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VOKIEČIAI PAĖMĖ BELGIJOS SOSTINE BRIUSEIv*

i

F %

NACIAI 75 MYLIŲ ATSTUMOJ NUO 
PARYŽIAUS

Anglijos publika ruošiama prastoms 
žinioms

BERLYNAS, Vokietija, geg.1 rėn ir šiaurės 'vakarų link — 
17. — Karo vadovybė pranešė,iš šono užeiti sąjungininkams 
penktadienį, kad Vokietijos ka
riuomenė įžygiavo . į Brussels, 
Belgijos sostinę.

VokieČ ai užėmė Belgijos so
stinę po to, kai sąjungininkų 
pozicijos ties Louvain ir pie- 
tuse nuo Louvain sugriuvo.

Privertę sąjungininkus trau
ktis atgal, vokiečiai žygiuoja 
pirmyn visoj 115 mylių mušiu 
linijoj. Daugiau net: vokiečiai 
veržiasi vis giliau į Francu- 
ziją.

Penktad enį karo operacijos 
ėjo trimis žymiaisiais frontais.

Vienas tų frontų buvo į pie
tus ir į pietų rytus nuo Se
dano, Francuzijoj. Nacių tan
kai ir motorizuotos armijos da
lys įvarė gilų kylį į Francu- 
ziją. Vok'eČiai čia pasiekė Re- 
thel apylinkę, 100 mylių atstu- 
moj nuo Paryžiaus. Kiti pra
nešimai kalba, kad vokiečiai jau 
pasiekę punktą. 75 mylių toly 
nuo Francuzijos sostinės.

Antras vokiečių ofensyvas 
kreiptas į šiaurėfcjiakąrua. Pra-į kad buvo kovo mėnesį 1918 
s laužusios per franeuzų liniją m., kuomet Vokietija, atrodė, 
Sedan -apylinkėje; 'antro- sutriuškinanti visą sąjuriginin- 
sios nacių jėgos veržėsi Šian-«kų apsigynimą.

. MAUJIEN U-ALiUt, Teiepuunj
Anglija pirmą kartą susirupinusi užpuolimu ir rengiasi jį atremti.

VĖLESNIEJI PRANEŠIMAI

Belgijos miesto Namur sekto- 
re. Nacių ofensyvo pavojus 
privertęs sąjungin'nkus trauk
tis iš pozicijų Louvain apylin
kėje, kurios gynė Briuselį, Bel
gijos sostinę.

Pagaliau tretysis frontas vy
stosi Belgijos šiaurės vakaruo
se. Pabaigę Holandijos užka- 
r'avimą, vokiečiai žygiuoja iš 
Holandijos į Belgiją, pietų 
link. Tokiu budu dvi vokiečių 
armijos spaudžia sąjunginin
kus Belgijoje kaip replėmis — 
viena iš pietų šiaurėn, kita iš 
šiaurės pietų link.

Vokiečiai kalba, kad jų ar
mijos pasistumusios pirmyn 
Francuzijoje taip toli, jogei jų 
didžiųjų- kanuolių sviediniai jau 
galį pasiekti patį Paryžių.

Anglijoj visuomenės opinija 
ruošiama prastojus žinioms. 
Britanijos spaudos asociacija 
išsiuntinėjo šimtams laikraščių 
įspėjimą, kad tenka publiką 
priruošti nemalonumui, nes pa
dėtis esanti taip rusti, kaip

Lėktuvų bombos pa
skandino buvusi 

Amerikos laivų
LONDONAS, Anglija, geg. 

17. — Buvęs Jungt. Valstijų 
laivas President Harding pa
skandintas gegužės 10 dieną, 
praneša belgai atbėgėliai j Lon
doną.

Kai prez. Rooscvclt paskel
bė Jungt. Valstijų neutralumo 
aktą įėjus galion, tai laivas 
President Harding tapo par
duotas Belgijos Jaivų korpora
cijai ir Įsiregistruotas vardu 
.Yiile~.de Butges.~JLai.va . -naci 11 
bombos paskandino Ostend uo
ste.

VOKIEČIAI VERŽIASI ANGLIJOS 
KANALO LINK

Įsakyta Norvegijos 
piliečių mobilizacija

KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKA

LONDONAS, Anglija, geg. 
17. — Penktadienį vokiečiai 
įvairiuose punktuose laužė są
jungininkų liniją, kuri gina 
Brussels, Belgijos sostinę. Są
jungininkams tenka trauktis 
todėl, kad linijos pietų daly 
yra pavojus, jogei naciai nu
kirs susisiekijno su Francuzi
ja kelius. Britanijos visuome
nė įspėta, kad padėtis karo 
frontuose labai rimta.

—X---- X-----X-----

PARYŽIUS, Francuzija, geg. 
17. — Smarkiausi mūšiai Fran
cuzijoj penktadienį ėjo į pie
tų vakarus ir į pietus nuo Se- 
dan.

—- X---- X—X-----

CHICAGO, geg. 17
cago Daily News dienraščio 
leidėjas, pulk. Knox, sugrįžęs 
iš Washingtono po konferenci
jos su prez. Rooseveltu, pra
neša, kad privačios pastangos 
įsteigs Amerikoj apie liepos 1 
d. stovyklas 10,000 aviatorių 
ruošti.

Patarė britams ir 
francuzams išvažiuo

ti iš Vengrijos
BUDAPEST, Vengrija, geg. 

17. — Britanijos, ir Francuzi- 
jos legacijos Vengrijoje pata
rė sąjungininkų piliečiams juo 
greičiau išsikraustyti.

Ragina Italiją už 
griebti Korsiką

Chi-

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
17. — Vokietijos of ciali žinių 
agentūra DNB tvirtina penkta
dienį, jogei sąjungininkų at
sparumas vokiečiams Belgijoj 
praktiškai susmukęs. Vokiečiai
vis lengviau veržiasi į Belgijos > nestengia sulaikyti.

gilumą, Anglijos kanalo link, 
iš kur pačią Angliją bus leng
viau užpulti. Vokiečiai jau oku-pe^° įsakymą 
pavę daugiau nei pusę Belgi
jos, gi ofensyvo sąjungininkai

BELGIJOS VALDŽIA PERSIKĖLĖ 
Į OSTEND

PARYŽIUS, Francuzija, geg. 
17. — Belgijos valdžia persi
kėlė į Ostendą, pajurio mieste
lį. Argentinos ir Peru legaci- 
jos taipgi išsikraustė iš Briu-

seL’o. Bet Briuselyje pasilikę 
Jungt. Valstijų ambasadorius 
John Cudahy, Italijos ambasa
dorius, popiežiaus7 nuncijus ir 
kai kurių kitų šalių diploma
tai.

LONDONAS, Anglija, geg. 
17. — Norvegijos valdžia iš- 

/ visiems norve
gams tarp 21 ir 45 metų am
žiaus, gyvenantiems užsieniuo
se, užsiregistruoti karo tarny
bai. Norvegams, kurių amžius 
siekia tarp 21 ir 25 m., gyvenan
tiems pačioje Norvegijoje, pa
tarta keliauti į šiaurę, į tas 
apylinkes, kurių naciai dar nė
ra okupavę, ir čia užsiregis
truoti karo tarnybai.

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

LONDONAS, Anglija, geg. 
17. — Belgijos valdžia persi
kėlė į Ostend, praneša Brita
nijos žinių agentūra. Nuo- Lou
vain, kuri dabar atakuoja vo
kiečiai, iki Brussels tik 16 my
liu, v

MIRKIT VIETOJ, NESITRAUKIT 
PRANCŪZUOS ĮSAKYMAS

PARYŽIUS, Francuzija, geg. 
17. — Generolas Maurice Gus
tave Gamelin, sąjungininkų ar
mijų vyriausias komanduoto- 
jas, penktadienį .išleido palie
pimą greičiau mirti vietoj, bet 
nebeužleisti vokiečiams dau
giau žemės.

Naciai gavo 300,000 
tonų gasolino Hb- 

landijoj

Daugiau Vokietijos 
kariuomenės Šveica

rijos pasieny
PARYŽIUS, Francuzija, geg. 

17. — Laikraščio “Parls-Midi” 
korespondentas praneša iš Švei
carijos ir Vokietijos pasienio, 
kad naciai gabena vis daugiau 
kariuomenės į šį pasienį ir kad 
tenka laukti stigaus Vokietijos 
armijos įsiveržimo į Šveicari
ją.

Pataria amerikie 
čiams išsikrausty 

ti iš Anglijos
geg.LONDONAS, Anglija, 

17. — Jungt; Valstijų amba
sada Londone, instruktuota 
Washingtono, penktadienį pa
tarė amerikiečiams, gyvenan
tiems Anglijoje, grįžti į Jungt. 
Valstijas, jeigu galima.

BUDAPEST, Vengrija, geg. 
17. — čia gaunami pranešimai, 
kad Vokietijos smogikų kariuo
menė koncentruojama ^lovaki- 
jos pasieny greitam įsiverži
mui į Rumuniją. Atakos tiks
las busiąs Rumunijos aliejaus 
laukai.

laikraščiai

— Sąjungininkų armijų vyriausias komanduotojas, mar
šalas Gamelin, išleido griežtą paliepimą. Paliepimas sako: Fran- 
euzijos, Anglijos ir kitų šalių likimas, kaip ir pasaulio likimas, 
priklauso nuo dabartinių mušiu. Kiekvienas karys, kuris ne
pajėgia pasistumti pirmyn, tegul miršta vietoj, gindamas sa
vo poziciją, ažuot leisti vokiečiams daugiau žemės užimti. Ir 
penktadienį kai kuriuose mūšių punktuose ėjo tartum įšėlusių 
žmonių imtynės, sako oficialus pranešimai, išleisti Paryžiuje.

— Britanija paskelbė, kad jos kariuomenė 
traukė į vakarus nuo Briuselio.

Belgijoj pasi-

RUMUNIJA LAUKIA NACIŲ
NACIAMS REIKALINGAS RUMUNIJOS 

IR GASOLINAS

BUDAPEST, Vengrija, geg. 
17. — Penktadienį pranešama, 
kad Vokietija koncentruoja di
vizijas savo smogikų kareivių 
Slovakijos pasieny. Iš Slovaki
jos, kuri yra po Vok.'etijos pro
tektoratu, naciams arčiausia 
užpulti Rumuniją.

Dalykas toks: ryšium su pla
čiais karo veiksmais Vokietija 
bijo pristigti aliejaus, reika
lingo jos armijai. Dar labiau

ATAKOS
ALIEJUS

reikalingas geros rūšies gaso- 
linas jos

Tokio 
negauna 
užsienių,
niu budu pagaminti pakanka
mo kiekio.

lėktuvams.

gasolino ji šiandien 
pakankamo kiekio iš 
nestengia nė sinteti-

Taigi šiandien naciams su
sidaręs didesnis reikalas paim
ti visą Rumunijos aliejų, ne 
kad kuomet nors praeity.

JUNGT. VALSTIJOS FINANSUOS LĖK
TUVŲ ĮMONIŲ STATYMĄ

BERLYNAS, Vokietija, 
17. — Vokietijai teko 300,000 
tonų gasolino Holandijoj. čia 
neįskaitomas gaso’inas, kurį 
holandai laikė Amsterdame, ši
tame mieste dar esama 90,000 
tonų gasolino. Tai esąs grynas 
pelnas, padengus net gasoliną, 
suvartotą per 5 dienas Hotein- 
dijos užkariavimui.

geg. Kaizeris sugrįšiąs 
į Vokietiją

Liege fortai tebe
silaiko

Londonas, Anglija, geg. 
17. — Liege fortai, kuriuos na
ciai izoliavo nuo sąjungininkų 
linijos jau pereitą šeštadienį, 
dar vis atlaiko priešo atakas, 
sako penktadienį Belgijos radi
jo pranešimas iš Brussels.

—X---- X-----X-—

BERLYNAS, Vokietija, geg.
17. — Vokietijos
penktadienį kalba, kad Hitle
ris yra prisiruošęs užbėgti są
jungininkams už akių, jeigu 
jie pradės ofensyvą toje ar ki
toje Europos daly.

Naciai paėmė Belgi 
jos tvirtovę

BERLYNAS, Vokietija, geg.
17. — Buvęs Vokietijos kaize
ri Wilhelm sugrįšiąs į Vokie
tiją ir apsigyvensiąs savo dva
re Rytų Prūsijoje, kalbama ar-1 nė paėmė Belgijos tvirtovę Na
tiniuose Wilhelmui rateliuose, mur.

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
17. — Vokietija penktadienį 
paskelbė, kad nacių karinome-

ROMA, Italija, geg. 17. — 
Romoje penktadienį išplatinti 
tūkstančiai posterių. Jie rąg - 
na Italiją užgriebti Francuzi- 
jos salą Korsiką, kurioj gimė 
Napoleonas;

Prieš porą dienų prez. Roo- 
seveltas prašę Mussolinį neplė- 
sti karo fronto, kitaip sakant, 
susilaikyti ’ nuo karo. • Prez. 
Roosevelto prašymą Mussolinis 
pasitikęs šaltai. Italijoj jaučia
ma, kad Mussolinis prisiruošęs 
šokti į karą, kai jam pasiro
dys momentas parankus.

WASHINGTON, D. C, geg. 
17. — Prez. Booseveltas penk
tadienį davė suprasti, kad val
džia padės finansuoti statymą 
naujų įmonių lėktuvams, prieš 
kurias stovi * užduotis parūpin
ti 50,000 karo lėktuvų.

Privatiems pramonininkams, 
kurie statys lėktuvų įmones, 
patarta parinkti įmonėms vie
tas šalies vidury, kur nors 
Rocky Mountains r Alleghany

Teismas uždraudė 
kompanijai agittioti 

streikierius
Pataria republiko- 

nams nominuoti 
prez. Rooseveltą

SAN DIEGO, Cal, geg. 17. 
-r- Kariauja keletas šalių. Ei
lei kitų šalių gresia karo pavo
jus. Ir Jungt. Valstijos sku
binasi stiprinti krašto apsaU-

krašto apsaugai reikia 
vieningumo. Todėl Dr.

Bet 
šalies 
Charles B. Leonard, San Diego 
kolegijoj istorijos profesorius, 
ragina republikonus nominuoti 
prez. Rooseveltą, kaipo 
kandidatą į prezidentus, 
parodys šalies vienybę, 
Dr. Leonard.

savo
Tai 

sako

GENEVA, III, geg. 17. — 
Teismas išnešė sprendimą, ku
ris liečia Wcstern-Austin kom
paniją Auroroje. Kompanijos 
darbininkai streikuoja. Teismo 
sprendimas draudžia kompani
jai ragintk darbiu nkus, kad 
jie gržtų į\ darbą. šitoks in- 
džionkšenas yra tikrai nepa
prastas Amerikos teismų prak-

Kalbėjo, kad reikia 
Hitlerio — negavo 
pilietybės popierų

srityse, o ne pagal juras, ne 
šalies pakraščiuose.

Į Washingtoną pakviesta 40 
lėktuvų įmonių viršininkų kon
ferencijai. Puota suprasti, kad 
valdžios kontrolčn gali pereįti 
kai kurios pramonės, je'gu pro
dukcijos našumas reikalaus tik
slesnio koordinavimo.

Pranešama, automobilių įmo
nės yra prisiruošusios pradėti 
ginklus dirbti, kai tik gaus 
Įsakymą.

Jungt. Valstijų karo 
laivynas prisiruošęs

SAN FRANCISCO, Cal., geg. 
17. — Jungt. Valstijų karo lai
vynas Hawaii vandenyse esąs 
prisiruošęs akcijai. Jo judru
mą nustato paliepimai iš Wa- 
shingtono kas valanda. Jeigu 
bet kuri iš totalinių valstybių 
sumanytų užimti Holandijos 
Indijas arba Alaską, tai Jungt. 
Valstijų laivynas tose srityse 
pasirodytų pirmas.

ORAS,

22 pavojaus alarmai 
į 24 valandas

NANCY, Francuzija, geg. 
17. — Ką pergyvena Francu
zijos ir Anglijos piliečiai, ga
lima numanyti iš sekamo fak
to: Nancy priemiesčius Vokie
tijos lėktuvai penktadienį ata
kavo keletą kartą. Bet per pa
skutines 24 valandas 22 kar
tus mieste buvo duotas lėktu
vų pavojaus alarinas, gyvento
jai įspėti - slėpti^ nuo lėktuvų 
atakų. Tai reiškia praktiškai 
nepaliaujamą sireną žviegimą.

Pramonė galinti 
statyti 50,000 lėktu

vų per metus

pa

GLOBĖ, Ariz., geg. 17. — 
Rudolf Vilium Robertson Ryno, 
35 metų suomis, norėjo gauti 
Jungt, Valstijų pil'ctybcs po- 
pieras. Bet paaiškėjo, kad jis 
kalbėdavęs: ko Jungt. Valsti
joms reikia, tai Hitlerio, 
to jis ir negavo pilietybės 
pierų.

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

Debesuota; gal 1 utys; leng
vi pasikeičia vėjai; saulė teka 
5:27 v. r, leidžiasi 8:05 v. v. 
Sekmadienį veikiausia liūtys.

žviegimą.

LOS ANGELES, Cal., 
17. — Prez. Rooseveltas 
grėsė ketvirtadienį pareiškė, 
kad krašto apsaugos reikalams 
Amerikoj reikalingas yra pa
jėgumas pastatyti 50,000 karo 
lėktuvų per metus.

Ryšium su šituo prezidento 
pareiškimu lėktuvų fabrikais 
tai pietų Kalifornijos 
kalba, jogei lėktuvų 
Amerikoj pajėgsianti 
užduotį išpildyti.

geg. 
kon-

Dėl 
po-

Šveicarija gabena 
auksų Į Jungt.

Valstijas
NEW YORK, N. Y, geg. 

17. — Šveicarija turi apie $500,- 
000,000 aukso. Bet ketvirta
dalis šito aukso jau yra atga-srity

pramone bentas į Jungt. Valstijas. Vis 
šitokią daugiau Šveicarijos aukso ga

benama į Ameriką.

“Naujienų” Pinigų 
Siuntinio Skyrius

SIUNČIA PINIGUS 
LIETUVON

Telegramų. Užtikrinama pilnas 
ir greitas išmokėjimas.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. ■ 

Chicago, Illinois
Ofisas atidaras kasdien nuo 8 
ryto iki 8 v ak aro. Sekmadie
niais nuo 9 ryto iki 1 vai. po
piet



CRANE COAL COMPANY 
5332. So. Long Avenue 

Telėtonas PORTSMOUTH 9022
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta'Perkant .<■' 'Hį"7-65
PETROLEUM CARBOH COKE $*7.75 
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas

Sales Tax ekstra.

1939 Mažas BUICK 4 durų sedan, radio, heater 
1938 Mažas BUICK 4 durų sedan, radio, heatėr .. 
1937 
1936 
1937 
1936 
1938 
1937 
1936 
1937 
1936 
1934
Visi automobiliai pertaisyti, yra geram stovyje ir pilnai garantuoti

MILDA AUTO SĄUES
■ J 806 West 31st Street 

VARTbTV AUTOMOBILIV lotas 
815 W. 31 st St. skėršai 31 gatves nbrth 

SHOW ĖOOMV 1 ”
DOMINIKAS KURAITIS, Savininkas 

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

NAUJIENOS, Chicago, III. ________________ _________________________________

žvilgiu Rumunijos užsienio po-' VILNIUS. —- Rylų Lietuvos 
litiką, galima butų tikėtis jog jauniesiems ūkininkams sušelp- 
susidarys'gan tvirtas Balkanuo-j ti Lietuvos vaistinių preparatų 
se blokas, kuris galėtų daug įmonės “GerMaPo” direktorius 

Gedvilis iš savo ūkio paaukojo 
du darbinius arklius, du veisli
nius avinus, vieną telyčią, kelis 
paršelius ir 30 centnerių rinkti
nės sėklos. Atvykę iš Vilniaus 
krašto Jaunųjų ūkininkų atsto
vai aukotojui padėkoti, jo ūky
je buvo gražiai priimti ir pa
vaišinti.

šeštadien., gegužės 18, 1940
i

Ruinuiiiją ant bedugnės 'krąsto...
(PERSPAUSDINTI DRįAUDŽIAMA).

(Tęsinys) \ < Inas pavaduojąs duoną) kas yra
Bendrai, Rumunija kariniu Bajoriškos Rumunijos* ‘simbbf 

..............  ' ■ .. ę* '■ *- '<<■ H » ll : • Ii', i

Tiesa, rusų pavojus Rumuni
jos valstiečiui ir' 'darbininkui 
nieko gero nežada, nes tai butų 
vien ponų pakeitimas, bet gali* 
tad iikįliį jog'ir ši rętikbiAė įJa-

kuroįjoje l^i'Kž^us p'o šio fenkinUš kilų reikalavimus šis 
sukr(?tini0- paVojiis pražūtų Rumunijai. 

Jei RuinUnijęš valdovai butų '.Bet sunku tikėtis tokios išmin- 
išmintingesni, galėtų šiandien ties egoistiniuose Rumunijos 
labai geromis sąlygomis susitąi- bajorijos sluogsniuose, o tuo la- 
jkinli Šū šdvo kaiinyhais paąu- l)iau pačiame karaliaus asmeny- 
tkodama dalį šavd teritorijos, jė.
•kuri višvien nepasilįkš amžiataš 
;Rutaunijai. pakeitus >šiuo at-

kios roles ir jos įsikišimo į Įta
rtį nei vienas nenori, kiekvie
nam patogiau, kad Rumunija

!.*}

DENTISTAS
Pirm., Trečiadienį, šeštadieni

4631 So. Ashland Avė.
Tel. YARDS 0994 

A.Hrad., Ketvirtad. Penktadieni 
4143 So. Archer Avė.

Tel. LAFAYETTE 3650

drąsiau laikytis dargi prieš 
dviejų milžinų, su niolio kojo
tais, kaip Vokietiją ir Rusiją.

Reikia^ atminti viena, jog Ru
sija niekuomet nesigriebtų ini- 
ci.ątyvos pulti Rumuniją, jei jos 
nugriebtų Liti. Rusija tik laukia 
iki kas ją pradės licituoti, kad 
'galėtų nė* tik Besarabiją pšsi- 

į imtij1 bet ir Bukoviną. Gi pa-

DR. STRIKQL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso valjTJuū 2 iki 4’ ir nūo 6 ikiTl 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso TeL: YARDS 4787 

Namų Tel.: PROSPECT 1930

X J , f T. ’ ♦' 7 ’ ’

sulis laikais iiėutraiumaš turi$695 
565 
44:5 
Š45 
385 
345 
555 
365 
285

Mažas BŪICK 4 durų 
PACKARD SENDAN 
PONTIAC SEDAN su 
OLDSMOBILE sodan 
Mažas BUICK opera coupe su viskuo 
Mažas CHRYSLER SEDAN ....... .
PONTIAC COACH, geram stovyje .... 
FORDAS SENDAN su radio heater, geram st. 365 
Mažas BUICK SEDAN, radio, heater ..... j...... . 345
CHEVROLET sedan, labai geram stovyje .... 165

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

męs 1 pratę '"vartoti,' Rumunija

ti puolimo objektu, jei ji mė
gins pavyzdžiui savo prod.uf<tiis 
pardavmeti vien anglams ii- 
praneuzįims, vokiečiui' tai gali 
paskaityti savotišįdų neutral'u- 
mo laužymu, ypač kuomet ji 
sudariiiš karišką šiitartį' šit' ang
lais. l iesa, tai taip pat nėra ku
rinė sutartis pihioje žodžio pra
smėje, hės ji tik' sutiko; Uad 
. *1 .-ii -‘L . -ktm

Bet reikia atminti, kdd Ru- 
muilija apsupta priešų is visų 
pusių ir kiekvienas kaiinyiiąš 
stengiasi pirmai progai pasitai
kius atplėšti dalį sau, 6 Rumu
nijos vien sadšiimos rubežita 
sudaro apie 3,000 kilometrų 'iš

jėga 
llaro"

r"

4 f

u*;
Ateitis parodys.

(Bus daugiau)

! Langam Lždhlt^hlus Padarom ant Uzsakymo 
EAztiA'Š;. MĖŠ NUMIEftUOJAM IR UŽKABINAM 

TAVERNOMS, NAKAMS ^IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS 
; ■•■'^4'8U8^WESTA47th':-STREET ■ (ARTI WOOD ST.)

hih-; i. .i.............. ..................

fa

Daleiskite- 'mums -pagelbėti ' jums pagražinti 
jūsų ’-'riamą.o Mes .turime pilną pasirinkimą 
namų malevoš, varnišių, šelakų ir sienoms 
popierų?^'^^?”1’ ■

DYKAI Patarimas Dėl Dekoracijų.
DYKAI Dastatymas Visoj Chicagoj.,

SAMHELMAN
SERVICE WITII A

1411 S. Halsted Street

Mrs. A. K. JaRUSZ
J . PHYSICAL

THERAPV 
and MIDVVIFE

6630 S. VVesternav.
Telefonas:

HEMLOCK 9252
Valandos nuo 10:00 
v. r. iki 5 v. popiet 
Nuo 6 iki 9 vak., 
Treč. ir Penkt. nuo 
12 iki 5 ir 6 iki 9 
v. vak. šeštad. ir 
Sekin. pagal sutartį

DR. C. Z. VEZEL’IS
‘ DENTISTAS

4645 So. 'Ashland Avė.
‘ ' arti -47 s Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

AKIU SPECIALISTAI

NELAUKITE-
v 2 ji *Rytoj Gali Būti PęrvėĮu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius, ar 
šiaip ką apdrausti,1 reikalaukite agento; arba brokerio, kad jis'pa
rūpintų jums polisą per musų kompaniją. Nelaimei ištikus, i netu
rėsite jokių- nemalonumų. . • ••
“Mes esame pirmdklasiėi' nariai Chicago Board of Underwriters”

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

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

AMERICAN INDEMNITY GOMPANY • 
COLUMB1A FIRE INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE' COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS BONDING & INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

DIDELIS STAKO

IŠPARDAVIMAS
• - 1 I- t Ji r

Numažintomis Kainomis

ri yra galingiausia iš visų Ru
munijos kaimynų ir kas svar
biausia, šie rubežiai yra lygu* 
moję, kur gali veikti techninės 
dalys prieš, kurias rumunai tiek 
teatsilaikylų, kiek lenkai prieš 
vokiečių techninį pajėgumą.

Kaip praneša paskutinės te
legramos,' rumunai dargi ati
traukė savo kariuomenę nuo 
rusų rubežių gerai šuikasdahi), 
kad tai bus tik bereikalingas 
priešinimasis ir žmonių aukoji
mas. Besarabija šiandien sau
gojama paprastų pasienių sar
gybinių. šiek tiek geriau saugo
jama Vengrijos ' ir Bulgarijos 
pasienis.

Karki kilus, t. y. bent vienam 
kaimynui puolus Rumuniją, ga
lima būti tikriems, kacĮ, puls 
tuojau visi ir 'Run^nĮjo^i||teitis 
Šmo atžvilgiu labąL įi^dna^ ypač 
atmenant rusų pijpt^gbTąs iidVą

Rusija jau šiandien siundo 
bulgarus griebti Rumunijos kra
štukų, kad ji pati galėtų pulti 
Besarabiją.

Kdrui kilus nors rumunai ga
li pastatyti dargi pusantro mili
jono vyrų, frontai! "galės iš kai’1-

700,000 kareivių. ' •
Bet didžiausias Rumunijai 

karo metu pavojūs tąsi jog jos 
kariuomenei iš karto teks veik-

SMILE n
Tel. Canal 5063 g m

rrH F<»

1

John p, Eydęikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

Wmbulance 
J ir naktį

i Visi 'Rlefonai YARDS 1741-1742
.f •• S S Į r.-' -P IT i •

460.5-07 So. Hertnitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue 

telefonas LAFAYETTE 0727

koplyčios visose

Klatiaykite lnu*ų radio programų Antradienio lt šeštadienio ryt- 
> ' raoMaii, ral. ryto iš tV. H. I. P. stotie# (1480 K.)

- ' Mi POVILU bALTIMIERU. '
T . . z....-U.S-U----------■< < v,. ji—

Ląidotuvįy Direktoriai

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. VAITUSH, OPI
J LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
-jūsų garantavimas.

Optumetrically Akių Specialistas
PalengViria akių įtempimą; kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigino, akių aptemimo, nervuotu- 
rno, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregysię Pri- 
i engia teisinga) akinius. Visuose at
itikimuose egzaminavimas daromas 

su elektra parodančia mažiausias 
1 laidas.- Specialė atyda atkreipiama 
; mokyklos vaikus, 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10

Nedėlioj pagal 
Daugelyj atsitikimų 
mos be' akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

Kreivos akys

ryto iki 8 v. 
sutartį.

akys atitaiso

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 VVEST 35th STREET 
• kampas Halsted St.

Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
Nedėliomis pagal- sutartį.

LIETUVIAI
8

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 VVest 63rd St.

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—1> 
vakaro, trečiadieniais ir' sekmadie

niais pagal susitarimą.* 
Telefonas HEMLOCK 6111 

i 'Vf .‘.-r*,t *.

DR. A. JENKliNS
• (Lietuvis/-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
< 2500 West 63rd Street!

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nu<. 
7—y vai. vakaio u; pagal sutarti 
Ofuo l'ei. PKObJt«EC'JL 0731
Namų Tel. VIRGIN 1A 2421

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Pilone YARDS 7299.

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Įlydė Park 3395

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

Valandos—1—4 pu pietų. 7—8 ‘vak 
išskyrus seredoipis u subatomis.

KITATAUČIAI

I

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tol. Kenwood 5107.

DR. HERZMAN
riIS RUSIJOS ■ -

Gerai lietuviams žinomas per 39 
metus kaipcr-patyręs gydytojas chii ’ 
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Kay 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. kiekvieną 
dieną, išskiriant šeštadienio vakare 
ir nedėliomis. ...

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
■' OFISAS-

4729 So. Ashland Avė.
' 2-roš lubos *r" 

CH1CAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

Nuo 10—12 vai. ryto; nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone M1DVVAY 2880, f < v IAj - • < j

y

st

šMTiMiERO Rytmetinių
2

iki 11
1484 KYLOCICLE8

s

M

1824
3395

kur gyventojai 
rumunai, daug 
Rumunijos val- 
tautybės ir lodei

J)r. V\ Pulsiicki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien* 2-4 ir 6-“ vak.

1957 W. Garfiekl Blvd.
Cor. Damen. ■ Hemlock • 6699

j e teritorijoje, t. y. savoje tefį 
tori'jojei ' bet

ADVOKATAI
K.P. GUGIS

ADVOKATAS
ofisas—127 N. Dearborn St.
1431-1434-7^1. Central 4411-2

ofisas—3323 So. Halsted St.

YARDS 1419

. ••-i*

14

.B.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
r DALYSE

1111111111111 iiiiniiii imi t minim

Miesto
Kamb.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

— pagal sutartį.

R) Z1 ‘BO. •imu. iiiiiiiiiimimiii m mini
i » • j t»

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį

■ . - •— — —

3.^54 So. daljsted Street

A. Montvid, M. D.
Wcst Town Stafe Bank Bldg.

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS - 

7 So. Dearborn 
Room 1230(

Ofiso tel. CENTRAL 
Namų Tel.—Hyde Park

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Wešįterh Ave. Rhone GrovehilI 0142
141G $outh 4*0111 Cbiirt, Cicero Phone Cicero 2109

) ^4.i- t • •, x L^j.,—...-------------------

... feORT-y. PETKUS ' ■ ■
4704 So. Westėrn Avenue ' T Phbhė Lafayette 8024 r;ik. •

----- -į'. J. LIULĘVIČIŲS
4348 S. ęąliftjrnia Avenue ’ pitone Lafayette 3572

: ’■ ^LAGttAWIČŽ IR SŪNUS 
23H West 2:ird Place i ‘ ' l’honc Canal 2515

SKYRIUS: 42-43 Ėast 108th Street ' Tel. Pūtimai! 1270
T ■■ •• ■. * j ■ ..............................

Antanas m. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue 1 * Phone Yards 4908

t’/. -»- ....... .• .a.

NAUJI SEKLYČIOS SETAI, MUSŲ 
DIRBTUVĖJ PADARYTI

IY • i J > «

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

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

Archer Avę.|
Furniture Compąny

JOE. KĄZ1K, Savininkas
4140 Archer Avė. Tel. Lafayette 3516. . : 11 . T .'47 .3 c'.( • e (t

nukentėję iš 
džios dėl savo 
gali labai smarkiai kenkti ka- 
nuomenes veikimui, ųaip tai 
mes malėme Lenkijoje, kur vo
kiečių mažumos, o dažnai ir uk- 
Thimečiai nacionalistai, kurie ti
kėjosi, kad Hitleris juos išlįuo- 
slidš’ iš lenkų ir nišų globos at
eityje, griovė sušisiekinio kė
lius, piovė telefonų stulpus įvai
riausia signalizacija teikė žiiiiaš 
vokiečių 'orlaiviams, ’ kaip paiv. 
ardami žemę rodyklės forma 
arba kirsdami rugius taip pat 
rodyklės forma, kad nurodyti 
vokiečių orlaiviams linkšmę' lė
kimui. Ir todėl Rumunijos l;a- 
riuofnenc taip pat užfrontėje 
jaus nuolatos pavojų ir gali ti-! 
kelis visokių siurpryzų, kaip 
susisiekimo kelių sugriovimas, 
telefonų nutraukimas; Šnipinė
jimas ir f.t.

Tod.ė’l, su "kuo Rumunija be
sidėtų šiame kafe, ji“ nieko gė-

iiHiiiiiiiiiiiiiiiiiaihiiHhiiiiiliii

NARIAI S
4

Asociacij<

RADIO 
PROGRAMŲ 

l«i» VALANDĄ RYTO
RAMTNfc * .

6912 SO. WESTERN PROSPECT 4960

lyjc’ “Komania Marc'^ (Didžioji 
Rumunija) ir greičiausia sis 'Rū
ras btiš 'paskutiniš aktas bajo
riškos Rumunijos tragikomedi
joje, po kurios prasidės Rumu
nijos valstiečiui ir darbininkui 
laiiningesnls laikotarpis, kurio 
simboliu hebu» bizūnas ir “ma- 

^tižplikytų įukiiruzų bly-

R. J, RIDINĄS
'U___ *»

* *’- ‘r ' L JL ZOLP Phone Yards 0781 
1646 West 46th Street ‘

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avehue 1 ‘ ’

Yards 1139
Yards 1138

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Rcsidencijos Telefoną#

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro 
Nedėl io j pagal sutartį.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUfal ‘ASHLAND AVĖ?

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

Tel YARDS 314*
VALANDOS: Nuo 11 ,ki 12

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

šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A.
GYDYTOJAS IR CdhkUROAS 

o ’ ir Akiniu!? ' Pritaiko 1 
3343 8. HALSTED ST

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

SUITE 1701 ’
SO. LASALLE STREET 

Randolph * 0331 
Naujoj tiėloj

OFFICE 
7019 S. AR1ESIAN AVĖ.

Hemlock 1940
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Vienintelis Lietuvis Gėlių (Kvietkų) Augintojas

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

A. SELEMON and SON CO.
(SELEMONAVIČIA)

3840 VV. 111 STREET Tel. CEDARCREST 0855
Vienas blokas į rytus nuo §v. Kazimiero Kapinių

COM

Pirkite Anglis Dabar—Kainos Nukrito 
ALESAUSKAS & SONS 
7100 So. Talman Avė.

Tel. PROSPECT 8712 
Me; išk raustome modernu burtu

j3 fy) Pardavinėjame tiktai geriausios ko-
S kybės anglis.

i

KORESPONDENCIJOS
Du Jaunuoliai Mirė 
Elektros Kėdėj

Waukegan, III
Suskambės varpai Bronei 

Malela

ir draugiškai leido laikų: mo
terys prie “bunco”, o vyrai prie 
kortų. Taip, buvo iki vakarie
nės, kuri buvo duodama 11 vai. 
Kurie pasižymėjo lošimuose, tie 
gavo dovanas. Panelei Bronei 
buvo prisegtas gelių korsažas 
ir įteiktos visokios doVapos.

Iš viso buvo apie 100 žmo
nių. Pasakyta kelios kalbos, 6

pasiturį

Gegužės 19 d. vietos lietuvių 
bažnyčioje suskambės vedybi
niai varpai p-lei Bronei Malc- 
la. Jų suriš neatmezgamu maz
gu pusbrolis Cinikas. Tėveliai, 
žinoma, rengiasi didelėms iškil
mėms, atseit, vedybinei puotai. 
Jaunavedžiams bus 
naujutis automobilis 
.lybinė dovana.

Ponai Malelai yra
biznieriai ir draugiški žmonės, 
todėl jie.ir draugų priskaito di
delį būrį. Turi gerų draugų ir 
jų dukrelė Bronė, kuri yra šau
ni dainininkė ir šiaip pasižymė
jusi muzikoje veikėja. Ji daug 
dirbo tarp lietuvių mokydama 
chorus už visai mažų atlygini
mų, o kartais ir be jokio atly
ginimo. Dabar waukega n iečiai 
tikrai pasiges jos.

Kenoshietė Rodovičicnė ir 
vietinė Vasiliauskiene surengė 
panelei Bronei lyg ir atsisveiki
nimo vakarų. Pritarimas buvo 
labai didelis ir žmonių susirin
ko puikus būrys. Visi smagiai

SLA PILDOMOS TA
RYBOS RINKIMAI
šeši senieji, vienas naujas
Gauta tokia žinia apie SLA 

Pildomosios Tarybos rinkimų 
rezultatus, kurie buvo kctvTta-

rie balsavimų nereguliari 
mai kuopose dar neištirti):

Į prezidentus: Bagočius 2,998 
bal., Laukaitis 2,979 bal., Mi
liauskas 784 bal.

Į vice-prezidentus: Mažukna 
3,522 bal., Kerševičitis 3,135 
bal.

Į sekretorius: Vinikas 3,978 
bal., Pilka 1,830 bal., Michelso- 
nas 856 bal.

Į iždininkus: Gugis 3,020 
bal., Bachunas 2,789 bal., Žeb- 
rys 817 bal.

Į iždo globėjus: Mockus 3,591 
bal., Mikužiutė 2,879 bal., Dar- 
gis 2,509 bal., Brazaitis 2,380 
bal., Januškevičius 994 bal., Ur
bonas 662 bal.

Į daktarus kvotėjus: Stanes- 
low 2,755 bal., Biežis 2,779 bal., 
Graičunas 1,110 bal.

Remiantis šitais duomenimis, 
išrinkti į Pild. Tarybų yra šie 
asmens: Bagočius, Mažukna, 
Vinikas, Gugis, Mockūs, Miku
žiutė ir Biežis. Reiškia 6 senieji 
viršininkai ir vienas, naujas.

Bet pranešama, daugelio 
kuopų balsavimuose buvo pa
stebėta stambių nereguliarišku- 
mų. Kai kur nariai nebuvo pa
kviesti į mitingų atvirutėmis, 
kaip to reikalauja konstitucja. 
Kitur balsavimas ėjo be jo
kios kontrolės — narys ateina, 
gauna balotų (vienų arba kele
tu — to niekas nepatikrina), 
padeda kryžiukus ir išeina; 
kiek narių dalyvauja mitinge ir 
kiek išdalinta baliotų, susirin
kimui nepranešama. Ir pasiro
dė nuostabus dalykas, kad vi
soje eilėje kuopų, kurias kon
troliuoja tautininkai, “balsavo” 
90 iki 99 nuošimčių visų kuo
pos narių, ir beveik išimtinai 
už tautininkų “sleitų”, nors pa
prastai balsavimuose dalyvauja 
(išimant mažiukes kuopas) 
tarp 30 ir 50 nuošimčių narių.

Išsijojus nereguliariai paduo
tus balsus ,tautininkų kandida
tai butų gavę keletu šimtų bal
sų mažiau. Balsų skaitymo ko
misijoje, kuris susidėjo iš kun. 
M. Valadkos, S. Vitaičio 
Strazdo, buvo apie tai 
Bet sprendimų daryti 
tiktai Pildomoji Taryba,
ištyrusi visus faktus. Ar ji ko
kių nors žingsnių imsis šitame 
reikale, nežinia. —J. Rep. '

grainos dalis, t. y. muzika if 
šokiai. , . . !

Laikas bėgo greit ir linksmai. 
Kai pagaliau svečiai . pradėjo 
skirstytis, tai ponai Maldai., iį’ 
jų dukrelė Bronė visiems pa
dėkojo už jų atsilankymų it 
draugiškumų. —K. Rodovičienę

Indiana Ilarbor, Ind,

Trečiam Bausmę Atidėjo
Vakar anksti rytą Gook ai> 

skričio kalėjimo elektros kėde) 
mirė du jaunuoliai Frank Mi- 
ehalowski ir Vietor Wnukow- 
ski, pasmerkti miriop už žmo
gaus nužudymų. Trečias jau
nuolis, dalyvavęs nužudyme, 
Henry Drewek, gavo iki bir
želio šavo bausmę apeliuoti.

Tarp liudininkų mirties ka
meroj buvo trys jaunuoliai, pa
smerktųjų nužudyto chicagic- 
čio Viggo Petersono sūnus.

KAM LAUKTI?

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

Turtas virš - - - - $4,700,000.00 
Atsargos fondas virš $340,000.00 
Dabar Mokame 31/2% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

andFEP
LOAN ASSOClATlONofChicago

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

Sub. 9 iki 8 vak.
TeL VIRginia 1141

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS, FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE

Jus Gali te Sutaupyti

Remia Vilniaus krašto 
žmones

Musų kolonijos lietuviai k’tyk 
galėdami stengiasi prisidėti 
prie parėmimo Vilniaus krašto! 
gyventojų. Kai kurios organj-J 
zacijos skiria aukas iš savo iž-' 
dų. Pavyzdžiui, Lietuvių Pūsi-( 
linksminimo Draugiškas Klu
bas paskyrė $25.

Be to, bendromis jėgomis vb 
sos organizacijos gegužės 12 (J.? 
surengė vietos parapijos svetąį-j 
nėję balių su prakalbomis. To 
baliaus pelnas irgi liko paskir
tas Vilniaus varguomenei šelp.--

iPIRKDAMI 1940

NUOLAIDA

DABAR!
Pradėkite taupyti dabar su Servel 
Electrolux gesiniu refrigeratoriu, 
kurs neturi judomų dalių šaldymo 
sistemoj, kas galėtų nusidėvėti ar 
trukšmą daryti.
Taupykite per metų metus nuo va1- 

' gių, žemų operavimo išlaidų ir 
trukšmo.
Mes esame vieninteli nepriklausomi 
E1ec*rolux dyleriai Englewood apy
linkėje.

METU MODELI

Naujausi Pagerinimai Tik Prie
1940 Modelių5! 2Q

Galima Sutvarkyti TERMINAIS—Imkite 3 Metams Išmokėti

ENGLEWOŪD STOVE and REPAIR GOMPANY
6850 SO. GREEN STREET Tel. ENGLEWOOD 36304 Bloko Nuo Halsted Gt.

Taigi, kaip matote; šios ko’o- 
nijos lietuviams Vilniaus kraš
to reikalai yra labai arti prie 
širdies. —J. ,K

>;r

LANGAMS VIELI
NES SKRYNOS 

Tai yra .nepaprasta 
sensacinė pasiūla . . .. 
Padarytos iš Czerwca 
Ponderosa pušyno, 
tankus vielinis; skry- 
nas

Padidins namų 
vertę daugeliui 

metų.

Noriai aptarsim 
jūsų atnaujinimo 
su INSELBRIC 
išlaidas ir aps
kaičiuosime b e 
j o kių prievolių 
jums.
1. Atstoja plytas
2. Nepermerkia*- 

mas Mastic
paviršius.

100 ketv. pėdų padengti kainuos $9.75

: SUTAUPYSITE 13 'NUO .. 
iOUKĮNV<'bURU :.'

VispsĮ ■: jCzęryvco , . durys 
ryrą 1 dirbtus ' iš . skirtinų

Z. vejų^ę ■ , išsijovę j įjsių ir 
džiovykloj’lfdžib/V i h t ų 

p lentinį ' .’k'', ’ .-r.
Visoą;yya . tvirto 

.Tdarbč;pĮaylr^iiįįt ąt- 
į r š^kąnčį Ai; ‘ .Tiuly gi ((tas ir 
i", pariiioštąs: ^rrtąldvojnnųi, 

|:/Agrąylr.aylinįr.<atb$ ,vąr.-;. 
k nišiUoĮti. .k-/;;

>./ 1 jį .■■.0Qlįb;?,šitbhd.
• j/.‘ •' ’ L'

REBUILB YŪUR H B BĮ E UBUI:
‘ DIDELIS GEGUŽINIS IŠPARDAVIMAS PAS CZERWCA
! ; . LENGVAIS MĖNESINIAIS IŠMOKĖJIMAIS

' 1I-v

■ ■: § PAS CZERWCA|

GARAŽAMS DURYS

1%; colių :storio ųžtikripa•. šalutinį 
stiprumą ir gerumą. . • Neširaįto ir 
nėsikrąipo. Be jokių trukumui 8 pė
dus iš 7. pėdų, 7 pėdų 6 colių, 8 'pė
dų iš 8 pėdų. Porą »14.25

Vielinės |
Tvoros? . ’

■ . ■■

36 col. aukš.
80 Pėda

42 col. aukš.
90 Pėda

M

ir St. 
ginčų, 
galėtų

Mieros $1 1 C
1>8”x3’4” -TI.IU
Tiktai ...r........

ir aukščiau.
.. 1

KOMBINUOTOS 
DURYS 

Padarytos iš grynų 
pušinių lentų*. Czer- 
wco durys atrodo 
gęfįau. ilgiau , lai
ko. Su langais, ką 
galima įdėti žiemą, 
skrynas — vasarą. 
MIEGOS 2’8”x6’8” 

’ : Tiktai ’*

*4.65

3. Mastic 
VVeather 
sealed 
izoliacija.

“Brick Siding”
Galite padengti namo sienas, (te TOk 
ar gonkas. Tik padengimui 4

100 ketv. pėdų

EEB

GERIAUSIA 
MALEVA

Sherwin William 
markės — ją visuo
met apsimoka pir-

ROOFING

STOGAMS POPIERIUS
75 sv, volelis raudino popieriaus sto-

.40
gams. Ne antraeilės, bet pirmaeilės ko
kybės. Vertės $2.05.

Volas .......... .......................
90 svarų volas, žalio po
pieriaus, geriausios koky- 
bės> ne antraeilės ver-
“i..’“........*1.60

,' šios kainos galioja perkant 5 
volus ar daugiau.

Naujos Lentos
1x4 lentos grindims, beismentams J 4 Ag 
ar kambariui viške. 100 pėdų ...........  I bUU

$1.40 
$2.00 
$3.10 
$2.90

Už pėdą

14 ir 16 pėdų

1x6 lentos grindims beismentams 
ar kambariui viške. 100 pėdų .... 
1x4 
100 
1x6 
100 
1x8

verandų grindims
pėdų ...........................................
porčių sidings
pėdų ...........................................
No. 2 Yellow Pine Shiplap

už 100 pėdu 
2x4—7, 8, 9

ilgio 
pėdų

12,

ttŠUK'Ki
. JI lJIk * b 41, 
mmit
p.

• . -T, - ~ ~S KUt » n
t k>« k'4 ru is 
iiiiiiĖiih 
ĮlHtlUHIį

n

iŠ 1

AVHITE LEAD 
Reikalinga visuo
met ir visur. Per
kant IOO .4 Al 
sv. maiš. IUZ-T 
Svaras ...............

2x4—10, 
už pėdą 
2x6—10, 
už pėdą 
2x8—10,12,14 ir 16 pėdų

2x10—10, 12, 14 ir 16 pėdų 5]/>£
už ketv. pėda ........................................ **
2x12—10, 12, 14 ir 16 pėdų
už ketv. pėdą ............................................ **
V6x6 White Pine Siding JO gA
100 pd. geriausios kokybės lentos
Puik. kok. (Red Oak Flooring) JO 0*7 
ąžuolo prirdvs lentos 100 rėdų I

*7.83

12, 14 ir 16 pėdų

Terpentinas ir alie- kti. Jlal. JO 
jus žemom kainom Tik ......

DIDŽIAUSIAS LENTŲ PASIRINKIMAS

Puik. kok. (Maple Flooring) 
klevinio medžio 100 pėdų ..

LENGVUS
FHA

• ?fėneslniai / 
Išmokesčiai

Pristatome 
Dykai 

Chicagoj ir 
ApylinkėjeBUMBER

3700 S. WESTERN AVĖ. PUSe BLOKO Į ŠIAURĘ NUO ARCHER AVENUE _ ■ |finp||||A flARR 
Kasdien Atdara nuo 8 vai. ryto iki 6 vai. • vak. I vl« ■lllUlIlIft U"tUV



NAUJIENOS, Chicago, UI. šeštadien., gegužės 18, 1940z

Rimtas pavojus sąjungininkams

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

3 
18 
75

INTERNACIONALO
VIENINGUMAS

Except Sunday by 
News Pub. Co. Ine.
Halsted Street
CANal 8500

$5.00
2.75
1.50
1.00
.75

$8.00 
4.00 
2.00 
1.5
.75

na ”, 
iš

s , NauHfinų-Acnie Teiephoto
ANTRA ŽAIBO KARO SAVAITE

BALTIC STREAM LINE BAR 
įdomiai išpuošta Lietuviška 

Užeiga. Kingsbury Alus. 
Didelis pasirinkimas visokių 

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

S. Zujus, Vedėjas.

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

3216 S. Halsted SL VICtory 4965 
t Stogus, rinas, stoglangius ir 

sienų apmuŠinus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

NAUJIENOS
The Lithuanlan Daily News 

Published Daily 
The Lithuanlan

1739 South
Telephone PANAIKINTI “POLIT-KO- 

MISARAI” RAUDONO
JE ARMIJOJE

Užsakymo kaina:
Chicagojfe—paštu

Metams ______________
Pusei metų ---------------
Trims mėnesiams______
Dviem mėnesiams ____
Vienam mėnesiui ... .....

Chicagoj per išsiuntinėto jus:
Viena kopija  i________
Savaitei _______!_________
Mėnesiui .............................

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

Metams ________
Pusei metų ...... ...
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams __  $8.00
Pusei metų __ ___________ 4.00
Trims mėnesiams._______ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Subscription Rates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.
Entered as Second Class Matter 

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

Paskiausios žinios iš Vakarų Europos rodo, kad są
jungininkų padėtis per paskutines keturias dienas pasi
darė labai rusti. Vokiečių motorizuotoms armijos dalims 
pasisekė prasimušti per Maginot Linijos prailginimą ties 
Sedanu ir įsiveržti į Francuzijos teritoriją. Francuzus 
šis vokiečių įsiveržimas, matyt, užklupo netikėtai, ir jie 
negalėjo nacių urnai sulaikyti, taip kad šie pasivarė apie 
30 mylių į vakarus.

Šitą spragą Maginot Linijos prailginime vokiečiai 
praplėtė ir per ją įėjo į Francuzijos šiaurę tokia didelė 
nacių jėga, kad ji dabar gręsia, pasukus link Anglijos Ka
nalo, atkirsti nuo susisiekirpo su Francuzijos centrais 
visas sąjungininkų kariuomenių dalis, kurios veikia Bei- 
gijoje ir Francuzijos pajūryje. Jeigu vokiečiams toks žy
gis pasisektų, tai jie sunaikintų daugelį sąjungininkų di
vizijų, kurios gina Belgiją, ir pagrobtų Kanalo uostus.

Tuomet Anglija atsidurtų baisiame pavojuje. Vo
kiečių submarinos turėtų labai patogias bazes, tik už ke
lių dešimčių mylių nuo pietinės Anglijos krantų, pulti 
laivus, plaukiančius iš Anglijos ir į Angliją; o vokiečių 
lėktuvai, pakildami iš Holandijos, Belgijos ir šiaurrvaka
rinio Francuzijos kampo, galėtų dieną naktį bombarduo
ti Anglijos uostus, geležinkelius, pramonės , centrus ir 
miestus.

Tuos pasisekimus kovoje su sąjungininkais Hitleris 
įgijo daugiausia todėl, kad jisai turi daug stipresnį oro 
laivyną, negu Anglija ir Francuzija. Hitlerio oro jėgos 
gali, kad kaip, ir paklupdyti Angliją. Tokiame atsitiki
me, žinoma, ir Francuzijai nebeliktų nieko kita, kaip ka-

Neseniai Stalinas pašalino iš 
karo. komisaro vietos • maršalą 
Vorošilovą ir paskyrė ton vie
ton gen. Timošenko (kuris da
bar irgi gavo maršalo titulą);. 
Kartu su tuo Rusijos “Raudo
nojoje” armijoje buvo padaryta 
svarbių reformų; svarbiausia jų 
tai — politinių komisarų, panab- 
kinimas. Reformų tikslas buvo 
pakelti komanduoto jų autorite
tą ir .sustiprinti karinę discipli
ną.

O to viso priežastis tai — so- 
vietų armijos nepasisekimai 
Suomijoje. Mažiukė suomių 
tauta laikėsi prieš milžinišką 
Rusiją per tris su puse mėne
sius, ir rusų kareivių žuvo de
šimtį kartų daugiau, negu suo
mių. Stalinas, pradėjo tyrinėti, 
kodėl taip atsitiko. ’

“Kai dabar kilo klausi
mas”,, rašo) “Keleivis”, “ką 
už tai kaltinti, tai politiniai 
komisarai pradėjo versti visą 
atsakomybę ant armijos va
dovybės. Dėl to Vorošilovas 
ir pašalintas iš armijos’vado
vybės. Bet prieš tai sukilo ki
ti generolai. Girdi, musų ran
kos surištos, mums diktuoja 
partijos agitatoriai arba po
litiniai komisarai, kurie apie 
strategiją nieko neišmano, o 
kai ištinka nelaimė, tai ir 
mes turim būt atsakomingi! 
Ne, šitaip negali toliau būti, 
užprotestavo raudonosios ar
mijos generolai.

“Todėl Kremliuje ir buvo 
nutarta, kad Tolitinius komi
sarus panaikinti ir visą armi
jos vadovybę palikti genero^ 
lų autoritetui. Tačiau paša
lio tasai Vorošilovas jau nesu
grąžintas atgal.”

Šioje valandoje, deja, tai yra visai realus pavojai, 
su kuriais sąjungiiifiikM yra priversti skaitytis. Angli
jos valdžia jau prisipažino viešai, kad padėtis yra “rusti”.

Bet, gal bųt, dar yra vilties sąjungininkams priešo 
atakas atremti. Jie deda visas pastangas. Kai kada būna 
taip, kad puolikas, perdaug smarkiai verždamasis prie- 
kyn, pakliūva į bėdą. Taip atsitiko 1914 m. su kaizerio 
armijomis, kurios apie rugpiučio mėnesio pabaigą jau 
buvo beveik pasiekusios Paryžių: prie Marnos upės fran- 
euzai jas sustabdė ir nubloškė atgal. Tą muši pralaimė
jusi, Vokietija faktinai pralaimėjo pasaulio karą. Jeigu 
dabar naciai gautų panašų smūgį šiaurinėje Francuzijo- 
je, tai pasikeistų visa karo kryptis.

Reikia tikėtis, kad šitoje didelio pavojaus valandoje 
demokratijos atsilaikys.

vo išreikšta ifiiįiriotfe, Vorošilo
vas nebuvo paaukštintas (pada
rant jį šeštuoju vice-premjeru), 
bet buvo “išvalytas” iš armijos. 
Stalinas padarė jį “atpirkimo 
ožiu” už savo nuostolius Suo
mijoje. .

* • x T- ’Panaikinus polit-komisarus 
raudonojoje armijoje, ta armi
ja pasidarys panašesnė į “bur
žuazines” kitų šalių armijas.

“PENKTOJI KOLUMNA” 
SUSIVIENYME

Kai ėjo viršininkų rinkimai: 
Susivieųyme Lietuvių Ameriko
je, tai komunistų spauda vedė 
smarkiausią agitaciją prieš pa
žangiuosius jos viršininkus —- 
Bagočjų, Gūgį ir k., visaip juos 
kaltindama ir šaukdama SLA. 
narius už juos nebalsuoti, šitai 
savo agitacija komunistai sude-; 
moralizavo nemažai narių ir 
patarnavo tautininkams. • Į

Ar buvo padoru komunistams, 
šitaip skandalinti fraternalėję 
organizacijoje? žinoma, kad ne,, 
ir jie patys tatai gerai suprany 
ta. Štai ką rašo “Laisvėje” R.. 
Mizara apie savo bolševikišką 
susi vieny mą. Esą, viršininkų 
rinkimai Lietuvių Darbininkų 
Susivienyme praėjo kuo ra
miausiai: " į

“Jokios propagandos, jokių, 
lapelių, jokių’ straipsnių ne
buvo vesta nei prieš Vieną 
kandidatuojantį asmenį. Visi,i 
kurie kandidatavo, buvo ly
giai traktuojąjpi. Kiekvienas 
LDS narys galėjo balsuoti už 
ką tik jis norėjo.

“Taip ir privalo būti fra- 
ternalėj organizacijoj!”
Ar matote? Mizara Ihbai ge

rai žino, kad fraternalėję or
ganizacijoje kelti triukšmų> 
kurstyti vienus narius prieš Įdė
tus, šmeižti, viršiiiinlfus it atu-

jus ir naujus “žaibo” žygius. Pigus karas, tokiu budu, sąr kuoti kandidatus (ypač . :
jungininkams virsta baisiai brangiu. kaltintais), netinka. cio8 aar3iflasi ‘GUMOSE”) Bent šiuo metu laetuyos gyve-

Pigus karas brangiai kaštuoja
Kol Chamberlainas stovėjo Anglijos valdžios, prieša

kyje, ta valdžia visą laiką galvojo, kaip čia padaryti, kad 
karas su Vokietija butų kaip galint pigesnis. Chamber
lainas ir susispietusieji aplink jį lordai ir kapitalistai 
daugiausia rūpinosi, kad jiems nereikėtų pakratyti savo* 
kišenius tėvynės gynimo reikalams.

Ekonomijos sumetimais Chamberlainas išsklaidė tą 
sąjungininkų armiją, kuri buvo paruošta padėti suo
miams kovoje prieš rusus. Jisai pasiuntė ją į Franeuzi- 
ją, kad ji nebūtų “dyka” Anglijoje. Paskui, kuomet vo
kiečiai staiga įsiveržė į Norvegiją, sąjungininkai nesu
spėjo suteik'ti pagalbos norvegams, ir tą Skandinavijos, 
šalį Hitleris okupavo.

Dėl taupumo Anglija ir Francuzija pereitą rudenį 
užsakė Amerikoje tik dvejetą ar trejetą tūkstančių lėk
tuvų, vietoje dešimties arba dviejų dešimčių tūkstančių! 
Jos žinojo gerai, kad vokiečių jėgos ore yra milžiniškos. 
Jos matė, ką* nacių lėktuvai padarė Lenkijoje. Bet jos 
nesiskubino apsiginkluoti ore, nenorėdamos išleisti per
daug pinigų Amerikoje.

O šiandien, dėl lėktuvų trukumo, sąjungininkams 
gręsia pavojus pralaimėti mušius Belgijoje ir šiaurinėje 
Francuzijoje — ir, gal būt, pralaimėti viską.

Jeigu dabartinės vokiečių atakos ir bus atremtos^ tai 
be stiprios aviacijos sąjungininkai vistiek negalės toliaus 
sėkmingai tęsti karą. Jie turės Amerikoje pirkti be ati
dėliojimo daug tūkstančių lėktuvų, bet kada jie bus pa
gaminti? O vokiečiai tuo tarpu darys prieš juos vis nau-

singais kaltinimais)jungininkams virsta baisiai brangiu.

Bet Susivienyme Lietuvių Ame
rikoje jie vįša tai darė. Kodėl?

Todėl’, kad SLA. gerovė jiems 
nerupi; priešingai, turėdami sa
vo LDS, komunistai nori, kad 
SLA. butų kaip galint labiau 
diskredituotas. Jeigu jie įmany
tų, tai jie SLA. visiškai sunai
kintų.

Tokiu budu Susivienyme Lie
tuvių Amerikoje komunistai 
veikia, kaip “penktoji kolum- 

”7 kiiri stengiasi sugriauti jį 
vidaus..

Lietuvos politinė emigracija. — Su amnestija vis dar 
delsiama. — Areštai ir teismai. — Vieno provokato
riaus is to i-i j a. — Visokie atbėgėliai, atklydėliai ir 
dezertyrai. — Kas atsitinka su laiškais.

(Musų, specialaus korespondento Lietuvoje)

KORESPONOENCIJOS]

i

J. Januškis (Paryžiuje) parar 
šė ilgą straipsnį “Naūj. Gady
nei” apie Socialistinio Darbinint- 
kų internacionalo vykdomosios 
tarybos susirinkimą, uždedamas 
jam antraštę: “Internacionalas 
susirinko ir neprabilo”. Atrodo, 
ly^ kad svarbiausias, dalykas 
lame susirinkime buvo tas, kad
jisai “neprabilo”. Bet, skaitant 
straipsnį, darosi aišku, jogei 
daug svarbesnis faktas yra tas, 
kad susirinkime pasireiškė pil
nas vieningumas tarpe įvairių 
in ternacionąlo skyrių.

Pats straipsnio autorius sako, 
kad “socialistų vieningumas vis*
viena buvo pademonstruotas”. (Tęsinys)
Vieningumas buvo ne tiktai par ' Vienai tik. galima šiuo metu 
demonstruotas, bet ir sudarė patvirtinti, kad tasai surogatas 
pagrindą diskusijoms, kurios tautininkų režimą* žymiai sur 
tęsėsi per keletą dienų, palies- švelnino. Žmonės jaučiasi liuor 
damos įvairiausius, dabartinio siau ir drąsiau, o be to, valdiį- 
momento klausimus. ninkija turi labiau skaitytis su

Pereitame pasaulio kare to žmonių reikalavimais. Kitaip 
vieningumo nebuvo, kadangi sor tarus, atmosfera, bent kiek prau 
cialistai įvairiose šalyse nevie- giedrėjo. Visuomenės balsas, 
uodai žiurėjo į karo priežastis ryškiau pasireiškia, bent ukišr 
ir jo kaltininkus. |kam gyvenime jaučiamasi bent

kiek tvirčiau ir ramiau. Svar*- 
biausia visokioms politinėms 
provokacijoms didinai kelias 
yra pakirstas. Visokie naktibal
dos, policiniai avantiūristai, da-

. bar jau neturi savo veikimui
Baifgbr, Me. platesnės dirvos. I

_______  Štai, mažulis pavyzdys,. Liau- 
Nelaimmgaį žuvo Kazys dlninkų akademiniam atžalyne,

Noveskis varpininkų tarpe, savo laiku
. trynėsi tūlas studentas, rodos,

Prieš kiek laiko čia tragiškai J° pavardė Stasevičius. šitas vy- 
žuvo Kazys Noveskis (Nokvos- rūkąs buvo užsimojęs padaryti 
kės), “Naujienų” skaitytojas.. politinę karjerą. Jisai būdamas 
Žuvo jis beveždamas rąstus varpininkų^ tarpe kartu tarnavo 
troku. Kai trokas įldimpo^ tai Vidaus,. Reikalų ministerijoje 
jis su kitais bandė* jį išstumti J tam tikru informatorium. Tei- 
Bet, matyti, neteko, kontrolės ir kė žinias iš varpininkų gyveni- 
pakrito po ratu. Ratas: ant jo mo.
užvažiavo ir mirtinai sužeidė J Vėliau tos j o, žinios jau buvo 
Buvo, dar, nuvežtas į. ligoninę; .nereikalingos. Mat, liaudininkai 
kur po kėlių minučių; ir pasi’ i^jo . į vyriausybę, arba bent 
mirė. liaudininkų kai kurie vyrai ta-.
x __ po. ministrais,Noveskis , buvo tik apie 47 rr, -. ' ... . v ._
metų amžita. Taigi, palyginti; Tasa‘ 7™kas, llko * a4!f‘ 
dar jaunas 'žmogus. Paliko jis nnmo, panūdo dėl U da- 

’jluktei’i Mb, kuri gyvena Neiv ;ly.,,u>® 1 » W 1«-
Btitaiir, K tlalsva ,^v0 . l)radfcJ°

■ j__________________ - teikti visokias znuas ir intor-
S į macijas. Kitaip tarus, tam tik-

vllIiSiClCį J• roję įstaigoje pradėjo pinti pro-
-r— , įvokaciją. .įrodinėjo, kad lįaudr

Sueitie kriminalistą ninkai ruošia naują sukilimą!
----- Neišdegę! Jo provokaciniai 'dar- 

jktelt laiko liltb* suim- bai greitai paaiškėjo ir dabar 
tas Sfanlėy Colė, New Yorko jau jisai, sėdi kalėjįme. 
krimi'haiis'tas.. Jis, jjau iii' piraia J^į butų buvę kitos politinės 
kebais, atvejais buvo suimtas apys|ovos, visai galimas daik- 
ir kalinamas už įvairius misi- tas,, kad toji provokaciją butų 
kaitimus, šį Icartą jis yra kai- jam pavykusi ir dėl jo šunybių 
tiriamas, ryšium su senos mo- butų gal ir tekę kam nukentėti, 
terš nužudymu*. Kiek galima Netolimoje praeityje tokių pro- 
spręsti, policija turi nenugin- vokaęijų* nemaža butą.
čijąmų įrodymų, jog dėl bužu- Apie kai kuriuos tokius ba
dymo moters Cole yra kaltas, vusius provokatorius teks atei- 

: Suėmimas Cole,o buvo nefe-P'yj® pakalbėti. Juo labiau, kad. 
ketas. Kai pobemonas jį sulai- vįe1^? 1^’ savo metu, kuomet 
kė, tai Cole žaibo greitumu js- viešėjo) Lietuvoj,e Pirmyn Chi- 
sitrauke iš kišenės- revolverį ir ica&°8 choras Lietuvoje labai ar- 
paliepje policmonui eiti prie au- Umai aPįe H sukinėjosi, bet lai- 
tomobilio. Praeivis pastebėjo tą tr čia nieko neišdegė! Pir- 
įvykį ir pranešė policijai. Kaiį)jaunuoliai net visai 
bematant atvyko policijos skva?ph°-' nejuto! Bet dabar dar ne 
etas ir Cole nebegalėjo ištrukti; Hnetas apie tai viešai kalbėti., 
•Labai galihia, kad Cole’o kri- Ateis visam savo laikas, bus. 
jmirialė karjera bus užbaigta. aPte lai papasakoti, o da-

j, Qr, bar tenka tik surinkti visas ži-
■ ________ ___ ________  įiiias, jas gerai patikrinti ir tik

Pirkite tose ką,aulu.veaė»r ktir Ltuomet jas viešai paskelbti.

ALBERT LUMBER & SUPPLY 
COMPANY

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

pėda. Ketv. pėda ..............  2c
Izoliacijos lentos—ktv. pd. 3Vfcc 
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. IVžc 
Nereikia jums pinigų, čia galite 
gauti 3 metams išmokėti ant sa
vo parašo. DYKAI apskaičiavi

mas ir dykai pristatymas.

ALBERT LUMBER 
and SUPPLY CO.

3800 SO. WESTERN 
Tel. LAFayette

Atdara 7, v. r. iki 
Sekmadieniais 8 v. r.

AVENUE 
2101

iki pietų

nime provokacijoms jsiveisii 
jau yra žymiai sunkiau. Tai jau 
tuo pačiu jaučiamasi žymiai 
saugiau ir ramiau.

Šiaip jau Lietuvoje šiuo me
tu, tais neramiais laikais, kuo
met eina karas visokių įtaria
mų asmenų, kurie tarnauja sve
timų valstybių reikalams, tokių 
vyrukų, ar abejotinų asmeny
bių Lietuvoje, kaip ir daug kur 
kitur netrūksta. Yra užintere- 
suotų, kurie drumsčia kitų val
stybių naudai Lietuvos vidaus 
gyvenimą. Štai Danijos, Norve-

NAUJAS ANTRAŠAS
Mes taisom namus ir pastatom 
naujus mutinius ir medinius. Ap- 
skaitliuojam ugnies nuostolius 
veltui. Mes taipgi sufinansuojam 

lengvais išmokėjimais.
Musų naujas antrašas yra toks:

BUILDING COMPANY 
2716'West 42nd Street. 

Tel. Lafayette 0331

APRŪPINK SAVO MAŠINĄ 
DEL VASAROS

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

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

nai butą nemaža samdytų as
menų, kurie padėjo svetimai 
karfuoinehei tuos kraštus oku
puoti. Vieni jų viešai pasirodė, 
o kiti slaptai veikė ir dar dabar 
tebeveikia. Lietuva dabar gera 
sala tokiems provokatoriams ir 
tarptautiniems šnipams darbuo
tis. Juk turime įvairiausio plau
ko visokių atbčgėlių, atklydė- 
liųv dezertyrų^ kurių tarpe nea
bejotinai1 knibždėte knibžda 
įvairių spalvų ir visokio plauko 
ir masto* provokatoriai. Karas 
ir visokios diktatūros labiausiai 
demoralizuoja žmones. Lietuva 
šiuo metu yra- visokių užsienių 
politikos įtakoje, čia vis dhr 
susikryžiuoja įvairių valstybių 
visokie interesai. Jau gera, kad; 
bent savo vidaus politikoje 
tiems pro voltą toriam s yra 
sėtinai kelias pakirstas.

Tai tokios naujienos iš 
tuvos padangės.. JJas, tur 
gausite tik kokiam menesiui 
praslinkus. Jei iŠ viso šis laiš
kas jus pasieks. Štai jau Lietu
von paštas yra gavęs tokių laiš
kų iš USA, kurie jurų dugne 
yra liuyęi Kitii laiškai taip van
denyje buvo sumirkę, kad jų ir 
perskaityti nebuvo galima. Tai 
savotiškos dabar retenybės!

Neabejoju, kad kiti mano lai
škai ramiai sau Atlanto vande
nyse ilsisi*. O gal kada nors ir 
jiq iškils į vandens paviršių ir 
gal dar jus pasieks, gal adresų 
žymės bus užsilikę.

Ir aš turiu vieną laišką pusė
tinai apsvilusį. Jisai buvo siun
čiamas. oro paštu. Tenka many
ti,, kad įvyko avarija ir teko 
jam ugnyje nukentėti. Ir vis dėl 
to laiškus, jums siunčiu, gal 
gausite, gal gaunate. Žinių ne
turiu.

IV—21—40.
(GALAS)

pu-

būt,

kad pačios Naujienos 
yra naudingos

Vesk Tuos Sulankstytus Sparnus 
Prsz

AL’S RODY SHOP 
-610 W. 32nd St.

Tel. Victory 0308 
Aš suveldinu ir ištaisau 

Prieinama kaina
Al. Gudaitis, Sav.

K'

Akiniai visokių madų, pritaikyti 
akims 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. Budni
ko krautuvėje kožna diena ir 
nedėlioję iki 4 vai. po pietų.

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

3409-11 S. HALSTED §T.
Tel. Yards 2151

SABERGMAN

BERGMAN’S PAVASARIO 
IŠPARDAVIMAS

tnalevų. Hienų popieriaus Ir langu Schiu- 
Ateikite i didžiųjų krautuvę prie Justine 
gatvės kampu ir gaukite dykai Kimų 
popieriaus pavyzdine knygų- Dekoruokile 
dabar—mokėkite vėliau pagal BERG- 
MAN'S naujuoju Lengvaue Budžeto pla
nu. 10 savaičių niokSUs. Ateikite ir pa
klauskit smulkmenų.

Sienų popierių nutrimuoja dykai 
PRISTATYMAS DYKAI

Ksa-A-Bee vidaus žibanti balta ir visos 
naujausios spalvos virHivdms Ir tuaudy- 
nkni malt-v a.
Kss-ArBee Fiat Malev* luboms ir miega- 
moeioms balta Ir 1U apal. K»»-A-Bee 4 
valandų varuifiaa serai dCvitd ir nešit.*- 
tnSja baltai vandeny. a 4 Q£

GA&IOHAtt I
Popierių. Valyklls arba H. R. H- !»• 6c 
Atdara antradieniais, ketvirtai!, ir 6e&ta- 

dieniais iki O P. M.
Tel. PKOSPECT 3110



šeštadien., gegužės 18, l£)40 NAUJIENOS, Chicago, UI.

COOK COUNTY’S 
DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMAS Į 20 METŲ 

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

20 DODGES, 1939, 1938, 1937 ir 1936 kaip nauji, kaikuris su radio, 
pigiai kaip $235; 35 BU1CKS, 1939, 1938, 1937 ir 1936 kiekvienas 
parsiduoda pigiai kaip $265; 10 PONTIACS visi kaip naujutėliai už 
vos $235; 10 OHRYSLERS 1938, 1937 ir 1936 garantuotas kaip nau
ji pigiai kaip $245; 24 OLDSMOBILES 1939, 1938, 1937 ir 1936 taip 
žiba ir tobuli kaip naujas sidabrinis doleris, pigiai kaip $255; 8 
HUDSONS nuo 1939 iki 1935 kiekvienas garantuotas, pigiai kaip 
$195; 30 FORDS, 1939, 1938, 1937 ir 1936 visi naujų karų sąlygose, 
pigiai kaip $125; 12 PACKARDS nuo 1939 iki 1936. Visi garantuoti, 
kaip nauji, pigiai kaip $295; 8 LA SALLES nuo 1938 iki 1936 ypa
tingai puikus karai, pigiai kaip $290; 12 PLYMOUTHS 1939, 1938, 
1937 ir 1936 vos vartoti, pilnai garantuoti, pigiai kaip $225; 18 
CHEVROLETS nuo 1939 iki 1936. Visi modeliai kaip nauji, pigiai 
kaip $225; 15 STUDEBAKERS nuo 1939 iki 1936 modeliai visi 6 
cit 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 sekmadienį

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

________________________________ .__ __________________ _______ J

KAIP LIETUVIAMS TEKO UŽ. LENKIJĄ 
KARIAUTI SU VOKIEČIAIS

Laiškas Iš Dūkšto (Švenčionėlių,ošė)
(Žemiau seka. įdomus laiškas nuo .v

Dūkšto apylinkės gyventojo K. Ve- Mokam Lietuvisliekos,/kurį neseniai gavo chicagie-| 4 1 .
čiai pp. S. Veličkos, 4119 South TVJpa T.ipfll'VUl
Ashland avenue. Laiško rašytojas U1CLUV1U r
buvo pašauktas Lenkijos kariuo
menėn, kai kilo karas su Vokietiją, 
ir jis aprašo ką fronte patyrė, P-as 
K. Velička yra. chicagiečių pp. Ve
ličkų giminaitis).

Broliai”

PAINT 
glM PEČIAI .

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

Štai O’Brien’g Hkrynomn maleva to
kia kaina, kokios negali iAsižadėti. 
Puikiausius, ligai tveriąs juodas flni-

Sas. Vartuokit rė
mams nepraskiestą. 
Praskleskite 50%, 
tepant skrynų vio
las. Kvorta

75c
. ŪSE OUROSTIRC o L O R W H E E l 

FURNtSniNGS IN YOUft HOME.

FOR KITCHENSi■_____ • 1n
NON-YEUOWING
WHITE ENAMEL

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

KVT.

Pilnai žvilgąs kaip 
tile finišas, kurs ne
pageltonuos virtuvėj 
nei maudyklėj . . . 
Apdengia vienu sy
kiu . . . stovi nupiltu, 
namu. Išdžiąsta per 
naktį.

$1-40
COMPLETE, EXPERT PAINT SERVICE

SatirL -finis h 
t A SEMI-GIOSS / ENAMEli

FLOOR ENAMEL

% Gal.

$175

Galite vartoti O’Brien’s 
Pre-Hhrunk grindims 
snamelj visur, viduj ar 
lauke. Džliistu greitai. 
Nepraleidžia vandenj. 
Ypaė tąsrus. Dešimts 

spalvą. Tiktai

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

Už Gal.

$3.25
FREE — BOOKIET OF COLOR SCHEMES

KORTA

O’Brien Varnlšius se
nai ir plaėlai žino
mas. Tai iškilusi ver
tybė. Balzganos spal
vos. Kietai išdžiūs
ta i keturias valan
das. Gali vartoti vi
sur, lauke ir viduj. 
Tiktai

ILINOLEUM VARN1SH

Extra balzganas. Nepa
keis spalvos šviesiausios 
klijonkės. Išdžiūsta I ke
turias valandas. Apdengia 
(100 ketv. pėdą, su galio
nu. Atsparus prieš dėvėji
mą ir plovimą.

$1-20

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

O ' B R I E N fyeSltUHk P A I N T S

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

(Tęsinys)
(Žiūrėk “N”, penki., geg. 17 d.)

Prie Švenčionėlų į musų va
goną įlipo dvi ponios ir pilvo
tas Lenkijos kariuomenės ka
rininkas. Bevažiuojant viena 
ponių staiga paklausė karinin
ko lenkiškai ka p ilgai karas 
tęsis. Pamąstęs jis- atsiduso ir 
sako joms,

— Ilgiausia, iki trijų mėne
sių. Mes vokiečius greitai su- 
mušim. Jeigu Lenkija vok ečių 
nesumuš, tai jokia valstybė pa
saulyj jų nesumuš.

Į tuos jo žodžius ir aš atsi
liepiau su pastaba, kad ir mes 
važiuojam į karų, ir- trokštam 
kuogreičiausia vokiečius nuga
lėti ir sveiki namo grįžti. Bet, 

Vokietija 
70 milio- 
to, ir jų 
nebloges-

SveČiuose Pas Bro’ius Latvius
Sekmadienį, geg. 12 d., Borg- 

inan Grove darže įvyko Chica- 
gos Latvių Kliubo piknikas. 
Daržan įėjus išgirdau kalbant 
latviškai. Maniau, kad musų 
žagar ečiai. Vėliau sužinojau, 
kad tai musų broliai latviai.

Man latvius nelengva iš ža- 
gariečių išskirti, nes jie be 
veik visi kalba lietuviškai ir 
dar pasididžiuoja: “Mes mo
kam lietuviškai, mes esam lie
tuvių broliai”.

Pasitikau seniai matytus 
Henry ir Alidą Buck’us, kurie 
turi, krautuvę, 6002 So. State 
St., taipgi Joną Buck.
Buck yra Chi.cagos 
Kliubo raštininkas, o 
Dakar — pirmininkas.

Latviai t krai malonus žmo
nės. Grušas.

Yra tokia, gąnay paprasta sistema, 
kuiiią veik kiekvienas gali prisitai
kinti prie savo taupymo tikslų. Im
kite ir nusistatykite savo taupomąja! 
sąskaitai atsakančią kvotą. Tada pa-

?! siruoškite vakacijoms, ai’ Kalėdoms, 
prisidėdami prie musų, jau įsteigto 
tiems įvykiams ypatingų taupmenų 
kliubo. Kreipkitės klausdami apie 
musų taupmenų kliubo planus.

TAUPYKIT TAM TIKRAM 
TIKSLUI

THE LIVE STOGK 
NATIONAL BANK^/GHICAGO

Henry
Latvių 
Osvald

kažin, ar pasiseks ? 
turi gyventojų apie 
nų, o mes tik pusę 
technika, aš manau,
nė už musų. Tai kokiu budu 
mes juos nugalėsime?

Į Porą Savaičių!
— Štai kokiu budu, atsakė 

karininkas. — Pas juos mažą 
yra benzino ir maisto, kils vi
durinė revoliucija, prie to ir 
čekai prisidės, o mes, Lenkija, 
Franci j a ir Anglija, tai per po
rą savaičių juos .visai sutriuš- 
kinsim.

Aš pridūriau,
— Duok Dieve, tada tikrai 

sveiki namo važiuosim.
Bet štai jau ir Naujoji Vi

leika. Čia'turėjom iš traukinio 
išlipti. Išlipę dar nėjom j ka^ 
reivincs. žinojom, kad nuėjus 
tuojau prie darbo pristatys. 
Taigi,, mes pagulėjom, po med
žiais, po miestą pavaikščiojom 
ir tik po pietų užsiregistravo
me kareivinėse. Tuojau davė 
cariškus drabužius ir vos su
spėjom apsirengti kaip išvarė 
mus arklius tvarkyti. Tenai 
prabuvom iki sutemos.

Grįžę i kareivinę gavom va
karienę — duonos, kavos ir 
sriubos. Ir vėl vos baigėm val
gyti, tuojau mus sušaukė į su
sirinkimą ir pradėjo skirstyti, 
kas kur priklauso, prie kulkos
vaidžių, prie minosvaidžių ar 
kitur. Mano kortelėj buvo pa
žymėta, kad priklausau prie 
kulkosvaidžių taikytojų-. Pama
niau, kad prie tok-kr ginklo bū
damas, jokiu budu neišliksiu 
gyvas, todėl, pasiseks ar nepaj 
siseks, bandžiau kabintis prie 
minosvaidžio. Kai pulkininkas 
paklausė kas priklauso, prie 
minosvaidžio, aš pats pirmas 
pakėliau ranką, nors neturėjau 
teisės. Bet pasisekė gerai, kad 
mane ir mano ’ draugus,. Joną 
ir Petrą, irgi pr.rašė prie to 
paties minosvaidžių būrio.

Pirmi Karo žinksniai

“Airių Vakaras”
Lietuviškam >
Kampelyj

V. Beliajaus “Tautiškam 
Kampelyj” šįvakar įvyks “Ai
rių Vakaras”, pašvęstas airių 
šokiams ir dainoms. Dalyvaus 
žymi airių grupe po vadovybe 
p. Patrick Roche.

Čia šįvakar taipgi bus rodo
mi filmai iš 
pūs keliones 
si lietuviai 
kyti. Įžanga
resas, 514 East 61st Street.

Po to nuėjom miegoti, bet 
per 'visą naktį po kelis kartus 
kilnojo visokiems reikalams, o 
apie 12 valandą ryto (tai bu
vo rugsėjo 7), mus išvežė į kai
mą. “Giedrowiecz”, už dviejų 
kilometrų už Naujos Vileikos. 
Čia mums davė apie 60 kulkų 
šautuvams, o apie trečią po 
pietų vokiečių lėktuvai jau pra
dėjo bombas mėtyti ant Poru- 
banko, ties Vilnium ir ant Naur 
jos Vileikos. Užėjo jie ir ant 
musų kaimo Giedrovičiaus. Iš 
kulkosvaidžių pradėjom į juos 
šaudyti, bet orlaiviai neatsilie
pė. Tai buvo pirmi karo žinks
niai.

(Tęsinys pirmadienį)

V. Belrajaus gru- 
Washingtone. Vi- 
kviečiami atsilan- 
tik 25, centai. Ad-

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 
“U WILL LIKĘ US” 

4030 So. Archer Avenu* 
Phone Virginia 1515

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR 

CO. — VVholesale 
4707 S. Halsted SL

Tet. Boulevard 0014

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
DISTRIBUTORS

Parduodam goriausi ir 
stipriausi

FOX HEAD ALŲ 
Vynai-Likieriai-Gėrimai 

į. visas miesto dalis.

5031 W. Roosevelt Rd
CICERO, ILL.

MEMBER FEDERAL RESERVE SYSTEM AND 
FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION 

4150 SOUTH HALSTED STREET

STATOME NAUJUS

NAMUS
MŪRINIUS ARBA MEDINIUS. TAIPGI TAISOME SENUS. 
PARŪPINAME PASKOLAS LENGVOMS IŠLYGOMS
• Mokėdami kaip repdą—išmokėsit ož savo namą.
• Pirm negu duosit darbą, kreipkitės pas mus, gausit geras 

sąlygas. APSKAIČIAVIMAS DYKAI Į

B. SHUKIS & CO.
4131 SO. FRANCISCO, A VE.

Telefonu LAFAYETTE 5814

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Victor Bagdonas
LOCA1 & LONG IHSTANCI 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus i* 
visokius rakandus bei storus- 
Vežam j farmas ir kitus miestus 
Žema kaina Musų Darbas ga 
rantuotas. Taipgi pristatėm an 
glis i visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
Saukit TcL VICTORY 00(>6

420 W. 63rd St. 
T>1. ENG. 5883-5X40

6-ti Metai Skersai Vartų 
Nepamirškit Užeiti Pas:

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

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

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšiee su mo
derniškomis užlai- 
<omis ir Hollyvvood 

s viešomis. Darbas

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS $lQ£n
Išima Už ..............
PRABUVIMAS 00
Ligoninėje .............. wV«W
RAUDONGYSLIŲ HA
Išėmimas ir Ligon.
REUMATIZMAS C O flfl
Greita Pagelba ...... fc»UU
GYDO VISAS LIGAS
Ekzaininacija C-į Art
ir vaistai .................. I «wv

. DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 S. Kedzie Avė. Chicago

E£RU CURTAIN DYE

NUDAŽYT1 
KT’RTRVUS sr

KAINUOJA

MAŽIAU

PORA

YRA VAISTŲ IR NOTT1ONS 
KRAUTUVĖSE

10c

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA

iš stoties

Kasd’en nuo 8:30 v. ryto 
iki 9:15 vai. ryto

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

t



NAUJIENOS, Chicago, III, šeštadien., gegužės 18, 1940

AUDITORIUM
RESTAURANT

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

P. BALČIŪNAS ir
M. KOVARSKL Sav.

Diena Iš Dienos
U - - ---------------------------------------- -------

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

> Is i
FuuiiiiiiiimiiiiiimiiniiiiunmmuiMiiiiiiiiimuiiiiiMiimtft

ELEKTRIKINĖS

LEDAUNES

Šiandien Melauckaitės 
Paulausko Vestuvės

Adelės Melauckaitės ir p. 
Paulausko vestuvės įvyks šian
dien, šeštadienį, gegužės 18 g., 
o ne geg. 13 d., kaip kad Nau
jienose tilpusioj žinutėj šešta
dienį, geg. 11 d., per klaidų bu
vo parašyta. —T.

Senas Ir Atsakantis 
Bankas

Serga Povilas
Balchunas

MODEL 
LB8-4O

Povilui Balčiūnui, Chicagos 
Lietuvių. Draugijos nariui, vie
nam iš savininkų Auditorium 
restorano, 3131 S. Halsted St., 
vakar Dickens ligoninėje, 54 St. 
ir So. Morgan St., padarė sėk
mingų operacijų.

Povilo draugai, turį laiko, 
nepamirškit atlankyti ligonį. Aš 
nuo savęs linkiu Povilui greitai 
pasveikti. —Draugas.

*79.50
3 pėdų dydžio visų geriausių iš- 
dirbysčių po .......

po $114.50, ir nn $149.50 iki 
$234.50.

Su kiekviena elektrikine ledau- 
ne šiame išpardavime duodame 
DYKAI 100 šmotų indu setą, 

arba gražią mažą radiją.

Fr»vlov» modeli recon- 
itructed at the Hoovor 
Factory.

At these prices they’ll besnapped 
up ųuiekly. Every cleaner in top- 
noteh cdndition—nevdy eųuipped 
—and guaranteed forone fullyear.

MODEL 109 ALSO MODBL 941

5|gs5 $21®?
Smoll canying cAorg* on eoty paymttfu

HOOVER Thl* nameplat* your 
atturanc* of a GEN
UINE Hoov«r Sp«cfol.

Jūseph F.
SUDRIK

Furniture 
House

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

Budriko žymus radio programas 
iš WCFL k. nedėlios vakare 9 v.

Chicagos laiku.

Išsiėmė Eeidimus
edyboms
(Chicagoj)

John McElligott, 35, su Es- 
telle Gailinąs, 23

Mathevv Kurkis, 32, su Mo
desta Plungis, 24 .

Edward Nicolussi, 24, su Jca- 
nette Kardis, 21

John Kocian, 26, su Estelle
Selkunas, 25

Charles Hanzlik, 22, su Flo- 
rence Petrik, 24

Joseph Hrncirik, 29, su Ma- 
rie Raispis, 25

Michael Marhulis, 25, su Vir-
’inia Fuel’graff, 19

Walter Garso, 32, su Gene-
/ieve Walas, 29

August Washkow, 26, su L’.v 
ci!le Duus, 26

’kalauja
Perskiry

Fred Poris nuo Haniet Pe
ris

iiavo
‘•skiras

Paula Krust nuo Clifford
Brust

Anton Dourt nUo Ju’ia Dourt

Didelis
Gaisras

Nuo perka tusio krosnies už
sidegė dviejų aukštų apartmen- 
tinis namas adresu 917 South 
Springfieid avenue. Visi namo 
gyventojai išsigelbėjo. Nuosto- 
iai dideli.

PRANEŠIMAS
HILL TOP INN

Prie 85 ir ROBERTS ROAD

Yra Lietuviška Uže’ga. Ren- 
duoja daržą dėl piknikų ir 

Išvažiavimij
Puikus daržas, Graži Svetainė 

ir daug vietos dėl didelių 
piknikų

P-ai Drangeliai
Šaukite OAK LAWN 491J1

Žemaičiai Diena
Rengia ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLIUBAS

Nedelioj, Gegužės 19 d
SUNSET GROVE 1351 h ir Archer Avė

(Kubaičio Darže)

5 Brangios Dovanos Išlaimėjimams. Programą Pildys 
Jaunimo Kultūros Ratelio Choras ir Kiti, šokiams Grieš 
jęs Benas. Puošnus Trokas Paims Darbininkus ir Svečius 
Ryto Ties Hollywood Inn, 2417 W. 43rd Street.

Kviečia Visus KOMISIJA ir VALDYBA

Lietuvių 
Pagarsė
jo Vai.

The Live Stock National Bank 
of Chicago, 4150 South 

Halsted St.
Ch’cagoj yra daug didelių ir 

atsakančių bankų, bet už vidur- 
miesčio ribų vienas tokių dide
lių ir sėkmingų bankų yra. Tai 
Live Stock National Bank of 
Chicago, 4150 S. Halsted St.

Eridgeporto kolonijos biznie 
r'ams ir šiaip žmonėms šis 
bankas parankus, nes randasi 
beveik pačiame Bridgeporte. 
Kiek žinoma, šioje banko j e 
daugelis Bridgeporto biznierių 
veda savo bankines sąskaitas.

Užsienio Skyrius
Užsienio skyrus šiame ban

ke yra didelis: iš čia galima 
siųsti pinigus biįe į kokią pa
saulio dalį. Į Lietuvą pinigai 
iš š o banko yra siunčiami di
delėmis ir mažomis sumomis 
Užsienio skyriuje dirba paty
ręs vedėjas p. Wm. J. Szepe- 
towski, o jo pagelbininkė yra 
lietuvaite p-lė Anna Macas. Su
prantama, daugelis Europos ša
lių dabar yra karo stovyje, tie ' 
siogin'ai pinigų į tas šalis ne
galima nusiųsti, bet atėję žmo- 

šį banką, gaus nurody- 
kaip galima pasiųsti pi- 
per kitas šalis.

Progress Krautuvė 
Ruošia Linksmą Ir 
Įdomų Radio Programą

Rytoj, sekpiadienį, kai laik
rodis nuskambtas 11:30 vai. 
prieš piet, tai ir vėl radio ban
gomis pasklis smagi muzika, 
gražios dainos, naudingi patari
mai bei pranešimai, ir tai pa
tieks žymus menininkai, kurie 
susirinks į WGES studijų šį 
programų išpildyti.

Tuos gražius programus jau 
daug metų leidžia lietuvių įs
taiga, Progress Furniture kom
panija, kuri užlaiko didelę ir 
moderniškų krautuvę po adre
su 3222 iki 3220 S. Halsted St. 
Tuo tarpu 
mini 8-tas 
sėkmingo 
mo ir šia 
pardavimų, 
duodama 
mis, 
progos viso ko nusipirkti, 
taupant pinigus. -—Rep.

laiku bus žymus ir gražus. ą1|1G*r<ynn;lyjlvn 
'Kviečiame pasiklausyti gražių l&OSlOlgdinZdVO 
lietuvių liaudies dainelių, ku- Lenkijos Žydai 

jfias padainuos žymus daininin
kai, duetai ir solo, pritariant 
didžiulei orkestrai. Programe

“Kovos Nacizmų”
Chicagos žydą’, kilę iš en-

dalyvaus Jadvyga Grieaitė, (xie- Ljjos šiomis dienomis suoj-ga- 
drailis, Chapas, Ona Juozait.e- nizavo Lenkijos žydų Amerikoj 
nė. laipgi bus Makalai su savo Federacijų rinkti aukas PĮare 

nukentėjusiems civiliams ir ko- 
ku‘p 5:30 vo t i su ‘ nacizmu Lenk joj.

Rytoj vakare ad. 3555 W. 
Roosevelt Road, įvyksta banke
tas, kuriame bus įvesdinta val
dyba. Pirmininkas yra B. J. 
Braunstein. i , l

drama.
Iš stoties WAAF,

P. M. dainuos Ona- Juozaitienė 
ir gros gera orkestrą.

Programų Klausytojas.

Sėdimos Žarnos Ligos 
(Pilės, Fistula, Fissure, Ulseriai) 

ir KYLA (Hernia)
Virš 8,000 atsitikimų išgydyta— 
todėl pateisinama ir mano užtik
rinimas patenkinančių pasekmių 
kiekvienam mano gydomam at
sitikime. Žemas Mokestis. Leng
vus Mokėjimai. Visi gali pagyti. 
Ekzaminacija nekainuoja. Patir- 
kit vėliausius medikalius faktus 
iš knygelės dykai, kaip gali pa
gyti.
DON CABOT McCOWAN, M. D. 
20 metų Specializuojasi sėdimos 

žarnos ligose.
R. 1517, 25 E. JACKSON, Chicago 

Atdara 9:30 iki 8 v. v.
Sekmadienį 10 iki 12 v. r.

nės į 
mus, 
nigus

72 Metu Senasv

Live Stock
of Chicago jau yra 72
senas, čia visi vedėja

NationalThe 
Bank 
metų 
yra patyrę bankininkai. Patar
navimas teikiamas greitas, 
mandagus ir tinkamas. Kiek
vienas kostumeris šio 
yra užganėdintas.

Šiandien “Nauj enose
žymus šio banko skelbimas. Pa
tartina remti tas bizno įstai
gas, kurios garsinasi “Naujie
nose”. — A. Z.

banko

telpa

Sidabrinės
Vestuvės

Juozas ir Marijona (Petkai- 
tė) Goštautai turi tavernų ad
resu 79lh ir Archer, Justice 
Bark. Jų 25 metų Sidabrines 
Vestuvės įvyks šeątadienį ir 
sekmadieni, Gegužės 2’5 ir 26. 
Prasidės 9:30 šeštadienio va
kare ir baigsis sekm. vakare. 
Bus visokių užkandžių, šviežių 
sūrių ir gerų gėrimų. »

Užprašome visus gimines, 
draugus, pažįstamus ir visus 
parapijonus iš šilališkės atsi
lankyti. . (Skl.)

Kaip Patogiau 
Nuvykti Į Pikniką Kxzxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^

JJ Lietuvių Studentų Kliubas (Lithuanian University Club) rengia 5

Progress krautuvė 
metines sukaktuves 
visuomenei tarnavi- 
proga tęsia didį iš- 

kame viskas par-'
numažintomis kaino- 

tad visuomenei yra geros 
su-

XXX.

Budriko Radio
Programas -

Budriko radio programas 
stoties WCFL, 970 k 
dienio vakare 9 vai.

RYTOJ, gegužės 19 d’ęną, JJ 
Chicagos Lietuvių Draugija h 
rengia pikniką, o Blue Bird JJ 
busų bendrovė pasisiūlo visiems'm 
piknikininkams savo patarna- * 
vimu. Piknikas įvyks Liberty g 
Grove. buvusioj Dambrausko n 
farmoje, Willow Springs, III.

Blue Bird busai išeina 
valandų iš sekamų vietų:

Ogden ir AslTand Avė.
Ogden ir Western Avė.
Ogden ir Kedzie Avė.
22nd ir Crawford
Cicero ir Archer Avė.
Airporl ir 63rd St.
Tad, pasinaudokite tos

drovčs patarnavimu. Eina į abi 
iš puse už 50 centų. Patogiausia 

. sekma- vieta busui imti yra Cicero ir 
Chicagos Archer avenue. (Skelb.)

kas h

ben-

NEDELIOJ, GEGUŽES 19,1940
Naujame Sudent Darže, 6600 W. lllth St.

Turėsime senoviškų Lietuviškųjralgių ir gėrimų. Pasišoksim ir pa
silinksminsime. Įžanga

Studentai
ixzxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxtytxxxxxx X X XTX XXX *

kai. Pradžia 11 vai. ryto, 
kviečia Visus

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
JOE ADOMAITIS ir |KATIIERINE ADAMS 

CASTLE—INN 
Įvyks šeštadienį, gegužės 25 d., 1949 

5700 Wčst 79th Street
Buvo 6011 S. Įlalsted Street

Kviečiame visus savo draugus atsilankyti ir smagiai laiką pra
leisti musų iškilmingam atidaryme. Geri valgiai. Geras alus.

Geri Likierai

GEGUŽES 19 D., 1940
Įvyks CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS KONTESTOi 
BAIGTUVIŲ GEGUŽINĖ. Visi nariai, kurie įsirašė į drau
gijų per šį kontestų, bus nemokamai pavaišinti. Be toj 
jie, galės stangiai pasišokti prie p. George Steponavičiaus 
orkestro.

ne tik per šį kontestų 
Įsirašiusius narius, bet ir “oldlaiiherius”: atvykite, susipa
žinkite su naujaisiais savo šeimos nariais ir dtan'ge su jais 
linksmai laika praleiskite.

Tačiau kviečiame atsilankyt

LIBERTY DARŽE (BUVUSIOJE DAMBRAUSKO FARMOJE)
KVIEČIA RENGĖJAI

Sensacinis Susitvarkymo Išpardavimas!
MIRUS PONUI KRASNY BUS IŠPARDUOTAS VISAS BRILIANTŲ, LAIKRODŽIŲ, 

BRANGENYBIŲ IR SIDABRO IŠTEKLIUS

Už Pusę Kainos ir Pigiau
atidarė Naują
Biznį

BRIDGEPORT. — Otto ir 
Caroline Schonwald’ai nuosa
vam name įrengė moderniška 
Favern’ų. Gegužio 11 d. atidarė 
r turėjo daug svečių.

O. ir K. Schonwald’ai yra 
linksmaus ir malonaus būdo 
žmonės. Jie gerai biznį varė 
o-nų Mazeliauskių name prie 
33-čios ir Union gat. Be abėjo, 
savo name dar jiems geriau 
seksis.

GRAVIRUOTI
Vedybiniai Žiedai

Iš Tikro Aukso
Specialė Kaina

73 Įvairių Atidaromų
Žibučių, Kryželių ir 

Grandinėlių
Pasirinkimui £1 E

po czOC

COMPACT
PAPIEROSINĖS

r

žemaičio Sūnūs.

Sveikina
Vardadieniu

Sve kinu vardo diena p-ų 
Prudenciją Račiūnienę, Juozo 
Račiūno žmonų. J. P. Račiūnai 
yra savininkai Auditorium Ta- 
vern. Grušas.

• Raštinėj adresu 4358 
State Street, buvo rastas 
Šautas Dr. Robert A. Ware, 
vęs sveikatos departamehto 
spektorius. Policija ieško 
ciento James Robert Lee, 
ris įvykio dienų lankėsi 
nušautąjį.

So. 
nu- 
bu- 
in- 
pa- 
ku-

Vertės $1.50 iki 
$3.50 Dabar po « 95c

DRUSKINES ir 
PIPIRINES

Parsiduodavo po 
$1.50 Pasirinkimui 

po

Sidabriniai vyriški ir moteriški
ŽIEDAI .

Parsidavinčjo po 95c Į* ■■ A 
iki $2.50 R M f>

Pasirinkimui po W

Iš TIKROS ODOS
Portfeliai Banknotom

Parsidavinčjo B* 
po $1.50 iki $3

Pasirinkimui po V

8 ŠMOTŲ
SETAS

Toaletinių prietaisų

Parsidavinčjo 
po $20.00 
Dabar po

137 Perdirbtų Laikrodėlių Elgin, Waltham 
Jllinois ir Pagerintų Šveicarinių Gaminių

Tie laikrodžiai priimti įkaitais parduodant naujus, arba 
palikti pataisymui. Tų laikrodžių trukumai tiksliai susekti 
ir pataisyti ir, po to, perdėti į naujus kaušelius. Kai kurie 
iš jų pirmiau kainavo net po $45.00.

PASIRINKIMAI

Su Tikraisiais Briliantais
ŽIEDAI

Iš GRYNO AUKSO
Specialiai $ Q

Pigiai (J

$75.00 Briliantiniai 
Žiedai • 
$50.00 
Žiedai 
$25.00 
Žiedai 
$10.00 
žiedai

Briliantiniai

Briliantiniai

Briliantiniai

*37.50
*25.00
*12.50

*5.00

VYRIŠKI
GRANDINĖLIAI

Raktam Nešioti. Se- /L 
niau po $1.00 Dabar

PERLINIAI
KAROLĖLIAI

1 -2-3 Eilių Q K /-•
r? rinkimui po JzvJC

LAIKRODŽIAMS
425 BRANZOLETAI
Vertės $1.50 iki f* a 

$3.0p Pasirinkimui

ŽINOMŲ IŠDIRBYSČIŲ LAIKRODŽIAI Už PUSE KAINOS PAS

KRASNY JEWELERS
5429 SOUTH ASHLAND AVENUE

liiniitinnioiiiiiiiiiiiiaiiiniiiiiiiaiiiiiimiiiDiiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiin



šesta’dien., gegužes 18, 1940 NAUJIENOS, Chicago, III.

1500 NAUJŲ 
KAUĘŲ 

500 NEATSIIMTŲ 
Kainos Sumažintos 
60%, daugiau kaip Yt 

DinfKLIV KAURU

ĘĄRGENĄI
Nentsllmta «xO. 8x10,0x12, 9x10,11x10 
Verti nuo $7 Iki $IWY Dabar $3 Iki $20 
Nauji 6x0, 8x10. 0x12, 12x18, 10’/2xl5 
Verti $24 Iki $80. Dabar $10 iki $12 

Ir ^aukščiau.
10 0x12 tikrų orlentalhj, 50 kitokių 

Micron 2x4 Iki 11x18, 40% nuolaidos 
1000 jardų karpetų po- 50c jard ir auk&č. 
' 200 Naujas Velvet 0x12 $18.50. 1

300. Naujas IVUtons 0x12 $31.50.
CHECKER CLEANERS 

t įSANDREIAI. I '
6208*16 8. RAC1NE—Dienomis, 3 vakarus

Clark -Maplė 
Chevrolet Pigumai!

» .. f

Išsirinkite Automobilį Dabar!
200 - autom, ir trokų pilnai? page
rinti ir tinkami važiavimui. Ap
žiūrėkite musų automobilus mu- 

[ sų įstaigoje, 940 Milwaukee 
Avė. Atdara vakarais ir sekma
dieniais.

1’39 
'38 
37 

’36 
’34 
’33 
’39 
’37 
*36 
’36 
'36 
37 

’33 
’32 
’33 
’34
Daug iš tų karų turi radijus ir 

, šildytuvus. Sąlygos taip mažos, 
kaip $5 rankpinigiai ir 18 mėn. 
išmokėjimui.

Autorizuoti Chevrolet 
Dyleriai per 20 metų.

CLARK-MAPLE 
CHEVROLET CO.

940 y(ilwaukee Avė.

CHEVROLET 5 p. sėd. $495 
CHEVROLET sėd. trnk. 380 
CHEV. 5 pas. trk. radio 330 
CHEVROLET 5 pas. sėd. 225 
CHEV. 5 pas. kaip naujas 135 
CHEV.

PLYM.
PLYM. 4 durų trunk sėd. 365 
PLYM. 4 durų sedan
DE SOTO 4 durų trunk 285 
STUDEBAKER4 d-rų trk. 275 

“------- - 385
95 
50 

125 
125

, A* ii
ROZALIJA ŠERPITIENfi 

(po tėvais BuČąitėy 
|! I Č « i A .

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 17 d. 1:40 vai. ryto, 
1940 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Panevėžio apskr., ir 
parap.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Joną, dukterį Sylvia 

I Martinkus, žentą Alfonsą, pus
broly pusseser. ir daug kitų gi
minių; o Lietuvoj— 3 seseris 
Petronėlę, Elzbietą ir Uršulę, 
brolį Juozapą ir kitas gimines., 

Kūnas pašarvotas S. P. Ma
žeikos koph,: 3319 S. Lituani- 
ca Avė. Laidotuvės įvyks pir
madienį, gegužės 20 d., 8:00 v. 
ryto, iš kopi? į Šv. Jurgio-pat. 

. bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už 'velio
nės sielą, O’ iš ten bus nulydė
ta į Šv. Kazimiero kapines.

s 1 t.- • «... I *

Visi a. a. Rozalijos šerpitie- 
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti •• laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

: « / f r' (j i •

Nuliūdę liekame: Vyras, 
Duktė,, Seserys, Broliai, Puš- 

• seserės, Pusbroliai ir Gim. •
Laid. Direkt. S. P. Mažeika, 

Tel. YARDS 1138—39.

Šįvakar Cicero SLA 
Kuopos Jubiliejus

Rengia Banketą h« »}>♦ Tl ' <' L’*
CICERO. — šiandien S.L.A. 

kuopos ' parengimas dešimts 
metų ' jubiliejus' Šameto salėj, 
8 vai. vak.

Ta, proga bus geros vaišės. 
Ateikite .visi. 0 katrie dar ne
sat S.L.A. nariai tai dabar ga
lite įstoti, nes šu š uo menesiu 
baigiasi vajus.

Įstojimas' nemokamas, nors 
ir 60 metų senam nariui. Iri- 
formacijų klauskite pas orga
nizatorių^ K. I’. Deveikis, 
So. 4Šth Čt., Cicero. 1 '

Nauji Liet u v iai

Įšventins šiandien

1518

4 durų sedan 95
4 durų trunk sd. 515

275 Keturių Sfetų Mirties 
• Sukaktuvės •

CLASSIFIED ADVERTISEMENT8

George Guzevich

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo ’

HELP WANTED—-MALĖ 
Darbininkų' Reikia

CHRYSLER Royal sedan 
CHEV.- 5 pas. sedan 
CHEV. 5 pas. sedan 
OLDSMOBILE 4 dr. sėd.
HUDSON 4 durų i..,.-.....

Šįryt St. Mary seminarijos 
koplyčioj, Mundeleine, arkivy
skupas Stritčh įšventiiiš ^2 
naujus kunigus, tarp jų kelis 
lietuvius:

Kun. Edvardas M. Abroma
vičius, 34Ž2 S.c' Lowe aventiė, 

laikys sekma- 
bažnyčioj) ; ‘ 
V. Makaras, 
avenue, (pir- 
šv. Mykolo;

IEŠKO DARBO kaip virėjos pa- 
gelbininkės, dirbo 4 metus restau- 
rantp, arba dženitoriaus darbą. Box 
235/1, 1739 So. Halsted St. Namai-žemė Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

Skubus patarnavimas
Patenkinimas užtikrintas

Stanley Mitchell Co.
Expertai Beer Ctrl Valytojai. 
6059 SO. WASHTENAW AVĖ.

• ’ Tėl. Hemloek 7407 • * l
- CHICAGO.

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

KAZIMIERO IR MARGARET 
MANELIŲ (po tėvais 

Gurzdaitę) .
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 16-tą dieną, \936 
metais, palikdami nuliudusius 
abudu savo mylimus tėvuk 
brolius, seseris, tetas, dėdes ir 
gimines. Jau praslinko ketu
ri metai kaip nemielaširdinga 
mirtis pakirto jūsų gyvybę ir 
paliko neužgydomas žaizdas 
musų širdyse* o namuos neuž
pildomą tuštybę.

Dienos ilgos ir liūdnos be 
jūsų mylimi musų vaikeliai, 
tik musų akyse rodos jūsų 
šypsanti veideliai, o jus musų 
brangus vaikeliai pasiliekate 
musų širdyse ant visados, o 
mintys musų apviltos, juk jus 
negrįšite pas mus niekados, 
o mes ateisime anksčiaus ar 
vėliaus pas jumis. Pasiliko 
abiejų tėvai, broliai, seserys 
ir giminės dideliame nuliū
dime.

GURZDŲ ŠEIMYNA.

U i ■■ ,4.1 K a

----- NEŠA RAMYBE-----
REUMATIZMO 
ir ARTHRITIS 

Ligoniams ' ■

H
 Gėlės ‘Mylintiems 
Vestuvėms, xBan- 
uelanis; » Laidotu
vėms,* ’ Papuoši-

GELIN1NKAS mams 
1180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

j—h—.. t m ;

(pirmas mišias 
dienį šv. Jurgjo

Kun. Joseph 
1641 N. Kedzie 
mas mišias — 
Northsidej), ir

Kun. Bruno B
S. Artesian avėnue (pirmas 
miš’as — Nekalto Prasidėjimo, 
Marąuette Parke).

Grinis, 6026

Labdaringas 
Vakarast? : 
Nusisekė

Kam vis kentėti, kada ir jus gali
te gauti ramybę iš EZE taip kaip 

IkitL Nusispręskite dabar ’ramy- 
bėi nuo skausmų gauti o taip pat 

ar pagelbai nuo junginių ir rau
menų skausmų. -EZE yra malo
nus išvidinis vaistas. Jis veikia 
į kraujo apytaką. Puola nuodus 
ir suklekamus, išvalo nešvarumus, 
kas ir yra jūsų skausmų prie
žastimi. • »*s • »

Ji—i—n:

» »,(. u t Dalis*;
i KV1ETKININKAS i

Gėlės Vestuvėms, Bankletams 
ir Pagrabams

3316 So. Ilaisted Street
Tel. YARDS 7308

* Siunčiam Gėles!

PATYRUSIO VYRO dirbti farmoj, 
turi mokėti karves milžti, šaukti 
šeštadienį ar sekmadienį, Lafayette 
2044. '

• i ... —————————————— ■ ■ ... ■

REIKALINGAS žmogus ant ma
žos ūkės ir vasarnamės, kuris galė
tų abelno darbo dirbti, geram name, 
darbas ant visados. Peter Bernotas, 
■Silvėr Lake, Wiš. Box 77. < į-------------- ------------------ ;--------------------
' REIKALINGAS bučeriaus pagel- 
įbinihkas. 5130 S. Kostner • Avė. 
I I '» .• » ’’ I ; i ''

FURNISHED ROOM—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

TIKRI BARGENAĮ
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 
kainavo. Kainos nuo $15 ir 
čiau.

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

2 murinės cottage, 
moderniš-

lotų, su

nes žemė 
negu 

aukš-

BRIGHTON PARK SPECIALAS
Kampaš 45 ir Talman Avė. Krau- 

tauvė 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 kamba
rių mūrinį bungalow„ karštu van
deniu šildomas, 2 karų garažas, lo
tas 45x125,- terminais, $1500 
gaiš, likusią mėnesiniai iki 
kėši.

Dėl informacijų pasimatyti 
JURJEVICH.

ERNEST GEISSLER, 
2749 W. 63rd St. Hemloek

pini- 
išmo-

su F.

3400.

Gaukite pagelbos, Gaukite 
EZE šiandien

PAŠTU NESIUNČIAMA ' V h i / i % J &

ECKHARDT’S
' DRUG STORE
’ 112.1 West 31st Street
Mes Pristatome Tel. Virginia 9810

: ' --—' ~

Reliable Radiator 
KABINETAI

(Plieniniai dangčiaf radiatoriam)

: IEŠKAU SUNAUS George Gu
zevich-Guze, kuris balandžio 6 d., 
1937 metais išėjo iš namų ir negrį- 

’žo1 'ir jokios žinios apie jį negavau. 
;Jis yra 5 -pėdų 6 Vz colių aukščio, 
sveria apie 140 svarų.
' et!'.' 'j'.,:?? į 4'< : ■ * ’ ;,

Jeigu kas pažįstate arba kur su
tikote ar matėte, labai pTašaii' pra
nešti jo antrašą1, už ką busiu labai 
dėkinga arba jis pats lai atsišaukia.

K. GUZEVICH,
4030 So. Artesian Avenue, 

CHICAGO, ILL. -

VIENAS GRAŽIAI fornišiuotas 
kambarys vyrui ar vedusiai porai. 
Privati šeima, suaugę. 7006 South 
Talman Avė.t" • . , ' , ... —— ...

1 KAMBARYS, KARŠTAS van
duo maudymuisi, netoli gatvekario 
linės, ukėš oras, prie Vienoš ypatos. 
Box 2358, 1739'South Halsted St.

2

PRIVERSTAS LIKVIDUOTI 
BARGENUS

Po 6 flatus namai nuo $5250. Po
I flatus nuo $3000.

A; C. ERICKSON, State 3800

ŠIOS DIENOS SPECIALAS
Kampas Richmond ir 66 gat., 6 

kambarių aukštos klasės mūrinis 
bungalow, 3 karų mūrinis garažas, 
lotas 30x125 pėdų. Savininkas pats 
parduos. Dėl inforrpacijų šaukti 
Republic 3714.

HELP VVANTED—FEMALE 
• parblnijiikių' Reikia T

MERGINA NAMŲ RUOŠOS dar
bui, paprastas virimas, savas kam
barys, geras mokestis. Berman, 
4551 No. Central Park, Tel. Irving 
8230.

MERGINA BENDRAM RUOŠOS 
darbui, 2 suaugę, prižiūrėti kūdikį, 
nereikia skalbti, savas kambarys ir 
vana, $8 iki $10. Tel. Bittersweet 
7574. 1 ■ ■ ■ 'M - r

PUIKI VIETA MERGINAI, ben
dra namų ruoša, savas kambarys, 
1215 Fdrest Avė.,. Oak Park,- Tel. 
Eučlid 9365J po. 4 vai. popiet.

1 ŠVARUS, KAMBARYS rendon, 
pageidaujama vaikinui, suaugusi 
šeimyna. Gera transportacija. 3438 
SOI Emerald Avenue.

PILNA KAINA $8700.00, arti 59 
Kedzie, kampinis namas, 2 apart., 
6—6, 2 karų mūrinis garažas, užda
ri porčiai, lotas 37x125. Victory 
3669 Mr. Gerlich.

BARGEIĮ.AI. PARSIDUODA 4- 
flatis, muro garažas arti gatvek., 
$3500. 8-flatis, muro, kampas $14500 
Marąuette Pk. bungalovv 5 kamb. 
mūrinė, $4000. Farma arti Chicagos 
$4500 arba mainysim. Chas. Ur- 
nich (Urnikas), 2500 W. 63rd St., 
tel. Prospect 6025, vakarais.

FOR RENT—IN GENERAL 
■ f Rendai—Bendrai i

APLEISDAMAS MIESTĄ par
duoda savo namą prie Homan Ave
nue, arti 53 gatvės. Didelis barge- 
nas, šaukti Berkshire 6681.

PARDAVIMUI 6 KAMBARIŲ 
namas, 2r/2 akrai, elektriką ir van
duo. Karšto vandens šiluma, arti 
mokyklos. Ir mainui 2I£ akrai į na
mą ar katedžę. Savininkas 149 gt., 
54th Avė. Midlothian, Illinois.

GERA PROGA DĖL bučeriaus, 
renduoti storą, su visais1 įtaisy
mais' dėl bučernės ir grosernės, pi
giai 2601 St. Charles Road, Bel- 
;wood, III. Kreipkitės užpakalį — 
klauskite Nance.

RENDAI KRAUTUVĖ IR 5 kam
bariai, pigiai, taipgi skėlos, fikče- 
riai grosernės bizniui, niekad nėra 
buvusi tuščia per 25 metus. 4522 So. 
Honore St.

PARSIDUODA MEDINIS NA
MAS, du po keturis kambarius, 
pečium apšildomas. ADAM BU- 
KAUSKI, 4058 So. Campbell Avė.

MARQUETTE PARKE 2 pagyve
nimų 5 ’ir 3 kambariai, apšildomas, 
visi įtaisymai, randasi ant Artesian 
Avė. netoli 71 gat., kaina $3650.

2 flatų mūrinis po 6 kambarius 
apšildomas, kaina $6500.

Turime visokių kitokių bargenų 
ii'

PARDAVIMUI BRIDGEPORTE 
ant Lituanica Avė., 2 aukštų mū
rinis namas, turįs 2—6 kambarių, 
apj/tmentus, naujai dekoruoti, pir
mas aukštas, karštu vandeniu šildo
mi, 2 karų mūrinis garažas. Kaina 
$6,000. GORDON REaLTY, 809 W. 
35th Street.

Dėkingi Publikai Ir Dienraščiui 
“Naujiėndinš”^......... .

•' • ■ ■ );; ■

Labdaringas vakaras, kuris 
geg. 11 d. įvyko K. Ūkelio svet, 
pilnai nusiseko.

Prane Mocevičienė ir jos sū
nūs Tony džiaugiasi, kad daug 
publikos atsilanko ir kad daug 
žmon'ų buvo atvykę < <i‘iš ^Nau
jienų’ ”. Matomai, taip jie Ga
dina “Naujienų” skaitytojus.

Prane Mocevičiene 
didelę padėką publikai, 
jienoms”, 
tienei, J. 
z.kantus, 
irie jiems 
:ka.

MERGINA BENDRAM RUOŠOS 
darbui, virti, nereiks skalbti, su
augę, eiti. 4300 Marine Dr., apart- 
mentas 503, Buckingham 6167.

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

VVHOLESALE FURNITŲRE 
Ra'kdhdai irs Įtaisai Pardavimui

mainų.
C. P. SUROMSKIS, 

6921 So. Western Avė.
Tel. Republic 3713.

GUŠTA 
kamb. namas 
tik $750.00.

4 ir 5 kamba-

DARBININKO 
BRIDGEPORTE—5 

—furnasu šildomas, 
Cash tereikia.

Mūrinis namas po
riuš flatai. Geroj vietoj—prie stfit- 
karių—tik $350.00 įnešti. Kaina 
$2500.00. Šaukite YARDS 5579.

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

REAL ESTATE—\VANTED 
Ieško PirKtiJ N amus^Zemę

reiškia 
uNau- 

, Genevieve Rumbu- 
GruŠui už gerus mu- 
taip ir visiems, ku- 
fštiesė pagalbos ran-

New Yorke perskiras nuo 
savo ketvirto vyro paėmė gar
sioji Chicagos “Merry”—“gra
fienė Merry Fahrney ‘ Pickering 
Eisner Berlingieri Cassini”. Ji 
yra įpėdinė didelių turtų, ku
riuos paliko patentuotų vaistų 
gamintojas Fahrney.

Srikd, jai jau hiisibodę 
luoti Europos poriaičiai.

Pąskufiniš jos vyras 
“Grafas” Oleg Cassini.

buvo

REIKALINGA MOTERIS ar mer
gina, tarpe 35-45 metų, darbas De- 
licatesų krautuvėj, labai lengvas; 
nemokančią išmokysiu.1 Esu pavie
nis, reikalinga ^pagelbininkė, dar
bas ant visados.' .Kurios turi šeimy
nas ar vedusios 1 rie atsiliepkite, 
p'rįduokįt antrašą i ir . telefoną ! dėl, 
platesnių inforrųąęijų. 1739 South 
Halsted St., Box 2352.

MOKĖDAMAS CASH už rakan
dus; sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatome bije 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.

BRIGHTON PARK BIZNIAVAS 
namas, štoras ir flatas gyvenimui 
ir dviejų karų garažas. Parsiduo
da visai pigiai. CHAS ZEKAS, 
4425 So. Fairfield Avė. Lafayette 
8248.

NORIME PIRKTI 2-FLATĮ na
mą Marųuette Park ar Brighton 
Park apylinkėj. Kas turite rašykite.

1739 bo. Halsted St., Box 2355.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

BUILDING MATERIAL
Statybai Materiolas

PARSIDUODA 2 flatų medinis 
namas—Galiu išduoti pirkėjui mor- 
gičių. 2515 W. 46th St.

PATYRUSI SKUDURŲ skirstyto
ja džiunkjardėj. Wėst End ' Paper 
Stock Co.; 733ft W.; Fullerton Avė;

REIKALINGA ŠEIMININKĖS 
farmoj, singelė Ąr našlė, nors i? su 
mažais vaikais. Turiu 240 akrų far- 
mą. Rašyti William Cesna, Dagett, 
Michigan.

REIKALINGA MOTERIS virtu
vėj. Patyrimas nereikalingas. 2041 
West 63rd St. N - -

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas. 

Cai;r-Moody Lumber Co. 
Naujos ir vartotos lentos, Statybos 
medžiaga, rėmai, durys, stogai na
mams. Pagerinimus finansuojame, 
nereikia įmokėjimu—3 metams 
mokėjimai, lietuvis pardavėjas.
' ' 3039 S. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

SO1L—FOR '^ALE 
J uodžemis-^-Pardavimui

iš-

SUSĮRpįglĄIĄĮ '
AMERIKOS LIETUVIŲ PIL. 

POL. ir PAŠ. klubo 12 tvardo na
rių mėn; susirinkimas įvyks sek., 
gegužės 19 d.,. Hollywood svet.,
2417 W. 43rd st.-1 vai. popiet.

—Paul.J. Petraitis, sekr.
 - ■■ I.?! *. . I «' ::'fT-:? I* •• •:

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........ .................................. .

KALVOTIEJI
(laukite

DYKAI PRIETAISUS!
Kokia nebūtų kyla—^-užsibuvęs sto
vis—švelnus ar sunkus—ar jaunas, 
ar senas butum—ar vieną ar kelis 
paraiščius turėjęs—ar visai ne. Bet 
koks vyras, moteris, ar vaikas gali 
gauti 100% specialistišką ir garan
tuotą prietaisą paraiščįjįi 100% sau
giu ir 100% taisančiu padaryti vi
suose mažėjančiuose atvejuose. Tei
kia specialų stimuliantą —naujus 
stiprius audinius ir raumenis gana 
pagerinimų, kad paliuosuoti iš pa- 
rėiščio vergijos į trumpą laiką be 
išsiveržimų, spaudimų, ar silphumų 
—į 2 iki 4 savaičių—nusikratysi pa- 
raiščio.

Ateik specialės pasiūlos, pamaty
ti dykai kaip veiks jūsų paraištis, 
arba naujasis (už vos $5.00)—kurs 
duos nuostabias pasėkas. Pritaiko
me kreditų terminus. Nelauk. Ateik 
šiandien, ar rašyk dėl žinių dykai. 
Pasiliuosuok paraisčių nesmagumų, 
sunkumų ir nepatogumų vasarai. 
Atdara 11 v. r. iki 8 v. v.—sekmad. 

iki 2 vai. popiet.
100% RUPTURE & TRUSS SERVICE

Dr. Peter Schyman, direktorius • 
1869 N. Damen Avė., Chicago, III. 
Įėjimai per kmp. krautuvę—2 auk$.

Tel. Armitage 8200. »'
Po 20 m. patyrusio eksperto priež.

Padaryti iš storo plieno ir nu- 
snameliuoti kaip brangieji baldai, 
t. y., “Bake Enamel” riešutinė, ą- 
žuolinė, balta arba kremava spal
vom. Pagražinia namus ir apsau
goja brangiuosius papuošalus.

Viršutiniai dangčiai yra antza- 
vieskų, o išvidiniai turi pleitek^ 
ant vandens, * kas atskiria svei
katai reikalingą drėgmę ir suge
ria dulkes nuo sienų ir baldų)

Kainos dirbtuvinės. Jūsų na
muose parodysime baigtus mo
delius ir apskaičiuosime be jokių 
jums- prievolių, dykai. Specia
liai žemos kainos bažnyčioms, 
mokykloms ir kitoms įstaigoms. 
Išdirbame taipgi naujoviškos 
mieros kabinetus virtuvėms že
miausia kaina.

Reliable Sheet Metai 
Erigineering Compariy 

4334 SOUTH KN0X AVĖ.
■ Chicago, IlL• *

Tel. LAFAYETTE 1133

PARENGIMAI
>• : • <1 >. .■1, r. Ii J i ą.. '

RADIO VĄLANDA 
Šiandienė, GegUžės ‘18 d..! kaip -1.22 
vai. po pietųr buš radio programas 
Lietuvių kalboje' iš stoties- WMBI. 
Kalbės George Tamošiūnas. Temoje, 
iŠ šv. Rašto. 17 ■ ■-1-■ č

BUSINESS CHANCEŠ 
r* Biznio Progos

4:30
PARDAVIMUI TAVERNAS šu 16 

kambarių ruiminghoūse, arba mai
nysiu, kas ką turite. 2113 Sduth 
Halsted St.

2 fl. po 6 kamb. muro namas ir 
lotas prie salės. Kaina tik $6800.

2 fl. po 6 kamb. mūrinis namas, 
randasi Brighton Parke. Kaina 
$5350. Įmokėt $2000.

4 fl. muro namas, 2 po 6 ir 2 po 
4 kamb. Randasi Bridgeporte. Kaina 
tik $4500. Įmokėt $1000.

6 fl. muro namas ir 4 karų muro 
garažas. Atskirai apšildomas. Kaina 
tik $14,300. ' •

2 fl. muro namas, 2 po 
kamb. beismente. Randasi 
apylinkėj. Kaina tik $7600.

10 fl. moderrliškas namas, 
si Marąuette Parke. Rendu 
metus $4890. Kaina dabar tik $20, 
800.

Biznio kampinis muro namas, 4 
štorai, 4 flatai ir ofisas. Randasi 
Marąuette Manor. Kaina tik $20, 
500. Įmokėt $8000.

Bankų receivcriai pavedė mums 
baigti likviduoti nuosavybes; namus 
nuo bungalbws iki 50 apartmentų, 
biznio namų, publičnų garažų ir lo
tų. Nuosavybės randasi įvairiuose 
miesto dalyse, galima pirkti su ma
žu įmokėjimu. Kreipkitės pas įgalio
tinį:

80 AKRŲ FARMA, Phillips, Wis.; 
2 gyvulių, visos mašinos, 30 akrų 
diroambs, IfltUsi ganykla ir med
žiai. 5 kambarių namas ir kiti geri 
budinkai. Parduosiu arba mainysiu 
į miesto namą. Rašykite JOHN 
KOVALIK, 62*0 So. Kedzie Avė. 
Tel. Hemloek 2437.

40 AKERIŲ FARMA su triobo- 
mis, gera žemė, prie gero kelio, 
Michigan valstijoj, Lietuvių kolo- 

Inijoj. Parduosiu pigiai. J. GUDE
LIS, 3341 Evergreen Avė.

5 ir 3 
naujoj

randa- 
neša’ į

J. MACKE-MAČIUKAS
2346 W. 69th Street 
Tėl. Prospect 3140

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

Kasdien skaitydami 
“NAŪJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pą- 
mokinimų.

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

STANLEY GODAS,
116 PI. ir Hamlin Avė.

80 AKRŲ FARMA 116 MYLIŲ 
nuo Chicagos, mainyti į 2 flatų na
mą. B. P. 1443 North Bell Avė., 
Brunswick 8898.

CUSTER, MICH. 120 AKRŲ far- 
ma, 17 bandos, 3 arkliai, budinkai, 
mašinos, kaina $4,500. Informacijos 
4215 W. 55th St. S '

RYTOJ, Liepos Darže, (Prie 
Tautiškų Kapinių). Trokas bus 
prie Tautiškos Bažnyčios, 35th 
ir UniOn, nuo 11 vai. ryto, ii 
nuvež Piknikan tuos, kurie ne
turi' automobilių.

Visus kviečia Kunigas Sta
nislovas Linkus ir 'Valdyba.

*' H': ' 1 Yškelb.)

i-.. . ••'/ ■X".-'..k'.’ ’ C-.

skeliamai Naujienose 
-audą dėlto,' b 

os'Naujienos
M'1 P”'' *'<rj

G^RB. Naujienų *^1^ 
jo* ir įkaitytojo! praiomi 
pirkinių 'reikalai* ’ eiti i 
txU ' krautuve*, ku 11 •» 
tkelbiati --Naujienote.

Jei ieškai gero ir nebrangaus 
automobilio, .tai' pasinaudok šia 
j^roga. Clark-Mapte Chevrolet 
Co.,’ '940 Ątilwaukėe ‘ Avenue, 
kai tik paskelbė didelį varto
tų autombllili^' išpardavimą. 
Turi visokių ir iš visų metų 
ir visi yra pagerinti — tinka
mi važiuoti. 1 * -

Dauguma Jų turi radijus ir 
šildytuvus, o sąlygos visai' ma
žos.' Reikia įmdkefi nors $5.00 
rankpiriigią, o likusią 'Šurną ga- 
liiiia Irhti išsimok^jimul per 18 
imeriėsių. Tai gana leriįvoš są- 
lygris? Parduotuve1 atet^ras va
karais ir sekmad eniaiš.

’ (Skelb.)

l Pirkite tose krautuvėse, ku- 
*|ri()s garsinasi “NAUJIENOSE”

SAVININKĖ PRIVERSTA PAR
DUOTI Beauty Shop pigiai. Teisin
gas pasiūlymas bus priimtas. Geras 
biznis. Dėl platesnių žinių šaukite 
YARDS 2463 nuo 1—cf popiet.

MARQUETTE PARKE PARSI
DUODA 2 po 6 kambarius-murinis 
su dviem boileriais—2 karų gara
žas.

Taipgi 2 po 4 kambarius karštu 
vandeniu šildomi. 68th ir Camp
bell. 'Atsišaukite 3553 So. Halsted 
St. ar telefon'uokite Yards 5118. L. 
V. Sirus.

FURNITURE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
PARSIDUODA PIGIAI VISAI 

geras “Butcher Boy” “ice boksis”. 
3600 So. Lowe Avė., Tel. Yards 
0208. ’

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

PARDAVIMUI DELIKATESŲ, 
saldainių, cigaretų krautuvė, elek
trinis refrigeratorįus, pilna pre
kių, padaro $30 į dieną, 4 puikus 
kambariai, renda $35, bargenas, 
5807 So. Halsted St.i ; •

TURI PARDUOTI krautuvę ir 2 
keturių kambarių flatus ' — prie 
south sidės — protinga pasiūla, be
bus atmesta. Taipgi, parduos fikče- 
rius ir krautuvę, arba mainys. Ą. E. 
Pinkonsly, 3550 Fullėrton, Spaulding 
3828. ■ 1 <

PARpAVIMUI NOTIONS storas, 
cigarų ir/Visokių smulkmenų; Išdirb
tas por daug metų. 2337‘So. Lėavitt 
St.

BEAUTY ŠAPA, SOUTH Sidėj, 
pereinamas kampas, 6 booths $250, 
$100 pinigais, dikUsią lengvais ter
minais, Normai 6023; •
. i- “

DIDŽIAUSIAS BARGENAS 
Našlė turi tuojaus parduoti netoli 
63rd ir Kedzie—2 flatų mūrinis— 
6 ir 5 kamb.—2 karų garažąs.

Taipgi turime visokių kitokių 
bargenų, namų ir lotų.

Atsišaukite vakarais po 
dėliomis visą dieną—Per 
nesiūs—5952 S. Richmond 
ter M. Kriauczunas.

4:00, ne- 
du—mė- 
St.. Pe-

PASKOLOS ANT PIRMŲ mor- 
gičių nuo 1 iki 20 metų visais len
gvais mėnesiniais atmokėjimais. 
Dėl platesnių informacijų kreipkitės 
į Gediminas Building and Loan 
Assocation. 4425 So. Fairfield Avė. 
Lafayette 8248.

PARDAVIMUI LABAI graži 6 
kambarių bungalow, gražioje apy
linkėj ant 83 ir Marshfield Avė. 
Parduosiu už pusę kainos kiek kai
navo. Atsišaukite 4171 So. Halsted 
St. Yard 3624. George Paukštis.

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

2202 W. Cermak Road
CANAL 8Š87

BEN. J. KAZĄNAUSKAS, Rašt.

25% NET NEŠILDOMAS 2 apart- 
mentai, mūriniai, pietryčių kampas 
56th Marshfield. 6—4, 2—5. Moder
nas- pirmos rųšies stovy, žema ren
da. Tiktai $2700.00. (Turėtų būti 
$3000). Morgičiaus $7500. Kainą 
$13,500. 7800 Muskegon, 
mentai, nešildomi, $16,500. 
rrientų, nešildomi, $20,000. 
gamon. Tel, Dorchester

8 apart- 
12 apart- 
5700 San- 
0883.

PASKOLOS 
Ant 1-mų ir 2-ru 

MORGICIŲ
Greita Veikla—Geri Terminai 

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

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

■v. -i MF-h• ■' ■ ■ *■
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NAO.1TENU-a CME Teplioto

SEKMADIENI, GEGUŽES 26-ta DIDŽIULIS 
“NAUJIENŲ” PIKNIKAS

> Įvyksta Liberty Grove Darže
“NAUJIENOS” per paskutines savaites daug rekla

mavo piknikų, kuriuos rengia įvairios draugijos, kliubai 
ir privatiški asmenys. Bet įkišiol mažai kalbėjo apie savo 
didžiulį Pavasarinį Pikniką, kuris įvyksta sekmadienį, 
gegužės 26-tą dieną.

Šis. “NAUJIENŲ” PAVASARINIS PIKNIKAS į- 
vyks gražiam ir naujai išpuoštam LIBERTY GROVE 
Darže, kuris labai patogu pasiekti visiems Chicagos ir 
apylinkių gyventojams. Nereikia pertoli už miesto va
žiuoti, bet tuo pačiu laiku daržas yra toli nuo dulkių, ga
li pasigirti gražiais medžiais, gražiomis, žaliomis pievo
mis, ir patogiu privažiavimu bei vieta automobiliams su
statyti.

Kelias Praplatintas.

AVASHINGTON, D. C. — Prezidentas Rooseveltas daro pranešimą kongre
sui apie reikalingumą Amerikai tinkamai apsiginkluoti.

nal’JIENU-ACME Telephoto
Hilieris apdovanoja parašiutininkų vadus geležiniais kryžiais.

Svarbiausias Liberty Daržo pagerinimas šiemet, tai 
kad kelias einantis nuo vieškelio į daržą buvo praplatin
tas, tokiu budu nebebus susigrūdimo, kuris kartais susi
darydavo per didesnius piknikus praeityj.

Kaip žinia, Liberty Grove Daržas randasi prie Wil- 
low Springs kelio, kelis blokus į šiaurę nuo' Archer avė.

Ruošia šaunų Programą.
Tenisistas Juozas Žukas piknikui ruošia šaunų įvai

rių juokingų žaismių programą. Įvyks visokios lenktynės, 
varžytinės, bus dainų ir muzikos. Kas svarbiausia, tai 
virtuvė bus apsirūpinusi visokiausiais užkandžiais sve
čiams, o baras irgi nestovės tuščias. Šokiams per visą 
dieną gros pirmaeilis orkestras.

Kaip ir pernai, kaip ir užpernai, kaip ir visuomet, 
šis NAUJIENŲ Piknikas bus šaunus, linksmas, gyvas ir 
skaitlingas.

Suvažiuos būriai chieagiečių ir lietuvių iš visų apy
linkės miestelių. Jeigu nematėte savo seno draugo, gy
venančio kitam gale miesto arba Ciceroj ar Melrose Par
ke ar Waukegane, arba net Kenoshoj, būtinai atsilanky
kite į NAUJIENŲ PAVASARINĮ PIKNIKĄ. Jūsų drau
gas tenai bus.

Sekmadienį, gegužės 26 d., visi keliai ves i NAUJIE
NŲ PAVASARINĮ PIKNIKĄ I

ANGLŲ KARIUOMENĖ
a UJIENŲ-aCME Telephoto 

BELGIJOS MIESTE.

Plienininkai Prieš
Darbo Akto
Pakeitimus

Kels “Suirutę Tarp Darbi
ninką”.

Užbaigdama savo antrą kon
venciją plieno unija, Steel 
Workers Organizing Committee, 
priėmė aštrią rezoliuciją, kurioj 
smerkia kongresui daromus pa
siūlymus pakeisti Darbo Santy
kių Aktą, kitaip vadinamą 
“Wagnerio Aktą”.

Siūlomi pataisymai aktą su
silpnintų ir įneštų suįrutę dar
bininkų judėjime ir santykiuose 
su darbdaviais.

Konvencija taipgi pasisakė už 
Amerikos neitralumą dabarti
niam kare.
Reikalauja 6-ių Vai. Dienos
Konvencija tapgi padarė ei į 

lę kitų nutarimų, kuriuose rei
kalauja Kongreso įvesti 6 va
landų darbo dieną, 30 valandų 
savaitę, ir plieno darbininkams 
pakelti algas $6-iais savaitėj.

Real Estate 
Taksų Mokėtojų 
Atydai

Kadangi yra daromi užmeti
mai prieš 1939 m. taksus* tai 
norint atgauti permokėtus tak
sus, jeigu teismas užmetimus 
pripažins teisėtais, reikia pro
testuoti mokant pirmą dalį.

Pareiškimą protesto galite 
padaryti “Naujienų” raštinėj.

Atsineškite taksų bilas į 
“Naujienas” ir šį patarnavimą 
gausite veltui. —T. R.

Gavo 39-ias Kraujo 
Transfuzijas

Roselando Community ligo
ninėje guli 21 metų ligonis, 
Robert Vnuk, nuo 9834 Vin- 
cennes avenue. Jis sunkiai ser
ga kraujo liga, kuri naikina 
jo kraujo raudonuosius kunus. 
Ligonis ikišiol, 44 dienų bė
gy j, gavo 39-ias kraujo trans
fuzijas. Ligoninė sako, kad jis 
pasveiks.

ces Wheeler, J. V. senato
riaus Burton K. Wheelier 
duktė, kuri liko paskirta į 
Nacionalio darbo santykių 
k-to tarybą. ,

NAUJIENŲ-ACME Photo

Trobesiai Numurę, Belgijoje, kuriuos padegė vo
kiečių bombonešiai.

■ . ••1

Noel, North Avenue 
Bankai Žada Mažus 
Dividendus

Trys Kiti Bankai Jau Baigė 
Likvidaciją.

Northsidės lietuviai, kurie tu
rėjo taupymo sąskaitas Nocl’ir 
North avenue banke gali tikė
tis atgauti dar dalį uždarytų pi
nigų.

Einant bertaininiu raportu 
Noel Bankas, kuris ikišiol . iš
mokėjo 32%, žada prie to pri
dėti apie 5% ar daugiau, bet su 
sekamu dividendu likvidacija 
užsibaigs.

Geresniam stovyj yra North 
avenue State Bankas, čia depo- 
zitoriai jau atgavo 75% savo 
pinigų ir atgaus dar apie 10% 
pirm negu banko turtas bus 
pilnai išparduotas. %

Northtown State bankas su
grąžino depozitoriams 62%%, 
ir dar žada apie 5%.

štai kaip stovi kiti bankai:
Northwestem Trust and Sav- 

ings bankas atmokėjo 50%, ir 
su tuo likvidaciją turės užbaig
ti. Nuostoliai depozitoriams 
sieks apie $709,000.

Norvvood Park Trust and 
Savings — Užbaigė 1 kvidaciją 
su 65% dividendų. Nuostoliai 
depozitoriams $27,005.

Novak and Steiskal Bankas— 
Išmokėjo 45%, ir dar žada apie 
5%.

Papanek-Kovac State Bankas 
— Išmokėjo 65%, dar žada 
10%.

Park Ridge State — Išmokė
jo 67%, žada 10%. v J v r •

Parkway State — viso a'mo
kėjo 43%. Nuostoliai depozito
riams $30,493.

Peoples State Bank of Arl- 
ington Heights—Išmokėjo 10%, 
žada 10%.

Priemiesčiai Surinko 
$160,090 Taksų 
Nelegaliai

Tik Dalį Grąžins Namu 
Savininkams.

Apskričio teisėjas Jarecki va
kar išnešė nuosprendį, kad eilė 
Chicagos priemiesčių nelegaliai 
surinko apie $166,000.00 rcal- 
estate taksais miestelių operavi- 
1110 išlaidoms.

Jeigu ir kiti teismai nuo
sprendį patvirtins, tai dalis tų 
pinigų bus grąžinta savinin
kams. Tik dalis, todėl, kad ma
žas skaičius savininkų mokėjo 
savo taksus po protestu. Atgaus 
tik tie, kurie protestavo, kiti — 
ne.

Teisėjas surado, kad mieste
liai turėjo teisę imti taksais tik 
66 c., nuo $100/ bet ėmė dau
giau.

Byloj minimi priemiesčiai, 
kurie rinko daugiau taksų, ne
gu reikėjo, yra:

“Nusidėję” Priemiesčiai.
Broad View ...............$ 17,136
Calumet City ...... ’....... 61,660
Calumet Park ........... 10,185
Chicago Ridge ........... 5,827
Dolton .......................... 38,295
Forest View .............. 2,711
Franklin Park ........... 33,678
Cyons .......................... 34,747
Melrose Park ............... 106,970
Morton Grove.............. 15,500
Oak Lawn .................. 16,16]
Phoenix ...........  38,059
River Grove ............... 25,165
South Holland ........... 17,325
Stickney ...................... 40,650
Summit ...................... 73,971

(Skaitlinės parodo, kiek tie 
priemiesčiai viso'*taksų surin
ko.)

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

VAKAR CHICAGOJE
•

• Už pardavinėjimą gėrimų 
nepilnametei mergaitei miesto 
teismas traukia atsakomybėn 
krautuvininką Mike Feldman, 
324 E. Pershing Road.

• Vakar Chicagoj lankėsi 
politiniais reikalais Ohio sena
torius Robert A. Taft, vienas 
republikonų, ieškančių kandida
tūros į prezidentus. Jis pareiš
kė didelį pritarimą prezidento 
Roosevelto pasiūlymui kongre
sui sustiprinti Amerikos karo 
jėgas ir išvystyti oro laivyną 
iki 50,000 lėktuvų.

• Gimimo dienos vakarėlio 
metu mirė 32 metų chieagietė 
Lillian Warden, gyvenusi ad
resu 1617 W. 81st street. Ji 
turėjo širdies ligą ir negalėjo 
pakelti susijaudinimo.

• Už nelaimę, kurioj buvo 
sužeistas vienas chicagietis, 
Illinois Central gelžkelis buvo 
priteistas sumokėti jam $25,- 
000. Bylą vakar baigė svarsty
ti Superior teismo tesėjas 
Haas. Nukentėjęs yra Albcrt 
E. McKee, prezidentas Oxygen 
Equipment and Service Com- 
pany. Nelaimėj, kuri įvyko 1939 
metais, prie Gracey, Kentucky, 
jam buvo nulaužtas strėnkau- 
lis.

• Studentų dienraštis “Daily 
Maroon” pravedė ankietą tarp 
profesorių Chicagos universite
te karo klausimu. Apie 100-tas 
pasisakė už įstojimą karan, 
jeigu talkininkams “bus ries
ta”, o apie šimtas pasisakė 
prieš.

• Adresu 861 North Chris- 
tiana avenue valdžios alkoho
lio biuro agentai užtiko 700 
galionų slaptą deginės varyk
lą. Konfiskavo visus įrengimus. 
7,000 galionus dar nedistiliuo
to skystimo ir daug cukraus. 
“Savininkai” Frank Urgo ir 
Frank Motto buvo areštuoti.

• Už tatiamą išgavimą ne
teisingais keliais apie $3,000 iš 
valstijos nedarbo pensijų fon
do policija suėmė dainininką- 
šc-kėją Miss Avis C. Kent, ir 
kamantinėja daug kitų akto
rių kabaretuose.

€

O Oak Parko sveikatos de
partamentas perspėja vietos 
gyventojus, kad daugybe vove
rių parkuose ir miškeliuose 
serga pasiutimu. Gyventojai 
raginami su voverėmis nežaisti 
ir neleisti šunims jas užkabi
nėti.

Rytoj Studentų 
Kliubo Piknikas
Įvyks Naujam Sudento Darže

Lietuvių Studentų Kliubo 
(LUC) gegužinė jau artinasi. 
Kaip žinoma, musų p’knikas 
įvyks rytoj, gegužės 19-tą die
ną, naujame Sudento Darže, 
6600 W. 111-ta.

Lietuviai dar šiemet nėra 
nieko girdėję apie šį naują dar
žą. Musų piknikas bus pirmas 
šioje vietoje. Atsilankę svečiai 
ras naują ir gražų daržą. Visi 
prietaisai nauji — baras, vir
tuvė, šokių sale, didelė pieva, 
kur bus lenktynės ir žaidimai 
ir didelis “parking space”. 
Nauji pikn ko stalai bus padė
ti sode, kuris ypač dabar gra
žiai kvepia ir žaliuoja. Visur 
bus gražus žolynai, niekur ne
rasite dulkių.

r. Senoviški Valgiai
Mes busime prsirengę su se

noviškais lietuviškais valgiais 
ir gėrimais. Turėsime lietuviš
ko kugelio, dešrų ir kopūstų 
ir kitų skanių valgų. Atva
žiuokite ir praleiskite smag’ą 
dieną su draugais ir kaimy
nais. Įžanga bus dykai ir pik
nikas prasidės ap’e 11-tą (va
landą ryto. Studentai užprašo 
visus. Studentas.




