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PASIEKĖ CALAIS UOSTA
IKI ANGLIJOS NUO CALAIS 22 MYLIOS
Sąjungininkai atakuoja vokiečių kelią 

Francuzijoj
BERLYNAS, Vokietija, geg. 

24. — Karo vadovybes atsto
vas penktadienį pareiškė, kad 
Vokietijos kariuomene įėjo į 
Francuzijos uostą Calais, prie 
Anglijos Kanalo. Nuo šito uo
sto iki Anglijos tik 22 mylios. 
Tai yra arčiausias uostas Eu
ropos kontinente iki Britani
jos salų.

Pirmieji vokiečiai, užėmę Ca
lais, manoma, yra motociklis- 
tai. Netoliese nuo jų miestelį 
Ardres pasiekė Vokietijos mo
torizuota kolona. Nuo Ardres 
iki Calais 8 mylios kelio. 

---- X—X—X—
LONDONAS, Anglija, geg. 

24. — Britanijos atstovas penk
tadienio rytą pripažino, kad Vo
kiečiai paėmė Boulogne uostą. 
Buvę uoste britai kareiviai iš
gabenti, pareiškė tas atstovas.

Tačiau vėlesnis pranešimas 
iš Paryžiaus sako, kad francu- 
zai išvijo vokiečius iš Boulog
ne. Tą uostą pasiekęs tik ne
skaitlingas vokiečių kontingen
tas. Jis nestengęs atsilaikyti 
prieš franeuzus. '

Paryžiaus pranešimas kalba r 
Nors iš Boulogne išvyti vokie-

jčiai, bet uostui pavojus nepra
ėjęs; faktinai tenka laukti 
smarkiausių musių ’ dėl uosto, 
ir tenka laukti jų artimoj at
eity.

Vokietijos pranešimas, išleis
tas daug maž tuo pačiu laiku, 
kai tapo išleistas Paryžiaus 
pranešimas, kalba, kad mūšiai 
prie Boulogne tebeina.

----X—X----X----
PARYŽIUS, Francuzija, geg. 

24. — Vokiečiai, įsiveržę Fran- 
euzijon, pasuko plačia juosta 
šiaurės vakarų link, į pajūrį, 
šiaurėje nuo tos juostos ir pie- 
tuse yra sąjungininkų armi
jos.

Penktadienį franeuzai išvy
stė ataką prieš vokiečių kelią 
taip iš šiaurės, kaip ir iš pie
tų. Viena franeuzų armija spau
džia nacių kelią nuo Valencien- 
nes (šiaurėje), kita nuo Somme 
upės pietuse. Atakų centras 
ties Cambrai.

Sąjungininkai atgabeno ata
koms savo geriausią artileriją. 
O ir sąjungininkų pėstininkai 
šiame mūšy galį veikti smar
kiau. Laukiama imtinių per
svaros. t

MAUJIHNŲ-ACME Telupuuto

Franeuzų generolas Henri Giraud (viduryje), kurį 
vokiečiai paėmė į nelaisvę.

ITALIJA ATMETĖ SĄJUNGININKŲ 
PASIŪLYMUS

PREZ. ROOSEVEL-
TAS KALBĖS PER

RADIJĄ
WASHINGTON, D. C., geg. 

24. — Sekmadienio vakare, 9:30 
vai. Chicagos laiku, kalbės prez. 
RooseveHas. Radijas transliuos 
jo kalbą. Prezidentas, aiškins 
kokius prisiruošimus daro 
Jungt. Valstijų valdžia kra?ėo 
apsaugos reikale.

VĖLESNI PRA
NEŠIMAI

— Vokietijos pranešimai sa
ko, kad sąjungininkų ir vokie
čių kautynes eina Ghcnt mie
sto gatvėse.

— Francuzijos inžinieriai 
penktadienį išdinamitavo Rei
no - Ronos tvenkinius ir ap
sėmė vandeniu didelį plotą te
ritorijos Francuzijos pusėje 
nuo Reino. Šitaip .sustiprinę ši
tą apylinkę, manoma, franeu
zai iš čia pasiųs dalį savo ka
riuomenės į vakarus, kur da
bar smarkus mūšiai eina.

PRANAŠAUJA SENSACINĘS ŽINIAS 
APIE BRITANIJOS IŠDAVIKUS

CHICAGO, geg. 24. — “The 
Chicago Daily News” penkta
dienio laidoje patalpintas dien
raščio specialaus koresponden
to William II. Stoneman pra
nešimas iš Londono.

Kai Britanijos “penktosios 
kolonos” veikla pagaliau bus 
atidengta — sako Stoneman 
— Vakarų Pasauli užgaus smū
gis.

Toliau korespondentas įspė
ja: Nemažai žmonių, kurie iki 
šiol gyveno palyginti saugiai, 
bus sušaudyta — ir greitai. . . 
Sensacingiausia karo pasaka 
pasirodys artimoj ateity.

(Kiti pranešimai kalba, kad 
iki penktadienio jau areštuoti 
34 Britanijos hitlerininkų va
dai, jų tarpe parlamento narys 
Ramsay. Laukiama daugiau 
areštų.)

Suėmė buvusi kaize- c* 
rio agentą

Penktoji kolumna 
veikia Londone

Naciai paskelbs dau
giau “dokumentų”
BERLYNAS, Vokietija, geg. 

24. — Valdžios atstovas penk
tadienį pareiškė, kad artimoj 
ateity naciai paskelbs dokumen
tus, kurie įrodys, jogei Holan- 
dijos ir Belgijos valdžios da
riusios “sąmokslą” prieš Vo
kietiją. Tai busią dokumentai, 
panašus tiems, kuriuos naciai 
“surado” Norvegijoje.

Vokiečiai paskandi
no 6 britų tran

sportus
BERLYNAS, Vokietija, geg. 

24. — Vokietijos lėktuvai pa
skandino šešis Britanijos tran
sportus Anglijos Kanale.

Naciai mato paskirą 
taiką su Francuzija

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
24. — Hitlerio vyriausybės at
stovas pareiškė, kad naciai ti- 
k’si padaryti su Francuzija pa
skirą taiką — žinoma, tokiomis 
sąlygomis, kokias Hitleris pa-

Italijos laivo kelionė 
į Jungt. Valstijas 

sulaikyta
ROMA, Italija, geg. 24. — 

Puošnusis p.asažierinis Italijos 
laivas Rex turėjo išplaukti į 
Jungt. Valstijas geg. 29 d. Jū
reivių tarpe kalbama, kad jo 
kelionė tapo sulaikyta.

Sulaikymas skaitomas reikš
mingu ženklu. Iki šiol kalbėta: 
jeigu Rcx arba Conte di Sa- 
voia plauk'a kelionei, tai Mus- 
solinis dar nešoks į karą, jis 
nestatys savo laivų pavojun; 
kai sulaikys šitų laivų kelio
nes, tuomet jau stebėkite fa
šistus.

Priėmė bilių skirian
tį $1,111,754,916 pa

šalpos reikalams
VVASHINGTON, D. C., geg. 

24. — Atstovų rūmai priėmė 
bilių, kuris skiria $1,111,754,- 
916 WPA darbams ir pašalpos 
reikalams ateinančiais metais. 
Bilius pasiųstas į senatą. Bi- 
lius, kaip atstovų rūmų priim-

ROMA, Italija,' geg. -24. —- 
Pranešama, franeuzai pasiūlę 
Italijai koncesijas. Prižadėję 
duoti specialių privlegijų Tu- 
nisijoj, suteikti kreditų Musso- 
linio vyriausybei, laisvą uostą 
Džibuti, padaryti nuolaidų 
Francuzijos kontroliuojamo j 
Somaliu žemėje, duoti geležin
kelio teises į Etiopiją, etc. Bet!

Užpuolė namą, ku
riame gyvena

Trockis
MEKSIKOS MIESTAS, Mek

sika, geg. 24. — Dvidešimt vy
rų, turėjusių kulkosvydžius, 
užpuolė rezidenciją, kurioje 
gyvena Leonas Trockis ir jo 
žmona. Užpuolikai paėmė vie
ną iš sargų, saugančių Troc
kio rezidenciją. Pats Trockis 
ir jo žmona išliko gyvi, nors 
užpuolikai apšaudė kambarį, 
kuriame jie buvo. L

Trockio rezidencija yra mie
sto pakrašty.

Areštavo 76 asme
nis Airijoje

BELFAST, šiaurės Airija, 
geg. 24. — Naktį į penktadie-

diktuos. Paskui naciai sutriuš
kinsią Angliją. (Ar nacių vil
tis išsipildys, tai jau kitas’ 
klausimas.)

tas, draudžia duoti pašalpą sve
timšaliams, komunistams 
hftlerininkams i 
nariams).

nį areštuoti šiaurės Airijoje 76 
ir .Airių Republikonų Armijos na-

Mussolinis :pareiškęs, kad vi
sos šitos koncesijos esančios 
permažos ir kad jos pasiūlytos 
jau pervėlai. (šilas praneš mas 
yra neoficialus.')

Kai kurie italai laukė, kad 
penktadienį, Italijai minint 25 
metų sukaktį jos stojimo į di
dįjį karą, Mussolinis paskelbs, 
jogei Italija stojo vėl j karą.

Sudaužė 49 naciu 
lėktuvus

LONDONAS, Anglija, geg. 
24. — Ketvirtadienį Britanijos 
aviatoriai nušovė 23 nacių lėk
tuvus, gi naktį į penktadienį 
sudaužė dar 26 lėktuvus.

— Britanijos karalius Jurgis, 
penktadienį kalbėdamas pareiš
kė, kad dabartinis karas eina 
ne už kokį žemės plotą, bet už 
Britanijos ir kitų šalių gyvy
bę arti m'rtį.

S \.. . - - -

Japonija įspėjo 
Peru respubliką

TOKIO, ' Japonija, geg. 24. 
— Japonijos vyriausybė įspė
jo Peru respubliką. Reikalau
ja, kad Peru nevaržytų japonų 
imigracijos į savo šalį ir kad 
nevaržytų japonų imigrantų 
veiklos Peru respublikoje.

Darė kratas Kana
dos fašistų patalpose

LONDONAS, Anglija, geg. 
24. — Londone keletą metų gy
veno kapitonas Fritz von Rin- 
telen. Didžiojo karo metais jis 
pasižymėjo kaip vienas gabiau
sių kaizerio šnipų.

Hitleriui įsigalėjus Vokieti
joje, Rintelen atvyko Į Angli
ją. Aiškinosi pabėgęs nuo na
cių. Anglijoj palaikė gan arti
mus santykius su valdžios ir 
kariuomenės sluoksniais. Da
bar Anglijos valdžia suėmė jį.

Britanija skubina 
dirbti karo reik- 

menas

LONDONAS, Anglija, geg. 
24. — Penktadienio rytą Lon
done pastebėti išklijuoti pasto
riai, pranešu apie naują radijo 
stotį. Ta “naujoji radijo sto
tis” tai Vokietijos transliuoja
mi radijo programai anglų kal
ba. Tosterius Londone išklija
vo hitlerininkai arba vadina
moji “penktoji kolumna”. Mie
sto vyriausybė atsišaukė į gy
ventojus prašymu padėti poli
cijai priešų agentus gaudyti.

Liepsnas metą tan
kai siunčiami 

frontan

SAN FRANCISCO, Cal., ge
gužės 24. — šeštadienį, geg. 
25 d., atsidaro San Francisco 
pasaulinė paroda.

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

MONi'REAL, Canada, geg. 
24. •— Naktį į penktadienį po
licija darė kratas fašistinių ir 
hitlerinių organizacijų patalpo
se. Kratos, be to, padarytos 
privačiose tų organizacijų va
dų rezidencijose. Areštų nepa
daryta, bet policija konfiskavo 
keletą vežimų dokumentų.

Nori paruošti 50,000 
aviatorių per metus

WASHINGTON, D. C., geg. 
24. — Prez. Rooseveltas penk
tadienį painformavo spaudos 
atstovus apie planus duoti avia-

LONDONAS, Anglija, geg. 
24. — Anglijoje karo reikme
nų įmonėse įvestas septynių 
dienų savaitėje darbo laikas. 
Darbo valandos pailgintos ne 
tik užaugusiems darbininkams 
ir darbininkėms, bet ir nepil
namečiai jaunuomenei; Į ke
letą artimiausių mėnesių pra
monė paimsianti dar 1,500,000 
moterų darbui. L

Streikas sulaikė 
darbą Britanijos 

kasyklose
LONDONAS, Anglija, geg. 

24. — Trečiadienį sustreikavo 
kai kurie angliakasiai trijose 
anglių kasyklose Manchester 
apylinkėje. Reikalauja dides- 
n’ų algų. Dėl jų streiko sulai
kytas darbas 4,000 žmonių.

Naciu lėktuvams iki 
Londono tik 20 mi

nučių
LONDONAS, Anglija, geg. 

24. — Britanijos atstovas penk
tadienio ryta pripažino, kad 
vokiečiai, paėmė Francuzijos

Giedra; vidutiniai šilta tem- cijos pamokas 50,000 Jungt. 
peratura; saulė teka 5:21 v. r., (Valstijų vyrų. Krašto apsaugos

PARYŽIUS, Francuzija, geg. 
2'4. — Per paskutines 10 die
nų sąjungininkai sunaikino 
apie 1,400 Vokietijos tankų. 
Dabar vokiečai skubiai siun
čia frontan liepsnas metančius 
tankus. Tie tankai, įsiveržę ku- 
rin miestan, padega kiekvieną 
trečią pastatą, o nuo padegtų 
pastatų užsidega jų protarpiais 
esą namai.

Vokiečiai ta'pgi vartoja liep
snas metančius tankus atakose 
prieš sąjungininkų fortus. Bet 
čia tokiems tankams yra dide
lis pavojus, nes fortai turi an- 
titankines patrankas. Ir suža
lotas toks tankas reiškia mirtį 
liepsnose pat ems nacių karei
viams.

Danijoj nedarbas
COPENHAGEN, Danija, geg. 

24. — Vokietijai okupavus Da
niją, šalis nebegauna daugelio 
reikmenų, kurias praeity gau
davo iš užsienių. Todėl kai ku
rios pramones užsidarė. Dani
ja eksportuodavo nemažai pre
kių į užsienius. Užsien'ų rin
kos užsidarė Danijos prekėms, 
ir šitų pramonių darbininkai 
užgauti. Teisybė, kai kuriuos

uostą Boulogne ketvirtadienio Danijos produktus, ypač žemės 
u imis lčuu» ii . ų įvepuuiiAunų niinijvo ii<x- pviui vn c*, OC4V4JV, v..v. v( va,iouijLj vjiiį. ixia,ow apoauguo , vakare. Nuo Boulogne iki Lon-i ūkio produktus, ima vokiečiai,
(nacių bundo riai ryšium su vajumi' prieš leidžiasi 8:12 v. v. Sekmadienį klausimus svarstys ir busima dono Vokietijos bombonešiams Bet šita paklausa toli gražu 

pavojingus Britanijai asmenis, i giedra ir truputį šilčiau. gubernatorių konferencija. ims, tik 20 minučių skristi. 1 nepadengia šalies nuostolių.

LIBERTY GROVE, Willow Springs, Illinois
Važiuokite Archer Avenue—4A keliu iki Willow Springs kelio. Tuo keliu pavažiuokite į šiaurę ir už piteę mylios, privažiavus gelžkelj, ir pasukę j kairę, privažiuosite daržą.
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St. Miščikaa-žiemys.

Rumunija ant bedugnės krašto...
(PERSPAUSDINU DRAUDŽIAMA) 

(Tęsinys)

13. Karolis grįžta
Rumunijon...

įjos įstatymus, bus labai libera- 
| lūs valdovas, o tokio senai lau
kia išvargus Rumunija.

Panašiai galvojo ir kai kurie
Jei Karolis būdamas užsieny- politikai iš taip vadinamojo kai-

je, dar tėvui gyvam esant ma- riejo sparno, nors turėjo pa
žai tesirūpino sosto atgavimu kankamai faktų iš istorijos, ktt- 
apimtas meilės svaigulio, dargi 'rie turėjo jiems aiškiai pasaky- 
priešinosi, nuolatos tvirtino,1 ti, jog kairiausias valdovas sa- 
kad galutinai atsisakė nuo sos- vo asmeniškame gyvenime, ga
lo, tad visgi, tėvui mirus, rim Ii būti didžiausias despotas savo 
tai susirūpino sosto atgavimu ir, pavaldiniams, 
pradėjo smarkiai važinėti po 
Europą ieškodamas draugų ir 
rėmėjų tarp šio pasaulio galiū
nų. Tiesa, Anglijoje, kur jis ti
kėjosi didžiausią ramstį rasti, 
nieko nepešė ir tuomet Karolis 
nutarė savistoviai veikti pasiti
kėdamas vien savimi ir savo ša
lininkais pačioje Rumunijoje 
bei susidėj ilsiomis sąlygomis.

Kaip jau anksčiau sakiau, Ru-1 galima buvo iš Karolio tikėlis, 
munijoje Karolis turėjo nemaža1 bet iš daugelių blogybių pasi- 
šalininkų, ypač jaunuomenės' renkama lengvesnė, antra, vil- 
tarpe, kuri žiurėjo į Karolį gry- lis, jog gali būti koks nors sti
liai romantinėmis akimis nesi- krėtimas vietos gyvenime Karo- 
rupindami valstybės reikalais,' liui grįžus, teikė visiems daug 
nors nemaža buvo ir tokių, ku- vilčių, nors dažniausia visai be 
rie tvirtino jog Karolis, taip pamato.

Bet Karolis, reikia pasakyti,

Kaip ten nebūtų, bet faktas, 
jog Karolis labai greitai surado 
Rumunijoje savo šalininkų ir 
reikia pasakyti, jog visa Rumu
nija laukė jo, gerai žinodama, 
jog valdant bajorams vardu ne
pilnamečio Mykolo, bus daug 
blogiau, virs didesnė intrigų ko
šė iš kurios tautai jokios ne
bus naudos, nors nieko gero ne-

_________________________NAUJIENOS, Chicago, III.
buvo gan išmintingas šiame da
lyke, nes nofs žinojo, kad Ru
munijoje niekas veik, jam nesi
priešins, nebent fašistai, kūne 
geriau suprato Karolį ir žinojo, 
jog turi daugiau šancų įvesti 
fašistinę diktatūrą jaunam My
kolui valdant, negu pačiam Ka
roliui .esant, neskubėjo vykti 
Rumunijon ir stengėsi pirma 
paruošti dirvą savo parvykimui 
taip, jog neištiktų ji joks siur- 
pryzas.

Tuo laiku jo motina, karalie
nė Marija, buvo išvykus į Š. A- 
meriką. Kuomet grįžo į Rumu
niją, sustojo pakeliui Prancūzi
joje, kur siapca pas.matė sa sa
vo sununn nareliu ir ma.yui, 
luome 1 ouvo galutinai nutarta, 
jog Karolis grĮš Rumunijon ar
timiausioje ateityje.

šiam pianui daug padėjo tuo 
įaiku esantis nnnisteris pirmi
ninkas Maniu, kuris buvo smar-

jokių reikalą*

po šių doku-
1931 m. gegu-

šeštadien., gegužės 25, 1940 1

URANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių mamų, 
daug dulkių išimta Perkant $7-65
5 tonus ar daugiau ........................... •
PETROLEUM CARBOU COKE $"7.75
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ■

Sales Tax ekstra.

kėjosi Karolio asmenyje suras
ti ramstį, todėl visa darė, kad 
pagreitintų Karolio grįžimų.

Kuomet viskas buvo paruoš
ta, Karolis staiga apleido Pary
žių kartu su savo meiluže, eks
presu, kuris turėjo užrašų “Bu
kareštas”, bet Karolis 1930 m. 
gegužės mėn. išvykdamas iš Pa
ryžiaus, nevyko tiesiog į Rumu
niją, bet sustojo Šveicarijoje, 
Liucernos mieste. Reikia pri
minti jog tuo laiku jis jau bu
vo persiskyręs su savo antrų j a 
žmona Elena (1928 m.) ir bu
vo laisvas žmogus, nors aišku, 
niekas negalvojo, jog Karolis 
vešis Lupesku į Rumuniją.

Iš Šveicarijos nuvyko į 1 tali
jų, Milanan, iš ten, metėsi atgal 
į Prancūziją ir birželio mėn. 5

Sekmadieni Pavasarinis 
“Naujienų” Piknikas

"1 Liberty Darže

giasi, spyrėsi sunui išgauti auk-; 
štėšnį laipstjį ir pavardę, su kuo 
nesutiko Karolis.

Pagaliau susiderėta ir Pary
žiuje, dalyvaujant Rumunijos; 
karališkam pasiuntiniui Dino 
Cesami, buvo pasikeista doku
mentais: moterims įteikti če
kiai, gi iš jų paimti paradai, jog 
neturės daugiau 
vinių karaliui.

Bet netrukus, 
mentų įteikimo,
zės 8 d. laidoje Paryžiaus laik
raščio “Echo de Paris” skaito- 
me žymaus PrancUrijos žurna4- 
listo Pertiuax (Andrė Geraud) 
strąipsiiį, kuriame anas tvirti
na, jog Rumunija valdoma ne 
karaliaus, bet.ponios Lupesku. 
Jos dėka turėjo atsisakyti iš 
ministeriu pirmiiiinkų Titules- 
cu geras PraiTCUzijos draugas^ 
ir jos dėka paskirtas vidaus rei
kalų ministeriu Argetoianas. 
Bendrai^ girdi, “visur Rumuni
joje jaučiama ponios Lupesku 
švelni rankutė.” •

Ir dar motinai karalienei Ma-; 
rijai gyvai esant, Lupesku per
sikraustė dargi į karališkus ru- 
mUs. , .

Tiesa, ji keletą kartų su savo 
karališku meilužiu skyrėsi, vy
ko užsienin, bet netrukus vėl 
grįždavo Rumunijon ir gyveno 
santaikoje su savo mylimuoju, 
kuriam reikia pripažinti, turi

pesku yra arti karaliaus, jo po
litika, tiek užsienio, tiek vidaus 
atžvilgiu, yra pastovesnė ir ne* 
reikia laukti tokių siurpryzų, 
kaip jam vienam esant, nes p. 
Ltapėsku moka Karolio staigius 
veiksmus apmalšinti, gi .kuomet 
jos nėra, Rumunija virsta įvai
riausių siurpryzų kraštu: Karo
lis mėtosi nuo vieno kraštutl- 
numo prie kito įvairiausiais 
valstybiniais klausimais ir tik
rai negali žinoti ką rytojus pa
sakys.

Paskutinį kartą Bukareštą ir 
savo meilužį apleido p. Lupes
ku, Gogai virtus ministeriu pir
mininku. Ji tuomet pasakė, jog 
nemananti daugiau grįžti Ru
munijon ir anot jos, užsibaigė 
vienas iš garsesniųjų paskutinių 
metu romanų ir žurnalistai ne
teko puikios temos.

Bet...
Bet, kuomet už šešių savai

čių p. Gogą pasitraukė iš minis- 
terių, išeidamas pasakė žurna
listams: “Izraelis nugalėjo” tuo 
norėdamas duoti suprasti, jog 
jį iš ministeriu išstūmė žydel- 
kaitė Lupesku, nors ir užsieny
je gyvenanti...

Kiek tame tiesos sunku pa
sakyti, bet dargi “Geležinės 
(jrvardijos asmens, kurių štabą 
it šimtus narių sušaudė Karolis, 
kaltina tame p. Lupesku ir 
skaito ją didžiausia kaltininke 
šių žudinių bei visų nelaimių. 
Nemaža ginčų ir daug brangių 
valandų kainavo Geležinei 
Gvardijai p. Lupesku, planuo
jant jos nužudymą, bet visuose

daug įtakos. Be to, reikia pri- mėginimuose pralaimėjo, nors, 
pažinti, jog kuomet ponia Lu- tiesa, nužudė vieną ar dvi mo-

teris, kurios labai panašios bu
vo į p. Lupesku ir kurios buvo 
nusamdytos karaliaus, kad su
klaidintų teroristus. Lupesku 
geriau saugojama, negu pats 
karalius, nežiūrint kur ji butų 
bei gyventų, Rumunijoje ar už
sienyje.

(Bus daugiau)

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIPE
6630 S. Western av.

Telefonas: 
HEMLOCK 9252

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

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

TeL YARDS 0994 
A.ilrad„ Ketvirtad. Penktadienį 
4143 So. Archer Ave>

Tel. LAFAYETTE 3650

t

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimu 
Ofiso TeLt YARDS 4787 

Namų Tel.: PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

AKIU SPECIALISTAI

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—v 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadiv 

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

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

1939 Mažas BUICK 4 durų sedan, radio, heater 
1938 Mažas BUICK 4 durų sedan, radio, heater .. 
1937 Mažas BUICK 4 durų sedan su viskuo .....
1936 PACKARD SENDAN su viskuo .................
1937 PONTIAC SEDAN su radio su heater ......
1936 OLDSMOBILE sedan ,ąu.. viskuo ..............
1938 Mažas BUICK opera i coupe su viskuo .........
1937

’ 1936 
1937 
1936 
19.3-1
Visi automobiliai pertaisyti, yra geram stovyje ir pilnai garantuoti 

MILDA AUTO SALES 
806 West 31st Street 

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

SHOW ROOM
DOMINIKAS KURAITIS, Savininkas 

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

Mažas CHRYSLER SEDAN .........
PONTIAG COACH, geram stovyje
FORDAS SENDAN su radio heater, geram si. 365
Mažas RUICK SEDAN, radio, heater ............... 345
CHEVROLET sedan, labai geram stovyje .... 165

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Nedėlioj pagal 
Daugelyj atsitikimų 
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutarti •* 
Ofiso Tet PKObFECT 6731
Namų Tel. VIRGIN 1A 2421

Kreivos akys

ryto iki 8 v. 
sutartį.

akys atitaiso-

Dr. Margeris
3325 So. Halsted Si.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7298.

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

1AMBULANCE-
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Avė. 
144'47 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAtETTE 0727

koplyčios visose

-rodrome ir už kelių valandų iš
lipo be jokių ceremonijų Buka
rešte. Už kelių dienų jo sūnūs 
nuverčiamas nuo sosto ir jo vie
tą užima tėvas.

Viskas įvyko labai ramiai, be 
jokio skandalo, nors minis teris 
pirmininkas Maniu, kuris, tiek 
daug paįėjo<Kargį^p sugrįžimui, 
turėjo greitai pabraukti ir Ka
rolis nei pirštu nepajudino savo 
buvusio pagelbininko užtari
mui. Tai suprantama, jis norėjo 
pasirodyti savystovus, antra, tu
rėjo kuo nors patenkinti deši- 
niiiosiils, kurie nors žinojo apie 
Karolio grįžimą, nesiskaitė tarp 
tų, kurie jam padėjo sugrįžti ir 
to Karolis niekad neužmiršo ir 
mokėjo labai skaudžiai šią ne- 
lealumo sąskaitą.

Už kelių mėnesių į Rumuniją 
grįžo ir ponia Lupesku, kuri 
apsigyveno gan arti nuo Karo
lio dVarO.

Bet kuomet Karolis atsisėdo 
sostan visi jo kreditoriai, tame 
tarpe ir visos jo meilužės ar 
žmonos, pareiškė pretenzijas 
Karoliui. Jo pirmoji žmona po
nia Zizi, Paryžiuje būdama, pa
reikalavo iš savo buvusiojo vy
ro 10 milijonų frankų sūnaus, 
Mirgo užlaikymui ir auklėjimui 
bei pavardės (Holiencollerių). 
Karolis nutarė parodyti pasau
liui, jog jis nutraukiąs visus 
santykius ir tuojau pasiuntė ’į 
Paryžių žymiam advokatui ir 
valstybės vyrui Povilui Bon- 
cour du čekiu, vieną astuonių 
milijonų frankų ir antrą dviejų 
milijonų.

Minėtas advokatas turėjo 
tuos čekius įteikti: pirmai žmo
nai, poniai Zizi (aštuonis mili
jonus) ir poniai Lupesku, ku
ri tuo laiku buvo išvykus Pa
ryžiun (du milijonus frankų ir 
nuosavybės dokumentus Szi- 
geth piliai, kuri yra Ziebenber- 
gene su visu kilnojamu ir ne
kilnojamu turtu) ir už tai tu
rėjo išgauti iš abiejų dokųrnOn-' 
tą, kuriaiiie jos pasižada nie
kad nereikšti jokių pretenzijų 
dabartiniam karaliui Karoliui.

Derybos užsitęsė gan ilgai, a- 
pie du mėnesius, nes jeigu p. 
Lupesku greitai sutiko, supra
tus, kad pilies įteikimas reiškia 
busimą santykių palaikymą (pi*i 
lis buvo Rumunijos teritorijo
je), tai pirma žmona, p. Zizi, 
žinodama, jog viskas tuo bai-

Klausykit* inuaų radia programų Antradienio 1* šeštadienio ryt- 
nOhfa, MtOO vai. ryto tt W. H. L P. stoties (1480 K.) 

M POVILU IALTIMIERU.
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Laidotuvių Direktoriai

išskyrus seredumis ir suoaioniis
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
r Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 WEST 35th STREET 
kampas Halsted St.

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

LIETUVIAI

8

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

praugijoži .Nariai.
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN 

E ... Iš’ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas ehi« 
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 SL, netoli Morgan SL 

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-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

DIDELIS STAKO
SOTOIMAS

Numažintomis Kainomis

ADVOKATAI

Archer Avė. '
1 11

į

Dr. F. Pulsuoki Le Vau 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

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

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

2400 WEST MAD1SON STREET
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7380 
Namų telefonas Brunswick 0597

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St 
Room 123^

Ofiso tel. CENTRAL 1824 
Namų Tel—Hyde Park 3395

Tel. Pullman 1279

Yards 1138

tiiiiiiKHiiiiiiiiiniiiiiiiaiiiiiiiii

Atnbulance

liiililliiiiiliiliiinhtiliiiHtMiiii

3307 Lituariica Avenue Phone Yards 4908

3319 Lituanica Avenue

NARIAI

Abociacijos

»**-■ a.^ai

YARDS 1419

p’

NAUJI SEKLYČIOS SETAI, MUSŲ 
DIRBTUVĖJ PADARYTI

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

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

Furniture Company
JOE. KAZ1K, Savininkas

4140 Archer Avė. Tel. Lafayette 3516

Chicagos,
Cicero t
Lietuvių
Direktorių

S. P. MAŽEIKA

Patarnavi
mas Diena

ir naktį
TURIME

KOPLYČIAS
VISOSE MIESTO

DALYSE

Yards 1139

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canai 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street

4704 So. Westetn Avenue
ALBERT V. PETKUS

Phone Lafayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS

*6834 So. Western AVe
ANTHONY B. PETKUS

1410 SoUth 49th Cicero
Phone Grovehill 0142

Phone Cicero 2109

3. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

P. X RIDIKAS
3354 S(K Halsted Street

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

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036. 
Residencijos Telefonas . 

' 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 
Nedėlioj pagal sutartį.

Tel. YARDS 8146
VALANDOS: Nuo 11 Jd 12, 2 ik 

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

šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
8843 S. HALSTED ST

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn 
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ. 

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

K.P.GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

— pagal sutartį.

CHARLES E. ZEKAS 
Attomey-at-!jaw 
Chicago, Illinois 

SUITE 1701
SO. LASALLE STREET 

Randolph 0331 
Naujoj vietoj 

OFFICE
7619 S. ARTESIAN AVĖ. 

Hemlock 1940



šeštadien., gegužės 25, 1940 NAUJIENOS, Chicago, III,
------------------------------------------------------------------ :     ---------------------- ..... .  ........................... .............. .........—►

KORESPONDENCIJOS
IŠ AMALGAMEITŲ KONVENCIJOS

NEW YORK — Smulkmeni
škai aprašyti Amalgameitų 
konvenciją tiesiog nėra galima: 
tiek daug visokių klausimų, 
tiek daug visokių problemą 
yra iškeliama, jog sunku visą 
t<ti suminėti.. Tenka tad apie 
konvenciją rašyti aplamai ir 
pažymėti tik kai kuriuos svar
besnius dalykus.

New Yorko pasaulinėje pa
rodoje Amalgameitų unijos na
riai turėjo lyg ir savo dieną. 
Čia kalbėjo * valstijos guberna
torius Lehman, kuris ypačiai

laikus, kada labai pavojingas 
partizaniškumas ir žaidimas 
smulkia politika, šaliai yra 
reikalinga vienybė ir susiklau
symas. Kiekvienas turi įsidėti 
i galvą tą paprastą tiesą, kad 
pasaulis negali būti pusiau fa
šistinis ir pusiau demokratinis. 
Jeigu mums yra brangios tos 
laisvės, kuriomis iki šiol nau
dojosi Amerikos žmonės, tai 
reikia dėti visas pastangas, kad 
jos butų apsaugotos, šiuo mo
mentu geriausia garantija to, 
kad Amerika išlaikys savo

K ¥ K T V lO pradėjo statyti dide’.ę moder
I* M. J V w w nją sūrinę ir žada sūrio garny-

ŽINIOS I bą sparčiai plėsti. Norint la-*
----------- jbiau pakelti pieno produktų ga- 

KAUNAS. — Bedidėjant lAie-.myb^ ir eksportą, iškyla, kon- 
tuvos geležinkelių eismui, ne- centruotų pašarų klausimas, 
trukus bus nupirkta dar 6 ke- kurio sunku gamybą dau- 
leiviniai garvežiai tankinio t^-l^au pakelti, lodei Pienocen 

tras daro žygių propaguoti šak
niavaisių, saldžiųjų lubinų au-

po 300 tonų traukinių svoriui 
su greičiu ligi 90 klm per va
landą. Prek niams traukimams 
numatoma pirkti dar 10 garve
žių su tenderiais ir siauriesiems 
geležinkeliams 4 
garvežius. ligi 60 
per valandą. Be to 
ta 6 keleiviniai I
vagonai, 14 keleivinių III kla
sės ir 25 vagonai ledaunės — 
mėsos produktams ir kitoms 
prekėms pervežti.

ginimą, silosų statymą ir k t. 
Praeitieji metai buvo nepalan
kus sviesto gamybai daugelyje 
kraštų, jų tarpo ir Lietuvai. 
Tačiau nepaisant to, 
ir pernai 
gamybą.
Oland ja 
padidino 
ba. *

Lietuvą 
dar padidino sviesto 

Apskritai, pernai tik 
ir Baltijos valstybes 
savo sviesto garny-

/— ' ' ... .
BRIDGEPORT ROOFING AND 

, SHEET METAL CO.
3216 S. HalstedSt. VICtory 4965 

Stogus, rinas, stoglangius ir 
sienų apmušinus.

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

apdraustas.
» I . .....................................  . — !■»!! ■ Z

kai tinkamai pasiruošti, kai 
galėtų atremti visokių' diktato
rių pasi moji mus. Šios šalies 
gyventojai, pareiškė guberna
torius, netoleruos “penktos ko- 
lumnos”, nežiūrint, ar ji susi
dės iš nacių, ar iš komunistų.

Amerikos žmonės turi išbu7 
įprasti, jog jie negali 
izoliacijoje, negali at- 
nuo viso pasaulio. Vi- 
kas dabar dedasi Eu-

to Roosevelto trečiam terminui. 
Prezidentas Rooscveltas pasi
žymėjo savo išmintinga vado
vybe, todėl pakeisti jį lokiu 
asmeniu, apie kurio kvalifika
cijas mes negalime iš 'anksto 
spręsti, butų labai rizikinga.

Abu kalbėtojai atidavė kre
ditą Amalgameitų prezidentui 
Hillmanui, 
vėjų uniją

Nau<*»»nu-Acmo Tpl^nhotv
Mary Lou Bullard, West 

Virginia universiteto stu
dentė, kuri laimėjo visos A- 
merikos kontestą r o 1 e i 
“Tliose Were the Days.”

kuris sugebėjo siu- 
išauginli į vieną 

ir pažangiausių or-
gyventi 
siriboti 
sa tai, 
ropojo.
tokiu kritišku momentu Ame
rikai labiau nei kada nors 
yra reikalingas susiklausymas 
ir vieningumas.

Vidaus reikalų sekretorius 
Harold L. Ickcs pareiškė, kad 
Amerika dabar gyvena tokius

BALTIC STREAM LINE BAR 
įdomiai išpuošta Lietuviška 

Užeiga. Kingsbury Alus. 
Didelis pasirinkimas visokių 

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

S. Zujus, Vedėjas.

Reliablc Radiator 
KABINETAI 

(Plieniniai dangčiai radiatoriam)

ganizacijų.
Beklausydamas tu kalbu ir 

bestebėdamas susirinkusius 
siuvėjus ir jų atstovus, galiu 
drąsiai pasakyti, jog pritari
mas prezidentui Rooscveltui 
yra labai didelis. Jei jis kan
didatuos trečiam terminui, lai 
Amalgameitų unija jį rems vi
sais budais.

Į konvenciją buvo atsilan
kęs ir John Lewis, CIO prezi 
(lentas. Jis pasakė labai ais
tringą kalbą, kuri buvo dau
giausia atkreipta prieš Aineri- 
tos Darbo Federacijos vado
vybę. Esą, toji vadovybė, jei 
galėtų, tai kongresui priklau
sančias unijas šaukšte van
dens paskandintų, šiandien tos 
vadovybės nusistatymas yra 
to'kis, ,kad apie jokią vienybę, 
apie jokią susitaikymą negali 
būti ir kalbos.

Vėliau Hillmanas labai vy
kusiai išnagrinėjo Lcvvis’o kai-

prieš barbariškus nacių žy
gius darosi vis nepalankesnis 
ir, nepalankesnis.

Konvencijoje buvo aptarta 
daug tokių dalykų, kurie yra 
susiję su organizacijos reika
lais. Bet apie tai gal turėsiu 
progos kitą kartą parašyti.

Edmonton, ALTA, 
Canada

Padaryti iš storo plieno ir nu- 
?nameliuoti 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 ant za- 
vieskų. o išvidiniai turi pleiteles 
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 Meta! 
Engineering Company 

4334 SOUTH KNOX AVĖ. 
Chicago, III.

Tel. LAFAYETTE 1133

Musų lietuvių kolonija ne
gausi ir beveik visi, išskyrus 
3 šeimas, susideda iš po Di
džiojo karo imigrantų. Turime 
farmerių (14 šeimų), 2 biznie
rius, gi kiti dirba kasyklose, 
skerdyklose ir krautuvėse. 
Anksčiau, be J.A.V. lietuvių 
spaudos, ateidavo dar ir “Pa
saulio Lietuvis” ir “Karys”, 
kurių dabar nebegauname. šio 
mėn. 1D d. buvo iškjlmingai ati
daryta lietuvių mokykla. Po 
Cariados ir Lietuvos Aimnų ‘bu
vo anglų ir lietuvių" kalba de
klamacijos, prakalbos, sveikini
mai. tarp jų ir 
konsulo iš Ncw 
tautiški šokiai 
Susirinkusiems
patiko, kad labai nenoromis iš
siskirstė. Tai retas pokilis mu
sų kolonijoje.

J. Klajūnas. 
1940 m. gegužės 22 d.

Lietuvos gen. 
Yorko, vėl’au 
ir užkandžiai, 
svečiams taip

“NAUJIENOS” TURI 
ĮSTEIGUSIOS

“TRAVELING 
BUREAU”

Ar nori keliauti juromis? 
Ar važiuojate atostogoms 
į Californiją ar kitur? 
Ar važiuojate į rytines 
valstijas? Kreipkitės į 
NAUJIENAS, č io n a i s 
gausite patarimą kaip pa- 
togiaus ir pigiaus tokias 
keliones atlikti.

Turime agentūras, lai
vų, traukinių, busų ir or
laivių.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, III.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE**

gu Lewis, kuris neprileidžia 
jokio susitaikymo. šiandien 
laikai tokie, kad reikėtų griež
tumą sušvelnyti. Jei tik vieny
be galima, tai reikia daug 
nuolaidų padaryti ir pasiauko
ti. Juk visi ■supranta, kad A- 
merikos darbininkams vienybė 
dabar yra labiau reikalinga, 
negu kada nors. Todėl būtinai 
reikia šalinti visas kliūtis, o 
ieškoti bendrų ryšių, kurie ga
lėtų sucementuoti tas galingas 
Amerikos darbininkų organi
zacijas.

Taigi Hillmanas ir šiuo atve
ju pasirodė labai taktiškas ir 
sugebąs įvertinti momento rim
tumą.

Amerikos komunaciams ši 
konvencija tikrai liks atminti
na: niekuomet nebuvo priduo
ta tiek rezoliucijų prieš dik
tatūras, kiek šį kartą. Ir to
se rezoliucijose jau nebeban- 
doma atskirti nacių ir fašistų 
nuo komunistų,—jie visi trak
tuojami kaipo ‘vieno kraujo 
broliai’*. Net už dabartinį karą 
Stalinui suverčiama didelė at
sakomybės dalis, būtent, pabrė
žiamas tas faktas, jog Hitleris 
niekuomet nebūtų drįsęs karo 
pradėti, jęi nebūtų padaręs su 
Maskva sutarties, 
tai supranta visi, 
suprasti.

Komunačiai 
jautėsi, kaip pelė 
tokie jie. mizerni
raudo, ir balo, ir alpo, kaip 
buvo priimamos rezoliucijos 
prieš Staliną ir kada Stalinas 
buvo pastatytas ant tos pačios 
lentos, kaip ir Hitleris.

Iš viso Maskvos “penktosios 
kolumnos” agentai nebebando 
smarkauti ir triukšmauti, kada 
Amerikos žmonių sentimentas

KAUNAS. — Balandžio 17- 
19 d. Kaune ir Vilniuje įvyko 
Pienocentro narių įgaliotinių 
atstovų suvaž avimas, kuriame 
dalyvavo 615 teisėtų atstovų, 
atstovaujančių 163 iš 1-76 pie
no perdirbimo bendrovių. Su
važiavime vyravo nusistatymas 
ir šiuo karo metu nepasitrauk
ti iš pieno ūkio srityje ligi šiol 
pasiektų ir turimų pozicijų,' o 
dar, kiek tik įmanoma, jas pra
plėsti, dar labiau didinti pieno 
ir sviesto gamybą ir eksportą. 
Tos pozicijos tikrai milžiniš
kos. Ir, paskutiniais metais bu
vo išvežta užsienin 350,000 sta
tinaičių gero sviesto, už kurį 
gauta apie 45 milijonus litų 
Kilus karui, blokadoms ir pa
krikus tarptautiniam susisieki
mui, pieno produktų eksportas 
atsidūrė nemažų sunkumų akv- 
vaizdoje. Reikėjo susirasti sau
gesnių rinkų ir prisitaikinti pa
kitėjusių sąlygų reikalams. Vi
so š.m. sausio 1. d. balansas 
buvo suvestas net 29,126,985,- 
95 Lt. Pelno ir nuostolių są
skaita suvesta 2,403,326,79 Lt. 
Gryno pelno liko £76,210,69 Lt, 
kitas paskirstytąs. t taip: atsar
gos kapitalui 4Š,Ž10,69 Lt, pa
grindiniam kapitalui 16,000 Lt, 
Jaunųjų Ūkininkų Rateliams h 
kitoms organizacjoms (šau
liams, civilinei,, "aviacijai, šv. 
Vincento dr-jos išlaikomoms 
prieglaudoms iri-O) 17,000 Lt. 
Sąmata suvesta,ijjlįįnt kad svie
sto bus galima eksportuoti 17 
milijonų kg ir kiaušinių 90 mi
lijonų. Be kita ko atkreiptas 
dėmesys į sūrių gamybos rei
kalą,. kadangi sūrių kaina už
sieniuose yra labai pakilusi. 
Pienocentras jau pernai Šėtoje

keleivinius 
kini greičio 
dar užpirk- 
ir II klasės

2310 WEST ROOSEVELT ROAD

mii
•iin

M AU J AS -1940

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

FURNITURE COMPANY

Bargenai - Bargenai - Bargenai
MAMUT1SKAS

Vartotu IŠPARDAVIMAS

Šiandien ta
kas tik nori

konvencijoją 
po šluota.— 
buvo. Jie ir

KAIP ŽUVIS BE 
VANDENS, TAIP 
GERAS LIETUVIS 
BE “NAUJIENŲ” 
NETURĖTŲ BUTL

Musų naujas antrašas yra toks:
ZELVIS

BUILDING COMPANY 
2716 West 42nd Street. 

Tel. Lafayette 0331
Muro, Concrete ir Carnenter 
Darbas—Taisom Senus—Statom 
Naujus Namus. Apskaitliuojam 
ugnies nuostolius veltui. Mes 
taipgi sufinansuojam lengvais 

išmokėjimais.

albert LUMBER & SUPPlV 
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. 3V£c 
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. IVfcc 
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 AVENUE 

Tel. LAFayette 2101
Atdara 7 v. r. iki 6 v. v. 

Sekmadieniais 8 v. r. iki pietų 
v ........... ... , ■ ✓

Skubus patarnavimas
Patenkinimas ištikrintas 

Stanley Mitchell Co. 
Ex»ertai Reer Co;l Valytojai.
6059 SO. WASHTENAW AVĖ.

Tel. Hemlock 7407 
CHICAGO.

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

Sveikata ligoniams 
Knygutė aprašo visokias vaistiŠ- 
kas žoles šaknis, žiedus, lapus ir 
tt. su apskaitymu nuo kokių ele
mentų jos yra tinkamos su spal
votų naujausių Europos kariškų 
šalių žemlapiu, parodančiu svar
biausias laivų ir orlaivių vietas 
ir linijas kelio tolumas nuo vie
nų ligi kitų vietų 35c arba 3 se
tai fiž $1, taipgi pas mane gali
ma gauti visokias žoles bei šak
nis ant svarų, už pigesnį whole- 
sale prekę negu kitur.

M. ZUKAITIS 
333 DEAN STREET, 

Spencerport, N. Y.
i *

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-Nūrkaitis, 
randasi didžiulėje Jos. F. Budri- 
ko krautuvėje kožna diena ir 
nedėlioję iki 4 vai. po pietų.

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

3409-11 S. HALSTED ST.
TeL Yards 2151

PAS JŪSŲ
CHEVROLET DYLERI

D A B A R!

»CHEVROLET DYLERI»
'v ■ • . '
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SABERGMAh
IS24W.63raST.ZNp
T E L PROSPECT

Cm 63rd and Justina
BERGMAN’S PAVASARIO 

IŠPARDAVIMAS
malevų, sienų popieriaus ir lanrų Saldų. 
Ateikite | didžiąją krautuvą prie Justine 
rutvės kampo ir raukite dykai sienų 
popieriaus pavysdiną knyrą. Dekoruokite 
dabar—mokėkite vėliau parai BERG
MAN’S naujuoju Lenrvaus Budžeto pla
nu. 10 savaičių mokėtio. Ateikite ir pa
klauskit smulkmenų.

Sienų popierių rratrimuoja dykai 
PRISTATYMAS DYKAI

Ess-A-Bee vidaus Žibanti balta ir visos 
naujausios spalvos virtuvėms ir maudy
nėm maleva.
Ess-A-Bee Fiat Maleva luboms ir niiera- 
tnosioms balta ir 12 epai. Ess-A-Bee 4 
valandų var nitas gerai dėvisi ir uceioė- 
alėja baltai vandeny. £*f OI?

GALIONAS _____________  * I «WV
Popierių Valyklls arba H. R. H. po Oe 
Atdara antradieniais, ketvtrtad. ir Mta- 

dieniais iki B P. M.
Tel. PROOPECT 8440
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The Lithnanlan Daily News

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

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

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

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

Užsakymo kaina:
Chicago j e—paštu

Metams_________________ $8.00
Pusei metų ------------------ 4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiams 1.5
Vienam mėnesiui ______ < .75

Chicagoj per išsiuntinėtoj us:
Viena kopija ____________ 3
Savaitei _______________ — 18
Mėnesiui ....._____________  75

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

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

Orderiu kartu su užsakymu.
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Išdavikai
Jeigu Hitleris laimės karią prieš sąjungininkus, tai 

laimės, pasidėkojant išdavikams. Kratos, areštai, laikraš
čių uždarinėjimai, mitingų draudimai, įstatymai apie šni
pų baudimą mirtim Anglijoje ir ministerių pareiškimai 
parlamentuose —• rodo, kad “penktosios kolonos” veiki
mas Prancūzijoje ir Anglijoje pastatė tas šalis į pavojų.

Hitlerio šnipai ir simpatizatoriai Norvegijoje atida
rė tos šalies uostus nacių laivams ir kareiviams. “Penk
tosios kolonos” sukilimai Amsterdame, Hagoje ir Rotter- 
dame pakrikdė Holandijos pasipriešinimą vokiečių įsi
veržimui. Buvo gandų, kad tie išdavikiški elementai pa
darė daug žalos ir Belgijos apsaugai. Bet kas galėjo ti
kėtis, kad hitlerizmo nuodai bus pasiekę gyvybinius cen
trus net Francuzijoje ir Anglijoje?

O betgi apie tai šiandien jau nebėra abejonės. Vienas 
rimtas Amerikos korespondentas praneša iš Londono, 
kad nemažas skaičius žmonių, kurie iki šiol gyveno gerai 
ir saugiai, bus, netrukus, “sušaudyti”! Jisai pranašauja, 
kad artimoje ateityje pasaulis išgirsiąs “didžiausią šio 
karo sensaciją”!

Korespondentas nepasako, kurioje šalyje tie išdavi
kai, įsiskverbusieji į aukštas vietas, tapo susekti. Bet 
kiek galima numanyti, tai jų esama abejose Anglų Kana
lo pusėse.

Iš tiesų, šis karas yra nepaprastas daugeliu atžvilgių.

Fašistų suėmimai Anglijoje
Anglijos parlamentas priėmė labai griežtą įstatymą 

apie valstybės priešus. Pirmiau Anglijos valdžia rodė 
daug pakantos ne tiktai savo priešams, bet ir neištiki
miems elementams. Fašistai ir komunistai galėjo be truk
dymų rengti mitingus ir leisti laikraščius, agituodami 
prieš karą ir krašto gynimą. Jeigu dabar parlamentas 
staiga nutarė suspenduoti asmens teisių garantijas, lei
džiant policijai areštuoti be vatanto, ir bausti mirtim sa- 
botažninkus, tai pavojus Anglijai iš vidaus priešų pusės, 
matyt, yra didelis.

Kai tik įstatymas įėjo galion, tuojaus policijos bū
riai pradėjo “medžioklę” prieš fašistiškus gaivalus ir ži
nomus nacių simpatizatorius. Ji suėmė Britų Fašistų 
partijos “fiurerį” Mosley ir aštuonis kitus tos partijos 
šulus, taip pat vieną konservatorių parlamento narį, kap. 
Ramsay; buvusį parlamento narį ir Britų Liaudies parti
jos sekretorių, John Beckett, ir kelias dešimtis kitų žmo
nių. Tarp suimtųjų yra ir vienas aukštas sveikatos mi
nisterijos valdininkas.

Tūkstančiais yra areštuojami ateiviai iš Vokietijos 
ir kiti įtariami elementai. Tokių dalykų Anglija nėra pa
tyrusi per šimtmečius. Jos žmonės dabar supranta, ko
dėl Francuzijos valdžia, prasidėjus karui, ėmė areštuoti 
valstybes išdavikus, net turinčius parlamento atstovų ti
tulą.

“Penktoji kolona” kariuomenėje
Kalbėdamas parlamente apie naujus vokiečių pasi

sekimus karo fronte# Anglijos premjeras Churchill užva
kar pasakė reikšmingą dalyką, būtent:

“Vokiečių šarvuotosios jėgos, eidamos per spra
gą franenzų armijoje, užėjo iš užpakalio sąjunginin
kų armijai Belgijoje ir dabar kėsinasi suardyti jų 
susisiekimą.”
Tik pamanykite: Anglijos premjeras sako viešai, kad 

vokiečių jėgos perėjo per franeuzų armijos pozicijas ir 
atsidūrė už sąjungininkų nugaros! ' z

Belgijoje kovoja prieš nacius anglai, franeuzai ir bel
gai. Anglai ir belgai savo pozicijas atlaiko, o franeuzai 
— ne. Ir Francuzijos sąjungininkė, Anglija, yra privers
ta šitą faktą pažymėti net oficialiame pareiškime.

Kelios dienos prieš tai, pats Francuzijos premjeras 
negalėjo paslėpti to, kad Francužijos kariuomenė padarė 
“netikėtinų klaidų” ir neatliko savo pareigos Sedano ruo
že: ji buvo palikusi menkai apsaugotą frontą paliai Luk- 
semburgo ir Belgijos sienas; ji neišsprogdino tiltų ant 
Meuse upės, kuomet atpyskėjo nacių tankai; ir artimiau
sioji franeuzų armija, kuriai buvo įsakyta užkirsti kelių)

IŠRINKO “TAUTININKĄ”

Vienas fašistuojantis laikraš
tis rašo:«

“SLA. Pildomos Tarybos 
rinkimai bajgėsi tuo, kad į 
valdybą pateko vienas tauti
ninkas daugiau: Dr. Stepo
nas Biežis išrinktas vieton 
Dr. Stanislovaičio.”
Gana keistas šitas skirstymas 

į “tautininkus” ir “netautinin- 
kus”. Dr. S. Biežis kelis kartus 
kandidatavo į SLA. daktarus- 
kvotėjus, kaipo bolševiką kan- 
didatas. O dabar jisai vadina
mas “tautininku”.

Dr. Stanislovaitis btivo tauti
ninkų kandidatas 1932 m. Kai 
PitfsbUtgho seime jisai buvo iš
rinktas, Brooklyno “Vienybe” 
džiaugėsi ir sakė, kad į Pild. 
Tarybą pateko “100% tautinin
kas”. Bet paskui tautininkai 
ėmė skelbti jį esant “socialis-
tu”, nors į jokią socialistų or
ganizaciją jisai neįsiraŠė ir so
cialistų veikime nedalyvavo.

Socialistai jį rėmė Susivieny- 
mc ne už jo politines pažval- 
gas, bet dėlto, kad jisai yra tei
singas žmogus ir savo- pareigo
se vadovaujasi ne kokiais nors 
partiniais sumetimais, o tuo, 
kas yra naudinga organizacijai. 
Socialistai su tokiais žmonėmis 
visuomet gali kooperuoti.

Bet tautininkams tokie žmo
nės netinka. Jie duoda paramą 
tiktai tokiam žmogui, apie ku
rį jie mano, kad jisai tarnaus 
jų “partijai”, — nežiūrint, ar 
jisai jų idėjoms pritaria, ar ne. 
Kai jisai pasirodo bešališkas, 
tai jie apšaukia jį “socialistu” 
ir prieš jį kovoja.

JURGELIONIO 
“CENZŪRA”?

keisdamas jame kai kurias vie
tas ir išbraukdamas ištisus pa
ragrafus, kurie jam nepatiko! 
Tai reiškia, kad Pildomosios 
Tarybos nariai jau nebeturi tei
sės oficialiame organe nė lais
vai išreikšti savo mintis ir ap
siginti nuo redaktoriaus užpul
dinėjimų.

“Tėvynė” pavirto privatišku 
K. Jurgelionio organu.

4__ i__t-----— Ž

DĖBSO VARDO IŠNIE
KINIMAS

Vienas Stalino-Hitlerio gize
lis rašo:

I
“Amerikos žmonės turi 

tris šviesius didelių žmonių 
vardus, kurie' jiems buvo ge
rai žinomi per pereitą karą. 
Jais yra: E. V. Debs, C. E. 
Ruthenbėrg ir Earl Brow- 
der.”
Statyti velionį Debsą į vieną

(20 mum.) tilpo SLA. iždinin
ko, adv. K. P. Gugio, atsaky
mas ‘į “brolio” Jurgelionio ne
teisingus aprašymus iš SLA. 
praeities. Stovo atsakyme iždi
ninkas žada duoti platesnį pa
aiškinimą vėliato, o tuo tarpu 
pasitenkina tiktai atitaisymu 
keleto stambesnių Jurgelionio 
prasilenkimų su faktais.

Bet ^‘Tėvynės” redaktorius 
pridėjo prie Gugio atsakymo il
giausią prierašą, kuriame gin
čas kreipiama jau visai į kitą 
pusę: Jurgelionis rašo apie Pild. 
Tarybos suvažiavimų protoko
lus (kuriuos vesdavo p-Jė Jur- 
geliutė, o ne iždininkas!) ir 
korporacijų įstatymus. Tai išei
na, kaip toje rusų patarlėje: 
“Čiort svojo, a p'op svojo!”

Savotišką tvarką Jurgelionis 
įvedė “Tėvynės” redagavime. 
Jisai užpildo ištisus puslapius 
organe, rašydamas visokiausių 
dalykų apie SLA. viršininkus. 
Bet kuomet vienas iš tų virši
ninkų bando jo atakas atremti 
nors trumpu pareiškimu, tai 
Jurgelionis prisega savo “kriti
ką”, ir tokiu budu jisai visuo-

glitą su Ruthenbetgu, o ypač 
Browderiu, tai — paniekinti 
Dėbso vardą.

Ruthenbergas buvo socialis
tinio judėjimo skaldytojas ir 
persimetčlis. Apie tokius žmo
nes Debsas buvo prastos nuo
monės. Vienoje iš paskutinių 
savo prakalbų Chicago j e jisai 
šitaip paaiškino, kodėl jisai at
sisakė dėtis prie komunistų, ku
rie . dėjo didžiausias pastangas 
įtraukti jį į savo partiją:

“Kaip aš galiu atsižadėti 
tos idėjos, kurią aš gyniau 
per visą sąmoningą savo gy
venimo laikotarpį?” klausė 
E. V. Debs. “Jeigu aš dabar 
imčiau ir atsisakyčiau nuo 
socialisto vardo ir nuo so
cialistų programo, tai darbi
ninkų mases, kurioms aš per 
metų metus skelbiau socia
lizmo idėją, turėtų teisę pa
sakyti, ! kad aš arba jas ap- 
gaudinėjąu, arba pats hesiži- 
nojau ką skelbiąs. Bet jeigu 
aš darbininkus bučiau apgau
dinėjęs'apba mokinęs to, ko 
pats nčsdpi'antu, tai koks da
bai* butų pagrindas manyti, 
kad aš jų neapgaudiiicsiu ir 
neniulkinsiu, pasivadinęs ‘ko
munistu’?”
Šitos Dėbso pastabos kaip tik 

tinka Ruthcnbergui ir kitiems 
panašiems žmonėms, kurie bu
vo socialistai, o paskui,'kai pa
pūtė vėjas iš Maskvos, staiga 
permainė savo kailį ir pasidarė 

i “kdmunistai”. I
Su Browderiu dar blogiau. 

Tai iš viso ne idėjos žmogus, 
bet pasamdytas pakalikas. Kiek 
jisai yra priplepėjęs apie “ko 

(vą prieš Hitlerio barbarizftią” ! 
Bet kai peteitą rudenį Stalinas 
su tuo ruduoju banditu pasibu
čiavo, tai Browderis ėmė vi
soms keturioms šitą nelemtą 

: diktatorių sąjungą teisinti.
Joks padorus žmogus negali 

•šitą parsidavėlį statyti greta 
'nuoširdaus idealisto Dėbso.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Žemėlapyje parodomas nacių besiveržimas link 

Boulognc Uosto. Vėliausi pranešimai sako, kad tas uos
tas jau nacių rankose.

jaliuosuoti nuo valdiškos “biu
rokratinės valdininkų globos”, 
anot pačios “Izveslija”.

Stalinas metė obalsį, jog Ru
sija turi kasmet pagaminti bent 
aštuonis milijardus pūdų javų 
ir tai neįmanoma kolektyviams 
ūkiams dirbant visiškoje val
džios globoje, nes kolektyvai, 
suprasdami, jog tai valdžios sa
votiški dvarai, nerodo jokios 
iniciatyvos, neturi noro nei to
bulinti nei didinti sėją ir lau
ktis.

(Buš daugiau)

St. Miščikas-žiemys

Įvairios žinios 
iš Lietuvos

KAUNAS. — Prieš mėnesį 
darbo Rūmuose buvo atidaryta 
valgykla darbininkams. Pirmą
ją dieną buvo išduota tik apie 
110 pietų. Tačiau valgytojų 
kiekvieną dieną daugėjo ir šiuo 
metu Darbo Rūmų valgykloje 
kasdien pietauja apie 550 žmo
nių. Skaičius kasdieną didėja. 
Atrodo, kad netrukus šios val
gyklos lankytojų skaičius pri-

Naujas žingsnis į kapita 
lizmą Rusijoje

(Musų specialaus korespondento)

artės tūkstantį. Darbo Rūmų 
valgykloje pietus pigus, sotus 
ir higieniškai pagaminami iš 
šviežių pirmos rųšies produk
tų. Mėsą šiai valgyklai prista
to “Maistas”, duoną — “Para
ma”, daržoves ūkininkai. Sriu
bos ir duonos valgykloje gali 
valgyti kiek tinkamas. Darbo 
rūmų valgyklą lanko ne tik 
darbininkai, čia užsuka papie
tauti studentai, moksleiviai ir 
tarnautojai. Pietus prasideda 
12 vai., o baigiasi apie 17—IX 
vai. Darbininkai valgyklą labai 
patenkinti ir daugis pageidau
ja, kad tokių pigių valgyklų 
butų įsteigta ir kituose miesto 
rajonuose. Artimiausiu laiku 
tokios valgyklos numatoma ati
daryti Petrašiūnuose ir Vilijam
polėje, o vėliau ir kitose vieto
se. Vilijampolėje bus žymiai di
desnė valgykla. Joje kasdien 
galės pietauti 700—800 žmonių. 
Taip pat didelį pasisekimą turi 
pradėtoji praktikuoti skrajo
janti valgykla. Darbo Rūmai, 
norėdami patarnauti tiems, ku
rie negali pietų pertraukos me
tu valgykloje valgyti, pradėjo 
pietus pristatinėti į darbavietes. 
Pirmąją dieną pietus pristatinė- 
janti (skrajojanti) valgykla iš
vežiojo 100 pietų. Norinčių pie
tus įmonėse gauti bematant už
sirašė apie 700 darbininkų ir 
jų skaičius kasdien didėja. Nuo 
gegužės 1 pietus bus išvežioja- 
mi sunkvežimiais supilti tam 
tikruose termosuose (ncatauš- 
tamuose induose), kurie iš val
gyklos išvežant užplombuoja
mi. Kai kurie tėvai į įmones 
pietums pasikviečia ir vaikus. 
Labai dažnai pietus paėmęs 
darbininkas pavalgo su visa šei
ma. Šitaip daro tie, kurių na
muose pasitikusiems vaikams 
nėra kas pietus išverda. Pietus, 
pristatant į įmones, kaštuoja 
tik 65 centai.

KAUNAS. — Lietuvos spor
tines aviacijos centre Aero Klu
be priimtas nutarimas artimiau
siu laiku apsirūpinti savos sta
tybos ir konstrukcijos sporti
niais ir mokymo lėktuvais. Su
darytas techninis komitetas, 
kuris atrinks lėktuvų tipus, iš
dirbs projektus ir pasistengs 
tokius statyti serijomis.

Aviacijos reikšmei plintant, 
lietuvių visuomenėje reiškiasi 
didelis noras išugdyti stiprią 
savo aviaciją. Kadangi sporti
nė aviacija yra karinės avia
cijos rezervas, tai visuomenė 
Lietuvos Aviacijos Klubui no
riai aukoja. Paskutiniu laiku 
gauta aukų iš Žemės Banko 
10,000 lt., iš Pienocentro 2,000 
lt., Eckermano, Singer Sewing 
Mashine Co. direktoriaus, 1,000 
It., inž. Putrimo 500 lt, B. ša- 
choto 500 lt. Joniškio pieno 
perdirbimo bendrovės 50 lt.

Sekmadienį Pavasarinis 
“Naujienų” Piknikas 

Liberty Darže

I. [atsirado privatus daržai, atsira
dau ankstybesniuose straips- do savotiški kumečiai, kurie 

muose apie Rusiją pažymėjau,1 kaip karts atatiko Bucharino 
nrir>_ apsprendimui: kariniai-feodati- 

niam valstiečių išnaudojimui.
Savotiškas daržų gražinimas, 

leidimas kiekvienai kolektyvo 
šeimai turėti nuosavą karvę, 
kiaules, teisę parduoti savo pro
duktus rinkoje iš nuosavo dar
žo su lengvatomis, suteikė ko
lektyvams ne kolektyvų išvaiz
dą, bet... valstybinių dvarų, kur 
kolektyvo nariai paversti savo
tiškais kumečiais gaunantieji 
tam tikrą atlyginimą pinigais 
ir turį teisę dar turėti savo ga
baliuką žemės arba “savą že
mės šniūrą”, kurį jis, aišku, 
stengėsi geriau prižiūrėti ir iš
naudoti-, negu bendrąją, kolek
tyvo žemę iš kurios jis jau to
kio asmeniško pelno gauti ne
galėjo.

Ką gi, toks ūkininkavimas, 
toki kolektyvai, vieton iš žmo
nių išmušti privatūs nuosavybės 
jausmą, jį tik dar daugiau auk
lėjo, jam kasdieninis gyveni
mas rodė, kaip butų gera, kad 
jo tas “žemės šniūras” butų di
desnis, tai ir asmeniškas pelnas 
butų gausesnis.

Tai aišku pfadėjo neigiamai 
veikti į visą kolektyvų ūkį, pra
sidėjo Nelygybė tatp pučių ko
lektyvo narių, fies Vienas suk
tybėmis ar gudrUinu ar darbš
tumu tupėjo daugiau pelito iš 
savo gabaliuko žemės, iš savo 
karvės, kiaulių, 6 kitas mužiati, 
maža to# į bendrą kolektyvio 
Ūkio darbą btfto pradėta žiūrė
ta kaip į baudžiavą ir tėti vis 
daugiau ii* daugiau teko žmones 
varyti į darbų savotiškais gra
sinimais...

Ir jau nekalbant apie socializ
mo idėjos nykimą tokiose ko-' 
Jelc ty vi nešė ukėse, prasidėjo ir 
■jų nykimas, jie ne'datė to, ko 
iš jų buvo tikėtasi.

Taip1 sakant, planas pradėjo 
griūti ir teko griebtis vėl savo
tiškų priemonių, kad kolekty
vių ūkių darbą padidinti, jų 
puoduke!ją papiešti.

Obalsiai, šauksmai, įrodinėji
mai reikalingumo į žmones ne
veikė, teikėjo parodyti kokį 
bors realų, jiems asfnenišką 
pelną tai produkcijai pakilus ir, 
aišku, kadangi privalė nauda, 
privalė nuositybė, boras su
kaupti savo kišenėn daugiau 
gėrybių buvo puikiaisitfi žydin
čia rože kolektyvo darželyje, te
ko ją panaudoti žmonių patrau
kimui.

Ir rtisų spaudą, o su ja kar
tu valstybė pradėjo vest propa
gandą, kad kolektyvams reikia 
duoti daugiau laisvės, turi būti

jog ten labai dažnai, po prie
danga taip vadinamo socializ
mo, kuriamas savotiškas vals
tybinis kapitalizmas, kuris kei
čia po truputį visą Rusijos vei-

Kuomet 1929-30 m. prasidėjo 
Rusijoje smarki propaganda už 
kolektyvizaciją, netruko žmo
nių, kurie tvirtino, jog tai ne 
tik per anksti, bet kas svarbiau
sia pavojinga# nes Rusija pajus 
badą ir žemės ūkis nuo to smar
kiai nukentės.- • K 7

Didžiausias ^kolektyvizacijos 
priešas buvo Bucharinas, kuris 
svarbiausiu argumentu laikė 
tai, kad rusų sunkioji pramonė 
dar nepribrendus aprūpinti to
kius didelius ukius mašinomis 
ir, be to, galima kolektyvizaci
ja ne jėga, bet raginimu ir pa- 

peršama 
savotiš- 
valstie-

VILNIUS.
mis Vilniuje gauta iš Klaipė
dos krašto^ buvusių tenai lie
tuvių vaikų darželių Venskuo- 
se, Priekulėje, Smeltėje I, Smel
tėje II, Melneragėje ir kt. tur
tas, kurį vokiečiai leido* atsi
imi ti. Turtas priklauso Lietu
vos Vaiko draugijai ir paskir- 

’ stomas naujai steigiamiems 
vaikų darželiams Rytų Lietu
voje.

Šiomis dieno-
viršininkas norės į tą jo kriti
ką vėl atsakyti, tai praeis ke
lios savaitės, iki atsakymas 
tilps. O Jurgelionis prie to atsa
kymo vėl pridės “uodegą’\ su 
pamokslais ir naujais prasima- 

'nymais. i '
Bet mums teko patirti, kai ’ 

“Tėvynės” redaktorius tą Iždi
ninko Gugio atsakymą net per
leido per savo “cenzūrą”, pa-

įsiveržusiems naciams, pasivėlino į tą, viet^ atvykti. .
Aišku, kad “penktoji kolona” įsigalėjo, atsakomin- 

gOšė vietose Francuzijos kariuomenėje. Ar demoraliza
cija buvo pasiekusi ir Anglijos karo' vadovybę, kol kas 
nežinia. - , '

Bet sąjungininkams dabar tenka- kovoti tuo pačiu: 
laiku dviejuose frontuose: prieš nacių divizijas mūšių 
laukuose ir prieš slaptus nacių padėjėjus viduje. Kritiš
ka padėtis! .

žodžius 
teko

vyzdžiu, gi Stalino 
kolektyvizacija bus tik 
kas kariniai-feodalinis 
čių išnaudojimas.

Už šiuos ir panašius
Bucharinui ir kitiems 
smarkiai nukentėti ir stalinis- 
tai tvirtino, jog viskas eis kaip 
sviestu patepta ir kas svarbiau
sia, bus vieilą kartą ant vįsados 
užbaigta su buožėmis ir priva
lės nuosavybės šaknimis.

Naujai sutverti kolektyvai 
• turėjo būti paversti savotiškais 

Į duonos ir mūsos fabrikais, vis
kas turėjo vykti planingai, vi
sam kam turėjo vadovauji vir
šūnės ir belkokia privatč inicia
tyvi turėjo htiti slopinama, nes 
per ją reikšis buožinis elemeii- 
tas ir įvairaus plauko opozici
ja. f

Btivo išdirbta plačiausi pla
kai, buvo sudarytos sąmatos, 
apskaičiuota kiek kas ir ko pa
gamins, kiek teks eksportui, 
kiek į atsargos sandėlius ir 1.1.

Kontrolinės cifros buvo pui
kios, spauda šaukė apie plano 
peržengimą, didelius laimė ji- 
mus, oficialus statistikai margi- 
no laikraščius skaičiais, nuo
šimčiais, kuriuos skaitant ne tik 
marguliavo akys, bet ir galva 
svaigo ir rodėsi, kad viskas iš 
tiesų eina puikiausiai iki... tos 
pačios viršūnės, neaiškindamos 
jokių priežasčių pradėjo šaukti, 
kad trūksta vieno, nėra kito 
produkto, reikia vėl reformuo
ti.

Ir reforma pradėjo griauti 
tai, ką kolektyvizacijų 
duoti: vieton Visiško' privačio 
panaikinimu prasidėjo lįsti jo 
daigai pačiame kolektyviame u- 
kyje. Nors kolektyvas turėjo 
būti grynai kolektyvus, jame

turėjo
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LIETUVOS JURBARKIEČIAI NORI IŠBU
DINTI JURBARKIEČIUS CHICAGOJ

Nori įsigyti svetainę ir skleisti apšvietę 
(Laiškas iš Jurbarko, nuo Vinco Petravičiaus,

Dr. A. L. Graičunui)
Jurbarkas 16—III—1940 m.
Didžiai Brangus Laisvama

ny bės Teveli!
Dovanokite, kad aš įgaliotus 

laisvamanių Jurbarko skyriaus 
drįstu po ilgos pertraukos vėl 
kreiptis į Jūsų gerą širdį.

Musų Laisvamanių Etinės 
Kultūros Draugijos Jurbarko 
skyrius, gerai žinodamas Jūsų 
neįkainuojamus nuopelnus lai- 
svamanybei ne tik Amerikoje, 
bet ir Lietuvoje ir kad Lietu
voje laisvamanių sąjūdžiui ypa
tingai esate brangus ir neapsa
komai reikšmingas, todėl, kai
po į savo idėjos patrijarchų, 
drįstame kreiptis prašydami iš- 
budinimo Amerikos pažangio
sios visuomenės, o ypatingai 
jurbarkiečių, paramos reikalu.

Mes su dideliu džiaugsmu se
kame kupiškėnų duosnųmą A- 
merikoje savo broliams laisva
maniams Lietuvoje, kuriems

pasidėkojant Lietuvos kupiškė
nai be sunkumų įsigijo laisvas 
kapines, kurių reikalams išleis
ta apie 10,000 lt.

Dabar nutarta pastatyti Liau
dies Namus apie 100,000 lt. 
vertės. Tai bus pažiba ir visos 
Lietuvos kultūros tvirtovė. Tai 
bus amžinas kupiškėnų Ameri
kos lietuvių, o ypatingai bran
gaus daktaro-tėvelio, nenuilsta
mo darbo paminklas. Garbė 
kupiškėnams už nuveiktus mil
žiniškus darbus.

Mes jurbarkiečiai laisvama
niai nuolankiai prašome visų 
geros valios kupiškėnų išbudin
ti jurbarkiečius Amerikoje, kad 
ir jie nepamirštų savo idėjos 
draugų Lietuvoje ir pradėtų 
statyti kultūros tvirtovę Jur
barke, kur taip stipriai tamsy
bė ir fanatizmas įsigalėjęs. Juk 
nelengvas darbas kovoti prieš 
tokias kunigų, vienuolių, kapu-

NADJ1ENV-ACME Telephoto
SPARTA, MICH. — Clyde 

Bittenbcnder, kuris prisipa
žino nušovęs savo kaimyną 
Orman Heppenslall. Pasta
rąjį jis nužiūrėjęs priklau
symu “penktajai koluinnai.”

Kada Iškeliaujate
—elkitės savo pinigais saugiu budu—formoj keleivinių čekių. Ta
da galite keliauti be jokių rūpesčių. Bet nepalikite savo vertybių 
ir namuose, pasidėkite juos Saugioj Depozitų Dėžėje Drovers vaul- 
tuose. Kviečiame atsilankyti ir pakalbėti apie šiuos du taip svar
bius patarnavimo budus.

ATDARA
Kasdien: 9 v. r. iki 3 v. p. p.

šeštadienį: 9 v. r. iki 2 v. p. p.

Drovers National Bank
Drovers Trust Savinos Bank

MEMBERS, FEDERAL LEPOSIT INSURANCE CORPORATION

47TH STREET ANO ASHLAND AVENUE • CHICAGO
• • ' ■' L________ !____ !____________ ‘ •'______ :____ :_____________ -I

cinų ir davatkų armijas Lietu
voje; be sales tai neįmanomas 
darbas kovoti prieš tamsybės 
apaštalus.

Mės dabar, pasitikėdami 
amerikiečių draugų parauta, 
nusisamdėme salę už 600 litų 
ir savo lėšomis sudėję po litą 
kitą darome remontą, o po Ve
lykų pradėsime veiksmo darbą. 
Jei susilauk tumėm amerikiečių 
paramos, tai butų galima įreng
ti sceną, kur butų galima su- 
vaidinti veikalus. Salė murinę, 
vieno aukšto, sutelpa apie 350 
ypatų. Salę parduoda. Turint 
pinigų, butų galima nupirkti 
už 17,000 litų. Tai butų Jurbar
ko laisvamanių kultūros tvirto
vė. Butų linksma ir malonti 
skleisti šviesą į tamsias mases 
iš savo nuosavo Liaudies Na- 
ftio.

Surinko Vilniaus 
Krašto Našlaičiams 
$63.00

V;eša padėka
Rengėjos įvykus'o vakarėlio 

balandžio' 27 <1. Sandaros sve
tainėj st šelpimui Vilniaus naš
laičių širdingai dėkoja visiems, • * fkurie kuom nors prisidėjo prie 
šio labdaringo darbo.

Jūsų prisidėjimu susidarė že
miau pažymėta suma pinigų 
Vilniaus našlaičiams. Įvairius 
da.ykėdus aukavo šie asmenys:

Aukotojai.
Vaistininkas Žilinskas, mėsi

ninkas A. Stankus, kvietkinih- 
kas Lovikas, taverno savininkė 
S. Palikienė, mokytoja J. 0. 
Abazorienė, mokytoja B. Balic- 
kaitė, p-1'5 Sadauskaitėj A. Bi
čiūnas, O. Burdulienė, M. Zol- 
pienėy Mrs. Krivickas, J. Vara- 
šienė, O. Demikis, R. Platkaus- 
kas, A. Balnis, S. Šiolienė, A. 
Gulbinaitė, Mrs. Budrecktenė, 
O. Farantienė, S. Žilvitienė, P. 
Gribiertė, J. Gulbinienė, P. Ba- 
licktenė, A. Ančių lė, Mrs. Mor
kūnas, M. Misevičienė ir J. 
Linchester. ui

Dar kartą ačiū visiems auka
vusiems ir atsilankiusiems į tą 
pramogėlę ir prisidėjusiems ko
kiu nors darbu.

. Vakarėlis gryno pelno davė 
$53. Mokytoja B. Balickaitė pa
aukojo $10, tad viso perduota 
konsului P. 'Daužvardžiui $63. 
Už rengėjas pasirašo:

P. fialickiėnė ir P. Grybienė.

ENGLISH 
COLUMN

Padėti Pinigai kas Mėnesį Prieš 11 d., neš Nuošimtį Nuo i Dienos

Turtas virš - - - - $4,700,000.00
Atsargos fondas virš - - $340,000.00
Dabar Mokame Pa-
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt. l2.?l

f

Didžiai Gerbiamas Veterane,
dovanokite, kad paprašysiu be
eiti pas mano sesutę Petronėlę 
ir Povilą Millerius, gyv. adresu 
1515 N. Bell Avo. it pasitarti 
apie pasekmingą; paramos veik
lą. Juodu energingi ir veiklus, 
ntanau, parems musų reikalą.

Su tikra laisvamaniška pa
garba, —Vincas Petravičius.

s 
3

LOAN ASSOCIATIONofCfiicago

JUSTIN MACKIEVVICH, Pres, 
Vai. ė iki 9. Ser« 0 iki 12 

Sub. 9 iki 8 vak.

CHARTERED BY U. Šr 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERĄLLY 
iNŠŪRED

4192 ARCHER AVENUE
Tel. VIRginia 1141

■ i i ■ .i

NELAUKITE—
Rytoj Gali Būti PerveluI

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

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

Telefonas CENTRAL 5208 • Telėfobas CENTRAL 5209
GENERALTAI AGENTAI Šių kompanijų:

AMERICAN INDEMNITY COMPANY
COLUMBIA FIRE INSURANCE COMPANY
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY \
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MldHIGAN FIRE AND MARINK INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS BONDllJG & INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

L 4*
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iii

STATOME NAUJUS

NAMUS
MURINTOS ARBA MED1N1U& TAIPGI TAISOME SEfttfe. 
PARŪPINAME PASKOLAS LENGVOMS IŠLYGOMS

• Pirm duosit darbą, kreipkitės pas mm, gausit g 
sąlygas. APSKAIČIAVIMAS DYKAL

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

BALSO LAVINAMAS IR PĖlĖENGlMAS. MOKINIMAS 
KALBŲ: ITALIŠKAI, FRANCUZIškAi, VOKIŠKAI 1R 

RUSIŠKAI. AMERICAN OPERA COMPANY.

MADAME DEL PREDA 
LEONARDAS ERUNVALDS 

3171 N, Clark Street 
Šaukite dėl kainą BUCKINGHAM 6707

Birželio 2 d., 1940—WOMAN’S CLtJB TEATRE, 72 E. 11 St 
RIGOLETTO—By Vferdi 8:15 vai. vak.

FRIGIDAIRE
Geriausia šaldytuvas Sviete

PIRK DABAR
Sutaupiusi Maistą, Sveikatą ir Daug Pinigų

ADVANCE FURNITURE C0. KRAUTUVE
Dabar siūlo tikrus General Motbrs Frigidaires Dideles šeimyniškos 
6 Kubiškų Pėdų Dydžio už Mažiausia Kaina Re- SI l/fl 7K 
frigeratorių Istorijoj Tik Už ...................................... ■ i H'b I w
Duoda

14.75
Didelę Nuolaidą Už Seną Leddtinę Perkant Nanją Frigidąire

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

PIRKIT NAUJA 
Chryslef arha Plyitiotftb

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

■

BALZEKAS MOTOR SALES 
“U WILL LIKĘ US"

4030 So. Archer Avenue
Phone Virginia 1515

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

Nathan Rantei
MUTUAL LIQUOR 
CO. — VVholėsale 

4707 S. Halsted St
Tel. Boulevard 0014

• 1 . .* A . A . L

RVbRIKO RADIO 
PROGRAMAI

Vakarinis J. F. Budriko pro
gramas transliuojamas rytoj, 
9-tą valandą vakare, iš stoties 
WCFL, 970 kc. Visi esate kvie
čiami programo pasiklausyti. 
Dalyvaus Makalų' šėiibyna, di
džiulis Budriko orkestras ir- 
dainininkų duetas.

Kitas Budriko programas 
transliuojamas rytoj, nuo 5:30 
iki-6:30 iš stotiėš WAAF, 92’0 
kc. Dalyvauja dainininke Jad
vyga Gricaite ir Jinuny Kozak 
prie piano. Rep. A.

Tonight —
—“Pirmyn’’; Chorus mem- 

bers irivite ^yoū to come to 
their MAY FROLIC DANCE— 
under the s tars—in the Roof 
Garden of the Wedgewood Mo
tei, 64th and: Woodlawn avė.

The dance is informal, an 
annual affair of the Chorus to 
wind u p witją a bit of swing 
the long Win(er months of 
singing.

The fee is 75 cents per. The 
music begins when the clock 
štrikes 8 and • will continue 
until the lašt and strdngest 
pair of feet decide to call it 
a mght.

It wi!l be a gay and nove! 
affair, ari affair of the seasori 
to all Pirmynites and their 
f’riends. Join with them in the 
fun. S. P.

Sekmadienį Pavasarinis 
“Naujienų” Piknikas 

Liberty Darže

General Motors Frigidaires vadovauja rėfrigeratorių visą marketą. 
Frigidaires yra pasižyrbėję ekonomiškumu elektros jėgos vartojime, 
nes jie mažiausiai vartoja elektrikos. Frigidaires greičiausiai ledą 
sušaldo., Frigidaires ilgiausia tarnauja nes jie turi daug metų iš- 
drrbystės tikrinimą—garanciją. Frigidairo kainos yra nepanra^tai 
mažos kad reikia nusistebėti. 6-ių kubiškų pėdų $ *9 A
dydžio 1940 Frigidaires parsiduoda tik po, ............. ■ ■ “■ ■ w

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI
didele Nuolaida už seną šaldytuvą

PIRKITE FRIGIDAIRE ŠIANDIE IŠ

FURNITURE C^c
2536-40 WEST 63rd STREET

Prie MaplėtVood Avenue

Vedėjai ir Pardavėjai J. Kalcdinskas, A. Lapenas, J. Miskus 
Visiem Maloniai Patarnaus.

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG RISTA NCE

MOVING
Perkraustom forničius pianus n 
visokius rakandus bei štorus 
Vežam į farmas ir kitus miestus 
Žema kaina. Musų Darbai <ja 
rantuotas. Taipgi pristatom an 
glis į visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St.

Šaukit Tel. VICTORY 0066

• Fotografas
CONRAD 
FOTOGltAFAS

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

420 W. 63rd St.
Tel. ENG. 5883-5840
įklKlIlIlIlIVUIII*'

6-tl 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

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS $13.50 
Išima Uz .............. 1
PRABŲVIMAS SKfl (1(1
Ligoninėje ..............  VUU.UU
RAUDONG1SLIŲ fifi
Išėmimas ir Ligon. fcw«W 
REUMATIZMAS Afl
Greita Pagelba .......
GYDO VISAS LIGAS 
Ekzaminacija $1.00 
ir vaistai .............  l aV j*
DOUGLAS PARK IIOSPITAL 

1900 S. Kedzie Avė. Chicago

DAINUOS HARRIET LUKAS, 
SMAGI MUZIKA, 
ĮVAIRUMAI

šį sekmadienį, 11:30 valan
dą prieš pietj radio klatrsytojai 
ir vėl turės smagumo paši- 

. klausyti gražaus ?adio ptogra- 
mo iš stoties WGES, kurio lei
dimu rū'pinasi Progress Fliriii- 
fure Company Krautuvė, 3222 
South Ilalsfed Street.

.. Tarpe kitų gerų talentų, šį 
;sykį dainuos- žymi solistė,. Har- 
’riet Ltrkas. Prie to,< bus sffta1- 
gios muzikos* naudingų patari
mų nuo Advokato K. GugiCy ir 
'svariau jrMnėšrinų, ypač jš 
F#ogrėsš Krautuvės, nes- šį Sy
kį bus pranešta apie nepapra
stą June Briefc išpardavimą, 
kuris dabai/ eina Prtygresš 
Krautuvėj1. k?ekt?en‘aift yfa ge
ros progos’ pasipirkti namų 
reikmenų sumažinta kaina ir 
.dar gauti brangią hr naudingą 
[dovaną. Rep. Z.

kainuoja
MAŽIAU

PORA

3uz25c

NUDAŽYTI 
KURTENUS SU

E^RU CURTAIN DYE

YRA VAISTŲ IR NOTTIONS 
KRAUTUVĖSE

Sophie I 
Barčus I 
RYTINĖ RADIO I 

VALANDA ■

— iš stoties — ■

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

. iki 9:15 vaL ryto

R£ir<n Vėliausias žfotas, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.



šeštadien., gegužės 25, 1940NAUJIENOS; Chicago, III.
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ŠITO DARBO VAISIAI NEŠ DIDELĘ NAU
DĄ ROSELANDO LIETUVIAMS

Roselando Lietuvių Darbininkų Namo 
Bendrovės Atsišaukimas

Gerbiamieji:
Roselando Lietuvių Darbi

ninkų Namo Bendrovė tapo įs
teigtą apie dvidešimts metų at
gal. Jos tikslas yra sukelti ka
pitalų ir pasistatyti viešų na
mų su svetaine.

šitas jos sumanymas pra
džioj atrado didelio pritarimo 
pas vietos ir apylinkės lietu
vius. J trumpų laikų prie ben
drovės prisirašė 14 draugijų ir 
180 pavienių dalininkų, išplrk- 
dami bendrovės Šerų už $7,000. 
Tačiau toliau daugumas vietos 
lietuvių susidomėjo nauja pa
dėtimi Europoje, ir ypatingai 
Lietuvoje, pasitraukė nuo ben
drovės ir bendrovės organizavi
mo darbas turėjo laikinai apsi
stoti.

Vienok bendrovė nesustojo 
gyvavus. Pereito mėnesio Lie
tuvių Darbininkų Namo Bend
rovės “Board of Directors” su
sirinkime nutarta darbų vary
ti pirmyn su didesne energija ir 
su didesniu pasišventimu, kad 
butų atsiektas tas prakilnus 
tikslas — pastatyti svetainę. 
Taigi, dar kartų Lietuvių Dar
bininkų Namo Bendrovės di
rektorių vardu kviečiu visus 
Roselando lietuvius, be skirtu
mo įsitikinimų, stoti į darbų ir 
padėti pastatyti svetainę. Sve
tainės patogumais visi vienodai 
gerės i m ės.

Už lotus mokėjo $7,500
Bendrovė turi nupirkus lotus 

svetainei statyti prie Michig.m 
Avenue ir 104 gatvės už $7,503, 
labai dailioj vietoj. Dabar visos 
kliūtys, kurios trukdė šitų dar
bų, rodos, yra praėję ir, reikia 
tikėtis, kad toliau darbas eis 
sparčiau. Bet kadangi tai yra 
didelis darbas, reikalaujantis 
didelio kapitalo, tai jis gali ei
ti sparčiau tik žmonėms gerai 
supratus jo svarbų ir, supratę, 
jį visa širdžia parems.

Ti rėti atatinkamas viešas na
mas su tinkama svetaine ir vi

sais kitais patogumais, būtinais 
musų viešam gyvenimui, yra 
svarbu ne tik musų draugijoms, 
o ir kiekvienam vietos ir apy
linkės lietuviui, neskiriant nei 
jo pažiūrų, nei jo stovio visuo
menėj. Viena, šitas namas bus 
tuja musų viešo gyvenimo aši
mi, apie kurių tas musų viešas 
gyvenimas sparčiau suksis ir 
mums daugiau dvasinės naudos 
atneš.

Rus lietuvių centru
Jame turėsime vietų ne tik 

draugijų susirinkimams, o ir 
musų visokiems pasilinksmini
mams, sueigoms, mokyklai, pa
skaitoms, knygynui, teatrui ir 
kitiems reikalams. Turint šilą 
centrų, mums nereikės daugiau 
sklaidytis į visas puses gyveni
mo smagumui ar pažint:es be
ieškant. Mes rasime juos čia 
šitame musų centre. Čia mes 
gausime progos dažniau vieni 
kitus sueiti, geriau vieni kitus 
pažinti, labiau vieni su kitais 
susiartinti ir daug:au vieni ki
tiems užiausti, daugiau vieni 
kitiems padėti ir daugiau visuo
meninių darbų nuveikti. O tas 
padarys musų viešąjį gyveni
mą įvairesniu, malonesniu, gra
žesniu ir turinčiu didesnės 
svarbos musų platesniam tarp
tautiniam gyvenimui. Kitaip sa
kant, mes įsigiję šitų viešąjį 
namų ne tik turėsime patogu
mus sau v;etoj, neieškant ju ki
tose kolonijose ar pas kitatau
čius, bet ir natvs busime dides
ni tu kitataučiu akyse. Busime 
iiems lygus ir iie mums pradės 
daugiau nusileisti.

šitų gerumu tikrai nei v;enas 
nenorės stumti nuo savęs.

Medžiaginė nauda
Antra, visi mes, kurie prisi

dėsime prie šito namo pastaty
mo, turėsime ir tiesioginės me
džiaginės naudos. Musų pinigai, 
Įdėti į šitą bendrovę, neš dide
lius palakius. Lotai yra nupirk-

MASTFR WlND0W SHADE C0.
» S l ''ondrak Tel. Lafayette 4560

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

IROS WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

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

Tel. PROSPECT 8743 
Mes iškraustome modernu budu 

Pardavinėjame tiktai geriausios ko
kybės anglis.

COALL9
k?

29-tas Įspudingas 
Apvaikščiojimas ir

PIKNIKAS
Ketvirtadienį, Gegužes (May) 30, 1940

Pradžia 10 vai. ryto

Yra surengtas įspūdingas pro
gramas. Dalyvaus žymus kal
bėtojai, chorai, benas iš Da
riaus-Girėno Posto su unifor
momis ir savo benu.

Po iškilmių bus gražus pik
nikas

BIRUTES DARŽE
Visus kviečiame Komisija: 

X. Saikiu*, V. Andrulis, p-ip 
Garšinskienė. Lietuvių Tautiškų Kapinių 

Koplyčia

ti labai geroj vietoj ir net da
bar jų vertė yra mažai nupuo
lus. Kada bus pastatytas na
mas, tai jų vertė dar labiau pa
kils, atnešdama didelio pelno 
Namo Bendrovės dalininkams. 
Gerai įtaisytas namas taipgi 
savo keliu duos gero pelno ir 
tas pelnas eis patiems lietu
viams, o ne kitatauč’ams.

Taigi Roselando Lietuvių 
Darbininkų Namo Bendrovės 
darbas visais žvilgsniais yra be 
galo svarbus visiems Roselando 
ir apylinkės lietuviams, ne tik 
draugijoms, kaip sakiau, bet ir 
pavieniams — biznieriams ir 
nebiznieriams. Tatai, R. L. D. 
N. B-vės valdyba turi vilties, 
kad neatsiras nei vienas vietos 
ir apylinkės lietuvis, kuris ne
norėtų jo paremti ir prie jo 
prisidėti.

Tačiau, kad geriau supažin
dinus vietos ir apylinkės lietu
vius su šituo Namo Bendrovės 
darbu, valdyba šaukia draugijų 
atstovus, biznierius ir visus šė- 
rininkus į susirinkimą, kuris 
įvykį gegužės (May) 28, kaip 
8 vai. vakare, adresu 10113 Mi- 
chigan Avė.

Stokime visi kaip vienas prie 
šito didelio ir be galo svarbaus 
darbo, kad greičiau jį nuveik
tume ir paskui galėtume gėrė
tis jo vaisiais.

Su aukšta pagarba,
Vienas iš direktorių,

Albinas B. Petronis.

Šįvakar Šoksim Po 
Atviru Dangum Su 
Pirmyniečiais
šokiai Wedg*ewood Viešbuty j

Kylam, kylam — vis auk
štyn ir aukštyn. Keltuvas su
stoja ir mes išlipam — į pui
kiai papuoštą vietą, žiūrim ap
link — žvaigždutės linksmai 
mirga — mėnulis smagiai šyp
sosi į visą būrį susirinkusio 
jaunimo.

Orkestrą karta's tyliai ir 
lengvai groja — ir vėl pasku
bina tempą. Visi linksminasi 
ir džiaugiasi. Ar butų galima 
rasti geresnę vietą pamiršti 
šiandien us įvykius ir rūpes
čius

Taip, š:vakar įvyksta “Pir
myn” choro pavasariniai šokiai 
Wedgewood viešbuty j. Ten, ant 
stogo viršaus, po atviru dan
gum, pirmyniečiai priims sve- 
č us ir visi linksminsis iki vė
lumos.

Tad, pirmyniečiai užkviečia 
visus jų pritarėjus į Wedge- 
vvopd viešbutį, 64th ir Wood- 
lawn, kaip 8 vai. vak., kur vi
si sykiu galėsim praleisti sma
gų porą valandų.

šokiai įvyks než’urint oro. 
Jei lis, tai šokėjams nereikės 
nusigąsti, nes tokiam atvėjyj 
virš salės bus ir stogas.

Pirmynietis.

Atvažiuoja Iš 
Lietuvos Žutowtas, 
Petrokas

Laivas New Yorke šiandien
šiandien New Yorkan pribu

vo Italijos laivas “Gonte di Sa- 
voia”, kuriuo atvažiuoja du 
‘Naujienų” keleiviai, Marijona 
Žutowtas, kuri atkeliauja pas 
;avo gimines, Magdeleną Ridi
kus, 14434 Chicago St. Dolton, 
Ilk, ir p. Petrokas, kuris atke
liauja pas Robertą Shaikų, 6404 
So. Rockwell St.

Apie šių keleivių pribuvimą, 
Chicagon, pranešime vėliau.

šiuo laivu iš Lietuvos grįžo, 
rodos, ir keletas kitų lietuvių. 
Tarp jų buk esą dainininkas 
V. Benderis ir buvusi p-lė J. 
Aleksaitė. T. Rypkevičia

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Daučiunai Naujame 
Biznyj

BRIDGEPORT — Jonas ir 
Alicc Daučiunai atidarė naują 
taverną savo name, prie 3300 
S. Union Avė. Tonais pirmiau 
budaVo valgomų daiktų krau
tuvė per eilę metų. Pp. Dau
čiunai yra labai plačiai žino
mi biznieriai ir seni naujie- 
niečiai, todėl turės progos ver
stis sėkmingai naujame bizny
je. —VBA

Sekmadienį Pavasarinis 
“Naujienų” Piknikas 

Liberty Darže

Chas. Zelvis 
Naujoje Vietoj 

* ' '

Per cilęs melų buvęs bridge- 
portietis namų statytojas Ka
zimieras Zelvis dabar persikė
lė ir apsigyveno BHgbton Park 
apylinkėje,. antrašų 2716 W. 
42n d S t.

Jo skelbimas telpa “Naujie
nose” kasdieną. Reikalui esant 
pašaukit. —VBA

>

Varo Remonto
Darbą

BRIDGEPORT. — Gerai ži
nomos namų savininkes Onos 
Slakienės v enas bizniškas na
mas, ,3301 So. Halsted St., da
bar yra remontuojamas. Tą 
meistrišką darbą atlieka namų 
statymo kontraktorius George 
Borkertas, 3624 W. 65th PI.

Žymėtina tai, kad p-nia Sla- 
kienė yra 4-rių sūnų motina. 
Vyresnis Antanas yra advoka
tu, 7 So. Dearborn St., Law- 
rence—dentistu, 4454 S. West- 
ern Avė., Juozapas—namų pri
žiūrėtojas (gaspadorius), o Jo
nas, regis, surištas su ūkio 
darba s. Tai tuo v budu dabar 
p-nia Slakienė gali didžiuotis 
ne vien turtais, Ipet ir savo su- 
nais. -u- Kaimynas.

Graži Vasarviete 
Danuose ■

Pirma negu,, pradėsi t vasaro
ti, pagalvokit apie p. Jarusz va- 
arnamį prie Central Avenue, 

Beverly Shores, Ind. ši graži ir 
patogi vasarojimo vieta randa
si arti Michigan City miesto, 
prie* kranto Michigan ežero, 
sandiunose. Į šią vietą atvykę, 
čia rasite dviejų aukštų Jarusz 
viešbutį, su daugybe moderniš
kų kambarių, kuriuos svečiai 
gali pasirenduoti neapribotam 
laikui ir prieinama kaina. No
rėdamas užsisakyti kambarį, 
pašauk p. Jarusz: Michigan Ci
ty 2799 R. 3.

P-ai Anelė K. ir Leonas Ja
rusz yra mandagaus budo žmo
nės, tat ir atvykę svečiai bus 
širdingai sutikti ir tinkamai ap
rūpinti. Pas juos taip pat atei
na laikraštis “Naujienos” vasa
ros melu ir jos bus svečiams 
suteiktos pasiskaityti, o jei kam 
bus patogu užsisakyti “Naujie
nas”, jie ir tai atliks ir užsaky
mą perduos p. Onai Dovgin, 
kuri yra širdinga ir veikli 
“Naujienų” bendradarbė.

Mes lietuviai širdingai koope
ruodami vieni su kitais ne tik 
turėsime daug smagumo, bet 
dar ir medžiaginiai greičiau 
pralobsime. Apšviėta, mokslas 
yra pajėga kiekvieno asmens, 
be jo taip, kaip ir be duonos ir 
vendens, žmogus tik egzistuoja, 
o ne gyvena. —Jūsų Ona.

Rusas-Chemikas 
Laimėjo Premiją

Už nuopelnus gasolino che
mijoj Amerikos Chemikų Są
junga užvakar vakare pagerbė 
Willard Gibbs premija rusą 

Nikolajevič Ipatievą. 
jam buvo suteikta 

bankiete, Stevens 
Ipatiev gyvena Chi-

Vladimirą
Dovana 

pagerbimo 
viešbutyj.

COOK COUNTY’S 
DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMAS Į 20 METŲ 

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

20 DODGES, 1939, 1938, 1937 ir 1936 kaip nauji, kaikuris su radio, 
pigiai kaip $235; 35 BUICKS, 1939, 1938, 1937 ir 1936 kiekvienas 
parsiduoda pigiai kaip $265; 10 PONTIACS visi kaip naujutėliai už 
vos $235; 10 CHRYSLERS 1938, 1937 ir 1936 garantuotas kaip nau
ji pigiai kaip $245; 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 |r 1936 vos vartoti, pilnai garantuoti, pigiai kaip $225; 18 
CHEVROLETS nuo 1939 iki 1936. Visi modeliai kaip nauji, pigiai 
kaip $225; 15 STUDEBAKERS nuo 1939 iki 1936 modeliai visi 6 
cil, kaip nauji, pigiai kaip $195.
Taipgi turime virš 150 senesnių karų iš visų gamybų ir modelių 
nuo 1935 iki 1932—visi garantuoti už pigiai kaip $45.
Atminkite, kad kiekvienas karas yra pilnai garantuotas ir duos 

jums metu patarnavimą ir patenkinimą.
Jums nereikia ir pinigų, mes imsime jūsų karus kaipo {mokėjimą, 
o likusią dalį jus galite išmokėti kaip patogiau.

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

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

BEER GARDEN OPENING
Rengia Savininkai:

PETRAS ŠLIAKIS ir CHARLES BORTKUNAS
3260 West lllth Street

Mount Greenwood

Šeštad. ir Sekmadienį, Gegužės 25 ir 28 d. d.
Užprašo visus draugus ir pažįstamus atsilankyti ir praleisti sma

giai laiką.

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS 
JOE ADOMAITIS ir KATHERINE ADAMS 

CASTLE—INN
Įvyks šeštadienį, gegužės 25 d., 1940

5700 Wėst 79th Street
Buvo 6011 S. Halsted Street

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

Geri Likierai

Dideles SantauposANT PLUMBINGŲ
Maudyklės 
įrengimas ar 
atskiri 
fikčeriai.

TOILETAMS ĮRENGIMAINaujutėliai
PUIKIOS KOKYBĖS
Tikros vertybės. Be sėdynės—Nuo $9.50

I

KIEK VARTOTOS. Be trimų $7 gQ

LAVATORIJOS .....*3.50
' . ir aukščiau.

Specialas—Plieninės Sinkos
42” ROLL RIM—be trimų 

PO ......... -.................

CHICAGOS DIDŽIAUSIA BŪSTINĖ

PLUMBINGO IR ŠILDYMO REIKMENOMS

Cl B | M ,• PLUmbing andH I V A bi U ' heating

SALVAGE CORP.
2130^32 SO? STATE ST.

. PHONE: VI0TORY 3939 
OPEN EVENINGS'AND SUNDAY—W<E BUY AND SELL , . -

KLAUSYKIME
šaltimiero Rytmečiu
W l| I 1) LIETUVIŠKU 

. n. 1. r- ba010 ■ ■■■ ■■ ■ ■ PROGRAMŲ
_________MM KYLOCICLE8 VALANDĄ RYTO

BAŠTINftj
8912 SO. WESTERN AVĖ. PROSPECT 4M>0
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Elcktrikinių Ledaunių

IŠPARDAVIMAS

6 Bedu Dydžio Po

$89.50, $114.50
$149.95

Pasirinkimas didelis, visų 
gerųjų išdirbysčių, kožna 
(•lektrikinė ledaune yra ga
rantuota. Lengvais išmokė

jimais per 5 metus.

Mažas radio dykai arba 100 
šmotu indu setas.

k. €

Joseph F.
BUDR1K

Furniture 
House

3409-21 S. Halsted St.
Tel. YABDS 3088.

*ymus Budriko radio. programas 
iš stoties WCFL 970 k. Nedėlioj, 

9 valandą vakaro.

APRŪPINK SAVO MAŠINĄ 
DĖL VASAROS 

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

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

Vesk Tuos Sulankstytus Sparnus 
P3S *

AL’S BODY SHOP 
610 W. 32nd St.

Tel. Victory 0308 
Aš suveldinu ir ištaisau 

Prieinama kaina
AI. Gudaitis, Sav.

AUDITORIUM
RESTAURANT

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

P. BALČIŪNAS ir
M. KOVARSKI, Sav.

KYLA
Kokia nebūtų kyla—ir kaip įsi
senėjusi, švelni ar sunki butų; 
jaunas, ar senas būtumei — Čia 
Chicagoj, yra 20 me
tų patyrimu paraisčių 
ir kylu ekspertas, ku
ris suteiks 100%. glo
bą ir 100% audinių 
pagerinimą. Parai š t į 
galėsite nuimti 3 iki 
6 savaičių laikui—be 
jokių išpūtimų ir sil
pnumų. Kam atidėlio
ti? Kreipdamiesi šian
dien, nors ir turėtu
mėt pa raištį, busite 
dykai patikrinti ir 
gausite vertingas ži
nias, arba rašykite. 
Atdara 11 iki 8 v. — 
sekmadienį nuo 11 v. 
iki 2 vai. popiet

100% TRUSS 1
RUPTURE SERVICE 
1869 N. Damen Avė.

Dr. Peter Schynian, direktorius 
įėjimas iš kampinės krautuvės. 

Tel. Armitage 8200.

GERB. Naujienų skaityta 
jas ir skaitytojai praiomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves^ kurtos 
skelbiami Naujienose.

ui •1A a jjil i;
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North'sidiečių
V estuvės

Rytoj, 4 valandą vakare į- 
vyksta dviejų jaunų northsi- 
diečių vestuvės—Andrew Nai- 
kelio, 1512 Elkgrove avenue, 
ir gražuolės p-lės Theresa Sta- 
nislawski, 1826 W. Superior 
Street.

Šliubą jaunieji priims Old 
Saint Stephens bažnyčioj, 923 
West Ohio Street.

Vestuvių puota įvyks Grae- 
mere viešbutyj, kur žada susi
rinkti didelis būrys giminių ir 
artimų draugų.

Per daugelį metų jaunasis 
p. Andrew dalyvavo “Bijūnė
lyje,” ir lankydamas mokyklą 
pasižymėjo kaip gabus sporti
ninkas. Baseball ir football ko
mandos, kuriose jis lošė, da
bar Andriaus netenka ir ne
lengvai gaus kitą lošiką, kuris 
galėtų užimti jo vietą.

Jam, kaip ir busimai p-iai 
Naikelienei linkiu daug laimės 
ir lai ateitis vien džiaugsmą 
jums neša. —V. T.

Iš Politikos 
Lauko

Marąuette Parko 
Lietuviai Skundžiasi 
Politiniais Vadais
13-to Wardo Klubas Nepaten

kintas Flynn’u, Hogan’u
MARQUETTE P ARK.—Lie

tuvių Demokratų 13-to Wardo 
klubas laikė savo mėnesinį su
sirinkimą gegužės-May 19 d., 
Marijos Gimimo parapijos mo
kyklos kambary. Susirinkimą 
atidarė 2:30 valandą po pietų 
ir vedė pirmininkas Dr. Jonas 
P. Poška, Tarp kitko šiame 'su
sirinki m e buvo pareikšta daug 
nusiskundimų prieš šio Wardo 
Komitimaną M. Flynn’ą ir Al- 
dermoną M. Hogan’ą, kurie nėi 
kiek nesirupinį vietos piliečių 
reikalais.

1. Nusiskundimas, kad šios 
apielinkės taksai peraukšti ir 
yra daug aukštesni už kitų ko
lonijų taksus.

2. Gatvių netaisymas, ypa
tingai Washtenaw gatvės nuo

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Andrew Gudenas, 24, su Irene

Rakauskas, 18
, Stanley Kishkunas, 26, su
Ann Zdora, 20

James Arnott, 36, su Barbara
Zapp, 33

Louis Alusky, 25, su Anne 
Shumski, 28

Alfred Eden, 28, su Florence

ONA TAMOŠIŪNIENĖ
po pirmu vyru Arlauskiene 

po tėvais Kunčyčė
t Persiskyrė su šiuo pasauliu 

geg. 24 d., 3:40 vai. ryto 1^40 
m., sulaukus pusės amžiauš 
gimus Tiltagalių kaime, Suba
čiaus parap., Panevėžio apskr.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Antaną Tamošiūną, 3 
dukteris, Kazimierą Dwyer ir 
jos vyrą Joseph, Sa veri ją 
Skinner ir jos vyrą Bud, Pal- 
merą Skinner ir jos vyrą Cal
vin, 2 sūnūs Frank ir Lzeonard 
Arlauskas,. 3 anukus, seserį 
Mortą Oepelienę ir vyrą Do
mininką, ir gimines. Lietuvoj 
motinėlę Agotą, seserį Kas
tanciją Sležinskas, brolį Anta
ną KunČį ir gimines.

Kūnas pašarvotas koplyčioj 
718 W. 18 St.

Laidotuvės įvyks pirm., geg. 
27 d., 1:00 vai. po pietų iš ko
plyčios bus nulydėta į Tau
tiškas kapines.

Visi A. A. Onos Tamošiū
nienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą. •

Nuliūdę liekame,
Vyras, dukterys, sunai, 

žentai, sesuo, anūkai 
ir giminės

Laid. dir. S. M. Skudas, tel. 
Monroe 3377.

1500 NAUJŲ 
KAURŲ 

560 NEATSIIMTŲ 
Kainos Sumažintos 
60%, daugiau kaip */2 !

blDKLIŲ K AUK V

BARGENAI
Neatrilmth 0x0. 8xfr0, 9x12, 9x13,11x10 
Vert* nuo $7 iki >03. Dabnr $3 Iki $20 
Nauji 8x9, 8x10, 9x12, 12x18, 10*4*13 
Vert* $24 iki $89. Dabar $19 iki $42 

ir auk&član.
13 9x12 tikrų orientallų, 30 kitokių 

MI eros 2x4 iki 11x18, 40% nuolaiUbs 
1000 Jardų karpetų i»o 50c jard Ir auk**.1 

200 Nauja* Velvet 9x18 $18.30.
300 Naujau Wllton» 0x12 $34.50.

CHECKER CLEANERS
SANDELIAI.

6208-18 S. RACINE—Dienomis, 3 vakarus
■ - ' ■ ■ -I----

11 H H A Gėlės Mylintiems I I M K A Vestuvėms, Ban- 
jMkietams, Laidotu- v I K 1 vėms, Papuoši- 

GĖLININKAS “ams
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

Dombrow, 24
Peter Budrick, 23, su Francis 

Kania, 20.
Harold Lunkes, 28, su Eliza- 

beth Sutton, 26
Henry Ragis, 25, su Matilda 

Vladmir, 21
Anthony Chesters, 26, su Ste- 

11a Norbutas, 18
William Fitzpatrick, 21, su 

Stella Sabutis, 21
Joseph Domanskas, 21, su 

Ann Kelpšas, 21
Charles Kiupelis, 29, su Julia 

Česna, 24
Charles Nickelman, 24, su 

Jean Žak, 25
John Pazur, 28, su Tosca 

iaaiero, 24
John Unzer, 21, su Elizabeth 

Dominick, 26
Edward Gregel, 26, su Rose 

Friedman, 20' 1 :
Bruno Gudaitis, 24, SU Es- 

telle Boyd, 25
Vito Machulis, 23, su Helen 

Mass, 22
Martin Surdell, 23, su Cecilia 

Oleck, 23
Frank HoduT, 24, su Violet 

Kiaune, 23

Reikalauj'a
Perskirų

Martha Jasulaitis nuo John 
Jasulaitis

Joseph Lazisky nuo Jose- 
phine Lazisky

Magdalene Kurnėtas nuo Juo
zas Kurnėtas

Sylvia Dimmick nuo Paul 
Dimmick

Hazel Ryza nuo Stanley Ry- 
za

Gavo
/crskiras

Thelma Butkus nuo Francis 
Butkus

Martin Bolin nuo Helen Bo- 
lin.

John Mitchell nuo Grace Mit- 
Chell

Harold Mathėws nuo Aldona 
Mathėws

Žagariečių
Kliubas

Rengia Sekmadienį, Gegužinę 
(May) 2f6 d. 1940 m„ Spaičio 
darže, Willow Springs, III. Pra»- 
džia 12 vai. dieną. Bus šauni 
muzika, grieš visokius šokius: 
angliškus ir lietuviškus, turė
sime visokių gėrimų ir gerų 
užkandžių.

Kviečiame visus savo drau
gus ir pažįstamus dalyvauti su 
mumis, linksmai laiką pralei
sime ir tyro oro pakvėpuosime 
tarp medžių, ką tik išleidusių 
lapelių, išduoda malonų kvapą. 
Laukai gražiai žaliuoja. Vi
siems bus malonu praleisti die
ną su draugais.

Kviečia Komitetas.

67-tos iki 68-tos. Nuo šios gat
vės jau per daugelį metų va
žiuojant dulkės kyla ir, vėjui 
pučiant, krenta ant musų lie
tuvių įstaigos šv. Kazimiero 
Akademijos. Jeigu bosai butų 
norėję, tai ši gatvė butų jau 
seniai WPA darbininkų patai
syta, bet j e tuomi nesirūpino 
ir dabar nesirūpina.

“Gatvės Labai Duobėtos”
3. 69-tos gatvės dalys yra 

labai duobėtos. Jau daug kar
tų musų bosams apie tai buvo, 
prisiminta ir nurodyta, kad tą
ją gatve yra vežami labai ser
ganti ligoniai į šv. Kryžiaus 
ligoninę. Tai visiems supranta
ma, kaip tie ligoniai jaučiasi 
kada juos veža per tas duobas, 
be to, ir šiaip žmonėms yra 
pavojinga važinėti tokiomis 
gatvėmis.

4. Nusiskundimas, kad tako
tai šioj apylinkėj, kur lietuviai 
gyvena, niekas nevalo tuščių 
lotų. Prieš rinkimus, kuomet 
mes lietuviai indorsavom M. 
Flynn’o ofiso klerką M. Hogan 
į aldermanus. tai jiedu priža
dėjo ne tik viršminėtas gatves 
pataisyti ir lotus nuvalyti, bet 
ir didesnėse vietose įrengti lai
kinas vaikams žaišmavietes, 
bet apie tai dabar jie nei pri
siminti nenori.

šiame susirinkime dalyvavo 
tik trys nariai, kurie turi po
litiškus darbus, kiti gal pabūgo 
tariamų Flynn’o grąžinimų, 
kad nei precinkto kapitonai nei 
kiti dirbantieji politinius dar
bus negali nieko bendro turėti 
su 13-to Wardo Demokratų 
Klubu, kuris iki šiolei tiek daug 
darbavosi demokratų partijai.

Flynn ir Lietuviai-
M. Flynn’as, sako, bijo lie

tuvių organizuoto veikimo, už 
tai jis visokiais budais skaldo 
lietuvius į mažas grupeles, kad 
galėtų juos lengviau kontro
liuoti. Bet Flynn’as turi neuž
miršti, kad lietuviai nepratę 
pavieniai veikti nei balsuoti. 
Kur ir ką Jie dirba,* jie5"dirba 
organizuotai ir jeigu M. Flyh- 
n’as neleidžia lietuviams orga
nizuotai veikti demokratų par
tijoj, tai lietuviai gali persi
mesti pas Republikonus ir ten 
rasti gerą dirvą savo veikimui 
ir daugiau simpatijos bei drau
giškumo.

Be lietuvių balsų M. Flynn1 
vargu gali laimėti arba pra
vesti demokratų pilną tikietą 
ateinančiuose balsavimuose. Pa
sekmėje, šis Wardas gali vėl 
pereiti į republikonų rankas. 
Praeitis jau yra įrodžius, kad 
kuris tik Wardo komitimanas 
šiame Warde pradeda lietuvius 
Skriausti arba niekinti, tas čia 
negali gyvuoti: tai atsitiko su 
P.' Ryan’ti ir kitais, ir tas ga
li atsitikti su poftu M. Flynn’u.

Pilietis.

CLASSIFIEI) ADVERTISEMENTS
^**^~*~---------1.... . __--- r< .. ________ __

PERSONAL
_____  Ašmeną Ieško
PAIEŠKAU MOTERS, vidutinio 

amžiaus, kad butų kiek pasiturinti 
ir pamokyta arba biznierka. Aš esu 
vaikinas ir turiu pastovų, gerai 
apmokamą darbą. Rašykite Box 
2358—1739 So. Halsted St.

IEŠKAU MOTERS, apsivedimui, 
tarpe 40—50 metų amžiaus, negir- 
tubklės ir turi turėti šiek tiek tur
to, Turiu gerą darbą. Rašykite — 
1739 So. Halsted St., Box 2360.

HELP VVANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-Darbininkių Reikia
REIKIA PATYRUSIOS MOTERS 

padėti restaurante ir vyro indų 
plovėjo. MARTHA’S RESTAU- 
RANT, 666 West 14th St., Canal 
9248.
«■ --------------- -T......

PARTNERS VVANTED 
Reikia Partnerių

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

SITUATION VVANTED 
Ieško Darbo

PAIEŠKĄU pusininko su mažu 
investmentu, kuris supranta apie 
vartotų automobilių ir garažų biz
nį. Kreipkitės 4240 So. Western 
Avė. Tel. Lafayette 8979.

2

PRIVERSTAS LIKVIDUOTI 
BARGENUS

Po 6 flatus namai nuo $5250. Po 
flatus nuo $3000.
A. C. ĖRICKSON, State 3800

MOTERIS IEŠKO namų ruošos 
dątbo ar padėti virti restaurante, 
patyrusi vienam ir kitam darbuo
se. -3032 S. Emerald Avė., 2 aukš
tas, priešaky.

IEŠKAU DARBO UŽ bartenderį 
—esu patyręs; šaukite CANAL 1434 
9—10 ryto. A. Niiller.

Sekmadieni Pavasarinis 
“Naujienų” Piknikas 

Liberty Darže

K.as diena . . .
Tūkstantinės pirkėjų armijos! 
ieško visokių pirkinių, biz
nio progų ir t t. 

* • •
Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir t. L, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį koštumeri, bet garslnkl- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“ClaaBified” skyriuj

SKAITYKITE kas dienę Nau
jienų 7-me puslapyje “Class- 
ified” skyrių, kur siūloma daug 
.vairių gerą bargenų
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classified skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami arba at* 
veždami: «

C AM ai S5O(I
“NAUJIENOS”

<739 8. HALSTED STREET 
Ohicago, Ui.

FURNISHED ROOM—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

PARDAVIMUI 6 KAMBARIŲ na
mas, 2 karų garažas, pečium šildo
mas, 132 So. Crawford, tel. Bever- 
ly 2677, kreiptis po 4 valandos.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

MERGINA bęndra'm ruošos dar
bui, Virti nereikia, gali priimti ir, 
ateiviu. Kreiptis į krautuvę, 3311 
Fullerton Avė., tel. Belmont 8542.

Reikia merginos dirbti taverne už 
veiterką. 2900 Sb. Emerald Avė.

REIKIA PATYRUSIŲ SCHINE- 
LE operatorių prie maudyklinių 
karpetėlių. PISCHMAN Manufac- 
turing Čo., 328 So. Jefferson St.

PATYRUSI MERGINA bendram 
ruošos darbui, paprastas virirhas, 
geri namai, $10.00. Buckingham 
3432.

MERGINA BENDRAM RUOŠOS 
darbui; paprastas virimas; mėgti 
vaikus, būti, $8.00. Levin, 5473 In- 
gleside Avė.

MOTERIS, PORA, DALINAM 
ruošos darbui, $12 į mėn. su apšil
domu beismente apartmentu.

Drexel 2032.

MARŠKINIŲ FINIŠERIŲ, paty
rusių tiktai. NORFORD Laundry, 
1611 N. Pulaski Rd.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

RENDAI fornišiuotas kambarys 
garu šildomas. Vyrui. 3325 S. Lowe 
avenue, antras aukštas.

PATOGUS kambarys dėl ženotų 
arba merginos. 937 W. 34th PI. Tel. 
Yards 5341.

RENDON FORNIŠIUOTAS kam
barys maža šeima—gera transpor- 
tacija. šaukite po 5 vai. Telefonas 
Prospect 6139.

RENDON GRAŽUS fornišiuotas 
kambarys prie mažęs šeimynos. Ge
ra transportacija. 1810 So. Peoria 
St.

TUOJAU reikalingi salesmenai. 
Patyrimas nebūtinas. Atvykite pa
sikalbėti ir,, patirti. Pageidaujama, 
kad turėtų pardavinėjimo gabumų.
Malosoff Plumbing and Heating 

Supply Company 
5205-9 S. -State St. 
Tel. Kenwood 5109

-----
REIKALINGAS patyręs TROKO 

draiver'is. Rašykite į apie save laiš
ku Box 2359, 1739 So. Halsted St.

REIKALINGAS žmogus ant ma
žos ūkės ir vasarnamės, kuris galė
tų abelno darbo dirbti, geram name, 
darbas ant visados. Peter Bernotas, 
Silver Lake, Wis. Box 77.

REIKALINGA SLIDING IĘ roof- 
ing salesmenų ir canvessers. Karas 
ir pirmenybė. Patyrimas ir 'komi
sas. Kreiptis pirmadienį ir antra
dienį 3 iki 11, 2029 West Roosevelt 
Road.

SUSIRINKIMAI
PRAKALBOS apie Laisvamany- 

bę įvyks šeštadienį, gegužės 25 d., 
7:30 vai. ■ vakaro Mildos svetainėje, 
3140 So. Halsted St. Kalbės A. M. 
Metelionis, kuris atvyksta iš Det- 
roit, Mich., yra vienas iš geriausių 
Laisvamanių kalbėtojų, todėl, Chi- 
cagiečiai, nepraleiskite šios svar
bios progos. —Rengėjai.

Nuosavybės 
Pabrangs

karo.Taip buvo po praeito
Jau barbenai (baigiasi, pasisku
binkite, dar turime keletą ge
rų pirkinių. 2 pag. namas už 
$1650. 1 pag. su 3 lotais už 
$2950. 6 kamb. bungalow prie 
Marųuette Parko už $4950. 2 
storai ir 4 pag. prie Ashland 
ir 63rd Sts. $12,750. 8 pag. 
kampas už $11,500. 12 pag. už 
$16,500. 6 kamb. mūrinė stuba 
su rakandais, dideliu lotu prie 
gražaus ežero, už $2350, 80
akerių su gerąis budinkais prie 
ežero tik 45 mylios nuo Chi
cagos, už $8250. 18 ak. su bu- 
dinka's ir gas štočia ant > di
delio Vieškelio, tik 15 .mylių nuo 
Chicagos, už $8450. 120 ak. už 
$4250.

Viskas parsiduos lengvais iš- 
mokėjimais arba mainais. Taip
gi reikale paskolų it visokios 
apdraudoš-insurance kreipkitės 
prie manęs, sutaupihsite laiko 
ir pinigų. J. J. SINKUS,-•2442 
W. 63rd St. Tel. 
9000.

PROspeiet 
(Apg.)

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

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

STORAS RENDAI — LABAI ge
ra vieta dėl taverno biznio. Išdirbta 
per ilgus metus—arba priimsiu pu
sininką. 2850 West 63rd St.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

Šios Dienos Specialai 
— PAS — 

CENTRAL AUTO 
SALES and SERVICE

PARDAVIMUI BIZNIAVA nuo
savybė—krautuvės vieta 22x50, gy
venimui kambariai užpakaly, beis- 
mentas, karštu vandeniu Šildo
mas, didelis garažas, privatus savi
ninkas. 2445 W. 71 gat. Tel. Repub- 
lic 8242.

6 KAMBARIŲ NAMAS, galima 
tuoj užimti, ims $150 rankpinigių 
iš atsakančio ąsmens, mokėtis po 
$25 į mėnesį, randasi 10 minučių 
nuo Oak Park, arti mokyklos, baž
nyčių, geras susisiekimas. Dėl 
smulkesnių žinių rašyti Box A. 4, 
1739 So. Halsted.

ŠIO PAVASARIO BARGENAI 
SOUTH SIDĖJ

2 aukštų muro namas, akmeni
nis frontas, 5 ir 6 kambariai, forna- 
su apšildomi. Kaina — $4200.00, 
$420.00 įmokėti, balansas finansuo
tas valdžios su 4*4% nuošimčiu.

BRIGHTON PARKE
3 aukštų muro namas 3 po 5 

kambarius ir 3 karų garažas, ren- 
dos $146.00 mėnesiui. Kaina labai 
žema. Taipgi finansuotas valdžios 
su 4% nuošimčiu.

BRIDGEPORTE
3 aukštų muro namas, 3 po 6 

kambarius, 1 mūrinis cottage užpa
kaly. Kaina $0000.00.

2 aukštų muro namas su aukštu 
skiepu. Kaina $5000.00.

Mūrinis namas 2. po 4 kamba
rius, kaina tiktai $1300.00.

MARQUETTE PARKE.
2 aukštų mūrinis namas, 2 po 

6 kambarius ir gražus mūrinis ga
ražas, lotas 42x130 pėdų.

Parsiduoda pigiai,- randasi pusę 
bloko nuo Marųuette Parko, ant 
Sacramento gatvės.

M. J. KIRAS
3251 So. Halsted Street 

Tel. VICTORY 0399.

MARQUETTE PARKE
Artesian Avė. netoli 63 gatvės, 2 

flatų mūrinis namas 6 ir 7 kamba
riai, apšildomas, 2 karų garažas, 
kaina $6900. Mažas įmokė j imas.

5 kambarių mūrinis bungalovv, 
apšildomas. Kaina $4900, įmokėti 
$500.00, kitus kaip rendą.

7 kambarių residencija; galima 
padaryti 2 flatus, platus lotas, ga
ražas. Kaina

Mes turime 
mų ir farmų, 
arba

MODERNAS 6 KAMBARIŲ NA
MAS kylančioj apylinkėj, 55 mėn. 
iš miesto Rock Island. Didelis lotas 
medžių pavėsiai, krūmai, vaisme
džiai, lauke ugnavietė, įkainuota 
$4,500 greitam pardavimui. R. M. 
WHITAKER, Gum St. New Lenox, 
Illinois.

$3500.
visokių bargenų, na- 
galima pigiai pirkti 
Pasiskubinkite.mainyti.

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

Telefonas Republic 3713. 
Vakarais—Prospect 0176.

MODERNAS BUNGALOW, 5 
dideli kambariai, extra kambarys 
viškuj, arba doorways, aliejum šil
domas, puikiam stovy. Kaina ne
brangi. Savininkas 6337 S. Keeler.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

KAD LIKVIDUOTI nuosavybę, 
parduoda krautuvę ir apartmentą, 
5108 So. Halsted. Pinigais arba pri
einamais terminais. Apartmentas 
naujai dekoruotas. B. M. SMITH, 
22 W. Monroe St., Central 7893.

80 AKRŲ FARMA, Phillips, Wis.; 
20 gyvulių, visos mašinos, 3U akrų 
dirbamos, likusi ganykla ir med
žiai. 5 kambarių namas ir kiti geri 
budinkai. Parduosiu arba mainysiu 
į miesto namą. Rašykite JOHN 
KOVALIK, 6240 So. Kedzie Avė. 
Tel. Hemlock 2437.

’38 DODGE 4 durų sėd.
Radio ir šildytuvas .......... $495

’38 PLYMOUTH Sedan, Radio 
ir šildytuvas .............

’37 PLYMOUTH, Sedan.
Šildytuvas .....................

’37 DODGE 4 durų Sedan, 
Šildytuvas ................

’36 PLYMOUTH 4 durų, Sedan, 
Šildytuvas .....   $285

’35 DODGE 4 durų, Sedan,
11 Rėdio ir šildytuvas :......... $245

,’4O PLYMOUTH 4 durų De Luxe
Sedan su šildytuvu. Važiuotas tik 
3000 mylių už dideles santaupas. 
Daug kitų išdirbysčių ir modelių 
pasirinkimui. Įkainuoti $25 ir au
kščiau lengvais išmokėjimais.

3207-9 So. Halsted St.
Tel. VICTORY 1717.

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

$445

$385
$395

TIKRI BARGENAI
Pardavimui mūrinis namas su 

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

Pardavimui
po 6 kambarius. Viskas 
kai įrengta, nebrangiai.

Pardavimui virš 100 
visais įrengimais.

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

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

40 AKERIŲ FARMA su triobo- 
mis, gera žemė, prie gero kelio, 
Michigan valstijoj, Lietuvių kolo
nijoj. Parduosiu pigiai. J. GUDE
LIS, 3341 Evergreen Avė.

2 murinės cottage, 
moderniš-

lotų, su

nes žemė

PARDAVIMUI 5 AKRAI žemes 
su 4 kambarių namu su eonerete 
oeismentu. Elektra, karšto van- 

boileris. Juodžemis. Yra vai
singų medžių. Naujai apgyventa 
apylinke. Kreikitės subatoj arba 
nedėlioj. Kitoms po šešių vakaro. 

STANLEY GODAS, 
116 PI. ir Hamlin Avė.

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

25 AKRAI arti žinomo ežero ir 
vasarnamių, 2’Zj mylios nuo mies
telio, yra kiek vaismedžių. Budin- 
kai taisytini, geras vištų ir vaisių 
ūkis. $900.00. Imkite vidurnaktinį 
busą šeštadienį, čia atvyksite sek
madienį ir tą pačią dieną, sugryšite. 
Hamson-Osborn, Hart, Mich.

TIKRAS BARGENAS. Parsiduo
da bučernė. Geroj vietoj. Lietuvių 
apgyventa. Priežastis liga. 2242 W. 
23rd Place.

5 KAMBARIŲ KATĖDŽĖ, karštu 
vandeniu šildoma, 39 pėdu lotas 
—$3200. JOHN BREJCriA, 4024 W. 
16th St. Lawndale 5701.

FARMOS
Pardavimui ar manymui tikras lie
tuviškas dvaras. 124 akrai, 80 dir
bamos, 15 miško, 5 akrai ežero pil
na žuvų, gražios trobos, elektra, 
vanduo, visi kiti įtaisymai, tik 100 
mylių nuo Chicagos. Nėra morgi- 
čiaus. Kaina $68u0—mažas įmokė- 
jimas.
80 akerų su budinkais—kaina $2500. 
10 akerų prie Kazimierinių kapi
nių. Kaina $2900.

Turime visokių kitokių bargenų, 
farmų ir namų.

C. P. SUROMSKIS 
6921 S. AVestern Avė.

Rep. 3713

FURNITURE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
Pardavimui naujos mados taver

no fikčeriai, elektrinis šaldytuvas, 
pigus laisnis ir pigi renda.

4 kambariai užpakaly. Kreipkitės 
101—155 PI., Calumet City.

PARSIDUODA “SUN BE A M” 
Furnace už labai mažą kainą. Tik
rai geram stovyje. 1828 Canalport 
Avenue.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

FARMS—TO EXCHANGE 
Ūkiai Mainais

MAINYS Į NĄMĄ — 160 AKRŲ 
farmą Wisconsin, geri1 budinkai. 
2845 Palmer St., Armitage 7949.

KAINA $8,000—(Kainavo $24,000) 
Einąs taverno biznis ir fikčeriai, 
gerai pastatytas 2 aukštų kampinis 
namas, krautuvė ir 6 kambarių fla
tas ir gretimai šokių salė, karšto 
vandens šildymas: taipgi 5 kamb. 
katedžė (užpakalyj) furnasu šildo
ma, 50 pėdų kampinis lotas rytuos 
nuo Halsted ir 87 gt.; viskas išren- 
duota; į 30 dienų nuosavybė—be

Jpkolų. Rosain’s office. (Mr. Micke- 
vice) 5933 S. Halsted St., Normai 
3678.

RESORTS FOR SALE 
Kurortai Pardavimui

PRIE EŽERO: prie George, Mid- 
get, Moens, Plum ir keletas kitų 
ežery, taipgi vasarnamiai ir dabins. 
Horr Culvert Co.,- Rhinelander, 
Wisconsin.

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

FINANCE and loans 
Finansai ir Paskolos

BUILDING MATERIAL 
Statybai Materiolas

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas. 

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

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.
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SOIL—FOR SALĖ 
J uodžemis—Pardavimui

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

Parduoda išpųdintą 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.

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 informacijų šaukti 
Republic 3714.

PASKOLOS ANT PIRMŲ MOR- 
GIČIŲ nuo 1 iki 20 metų visais 
lengvais mėnesiniais atmokėjimais. 
Dėl platesnių informacijų kreipki
tės į Gediminas Building and Loan 
Association. 4425 Š. Fairfield Avė. 
Lafayette 8248.

BRIGHTON PARK SPECIALAS
Kampas 45 ir Talman Avė. Krau

tuvė ir 3—.4 kambarių flatas, karš
tu vandeniu Šildomi, 2 karų gara
žas. Savininkas išvažiuoja, atiduos 
aukos kaina.

Artesian Avė. arti 71 gat. tik 
$6500 už aukštos klasės 6 kambarių 
mūrinį bungalovv, karštu vandeniu 
šildomas, 2 karų garažas; lotas 
45x125, terminais, $1500 pinigais, 
likusią mėnesiniai iki išmokėsi.

Del informacijų pasimatyti su F. 
JURJEVICH.

ERZEST GEISSLER 
2749 W. ■eSrd St. Hemlock 3400

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

2202 W. Cermak Road 
CANAL 8887

BEN. J. KAZANAUSKAS, Ražt

•SAVININKAS PRIVERSTAS 
parduoti tuojau 3 aukštų, akmeni
niu frontu budinką. arti Madison 
?at. 8 kambarių flatą. Tik $4750. 
Kiek pinigais—kita po $35 į mėn. 
su taksais, apdrauda, nuošimčiais. 
15 South Winchester Avė., pirmas 
aukštas.

PASKOLOS 
Ant 1-mų ir 2-rų 

MORGICIŲ
Greita Veikla—Geri Terminai

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

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

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
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/? YTOJ ’ NAUJIENŲ" 
PAVASARINIS PIKNIKAS

Tai jau ir prisiartino “Naujienų” pikniko išva
karės. Kur tik nepasisuksi, visur tik ir kalba apie 
rytoj įvykstantį pavasarini “Naujienų” piknikų, 
Liberty Grove darže (Sekmadienį, gegužės 26.)

Į ši “NAUJIENŲ” PAVASARINĮ PIKNIKĄ, 
kaip girdėjau, ruošiasi vykti ir biznieriai, ir pro- 
fesijonalai, ir darbininkai, ir amatninkai, ir me
nininkai, ir ūkininkai, ir žemaičiai; ir aukštai
čiai, ir dziukai ir įvairus kitokie geri žmonės.

Visi žino tai, kad “Naujienų”, piknikai visada 
būna žavėtinai gražus ir žmonėmis gausingi. Už Naciai paeinu į nelaisvę anglų kareivius mūšiuose Belgijoje. Paveikslas
tai nestebėtina, jog Chicagos ir apylinkių lietu
viai šio “Naujienų” pikniko nekantriai laukė, ir 
būriais suvažiuos, jei tik pasitaikys geras oras

Ten smagiai praleisime laikų, pašoksim, pa- 
dainudsim, juokų turėsim, pažaisime linksmų 
žaismių—vienu žodžiu—šauniai praleisim dienų 
tyram ore.

Rytoj, visi važiuojam i “NAUJIENŲ” PAVA
SARINĮ PIKNIKAI “N.” KAIMYNAS

“Nau’ienų” 
Pav. Pikniko 
Darbininkai

Federalė Valdžia 
Reikalauja Baigti 
Pieno Streiką

A.

greitai likviduotas taikiu 
tai valdžia bus priversta 
“griežtų žingsnių” jį už- 
prievarta.

Darbininkai, kurie patarnaus 
“Naujienų” pavasariniam pik
nike gegužės 26 d., Liberty 
Grove darže, Willow Springs, 
III.

A. Vaivada 
Milda Vaivada 
Mr. Skurkis 

Narbutas
J. Pučkorius 
X. Shaikus 
P. Gaiškis 
J. Martinaitis 
J. Tumosa 
J. Chepaitis 
A. Vilis 
P. Balčiūnas 
J. Ascila 
P. švelnis
J. Gumauskas 
Mr. Jasmontas
K. P. Deveikis 
J. Shumakaris 
Mrs. šmotelienė 
Mrs. Radžienė 
O. Vilienė 
Miss 
Mrs. 
Mrs. 
Mrs.

B. Lauca’te 
Bernice Tumas 
Radišauskienė 
Balčiūnienė

Visi suminėti draugai yra 
prašomi susirinkti darže apie 
10 vai. ryto.

“N” ADM.

Kaip Patogiau 
Nuvykti Į 1
“Naujienų” Pikniką

“Imsis Griežtų žingsnių”; Pie
ninės Prašo Milicijos.

Federalės va’džioi arbitrato- 
rius Harry E. Scheck vakar pa
skelbė, kad jeigu pieno streikas 
nebus 
budu, 
imtis 
baigti

Šiandien prasideda septinta 
streiko diena. Einant į spaudą 
vakar naktį nebuvo jokio pa
mato spręsti, kad pieninės ir 
pieno išvežiotojų unija eina 
prie susitarimo. Pieninės, tiesa, 
pasisiūlė išvežiotojams mokėti 
buvusias $48 algas, iki birželio 
i-mos, bet išvežiotojai tokį pa
siūlymą atmetė ir pareįjjalavo 
jiems tol mokėti reguliares al
gas, kol naujų algų klausimas 
nebus galutinai nuspręstas, tai
kiu, derybų keliu.

Unija pridūrė, kad 
priėmus tas sąlygas, 
jai tuojau sugrįš į

sų-

va
to,

RYTOJ, gegužės 26 dieną, 
“NAUJIENŲ” pavasarinis pik
nikas, o Blue Bird bu- 
sų bendrovė pasisiūlo visiems 
piknikininkams savo patarna
vimu. Piknikas įvyks Liberty 
Grove. buvusioj Dambrausko 
farmoje, Willow Springs, III.

Blue Bird busai išeina kas 
valandą iš sekamų • vietų:

Ogden ir Ashland Avė.
Ogden ir Westem Avė.
Ogden ir Kedzie Avė.
22nd ir Crawford
Cicero ir Archer Avė.
Airport ir 63rd St.
Tad, pasinaudokite tos ben

drovės patarnavimu. Eina į abi 
puse už 50 centų. Patogiausia 
vieta busui imti yra Cicero ir 
Archer avenue. (Skelb.)

pienines 
iŠvežioto- 
darbą ir 

streiką baigs. Bet pieninės
lygų nepriėmė.

$60,000 Nuostolių.
Chicagoj pieno trukumas 

kar buvo didelis, nežiūrint
kad apie 100 mažų pieninių li
nijos sąlygas priėmė keletą die
nų atgal ir pieną pristatinėja. 
Apie 80% Chicagos pieno rin
kos kontroliuoja penkios dide
lės bendrovės, o jos išvežiotojų 
reikalavimus kaskart atmeta. 
Jos yra pasiryžę nukirsti jų al
gas iki $30.

Ūkininkai, beje, vakar ap
skaičiavo, kad dėl streiko, jie 
turi apie $60,000 kiekvieną die
ną.

Pieninės vakar kreipėsi į gu
bernatorius prašydamos Chica-

Darbai Bedarbiams 
“Svarbiausi Krašto 
Apsauga”

Baigė Tuneli 
Po Upe

Inžinierius Harrington, ku
ris prižiūri Chicago “subway” 
kasimą, skelbia, kad tunelis po 
Chicagos upe jau baigtas kas
ti. Darbas pasisekė atlikti be 
jokių nelaimių.

O

$

tVA rjIF.NU-A<^ME Tfileohoto
Barikados negali sulaikyti vokiečių lankų. Paveikslas nuimtas Belgijoje.

B

Pieno Streiko
Rezultatai: Vagia
Pieną Nuo Karvių
Vienas Budas Pieno Trukumui 

Apeiti
/I i k.

Morgan Park policijos nuo
vadoj suskambėjo telefonas.

Heilo, helio, čia k a1 b a
Balinski, Mary Balinsiu!

11800 Sangamon Street!
Mary 
Nuo 
Kodėl jus nesutvarkote pieno 
streiko! Baisus dalykai dedasi, 
moteriškė piktai skundėsi.

— Kame dalykas, kas 
Eiko, paklausė policistas 
telefono? 

~' t

Įvyko štai kas. Į pievą 
Balinskienės 
negrai, vienas
skardinę, pasigavo ten besiga
nančią moteriškei priklausan
čią karvę, ir pradėjo ją melžti. 
Skaidinę pripildę, vagiliai 
bėgo.

atsi- pr.’e
prie 

namo atėjo du 
nešinąs didelę

Stambių kapitalistų užlaiko
mo žurnalo “Saturday Even ng 
Post” redaktorius-leidėjas Wal- 
ter D. Fuller vakar pareiškė 
Chicagoj, kad Jungtinių Val
stijų pirmas žinksnis kraštui 
apsaugoti ir prašalinti “5-tos 
kolonos” pavojų yra parūpinti 
darbus 10,000,000, o gal dau
giau bedarbių, kurie dabar gy- 
įvena iš pašalpos ar pašalpos 
darbų.

Jie turi būti įtraukti — vie
nokiu ar kitokiu budu — į pra
monę, į pelningus užsiėmimus.

Sekmadieni Pavasarinis 
“Naujienų” Piknikas 

Liberty Darže

pa-

Chicago Turi 
Mažu Keturkojų 
Problemą

įvai-

čia pieno negalima 
nuomos labai auk-

Tautiškose Kapinėse 
Atidengs Mockaus 
Paminklą

bus. \Jškilmingai ali-

tų galvosūkių pri- 
vienas — Chicago j.

Chicagiečiai turi daug 
rių galvosūkių — čia reikia 
taksus mokėti, o jie retai kam 
malonus, 
gauti, čia 
štos.

Bet prie 
sideda dar
priviso labai daug mažų ketur
kojų — pelių ir žiurkių. Pa
skutinėmis dienomis buvo ke
li atsitikimai, kad drąsios žiur
kės apkandžiojo kūdikius, vie
ną taip skaudžiai, kad jis mi- 

■» / Hre. '
Gyvūnų naikinimu rūpinasi 

W.P.A. administracija, bet ji 
sako, kad tol tas darbas nieko 
negelbės, kol apleisti purvini 
namai įvairiose miesto dalyse 
nebus nugriauti, ir kol dar ap
gyventi bet apgriuvę namai ne
bus pataisyti.

Hitleris “Melagis, 
Pamišęs, Žiaurus 
Baisūnas”

IŠKILMĖS ■ RYTOJ 
.v y

Ryloj Lietuviu Tautiškose
Kapines 
dengtas paminklas atminimui
Kun. M. X. Mockaus-. Pamink- konvenciją.
las pastatytas* Amerikos lietu- chieagietis - mokslininkas 
vių visuomenes aukomis.

Bus įdomus programas. Bu
kit visi kas galite. Bus dalina
ma Mockaus biografija.

Ceremonijos prasidės lygiai 
12'vai. dieną, ir po prayramo 
galėsim visi vykti į “Naujienų” 
Pikniką, kuris įvyks artimam 
Liberty Grove darže.

—VBA

Ką Rodo “Mein Kampf”
American Psychiatric Insti

tutas vakar Cincinnati, Ohio, 
pradėjo savo reguliarę metinę 

Pirmam posėdyj 
Dr.

Alfred Korzybski, skaitė refe
ratą prie Hitlerį. Savo išvadas 
parėmė Hitlerio biografija, 

Kampf”—(“Mano Ko- 
kurioj jis išdėsto savo 
apie pasaulio tvarką ir

Korzybski tvirtino, jog 
ne- 
kad

Šįvakar A. M.
Metelionis Kalbės
Mildos Salėj

Jis taipgi fanatikas, 
aiškino Korzybski, kad 
pasaulis nekre pė dė

tą Hitlerio knygą.-. Jis

BRIDGEPORT — Jau buvo
. - ■pirmiaus pranešta per spaudą, 

kad šiandien Chicągon atvyk
sta A. M. Metelionis iš Detroit, 
Mieli, ir pasakys prakalbą Mil
dos salėje.

Prakalbas jam rengia Lais
vamaniai iš Roselando.

Įvyks apie 8 vai. vakare. Bu
kit kas galit. įžanga nemoka- 

—VBAma.

Gaisras Mėsos 
Bendrovėj

Nuo perkaitusio kambario, 
naudojamo mėsai rūkyti, užsi
degu Aga^ Packing Company 
mėsos procesavimo dirbtuvė, 
ad. 4057 S. Union avenue.

Nuostoliai maži ir gaisrą pa
sisekė greitai likviduoti.

.. ■ i

• Norvegijos konsulatas 
Chicagoj vakar įsakė visiems 
Norvegijos piliečiams Chicagos 
distrikte (apima kelloliiką vals
tijų) užsiregistruoti karo tarny
bai. ■j

“Mein 
Va”), 
mintis 
ateitį.

Dr.
atydžiai perskaičius knygą, 
galima neprieiti išvados, 
Hitleris yra pamišęs — mela
gis ir nepaprastai žiaurus žmo- 
gusĮ kuris jokių kliūčių nepri
pažįsta.

Gaila, 
praeityj 
mėsio į
ten aiškiai pasako ko jis nori, 
ir paskutinių metų įvykiai pa
rodo, jog jis knygoj paduotus 
savo norus vykina.

Praeityj rimti žmonės juo
kus krėtė iš “Mein Kampf’o” 
ir skaitė knygą silpnapročio ple
palais, bet pasirodo, kad buvo 
didelė klaida ją į šalį numesti 
neišstudijavus ir nesupratus 
jos tragingos reikšmės.

“Storai Meluok”
4

Vienas svarb ausių Hitlerio 
ideologijos punktų, anot Kor- 
zybskio, yra štai koks:

“žmonių masės, paprasti 
žmonės, yra neprotingi, negal
voja, ir lengvai viskam tiki. 
Taigi, jeigu nori tikslo ats ek- 
ti, sako Hitleris, masėms rei
kia meluoti. Bet nereikia sa
kyti menkus melus. Tokius me
lus masės supras ir tas mela
gį diskredituos. Ma'sių lyderis 
turi masėms meluoti “storai”, 
turi pasakyti tok’ melą, kuris 
beveik ‘užimtų žmonėms kva
pą’. Reikia taip meluoti, kad 
jie negalėtų įsivaizduoti, jog 
t?o^*e ‘stori’ melai ištikro gali 
būti melai”.

Sekmadienį Pavasarinis 
“Naujienų” Piknikas 

Liberty Darže

SKAUDUS SMŪGIAI JUNGT. VALSTIJŲ 
ATEIVIAMS, NACIAMS, KOMUNISTAMS

“5-ta Kolona” Amerikoj
Išdavikiški “5-tos kolonos” 

darbai valstybėse, kurias už
ėmė Hitleris, sukrėtė visas pa
saulio šalis, tarp jų ir Jung
tines Valstijas.

Visuomet gyvavęs nepasiti
kėjimas ateviais, kurie nėra 
išsiėmę pilietybės popierių, da
bar Amerikoj žymiai padidėjo. 
Ir “5-tos kolonos” išdavikiškų 
darbų rezultate ateiviai turės 
pakelti kelis skaudžius smū
gius.

Pirmiausia, netrukus ateis 
laikai, kad jiems gali būti nu
kirsta pašalpa.

Jau dabar jie negali gauti 
darbų prie W.P.A.

Ateiviai-nepiliečiai negali gau
ti kitų reguliarių valdiškų dar
bų, ir su dideliu vargu tegauna 
darbus pramonėj.

Nepiliečiams nebus leidžiama 
dirbti karo pramonėse, kurios 
dabar samdo tuksiančius dar- 
bin'nkų.

Ateiviai-nepiliečiai, o ypač 
komunistai ir naciai, dabar bus 
atydžiai sekami ir persekioja
mi. •

Prieš Komunistus, Nacius
Šią savaitę kongresas priims 

įstatymą, kuris uždraudžia 
W.P.A. administracijai duoti 
darbus žinomiems komunis
tams ir naciams — taip vadi
namo “Bundo” nariams.

Prezidento Roosevelto pa
tvarkymu, imigracijos biuras 
vra perkeliamas iš Darbo į 
Teisingumo departamentą. Tai 
daroma tuo tikslu, kad teisin
gumo departamento “g-menai” 
galėtų imigraciją Amerikos 
stropiau prižiūrėti ir greičiau 
patraukti atsakomybėn įtarti
nus ateivius.

Ir Nekalti Nukentės
Prezidentas Rooseveltas pa

reiškė, kad įvairios teisės, žod
žio laisvė nebus atimamos at- 
eiviams-nepiliečiams, bet nega
lima abejoti, kad šitokių įvy
kių akyvaizdoj nukentės ir ne 
vienas nekaltas žmogus.

Pas lietuvius nacių beveik 
nėra. Bet daugelis lietuvių pri
klauso komunistų partijai. Da
bartiniai įvykiai ant tokių lie
tuvių, priklausančių ar prita
riančių komunistams, mes dė
mę, kuri jiems gali atnešti la
bai daug nemalonumų.

Rs.

Gatvekaris Užmušė 
Moteriškę

Prie 53-Čios ir Wentworth 
gatvekaris užmušė apysenę, 
gal 60 metų moteriškę. Iš po
pierių rastų ridikiulyj, policija 
spėja, kad moteriškė buvo Mrs. 
Frances Ęngelbrecht, nuo 5334 
Wentworth avenue.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

VAKAR CHICACOJE
• Iš antro aukšto lango iš

krito ir tiktai lengvai sus žeidė 
14 mėnesių kūdikis, Edward 
Carlson, 1940 North St. Louis 
Street. Apsidrėskė galvą.

Chicagos universiteto žurna
las, “Pulse”, vakar vedamąjam 
ragino mokslo įstaigas įvesti 
kursus supažindinimui studen
tų su karo tarnyba ir jos rei
kalavimais. Amerika, sako, pri
valo ruoštis karui visais gali
mais bildais.

• Chicagos “bukius” pasku
tinėmis dienomis lankė įtartini 
kostumeriai. Jie dėjo pinigus 
lažyboms, o kai tik “bukiai” 
juos priimdavo, tai “įtartinieji 
kostumeriai” juos tuoj areštuo
davo ir nuvilkdavo teisman. 
Tie “kostumeriai” buvo detek
tyvai Jie padarė daug tokių 
areštų. Vakar dar trys “bu
kiai” buvo suimti ir nubausti: 
Anthony Fosco, 1957 W. Roose- 
velt Road, Joseph Gordon, 2039 
Howard Street, ir George Wal- 
ler, 2451 W. Van Buren.

O Prie 13-tos ir Peoria, Max- 
wcll gatvės ,distrikte, buvo at
rastas nušautas 26 metų meksi
kietis, George Morą DeLuna, 
nuo 1018 Polk strcct. Liudinin
kai, kurie nušovimą matė, sa
ko, kad žmogžudžiai pabėgo 
keleiviniam automobilyj.

• 25 metu chieagietis Peter 
von Kessel, 6301 N. Richmond 
Street, užsimušė, įvaž:avęs su 
automobiliu į eleveiterių stulpą 
prie 2135 Lake Street. Kitoj 
autom, nelaimėj, prie Diversey 
ir Keating avenue. žuvo 46 me
tų -chieagietis, Walter Fauth, 
nuo 2645 N. Kilpatrick avė.

• Vakar Chicagoj lankėsi 
naujas Australijos atstovas 
Jungtinėms Valstijoms, R. G. 
Casey, ir jo žmona. Jie čia su
stojo kelyj į Washingtoną. At
stovas pastebėjo, kad Ameri
koj paplitusi nuomonė, jog An
glija negalės atsilaikyti Vokie
tijai. Ta nuomonė klaidinga, jis 
aiškino. Vokietija yra militarė 
valstybė — ji visuomet pasi
ruošusi karui, ji tam turi su
organizavusi visų savo žmonių 
ir pramonės gyvenimą. Angli
ja ir Francija, yra demokra
tinės šalys, ir jų vidaus gyve
nimas yra taikos gyvenimas. 
Persiorientuoti, persitvarkyti ir 
viską pastatyti ant karinės pa
pėdės ima nemažai laiko. Bet 
ilgainiui, Casey pridūrė, An
glija ir Francija laimės.

Už pardavimą degtinės nepil
nametei mergaitei krautuvinin
kas Mike Feldman, 324 E. Per- 
shing Road, buvo priteistas už
simokėti $100 pabaudos ir kaš
tus.

Garsinkitės “N-nose”




