIENOS SPECIALAS
Kampas Richmond ir 66 gat., 6 

kambarių aukštos klasės mūrinis 
bungalow, 3 karų mūrinis garažas, 
lotas 30025 pėdų. Savininkas pats 
parduos.
BRIGHTON PARK SPECIALAS
Kampas 45 ir Talman Avė. Krau

tuvė ir 3—4 kambarių flatas, kar
štu vandeniu Šildomi, 2 karų ga
ražas. Savininkas išvažiuoja, ati
duos aukos kaina.

Artesian Avė. arti 71 gat. tik 
$6500 už aukštos klasės 6 kambarių 
mūrinį bungalow, karštu vandeniu 
šildomas, 2 karų garažas, lotas 45x- 
1?5, terminais, $1500 pinigais, liku
sią mėnesiniai iki išmokėsi.

Dėl informacijų pasimatyti su f'. 
TURJEVICH. f

ERNEST GEISSLER, ' 
2749 W. 6f3rd St. Hemlock 3400. 
-------------- 1--- -r---------- ...4—,, —

BARGEŲAI — 4543 South Union 
Avė. arti 46 gat., 2 flatų medinis, 
5—6 kambariai, Arched durys, bal
tos sinkos, maudyklė ir tt. Iš lau
ko reikia malevoti. Gali mainyti. 
Kaina $2700, mažas įmokėjimas. 
Savininkas H. Miller. 5107 So. 
Halsted St. Tel. Boulevardi 4579.

SAVININKAS PRIVERSTAS par-
— Jot^T pri*duoti prie ežero cottage; lotas pri

eina prįe vandens kranto į $1250.00 
—mažas įmokėjimas, narųas užbai-J 
gtas su ceHotex. Geras 
ir maudymosi; 40 mylių;7nuo Chi
cagos. Rašykite 1739 sį>. Halsted 
St. Box 2.

vaviraas

FĄRMS WANTED 
Ieško Pirkti Ūkius

’PAĮEŠKAU PIRKTI ŪKĖS ne- . 
tdili Chicagos. Geistina su gyvu
liais, gera žemė ir geroj vietoj, 
tįsame pasirengę pirkti tuojaus ir 
apmokėti visą cash. Kreipkitės tik 
raštu. 1739 So. Halsted St. Box 
No. 2351.

SOIL—FOR SALE 
J uodžemis—Pardavimui

5 JUODŽEMIS MAIŠYTAS su hu- 
pnus ir Peat Moss — įtręštas—par
duodamas bušeliais ir važmomis— 
5 bušeliai už $1.00—10 bušelių už 
$1.50. Pristatėm visur.

CHARLES GAVCUS,
6100 S. State. TeL Wentworth 7942

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

Parduoda išpudintą žemę ( trąšai, 6 
bušeliai $1.00—11 bušelių $1.50. 
Kreipkitės dėl kainų, dėl didesnių 
kiekių. Iškraustome nebrangia kai
na. Anglys tiesiai iš kasyklų. 110 
SOUTH RIDGELAND AVENUE, 
Worth, III.
*

BUILDING MATEBLAL 
Statybai Materiolas

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas. 

Carr-Moody Lumber Co. 
Naujos ir vartotos lentos, statybos 
medžiaga, rėmai, durys, stogai na
mams. Pagerinimus finansuojame, 
nereikia ifnokėjimų—3 metams iš
mokėjimai, lietuvis pardavėjas.

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

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

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

2202 W. Cermak Road
BEN. J. KA 
.......... Fl I —1

BRIGHTON PARK . 
Pardavimui d ir 6 kanjb. medinis, 

 

pirmas auk&tąs £jldom.aį arba wi 
nyti į mažesnį. 3944 S. ‘ tesian.

PASKOLOS 
Ant 1-mą ir ž-rų 

MORGIČIŲ
Greita Veikla—Geri Terminai 

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

3-rąs austąs.
(Tarpe Marshfield ir Paulina gat)
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VAKAR CHICAGOJE
4 Mėnesiai Už Darbų 

“Pardavinėjimą”
29 metų chicagietis John 

Marchetti, nuo 641 Aldine avė., 
užsiiminėjo pardavinėjimu dar
bų, kurių negalėjo parūpinti. 
Vakar už tai gavo miesto teis
me 4 mėnesius kalėjimo ir $25 
pabaudos.

Bušų Bendrovė Nenori
Vienytis ' į

Ch cagoj miesto valdyba ir 
susisiekimo bendrovės kurį laiš
ką galvoja kaip vhas tas ben
droves suvienyti. Ikišiol išvadų 
nepriėjo. Vakar pasigirdo gan
dai, kad autobusų bendrovė 
“vienybės” nenori ir žada tiek 
už savo autobusus pareikalau
ti, kad miestas ją paliks ramy
bėj ir jai ncmalonion vienybės 
netrauks.
Ieško 100 Moterų, 12 Daktarų

“Naujienose” kelis sykius 
minėtas skandalas kilęs dėl 
“pirkliav mo kūdikius” turi nu
metęs dėmę ant nemažo skai
čiaus žmonių. Policija ieško 
šimto moterų ir 12-kos dakta
rų, kurie tame biznyje figūra
vo didesnė) ar mažesnėj rolei. 
Biznio vedėjos, tūla Mae Smith 
ir jos duktė sėdi kalėjime.

Pagalba Talkininkams
VVendell Willkie, konserva- 

tyviškas republikonas ir ikišiol 
aštrus Koosevello kritikas, va
kar Chicagoj pareiškė, kad 
Jungtinės Valstijos turi pagel
bėti talkininkams laimėti karą 
visokiais galimais budais. Bet, 
jis pridūrė, Amerika nepriva’o 
siųsti kariuomenės Europon. 
Ikišiol už diplomatinę ir med- 
žaginę pagalbą talkininkams 
republikonai Rooseveltą aštriai 
kritikavo.

25 — Naujos Slaugės
Mount Sinai ligoninė skel

bia, kad vakar jos slaugių kur
sus baigė 25 naujos slaugės, jų 
tarpe, rodos, dvi lietuvaitės. 
Reikia t keti, kad joms fron
te neteks tarnauti..

datų ir sudarymui platformos 
valstijos rinkimams, lapkričio 
mėnesį. Konvencija užtruks 
tris dienas.

Kulkos “Ramioj” Chicagoj
Policijos kulkos vakar.užmu

šė 25 metų chicągietį Thomas 
E. Mayo, kuris su sėbru api
plėšinėjo ties 3440 North Ra- 
cine avenue. Sėbras pabėgo.

48 metų W.P.A. .darbininkas 
Edward Kili, 689 MilwMikėe 
avenue, keliais atvejais bandė 
nušauti savo meilužę, 34 metų 
Edith Jacobs, bet vis netekda
vo drąsos. Vakar betgi jos gy
vybę u.žgęsino. Pasmaugė, nu- 
ejd į policijos nuovadą ir pa- 
s’gyrė, kad “šį kartą darbą ge
rai atliko”. Meilužė buvusi ne
ištikima.

Ligoninių Diena
Rytoj ne vien Motinų Diena. 

Garsios slaugės Florence Ni- 
ghtingale pagerbimui ryt įvyks 
ir Ligoninių Diena. Visos Chi- 
cagos ligoninės bus atdaros pu
blikai ir ją kviečia atsilanky
ti, susipažinti su įvairiais mo
derniškais gydymo . įrengimais. 
Be abejo, publikai bus atdara 
ir lietuvių šv. Kryžiaus ligo
ninė.

Išgelbėjo Motiną, Išgelbėjo 
Dukterį

52 metų Ella Crasko, 1663 
South Homan avenue, gavo šir
dies ataką ir apalpo. Apie tai 
sužinojusi jos duktė Jennie ir
gi gavo ataką ir ji apalpo. Po
licija abi nuvežė ligoninėj ir 
ten jas atgaivino. Pavojaus jų 
gyvybėms nebėra.

Išgelbėjo Motiną Ir Tėvuką
Parėjusi namo vakar anksti 

rytą 18 metų Irene Dombrow- 
ski, 5032 South Winchester 
avenue, atrado kambarius pil
nus virtuvinio gaso. Tuojau, ati
darinėjo langus, ir tokiu budu

GEGUŽES 12-

Tai JOS Diena

Aš vargdienėlė, 
Aš siratėlė! 
Papratus vargti, 
Vargų dienelę; 
Kad aš turėčiau 
Nors motinėlę 
Užtarytojėlę! 
Jau senai guli 
Aukštam kalnelyj. 
Ant jos kapelio 
Rūtų raselė 
Taip gražiai šviečia, 
Kaip s’dabrelis.

o a a
Šitaip apie motiną dainuo-

davo senovės lietuviai, prieš 
du šimtu, o gal tris šimtus 
metų. O kai sunūs eidavo i 
karą, tai jis senovėj dainuo
davę:
Dabar ne eglė ten šlubuoja,
Esketusi plačias šakas,
Tai motinėlė ten dejuoja
Iškėlus sielvarto j rsnkas ...

Pagerbkim rytoj savo Mo
tiną. Rytoj lai būna ji Ka
ralaitė musų širdyje.

namiškius išgelbėjo nuo m'r- 
ties. Jos 40 metų motina Rose

Komunistai Nominuoja norėjo nusižudyti. Dujomis vos 
Vakar Ashland auditorijoj nenutroško ir mergaitės sene- 

prasidėjo Illinois komunistų lis, Charles Whitman, 67, mie-
konvencija nominavimui kandi- gojęs sale virtuvės.

Vienintelis Lietuvis Gėlių (Kvietkų) Augintojas

Truputis Faktų, 
Truputis 
Propagandos

A meri k i eči ai i r Vtlni u s
Pinigus Lenkijos gyvento

jams šelpti Amerikoj renka 
keli fondai, tarp jų Paderevvs- 
ki Fund for Polish rclief ir 
Commission for Polish Rclief, 
kuriam pirmininkauja turtuo-

Karas “Atėmė Žadą” 
Olandų ir Belgų 
Konsulams Chicagoj
Savanoriai Siūlosi Kariauti su 

Vokiečiais.

Jei Apendikas — Bėkit 
Ligoninėn

Amerikos Daktarų Draugijos 
mėnesinis žurnalas vakar pa
skelbė, kad susirgę apendiku, 
nelaukite ir nesirūpinkite, bet 
bėkite į art miausią gerą ligo
ninę ir gulkite ant operac’nio 
stalo.

Bedarbės Auka
Bevolverio šūvis vakar už

baigė gyvybę 64 metų chica- 
giečiui Anthony D-onatto, 2636 
Grand avenue. Jis nusišovė 
tuščiame lote netoli savb na
mų. Buvo bedarbis ir sirgu
liavo.

Automobilių Nelaimės
Vakar ir užvakar po auto

mobilių ratais žuvo:
Helen Keller, 17 metų am

žiaus, 4111 Grace street (Ma
šinos vairuotojas, Clarence 
Littvvin, 21, 4141 Oakdale avė., 
suimtas

Albert
už neatsargumą);
Jana, 71, 6410 Ellis

avenue;
Elaine

6402 Eggleston avenue, ir
10 metų Delores Lussnig, 

2713 Melrose street.
» tt

Vandenbunker, 24

Rytoj, kaip yra pranešta ki
toj vietoj, yra Motinų Diena\ 
Taipgi, jeigu reng’atės važiuo
ti į pikniką ar vakarėlį “po 
stogu”, tai turėsit gerą. orą. 
Pranašas sako, kad ryt bus 
giedra, saulėta ir šiltoka.

Už Tai Vaikai 
Nepyks Ant 
Vokietijos Nacių!

vaiku.
Hitlerio
bet ne

Balalaikos Suskam-
bes “Tautiškam
Kampelyje”

tas, kurio stygos žavingu bai
su skamba.

Kam-Šį vakarą “Tautiškam 
polyje” bus balalaikų vakaras.

< ■Balalaika yra rusų instrumen-
.________ ___________ . ■ /..?.......................................

Balalaikų grupė susideda iš 
jaunų lietuvių, po Vadovybe ga
baus muzikanto Juozo Budrike, 
kuris per ilgą laiką priklausė 
prie koncertinės rusų balalai
kų trupės. X.

Auginu (vairiausias gėles ir apsodinu kapus—nuo $1.00 ir aukščiau 
Pagal jūsų norą.

A. SELEMON and SON CO.
(SELEMONAVIČIA)

3840 W. 111 STREET Tel. CEDARCREST 0855
Vienas blokas | rytus nuo Sv. Kazimiero Kapinių

, Hitleris gal nežinojo, bet už
imdamas Norvegiją jisai v'sai 
nesupykino Amerikos 
Priešingai, gal seniai 
nauju žygiu piktinasi,
vaikai, štai kodėl. Vokietijai už
ėmus Norvegiją, Amerikos vai
stininkai bent laikinai neturi 
kur pirktis “Cod Liver Oil”, ku
rio vaikai labai nemėgsta, bet 
geria daktarų ir savo rūpestin
gų motinų kalbinami. Norvegi
jos užėmimas nukirto tų vaistų 
importą Amerikon 70%.

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

Pastaroji komisija turi savo 
atstovus Lenkijoj, ir vienas jų 
Gilbert Redfern, šiomis dieno
mis raportavo savo perdėti- 
niains apie padėtį Vilniuj.

Raporte jis sako, kad Vil
niuj ir krašte gyvena 25,000 
atbėgėlių iš buvusios Lenkijos, 
ir kad jų padėtis yra gana 
sunki. Lietuvos valdžia juos 
maitina, bet nėra užtektinai 
stiprį juos įtraukti i savo eko-

Kaip staigus buvo Vokieti
jos “žaibo karas” prieš Olandi
ją, Belgiją ir Lukšom burgą pa
rodo faktas, kad tų šalių atsto
vybes Amerikoje apie tai tesu
žinojo iš prezidento Booscvello 
vakar anksti rytą. Jį pašaukė 
chicagietis ambasadorius Cuda- 
hy iš Belgijos ir porą valandų

spėjo ką vokiečiai ruošia toms 
mažoms šalims.

Belgų, Olandų konsulai Chi
cagoj tesužinojo apie įvykį va
kar rytą iš atstovybių. Konsulai 
pasakojo reporteriams, kad 
Hitlerio įsiveržimas jiems “tie
siog žadą” atėmė. .Jie iš savo

tarp kil-
“ Vilniaus

cijų neturi ir nežino ką sakyti. 
Bet pagaliau, jie pridūrė, “ar

nomini gyvenimą.
Redfernas raporte 

ko toliau sako, kad 
atskyrimas nuo Lenkijos Lie
tuvos valdžiai užkrovė rimtą 
ekonominę problemą." Tas 
sakinys turi aiškią tendenciją 
ir nežinančiam aplinkvbiu

pajėgia Vilniaus 
kyli, tokiu budu 
bus atst'vgta, ji* 
Lenkijai 
do, kaij)

“Lietuva ne- 
krašto tvar
kai Lenkija

grąžintas.” Tai atro- 
ruošimas dirvos atei-

Aišku, kad tokia propagan
da aukštose Amerikos sferose, 
kurios Lenkijai šelpti Komisi
jai vadovauja, yra labai kenk
sminga Lietuvai ir todėl Amc-

Belgų, olandų ir Luksembur- 
go kilmės chicagiečiai vakar 
jau pradėjo siūlytis į savano
rius ir prašė konsulų priimti 
juos kariuomenėn. Konsulatai 
visus savanorius užrekordavo ir 
reikalui esant, juos “sumobili
zuos” ir pasiųs frontam

Daug Olandų Roselande.
Belgų ir lukscmburgiečių Chi

cagoj yra mažai, bet olandų tai 
daug gyvena Roselande, Englc- 
\voode ir pietiniuose Chicagos 
priemiesčiuose.

protestuoti. Reikėtų taipgi pp. 
McCormick’ą 
ios vadovus 
Vi lira us k ra s

Kviečiai Pabrango 
5 Centais Bušelis

rios jie

ir kitus komisi- 
sunažindinti su

to klausimo “lie-
medaliaus puse”, ku-Jpenkiais centais
veikiausia visai nepa- daugiau už bušelį.

—Vilnietis. Pabrango ir kiti grudai.

Vėliausios karo žinios vakar 
Chicagos biržoj iškėlė kviečius 

iki $1.06 ir

PRANEŠAME LIETUVIŲ VISUOMENEI, KAD MES SAVO OFISĄ PERKRAUSTOME Į 
NAUJĄ VIETĄ. NUO GEGUŽES 15 DIENOS MUSŲ OFISAS BUS:

100 WEST MONROE BUILOING. CHICAGO
ROOMS 905'6-7-8-9

Telefonai: CENTRAL 6390-6391-6388

Musų Naujas Ofisas Bus Didesnis ir Patogesnis. Ir Patarnavimą Savo Klijentams Suteiksime 
Geresni ir Greite’snj. Kviečiame Atlankyti Musų Naują Ofisą.

PIOMEER
FIRE l*SI'RANCE C0

0F AMERICA
100 West Monroe Building Chicago
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